
PIDETÄÄN NAANTALISTA HUOLTA,
SILLÄ NAANTALI PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ

Me haluamme luoda toivoa tulevaisuuteen
ja hyvinvointia Naantaliin. 

SDP 
Valitaan näissä vaaleissa fiksut päättäjät.

NAANTALI



Naantalin asema Turun seudulla on muuttunut ja muuttumassa: valtion
toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa, kaupunkiseudun kehityksen

kääntyminen Turku -vetoisemmaksi ja teollisuuden rakennemuutos tulevat
vaikuttamaan Naantaliin. Naantalin on yhteistyötä painottaen kehitettävä

kaupungin elinkeinojen edellytyksiä, parannettava asuntotuotannon
monipuolisuutta ja huolehdittava ympäristöstä. Asukkaiden palvelujen on oltava

toimivia ja talouden on oltava tehokasta. Muutoksiin on valmistauduttava siten,että
Naantalin palvelut toimii, huolehtii niistä myöhemmin mikä organisaatio tahansa.

Naantali on Turun seudun saaristokaupunki

Luonto on suonut ja menneisyys tuonut meille paljon elämän edellytyksiä:
luonnonkauneutta, teollista toimeentuloa, asumisen viihtyisyyttä, hyviä palveluja,

vakautta ja vetovoimaisia matkailukohteita. Naantali on brändi, joka on itsenäisenä
kaupunkina suurimmaksi hyödyksi Turun seudulle, maakunnalle ja maalle. 

Itsenäisen Naantalin asema on turvattu yhteisin ponnistuksin. Saaristokuntien, eli
Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan liittyminen Naantaliin oli luonnollista vallinneen
yhteistyön syventämistä. Naantalin kannattaa hyödyntää pitäjä- ja kyläidentiteettiä

ja muistaa, että asukkaista on aina ensisijaisesti kysymys asuinpaikasta riippumatta.

PIDÄMME HUOLTA NAANTALISTA



Naantalilaisen elinikäinen kumppanuus alkaa neuvolasta

Naantalissa asukkaiden ja kaupungin palvelujen tarjoajien välillä on hyvä
ja läheinen suhde . Yhteistyö alkaa neuvolasta ja se jatkuu läheisissä päiväkodeissa

sekä kouluissa.

Laadukkaiden, pääosin maksuttomien palvelujen ja monien
harrastusmahdollisuuksien avulla lapset varttuvat kohti nuoruuden valintoja.

Sosialidemokraatit tietävät, että apuakin tarvitaan, mutta mieluummin aikaisin,
kuin liian myöhään. Korona-aikana on tullut entistä tärkeämmäksi, että apua on

tarjolla oikea-aikaisesti ja kaikille. Jos suun terveydenhuoltoon osallistuvat kaikki
lapset, niin miksei sitten mielentilan suhteen toimittaisi samoin.

ELINIKÄINEN KUMPPANUUS



Kaikki haluavat itsenäiseen aikuisuuteen

Itsenäisen elämän alkuun vaaditaan ammattia, työpaikkoja ja asuntoja. Tässä
tarvitaan omaa aktiivisuutta, mutta myös julkisia palveluja. Tärkeää on, että kaikki

pidetään mukana.

Tilannetta parantaa oppivelvollisuuden pidentäminen 18 vuoteen. Toisen asteen
koulutuksen jälkeen nuoren on helpompi löytää työ- tai opiskelupaikka ja näin
olemme lähempänä tavoitetta löytää työ- tai opiskelupaikka kaikille alle 25-

vuotiaille naantalilaisille.

KOULU - ELÄMÄ



Kotona saadaan elämän eväät

Vanhemmuus on eräs elämän tärkeimmistä tehtävistä, joka on antoisaa, mutta
vaativaa. Tueksi tarvitaan yhteistyötä neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen

ammattitaitoisen henkilökunnan kesken. Yhteistyön on oltava saumatonta, eikä
organisaatiojärjestelyt saa luoda uusia esteitä

Haluamme turvata lähipalvelut ja katsomme, että nykyistä koulu- ja
päiväkotiverkkoa kehitettäessä tulee muistaa läheisyyden ja turvallisuuden

merkitys taloudellisuutta unohtamatta.

KOTI JA PALVELUT LÄHELLÄ



Työ on ihmisenä olemisen perusta

Työ on muutakin kuin toimeentulon lähde. Siksi sosialidemokraatit
kokoaikaisena työväenpuolueena pitävät työpaikkoja toimivan yhteiskunnan

edellytyksenä. Työpaikkoja pitää olla ja työssä on voitava vaikuttaa ja
osallistua työhön liittyvien asioiden päätöksentekoon.

Pidämme erittäin tärkeänä, että teolliselle- ja palveluelinkeinoille varmistetaan
toiminnan edellytykset. Erityisesti matkailulle on kaupungin luotava uusia

vetovoimatekijöitä. Paikalliset pienyritykset tarvitsevat asiakkaita, joita voidaan
saada asukasluvun kasvattamisella.

Pyrimme monipuolisiin ja ympäristön kannalta perusteltuihin ratkaisuihin
asuntotuotannossa ja pidämme tärkeänä, että Naantalissa on riittävästi julkisesti

tuettua vuokra-asuntotuotantoa.

TYÖTÄ JA ASUMISTA



Ikävuosien karttuminen tietää myös sitä, että palvelutalo, tehostettu asuminen ja
myös laitoshoito ovat inhimillisen elämän edellytys omien voimien ehtyessä. Hyvät

olosuhteet, auttavat kädet ja inhimilliset kasvot ovat turva, johon jokaisella on
oltava oikeus. Palveluasumisen uudiskohteita on toteutettava keskustaan hyvän

saavutettavuuden toteuttamiseksi.

Kaikella on määräaikansa

Kodin pitää olla turvallinen paikka ikääntyville mahdollisimman pitkään.
Omaishoidolla ratkaistaan inhimillisellä ja edullisella tavalla elämisen arkea ja siksi

omaishoitajien jaksamisestä on huolehdittava. Tarvitsemme myös lisääntyviä
kotipalveluja, joiden saanti ei saa olla kukkaron paksuudesta kiinni.

Kustannuksiin osallistumisen on oltava kantokyvyn mukaista. Tulemme omilla
toimillamme muuttuvissa olosuhteissa tekemään voitavamme

naantalilaisten etujen valvojana.

LÄHELLÄ LÄMPIMÄSTI



Talous luo puitteet: se rajoittaa tai mahdollistaa. Siihen pystytään osittain
paikallisesti vaikuttamaan, mutta pääosin maailman ja maan olosuhteet
heiluttavat myös Naantalin purtta, kuten koronaolosuhteet ja Nesteen

rakennejärjestelyt ovat meille osoittaneet. Erinomaisista lähtökohdista huolimatta
tulee realistisesti arvioida tulevaisuuden mahdollisuudet. Soteuudistukseen
valmistaudutaan parhaiten laadukkailla ja riittävillä palveluilla. Kaupungin on

huolehdittava, että muutosvalmisteluissa pystymme takamaan naantalilaisten
palvelujen jatkumisen ja kehittymisen. Vaikka valtio onkin viime aikoina ja

erityisesti koronan aikana huolehtinut kaikkien ja jopa Naantalin taloudesta hyvin,
emme voi sen varaan rakentaa. Varautumisen ja sopeutumisen lisäksi

tarvitsemme voimavarojen suuntaamista siten, että ne tuottavat hyviä suoritteita
kohtuullisilla kustannuksilla tarpeitten mukaisesti. 

Realistisuus ja tasapainoisuus tulee olla toiminnan
rahoittamisen lähtökohta 

Naantalin yksityisten palvelujen elinkeinot tarvitsevat piristystä. Julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa on kehitettävä. Tällä voidaan

tukea paikallistaloutta ja työllisyyttä ja siten välillisesti myös kaupungin taloutta.
Naantalilla on tiedossa olevia uhkatekijöitä, kuten Nesteen jalostamon lopetus, ja
pahoin pelkäämme näitä uhkatekijöitä tulevan kohdallemme lisää. Siksi Naantalin

on oltava valppaana toimimaan.

TASAPAINOISTA KOHTUUTTA



Kyse ei ole vain rahasta, eikä velasta, vaan yhtälailla mahdollisuuksien
laiminlyönnistä. Tarkoitamme erityisesti merialueittemme tilaa. Jälkipolvilla ei saa

maksattaa toimettomuuttamme. Toiminnan on oltava vakauteen ja
ennakoitavuuteen pyrkivää sekä tarvittaessa olosuhteiden muutoksia tasaavaa. On

uskallettava puuttua turhuuteen, mutta samaan aikaan on oltava rohkeutta luoda
mahdollisuuksia elinkeinojen ja asumisen kehittämiseksi.

Olemme saaneet paljon menneiltä polvilta, eikä
tarkoituksemme ole siirtää rasituksia tuleville

sukupolville.

JÄLKIPOLVILLE 



Kaupungin palveluja voidaan ostaa ulkoa vain perustellusti
ja hallitusti.

Epävarmuuden lisääminen henkilökunnassa on väärin, mutta suoritustasosta
lipsumista ei pidä sallia.

Kunnallinen tuotanto on hyvinvointipalveluissa laadukasta ja turvallista ja se on
myös kilpailukykyistä hyvin johdettuna.

KUNNOLLISTA KUNNALLISTA



Sosialidemokraattien toiminnan lähtökohdat ovat aivan
samoja kuin menneinä vuosikymmeninä.

-Kansanvalta harvainvallan sijaan. Toimeentulo työllä, ja yhteiskunnan turva          
kun työtä ei ole. 

-Pienen suoja suuren edessä. Vähemmistön turva enemmistön mielivallalta. 

-Elävän varjeleminen siltä mikä sen myrkyttää.

-Viipyilevän harkinnan valitseminen äkkinäisen kuohunnan sijaan.

-Hiljaisen kuuleminen äänekkään valituksen yli.

-Pitkän sihdin valinta lyhyen tähtäimen asemesta. 

-Totuuden puolustaminen valhetta vastaan.

TIEDÄMME JA TAHDOMME




