
 

DLACZEGO WARTO GŁOSOWAĆ W WYBORACH 2021?                            

 

Czy wiesz, że prawdopodobnie możesz głosować w wyborach samorządowych w 

Turku, mimo że nie jesteś obywatelem Finlandii? 

To możliwe, jeśli w dniu wyborów masz ukończone przynajmniej 18 lat, jesteś 

zameldowany w Turku oraz jesteś: 

1. obywatelem państwa UE, Norwegii lub Islandii LUB 

2. obywatelem innego państwa i mieszkasz w Finlandii przynajmniej dwa lata. 

Wybory samorządowe to wybory, które mają duże znaczenie. Miasto Turku 

odpowiada za wiele spraw, które dotyczą nas wszystkich. Są to na przykład: ochrona 

zdrowia, szkoły, przedszkola, komunikacja zbiorowa, system dróg, biblioteki, parki 

oraz wiele innych. 

To kaupunginvaltuusto (odpowiednik rady miejskiej) decyduje, jak Turku wygląda i 

jaka atmosfera w nim panuje. To ono podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje 

dotyczące miasta. Są to na przykład takie kwestie, jak: 

● Gdzie wybudować nowe szkoły? 

● Czy opieka zdrowotna powinna być darmowa? 

● Jak wysoki powinien być kuntavero (ta część twojego podatku dochodowego, która 

pozostanie w miejscu zamieszkania)? 

● Jak poprawić funkcjonowanie komunikacji zbiorowej? 

● ...i całe mnóstwo innych spraw.  

 

Kaupunginvaltuusto (rada miejska) jest wybierana w demokratycznych wyborach 

samorządowych co cztery lata. Najbliższe wybory samorządowe odbędą się 

13.06.2021. 

Jeśli posiadasz prawo wyborcze, otrzymasz powiadomienie drogą pocztową 

(äänioikeusilmoitus) około miesiąc przed wyborami.  Szczegółowe informacje (tylko w 

języku angielskim) są dostępne na stronie: 

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register 

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register


 

DLACZEGO POWINIENEŚ GŁOSOWAĆ NA ZIELONYCH? 

Vihreät (Zieloni, Związek Zielonych) jest w tym momencie drugą największą partią w 

Turku. W szczególności dbamy o równość, naturę, szkolnictwo, opiekę zdrowotną, 

jawność i transparentność. 

Najważniejsze dla nas w Turku są następujące kwestie: 

• Miasto powinno chronić klimat. Wymaga to wydajnego transportu publicznego 

oraz wsparcia dla ruchu rowerowego i pieszego. 

• Miasto powinno chronić walory przyrodnicze. Każdy powinien mieć łatwy 

dostęp do pobliskiej przyrody. 

• Miasto powinno być projektowane efektywnie przy zachowaniu zieleni i 

piękna. 

• Każdy powinien mieć równy dostęp do wysokiej jakości edukacji.  

• Konieczne jest zatrudnienie wystarczającej liczby nauczycieli, a szkoły powinny 

być odpowiednio finansowane.  

• Turku powinno zostać najlepszym miastem dla studentów w Finlandii.  

• Opieka zdrowotna i socjalna powinna być dostępna dla wszystkich, także dla 

imigrantów i osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone. 

• Miasto powinno wspierać tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy: osoby 

starsze, dzieci, osoby z zaburzeniami psychicznymi lub nałogami oraz 

imigrantów, którym nadal brakuje dobrej znajomości języka fińskiego.  

• Na dobrą jakość życia składa się także kultura oraz sport; te dziedziny powinno 

się wspierać. 

• Gospodarka prosperuje dobrze, gdy ludzie są zadowoleni. Problemy powinno 

rozwiązywać się szybko, zanim staną się zbyt kosztowne i trudne.  

• Powinno być jasne, w jaki sposób inwestowane są pieniądze z podatków. 

• Miasto powinno wyszukiwać i wspierać firmy, które mogą tworzyć miejsca 

pracy dla wszystkich mieszkańców. 

 

 

 


