
 

MIKS PEAKSITE AASTAL 2021 HÄÄLETAMA? 

 
Kas teadsite, et võite hääletada Turu kohalikel omavalitsuse valimistel isegi siis kui teil ei ole 
Soome kodakondsust? Saate osaleda valimisel kui olete valimis päeval vähemalt 18 aastane ja 
elukoha aadress on registreeritud  Turus või olete 

1. mõne muu EL maa, Norra või Islandi kodanik  VÕI 

2. olete mõne muu riigi kodanik ja olete  elanud Soomes vähemalt kaks aastat. 

 

Kohalike omavalitsuste valimised on olulised. Turu linn vastutab mitmetest asjadest mis mõjutab 
meid kõikki. Need on näiteks terviseteenused, koolid, lasteaiad, ühistransport, tänavavõrgustik, 
raamatukogud, pargid ja palju muud. 

 

Linnavolikogu otsustab milline näeb Turku välja. Linnavolikogu teeb kõik Turu suurimad otsused. 
Sellisteks otsusteks on näiteks.. 

• Kuhu ehitatakse uusi koole? 

• Kas terviseteenused peaksid olema tasuta? 

• Kui suur peaks olema munitsipaalmaks? 

• Kuidas edendada ühistransporti? 

• …ja muid suuri otsuseid. 

 

Linnavolikogu valitakse demokraatlikult omavalitsuste valimistel iga nelja aasta tagant. Järgmised 
omavalitsuste valimised on 13.06.2021. 

Et saaksite hääletada peaks teile tulema posti kaudu kiri (soome keeles ”äänioikeusilmoitus”) 
umbes 1 kuu enne valimisi. Täpsemat informatsiooni saab (ainult inglise keeles) sellelt veebi lehelt: 

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


 

MIKS PEAKSITE OMA HÄÄLE ANDMA JUST 

ROHELISTE ERAKONNALE? 
 

Rohelised (Vihreä Liitto) on momendil Turus suuruselt teine erakond.  Me seisame 
võrdõguslikkuse eest, kaitseme loodust ja kliimat, toetame hariduse ja tervishoiu kättesaadavust 
kõigile, pooldame läbipaistvust ja avatust. 

 

Meie olulisemad teemad Turus on: 

 

• Linn peab kaitsma kliimat.  See nõuab tõhusat ühistranspordi toimimist ning toetust        
kergliiklus teedele. 

• Linn peab kaitsma loodusväärtuseid. Kõigil peab olema hõlbus juurdepääs lähedalasuvale 
loodusele. 

• Linna tuleb tõhusalt planeerida nii, et säiliks rohelus ja ilu. 

• Kõigil peab olema võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele.  Tuleb palgata piisavalt 
õpetajaid ja koole tuleb korralikult rahastada. 

• Turku peab olema parim tudengilinn. 

• Tervise- ja sotsiaalteenused peavad olema kõigile kättesaadavad ka sisserändajatele ja        
dokumentideta varjupaiga taotlejatele. 

• Linn peab toetama neid inimesi, kes vajavad kõige rohkem abi: vanureid, lapsi, vaimse 
tervise        probleemide või sõltuvuste all kannatavaid, immigrante, kellel puudub veel hea 
soome keele oskus. 

• Hea elu hõlmab ka kultuuri ja sportti, mida tuleb toetada. 

• Majandusel läheb hästi kui elanikel läheb hästi. Probleemid tuleb kiiresti lahendada enne 
kui need muutuvad kulukaks ja keeruliseks probleemiks. 

• Linna läbipaistvust tuleb suurendada, et oleks selge kuidas maksuraha kulutatakse. 

• Linn peaks otsima ja toetama ettevõtteid, mis suudaksid luua töökohti kõigile elanikele. 

 


