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												JÄSENKIRJE	1/	2022	TAMMIKUU	

Puheenjohtaja:  Leena Rihko  puh. 040 7045 760   
Varapuheenjohtaja:  Eini Pihlajamäki puh. 040 596 5185   
Sähköposti: lomajavirkistys@saunalahti.fi   
Kotisivut:   www.lomajavirkistys.fi 
Osoite:    Hakakatu 12, 20540 Turku. Facebook Lounais-Suomen Loma ja Virkistys 

	

HYVÄT	JÄSENET!	 	 	

Tätä	ei	voi	oikein	todeksi	uskoa,	että	koko	viime	vuosi	2021	meni	
erilaisten	koronarajoitusten	parissa	ja	jälleen	ollaan	huonossa	
tilanteessa.	Viime	vuonna	kirjoitin,	että	suuntaamme	toiveikkaina	
kohti	koronavapaata	tulevaisuutta.	No,	ei	sitten	toive	toteutunut!	
Vielä	joudumme	pitämään	maskeja,	turvavälejä	ja	rajoittamaan	
kokoontumisia,	mutta	rokotusten	myötä	koronan	vakavan	
muodon	todennäköisyys	pienenee.	Siksi	toivonkin	hartaasti,	että	
jokainen	ottaa	kaikki	tarjotut	koronarokotukset,	kun	meillä	Suomessa	on	siihen	mahdollisuus.	

Yhdistyksemme	toiminnan	painopisteenä	on	tänä	vuonna	tehdä	ikäihmiset	näkyviksi	Näetkö	
minut?	-valokuvaushankkeen	kautta.	Valokuvista	tehdään	näyttely,	jonka	avajaiset	ovat	
helmikuussa.	Edelleen	luonto,	ympäristö	ja	kulttuuri	ovat	olleet	tärkeänä	osana	kerhojen	ja	retkien	
suunnittelussa.	Niiden	vaikutus	hyvinvointiin	on	tieteellisesti	todettu.	Tavoitteenamme	on	tietysti	
torjua	yksinäisyyttä,	edistää	terveyttä	kokonaisvaltaisesti	ja	olla	toistemme	tukena.		

Näiden	asioiden	saavuttamiseksi	järjestämme	taas	kerhoja	erilaisista	mielenkiintoisista	aiheista.	
Qigong	-	jumppa	jatkuu	ja	teemme	kevään	edistyessä	teemakävelyjä	ja	retkiä.	Kesällä	teemme	
kaksi	yhden	päivän	retkeä	ja	yhden	2	päivän	matkan.		Lisätietoa	löytyy	sivuilta	4	-	6.		

Kerho	ja	jumppa	pidetään	edelleen	Turun	Weikkojen	talolla,	Mikonkatu	2.		

Tuettuja	lomajaksoja	olemme	jälleen	saaneet	Solaris-lomilta	kaksi	jaksoa;	toisen	keväällä	ja	toisen	
syksyllä.	Lomapaikkana	on	edelleen	LohjaSpa	(ent.	Päiväkumpu)	Karjalohjalla.	(Ks.	sivu	7).	

Seuraavilla	sivuilla	esitellään	kerhoja	ja	retkiä	tarkemmin.	Olemme	yrittäneet	löytää	monipuolisia	
tutustumiskohteita	sekä	miehille	että	naisille,	mahdollisimman	edullisesti.		

Turvallista	ja	tervettä	alkanutta	vuotta	2022!	Tehdään	yhdessä	vuodesta	mukavien	muistojen	
vuosi!	

Leena	Rihko,	puheenjohtaja	

	

	 	 	 	 	 		

TERVETUL	

	

KUTSU	VUOSIKOKOUKSEEN	7.2.2022	klo	12.00	

Kahvitarjoilu	klo	11.30	alkaen.	Paikka:	Turun	Weikkojen	talo,	Mikonkatu	2	

Kokouksessa	käsitellään	sääntöjen	määräämät	asiat,	kuten	toimintakertomus	ja	tilinpäätös	
vuodelta	2021	sekä	toimintasuunnitelma	ja	talousarvio	vuodelle	2022.	
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Näetkö	minut?		-	Pitkälle	ehtineet	kuvissa

	 	

-hanke	eteni	syksyllä	hyvin.	Yhteensä		
20	naista	ja	10	miestä	kävi	kuvauksissa.	
Kuvaukset	jatkuvat	la	29.1.	2022,	joten	vielä	
voi	ilmoittautua	mukaan,	soita	Einille,		
puh	040	5965	185.	
	
Ensimmäinen	valokuvanäyttely	pidetään	
Turun	pääkirjaston	uudella	puolella.,	
Linnank.	2.	
Näyttely	on	esillä	koko	helmikuun	2022.		
Avajaiset	ovat	tiistaina	1.2.2022	alkaen	
kahvitarjoilulla	klo	14	kirjaston	
Sirius	-kahviossa.	
	
TERVETULOA	NÄYTTELYYN!	

	

Hanke	on	saanut	rahoituksenTurun	kaupungin	
kuolinpesien	säästörahaston	ja	sosiaalirahaston	
tuottovaroista.		
	

DIGITUKEA	IKÄIHMISILLE	

	

on	tarjolla	useassa	pisteessä.	Kaikissa	

kunnissa	ainakin	kirjastossa	on	opastusta	

tietokoneen,	tabletin	ja	kännykän	

käyttöön.	Opastusta	saa	ajanvarauksella	tai	
ilman	ajanvarausta	erillisen	aikataulun	
mukaisesti.	
	
Turun	pääkirjasto,	Linnankatu2	tarjoaa	
laitetukea	erikseen	määriteltyinä	
ajankohtina,	puh	02	262	0624.	
	

Hyvinvointikeskuksista	voi	tiedustella	aikoja	
puhelimitse:	
Ruusukortteli,	Puistokatu	11,		
neuvonta	02	2626	000	
Lehmusvalkama,	Karviaiskatu	7,	
neuvonta	02	262	5020	
	

Omaishoitokeskus,		Vanha	Hämeentie	

105,		ajanvaraus	yksilölliseen	opatukseen	

puh.	02	231	0244.	
	
Avoin,	esteetön	kohtaamispaikka	Happy	

House,	Ursininkatu	11,		digiopastusta	
vaihtelevin	ajoin,	tiedustelut	040	7266	003.	
	

Kauppatorin	Monitori,	Aurakatu	8,	KOP-

kolmio,	02	262	0100	

Tarjoaa	digitukea	ja	neuvontaa	kaupungin	
yleisiin	palveluihin.	Lisäksi	samassa	paikassa	
oleva	KELA	tarjoaa	digitukea	omiin	
palveluihinsa.	
Monitorissa	on	lisäksi	useita	asiakaspäätteitä	
asiakkaitten	käytettävissä.	
	
KAUPPATORIN	MONITORISSA	ON	

MONIALAISTA	NEUVONTAA	

PALVELUISTA,		esim.	velkaneuvontaa	

keskiviikkoisin,		kysy	02	262	0100.	
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TALVEN	JA	KEVÄÄN	2022	TOIMINTA									

LIIKUNTA	
Qigong	terveysliikuntaa		10.1.	–	16.5.	2022	jatkuen	joka	arkimaanantai	klo	10.30		paitsi	21.2.	ja	
14.4.	Maksu	50,-	Ilmoittautumiset	10.1.	mennessä	Merjalle	p.	041	531	1752	,	sposti:	
merja.artesola@luukku.com.		

Paikka:		Turun	Weikot,	Mikonkatu	2.	Ohjaajana	jatkaa	Thea	Mantsinen.	

	

Teemakävelyjä	ja	lähiretkiä	järjestetään	huhtikuusta	21.4.	alkaen.	Katso	lähemmin	teemakävelyt	
ja	päiväretket	alempana.	

	

VIRKISTYSKERHOT		
Virkistyskerhot	kokoontuvat	joka	toinen	arkimaanantai	Weikkojen	talossa,	Mikonkatu	2,		klo	
11.30	alkaen.		

Ensin	juodaan	kahvit	ja	sen	jälkeen	seuraa	muu	ohjelma	klo	12-13.	

	
OHJELMA	
10.1.		 Tarinoita	telakalta	puolen	vuosisadan	perspektiivillä,	kertojana	Jari	
	 Jalava.	Jari	pääsi	nuorena	miehenä	tai	pitäisikö	sanoa	poikana,	telakalle	
	 töhin	ja	viihtyi	siellä	lähes	50	vuotta.			

24.1.		 Voimaa	ruuasta.		Arviointia,	Elintarviketieteiden	tohtori	Merja	Suominen,	Gery	ry.	

			1.2.	 Näetkö	minut?		Valokuvanäyttelyn	avajaiset		pääkirjastossa.	

		7.2.	 Vuosikokous.	Sääntömääräiset	asiat.	Kahvitarjoilu.	

21.2.	 Maailma	meillä	kotona.	Vierailija	Daisy	Ladies	yhdistyksestä.		

		7.3.	 Kv.naistenpäivän	ohjelmaa.	Professori	emerita	Marianne	Liljeström		muistelee	
	 naisliikkeen	aikalaishistoriaa.	

21.3.	 Hyvän	elämänlaadun	ylläpitäminen.		Senioriohjaaja	Pertti	Aaltonen	

		4.4.	 Rytmirinkulan	tahdissa.	Kommunikaation	javiittomakielenohjaaja-	opiskelija	Nina	
	 Artesola	ohjaa.	

21.4.	 Teemakävelyt	alkavat	

		2.5.	 Opitaaan	uusi	hyödyllinen	asia,	Merja	Artesola	opastaa.		

16.5.	 Ritspiikki	–kuoro	vierailee.	Luvassa	reippaita	lauluja.	
Kahvitarjoilu.		

	

Viranomaismääräykset	saattavat	
aiheuttaa	muutoksia.	Seuraa	TS	:n	
yhdistyspalstaa	maanantaisin.	
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TEEMAKÄVELYT	TORSTAISIN	

	

21.4.	 Portsan	kierros,	Eini	johdattelee.	Tapaaminen	Mikaelin	kirkolla,	Puutarhakadun	
	 pysäkillä	klo	11.00.	

28.4.	 Tutustuminen	ortodoksiseen	kirkkoon	oppaan	johdolla.		Varaa	opastusraha	2,-
	 Tapaaminen	kirkon	portilla	kauppatorin	ylälaidalla	klo	11.00.		Inkeri	paikalla.	

5.5.	 Arvon	turkulaisrouvia	maan	povessa.	Opastettu	1	½	tunnin	kierros	
	 hautausmaalla.	Varaa	opastusraha	4,-.	 Tapaaminen	Uudenmaantien	varren	
	 kukkakaupalla,	Seppelkuja	2	klo	11.	Eini	paikalla.	

12.5.	 TYKSin	Lasaretti-museo,	Kiinanmyllynkatu	4-8,	rakennus	13.	Tavataan	ovella	klo	
	 11.00.	Opastus,		maksuton.		Lisäksi	eläkkeellä	oleva	osastonhoitaja	Irma	Laitinen	
	 kertoo	omasta	urastaan.	Eija	johdattelee	paikalle.	

19.5.	 Tutustumme	Forum	Marinumiin	ja	kävelemme	jokirannassa.Tapaaminen	museon	
	 ovella	klo	11,	osoite	Linnankatu	72.	Ryhmähintainen	sisäänpääsymaksu		7,-	/hlö	
	 kerätään	paikalla.	Sisäänpääsy	myös	Museokortilla.	 	

	

	 	
	

PÄIVÄRETKET	

23.5.	2022		 KEVÄTPÄIVÄ	SAARISTOSSA	-		retki	Nötön	saarelle	

Klo	6.45	lähtö	Turun	linja-autoasemalta	saaristobussilla	Nauvon	Pärnäisiin	ja	sieltä	yhteysalus	
Baldur	(kuvassa)		klo	8.30.	(Utön	reittialue).	Merimatka	kestää	n.	1	½	h.		

Nötön	saarella	kyläkauppias	Lotta	Laaksonen	toivottaa	meidät	tervetulleeksi	ja	kertoo	minkälaista	
on	yrittäjyys	ja	elämä	ulkosaaristossa.	Puuroa,	leipää	ja	kahvia	tarjolla	jurtassa.	Lähdemme	
patikoiden	tutustumaan	saareen.	Klo	14.00	keittolounas	ja	kahvi.	Paluulähtö	n	klo	16.00	ja	tulo	
Pärnäisiin	klo		17.45.		Pärnäisistä	kutsutaksilla	Paraisille,	ja	sieltä	edelleen	bussilla	Turkuun.	Mikäli	
matkalle	osallistuu	autonomistajia,	voi	kimppakyyti	olla	mahdollinen.		

Kukin	liikkuu	ja	retkeilee	omalla	
vastuullaan.	Yhdistyksellä	ei	ole	
vakuutusta.		
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Matkan	hinta	17,-	johon	sisältyy	ruokailut	maksetaan	viimeistään	16.5.	kerhoissa	tai	FI43	5710	
49200	54535,	viite	2066.	Lisäksi	kukin	maksaa	bussimatkat	itse	(n.	15,-),	Laivamatka	maksuton.	

Retki	ei	sovi	huonojalkaisille.		Rajoitettu	osallistujamäärä.	Säävaraus,	kovalla	sateella	tai	myrskyllä	
emme	retkeile.	Ilmoittautumiset	viimeistään	16.5.2022	eini.pihlajamaki@nic.fi,	040	5965185.	

	

2.6.	2022		RETKI	KULTARANNAN	PUUTARHAAN			

Tämän	kesän	jälkeen	Kultarannan	puutarha	menee	kiinni	muutostöitä	varten.		Opastettu	kierros	
puutarhassa.	Max.	osallistujamäärä	30	henkilöä!	Paikat	täytetään	ilmoittautumisjärjestyksessä.		

Lähtö	yhteiskuljetuksella	Turun	linja-autoaseman	tilausajolaiturista	klo	9.40	Raision	
kaupungintalon	pysäkin	kautta	Kultarantaan.		

Matkan	hinta	opastuksineen	jäseniltä	12,-/hlö	ja	ei-jäs.	15,-,	maksetaan	bussissa.	Varaa	tasaraha.	
Sitovat	ilmoittautumiset	viimeistään	16.5.	Eijalle	p.	040	086	3750.			

	 	

3.8.2022		ELOKUINEN	RETKI	TEIJON	JA	MATHILDEDALIN	RUUKKIKYLIIN		
 
Tutustumme	matkan	aikana	sekä	Teijon	että	Mathildedalin	ruukkikyliin,	
niiden	nähtävyyksiin	ja	tunnelmaan.	Aloitamme	tutustumalla	Teijon	
kirkkoon,	joka	on	Suomen	pienin	kivikirkko.	Ruukinpatruuna	Robert	Bremer	
rakennutti	kirkon	kiitokseksi	siitä,	että	ihmiskunta	säästyi	veden-	
paisumukselta.	Bremer	oli	ennustanut,	että	Turku	jäisi	vuonna	1827	
vedenpaisumuksen	alle,	mutta	vedenvaraanhan	Turku	ei	joutunut	vaan	
aivan	toisenlainen	katastrofi	Turkua	silloin	koetteli.	Teijossa	tutustumme	myös	Masuuniin	ja	sen	
galleriaan		ja	taide-	ja	käsityöputiikkiin	sekä	käsityöläisten	puoteihin.	
	
Matka	jatkuu	Mathildedalin,	jonne	matkaa	Teijosta	on	vain	muutama	kilometri.	Mathildedalissa	
nautimme	saaristolaishenkisen	buffet	-lounaan	Ruukin	Krouvissa.	Lounaan	jälkeen	haistelemme	
vanhan	ruukkikylän	tunnelmaa	ja	tutustumme	käsityöläisten	putiikkeihin	ja	alueella	laiduntaviin	
alpakoihin.	Mathildedalissa	on	mm.	kyläleipomo,	kehräämö,	kutomo,	kahvipaahtimo,	kyläpanimo,	
harjantekijä	ja	suklaapuotikin	eli	jokaiselle	jotakin.		
	
Paluumatkalla	poikkeamme	vielä	Muurlan	myymälässä	ja	sitten	suuntaamme	kohti	kotia.	
	
Lähtö	matkalle	Raision	kaupungintalon	Veteraanikiven	pysäkiltä	klo	9:45	ja	Turusta	linja-
autoaseman	tilausajolaiturista	klo	10:00.	Paluu	takaisin	Turkuun	noin	klo	17:00	ja	Raisioon	sitten	
varttia	myöhemmin.	
	
Matkan	hinta	jäseniltä	33	euroa	ja	ei-jäseniltä	36	euroa	maksetaan	viim.	3.7.2022	Loma	ja	
Virkistys	ry:n	tilille	FI43	5710	49200	54535,	viite	3007	.	Hinta	sisältää	bussimatkan	ja	lounaan.	
Ilmoittautumiset	3.7.2022	mennessä	Elville	joko	sähköpostitse	elvi.jalava@gmail.com	tai	
puhelimitse	0400	352369.	
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	 KESÄRETKI		KESKI-SUOMEEN		8.	-	9.6.2022			

Kahden päivän retki mielenkiintoisiin, historiallisiin ja vireisiin Keski-Suomen kohteisiin:  

JÄMSÄ- JYVÄSKYLÄ- PETÄJÄVESI- HAAPAMÄKI- MÄNTTÄ-VILPPULA 
Lähtö Raision kaupungintalon Veteraanikiven pysäkiltä keskiviikkona 8.6.2022 klo 9.00 
Lähtö  Turun linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 9.10. 

1.	pv.	keskiviikko			RAISIO/TURKU-	JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ					

Ensimmäinen	vierailukaupunkimme	on	Jämsä,	jonne	ajamme	suoraan	Turusta.	
Jämsässä		tutustumme	huopatossujen	valmistukseen	J.	Alhon	huopatossutehtaassa	
(www.alhonhuopatehdas.fi)	ja	poikkeamme	tehtaanmyymälässä.	Lounas	Jämsässä.	
Matka	jatkuu	Jyväskylään,	jossa	yövymme	Hotelli	Albassa	Jyväsjärven	rannalla.	
Jyväskylässä	kiertoajelu,	jolla	näemme	mm.	Alvar	Aallon		 		 			

suunnittelemia	rakennuksia.	Iltaruokailupaikka	vielä	avoin.		

2.	pv.		torstai					JYVÄSKYLÄ-	PETÄJÄVESI-	HAAPAMÄKI-	MÄNTTÄ-VILPPULA-	TURKU/RAISIO		

Aamiaisen	jälkeen	klo	9	lähdemme	ajamaan	kohti	Petäjäveden	
vanhaa	puukirkkoa.	Se	on	rakennettu	1700-luvulla	ja	on	Unescon	
maailmanperintölistalla.	Opastetun	kierroksen	jälkeen	ajamme	
Keuruun	Haapamäelle,	jossa	on	
maailman	suurin	höyryveturi-
puisto.		

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Tutustumiskierroksen	jälkeen	menemme	lounaalle.	Matkamme	jatkuu	Mänttä-Vilppulaan,	jossa	
tutustumme	opastettuun	näyttelyyn	Serlachiuksen	Gösta		-taidemuseossa.	

Klo	15.00	viimeistään	lähtö	kohti	Turkua.	Pidämme	tauon	Urjalan	Pentin	kulmalla	ja	Turun	linja-
autoasemalla	olemme	n.	klo	18.30	ja	Raisiossa	klo	18.45.	

Matkan	hinta:	1	hengen	huone,	jäsen	195	€	(ei-jäsen	225	€),	2	hengen	huoneessa	jäsen	170	€	(ei-
jäsen	200	€)		sisältää	matkan,	opastukset	ja	sisäänpääsymaksut	sekä	ohjelmaan	merkityt	ruokailut.	
Matkan	tarkempi	ohjelma	lähetetään	ilmoittautuneille	yksityiskohtien	selvittyä.	

Matka	maksetaan	viimeistään	9.5.2022	tilille		FI43	5710	4920	0545	35,	viite	3007	tai	kerhoissa	
käteisellä.	Maksun	saaja	Lounais-Suomen	Loma	ja	Virkistys.	

Sitovat	ilmoittautumiset:	Leenalle			lomajavirkistys@saunalahti.fi	tai		040	704	5760.	
Ilmoittautumisen	yhteydessä	ilmoitettava	ruokatoiveet,	kuten	kasvis,	gluteeniton,	allergiat	jne.	

Muutokset	ohjelmaan	mahdollisia.	Matkanjärjestäjällä	ei	ole	vakuutusta,	kukin	hoitaa	oman	
tarpeensa	mukaan.	
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HAE	TUETULLE	ELÄKELÄISTEN	VERTAISTUKILOMALLE!		

Olemme	saaneet	kaksi	eläkeläisten	vertaistukilomaa	vuodelle	2022.	Lomat	ovat	kylpylähotelli	
Lohja	Spassa	Karjalohjalla.	

Voit	hakea	lomaa	sähköisesti	osoitteessa		solaris-lomat.fi		Valitse	yhteistyökumppani:	Lounais-
Suomen	Loma-	ja	Virkistys	ry.	Näkyviin	tulevat	vuoden	2022	lomajaksot:	

o 16.05.	-		21.05.2022				(hae	viim.	15.2.)	
o 26.09	-			01.10.2022				(hae	viim.	25.6.)	

Jatka	linkistä	”HAE	LOMAA”.	Täytä	hakemus	huolella.	Ilmoita,	jos	sinulla	on	liikkumisvaikeuksia.		

Loma	on	täysihoitoloma,	majoitus	kahden	hengen	huoneessa.	Loma-ohjaajan	ohjelmaa	päivittäin.		
Loman	omavastuuhinta	100,-	.		L	-	S	Loma	ja	Virkistys	ry	järjestää	yhteiskuljetuksen	
Turusta/Raisiosta.	Matkan	meno-paluuhinta		on	33,-	,	ja	se	maksetaan	käteisellä	bussissa.	

Paperisia	hakulomakkeita	saatavana	Kauppatorin	Monitorissa,	Raision	Olkkarissa	ja	yhdistyksen	
kerhoissa.	Paperilomake	lähetetään:		Solaris-lomat	ry,	Kauppakaarre,	00700	HELSINKI.	

Hakuaika	päättyy	3	kk	ennen	loman	alkua!	Lisätietoja	toukokuun	lomasta	Merjalta,	041	531	1752	
ja	syyskuun	lomasta	Tainalta,		044	797	1594.	 	 	

Solaris-lomat	ry		lähettää	kutsun	ja	omavastuulaskun	vain	lomalle	valituille,	yleensä	kaksi	
kuukautta,	mutta	viimeistään	kuukausi	ennen	loman	alkua. 

	 	 	 *********	

KAKSI	PAAVIA,			Turun	Kaupunginteatteri	la	9.4.2022	klo	13.30	

Anthony	McCarten	kirjoitti	tarinan	katolisen	kirkon	käännekohdasta	näytelmäksi,	josta	on	tehty	
useita	elokuvia.	Nyt	se	esitetään	ensi	kertaa	Suomen	näyttämöllä	Turun	Kaupunginteatterin	ja	
Tampereen	Työväen	Teatterin	yhteistuotantona.		Paaveina	Esko	Roine	ja	Asko	Sarkola.	

Paavien	keskustelukumppaneina	nunna	Brigittana	ja	Sophiana	
nähdään	Ulla	Koivuranta	ja	Anne-Mari	Alaspää.	Ohjaaja	Tiina	
Puumalainen.		

Sitovat	varaukset	Leenalta	puh	040	7045760	tai		Lippu		38	€.		
Maksu	7.03.2022	mennessä	tilille	FI43	5710	4920	0545	35,	viite	
3010	tai	kerhossa	käteisellä.	Lippujen	jako	teatterin	aulassa	1	h	
ennen	esitystä.	
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Opetusministeri, kansanedustaja Li 
Anderssonin tervehdys yhdistyksemme 
jäsenille     

 

 

 

Hyvinvointivaltion tärkeimmät vaalit käydään nyt  

Nyt ei ole enää monta viikkoa jäljellä Suomen historian ensimmäisiin 
hyvinvointialuevaaleihin. Kaikkein tärkeintä on saada ihmisiä liikkeelle ja kerrottua kaikille, 
miten tärkeistä vaaleista on kyse. Vaalit pidetään 23 tammikuuta ja niissä valittavat 
päättäjät tulevat olemaan ne, jotka päättävät miten esimerkiksi terveyspalvelut, 
vanhustenhuolto, neuvolat, mielenterveyspalvelut ja sosiaalityö järjestetään.  

Täällä Varsinais-Suomessa on paljon pelissä näissä vaaleissa. Terveyspalvelut ovat 
Turussa koko syksyn olleet lähes ennennäkemättömässä kriisissä, Varsinais-Suomessa 
tilanne on hoitoon pääsyn suhteen huonompi kuin maassa keskimäärin, ja maakunnassa 
lähdetään melkoiselta takamatkalta uuden organisaation rakentamiseen. Syy tälle on 
löydettävissä ennen kaikkea Turun kaupungin kokoomuslaisesta johdosta.  

Perusterveydenhuollon palveluita on Turussa budjetoitu liian huonosti vuosia ja nyt korona 
on katkaissut kamelin selän. Tämän lisäksi Varsinais-Suomessa ei ole tehty mitään 
pohjatyötä kuntien väliselle yhteistyölle sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden 
osalta, minkä seurauksena erityisesti tällä alueella tulee olemaan suuri kiire saada uusi 
organisaatio kuntoon ennen vuotta 2023.  

Uudet hyvinvointialueet saavat ratkaistavakseen vaikeita kysymyksiä, joihin 
vasemmistoliitolta löytyy vankat ratkaisut. Tulevina vuosina meidän on onnistuttava 
vahvistamaan vanhusten hoivaa, selätettyä Suomessa kytevä mielenterveyskriisi sekä 
varmistettua sote-alan ammattilaisille hyvät työolot. Varsinais-Suomessa aivan keskeistä 
on myös uuden, seitsemän vuorokauden hoitotakuun, toteuttaminen. Se edellyttää 
panostuksia julkiseen perusterveydenhuoltoon ja terveyskeskuslääkärin työn 
houkuttelevuuden lisäämistä.  

Laadukkaan hoivan edellytys on myös, että meidän yhteiseen hoivaamme tarkoitetut rahat 
todella käytetään palveluihin ja huolenpitoon – ei yritysten voittoihin. Kaupallisten 
terveyspalveluiden tavoite on tuottaa voittoa ja minimoida kulut. Tällä reseptillä ei synny 
hyvää hoivaa. Vasemmistoliiton lähtökohta on, että elintärkeät sosiaali- ja 
terveyspalvelumme tuotetaan myös jatkossa pääosin julkisina palveluina. 

Sote-alueet järjestävät jatkossa suurimman osan yhteisistä terveys- ja 
hyvinvointipalveluistamme. Niistä on tulossa myös merkittäviä työnantajia. Tällä hetkellä 
naisvaltaisilla sosiaali- ja terveysaloilla tehdään korvaamattoman arvokasta työtä usein 
liian pienellä palkalla ja kiireen keskellä. Näissä vaaleissa me voimme yhdessä valita 
toisin. Ihmiset, jotka huolehtivat meistä ja läheisistämme ansaitsevat kunnolliset työehdot 
ja elämiseen riittävän palkan. 
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