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Me sosialidemokraatit 
olemme pyrkineet yh-
teistyössä toisten kans-
sa tekemään asioita oh-
jelmiemme mukaisesti, 
mutta käytännöllises-
ti. Olemme myös yrit-
täneet kertoa asioista 
mahdollisimman paljon 
suoraan ilman välikäsiä 
nettisivuillamme www.
sdpnaantali.net

Haluamme jatkaa 
naantalilaisten turvana: 
emme halua olla räksyt-
tävänä rakkikoirana em-
mekä pelkkänä korvana, 
vaan aktiivisesti vaikut-
taa siellä, missä päätök-
siä tehdään: Luottamus-
elimissä valtuustosta 
lautakuntiin. Vaaleissa 
annettu valta on meille 
väline, ei itsetarkoitus.

Ihmisten erilaisuus 
- ikä, sukupuoli, koulu-
tus, ammatti ja asuin-
paikka - tekevät sosia-
lidemokraattisista ih-
mistä yksilöitä. Mutta 
meitä yhdistää yhtei-
nen Saaristo-Naantali, 
paikka jossa haluamme 
olevan syrjään jäänei-
tä vähemmän ja hyvin 
menestyviä enemmän, 
kuin muissa vastaavissa 
kunnissa. Haluamme ol-
la yhteisöllisiä yksilöitä. 

Näin sanoimme ennen 
vaaleja. 

Mitä olemme teke-
mässä lunastaaksemme 
lupauksemme Naantalin 
muuttuneissa olosuh-
teissa? Minkälaisin pon-
nistuksin kotikaupun-
kimme selviytyy?

Vaalien yhteydessä 
muistutimme, että tule-
vaisuuden eri mahdolli-
suuksien välissä on use-
amman uimahallin men-
tävä aukko. Naantalin 
tulevaisuuden valoisim-
man ja synkimmän reu-
nan välinen ero on val-
tava. 

Vaalihuumassa sel-
laiselle viestille ei ehkä 
ollut vastaanottoa. Mo-
ni halusi elää toivossa, 
että Hannu Hanhen osa 
kuuluu meille.  Lintukoto 
Naantalia eivät muiden 
murheet kosketa. Se oli 
asenteena joko tietämät-
tömyyttä tai tarkoituk-
senmukaisuutta.  Kilpail-
tiin, mitä hyvää kukakin 
keksii jaettavaksi.

Nyt tiedämme, että 
parhaat vaihtoehtomme 
ovat karanneet käsis-
tämme; Nesteen miljar-
di-investointi ei toteudu 
ja finanssikriisi leikkaa 
yhteisöverotulojamme jo 
tänä vuonna. Luonnolli-
sesti Naantalissa puo-
lustaudutaan, että mur-
heet ovat muiden luo-
mia ja Suomeen tuomia. 
Lohduttaudumme, että 
Naantali ei ole yksin on-
gelmiensa kanssa. 

Talouden perustat 
järkkyvät koko kunta-
kentässä, eikä valtion-
kaan tilanteessa ole hur-
raamista.  Tämä tieto 
helpottaa henkistä tus-
kaa, mutta vaikeuttaa 
asioiden ratkaisua.  Me 
olemme nyt yksi muiden 
joukossa.

Naantalin lähtökohdat 

ovat hyvät, mutta eivät 
niin hyvät kuin liian usein 
olemme antaneet mui-
den ymmärtää, sillä vaa-
timattomuudesta meitä 
ei ole voinut moittia. 

Hyvä lähtökohta antaa 
aikaa etsiä ratkaisuja ja 
sopeutua uusiin olosuh-
teisiin. Vanhojen ylijää-
mien avulla emme jou-
du välittömiin talouden 
muodollisiin vaikeuksiin. 
Voimme täyttää kunta-
lain velvoitteet  ja säilyt-
tää itsenäisyytemme.

Nyt otetaan kunta-
hallinnosta mittaa. Ko-
kemuksesta tiedän, et-
tä päättäjiä ei ole valittu 
tekemään helppoja rat-
kaisuja. Taloudellisten 
raamien puristuksessa 
tullaan taas kerran Mau-
no Koiviston mieliha-
vaintoon: tehdään vää-
rää politiikkaa. Jonkun 
kannalta valittu vaihto-
ehto on huono ja usein 
jälkeenpäin osoittautuu 
myös, että ratkaisu oli 
ajankohtaan sopimaton. 

Uhasta huolimatta 
päättäjän velvollisuus on 
yrittää löytää ratkaisu-
ja aktiivisesti mieluum-
min aikaisemmin kuin 
liian myöhään. Päättäjä 
tarvitsee pohjan, miltä 
ponnistaa: on tunnetta-
va ympäristö, jossa toi-
mimme. 

Taloudellisen tilanteen 
arvio vaatii sekä tietoa 
että tunnetta. On viisas-
ta yrittää kerätä kaikki 
vaikuttava tieto pöydälle. 

On kuunneltava asi-
antuntijoita ja tehtävä 

omia arvioita. Talouden 
tulevaisuuden osalta jou-
dumme elämään epävar-
muudessa. On kuin ajai-
si mutkaista tietä autol-
la, jonka ohjauksessa on 
klappia. Vauhti on sää-
dettävä sellaiseksi, että 
huonommallakin ohjauk-
sella kurveista selviytyy.

Naantalinkin tilan-
teessa ratkaisujen kirjo 
on moniulotteinen: meil-
lä on ulkoasiat, sisäinen 
kehittäminen ja politiik-
ka. Tarvitsemme toimin-
talinjauksen.

On vaikutettava tasa-
vallan päättäjien lin-
jauksiin.

 
Kaupungin on pidettä-
vä puoliaan ja valvot-
tava etujaan: valtiolta 
on saatava oikeutta ja 
sitä vastaavaa rahaa. 
Kaupungin on tuetta-
va Kuntaliittoa sen pyr-
kimyksissä saada lisää 
tulopohjaa yhteisövero-
osuutta kasvattamalla 
ja pääomaveroista osuu-
den saamiseksi. 

Kaupungin on saata-
va maakunnan edustajat 
Nesteen asialle. Poliittis-
ten puolueiden on pidet-
tävä huolta, että asiam-
me tunnetaan. Kokoo-
muksella ja Keskustalla 
on näissä oloissa erityi-
set mahdollisuudet, joita 
on käytettävä hyväksi.

On keskityttävä asi-
oihin, joihin voi vai-
kuttaa ja vaikutettava 
niihin. 

Kaikkien toimintojen pi-
tää olla taloudellisesti ja 
muutenkin hyvin hoidet-
tuja. Heikkenevän ta-
louden oloissa pitää olla 
erityisen säästäväinen. 
Ratkaisujen tehokkuus ja 
toimivuus syntyvät orga-
nisaation toimintakyvys-
tä. Tarvitsemme yhteis-
työhenkeä, jota on voi-
nut luoda hyvinä aikoina 
taloudellisin panoksin.  
Päättäjien tehtävänä on 
tähdentää johtajien ase-
man tärkeyttä: esimer-
killisyys saa kaikki mu-
kaan.

Joudumme tekemään 
valinnat arvojemme 
pohjalta.  

Arvovalinnoissa paino-

tamme kunnan palve-
luiden ensisijaisuutta. 
Hyvinvointipalvelut ovat 
suomalaisen taloudelli-
sen menestyksen kulma-
kivi. Niistä ei pidä tinkiä 
talouden dynamiikan ei-
kä inhimillisyyden näkö-
kulmasta. 

Tommy Taberman tii-
vistää asian:  Jos pää on 
tyhjä ja sydän autio, on-
ko vatsalla enää väliä? 
Tässä nokkeluudessa on 
tietenkin se virhe, että 
kyllähän ihminen tarvit-
see kaikkia kolmea yhtä 
paljon: leipää, lämpöä ja 
laulua. Jos yksikin puut-
tuu, elämä kulkee pahas-
ti ontuen.

Mikko Rönnholm

Leipää, lämpöä ja laulua 
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Kaupunginjohtaja Timo Kvistin 
mukaan Naantalin verotulojen 
kasvu näyttäisi jäävän tänä vuon-
na noin 3,5 miljoonaa euroa ta-
lousarviota pienemmäksi. 

Summasta olisi runsas puoli 
miljoonaa euroa tuloveroja ja va-
jaat kolme miljoonaa yhteisöve-
roja. 

”Jos valtioneuvosto hyväksyy 
Kuntaliiton esityksen kuntien yh-
teisöverojen jako-osuuden väliai-
kaiseksi muuttamiseksi, se korvai-
si yhteisöverojen menetyksestäm-
me pari miljoonaa,” kaupunginjoh-
taja Timo Kvist sanoo

Hän kannattaa Kuntaliiton pe-
lastusohjelman esitystä, jonka 
mukaan pääomatulon verokerty-
mästä pitäisi osittaa jonkinlainen 
jako-osuus suoraan kunnille. 

”En usko, että muutos olisi mi-
tenkään vaikea toteuttaa. On peri-
aatteellisestikin väärin, että usein 

kunnan suurituloisimpiin kuuluvat 
ihmiset eivät välttämättä maksaa 
lainkaan veroja kotikunnalleen. 
Tällä on merkitystä myös Naan-
talissa.”

Kuntaliitto ehdottaa myös taan-
tumanaikaisia valtion erityistukia 
kunnallisille rakennus- ja korjau-
sinvestoinneille. Pelastusohjel-
massa todetaan, että valtion on 
parempi velkaantua kuin kuntien.  

Kaupunginjohtajan mielestä 
kohdennetuille tuille riittäisi tarvet-
ta Naantalissakin, vaikkei niillä hä-
nen mielestään ratkaisevaa merki-
tystä budjetoinnissa olisi.

”Tavoittelemme niiden hyödyn-
tämistä korjausrakentamisessa ja 
vuokra-asuntotuotannossa. Jo-
kainen lisäeuro valtiolta vähentää 
omaa velanottoamme, mutta ei 
niiden varaan voi kunnan talou-
den tasapainottamista jättää”, Ti-
mo Kvist sanoo.

Kuntaliiton pelastusohjelmasta 
myös sivulla 9.

Timo Kvist haluaisi 
pääomatuloisilta 
vero-osuuden kunnalle

”Kansalaisten arvot ja asenteet ovat eri paria 
poliittisten voimasuhteiden kanssa. Kansa-
laiset arvostavat paljolti eri asioita kuin mitä 
hallitus on ajanut.  EVAn tutkimusraportin 
silmiinpistävä piirre on, että monissa kysy-
myksissä kokoomus erottuu arvoineen kan-
san valtavirrasta omaksi porukakseen. Siitä 
huolimatta sama puolue on niittänyt viime 
kuukausina ykkössijan kaikissa kannatusmit-
tauksissa. Menestys selittynee osin taitaval-
la, puolueen politiikan luonteen kätkevällä 
markkinoinnilla, mutta suurin syy lienee vas-
tavoimien heikkous ja osaamattomuuskin. 
Erityisesti sosialidemokraateilla olisi tutki-
muksen perusteella runsaasti kannatuspo-
tentiaalia.” 

Pääkirjoitus Iltalehdessä 10.3.

”Sosiaalitupossa puhutaan vain hyväosaisis-
ta. Sekä työntekijä- että työnantajajärjestöt 
ovat koviksia, joita vanhat ja syrjäytyneet 
eivät kiinnosta tippaakaan. Niitä kiinnostaa 
vain oma työkaartinsa. Siksi poliittisen ken-
tän pitäisi kantaa huolta työelämän ulkopuo-
lelle jääneistä.”

Arkkiatri Risto Pelkonen Aamulehdessä 
8.3.

”Valtionvelkaa meillä on bruttokansantuot-
teeseen verrattuna 30 prosenttia. Koko euro-
alueella se on 70 prosentin luokkaa, Italias-
sa ja Kreikassa 100 prosenttia. Voi olla, että 
työttömyys nousee yhdeksään prosenttiin. 
En usko, että sen yli. Nyt ei voi käydä samalla 
tavalla kuin 90-luvun alussa. Suomen talou-
den alamäkeä jarruttavat monet tekijät. Yksi 
niistä on inflaation painuminen alas. Tammi-
kuussa se oli jo 2,2 prosenttia, ja uskon että 
olemme pian yhdessä prosentissa. Asuntojen 
hinnat ovat tulotasoon verrattuna halvempia 
kuin 80-luvun lopussa.”

Sampo Pankin pääekonomisti Lauri Uotila 
Kaarina-lehdessä 4.3.  

”Taloustieteet hyväksyvät kiistämättöminä 
tosiseikkoina lähtökohtia, jotka voisi kyseen-
alaistaa. Kuten sen, että vapailla markkinoilla 
ihmiset kykenevät tekemään aina itselleen 
järkeviä päätöksiä. Onko tämä jotenkin to-
distettu? Entä jos ihmiset ovatkin eksyksissä 
ja käyttäytyvät itsetuhoisesti markkinaolo-
suhteissa?”

Harvardin yliopiston taloustieteen profes-
sori Stephen Marglin Helsingin Sanomissa 
16.3.

Auringon alla

Siteeratut
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KAUPUNKIELÄMÄÄ
300 000:n kävijän
galleria Naantaliin
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V
ipinää. Sitä 
riittää. Tänä-
kin tiistai-ilta-
na 12-vuotias
Joonas ja 10- 
vuotias Viivi 

pitävät äitinsä monta tuntia 
liikkeellä. 

Salibandya pelaavalla Joo-
naksella ja ringetteä pelaaval-
la Viivillä on harjoitukset ilta-
kuuden ja -yhdeksän välillä. 
He ovat merimaskulaisen Kati 
Väätäsen nuorimmat lapset.

Kati toimii myös VG-62:n 
ringettejaoston puheenjohta-
jana. VG-62 pyörittää Suo-
men mittavimpiin kuuluvaa 
junioritoimintaa ringetessä.  
SM-sarjan  edustusjoukku-
een kausi puolestaan huipen-
tuu maaliskuussa taas kerran 
mitalipeleihin, mutta talvi on 
tiennyt muutenkin poikkeuk-
sellista säpinää. Monivuotinen 
valmentaja Tuomas Kallio siir-
tyy kauden jälkeen VG-ringe-
ten valmennuspäälliköksi. Uu-
si valmentaja oli talvella haus-
sa ja on nyt löytynyt.

VG-62:n ringeten, jääkie-
kon, taitoluistelun ja jalkapal-
lon parissa urheilee ja liikkuu 
niin paljon lapsia ja nuoria, et-
tä taustatoimintaan osallistu-
vien vanhempien ja muun tal-
kooväen ansiosta seuran lap-
si- ja nuorisotoiminta kosket-
taa lähes joka viidettä naan-
talilaista. 

Urheilun ja liikunnan paris-
sa avautuu näköala naantali-
laisten lapsiperheiden vapaa-
aikaan. Kaupungin vapaa-ajan 
palveluiden ja ulkoisten edel-
lytysten kehittämisestä Ka-
ti kantaa vastuuta seuraavat 
neljä vuotta vapaa-aikalauta-
kunnan puheenjohtajana.

Katin mielestä Naantali on 
vapaa-ajan näkökulmasta hie-
no paikka elää.

”Liikuntapaikat ovat erin-
omaisessa kunnossa. Mahdol-

lisuuksia riittää monipuoliseen 
harrastamiseen. Olosuhteissa 
ei ole ongelmia.”

Investointitarpeita kuiten-
kin on. Kuparivuoren jäähal-
lin kahvio odottaa rakentamis-
taan.  220 000 euron budjetti 
on hyväksytty, mutta päätöstä 
rakentamisen ajankohdasta ei 
ole tehty.

”Toiveissa on, että raken-
taminen alkaisi tänä vuonna. 
Merimaskun uuden kentän 
huolto- ja pukukopin raken-
nuskin olisi hyvä saada  en-
si syksyksi, mutta varmuutta 
asiasta uudessa taloustilan-
teessa ei ole. Karvettiinkin on 
tulossa uudet kopit. Rymät-
tylässä kentät ovat hyvässä 
kunnossa.”

 Koska liikuntarakentami-
nen on tällä erää kunnossa, 
Katin mielestä huomio pitäi-
si jatkossa kiinnittää entistä 
enemmän kaikkein tärkeim-
pään, vapaa-ajan ja nuoriso-
työn toiminnan sisältöön. 

Se tarkoittaa lapsia ja nuo-
ria. Tärkein ryhmä hänen mie-
lestään ovat yläasteikäiset 
nuoret. 

”Moni lopettaa siinä iässä 
harrastamisen urheilussa tai 
muussa ohjatussa toiminnas-
sa. Se ei saa tarkoittaa, että 
vapaa-ajan toimintojen tar-
jonta päättyisi siihen.”

Karvetin monitoimitalol-
la toimii Tuunari-paja. Se on 
nuorten työpaja, joka tarjoaa 
Raision työvoimapiirin alueella 
ilman opiskelupaikkaa oleville 
tai työttömille nuorille moni-
puolisia työ-  ja valmennus-
palveluja.

Sen lisäksi toimii nuorten 
syrjäytymistä ehkäisevä Mul-
tipaja. Sitä ylläpitävät lukuisat 
tukityö- ja sosiaaliset organi-
saatiot.

Katin mielestä nuorisotoi-
mi voisi kehittää koulujenkin 
kanssa uusia yhteistyömalle-
ja.

”Varsinkin Merimaskussa ja 
Rymättylässä korostuu kou-
lujen oma harrastustoiminta. 
Se vain edellyttää paikallisten 

opettajien oma-alotteista ak-
tiivisuutta. Sitä on kyllä ilah-
duttavasti ilmennyt. Lasten ja 
nuorten lähiharastusmahdolli-
suus edellyttää aina pontevia 
vapaaehtoisia.”

Kati on huomannut, että 
kaupunki yrittää kannustaa 
luottamushenkilöitään. 

”Sivistystoimi järjesti luot-
tamushenkilöiden informaa-
tiotilaisuuden ja kaupungin-

johtaja oman tapaamisensa. 
Ne ovat hyviä juttuja. Kun saa 
tietoa toimintojen taustoista 
ja yhteyksistä, se innostaa. 
Onnistunut oli myös Raisiossa 
järjestetty luottamushenkilö-
koulutus eri kuntien edusta-
jille.”

Katilla on henkilökohtainen-
kin kanavansa suoraan naan-
talilaisen nuorison elämään. 

”Yläasteikäinen kummipoi-

kani pitää minut nuorten elä-
mästä ajan tasalla”, Kati hy-
myilee.

Ilahduttava yllätys oli tu-
tustuminen Naantalin nuori-
sofoorumin toimintaan.  Foo-
rumissa kokoontuvat yläastei-
den ja eri harrastusyhteisöjen 
nuorten edustajat. Foorumilla 
on edustaja nuorisolautakun-
nassa, jossa tämä voi tehdä 
esityksiä.

Kati Väätänen ihailee pontevia ihmisiä. 
Sellaisia, jotka kantavat vastuuta 

lapsiperheistä ja nuorista. 

Onko jotain 
tärkeämpää

Kati Väätäsen ala-asteen opettaja tutustutti hänet Mynämäellä ringetteen. Kun 

perhe muutti Naantaliin, Kati pelasi VG-62:n ringettejunnuissa.

KAUPUNGINTALOLLA
Kauko Kangas ja
Tiina Rinne-Kylänpää

Yhteinen

Naantali
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R
iitta Alho kokee yhä sa-
man ihmeen kuin pik-
kutyttönä. Kuparivuo-
ren kalliot, meren valo ja  
pikkukaupungin tuules-
sa humisevat puut saivat 

kesiään Naantalissa viettäneen turku-
laistytön haltioihinsa. 

”Aina vain, kun kävelen Urpon kans-
sa Kuparivuorella, sanon: kuinka tääl-
lä voi olla näin kaunista.”

”Auringonlasku Kuparivuoren kalli-
oilla on ihmeellinen.” 

Riitta ja Urpo asuvat keskellä van-
hankaupungin kulttuurimaisemaa, Ka-
tinhännän ja Torikadun kulmatalossa. 

”Elämisen rauha, fasaani tai ket-
tu vierailemassa pihamaalla, kodikas 
yhteenkuuluvaisuuden tunne asukkai-
den kesken”, Riitta kuvailee elinympä-
ristön arvoja. Naapuruston henki kuu-
lostaa hienolta.

”Ihmiset tervehtivät toisiaan, vaih-
tavat kuulumisia, välittävät toisis-
taan.”

Riitta jatkaa aherrustaan Naantalin 
viihtyvyyden puolesta. Hän on toimi-
nut useita vaalikausia kotipihatoimi-
kunnan puheenjohtajana. 

Kaupunginpuutarhuri Olavi Hinkka-
nen loi 1960-luvulta juontavan perin-

teen kotipihakilpailusta, joka innostaa 
naantalilaisia kiinnittämään huomiota 
ympäristönsä viihtyvyyteen. Kotipi-
hatoimikunnan kokemusten pohjalta 
Riitta ideoi muutama vuosi sitten kau-
punkiin joulupihakilpailun. 

”Ajattelin, että talven pimeässä 
loistavat valot ja muu koristelu loisi-
vat mukavasti ympärivuotista viihty-
vyyttä ympäristöömme. Talvinen pi-
hanhoito on sitäkin tärkeämpää, kun 
kaupungissa liikkuu kylpylävieraitakin 
ympärivuotisesti.”

Riitan mielestä pihakilpailut luovat 
tärkeää perinnettä. 

”Palkinnot säteilevät laajemminkin 
palkitun pihan ympäristöön, kun ih-
miset kiinnittävät huomiota ympäris-
töviihtyvyyteen.” 

Riitan oivallukset näkyvät myös tal-
visella Mannerheiminkadulla. Manner-
heiminkadun valaisinpylväiden havuk-
ranssit ovat hänen ideansa.

Riitta haluaisi liittää Naantalin jou-
lurauhanjulistukseen joulukulkueen 
kirkkoon jouluaaton hartaustilaisuu-
teen. Hänestä olisi mukava nähdä jou-
lun alla myyntikojuja museon edustan 
Itsenäisyydenpuistossa. 

”Kirkkopuistossakin voisi viettää 
jouluaattona lyhyen hartaustilaisuu-
den musiikkiesityksineen.”    

Riitta on osallistunut 25 vuotta 
Naantalin seurakunnan luottamuseli-
mien toimintaan. Siteet seurakuntaan 

löytyvät lapsuudesta. Hän osallistui 
Turussa seurakuntansa tyttökerhoon, 
kävi vapaaseurakunnan pyhäkoulua ja 
lauloi tuomiokirkkoseurakunnan kuo-
ritytöissä. Naantaliin muutettuaan hän 
lauloi jonkin aikaa kirkkokuorossa.   

”Lapset olivat pieniä. Aina kun per-
he olisi voinut olla koossa, minulla 
oli esiintymisiä. Jäin sitten kuorosta 
pois.”

Alhon perheestä Urpo istui ensin 
yhden vaalikauden kirkkovaltuustos-
sa, mutta huomasi, ettei se ollut hä-
nelle ominainen luottamustehtävä. 

”Se voisi olla sinun juttusi, Urpo sa-
noi, ja oikeassa oli”, Riitta hymyilee. 

Hän on huomannut, että seurakun-
nallisissa luottamustehtävissä pääsee 
parhaimmillaan lähelle ihmisten arki-
sia asioita.

”Läheskään aina päättäjät eivät tie-
tenkään huomaa, minkälaisia asioita 
pitäisi kehittää. Olisi hienoa, jos ih-
miset puolestaan ottaisivat reippaasti 
yhteyttä seurakunnankin luottamus-
henkilöihin ehdotuksineen ja kysy-
myksineen.”

Yhden vaalikauden ajan Riitta osal-
listui myös kaupungin sosiaalilauta-
kunnan työskentelyyn. Hän koki sen 
raskaaksi. Varsinkin lautakunnassa 
esiin tulleet huostaanottotapaukset ja 
muut lasten elämään liittyvät ongel-

mat painoivat mieltä eivätkä jättäneet 
rauhaan. 

Riitan äidin isä oli suutari. Työläis-
taustasta huolimatta politiikka ei kuu-
lunut kotikasvatukseen, mikä oli Rii-
tan lapsuudessa ehkä yllättävääkin. 

Kun Riitta törmäsi Naantalin Tulli-
kadulla punaisella Jawallaan liikkeellä 
olleeseen komeaan Urpoon, politiikka-
kin tuli pikkuhiljaa tutuksi. Riitta huo-
masi, että isän veli, demari, arvosti 
nuoren Urpon poliittisia näkemyksiä.

Riitta jäi tänä talvena eläkkeelle 
Naantalin kaupungin keskusarkiston-
hoitajan virasta.  Hän tuli kaupungin 
palvelukseen 1966. Silloin Tullikadulla 
Osuuspankin naapurissa toimineessa 
kaupunginkansliassa työskenteli kym-
menkunta ihmistä. Tullikadulla hän 
hoiti ensin puhelinkeskusta. Myöhem-
min hän sai maakunta-arkistolta kou-
lutuksen arkistotehtäviin.

Viimeiset ajat kaupungilla olivat 
mielenkiintoisia ja työteliäitä. Oli laa-

Riitta Alho ihastui Naantaliin ensihetkestä. 
Hän jatkaa työskentelyään ihmisten arkisten asioiden ja 

ympäristöviihtyvyyden parissa. 

Riitta Alho on jatkaa työtään seurakunnan luottamuselimissä.

Yhteen-
kuuluvaisuuden 

tunne

KAUPUNKIELÄMÄÄ
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dittava arkistonmuodostussuunnitel-
ma, jonka mukaan arkistointi yhden-
mukaistuu kuntaliitoksen jälkeen.

Pääarkistosta vastannut Riitta kä-
sitteli kaiken mahdollisen tiedon, 
minkä kaupunki taltioi, henkilöstön 
pienipiirteisiä työhistorioita myöten.

Jatkossa keskusarkistonhoitajan 
vastuu ei ulotu enää niin laajalle ja 
yksityiskohtaiselle alueelle kuin tä-
hän asti.

Pitkään kaupungilla työskennellee-
nä Riitta on pohtinut, miksi kuntien 
palveluksessa olevat ovat kaikkial-
la niin laajasti mukana kunnallisessa 
luottamushenkilötoiminnassa. Päätel-
mä kuulostaa järkeenkäyvältä.

”Kun työskentelee jossain organi-
saatiossa, sen hyvät puolet ja ongel-
mat tulevat tutuiksi. Uskoo, että voisi 
olla mukana ratkaisemassa asioita. 
Syntyy myönteinen kiinnostus asioi-
den auttamiseksi.”

  
   

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Mikko Rönnholm   mikko.ronnholm@tsme.fi

Muu valtuustoryhmä

Hannu Aalto   hannu.aalto@naantali.fi
Heikki Aalto   heikki.aalto@turku.fi
Kimmo Aho   kimmo.aho@nesteoil.com
Urpo Alho    urpo.alho@naantali.fi
Eliisa Ansamaa (Merimasku)  eliisa.ansamaa@naantali.fi
Sirpa Hagsberg   sirpa.hagsberg@naantali.fi
Lauri Laine (Rymättylä)  grillih@hotmail.com
Pirjo Maja    pirjo.maja@naantali.fi
Marika Polso   marikapolso@hotmail.com
Arja Savolainen   arja.savolainen@naantali.fi
Hannele Vienonen   hannele.vienonen@netti.fi
 Rauno Vänttinen      rauno.vanttinen@naantali.fi

Kaupunginhallitus:

vpj Urpo Alho    urpo.alho@naantali.fi 
Hannu Aalto   hannu.aalto@naantali.fi  
Sirpa Hagsberg   sirpa.hagsberg@naantali.fi 
Arja Savolainen   arja.savolainen@naantali.fi 
 
Kaupunginhallituksen yleisjaosto:

pj Arja Savolainen   arja.savolainen@naantali.fi 
Kimmo Aho   kimmo.aho@nesteoil.com 
Jaana Malmikare   jaana.malmikare@naantali.fi 

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto

vpj Hannu Aalto   hannu.aalto@naantali.fi 
Marika Polso   marikapolso@hotmail.com 
 

Lautakunnat

Koulutuslautakunta 

pj  Juha Takanen  juha.takanen@naantali.fi  
j  Hannele Vienonen  hannele.vienonen@netti.fi 
j  Seija Salminen (Rymättylä) seijasalminen@hotmail.com 
 

Kulttuurilautakunta

vpj  Leena Salo  leena.salo@dnainternet.net 
j  Jari Koivunen  jari.koivunen@dnainternet.net 

Vapaa-aikalautakunta

pj  Kati Väätänen (Merimasku) kajova@wippies.com 
j  Isabella Hautala  queenisabellah@hotmail.com 
j  Tapio Tenlen  lehtola.tenlen@dnainternet.net 

Rakennuslautakunta 

vpj  Veikko Mäkelä  veikko.makela@naantali.fi 
j  Petteri Alanen  petteri.alanen@gmail.com 
j  Ann-Mari Kymäläinen ann-mari.kymalainen@netti.fi

Satamalautakunta

vpj Jaana Malmikare  jaana.malmikare@naantali.fi 
j Janne Muikkula  janne.muikkula@naantali.fi 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

vpj Heikki Aalto  heikki.aalto@turku.fi 
j Pirjo Maja   pirjo.maja@naantali.fi 
j Raija Haataja-Nurminen raija.haataja-nurminen@pp.inet.fi
 (Rymättylä)   
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto

pj  Pirjo Maja   pirjo.maja@naantali.fi
j Jarmo Hyvönen  jarmo.hyvonen@beneficum.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyvinvointijaosto
vpj  Heikki Aalto  heikki.aalto@turku.fi
j  Annukka Vilenius-Anttila annukka.vilenius-anttila@ 
 (Merimasku)   dnainternet.net

Tekninen lautakunta 

pj Kimmo Aho  kimmo.aho@nesteoil.com
j Timo Rantanen (Rymättylä) timo.rantanen@trp.fi
j Eliisa Ansamaa (Merimasku) eliisa.ansamaa@naantali.fi

Tarkastuslautakunta 

vpj Lauri Laine (Rymättylä) grillih@hotmail.com
j Erkki Rantanen  erkki.rantanen@naantali.fi
 
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 

vpj Seppo Ansamaa (Merimasku)seppo.ansamaa@dnainternet.
net 
j Heikki Lindgren  canadiens@suomi24.fi
j Irmeli Aalto  iaalto@utu.fi
j Minna Teikari-Eura  minna.teikari.eura@elisanet.fi

Saaristolautakunta 2009 - 2012

vpj Rauno Vänttinen  rauno.vanttinen@naantali.fi
j Arto Salonen (Merimasku)  
j Matleena Turunen  matleena.t@hotmail.com 
j Riitta Lehto  riitta.lehto@naantali.fi

Keskusvaalilautakunta

j Riitta Alho

MUUT

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 

j Matti Penttinen  penttisen.matti@gmail.com
j Leena Luoma  leena.luoma@naantali.fi
j Matti Åkerblom (Rymättylä) matti.akerblom@kolumbus.fi

Turun käräjäoikeuden lautamiehet 

j Liisa Tiittanen  liisa.tiittanen@naantali.fi
j Usko Suominen  usko.suominen@pp.inet.fi

Askaisten vanhainkodin kuntayhtymävaltuusto

e Arto Salonen (Merimasku)  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajalautakunnan työterveysjaosto
j  Anja Svärd  anja.svard@naantali.fi

Ympäristölautakunnan terveysvalvontajaosto ( Raisio)

j Seppo Ansamaa  seppo.ansamaa@dnainternet.net
 (Merimasku)

Riitta ja Urpo tapasivat nuorina 

Naantalin Tullikadulla entisen Sääs-

töpankin edessä. Rakkaus roihahti 

heti ja kestää yhä.

Riitta ja Urpo nauttivat van-

hankaupungin viihtyisyy-

destä mukavasta naapuri-

hengestä.

Naantalin sosialidemokraateilla on 64 luottamushenkilöpaikkaa eri toimielimissä. Mikko Rönn-
holm jatkaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Kaupunginhallituksen neljästä jäsenestä yk-
si on uusi, Sirpa Hagsberg. 
 Kaupunginvaltuuston kevätkauden kokoukset pidetään 27.4. ja 8.6. Jälkimmäisessä kokoukses-
sa päätetään loppuvuoden kokouspäivämääristä.

Luottamuselimet
aloittivat työnsä
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 AKU AITTOKALLIO

”T
alvisi pruu-
kata olla juur 
kalppioi, eikä 
tommone.”

Lausahdus 
kuuluu Puu-

sepä tarinoit -lastukokoelman kerto-
jalle. Kertoja on hieno ihminen.  Hän 
hämmästyy kaikenaikaa elämän ih-
meiden edessä.  

Kuten sellaisen ihmeen, että Osku, 
vanha kaveri on muuttunut yhtäkkiä 
keskellä talvea kalpeanaamasta rus-
kettuneeksi ja ulkomaalaisen näköi-
seksi.

Niin kuin aina, pikkuriikkisen alkuih-
meen havaitsemisesta lähtevät suuret 
sisäiset ja joskus ulkoisetkin tapahtu-
mat liikkeelle, Oskun tapauksessa aina 
Thaimaahan asti. 

Puuseppä Raimo Leino julkaisi run-
sas kolme vuotta sitten Puusepä las-
tui -kirjoituskokoelman. Se saa jatkoa 
Puusepä tarinoit -kirjasta, joka odot-
taa valmiina painatussopimusta. 

Tässä välissä Raikku on kirjoittanut 
kaksi muuta kirjaa, tarinakokoelman 
lapsille ja henkilökohtaisia muisteloita 
lähimmilleen.

Raikun lastut ovat lempeitä. Niistä 
pilkistää karhea huumori, joka rakas-
taa elämää, toista ihmistä. 

Lukijakin hämmästyy. Kirjoittaja 
käsittelee varmalla elämäntaidolla mi-
tä erilaisimpia ilmiöitä. Mistä tuollai-
nen elämänkokemus?

”Meidän sukupolvemme oppi teke-
mään työtä, kun sotakorvaukset piti 
puristaa maksuun” 74-vuotias Raikku 
sanoo. 

Työelämä oli toisenlaista kuin nyt. 
Työpaikka löytyi kokemattomallekin 
duunarille, kun vain käveli johonkin 
työpaikkaan.     

Erilaiset työympäristöt tutustuttivat 
värikkäisiin ihmisiin ja heidän vaihei-
siinsa, opettivat elämäntaitoa koko ro-
soisuudellaan. Kirjalliselle lahjakkuu-
delle riitti tarinoita ja elämyksiä am-
mennettaviksi. 

Raikku aloitti työnteon jo pikkuipa-
nana. Hän toimi koulupäivän jälkeen 
Myllykoneen lähettinä. 

”Hoidin pankki- ja postikäynnit ja 
rautatieaseman tavarakuljetukset. 
Rankka urakka oli, kun valimoon piti 
kuljettaa kovapyöräisillä käsikärryillä 
valumiehille kaupasta kaksi isoa koria 
limonadia ja pilsneriä valupäivinä.”

Palkka oli 25 penniä tunti. Se oli niin 
pieni ettei sitä tarvinnut antaa kotiin, 
vaan sillä sai ostaa kaupasta omat ma-
keat suuhunpantavat.

”Joskus jätin aamulla menemättä 
kouluun. Kun meni töihin heti aamus-
ta, päivän palkka oli kaksi markkaa.” 

Vaikka Raikku oli käsistään taitava, 
hänestä tuli puuseppä sattumuksen 
kautta.

”Ikäluokkani poikia oli Naantalissa 
niin vähän kansakoulun jatkoluokille, 
että saimme luvan pyrkiä suoraan am-
mattikouluun. Aloitin Aninkaistenmä-

en juuri valmistuneessa koulussa puu-
sepän opinnot.”

Koulun jälkeen Raikun ensimmäinen 
työpaikka löytyi kuitenkin legendaa-
riselta Kopen tehtaalta. Kope valmis-
ti kaikenlaisia kojeita painekattiloista 
käkikelloihin. Se oli tunnettu työnan-
taja, jonka palveluksessa melkein jo-
kainen naantalilainen oli jossain elä-
mänsä vaiheessa.

Armeijan jälkeen nuori puuseppä 
työskenteli Luotosen veljesten vuok-
raamalla Saarisen sahalla pari vuot-
ta, sitten veljesten omalla puusepän-
verstaalla 17 vuotta. Kun Naantalin 
kaupunki perusti oman puusepänvers-
taansa, Raikku siirtyi sinne töihin.

Säännöllinen kirjoittaminen alkoi, 
kun Naantalin kaupungin henkilöstö-
julkaisu oli saanut henkilöstön kes-
kuudessa hieman tylsän maineen. Jo-
ku keksi, että Raikku oli laatinut mie-
leenpainuvia kronikoita työyhteisön 
eläkkeelleläksiäisiin, merkkipäiviin ja 
virkistystapahtumiin.

Kynä käteen Raikulle. Hänestä tuli 
koko kaupungin organisaation viisas 
hauskuttaja. 

Kaupungin hommissa Raikku toi-
mi pitkään tuntipalkkaisten pääluot-
tamusmiehenä. Taas elämän ihmei-
den kokija sai tuntea nahoissaan uu-
sia opetuksia, ikään kuin työyhteisön 
sielunpaimenena.

”Työsuhdeasiat olivat kaupungilla 
pääsääntöisesti kunnossa. Suuria on-
gelmia ei ilmennyt. Luottamusmiehel-
lä riitti silti tehtävää. Hänelle purettiin 
isojakin henkilökohtaisia murheita. Oli 

opittava kuuntelemaan, mutta myös 
myötäelämään. Ihmisillä ilmeni paljon 
asioita purettaviksi.”

Raikusta oli tullut avioerossa yksin-
huoltaja. Pohdittavaa riitti omastakin 
takaa. Ehkä se auttoi kiperinä hetkinä 
löytämään empaattista voimaa työto-
vereitakin kohtaan.

Moniko mahtaa muistaa, että Raik-
ku oli nuorena huippulahjakas yleisur-
heilija. Naantalin Tovereissa aloittanut 
ja sittemmin Turun Pyrkivässä urheil-
lut sprintteri juoksi hiilimurskalla sa-
tasen 11,2 ja kaksisataa metriä 22,2.

Hän kävi vuosikausia linja-autolla 
Turussa Raunistulan kentällä kesähar-
joituksissa ja talvisin turkulaiskoulu-
jen saleissa voimisteluharjoituksissa.

Hän voitti ammattikoululaisten Suo-
men mestaruuden satasella ja sijoittui 
Pajulahdessa ennätysajallaan kolman-
neksi TUL:n 17-vuotiaiden SM-kisois-
sa. Samaan aikaan Helsingin Eläintar-
han kentällä  pidetyissä SVUL:n vas-
taavissa kisoissa satasen mestari olisi 
sijoittunut TUL:n kisoissa omalla ajal-
laan neljänneksi.

Hän oli usein Voitto Hellstenin, Pent-
ti Rekolan ja Jussi Rintamäen jälkeen 
se neljäs, joka penkkiurheilijoilta hel-
posti unohtuu. 

Luottamusmieshommat veivät Rai-
kun aikanaan kunnallisvaaliehdok-
kaaksi. 

”Ajattelin ettei ensi yrittämällä voi 
päästä läpi. Kampanjoin vähäisesti. Yl-
lättäen tulin valituksi.”

1990-luvun alussa Raikku sairastui 
mystiseen vaivaan, joka jäi täsmälli-

sesti diagnotisoimatta. Hänen liikunta-
kykynsä takkuitui ja katosi lähes ole-
mattomiin kuukausien ajaksi.   

”Olin kaupunginhallituksessa 1988-
1992. Varsinaisen lamavastuun kantoi 
seuraavan vaalikauden hallitus, mut-
ta meidänkin työssämme lama painoi 
päälle parin viimeisen vuoden aikana. 
Myöhemmin ymmärsin, että sairastuin 
stressistä. Paine oli kova.”

Politiikasta Raikulle jäi mieleen, että 
asiat etenevät vain neuvottelemalla. 
Häntä ärsyttivät hallitus- ja valtuusto-
työskentelyssä minä tiedän -ihmiset, 
joita esiintyy hänen mielestään joka 
puolueessa. 

”Ammattiyhdistystaustastani vuok-
si minulla oli päätöksenteossa usein 
oma näkökantani esillä oleviin asioi-
hin. Lopputuloksena löytyi kuitenkin 
aina yhteinen kanta.

Raimo asuu 45 vuotta sitten raken-
tamassaan omakotitalossa Taimossa. 
Tuohon aikaan sijoittuu suuri sosiaa-
linen murros naantalilaisessa asunto-
politiikassa.

Naantalin kaupunki oli ostanut Tai-
mon tilan maat ja kaavoitti niitä pien-
taloalueeksi. Valtuuston vasemmis-
toenemmistön turvin aravakelpoiset 
perheet pääsivät rakentamaan uutta 
omakotialuetta. 

Työläisperheet jättivät kantakau-
pungin silloiset vuokrarötisköt. 

”Läpi Taimonmäen ajaessani muis-
tan silloisen vasemmiston ison saavu-
tuksen”, Raimo Leino sanoo. 

Hän on mäen kauimmin asunut al-
kuperäinen asukas. 

Viisas hauskuttaja hämmästelee 
elämän ihmeitä

Puuseppä Raimo Leinon kirjallisissa lastuissa elävät hauskat havainnot ja pienet sattumukset.  
Arkisista oivalluksista kasvaa rakkaus elämän inhimillisiin ihmeisiin. 

 Raikku muistaa myös, kuinka työläisperheet pääsivät rakentamaan 1960-luvun alussa 
Naantalissa ensimmäiset omat kotinsa. Se ei ollut ihme, vaan inhimillisen politiikan voitto.

Työtoverit lahjoittivat keilaavalle puusepälle 50-vuotislahjaksi kuvanveistäjä Timo 
Iivosen tekemän näköispatsaan. Iivonen on veistänyt urallaan kolme pienoisnä-
köispatsasta, Raikusta, Uolevi Raadesta ja Mauno Koivistosta.
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Tuttu paikka taiteenystävälle, uusi ni-
mi.

Naantalin Kylpylän näyttelytila sai 
nimekseen Spa Gallery, kun Naantalin 
Kulttuuritaloyhdistys alkoi koordinoi-
da näyttelytilan toimintaa. Gallerian 
toiminnasta vastaavat Paul Brück ja 
Kristiina Turtonen.

”Tarvitsemme Naantaliin galleriaa, 
ja erityisesti ympärivuotista vaihtu-
vien taiteilijoiden näyttelytoimintaa”, 
Paul Brück sanoo. 

”Taiteilijatkin tarvitsevat töilleen 

paikan, jossa heidän työnsä  kohtaa-
vat yleisönsä. Kulttuuritaloyhdistyk-
sellä on tässä tietty velvollisuutensa-
kin. Kylpylän yli 300 000 vuosittaista 
kävijää luo houkuttelevan mahdolli-
suuden, jota ei voi saavuttaa tavan-
omaisessa galleriassa.” 

Galleriatoiminta tuo Kylpylän näyt-
telyihin pitkäjänteistä suunnitelmalli-
suutta. Ensimmäisen vuoden näytte-
lyistä lähes puolet on valokuvia, mo-
net niistä käsiteltyjä, kuten Harro Kos-
kisen aloitusnäyttelyssä.

”Toukokuun taiteilijana nähdään 
naantalilaislähtöinen Hans Peter 
Schütt, joka tunnetaan taiteellises-
ta omintakeisuudestaan. Kesäkuussa  
on vuorossa vantaalaisen kuvataiteili-
ja Harri Larjoston valokuvia, jotka ker-
tovat tarinaa miehestä merellä. Ei ta-
vanomaista valokuvataidetta sekään.”

Heinäkuussa on vuorossa Marja 
Eivolan tekstiilitaiteen näyttely.  Elo-
kuussa esittäytyy naantalilaisen kuva-
taiteilija Pirjo Viitanen.

Syystalvi esittelee uutta valokuvaa 
erilaisine ilmentymineen.  Lopullinen 
näyttelyohjelma valmistuu elokuussa.

Kristiina Turtonen ja Paul Brück tun-
netaan kahden viime kesän suurista 
kuvataidetapahtumista. Akvarellitai-
teen Kesä 07 ja nykytaidetta esitellyt 
NYT 08 järjestettiin monipuolisina ta-
pahtumina Naantalissa ja Raisiossa.

”Kesätapahtumien jatkoa on toi-
vottu kovasti. Tulevan kesän teem-
me suunnitelmia. Naantalin ja Raision 
Nykytaiteen kesä NYT 10 on mahdol-
linen, jos saamme tapahtuman kau-
pungin budjettiin. haluamme varmis-
tua rahoituksesta ennen kuin teem-
me sopimuksia taiteilijoiden ja muiden 
järjestäjäosapuolien kanssa.”  

Viime kesän NYT-tapahtuman yhte-
ydessä järjestetty Fotomaraton järjes-
tetään taas elokuussa, jos järjestäjät 
saavat hankittua näyttelyn vaatimat 
irtoseinät jostakin.

Kristiina Turtosen mielestä Naanta-
lissa voisi ideoida enemmänkin kaduil-
le, näyteikkunoihin, rannoille, puistoi-
hin ja metsiin levittäytyviä näyttelyitä 
ja performansseja.

”Olosuhteet Naantalissa ovat niin 
hienot.”

Kansanedustajat Ilkka 
Kantola (sd), Ville Niinis-
tö (vihr) ja Jyrki Yrttiaho 
(vas.) nostivat Turun Sa-
nomien kyselyssä esiin 
Nesteen diesel-hank-
keen jäihinpanon vaka-
vana menetyksenä koko 
maakunnalle. 

Miksi asia ei kiinnos-
ta päähallituspuolueiden 
kansanedustajia?

Miksi Matti Vanhanen 

puoltaa veronkorotuksia 
palvelujen leikkauksia 
vastaan, mutta Jyrki Ka-
tainen veronalennuksia?

Miksi demaripresi-
dentti lisää oikeiston 
kannatusta muissa vaa-
leissa?

Lukuisista naantali-
laisista ja valtakunnan 
politiikan aiheista käy 
keskustelu osoitteessa 
www.sdpnaantali.net

AKU AITTOKALLIO

K
uva luo 
aavis-
tuksen, 
joka 
osuu oi-
keaan. 

Arvuuttelen valonvälk-
keestä, että eletään 
syyskesää. Harro Kos-

kinen myöntää. On mi-
nulla etulyöntiasema-
kin. Kun on lapsuutensa 
seikkaillut kesät talvet 
Kuparivuoren kallioilla, 
valonkin piirteet syöpy-
vät alitajuntaan. 

Toinenkin kuva te-
kee samankaltaisen vai-
kutuksen ja paljastaa 
aisteihin kätkeytyneet 
muistot. Osaamatta se-
littää olen varma, että 
Iltatunnelma-niminen 

valokuva ei kerro mis-
tä hyvänsä elokuun il-
lasta, vaan elokuisesta 
sunnuntai-illasta. Se on 
Naantalinaukolla oman-
laisensa. 

Ensin mainittu, Yksi 
reivi -niminen valoku-
va jää kuitenkin mieleen 
muista syistä kuin hen-
kilökohtaisten aistimus-
ten ohimenevästä nos-
talgiasta. 

Vaikkei pelkistetystä 

kuvasta ihminen pää-
osaan erotukaan, kuva 
ilmentää erikoisesti ih-
misen ja meren välis-
tä hurjuutta. Se syntyy 
käännöstä tekevän ve-
neen rajusta liikkeestä, 
jonka kuvaaja on löy-
tänyt salamannopeana 
hetkenä. Taidokas valo-
kuva. Katsoisin sitä aina.

Kuvat kuuluvat meri-
maskulaistaiteilija Harro 
Koskisen valokuvanäyt-

telyyn Naantalin Kylpy-
län Spa Galleryssa.

Hän on viime vuodet 
suunnitellut itsekin ta-
lonpoikaisveneitä. Kiin-
nostus syntyi jo poika-
sena. Harron isä oli ve-
neenrakentaja.

Näyttelyssä on esillä 
neljätoista työtä. Taitei-
lija on muokannut omia 
ja muitten talonpoikais-
veneharrastajien valo-
kuvia tietokoneella. Hän 

on onnistunut taiteelli-
sissa aikeissaan hyvin.

”Pyrin pelkistyksellä 
puupiirrosmaiseen lop-
putulokseen.”   

Juuri puupiirrosmai-
suus pelkistää yksityis-
kohdat luonnontaustas-
ta. Niin vene, vesi ja 
tuuli saavat kuvassa si-
jansa.

Myyntinäyttely jatkuu 
Naantalin Kylpylän Spa 
Galleryssa 3.4. asti.

Vene, 
vesi ja 
tuuli

Harro Koskisen näyttely tutustuttaa 
talonpoikaisveneisiin. Näyttelyn kuvat 

ovat syntyneet vaativista lähtökohdista. 
Kuvat eivät ole museaalisia. 

Veneet on kuvattu tositoimissa. Yksi reivi.

Taide etsii yleisöään
Spa Galleryssa

Nettisivut

Pakolaiskaupunki

Uutisnenä

Jaa, että mitä?
Ja miksi?

Naantalilaiset kauhis-
tuivat. Täyttyykö hotelli 
Unikeko pakolaisista? Ei 
täyty.  

Naantalin kaupunki, 
Muumimaailma, Kylpy-
lä, yrittäjät ja puolueet 
ryhtyvät toimeen.

Syntyy suuri konsen-
sus. Kaupunki kääntyy 
lähes yhtenä rintamana 
valtion ja yksityisen kiin-
teistönomistajan sopi-
musta vastaan ja kumo-
aa sen lobbauksellaan.

Kokoomus, demarit, 
keskustapuolue, rkp ja 
perussuomalaiset löytä-
vät toisensa.

 Vihreät hajoavat ikui-
siin valööreihinsä. Idea-
listit ripustavat jo Puo-
limatkan kuvaa seinäl-

le, realistit jäävät taas 
kotiin leipomaan pullaa 
kun pitäisi äänestää ko-
kouksessa kiperästä ky-
symyksestä ja erämaan 
ketut -siipi lukee idealis-
teille ja leipureille Pentti 
Linkola -sitaatteja liika-
väestöä tappavien tau-
tien siunauksesta maa-
pallolle.

Ainoastaan vasem-
mistoliitto toivottaa pa-
kolaiset kakistelematta 
tervetulleiksi ja pahek-
suu, ettei hotelli Unike-
on huoneisiin rakenne-
ta julkisin varoin kerros-
sänkyjä ja parvia, jotta 
makuupaikkoja olisi sa-
dan sijasta tuhat.

Sillä välin konsensus-
ryhmä saattelee neuvot-

telijat matkaan, kun nä-
mä lähtevät Helsinkiin 
valtioneuvoston puheil-
le kuin Paasikivi Mosko-
vaan.

Kun neuvottelijat pa-
laavat voitokkaalta ret-
keltään, koko kaupunki 
on heitä vastassa. Ihmi-
set nauravat, pyyhkivät 
silmäkulmiaan ja lau-
lavat: Hei, Muumilaak-
soon!

 Neuvottelijoille va-
letaan hotelli Unikeon 
eteen kaupungin varoin 
näköispatsas, jonka juu-
relle Naantalin konsen-
suspuolueet laskevat yh-
teisen seppeleensä.

Juhlahumussa kukaan 
ei huomaa, että jossakin 
on valtion ja markkina-

voimien välillä syntynyt 
uusi sopimus. 

Eräänä aamuna en-
tisissä osuuskaupan ti-
loissa palavat valot. 
Kaupunkilaiset ja pako-
laiset katselevat entisen 
osuuskaupan julkisivun 
lasiseinän läpi toisiaan. 

Vasemmistoliitto vaa-
tii, että toriaukiolle ra-
kennetaan uimahalli, 
koska pakolaisilla ei ole 
varaa ajaa bussilla Ul-
pukkaan. Vihreät idea-
listit polttavat plussa-
korttinsa ja ykkösbo-
nuskorttinsa ja hankki-
vat osuuskaupan vihre-
än kortin. Erämaan ketut 
ovat jo paenneet kau-
pungista Lappiin kultaa 
huuhtomaan.
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AKU AITTOKALLIO

S
uomalainen 
media on kiin-
nostunut val-
lasta ja dra-
matiikasta, 
kansanedus-

taja Ilkka Kantola sanoo.
Nykyparlamentarismissa 

poliittinen valta on hallitus-
ryhmillä. Opposition tekemät 
hyvätkään vaihtoehdot eivät 
saa julkisuutta.

Dramatiikkaa etsivä me-
dia on kiinnostunut poliitikon 
herättämistä ulkoisista vaiku-
telmista. Ei siitä, minkälaisia 
yhteiskunnallisia arvoja polii-
tikon puolue edustaa. 

Minkälaisia ajatuksia kaik-
kein vahvimpien vaikutel-
mien synnyttäjä, presi-
dentti Barack Obama sit-
ten herättää? Minkälaisia 
arvoja löytyy Obaman re-
toriikan takaa?

”Obama teki kalliin kampan-
jan. Voittoon vaikutti kam-
panjarahojen lisäksi hänen 
kykynsä herättää luottamus, 
että hän kykenee johtamaan 
maata parempaan tulevai-
suuteen. Olen muistellut Mar-
tin Luther Kingin unelmia ja 
iloinnut, että maailma on niin 
paljon mennyt eteenpäin 40 
vuodessa.”

Voiko mentaaliseen vaiku-
telmaan luottaa suurvalta-
politiikassa?

”Henkilöiden uskottavuus ja 
kyky vaikuttaa ei ole irrallaan 
persoonallisuudesta ja vuoro-
vaikutuksen tavasta. Toisaalta 
hyvä näyttelijä kykenee esit-
tämään ihan muuta kuin tosi-
asiassa ajattelee ja suunnitte-
lee. Historia tuntee esimerk-
kejä kansakuntien harhaan-
johtajista.

On tärkeää, että on innos-
tavia persoonia ja puhujia. 
Yhtä tärkeää on, että heidän 
asia-argumenttejaan arvioi-
daan ja heidän tekojaan ja ai-
kaansaannoksiaan seurataan 
tarkoin. 

Parlamentaarisen järjestel-
män hyvä piirre on, että valta 
ei ole yhden ihmisen käsissä. 
Tarvitaan ihmisiä, jotka ovat 
innostavia muutoksentekijöi-
tä, mutta yhtä lailla ihmisiä, 
jotka kykenevät puolusta-
maan yhteiskunnan kantavia 
rakenteita.”

Miten Obaman hallinnon 
elvytysratkaisut vaikutta-
vat EU:hun ja Suomeen?

Yhdysvalloista alkunsa saa-
nut finanssikriisi on näky-
nyt pankkien välisenä syvä-
nä epäluottamuksena. Tämä 
heikentää voimakkaasti anto-
lainausta yritystoiminnalle ja 
kuluttajille.

 Rahan puute merkitsee os-
tovoiman jyrkkää laskua. Ta-
varoiden ja palvelujen kysyn-
tä on romahtanut ensin Yh-
dysvalloissa, sitten myös Eu-
roopassa ja meillä Suomessa. 
Huikea talouskasvu hidastuu 
merkittävästi, kun vientituot-
teiden kysyntä heikkenee.

Vakavan riskin muodosta-
va Kiinan kymmenet miljoo-
nat työttömiksi joutuvat. Silti 
moni näkee, että Kiinalla ja 
kenties Intialla olisi ratkaiseva 
merkitys talouskasvun käyn-
nistämisessä. Useimmat asi-
antuntijat ovat kuitenkin sitä 
mieltä, että amerikkalaisten 
ostovoiman saaminen kas-
vuun on kaikkein tärkein asia. 

Jos Obama tähän pystyy ta-
louspolitiikallaan, talous läh-
tee taas pyörimään ja myös 
suomalaisille tuotteille tulee 
kysyntää. 

Vakava uhka talouden ke-
hittymiselle on siinä, että hal-
lituksilla on houkutus turvata 
kotimaan työpaikkoja aset-
tamalla tuontirajoituksia tai 
tukemalla valtion varoin ko-
timaista tuotantoa. Tällöin 
kansalaisten ostovoiman kas-
vun vaikutukset jäävät maan 
sisäiseksi asiaksi eivätkä el-
vytä maailmantaloutta. Vien-
tivetoisille maille tämä on va-
kava uhka.”

Mitä politiikan ja kansa-
laisten vuorovaikutuksel-
ta tällaisessa tilanteessa 
vaaditaan? 

”Obaman esiintyminen ja suo-
sio herättävät ajatuksia. Po-
liittiseen uskottavuuteen tar-
vitaan nähtävästi onnistumis-
ta kolmella alueella. 

On tehtävä poliittisia pää-
töksiä, jotka ovat kansalais-
ten mielestä oikeita. On ky-
ettävä antamaan selkeää ja 
luotettavaa tietoa siitä, mikä 
on tämän hetken tilanne ja 
millä keinoilla siitä päästään 
parempaan suuntaan. 

Lisäksi on kyettävä puhe-
taidon avulla koskettamaan 
ihmisten tunteita ja herättä-
mään heissä uskoa ja luotta-
musta siihen, että tilanteesta 
on löydettävissä tie  parem-
paan tulevaisuuteen. Tarvi-
taan tekoja, tietoa ja tuntei-
ta.”

Mitä suomalaisessa politii-
kassa käytännössä tapah-

tuu? Riittävätkö hallituk-
sen elvytystoimet?

”Eduskunta hyväksyi  joulu-
kuussa vuoden 2009 talous-
arvion.  Lisätalousarvio on va-
liokuntien käsittelyssä. Siinä 
hallitus esittää merkittävän 
suuruista elvytyspakettia.

EU:n komission kritee-
reiden mukaan Suomen el-
vytystoimien vuodelle 2009 
pitäisi olla 1,7% bruttokan-
santuotteesta. Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen  kriteerei-
den mukaan elvytyspaketti on 
merkittävästi pienempi.

Talouden taantuma vähen-
tää valtion ja kuntien verotu-
loja.  Menot kasvavat samaan 
aikaan muun muassa työt-
tömyysturvamenojen kas-
vun takia. Tilapäinen häiriö-
tila korjataan ottamalla lisää 
valtionvelkaa. Hallitus joutuu 
rajusti muuttamaan politiik-
kaansa, jonka tavoitteena oli 
valtion velan lyhentämisen 
jatkaminen.

Elvytyspaketin suuruudek-
si hallitus ilmoittaa kaksi mil-
jardia euroa ja työllisyysvai-
kutuksiksi 25 000 henkilötyö-
vuotta. Toisen laskutavan mu-
kaan elvytys sisältää valtion 
menojen kasvattamista vain 
runsaalla 200 miljoonalla eu-
rolla. 

Rahaa käytetään rakenta-
misinvestointeihin, korjaus-
rakentamiseen, rata- ja tie-
hankkeiden käynnistämiseen 
sekä koulutuspaikkojen lisää-
miseen. Hallituksen esittämät 
elvytystoimet ovat saaneet 
eduskunnan keskusteluissa 
laajaa tukea. Mutta oppositi-
ossa olemme ilmaisseet huo-
lestuneisuutemme, että halli-
tus ei ota riittävästi huomioon 
kuntien talousvaikeuksia. 

Hallituksen elvytystoimet 
eivät auta kuntia, joilla on 
suuria vaikeuksia selvitä la-
kisääteisistä tehtävistään kun 
verotulot heikkenevät ja me-
not kasvavat. Kuntien heikko 
tilanne voi johtaa lomautuk-

siin ja sitä kautta palvelujen 
heikentämisiin tai leikkauk-
siin.

Viime syksynä tehdyillä 
budjettipäätöksillä hallitus on 
pyrkinyt piristämään taloutta 
keventämällä tuloverotusta 
ja kasvattamalla kotitalous-
vähennyksen määrää. Ruoan 
alv:n alentumisestakin syk-
syllä 2009 suurimman rahal-
lisen hyödyn saavat he, jot-
ka ostavat eniten ja kalleinta 
ruokaa.”

Poliittinen keskustelu lis-
taa ongelmat, mutta on 
usein vaikea erottaa, mi-
tä johtava oppositiopuolue 
esittää vaihtoehdoksi. 

”Suomalaisen yhteiskunnan 
kehitystä 1990- luvun jälkeen 
kuvaa vahva taloudellinen ke-
hitys ja keskimääräinen elin-
tason nousu ja varallisuuden 
kasvu. Tutkimusten mukaan 
eriarvoisuus on samaan ai-
kaan selvästi kasvanut väes-

Tekoja, tietoa ja tunteita
Kuinka vaikeaksi aikojen pitää mennä ennen kuin ihmiset taas asettavat 

asiallisen politiikan suunpieksemisen edelle? Ilkka Kantola kysyy. 
Hän kaipaa politiikkaan elävää elämää: 

tekoja, tietoa ja tunteita, poliitikkojen yhteiskunnalliset arvot näkyviin. 

Vaikka hallitus perui eläkeiän korotuspäätöksensä, moni pohtii mielessään, min-

kälaisia palloja hallituksen puolelta seuraavaksi heitellään luottamustamme hei-

kentämään, Ilkka Kantola sanoo.
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 tietoa ja tunteita

AKU AITTOKALLIO

Kuntaliiton suunnittelupäällikkö Rei-
jo Vuorennon mielestä kunnat voi-
sivat työllistää ihmisiä tehokkaasti 
ja turvata palvelut , jos ne saisi-
vat investointeihinsa taantuma-ajan 
suoraa tukea valtiolta ja luonnollisen 
henkilön pääomatuloa verotettaisiin.   

Kun valtio ottaa lisää lainaa ja 
verotulot kevenevät, miten se 
vaikuttaa kuntien valtiolta saa-
maan rahoitukseen?

”Valtionosuusinstrumentti reagoi 
viiveellä niin, että verotulotasauk-
sen raja laskee. Verotulotasausrajan 
alapuolella olevat kunnat nousevat 
tasausrajaan ja yläpuolella olevien 
kuntien ylimenevästä osasta leika-
taan 37 prosenttia.

Periaatteessa nämä saajat ja  
maksavat pitäisi mennä tasan, mut-
ta näin ei kuitenkaan ihan tapahdu.

Valtion lainanotolla ei ole merki-
tystä valtionosuusjärjestelmässä. 

Eikä kuntienkaan lainanotolla. Pa-
rempi kuitenkin, että valtio velkaan-
tuu kuin jo hyvin velkaiset kunnat. 
Kunnilla ei ole suhdannepuskuria. 
Yksittäinen kunta on heiveröinen 
pelaaja tiukkenevilla rahoitusmark-
kinoilla.” 

Miten Kuntaliiton puoltama luon-
nollisen henkilön pääomatulon 
verotus pitäisi käytännössä koh-
dentaa valtion ja kuntien kes-
ken? 

”Samalla tavoin kuin yhteisövero. 
Ensin se tuloutettaisiin valtiolle ja 
sitten jaettaisiin potti valtion ja kun-
tien kesken esimerkiksi niin, että val-
tion jako-osuus olisi 80 % ja kuntien 
20 %. Tämän jälkeen kunkin kunnan 
osuus kuntien osuudesta määräytyisi 

viimeksi vahvistettujen verotietojen 
perusteella. 

Kunnat, joissa on runsaasti tällai-
sia henkilöitä, saisivat ehkä suhteet-
toman suuren osuuden, osa kunnista 
voisi jäädä jopa ilman.

Sen välttämiseksi kuntaosuuden 
voisi jakaa myös esimerkiksi asukas-
ta kohden tasasuuruisesti, jos niin 
halutaan.”

Kuntaliitto vaatii, että kotimark-
kinoiden elinvoima taataan ja 
julkista kulutusta ja investoin-
teja tuetaan. Kenen siis pitäisi 
tehdä ja mitä?

”Hallitus on pyrkinyt turvaaman ko-
timarkkinoita keventämällä tulove-
rotusta ja lisäämällä näin ostovoi-
maa.  Kun työllisyydestämme kaksi 
kolmasosaa muodostuu kotimarkki-
noilla, tämä on elintärkeätä.  Julkisen 
kulutuksen ylläpito tukee osaltaan 
työllisyyttä. 

Kunnat vastaavat valtaosasta jul-
kista kulutusta ja niillä on palkkalis-
toillaan noin 430 000 henkilöä. Val-
tion budjettitalouden piirissä on noin 
110 000. 

Julkista kulutusta ei tietenkään tu-
le tietoisesti laman aikana kasvattaa,  
vaan pyrkiä talouden tehokkuuteen 
ja tuottavuuden parantamiseen. Jul-
kisen kulutuksen supistaminen to-
dennäköisesti vain syventäisi lamaa 
ja loisi epävarmuutta. 

Tärkeätä on, että terveydenhuolto 
ja opetus toimivat kaikissa oloissa.

Kun kuntien omat voimavarat ei-
vät nyt riitä, valtion on tultava tal-
koisiin. On vahvistettava kuntien ve-
ropohjaa ja lisättävä valtion suoraa 
tukea. Jos näin ei tapahdu, kunnat 
ryhtyvät henkilöstöpoliittisiin säästö-
toimenpiteisiin ja nostavat kunnallis-
veroja. Sitä pitäisi välttää.”

Kuntaliitto vaatii valtiolta taan-

tuma-ajan erityistukea infra- ja 
korjausrakentamiseen sekä ara-
va- ja vuokra-asuntotuotantoon. 
Miltä hallituksen toimet vaikut-
tavat?

”Hyvin vaatimattomilta. Kun kyse on 
lisäksi kokonaan jälkirahoitteisista 
kohteista, kuntapuoli ei ole tyyty-
väinen. Valtiovarainministeriö on ol-
lut talouden kehitysarvioissaan yhtä 
pihalla kuin muutkin tutkimuslaitok-
set. Jos sama meno jatkuu, kriisi 
syvenee. 

Kunnissa on iso määrä nopeas-

ti käynnistettäviä peruskorjauspro-
jekteja erityisesti vuokra-asunto-
kannassa. Ne työllistäisivät nopeas-
ti. Valtion suuret infrahankkeet vai-
kuttavat rakennusalalle lähes vuo-
den viiveellä. Valtion pitäisi nope-
asti myöntää käynnistämisavustusta 
kuntien rakentamis- ja perusparan-
nuskohteisiin. Se olisi nyt tehokasta 
elvytystä.”

 
Kuntaliitto on julkaissut oman pe-
lastusohjelmansa peruspalvelujen 
turvaamiseksi. Se löytyy osoitteesta 
www.kunnat.net 

Kuntaliitto vaatii hallitusta 
mukaan elvytystöpinöihin

töryhmien välillä.
Keskiluokan piirissä kehi-

tys on ollut lähinnä tasaista. 
Sen sijaan alimmassa tulo-
luokassa yksi kymmenesosa 
väestöstä on jäänyt selvästi 
jälkeen muista. Lisäksi varak-
kain kymmenesosa on kyen-
nyt etenemään varallisuuden 
kasvattamisessa muita sel-
västi nopeammin.

Eriarvoisuus on kasautu-
vaa, se ei koske vain talout-
ta tai varallisuutta, vaan ter-
veyseroja, työelämän turvaa, 
sosiaalista osallistumista ja 
koulutusta.

Sdp:n mielestä hallitus ei 
ole riittävästi paneutunut eri-
arvoistumisen pysäyttämi-
seen. Sosiaaliturvan uudis-
tamisessa ei ole toistaiseksi 
löydetty ratkaisuja tai rahoi-
tusta kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevien tilanteen 
kohentamiseen.

Kansaneläkkeiden koro-
tukset ovat oikean suuntaisia 
tekoja, joista osa päätettiin 
edellisen hallituksen aikana, 
mutta ne eivät riitä tilanteen 
korjaamiseen. 

Hallitus on lisännyt sairai-
den ja apua tarvitsevien ih-
misten menoja nostamal-
la terveydenhuollon ja sosi-
aalipuolen asiakasmaksuja. 
Sdp:n mielestä tulisi pyrkiä 
siihen, että tietyt julkiset pal-
velut olisivat lähes maksut-
tomia.

Hallitus on päättänyt ke-
ventää kaikkien verotusta. 
Sdp olisi keventänyt vain pie-
ni- ja keskituloisten. 

Koska hallitus ei ota riit-
tävästi huomioon kuntien 
vaikeuksia, pelkäämme että 

palvelutoiminnan heikentyes-
sä palveluista yhä suurempi 
osa paniikkiratkaisuna siirtyy 
yksityisen bisneksen hoitoon. 
Heikompiosaisten mahdolli-
suus palveluihin romahtaa. 

Hallitus ei ole päättänyt ve-
ropohjan laajentamisen kei-
noista. Sdp pitää tärkeänä, 
että myös budjetin tulopuolta 
mietitään. Olemme esittäneet 
windfall-veron käyttöönottoa, 
pörssiveroa, harmaan talou-
den torjumisen toimia, jäte-
veroa - pakkausveroa, joiden 
yhteisvaikutus budjetin tulo-
puolelle olisi merkittävä.”

Miten veronkevennykset 
ja valtion lainanotto vai-
kuttavat ihmisten elämään 
omassa kotikunnassaan?

”Tuloveron kevennysten vuok-

si valtion mahdollisuus vahvis-
taa kuntien taloutta heikke-
nee. Hallitukse linja merkit-
see, että kuntiin tulee painetta 
korottaa kunnallisveroa. 

On arvioitu että keskimää-
räinen kuntaveron korotuspai-
ne olisi jopa kahden prosentin 
luokkaa, jos kuntien verotulot 
taantuman takia romahtavat. 

Jos tuloveron kevennykset 
johtavat kuntaveron nostoon, 
muuttuu verotuksen painopis-
te yhä enemmän pienituloi-
siin.”

Löytyykö Kuntaliiton pe-
lastusohjelmasta ratkaisu-
ja tai uusia poliittisia kiis-
toja?

”Oppositio on arvioinut tilan-
netta Kuntaliiton ohjelman ta-
paan.

Olemme myös sitä mieltä, 
että KELA-maksun poisto olisi 
saanut tässä vaiheessa jäädä 
tekemättä, vaikka se tuottaa-
kin kunnille helpotusta. 

Valtiontaloudessa tuo mer-
kitsee miljardin menetystä 
joka vuosi. Jos  miljardi oli-
si suunnattu kuntien aseman 
vahvistamiseen, tilanne oli-
si oleellisesti parempi. KELA 
huolehtii kansalaisten perus-
turvasta. On hämmästyttä-
vää, että hallitus leikkaa KE-
LAn tuloja.

Sosialidemokraattien op-
positiopolitiikassa esitetyt 
vaihtoehtobudjetit, vastalau-
seet ja lakialoitteet ovat ol-
leet huolellisesti valmisteltu-
ja. Kuka tahansa voi tutustua 
niihin eduskunnan nettisivuil-
la, jos ei pääse median avulla 
asioista perille.”

Kuinka kauan 
tukea tarvitaan?

AKU AITTOKALLIO

Kunnallisverotuksen vähennyksin on pyritty pitämään yllä kotimaista 
kysyntää ja työllisyyttä.

”Kuntatalouden yleistä vahvistumista tuki viime vuosina talou-
dellisen kasvun suoma verotulokehitys ja valtionosuuksien kasvu.  
Kuntataloudessakaan ei onnistuttu säästämään. Viime vuoden en-
nakkotietojen mukaan käyttötalouden nettomenot kasvoivat 8,5 %. 
Vaikka myös lainamäärä kasvoi, kuntien ja kuntayhtymien velka 
verrattuna valtion budjettitalouden velkaan on silti vielä olennaisesti 
vähäisempi”, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Rainer 
Alanen sanoo.

Alasen mielestä kuntaverona on hankala suhdanneherkkä vero, 
jonka tuotto myös vaihtelee kunnasta toiseen. 

”Ongelma ilmenee yhteisöverossa. Kaikilla kunnilla on samat vel-
voitteet esimerkiksi perusopetuksen tai päivähoidon järjestämiseen.  
Kaikki kunnat tarvitsisivat suunnilleen saman tulopohjan, verotulot ja 
valtionosuudet yhteen laskien. Näin ei ole, joskin palvelujen järjestä-
misen erot selittävät jossain määrin tulopohjaerojakin.”

Tilanteeseen kohdennettu valtion investointituki kuuluu taantuman 
seurausvaikutusten lieventämisen peruskeinoihin. 

”Ongelma on, ettei kukaan tiedä, kuinka pitkään keinoja tarvitaan. 
Kuntatalouden rahoituspohjan vakaus on tärkeää.”
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AKU AITTOKALLIO

N
aanta-
lin ym-
päris-
tövi-
raston 
johta-

ja Kauko Kankaan mie-
lestä ekologinen maan-
käyttö on terminä moni-
selitteinen ja vakiintu-
maton.

Maankäytön sosioe-
kologisista vaikutuksis-
ta voi päätellä, kuin-
ka ihmisen toiminta 
muuttaa luontoa ja sen 
ekosysteemejä. 

Rakennus- ja luon-
nonsuojelulait edellyt-
tävät, että kaavoitus ja 
rakennusluvat edistävät 
ekologisesti, taloudel-
lisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävää 
kehitystä. 

Luonnonsuojelulaki 
edellyttää lisäksi luon-
non monimuotoisuuden 
ylläpitämistä, luonnon-
kauneuden ja maisema-

arvojen vaalimista sekä 
luonnonvarojen ja - ym-
päristön kestävän käy-
tön tukemista. 

 ”Ekologinen maan-
käyttö on yksi kolmes-
ta kestävän kehityksen 
peruselementeistä, jon-
ka otamme suunnittelu-
työssä huomioon”, Kau-
ko Kangas sanoo.

Ekologisesta maan-
käytöstä ei ole olemas-
sa erillistä ohjelmaa.

”Se elää käytännön 
maankäytönsuunnitte-
lussa lähtökohtaisesti 
mukana.” 

” Poliittista keskus-
telua käydään parhail-
laan, kun uudistamme 
Naantali-strategiaa. 
Ympäristövirasto sivuaa 
kapeasti tätäkin näkö-
kulmaa luottamushen-
kilöseminaareissaan. 
Johtaako teema erilli-
seen ohjelmaan strate-
giaprosessin myötä, jää 
nähtäväksi.” 

Kauko Kankaan mie-
lestä Naantalissa ei voi 
nimetä erityisiä alueita 
ekologisen maankäytön 
kannalta muita tärke-

ämpinä. 
Ensimmäiseksi hä-

nen mielestään pitäisi 
selkeyttää tämänhetki-
nen kaavoitus. Nykyi-
sen kaupungin alueel-
la on neljä-, viisitoista 
osayleiskaavaa.

”Maankäytössä on ky-
se taajamista, verkos-
toista, hajarakentami-
sesta ja rannoista, joilla 
on takana historiansa ja 
usein päällä vahvistetut 
kaavansa, kuten  maa-
kunta-, yleis- tai ase-
makaavansa.” 

”Naantali-strategias-
sa on otettava kantaa 
yhdyskuntarakenteen 
kehittämisperiaattei-
siin. Ne ohjaavat tämän 
vuoden lopulla käynnis-
tyvää strategisen yleis-
kaavan laadintaa. Vii-
me mainittua tarvitaan 
lähtökohdaksi laajentu-
neen Naantalin lukuisia 
yleiskaavoja tarkistet-
taessa ja yhtenäistettä-
essä. Ekologinen maan-
käyttö on sinä oleellinen 
kysymys.”

Ympäristöä säästä-
vän maankäytön yhte-

ydessä puhutaan tiivis-
tävästä rakentamisesta. 
Sen mukaan rakentami-
nen keskittyy olemassa 
oleviin taajamiin ja nii-
den läheisyyteen. Kau-
pungin ja maaseudun 
kulttuuri- ja luonnon-
maisema säästyisi. 

Liittyykö tiivistävään 
rakentamisen ajatte-
lutapaan naantalilai-
sittain paikallisia tai 
yleisiä yhdyskunta-
suunnittelun pulmia?

”Tiivistävä rakenta-
minen on yhdyskun-
tasuunnittelussa niin 
Naantalissa kuin muu-
allakin suunnittelijoi-
den ”peruskauraa”. Asia 
on jatkuvasti  tapetilla.  
Toivottavasti vuoropu-
helu päättäjien ja kau-
punkilaisten kanssa asi-
asta lisääntyy tänä ke-
väänä.”  

Naantalilaiset voivat 
osallistua keskusteluun 
kaupungin sitä varten 
avatulla sivulla osoit-
teessa www.naantali.fi/
kunta-info/strategiat

Ympäristöviraston johtaja Kauko Kangas ke-

hottaa naantalilaisia keskustelemaan maan-

käytöstä, rakentamisesta ja Naantali-strate-

giasta kaupungin nettisivujen osoitteessa. 

AKU AITTOKALLIO

E
nsimmäi-
sinä teh-
tävinään 
lautakun-
ta laatii 
saaristo-

ohjelman ja saaristo-
matkailukonseptin esi-
selvityksen. 

”Teemme saaristo-
ohjelmaa rinnan kau-
pungin strategiatyön 
kanssa. On suuri haas-
te, miten säilytämme 
saaristoalueen elävänä 
ja kehittyvänä,” Naan-
talin kaupungin saaris-
toasiamies Tiina Rinne-
Kylänpää sanoo.

”Tärkeisiin kysymyk-
siin kuuluu, miten saa-
riston palvelut tuote-
taan, mikä on alueen 
tuleva käyttö. Naanta-
lin saaristoalueelle on 
luotava yhteinen kehi-
tyskuva. Pyrimme teke-
mään saaristo-ohjelmaa 
vuorovaikutteisesti saa-

ristolaisten kanssa.”
Kaupunki valmiste-

lee Turun ammattikor-
keakoulun kanssa moni-
vuotista saariston hyvin-
vointi ja palvelut -han-
ketta. Naantali on ilmoit-
tautunut myös Turun 
yliopiston hankkeeseen, 
joka kehittäisi saaristo-
alueen etä- ja joustotyö-
tä, jos hanke saa hake-
mansa rahoituksen.

Saaristolautakunta 
osallistuu Saariston ren-
gastien markkinointiin ja 
viitoituksen parantami-
seen. On myös neuvo-
teltu Suomen talousseu-
ran kanssa maatalous- 
ja maaseutuyrittäjien 
maiseman- ja ympäris-
tönhoitohankkeesta, jo-
ka tarjoaa yrittäjille käy-
tännön neuvontaa. 

Saaristomatkailuko-
nseptin esiselvityksen 
pitäisi toimia pohjana 
matkailun kehittämis-
hankkeelle. 

”Se koskisi laajas-
ti koko Naantalia, sekä 
saaristoa että kantakau-
punkia. Haluamme luo-

da uusia matkailutuot-
teita, verkostoja iso-
jen matkailuyritysten 
ja pienten toimijoiden 
välillä, kehittää markki-
nointia ja luoda imagoa. 
Matkailullisesti  saaristo 
ja kantakaupunki  tuke-
vat toisiaan. ”

Esiselvitystä vetää 
Naantalin matkailu. Ra-
hoitukseen osallistuu 
lautakunnan lisäksi yri-
tyksiä. Selvityksestä jär-
jestetään huhtikuussa 
tiedotustilaisuus naan-
talilaisille yrityksille.

Miten saariston nykyi-
set erityisedut turva-
taan, jos valtion sääs-
tötoimet iskevät?

”Käynnissä on aluekehi-
tyslain uudistus. Saaris-
toasian neuvottelukunta 
on esittänyt, että Naan-
talin kaltaiset saaristo-
osakunnatkin huomioi-
taisiin edelleen alueke-
hityslainsäädännössä.”

Valtionosuusjärjestel-
mäkin on uudistumassa. 

”Työ on kesken. Mi-

tään ei voi vielä sanoa 
järjestelmän rakentees-
ta. Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus on esit-
tänyt, että saaristokun-
nissa tarvitaan edelleen 
erityisratkaisuja.”

”Uskon, että saaristo-
lisä säilyy valtionosuu-
dessa, mutta perusteet 
muuttuvat. Ehkä perus-
teeksi tulee ilman kiin-
teää tieyhteyttä olevan 
saariväestön määrä.”

Valtio maksaa yhte-
ysalusliikenteen ja los-
siliikenteen Naantalin 
alueella. Saarten vaki-
tuiset asukkaat ja hyö-
tyliikenne käyttävät yh-
teysaluksia maksutta. 

Tiina Rinne-Kylänpää 
toivoo, että naantalilai-
set ottaisivat saaristo-
asioista ja lautakunnan 
toiminnasta yhteyttä. 

Saaristoasiamies löy-
tyy kaupungintalon toi-
sesta kerroksesta:tiina.
rinne-kylanpaa@naan-
tali.fi, 040-9000866. 

”Tulen mielelläni myös 
paikanpäälle saaristoon”, 
asiamies lupaa.

Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää odot-

taa naantalilaisten yhteydenottoja saariston 

tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Saaristolautakunta on kaupungin uusi luottamuselin. Sen pitäisi luoda Naantalin saaristoalueelle yhteinen kehitys-
kuva. Mutta turvaako valtio jatkossa saariston erityisedut, kun lainsäädäntö ja valtionosuusjärjestelmä muuttuvat?   

Samalla kun Naantali ruotii lukuisia osayleiskaavojaan nykyistä yhdenmukaisemmiksi, 
ympäristöä säästävä rakentaminen nousee tapetille.

Ekologinen maankäyttö
poliittiseen keskusteluun

Mitä kuva kertoo
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TSL TURKU

TUTUSTU MATKA- JA 

KURSSITARJONTAAMME

www.tslturku.fi

• yleissivistävät kurssit • ATK-kurssit 

• matkat • retket

Neuvomme myös opintokerhojen
perustamisessa.

Työväen Sivistysliiton 
Turun Opintojärjestö
Itäinen Rantakatu 64, 

20810 TURKU
235 0312 / 0400 569 363

tsl.turku@tslturku.fi

Koverintie 23, 21160 Merimasku, Naantalissa

puh. +358(0)2 436 9583, +358(0)400 828 108

taattistentila@kolumbus.fi

P
RAKENNUSLIIKE

ATK-PALVELUT

JUHLA- JA 

KOKOUSTILAT RENGASLIIKE

AUTOKORJAAMO

Naantali • 045 675 7124

www.rakennushenrilaine.net 

Pohjien rakennuksesta avaimet käteen!

ALVELU

ELAA!

HIERONTA - ARTO
KOULUTETTU HIEROJA ARTO MARTTINEN

    D KLASSINEN HIERONTA

    D URHEILUHIERONTA

    D KUIVAKUPPAUS

    D KOTIKÄYNNIT

    D YRITYSKÄYNNIT

KAIVOKATU 20 21100 NAANTALI

PUH. 02-4358011

Niittikuja 2, 21110 Naantali
puh. 02-435 5141AUTO- JA PELTIKORJAAMO

-  Kolarioikaisut, ruostevaurio- ja 
moottoriremontit.

- Pakokaasumitttaukset.
- Ilmastointilaitteiden huollot.
- Katsastuskunnostukset.
- Nelipyöräsuuntaukset.

Niittikuja 2, 21110 Naantali, puh. 435 5141

Henkilö- ja pakettiautojen renkaat, vanteet 
ja rengastyöt, nelipyöräsuuntaukset.

VIESTEJÄ HYVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ

www.iloinenapina.fi 

Naantalin Musiikkijuh-
lien 30-vuotisnäyttely 
avaa taidehuoneen ke-
sän 26.5.-14.6. Seuraa-
vaksi nähdään 16.-28.6. 
Sävele Angervon töitä. 
Näyttelyn on koonnut 
Naantalin taidemuseon 
kannatusyhdistys. 

Jaana pauluksen ja 
Antti Ratalahden grafiik-
kaa on esillä 30.6.-19.7. 
Sen jälkeen 21.7.-9.8. on 
vuorossa Tatu Lentolan 
valokuvia teemalla Suo-
men sota ja urhea soturi. 
Kesäkauden päättää 11.-
30.8. nähtävä Pirjo Sil-
lanpään valokuvanäytte-
ly Vihreää teetä- puutar-
hakuvia Kyushulta. 

  

Armonlaakson Vaeltajilla 
taas reipas kevät

Taattisten luontopolku 
mutkittelee vaihtelevis-
sa kalliometsämaisemis-
sa, soiden läheisyydessä 
ja peltoaukeilla. Kolmen 
kilometrin vaellusreiti 
kulkee pronssikautisten 
hautojen ketuluolinen lo-
massa. 

Luontopolku sopii mai-
niosti lapsiperheidenkin 
retkeilyyn. 

Ulkoilusta ja luonto-
retkeilystä kiinnostuneet 
naantalilaiset voivat tu-
tustua Taattisten  luon-

topolkuun milloin vain, 
mutta  25.4. Armonlaak-
son Vaeltajat järjestää 
jäsenilleen oman retken. 
Yhdistys järjestää moni-
puolista lähi- ja kaukore-
tkeilyä. Huhtikuinen lau-
antairetki on jäsenyydes-
tä kiinnostuneille reippai-
lijoille tilaisuus tutustua 
yhdistyksen ihmisiin ja 
toimintaan. Retkelle son-
nustaudutaan klo 14. 

Armonlaakson Vaelta-
jien yhteinen sauvakä-
velykausi alkaa torstai-

na 16.3. klo 18, jolloin 
kokoonnutaan Soinisten 
pururadan parkkipaikal-
le. 

Toukokuussa alkavat 
taas tiistaipyöräilyt. Mat-
kaan polkaistaan 5., 12., 
19. ja 26. 5. klo 18Ukko-
Pekan parkkipaikalta. 

13.5. klo 17.30 järjes-
tetään Rymättylän kirk-
korannassa opastusta 
melonnasta kiinnostu-
neille. 

Armonlaakson Vaelta-
jat on Suomen Ladun jä-
senyhdistys. Lisätietoja 
löytyy osoitteesta 
www.suomenlatu.fi/
armonlaaksonvaeltajat 

Kaupungin avustukset
haussa maaliskuussa

Naantalin kaupungin 
avustukset yhdistyksille 
ja yhteisöille ovat haus-
sa. 

Avustuksia myöntä-
vät eri tarkoituksiin si-
vistysvirasto, sosiaali- 
ja terveysvirasto, ympä-
ristönsuojelutoimi, kau-
punginhallitus ja saaris-
tolautakunta. Hakemuk-

set pitää jättää 31.3. klo 
15 mennessä. 

Korjaus- ja energia-
avustusta voi hakea 3.4. 
mennessä. Yksityistiea-
vustukset tulevat ha-
kuun toukokuussa.

Kaikista avustuksis-
ta ja hakumenettelystä 
löytyy lisätietoa osoit-
teessa www.naantali.fi

Taide-
huoneen

kesäohjelma
valmistui
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www.loimaanlaatuauto.fi   

Lamminkatu 7, p. 075 325 7900 Lamminkatu 39, p. 075 325 7950Palvelemme: arkisin 9-18 ja  la 10-14
(yli 300 vaihtoautoa)

Loimaan

Laatuauto

VAIHTOAUTOVIIKOT JATKUVAT
alennukset jopa 500 - 5000 € / auto, jopa ilman käsirahaa ja korkoa.

Esim. 5000€/10 kk, 500 €/kk    Tod. ksl. korko 0%

MEILTÄ TALVIPAKETTITARJOUKSET 
MICRA, NOTE JA NAVARA 199€

Ostamme käytettyjä autoja
ja vaihdamme halvempaan.

MEILLÄ KAUPPA KÄY. 
Vaihdossa ostamme autot, mopot,

skootterit, mönkijät, moottoripyörät, 
asuntovaunut, asuntoautot ym. ym. Kysy.

Meiltä myös leasingautot alk. 229 € / kk.

ŠkodaFabia on auto, johon voit luottaa kaikissa käänteissä ja keleissä. Nyt tarjoamme Fabiaan ja Fabia 
Combiin kaupan päälle metallivärin ja Nokian talvirenkaat 15 tuuman teräsvanteilla. Etupaketin arvo 
on jopa 1250 €*. Aloita vuosi hyvällä kaupalla!

*Koskee määräerää autoja ja vain uusia kauppoja. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. 
   Kuvan auto erikoisvarustein.

Yhdistetty EU-kulutus ja CO2 -päästöt: 4,1–7,5 l/100km, 109–180 CO2 g/km

ŠkodaFabia alk. 14 890 €
(sis. toimituskulut 600 €)

ŠkodaFabia Combi alk. 18 290 €
(sis. toimituskulut 600 €)

ŠkodaFabia
ETUPAKETTI
UUDELLE VUODELLE

Varaa koeajo: www.skoda.fi  
Maahantuonti:

SIMPLY CLEVER

Nyt metalliväri ja talvirenkaat kaupan 

päälle – etusi jopa 1250 €

2. litraisiin ja diesel

malleihin 800 edestä

polttoainetta mukaan!

 

NISSAN QASHQAI alk. 22.590

Loimaan

Laatuauto
Lamminkatu 39, Loimaa

FordHyötyajoneuvot Feel the difference

HYÖDYNNÄ TÄYSI ALV-VÄHENNYS JA MAHTAVAT FORD-
VARUSTE-EDUT 31.03.2009 MENNESSÄ. NYT HYVÄ
VALIKOIMA AUTOJA NOPEISIIN TOIMITUKSIIN.

Eduskunnan hyväksymän uuden autoverolain mukaan pakettiauto-
jen ALV-vähennysoikeus pienenee 01.04.2009 alkaen. Autoverossa 
nykyään oleva ALV-osuus muuttuu autoveroksi, josta ei voi tehdä
ALV-vähennystä. Käytännössä tämä tarkoittaa ALV-vähennyksiin 
oikeutetuissa yrityksissä noin 800–1500 € lisäkulua autohankin-
nassa.

FordFiestaVan alk. 12.990 €, FordTransitConnect alk. 21.250 €, FordRanger alk. 28.590 € ja FordTransit alk. 30.625 €  +toim.kulut (sis. ALV). Varuste-edut voimassa uusiin kauppoihin ja rekisteröinteihin 31.03.2009 mennessä.  

Transit
Nyt 2000 €

varuste-etu

Transit
Nyt 2000 €

varuste-etu

Ranger

Nyt 2000 €

varuste-etu

Transit
ConnectNyt 2000 €
varuste-etu

Fiesta Van

Nyt 2000 €

varuste-etu

LAMMINKATU 7

HENKILÖAUTOT

Audi A4 Sedan Sport Edition 2,0 96 kW  77tkm -07 27.990

Audi A8 3.3TDI Quattro  -02 27.990

BMW 316 i 1,9 4d 125tkm -00 12.990

BMW 320 d touring 203tkm -02 14.990

BMW 525 iA Touring 92tkm -02 21.990

Chrysler Grand voyager 2,4 M5 SE A/C 7h 185tkm -00 9.990

Chrysler Grand voyager 3.3 V6 A4 SE Touring Stow ´n Go 34tkm -07 37.990

Chrysler Neon 2,0 A3 SE 167tkm -99 4.990

Chrysler Pt cruiser 2,4 A4 Touring 74tkm -06 15.990

Citroen C4 2.0i 16v VTR Coupe 49tkm -06 13.990

Citroen C5 2.0i 16v SX Break AT 58tkm -05 16.990

Citroen Saxo 1.1i X 3ov 154tkm -00 2.990

Citroen Xsara picasso 2.0 HDi SX 90 203tkm -03 8.990

Ford Focus 1,6 100hv Trend M5 5-ovinen 0 -09 21.200

Ford Focus 1,6 115hv Ghia M5 Wagon 16tkm -07 17.990

Ford Focus 1,6i 100hv Ambiente 5d 185tkm -98 4.990

Ford Focus 1,8 TDCi 115hv Ghia M5 Wagon 0 -09 24.990

Ford Focus 1.6 TDCi DPF Trend 0 -09 23.990

Ford Focus c-max 1,8i 120hv Ghia 5d 135tkm -05 12.890

Ford Kuga 2,0 TDCi 136hv DPF 4WD Trend M6 5-ovinen 1tkm -09 34.990

Ford Mondeo 1,8 TDCi 125hv ECOnetic+ M5 Wagon 0 -09 30.730

Honda Accord 4D 2.0i Comfort  23tkm -06 21.990

Kia Carnival Classic 2,9 CRDi EX 7P AT 92tkm -05 21.990

Kia Magentis 2,5 V6 LX 4d 42tkm -04 12.990

Kia Picanto 1,0 LX 5D 22tkm -07 8.990

Kia Sorento 2.5 CRDi EX A/T 26tkm -05 26.990

MB A 160 CDI   -00 7.990

MB Clk  320 CDI Coupe A 73tkm -06 49.990

MB E  220 CDI A Classic 148tkm -03 26.990

MB E  320 CDI A T  Avantgarde  -01 22.990

MB E 270 CDI Avantgarde A T  -04 29.990

MB Vito  114 Kombi 2.3 Bussi 134tkm -97 14.990

MB Vito 110 cdi  -00 9.990

Mini Cooper S 85tkm -04 19.990

Mitsubishi Grandis 2.4 Intense 6 Hlö 56tkm -05 21.990

Nissan Almera 1,5 Sensation 4-ov. 92tkm -03 8.990

Nissan Almera 1,8 A/T Luxury 4-ov. 72tkm -06 13.990

Nissan Almera 1,8 Visia+ 5-ov. 54tkm -06 12.990

Nissan Almera 1.8 Visia+ 5-ov AC 142tkm -03 8.990

Nissan Maxima QX V6 24V Luxury A/C 179tkm -02 11.990

Nissan Micra 1.2 80hv 25th 5d 0 -09 16.790

Nissan Note 1,4 65 Visia 5-vaiht. 5-ov. 41tkm -06 13.990

Nissan Note 1,6 81 Visia 5-vaiht. 5-ov. 76tkm -06 12.990

Nissan Note 1.5 dCi Acenta 1tkm -09 21.990

Nissan Primera 1,6 Visia Traveller  99tkm -05 13.990

Nissan Primera 1.6 Visia Sedan A/C  4-ov. 111tkm -04 11.990

Nissan Primera 2,0 SLX 4d AUT  -96 2.900

Nissan Primera 2,0 Tekna Traveller AAC 85tkm -03 11.990

Nissan Primera 2.0 Visia A/C 5-ov. 112tkm -03 11.990

Nissan Qashqai 1,6 Acenta 0 -09 25.590

Nissan Qashqai 1,6 VISIA 0 -09 23.590

Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta 6MT 4x2 0 -09 28.290

Nissan Qashqai 1.5 dCi Visia 6MT 4x2 DPF 0 -09 26.890

Nissan Qashqai 2.0 dci Acenta 4WD 5tkm -08 33.990

Nissan Tiida 1.5 dCi Visia 6MT 5-ov. 14tkm -08 19.990

Nissan Tiida 1.6 Visia 5MT 4-ov. 9tkm -07 17.990

Nissan Tiida 1.6 Visia City + 5MT 4-ov. 0 -09 19.990

Nissan Tiida 1.8 Visia+  6MT 4-ov. 0 -09 19.990

Nissan Tiida 1.8 Visia+  6MT 5-ov. 0 -09 19.990

Nissan X-trail 2,0 103 Columbia Comfort 5-vaiht. 5-ov. 4x4 34tkm -06 23.990

Nissan X-trail 2,2dCi 136 XL Limited Edition 4x4 ESP+ 79tkm -05 24.990

Opel Tigra Coupe 1.6 16V 69tkm -98 7.990

Opel Vivaro Combi 1.9 CDTI 1+8 95tkm -03 26.990

Opel Zafi ra 1,8 Ecotec Comfort Plus AT 97tkm -04 13.990

Peugeot 207 City 1,4 5-ov. 18tkm -06 13.990

Peugeot 406 Mistral 2.0 HDi 178tkm -01 7.990

Peugeot 407 Executive 3.0 V6 Tiptronic 58tkm -04 17.990

Renault Megane Coupe 1,5 dCi 63 kW 3d  73tkm -06 12.990

Saab 9-3 2,0T Aero 3d  -00 10.990

Saab 9-3 Sport Sedan 2,2 TiD Diesel Linear  -03 12.990

Seat Cordoba TDi 100 Stella  167tkm -04 9.990

Skoda Fabia Combi 1,4 16V Ambiente 150tkm -05 7.990

Skoda Fabia Combi 1,4 TDi PD Choice 84tkm -04 12.890

Skoda Octavia 1,9 TDI Ambiente 72tkm -05 17.990

Skoda Octavia 2,0 TDI DPF Ambiente 30tkm -07 21.990

Skoda Superb 2,8 V6 Comfort 88tkm -04 14.990

Toyota Avensis 1.6 Linea Terra Liftback 207tkm -98 5.990

Toyota Avensis 1.6 VVT-i Linea Terra 4d 205tkm -01 9.990

Toyota Avensis 2.0 D-4D 126 Linea Sol Technical Wagon 74tkm -07 24.990

Toyota Corolla verso 2,2 D-4D 136 Clean Power Linea Sol 7p  116tkm -06 21.990

VW Caddy 2.0 SDI 51kW 5 hlö 116tkm -05 16.890

VW Golf 1,8 GTI 5d AAC  175tkm -00 10.990

VW Golf Variant 1,6 75 kW Firstline aut 93tkm -04 12.990

VW Golf Variant 1.9 TDI PowerDiesel 74 kW Trendline  -02 9.990

VW Golf plus 2.0 TDi 103 kW PowerDiesel Comfortline DSG-aut 125tkm -06 19.990

Volvo C70 T5 Summum Geartronic 56tkm -06 47.990

Volvo S40 T-4 1,9 172tkm -00 9.990

Volvo S80 D5  -04 19.990

Volvo S80 T6 AT 71tkm -02 24.990

Volvo V50 2,4 Geartronic 44tkm -04 19.990

Volvo V70 2,4D Classic aut 12tkm -07 46.990

Volvo V70 D5 AWD Classic Aut.  -07 27.990

PAKUT+MAASTURIT YM.

Chevrolet Chevy van G20 Starcraft SL 6.5TD V8 AT  -98 17.990

Fiat Ducato Maxi 2.3 JTD 16V 3700 12 m3 van KA 121tkm -02 12.990

Honda Cr-v Hatchback 2,0i LS 4WD Automaatti 5d  -98 8.990

MB Sprinter  316CDI-3,55/35 Kasten Kork. 165tkm -04 14.990

Nissan Navara 2,5 dCi 171 hv SE 4x4 Double Cab 46tkm -07 36.990

Nissan Navara 2.5 dCi 171 hv SE 4x4 King Cab 0 -08 39.750

Nissan Pathfi nder 2.5 dCi 128 XE 6-vaiht. 5-ov. 145tkm -06 29.990

Nissan Pathfi nder 2.5 dCi LE 5AT 5-ov. IT Pack 30tkm -07 49.990

Nissan Pick-up 2,5 Di King Cab 4X4 AC 49tkm -06 23.990

Nissan Pick-up 2.5 Di King Cab 4X4 AC 0 -08 27.990

Nissan Primastar 2.0 dCi 90 Van 2.7 t L1H1 6M/T 0 -09 29.990

Nissan Vanette Cargo 1tn 2.3 Dsl Airbag 138tkm -00 6.990

Toyota Hiace H22 Van 2,4TD Pitkä  -97 9.990

Toyota Hilux Extra Cab 2.5 D-4D 120 4WD SR AC 20tkm -08 31.990

VW Transporter 2,5 TDI 96 kW aut. 44tkm -07 36.990

VW Transporter 2.5 TDI 75kW  115tkm -01 14.990

VW Transporter umpipak. 2,5 TDI 96 kW automaatti 13tkm -08 39.990

VW Transporter umpipak. pitkä 2,5 TDI 96 kW 4MOTION 45tkm -07 36.990

Volvo V70 Sportswagon 2,5 TDI aut 174tkm -99 13.990

MOOTTORIPYÖRÄT+MOPOT

Bimota Db4 904 2tkm -00 11.990

Harley-davidson Vrscr  V-ROD STREET ROD 8tkm -05 19.990

Harley-davidson Xl 1200r  SPORSTER ROADSTER 23tkm -04 12.990

Honda Cb  1100F Super Boldor 59tkm -83 2.990

Honda Cb 600F Hornet 1tkm -07 9.990

Honda Cm 400T 53tkm -83 2.990

Honda Nsr 125R 35tkm -01 2.490

Honda Vt 600 54tkm -95 4.990

Honda Vtr 1000F 23tkm -97 6.990

Honda Xl 1000V 21tkm -07 12.990

Kawasaki Er 5 41tkm -00 3.990

Peugeot Speedfi ght 50 17tkm -05 1.490

Qingqi Qm 125T Scootteri 1tkm -06 1.690

Suzuki B-king 1340 4tkm -08 15.990

Suzuki Gsf 650 S  ABS 5tkm -06 7.990

Suzuki Gsx 750F 35tkm -02 6.990

Suzuki Ls 650 SAVAGE  32tkm -97 4.990

Triumph Rocket iii  2300 3tkm -08 22.990

Yamaha Aerox R  -09 2.590

Yamaha Dt 50 X 0 -09 3.390

Yamaha Fjr 1300 A 39tkm -05 14.990

Yamaha Fjr 1300A 3tkm -08 17.990

Yamaha Fz6-n 600 18tkm -04 6.490

Yamaha Fz6-s S2 1tkm -08 8.990

Yamaha Jog R 50 0 -08 2.350

Yamaha Neos 50 0 -09 2.390

Yamaha Tzr 50  -08 3.790

Yamaha X-max 250 Scootteri  -09 5.990

Yamaha Xt 660X 0 -08 9.390

Yamaha Xv 1900A Midnight Star  -09 19.990

Yamaha Xvs 1100 A 15tkm -07 11.990

Yamaha Yzf 600R ThunderAce 11tkm -01 6.490

Yamaha Yzf R 125  0 -09 4.800

Yamaha Yzf R1 2tkm -08 15.490

Yamaha Yzf R6  -08 13.990

Yamaha Yzf R6R 4tkm -07 12.990

AS.AUTOT JA -VAUNUT

Adria Fiat 573 DS Scandinavian Edition 66tkm -04 36.990

Dethleffs Fiat 1.9 TD 165tkm -91 11.990

Elddis Peugeot Voyager 2.5 TD  -91 9.990

Fiat Autoroller Garage P 2.3 JTD 5tkm -08 46.990

Fiat Chausson Flash 08 2.3 Multijet 2tkm -08 44.990

Heku  Fiat 600 T 2.5TDi 116tkm -97 17.990

Hobby Peugeot J5 Asuntoauto 8-henk. 280 2,5d  -90 9.990

Kabe Briljant  XL-90/405 Asuntovaunu 0 -01 13.990

Knaus Fiat Sun Traveller 655 LG 56tkm -04 37.990

Knaus Renault Sky Ti 600 UG DCI 2,5 100 hv 2tkm -08 44.990

Lmc Fiat 662 Ti 27tkm -06 44.990

Lmc Fiat  Liberty A 671 G Rek. 6-hlö 2.8 JTD 13tkm -08 62.990

Pössl Renault Roadmaster L 18tkm -08 44.990

Rimor Fiat 2.5 TDI Sailor 450 103tkm -99 19.990

Solifer S6+  550 0 -03 17.990

VW Transporter 2.5 TDI 128 kW  Retkeilyauto 51tkm -07 49.990

LAMMINKATU 39

HENKILÖAUTOT

BMW 320 i Touring ml.50tkm -06 29.890

Citroen C4 1,6i 16v Design II Berline ml.29tkm -07 15.890

Citroen Xsara picasso 1,6 16v ml.51tkm -06 13.890

Citroen Xsara picasso 2,0 HDi SX 90 ml.231tkm -01 5.890

Ford Fiesta 1.3i 70hv Ambiente 5d ml.58tkm -03 8.890

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 hv Titanium M5 3-ovinen ml.0 -09 19.030

Ford Fiesta 2,0 150hv ST 3-ov ml.23tkm -07 17.890

Ford Fiesta Van 1.3 70hv AC ml.0 -09 15.330

Ford Focus 1,6 100hv Ghia M5 5-ovinen ml.0 -09 22.400

Ford Focus 1,6 100hv Titanium M5 5-ovinen  -09 24.260

Ford Focus 1,6 100hv Trend M5 Wagon ml.0 -09 22.120

Ford Focus 1,6 100hv Trend Wagon M5 ml.88tkm -06 13.890

Ford Focus 1,6 100hv Trend X Juhlamalli M5 5-ovinen ml.43tkm -06 14.890

Ford Focus 1,6 TDCi 90hv ECOnetic M5 Wagon  -09 25.530

Ford Focus 1,6 TDCi 90hv Trend M5 5-ovinen ml.36tkm -07 17.890

Ford Focus 1,6i 100hv Ambiente Limited Wagon ml.96tkm -04 11.890

Ford Focus 1,6TDCi 90hv Trend M5 Wagon ml.85tkm -06 15.890

Ford Focus 1,8 TDCi 115hv Trend M5 Wagon ml.0 -09 24.660

Ford Focus 1,8TCI Ghia Wagon ml.219tkm -00 6.490

Ford Focus 1.6 100hv Trend M5 5-ov 2006 ml.112tkm -06 13.890

Ford Focus 1.6 100hv Trend M5 5-ovinen ml.1tkm -09 21.200

Ford Focus 1.6 100hv Trend M5 Sedan ml.13tkm -07 17.890

Ford Focus 1.6i 100hv Ambiente Limited Wagon ml.96tkm -05 11.890

Ford Focus 2,0 145hv Titanium Sedan ml.89tkm -05 13.890

Ford Focus 2,0 TDCi 136hv autom. Ghia DC Wagon ml.0 -09 33.690

Ford Focus c-max 1,6i 100hv Trend 5d ml.67tkm -04 13.490

Ford Focus c-max 1,8i 120hv Trend 5d ml.93tkm -03 11.890

Ford Mondeo 1,6 110 hv Trend M5 Sedan ml.8tkm -07 24.890

Ford Mondeo 1,8 TDCi 125hv ECOnetic M5 Wagon ml.1tkm -09 31.300

Ford Mondeo 1,8 TDCi 125hv ECOnetic M5 Wagon ml.0 -09 31.300

Ford Mondeo 1,8 TDCi 125hv ECOnetic M5 Wagon  -09 31.400

Ford Mondeo 1,8i 110hv Trend Sedan ml.134tkm -04 11.890

Ford Mondeo 1.8 TDCi 100hv Trend M5 Wagon ml.8tkm -08 29.890

Ford Mondeo 1.8 TDCi 125hv Ghia M5 Wagon ml.11tkm -08 32.890

Ford Mondeo 1.8 TDCi 125hv Titanium  5-ovinen ml.0 -09 31.250

Ford Mondeo 1.8i 125hv Trend Sedan ml.119tkm -04 12.890

Ford Mondeo 2,0 TDCi 140hv DPF autom. Ghia A6 5-ov ml.4tkm -09 36.890

Ford Mondeo 2,0 TDCi 140hv DPF autom. Ghia A6 Wagon ml.1tkm -09 38.500

Honda Accord 1.8iS 4ov ml.174tkm -00 8.890

Mazda 323 Sedan 1.5 GLX ml.113tkm -99 6.890

Mazda Mpv 2,3 Touring 7p ml.80tkm -04 17.890

MB C  180 Esprit 1,8 4d ml.179tkm -95 6.890

MB C  220 CDI TD  Farmari  Espirit ml.189tkm -00 12.890

MB E  200 CDI A Classic ml.244tkm -03 26.890

MB S  320 A ml.198tkm -99 27.890

Mitsubishi Galant 2,4 GDI Sport AT ml.153tkm -00 9.890

Opel Astra Caravan 1,7 TD Merit ml.355tkm -97 2.990

Peugeot 206 XR 1,4 3d ml.114tkm -01 5.890

Peugeot 206 XR 1,4 5d ml.104tkm -03 6.890

Peugeot 307 Wagon XR 1.4 16V ml.17tkm -06 15.890

Renault Clio 1,2 16V Expression 5d ml.53tkm -02 7.890

Saab 9-3 Sport Sedan 1,8t Linear Turbo Pilot M5 ml.34tkm -07 21.890

Seat Ibiza FR 150 Turbo 3d AC ml.63tkm -06 15.890

Skoda Fabia 1,4 16V Ambiente ml.7tkm -08 16.890

Skoda Fabia 1.2 12V ml.0 -09 14.975

Skoda Fabia 1.6 16V Sport ml.10tkm -08 17.890

Skoda Fabia Combi 1,4 16V Ambiente ml.70tkm -05 11.890

Skoda Fabia Combi 1,4 Classic 50kW ml.80tkm -03 7.890

Skoda Fabia Combi 1.4 16V Amb AC ml.110tkm -05 10.890

Skoda Fabia Combi 1.9 TDI Elegance ml.88tkm -06 14.890

Skoda Octavia 1,9 GLX TDi 66kW ml.137tkm -00 9.890

Skoda Octavia 1.8 TSI Sport ml.1tkm -09 27.640

Skoda Octavia 1.9 TDI Ambiente ml.123tkm -05 17.890

Skoda Octavia 2,0 TFSI RS  ml.76tkm -06 21.990

Skoda Octavia 2.0 TDI DPF RS  ml.78tkm -06 25.990

Skoda Octavia Combi 1,9 TDI 4X4 Elegance  ml.57tkm -07 24.990

Skoda Octavia Combi 1,9 TDI PD 74kW 4x4 Dynamic ml.162tkm -04 15.890

Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF 4X4 Scout ml.0 -09 36.790

Skoda Roomster 1,6 16V Ambiente Autom. ml.0 -09 23.490

Skoda Superb 1,8 Turbo Active ml.27tkm -07 23.890

Skoda Superb 1.8 TSI Ambition ml.11tkm -08 33.890

Skoda Superb 1.9 TDI PD 96kW Comfort A ml.103tkm -06 23.890

Subaru Forester 2.5 XT Turbo (3T) AT ml.42tkm -06 29.990

Suzuki Liana Wagon 1.6 ABS A/C AT ml.43tkm -04 13.990

Toyota Avensis 1.6 VVT-i Linea Terra STW AC ml.166tkm -02 10.890

Toyota Avensis 1.8 VVT-i Linea Terra Wagon ml.135tkm -00 9.890

Toyota Avensis 2.0 D-4D Linea Terra Wagon ml.231tkm -02 12.890

Toyota Avensis 1,6 STW  Linea Terra ml.62tkm -06 17.890

Toyota Yaris 1,3 VVT-i Linea Luna 3d ml.90tkm -01 7.890

VW Golf Variant 1.6 75 kW Firstline aut ml.74tkm -04 13.890

VW Golf Variant 1.6 75 kW Firstline aut ml.84tkm -04 13.890

VW Passat 2.0 96kW Comfortline Variant ml.91tkm -04 17.890

VW Polo Variant 1,9 SDI Firstline 5d ml.116tkm -01 8.890

Volvo V70 D5 Summum Geartronic ml.226tkm -05 24.890

PAKUT JA MAASTURIT

Fiat Ducato 14 230 2.5d 4d ml.315tkm -97 4.890

Fiat Ducato Maxi 2,8 JTD 3700 12 m3 van , ka ml.40tkm -06 19.990

Ford Escort Express 1.4i 75 ml.162tkm -98 3.890

Ford Kuga 2,0 TDCi 136hv DPF 4WD Trend M6 5-ovinen ml.0 -09 39.890

Ford Kuga 2.0 TDCi 136hv DPF 4WD Titanium M6 5-ovinen ml.6tkm -08 37.990

Ford Ranger Pick-Up Super Cab Limited 2.5 TDCi 4x4 ml.1tkm -08 32.890

Ford Transit  300S 2,2TDCi 85 FWD ml.113tkm -07 22.890

Ford Transit  300S 2.2TDCi 110 FWD ALV ml.64tkm -06 26.890

Ford Transit 350L 3.2TDCi 200HV Van Trend RWD ml.0 -09 43.580

Ford Transit N1 Alusta 300S 2,2TDCi 110 FWD ml.108tkm -06 25.890

Ford Transit connect S 1,8 TDCi 90hv ml.0 -09 26.080

Iveco 35c15 35C ml.80tkm -04 27.890

Kia Sorento 3,5 V6 Excellent A/T ml.15tkm -07 34.890

Mitsubishi L200 2.5 TD 4WD CC ABS ALV ml.105tkm -02 18.890

Mitsubishi L200 Club Cab 2,5TD 4WD  ml.232tkm -96 7.890

Mitsubishi Pajero 2.5  Wagon GL TD ml.310tkm -00 19.890

Toyota Hilux 2.5 D-4D 100 4WD ml.62tkm -04 24.890

VW Touareg 2.5 R5 TDI 128 kW Tiptronic-autom. ml.40tkm -06 59.890

VW Transporter umpipakettiauto, pitkä 2,5 TDI 75kW av.3320 ml.90tkm -02 16.890

Meiltä vielä vanhalla 
verolla autoja

 

1.4.-09 asti!


