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Turku – kasvun paikka
Ihmisten unelmat liittyvät usein kotiin, vapaa-aikaan ja harrastusmahdollisuuksiin,
koulutukseen sekä työhön ja yrittäjyyteen. Kokoomuslainen Turku on paikka, jossa
nämä arjen unelmat tehdään mahdollisiksi. Hyvä kaupunki on osallistava yhteisö,
jonka asukkaat kutsutaan mukaan kaupungin kehittämiseen. Moderni kaupunki on myös
entistä kiinnostuneempi kumppaneista ja verkostoista. Yksikään kunta ei menesty yksin.
Huomisen Turku tulee olemaan jatkossa vahvempi palveluiden kehittäjä sekä alusta
erilaisille toimijoille ja kumppanuuksille.
Viihtyisään kaupunki- ja asuinympäristöön panostetaan elävöittämällä julkisia tiloja ja
kohtaamispaikkoja sekä sallimalla esimerkiksi ravintolatoimintaa, ulkoilmatapahtumia,
kesäkahviloita ja pop up -tapahtumia nykyistä joustavammin. Kasvavan Turun kehittä
misen tueksi haetaan aktiivisesti uusia keinoja kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan
esimerkiksi leikkipuistojen, koulujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja liikenneväylien
suunnitteluun.
Hyvä arki ja elämänlaatu syntyvät monista tekijöistä, niin peruspalveluista, kaupungin
kehittymisestä kuin terveestä kaupungin taloudestakin. Jotta kunta pystyy huoleh
timaan sekä lakisääteisistä velvoitteistaan että itselleen vapaaehtoisesti ottamistaan
tehtävistä, tulee rahoituksen olla kunnossa. Kuntien elinvoimaisuus perustuu siihen,
että taloudenpitoon ja yhteisten varojen hoitamiseen suhtaudutaan vastuullisesti.
Vastuullisen talouden hoitamisen edellytyksenä on entistä monipuolisempi työpaikkaja yritysrakenne, jonka ansiosta myös yhä useampi Turussa koulutettu ja opiskelemaan
muuttanut voi jäädä Turkuun töihin.
Sote-uudistuksen jälkeen kunnat ovat sivistyskuntia sekä elinvoiman, yrittäjyyden,
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä. Niiden tehtävä on siis huolehtia varhaiskasvatuk
sesta ja kouluista, työpaikkojen luomisen edellytyksistä sekä kaikenikäisten turkulaisten
hyvinvoinnista. Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat erityisen tärkeä
osa tätä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää työtä.
Kasvava Turku houkuttelee kaikenikäisiä asukkaita ja yrityksiä. Turku on kansainvälinen
ja monikielinen kaupunki, johon uudet asukkaat ovat tervetulleita.
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Terve talous – hyvät palvelut
Turussa kohtaavat telakka- ja lääketeollisuus, uudenlaiset innovaatioyritykset sekä laadukkaat korkeakoulut.
Turussa ja koko Varsinais-Suomessa alkaneelle talouskasvulle ja työpaikkojen lisääntymiselle on nyt
tarjottava kaikki kasvuedellytykset, jotta hyvä kehitys voi jatkua.
Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille antaa kaupungille mahdollisuuden kehittää
rooliaan elinkeinopoliittisena toimijana. Kasvava Turku on yrittäjille toimivampi ja parempi ympäristö
tehdä kauppaa, kokeilla uutta, investoida ja työllistää. Kaikilla kaupungin toimilla voidaan edistää yritysten
toimintamahdollisuuksia. Turku houkuttelee yrityksiä, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus tehdä töitä
täällä.
Tärkeät palvelut voidaan järjestää kuntalaisille verotulojen avulla. Tulevan maakuntauudistuksen seurauksena
noin puolet käyttömenoista siirtyy sote-palveluiden myötä maakuntiin, mutta samalla sinne siirtyy vastaava
osuus kuntien tuloistakin. Vain terve kuntatalous mahdollistaa hyvät palvelut. Turun Kokoomus sitoutuu
talouden tasapainottamiseen terveeltä pohjalta. Tolkkua tarvitaan ja menokuri on välttämätöntä.

VASTUULLISTA TALOUDENHOITOA
• Taloudessa tärkeimmäksi arvoksi nousee vastuunkanto.
Velkataakkaa ei voi siirtää tulevien sukupolvien maksettavaksi.
• Turun taloutta tulee hoitaa niin, että verotusta ei
jouduta kiristämään. Suurinta nostopainetta verotukselle ovat aiheuttaneet sote-palveluiden menot, joten
aluehallintouudistuksen myötä tulevaisuudessa on
voitava harkita jopa kunnallisveron laskua.
• Turun palvelujen kustannustehokkuutta on edistettävä
esimerkiksi hinnoittelun läpinäkyvyydellä. Kaupunki
laisten on hyvä tietää mistä tekijöistä palvelun hinta
muodostuu.
• Verotuloja on pyrittävä saamaan lisää väestömäärää
kasvattamalla. Parhaat ja tärkeimmät keinot saada
uusia asukkaita Turkuun on luoda uusia työpaikkoja ja
houkuttelevia asuinmahdollisuuksia. Uudet työpaikat
ja yritykset tuovat Turkuun sekä välittömiä että välillisiä
tuloja.

• Elinvoimapalveluita, joihin kuuluvat kaavoitus, matkailuja markkinointitoimet sekä sijoittumispalvelut yrityksille,
tulee hoitaa yhden luukun periaatteella.
• Paikalliset yrittäjät ja yhdistykset on kutsuttava mukaan
kehittämään Turun palveluita entistä paremmiksi. Esi
merkiksi palvelualoite olisi hyvä työkalu, joka voitaisiin
ottaa käyttöön mahdollisimman laajasti. Se on toiminta
malli, jossa yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun, ja kaupunki on velvollinen vertaamaan
sitä itse tuottamaansa.
• Turussa on lisättävä edellytyksiä sekä yrittäjien keskinäiselle että korkeakoulujen, yrittäjien ja julkisen sektorin
väliselle vuoropuhelulle. Yksi tapa lisätä keskustelua olisivat esimerkiksi säännöllisesti järjestetyt yritysfoorumit.
• Kokoomus muistuttaa, että sote-uudistuksen jälkeenkin
Turun on hankinnoissaan huomioitava myös pienten
yrittäjien mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Hankintoja ei saa kilpailuttaa liian suurina kokonaisuuksina.

TYÖLLISYYDESTÄ VIPUVOIMAA KASVUUN
YRITTÄJIEN TURKU
• Turussa tulee suhtautua myönteisesti yrittäjyyteen ja
yritysten työllistämismahdollisuuksien tukemiseen.
On tärkeää luoda mahdollisimman suotuisat olosuhteet
yritystoiminnalle, uusien yritysten perustamiselle ja
uusien työpaikkojen luomiselle.

• Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Toimet nuorison syrjäytymisen
estämiseksi ovat hyvinvoinnin perusta ja myös talou
dellisesti ajateltuna pitkän aikavälin investointeja.
• Turun pitää olla mukana työllistämisprojekteissa
tuomassa vipuvoimaa; kaupungin ja yritysten välistä
kumppanuusajattelua on vietävä ponnekkaasti eteenpäin.
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Sivistystä, oppimista ja
korkeaa osaamista
Turku on vanha sivistyskaupunki, jonne perustettiin katedraalikoulu jo 1280-luvulla. Tänä päivänä Turussa
toimii kuusi korkeakoulua sekä lukuisia toisen- ja perusasteen oppilaitoksia. Näistä muodostuu Turkuun
ainutlaatuinen sivistyksen sydän.
Mahdollisuuksien tasa-arvo on sivistyksen ytimessä. Jokaisella tulee olla taustastaan riippumatta
mahdollisuus oppia, kouluttautua, rakentaa oma polkunsa, löytää vahvuutensa ja vaikuttaa oman
elämänsä suuntaan.

VAIKUTTAVUUTTA VARHAISKASVATUKSEEN

TULEVAISUUTEEN KATSOVA TOINEN ASTE

• Yhä useammalla lapsella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Se parantaa myöhempiä
oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Turussa pitää
selvittää mahdollisuudet maksuttomaan, osa-aikaiseen
varhaiskasvatukseen.
• Varhaiskasvatuksen tulee olla laadukasta ja pedagogisesti
perusteltua. Haluamme, että turkulaisilla lapsilla on
tarpeeksi mahdollisuuksia esimerkiksi kielisuihkuihin
ja -kylpyihin.
• Ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisina. Huolehdimme
myös siitä, että varhaiskasvatusympäristöt ovat terveel
lisiä, turvallisia ja liikkumiseen kannustavia.

• Ammatillisessa koulutuksessa pidetään kiinni lähiopetuksesta ja työelämää tuodaan entistäkin vahvemmin
koulutukseen mukaan. Yhteistyötä lisätään yritysten
kanssa esimerkiksi koulutussopimuksilla.
• Lukioiden tulee uskaltaa lähteä mukaan valtakunnallisiin kokeiluihin. Kansainvälistymiseen on kannustettava
esimerkiksi ystävyyskaupunkisuhteiden ja erilaisten
vaihto-ohjelmien kautta.
• Yhteistyöhön toisen asteen ja korkeakoulujen välillä kannustetaan – meillä on Turussa loistavat mahdollisuudet
järjestää vaikka tiedelinjoja ja kurkistuskursseja yhdessä
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

PARAS MAHDOLLINEN PERUSKOULU

KORKEAN OSAAMISEN KAMPUSKESKITTYMÄ

• Jokaisen vanhemman tulee voida luottaa siihen, että
lapsi saa lähikoulustaan parasta mahdollista opetusta.
Erikoisluokkien toimintamahdollisuudet tulee varmistaa.
• Laadukkaan opetuksen ydin ovat osaavat opettajat.
Opettajien uranaikaiseen kehittymiseen ja jaksamiseen
pitää panostaa täydennyskoulutusten avulla. Myös
riittävistä sijaismäärärahoista ja tuntikehyksistä pidetään
huolta.
• Jokainen Turun koulu on Liikkuva koulu. Jatkossa
harrastuksia yhdessä kolmannen sektorin kanssa tulee
tuoda yhä enemmän osaksi koulujen iltapäivätoimintaa.
• Erilaisten oppijoiden tarpeet tunnistetaan ja huomioidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kouluissa tarjotaan
erityistä tukea niille, jotka sitä tarvitsevat – ja samalla
tarjotaan myös haasteita nopeammin eteneville oppilaille.

• Kupittaalle tulee määrätietoisesti luoda korkean osaamisen keskittymä, joka kattaa sekä korkeakoulut, korkean
osaamisen työpaikat että alueella opiskelevien ja työskentelevien asumisen.
• Kampusalueen tulee olla innovatiivisuuden ja modernien ratkaisujen edelläkävijä. Siellä tulee olla yhden
luukun yrittäjyyspalvelut, yhteisöllisiä työtiloja, kokousja tapahtumatiloja järjestöille, elävää kahvila- ja ravin
tolakulttuuria sekä viihtyisää viheraluetta.
• Turun korkeakoulujen kannattaa löytää omat lähialueelta kumpuavat vahvuutensa ja korostaa niitä,
esimerkiksi tekniikan osaajia tarvitaan lisää.
• Korkeakoulujen tulee myös kasvattaa vuorovaikutusta
ympäröivän yhteiskunnan kanssa, jotta tieteen tulokset
saadaan nykyistä paremmin koko Turun seudun ja sen
elinkeinoelämän arkikäyttöön.
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Kehittyvä kaupunki
Kaupunkisuunnittelun tehtävä on parantaa kaupunkilaisten arkea ja viihtyvyyttä sekä elinkeinoelämän
edellytyksiä. Turku on aktiivinen kasvukeskus, joka tunnetaan koko Itämeren alueella. Kaupunkimme
ainutlaatuinen historia ja kaunis luonto saarineen muodostavat pohjan positiiviselle kehitykselle.
Kokoomus ymmärtää ja kunnioittaa kaupungin ajallisesti kerrostunutta rakennusperintöä uskaltaen kuitenkin
rakentaa myös uutta täydennyskaavoituksen keinoin. Toivotamme tervetulleeksi uusien, ekologisten kaupunkiympäristöjen muodostumisen sekä yksittäiset, mielenkiintoiset rakennuskohteet. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla työpaikat lisääntyvät ja kaupunki houkuttelee uusia asukkaita. Kehityksen tuloksena Turun kaupunki
rakenne eheytyy, liikenne muuttuu sujuvammaksi ja palvelujen sekä työpaikkojen saavutettavuus paranee.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ JA LUONNOSTA

SUJUVASTI TURKUUN, TURUSSA JA TURUSTA

• Turku on ainutlaatuinen kaupunki Saaristomeren
rannalla. Luonnonläheisyys ja merellisyys ovat kaupun
kimme itseisarvoja, jotka tulee huomioida kaikessa
päätöksenteossa.
• Luonnonsuojelu ja ympäristövastuu edellyttävät kaupungilta kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sen kaikilla
toimialoilla ja palvelualueilla.
• Turun tavoite on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen
2040 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee ottaa
käyttöön nykyaikaisia ja älykkäitä energiaratkaisuja ja
liikkumisjärjestelmiä.
• Kaupungin puisto- ja virkistysalueiden tulee palvella
kaikkien asukkaiden tarpeita entistä monipuolisemmin,
ja niiden kunnossapidosta sekä siisteydestä on pidettävä
huolta.

• Kaupungin kasvu edellyttää monipuolisia liikkumisvaihtoehtoja. Sähköautoilla-, -busseilla ja -pyörillä liikkumista
tehdään helpommaksi lisäämällä niiden latauspisteiden
määrää. Myös yhteisöllisiä kulkumuotoja pitää kehittää
ja lisätä, sillä tavoitteena on luoda Turkuun moderni ja
ajassa kehittyvä joukkoliikenteen kokonaisuus. Lisäksi
Turun keskustan tulee jatkossakin olla saavutettavissa
kaikilla kulkumuodoilla.
• Ensiarvoisen tärkeä hanke on nopeampi junayhteys pääkaupungin ja Turun välillä. Sen lisäksi keskitytään myös
Turun lentoliikenteen mahdollisuuksien kasvattamiseen
sekä toimivien meriyhteyksien ylläpitämiseen.
• Kaupunkiliikenteeseen toteutetaan kokeilu, jossa kuukau
simaksua vastaan saa käyttöönsä bussien lisäksi esimerkiksi
tietyn määrän taksimatkoja tai vuokra-auton viikonlopuksi.
• Selvitetään kaupunkipyörien käyttöönoton mahdollisuus
Turussa.

VAUHTIA RAKENTAMISEEN
• Kaavoitusprosessien nopeus on yksi kaupungin elin
voimaisuuden ja dynaamisuuden mittari. Kasvavassa
Turussa edistetään poliittista kulttuuria, jossa tehtyihin
päätöksiin sitoudutaan ja niitä viedään määrätietoisesti
eteenpäin. Valitusten määrään voidaan vaikuttaa johdonmukaisella ja ennakoitavalla päätöksenteolla.
• Turun tulee suhtautua ennakkoluulottomasti kumppanuussopimuksiin, jotka edistävät uusien työpaikkojen
ja rakennuskohteiden syntymistä. Laaditaan täydennys
rakentamiseen entistä kokonaisvaltaisempia suunnitelmia,
joissa nähdään yhä pidemmälle tulevaisuuteen.
• Rakennetaan olemassa olevien kulkuväylien varrelle,
ja luodaan uusia asumisvaihtoehtoja lähelle keskustaa
hyvien julkisten kulkuyhteyksien varsille.
• Sähköiset toimintamallit sujuvoittavat rakentamista
lupakäsittelystä kaavoitukseen ja kaupunkilaisten
osallistamiseen.

KIINNOSTAVIA KAUPUNGINOSIA
• Turun keskusta on kaupungin käyntikortti. Se laajentuu
tulevaisuudessa yhä pidemmälle jokivarteen, lännessä
ratapihan ylitse ja itäpuolella korkeakoulukeskittymän
suuntaan. Kaupungin kärkihankkeena on Kupittaan ja
Itäharjun kampus- ja tiedepuiston rakentaminen ja kehittäminen. Alueesta muodostuu koko seutukuntaa palveleva
kansainvälisen tason osaamiskeskittymä.
• Kaupungin ytimessä tarvitaan palveluja ja houkuttelevia
kivijalkakauppoja, omaleimaista ravintola- ja tapahtuma
kulttuuria sekä viihtyisiä ja kiinnostavia yhteisiä kohtaamispaikkoja.
• Erilaiset kaupunginosat houkuttelevat uusia asukkaita
Turkuun. Luontoarvot, saavutettavuus ja yhteisöllisyys
korostuvat asuinalueiden kehittämisessä. Tavoitteena on
tarjota kaupunkilaisille monipuolisia asumismahdollisuuksia pientalorakentamisesta uudenlaisiin yhteisöasumisen
muotoihin. Esteettömän uudisrakentamisen avulla huolehditaan siitä, että kaupunkilaiset voivat vaihtaa asuntoa
tarpeen mukaan. Ekologisuus nostetaan ykköstavoitteeksi
uusien asuinalueiden suunnittelussa.
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Hyvinvointia
uudistuvilla palveluilla
Terveys on tärkein koko elämään vaikuttava tekijä. Vaikka jokainen meistä voi edistää ja suojella
terveyttään omilla valinnoillaan, meillä on oikeus odottaa, että yhteiskunta tukee kansalaisten tervettä
ja turvallista elämää. Tarvitsemme varmuuden siitä, että meistä huolehditaan, kun emme siihen itse
pysty. Reilun yhteiskunnan merkki on, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti.
Sote- ja aluehallintouudistuksessa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan vastuulle.
Uudistuksen jälkeen Turun terveys- ja sosiaalipalvelut keskittyvät entistä enemmän ennaltaehkäisevään
hyvinvointiin. Parasta hyvinvoinnin edistämistä ovat kaikenikäisille järjestettävät monipuoliset kulttuurin,
liikunnan ja vapaa-ajan palvelut, jotka samalla myös tekevät kaupungin houkuttelevaksi paikaksi
työskennellä ja asua. Omien hyvinvointipalveluiden kehittämisen ohella Turun täytyy huolehtia siitä,
että turkulaiset saavat sote-uudistuksen jälkeen parasta mahdollista palvelua, ja ettei kaupunki toimi
muun maakunnan palveluiden kukkarona.
Kaupungin palvelut parantavat asukkaiden hyvinvointia. On tärkeää tunnistaa turkulaisten tarpeet, jotta
palveluvalikoimasta muodostuu aidosti ihmisten arkea ja hyvinvointia edistävä kokonaisuus. Tyytyväiset
asukkaat tekevät kaupungin ja haluavat osaltaan edistää niin oman kuin lähiyhteisönsä hyvinvointia.

HYVINVOINTI MUUTTUVASSA KAUPUNGISSA

VAPAUS VALITA

• Mielenterveyden ongelmien tunnistamisessa perus
terveydenhuolto sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ovat oleellisen tärkeitä. Mielenterveyspalvelujen
täytyy olla saatuvettavissa ilman jonoja.
• Kotona on mahdollista asua pidempään, kun hoito ja
apu ovat varmasti saatavilla. Kenenkään ei tulisi pelätä
jäävänsä ilman apua.
• Turussa on otettava käyttöön matalan kynnyksen
hyvinvointipalveluja, joista asiakkaat voidaan tarvittaessa
ohjata hoitoketjussa eteenpäin.
• Kuntapäättäjien tehtävä on valvoa ja pitää huolta siitä,
että turkulaiset saavat käyttöönsä parhaat mahdolliset
palvelut ja toimivan hoidon ennen sote-uudistusta ja
sen jälkeen.
• Turkulaisten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet
lisääntyvät digitaalisten palvelumuotojen kehittyessä.
Avoin data tarjoaa myös kaupungin ulkopuolisille toimijoille mahdollisuuden luoda uusia palvelusovelluksia.
• Digitalisoituminen edellyttää riittävää määrää neuvontaja tukipalveluja, joiden avulla kaupungin asukkaat voivat
omaksua uudenlaiset ja helpot tavat käyttää kaupungin
laajaa palveluverkostoa. On pidettävä huolta siitä, että
palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

• Terveyspalveluiden puolella on kuunneltava asiakkaita
entistä paremmin ja annettava kaupunkilaisille
enemmän valinnanvapautta. Turkulaisten tulee saada
käyttöönsä laadukkaat palvelut ja toimivat hoitoketjut,
joiden avulla voi he voivat paremmin, parantuvat ja
pääsevät tarpeen vaatiessa oikeaan jatkohoitopaikkaan.
• Terveyspalvelujen laatua on parannettava lyhentämällä
jonoja sekä tarjoamalla tasa-arvoisemmat mahdollisuudet oman hoitonsa valitsemiseen. Sote-uudistuksessa
laaja valinnanvapaus tulee muuttamaan palvelut laadukkaammiksi ja helpommin saavutettaviksi.
• Perheillä tulee olla vapaus valita heille sopivin päivä
hoitomuoto.
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TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET
LIIKKUA JA HARRASTAA
Kaikenikäisille järjestettävät monipuoliset kulttuurin,
liikunnan ja vapaa-ajan palvelut ovat parasta hyvinvoinnin
edistämistä, jotka samalla tekevät kaupungin houkuttelevaksi paikaksi työskennellä ja asua.
• Lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisääminen on kaupungin liikuntapalveluiden tärkein tavoite.
Tämän tulee näkyä myös liikuntapalveluiden maksuissa
ja avustuksissa siten, että lasten ja nuorten liikkuminen
ja harrastaminen on mahdollisimman edullista.
• Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus
harrastaa. On tärkeää syventää kuntien ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä, ja yksi keino tähän on ottaa käyttöön palveluseteleiden tavoin toimivat harrastesetelit.
Kulttuuri- ja liikuntapalveluita pitää tuoda entistä
enemmän myös koulujen ja oppilaitosten yhteyteen.
• Kaupungin tulee edesauttaa urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämistä Turussa. Kupittaan alueen kehittämistä kansainvälisen tason urheilu- ja liikuntakeskukseksi on edistettävä määrätietoisesti.
• Kaupungin liikuntapalveluissa pitää huomioida erilaisten urheilulajien harrastus- ja kilpailumahdollisuudet.
• Liikuntapalveluiden ja omatoimisen liikunnan edistä
minen kuuluu kaikille. Liikuntapalvelut tulee ottaa
tiiviimmin mukaan kaupunkisuunnitteluun.

ELÄVÄ KULTTUURIKAUPUNKI
• Turun tulee olla aktiivisesti uudistuva ja kehittyvä
kulttuurikaupunki, joka tarjoaa asukkailleen elämyksiä
ja iloa arkeen ja juhlaan. Taide-elämysten ja kulttuuri
palvelujen saavutettavuus iästä ja varallisuudesta
riippumatta on keskeinen päämäärä. Erilaiset kulttuuripalvelut, taidenäyttelyistä livemusiikkiin ja urbaaneihin
katutaidetapahtumiin, on nähtävä kuntalaisten hyvinvoinnin olennaisena osana ja koko kaupungin tärkeänä
vetovoimatekijänä.

• Turussa on tehtävä sitovat päätökset konserttitalon
peruskorjauksen ja tarvittavien lisätilojen rakentamisen
suunnittelusta ja rahoitusaikataulusta siten, että työt
voidaan aloittaa 2–3 vuoden kuluttua.
• Kaupunginorkesterin, kirjaston, museotoimen ja kaupunginteatterin toimintaedellytykset on turvattava ja
niiden yhteistyötä kulttuurin vapaan kentän kanssa on
entisestään vahvistettava. Vapaan kentän kulttuuritoimijoiden toimintaedellytykset pitää turvata.
• Kirjastojen tulee vastata uuden ajan haasteisiin monipuolisina media- ja kulttuurikeskuksina sekä tapahtumaja kohtaamispaikkoina.
• Mahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin ylläpidetään
monipuolisella taiteen perusopetuksella ja yhdistys
toiminnalla.

NUORTEN TURKU
• Nuorten kuulemista ja osallisuutta kaupungin päätöksenteossa pitää lisätä. Selvitetään nuorisovaltuuston
edustajien osallistuminen lautakuntien kokouksiin.
• Etsivän nuorisotyön resursseja tulee lisätä.
• Nuorisotiloissa tulee pyrkiä kohti useampia kaupunkilaisia palvelevia monitoimitiloja – kuitenkin niin, että
kaikkien käyttäjäryhmien erityistarpeet huomioidaan.
• Nuorisopalveluiden tulee elää joustavasti nuorten
elämässä mukana: liikkuvat ja sähköiset palvelut,
pop up -toiminta ja erilaiset nuorisovetoiset tilaisuudet
ovat nykyajan nuorisopalveluita.
• Rock Academyn toiminta tulee turvata ja vakinaistaa
osaksi turkulaista nuorisopalveluverkkoa.

Tulevaisuuden Turku syntyy arvoista ja teoista.
Turku tarvitsee muutosjohtajia ja arjen asiantuntijoita,
jotka uskaltavat vaikuttaa, tehdä päätöksiä ja suunnata
koko kaupunkiseutua kehityksen tiellä eteenpäin.
On vain yksi Turku.
Voimme olla kotikaupungistamme iloisia,
kiinnostuneita, ylpeitä ja innostuneita.
Turku on kasvun paikka meille kaikille.

