Lähipalvelut
turvattava!
TURJASTA SANOTTUA
“Turja on mies joka tekee työtään koko
sydämellä. Häneen voi luottaa, ja hän on
valmis laittamaan itsensä likoon. Turja
kestää kritiikin ja on valmis myöntämään
omat virheensä.”
“Ei niin vaikeaa kysymystä, etteikö
Turja selvittäisi vastausta siihen. Ei niin
yksinkertaista kysymystä, etteikö sitä
kehtaisi Turjalta kysyä.”
“Turja pistää itsensä likoon. Se on nähty.
Hän tekee hartiavoimin töitä, mutta
vaatii sitä myös toisilta.”
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“Kun ajat ovat kovat, tarvitaan
tekijöitä jotka ovat valmiita laittamaan
persoonansa peliin yhteisten asioiden
eteen. Tarvitaan laajat verkostot ja vahva
kokemus yhdistettynä uupumattomaan
työntekoon. Näistä kaikista Turjalla on jo
olemassa vankkaa näyttöä.”
“Edes vapaaottelijat eivät saa yhtä
paljon iskuja kuin Turja, mutta joka kerta
mies nousee ylös, ”pyyhkii veret” ja
jatkaa töiden tekemistä. Paineen alla
kaveri on kuin jäätä, analysoi tilanteen,
muuttaa tarvittaessa kantaansa ja toimii
sen mukaan. Kuten todellinen johtaja.”
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”Arvoisa työtoveri.
Työ on kesken. Siksi
olenKAUPUNGINVALTUUSTOON
yhä käytettävissä
TURUN
pääluottamusmiehen
TURJA
LEHTONEN
tehtävään.”
KUNTAVAALIT
2017

Petri Ahvo

Miksi minä? Turjan 10 teesiä

TURUN KAUPUNGINVALTUUSTOON

TURJA LEHTONEN
46-vuotias, perhe vaimo ja poika
sekä kaksi portugalinvesikoiraa
Asuu Jäkärlässä
Metalliliiton liittosihteeri
2. varavaltuutettu
Turun Sataman hallituksen jäsen
Jäkärlän Huollon hallituksen varapuheenjohtaja
Saaristomeren Veneilijät ry puheenjohtaja
Pansio – Perno PaPeNu ry puheenjohtaja
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1.

Olen monissa liemissä keitetty ja kaikista niistä selvinnyt hengissä pitämällä
oman mielipiteeni – näkemyksen jonka olen äänestäjilleni antanut.

2.

Tunnen Turun kaupungin päätöksentekomekanismin erittäin hyvin ja
uskallan väittää siinä olevan ”klappia”, jonka korjaamisessa haluan olla mukana.

3.

Elämme hyvinvointivaltiossa, jossa meillä maailman paras
peruskoulujärjestelmä. On muistettava, että kaikki eivät pärjää parhaiten
vauhdissa, vaan osa tarvitsee tukiopetusta. Tukiopetusta pitää olla saatavilla
riittävästi. Tämä on merkittävä keino ehkäistä syrjäytymistä.

4.

Peruskoulun jälkeen Turulla pitää olla tarjota jatkokoulutuspaikka
kaikille, ja sen tulisi olla myös pakollista.

5.

Pidän tulevaa SOTE-uudistusta suurena puhalluksena, missä
verorahoin tuotettujen palvelujen tuotto menee ulkomaisille pääomasijoittajille.
Maakuntauudistuksessa on vaara, että hallinto karkaa entistä kauemmaksi kansalaisesta.

6.

Meillä Turussa on liian massiivinen virkamieskoneisto, joka käy tyhjäkäyntiä.
Se on saneerattava. Turha paperinpyöritys pois ja asiat ajoissa päätöksentekoprosessiin.

7.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan pestit on palautettava
määräaikaisiksi. Näiden paikkojen pitää elää ajassa, ja ne eivät saa olla eläkevirkoja.
Näiden tulee olla myös sidottuja poliittisiin voimasuhteisiin valtuustossa. Määräaikainen
johtaja on nälkäisempi tekemään asioita, kuin henkilö, jolla ei motivoivia tekijöitä takana.

8.

Kaupungin omistamien yhtiöiden pitää alkaa toimia kuten osakeyhtiölaki
määrittää, eli elää ilman jatkuvaa konserniohjausta tai uhkaa. Tämä uhka tekee
yhtiöistä ”leikkiyhtiöitä” ja näin yhtiöiden kehittyminen estetään.

9.

Turkuun on perustettava yksi ”luukku” tai puhelinnumero, johon kaupunkiin
pyrkivä yrittäjä voi mennä tai soittaa. Menetämme useita yrityksiä vuodessa
naapurikuntiin, kun yhteydenottajaa pallotellaan sinne ja tänne, kun vastaavasti
naapurikunnissa sanotaan tervetuloa, me hoidamme homman. Tarvitsemme lisää
omavaraisuutta työpaikkojen suhteen ja samoin verotuloja.

10. Kaavoitus: en tiedä kaupunkia jossa kaavoitus kestäisi yhtä pitkään kuin
Turussa! Lautakunnan työtä on tehostettava, pöydällepanoja vähennettävä selvissä
tapauksissa ja turhaa politikointia asioilla vähennettävä.
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