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Olenmukana politiikassa
rakentaakseni vahvaan talouteen,
sivistykseen, tasa-arvoisiin

mahdollisuuksiin ja kestävään kehitykseen
pohjaavaa yhteiskuntaa.

Olen edistänyt onnistuneesti tällä kaudella
kuntapäättäjänä jo lukuisia asioita, kuten

varhaiskasvatusasteen nostoa, syrjäytymisen ja
kiusaamisen ehkäisyä, Turun ostolaskujen julkisuutta

ja ympäristöasioita.

Tulevalla kaudella haluan keskittyä etenkin
Turunpitovoiman kasvattamiseen.
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Pitovoimaisen ja kukoistavan Turun resepti
Turussa on jo vetovoimaa ja sinne muutetaan etenkin opiskelumahdollisuuksien perässä. Pitovoima tarkoittaa
sitä, että alueella myös pysytään esimerkiksi valmistumisen jälkeen. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea se,
että kaupungista löytyy monipuolisesti työpaikkoja, asuntoja, sujuvan arjen takaavat palvelut sekä viihtyisä
ympäristö. Liikenneyhteyksien on toimittava niin kaupungin sisällä kuin esimerkiksi pk-seudun suuntaan.
Tulevaisuuden panostukset on tehtävä ennen kaikkea lapsiin, nuoriin ja sivistykseen. Kaupungin

tehtävänä on toimia asukkaiden unelmien mahdollistajana ja saada taloudellinen yhtälö taustalla toimimaan.

Turkulaiset ansaitsevat innostavan ja vastuullisen näkymän tulevaisuudesta. Kun Turku täyttää 800 vuotta
vuonna 2029, sen tulee olla nykyistäkin viihtyisämpi, ympäristöystävällisempi, kansainvälisempi ja

kilpailukykyisempi. Tämä on mahdollista vain, mikäli huolehdimme kaupunkilaisten yhteisistä rahoista,
panostamme kasvuun ja pidämme sydämen mukana kaikessa päätöksenteossa.

1. Talous ja työpaikat

Yrittäjäystävällinen politiikka, joka synnyttää
työpaikkoja ja tyrehdyttää opiskelĳoiden poismuuton.
Parannetaan elinkeinoelämän ja tutkimuksen välistä
yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi.

Vahva talous ja kilpailukykyinen verotus, joka
jättää kuntalaisten käteen enemmän heidän oman
työnsä hedelmistä. Tulevienkin vuosien tavoitteena
tulee olla, että kunnallisveroa ei jouduta kiristämään.

Tehdään sellaisia investointeja, jotka vahvistavat
kaupungin tulopohjaa, kasvua ja kilpailukykyä
kestävällä tavalla.

2. Koulutus ja sivistys

Turun tulee olla Suomen toimivin ja viihtyisin
opiskelĳakaupunki ja meillä tulee saada maailman
parasta koulutusta aina varhaiskasvatuksesta
tohtorin tutkintoon asti.

Koulutusvalikoiman tulee olla monipuolinen ja
lasten yksilölliset tarpeet huomioon ottava. Kannatan
esimerkiksi erikoisluokkia ja laajaa kieltenopetusta
kaikille jo alaluokilta lähtien.

Turun tulee olla jatkossakin tunnettu kulttuurista:
houkuttelevista tapahtumista, museoista, teatterista,
orkesterista ja toimivista kirjastopalveluista.

3. Ympäristö, liikenne ja kaavoitus

Turun tavoitteena on olla ilmastoneutraali
vuoteen 2029 mennessä ja haluan varmistaa,
että tämä tapahtuu. Se vaatii toimia niin liikenteen,
maankäytön kuin energiajärjestelmienkin suhteen.

Asuntotuotannon on oltava eri elämäntilanteisiin
sopivaa ja monipuolista - meillä tulee olla niin
toimivat omistus- kuin vuokra-asumisenkin markkinat.

Kaupungissa tulee voida liikkua sujuvasti niin
jalan, pyörällä, julkisella liikenteellä kuin autoillakin.
Lisäksi tarvitaan panostusta raiteisiin kuten Tunnin
junaan ja ratikkaan.

4. Hyvinvointi ja tulevaisuus

Nuorten syrjäytyminen on aikamme tragedia.
Oikea-aikainen tuki perheille, harrastukset,
nuorisopalvelut ja osallisuuden vahvistaminen ovat
ratkaisun avaimia.

Liikunta on yksi parhaista keinoista pitää
kuntalaisten terveydestä ennakoivasti huolta.
Varmistetaan kehittyvä liikuntapaikkaverkosto ja
urheilun edellytykset.

Lisätään matalan kynnyksen mielenterveys-
ja päihdepalveluja. Palvelujen piiriin on Turussa
päästävä viimeistään viikon kuluessa avun tarpeesta.

Teot ovat kauneinta puhetta! Valtuustokaudella 2017-2021 jätinmm.
seuraavat aloitteet:

Toteutuneet:Turkumukaan viisivuotiaidenmaksuttoman varhaiskasvatuksen
kokeiluun,Muovinkierrätyspisteiden lisääminenTurussa, Kuntavaalien

äänestyspaikkojen suunnittelu yhdessä nuorten kanssa.

Edistyneet: Lisää seisomapisteitä Turun kirjastoihin, Koirapuisto etenkin
pienille koirille Turun keskustan alueelle, Turun ostolaskujen

julkaiseminen, Nuorisovaltuutetuille virkamieskummit lautakuntiin.

Selvityksessä:Etelä-Karjalanmalli käyttöön lainvastaisiin
tekoihin puuttumiseksi Turun kouluissa,Vähäpäästöisten

autojen pysäköintimaksujen alentaminen, Turkuun
saatava lemmikin salliva turvakotipaikka.
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"Janikalla on vahva tausta ja monipuolista
osaamista yhteiskunnallisesta

vaikuttamisesta. Hän on ahkera ja työtä
pelkäämätön. Lisäksi Janikan vahvuuksiin
voi laskea hyvät verkostoitumistaidot, mikä
on vaikuttamistyössä keskeistä. Janika ei
tee itsestään numeroa, vaan haluaa ennen

kaikkea edistää tärkeäksi kokemiaan
asioita."

Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja

”Tunnen Janikan vankkumattomana tasa-
arvon ja sivistyksen puolestapuhujana. Hän

on valoisa, avoin ja eteenpäin katsova
ihminen. Janikalla on nuoresta iästään
huolimatta monipuolista kokemusta
yhteisten asioiden hoitamisesta.”

Anne-Mari Virolainen, kansanedustaja

“Janika teki minuun vaikutuksen heti
ensitapaamisella. Hänellä on tosi hyvät,

vahvat arvot ja teemat: sivistys,
kansainvälisyys, ympäristö, nuorten asiat.
Hän vie tärkeitä asioita eteenpäin ahkerasti

ja sitkeästi, mutta samalla sellaisella
valoisalla ja positiivisella otteella, että saa

muutkin mukaan.”
Henna Virkkunen, europarlamentaarikko

Syntymävuosi: 1992
Koulutus:VTM ja tohtoriopiskelĳa, Turun

yliopisto
Työ:Europarlamentaarikon kotimaan avustaja

Perhe:AviomiesMikko, kaksi koiraa ja
loppukesästä syntyvä vauva

Asuu:RivarikolmiossaAurajoen tuntumassa
Harrastukset: Lenkkeily, äänikirjat ja kokkailu

Kunnalliset luottamustehtävät:
Kokoomuksen valtuustoryhmän vpj,

nuorisolautakunnan pj, kaupunginhallituksen
varajäsen, kaupunginhallituksen
konsernĳaoston jäsen jaTurun

ylioppilaskyläsäätiön vpj

Politiikka on minulle intohimo ja
elämäntapa, jonka parissa olen
myös töissä ja jota olen opiskellut
pitkälle. Toivon, että saan jatkaa

aktiivista vaikuttamista turkulaisten
paremman arjen eteen
kaupunginvaltuustossa
myös ensi kaudella!
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