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Päätoimittajalta

Mistä sosialidemokratia
on vastuussa?
51 prosenttia katsoi, että vapaiden markkinoiden
kapitalismilla on ongelmia, jotka pitäisi parantaa
sääntelyn ja uudistusten avulla, kun taas 23 prosenttia
vaati kokonaan uutta järjestelmää.
Berliinin muurin kaatuminen kaatoi kommunismin, mutta ei
kuitenkaan johtanut kritiikittömään kapitalismin ihailuun. Varsinkin viimeinen vuosi on nostanut epäilyjä ultravapaata markkinataloutta kohtaan.
Maailmanlaajuinen kysely, jossa vastaajia oli lähes 30
000 ihmistä, kertoo kansojen välisistä eroista. Kansalaisten
käsitykset heijastavat historiaa ja kansallista kulttuuria. Yhdysvalloissa kapitalismilla on kannatusta, eikä vallankumouksellisia uudistuksia toivota. Ranskassa 43 prosenttia halusi
radikaalia muutosta. ”Vallankumouksellisia” oli lähes yhtä
paljon kuin kohtalaisia uudistuksia (47) toivovia.
Puolessa maista, joissa haastatteluja tehtiin, halusivat vastaajat valtiolle aktiivisempaa roolia merkittäviä teollisuudenalojen omistuksessa ja valvonnassa.
Merkittävin havainto oli haastattelussa, että 67 prosenttia
kaikista haastatelluista haluaisi valtion puuttuvan vaurauden
jakautumiseen, suomeksi tulonjakokysymyksiin nykyistä tehokkaammin
BBC:n tilaaman ja Clobe Scan toteuttaman kyselyn asiantuntijana ollut Steven Kull Marylandin yliopistosta arvioi:
”Jokin sosialismin ominaisuuksista vetoaa edelleen moniin ihmisiin. ”
Nopeasti arvioiden voisi kuvitella, että nyt jos koskaan
on sosialidemokratian sauma: Markkinataloutta kannatetaan
kesytetyssä muodossa. Sehän on käytännön sosialidemokratiaa.

Mutta maailma on vähän monimutkaisempaa, nimittäin
nyt näyttää käyneenkin niin, että demarit kantavat taakkaa
molemmista suunnista: Sosialismi, siis reaalisosialismiksi
kutsuttu komentotalous entisen Neuvostoliiton johdolla heijastu pitkänä varjona demareiden ylle. Vielä ihmeellisempää
on, että markkinatalouden ongelmat ovat nekin sosialidemokratian vioiksi laskettavia.
Juuri kun olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei maailmassa ole mitään johdonmukaisuutta, vielä vähemmän oikeudenmukaisuutta, kuulen radiouutisista, että joulupukin
kannatus on laskenut. Siis jotain muutakin käsittämätöntä on
ajassamme liikkeellä. Joulupukki on symbolina ollut hyväntahtoinen hyväntekijä, mutta nyt kun se on kaupallistettu, ei
se enää vedäkään brittejä Suomeen.
Asetelmasta tulen Naantaliin. Tunnettua on, että Naantalilla on taloudellisia vaikeuksia. Finanssikriisi syö yritysten
tuloksia ja laskee kaupungin verotuloja. Satamaliikenne vähenee ja satamatulot laskevat. Naantalin joulupukki ei olekaan käsittämättömän laupias meille. Nyt pitää yrittää tulla
omilla voimilla toimeen.
Mittauksia ei Naantalissa tehty, mutta veikkaanpa, vaikka
Suomen hallitusta johdetaan kepun voimin kokoomuksen avulla
ja vaikka paikallinen poliittinen johto on ollut vuosikymmeniä
kokoomuksen käsissä, kansan syyttävä sormi ei heidän suuntaansa osoita.
Vaikka markkinatalouden kriisi viittaa puolueista ideolo-

Kuva-arvoitus

Mikko Rönnholmin sauvakävelyreitti kulkee Rakkaudenpolkua
Kuparivuorelle ja Ristirannan muistomerkille. Matkalla ohittuu 70 vuotta sitten talvisodan alla rakennettu ilmavalvonnan
tähystyspaikka.
gian perusteella kokoomukseen, vaikka Suomen hallitusta
johdetaan Kepun voimin Kokoomusta apuna käyttäen ja
vaikka paikallinen poliittinen johto on ollut vuosikymmeniä kokoomuksen käsissä, kansan syyttävä sormi ei heidän
suuntaansa osoita. Sosialidemokraattien pitäisi vähemmistöstäkin käsin hoitaa asioita ja huomaan useiden kanssaihmisten olevan ihan vilpittömästi sitä mieltä, että vaikka he
ovatkin antaneet äänensä porvarilliselle puolelle, katsovat he
oikeudeksensa vaatia sosialidemokraateilta asioiden järjestykseen pistämistä.
Tulevan joulun joululahoajalistamme ainoa toiveemme
on, että saisimme risuja vain ansioistamme ja että joskus
vastuuntunnostamme lankeaisi osaksemme edes myötätuntoista ymmärrystä.

Livonsaaren
Naantali-liitos
Maskun valtuustossa
joulukuussa
Maskulaisilla oli marraskuun loppuun mennessä tilaisuus ilmaista
mielipiteensä Livonsaaren mahdollisesta liittymisestä Naantaliin.
Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen livonsaarelaisten esitys osakuntaliitoksesta tulee Maskun kunnanvaltuuston päätettäväksi 14.12. 2009.
Maskun valtuusto ei päätä Livonsaaren osakuntaliitoksesta. Se joko

Miltä vuodelta kuva on ja millä perusteella arvioitu? Henkilöiden tunnistuksesta yllätyspalkinto.
Oikein tai lähinnä oikein vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkinto ja hierontalahjakortti.
Lähetä vastaus osoitteeseen
mikko.ronnholm@naantali.fi tai
NTY /kuva-arvoitus, PL 64 21101 Naantali.
(Kuva: Eilo Taka-Pramin arkisto.)

Mikko Rönnholm

puoltaa esitystä tai vastustaa sitä.
Livonsaarelaisia kuohuttanut Livonsaaren koulun kohtalo mahdollisine myynteineen liittyy osakuntaliitoksen ratkaisuihin.
”Koulun käytöstä on neuvoteltu myös kyläyhdistyksen edustajien
kanssa. Mitään lopullisia päätöksiä
ei ole vielä tehty”, Maskun kunnanjohtaja Rauli Lumio sanoo.

Aamuisia joulusatuja
Rymättylässä
Unet karisevat Rymättylän naperoiden silmistä hauskalla sadunkerronnalla jo aamutuimaan.
Mirvan jouluiseen satutuokioon

kokoonnutaan Rymättylän kirjastossa tiistaina 15.12. klo 9.30. Satutuokio on tarkoitettu alle kouluikäisille
lapsille.

Yhteinen Naantali 3 2009. Julkaisija Naantalin Työväenyhdistys ry Kaivokatu 20 21100 Naantali. Päätoimittaja Mikko Rönnholm.
Toimitus ja ilmoitusmyynti Iloinen Apina Viestintä info@iloinenapina.fi Taitto Anniina Jakonen SPOY. Painos 7 500 kpl.
Jakelu Turku-Palvelu Oy, Naantali Merimasku Rymättylä Velkua. Paino SPOY Kokemäki 2009. Kannen kuva Aku Aittokallio.
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Opintokerho on
helppo harrastus
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YRITTÄJÄELÄMÄÄ
Lisääntyikö byrokratia
uudessa Naantalissa?

Lastensuojeluun
tulossa lisää
työntekijöitä
Miksi lastensuojeluilmoitukset
kaksinkertaistuivat Naantalissa
tänä vuonna?
AKU AITTOKALLIO

L

astensuojeluilmoitusten määrä on lähes kaksinkertaistunut tänä vuonna
Naantalissa.
Syy ei ole, että
lasten kohtelu olisi yhtäkkiä rajusti muuttunut. Lastensuojelulaki
muuttui vuonna 2008. Uuden lain
vaikutukset näkyvät ensi kertaa tämän vuoden tilastoissa.
”Uusi laki korostaa ennaltaehkäisyä.
Ilmoitusvelvollisuus
koskee jokaista lasten parissa
työskentelevää , lastensuojelun sosiaalityöntekijä Marika Polso sanoo.
Ennaltaehkäisy korostaa päiväkotien, koulujen ja terveydenhuollon henkilökunnan sekä poliisin
roolia yhteydenotossa lastensuojeluviranomaiseen. Suuri osa ilmoituksista tulee terveydenhuollosta ja
poliisilta.
Uusi laki korostaa varhaista
auttamista. Laissa kynnys lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi on
madaltunut, jotta lasta voisi auttaa
hyvissä ajoin.
”Lastensuojelun ydintehtävä on
tukea lapsen oikeutta arvokkaaseen
elämään ja mahdollisuuden turvallisiin ihmissuhteisiin.”
”80 prosenttia tapauksista liittyy vanhempien (mielenterveysja) päihdeongelmiin. Lapsella voi
olla jo entuudestaan kontakti lastenpsykiatriaan, mutta hän tarvit-

see sen lisäksi lastensuojelua.”
Laki säätelee tarkasti lastensuojeluviranomaisen ilmoituksenjälkeisen toimet.
Jokainen ilmoitus velvoittaa
lastensuojeluviranomaisen tekemään ensi töikseen lastensuojelukartoituksen (lain vaatimassa kolmen kuukauden määräajassa). Sen
perusteella jatkotoimenpiteet ovat
päätettävissä. Huostaanottotapauksissa vanhemmat saavat halutessaan hallinto-oikeudessa suullisen
käsittelyn.
Uuden lain nojalla vastentahtoisesta huostaanotosta päättää sosiaalityöntekijän hakemuksesta hallinto-oikeus, ei sosiaalilautakunta.
Sosiaaliviranomaiset valmentavat sijaishuoltoperheet tehtäväänsä. Jos hyvin käy, nopeasti tarvittava, sopiva perhe löytyy koko Varsinais-Suomen kattavasta sijaishuollon perhepankista, Vasso:sta.
”Sijaishuoltopankkiin voivat ilmoittautua kaikki sijaisperheiksi
haluavat vanhemmat, joille järjestetään koulutus. Useimmiten sijaisperheen saaminen on vaikeaa.”
”Joskus tilanne voi olla niin raskas, että on pohdittava laitossijoitusta. Lapsi voi tarvita niin vaativaa terapiaa, että sijaisperheen on
mahdoton sitoutua sellaiseen vuosikausiksi.”
Tänä vuonna Naantalissa tehtiin
yhdeksän ensimmäisen kuukauden
aikana kaksisataa lastensuojeluilmoitusta, yksi ilmoitus jokaista
työpäivää kohti.
Marika Polso sanoo, ettei ilmoituskynnyksen madaltaminen
ole aiheuttanut turhia ilmoituksia.
Varhaista ilmoitusvelvollisuutta

korostava laki ei vaaranna hänen
mielestään perheiden oikeusturvaa.
”Joku lapsen kanssa toimiva on
aina tehnyt havaintojaan jo aikansa. Pikemmin hankaluus on, että
kaikilla ei ehkä ole vieläkään aina
aikaa tai rohkeutta tehdä ilmoitusta, vaikka ehkä tarvetta olisi.”
Naantalissa lastensuojelun henkilökunnan ovat muodostaneet
esimies, neljä sosiaalityöntekijää,
kolme ohjaajaa ja puolikas lapsiperhepsykologi sekä kaksi perhetyöntekijää.
Naantalin lastensuojelutilanteesta on tehty vertaileva selvitys.
Tilastot kertovat, että Naantalissa lastensuojeluilmoitusten ja henkilökunnan suhde on ollut työntekijöille raskaampi kuin vertailukunnissa Raisiossa, Kaarinassa ja
Liedossa.
”Naantalista ovat puuttuneet
lastenpsykiatrian ja kasvatus- ja
perheneuvolan palvelut, mikä on
kuormittanut entisestään lastensuojelua. Palvelut on hankittu Raisiosta.”
Ensi vuoden alusta Naantalinkin resurssit kohenevat tuntuvasti. Kaupunki palkkaa perheterapeutin, sosiaaliohjaajan, avohuollonohjaajan, lapsiperhepsykologin
ja kaksi perhetyöntekijää.
”Ennaltaehkäisevä työ on oleellisin”, Marika Polso sanoo.
Lastensuojelulain mukaan jokainen, joka toimii lapsen kanssa,
tekee ennaltaehkäisevää työtä.
”Vielä tärkeämpää olisi muistaa, että me kaikki aikuiset olemme vastuussa lapsista ja heidän
hyvinvoinnistaan”, Marika Polso
sanoo.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Marika Polso on tyytyväinen Naantalin
kaupungin uusiin työntekijäresursseihin.

Avo- ja
laitoshoidon
kulut
kolminkertaistuivat
Lastensuojelun toimintamenot palkkakustannuksineen olivat elokuun 2009 lopussa 2,5 miljoonaa
euroa.
Lapsiperheiden sosiaalityön avo- ja laitoshoidon
toimintakulut olivat elokuun lopussa 1,8 miljoonaa
euroa. Vastaavat kustannukset olivat vuotta aikaisemmin noin 630 000 euroa.
Elokuun 2009 loppuun mennessä käytetyistä kustannuksista 79 % on kulunut lastensuojelun laitoshoitoon. Vuotta aikaisemmin laitoshoidon kustannukset
olivat 64 % toteutuneista kokonaiskustannuksista.
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LAUTAKUNTAELÄMÄÄ

Onko homma
hanskassa?
Taitaa olla. Lähiympäristönsä asioihin voi vaikuttaa. Naantalin ensikertalaiset
demariedustajat lautakunnissa saivat innostavan lähdön luottamustehtäviinsä.
AKU AITTOKALLIO

Y

hteistyö
sujuu
yli
puoluerajojen. Hyvä ilmapiiri
on yllättänyt myönteisesti lautakuntien nuoret ensikertalaiset Kati
Väätäsen, Isabella Hautalan ja
Matleena Turusen.
Kati ja Isabella toimivat
vapaa-aikalautakunnassa,
Matleena saaristolautakunnassa.
Kati valittiin ensikertalaisena heti vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajaksi. Työ
lähti käyntiin sutjakkaasti.
”Kiitos lautakunnan sisäisen yhteistyön ja lautakuntaan
käsiteltäviksi tulevien asioiden erinomaisen virkamiesvalmistelun”, Kati sanoo.
Vapaa-aikalautakunnan
päätettävät asiat valmistelee
sivistystoimenjohtaja Irmeli
Myllymäki.
”Asioihin perehtyminen
vie tietysti aikaa, samoin alussa lautakunnan työskentelytapojen omaksuminen”, Isabella sanoo.
Isabella pääsi sisään lautakuntatyöhön hieman muita
jäseniä myöhemmin. Hän oli
alkuvuodesta töissä laivalla ja
joutui jättämään ensimmäisiä
kokouksia väliin.
Vapaa-aikapuolella ei ole
tällä hetkellä näkyvissä isoja
investointeja, jotka aiheuttaisivat valmistelussa ja lautakuntakäsittelyssä vipinää tai
ristivetoa.
Kuparivuoren
jäähallin
kahvion pitäisi valmistua jou-

lukuussa ja Merimaskun ja
Karvetin kenttien varasto- ja
pukukoppien ensi vuonna.
”Kahden vuoden sisällä
saamme mietittäväksemme
uuden liikuntapaikan rakentamisen, kun Kultarannan uuden koulun rakentaminen pitäisi alkaa”, Kati sanoo.
Urheiluväen paineet kanavoituvat vapaa-aikalautakuntaan, kun uuden koulun
liikuntasali tulee suunniteltavaksi.
Lautakuntaa on työllistänyt tänä vuonna Naantali-strategia. Lautakunta on työstänyt
strategiaan omat lausuntonsa.
”Keskeisiä teemoja olivat
aikuisliikunnan ennaltaehkäisevyys ja nuorten ja varhainen
vaikuttaminen nuorten liikkumiseen”, Kati sanoo.
”Lautakunnassa huomaa
poliittisen
päätöksenteon
myönteiset mahdollisuudet.
Asioihin voi vaikuttaa, kunhan oppii toimintatavat, perehtyy asioihin ja uskaltaa
tarttua niihin ja ilmaista näkemyksensä”, Isabella sanoo.
Matleena Turusen päivät
kuluvat kiireisinä. Vuodenikäisen Elinan hoito vie kaiken ajan.
Saaristolautakuntaa ovat
puhuttaneet muun muassa
matkailuasiat, bussi- ja lauttaliikenne ja lauttojen maksuttomuus.
”Uuden lautakunnan työn
aloittaminen ja muotoutuminen on jännittävä kokemus”,
Matleena sanoo.
”Oman mielipiteen muodostaminen eri asioista vaatii
aikansa, kun tutustuu ensi kertaa lautakuntatyöskentelyyn
ylipäätään. Valmistelevan virkamiehen, saaristoasiamies
Tiina Rinne-Kylänpään rooli
korostuu varsinkin alkuvaiheessa. Hän tekee erinomaista työtä.”

Isabella Hautala (vas.), Matleena Turunen ja Kati Väätänen ovat Sdp:n ensikertalaisia lautakuntajäseniä Naantalissa. Matleenan
sylissä istuu tytär Elina.

Aktiivisia vaikuttajia
Nuorten lautakuntavaikuttajien elämään mahtuu erilaisia aktiviteetteja, joiden
kautta he tuovat lautakuntiinsa omanlaista elämänkokemustaan ja näkemystään.
Kati Väätänen toimii VG-62:n ringettejaoston puheenjohtajana. Matleena
Turunen opiskelee lapsenhoidon ohessa iltalukiossa,

Isabella Hautala on suuntautunut aatteelliseen ja järjestötyöhön. Hän toimii
Turun sosialidemokraattisen nuorisoyhdistyksessä, valtakunnallisessa Demarinuorten ja SONK:in kansainvälisessä jaostossa, kuuluu saman organisaation
kulttuurijaoston rakentajiin ja osallistuu Eurooppa-nuorten toimintaan.

LIIKUNTAELÄMÄÄ
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Ja taas
sydän
roihahti
Mikko Kaareskoski on Mannerheiminkadun poikia.

Mikko Kaareskoski on tehnyt tähän mennessä 45-vuotisen urheilu- ja valmennusuran. Työelämässä rakennusmestari alkaa
huolehtia ensi vuonna Naantalin liikuntapaikoista.

AKU AITTOKALLIO

K

uparivuoren urheilukenttä
on
ollut
aina tiptop. Mikko
Kaareskoskellakin on ollut
sormensa pelissä.
Hän konttasi pikkupoikana urheilukentän hiilimurskalla nyppimässä rikkaruohoja. Se oli legendaarisen
kentänhoitaja Paavo Juholan
aikaansaannosta.
”Papu jakeli pikkupojille
sitten omia pisteitään”, Mikko hymyilee.
Jokaisesta naantalilaisesta pikkupojasta tuntui, että
Papu eli tykkänään urheilukentällä. Päivät rassasi paikkoja kuntoon, ajoi kalkkiviivoja hiilimurskaan ja kasteli nurmikkoa, illalla veti
Löylyn kilpailuja tai seurasi
muuten vain nuorten vapaamuotoisia kisailuja.
Papun ansiosta Mikostakin tuli ensin yleisurheilija. Urheilukentän välineet
olivat kunnossa, ja niitä sai
käyttää.
”Talvella Löylyllä oli urheilutalolla yksi iltavuoro

viikossa. Se oli tärkeä asia.
Sain tutustua monipuolisesti
liikuntaan.”
1960-luvun puolivälissä
VG-62 perusti joukkueen
jääkiekon uuteen ikäryhmään, E-junioreihin. Mikostakin tuli jääkiekkoilija ja
VG-62:ssa sitten myös jalkapalloilija. Yleisurheilu jäi.
Mikon jääkiekko- ja jalkapalloura jatkui 25 vuotta.
Ikämiehenä hän pelaa jalkapalloa yhä, minkä polvet antavat periksi.
Jääkiekko oli Mikon ykköslaji. Vientiä olisi ollut
turkulaisseuroihinkin. Kukaan ei seurassa siihen aikaan kannustanut nuorta jääkiekkoilijaa lähtemään.
”Olin kotikylän poika. En
osannut tehdä nuorena niin
isoa ratkaisua yksin.”
Myöhemmin VG-62:sta
ovat edenneet SM-liigaan
Jaakko Virta, Rauno Sjöroos, Arto Vuoti, Sami Leinonen, Simo Rouvali, Markus Laine, Tommi Laine,
Timo Salo ja Tapio Laakso,
joka pelasi viime talvena
yhden pelin maajoukkueessakin. Markus Laine pelaa
opiskelujen vuoksi tämän
kauden VG-62:ssa.
Mikko veikkkaa TuTossa
pelaavasta entisestä valmen-

nettavastaan, 1986 syntyneestä Iiro Memosesta seuraavaa liigakiekkoilijaa.
”Iiron asennetta on punnittu monin tavoin. Hän kävi Kärppien junioreissakin
kehittymässä. Vieläkin hän
lähettää joka pelin jälkeen
tekstiviestin, miten pelaminen sujui.”
Jääkiekossa VG-62 eteni
Mikon aikana parhaimmillaan 1-divisioonan nousukarsintoihin.
Mikko ei ole Naantalin
menestynein jääkiekkoilija,
mutta torikahvilan urheiluparlamentin mielestä mahdollisuuksia olisi ollut vaikka kuinka pitkälle.
Mikon valmentajaura alkoi, kun hän aikoinaan lupasi tuurata 1982 syntyneitten
junnujen valmentajaa. Yhtäkkiä Mikko huomasikin
olevansa joukkueen vakituinen valmentaja.
Myöhemmin hän valmensi kaksi vuotta 1986 syntyneitä, kunnes 1990-luvun
loppupuolella otti valmennettavakseen 1988 syntyneet, silloiset F-juniorit.
Valmentajakursseilla sydän roihahti taas urheilulle.
Peli näyttikin yhtäkkiä toisenlaiselta,
”Heti ensimmäinen kurs-

si avasi jääkiekon maailman
uudella tavalla. Jääkiekko
olikin ihan erilainen peli valmennuksen näkökulmasta.
Paljon monipuolisempi kuin
pelkän pelaamisen kannalta.
Suosittelen jokaiselle pelaajalle valmentajakursseja.”
Jääkiekko paloi taas intohimoisen urheilijan sydämessä sellaisella roihulla,
että joukkueen kasvamisesta
yhteen muodostui oma, harvinainen heimotarinansa.

Mikko ja joukkue elivät
yhdessä pelaajien aikuisuuteen asti. Junioripelit päättyivät, kun joukkue otti Ajunioreitten 1-divisioonassa
kolmannen sijan keväällä
2009.
Matkan varrella tapahtui
paljon. Joukkue eli ensimmäiset ihmeelliset hetkensä
D-junnuiässä. Se voitti aluemestaruuden.
”Kaikki voitettiin. Tepsit,
Lukot, Ässät.”

Koko aktiiviuransa jääkiekkoa jalkapalloa pelannut
Mikko harmittelee, että nykyinen valmennus pakottaa
valitettavan usein juniorin
keskittymään liian nuorena
yhteen lajiin.
”Monipuolisuus kehittäisi nuorta urheilijaa paljon paremmin. Tämä koskee
enemmän jääkiekkoilijaa
kuin jalkapalloilijaa. Jääkiekko on paljon yksipuolisempaa.”

Kotikaupunkia
kehittämään
Mikko Kaareskoski syntyi ja eli aikuiseksi Mannerheiminkadun Pehtorissa.
Työelämässä rakennusmestari on palvellut lähes 26 vuotta Turun kaupungin liikuntavirastoa.
Marraskuussa Naantalin tekninen
lautakunta valitsi Mikon kaupungin
liikuntapaikkojen työnjohtajaksi.
”Innokkaana liikuntaihmisenä haluaisin kovasti kehittää naantalilaisten liikuntaolosuhteita sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun kannalta.
Laadukkaat liikuntapaikat koituvat
kaupunkilaisten iloksi.”
”Naantalissa lenkkeily- ja kävelyreitit ovatkin hyvässä kunnossa. Merimaskun ja Rymättylän liikunta- ja
urheilupaikat pitää huomioida tasapuolisesti.”

Mikko Kaareskoski alkaa huolehtia
kaupungin liikuntapaikoista ensi vuoden puolella.
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Yksinäinen piano ja
hehkuva jää
Marianne Laine luistelee kansallisen tason noviiseissa.
AKU AITTOKALLIO

K

äyköhän
Marianne
Laine
kouluakin
luistellen?
Hänen elämänrytminsä kuulostaa niin
hurjalta, että putoan kärryiltä
jo muutaman lauseen jälkeen.
VG-62:n 13-vuotias taitoluistelija kilpailee yksinluistelussa ja muodostelmaluistelussa. Harjoituksia riittää
miltei joka päivälle, toisinaan
kahdet peräkkäin, yhteensä
jopa kolmen tunnin jaksoissa.
”Alkaa olla siinä ja siinä, että kaiken saa soviteltua
luontevasti yhteen koulunkäynnin kanssa”, isä Harri
Laine sanoo.
Koulu on sujunut Maija-

mäen yläkoulun seitsemännellä luokalla hyvin. Hienosti
kulkee jäälläkin.
En tunne sävellystä, mutta jokin sonaatti se on. Yksinäinen piano saa kylmän jään
hehkumaan.
Marianne harjoittelee yksinluistelun ohjelmaa. Piruetit
sujuvat hienosti. Koreografia
käsien liikkeineen elää näyttävästi.
Musiikki vaikuttaa katsojaan väkevämmin kuin siihen tottuneeseen luistelijaan.
Luistelija elää jäällä koko ajan
etuajassa.
”Yksinluistelun ohjelmassa ei ehdi keskittyä musiikin
kauneuteen. Pitää keskittyä
koko ajan ajattelemaan seuraavaa liike-elementtiä”, Marianne sanoo.
Marianne osallistuu sekä
muodostelma- että yksinluistelussa kansallisen tason kilpailuihin, joiden kautta karsi-

taan SM-finaaliin. Yksinluistelussa kausi on ensimmäinen
tällä tasolla. Muodostelmajoukkueen kanssa Marianne
selviytyi viime keväänä SMfinaaliin.
Luistelun viehätys on muutakin kuin onnistunut ohjelma
jäällä.
”Yksinluistelussa uudet piruetit ja hypyt innostavat aina,
mutta on hienoa kun harrastuksesta saa myös uusia kavereita.”
Aikaisemmin Marianne
harrasti Aino-tytöissä kanteleensoittoakin, mutta kaksi vuotta sitten luistelutreenit täyttivät viikko-ohjelman
niin, että soitto jäi taka-alalle.

Marianne Laine harjoittelee
joinakin päivinä kolme tuntia
yhteen menoon.

Uimaan, sauvomaan
vai skikkaamaan
Armonlaakson Vaeltajien puheenjohtaja Paula Mannerjoelta eivät neuvot lopu.
AKU AITTOKALLIO

P

aula Mannerjoki on vieläkin
innoissaan, kun
hän muistelee
Armonlaakson
Vaeltajien taannoista Aulangon-retkeä Hämeenlinnaan. Parhaissa retkissä yhdistyvät luontoretkeilyn
ja kulttuurimatkailun parhaat
puolet.
Armonlaakson Vaeltajat on
21 vuotta toiminut Suomen
ladun paikallisyhdistys. Keskeisiin toimintoihin kuuluvat
Suomen Ladun ykköslajit patikointi, pyöräily, sauvakävelyä,
avantouintia ja tietysti hiihto.
Sen lisäksi Vaeltajat järjestää keväällä yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa helatorstain-matkan, viimeksi Paloheinään ja myös kauemmas
suuntautuvan syysretken, kuten
viimeksi Aulangon maisemiin.
Paula Mannerjoki toimii
Armonlaakson Vaeltajien puheenjohtajana. Paula ei ole mi-

Paula Mannerjoki haluaa luoda Armonlaakson Vaeltajien toiminnalle uusia muotoja nuorten ja lasten parissa.
kään byrokraatti, vaan toimelias ideoija. Hän on suunnitellut tulevista helatorstainretkistä tutustumismatkojen
sarjaa kansallispuistoihin, jos

yhteistyökumppani kaupunki näyttää ajatukselle vihreää
valoa.
Eikä sovi unohtaa jokavuotista ruskamatkaa lappiin, jo-

hon liittyy 80-100 kilometrin
mittainen viikon patikointi.
Kotikulmilla vaeltajat järjestävät keväästä syksyyn
Suovuoressa kerran viikossa
sauvakävelyitä ja kesällä kerran viikossa 25-35 kilometrin
pyöräilylenkkejä. Melontaankin löytyy mahdollisuus.
Talvella hurjimmat pulahtavat lauantaiaamuisin klo 9
Nunnalahden avantoon. Almanakan mukaan talven täysikuut koittavat 28.2. ja 30.3.
Silloin Armonlaakson Vaeltajien hiihtoporukka suuntaa
Väskiin kuutamohiihtoon.
Paula kaipaisi mukaan toimintaan nuoriakin liikkujia.
Hän haluaisi esitellä nuorille
uusia liikuntamuotoja, kuten
geokätköilyn ja skikkailun.
Geokätköilyssä piilotetaan
ja etsitään rasioita, joita kutsutaan geokätköiksi. Kätkön sijainnin voi määrittää gps-laitteella, vaikkei laitteen käyttö
olekaan välttämätöntä.
Geokätkön koordinaatit
tai muut tarpeelliset tiedot
kätkön löytämiseksi ilmoitetaan kätkökuvauksessa, joka

julkaistaan geokätköilijöiden
verkkosivustolla.
Kun harrastaja on löytänyt
kätkön, hän voi merkitä eli logata löytönsä kätkön verkkosivulle.
Skikkaamisessa käytetään
rullaluistimia, joilla voi liikkua maastossa. Eteneminen
tapahtuu hiihdosta tutuin liikkein ja apuna voi käyttää sauvoja.
”Se on tosi hauskaa ja
helppo oppia”, Paula sanoo.
Paulan ideat eivät lopu tähän. Mietintämyssyssä on
alkanut jo hautua kysymys,
kuinka kehitellä liikunnallista
yhteistyötä päiväkotien kanssa.
”Suomen Latu on kehitellyt metsämörri-yhteistyöideaa
päiväkotilasten luontopolkutoiminnan ja tarinakerronnan
pohjalta. Sellaista minäkin
olen alkanut pohtia”, Paula
hymyilee.
Lisätietoja Armonlaakson
Vaeltajien toiminnasta yhteystietoineen löytyy yhdistyksen
sivuilta turuntori.com/kotisivut.

Kymmeniä
lajeja
liikkujille
ja
urheilijoille
Naantalin kaupungin liikuntapalvelut järjestää lasten ja nuorten liikunnallista iltapäivätoimintaa, liikuntatapahtumia sekä aikuisväestölle suunnattuja
kurssimuotoisia aktiviteettejä.
Naantalin urheilu- ja
liikuntaseurat tarjoavat
kymmeniä erilaisia mahdollisuuksia harrasteliikunnan ja kilpaurheilun
parissa aikuisille ja lapsille. Lisätietoja seuroista
voi tiedustella vapaa-aikatoimen edustajilta, joiden yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.naantali.fi
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Se on
loistava tunne
Roosa Leino ja Matti Saari katoavat räntäsateessa pururadalle.
Talvella hiihtäjät pääsevät muutaman kerran kisoihin.
Yksi reivi.
AKU AITTOKALLIO

R

asitus palkitaan viiden
kilometrin
rankan nousun jälkeen.
Silmänkantamattomiin avautuu henkeäsalpaava näkymä.
”Ruotsin tuntureilla on ihmeellistä hiihtää. Siellä olen
nähnyt kaikkein kauneimmat
maisemat”, Matti Saari sanoo.
17-vuotias urheilulukiolainen on menestynyt hiihtäjä, vaikka hiihto on hänen kakkoslajinsa. Matti on
maastourheilija kesät talvet.
Kesällä Naantalin Löylyn
hiihtäjä suunnistaa Turun
Suunnistajissa..
Tosin hiihto tahtoo jäädä Lounais-Suomen talviolosuhteissa vähäisemmäksi
maastourheiluksi kuin suunnistus. Varsinainen lajiharjoittelu tapahtuu suurelta
osin Paimion hiihtoputkessa.
”Olen ajatellut, että talviharjoitteluna hiihto palvelisi suunnistusta, vaikka lajit
korostavatkin eri asioita fysiikassa. Hiihdossa korostuu
yläkroppa, suunnistuksessa
keskivartalo ja jalat. Luistelupotkussa minulla kyllä jalat saattavat väsyä.”
Mattia voisi ehkä pitää
melkeinpä samanveroisena
poikien hiihtolupauksena
kuin Löylyn seuratoveri Eetu Kähäriä. Mattia hymyilyttää. Omasta mielestään hän
ei ole menestynyt hiihtäjänä kovinkaan kummoisesti,
koska ei ole piiritason kilpailuissa vielä kertaakaan
voittanut mitään. Ikään kuin
kakkos-, kolmos- ja nelossijat eivät olisi mitään.
Hiihtäjän talviharjoittelu
Naantalissa tuntuu ankealta
puuhalta. Lajia täytyy todella rakastaa, että jaksaa porhaltaa pimeässä ja räntäsateessa Suovuoren pururataa
ja tempoa vetoja Kuparivuoren pimeällä urheilukentällä.
Hiihtäjät pääsevät kilpailemaan tosi harvoin. Löylyn
13-vuotias huippulahjakkuus Roosa Leino kilpaili

Roosa Leino ja Matti Saari valmistautuivat alkutalven iltana juoksutreeniin Suovuoressa.

viime talvena muistinsa mukaan kolme tai neljä kertaa
piirikunnallisissa kilpailuissa.
”Pari voittoa”, Roosa
kuittaa vaatimattomasti tähänastisen piiritason menestyksensä.

Roosa käy kerran viikossa Paimion hiihtoputkessa.
Muuten harjoittelu perustuu
pääosin juoksuun ja lihaskuntoa kehittävään kuntopiiriin.
”Kesällä voi lähinnä vain
juosta. Silloin tulee joskus

ikävä talvisille laduille.”
Kun pysyvä lumi on satanut ja ladut kunnossa, Matti
ja Roosa hiihtävät Suovuoressa, Haijaisissa, Merimaskussa, Raisiossa tai Impivaarassa.
”Merimaskussa on erin-

omainen maasto”, Matti sanoo.
Ennen kaupungistumista maastohiihto oli suomalaisten ykköstalviurheilulaji. Nykyään se jää helposti
taka-alalle, kun joukkuelajit
valtaavat alaa. Hiihtäjä jou-

tuu puurtamaan joukkuelajiurheilijoita yksinäisemmin.
Mikä luo intohimon hiihtoon?
”Kun suksi liukuu,” Roosa sanoo.
”Juuri niin. Se on loistava
tunne”, Matti sanoo.
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Perustetaanko
opintokerho
Se on helppoa, sillä asiantuntevaa apua löytyy.
AKU AITTOKALLIO

M

itä tehdä, jos
jokin
asia, ilmiö tai
elämän
aihealue kiinnostaa niin paljon, että haluaisi ryhtyä järjestelmällisesti perehtymään
siihen ja oppia siitä lisää?
Kuka vain voi perustaa samoista asioista kiin-

nostuneiden ihmisten kanssa
opintokerhon. Eikä tarvitse
jäädä pähkäilemään, mitä sitten, kun muutaman tai muutaman kymmenen ihmisen kerho on perustettu, mistä lisätietoa ja oppi- ja oheismateriaalia.
”Meiltä saa kaiken
tarvittavan avun opintokerhon perustamiseksi ja opiskelun organisoimiseksi oppimateriaaleineen ja mahdollisten
ulkopuolisten alustajien hankkimisineen. Meiltä saa myös
halutessaan koulutetun opintokerhon vetäjän”, Liisa San-

tasaari sanoo.
Hän toimii Työväen Sivistysliiton, TSL:n Turun läntisten ympäristökuntien opintojärjestön puheenjohtajana.
Ympäristökunnat tarkoittavat
Naantalia, Raisiota, Maskua,
Ruskoa, Nousiaista ja Mynämäkeä.
Opintokerhotoiminta täydentää erilaisten yhdistysten
tai ammattiosastojen harrastetoimintaa, mutta kerhon voivat perustaa ihmiset ilman yhdistystaustaakin.
”Aihealueet ovat täysin ihmisten itsensä päätettävissä,

me tarjoamme kaikissa tapauksissa pätevää organisointiapua”, Liisa sanoo.
”Kyseessä voi olla yhtä hyvin vapaamuotoinen keskustelukerho kuin kielen- opiskelu tai muu pitkäjänteinen
opiskelu.”
Opintojärjestö järjestää itsekin erilaisia lyhytkursseja
puutarhakursseista alkaen.
”Viikonloppukurssit ovat
nekin tärkeä kurssimuoto.
Tai erilaiset luentotilaisuudet.
Kaikkia tällaisia räätälöimme
yhdistyksille ja muille kiinnostuneille järjestäjille.
”Opintojärjestötoiminnan
hienous on, ettei se noudata muodoiltaan ylhältä käsin
määriteltyjä tapoja, vaan perustuu aina opintokerholaisten
omiin tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin.”
TSL:n Turun opintojärjestö ja TSL:n Länsi-Suomen
aluetoimisto puolestaan järjestävät Turussa syys- ja kevätkausin jatkuvasti alkavia,
kaikille avoimia, muun muassa kieli- ja erilaisia atk-alan,
merenkulun ja sukututkimuskursseja.
Tietoja kursseista ja erilaisia yhteistiteoja löytyy
osoitteista www.tsl.turku.fi ja
www.tsl.fi

Liisa Santasaari on toiminut opintokerhojen parissa jo
kaksikymmentä vuotta.

Keskustelua
Naantalista
ja valtakunnan
asioista
Mistä Naantalissa ja valtakunnassa keskustellaan?
Siitä pääsee perille Naantalin vilkkaimmalla nettisivustolla
osoitteessa www.sdpnaantali.net.
Sivuilta löytyy kommentteja päivänpolitiikasta, katsauksia
valtakunnan mediasta, tausta-analyysia Naantalin päätöksenteosta, arkihavaintoja naantalilaisesta elämänmenosta ja paikallisista ihmisistä.
Jokainen halukas voi osallistua keskusteluun nimellään tai
nimimerkillään.

Myyjäiset
kaupungintalolla
Naantalilaisten yhdistysten perinteiset joulumyyjäiset järjestetään tuttuun tapaan kaupungintalon alakerrassa.
Tarjolla on monenlaisia käsitöitä ja leivonnaisia. Naantalilaisilla on kaksi tuntia aikaa löytää omansa. Myyjäiset ovat avoinna lauantaina 5.12. kello 11-13.

Kirjakeskustelua
Rymättylässä
Rymättylän kirjaston seuraavassa lukijaillassa keskustellaan
taas vapaamuotoisesti osallistujien lukemista kirjoista. Kirjojen
ystäville riittää mielenkiintoisia lukuvinkkejä.
Lukuillan vetää Soili Nurmi. Kokoontuminen on Rymättylän kirjastossa tiistaina 8.12. kello 19. Uudetkin kirjallisuuden
ystävät ovat tervetulleita keskustelemaan ja kertomaan lukukokemuksistaan.

Lasten joulu
museon edustalla
Lucia-kulkue, joulutonttuja, ehkäpä joku talviuniltaan herännyt muumihahmo – ja lunta. Tämän kaiken lupaavat Lasten
joulu -tapahtuman järjestäjät.
Lisäksi Naantalin Pelastakaa lapset ry:n sadunlukijat lukevat lapsille joulusatuja museon Hiilolassa, jonka pihassa Kultarannan koulun vanhempienyhdistys myy glögiä. Eri yhdistysten myynti- ja kahvipöydissä voi tehdä ostoksia.
Lasten joulu järjestetään tuttuun tapaan Itsenäisyydenpuistossa museon edustalla sunnuntaina 13.12. kello 15-18.

Vanhusten joulu
seurakuntakeskuksessa
Vanhusten perinteistä joulujuhlaa vietetään sunnuntaina 13.12.
kello 12 alkaen seurakuntakeskuksessa. Jouluisen ohjelman lisäksi tarjolla on joulupuuroa ja pullakahvit.
Tapahtuman järjestävät Vanhusten Tuki ry:n lisäksi sosiaalija terveysvirasto ja seurakunta.

Kristoffer-salin remontista
alkoi uusi aikakausi
Vain puiset kattorakenteet muistuttavat vanhasta. Kristoffer-sali on kokenut täydellisen
muodonmuutoksen.
Naantali teatteri käyttää salia eniten. Teatterinjohtaja Mikko Kuitunen iloitsee akustiikan paranemisesta.
”Se on kohentunut monin muutoksin.
Kovapintainen materiaali korvasi pehmeät
lattiapinnat. Seinäpinnatkin uusittiin. Seinien sisään on asennettu säädettävät akustiikkaverhot.”

Yleisönkin olo helpottuu. Uudet istuimet
ovat matalaselkänojaiset. Väritykseltäänkin
sali vastaa Invapaikkojen lukumäärä lisääntyi. Kuitusen mielestä nyt paremmin konsertti- ja
teatterisalia kuin aikaisemmin.
Näyttämö laajeni lähes kolmanneksen
suuremmaksi. Äänentoisto- ja valotekniikka
uudistuivat kokonaan. Valaistuspisteitä on 96
entisten 24:n sijasta. Uusi tekniikka sallii savu- ja muiden efektien käytön.

”Korjaukset mahdollistavat entistä tasokkaammat ja näyttävämmät
teatteriesitykset ja musiikkinäytelmät.
Yleisöllekin esityksistä tulee vaikuttavampia, koska näyttelijät tulevat huomattavasti
lähemmäs yleisöä”, Mikko Kuitunen sanoo.
”Naantali astuu täysin uuteen aikakauteen
teatteri- ja konserttitilojen suhteen. Remonttia ei tehty turhaan.”
Tammikuussa salin toimivuus testataan
teatterikäytössä, kun Naantalin teatteri jat-

kaa Reissumiehen esityksiä.
Kaupunki ratkoo teatterin puvuston ja
muiden varastotilojen ongelmia myöhemmin
Kalevanniemen koulun remontin yhteydessä.
Kristoffer-salissa tapahtuu joulukuussakin. 2.12. kello 19 kuullaan musiikkiopiston nuorten solistien esittämänä Suomalainen konsertti.
Perinteinen itsenäsiyyspäivän juhla alkaa
sunnuntaina 6.12. kello 12. Kahvitarjoilu alkaa 11.15.
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Pysähtyy, katsoo

ja näkee
Mikä onkaan elämänvoiman ja
kauneuden salaisuus?
AKU AITTOKALLIO

M

ieleni tekee sanoa Antti Huovisesta monenlaista, vaikken tunne
taiteilijaa enkä ole
koskaan aikaisemmin nähnyt yhtäkään hänen työtään.
Taiteilija oli kävellyt tänä vuonna
metsään ja ryhtynyt maalaamaan näkemäänsä. Tuloksena oli marraskuussa
Naantalin Kylpylän Spa Galleriassa nähty näyttely.
Harmi että näyttely päättyi. On häm-

mästyttävää nähdä kuva, joka ilmaisee
niin suoraa ja antaumuksellista suhdetta
työhön, sen sisäiseen identiteettiin, kuin
Huovisen näyttelyn melkein jokaisessa
kuvassa.
Huovisen töistä kuvastuu erikoisella
tavalla yhtäaikainen henkilökohtainen
näkemisen ilo ja harkittu kuvaus. Taiteilija kulkee, pysähtyy, katsoo ja näkee.
Yksityiskohtien rikkaus valtaa mielen.
Sitten alkaa työ. Vahvoja värejä, painavia kerroksia. Kuvan ihme toteutuu.
Yksityiskohdat näyttäytyvät ja katoavat
yhtäaikaa. Siinä on elämänvoiman ja
kauneuden salaisuus.
Antti Huovisen näyttely kruunasi
ensimmäisen kalenterivuotensa loppua
kohti etenevän Spa Gallerian tähänasti-

sen toiminnan.
Spa Galleria on poikkeuksellinen kuvataiteen näyttämö. Sinne ei oikeastaan
tulla, vaan taide tulee siellä omilla retkillään kulkevan ihmisen luo. Siinäkin mielessä Antti Huovisen näyttely loi yllättävää läsnäolon voimaa, vaikkei se taiteen
perimmäinen ajatus olisikaan.

Rymättyläläistaiteilija Antti Huovisen
töitä oli esillä Spa Galleriassa marraskuussa.

Naantalin kirkko
soi joulukuussa

N

aantalin kirkon joulukonserttien sarja
alkaa torstaina 10.12. musiikkiopiston
perinteisellä joulukonsertilla. Konsertin järjestelyihin osallistuu myös Vallis Gratiae -yhdistys. Konsertti alkaa
kello 19.
Kauneimpien joululaulujen ääreen kokoonnutaan
kirkossa 13.12 kello 18, 17.12. klo 19 ja 20.12. klo 12.

Joulutulet
syttyvät

Keskiviikkona 16.12. kello 18 kajahtavat jouluiset
muskarilaulut, kun kuullaan musiikin varhaiskasvatusryhmien joulukonsertti, jonka järjestää musiikkiopisto.
Eino Grön vierailee Naantalin kirkossa samana iltana 16.12. kello 20. Einö Grönin joulukonsertin Minun
jouluni järjestää Naantalin Seudun Sydänyhdistys. Liput maksavat 15 euroa.

Naantalin Reservinaliupseerit
ry järjestää perinteisen Joulutulet-tapahtumansa kirkkopuistossa.
Ohjelmassa on glögitarjoilua, puheenjohtaja John Aaltosen tervetuliaispuhepuhe,

Tuija Sauran lauluesitys, kappalainen Ensi Ruskovuon puheenvuoro joulun sanomasta
sekä yhteislaulua.
Joulutulien ääreen kokoonnutaan torstaina 10.12. kello
18.

ranttaliksi, kun puna-armeija
saapastelisi hoitamaan heidän asiansa kuntoon. Suomen
armeija ja koko yhteiskunta
hajoaisivat, kun sorretut duunarit kukittaisivat puna-armeijan.
Sotahistoria tietää, kuinka
Neuvostoliiton sotilastiedustelu epäonnistui talvisodan
alla. Paljon pahemmin epäonnistui poliittinen tiedustelu.
Rytin talouskuurin jälkeen
Suomi eli talvisodan alla väkevää teollista nousukautta.
Duunareilla oli hurjasti töitä
ja nousevat palkat juoksivat.
Demareilla oli eduskunnassa 85 edustajaa. Suomi oli
juuri ennen talvisotaa säätänyt maailman edistyksellisimmät sosiaalilait: vuosilo-

Raatteen tielle, mutta harva
tietää, että Suomi taisteli talvisodassa kahta supervaltaa
vastaan.
Neuvostoliiton raskasta ja
sotilasteollisuutta jo 1920-luvulta rahoittanut Yhdysvallat
toimitti puna-armeijalle huippumodernin viestintäteknologian juuri talvisotaa varten.
Neuvostoliiton kommunistipuolueen keskuskomitean pikakirjoittajat kirjoittivat
sanasta sanaan talvisodan jälkeiset kuulustelut, jotka Stalin veti Kremlissä. Kuulusteltavina oli kymmeniä punaarmeijan johtavia upseereja
talvisodan rintamalta.
Kuulusteluissa kävi ilmi,
että puna-armeijan eri aselajit
ja aselajien sisäiset divisioonat ja sitä pienemmät yksiköt

toimivat pääsääntöisesti toisistaan tietämättöminä, täydessä kaaoksessa.
Stalin oli ostanut jenkeiltä viestintäteknologian, mutta
ketään ei koskaan koulutettu
sen käyttöön.
Stalinin munaus hoitui
normaalisti. Upseerit teloitettiin.
Stalinin kuulustelut on julkaistu sanasta sanaan ensin
Venäjällä ja myös suomeksi
nimellä Keskusteluja Stalinin kanssa. Teos löytyy kirjastosta.
Siinä sitä on talvisodan ihmeeksi, jos joku ihmeitä kaipaa. Ei ihme, että demokratia
voitti.

Yhteiset jutut

Talvisodan ihme
Talvisodan ihmettä ei ole olemassa. 70 vuotta sitten alkaneen talvisodan voittaja oli
demokratian laki. Siihen ei
tarvita ihmeitä.
Historiantutkijoiden mukaan Suomi oli ainoa eurooppalainen maa, joka maksoi
1930-luvulla lamavelkansa
pennilleen.
Suomen velanmaksutaloutta reivasi oikeistolainen finanssimies Risto Ryti. En ole
seikkaperäisesti perehtynyt,
mutta oletan että Ryti keskusteli toimintansa poliittisesta
selustasta enemmän demarijohtaja Väinö Tannerin kuin
esimerkiksi pankkimies Juho
Kusti Paasikiven tai muitten
oikeistopoliitikkojen kanssa.
Jos Stalin olisi kunnioittanut Karl Marxin yhteiskunta-

teoriaa muutenkin kuin poliittisena teeskentelynä, hän
olisi ymmärtänyt ettei Suomeen olisi kannattanut hyökätä 1939 mistään hinnasta.
Marxin mielestä kovaa
työtä ja pitkää päivää tekevät teollisuusyhteiskunnan
duunarit omaksuivat elämänarvonsa taloudellisen ja sosiaalisen menestyksensä tai
kärsimyksensä kautta. Ei
köyhällä ollut aikaa miettiä
kulttuuriasioita ja filosofisia
hienouksia.
Jos köyhien elämä musertuisi, he lakkaisivat pokkuroimasta lakeja ja järjestysvaltaa ja pistäisivät hulinaksi,
Marx sanoi.
Talvisodan alla Stalinin kuiskaajat väittivät, että
Suomen työläiset pistäisivät

malain ja kansaneläkelain.
Ajatelkaa, miltä se tuntui
kaupunkien isolapsisissa työläisperheissä.
Tähän rakoon takapajuisen Puolan helposti nitistänyt
Stalin lähetti operettiarmeijansa pyyhkäisemään Suomen maailmankartalta.
Puna-armeija lähti matkaan sen ajan kenttädiskoineen, esikuntaupseeristo iltapuvuin ja kuohuviinein varustautunein naisineen ja sen
mukaisine sotilas- ja komentomoraaleineen.
Tajuamatta, että joutuisivat taistelemaan vihdoin elämänsyrjästä ja sosiaalisista
oikeuksistaan kiinni päässyttä suomalaista duunaria vastaan.
Neuvosto-operetti jäätyi

Aku Aittokallio
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YRITTÄJÄELÄMÄÄ

Kuunteleeko
kaupunki yrittäjää?
Naantalissa toimii satoja yrittäjiä. Yrittäjät ovat nykyään
pääosin tyytyväisiä kaupungin tapaan kuunnella heitä .
Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien kesken on viime vuosina tiivistynyt. Kaupunki järjestää yrittäjien kanssa tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia eri teemoista ja hankkeista.
Yrittäjät itse ovat tiivistäneet yhteistyötään. Aktiivisesti toiminut, lähinnä palvelualan yrittäjistä muodostunut
Naantalin Yrittäjänaiset on liittynyt naisjaostona Naantalin

Tarjoaisin
heille kaiken
Merja Kaatrakoski kehitti
uudenlaisen kotipalveluidean.
AKU AITTOKALLIO

P

esukone hurisee työpäivän
jälkeen Merja
Kaatrakosken
omakotitalon
alakerrassa. Pitikö noin tylsä rutiini heti alkuun
mainita? Kyllä, koska kone ei
pese Merjan omia pyykkejä.
Pesukone palvelee naantalilaisia.
Merja Kaatrakoski on tuhattaituri. Tai Merja itse ehkä
sanoisi tyypilliseen tapaansa,
että hänen henkilökuntansa on.
On Merja Kaatrakoski itsekin. Silläpä hän kai tekikin
rohkeita ratkaisuja liikeideasta, kun ryhtyi kuusivuotta sitten kotipalveluyrittäjäksi.
Merjalla oli takanaan pitkä
ammattiura alalta. Kun asioita
lattiatasolta tarkkaillut duunari ryhtyi yrittäjäksi, hänellä oli
asiasta pitkään kypsynyt näkemys.
”Mietin, mitä asiakkaat tarvitsevat ja mitä he saavat, mutta varsinkin mitä he eivät saa.
Tarjoaisin heille kaiken.”
Kuulostaa yksinkertaiselta,
mutta toteutus on huikea.
Perinteisen siivouspalvelun
lisäksi Merjan yritys NTP-Kotipalvelu Oy hoitaa kaikki kodinhoitotyöt vaatteiden ja vuodevaatteiden pyykinpesusta ja
silityksestä verhojenvaihtoon
ja vaatekorjauksiin.
Kaiken, mitä kodin huoltoon normaalisti kuuluu, vanhusten saattopalveluita ja pienimuotoisia pihatöitä, kuten
haravointia ja lumenluontia
myöten.

Yrittäjiin, johon liittyi myös Merimaskun Yrittäjät. Naantalin Yrittäjiin kuuluu nyt noin 270 yritystä. Rymättylän
Yrittäjät toimii edelleen omana yhdistyksenään.
Kaupunki valmistelee uutta elinkeinopoliittista ohjelmaa, jossa yrittäjien näkemysten pitäisi näkyä entistä
enemmän.
Yhteinen Naantali tapasi neljä yrittäjää, jotka kertovat
työstään ja suhteestaan Naantalin kaupunkiin.

TRP
Kiinteistö- ja Talotekniikka
LVISJA- sekä Sprinkleriasennus ja huolto

www.trp.fi
ILMOITUS

Stop & Go
Huippupalvelua autoilijalle

Merja Kaatrakoski kunnioittaa monitaitoista henkilökuntaansa.
Muun ohessa asiakkaiden kylvetyksetkin ja lastenhoito onnistuvat.
Merjan yritys tekee yhteistyötä Naantalin kaupungin
kotipalveluiden kanssa, koska kaupunki ei itse tarjoa yhtä
monipuolisia palveluita.
Asiakas saa kaupungilta
kolmen tunnin palvelusetelin
kuukautta kohti. palvelusetelin
on hinnoiteltu kolmeen tulosidonnaiseen maksuluokkaan.
”Kaupungin kotipalvelu
on muutenkin tärkeä linkki ja
yhteistyökumppani. Jos huomaamme asiakkaan luona jotain tavanomaisesta poikkeavaa, otamme yhteyttä kotipalveluun, jotta se voi selvittää
asian ja ryhtyä toimenpiteisiin.

Kotipalvelun kanssa yhteistyö
sujuu erinomaisesti.”
Merja on muutenkin tyytyväinen kaupungin otteisiin
suhteessa yrittäjiin. yrittäjien,
kaupungin ja kaupunkilaisten
yhteinen asia on keskustan erikoispalveluiden turvaaminen.
Kultaranta Golf on Merjan
yrityksen suurin yksittäinen
asiakas.
Perheasiakkaat ovat tulleet
useimmiten puskaradion kautta.
”Olen siitä kiitollinen erinomaisille työntekijöillemme.
Heidän ansiostaan tieto myönteinen kulkee eteenpäin.”

Autoliike Stop & Go luo uudenlaista täyden palvelun autotaloa.
Asiakas saa samasta talosta automyynnin
lisäksi merkkikorjaamotasoiset huolto- ja korjaustyöt, autonvuokrauksen, auton käsinpesut,
sisätilojen pesut, kovavahaukset ja puleeraukset,
rengashuollon myynnistä rengashotelliin, akut,
moottoriöljyt, pesuaineet ja vahat.
Autotuonnin lisäksi Stop & Gon tuontivalikoimaan kuuluu moottoripyöriä, työkoneita, saksilavanostureita ja minikaivureita.
Autotuonnista ja -myynnistä vastaa Juha Nurmi, huollosta ja korjauksesta Jukka Tamminen.
- Autotuontimme on räätälöityä palvelua.
Käymme asiakkaan kanssa läpi hänen tarpeensa
ja budjettinsa. Sen jälkeen etsimme saksalaisten
yhteistyökumppaneidemme valikoimista asiakkaalle kaksi, kolme vaihtoehtoa ja hinta-arvion
500 euron tarkkuudella. Kun asiakas löytää haluamansa, noudamme auton hänelle Saksasta,
Juha Nurmi sanoo.
- Toimitamme auton asiakkaalle käyttövalmiina avaimet käteen -periaatteella. Ajolupineen, tullattuna ja rekisteröintikatsastettuna. Halutessaan
asiakas saa lohkolämmittimen asennettuna ja talvirenkaat nettohintaan.
Stop & Go aloitti toimintansa vappuna 2009.
Sen jälkeen Juha Nurmi on tuonut maahan jo 41
saksalaisautoa.
Jatkossa Stop & Go laajentaa myös yritysautojen pesupalveluun. Autot pestään ja kuivataan
illalla työpäivän jälkeen.
Luolalassa sijaitsevan toimipaikan laajennus
valmistuu vuodenvaihteessa.
Myynti-, huolto- ja korjaus- sekä pesutilojen
lisäksi valmistuu asiakaspalvelutila kahvioineen.
Verkkosivuilta löytyy jatkuvasti uusia tarjouksia.

Juha Nurmi (oik) on toiminut aikaisemmin Nokialla
kouluttajana ja henkilöstöyrityksen yhteyspäällikkönä
Jukka Tamminen on naantalilaisille tuttu autohuolto J.
Tammisen yrittäjänä muun muassa Naantalin Essosta
ja Turun Koulukadun Nesteeltä.

Stop & Go
Edustukset
Nokia Renkaat
Eco Top -renkaat
Varta-akut
Mobil-öljyt
Auto Glym -pesuaineet ja -vahat

STOP & GO
Prosessikatu 10 21100 Naantali
02-5369502
www.stop-go.fi
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Byrokratia lisääntyi
Saaristoyrittäjien mielestä asiointi kunnan kanssa
oli mutkattomampaa ennen kuntaliitosta.
AKU AITTOKALLIO

A

sko Alkio
on
tottunut neuvomaan aloittavaa yrittäjää. Hän
on omistanut 22 vuotta RymättylänTili- ja Kiinteistö Oy
LKV:n, joka toimi aikaisemmin Rymättylän-Merimaskun
Säästöpankin tilitoimistona.
Vaikka yrittäjäkursseja nykyään riittää, aloittavan yrittäjän lähtökohdat eivät juuri
ole vuosikymmenien mittaan
muuttuneet.
Suuri osa uusista yrittäjistä tutustuu yrittäjyyden vaatimuksiin vasta kun on ryhtynyt
yrittäjäksi.
”Monelle on yllätys, ettei
pienestä yrityksestä kannata
muodostaa osakeyhtiötä. Pieni yrittäjä ei saa osakeyhtiöstä
minkäänlaista verotuksellista
hyötyä, byrokraattisia paineita kylläkin. Niin kauan kuin
viivan alle jää vuodessa alle
50 000 euroa, kannattaa toimia
toiminimenä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä.”
Moni uusi yrittäjä hämmentyy, kun työpäivät venyvät
ja oma palkka jää alkuvaiheessa hyvinkin pitkäksi aikaa ole-

Asko Alkion ja Leila Arvosen mielestä yrittäjän elämä byrokratisoitui kuntaliitoksen myötä.
mattomaksi.
”Toisin kuin palkansaaja,
yrittäjä tarvitsee siinä suhteessa vuosien pitkäjänteisyyttä.”
”Ihmisiä ei pitäisi kannustaa liian heppoisin perustein
yrittäjyyteen. Olisi hyvä olla

perillä yrittäjän elämän kovista
puolista.”
Ilman yrittäjiä ja uusia tuulia saaristo ei kuitenkaan pysy
elävänä.
”Yrittäjäthän ne luovat palveluita.”

”Uusia yrityksiä syntyy Rymättylässä ja Merimaskussa
kyllä jatkuvasti. Takavuosien
maatilamatkailubuumi näyttää
vaihtuneen lampolainnostukseen, mihin liittyy erilaista käsityöläisyyttä. Se voi olla hy-

Missä Naantalin
keskusta sijaitsee?
Anita Saksi on huolissaan
palveluyrittäjien pärjäämisestä.
AKU AITTOKALLIO

A

nita Saksi on
liian hyväntuulinen provosoitavaksi.
Kaupunginhallituksen
kokoomusedustaja ei innostu
keskustelemaan kovin pitkään
väitteestä, että yrittäjien ykköspuolue olisi kokoomus ja kakkonen nukkuvien puolue.
”Voi ollakin, muttei se ole
oleellista, vaan se että käytännön päätöksenteossa asioista
on pääsääntöisesti helppo keskustella yli puoluerajojen. Ihmisillä on hieman väärä kuva
politiikasta. Minulla on yllättävän hyviä kokemuksia vuo-

rovaikutuksesta. Olen itsekin
äänestänyt joskus demareitten, joskus vihreitten kanssa
samoin.”
Vaikka yrittäjä onkin, Anita ei ajatellut edustavansa yrittäjiä, kun tuli valituksi ensimmäisen kerran valtuustoon
kolmetoista vuotta sitten.
”Pienten lasten äitinä mielsin itseni lapsiperheiden edustajaksi. Minua kiinnostivat siihen aikaan sosiaalipuolen asiat. Varmaan moni yrittäjä äänesti minua siksikin, että tiesi
minun tuntevan yrittäjyyteen
liittyviä asioita. Sehän on hyvä, että jokaisen luottamushenkilön tausta tunnetaan.
Nyt koen läheisimmiksi senioreitten, yrittäjien ja matkailupuolen asiat.”
Anita toimii perheyritys

Kaune Oy:n toimitusjohtajana neljännessä polvessa. Kaune tunnetaan parhaiten yhtenä
lasialan kärkiyrityksenä Suomessa, mutta myös loistoristeilijäsisustuksistaan ja metallituotteistaan.
Anitan mielestä yrittäjän
on mutkatonta asioida Naantalin kaupungin kanssa. Oikea
henkilö löytyy kaupungintalolta helposti.
Hänen mielestään kaupungin pitäisi tehostaa yritystonttien hankintaa ja kaavoitusta.
”Alun perin aioimme
vuokrata oman Luolalan-tonttimme ennen kuin päätimme
asettua tänne itse. Tulijoita
olisi ollut vaikka kuinka.
”Kaupungin pitäisi osata
hyödyntää tällainen kiinnostus paremmin.”

”Kaupungin pitäisi myös
tulevissa elinkeinopoliittisissa linjauksissaan kantaa huolta naantalilaisten palveluyrittäjien pärjäämisestä.”
”Meidän pitäisi myös pikkuhiljaa päättää, missä Naantalin keskusta oikein sijaitsee.
Miten muuten keskustaa voi
kunnolla kehittää?”
”Saaristoalueillakin elävät
omat keskustansa, eivät ne
mihinkään kadonneet kuntaliitoksessa. Niistäkin on pidettävä huolta.”
Anita Saksi johtaa Kaune
Oy:tä, jonka tuotantotilat ja
myymälä sijaitsevat Luolalan
teollisuusalueella. Myymälä
siirtyy jatkossa Raisioon, tuotanto pysyy Naantalissa.

väkin idea, jos alueen matkailu
kehittyy samaan aikaan.”
Asko on huomannut, että Naantalin saaristoalueiden
ammatinharjoittajapohjainen
yrittäjyys ei ole ainakaan vielä juuri kärsinyt taloustaantu-

masta.
”Pääsääntöisesti pienyrittäjillä on riittänyt työkantaa koko ajan. Maksuajat ovat pidentyneet, raha liikkuu hitaasti.”
Hänen mielestään kuntaliitoksessa on huonotkin puolensa.
”Aikaisemmin yrittäjä voi
poiketa Rymättylässä ja Merimaskussa hoitamassa asiansa
joustavasti ilman ajanvarausta.
Asiointi Naantalin kaupungintalolla on byrokraattisempaa.”
Paikallisverotoimistojen
keskittyminenkin
Turkuun
Varsinais-Suomen verotoimistoksi hankaloittaa pienyrittäjän
elämää.
”Aikaisemmin
minäkin
saatoin piipahtaa muitten asioitten lomassa Raisiossa hoitamassa verotoimistokäynnit
tuota pikaa. Nyt on varattava
puoli päivää, kun ajaa Turkuun, pyörii etsimässä parkkipaikkaa ja asioi isossa virastossa.”
Leila Arvonen on omistanut
kaksi vuotta Rymättylän keskustan Otava-ravintolan.
”Kuntaliitokselta toivon,
että matkailumarkkinointi tehostuisi Naantalin saaristoalueella. Muuten liitos jää täysin
merkityksettömäksi. Yrittäjän
kannalta asiointi kunnan suuntaan oli aikaisemmin vähemmän byrokraattista kuin isommassa kaupunkiyksikössä.”
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REISSUMIES
www.iloinenapina.fi

Kesän menestysnäytelmä tulee nyt
Kristoffer-salin näyttämölle.
Kirj. Tauno Yliruusi, ohj. Sirpa Kauppinen.

Kaivuu
Kaivuu Ja
Ja Kuljetus
Kuljetus
P
P&
&T
T Mäkelä
Mäkelä
• Jätevesijärjestelmät
• Vaihtolavat
• Mullan, sepelin ja soran toimitukset
0400-125 105 Pentti Mäkelä
0400-820 740 Tero Mäkelä

la 2.1 klo 18.00,
su 3.1 klo 15.00,
ke 6.1 klo 15.00,
la 9.1 klo 18.00 ja
su -10.1 klo 15.00

-

Vuoden alusta kuntaliitoksen jälkeen saaristoalueen
asukkaat ovat voineet asioida Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä. Merimaskussa ja
Rymättylässä palvelupisteet toimivat kirjastossa ja
Velkualla entisessä kunnantalossa Sinervolla.
Palvelupisteiden yksivuotissyntymäpäivää
vietetään tammikuussa.
Naantalin kaupunki selvittää palvelupisteidensä
toimivuutta ja kehittämistarpeita. Palvelupisteiden
asiakastyytyväisyyskysely

Liput 15/10/7.50 e.
Varaukset 040-770 7250
Tervetuloa Teatteriin!

www.kaivuujakuljetus.com


Kysy lisää:

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

Verkkokauppaan
www.rainantekopoint.fi
www.rainantekopoint.fi

P

Toimivatko
saariston
palvelupisteet

ATK-PALVELUT

jatkuu 15.12. asti.
Kysely lähetetään saaristoalueen asukkaille joulukuun kunta- tai viikkotiedotteen liitteenä. Tulostetun kyselyn voi palauttaa
palvelupisteisiin. Kyselyn
voi vastata sähköisestikin
osoitteessa www.naantali.fi
Kyselyn yhteenveto julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja kaupungin tiedotuslehdessä Nastassa tammikuussa.
Kaikissa saaristoalueen
palvelupisteissä on avoimet ovet ja kahvitarjoilu
28.-29.1. 2010.

AUTOKORJAAMO

ALVELU
Niittikuja 2, 21110 Naantali
puh. 02-435 5141

ELAA!

HYVINVOINTIPALVELUT

Hieronnan ja jalkojenhoidon erikoisliike
Koulutetut hierojat Jarmo Hyvönen 040-501 3918 ja
Laura Hyvönen 040-531 8382
Lauralla myös jalkojenhoidon AT
Ajanvaraukset iltaisin klo 20 jälkeen
Puh. 02-435 6289, Taimontie7 (ent. Siwa) Naantali
www.beneficum.fi

RENGASLIIKE

AUTO- JA PELTIKORJAAMO

LEMMIKKIEN
HYVINVOINTI

www.aputassu.com

LASITUSLIIKE

KIINTEISTÖPALVELUT

Hoidan ja huollan
lemmikkisi
loman tai pitkän
työpäivän aikana
kotonasi.

Pestapruuri
040-5013918
• kiinteistöhuollot • pienremontit
(kylpyh./tapetoinnit/maalaukset ym)
• myös lahjakortit
Muista kotitalousvähennys!
Taimontie 7, Naantali

SÄHKÖASENNUKSET

SÄHKÖPALVELU

EL-MERI OY
Niittikuja 2, 21110 Naantali
puh. 435 5141

Sähköasennukset,
-korjaukset
ja tarvikkeet

Juha Lehtonen 044 553 2806, juha-lehtonen@netti.fi
Poikon metsätie 3, 21130 Poikko

