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Kunnallisvaaleissa valitaan kunnallisvaltuustojen jäsenet. Näin 
on muodollisesti ja näin se nähdään myös julkisuudessa. Vaa-
lien alla keskustelu kulkee. Kuka valitaan, kuka putoaa. Puo-
lueet työnnetään helposti sivummalle. Erään valtuustoryhmän 
puheenjohtaja kehuskelee, että hänen tapanaan on ollut valita 
henkilön eikä puoluekannan mukaan äänestyksensä kohdetta. 

Olen kritisoinut tätä ajattelutapaa.  En siksi, ettei jokaisella 
ole oikeus tehdä valintoja oman harkintansa mukaan, vaan siksi 
että tähän liittyy suuri vaara; todellinen demokratia ja uskotta-
vuus tässä helposti syrjäytetään. 

Demokraattinen järjestelmämme perustuu puolueiden kan-
natukseen. Äänestämme vaaleissa ensisijaisesti puolueita, sillä 
puolueiden saamien äänien perusteella jaetaan paikat. 

Valtuuston voimasuhteet ratkeavat puolueiden suhteellisen 
kannatuksen perusteella. Kolmanneksen äänistä saanut saa kol-
manneksen paikoista.  Siis äänestäjä valitsee - halusi tai ei - ää-
nestäessään ehdokasta myös puolueen. 

Jopa niin, että vaikka ehdokas ei tulisi valituksi, vaikutut-
taisivat hänelle annetut äänet vaaliliiton kokonaisäänimäärän 
kautta puolueen paikkamäärään. Ääni ei siten mene hukkaan, 
se siis vaikuttaa. 

On hyvä muistaa sekin, että aniharva tulee valtuutetuksi  
yksin omilla äänillään. Sosialidemokraatit ovatkin lähteneet 
omassa päätöksenteossaan siitä, että myös ne, jotka eivät ole 
valtuustossa, voivat järjestön puitteissa osallistua päätöksente-
koon ja valintoihin. Näin haluamme tarjota laajemman, myös 
vaalien välillä tapahtuvan vaikuttamisen kunnallisiin päätöksiin. 
Monessa muussa puolueessa valta on pelkästään valtuutetuilla.

Uskottavuudelle aiheutuu ongelma erityisesti silloin, kun puo-
lueiden edustajat näkyvästi profiloituvat puoleen kannan vastaisil-
la teemoilla. Kirjoitin aiheesta esimerkin avulla nettisivullamme:   

”Ajatelkaapa äänestäjää, joka on äänestänyt kokoomuslaista 

ehdokasta, joka kiihkeästi vastustaa läppäsiltaa. Hänen äänensä 
meni kuitenkin läppäsillan innokkaimmalle kannattajaryhmälle, 
Kokoomukselle. Tai päinvastoin niitä läppäsillan kannattaneita 
kokoomuslaisia äänestäjiä, jotka saivat tärkeimmän suunnittelu-
kollegion puheenjohtajaksi läppäsillan innokkaimman vastusta-
jan. Näille molemmille äänestäjäryhmille syntyy demokratiasta 
kummallinen käsitys. Kunnallishallinnon uskottavuus ja poli-
tiikan arvostus laskee tällaisten ristiriitojen johdosta. Siitä olen 
ollut huolissani.”

Demokratian ritariksi kutsutaan äänestäjää, joka arvioi puo-
lueiden käyttäytymistä ja tekee sen perustella valinnan. Val-
tuustossa istuvia puolueita voi verrata näytön perusteella. Uudet 
yrittäjät sen sijaan eivät voi teoilla puhua. 

Uusien puolueiden tulisikin selvästi kertoa – mieluummin 
laajasti – tavoitteensa ja edustajiensa sitoutuminen ohjelmaan. 

Tiedämme hyvin, että puheet harvoin muuttuvat teoksi.  
Muistissa olevista puheiden ja tekojen ristiriidasta pahimman 
luokan esimerkki on entisen SMP:n vaalisanoma: ”Poistamme 
työttömyyden kolmessa kuukaudessa”. Käytännön teot myö-
hemmin tasavallan hallituksessa osoittivat puheet tyhjiksi ja 
vaikka Vennamon puolue onkin menneisyyttä, on populismin 
idea taas uuden sukupolven käyttövoimana. 

Päätöksentekijöitä vaaleissa valitaan. Nimenmukaisesti pää-
töksentekijän pitää tehdä päätöksiä. Päättämättömyys ja jousta-
mattomuus ovat vaarallinen yhdistelmä. 

Naantalissa on kärsitty tästä. Uskalluksen puute on johtanut 
päätösten siirtämiseen.  Pelko kannattajien ja tukijoiden me-
netyksestä on johtanut joustamattomuuden ja ylimielisyyden 
yhdistelmään, joka saa terveen itsetunnon puuttuessa ylivallan. 

Hyvin toimiva ja tehokasa hallinto edellyttää avointa ja rehtiä 
yhteistyötä. Vain siten Naantalin kokoinen kaupunki voi saavut-
taa menestystä ja palvella hyvin asukkaittaan. 

Sosialidemokraateilla on pitkä historia, jonka kuluessa olem-
me  vakaalla työtavalla olleet rakentamassa parempia palveluja 
ympäristön vaatimukset tunnustaen ja talouden mahdollisuudet 
huomioon ottaen.

Tapanamme on ollut kertoa tavoitteistamme selkeästi ennen 
vaaleja. Vaalien välillä olemme huolehtineet siitä, että ajatuk-
semme ja toimintamme perusteet ovat kaikkien halukkaiden 
tiedossa jatkuvalla ja näkyvällä tiedottamisella.

 Vaikka edustajamme ovat yksilöitä omine mielipiteineen, 
niin ryhmänä uskomme vapaaehtoisen yhtenäisyyden voimaan. 

Siksi linjaamme on helppo arvioida jälkikäteen. Yhtä helppoa 
ja luotettavaa on arvioida etukäteen tulevan toiminnan nuotit, 
kuten kirjoitukset tässä lehdessä kertovat. Näkemyksemme ovat 
luotettavasti tiedossa. 

Kun valitset sosialidemokraattisten ehdokkaiden joukosta, saat 
sitä mitä tilaat, luotettavuutta ja uskottavuutta.

Mikko Rönnholm

Luotettavuus ja 
uskottavuus

Yhteiset jutut 

Monimutkainen paratiisi
Romanialainen ystäväni Fartade on 
aurinkoinen veikko. Kysyin hänel-
tä, mikä häntä  vaivaa. Miksei hän 
ole koskaan kiukkuinen, kuten minä.

Fartade kertoi ihanasta vaimos-
taan ja suloisista lapsistaan. Väi-
tin vastaan. Minäkin olen surkeasti 
pihkassa vaimooni, enkä voi käsit-
tää että Jumala jonka olemassaoloon 
en edes usko, on palkinnut minut 
kolmella hurmaavalla lapsella jotka 
ovat paljon fiksumpia kuin minä. Ih-
misen on pakko olla joskus kiuk-
kuinen.

Fartade tuli puolitiehen vastaan. 
Olen minä joskus murheellinen, hän 
sanoi, kun on ikävä kotikulmille. 

Fartaden ikävää helpottaa hänen 
veljensä ja tämän perhe. Veli muut-
ti Englannin kautta Suomeen ja pe-
rusti 2000-luvulla yrityksen, joka 
on myös rekisteröity Suomeen. Veli 
työllistää kymmenkunta työntekijää.

Fartade suuntasi Suomeen neljä 
vuotta sitten. Nyt ekaluokkalainen 
tytär ja päiväkoti-ikäinen poika ovat 
oppineet päiväkodissa sujuvan suo-
men kielen taidon. Akateemisesti 

koulutettu vaimo opiskelee suomen 
kieltä.

Fartade työskenteli Romaniassa 
insinöörinä ja opettajana. Suomessa 
hän työskentelee rakennuksilla laat-
ta-asentajana. Hän nauttii työstään. 
Ei stressiä, vakaa toimeentulo, hän 
sanoo, jos joudun välillä lomautetuk-
si, saan työttömyyskorvauksen.

Fartaden kanssa on hauska heittää 
huulta. Hän on maailman lempein 
mies, mutta paljon muutakin. Hän 
on opettajani. 

Yhtenä päivänä hän alkoi ylistää 
Suomea, tarkemmin sanottuna yh-
teiskuntaamme, juuri sitä, joka on 
meille alituisen valituksen kohde.

Hän kehui päivähoitoa, maksu-
tonta peruskoulua, ammatti- ja kor-
keakoulutusta, jonka saamiseksi ei 
tarvitse lahjoa ketään vaan päinvas-
toin, valtio jopa antaa rahaa, jos ha-
luaa opiskella.

Eniten hän ihmetteli asumistam-
me. Jokainen voi asua korkeatasoi-
sesti ilman että on pakko omistaa 
asuntoaan. 

Suomi on paratiisi, Fartade sanoi.

Suomalainen hyvinvointivaltio 
on tuskin 40-vuotias. Toisin kuin 
Fartadelle, meille suomalaisille se 
on itsestäänselvyys. Ja kuten sanottu, 
löydämme siitä pelkkiä epäkohtia.

Itsestäänselvyys se ei ole kos-
kaan ollut. Silläkin on historiansa. 

Kuuntelin jokin aika sitten Yle 
Puheelta 1970-luvulla kouluhalli-
tuksen pääjohtajana toimineen sosi-
alidemokraatti Erkki Ahon muistoja 
peruskoulun syntyvaiheista. Oikeis-
to jalkautui kautta maan kokoomuk-
sen johdolla kuntiin ja kouluihin 
vastustamaan tuota ”pirullista suun-
nitelmaa”, joka on osoittautunut yh-
teiskunnan vakauden perustaksi ja 
kansainvälisesti menestystarinaksi. 

Samaa vakautta on luonut kun-
nallinen terveyskeskus. 1960-luvul-
la yksityinen lääkäri passitti kaksi 
kuukautta kovia rintakipuja pote-
neen äitini apteekkiin ostamaan as-
periinia ja takaisin Kaivohuoneen 
keittiöön yövuoroon. Äitini piti 
odottaa rajuun sydänkohtaukseen 
asti, jotta hän lääkärin mielestä kel-
pasi potilaaksi.

Hyvinvointivaltion terveyden-
hoito ei kysele potilaan sosioeko-
nomista taustaa. Hyvinvointijärjes-
telmä hoitaa jokaisen ihmisen. Sille 
on hyvä termi: ihmisarvo. 

Tuo ihmisarvokin oli terveyspal-
veluiden tasavertaisuudesta säädet-
täessä järkytys oikeiston kansan-
edustajille, ilmeisesti niin paha että 
joutuivat sairauslomalle, koskapa 
oikeisto hävisi eduskunnassa rat-
kaisevat äänestykset.

Hyvinvointivaltion vaikutuksia 
on välillä vaikea havaita.

Tähtitieteen professori Esko Val-
taoja on viitannut tilastoihin, jotka 
osoittavat että väkivaltarikollisuus 
on hyvinvointisysteemin aikana vä-
hentynyt.

Meillähän on toriparlamenteis-
sa asiasta päinvastainen luulo. Se 
on ymmärrettävää. Mediatutkijat 
ovat osoittaneet, että tiedotusväli-
neet kertovat väkivaltarikoksista 
yhä enemmän ja yhä näyttävämmin.

Jo pari vuotta on keskusteltu, että 
joka päivä eläköityy pysyvästi neljä 
alle 30-vuotiasta suomalaista. Suu-

riman ryhmän muodostavat hyvin 
koulutetut naiset.

Niinpä media on hehkuttanut, et-
tä mielenterveysongelmat räjähtä-
vät käsiin.

Mainostan taas Yle Puhetta. Psy-
kiatri Jukka Kärkkäinen kertoi pari 
viikkoa sitten kanavalla, että kaikki 
terveystutkimukset osoittavat, että 
mielenterveysongelmat ovat viime 
vuosikymmeninä pikemmin vähen-
tyneet. 

Tämäkin on tapahtunut hyvin-
vointivaltion aikana.

Kärkkäinen sanoi, että diagnoti-
sointi on täsmentynyt. Yhä useam-
min diagnoosi toteaa vaikean ma-
sennuksen. 

Sosiaalivakuutusjärjestelmäm-
me ohjaa vaikeasti masentuneet 
eläkkeelle, vaikka he olisivat lää-
ketieteellisesti parannettavissa, 
myös osa-aikatyön mahdollisuutta 
nykyistä joustavammin hoitoon yh-
distämällä.

Pidetään huolta paratiisista.

Aku Aittokallio  
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Viisi päivää Armon Valoa
Hidas vuodenaika tuo tullessaan hiljentymisen. Se tuo Naantaliin myös ajankohtaan so-

pivan uuden tapahtuman, Lux Gratiaen. Sitä ennen Naantalin museo juhlistaa 

näyttelyssään satavuotiasta Naantalin Energiaa.

Kuulostaa lupaavalta

Kulttuuri- ja tiedotussihteeri  Anu Anttila (vas.) ja museojohtaja Anne Sjöström vastaavat kaupungin yhteistyökumppaneiden kanssa Naantalin ympärivuotisesta 

tapahtumatarjonnasta.

AKU AITTOKALLIO

N
aantalin kulttuuri-
palvelut sai vuo-
si sitten mielui-
san yhteydenoton. 
Suomen Kulttuuri-
rahaston Varsinais-

Suomen Maakuntarahasto tarjoutui 
tukemaan uusia tapahtumahankkeita.

Kulttuuritoimijoiden yhteistyö on 
tuottanut Naantalissa viime vuosina 
lähes ympärivuotista tapahtumatar-
jontaa. Syksyn tullen tapahtumatar-
jonta on hieman hiljentynyt. 

Rahaston yhteydenotto tuotti no-
peasti syksyyn sijoittuvan uuden, Lux 
Gratiae -tapahtuman, Armon Valon.

- Ajattelimme syksyn hiljaisuut-
ta, hidasta vuodenaikaa. Minkälaiset 
yleisötapahtumat sopisivat pimene-
vään aikaan, tapahtuman koordinoin-
nista vastaava kulttuurisihteeri Anu 
Anttila sanoo. 

Syntyi mittava monikulttuurinen 
ohjelma. Se luo yleisötapahtumia vii-
delle päivälle kantakaupunkiin, Meri-
maskuun, Rymättylään ja Velkuaan. 

Lokakuun viimeiselle viikolle si-
joittuva Lux Gratiae sisältää konsert-
teja, musiikin ja valokuvan yhteisesi-
tyksiä, liikuntaa patikoiden tai juos-
ten, esitelmiä, tulishown.

Naantalin museon Humpin näyt-
telytilankin ovet avautuvat yleisölle 
lokakuussa. Museo juhlistaa satavuo-
tiasta Naantalin Energiaa näyttelyllä, 
jonka museo on koostanut yhdessä 
sähköyhtiön kanssa.  

- Energiansäästöviikon teemapäi-
vänä järjestämme Humpissa koko päi-
vän erilaisia tapahtumia, museojohta-
ja Anne Sjöström sanoo.  

Näyttely on avoinna 9.-12.10. klo 

13–17, paitsi keskiviikkona 10.10., 
jolloin vietetään valtakunnallista 
Energiansäästöpäivää klo 12–18. 

Tuolloin Humpissa on tarjolla 
pullakahvit ja näyttelyä esitellään 
kiinnostuneille. Lisäksi paikalla on 
yhtiön henkilökuntaa, joka opastaa 

säästeliääseen energiankäyttöön.    
Naantalin museon syksy on poik-

keuksellisen kiireinen, koska sata-
vuotisnäyttelyn ohella perinteisen 
joulunäyttelyn valmistelu on alka-
nut. 

- Tänä jouluna paneudumme jou-

luruokiin ja niiden historiaan, kuinka 
joulun ruokakulttuuri on aikojen ku-
luessa muuttunut.

Syyskauden kiintoisiin musiik-
kitapahtumiin kuuluu marraskuinen 
Metallifonia! 

Saksofonisti Olli-Pekka Tuomi-

salo ja pianotaiteilija Risto-Matti 
Marini esittävät raskasta kamarimu-
siikkia. Kristoffer-salissa kuullaan 
17.11. muun muassa Van Halenia, 
Led Zeppeliniä ja Yngwie Malm-
steenia.

AKU AITTOKALLIO

Lux Gratiaen ohjelma lupaa paljon. Naantaliin on syntynyt ta-
pahtuma, joka perinteeksi muodostuessaan vetää tulevina vuo-
sina yleisöä Naantalia laajemmaltakin alueelta.

Tapahtuman kiintoisimpiin ideoihin kuuluvat kuvakonsertit 
Rymättylän ja Merimaskun kirkoissa sekä Velkuan Sinervon 
talossa. 

Viulisti Henrik Lintunen ja pianisti Sakari Lipasti elävöit-
tävät Rymättylässä Otavan saaren valokuvaaja Matti Rinteen 
valokuvia, joita on ollut aikaisemmin nähtävissä muun muassa 
Rymättylän kirjastossa. 

Samat esiintyjät soittavat Velkuassa Sinervon talossa, jossa 
on esillä valokuvaaja Paul Brückin vetämän kuvakävelyn valo-
kuvia. Merimaskussa soittaa sellisti Lukas Stasevskij, nähtävillä 
on Merimasku-Seuran valokuvia.

Kuvataiteilija Kristiina Turtonen ja musiikkiterapeutti Anne 
Siekkinen johdattavat myös musiikin ja kuvataiteen vuorovai-
kutukseen. He vetävät Maijamäen koulussa kurssin Kaamoksen 
selätys musiikin ja kuvataiteen avulla. 

Viisipäiväisen tapahtuman avaa kaamoskonsertti Veden tiet 
Rymättylän kirkossa. Laulaja Marja-Kaisa Korkala on nimen-
nyt ohjelmansa Pyhiä lauluja luomakunnalle.   

Kristoffer-salissa voi osallistua keskiaikaisten birgitta-
laislaulujen kurssille. Lauluyhtye Vox Silentiin esittää bir-
gittalaislauluja Naantalin kirkossa. Merimaskun kirkossa voi 
osallistua virsitoivelaulujen iltaan. Helianthus-kuoro toimii 
esilaulajana, kanttori Tiina Lustig säestää.

Arkeologi Kari Uotila ja tähtitieteen professori Esko Val-
taojakin vierailevat Kristoffer-salissa. Uotila kertoo Naanta-
lin pitkäaikaisista arkeologisista kaivauksista. Valtaoja poh-
tii, onko avaruudessa elämää.

Innokas liikkuja voi taivaltaa 25 kilometrin Pyhän Jaako-

bin reitin Naantalista Rymättylään kävellen tai juosten. Kirk-
kopuistossa nähdään Circus Lumican tulishow. Astrologi 
Satu Ruotsalainen kertoo Kristoffer-salissa näkemyksensä 
vuodesta 2013. 

Lux Gratiaen päättää Turun konservatorion kamarikuoron 
konsertti Naantalin kirkossa. Kuoro esittää Johann Sebasti-
an Bachin, Johannes Brahmsin ja Max Regerin musiikkia.

Paljon muutakin on luvassa. Osa tapahtumista edellyttää 
ennakkoilmoittautumista. 

Lux Gratiaen järjestävät 24.-28.10. Naantalin kulttuurita-
loyhdistys, Naantalin kaupunki, Naantalin Matkailu Oy sekä 
Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakunnat. 

Yksityiskohtainen ohjelma aikoineen ja paikkoineen sekä 
ilmoittautumisohjeineen löytyy osoitteesta www.naantali.fi/
luxgratiae

Muu tapahtumatarjonta löytyy osoitteesta www.naantali.
fi/tapahtumat
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4 EHDOKASELÄMÄÄ

Tanssien, soittaen, urheillen, vanhaa taloa korjaten
Onpas tarttuvaa, innostus ja elämänilo. Harrastuksia riittää työn ja koulupäivän päälle. Lukuisten harrastusten taitureista yksi käy erään harr

Jos on reipas ote omaan elämään, taitaa olla luonnollis-
ta että ihmisestä tulee ehdokas kunnallisiin luottamus-
tehtäviinkin. Noora-Nella Maja, Nora Nyrhinen, Miia Sa-
lonen, Kaisa Sipponen, Markus Helenius, Manu Laakso-
nen ja Lauri Laine kuuluvat Naantalin sosialidemokraat-
tien ehdokkaisiin lokakuun kuntavaaleissa. 
Jokaisella on oma mielenkiintoinen tarinansa. 

”Vapaa-aikanani tykkään 
tanssia, lukea ja liikkua luon-
nossa. Tanssin mieluiten 
perinteisiä lavatansseja ja 
swing-tansseja. Foxit, vals-
sit, tangot, humpat, jenkat, 
polkat, fusku, bugga, boogie 
woogie - kaikki käy. Luon-
nossa marjastan, sienestän, 
liikun merellä, vaellan met-
sässä, joskus yönkin yli.  Suu-
rin osa vapaa-ajasta kuluu tie-
tysti perheen parissa.”

” Olen syntyisin Naan-
talista, mutta asunut kaksi-
kymmentä vuotta Merimas-
kussa, koko lapsuuteni ja 
teini-iän. Rakkaus vei välil-
lä seitsemäksi vuodeksi Pal-
tamoon, mistä palasin nel-
jä vuotta sitten taas Naan-
taliin.”

”Naantalin, Merimaskun 

ja Rymättylän yhdistymisen 
sujui hyvin, koska kunnat 
olivat tehneet yhteistyötä jo 
ennen yhdistymistä, muun 
muassa terveydenhuollossa 
ja sivistyspuolella.”

”Minua vetävät eniten 
puoleensa sosiaali-, terveys- 
ja sivistysasiat. Kainuussa 
työskentelin ohjaajana huu-
mekuntoutuskodissa. Työ 
oli vaativaa, mutta monin 
tavoin antoisaa. Opin, kuin-
ka hyvä työnohjaus ja riit-
tävän hyvä tiimi rakentavat 
työyhteisöä ja luovat onnis-
tumisia.”

”Sosiaali- ja terveys-
puolen perusasiat toimivat 
Naantalissa hyvin. Kunhan 
muistamme, että resursseja 
ei voi kiristää kohtuuttomas-
ti. Ennaltaehkäisevää perhe-

työtä olisi kehitettävä, koska 
se loisi rakenteellisia sääs-
töjä. Tarvitsemme kuraatto-
reita lisää kouluihin, ajoissa 
keskusteluapua sitä tarvit-
seville, jotta ongelmat eivät 
kärjistyisi.”

”Merimaskulainen sosi-
alidemokraatti Seppo Ansa-
maa pyysi minua kuntavaa-
leihin ehdokkaaksi. Sosiali-
demokratia oli minulle help-
po valinta. Oikeudenmukai-
suus edellyttää, että otamme 
huomioon ihmisten hyvin-
kin erilaiset lähtökohdat.” 

Kuunnellaan
perheitä

Miia Salonen
37-vuotias lastentarhanopettaja

”Olen liikunnallinen, har-
rastan kaikenlaista liikuntaa 
mitä vain perheellisenä 5- ja 
2-vuotiaiden lasten isänä eh-
din.” 

”Tällä valtuustokaudella 
olen ollut koulutuslautakun-
nan varajäsen.  Aikoinaan 
kiinnostukseni luottamus-
toimintaan  syntyi siitä, että 
äitini on ollut mukana kun-
nallispolitiikassa pitkään. 

”Myöhemmin huomasin, 
että jotkin asiat voisivat ol-
la paremminkin. Kun sitten 
vertailin eri puolueille tär-
keitä asioita, itselleni sopi-
vimmat painotukset löytyi-
vät Sdp:n ohjelmista.” 

”Olen nyt toista kertaa 
ehdokkaana. Parhaiten asi-
oihin pystyy vaikuttamaan, 
jos pääsee itse mukaan teke-

mään päätöksiä. Kunnallis-
politiikka vaatisi mielestäni 
Naantalissa myös hieman 
uutta nuorempaa verta.”

”Pääasiassa Naantalissa 
asiat ovat aika hyvin, niin 
lapsiperheillä kuin muilla-
kin. Toki parantamisen va-
raakin löytyy. Esimerkiksi, 
onko syytä lopettaa kotihoi-
dontuen kuntalisää? Voisiko 
julkista liikennettä parantaa 
Naantalin saaristo-osiin? 
Aikuiset työikäiset ihmiset 
pitäisi saada hoitamaan ter-
veyttään ja kuntoaan. Sai-
simme aikaan suuria säästö-
jä tulevaisuuden terveyden-
huollossa. Voisimme ehkä 
muutenkin ajatella asioita 
enemmän pitkällä aikavälil-
lä.”

”Eniten kiinnostavaa lau-

takuntaa olisivat vapaa-ai-
kalautakunta, saaristolau-
takunta ja sosiaali- ja ter-
veyslautakunta. Toki paikka 
missä lautakunnassa tahansa 
kiinnostaa.”

Omaehtoisuudella säästöjä
terveydenhoidon menoihin

Markus Helenius 32-vuotias palomies

”Harrastan paljon. Minulla on 
vajaan vuoden ikäinen shet-
lanninlammaskoira Jesse, jon-
ka kanssa harrastan tokoa ja 
koiratanssia. Soitan Naantalin 
musiikkiopistossa pääsoitti-
menani konserttikanteletta ja 
sivusoittimena pianoa. Soitan 
myös sähkökannelta Senni Es-
kelisen opetuksessa Helsingis-
sä. Harrastan ratsastustakin.” 

”Olen huomannut oma-
kohtaisesti ja läheisten kaut-
ta, että elämä ei aina ole niin 
helppoa ja yksinkertaista. Tar-
vitaan monesti myös ulkopuo-
lista apua. Yhteiskunnalliset 
päätökset vaikuttavat meidän 
jokaisen elämään, joko positii-
visesti tai negatiivisesti.”

”Olen aina ollut sitä miel-
tä, ettei saisi vain arvostella 
päättäjiä ja heidän päätöksi-
ään, jos ei itse ole valmis osal-
listumaan millään tavoin asi-
oihin. Jokaisella on kuitenkin 
jollain tasolla yhteiskunnassa 
mahdollisuus tulla kuulluksi 
ja vaikuttaa päätöksiin. Tieten-
kin toisen hyvä on toisen paha, 
mutta aina löytyy jokin kultai-
nen keskitie.” 

”Minua kiinnostaa sosiaa-

lipolitiikka. Koen että yhteis-
kunnassamme on todella mo-
nia sen avun tarpeessa olevia 
ja haluaisin vaikuttaa erityises-
ti heidän asioihinsa, jotta jokai-
nen apua tarvitseva saisi par-
haan mahdollisen avun.” 

”Myös nuorten hyvinvointi 
huolestuttaa. Yhä usempi nuori 
voi huonosti, kärsii stressistä ja 
erilaisista mielenterveysongel-
mista ja on syrjäytynyt. Halu-
aisin vaikuttaa nuorten koulu-
oloihin, vapaa-ajan mahdolli-
suuksiin ja heidänkin kuulluksi 
tulemiseensa.” 

”Jokainen ihminen on arvo-
kas. Jokaisella pitäisi olla mah-
dollisuus tulla kuulluksi vaikka 
jonkun toisen ihmisen avulla, 
jos omat voimat eivät riitä.” 

”Olen elänyt suvussa ja per-
heessä, jossa politiikka on ollut 
keskeinen osa elämää. Äitini, 
isoisäni, tätini ja äitini kummi-
setä ovat osallistuneet tai osal-
listuvat edelleen kunnallispo-
litiikkaan, äiddin pikkuserkku 
toimii kansanedustajana.”

”Olen kuullut eri puolueista 
ja itse pikkuhiljaa muodostanut 
omat käsitykseni tästä maail-
masta sekä ajatuksista ja ar-

voista, jotka ovat itselleni tär-
keitä. Sdp:n arvot ovat lähellä 
omia arvojani. Sdp:n sivuilta 
löytyy lause: Koulutus, hoiva, 
sosiaaliturva ja terveydenhuol-
to ovat perusoikeuksia, joiden 
saamisen tulee riippua tarpees-
ta, ei maksukyvystä tai asemas-
ta yhteiskunnassa.”

”Naantali on mielestäni eri-
tyisen hyvä kaupunki asua. Ei 
liian iso, eikä liian pieni. Kaik-
ki peruspalvelut ovat lähellä. 
Harrastusmahdollisuuksia löy-
tyy kaikenikäisille. Naantali 
on kaunis kaupunki, suurim-
man osan vuodesta rauhalli-
nen. Koiranomistajana pidän 
erityisesti Naantalin rannasta 
ja ulkoilumahdollisuuksista. 
Luontoa löytyy vaikka asuu-
kin palveluiden lähellä. Se ei 
ole kaikkialla ole mahdollista.” 

”Kuntapolitiikassa olen 
kiinnostunut erityisesti so-
siaalilautakunnan ja tietysti 
musiikkiharrastukseni vuok-
si myös kulttuurilautakunnan 
työstä.” 

Palveluiden heikentäminen
kostautuisi tulevaisuudessa
Manu Laaksonen 
40-vuotias offsetpainaja

Jokaisella pitäisi olla 
mahdollisuus

Noora-Nella Maja
19-vuotias Puolalanmäen 
musiikkilukion abiturientti

”Työskentelen koneenhoitaja-
laitosmiehenä ja toimin kolmat-
ta kaksivuotiskautta työpaikka-
ni Turun Kirjekuoritehdas Oy:n 
pääluottamusmiehenä. Toimin 
myös viidettä kautta työpaikka-
ni työsuojeluvaltuutettuna.  Li-
säksi olen ammattiosaston sih-
teeri ja osastoni edustaja SAK:n 
paikallisosastossa.” 

”Ay-toiminta liittyykin vah-
vasti myös vapaa-aikaan, jo-
ka muuten täyttyy 1950-luvun 
rintamamiestalon kunnostami-
sesta Luonnonmaalla ja asun-
tovaunuharrastuksesta.”

”Kiinnostuin yhteiskunnal-
lisista asioista ja mahdollisuu-
desta vaikuttaa niihin, kun poh-
din kasvavaa oman edun tavoit-
telua ja ahneutta. Ajattelin, että 
epäkohtiin täytyy voida vaikut-
taa ja ongelmia ratkaista myön-
teisesti, olipa kyse työnantajan 
ja työntekijän vastakkainaset-

telusta tai toimimisesta oman 
elinympäristön parantamiseksi 
ja yhteisön ongelmien ratkai-
semiseksi.”

”Sosialidemokraattien arvot 
ovat lähinnä palkkatyöntekijän 
elämänarvoja. Se on ollut mi-
nulle lähes itsestäänselvää jo 
verenperintönä. Oma elämän-
kokemus on syventänyt tietoi-
suutta.”

”Olen syntynyt Turussa, 
mutta asunut Naantalissa jo pit-
kään. Naantali on hieno paik-
ka asua. Merellinen, yhtäaikaa 
maaseutumainen kylä ja kui-
tenkin kaupunki sosiaali-, ter-
veys-, vanhus- ja muine palve-
luineen.” 

”Palvelut ovat säilyneet tä-
hän asti kokonaisuutena hyväl-
lä mallilla, joskin aina tietysti 
yksityiskohdissa on parannet-
tavaa.”

”Nyt on alkanut kasvaa 

epäilys, että ei seurattaisi ylei-
sesti hyväksyttyä ja hyväksi 
koettua linjaa, vaan ryhdyttäi-
siin heikentämään palveluja, 
tulevaisuuden kustannuksella. 
Palvelujen heikentäminen tuli-
si kaikkein kalleimmaksi, kun 
jälkiä pitäisi myöhemmin kor-
jata.” 

”Lautakuntaedustajana voi-
sin ajatella palvelevani naan-
talilaisia parhaiten sosiaali- ja 
koulutus- sekä rakennus- ja 
kaavoitusasioissa.”

AKU AITTOKALLIO
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 vanhaa taloa korjaten
astusten taitureista yksi käy erään harrastuksensa vuoksi Helsingissä asti. 

”Tällä hetkellä harrastukseni 
ovat suurimmaksi osaksi vuo-
den ikäisen Niklaksen kanssa 
yhteisiä. Lapsijumppaa, vau-
vauintia ja hiekkakakkujen 
tekoa. Lisäksi livahdan jos-
kus vaikkapa zumbatunnille. 
Kiinnostuksen kohteita ovat 
matkustaminen ja valokuva-
us.”

”Olen oikeastaan paluu-
muuttaja, vaikka virallisesti 
olenkin ollut koko ajan naan-
talilainen. Olin ensin työko-
mennuksella Lontoossa, sitten 
töissä Espoossa, kunnes siir-
ryin työhön Turkuun ja pala-
sin Naantaliin.”

”Ennen väliaikaista Naan-
talista-muuttoa ehdin osallis-

tua kolme kautta luottamus-
tehtäviin koulutuslautakun-
nassa, vapaa-aikalautakun-
nassa, kaavoitus- ja ympäris-
tölautakunnassa ja valtuustos-
sa sekä Raision seudun koulu-
tuskuntayhtymän hallituksen 
varapuheenjohtajana.”

”Naantali on pärjännyt ta-
loudenpidossaan ja palvelu-
jensa tuottamisessa hyvin. 
Emme ole joutuneet karsi-
maan palveluita samalla ta-
valla kuin moni muu kunta. 
Esimerkiksi lasten päivähoi-
totilanne on Naantalissa erit-
täin hyvä.

”Se ei ole sattumaa, vaan 
perustuu tietoisiin toiminta-
tapoihin. Luottamushenkilöt 

pystyvät reagoimaan nopeas-
ti muuttuviin tilanteisiin, kun 
muutokset on ennakoitu aikai-
semmissa päätöksissä.”

”Naantalin kaavoitus on 
viime vuosina ollut liiankin 
maltillista. Meidän pitää jat-
kossa huolehtia tonttien riit-
tävyydestä. Keskustan kehit-
täminen on juuttunut paikal-
leen. Uusien tonttienkaan kaa-
voitus ei luo uutta veropohjaa 
riittävästi, vaan keskusta tar-
vitsee uusia asukkaita veron-
maksajiksi ja turvaamaan kes-
kustan kaupalliset palvelut.”

”Keskustan asuntoraken-
tamisen lisäksi linja-autoase-
man ongelma pitäisi ratkaista. 
Nykyinen asema vie tarpeet-
tomasti tilaa muulta kehittä-
miseltä.”

”Vaikka olenkin saanut ko-
toa vaikutteita ja Mikko Rönn-
holm on kummisetäni, en ole 
saanut koskaan perhepiiristä 
tietoisia kehotuksia sosialide-
mokratian suuntaan.”

”Sosialidemokratia on ol-

lut minulle luonnollinen ja 
helppo valinta. Demarit ovat 
monipuolisesti suvaitsevai-
sia, kokonaisvaltaisemmin ja 
yhteiskunnallisemmin kuin 
esimerkiksi vihreät tai kokoo-
mus. Meidän pitää vain saada 
entistä paremmin myönteinen 
viestimme perille.”

”Lautakunnista lähimpänä 
minua ovat koulutuslautakun-
ta sekä kaavoitus- ja ympäris-
tölautakunta.”

Keskipisteessä
Naantalin keskusta 
Kaisa Sipponen
35-vuotias ekonomi, hoitovapaalla

Kaavapäätöksiä 
nopeasti

Lauri Laine 
68-vuotias palomestari, eläkkeellä

”Harrastan liikuntaa, eniten 
lentopalloa suvun kanssa ja 
myös Rymättylän Soihdussa. 
Rymättylän lenkkikavereissa 
käyn, kun ehdin. Taloni läm-
piää puilla, ja puut teen itse 
veljeni ja muitten sukulaisten 
kanssa hoitamalla samalla tei-
den varsien ja asuntojen ym-
päristössä puustoa. Jos jää ai-
kaa, osallistun sinibarettien 
toimintaan. Myös veneily ja 
meri kiinnostavat. Käyn on-
gella perheen kanssa.” 

”Saaristo-Naantalin en-
simmäinen valtuustokausi 
on sujunut hyvin. Oma val-
tuustoryhmäni on kuunnel-

lut saaristolaisten näkemyk-
siä tarkalla korvalla. Pitää 
olla oikein varovainen, ettei 
leikkimielisiäkin ehdotuksia 
oteta vakavasti.”

”Sen sijaan keskustan ke-
hittämisestä ei tunnu tule-
van mitään. Kuinka monta 
vuotta ja kuinka paljon vir-
kamiestyötä on kulunut Hu-
maliston kaavan ympärillä, 
ja nyt keskustan alueelle 
linja-autoaseman ympärillä 
on käymässä samoin. Pitäisi 
saada tehokkaasti päätöksiä 
aikaan, kaava jota vahvistaa. 
Keskusta tarvitsee kiireesti 
lisää asukkaita.”

”Seudullinen joukko-
liikenneratkaisu oli hyvä, 
mutta Naantalissa nykyisen 
linja-autoaseman ja ympäri 
korttelia kiertävän bussilii-
kenteen ongelma pitäisi rat-
kaista. Vaikkei varsinaista 
linja-autoasemaa enää ra-
kennettaisikaan, Rymätty-
län-Merimaskun suunnan 
matkustajille pitää löytyä 
lämmin odotustila.”

”Kuluneen valtuustokau-
den tärkein päätös oli ener-
giaratkaisu. Seuraavaksi 
meidän on saatava keskus-
tan ja Humalistoon kaava-
päätöksiä, muuten Naantali 
joutuu verotulojensa kanssa 
vaikeuksiin.”

”Politiikassa toivon kaik-
kien päättäjien ymmärtävän 
päätöstensä vaikutuksen, ei-
kä vähättelevän mahdolli-
suuksiaan. Kaikki päätökset 
vaikuttavat kaikkeen ja se 
pitäisi luottamushenkilöksi 
aikovan ymmärtää.” 

”Kuntien lähidemokrati-
aa pitää kehittää, mutta kun-
tien on myös itse ymmär-
rettävä mahdollisuutensa, ja 
tehtävä johtopäätökset, eikä 
vain kaivauduttava kuop-
piinsa, muutoksia tarvitaan.” 

”Tulisiko joskus aika, jol-
loin ei tarvitse kiistellä, min-
ne kuntien verorahoja käyte-
tään, eikä aina vain riidellä 
supistamistarpeista.”

”Harrastan tanssia ja käyn 
salilla, aikaisemmin olin 
monta vuotta mukana 4H-
toiminnassa.”

”Minulla on jo kokemusta 
vapaa-aikalautakunnan työs-
kentelystä. Edustin yläastei-
käisenä lautakunnassa Naan-
talin nuorisofoorumia. Tär-
kein toteutunut projekti, jota 

ehdin olla nuorisofoorumis-
sa valmistelemassa, oli nuor-
ten päihdevalistushanke.”

”Jos halua vain löytyy, 
nuorten ja nuorten aikuisten 
hyvinvointiin voi vaikuttaa 
ennaltaehkäisevästi hyvin-
kin käytännöllisin toimin. 
Raision kauppaoppilaitok-
sessa on toteutettu hieno ta-

pa. Jokaiselta opiskelijalta 
kysytään henkilökohtaisessa 

opintojenohjauksessa, miten 
voit. Jos ilmenee ongelmia, 
niistä pääsee tällä tavalla 
ajoissa keskustelemaan en-
nen kuin ongelmat kärjisty-
vät.”

”Tällainen käytäntö pi-
täisi mielestäni aloittaa jo 
yläasteella, se ei vaadi iso-
ja resursseja, mutta olisi en-
naltaehkäisevänä arvokasta 
työtä.”

”Sosialidemokratia oli mi-
nulle helppo valinta. Isän in-
nostamana kiinnostuin ajatte-
lemaan oikeudenmukaisuutta 
ja muutenkin yhteiskunnalli-
sia asioita. Demarit olivat it-
sestään selvä vaihtoehto.”

Jo yläaste-ikäisenä 
lautakunta-kokemusta

Nora Nyrhinen 18-vuotias  
asiakaspalvelu-linjan merkonomiopiskelija

AKU AITTOKALLIO

V
aatimaton 
Hanski itse ei 
sanoisi ihan 
noin. Hän sa-
noisi, muutti 

pikkuisen. 
1975 Työväenyhdistys ää-

nesti taas vuotuiseen tapaan 
hallituksen jäsenistä. Yhdis-
tyksen jäsenet saivat äänestää 
sellaistakin henkilöä, jota ei 
ollut asetettu ehdolle. Hannu 
Aalto ei ollut ehdolla, mutta 
valittiin hallitukseen ja saman-
tien Työväenyhdistyksen sih-
teeriksi.

Hanski oli osoittanut saman 
vuoden eduskuntavaalityössä 
työteliäisyytensä. Hänet va-
littiin yhdistyksen sihteeriksi. 
Sihteerinä hän sai tehtäväk-
seen vetää 1976 kunnallisvaa-
lien ehdokashankinnan.

Naantalin demareilla oli 
noissa vaaleissa 70 ehdokasta. 
Tänä vuonna Hanski on vas-
tannut jo kymmenennen ker-
ran kunnallisvaalien ehdokas-
hankinnasta. Nyt demareilla 
on Naantalissa 60 ehdokasta, 
muun muassa vaalien nuorin 
ehdokas. 

Ehdokasmääriä ei voi suo-
raan verrata. 1970-luvulla eh-
dokkaita sai olla kaksi kertaa 
koko valtuuston jäsenmäärä, 
nyt puolitoistakertainen määrä.

Ehdokashankinta on yhteis-
työtä.

- Saan hyviä vinkkejä ja 
ehdotuksia potentiaalisista uu-
sista ehdokkaista. Keskustelen 
vanhojen ehdokkaiden kanssa 
jo alkuvuodesta lähtien, ke-
vään jälkeen alkaa laaja ehdo-
kashankinta. 

Kun joku kieltäytyy ehdok-
kuudesta, tyypillisin peruste 
on ajan puute, vaikka kiinnos-
tusta riittäisi. 

- On ymmärrettävää, että 
pienten lasten vanhempien on 
vaikea osallistua luottamusteh-
täviin.

Hanski kutsuu itseään jär-
jestöjyräksi. Se on vain osa to-
tuutta. Hän on pitkäaikainen 
valtuutettu ja kaupunginhal-
lituksen jäsen, joka tunnetaan 
yli puoluerajojen paneutumi-
sestaan päätöksenteon taustal-
la olevaan informaatioon.

Hanskin elämä on taas 
muuttunut. Hän on havahtunut 
viime vuosina yhteiskunnalli-
seen todellisuuteen aivan kuin 
nuorena tulokkaana 1970-lu-
vulla.

Se on tapahtunut lasten ja 
lastenlasten kautta. 

- Akateeminen koulutus-
kaan ei tuo turvaa työmark-
kinoilla. Kumpikin miniäni 
ja toinen pojistani ovat pät-
kätöissä. Lasten päivähoito 
voi aiheuttaa huolta. Kaikilla 
lapsiperheillä ei ole isovan-
hempia lähellä helpottamas-
sa arkea. Nämä ovat nyky-
hetken ja tulevaisuuden isoja 
asioita.

Kuinka 
elämä 

muuttuu
Yllätys Naantalin Työväen-
yhdistyksen kokouksessa 

muutti Hannu Aallon elämän 
37 vuotta sitten. 

Hannu Aalto vastasi kymmenennen kerran SDP:n ehdokashankin-

nasta Naantalin kunnallisvaaleissa.



6 POLIITTISTA ELÄMÄÄ

MIKKO RÖNNHOLM

N
aantalin 
saaristo-
luonto ja 
oma työm-
me ovat 
luoneet 

harvinaiset edellytykset: 
luonnon kauneus, teollinen 
toimeentulo, asumisen viih-
tyisyys, hyvät palvelut, ve-
tovoimaiset matkailukohteet 

ja elämän vakaus. Naanta-
li on brändi, joka hyödyt-
tää parhaiten Turun seutua, 
maakuntaa ja Suomea itse-
näisenä.

Naantalilaisen elinikäi-
nen kumppanuus kaupungin 
kanssa etenee neuvolan, päi-
vähoidon ja koulun pääosin 
maksuttomien palvelujen ja 

harrastusmahdollisuuksien 
myötä nuoruuden valintoi-
hin.  Jokainen tarvitsee am-
matin, työpaikan ja asunnon. 
SDP:n tavoite on taata työ- 
tai opiskelupaikka jokaisel-
le alle 25-vuotiaalle, Naan-
talissakin. 

Monipuolista asuntojen 
tarjontaa on lisättävä kau-
pungin kehitykselle välttä-
mättömän kasvun luomisek-
si.  Asuinalueiden kehittämi-
sen pitää perustua terveel-
lisyyteen, viihtyisyyteen ja 
todelliseen valinnanvapau-
teen. Mahdollisuuksien ta-
sa-arvo edellyttää vuorovai-

kutusta kaikkien kanssa sekä 
esteettömyyttä ja joukkolii-
kennettä. 

Työväenpuolueena SDP 
pitää työpaikkoja toimivan 
yhteiskunnan edellytyksenä.  
Nykyisille ja uusille elinkei-
noille on edelleen taattava 
hyvät mahdollisuudet. 

Ikääntyvä ansaitsee tur-

vallisen kodin.  Tarvitaan 
omaishoitajia, kotipalveluja 
ja myös laitoksia. Hyvät olo-
suhteet, auttavat kädet ja in-
himilliset kasvot ovat turva, 
jossa ei saa ilmetä puutteita. 

Kulttuuri laajasti ymmär-
rettynä on Naantalin juttu. 

Talous luo puitteet; se 
on mahdollistanut paljon, 
nyt se rajoittaa. Varautumi-
nen on viisautta. Muutokset 
vaativat rohkeutta vaihtaa 
kurssia. 

Rasituksia ei siirretä tu-
leville ikäluokille.  Nyt pi-
tää toimia vakauttavasti. 
Valtion apuun ei voi luottaa. 
Puutumme turhuuteen. Pitää 
muistaa, että palvelujen tur-
vaamiseksi voimme joutua 
korottamaan veroja.

Epävarmuuden luominen 
kaupungin henkilökunnassa 
on väärin, mutta lipsumis-
ta hyvästä työstä ei saa sal-
lia. Kunnallinen tuotanto on 
hyvin johdettuna laadukas-
ta, turvallista ja kilpailuky-
kyistä. Terveyskeskus ei ole 
kaupan. 

Sosialidemokraatit ovat 
tehneet työtä työn, tasa-ar-

von ja turvallisuuden puo-
lesta. Vakavalla mielellä ja 
ylpeänä hyvinvointiyhteis-
kunnan saavutuksista raken-
namme yhteiskuntaa, jossa 
vapaus ei ole joidenkin etu-
oikeus vaan kaikkien oi-

keus.

Ohjelmat löytyvät osoit-
teessa www.sdpnaantali.fi

Turvallista vapautta 
SDP kunnioittaa vapautta, joka ei ole yhden etuoikeus, vaan jokaisen oikeus. 

Naantalin sosialidemokraattien kunnallisvaaliohjelma muistuttaa, että Naantali tarvitsee ripeästi 

monipuolista asuntotuotantoa, jotta kaupungin hiipunut kasvu kääntyy taas nousuun. 

MIKKO RÖNNHOLM

Naantalin sosialidemo-
kraattien valtuustoryhmä 

teki tilinpäätöksen vuoden-
vaihteessa päättyvästä  val-
tuustokaudesta. Jokainen 
sai heittää peliin plussan ja 

miinuksen. Syntyi alla ole-
va lista Hyvä näin eli plus-
sat tai Paremmin olisi voi-

nut mennä eli miinukset.

Naantalin SDP:n valtuustoryhmä 2009-2012.

Rasituksia ei siirretä tuleville ikä-
luokille. Nyt pitää toimia vakaut-
tavasti. Valtion apuun ei voi luot-
taa. Puutumme turhuuteen.

•	 Valtuustoryhmälle jää hyvät muis-
tot ryhmän hengestä. Kukaan ei ole 
joutunut toimimaan vastoin omaa 
näkemystä. Valmistelussa lauta-
kunnissa, kaupunginhallituksessa,  
valtuustoryhmässä ja yleisessä ko-
kouksessa jokaisen ääni on kuu-
lunut.

•	 Vanhainkodin laajennus valmistui 
vihdoinkin.

•	 Terveyskeskus toimii.  Oma lääkä-
ri ja muu henkilökunta palvelevat.

•	 Lukio on parantanut tuloksia ja 
pienentänyt kustannuksia uuden 
johdon aikana.

•	 Päivähoito on laadukas.

•	 Urheilun ja kulttuurin edellytyk-
set ovat parantuneet ja se näkyy 
ja kuuluu.

•	 Energiaratkaisu.

•	 Yhteisrintama itsenäisen Naantalin 
puolesta.

•	 Kuntarakennetyö on estänyt  kun-
nan järkevän kehittämisen;  virka-
miesten ja luottamushenkilöiden 
aika on mennyt väärien väitteiden 
torjumiseen.

•	 Taloudenhoidossa rohkeuden puu-
tetta.

•	 Kaavoitus on ollut epäjohdonmu-
kaista; halutaan rakentaa rannoil-
le Lammasluotoon seurakunnan 
maille, keskustaan omille tonteille 
taas ei.

•	 Jahkailu on ollut rasittavaa.

•	 Ennaltaehkäisy etenee hitaasti sa-
noista tekoihin.

•	 Sosialidemokraattien kotihoidon 
tuen tarveharkintainen malli olisi 
säästänyt kustannuksia, kun taas 
tasaraha on niitä tuhlannut.

•	 Historian kirjoittamisessa pihistely 
ei ole ollut tyylikästä.

•	 Johtavat virkamiehet eivät tunne 
Naantalia, koska asuvat muualla.

Hyvä demarit, ensi kaudella 
vieläkin paremmin!

+ PLUSSAT - MIINUKSET
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Poliittisten sivujen 
parhaimmistoa

Niin sanoo viestintäkonsultti Ulpu Iivari Suomen luetuimpiin kuuluvasta 

ajankohtaissivustosta sdpnaantali.fi, joka saa arvostusta yli puoluerajojen.

Naantalilaisten identiteetin kokoaja

AKU AITTOKALLIO

U
lpu Iivari sanoo myös: ”Ihana on lämpö ja kun-
nioitus, jolla käsitellään paikallisia ihmisiä.”

Lisää kommentteja: ”Koko kaupungin tie-
dotuskanavista tämän kautta saa parhaiten tie-
toa.” (Raimo Leino.) ” Erinomainen niin valta-
kunnan kuin kotiseutumme asioihin paneutuva 

forum.” (Ilkka ”Paki” Tulonen.) ”Seuraan suhteellisen säännöl-
lisesti.” (Raimo Vahtera.) ”Paljon uutta tietoa.” (Timo Roos.) 
”Asioiden ymmärtämiseksi tarvittavaa taustatietoa.” (Pekka 
Ruola.) 

Yhteinen Naantali kysyi kuudelta sivujen säännölliseltä seu-
raajalta kokemuksia ja mielipiteitä sivuista. 

Ulpu Iivari
Toimittaja, viestintäkonsultti, Helsinki

1. Seuraan sivua vähintään kaksi kertaa viikossa. Usein lä-
hes päivittäin.

2. Sivu kertoo monipuolisesti paikallisista asioista ja ihmisis-
tä. Ihana on lämpö ja kunnioitus, jolla käsitellään paikal-
lisia ihmisiä, mutta siellä on monesti mielenkiintoisia nä-
kökulmia valtakunnalliseen ja talouspolitiikkaan. Erityistä 
on, että sivu antaa mahdollisuuden seurata eurokriisin kan-
sainvälisiä analyysejä joskus syvemmin kuin suomalaisten 
lehtien talousosastot referoidessaan muun muassa Finan-
cial Timesin Martin Wolfin analyyseja.

3. Olisi kyllä hauska lukea sieltä enemmän lukijoiden kom-
mentteja.

4. Minusta teemat ovat aika hyvin balanssissa ja luulen niiden 
palvelevan myös paikallisia tarpeita.

5. Ei oikein mikään. Joskus kyllä huomaa, että kovin on ollut 
kiire ja toisinaan kokonaisuus on hieman vaikeasti avau-
tuvaa.

6. Hienoa, että näin monipuoliset ja ajankohtaiset sivut ovat 
olemassa. Ehdottomasti poliittisten sivujen parhaimmis-
toa. 

Raimo Leino
Eläkeläinen, Päätalo-instituutin palkitsema Puusepä las-
tui -kirjailija, Naantali

1. Aamutoimiini kuuluu sähköpostin selauksen jälkeen poi-
keta Työväenyhdistyksen sivuille. Samoin usein illallakin, 
kun joskus sivuille tulee ulkomaan lehtien katsaus.

2. Eurokriisi on sellainen minulle käsittämätön asia, siltä sa-
ralta löytyvät suurimmat yllätykset – käsittämätöntä ettei 
yhteisö ole onnistunut valvomaan joittenkin jäsenmaitten 
rahankäyttöä.

3. Lisäisi mielenkiintoa, jos keskustelu olisi vilkkaampaa.
4. Tämä kysymys on askarruttanut mieltäni kauan. Onhan 

päättäjissä monia, jotka voisivat tuoda näkemyksiään esil-
le. Kaikilta löytyy koneita ja erilaisia yhteyksiä ja mie-
lipiteitä. Liikaa tietoa ei pääse palstalle, mutta lukijoita 
mahtuu.

5. Ainoa mieltä painava asia on, että koko kaupungin tie-
dotuskanavista tämän kautta saa parhaiten asioista tietoa. 

6. Kiitän korkeita päättäjiä, että olette löytäneet tämän tie-
tolähteen ja seuraatte sitä kommentoiden. Näin tiedäm-
me olevamme tietolähteiden keskipisteessä emmekä kuulu 
kärryiltä pudonneiden joukkoon.

Timo Roos
Pakinoitsija, SDP:n entinen kansanedustaja, Salo

 
1. Seuraan Naantalin tovereiden palstaa säännöllisesti, pari 

kertaa viikossa. 
2. Olen sieltä tosiaan löytänyt omintakeisia näkökulmia, en-

tisen työtoverini Rönnholmin Mikon kynästä lähteneitä. Ja 
olen palstaa ryöstöviljellytkin eli käyttänyt hyväkseni kir-
joittaessani poliittisia pakinoita erityisesti Demokraattiin 
kirjoitellessani. Koen myös saaneeni hyvin paljon ja usein 
kirjoittelussa tarvittavaa uutta tietoa, oivia esimerkkejäkin 
erityisesti verotusta koskevissa asioissa.

3. Lukijoiden aktiivisuus tässäkin palvelisi yhteistä asiaa. Se 
toisi uusia näkökulmia ja ajatuksia, vaikka olisivat vähän 
ärhäkkäämpiäkin. 

4. Varmasti hyväksi olisivat uudet keskustelunavaukset ja 
teemat. Koska en ole paikkakuntalainen, itsekkäästi aja-
tellen palvelisivat yleispoliittiset avaukset. Kun demari-
lehdistö on onnistuttu näivettämään, Naantalin palstoille 
löytyisi tarvetta yleisemminkin. 

5. Ei minua, tämänikäistä, juuri enää mikään ärsytä. 
6. Kannustan varusmiehenä oppimini sanoin. Jatkakaa!

Pekka Ruola
Pitkäaikainen kokoomuksen kunnallispoliitikko, yrittä-
jä, eläkkeellä, Turku

1. 1. Seuraan, kun arvelen Mikko Rönnholmilla olevan jo-

takin tähdellistä sanottavaa Naantalin, Turun seudun tai 
valtakunnan asioista.

2. Olen löytänyt paljon uutta ja meikäläistä kiinnostavaa 
historiallista tietoa ja asioiden ymmärtämiseksi tarvitta-
via taustoja.

3. Aina toivoisi kommentointia, mutta taitaa olla niin, että 
omalla nimellä harva uskaltaa tulla ulos.

4. Tietysti voisi käydä keskustelua ikuisuusaiheista, kuten 
kuntaliitoksista tai palveluiden järjestämisestä yleensä. 
Esimerkiksi kirjastopalvelut on hoidettu Turun seudulla 
mallikkaasti yli kuntarajojen. Samoin Naantalin dema-
rit voisivat ottaa esille asioita, joista he ovat turkulaisten 
kanssa samaa mieltä mutta naantalilaisten kokoomuslais-
ten kanssa eri mieltä.

5. Vanhaa kettua ei ärsytä mikään muu, kuin omaan napaan 
katsominen ja tietämättömyys. Otan kuitenkin esimerkin 
Turusta. Jos maailmassa loppuu autoilu, mitä kannatan, se 
loppuminen ei ala Suomen Turusta!

6. Kun sivut on päivitetty, niistä voisi lähettää viestin aktiivi-
selle lukijalle jonkin linkin välityksellä, esimerkiksi sähkö-
postin tai facebookin kautta.

Ilkka Tulonen
Esimies, eläkkeellä, Rantaparlamentin perustajajäsen, 
Naantali

1. Seuraan sivuja lähes päivittäin.  
2. Erityisesti niin EU:n kuin kotimaan talousaiheet ovat mel-

ko tarkka kuvaus siitä, missä milloinkin mennään. 
3. Ilman muuta lisää keskustelua.
4. Keskustelua olisi hyvä viritellä eri aiheista.
5. Ei oikeastaan juuri mikään. Asioista voi olla joskus toista-

kin mieltä. Harvemmin kuitenkin.
6. Erinomainen niin valtakunnan kuin kotiseutumme asioihin 

paneutuva forum. Ihmisiä kiinnostava, kantaaottava palsta.

Raimo Vahtera
Kolumnisti, kirjailija, Turun Sanomien päätoimittaja, 
eläkkeellä, Naantali

 
1. Suhteellisen säännöllisesti.
2. Palsta on Mikko Rönnholmin näköinen.
3. Useampi voisi kommentoida.
4. Paikallisuutta ei ole liikaa.
5. Ei mikään. Tuskin Mikko Rönnholm on edes yrittänyt är-

syttää ketään.
6. Kiitos Mikolle, että jaksaa ja viitsii.

1. Kuinka aktiivisesti seuraat sivujen 
    ajankohtaispalstaa? 

2. Oletko löytänyt sieltä uutta tietoa käsitellyistä
    asioista - esimerkkejä?

3. Toivoisitko lukijoiden osallistuvan nykyistä 
    aktiivisemmin kommentointiin?

4. Kaipaatko ajankohtaissivulle uusia teemoja
    keskustelunavauksiksi?

5. Mikä sinua ärsyttää sivuilla?

6. Muuta tärkeää?

Naantalin Työväenyhdistyksen sivut uudistuivat syyskuussa. Uusi osoite on sdpnaan-
tali.fi 

Vanha sdpnaantali.net-sivusto toimii toistaiseksi arkistosivustona.
Sivut kasvattavat tasaisesti suosiotaan ja kuuluvat valtakunnallisesti luetuimpiin 

poliittisiin sivustoihin. 
Viimeisimmän 12 kuukauden aikana sivuilla on rekisteröity 42 000 käyntiä. Eniten 

käyntejä tulee Turusta, 40 prosenttia. Helsingistä tulee 26, Naantalista noin 15 prosent-
tia. Muut käynnit tulevat Pori-Tampere-Porvoo-pääkaupunkialueelta. Ulkomailla asu-
vat ja sinne lomalle lentävätkään eivät tule toimeen ilman Työväenyhdistyksen sivuja, 
käyntejä rekisteröityy eri puolilta maailmaa. 

Sivujen sisältö koostuu paikalliskulttuurista, naantalilaisista ihmiskuvauksista, uu-
sien palveluyritysten esittelystä, Naantalin kunnallispolitiikan kiemuroista. Viimeisen 
kahden vuoden aikana Euroopan talouskriisi on valottunut sivuilla lähes päivittäin, kes-
keisenä tietolähteenä Financial Times, mutta myös moni suomalainen ja ulkomaalainen 
kommentaattori on esitelty ajankohtaissivulla.

sdpnaantali.fi-sivuista on muodostunut merkittävä tiedonvälittäjä naantalilaisen ko-
tiseutuhistorian ystäville vanhojen valokuvien julkaisuineen ja naantalilaisuuteen liit-
tyvine visailuineen. 

Sivuilla on ollut keskeisin rooli naantalilaisen identiteetin ja yhteishengen kokoami-
sessa, kun kaupunkilaiset yli puoluerajojen puolustavat kaupungin itsenäisyyttä.
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Aalto 
Hannu
rakennusmestari

2 Aho 
Kimmo
automaatio-
asentaja

Aho  
Tuija
eläkeläinen

Alho
Urpo
laitosmies
eläkeläinen

Ansamaa 
Eliisa
pääluottamusmies
JHL, lastenhoitaja

Ekiz
Halil
kokki

3 4 5 6 7

Hautala 
Isabel
artisti, opiskelija

10 Helenius 
Markus
palomies,
sit.

Heljander 
Silja
kodinhoitaja

Hyvönen 
Jarmo
hieroja, 
kiinteistönhoitaja

Hänninen
Seppo
tekniikan tohtori,
MBA

Järvinen 
Jukka
työnjohtaja

11 12 13 14 15

Kymäläinen
Anni-Mari
yrittäjä

18 Laaksonen
Manu
koneenhoitaja,
pääluottamusmies

Laamanen 
Johanna
projektipäällikkö

Laine
Lauri
palomies,
eläkeläinen

Lehtilä
Risto
yrittäjä

Lehtinen 
Erno
akatemia-
professori

19 20 21 22 23

Lindgren
Heikki
hitsaaja

26 Maja
Noora-Nella
opiskelija,
sit.

Maja 
Pirjo
palvelupäällikkö

Malmikare 
Jaana
työfysioterapeut-
tien esimies

Metsäranta 
Miikka
prosessi-
operaattori, sit.

Mäkelä
Veikko
rakennusmestari,
eläkeläinen

27 28 29 30 31

Grönholm 
Reijo
prosessihoitaja
työsuojeluvalt.
sit.

8 Hagsberg 
Sirpa
sairaanhoitaja
AMK

9

Karvonen
Arja
kodinhoitaja, 
eläkeläinen, sit.

16 Kulmala 
Juhani
järjestelmä-
suunnittelija

17

Lehto
Riitta
päiväkodinjohtaja

24 Leino
Lasse
metallimies

25

Mäkilä 
Markku
peltiseppä

32 Nieminen 
Marja
erikois-
sairaanhoitaja

33

Nieminen
Marjatta
FM, projekti-
päällikkö, sit.

34 Nyrhinen
Nora
opiskelija

Penttinen 
Matti
team leader,
yrittäjä

Polso 
Marika
peruspalvelu,
VTM

Rahikkala 
Minna
myymälä-
päällikkö

Rantanen 
Erkki
eläkeläinen, 
ostaja

35 36 37 38 39

Saario
Jannika
opiskelija, valt.yo,
sit.

42 Salmikivi 
Keijo
vesilaitoksen 
hoitaja, eläkkeellä

Salminen 
Maarit
lähihoitaja,
pääluottamusmies

Salminen 
Seija
perhepäivä-
hoitaja

Salo
Leena
tutkimusjohtaja,
KTM

Salo
Osmo
pääluottamus-
mies Pro, 
työnjohtaja

43 44 45 46 47

Savolainen 
Arja
kerroshoitaja,
paaluottamusmies

50 Sipponen 
Kaisa
KTM, äiti, sit.

Takanen 
Juha
työsuojeluvaltuutettu,
mittausetumies

Taka-Prami 
Irma
restonomi AMK,
ruokapalvelun-
johtaja

Teikari-Eura 
Minna
kassavastaava

51 52 53 54 55

Vienonen 
Hannele
eläkeläinen,
perushoitaja

58 Vänttinen 
Rauno
eläkeläinen

Väätänen 
Kati
aamu- ja iltapäivä-
toiminnan ohjaaja

Åkerblom 
Matti 
yrittäjä

59 60 61

Rantanen
Timo
toimitusjohtaja

40 Rönnholm 
Mikko
dipl.ins.

41

Salonen 
Arto
kirvesmies,
eläkeläinen

48 Salonen 
Miia
lastentarhan-
opettaja, sit.

49

Tenlén 
Tapio
huoltomestari

56 Vainio 
Seppo
kirjaltaja,
eläkeläinen

57Scheinin 
Mika
professori, sit.

Kansan  edustaja. Kansan  edustaja.

Naantalin Sosialidemokraattien kunnallisvaaliehdokkaat

 

Ennakko-
äänestys 

17. – 23.10.


