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KIITOS KUN LUET VAALILEHTEÄNI! 

Olen SARA KOIRANEN, kulttuurialalla toimiva freelancer 
ja viime kesänä valmistunut filosofian maisteri. Olen 
ensimmäistä kertaa ehdolla Turun kunnanvaltuustoon 
Vasemmistoliiton ehdokkaana kuntavaaleissa 2021.

Mä lähdin ehdolle, koska mulle TURKU ON MUUTAKIN KUIN 
JOKIRANTA. Mä tiedän sen, koska mun koti on aina ollut 
Turussa.

Mulla on ollut hyvä lapsuus turkulaisessa lähiössä. 
Haluun jatkossakin pitää PALVELUT IHMISTÄ LÄHELLÄ, 
jotta jokaiselle voidaan tarjota turvallinen tulevaisuus. 

Tän kaupungin on oltava hyvä meille kaikille myös 
huomenna. Siksi Turkua pitää rakentaa kestävästi, 
asukkaat edellä.

Kulttuuri on mulle ja monille muille työ, ja taide antaa 
tälle kaupungille paljon. Turkua ei kuitenkaan voi 
kutsua kulttuurikaupungiksi ellei me olla KULTTUURIN 
TUKEMISEN EDELLÄKÄVIJÖITÄ.

Turussa mä oon voinut opiskella ekaluokalta aina 
maisteriksi saakka. Mä haluan, että tää on kaikille 
mahdollista, koska KOULUTUS KUULUU JOKAISELLE. 

Tässä lehdessä mä kerron lisää itsestäni ja mun 
kampanjateemoista. Päätöksentekijänä mä haluaisin 
varjella ja edistää lähipalveluita, kulttuuria, parempaa 
kaupunkisuunnittelua sekä koulutusta, joista kaikista 
mä kirjoitan tässä lehdessä.

Ja koska elämä pitää ottaa tosissaan mutta ei 
vakavissaan, löytyy tästä lehdestä myös puuhatehtäviä, 
juliste ja ystäväkirjapaljastuksia! 

Nautinnollisia lukuhetkiä! Olethan muhun yhteydessä, jos 
sulla on mitä vain kysyttävää tai ajatuksia esimerkiksi 
mun kampanjateemoista. 

Parasta jatkoa ja äänestysintoa toivottaen, 
kuntavaaliehdoka Sara Koiranen
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Olen 26-vuOtias, tyksissä syntynyt paljasjalkainen turkulainen. 
lapsuuteni ja nuOruuteni Olen elänyt turun runOsmäessä, jOssa 

kävin myös musiikkipainOtteisen peruskOulun.

kirjOitin yliOppilaaksi 2013 juhana herttuan ilmaisutaidOn lukiOssa, 
jOssa lukiO-OpintOjani täydensi teatteriOpinnOt. lukiOn jälkeen pidin 
välivuOden tehden töitä huiskulan puutarhalla sekä iltapäiväkerhO-

Ohjaajana. 

alOitin yleisen kirjallisuustieteen OpinnOt turun yliOpistOlla 
2014. sivuaineinani Olen Opiskellut pOliittista histOriaa, luOvaa 
kirjOittamista, mediatutkimusta sekä liiketOimintaa. yliOpistO-

OpintOjen Ohella tein töitä alkOssa myyjänä sekä turun 
kaupunginteatterilla ravintOlatyöntekijänä.

valmistuin turun yliOpistOsta filOsOfian maisteriksi kesällä 2020. 
tällä hetkellä teen töitä eri kulttuurialan yhteisöissä tuOttajana 
ja tiedOttajana. lisäksi työskentelen vapaana kirjOittajana sekä 

teatteritaiteilijana. 

vapaa-aikani kului lapsuudessa musiikkiharrastuksien, partiOn 
ja nuOrten kOtkien tOiminnan parissa sekä ystävien kanssa 

nuOkkarilla rOikkuen. teini-ikäisenä syttyi palava rakkaus teatteria 
kOhtaan, minkä myötä alkOi yhä jatkuva teatteriharrastus sekä 
kipinä alan ammattilaisuuteen. yliOpistOssa vapaa-aikani täytti 

teatteriharrastuksen lisäksi eri järjestöjen luOttamustehtävät sekä 
tOiminta turun yliOpistOn yliOppilaskunnan edustajistOssa. 

nykyään vapaa-aikani kuluu avOpuOlisOn kanssa videOpelejä pelaten, 
ystävien kanssa retkeillen sekä rakkaiden järjestöjen parissa. 



3

 
Jokaisella meillä on oikeus turvalliseen 
tulevaisuuteen, jossa voi luottaa avun 
saamiseen, arjen sujuvuuteen sekä siihen, että 
merkityksellinen elämä on saavutettavissa 
esimerkiksi kouluttautumalla ja harrastamalla. 
Turvaamalla lähipalvelut varmistetaan 
kuntatasolla jokaiselle turvallinen tulevaisuus ja 
merkityksellinen elämä.
 
Kunnilla on lakisääteinen vastuu järjestää 
erilaisia palveluja asukkailleen. Näistä mulle 
erityisen tärkeitä kehittämisen kohteita 
ovat koulutukseen, kulttuuriin ja nuorisoon 
liittyvät palvelut. Myös joukkoliikenne ja 
kaupunkisuunnittelu kasvattavat merkitystään 
uudenlaista, ekologisesti kestävää kaupunkia 
rakennettaessa.
 
Turkua on vaivannut alijäämäinen talous. Sen 
varjolla on säästetty palveluista ja jätetty 
tekemästä investointeja hyvinvointiin. Samalla 
rahaa on kuitenkin löytynyt aina keskusta-alueen 
suuriin rakennusinvestointeihin.
 
Ratkaisua taloustilanteeseen on haettu myös 
palveluiden yksityistämisestä, joka ei ole ollut 
taikakeino talouden korjaamiseen tai palveluiden 
laadun parantamiseen. Nostan mieluummin 
veroprosenttia kuin leikkaan tärkeistä julkisista 
palveluista.
 
Lähipalveluiden turvaamisella puututaan myös 
alueelliseen eriarvoistumiseen. Hyvin toimivat 
palvelut kuuluvat kaikille riippumatta siitä, missä 
päin asut.
 
Elämä on muutakin kuin työtä. Siksi on tärkeää, 
että kunta tukee ja tarjoaa merkityksellistä 
vapaa-aikaa. Tämä tapahtuu tukemalla kirjasto- 
ja nuorisopalveluita sekä lisäämällä kolmannen 
sektorin ja yhdistysten tukia. Harrastus- ja 
virkistysmahdollisuuksia tulee olla myös lähiöissä.

Lue koko teksti: sarakoiranen.fi
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Taidetta ja kulttuuria ei tule tukea siksi, että se on mun 
(ja monen muun) intohimo. Sitä tulee tukea ennen kaikkea 
siksi, että kulttuurin tukeminen on järkiteko.
 
Kulttuuri- ja taidealat ovat kannattavia kasvualoja. 
Arviolta kulttuuritoimiala tuottaa noin 3 % Suomen BKT:sta. 
Kulttuuriala on siis suurempi kuin elektroniikka- tai 
metsäteollisuus, jopa suurempi kuin majoitus- ja ravintola- 
ala. Esimerkiksi Turun kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 oli 
menestys taloudellisilla mittareilla. Vuoteen investoitiin 
55,5 miljoonaa euroa pääosin julkista rahaa, ja vuosi tuotti 
Varsinais-Suomeen 260 miljoonaa euroa. Eikä tule unohtaa 
välillisiä hyötyjä, kuten medianäkyvyyttä ja vahvistunutta 
imagoa.
 
Korona on osoittanut, kuinka kulttuurikenttää ei vieläkään 
hahmoteta työllistävänä tulevaisuuden kasvualana. Eikä 
kulttuurialan vaikuttavuutta kaikissa ulottuvuuksissaan 
voi mitata rahassa: se ylläpitää sivistystä, opettaa 
empatiaa ja kasvattaa hyvinvointia monin tavoin ja monin 
eri keinoin.
 
Tulevaisuudessa meidän on investoitava lisää kulttuuriin 
ja kasvatettava taiteen ja kulttuuritoimijoiden tukea. 
Sen ansaitsevat niin taiteen ammattiyhteisöt kuin taiteen 
harrastamisen mahdollistavat yhteisöt. Monipuolinen 
kulttuurikenttä on kaupunkilaisen etu.
 
Tilakysymys tulee olemaan akuutein kulttuuripoliittinen 
aihe ensi valtuustokaudella. Tähän kytkeytyy Barkerin 
toimijoiden sekä Turun ylioppilasteatterin ja Teatteri 
Mundon akuutti tilakriisi. Yksi taiteen tekijöiden toive on 
saada Turkuun taiteen toimijoiden yhteinen tila. ”Taiteen 
talon” voisi perustaa esimerkiksi tyhjillään olevaan 
Rettigin   tupakkatehtaaseen.
 
Turun kaupungin on otettava aktiivinen rooli tilakriisin 
ratkaisijana ja selvitettävä yhteistyössä toimijoiden kanssa 
vaihtoehtoja tulevaisuuden turvaamiseen. Emme saa antaa 
taiteen tilakysymyksen keskittyä vain uuden konserttitalon 
sijainnin ympärille, kun samanaikaisesti useampi vapaan 
kentän toimija on jäämässä kodittomaksi.

TUETAAN KULTTUURIA!

Lue koko teksti: sarakoiranen.fi
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OLET SUUNNITTELEMASSA 
MATKAA AATETOVERIEN 
LUOKSE. MATKASI 
SUUNTAUTUU 
a. ei väliä, kunhan 

kyseessä on häämatka 
b. Vietnamiin 
c. Ranskaan 
d. pysyttelen ihan 

kotimaassa 
 
ELÄMÄSSÄ TÄRKEINTÄ ON 
a. taistella 

rakkaimpansa 
vierellä 

b. kunnioittaa 
suurmiehiä 

c. laulaa yhdessä 
rintamassa 
mahdollisimman lujaa 

d. hakeutua 
samanmielisten 
joukkoon ja kantaa 
lippua 

 
LEMPIRUOKASI 
a. tunnelmavelli 
b. riisi 
c. leipä, henki ja 

kunnia 
d. makeiskori 

 

LEMPIDIKTAATTORISI 
a. ei kiinnosta, enemmän 

kiinnostaa heilat 
b. Lenin ja Ho-Chi-Minh 
c. Napoleon 
d. en usko diktatuuriin 

vaan kansanvaltaan 
 
JATKA LAUSETTA: ”MINULLE 
TÄRKEITÄ ON RAKKAUS… 
a. …punapoikiin.” 
b. …suurmiehiin.” 
c. …aateveljiin.” 
d. …vaikka 

lyhtypylvääseen 
kunhan ei 
vallanpitäjiin.”

LEMPILIIKUNTAMUOTONI ON 
a. tanssi 
b. asennossa seisominen 
c. palkeiden painaminen 
d. lipun kantaminen 

HAAVEAMMATTISI 
a. naiskaartilainen 
b. pioneeri 
c. kyntäjä 
d. ihan sama, kunhan ei 

pastori, humanisti tai 
muu valtaa pitävä

Mikä
työväenlaulu

olet?

KATSO TULOS SIVULTA 8!
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JOS SAIT ENITEN A-VASTAUKSIA, 
OLET
Kisällittäret: Teet työtä 
aatteen eteen aatesiskojen 
kanssa, mutta joskus kokoukset 
menevät rakkauskirjeiden 
kirjoitteluksi. Jaat ystävillesi 
huolet, murheet ja unelmat, 
eikä mikään pysy sinulla 
salassa. 
 
JOS SAIT ENITEN B-VASTAUKSIA, 
OLET
Lenin-setä asuu Venäjällä: 
Et jaksa tai halua tehdä 
elämästäsi kovinkaan 
monimutkaista, koska 
helpommalla pääsee vain 
seisomalla asennossa ja 
tekemällä sen mitä joku toinen 
käskee. 
 

JOS SAIT ENITEN C-VASTAUKSIA, 
OLET
Kansainvälinen: Sinä 
kunnioitat perinteitä. Olet 
kyllästynyt jatkuvaan huono-
osaisuuteesi ja päättänyt 
kääntää uuden sivun 
elämässäsi. Mukana tässä 
yrityksessä on niin perheesi 
kuin koko naapurustosi.  
 
JOS SAIT ENITEN D-VASTAUKSIA, 
OLET
Kenen joukoissa seisot: 
Sinussa riittää uudismielistä 
kapinahenkeä. Olet mukana 
(opiskelija)politiikassa 
etkä kestä minkäänlaista 
paskanjauhantaa 
valtaapitäviltä. 
 

MIKÄ TYÖVÄENLAULU OLET?
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Francis North
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Turvallinen kouluympäristö koostuu 
turvallisesta koulumatkasta, terveysturvallisesta 
koulurakennuksesta, moniammatillisesta osaamisesta 
ja tuesta sekä koulu- päivää tukevista 
palveluista, kuten kerhoista. Kaiken  tämän 
turvaamiseen on mahdollisuus myös Turussa, jos niin 
haluamme.
 
Turulla on vielä matkaa koulutuksen 
mallikaupungiksi. Haasteena on esimerkiksi 
alueellinen eriarvoistuminen. Yksi kouluvalintaa 
vääristävä ilmiö on suositut painotetut luokat, 
jotka ohjaavat vanhempia valitsemaan lapsilleen 
muun koulun kuin oman lähikoulun. Kehityskulkua 
voidaan purkaa painotettuja opintoja hajauttamalla 
ja muuttamalla opintoja luokkaperusteisista 
tuntiperusteisiksi.
 
Kansallisesti haasteena on oppimiserojen kasvu. 
Eroihin ovat alkaneet vaikuttaa perhetausta sekä 
ennen kaikkea lukutaito. Lukutaidon turvaamiseksi 
on tuettava sivistyspalveluita sekä sanataiteen ja 
kirjallisuuden toimintoja.
 
Lapset ja nuoret tarvitsevat erilaista tukea 
opintielleen. Pitkään trendinä on ollut 
erityisoppilaiden integroiminen yleisopetuksen 
ryhmiin olettaen, että oppilaan tarvitsema tuki 
seuraa oppilasta esimerkiksi koulunkäynninohjaajan 
muodossa. Todellisuudessa erityisen tuen tarpeessa 
olevia oppilaita on integroitu jo valmiiksi liian 
suuriin luokkiin ilman tukiresursseja. Tämä 
aiheuttaa kestämättömän tilanteen opettajalle ja 
oppilaalle. Turussa on huolehdittava, että erityistä 
tukea tarvitsevien oppilaiden tuki on todellista ja 
että siihen on resursoitu tarpeeksi.
 
Korona on ollut poikkeuksellisen raskasta aikaa 
myös nuorille korkeakouluopiskelijoille. Turun on 
tehtävä kaikkensa, jotta poikkeusoloissa opintonsa 
aloittaneet kokevat opiskelukaupunkinsa myös 
kotikaupungikseen. Opiskelijan arkea voi helpottaa 
muun muassa tarjoamalla opiskelijaetuja kaupungin 
palveluihin sekä kehittämällä opiskelija-asumista ja 
edullista joukkoliikennettä.
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Lue koko teksti: sarakoiranen.fi
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Paljon hyvää on tapahtunut esimerkiksi 
jokirannan alueella: jokirannan varsi 
ja erityisesti Vähätorin alue elävät nyt 
kukoistuskauttaan. Samalla on kuitenkin todettava, 
etten usko kaupunkilaisten luottamuksen Turun 
rakennus- ja kaupunkisuunnitteluun viime vuosina 
merkittävästi kohentuneen.
 
Turku tunnetaan surullisenkuuluisista, budjetit 
reilusti ylittäneistä hankkeista. Päätöksentekijät 
siunaavat ylittyneet budjetit, sillä jo aloitettuja 
mutta valitettavan huonosti valmisteltuja 
hankkeita ei voi jättää keskeneräisiksi.
 
Rakennushankkeet ja -investoinnit ovat 
keskittyneet viime vuosina keskustan alueelle. 
Tällä kaavaillaan kaupungin vetovoiman 
kasvattamista. On kuitenkin kyseenalaista, kuinka 
ja ketä esimerkiksi Logomon silta palvelee. Jos 
meillä on varaa tapahtuma-areenoihin, meillä on 
varaa myös lähiöiden uusiin koulurakennuksiin.
 
On aika kääntää rakennuspolitiikan suunta 
palvelemaan turkulaisia, ei kiinteistösijoittajia 
tai rakennusyhtiöitä. On kestämätöntä, kuinka 
taloudelliset intressit ohjaavat esimerkiksi 
keskustan kehittämistä. Puhtaan kaupallinen 
keskusta palvelee vain harvoja. Kaupungin 
ytimessä on oltava mahdollisuus harrastaa ja 
viihtyä.
 
Ihminen tarvitsee luontoa. Saavuttaakseen 
ilmastotavoitteensa Turun on turvattava 
monimuotoinen kaupunkiluonto sekä viheralueet. 
Ekologisen kriisin torjunnan ja kestävän 
kehityksen periaatteiden on läpäistävä kaikki 
kaupunkisuunnittelun tasot.  Ilmastotavoitteita 
edistetään parhaiten kehittämällä 
joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä.
 
Turulla on surullinen menneisyys historiallisten 
kerrostensa tuhoamisesta. Historia on voimavara, 
ei taakka eikä varsinkaan asia, jota tulisi tuhota. 
Turvataan historialliset rakennukset ja kohteet.
 
   Lue koko teksti: sarakoiranen.fi
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sarakoiranen.fi
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA

26.5.–8.6.2021

VAALIPÄIVÄ
13.6.

***

TUE KAMPANJAA

Vaikuttavaa vaalikampanjaa ei 
tehdä ilman rahoitusta.

Voit lahjoittaa rahaa suoraan 
vaalitililleni

FI83 5710 0420 6574 05

tai Mobile Payn kautta
041 7262364

 Kerrothan viestikentässä, saako 
nimesi julkaista lahjoittajien 

joukossa.

Kaikki yli 800 € lahjoituksen antavien 
tahojen nimet on julkaistava 

vaalilain ilmoittamalla tavalla.
 

Kiitos lahjoituksestasi!

INSTAGRAM: @SARAKOIRANEN
FACEBOOK: @KOIRANENSARA
TWITTER: @KOIRANENSARA


