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Päätoimittajalta

Yhteiset jutut 

Vuosi sitten ennen kunnallisvaaleja tässä lehdessä 
oli haastatteluni Naantalin tulevaisuuden näkymistä. 
Nesteen kylmä suihku dieselhankkeen kuoppaami-
sesta oli juuri kaatunut niskaamme ja finanssikriisi-
kin oli jo Euroopassa.

”Mustat maanantait toistuivat yhtä säännöllisesti 
kuin Lontoon bussit”, vitsaili Lontoon Cityn ekono-
misti kuvaillessaan tilannetta. 

Kokematon Vanhasen-Kaitaisen hallitus katseli 
Ruususen unia ja Euroopan paras valtionvarainmi-
nisteri vitsaili, ettei mitään 1990-luvun alun kaltaista 
voi tapahtua, koska Neuvostoliitto ei voi toista ker-
taa hajota. 

Jo tuolloin oli niin yleisesti kuin paikallisesti aihet-
ta muistuttaa kuntataloudenkin kukoistuksen kuole-
vaisuudesta. 

Toimittaja Aku Aittokallio esitti synkistelyni loiven-
tamiseksi kysymyksen: Mutta jalostamo jalostaa ja 
voimalaitos jauhaa jatkossakin?

Tarkoittaen, että ei kai Naantalilla ole hätä päivää, 
kun meillä on edelleen suuret  sampomme: Nesteen 
jalostamo ja Fortumin voimalaitokset. 

”Totta kai toivomme, että kaikki jatkuu. Mutta 
epävarmuus lisääntyy. Meillä on esimerkkejä puun-
jalostusteollisuudesta, että mitä vain voi tapah-
tua, kun norsut tanssivat. Paljonkaan liioittelematta 
voimme sanoa, että meillä on tulevaisuuden näky-
mien ääripäiden välissä useammankin uimahallin 
käppi”, vastasin. 

Vuotuisten tulojen heittely voisi ollavmiljoonia, 
pahimmillaan monen uimahallin kustannusten ver-
ran. 

Nyt tiedämme enemmän, näkymien valoisin reuna 
on siirtynyt historiaan: verotulojen kasvu on muuttu-
nut laskuksi ja Naantali velkaantuu vauhdilla.

Viime vuoden lokakuusta tämän vuoden heinä-
kuuhun tahti on ollut miljoona euroa kuukaudessa 
eli 54 €/kk  jokaista naantalilaista kohden. Verrattu-
na valtion vauhtiin, joka on miljardi euroa kuukau-
dessa eli 200 euroa suomalaista kohden, on meidän 
lukemamme kohtuullinen, mutta kuntien sarjassa 
olemme keskimääräistä reippaammassa vauhdissa.

Valtio on ilmoittanut Vanhasen ja Kataisen suulla, 
että valtio ei ota lisää velkaa kuntien auttamiseksi: ei 
siis lisätä valtionapuja eikä avata uusia verolähteitä, 
kuten osuuksia pääomaveroista. 

Kuntien on lain velvoittamana löydettävä tasapai-
no nykyisillä keinoilla. Siis nykyisiä menoja karsimal-
la tai maksu- ja verotuloja lisäämällä. 

Kunnat ovat puun ja kuoren välissä. Aivan eri-
tyisesti tämä koskee Naantalin tapaisia liitoskuntia, 
joita pidetään omillaan toimeentulevina. Talousasi-
antuntija tri Jaakko Kiander näkee Vanhasen halli-
tuksen asenteessa pelottavia piirteitä:

”Hallituksen kannanottojen takana paistaa käsitys 
siitä, että kunnat ovat viime vuosina eläneet holtit-
tomasti ja siten itse syypäitä ongelmiinsa. Tämän 
vuoksi ratkaisuna ei voi olla raha vaan säästötoi-
met, joiden avulla tehostetaan kuntien toimintaa ja 
parannetaan julkisen sektorin tuottavuutta. Tällaista 
käsitystä on kuitenkin vaikea hyväksyä.”

”On selvää, että kuntatalouden nykyinen kriisi ei 
johdu kuntien omista toimista vaan globaalin finans-
sikriisin äkillisistä ja yllättävistä seurauksista, jotka 
kunnissa näkyvät verotulojen laskuna. Toisin kuin 
monet uskovat, kuntataloudessa ei myöskään ole 
mitään ilmeisiä tehottomuuden lähteitä, joita voitai-
siin helposti höylätä pois”.

”Tätä näkemystä tukee tosiseikka, että Suomen 
kunnat jo nykyisin tuottavat mittavat hyvinvointipal-
velut resursseilla, jotka ovat selvästi vähäisemmät 
kuin useimmissa muissa teollisuusmaissa.”

”Suomen asukasta kohden lasketut sosiaali- ja 
terveysmenot ovat selvästi vertailumaita pienem-
mät.”

”Koska helppoja tehostamiskeinoja ei ole ja aidot 
tuottavuutta lisäävät toimet (esimerkiksi tietojär-
jestelmien yhdenmukaistaminen) vievät aikaa, on 
odotettavissa, että rahapulan aikaansaamat sääs-
tötoimet supistavat välttämättömiä peruspalveluja. 
Tästä on vakavia seurauksia erityisesti hoitoa tar-
vitseville vanhuksille ja sairaille samalla tavalla kuin 
1990-luvullakin.”

”Säästötalkoiden lopputuloksena on myös jul-
kisen sektorin työpaikkojen supistuminen ja siitä 
seuraava yleinen työllisyyden heikentyminen. Tä-
mä johtaa myös siihen, että hallituksen finanssi-
politiikan elvytysvaikutukset haihtuvat ilmaan: sen 
minkä valtio omilla toimillaan elvyttää, sen kunnat 
leikkaavat”. 

”Kuntatalouden näkymien valossa on hyvinkin 
mahdollista, että tulevan vuoden aikana kunnat 
leikkaavat menojaan vajaalla miljardilla ja samalla 
supistavat toimintojaan 20 000 henkilötyövuoden 
verran. Valtio on tyytyväinen, kun toiminnot näen-
näisesti tehostuvat ja lisätukea ei tarvita.”

”Ennen pitkää samainen valtio kuitenkin yllättyy, 
kun kuntien säästöt höyläävät talouskasvusta pois 

0,5 prosenttia, vähentävät verotuloja 250 miljoo-
nalla eurolla ja kasvattavat sosiaalimenoja 200 mil-
joonalla eurolla. Tällä hetkellä ajatus ei kuitenkaan 
näytä kantavan näin pitkälle.” 

Kianderin perusteltuun näkemykseen viitaten 
olemme Naantalissa sitä mieltä, että ensisijainen 
vastuu on valtiolla. 

On väärin, että valtion verotulojen holtittomalla 
leikkaamisella eli  varakkaiden ja hyvätuloisten ve-
rotusta alentamalla valtio velkaantuu tolkuttomasti. 

Kaikkiin mahdollisiin keskustan ja kokoomuksen 
lähipiirin lobbaamiin  kohteisiin on nakerrettu va-
rakkaita suosivat, verotuloja alentavat porsaanreiät. 

Näissä olosuhteissa emme ole alistumassa leik-
kauksiin, emme tarpeellisten investointien siirtä-
miseen emmekä pidä oikeana, että samalla kun 
varakkaiden verotusta on lievennetty alkaisimme 
korottaa tasaprosenttista kunnallisveroa. 

Kokoomuksella on valtion kirstun avaimet hallus-
saan ja keskusta johtaa koko maan hallitusta. Tänä 
syksynä saamme Naantalissa nähdä, mitä tarkoittaa 
poliittinen vastuu. 

Onko se sitä, että julkisuudessa paistattelevat hy-
vät ministerit jakavat anteliaasti  etuja omilleen, 
”paremmille ihmisille”, kun taas heidän paikalli-
set aisankannattaja-aatesisaret ja -veljet  yrittä-
vät työntää likaisen työn vastuuntuntoisille opposi-
tion edustajille, joiden edustamilla puolueilla ei ole 
osuutta valtion holtittomaan taloudenhoitoon. 

Tämä syksy näyttää, mitä yhteisvastuu ja yhtei-
söllisyys todella tarkoittaa. 

Kannattaa seurata.  

    Mikko Rönnholm

Mitä Katainen sanoi 
ennen vaaleja?

Lainasin kirjastosta Harold 
Robbinsin ja Sidney Sheldonin 
romaaneja. He ovat amerikka-
laisen viihteen superkirjailijoi-
ta. 

Sheldon kirjoittaa naisille, 
kaunottarista jotka raivaavat 
tiensä kurjuudesta tähtiin viih-
teen tai bisneksen maailmas-
sa. Mimmit joutuvat jakamaan 
seksiä menestyksensä eteen. 
Jossain vaiheessa he romahta-
vat huipulta niin ettei jää kuin 
rikkinäinen hieromasauva Guc-
cin käsilaukkuun.

Robbins kertaa samoja ai-
heita miesten maailmasta, lä-

hinnä elokuva-, viihde- ja me-
diabisneksestä. Seksikuvaus-
ten sabluuna on kollegaa sel-
keämpi. Yksiviivaisella, välin-
pitämättömällä pornolla nope-
asti välähtävät aktit seuraavat 
tasatahtiin muutaman sivun 
välein. Tarina etenee vaivatto-
malla iskulla.

Ei ihme että kumpikin on 
menestynyt. He ovat luoneet 
toimivan mekanismin, jolla kir-
ja tuotteistuu ja menee sutjak-
kaa tekstiä himoitsevan pää-
hän kuin häkä. 

Sheldonin ja Robbinsin kal-
taisia kirjailijoita ei voi kuvitel-

lakaan Suomeen. Ei siksi että 
he olisivat kaupallisuutensa ta-
kia niin huonoja, vaan siksi että 
he ovat niin ylivoimaisen hyviä.

Kirjoissa on paljon tutkittua 
tietoa eri alojen vaikeista am-
matillisista faktoista, talouselä-
män rakenteista ja monimut-
kaisista talousrikoksista. 

Kirjailijoiden taustalla työs-
kentelee eri elämänalojen laa-
ja asiantuntijoiden avustaja-
ryhmä.  Aivan kuin Kauniiden 
ja rohkeiden tapaisissa tv-tuo-
tannoissa, joissa kymmenet 
psykologit tutkivat käsikirjoi-
tukseksi muotoutuvan tuot-

teen emotionaalisia hypnoose-
ja massoihin.

Mielenkiintoisinta jenkkiviih-
teen kuninkaiden kirjoissa on 
nihilistinen pelkistys amerikka-
laisesta elämäntavasta. 

Kaupalliset miljonäärit on-
nistuvat siinä, missä tuhat paa-
vo arhinmäkeä ei saa julkaisuil-
laan kuin kansalaisten saunan-
pesät syttymään. He esittävät 
vakuuttavan talousjärjestel-
män kritiikin.  

Kun on lukenut kumman 
vain kuninkaan minkä hyvänsä 
kirjan, lukijan mieleen on aivo-
pesty näky, että amerikkalaista 

yhteiskuntaa roistomaisempaa 
yhteisöä ei voi olla. Mitä älyk-
käämpi yksilö, sitä nilviäismäi-
semmät juonet, mitä kukoista-
vampi organisaatio, sitä isom-
pia rikoksia tekeillä.  

Se on niin silmiinpistävää, 
että kriittinen lukija alkaa etsiä 
heikkouksia: eihän tämä voi ol-
la totta, on kai tässä yhteiskun-
nassa hyvyyttäkin.

Tässä kohtaa paavo sanoo: 
se on dialektiikkaa.

Mutta lukija ei kuule, hän lu-
kee lisää.  

Aku Aittokallio

Rikkinäinen hieromasauva
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H
engitys ja liike. 
Valkeissa tans-
sivat vartalot 
ja sellon kau-
neus. 

Musiikin ja 
tanssin ensi hetkestä voi tun-
tea kuin kosketuksena, kuin-
ka tapahtuma valloitti jokai-
sen paikalla olevan aistit. 
Yleisö sulautui vahvoin tun-
tein yhdeksi esiintyjien kans-
sa. 

 Kun hämärtää -ta-
pahtuman kymmenvuotis-
juhla lauantaina 5.9. Naanta-
lin kirkossa oli paljon enem-
män kuin konsertti. 

Sadan vuoden takaisiin 
talonpoikaisasuihin pukeutu-
neet saaristolaiset kantoivat 
kesän sadon yleisön eteen 
siunattavaksi. Yleisö osal-
listui yhteislaululla tapahtu-
maan esiintyjäryhmien vaih-
taessa vuoroa.  Päätteeksi 
kuorojen perinteisenä yh-
teisesityksenä kuultiin Harri 
Viitasen messu, jossa sop-
raano Johanna Järvinen sekä 

Hanne Tommila, huilu ja Jon-
na Vartiainen, urut, esittivät 
soolo-osuudet.

Järjestelyistä vastasivat 
kuuden naantalilaiskuoron 
lisäksi Musiikkiopisto, Mu-
siikkiyhdistys, Kulttuurita-
loyhdistys, Naantalin Teat-
teri, Naantalin Voimistelijat, 
Naantalin kaupungin kulttuu-
ritoimi, seurakunta ja jouk-
ko saaristo-Naantalin maata-
loustuottajia.   

Kun hämärtää -tapahtu-
massa sarastaa vuosi vuo-
delta hienompi elämänhenki.

Naantalin Voimistelijoiden 
ryhmä esitti kirkossa Celeste 
ja Euphoria -tanssiesityksen.

Kun hämärtää -juhlakonsertin taidokkaan ohjelman suunnittelijoita voi kiit-
tää. Tuskin naantalilaiset ovat kokeneet aikaisemmin samanlaista yhdes-
säolon voimaa ja elämän kauneuden riemua kuin varhaissyksyn lauantai-
iltana täpötäydessä kirkossaan.

Yhteisyyden teema korostui illassa monin tavoin.
Naantalin Teatterin johtaja Mikko Kuitunen kuului lausuntaryhmineen il-

lan esiintyjiin. Ryhmä esitti Jorma Sevónin Pyhä kosketus -runoantologiasta 
Mikko Kuitusen dramatisoiman esityksen. 

Sevón oli metsuri, rakennusmies, radiopakinoitsija ja runoilija, joka kir-
joitti antologiassaan matkastaan bahá`i-uskon pyhille paikoille Israelissa. 
Hän etsi tesktissään uskontojen ykseyttä.

Naantalin teatterilla lienee takanaan menestyksekkäin kesänsä. Yleisö 
ei saanut kylläkseen Tapio Rautavaarasta kertovasta Reissumies-musiik-
kinäytelmästä. 

”Jatkamme ilmeisesti sen esittämistä, kun Kristoffer-salin remontti mar-
raskuussa valmistuu”, Mikko sanoo.

Kristoffer-salissa nähdään useita muitakin näytelmiä, joukossa tuttuun 

tapaan lastennäytelmäkin. Marraskuun alussa 
teatteri järjestää Naantalin runoviikon.

Näyttelijätilanne on hyvä. Tämän vuoden 
lukuisiin projekteihin on osallistunut kuuti-
senkymmentä 6-70-vuotiasta näyttelijää. Te-
atterilaiset kouluttautuvat koko ajan, lapsista 
aikuisiin.

Mikko Kuitunen kertoo uutisen.
”Ensi kesänä siirrymme pyörien päälle, mi-

käli EU:n tuella teatterille luvassa oleva  siir-
rettävä esiintymislava toteutuu. Silloin syntyy 
saaristoteatteri, joka menee ihmisten luo. Em-
me enää odota, että ihmiset tulevat aina ydin-
Naantaliin katsomaan kesäteatteria.”

Teatterinjohtaja kuuluu Naantalin Kulttuuri-
taloyhdistyksen kantaviin voimiin.

 Yhdistys on viime vuosina syntyneen, naan-
talilaisittain ennennäkemättömän yhteiseen 
hiileen puhaltamisen navakka ilmanpaine. Sen 
piirissä on syntynyt lukemattomia uusia ideoi-
ta, yksittäisesiintymisiä ja Kun hämärtää -illan 
kaltaisia mittavia yhteistapahtumia eri kulttuu-
ritoimijoiden ja matkailuyrittäjien kesken.    
  

Aku Aittokallio

Saaristoteatteri matkustaa 
ihmisten luokse

Mikko Kuitunen ja muu 
Naantalin Teatterin väki 
odottaa Kristoffer-salin re-
montin valmistumista. En-
si kesänä teatteri jalkau-
tuu saaristoon.

Kun hämärtää, 
taas sarastaa
Kuorotapahtuman juhlakonsertti 

loi naantalilaista kulttuurihistoriaa 

KAUPUNKIELÄMÄÄ
Sapattimiehen
terveiset 

PALVELUELÄMÄÄ
Pikavipeillä
terveydenhoitoa
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Jalostamojohtaja 
uskoo työyhteisöönsä

Vaikka yt-neuvotteluihin jouduttiinkin, Jonas Liimatta ilahtui Neste Oilin 

Naantalin-jalostamon rakentavasta hengestä  

Neste Oil investoi Naantalissa yli 20 miljoonaa vuosittain

AKU AITTOKALLIO

E
nsimmäi-
set yhteydet 
henkilökun-
taan loivat 
Jonas Lii-
matalle tun-

teen työyhteisön hyväs-
tä hengestä.  Ehkä se 
helpottaa yt-neuvotte-
luitakin, joiden vetäjäk-
si Naantalin-jalostamon 
uusi johtaja melkein ensi 
töikseen joutui.

Neste Oilin konsernin 
palveluksessa on noin 
4500 henkilöä. Koko 
konsernissa yt-neuvot-
teluiden kohteena olevat 
henkilökuntasupistukset 
kohdistuvat enimmillään 
noin sataan työnteki-
jään, 160 toimihenkilöön 
ja 180 ylemmän johdon 
edustajaan. Luvuissa ku-
vastuu organisaation ylä-
tason paisuminen lihavi-
na vuosina. 

”Tunnen tietynlaista 
kiitollisuutta. Olen huo-
mannut, että yt-neuvot-
teluista huolimatta työ-
yhteisössä vallitsee yh-
teisen tekemisen mei-
ninki.” 

Neuvottelut vetävät 
vakavaksi. Pitäisi löytää 
rakentavia keinoja irti-
sanomisten välttämisek-
si. Mitään konkreettista 
ei ole vielä vastattavissa.

Liimatta ei näe Naan-
talin-jalostamon yllä uh-
kakuvia.

”Kunhan pidämme 
huolta jalostamon kan-
nattavuudesta, meillä 
on edessämme monen-
laisia kehitysmahdolli-
suuksia.”

Hän viittaa yhtiössä 
tänä vuonna käyttöön-
otettuun matriisiorga-
nisaatioon. Se on luotu 
työkaluksi kohentamaan 
eri toimintojen ja osas-
tojen vuorovaikutusta. 

”Yhtiön yhteiset toi-
mintatavat sekä eri toi-
mipisteiden yhtenevät 
toiminnot ja osastot voi-

vat tarjota omalla osaa-
misellaan ja ammatil-
lisella kokemuksellaan 
spesifistä tukea toisil-
leen mm. tuotannossa, 
turvallisuudessa, talou-
dessa ja viestinnässä.”

Perimmäisenä tavoit-
teena on vahvistaa ja-
lostamon kilpailukykyä 
uusien biotuotteiden val-
mistajana. 

Bensiinin ja dieselin 
jalostuksessa Porvoon- 
ja Naantalin-jalostamot 
tekevät yhä tiiviimpää 
yhteistyötä, kun tuottei-
den koostumus jalostuu 
muun muassa uusiutuvil-
la aineilla. 

Naantalissa on inves-
toitu muun muassa viime 
vuoden lopussa valmis-
tuneeseen laboratorioon 
kahdeksan miljoonaa eu-
roa.

Jonas Liimatta ei näe 
Naantalin jalostamon toi-
minnalle uhkakuvia. Hän 
kiittää Naantalin kaupun-
kia sujuvasta kaavoitta-
misesta, kun jalostamo 
on tarvinnut alueita laa-
jennukseen. 

”Satamamaksut ovat 
tietysti kovat, koska 
olemme itse vastanneet 
öljysataman investoin-
neista ja kunnossapidos-
ta. Neljä vuotta sitten in-
vestoimme ns. kolmos-
laituriimme. Naantalin 
kaupunki vastaa parai-
kaa tehtävän Moton ma-
talan ruoppauksen kus-
tannuksista. Ruoppaus 
on meriturvallisuuden 
kannalta erittäin tärke-
ää. Turvallisuuden kan-
nalta on tärkeää myös, 
että kaupunki pitää tie-
yhteydet kunnossa.”

Itse jalostamolla työ-
turvallisuusasiat ovat ti-
lastojen valossa hyvässä 
kunnossa. Viime vuonna 
tapahtui 5,4 työtapatur-
maa miljoonaa työtuntia 
kohden ja kuluvan vuo-
den luku on 3,7. Vertai-
lun vuoksi Suomen teol-
lisuuden vastaava keski-
arvo on noin 50 tapatur-
maa miljoonaa työtuntia 
kohden. 

Jonas Liimatta on teh-
nyt entisen Nesteen, 
Fortumin ja siitä erote-
tun Neste Oilin palveluk-

sessa koko työuransa. 
Hän aloitti Porvoon-ja-
lostamolla harjoittelija-
na ja siirtyi jalostamon 

tuotantopäällikön paikal-
ta Naantaliin-jalostamon 
johtajaksi.

Naantalissa ei ole vain 

työ, vaan koko sydän. 
Perhe on asettunut asu-
maan vanhaan kaupun-
kiin.

Naantalin-jalostamon tulevaisuus on monipuolisissa ja laadukkaissa tuotteissa, jalostamojohtaja Jonas 
Liimatta sanoo.

Neste Oil työllistää Naantalissa noin 400 
työntekijää ja toimihenkilöä. Lisäksi eri pal-
velutoimittajien henkilöstöä työskentelee 
alueella päivittäin noin 60  huolto- ja raken-
nustöissä.

Jalostamon investoinnit ovat olleet 20-25 
miljoonaa euroa vuosittain. Kuuden vuoden 
välein toistuvina seisokkivuosina investoinnit 
kasvavat huomattavasti. Seuraava jalosta-
mon huoltoseisokki on vuonna 2012.

Kahdeksan miljoonaa euroa maksaneen la-
boratorion jälkeen viimeisin iso investointi on 
myös kahdeksan miljoonaa maksava säiliö 
Tupavuoressa. Se palvelee uusien biotuottei-
den valmistusta. 
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P
ääluotta-
musmies 
Hannu My-
krä sai huo-
lestuneita 
kysymyksiä 

vastatakseen, kun yt-
neuvottelut alkoivat. 

Ovatko eläkepaket-
tiratkaisut mahdollisia, 
kun kannattavuutta te-
hostetaan henkilöstö-
ratkaisuin?

Siihen ei pääluotta-
musmieskään voi vielä 
vastata, koska vähin-
tään kuusi viikkoa kes-
tävät neuvottelut jat-
kuvat pitkälle lokakuun 
puolelle. 

”Neuvotteluiden 
käynnistyttyä pyysim-
me selvityksiä työnte-

kijöiden määrästä ja 
yhtiön talousluvuista. 
Niitten pohjalta tutkim-
me toiminnalliset mah-
dollisuudet ja käymme 
neuvotteluita.”

Henkilöstöratkaisu-
jen suurin paine koh-
distuu tällä kertaa toi-
mihenkilöihin ja ylem-
pään johtoon. Työnte-
kijäpuolella vähennys 
koskisi koko konser-
nissa enimmillään 110 
henkilöä.

”Jokainen työnteki-
järyhmä etsii nyt vaih-
toehtoja”, automaation 
kunnossapidossa työs-
kentelevä Kimmo Aho 
sanoo.

Mykrä ja Aho muis-
tuttavat, että Naanta-
lin-jalostamo on edel-
leen kannattava. 

”Yt-neuvotteluiden 
lähtökohta on kiintei-

den kustannusten ku-
rissapito konsernitasol-
la.”

Hannu Mykrä on 
työskennellyt Naan-
talin-jalostamolla 30 
vuotta ja toiminut vii-
meiset 15 vuotta työn 
ohessa pääluottamus-
miehenä.

”Työntekijät ymmär-
tävät kannattavuuden 
tehostamisvaatimuksen. 
He ovat hyvin sitoutu-
mishaluisia. Jatkossa oli-
si kuitenkin tärkeää, että 
työntekijöiden motivaa-
tioon vastattaisiin niin, 
että he voisivat osallis-
tua alusta asti kaikkiin 
työn kehittämistoimiin.”

Kimmo Aho sanoo, et-
tä kymmenen vuotta sit-
ten yhtiössä luotiin or-
ganisaatiomalli, jossa tii-
mityöskentely tehostui.

”Viime vuosina sii-

tä on kuitenkin jossain 
määrin luovuttu. En tie-
dä miksi.”

Työntekijät luotta-
vat Neste Oilin strategi-
aan lisätä biopohjaisten 
raaka-aineden valmis-
tusta ja käyttöä.

”Uusi tuotekehitys li-
sää synergiaa Porvoon-
jalostamon suuntaan, 
tehostaa koko yhtiön 
tuotantoa”, Aho sanoo.

”Toivomme tulevai-
suudessa lisää mer-
kittäviä investointeja 

Naantaliin”, Mykrä sa-
noo.

Kimmo Aho huo-
mauttaa, että Neste Oil 
maksaa Naantalin kau-
pungille mittavat sata-
mamaksut, vaikka huo-
lehtii itse sataman kun-
nossapidosta.

”Toivottavasti kau-
punki ymmärtää tilan-
teen ja huolehtii esi-
merkiksi väyläruoppa-
uksista.”

Työntekijät toivovat 
valtakunnantason päät-

täjiltä myönteisiä maa-
kaasuratkaisuja.

”Vaikuttaa kuitenkin, 
että tällä hetkellä ne, 
jotka hyötyisivät asias-
ta, eivät ole siinä ak-
tiivisia. Maakaasurat-
kaisulla olisi huomatta-
va vaikutus koko Turun 
talousalueelle”, Kimmo 
Aho sanoo.

Mykrä ja Aho hymäh-
tävät puolitosissaan, 
että maakaasulla voisi-
vat ajaa Ruotsin-lautat-
kin. 

Työntekijät ymmärtävät kannattavuuden kehittämistarpeet, Kimmo Aho 
(vas.) ja Hannu Mykrä sanovat.

Työntekijät valmiita 
kehittämistoimiin
Neste Oilin työntekijät toivovat, että yhtiö 

vastaa heidän sitoutumishaluunsa

Naantalin kaupunki tarjoaa 
ostettavaksi tai vuokrattavak-
si omakotitontteja Merimas-
kun, Rymättylän ja Velkuan 
alueelta. 

Merimaskun Järvensuus-
sa on tarjolla 15, Rymättylän 
Rauhalanpuistossa kaksi, Hei-
näisten Yläpaulantiellä kah-
deksan ja Velkuan Palvan saa-
ressa yksi tontti. Rakentami-
sen voi aloittaa heti.

Osto- tai vuokrahakemuk-
sen voi tehdä kaupungintalon-
palvelupisteestä tai osoittees-
ta www.naantali.fi saatavalle 
hakemuslomakkeelle. Viimei-
nen palautuspäivä on 5.10.

Lomakkeita voi myös tila-
ta numeroista 02-4345211 ja 
02-4345215.

 

Omakotitontteja
myynnissä ja
vuokrattavana
saaristossa

Valtakunnassa kaikki hyvin? 
Siitä voi ottaa selvää Naan-

talin vilkkaimmalla internetuu-
tissivustolla, joka löytyy osoit-
teesta www.sdpnaantali.net.

 Sivuilla tapahtuu päivittäin. 
Uutiskatsauksia valtakunnan 
mediasta, kannanottoja ajan-
kohtaisiin kysymyksiin sekä 
näkymiä naantalilaiseen elä-
mäntapaan, kotiseutukulttuu-
riin ja paikallisiin ajankohtais-
tapahtumiin.

Välillä keskustelu leimuaa 
kiivaana. Valtakunnassa kaikki 
siltä osin hyvin.

Sivujen maisemakuvakilpai-
lut lounaspalkintoineen ovat 
olleet suosittuja.

Keskusteluun voivat osallis-
tua kaikki vapaasti nimellä ja 
tähän asti nimimerkilläkin.

Uutisia ja
leimahtelua
Naantalista ja
valtakunnasta
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K
aj Törnqvis-
tin puutar-
hassa riit-
tää värilois-
toa syksylle 
asti. Värien 

rakastaja on istuttanut 
keväällä toistatuhatta 
kukkasipulia. 

Kaitsu on viisi- ja kuu-
sikymppisten äijien pa-
rissa julkkis Naantalis-
sa. Nokka-Kaitsuna tun-
nettu sympaattinen ta-
rinaniskijä eli aikoinaan 
15 kesää ja yhden talven 
Väskin pikkusaaressa 
teltassa, varhaiskevääs-
tä myöhäissyksyyn, viisi 
kuukautta vuodessa.

”Telttailutalvi oli ko-
va pakkastalvi. Elohopea 
laski 24 asteeseen”, Kait-
su hymyilee.

Nyt seuraa festari-
ikäisiltä kielletty tieto. 
Hän piti telttaa lämpimä-
nä kaasukeittimellä ja 
asetti täkinsuun niin, et-
tä keittimen lämpö osui 
suuaukosta sisään.

”Mä olen aina ollut 
erakko”, Kaitsu sanoo. 

Väskin telttailuista 
huolimatta se on uuti-

nen. Jo nuorukaisena ih-
mettelin hyväntuulista 
höpisijää, jonka tarinois-
sa oli vinha veto.

Kaitsu muutti 1980-lu-
vulla Askaisiin. Siellä hän 
jatkoi rakennusmaalarin-
töitään. Hänen pensse-
linjälkensä on taltioitunut 
muun muassa museovi-
raston tarkoin valvomiin 
Louhisaaren kartanon 
kunnostustöihin.

Viisi vuotta sitten Kait-
su muutti Livonsaaren 
entiselle koululle. 

Hän aloitti uuden in-
tohimoisen projektin,  
puutarhan rakentamisen 
koulupihan heitteille jä-
tettyyn rämeikköön. 

Puutarha hehkuu nyt 
upeana kukkineen, pol-
kuineen, viinimarja- ja 
vadelmapensaineen, 
lammikoineen, ylä- ja 
alaterasseineen, tomaat-
tikasvihuoneineen ja kau-
niisti ristikoiduin työkalu-
vajoineen.

Puutarhurin mielestä 
työ on kovasti kesken. 

Seuraava työ olisi Kait-
sun rakentamaa lammik-
koa ympäröivien pensai-
den harventaminen ja ki-
vetyksen rakentaminen 
koko lammikon ympäri.

Ihmeellisintä on, et-

tä puoli vuotta koululle 
muuton jälkeen Kaitsu 
sai vakavan aivoinfark-
tin, joka vammautti hä-
nen vasemman kätensä 
pysyvästi. 

Nyt vasemmasta kä-
destä on sentään vähän 
apua, mutta ensimmäi-
senä kesänä hän raken-
si puutarhan yläteras-
sin yhdellä kädellä vas-
ta sairaalasta kotiudut-
tuaan.

Livonsaaren tarinan-
iskijä muuttui vuoden 
alussa askaislaisesta 
maskulaiseksi. Nyt hän 
haluaa takaisin naanta-
lilaiseksi.

Melkein kaikki muut-
kin livonsaarelaiset ha-
luavat naantalilaisiksi. 
Asukkaat ovat kirjoitta-
neet muutamaa lukuun-
ottamatta vetoomuksen 
Livonsaaren liittämiseksi 
Naantaliin.

Livonsaarelaiset her-
mostuivat, kun kirjasto 
katosi Maskuun liittymi-
sen jälkeen. 

”Kirjaston kustannuk-
set olivat 1 400 euroa 

kuukaudessa”, Kaitsu 
sanoo.

Livonsaaren kirjasto ei 
ollut vain kirjojen säily-
tys- ja lainausasema. 

”Se oli lasten ja aikuis-
ten kokoontumispaikka. 
Mukava tapaamispaikka 
aikuisille ja turvallinen 
vapaa-ajanviettopaikka 
lapsille.”

Asukkaita huolestut-
taa Livonsaaren vanhan 
koulun kohtalo. On pu-
huttu koulun myynnistä, 
mutta varmaa informaa-
tiota aikeista ei ole asuk-
kaille Kaitsun mukaan 
kerrottu.

”Täällä koululla ko-
koontuvat yhdistykset. 
Naiset käyvät kutomas-
sa kangaspuilla matto-
jaan. Tämä on Livonsaa-
ren monitoimitalo”, Kait-
su sanoo.

Miksi Naantaliin? Mitä 
se hyödyttää?

”Masku rakentaa omaa 
kuntakeskustaan. Sieltä 
ei heru mitään Livonsaa-
ren suuntaan seuraavan 
kymmenen vuoden aika-
na”, Kaitsu sanoo.    

Naantalin kaupungin-
johto on luvannut pereh-
tyä ennakkoluulottomas-
ti livonsaarelaisten hank-
keeseen.

Tuleeko Kaitsusta 
taas naantalilainen?

Kaj Törnqvist muutti Naantalista Askaisiin, mutta haluaa taas naantalilaiseksi

Kaitsu rakensi yläteras-
sin yhdellä kädellä.

Kaitsu ja Arska. Kummallakin on oma nimikilpi kodin ulko-ovessa.
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T
iina Rin-
ne-Kylän-
pään työ-
huoneen 
seinällä 
on Naan-

talin kartta. Ei se van-
ha tuttu, jossa katse 
lepää meren ja van-
hankaupungin ruutu-
kaavan harmoniassa.

Saaristoasiamiehen 
uusi Naantalin kartta 
muistuttaa hurjistu-
nutta abstraktia taide-
teosta. Tuhannen saa-
ren kaupungin maan-
tieteellisessä keski-
össä ei ole Naantalin 
kantakaupunki, vaan 
dramaattisen näköinen 
Rymättylän saaristo. 

Saaristolautakunta 
käsitteli saaristoasia-
miehen laatiman saa-
risto-ohjelman luon-
nosta 8. syyskuuta. 

”Ohjelman pohja-
työtä ja rakennetta 
pidettiin hyvänä. Tär-
keimmiksi tavoitteik-
si osoittautuivat lii-
kenne- ja tietoliiken-
neyhteydet, joita il-
man saaristo taantuu. 
Ne luovat edellytykset 
yrittäjyyden, asumi-
sen, etätyön ja mat-
kailun kehittämiselle” 
Rinne-Kylänpää sanoo. 

”Liikenneasioista 
nousivat tärkeimmiksi 
joukkoliikenne, yhte-
ysalus- ja lossiliiken-
ne, kuten Velkuan yh-
teysaluksen korvaami-
nen silloilla ja lossilla 
sekä kevyen liikenteen 
väylät.” 

Lautakunta järjesti 
rymättyläläisille, meri-
maskulaisille ja velku-
alaisille kesällä idearii-
het, joista rakentui te-
keillä olevan saaristo-
ohjelman tämänhetki-
nen luonnos. 

Jo ideariihissä ko-
rostui, että tietoliiken-
neyhteydet saaristos-
sa ovat murheenkryy-
ni.

”Langallista laaja-
kaistaa ei aina saa ja 
langattomat mokkulat 
takkuavat. Keskuste-
limme lautakunnan oh-
jelmapalaverissa osal-
listumisesta Laajakais-
ta kaikille -hankkeen 
ensi vaiheeseen.” 

Hanke perustuu val-

tioneuvoston periaa-
tepäätökseen. Vuoden 
2015  loppuun mennes-
sä lähes kaikilla Suo-

men talouksilla pitäisi 
olla mahdollisuus 100 
megan tietoliikenneyh-
teyksiin. 

”Valtio, EU ja kunnat 
osallistuvat verkon ra-
kentamiseen. Nopeim-
min hankkeeseen si-

toutuneilla on mahdol-
lisuus päästä jo ensi 
vuonna mukaan. Naan-
talin pitäisi olla mukana 

ja kehityksen kärjes-
sä heti.” 

Saariston asukkai-
den oman äänen kuu-
lemiseen perustuva 
saaristo-ohjelma pi-
tää sisällään koko elä-
män kirjon asumises-
ta laaja-alaiseen kes-
tävään kehitykseen.

Ideariihissä rymät-
tyläläiset toivoivat 
muun muassa kiertä-
viä terveyspalveluita, 
yhteysaluksen kesälii-
kennettä Haapalaan, 
kaupungin omista-
man Pakinaisten alu-
een ottamista virkis-
tyskäyttöön, yksityis-
tieavustusten säilyt-
tämistä ja vesijohtoja 
saariin.

Velkualaiset odot-
tavat Kummelin laa-
jennuksen myötä fy-
sioterapeutille ja jal-
kahoitajalle sekä 
poistuneelle punttisa-
lille uusia tiloja. Kum-
melin ruokailutilakin 
pitäisi järjestää uu-
destaan.

Merimaskussa nou-
sivat esiin saaristo-
laiskulttuurin vaalimi-
nen sekä  asutuksen 
ja asukkaiden osallis-
tumismahdollisuuksi-
en turvaaminen mm. 
kaavoituksessa. 

Tiina Rinne-Kylän-
pää sanoo, että asioi-
ta ei ratkaista nuijan-
kopautuksella.

”Eri toiminnot liitty-
vät toisiinsa ja edel-
lyttävät poikkihallin-
nollista yhteistyötä. 
Kaavoitus on hyvä 
esimerkki.  Asutus, 
yrittäjyys, matkailu, 
palvelut ja kulttuu-
ri elävät vuorovaiku-
tuksessa ja tukevat 
toinen toisensa kehi-
tystä.”

Saaristo-ohjelman 
luonnoksen muokka-
usta jatkaa työryh-
mä, johon kuuluvat 
saaristoasiamiehen 
lisäksi saaristolauta-
kunnan puheenjohta-
ja Jaakko Lehmuskos-
ki Rymättylästä, vara-
puheenjohtaja Rauno 
Vänttinen Naantalis-
ta, Mari Rissanen Me-

rimaskusta ja Juha Val-
tonen Velkualta. 

Lokakuussa ohjelma 
pitäisi olla lautakunnan 
käsittelyssä, marras-
kuussa kaupunginhalli-
tuksessa ja sen jälkeen 
valtuuston hyväksyttä-
vissä.

Naantali kehityksen 
kärkeen heti

Saaristolautakunta haluaa tietoliikenneyhteydet kuntoon

Naantalin saaristo-ohjelma edustaa omaleimaista kunnallishallintoa. Suomessa ei ole yhtään voimas-
saolevaa saaristo-ohjelmaa. Kemiönsaarella sellaista valmistellaan. Naantalissa ohjelmaa valmistelevat 
saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää ja saaristolautakunta.
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V
ärikkäät re-
put vilkku-
vat syksyn 
katukuvas-
sa. Repuis-
sa kulkee 

koululaisten ja päivä-
kotilasten tulevaisuus.

Vaikka kaupungin 
kasvot kertovat lap-
siperheiden suuresta 
määrästä, Naantalinkin 
ikärakenne muuttuu lä-
hivuosina voimakkaas-
ti. 

Tämänhetkisen en-
nakoinnin mukaan 75-
84- vuotiaiden osuus 
naantalilaisista kasvaa 
kymmenessä vuodessa 
60 prosenttia nykyises-
tä vähän yli tuhannesta 
yli 1600:aan.

Yhtä hyvin lasten ja 
nuorten tilanne kuin 
kasvavan vanhusvä-
estön hoito vaatii kau-
pungilta monitahoista 
tietoa ja taitoa, sosiaa-
li- ja terveyspuolen am-
mattilaisten uudenlais-
ta keskustelua ja toi-
mintojen koordinointia. 

Sosiaali- ja terveys-
toimi yhdistyivät sa-
maksi hallinnoksi vuo-
den alusta. Uuden lau-
takunnan demarijäse-
net pitävät muutosta 
hyvänä.  Sen pitäisi 
parhaimmillaan auttaa 
asiakkaan entistä inhi-
millisempää kohtelua.

”Sekä perheneuvo-
lassa että vanhusten-
hoidossa asiakkaan asi-
oiden hoitaminen hel-
pottuu, kun perheen 
tai vanhuksen sosiaali-
set olot ja terveystilan-
ne ovat kerralla saman 
organisaation henkilö-
kunnan tiedossa”, Pirjo 
Maja sanoo.

Kuntaliitto varoittaa, 
että kuntien sosiaali- 
ja terveysmenot ovat 
saavuttamassa lakipis-
teensä. Palvelujen tar-
ve kuitenkin kasvaa. 
Mikä neuvoksi? 

”Tulevaisuuteen kuu-
luvat nykyistä suurem-
mat, ylikunnalliset hoi-
to- ja palveluyksiköt, 

mikä ei ole välttämättä 
hyvä asia”, Raija Haata-
ja-Nurminen sanoo.

Hän uskoo, että kol-
mannen sektorin rooli 
palvelujen järjestäjänä 
tulevaisuudessa koros-
tuu.

”Järjestöissä työs-
kentelevät vapaaehtoi-
set, joiden koulutuk-
sesta, ohjauksesta ja 
valvonnasta vastaavat 
sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaiset.”

Väestön ikääntymi-
nen aiheuttaa hoitoalan 
työvoimapula. 

”Se voi antaa Naan-
talissakin aihetta arvi-
oida, kuinka turvaam-
me palvelut. Meidän pi-
tää etsiä laadukkaiden 
palveluiden takaami-
seksi ennakkoluulotto-
masti uusia vaihtoeh-
toa.”

”Valtiovallan pitäisi 
kuitenkin rajata van-
huksiin ja lapsiin koh-
distuvat palvelut ko-
konaan kilpailuttami-
sen ulkopuolelle, kuten 
joissakin maissa tapah-
tuu. Julkisten palvelu-
jen kilpailutus ei voi ol-
la pelkkää hintakilpai-
lua.”

Pirjo Majan mielestä 
sosiaali- ja terveysalan 
tarjouskilpailut ovatkin 
siksi ongelmallisia.  

”Jos ratkaisu perus-
tuu pelkkään rahaan, 
melkein kuka vain voi 
kirjata paperille näyt-
tävän tehokkaat luvut 
ja toiminnot. Mutta ku-
ka saa selvän toimin-
nan sisällöstä ennen 
kuin eletään käytän-
nön todellisuutta. Kuin-
ka toiminnan valvonta 
järjestyy? Valvonta on 
keskeinen, mutta han-
kala organisoida ulkois-
tetulle toimijalle.”

Heikki Aalto suhtau-
tuu julkisten palvelujen 
kilpailuttamiseen yhtä 
kriittisesti.

”Ainakin siinä pitää 
mennä raja, ettei osto-
palveluiden piiriin siir-
rettäisi  ihmisiä, joiden 
kyky vaikuttaa omiin 
asioihinsa ja huolehtia 
omista eduistaan, on 
heikentynyt.”

Hyvänä esimerkkinä 
kaupungin, seurakun-
nan ja kolmannen sek-
torin  yhteistyöstä hän 

pitää Tuulensuunka-
dulla toimivaa Tuulen-
tupaa, jossa Waihtoeh-
to-yhdistys on vuosia 
vastannut päihdekun-
toutujien päivätoimin-
nasta.

”Se taas vaikeuttaa 
Naantalissa asioita, et-
tä kukaan ei johda ja 
kanna vastuuta päihde-
ongelmien ennaltaeh-
käisyn koordinoinnis-
ta. Tarvittaisiin selkeä 
johto.”

”Kuten mielenter-
veystyönkin ennalta-
ehkäisyys”, Pirjo Maja 
sanoo.

Aallon mielestä sosi-
aali- ja osin terveyson-
gelmien taustalta löy-
tyy yleinen talouspoli-
tiikka. Hän muistuttaa, 
että Kelan tukien jäl-
keenjääneisyys juon-
taa 1990-luvun alun 
lamavuosiin.

”Eriarvoisuuden ja 
syrjäytymisen lisään-
tymisellä on keskinäi-
nen yhteys. Nykyiset 
syrjäytyneet nuoret ai-
kuiset ovat 1990-luvun 
alun lama-ajan lapsia. 
Kuten toisaalta myös 
sosioekonomisesti me-
nestyneet, mutta työ-
uransa takia lapsiinsa 
välinpitämättömästi ja 
vastuuttomasti suhtau-
tuvat vanhemmat. He 
ovat nykyhetken yllät-
tävin ilmiö.”

”Taloustaantumassa 
ihmiset pelkäävät. Mo-
ni vanhempi ei uskalla 
jäädä kotiin hoitamaan 
lasta tai jos itse sai-
rastuu,” Raija Haataja-
Nurminen sanoo.

Jarmo Hyvöstä kum-
mastuttaa eläkeläisten 
indeksikorotuksen leik-
kaus.

”Se vähentää osto-
voimaa ja vahvistaa 
taantumaa.”

”Kuten hallituksen 
alv-kikkailukin. Ensin 
ruoan alv lasketaan ja 
vuoden päästä noste-
taan. Samalla noste-
taan yleinen alv-kanta 
23 prosenttiin. Tällä 
on vaikutusta ostovoi-
maan yhteensä enem-
män kuin ruoan alv:n 
laskulla. Suuri osa os-
toksista koostuu kui-
tenkin yleisen alv:n 
alaisista välttämättö-
myyshyödykkeistä.”

Lähemmäs 
kaupunkilaista

Kaupunki rukkasi hallintoaan. Tuleeko yhden ihmisen asia paremmin hoidetuksi, 

kun sosiaali- ja terveystoimi yhdistyivät?

Raija Haataja-Nurmisen mie-
lestä palvelujen turvaaminen 
edellyttää uusien toiminta-
tapojen tarkastelua, kunhan 
lapsi- ja vanhuspalveluita ei 
kilpailuteta.

Jarmo Hyvönen uskoo, että 
alv-kikkailu syö talouspohjaa 
koko yhteiskunnalta.

Heikki Aalto haluaisi ennal-
taehkäisevään päihdetyöhön 
vastuullista johtoa.

Pirjo Majaa epäilyttävät hoi-
toalan kilpailutukset. 

Tämän vuoden alussa neljävuotiskautensa aloittaneessa lautakunnas-
sa edustavat sosialidemokraatteja varapuheenjohtaja Heikki Aalto se-
kä Pirjo Maja ja Raija Haataja-Nurminen. 

Lautakunnan yksilöjaosto käsittelee sosiaali- ja terveystoimen pää-
töksistä tehtyjä muutoksenhakuja. Jaoston puheenjohtajana toimii 
Pirjo Maja ja demarijäsenenä Jarmo Hyvönen.

Hyvinvointijaosto on lähinnä valmisteleva elin, jolla ei ole päätös-
valtaa. Varapuheenjohtajana toimii Heikki Aalto ja toisena demarijä-
senenä Annukka Vilenius-Anttila. Hän ei osallistunut työesteen vuoksi 
lautakunnan demarijäsenten haastatteluun. 

Naantalin demarit
sosiaali- ja terveys-

lautakunnassa
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K
uulostaa 
selvältä 
suomenkie-
leltä. 

”Hyvä 
vanhustyö 

alkaa kaavoituksesta,” 
Taina Lahtiola sanoo.

Kaupungin hoito- ja 
vanhuspalvelujen johta-
ja tarkoittaa maankäy-
tön ja asuntorakentami-
sen suunnittelua.

Mihin rakennetaan ri-
vitalot, joihin moni ikäih-
minen muuttaa aikanaan 
omakotitalostaan, miten 
suunnitella palveluiden 
sijoittuminen, kuinka lii-
kenneyhteydet asuinalu-
eilta palveluiden luokse 
toimivat.

”Ihmisten arkielä-
mään liittyvien ratkai-

sujen kauaskantoinen 
suunnittelu siirtää var-
sinaisten vanhuspalve-
luitten tarvetta hyvinkin 
pitkälle, Lahtiola sa-
noo.

Hän aloitti kuntalii-
toksen jälkeen Naantalin 
kaupungin hoito- ja van-
huspalvelujen johtajana. 
Naantalin kaupungin pal-
velukseen hän siirtyi Lie-
dosta, mutta on asunut 
vuosia Merimaskussa.

Naantalissa tapahtuu. 
Kuntaliitos myllertää 
kaupungin organisaatio-
ta. Sosiaali- ja terveys-
toimet yhdistyivät yhtei-
seksi hallinnoksi.  

Vanhainkodin laajen-
nus ja peruskorjaus tuo-
vat tullessaan isoja pal-
velu-uudistuksia, uusia 
työpaikkoja ja lisää kus-
tannuksia. 

Samalla koko vanhus-

palvelun pitäisi jo valmis-
tautua seuraavan kym-
menen vuoden aikana 
ilmaantuvien, lisääntyvi-
en asiakasmäärien haas-
teisiin.

Vanhainkodin laajen-
nus valmistuu vuoden 
loppuun mennessä ja 
vanhojen tilojen perus-
korjaus loppuvuodesta 
2010. 

Laajennus ja perus-
korjaus tuovat vanhain-
kotiin 26 lisäpaikkaa. 
Uusien paikkojen myötä  
vanhainkodin luonnekin 
uudistuu. Uusista pai-
koista 16 on tehostetun 
palveluasumisen paik-
koja, kymmenen kuuluu 
kuntoutujille. 

” Vanhainkodin toimin-
tatapa on muuttumassa 
laitoshoidosta kuntoutta-
vaksi ja kodinomaiseksi, 
nykyistä itsenäisempää 

asumista tarjoavaksi.” 
Samalla vanhainkoti 

työllistää jatkossa tois-
takymmentä uutta työn-
tekijää. 

Naantalin kaupungin 
vanhuspalveluihin kuu-
luvat myös Rymättylän 
Katavakoti vanhusten 
asuntoineen ja kahdek-
san asukkaan Velkuan 
Kummeli. Naantalissa 
toimii lisäksi Aurinko-
säätiön palvelutalo, jolta 
kaupunki ostaa palvelut. 

Investoinnit ja uudet 
työpaikat maksavat. Jat-
kossa vanhushoidossa-
kin on löydettäviä ylikun-
nallisia yhteistyötapoja.

”Kotihoidon ja sen 
vaatiman lisähenkilökun-
nan tarve voimakkaasti 
seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Ehkä ko-
tihoidon yökäynnit sovel-

tuisivat seudulliseen yh-
teistyöhön.  Samoin mie-
lenterveys- ja alkoholi-
ongelmaisten vanhusten 
erityispalvelut.”

Väestörakenteen 
ikääntymisen kustan-
nuspaineet pakottavat 
monenlaiseen ennakoin-
tiin. Naantalissa toimii 
SAS-työryhmä Lyhennys 
tulee sanoista seuraa ar-
vioi sijoita.

SAS-työryhmä toimii 
moniammatillisena kon-
sultaationa, joka pereh-
tyy jokaisen vanhushoi-
don tarpeessa olevan 
henkilön elämäntilantee-
seen mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti.

”Esimerkiksi tehos-
tettua palveluasumista 
tarvitseva ihminen saa 
mahdollisimman katta-
van huomion, kun kaik-
kien olemassaolevien 

asuntojen ja kokonai-
suuksien arviointi on ta-
petilla.”

Taina Lahtion mieles-
tä sosiaali- ja terveystoi-
men yhdistäminen pal-
velee hyvin tämäntyyp-
pistä toimintaa. 

”Kun eri toimijoi-
den tieto on yhteistä, 
se helpottaa ihmisten 
auttamista.

Nykyään julkisiin van-
huspalveluihin kuuluu 
myös omaishoidon tuki. 
Hoidon sitovuuden mu-
kaan tuen piiriin kuuluvat 
omaishoitajat on jaettu 
neljään maksuluokkaan, 
386 eurosta 970 euroon 
kuukaudessa.

Omaishoitajalla on oi-
keus kolmeen vapaapäi-
vään kuukaudessa. Kun-
ta tarjoaa hoidettavalle 
maksuttoman hoitopai-
kan. 

”Pikavipeistä on tul-
lut merkittävä huono-
osaisuutta lisäävä tekijä 
Suomessa”, katsoo Van-
taan sosiaalisen luoto-
tuksen esimies Pirkko-
Liisa Luotonen.

Myös yhä useammat 
eläkeläiset ovat joutu-
neet pikavippien vuoksi 
vaikeuksiin, koska ovat 

yrittäneet paikata niillä 
terveydenhuoltomeno-
jaan.

”Joiltakin eläkeläisasi-
akkailtamme on ollut jo 
asunto menossa pika-
vippien takia, kun kuu-
kausieristä kertynyt lii-
an suuri määrä ja vuokra 
on pitänyt jättää mak-
samatta”, kertoo Luoto-

nen.
Eläkeläiset ovat Luo-

tosen mukaan pikavip-
pien kasvava kohderyh-
mä, jonka osuus myös 
kaupungin sosiaalisen 
luoton saajista on koko 
ajan kasvamassa.

Eläkeläiset ovat puun 
ja kuoren välissä - vuok-
rat ja elinkustannukset 

nousevat, mutta tulot 
eivät. Eläkeläiset otta-
vat vakuudettomia ku-
lutusluottoja, koska hei-
dän luottotietonsa ovat 
yleensä kunnossa.

”Pikavipit ovat olleet 
ongelma niin kauan kuin 
niitä on myönnetty, kos-
ka se osuu pahiten hei-
koimmassa asemassa 
oleviin.”

Vantaalla ongelmia 
on kartoitettu puhelin-
päivystyksessä, joka on 
käytössä kolmena päivä-

nä viikossa.
”Puheluita tulee koko 

ajan. Se on jokaviikkoi-
nen ongelma.”

Hänen mukaansa asi-
akkaat ottavat yleensä 
yhteyttä liian myöhään.

”Luoton hintaa ei 
myöskään ymmärretä. 
Pikavippien kustannuk-
set ovat ehdottomasti lii-
an kalliita heille. Olen si-
tä mieltä, että todellisen 
vuosikoron pitäisi näkyä 
kaikissa mainoksissa.”

Eläkeläiset eivät ota 

pikavippejä heppoisista 
syistä, vaan pakon sa-
nelemana. Taustalla on 
yleensä yllättävä meno, 
joka liittyy terveyden 
hoitoon.

”Puhutaan jopa tu-
hansista euroista”, Luo-
tonen kuvaa summia.

”Eläkeläiset ovat sin-
nittelijöitä, jotka tur-
vautuvat yhteiskunnan 
apuun vasta kun on pak-
ko”.
                                       

Iltasanomat 9.9.2009

Hyvä 
vanhustyö 

alkaa... 
 Niin mistä? Antaa Taina Lahtiolan kertoa

Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola vastaa myös terveyskes-
kuksen vuodeosaston toiminnasta.

Siteeratut

Eläkeläiset sinnittelevät
pikavipeillä terveysmenoista

Parasta varautumista
Aurinkosäätiön palvelutalon johtaja 
Pirjo Maja tutkailee vanhustenhoitoa 
ammattilaisena ja luottamushenki-
lönä.  

 Hänen mielestään päättäjiltä 
odotetaan kykyä kysellä ja kuunnel-
la, minkälaisia toiveita ilmenee. 

”Muuten on vaarana että perus-
palvelujen arvopohja heikkenee. In-
himillistenkin arvojen on siirryttävä 
talouden ohella käytännön toimin-
taan ja poliittisiin päätöksiin.”

Yksimielisyys ihmisten oikeudesta 
asua kotonaan mahdollisimman pit-
kään ei vielä riitä.

”On saatava tasokasta apua ja 
hoitoa. Mutta entä kun palvelujen 
tuottajien joukko on entistä moni-
naisempaa? Lakipykälien, organi-
saatiokaavioiden, kilpailutusten, 

suurten hoivapalveluyritysten, te-
hokkuusvaatimusten seassa vanhus 
uhkaa jäädä jalkoihin.”

”Uskon että juuri erilaiset asumi-
seen liittyvät ratkaisut ovat kaiva-
tuimpia. Kaivataan kotihoidon kehit-
tämistä, tehostetun palveluasumisen 
ja muun palveluasumisen paikkoja.” 

”Kotihoidon tukipalveluja pitäi-
si saada mahdollisimman varhain. 
Ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat 
ikäihmisille parasta tulevaisuuteen 
varautumista.”

”Vastaus yksinäisyyteen löytyy 
päivätoiminnasta, seurakunnan toi-
minnasta, vapaaehtoistyöstä, yhdis-
tysten toiminnoista ja erityyppisen 
palveluasumisen lisäämisestä.”

 
  Aku Aittokallio
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M
ikko 
Merivir-
ta huo-
maut-
taa, et-
tä ma-

joitus- ja ravitsemusala 
on työllistävyydeltään 
maatalouden veroinen 
toimiala.

Hän oli huolissaan, 
kun elintarvikkeiden 
vähittäismyynnin ja ra-
vintolaruoan alv jou-
tui poliittisen kikkailun 
kohteeksi.

 ”Vaikka lopullinen 
ratkaisu ei ollut se, mi-
kä olisi ollut optimaa-
lista, hyvä torjunta-
voitto kuitenkin”, hän 
sanoo. 

 ”Se, että ravintola-
ala laskee vasta ensi 
kesänä, on pettymys. 
Edessä on pitkä ja vai-
kea talvi ravintola-alal-
la.”

”Nyt on tärkeintä, et-
tä ruokatarjoilu pantiin 
samalle viivalle elin-
tarvikkeiden kanssa. 
Myönnettiin, ettei näi-
tä kahta samalla alal-
la toimivaa sektoria voi 
kohdella niin räikeästi 
eri tavalla.”

Hallituksen alv-kik-
kailu tuohdutti suoma-

laiset ravintolayrittä-
jät, joista ketjuuntu-
misen lisääntyessä 60 
prosenttia on yhä ket-
jujen ulkopuolisia pien-
yrittäjiä.

”Tiesimme, kuinka 
Ruotsissa kävi. Ravin-
tolaruoan alv nousi 25 
prosenttiin, mutta val-
tion verotulot eivät kas-
vaneet lainkaan. Ra-
vintolat lisäsivät muo-
dollista ulosmyyntiään 
alemmalla alv:llä.” 

”Ruokaravintolat 
ovat merkittäviä työl-
listäjiä erityisesti nuor-
ten ja naisten piiris-
sä. Kun ruokaravinto-
lat elävät nyt kovassa 
taloudellisessa ahdin-
gossa, päätöksellä on 
myös elvyttävä vaiku-
tus.”

Naantalissa ravin-
tola-alan elinkeinopo-
liittinen ja työllistä-
vä merkitys korostuu. 
Työntäyteisen mat-
kailusesongin lisäksi 
Naantalin talvikin työl-
listää melkoisesti alan 
ammattilaisia ja har-
joittelijoita. 

Uusi Kilta on mer-
kittävä työllistäjä. Ko-
konaisvahvuus on 25 
työntekijää.

”Pyrimme työllistä-
mään naantalilaisia, 
joita suuri osa työn-
tekijöistämme onkin. 
Tarjoamme myös työ-
harjoittelupaikkoja 

koululaisille.”
Uusi Kiltakin pitää 

ovensa auki jouluun 
asti. Keväällä laitetaan 
paikat kuntoon seuraa-
vaa sesonkia varten. 
Uudessa Killassa se 
on tarkoittanut usein-
kin isoja investointeja 
ravintolan uudistami-
seen. Yrittäjäkaksikko 
Merivirta ja Timo Ojan-
aho tunnetaan antau-
muksellisesta pietee-
tistään ravintolansa ke-
hittämisessä.

Kesän matkailuse-
sonki on lyhyt. Mik-
ko Merivirta toivottaisi 
uudet tapahtumaideat 
kaupunkiin tervetul-
leiksi ennen ja jälkeen 
kesän. 

”Heinäkuussa Naan-
tali ei kaipaa tapahtu-
mia”, hän sanoo.

Hän on joskus pohti-
nut vanhan kaupungin 
puutalomiljöön tarjo-
amia mahdollisuuksia.

”Voisiko luoda ta-
pahtuman, jossa pihat 
ja ehkä ovetkin avau-
tuisivat entisaikojen 
rakentamisesta ja van-
han kunnostamises-
ta kiinnostuneille. Kui-
tenkin herkkää ympä-
ristöä kunnioittaen ja 
vaalien.”

Hän toivoo, että kau-
pungilta löytyisi ny-
kyistä enemmän tukea 
talkoilla tapahtumia 
järjestäville yhteisöille.

Työllistäjän torjuntavoitto
Ravintoloitsija Mikko Merivirta kokee ravintolaruoan alv-ratkaisun torjuntavoitoksi, 

mutta monella ravintolayrittäjällä on edessään vaikea talvi

Mikko Merivirta on toiminut ravintola Uuden Killan ja sen yhteydessä toimi-
van ravintola Valborgin yrittäjänä yhdeksän vuotta.

AKU AITTOKALLIO

P
uhuttelevinta on hiljaisuus. 

Vanhojen kasvistojen lumous on 
moninainen. Ne yhdistävät luonnon-
tiedettä ja estetiikkaa. 

Syvin ihmetys liittyy niiden hiljai-
seen kauneuteen. Se syntyy ajatto-

muudesta. Kuivattu ja prässätty kasvi on samalla 
hetkellä lähes aineeton ja kuitenkin elävä; kos-
keteltava.

Tai päinvastoin. Aika ikään kuin haihtuu hiljai-
suudessa, koska mikään rajallinen ääni ei ole sitä 
mittaamassa omaan muottiinsa. Hiljaisuus syn-
nyttää ajattomuuden kosketuksen.

Hämmästyttävää että se on mahdollista. Vai-
keinta on uskoa, että sen voi synnyttää yhdistä-
mällä työn, tietoisen ajattelun, alitajuisen toimin-
nan sekä luonnonilmiöt ja ihmisen valmistamat 
esineet.

Niin vain tapahtui. Pieni näyttely kosketti kau-
neudellaan, hiljaisella aistivoimallaan. Jotain sa-
maa pelkistettyä ankaruutta näyttäytyy kuin kai-
ken epäolennaisen näkymättömiin kätkevässä 
haikurunossa.

Olen nähnyt muutaman kerran Pirjo Viitasen 
töitä erilaisissa yhteisnäyttelyissä. Hän on aina 
kiinnittänyt huomioni. Joka kerta myös siksi, että 
hän on aina erilainen. Hän on taiteilija joka ajat-
telee ja luo katsojalle yhtäkkisen kokemuksen aja-
tusten ja tunteiden loputtomasta voimasta. Siihen 
riittää pieni, yksinkertainen havainto.

Pirjo Viitasen Herbaario-näyttely Naantalin Kyl-
pylän SPA-galleriassa yhdistää akvarellia ja kol-
laasia, piirroksia ja assemblaasia. Myyntinäyttely 
jatkuu syyskuun loppuun.

                    Herbaarioikkuna. Assemblaasi, 
                    yksityiskohta työstä.

Niin vain tapahtui
Pirjo Viitasen näyttelyssä ääni ja aika katoavat



11

AKU AITTOKALLIO

O
nnelli-
nen valo 
ja har-
maat 
varjot 
vaihte-

levat Juha Haapakos-
ken ajatuksissa.  

Rannikkoseudun pää-
toimittaja aloitti syys-
kuussa sapattivuoden 
työstään. Hän matkus-
taa Pudasjärvelle kor-
jaamaan lapsuudenko-
tinsa vanhaa navettaa. 
Välillä kivääri selkään,  
reppu pykälään ja met-
sälle.  

Varjot jäävät viral-
lisesti päätoimittajan 
työhuoneeseen, mutta 
taitavat kulkea ajatuk-
sissa mukana Pudasjär-
ven maisemiinkin. Haa-
pakoski ennustaa koti-
kaupungilleen Naanta-
lille kovempaa talous-
kuuria kuin monelle 
muulle kunnalle.

”Nesteen, Fortumin 
ja sataman tuotot ovat 
pelastaneet kaupungin 
vuosien aikana monelta 
veronkorotukselta. Nyt 
yhden äyrin korotus-
kaan ei riitä kompensoi-
maan yhteisöverojen ja 
satamamaksujen tulos-
sa olevaa romahdusta.”

”Vaikka kuntaliitos-
avustus antaa hetkek-
si sopeutumisaikaa, 
Naantalia kohtaa isom-
pi kuuri, kuin moni ym-
märtää. Viiden prosen-
tin menokehitykseen 
totuttautumisen jäl-
keen muutos on kova 
ennen kuin vienti alkaa 
aikanaan taas vetää ja 
satamankin toiminnot 
elpyvät.”

Hänen mielestään 
näyttää, että talous-
alueen teollisuuden ve-
turin, laivanrakennuk-
sen hiipuminenkin is-
kee ikävästi Naantalin. 
Naantalilainen pk-teol-
lisuus elää pääasiassa 
laivanrakennuksen ali-
hankinnasta. 

”Telakkateollisuuden 
vaikeudet tietävät isoja 
muutoksia koko seutu-
kunnalle.”

Haapakoski uskoo, 
että esimerkiksi ter-
veyspalvelujen uudel-
leenjärjestämiselle al-
kaa tulla kiire, jotta 
kustannuksista selviy-

dytään jatkossa.
”Perusterveyden-

huolto on pakko ohjata 
aluesairaalaorganisaa-
tion kautta.”

”Naantalissa palkka-
verojen tuotto ei vielä 
tänä vuonna laske sa-
malla vauhdilla kuin yh-
teisöverojen. Ensi vuosi 
on paha, jos taantuma 
pitkittyy. Herättää var-
masti tyytymättömyyt-
tä, kun kaupunki joutuu 
menemään veronmak-
sajien kukkarolle.”

”Kaupungin omat 
palkkamenot eivät ke-
vene, koska kuntaliitos 
edellyttää pitämään yl-
lä viisi vuotta vanhaa 
rakennetta eikä kom-
pensoivaa eläköitymis-
tä näy.”

”Kuntaliitos sinänsä 
on sujunut täällä hie-
nosti. Ainakin me me-
rimaskulaiset olemme 
tyytyväisiä.”

Paikallislehti on mo-
niulotteinen toimija yh-
teisössään. Uutispalve-
lussaan se pyrkii tark-
kailemaan omaa yh-
teisöään ulkopuolelta, 
mutta keskustelufooru-
mina on osallisena kuu-
missa keitoksissa.

Rannikkoseudussa 
keskustelun tahtipuik-
koa heiluttaa monta 
muuta paikallislehteä 
selkeämmin päätoimit-
taja.

Miten yksi henkilö 
voi muodostaa varman 
mielipiteen mistä hy-
vänsä eteen tulevasta 
asiasta?

”Voin vain toimia saa-
mieni faktojen varassa. 
Faktoja on aina tiedos-
sa jokin rajattu määrä. 
Kun olen saanut kaiken 
mahdollisen tietyssä 
ajassa selville, ilmaisen 
oman mielipiteeni. Leh-
ti on riippumaton puo-
luepoliittisesti, mutta 
ei keskusteluun osal-
listuvana mielipiteen il-
maisijana. En pidä vih-
jailusta tai henkilöihin 
käyvästä kirjoitustyy-
listä. Sanon mielipitee-
ni mahdollisimman suo-
raan, mutta asioista, en 
ihmisistä.”

Haapakoski toivoo, 
että lehti kannustai-
si omalla toiminnallaan 
naantalilaisia osallistu-
maan entistä enemmän 
vapaaseen keskuste-
luun kaupungin toimin-
nasta.

”Muodollisen pää-
töksenteon prosessis-

ta vapaa keskustelu 
on tärkeää kehityksel-
le. Olemme kehittäneet 
verkkopalveluammekin 
sen mukaisesti. Jokai-
nen uutinen on kom-
mentoitavissa.”   

Tuoko vuosia leh-
dessä jatkunut lukija-
keskustelu Humaliston 
kaavasta yhä uutta nä-
kökulmaa asiaan?

”Se keskustelu ei 
pääty ennen kuin lopul-
linen kaavaratkaisu on 
olemassa.”

Naantalin kaupungin 
tiedotuksessa Haapa-
koski näkee kehittämi-
sen varaa.

”Isolla organisaati-
olla on omat taktiset 
näkemyksensä tiedot-
tamisesta. Naantalissa 
tiedottaminen voisi ol-
la kaupunkilaisten kan-
nalta joskus paremmin 
ajoitettua.”

”Yleisesti Naantalis-
sa ja muissa levikkialu-
eemme kunnissa tie-
dottaminen on ymmär-
retty hyvin modernisti. 
Uutistoimintaa ja luon-
netta ei koskaan ky-
seenalaisteta.” 

Rannikkoseudun roo-
li yhteisön kehityksessä 
tiivistyy. 

Lehti on perustanut 

Rannikkoseudun neu-
vottelukunnan, jossa 
ilmestymisalueen kun-
nanjohtajat, johtavat 
luottamushenkilöt ja 
seurakuntien edustajat 
kokoontuvat päätoimit-
tajan johdolla keskus-
telemaan alueen kehit-
tämiseen liittyvistä ky-
symyksistä.  

”Seurakuntien edus-
tajat ovat olleet huo-
lissaan nuorten syrjäy-
tymisestä. Eettiset ja 
sosiaaliset kysymykset 
ovat lehdelle tärkeitä, 
mutta ongelmamme 
on, että nuoret tulevat 
tilaajiksemme yleensä 

vasta perheen perus-
tettuaan.”

Haapakosken mu-
kaan 77-vuotiaan Ran-
nikkoseudun levikki on 
kasvussa.

”Viime vuonna viral-
linen tarkastettu luku 
oli 7230.  Nyt olemme 
sellaisessa 7500 kpl:n 
vauhdissa.” 

Alma-konsernin Suo-
men Paikallissanomat 
Oy:n omistukseen ny-
kyään kuuluvan lehden 
talous on pysytellyt 
toistakymmentä vuotta 
alan keskitason yläpuo-
lella.  Lehti työllistää 
kymmenen henkilöä. 

Enemmän mielipiteitä
Paikallislehti Rannikkoseutu tiivistää yhteyksiä 

sidosryhmiinsä ja odottaa lukijoilta innostusta keskusteluun

Rannikkoseudun päätoimittaja Juha Haapakoski aloitti syyskuun alussa vuoden sapattivapaan. 



12

RAKENNUSLIIKE

ATK-PALVELUT

JUHLA- JA 

KOKOUSTILAT

RENGASLIIKE

AUTOKORJAAMO

P
ALVELU

ELAA! 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.

HYVINVOINTI-

PALVELUT

Hieronnan ja jalkojenhoidon erikoisliike
Koulutetut hierojat Jarmo ja Laura Hyvönen

Lauralla myös jalkojenhoidon AT
Ajanvaraukset iltaisin klo 20 jälkeen, puh. 02-435 6289 

Taimontie7 (ent. Siwa) Naantali
www.beneficum.net

LASITUSLIIKE

Kaipaako julkisivusi 
kunnostusta?

Varaa julkisivuremonttisi nyt ja hyödynnä 

veroetu, yhteensä jopa 6000 euroa!

Katso www.kotitalousvahennys.fi

Vinyylipojat      Mikko
044 523 3374       044 523 3373

                                                                     www.vinyylipojat.fi

Koverintie 23, 21160 Merimasku, Naantalissa

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

taattistentila@kolumbus.fi

SÄHKÖASENNUKSET

KODINHOITO-

PALVELU

KEHYSLIIKE

PARTURI-KAMPAAMO

Hirsimäki & Aura
Hilkka ja Pirjo

Tmi Anu Aura

Ilm
a
n
 

a
ja

n
va

ra
u
st

a

p. 02-4351 764

Avoinna: ark. 8-17.00, la 8-13.00

•Valmiit sisustustaulut 
•Kehysten erikoisliike •Kuvat tunnissa!

Tullikatu 12, Naantali, puh. 02-435 1454

www.naantalinkuvaus.fi

 Sähköasennukset ja suunnitelmat

    Palo- ja rikosilmoitinlaitteet

      Tietoliikenne ja automaatio

     Kameravalvonta

vaalanti@sahkokatko.fi

040 861 6232

•
•
•
•

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Naantalin yhdistys

MLL Naantali tarjoaa luotettavaa 
KOTIPALVELUA niin lapsiperheille kuin 
vanhuksille sekä kaikille sitä tarvitseville.
Muistathan kysytyn lasten synttäripalvelun 
tiloineen!

Lisätietoja puh. 0400 732 956


 
Kysy lisää: 

Reijo Mäkynen 
041 5412 433, (02) 436 3040 
reijo.makynen@rainantekopoint.fi 

www.rainantekopoint.fi 

Verkkokauppaan 
www.rainantekopoint.fi 

VIESTEJÄ HYVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ

www.iloinenapina.fi 

T R P 
Kiinteistö- ja Talotekniikka

LVISJA- sekä Sprinkleri-

asennus ja huolto

www.trp.fi

TSL TURUN LÄNTISTEN YMPÄRISTÖ- 

KUNTIEN OPINTOJÄRJESTÖ RY

Onko yhdistyksessäsi oppimisen tarpeita?  

Tarvitsetteko kurssille järjestäjän?  

Olisiko opintokerho hyvä ajatus tiedon keruuseen?

Opintojärjestömme voi auttaa näissä kysymyksissä, vanhan kertaamisessa 

tai uuden oppimisessa. Ota rohkeasti ideasi kanssa yhteyttä jos halukkaita 

on tilaisuuksissa 10 tai enemmän ja opintokerhossa 5 tai enemmän. 

Liisa Santasaari, puh.  050 5277749

Minna Tammi, puh.  0400 545219


