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Päätoimittajalta

Meitä riivaa kielteisyys
yhdistyneenä
ahneuden talouteen
Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori Ilkka Niiniluoto kirjoittaa Helsingin Sanomissa 27.10.2013:

”Suomalaisille on tyypillistä, että kielteiset tunteet koetaan voi
makkaammin kuin myönteiset. Maahamme on juurtunut kiusal
linen kielteisyyden kierre. Se lamauttaa luovuutta, uudistusha
lua, rohkeutta ja päättäväisyyttä koko yhteiskunnassa.
Yhdysvaltalainen filosofi Robert C. Solomon on analysoinut
tyypillisiä kielteisiä tunteita, jotka liittyvät menetyksen koke
mukseen ja syyllisten etsintään: ihmisten katkeruus kohdistuu
heitä sosiaalisesti ylempiin, viha samassa asemassa oleviin ja
pilkka tai halveksunta heikommassa asemassa oleviin. Muita
heikoksi koettua omaa identiteettiä vahvistavia mekanismeja
ovat ylempien kritiikitön ihailu, lähimmäisiin kohdistuva epä
luulo sekä naapurikateus, heikompien syrjiminen ja erilaisuu
den pelko.
Terveen itsetunnon tuntomerkkejä ovat johtajien eettisyy
den vaatimus, samanvertaisten välinen luottamus, kunnioitus
ja tasaarvo sekä halu auttaa heikompia. Näihin pohjoismai
sen hyvinvointiyhteiskunnan perinteisiin arvoihin meillä pitää
vastedeskin olla varaa.
Näiden arvojen tukemiseksi tarvitsemme henkistä elvytystä,
joka taistelee ahneutta, ennakkoluuloisuutta, itseensä käper
tymistä, varovaisuutta ja välinpitämättömyyttä vastaan. Kou
lutus, kulttuuri, tiede ja taide ovat tässä avainasemassa.”

Kielteisyyden kierre näyttää todellakin olevan ongelmiamme. Suomessa on koettu menetyksiä erityisesti teollisuudessa eikä siten ole ihme, että katkeruus on kohdistunut
eliittiin.
Yllä kuvattu katkeruus ei ole kohdistunut menetyksen
aiheuttajiin, useimmiten yritysten johtoon tai omistajiin,
vaan yleisesti näkyvissä asemissa oleviin, kuten ministereihin, kansanedustajiin ja kunnallisjohtoon, erittelemättä
puolueiden asenteita ja asemaa.
Sosialidemokraatit ovat saaneet selkeästi eniten siipeensä
viimeisinä aikoina. Siihen ehkä liittyy tuo katkeruus ylempiin ja viha samanarvoisiin. Ja edelleen samalla mielenalalla voi helposti syyttää sosialidemokraatteja siitäkin, että
puolue on syyllistynyt pilkkaa ja halveksuntaa ansaitseviin
heikommassa asemassa olevien puolustamiseen.
Kokoomuksen mahdollisuus on ollut taas heikon itsetunnon ihmisissä. He ihailevat ylempiään kritiikittömästi ja
kohdistavat samaan aikaan lähimmäisiinsä epäluuloa ja
naapurikateutta.
Kokoomuksessa on eniten rikkaita ja menestyviä, kun
taas demarit ovat tavallisempia tallaajia. Sosialidemokraatti
ovat syyllistyneet myös syrjinnän vastustamiseen ja suvaitsevaisuuteen, mikä hyvä asia on koettu pahaksi.

Sosialidemokraateilla on sanottavaa uuden suunnan etsinnässä. Onnistuminen vaatii meiltä kykyä
kertoa asia tarinana, jota äänestäjät jaksavat
kuunnella.
Niiniluodon kirjaamat Johtajien eettisyyden vaatimus, saman
vertaisten välinen luottamus, kunnioitus ja tasaarvo sekä halu
auttaa heikompia ovat arvoja, joihin meillä pitää olla varaa. Kirjoituksessa ehdotetaan henkistä elvytystä taistelemalla ahneut
ta, ennakkoluuloisuutta, itseensä käpertymistä, varovaisuutta
ja välinpitämättömyyttä vastaan. Koulutus, kulttuuri, tiede ja
taide ovat tässä avainasemassa.
Tämä on hyvä ohje toiminnallemme, ja vaikka se ei aina
näytäkään saavaan vastakaikua, on sillä tiellä pysyttävä. Ja se
tulee palkitsemaan oikean asian puolesta olevat mielenrauhalla.
Ahneuden talousajattelun yltiöliberalismi on ollut kolme vuosikymmentä vallassa Reaganin ja Thatcherin ajoista alkaen. Monien arvioiden mukaan sen aikakauden loppu lähestyy.
Mikko Rönnholm

Yhteiset asiat

Vapaat kulkevat yhdessä
Toisen maailmansodan jälkeen totalitarismin kokemukset vahvistivat
yksilöllisiä ihmisoikeuksia LänsiEuroopassa. Oikeuksien kirjaamisesta tuli liberaalidemokraattisten
yhteiskuntien kivijalka. Tausta ulottuu eurooppalaiseen aateperintöön,
valistukseen, humanismiin ja kristinuskoon.
Klassisen liberalismin kehittäjä
Adam Smith ((k. 1790) uskoi, että
oman edun tavoittelu ohjaa ihmisen
käyttäytymistä. Smith halusi purkaa
yksityisiin monopoleihin perustuvan
talousjärjestelmän.
Smithin mielestä monopolien
tuotannon laatu oli kehno, tavaroiden hinnat mielivaltaisen korkeita.
Tuotannon ja kaupan vapauttaminen
loisi kilpailua, jolloin ostaja voisi valita tuotteen, jolla on paras hinta-laatusuhde. Vapaassa kilpailussa voittajaksi selviytyisi yritys, joka pystyy

tuottamaan markkinoiden parhaan
tuotteen edullisimpaan hintaan.
Nykyisen ääriliberalistisen oikeiston ajattelussa näyttää olevan kyse
aivan erilaisista yksilöiden oikeuksista. Äärioikeiston yksilökeskeisyys tuntuu nousevan yksinkertaistetusta darwinimista, kehitystopista,
jonka mukaan luonnonmukaista on
se, miten vahvin selviytyy kilpailussa voittajaksi.
Tällaista Herbert Spencerin (k.
1903) muotoilemaa sosiaalidarwinismia ei pidä sekoittaa klassiseen
liberalismiin. Sosiaalidarwinismia
pidetään eräänä natsismin kasvualustana.
Adam Smithin klassinen liberalismi ei ole darwinismia. Smith ei
ajatellut, että ihmisten elämä yhteiskunnassa kauttaaltaan järjestettäisiin
vapaan kilpailun varaan.

Smith liittyy Aristoteleen perinteeseen, jonka mukaan yksilön onnellisuus liittyy toisten ihmisten ja
koko yhteisön onnellisuuteen.
Tutkimukset osoittavat, että ihmisellä on luontainen kyky empatiaan.
Yksilöt yhteisöksi liittävä moraali
syntyy empatiasta.
Ihminen on sosiaalinen, yhteisöllinen olento, ei vain olemassaolotaistelua käyvä luontokappale.
Aivokapasiteettinsa vuoksi ihmisen tuhovoimakin on muihin lajeihin
verrattuna ylivoimainen. Empatia ja
moraali ovat ainoa tuhovoimaa rajoittava tekijä. Yksilön ahneudessa
on kyse vieraantumisesta siitä, mikä
on ihmisenä olemisessa aidointa ja
luonnollisinta.
Oletus luonnonvoimana vaikuttavasta ahneudesta sopii sosiaalidarwinistiseen kilpailuun, jossa vahvin

jää eloon. Ahneutta ja kilpailua ei
saisi häiritä esimerkiksi minimipalkalla tai työttömyysturvalla, muutoin yhteiskuntaan syntyy epäterveitä ilmiöitä, kuten tukiriippuvuutta ja
velttoutta.
Sosiaalidarwinismi
vierastaa
1800-luvulla kehittynyttä sosiaaliliberalismia, joka korostaa julkisen
vallan aktiivisuutta sosiaaliturvan,
terveydenhuollon ja koulutuksen järjestämisessä. Sosiaaliliberalismissa
yksilökeskeskeisyys saa humanistisen kaiun, kun yksilön ponnistelujen
hedelmistä osa kootaan yhteiseksi
hyväksi. Siinä on nähtävissä kristillisen lähimmäisenrakkauden eetosta.

Yhteiskuntafilosofiana se johtaa
yhteiskunnan jyrkkään jakautumiseen voittajiin ja häviäjiin. Häviäjät
kärvistelevät köyhinä. Epätoivo puhkeaa silloin tällöin väkivaltaisuuksiksi. Julkinen valta käyttää huomattavia resurssejaan järjestyksenpitoon
ja vankiloihin.
On tärkeätä pitää kiinni pohjoismaisesta mallista ja asettua vastahankaan sosiaalidarwinismia jäljittelevän poliittisen suunnan kanssa,
joka siellä täällä nostaa päätään.
On tärkeätä pitää kiinni inhimillisyyteen perustuvasta yhteiskuntamallista, jossa vapaat yksilöt kulkevat yhdessä toinen toistaan tukien.

Sosiaalidarwinismi on voimansa
tunnossa oleville, usein nuorille kelpaava ajattelutapa, joka uskoo, että
menestys on vain omasta asenteesta
ja tahdosta kiinni.

Ilkka Kantola
www.ilkkakantola.net
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KAUPUNKIELÄMÄÄ
Jorkan ja Rekan kuntaliitos
50 vuotta sitten
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SAARISTOELÄMÄÄ
Jarmo Juvakan huoli
saariston tulevaisuudesta
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Naantalin nuoret
kehittäjät
Noora-Nella Maja iloitsee Naantalin kulttuuritarjonnan monipuolisuudesta.
Nora Nyrhinen kannattaa lisää oppisopimusmahdollisuuksia nuorille.
AKU AITTOKALLIO

K

uulostaa kiireiseltä.
19-vuotias
Noora-Nella Maja ei kauan miettinyt tulevaisuuttaan viime kevään ylioppilastutkinnon jälkeen. Sairaanhoitajaopinnot
alkoivat syyskuussa Turun ammattikorkeakoulussa. Sen lisäksi
Noora pelaa jalkapalloa ÅIFK:ssa.
Kantelensoittoharjoitukset Naantalissa Aino-tytöissä ovat jääneet nyt
aikaista vähemmälle, mutta konserttiesiintymisiin hän mielellään
osallistuu, kunhan vain ehtii.
Musiikki on kuulunut Nooran
elämään muskari-ikäisestä asti, jalkapallo melkein yhtä kauan. Musiikinharrastajana Noora on huomannut, kuinka monipuolinen kulttuurikaupunki Naantali on.
”Kaupungista löytyy muun mu-

assa monenlaisia kuoroja. Erilaisille musiikinharrastajille riittää konsertteja ympäri vuoden. Naantalin
Musiikkiopistosta on kehittynyt
merkittävä oppilaitos. Instrumenttivalikoima on laajentunut, samoin
koulutukseen liittyvät musiikinlajit.”
Oli luontevaa, että sosialidemokraattien ehdokkaana ollut Noora aloitti luottamushenkilöuransa kulttuurilautakunnassa, jonka
alueen hän tuntee harrastustensa
vuoksi omakseen.
Noora sanoo, että Naantalissa on
tarjolla muutenkin mielenkiintoisia
kulttuuritapahtumia kuin musiikkitapahtumat, joita on eniten.
Naantalin teatteri on monipuolistunut 2000-luvulla. Museo tarjoaa taidehuoneen ohella vaihtuvia
näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia
pysyvän näyttelyn ohella. Rymättylän ja Merimaskun kotiseutuyhdistykset pitävät yllä paikallista
kulttuuritoimintaa.
Työskentely kulttuurilautakunnassa on syventänyt Nooran näkemystä ruohonjuuritason vireydestä

Kulttuuriyhdistysten määrä yllätti Noora-Nella Majan myönteisesti.

Naantalissa. Kaupungin kulttuurielämä hengittää vapaaehtoisuudesta. Ihmisten aktiivisuus on merkki
elinympäristön hyvinvoinnista.
”Eri alojen kulttuuriyhdistyksiä
riittää monenlaiseen harrastustoimintaan. Se on hyvä asia, koska
oikeastaan jokaiselle löytyy jotakin. Naantali on hieno kulttuurikaupunki.”

Kokenut
19-vuotias
vaikuttaja
Nora Nyrhinen on vasta 19-vuotias, mutta kokenut lautakuntaedustaja. Hän kuului jo nuorisovaltuuston
edustajana vapaa-aikalautakuntaan,

Nora Nyrhinen on huolissaan nuorten opiskeluiden keskeytymisestä.

jossa aloitti tänä vuonna ensimmäisen vaalikautensa varsinaisena jäsenenä Sdp:n edustajana.
Asiakaspalvelulinjan merkonomiksi valmistuneen Noran sydäntä lähellä ovat nuorten asiat.
”Syrjäytyminen on huolestuttanut minua pitkään, koska olen nähnyt sitä läheltä. On vaarallista, kun
opinnot jäävät kesken. On hyvä jos
tavanomaisten opintoväylien ohessa on mahdollisuus valita esimerkiksi yksilöllisempiä oppisopimusmahdollisuuksia.”
”Naantali on hyvä kaupunki, koska täällä kuunnellaan nuoria. Ehkä se on kaupungin sopivan
koon ansiota.”
Kaupunki on pystynyt edelleen
kehittämään nuorisopalveluitaan
tiukasta taloustilanteesta huolimatta.
”Sosiaali- ja terveyspuoli on
palkannut työntekijän hoitamaan
nuorten työllisyysasioita. Vapaaaikalautakunnassa on varattu määrärahat etsivän nuorisotyön työntekijän palkkaukseen. Nämä ovat
tärkeitä askeleita eteenpäin.”
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Hyvässä yhteistyössä
onnistuneen
remontin salaisuus
Kultarannan koulun oppilaat ja henkilökunta aloittivat lukuvuoden täysin
uusitussa koulussa. Mittava remontti valmistui tiukassa aikataulussa
suunnittelijoiden, urakoitsijan ja alihankkijoiden tehokkaan yhteistyön ansiosta.
AKU AITTOKALLIO

P

ekka
Vasara
on ihmeissään.
Kultarannan
ala-asteen koulunjohtaja kehuu koulunsa
remonttia suunnittelusta toteutuksen pienimpiin yksityiskohtiin asti. Tiukka aikataulukin piti tismalleen kutinsa.
Kaikki sujui kuin rasvattu.
”Kaupunki, pääurakoitsija ja suunnittelijat osoittivat
loistavaa yhteistyötaitoa. Siinä tehokkuuden salaisuus”,
Vasara sanoo.
Kultarannan koulusta epäajanmukaisine tilajärjestelyineen oli muodostunut kaupungille murheenkryyni. Purkamista ja uuden koulun rakentamistakin suunniteltiin. Uusi
koulu olisi maksanut arviolta
kuusi miljoonaa euroa.
Nyt luonnonmaalaiset sai-

vat tilankäytöltään ajanmukaisen ja opetustekniikaltaan
huippunykyaikaisen koulun
vastaamaan Luonnonmaan
tarpeisiin muutamaksi vuosikymmeneksi, kymmenesosahinnalla uuden koulun rakennuskustannuksista.
”Koulussa toimii nyt neljä opetusryhmää, mutta meillä on mahdollisuudet ottaa
vastaan kuusikin, kun Luonnonmaan väkiluku ja lapsiperheiden määrä pikkuhiljaa
kasvaa.”
Oppilaita on nyt 70, mutta enimmillään kuudella opetusryhmällä koulu pystyy vastaanottamaan sata oppilasta.
Suunnittelu alkoi viime
vuoden lopulla. Mittava remontti tehtiin kesäloman aikana. Elokuun puolivälissä
oppilaat ja henkilökunta astelivat täysin uusittuun koulurakennukseen. Pihatyöt jatkuvat
vielä. Osa henkilökuntatilojen
kalusteista odottaa vielä uusimistaan.

Muisto menneisyydestä koulun käytävällä.

Koulunjohtaja Pekka Vasara atk-luokassa, joka perustettiin entiseltä sivukirjastolta vapautuneisiin tiloihin.

200 muuttolaatikkoa ja muuta -kapistusta koulun liikuntasalissa viime lukuvuoden päättyessä lähdössä evakkoon remontin alta.

KOULUELÄMÄÄ

5

Koulun sisääntulokatos korjattiin ja maalattiin.

Kultarannan
koulun
korjauksen
toteuttajat
RAKENNUSURAKOITSIJA
Rakennustoimisto Jussit Oy

Emäntä Minna Virtanen ja Pekka Vasara remontoidussa keittiössä, johon tarjoilulinjasto siirtyi koulun käytävältä.

Koulun rakenteet osoittautuivat suunnittelun valmisteluvaiheessa hyväkuntoisiksi.
Niihin ei tarvinnut kajota. Isoja teknisiä kysymyksiä riitti
silti ratkaistaviksi.
”Sisäilman laatu oli heikko. Koko ilmastointijärjestelmä piti uusia automaatioratkaisuineen.”
Auttamattoman vanhanaikainen keittiö uusittiin kokonaan.
”Saimme tarjoilulinjastot
koulun käytävältä uusittuihin
keittiötiloihin. Lattia ja laitteet uusittiin. Tärkeä uudistus
oli tavarahissin rakentaminen,
koska keittiö on aikoinaan rakennettu toiseen kerrokseen.”

Uudet värit, puhtaat tuoksut
riemastuttivat oppilaita tavattomasti.
Pekka Vasara kiittää suunnittelun ja korjauksen lähtökohtia.
”Kaikki toteutui oppilaiden näkökulmasta, opetuksen
tarpeista. Paremmin ei olisi
voinut onnistua. Koulun henkilökuntaa kuunneltiin tarkasti.”
Entisessä sivukirjaston tilassa on nyt atk-luokka. Jo-

kainen luokka on varustettu
videotykillä.
”Se on tärkeää. Opetusmenetelmät kehittyvät koko ajan
digitaaliseen suuntaan. Asiallinen tavoite on, että melko pian lähivuosina jokaisella oppilaalla olisi käytössään
koulun puolesta kannettava
tietokone.”
Koululaisten arkinen elä-

mä helpottui muutenkin monin tavoin. Iltapäiväkerhoon
ja wc-tiloihin puhkaistiin kulku sisätiloista.
Pekka Vasara kuvailee
suunnittelun tarkkuutta tyttöjen wc:ssä.
”Huomasivat ikkunalaudan terävän reunan. Siihen
pitää saada pyöristävä metallinen kate, suunnittelijat sanoivat heti.”
Oppilaat ottivat ensimmäisenä koulupäivänä uuden
vanhan koulunsa iloisina vastaan.
”Uudet värit, puhtaat tuoksut. Pieniltä asioilta tuntuvat
yksityiskohdat riemastuttivat
heitä uskomattomasti.”

YLEISSUUNNITTELU
Arkkitehtitoimisto
AD.CE Suunnittelu Oy
RAKENNESUUNNITTELU
Insinööritoimisto
Aalto-Setälä Oy
LVIA-SUUNNITTELU
Insinööritoimisto
R.J. Virta Oy
GEOSUUNNITTELU
SM Maanpää Oy
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KOTISEUTUELÄMÄÄ

Jokainen kuva
silmänräpäys
Naantalin historiaa
Jouko Leinon arkisto käsittää kymmeniä tuhansia Naantali-aiheisia valokuvia.
Työ jatkuu.
AKU AITTOKALLIO

K

uljettaako
Jouko Leino kameraa
vai kamera
Joukoa?
Ehkä
kysymys onkin ihan väärä.
Naantalin kadut, kujat, talot
ja yksityiskohdat taitavatkin
kuljettaa miestä ja kameraa.
”Joskus otan kohteeksi
jonkin kadun, jota kuvaan yksityiskohtaisesti. Parin vuoden kuluttua palaan asiaan.
Jotakin on aina muuttunut,
Jouko sanoo.
Jouko on kuvannut Naantalia systemaattisesti mel-

kein 20 vuotta. Valokuvaharrastus alkoi jo pikkupoikana
1960-luvun Coca Cola -kameralla.
”Keräsimme Cocis-korkkeja, niillä sai ostaa kameran
edukkaammin. 1970-luvun
valokuvakerhon ja filmikameroiden jälkeen kehitys on
edennyt digimaailmaan. Harmi kyllä, väliin mahtuu vuosia, jolloin en kuvannut lainkaan.”
Joukon tietokoneella paisuvan kuva-arkiston luvuissa
on vaikea pysyä perässä.
Hän on skannannut tietokantaansa pari tuhatta omaa
diaa, 7 000 negatiivia on skannaamatta.
Oman valokuvausharrastuksensa ohessa hän on taltioi
nut muittenkin naantalilais-

Kaivohuone 1920-luvulla. (Eilo Taka-Pramin arkisto.)

Jouko Leino: Naantali 570 vuotta. Aurinkotietä, Naantalin nykyisen kaupungintalon alue ennen
kaupungintaloa ja sen rakennusvaiheessa.
(Ritti, Jari Hytti Ky:n arkisto. Uudempi kuva: Matti Rinne.)

Jouko Leino: Naantali 570 vuotta. Puolet teoksesta tarjoaa kuvia Rymättylästä, Merimaskusta ja
Velkuasta. Kuvassa Rymättylän Maskulainen, nykyään Pitäjäntalo Aaholli.
(Naantalin kaupunki, Hede-foto. Uudempi kuva: Matti Rinne.)

KOTISEUTUELÄMÄÄ
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Naantalin kuvaaja Jouko Leino. (Kuva Mimo Leino.)

ten albumeista, arkistoista ja
jäämistöistä lähes 25 000 kuvaa tietokantaansa.
Hänen tietokonekansioistaan löytyy 1860-luvulta alkaen paitsi vuosikymmenittäin,
myös kohteittain luokiteltujen
kuvien arkisto, jokainen kuva
silmänräpäys Naantalin histo-

riaa.
Paitsi
kaupunkikuvan
muuttuvat
yksityiskohdat,
Joukon omaan kameraan taltioituvat tätä nykyä hyvinkin
tarkasti Naantalin ympärivuotiset, erilaiset tapahtumat ihmisineen. Nykyhetken tallentaja
työskentelee yksityiskohtien

parissa.
Se ei ole itsestäänselvää.
”Ennen 1960-lukua valokuva oli harvinainen asia. Kuvat olivat pääasiassa yleiskuvia. 1960-luvulla, kun kamerat
yleistyivät ja kuvaaminen arkipäiväistyi, lehtikuvauksena ja
harrastuksena, yleiskuvat vä-

henivät. 1970-luvun uusi värikuva toi taas yleiskuvankin
takaisin, kun kokonaisuuksia
haluttiin myös värifilmille.”
Joukon vuosia jatkunut
kulttuurityö alkaa olla jokaisen
kaupunkilaisen tiedossa.
”Kun aloitin taltioinnin, minun piti pyytää ihmisiltä hei-

dän naantalilaisaiheisia kuviaan skannattaviksi. Nyt on
päinvastoin, ihmiset tarjoavat
minulle kuviaan.”
Varsinkin heinäkuisessa
Birgitan Yössä kuka hyvänsä
naantalilainen on voinut tutustua Joukon työskentelyyn jo
vuosien ajan. Joukolla on ollut

Birgitan Yössä joka kesä oma
valokuvatapahtumansa.
Kotiseutuyhdistys Vallis
Gratiae julkaisi tänä vuonna Jouko Leinon kokoaman
Naantali 570 vuotta -teoksen,
joka vertaa Naantalin kaupunkikohteita vanhoin ja uusin valokuvin.

Naantalin linja-autoaseman seutu 1950-luvun lopussa tai 1960-luvun alussa. (Eilo Taka-Pramin arkisto.)

EEE
Jouko tuo kuvansa
illanviettoon ja
perhetapahtumaan

Joukon kulttuurityö on laajentunut kuvauksesta, taltioinnista ja kirjallisesta työstä myös yksittäisiin teematapahtumiin.
”Kuvakokoelmasta on
melko helppo työstää kuvanäytäntöjä pienimuotoisiin työyhteisöjen, yhdis-

tysten ja harrasteryhmien
tapahtumiin sekä perhe- ja
sukukokoontumisiin, joissa voi viettää iltaa sopivan
kokoisen ryhmän kanssa
kuvien teemoista keskustellen. Etsin tapahtumaan sopivan otoksen kuvia halutusta Naantaliin liittyvästä

teemasta.”
Joukon harrastus perustuu muutenkin yhteisöllisiin
tuntoihin.
”Ei tätä yksin tulisi tehtyä. Tarvitaan kärsivällinen
vaimo, laaja ystäväpiiri ja
tietenkin tämä meidän Naantalimme.”
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Itsenäisen Naantalin
vetovoima on
Turunkin etu
Saariston palvelut loppuisivat ensimmäiseksi,
jos Naantali liittyisi Suur-Turkuun. Naantali
palvelee itsenäisenä parhaiten Turkua ja
koko kaupunkiseutua, kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Mikko Rönnholm sanoo.
Naantali on kantanut taloudellisesti vaativan vastuunsa ison
saaristoalueen erityisyyden ja hyvinvoinnin säilymisestä, Mikko Rönnholm sanoo.

AKU AITTOKALLIO

T

urun yliopiston yhteiskuntatieteen laitos
järjesti lokakuussa Kunnallistieteen
päivät kahden päivän seminaareineen.
Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikko
Rönnholm osallistui kuntaliitoksia ja Turun seudun kehittämistä koskeneeseen paneeliin.
Kuntaliitosten kustannushyödyistä puuttuu kiistaton tutkimustieto. Miksi
asiaa on vaikea tutkia?

”Ongelma on tilastoaineiston vähäisyys ja muuttujien
paljous. Liitosten lisäksi elinkeinorakenteetkin muuttuvat.
Esimerkiksi Salossa liitos ja
samanaikainen Nokian romahdus ovat vaikeasti erotettavissa, koska vain yksi vaihtoehto toteutui.”
”Kiistatonta tietoa on, että pienimmät ja suurimmat
kuntayksiköt ovat tehottomia. Parhaita tuloksia löytyy
yli 20 000 asukkaan kunnista. Mutta hajonta on suurta, ja
palvelujen osaltakin voi olla
kuntien sisällä eroja.”
Sanoit seminaarissa, että
liitosten mahdollisia hyötyjä voi pätevästi tutkia
vasta kolmen vaalikauden jälkeen.

”Ajatus sisältää sellaisen
viisauden, että julkisten organisaatioiden pitäisi toimia
vakiintuneesti. Eli vaalienkin
tuomia muutoksia pitäisi olla
useampia.”
”Toinen syy johon yleensä
viitataan, on väite että hyödyt
näkyvät vasta myöhemmin.
Se tarkoittaa että välittömästi
kustannukset lisääntyvät, kuten Naantalissa hyvin tiedämme. Ennakkoarvioissa veronkorotuksen tarve olisi ollut
prosenttiyksikön kolmannes,
mutta nyt on jo korotettu yhteensä kaksi prosenttiyksikköä, eikä sekään näytä riittävän.”
”Eli ennakkoarviot ovat liian optimistisia, ja sitten höveliys ja harmonisointi nostavat
kustannuksia.”
Onko kuntien välinen verokilpailu hyvästä vai pahasta?

”Hyvästä se on sikäli, ettei verotusta kiristetä tarpeettomasti, eli on vertailukohtia.
Huonoa se on silloin, jos sillä
pyritään valikoimaan muuttajia.”
Miten Turun seudun kuntaliitokset hyödyttäisivät Turkua?

”Arvioni on, etteivät mitenkään. Suuruuden etu on illuusio. Se on samanlainen tauti
kuin on tullut energiapuolelta
tutuksi: jokaisella kunnon johtajalla pitää olla suuret vehkeet.”

”Turun asema on tällä hetkellä hyvä. Kaupunki kasvaa.
Turun keskustan täydennysrakentaminen on vauhdissa.
Uudet hyvät alueet, kuten IsoHeikkilän puhdistamoalue,
Linnanfältti ja monet muut
yhteensä kymmenine tuhansine asukkaineen muodostavat
houkuttelevia urbaaneja vaihtoehtoja, joiden kanssa ympäristökuntien on mahdoton kilpailla.”
”Omakotitaloista
pois
muuttavat haluavat keskustan

tyksen salaisuus on tiiviissä
kaupungissa ja koulutetussa
väestössä.”
”Siksi kaikkien etu olisi, että Turku paneutuisi keskittämään ja pitämään koulutetuista
nuorista kiinni. Sote-uudistuksen isäntäkuntamalli tuo Turulle ongelmia, vastuuta ja taatusti
kustannuksia. Lähellä olevien
kuntien liittäminen siirtäisi toisaalta pientaloasutuksen entistä kauemmaksi toiselle tai kolmannelle kehälle ja hajautuminen sen kun lisääntyisi.”

Naantali on tehnyt, mitä meille kuuluu, ja vähän
päällekin. Emme ole koskaan kieltäytyneet kuntien
yhteistyöstä. Olemme hoitaneet oman osuutemme
koko kaupunkiseudun vetovoiman ja kilpailukyvyn
puolesta teollisuudessa, liikenteessä ja matkailussa vähintäänkin hyvin.
palveluihin ja ainakin Helsingissä on nuoria lapsiperheitä,
jotka ovat valinneet keskikaupungin. Myös vapaa-ajanasuntojen yleisyys puoltaa vaivatonta kerrostaloasumista.”
”Ehkä tärkein tekijä, miksi
tällaista kehitystä pitäisi suosia,
on se että globaalit tutkimustulokset osoittavat, että menes-

Mitkä palvelut Naantalissa olisivat vaarassa loppua, jos syntyisi Suur-Turku?

”Pienet yksiköt reunoilta joudutaan ensimmäisenä
sulkemaan, sillä vain yksikköjen lopettaminen tuo säästöjä.”

”Saaristoalueiden asema
on huutavan ääni korvessa.
Ja mikä pahinta: koska tiedämme varmuudella, että
Suur-Turun valtionavut vähenevät ja tehostustarpeet
kasvavat, niin ei ole kahta
epäilystä, mitä tapahtuu.”
”Suurten kuntien organisaatiot ovat monikerroksisia ja siksi kalliita. Eikä
sovi unohtaa äänestäjiäkään,
silläkin on painoarvonsa valinnoissa.”

tiolta vähemmän.”
”Vastaavasti
tietenkin
Kanta-Naantalin asukkaat
ovat joutuneet maksamaan
korkeampaa veroa. Ehkä
keksipalkkainen, jonka kunnallisverotettava tulo on 30
000 euroa vuodessa, maksaa
tänä vuonna 300 euroa solidaarisuudesta saaristoa kohtaan, kun liittyneillä alueilla
samantuloinen, asuinpaikkansa mukaan, pääsee 300900 euroa vähemmällä.”

Ketkä ovat hyötyneet
Saaristo-Naantalista ja
miksi?

Miksi Naantali vastustaa
liittymistä Turun kanssa
yhteen?

”Saaristo-Naantalin suurimmat hyötyjät tähän mennessä ovat Naantaliin liittyneiden kuntien asukkaat
erityisesti Rymättylässä ja
Velkualla. Heidän veronsa
ovat laskeneet. Palvelut on
varmistettu, eikä leikkauksia ole jouduttu tekemään,
kuten todennäköisesti olisi
käynyt itsenäisenä toimittaessa myös Merimaskussa.
Harmoninsointi on nostanut
palkkoja.
”Infrainvestoinnit ovat
parantaneet saaristossa ympäristön laatua. Esimerkiksi
jätevesien johtaminen Naantalin kautta Kakolaan on kallista, mutta Rymättylän vesiä parantavaa.”
”Toinen selvä hyötyjä on
valtio, jonka vastuut ovat vähentyneet ja valtionosuudet
pienentyneet. Puoli miljoonaa ensi vuonna ja seuraavina puolitoista saamme val-

”Me naantalilaiset olemme tehneet, mitä meille kuuluu, ja vähän päällekin. Me
emme ole koskaan kieltäytyneet ylikunnallisesta yhteistyöstä. Olemme myös hoitaneet oman osuutemme koko
kaupunkiseudun vetovoiman
ja kilpailukyvyn puolesta
teollisuudessa, liikenteessä
ja matkailussa vähintäänkin
hyvin.”
”Sen vuoksi tykkäämme,
että 50 vuotta sitten tehty
maalaiskunnan ja kaupungin
kunnialla hoidettu kuntaliitos ja nyt Saaristo-Naantalin
muodostaminen ovat meidän
panoksemme Turun seudun,
Varsinais-Suomen ja Suomen kehittämiseksi ja kestävyysvajeen kurissa pitämiseksi.”
”Naantalin
itsenäinen
elinvoima on koko talousalueen vetovoimatekijä ja
Turunkin etu.”

KAUPUNKIELÄMÄÄ
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Hyvinvoinnin rakentajat
Jorma Salmikivi ja Reino Penttinen kuuluivat 50 vuotta sitten Naantalin kaupungin
ja maalaiskunnan yhdistymisen jälkeiseen ensimmäiseen valtuustoon.
AKU AITTOKALLIO

K

un
asteli linja-autoasemalta
nykyisen
terveyskeskuksen kohdalle, ylitti kuntarajan. Naantalin kaupunki oli kantakaupungin kokoinen postimerkki
teollisuusalueineen kartalla.
Linja-autoasemalta Lietsalaan
ja Ukko-Pekan sillan takainen
Luonnonmaa olivat Naantalin
maalaiskuntaa, joka oli oma
itsenäinen kuntansa.
Pari hetekaa, pöytää ja piironkia sekä kattilat ja muut
tykötarpeet omaisuuksinaan
muualta maasta, varsinkin
Pohjois- ja Itä-Suomesta matkasi työläisperheitä Imatran
Voiman, Nesteen ja pienteollisuuden palvelukseen. Yhä
useampi perhe rakensi töllinsä
maalaiskunnan puolelle, jos ei
päätynyt asumaan Naantalin
vanhan kaupungin huonokuntoisiin asumuksiin.
Väkiluvun kasvu ja esimerkiksi koulupalveluiden
tarve sai aiheen yhdistää
kahden pikkukunnan resurssit yhteen.
”Se oli järkevää. Kaupunki ja maalaiskunta tekivät
muutenkin jo paljon yhteistyötä muun muassa terveydenhuollossa. Kuntaliitoksen
myötä yhteiset toiminnot virallistuivat”, Jorma Salmikivi
sanoo.
Luonnonmaalainen Jorkka kuului maalaiskunnan
luottamushenkilöihin. Häntä
hieman nuorempi Reino eli
Reka Penttinen oli ehtinyt
aloittaa valtuustouransa vanhan Naantalin kaupungin viimeisessä valtuustossa.
Jorma Salmikivi ja Reino

Penttinen tulivat valituiksi
valtuustoon, joka 50 vuotta
sitten 1963 aloitti kuntaliitoksen jälkeen uuden Naantalin ensimmäisenä kaupunginvaltuustona. Naantalin väkiluku oli tuolloin noin 6 000
asukasta.
Keskeinen syy kuntaliitokselle oli kaavoituksen järkeistäminen.
”Uusi Naantali aloitti ripeän kaavoitustyön kasvavalle väestölle. Kaupunki osti
Karvetin suvulta maa-alueet,
joille rakentuivat muun muassa Ruonan, Taimon, Nuhjalan ja Karvetin asuinalueet”,
Reino Penttinen sanoo.
Elettiin kaikkien aikojen
nousukautta. Vallitsi täystyöllisyys, joskin yleinen
palkkataso oli alhainen.
”Nesteen yhteisöverot kattoivat muistaakseni yli neljäkymmentä prosenttia kaupungin verotuotosta”, Jorma
Salmikivi sanoo.

Reino Penttinen ja Jorma Salmikivi toimivat vuosikymmeniä luottamustehtävissä.

Kun vanhemmat vietiin yöksi putkaan,
poliisi toi lapset sosiaalilautakunnan
jäsenten kotiin hoitoon.
Kunnallisten hyvinvointipalveluiden rakentaminen
vauhdittui 1970-luvulla. Terveyskeskus, päiväkotipakkojen kasvava tarve, uusi vanhainkoti, hoivapaikat vaikeasti vammaisille, mielenterveyspalvelut vaativat yhä
enemmän budjetointia.
”Aravarahoitus helpotti
vuokratalotuotantoa”, Reino
Penttinen sanoo.

Aikaisemmin kaupunki oli
hoitanut mittavatkin investointinsa, kuten koulurakentamisen käytännössä käteisellä. 1970-luvun täydellinen
käännös julkisten hyvinvointipalveluiden yhteiskuntaan
rakensi budjetit velanottoineen uuteen uskoon.
Sosiaalitoimen resurssit
ammattimaistuivat.
Pitkän päivätyön sosiaa-

litoimen luottamushenkilönä
ja kehittäjänä tehnyt Jorma
Salmikivi muistelee 1960-luvun toimintatapoja.
”Kun poliisit joutuivat
viemään juopottelevia vanhempia putkaan, pikkulapset
tuotiin lautakunnan jäsenille yöksi, kunnes vanhemmat
selvisivät.”
Veteraanipäättäjät seuraavat huolestuneina kaupungin
taloustilannetta.
”Kaupungin väkiluku pitäisi saada kasvuun, koska
leikkauksia pitäisi välttää.
Toisaalta palvelut on viety
niin pitkälle, että on vaikea
kuvitella, mitä lisää tarvittaisiin. Nykyisillä päättäjillä
on kova työ yrittää säilyttää
palvelutaso nykyisenkaltaisena”, sosiaalineuvos Jorma
Salmikivi sanoo.

Kuntaliitoksen jälkeisen Naantalin ensimmäinen valtuusto tammikussa 1963. (Kuva: Raino Puottula.)

Jorma Salmikivi tunnetaan ennen kaikkea Naantalin sosiaalitoimen pitkäaikaisena luottamusmiesuurastajana ja kehittäjänä.

Reino Penttinen on toiminut kunnallisten luottamustehtävien
ohella vapaaehtoistyössä meripelastuksen parissa.
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Maailmanluokan
osaaja
Osmo Salo kertoo, mitä STX Finlandin Turun telakka osaa tehdä.
Hänen mielestään vasemmistopuolueet tarvitsevat ensi vaaleihin lisää
ehdokkaita ay-liikkeestä puolustamaan työllisyyttä.
AKU AITTOKALLIO

M

erimaskulainen
laivanrakennusteknikko Osmo Salo toimii
kuudetta vuotta STX:n Turun telakan toimihenkilöiden
pääluottamusmiehenä.
”Ylikilpailtu telakkatyö
on kohdannut talouden taantumassa isot haasteet. Se on
aiheuttanut
henkilöstölle
epävarmuutta ja ongelmallisia aikoja, kun työnantaja
on vajaakuormitustilanteessa
tehnyt erilaisia henkilöstön
asemaan liittyviä järjestelyitä.”
Pääluottamusmiestä harmittaa
tiedotusvälineiden
huolimaton uutisointi Turun
telakan mahdollisuuksista.
”Meidät on leimattu risteilijöihin erikoistuneeksi telakaksi, vaikka tuotannon ja
osaamisemme kapasiteetti
kattavat koko nykyaikaisen
laivanrakennuksen jäänmurtajiin asti. Keskustelu vinoutuu asian viereen, kun pitäisi
puhua telakan tosiasiallisista
mahdollisuuksista. Olemme

tehneet Turussa erikoisaluksia, joita ei ole koskaan tehty
missään muualla.”
Tällä hetkellä telakalla
riittää työtä pitkälle kevääseen 2015, kun toinenkin
TUI-risteilijä on valmis.
Osmo Salon mielestä telakalla on tulevaisuus, kunhan
toiminnot pitkällä tähtäyksellä järkeistetään.
”Työnantaja on käynnistänyt YT-neuvottelut. Yrityksen johto on pakotettu
tekemään ratkaisuja, joilla
yrityksen yleiskustannustaso sopeutetaan liikevaihtoon
nähden kestäväksi.”
Henkilöstön kannalta se
tietää ikäviäkin ratkaisuja.
Mahdollisiin tilauksiin liittyviä kaikkia tekijöitä ei voi
kuitenkaan sopia, elleivät
yrityksen rakenteet ole terveet.
”Selkänojanamme on kaksi asiaa. Oma perinteemme
aikataulunsa pitävänä, laadullista huippua koko maailmassa edustavana telakkana,
ja erinomainen toimittajaverkosto. Kunhan organisaatio
on kunnossa, me pärjäämme
ja meillä on tulevaisuus.”
Osmo Salo on huolestunut
valtiovallan teollisuuspolitiikasta. Se ei näytä hänen mielestään tukevan työpaikkojen
säilymistä Suomessa.
”Ympäristöarvot ovat tär-

keitä, mutta Suomen ei pidä
omilla päätöksillään heikentää vientiteollisuuden kilpailukykyä.”
Telakkamiestä ärsyttää vasemmistopuolueiden toiminta hallituksessa.
”Molemmat vasemmistopuolueet ovat epäonnistuneet teollisuuden ja työpaikkojen puolustamisessa.
Seuraaviin vaaleihin puolueiden pitää saada näkyvästi
ay-liikkeen ehdokkaita.”
Viime aikoina keskustellusta arktisten alueiden
hyödyntämisestä hän sanoo,
koska joku alueella joka tapauksessa operoi, suomalaisten pitää jatkaa yhteistyötä arktisissa projekteissa,
jotta suomalaistenkin työllisyys ja talous turvattaisiin.
Kansainvälisessä Arktisessa neuvostossa toimivat Venäjän lisäksi Suomi,
Norja, Yhdysvallat ja Kanada sekä alueen alkuperäiskansojen edustus. Yhteistyö
kattaa tutkimuksen ja teknologian lisäksi myös ympäristökysymykset.
”On pakko ajatella asioita työn näkökulmasta. Suomen viennin keskeisiin alueisiin kuuluvissa VarsinaisSuomessa ja Satakunnassa
on tälläkin hetkellä niin mittavia yt-neuvotteluita käynnissä.”

Yrityksille tilaa
kaavoituksessa
Osmo Salo toimii Naantalin kaavoitusja ympäristölautakunnan varapuheenjohtajana.
Hän on tyytyväinen keskustan kaavoituksen etenemiseen. Valitukset on käsitelty, kuulutukset annettu. Toimet etenevät
niin, että keskustan arkkitehtikilpailu on
rakennuslautakunnan käsittelyssä.
Osmo Salo toimii kuudetta vuotta STX:n toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä Turun telakalla,
jossa kiireisimpinä varusteluaikoina työskentelee 5 000 henkilöä.

”Naantalin keskusta tarvitsee uusia
asukkaita. Demareitten näkemys kaavoitukseen perustuu siihen, että myös työllistävä yritystoiminta kehittyy ja pysyy
elinvoimaisena lähialueella.”
”Niin kaupunki kehittyy tasapainoisesti ja pystyy huolehtimaan palveluista
ja jokaisen turvallisuudesta.”
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Työ, osaaminen ja
ay-liike uudistuvat
Kimmo Ahon työyhteisö siirtyi uuteen palkkausjärjestelmään. Henkilökohtainen
osaaminen ja paikalliset palkkausjärjestelmät korostuvat tulevaisuudessa.
AKU AITTOKALLIO

K

uulostaa järkeenkäyvältä.
”Osaaminen ja kehittyminen
ovat pienen yrityksen ainoat
mahdollisuudet pärjätä kilpailussa”, Kimmo Aho siteeraa
Matti Neiglickia, Neste Oilin
Porvoon-jalostamon työntekijöiden ammattiosaston puheenjohtajaa.
”Kysymys kuuluu, riittääkö
pienellä yrityksellä resursseja
kehittyä. Suurilla yrityksillä
kyllä riittää”, Kimmo jatkaa
omaa pohtimistaan.
Kimmo Aho työskentelee
automaatioasentajana Nesteen
Naantalin-jalostamolla. Hän
on työntekijöiden varapääluottamusmies ja oman ammattiosastonsa puheenjohtaja.
Neste Oilin jalostamoiden työntekijät siirtyivät tänä

vuonna uuteen palkkausjärjestelmään, joka perustuu palvelusvuosien kerääntymisen sijasta osaamisen kehittämiseen.
Vanhassa järjestelmässä
palkka nousi lähinnä sen mukaan, kuinka pitkään pysyi yhtiön palveluksessa. Uusi palkkausjärjestelmä syntyi vuosien
kehitystyön tuloksena.
”Järjestelmä
kannustaa
työntekijää oppimaan uutta ja
kehittämään ammattitaitoaan
mahdollisimman laaja-alaiseksi.”
Neste Oilin järjestelmä perustuu seitsemään palkkatasoon.
”Viisi tasoa on saavutettavissa tiettyjen, erikseen määriteltyjen tehtäväkokonaisuuksien oppimisen kautta. Kuudes taso edellyttää sen lisäksi
yksilöllisesti räätälöidyn ammattitutkinnon suorittamista.
Seitsemäs taso etenee yksilöllisesti räätälöityyn erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.”

Osaaminen ja kehittyminen.
Se on ainoa tapa pärjätä.
”Jos tutkintojen suorittaminen ei jostain syystä innosta,
järjestelmä luo muunlaisiakin
mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja sen kannustukseen.”
Vastaavia palkkajärjestelmän sovellutuksia, ainakin
yksinkertaisemmassa muodossa tunnetaan muuallakin teollisuudessa.
Työehtosopimusten
vähimmäislähtökohdan ohella
yrityskohtaisesti muotoillut
palkkausmallit yleistyvät tulevaisuudessa. Se vaikuttaa ayliikkeenkin toimintatapoihin.
”Neste Oilin malli on pitkien neuvotteluiden tuloksena
syntynyt kompromissi, jossa työntekijät ja työnantaja

joustivat eri tavoin. Tulos on
kuitenkin myönteinen, koska se kannustaa kehittymään
henkilökohtaisesti ja työyhteisönä. Sekin on myönteistä,
että kompromissi saavutettiin
lopulta ilman neuvottelutilanteiden liiallista kärjistymistä.”

Kimmo Aho pohtii, kuinka pienten yritysten resurssit
riittävät erilaisissa kehityspaineissa.

Pk-yritys työllistää jo kaksi kolmesta
Kimmo Ahon huoli pk-yritysten resursseista vastata
kehittymis- ja osaamispaineisiin on aiheellinen.
Pk-yritykset vastaavat
yhä kattavammin suomalaisten työllistymisestä ja
sitä kautta julkishallinnon
hyvinvointipalveluita yllä-

pitävästä verotuotosta.
Alle 250 työntekijän pienet ja keskisuuret eli pkyritykset muodostavat Suomen talouselämän perustan.
99,8 prosenttia suomalaista
yrityksistä on pk-yrityksiä.
Pk-yritykset työllistivät koko yksityisen sektorin hen-

kilöstöstä noin 65 prosenttia ja muodostivat liikevaihdosta 51 prosenttia.
Pk-sektorin osuudet tilastoissa kasvavat joka vuosi. Pk-yritysten rooli kansantalouden selkärankana
kasvaa, suuryritysten vähenee.

Pk-sektorin kasvuyrittäjyyttä pidetään yleisesti
yhä tärkeämpänä ratkaisuna
työttömyyteen.
Erikokoisten yritysten
liikevaihdon suhdannekehitys alkoi eriytyä 2000-luvulla, mikä näkyi erityisesti teollisuuden ja palvelui-

den toimialoilla. Henkilöstön kasvu on ollut nopeinta
mikroyrityksissä ja hitainta
suuryrityksissä.
Pk-yritykset ovat kasvattaneet viime vuosina liikevaihtoaan keskimäärin lähes
kahdeksan prosenttia, suurten yritysten kasvu on ollut

noin kolme prosenttia.
Alle 50 työntekijää työllistävän pienyrittäjän keskiansio on hieman alhaisempi kuin vakituisessa työsuhteessa olevan palkansaajan keskiansio.
Lähde: Tilastokeskus ja
Suomen Yrittäjät.

Työmaalla

Kaikki sujuu hyvin
Pari vuotta sitten minulta suli
muutamassa viikossa käytännössä kaikki seuraavalle vuodelle sovitut viestintätyöt. Toimeksiantaja toisensa jälkeen
ryhtyi kiristämään budjettiaan
ja luopui sovituista suunnitelmista. Joku sai ilmaista työharjoitteluvoimaa yliopistosta
tai korkeakoulusta. Jäi vain
muutama yksittäinen artikkelinteko, millä eläisi kuukauden
tai kaksi.
Aikani kotona kynää pyöriteltyäni sain tarpeekseni. Läh-

din rakennuksille ja betonielementtitehtaalle töihin. Se oli
monin tavoin mielenkiintoista. Opin monta asiaa.
Ahkerimmat työntekijät
raksalla ovat pienipalkkaisimpia puurtajia. Heitä on kahta
lajia.
Kouluttamattomat, useimmiten jo keski-ikäiset naiset,
jotka tekevät rakennussiivoojan likaisen ja raskaan työn ja
kantavat niskassaan loppusiivouksen hirmuisen kiireen ja
kiittämättömyyden.

Toinen ryhmä ovat työn
syrjään kiinni päässeet maahanmuuttajat, joilla voi olla
korkeakoulutukintokin, mutta
ovat onnellisia, kun ovat saaneet vakituisen työn rakennustyöntekijänä, laatta-asentajana
tai rappaajana. He eivät valita
mistään, ovat iloisia ja reippaita, ylpeitä siitä että elättävät itsensä ja kummeksuvat kuinka
hyvinvointimme puhutuin ongelma on syrjäytyminen. Heidän ja varsinkin heidän koulutusta saavien lastensa joukossa

on paljon tulevia yrittäjiä, siitä
olen varma.
Suomalainen raksamieskin on reilu ja rehti, mutta yksi piirre eräissä heistä ärsyttää,
ulkomaalaisten vahtaaminen
nenänvartta pitkin. Ulkomaalaiset saavat syödä eväänsä
omissa oloissaan, vaikka ollaan saman työnantajan leivissä. Elintason myötä vasemmistolaisesta duunarista on kehkeytynyt ahdas poroporvari.
Hienoimpia työkavereitani olivat kuitenkin parina töitä

tehneet isä ja poika, Kallu ja
Timppa, aliurakoitsijan asentajia. He olivat laulumiehiä, joitten kanssa vetelin työmaalla
monet reippaat laulut huulenheiton lomassa. Kallu lähenteli eläkeikää, Timppakin oli
perheellinen mies.
Yli puoli vuotta sen jälkeen,
kun olimme morjestaneet hyvästit yhteisellä työmaalla,
Timppa ilmestyi uudelle työmaallemme käymään. Hän
oli murheen murtama. Kallu
oli sairastunut ja menehtynyt

yhtäkkiä. Aikaa oli kulunut jo
monta kuukautta, mutta Timppa oli menettänyt työkykynsä.
Hän ei osannut lähteä enää aamulla töihin, kun tuttu ja turvallinen työkaveri oli poissa.
Romanialainen työkaverimme, joka tunsin Timpan
edelliseltä työmaalta, sanoi
hänelle: ”Timppa, me pidetään susta, sä olet niin hieno
mies. Ja sun perhe rakastaa
sua. Kaikki sujuu hyvin.”
Aku Aittokallio
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Halpakilpailutus uhka
saariston tulevaisuudelle
Halvimman vaihtoehdon yhteysalukset eivät kuulu saariston vaikeisiin
olosuhteisiin, vaan naulatehtaalle, yhteysaluspäällikkö Jarmo Juvakka kirjoittaa.
Valtio toteutti saaristoliikenteen tilaaja-tuottajamallin 2000-luvulla.
Alkoi kilpailutusten sarja. Merenkulkulaitoksen entiset yhteysalukset siirtyivät samalla valtion omistamien yhtiöiden hallintaan ja osallistuivat reittien kilpailutukseen. Valtionyhtiöiden
yhteysalusten kulurakennetta on kilpailutusten vuoksi suuresti
tiukennettu.
Kilpailuttamisesta vastaa Ely-keskus. Ainoana ratkaiseva
tekijä on ollut hinta. Halvimman hinnan voittaessa voi vain
kuvitella, että kaiken muun ohella joudutaan myös usein
tinkimään turvallisuudesta. Yksityiset yrittäjät ovat viime
vuosina vallanneet perinteisiä yhteysalusreittejä vähintään
kyseenalaisella kalustolla.
Yksityisten yrittäjien pääsy liikenteeseen on edellyttänyt,
että on tingitty kaikesta mahdollisesta, ikävä kyllä myös
alusten kunnosta. Liikenteeseen on tullut ja tulee yhä uusia
yrittäjiä laivoilla, joiden ikä on 50-60 vuotta. Tämän ikäiset
alukset kuuluvat lähinnä naulatehtaalle eikä saariston vaativiin olosuhteisiin.

Naantali voisi kartoittaa kaupungin sisäistä liikennettä kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että pohditaan vain yksittäisen reittialueen liikennettä.
Tulevaisuus ei näytä kovinkaan valoisalta saaristossa asuvien kannalta.
Rymättylän reittialueelle on tulossa uusi yrittäjä, jonka
kalustosta ja mahdollisuuksista suoriutua tehtävästään on
kuulunut epäilyttäviä huhuja. Ely-keskus on myös eräissä
tapauksissa melko kevyesti hyväksynyt vaihtoehtoisen lii-

kenteen, mikäli laivoilla on ollut vaikeuksia jäiden kanssa.
Hydrokopterin hyväksyminen korvaavaksi laivaliikenteelle
ei useinkaan ole hyväksyttävä, sillä sen myötä loppuu ajoneuvoilla liikkuminen saaristoon.
Moni on sitä mieltä, että ajoneuvoilla ei tarvitsisi saaristoon kulkea, mutta pakettiautoilla kulkevat nykyisin kaikki
huoltomiehet ja asentajat. Asuminen saaristossa edellyttää
nykyisin myös toimivan huoltoliikenteen sujumista.
Naantalin kaupungin mahdollisuus vaikuttaa kilpailutusten
kulkuun lienee melko vähäinen.
Toisaalta kaupunki voisi kylläkin ajatella asiaa saarelaisten
kannalta, sillä yksittäisen saariasukkaan kotiinpääsy on tärkeää.
Mikäli liikenne olennaisesti vaikeutuu, on selvää että saaristo vähitellen tyhjenee ja sen myötä myös liikenne näivettyy.
Tietysti on turha pitää laajamittaista liikennettä yllä, jos käyttäjämäärä on vähäinen. Kaupunki voisi myös kartoittaa liikennettä kokonaisvaltaisesti kaupungin sisällä, sen sijaa että pohditaan
vain yksittäisen reittialueen liikennettä.
Nykyisin kun Velkua ja Rymättylä kuuluvat Naantaliin, on
Naantalissa kaksi yhteysalusreittiä ja alueella on vielä sellaisiakin
asuttuja saaria joihin laiva ei aja.
Yksityiset laivurit hoitivat pääsääntöisesti saaristoliikennettä
1950- ja 1960-luvulla.
Silloin ongelma oli talvi- ja kelirikkoliikenne. Alukset jotka
pystyvät liikennöimään jääolosuhteissa, olivat kalliita rakentaa.
Valtio ryhtyi rakentamaan teräsrunkoisia laivoja.
Vähitellen liikenne siirtyi lähes kokonaan Merenkulkulaitoksen hoidettavaksi ja liikenteestä muodostui hyvin kattava verkko
saaristomerelle. Liikennettä kehitettiin 90-luvulla myös siten,
että sekä kotimaan että ulkomaisilla turisteilla oli mahdollisuus
liikkua saaristossa. Aikatauluja myös muokattiin niin, että reitit
tukivat toisiaan ja myös Ahvenanmaan liikenne oli esillä.

Saaristomerenkulun
kokenut
ammattilainen
Jarmo Juvakka on työskennellyt saaristoliikenteen parissa vuodesta 1989, aluksi
sijaisuuksin saaristoaluksilla, kunnes loppuvuodesta
1989 toimi rakennusvalvojana Ahvenanmaalla, jossa rakennettiin yhteysalus Finnö
Korppooseen.
Juvakka toimi Finnön
päällikkönä vuoteen 1993,
jolloin siirtyi rakennusvalvojaksi Pansioon. Pansiosta valmistui samana vuonna
Rymättylän reittialueelle yhteysalus Kaita, jota Juvakka
kipparoi tähän vuoteen asti.
Tänä syksynä hän siirtyi
rakennusvalvojaksi Uudenkaupungin telakalle, josta
valmistuu Kotka-Pyhtään

reitille kesällä 2014 yhteys- ja öljyntorjunta-alus. Juvakasta tulee uuden aluksen
päällikkö.
Juvakka on julkaissut viljelyoppaan ja keittokirjan
Maa-artisokka, unohdettu
aarrekasvi, ruotsiksi nimellä
Jordärtskocka.

Jarmo Juvakka
Yhteysaluspäällikkö

Naantalin Foorumi keskustelee Facebookissa
Facebookissa on aloittanut kaikille avoin keskusteluryhmä
Naantalin Foorumi.
Sivustolla kaupunkilaiset,
päättäjät ja virkahenkilöt voivat
osallistua ajankohtaisten asioiden, valmisteltavan päätöksen-

teon ja Naantalin tulevaisuuden
keskusteluun.
Naantalin Foorumia olivat
ideoimassa muun muassa Kristiina Sunell ja Vilhelm Junnila.
Siihen liittyi välittömästi perustamisen jälkeen muutamas-

sa päivässä toistasataa naantalilaista. Keskustelu on alkanut
vilkkaasti.
”Sosiaalinen media muuttaa
maailmaa. Oma ”unelmahöttöni” on avoin keskustelualue,
jossa kuka vain voi tuoda esille

ideansa, lokeroitumatta mihinkään puoluekantaan tai muuhun muottiin. Sellainen, jossa
kuka vain voi rakentavasti kyseenalaistaa ja tarjota vaihtoehtoja. Lisäksi vielä sen kaltainen
areena, jota viisas vaikuttaja

kuuntelee. Eikä ketään mollata, leimata tai nimitellä. In spe.
Vähän kerrallaan” sivuston perustanut Kristiina Sunell sanoo.
Facebookissa toimii myös
Naantalilaiset-ryhmä. Liittymällä ryhmään voi osallistua

henkilökohtaisiin kotipaikkamuisteluihin ja vapaamuotoisiin paikallishistoriallisiin keskusteluihin, myös julkaisemalla valokuvia naantalista ennen
ja nyt. Ryhmässä on lähes tuhat
jäsentä.

Vapaaranta kokoaa naantalilaisia yli puoluerajojen
Meri-Naantalista ja sen läheisyydestä alkanut kaupunkilaiskeskustelu Lammasluodon kaavoituksesta on
laajentunut poikkeukselli-

seksi yhteistoiminnaksi yli
puoluerajojen.
Ensin Vapaaranta-adressi
keräsi Facebookissa kaupunkilaisten nimiä Lammasluo-

don kerrostalorakentamista
vastaan. Sen jälkeen ilmestyi talkoilla tehty Vapaaranta-lehti.
Vapaaranta-toimijat sano-

vat, että varsinaisina herättävinä tekijöinä poikkeukselliselle kaupunkilaisyhteistyölle toimivat Jaakko
Kanervan (vihr.) ja Mikko

Rönnholmin (sd) kirjoitukset lammasluodon kaavoituksesta.
Lammasluodon
maat omistavan seurakunnan kanssa on aikoinaan

Meri-Naantalin kaavoituksen yhteydessä sovittu, että
lammasluotoa ei myöhemminkään rakenneta tiiviiksi
asuinalueeksi.

Naantali kehittää etäpalveluaan etuajassa
”Julkishallinnon on turvattava henkilökohtainen palvelu
mahdollisimman lähellä kansalaista olevissa etäpalvelupisteissä”, kuntaministeri

Henna Virkkunen sanoi palvelupilottien seminaarissa.
Hallitusohjelman mukaan
kuntiin luodaan kattava yhteispalvelupisteiden verkko.

Se tarjoaisi keskeiset valtion
ja kuntien palvelut vähintään
etäpalvelun avulla.
Etäpalvelu mahdollistaisi
asiantuntijapalvelu asiakkaal-

le videovälitteisesti, maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
Sen avulla voi hyödyntää
eri asiantuntijoiden työpanos-

ta eri puolilla maata. Palvelun
avulla on mahdollista järjestää yhtäaikainen tapaaminen
usean palveluntarjoajan kanssa ja ottaa tapahtumaan mu-

kaan myös tulkkipalvelu.
Etäpalvelu alkaa vuoden
2014 alussa 25 kunnassa.
Naantalissa palvelu toimii jo
nyt Kelan kanssa.

