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Puheenjohtajan terveiset 

 

Kuntavaalit lähestyvät ja tämä lehti keskittyykin pääosin kuntavaaliteemaan. Leh-

dessä esitellään kuntavaaliehdokkaita, jotka edustavat erityisesti meitä SAK:laisia 

ja ovat sitoutuneet SAK:n tavoitteisiin. Siksi olemme halunneet myös kertoa, mitkä 

teemat SAK:n mielestä ovat tärkeitä.  

 

Lisäksi lehdessä on hyvä muistutus Kansan Sivistysrahaston tuesta ja sen käyttä-

misestä. Suosittelen kaikkia tutustumaan tuen hakuprosessista ja hyödyntämään 

tukea omiin, lähipiirin tai yhdistyksen tarpeisiin.  

 

Työntekijöiden väsymys näkyy työpaikoilla ja yhteiskunnassa.  

Epävarma työtilanne palvelualoilla on saanut työntekijät miettimään omaa uraansa 

ja muita vaihtoehtoja. Samaa tehdään hoitoalalla, raskaan työrupeaman jälkeen. 

Opiskelu kiinnostaa monia. Monet ovat myös kohdanneet vuoden aikana taloudel-

lisia haasteita. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut, samoin uusien työttö-

mien määrä. Työntekijöitä on lomautettu, irtisanottu ja siirretty toisiin tehtäviin tai 

etätöihin vuoden aikana. Työpaikoilla on otettu uusia käytäntöjä käyttöön nopealla 

tahdilla. Monella työpaikalla on hyödynnetty digitaalisuutta uusilla tavoilla ja paljon 

aiempaa laajemmin. Etä- ja hybridikokoukset ovat varmasti tulleet jäädäkseen niin 

työpaikoille kuin yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. 

 

Tulevaisuus näyttää vielä epävarmalta, mutta onneksi toivoa on. Rokotusten kat-

tavuus laajenee hyvällä vauhdilla, myös työikäisillä. Korona-tapausten määrä las-

kee Turussa ja lähialueilla. Rajoituksia on lievennetty, palveluita on avattu ja tämä 

trendi tuntuu jatkuvan. Toipuminen pandemiasta kestää kuitenkin pitkään. 

 

Itse odottelen kesän alkua ja lomapäiviä innolla. Tänä kesänä tilanne näyttää pal-

jon valoisammalta kuin viime vuonna ja uskaltaa jo eri tavalla tehdä suunnitelmia 

esimerkiksi sukulaisten tapaamisista ja kotimaan matkailusta. Loma tulee myös 

tämän vuoden jälkeen tarpeeseen.  

 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille! 

 

Iris Pitkäaho 

puheenjohtaja 

SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP ry
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Laurin tarina kirjaksi Kansan Sivistysrahaston tuella 
 

Hain itse viime syksynä apurapaa Kansan Sivistysrahastolta ja minulle 

myönnettiin tänä vuonna 500 euron suuruinen apuraha omakustannekirjan 

painokuluihin. Olen päätynyt kokoamaan teoksen omasta isoisoisästäni 

Lauri Mäntysaaresta (1892-1983). Ajatuksena ei ole kirjoittaa vain pelkkää 

historiikkia, vaan tämän on tarkoitus olla Laurin suvun haaraa yhdistävä 

tekijä ja ennenkaikkea yhteisöllinen kokemus.  

Olen pienestä pitäen kuullut mielenkiintoisia ja hurjia tarinoita isäni iso-

isästä Lauri Mäntysaaresta. Haluan kerätä hänestä muistoja ja tarinoita nyt 

kun vielä niitä sukulaisilla on ja edelleen jättää ne myös jälkipolville. Sa-

malla koen tärkeäksi yhdistää ja lähentää omaa sukuani ja auttaa myös tu-

levia sukupolvia ymmärtämään juuriaan. Tärkeä asia projektissani tulee 

olemaan myös kuuntelu. Kuulluksi tuleminen on yksi ihmisen perustar-

peista. Jokainen halukas Laurin muistanut saa mahdollisuuden kertoa Lau-

rista oman tarinansa niin subjektiivisesti kuin haluaa ja lopulta kerään tari-

nat yhteen ja Laurista jää tuleville sukupolville konkreettisesti elämään jo-

tain muutakin kuin vain pelkkä nimi Lauri Mäntysaarentien kyltissä.  

Lauri oli monen elämään vaikuttanut ihminen, joka eli aikana, jolloin Suo-

messa tapahtui suuria muutoksia. Hän ponnisti lähes tyhjästä sukunsa to-

delliseksi päämieheksi (kertomansa mukaan hän sai maailmalle lähtiessään 

kotoa mukaansa vain lehmän) Hän perusti Sastamalaan siihen aikaan var-

sin tärkeän tilan, johon kyläläiset usein tukeutuivat tuoden mm Laurille 

eläimiä teurastettavaksi. Hän myös rakensi lapsilleen tiensä varteen lähes 

tyhjästä talot ja hänen ilmiömäinen taitonsa rakentaa on periytynyt mo-

nelle hänen lapselleen ja lapsenlapselleen. Hän luovi diplomaattisen luon-

teensa ja luontaisen auktoriteettinsa avulla melkoisten muutosten keskellä 

ja oli todellinen sukunsa päämies. Lauri on mielestäni viimein kirjansa an-

sainnut. 

Jos sinulla on mielessäsi jokin tuettava hanke tai harrastus tai asia herätti 

sinulla muuten kiinnostusta, olen kerännyt tähän pienen tietopaketin Kan-

san Sivistysrahastosta ja apurahan hakemisesta. 

 Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä 

pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, kulttuuria, 
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opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistus-

työtä. Säätiö jakaa apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhtei-

söille vuosittain noin 400 000 eurolla. Kansan Sivistysrahaston apurahoja 

rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, lahjoitusten, tes-

tamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla. Apurahat vuodelle 2022 hae-

taan elokuussa 2021 ja päätökset apurahoista tulevat vuoden 2022 helmi-

kuun 15. päivään mennessä.   

Apurahan suuruuteen vaikuttavat mm. hankkeen tarkoitus, hakemuksen 

perustelu sekä hankkeen yhteiskunnallinen merkittävyys ja yleishyödylli-

syys. Erityinen huomio on apurahalla toteutettavan hankkeen yhteiskun-

nalliseen vaikuttavuuteen. Otsikkoon tulee tarkasti ja ytimekkäästi hank-

keesi sisältö. Ensimmäinen hakemusten käsittely tehdään nimenomaan 

hankekuvausten perusteella. Kerro korkeintaan 2000 merkillä hyvät perus-

telut miksi juuri sinun tulisi saada apuraha. Kansan Sivistysrahaston apura-

hojen hakuaika on 1.8.-31.8. Hakemuksen voi tehdä vain sähköisesti. 

Jaetut apurahat julkistetaan Kansan sivistysrahaston (www.sivistysra-

hasto.fi) kotisivuilla seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. 

Apurahat maksetaan maaliskuun loppuun mennessä. Samoilta sivuilta näet 

myös edellisvuosien jae-

tut apurahat. Apurahat 

vuodelle 2022 haetaan 

elokuussa 2021.  

Susanna Mäntysaari, 

TSP ry:n hallituksen 

sihteeri 

 

 

 

 

Kuvassa Susanna  

nuoruutensa maisemissa 

Vammalassa 



 

 

 

6 

KUNTAVAALIT  2021 
 
Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 13.6.2021 
 
Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6.2021  
ja ulkomailla 2.-5.6.2021 

 
Äänestäminen on paras tapa toteuttaa demokratiaa 
  
Mitä parempi äänestysprosentti, sitä suurempi osa äänestysoikeu-
tetuista on osallistunut valitsemaan omia edustajiaan päättäjiksi. 
Kuntavaaleissa tämä tarkoittaa mm. kuntien valtuustoja, lautakun-
tia, niiden alaisia jaostoja. Näissä elimissä päätetään kaikkia kunta-
laisia koskevista asioista, arjen asioista.  
 
SAK:laisten äänestysaktiivisuus on monien vaalien perusteella to-
dettu jopa 10 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin suomalaisten 
keskimäärin. Tämä heikentää suhteessa meidän äänemme kuulu-
mista kunnallisessa päätöksenteossa. 
 
Alla esitellään SAK:n kuntavaalien pääteemat. Lähteenä on käytetty 
SAK:n julkaisua SAK:n kuntavaaliohjelma. Enemmän tietoa SAK:n 
tavoitteista sekä SAK:n oma kuntavaalikone löytyy sivustolta: 
https://www.sak.fi/kuntavaalit 

 
SAK:n kuntavaalien pääteemoja ovat neljä kokonaisuutta:  
 

- Palvelut 
- Henkilöstön asema 
- Maankäyttö, liikenne, asuminen ja elinkeinopolitiikka 
- Kuntien työllisyyspalvelut 

 
Palvelut 
 

- Kuntien palvelut on oltava kaikkien ulottuvilla ja helposti saata-
villa 

- Palveluiden laatu on oltava hyvä ja hinta kohtuullinen sekä asi-
akkaalle että kunnalle 
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- Palveluiden tuotanto pääosin omana työnä, yksityiset ja kol-
mas sektori täydentävät 

 
Henkilöstön asema kilpailutuksissa ja hankinnoissa 
 

- Pelkkä hinta ei saa olla määräävä tekijä, vaan sosiaaliset, työ-
oikeudelliset ja ympäristölliset tekijät otettava huomioon 

- Palvelusopimusten sisältö on oltava kuntapäättäjien tiedossa 
 
Maankäyttö, asuminen, liikenne ja elinkeinopolitiikka 

 
- Aktiivisella elinkeinopolitiikalla luodaan elinvoimaa, joka antaa 

potkua työllisyyteen ja talouteen 
- Kohtuuhintainen asuminen ja julkinen liikenne tukevat työllisyy-

den kehittymistä 
 
Kunnat työllisyyspalveluiden tuottajina 
 

- Työllisyyden kuntakokeilut ovat hyvä väline kehittää heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien palveluja 

- Samalla kuitenkin on muistettava kehittää myös ansioturvaa 
saavien palveluja sekä työllisyyspalveluita kohti toimivaa pysy-
vää ratkaisua 

 
 
 
 
Seuraavilla sivuilla esittelemme SAK Turun seudun paikallisjärjestö 
TSP ry:n jäsenyhdistyksien jäseniä sekä SAK:laisten ammattiliitto-
jen aluetoimistojen henkilökuntaa, jotka ovat kuntavaaleissa eh-
dolla. 
  
 
Huom! SAK-taustaisia ehdokkaita Turun seudulla on runsaasti, 
tässä lehdessä esillä vain he, ketkä esittelyn julkaisuun halusivat ja 
ajoissa lähettivät. 
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SAK-taustaisia kuntavaaliehdokkaita 
 
 

 

EHDOKKAANA TURUSSA! 

 

 

 

Matti "Viki" Vikström 

postimies/pieni työmies, SDP 
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SARI MAJURI 

 

51-vuotias kahden aikuisen lap-
sen äiti ja kahden lapsen isoäiti 
Turusta.  

Muutin Turun Portsaan – lähes 30 
vuotta sitten. Nykyisin asun puoli-
soni kanssa Kakolanmäessä. 
Puolisoni on tuonut elämääni 
myös kaksi aikuista lasta sekä 
mahdollisuuden tutustua yrittäjän 
arkeen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
varajäsen.  

 

Harrastuksiini kuuluu kävelyä jokirannassa, koti joogailua ja golfia. 

Työssäni PAMissa ratkaisutoimitsijana - työpaikoilla syntyneiden ongelmien 
ratkaisemiset on opettanut yhteistyönmerkityksen joka osa-alueella. 

Laadukkaat peruspalvelut läheltä ajallaan, matalalla kynnyksellä, helposti tu-
lotasosta riippumatta. Tukea vanhusten turvalliseen kotona asumiseen, mah-
dollisimman pitkään. 

Turvallinen, terveellinen ja elinvoimainen ympäristö. Lasten ja nuorten omaa 
kehittymistä tukeva oppimisympäristö - ryhmäkoot eivät saa olla liian suuria ja 
vuorohoito paikkoja tulee olla riittävästi. Turvalliset liikennejärjestelyt kaikille 
sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Elinvoimainen, kehittyvä ja kilpailukykyi-
nen ympäristö yrityksille. Mahdollistettava uusien työpaikkojen syntymistä. 

Ennalta ehkäisevän toiminnan merkityksen tiedostaminen ja huomioiminen 
päätöksen teossa unohtamatta niiden seurantaa ja valvontaa. Pitää ymmär-
tää ja osata katsoa kokonaisuuksia, pitkällä tähtäimellä yhdessä muiden toi-
mijoiden kanssa paikallisesti sekä alueellisesti. Ennakoivalla päätöksen teolla 
saadaan paljon hyvää aikaan ja siten tulee tehdä yhteistyötä eri osa-alueiden 
kesken, eikä vain oman sektorin sisällä, näin saamme enemmän vaikutta-
vuutta. 
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MINNA HOLTLUND 

Työskentelen tarkastajana työelämän pelisääntöjen kanssa. Minulle on tär-
keää, että jokaiselle löytyisi rehellistä työtä.  

Olen vapaa-ajalla mukana useassa järjestössä, joten minua voi kutsua myös 
järjestöaktiiviksi.  

Perheeseeni kuuluu kaksi koululaista, aviomies ja lemmikkinä meillä on 4 kis-
saa sekä 1 kani.  

Tärkeitä asioita minulle on siis työ, koulutus sekä lasten- ja nuorten mielenter-
veyspalvelut.  

Toimiva joukkoliikenne sekä monipuolinen vuoropäiväkotitarjonta on myös 
tärkeää työelämän helpottamiseksi. 
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PETRI LEPOLA  

– Ääni rakennuksilta 

kevyemmän byrokratian, asukaslähtöisemmän päätöksenteon ja toimivan ra-
kentamisen puolesta 

51- vuotias ay- taustainen puolueaktiivi 

Turun Ay- väen sos. dem.- yhdistyksen puheenjohtaja 

Rakennusliiton Turun Muurariosaston hallituksen jäsen 

Turun SDP:n hallituksen jäsen 

Olen ollut 36 vuotta töissä rakennusalalla laatoittajana. 1980- luvulla vielä 
pääsi töihin suoraan peruskoulupohjalta eli olen oppinut ammattini kisälliperi-
aatteella kokeneemmilta ammattilaisilta. Työkohteet ovat vaihdelleet kylpy-
huoneista uimahalleihin ja risteilylaivoihin. Muodollisesti olen myös viljelypuu-
tarhuri. 
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TUOMO MYLLÄRINEN 
 

Turku on Suomen kaunein kaupunki ja kotini. Haluan sen olevan myös terve 
kaupunki, jonka budjetti on kunnossa, ja jossa jokaisella on mahdollisuus 
saada tarvitsemaansa hoivaa. 

Olen aina ollut kiinnostunut siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja yhteisten 
asioiden hoitamisesta on tullut minulle toinen työ. Olen ollut mukana muun 
muassa urheiluseuratoiminnassa sekä ammattiyhdistysliikkeessä niin paikalli-
sesti kuin valtakunnankin tasolla. 

Työskentely erilaisten ihmisten kanssa useassa järjestössä on antanut mi-
nulle paljon kokemusta ja ymmärrystä sekä tietoa ja taitoa yhteisten asioiden 
eteenpäin viemisestä. 

Haluan olla mukana edistämässä Turun kehittymistä opiskelun, asumisen, 
palveluiden, liikenteen ja viihtyvyyden edelläkävijäksi. 
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PIRJO HOVI-HAIRISTO  

 
Olen 57 -vuotias kahden aikuisen lapsen äiti Turusta. Ammatiltani tällä het-
kellä olen valaistussuunnittelija. Vuosien kokemusta on myös myynnin ja toi-
mistotyön saralta. Tällä hetkellä olen työtön työnhakija. Järjestötoiminnassa 
olen ollut lapsesta asti jolloin liityin partioon ja ay-toiminnassa sekä muissa 
järjestötoiminnassa olen ollut mukana 80- luvulta asti ja edelleen jatkuu. Oi-
keudenmukaisuus ja toisten auttaminen on minun sydäntäni lähellä. Tällä het-
kellä ole Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen.  

Ammattiini liittyen olen kiinnostunut rakentamisesta ja sen rahoituksesta. Ajo-
kortittomana minulle on tärkeää julkinen liikenne ja sen suunnittelu. Työttö-
mänä olen huolissani työllisyydestä ja työttömien asioista ja heidän arvostuk-
sestaan. Kaikkien asukkaiden tulee olla samanarvoisia.  

Naisten arvostus, tasa-arvo sekä palkka tasa-arvo ovat asiat joita olen ajanut 
jo vuosia. Myös vihapuhe on saatava pois keskuudestamme.  

Myös kuluttajien kannalta kaikkiin kuntiin tulee saada sosiaalinen luototus. 
Sillä turvataan kuntalaisten hyvinvointia ja taloudellista toimintakykyä sekä 
ehkäistään ylivelkaantumista. Kunnan tulee varmistaa, että perustason mie-
lenterveyspalvelut ovat kuntalaisten saatavilla. Kaikilla pitää olla kohtuuhintai-
nen asuminen. Kaikilla kuntalaisilla ei ole mahdollisuus käyttää digitaalisia 
palveluita, joten kunnan tulee huolehtia mm. digipalveluja korvaavien palvelui-
den saatavuudesta.  
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MIRKA MUUKKONEN 

Pormestariehdokas 
Turun Vasemmistoliitto 
 

Olen kokenut poliitikko ja kansalaisvaikuttaja Turusta. 
Puolueeni on Vasemmistoliitto. Turun kunnallispolitiikassa 
olen toiminut vuodesta 2004. 
 
Olen toiminut kaksi kautta Turun kaupunginvaltuustossa, ja kolme kautta so-
siaali- ja terveyslautakunnassa. Olen toiminut myös Turun Vasemmistoliiton 
puheenjohtajana, puoluehallituksessa sekä puoluevaltuuston 2. varapuheen-
johtajana.  
 
Vaaliteemani on Tukea arjen jaksamiseen.  
Työskentelen hankitsijana Turun ammatti-instituutissa.   
  
kotisivuni mirkamuukkonen.net 
fb: https://www.facebook.com/mmuukkonen 
ig https://www.instagram.com/mirka_muukkonen/ 

http://mirkamuukkonen.net/
https://www.facebook.com/mmuukkonen
https://www.instagram.com/mirka_muukkonen/
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JUHA AALTONEN 
Ehdokkaana Turussa 
 
linja-autonkuljettaja, luottamusmies 
 
Olen 51-vuotias linja-auton kuljettaja, jo pelkästään ammatin puolesta liikenne 
on lähellä sydäntä, kuten myös moottoripyöräharrastuksen myötä erilaiset ti-
lanteet liikenteessä ovat jokapäiväistä elämää. Olen myös aktiivisesti mukana 
paikallisen ammattiosaston toiminnassa. Toivoisin voivani vaikuttaa omalta 
osaltani erityisesti oman kaupunkini ratkaisuihin mitä tulee kehitystyöhön saa-
daksemme entistä parempi ja turvallisempi ympäristö, jossa lapset ja lapsen-
lapset voivat elää ja kasvaa kuten kuuluu, unohtamatta vanhempiamme. 
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KIITOS KAIKILLE 
JOUSTAMISESTA JA JAKSAMISESTA 

VIIME VUODEN AIKANA! 
 


