
van den Bergin Mari täällä kirjoielee Naantalista! 
Uutena tulokkaana ja taustalla toimineena olen osalle tuntemaomampi kasvo, niin tässä 
lyhyt esiely, niille, jotka vielä pohvat jäsenvaalissa äänesteävien ehdokkaiden välillä. 
Olen 34Olen 34-vuoas tuleva luokanopeaja, joka on kasvanut Satakunnassa kahden yksinyriäjän 
lapsena ja aloianut opinnot amma koulussa. Elämästäni olen asunut seitsemän vuoa 
ulkomaille tehden mm. humanitäärisestä avustustyötä. Nyt toimin Demariopiskelijoiden 
(SONK ry) 1.varapuheenjohtaja ja SDP:n ilmastotyöryhmän jäsenenä. Vielä hetken olen Turun 
kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenenä ja kasvatus- ja 
opetuslautakunnan varajäsenenä. 

OpisOpiskelen Turun yliopistossa opeajaksi ja teen töitä ympäri maakuntaa erityisopeajan, 
luokanopeajan sijaisuuksina ja lastensuojelun parissa. Vakinainen työsuhde minulla on 
Demarinuorten aluetyöntekijänä. Uusioperheen arki bonus-äinä pyörii puolestaan 
Naantalissa.

Nyt olen Naantalin Työväenyhdistyksen ehdokkaana ja odotan jo kovin vaaliteltoille 
pääsemistä ja ihmisten kanssa keskustelemista. Sillä edän kaiken ikäisten ihmisten 
kohtaamisen olevan vahvuuteni. 

Mulle Mulle tärkeimmät vaaliteemat ovat:
1. Koulutusjärjestelmän korjaaminen niiltä osin kun se ei ole toimiva.
-Korkeakouluihin hakukriteereitä on tarkasteltava ja opiskelijoiden osaamisen miareita 
uudisteava, joa kuormitusta ei ole liikaa ja eä koulutuksen eriytymistä voidaan hidastaa.
-Ryhmäkokoja on tarkasteltava opeajien palaueen perusteella.
-Nykyinen kolmiportaisen tuen malli ei ole riiävä nykyisen muotoisessa integraaota 
toteuavassa koulujärjestelmässä.

2. Saari2. Saaristomeren luonto niin vedenalainen kuin myös maanpäällinen.
-Meillä on ainutlaatuinen saaristo, jonka vedet on saatava kuntoon ja vieraslajit häviteävä 
valtaamasta kotoperäisten eliöden elinlaa.
-Väärinä ajankohna tehtyihin ruoppauksiin on puutuava
-Sinilevän ja veden rehevöitymisen estämiseksi on löydeävä keinoja

3. Pien-, kevyt- ja yksinyriäjien sekä freelance työtätekevien sosiaaliturvaa tulee uudistaa 
yriäjäystävällises.
--Taiteellista ja luovaa työtä tekeviä ei saa enää juoksuaa kahden eri työeläke tahon välillä. 
(Minne työeläke maksetaan on riippuvainen rahoituksen apuraha/palkkio luonteesta.)
-Yksinyriäjät ovat kaikki erilaisia ja osat tulot eivät ole tasaiset vaan kausiluontoiset
-Kevytyriäjien käyäminen laajemmassa yritystoiminnassa työsuhteella palkaujen sijasta 
on usein isompien yritysten häikäilemätön keino säästää mm. työeläkemaksuissa ja 
työterveyskuluissa. Riistolle on saatava loppu.

Olen tunnOlen tunneu vankasta järjestökentän osaamisesta sekä saanut laajaa kokemusta sekä 
paikallisesta, eä valtakunnallisesta vaikuamisesta jo opiskelijapoliikan puolelta. Lisäksi 
olen myös liiojen vahva kannaaja, olenkin JHL:n, PAM:n, Sool:n (OAJ:n) ja Suomen 
luokanopeajienliiton jäsen. Luoamustoimia on myös mm. Suomen YK-liitossa ja Suomen 
Ylioopilakunen Liiton (SYL) ilmastoverkostossa. 

TTahdon olla luomassa omalla osaamisella yhteiskuntaa, jossa jokaisella on yhdenvertaiset 
mahdollisuudet vaikuaa ja jossa jokainen on aidos saman arvoinen. Tahdon tehdä 
yhteiskunnasta kaikille saavuteavan niin psyykkises kuin fyysises. 

Saa laiaa viesä täällä facebookissa: hps://www.facebook.com/vandenbergmari
sekä instagrammissa @mari_vandenberg: hps://www.instagram.com/mari_vandenberg/ 

Voit myös jo nyt kertoa kiinnostuksesi tulla mukaan tukiimiini laiamalle minulle viesä. 
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