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Päätoimittajalta

Mistä sosialidemokratia 

on vastuussa?

Maskulaisilla oli marraskuun lop-
puun mennessä tilaisuus ilmaista 
mielipiteensä Livonsaaren mahdolli-
sesta liittymisestä Naantaliin.

Kunnanhallituksen käsittelyn jäl-
keen livonsaarelaisten esitys osakun-
taliitoksesta tulee Maskun kunnan-
valtuuston päätettäväksi 14.12. 2009.

Maskun valtuusto ei päätä Livon-
saaren osakuntaliitoksesta. Se joko 

puoltaa esitystä tai vastustaa sitä.
Livonsaarelaisia kuohuttanut Li-

vonsaaren koulun kohtalo mahdol-
lisine myynteineen liittyy osakunta-
liitoksen ratkaisuihin. 

”Koulun käytöstä on neuvotel-
tu myös kyläyhdistyksen edustajien 
kanssa. Mitään lopullisia päätöksiä 
ei ole vielä tehty”, Maskun kunnan-
johtaja Rauli Lumio sanoo.

Berliinin muurin kaatuminen kaatoi kommunismin, mutta ei 
kuitenkaan johtanut kritiikittömään kapitalismin ihailuun. Var-
sinkin viimeinen vuosi on nostanut epäilyjä ultravapaata mark-
kinataloutta kohtaan. 

Maailmanlaajuinen kysely, jossa vastaajia oli lähes 30 
000 ihmistä, kertoo kansojen välisistä eroista. Kansalaisten 
käsitykset heijastavat historiaa ja kansallista kulttuuria. Yh-
dysvalloissa kapitalismilla on kannatusta, eikä vallankumo-
uksellisia uudistuksia toivota. Ranskassa 43 prosenttia halusi 
radikaalia muutosta. ”Vallankumouksellisia” oli lähes yhtä 
paljon kuin kohtalaisia uudistuksia (47) toivovia.

Puolessa maista, joissa haastatteluja tehtiin, halusivat vas-
taajat  valtiolle  aktiivisempaa roolia  merkittäviä teollisuu-
denalojen   omistuksessa ja valvonnassa. 

Merkittävin  havainto oli haastattelussa, että  67 prosenttia 
kaikista haastatelluista haluaisi valtion puuttuvan vaurauden 
jakautumiseen, suomeksi tulonjakokysymyksiin nykyistä te-
hokkaammin

BBC:n tilaaman ja Clobe Scan toteuttaman kyselyn asi-
antuntijana ollut Steven Kull Marylandin yliopistosta arvioi:

 ”Jokin sosialismin ominaisuuksista vetoaa  edelleen mo-
niin ihmisiin. ” 

Nopeasti arvioiden voisi kuvitella, että nyt jos koskaan 
on sosialidemokratian sauma: Markkinataloutta kannatetaan 
kesytetyssä muodossa. Sehän on käytännön sosialidemo-
kratiaa. 

Mutta maailma on vähän monimutkaisempaa, nimittäin 
nyt näyttää käyneenkin niin, että demarit kantavat taakkaa 
molemmista suunnista: Sosialismi, siis reaalisosialismiksi 
kutsuttu komentotalous entisen Neuvostoliiton johdolla hei-
jastu pitkänä varjona demareiden ylle. Vielä ihmeellisempää 
on, että markkinatalouden ongelmat ovat nekin sosialidemo-
kratian vioiksi laskettavia. 

Juuri kun olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei maail-
massa ole mitään johdonmukaisuutta, vielä vähemmän oi-
keudenmukaisuutta, kuulen radiouutisista, että joulupukin 
kannatus on laskenut. Siis jotain muutakin käsittämätöntä on 
ajassamme liikkeellä. Joulupukki on symbolina ollut hyvän-
tahtoinen hyväntekijä, mutta nyt kun se on kaupallistettu, ei 
se enää vedäkään brittejä Suomeen. 

Asetelmasta tulen Naantaliin. Tunnettua on, että Naanta-
lilla on taloudellisia vaikeuksia. Finanssikriisi syö yritysten 
tuloksia ja laskee kaupungin verotuloja. Satamaliikenne vä-
henee ja satamatulot laskevat. Naantalin joulupukki ei ole-
kaan 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 suun-
taansa osoita.

Vaikka markkinatalouden kriisi viittaa puolueista ideolo-

gian perusteella kokoomukseen, vaikka Suomen hallitusta 
johdetaan Kepun voimin Kokoomusta apuna käyttäen ja 
vaikka paikallinen poliittinen johto on ollut vuosikymme-
niä kokoomuksen käsissä, kansan syyttävä sormi ei heidän 
suuntaansa osoita. Sosialidemokraattien pitäisi vähemmis-
töstäkin käsin hoitaa asioita ja huomaan useiden kanssaih-
misten  olevan ihan vilpittömästi sitä mieltä, että vaikka he 
ovatkin antaneet äänensä porvarilliselle puolelle, katsovat he  
oikeudeksensa vaatia sosialidemokraateilta asioiden järjes-
tykseen pistämistä.  

Tulevan joulun joululahoajalistamme  ainoa toiveemme 
on, että saisimme risuja vain ansioistamme ja että joskus 
vastuuntunnostamme lankeaisi osaksemme edes myötätun-
toista ymmärrystä.

Mikko Rönnholm

Livonsaaren
 Naantali-liitos 

Maskun valtuustossa
joulukuussa

Kuva-arvoitus

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.) 

51 prosenttia katsoi, että vapaiden markkinoiden 

kapitalismilla  on ongelmia, jotka pitäisi parantaa 

sääntelyn ja uudistusten avulla, kun taas  23 prosenttia 

vaati kokonaan uutta  järjestelmää.

Mikko Rönnholmin sauvakävelyreitti kulkee Rakkaudenpolkua 
Kuparivuorelle ja Ristirannan muistomerkille. Matkalla ohit-
tuu 70 vuotta sitten talvisodan alla rakennettu ilmavalvonnan 
tähystyspaikka.

Unet karisevat Rymättylän naperoi-
den silmistä hauskalla sadunkerron-
nalla jo aamutuimaan. 

Mirvan jouluiseen satutuokioon 

kokoonnutaan Rymättylän kirjastos-
sa tiistaina 15.12. klo 9.30. Satutuo-
kio on tarkoitettu alle kouluikäisille 
lapsille.

Aamuisia joulusatuja
Rymättylässä
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AKU AITTOKALLIO

L
astensuojeluilmoi-
tusten määrä on lä-
hes kaksinkertais-
tunut tänä vuonna 
Naantalissa. 

Syy ei ole, että 
lasten kohtelu olisi yhtäkkiä ra-
justi muuttunut. Lastensuojelulaki 
muuttui vuonna 2008. Uuden lain 
vaikutukset näkyvät ensi kertaa tä-
män vuoden tilastoissa.

”Uusi laki korostaa ennalta-
ehkäisyä. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee jokaista lasten parissa 
työskentelevää�, lastensuojelun so-
siaalityöntekijä Marika Polso sa-
noo.

Ennaltaehkäisy korostaa päivä-
kotien, koulujen ja terveydenhuol-
lon henkilökunnan sekä poliisin 
roolia yhteydenotossa lastensuoje-
luviranomaiseen. Suuri osa ilmoi-
tuksista tulee terveydenhuollosta ja 
poliisilta.

Uusi laki korostaa varhaista 
auttamista. Laissa kynnys lasten-
suojeluilmoituksen tekemiseksi on 
madaltunut, jotta lasta voisi auttaa 
hyvissä ajoin.

”Lastensuojelun ydintehtävä on 
tukea lapsen oikeutta arvokkaaseen 
elämään ja mahdollisuuden turval-
lisiin ihmissuhteisiin.”

”80 prosenttia tapauksista liit-
tyy vanhempien (mielenterveys- 
ja) päihdeongelmiin. Lapsella voi 
olla jo entuudestaan kontakti las-
tenpsykiatriaan, mutta hän tarvit-

see sen lisäksi lastensuojelua.”�
Laki säätelee tarkasti lastensuo-

jeluviranomaisen ilmoituksenjäl-
keisen toimet. 

Jokainen ilmoitus velvoittaa 
lastensuojeluviranomaisen teke-
mään ensi töikseen lastensuojelu-
kartoituksen (lain vaatimassa kol-
men kuukauden määräajassa). Sen 
perusteella jatkotoimenpiteet ovat 
päätettävissä. Huostaanottotapa-
uksissa vanhemmat saavat halutes-
saan hallinto-oikeudessa suullisen 
käsittelyn. 

Uuden lain nojalla vastentahtoi-
sesta huostaanotosta päättää sosi-
aalityöntekijän hakemuksesta hal-
linto-oikeus, ei sosiaalilautakunta.

Sosiaaliviranomaiset valmenta-
vat sijaishuoltoperheet tehtävään-
sä. Jos hyvin käy, nopeasti tarvitta-
va, sopiva perhe löytyy koko Varsi-
nais-Suomen kattavasta sijaishuol-
lon perhepankista, Vasso:sta.

”Sijaishuoltopankkiin voivat il-
moittautua kaikki sijaisperheiksi 
haluavat vanhemmat, joille järjes-
tetään koulutus. Useimmiten sijais-
perheen saaminen on vaikeaa.”

”Joskus tilanne voi olla niin ras-
kas, että on pohdittava laitossijoi-
tusta. Lapsi voi tarvita niin vaati-
vaa terapiaa, että sijaisperheen on 
mahdoton sitoutua sellaiseen vuo-
sikausiksi.”

Tänä vuonna Naantalissa tehtiin 
yhdeksän ensimmäisen kuukauden 
aikana kaksisataa lastensuojelu-
ilmoitusta, yksi ilmoitus jokaista 
työpäivää kohti. 

Marika Polso sanoo, ettei il-
moituskynnyksen madaltaminen 
ole aiheuttanut turhia ilmoituksia. 
Varhaista ilmoitusvelvollisuutta 

korostava laki ei vaaranna hänen 
mielestään perheiden oikeusturvaa. 

”Joku lapsen kanssa toimiva on 
aina tehnyt havaintojaan jo aikan-
sa.  Pikemmin hankaluus on, että 
kaikilla ei ehkä ole vieläkään aina 
aikaa tai rohkeutta tehdä ilmoitus-
ta, vaikka ehkä tarvetta olisi.”

Naantalissa lastensuojelun hen-
kilökunnan ovat muodostaneet 
esimies, neljä sosiaalityöntekijää, 
kolme ohjaajaa ja puolikas lapsi-
perhepsykologi sekä kaksi perhe-
työntekijää.

Naantalin lastensuojelutilan-
teesta on tehty vertaileva selvitys.

Tilastot kertovat, että Naantalis-
sa lastensuojeluilmoitusten ja hen-
kilökunnan suhde on ollut työnte-
kijöille raskaampi kuin vertailu-
kunnissa Raisiossa, Kaarinassa ja 
Liedossa. 

”Naantalista ovat puuttuneet 
lastenpsykiatrian ja kasvatus- ja 
perheneuvolan palvelut, mikä on 
kuormittanut entisestään lasten-
suojelua. Palvelut on hankittu Rai-
siosta.”

Ensi vuoden alusta Naantalin-
kin resurssit kohenevat tuntuvas-
ti. Kaupunki palkkaa perhetera-
peutin, sosiaaliohjaajan, avohuol-
lonohjaajan, lapsiperhepsykologin 
ja kaksi perhetyöntekijää.

”Ennaltaehkäisevä työ on oleel-
lisin”, Marika Polso sanoo.

Lastensuojelulain mukaan jo-
kainen, joka toimii lapsen kanssa, 
tekee ennaltaehkäisevää työtä.

�”Vielä tärkeämpää olisi muis-
taa, että me kaikki aikuiset olem-
me vastuussa lapsista ja heidän 
hyvinvoinnistaan”, Marika Polso 
sanoo.

Lasten-
suojeluun 
tulossa lisää 
työntekijöitä
Miksi lastensuojeluilmoitukset 

kaksinkertaistuivat Naantalissa 

tänä vuonna?

Avo-  ja 
laitoshoidon

kulut 
kolmin-

kertaistuivat
Lastensuojelun toimintamenot palkkakustannuksi-
neen 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 aikai-
semmin noin 630 000 euroa.

Elokuun 2009 loppuun mennessä käytetyistä kus-
tannuksista 79 % on kulunut lastensuojelun laitoshoi-
toon.  Vuotta aikaisemmin laitoshoidon kustannukset 
olivat 64 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Marika Polso on tyytyväinen Naantalin 
kaupungin uusiin työntekijäresursseihin.  

YRITTÄJÄELÄMÄÄ
Lisääntyikö byrokratia
uudessa Naantalissa?

KAUPUNKIELÄMÄÄ
Opintokerho on 
helppo harrastus3 2009
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AKU AITTOKALLIO

Y
hteistyö 
sujuu yli 
puoluera-
jojen. Hy-
vä ilmapiiri 
on yllättä-

nyt myönteisesti lautakunti-
en nuoret ensikertalaiset Kati 
Väätäsen, Isabella Hautalan ja 
Matleena Turusen.

Kati ja Isabella toimivat 
vapaa-aikalautakunnassa, 
Matleena saaristolautakun-
nassa.

Kati valittiin ensikertalai-
sena heti vapaa-aikalautakun-
nan puheenjohtajaksi. Työ 
lähti käyntiin sutjakkaasti.

”Kiitos lautakunnan sisäi-
sen yhteistyön ja lautakuntaan 
käsiteltäviksi tulevien asioi-
den erinomaisen virkamies-
valmistelun”, Kati sanoo.

Vapaa-aikalautakunnan 
päätettävät asiat valmistelee 
sivistystoimenjohtaja Irmeli 
Myllymäki.

”Asioihin perehtyminen 
vie tietysti aikaa, samoin alus-
sa lautakunnan työskentelyta-
pojen omaksuminen”, Isabel-
la sanoo.

Isabella pääsi sisään lau-
takuntatyöhön 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 aiheuttai-
sivat valmistelussa ja lauta-
kuntakäsittelyssä 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 rakenta-
misen, kun Kultarannan uu-
den koulun rakentaminen pi-
täisi alkaa”, Kati sanoo.

Urheiluväen paineet ka-
navoituvat vapaa-aikalauta-
kuntaan, kun uuden koulun 
liikuntasali tulee suunnitelta-
vaksi.

Lautakuntaa on työllistä-
nyt tänä vuonna Naantali-stra-
tegia. Lautakunta on työstänyt 
strategiaan omat lausuntonsa.

”Keskeisiä teemoja olivat 
aikuisliikunnan ennaltaehkäi-
sevyys ja nuorten ja varhainen 
vaikuttaminen nuorten liikku-
miseen”, Kati sanoo.

”Lautakunnassa huomaa 
poliittisen päätöksenteon 
myönteiset mahdollisuudet. 
Asioihin voi vaikuttaa, kun-
han oppii  toimintatavat, pe-
rehtyy asioihin ja uskaltaa 
tarttua niihin ja ilmaista nä-
kemyksensä”, Isabella sanoo.

Matleena Turusen päivät 
kuluvat kiireisinä. Vuoden-
ikäisen Elinan hoito vie kai-
ken ajan. 

Saaristolautakuntaa ovat 
puhuttaneet muun muassa 
matkailuasiat, bussi- ja lautta-
liikenne ja lauttojen maksut-
tomuus.

”Uuden lautakunnan työn 
aloittaminen ja muotoutumi-
nen on jännittävä  kokemus”, 
Matleena sanoo.

”Oman mielipiteen muo-
dostaminen eri asioista vaatii 
aikansa, kun tutustuu ensi ker-
taa lautakuntatyöskentelyyn 
ylipäätään. Valmistelevan vir-
kamiehen, saaristoasiamies 
Tiina Rinne-Kylänpään rooli 
korostuu varsinkin alkuvai-
heessa. Hän tekee erinomais-
ta työtä.”    

Onko homma 
hanskassa?

Taitaa olla. Lähiympäristönsä asioihin voi vaikuttaa. Naantalin ensikertalaiset 

demariedustajat lautakunnissa saivat innostavan lähdön luottamustehtäviinsä.

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 Demari-
nuorten ja SONK:in  kansainvälisessä jaostossa, kuuluu saman organisaation 
kulttuurijaoston rakentajiin ja osallistuu Eurooppa-nuorten toimintaan.

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

Aktiivisia vaikuttajia
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Ja taas 
sydän 
roihahti

Mikko Kaareskoski on Manner-
heiminkadun poikia. 

Kotikaupunkia
kehittämään

Mikko Kaareskoski alkaa huolehtia 
kaupungin liikuntapaikoista ensi vuo-
den puolella.

AKU AITTOKALLIO

K
uparivuo-
ren urhei-
lukenttä 
on ollut 
aina tip-
top. Mikko 

Kaareskoskellakin on ollut 
sormensa pelissä. 

Hän konttasi pikkupoika-
na urheilukentän hiilimurs-
kalla nyppimässä rikka-
ruohoja. Se oli legendaarisen 
kentänhoitaja Paavo Juholan 
aikaansaannosta.

”Papu jakeli pikkupojille 
sitten omia pisteitään”, Mik-
ko hymyilee.

Jokaisesta naantalilaises-
ta pikkupojasta tuntui, että 
Papu eli tykkänään urheilu-
kentällä. Päivät rassasi paik-
koja kuntoon, ajoi kalkkivii-
voja hiilimurskaan ja kas-
teli nurmikkoa, illalla veti 
Löylyn kilpailuja tai seurasi 
muuten vain nuorten vapaa-
muotoisia kisailuja.

Papun ansiosta Mikos-
takin tuli ensin yleisurhei-
lija. Urheilukentän välineet 
olivat kunnossa, ja niitä sai 
käyttää. 

”Talvella Löylyllä oli ur-
heilutalolla yksi iltavuoro 

viikossa. Se oli tärkeä asia. 
Sain tutustua monipuolisesti 
liikuntaan.”

1960-luvun puolivälissä 
VG-62 perusti joukkueen 
jääkiekon uuteen ikäryh-
mään, E-junioreihin. Mikos-
takin tuli jääkiekkoilija ja 
VG-62:ssa sitten myös jal-
kapalloilija. Yleisurheilu jäi.

Mikon jääkiekko- ja jal-
kapalloura jatkui 25 vuotta. 
Ikämiehenä hän pelaa jalka-
palloa yhä, minkä polvet an-
tavat periksi.

Jääkiekko oli Mikon yk-
köslaji. Vientiä olisi ollut 
turkulaisseuroihinkin. Ku-
kaan ei seurassa siihen ai-
kaan kannustanut nuorta jää-
kiekkoilijaa lähtemään.

”Olin kotikylän poika. En 
osannut tehdä nuorena niin 
isoa ratkaisua yksin.”

Myöhemmin VG-62:sta 
ovat edenneet SM-liigaan 
Jaakko Virta, Rauno Sjö-
roos, Arto Vuoti, Sami Lei-
nonen, Simo Rouvali, Mar-
kus Laine, Tommi Laine, 
Timo Salo ja Tapio Laakso, 
joka pelasi viime talvena 
yhden pelin maajoukkuees-
sakin. Markus Laine pelaa 
opiskelujen vuoksi tämän 
kauden VG-62:ssa.

Mikko veikkkaa TuTossa 
pelaavasta entisestä valmen-

nettavastaan, 1986 synty-
neestä Iiro Memosesta seu-
raavaa liigakiekkoilijaa. 

”Iiron asennetta on pun-
nittu monin tavoin. Hän kä-
vi Kärppien junioreissakin 
kehittymässä. Vieläkin hän 
lähettää joka pelin jälkeen 
tekstiviestin, miten pelami-
nen sujui.” 

Jääkiekossa VG-62 eteni 
Mikon aikana parhaimmil-
laan 1-divisioonan nousu-
karsintoihin.

Mikko ei ole Naantalin 
menestynein jääkiekkoilija, 
mutta torikahvilan urheilu-
parlamentin mielestä mah-
dollisuuksia olisi ollut vaik-
ka kuinka pitkälle. 

Mikon valmentajaura al-
koi, kun hän aikoinaan lupa-
si tuurata 1982 syntyneitten 
junnujen valmentajaa. Yht-
äkkiä Mikko huomasikin 
olevansa joukkueen vakitui-
nen valmentaja.

Myöhemmin hän valmen-
si kaksi vuotta 1986 synty-
neitä, kunnes 1990-luvun 
loppupuolella otti valmen-
nettavakseen 1988 synty-
neet, silloiset F-juniorit.

Valmentajakursseilla sy-
dän roihahti taas urheilulle. 
Peli näyttikin yhtäkkiä toi-
senlaiselta, 

”Heti ensimmäinen kurs-

si avasi jääkiekon maailman 
uudella tavalla. Jääkiekko 
olikin ihan erilainen peli val-
mennuksen näkökulmasta. 
Paljon monipuolisempi kuin 
pelkän pelaamisen kannalta. 
Suosittelen jokaiselle pelaa-
jalle valmentajakursseja.”

 Jääkiekko paloi taas in-
tohimoisen urheilijan sydä-
messä sellaisella roihulla, 
että joukkueen kasvamisesta 
yhteen muodostui oma, har-
vinainen heimotarinansa.

Mikko ja joukkue elivät 
yhdessä pelaajien aikuisuu-
teen asti. Junioripelit päät-
tyivät, kun joukkue otti A-
junioreitten 1-divisioonassa 
kolmannen sijan keväällä 
2009.

Matkan varrella tapahtui 
paljon. Joukkue eli ensim-
mäiset ihmeelliset hetkensä 
D-junnuiässä. Se voitti alue-
mestaruuden.  

”Kaikki voitettiin. Tepsit, 
Lukot, Ässät.”

Koko aktiiviuransa jää-
kiekkoa jalkapalloa pelannut 
Mikko harmittelee, että ny-
kyinen valmennus pakottaa 
valitettavan usein juniorin 
keskittymään liian nuorena 
yhteen lajiin.

”Monipuolisuus kehit-
täisi nuorta urheilijaa pal-
jon paremmin. Tämä koskee 
enemmän jääkiekkoilijaa 
kuin jalkapalloilijaa. Jää-
kiekko on paljon yksipuoli-
sempaa.” 

Mikko Kaareskoski on tehnyt tähän men-
nessä 45-vuotisen urheilu- ja valmennus-
uran. Työelämässä rakennusmestari alkaa 
huolehtia ensi vuonna Naantalin liikunta-
paikoista. 

Mikko Kaareskoski syntyi ja eli aikui-
seksi Mannerheiminkadun Pehtorissa. 
Työelämässä rakennusmestari on pal-
vellut lähes 26 vuotta Turun kaupun-
gin liikuntavirastoa.

Marraskuussa Naantalin tekninen 
lautakunta valitsi Mikon kaupungin 
liikuntapaikkojen työnjohtajaksi. 

”Innokkaana liikuntaihmisenä ha-
luaisin kovasti kehittää naantalilais-
ten liikuntaolosuhteita sekä harraste-
liikunnan että kilpaurheilun kannalta. 
Laadukkaat liikuntapaikat koituvat 
kaupunkilaisten iloksi.”  

”Naantalissa lenkkeily- ja kävely-
reitit ovatkin hyvässä kunnossa. Me-
rimaskun ja Rymättylän liikunta- ja 
urheilupaikat pitää huomioida tasa-
puolisesti.”
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K
äyköhän 
Marian-
ne Laine 
kouluakin 
luistellen? 
Hänen elä-

mänrytminsä kuulostaa niin 
hurjalta, että putoan kärryiltä 
jo muutaman lauseen jälkeen. 

VG-62:n 13-vuotias taito-
luistelija kilpailee yksinluis-
telussa ja muodostelmaluis-
telussa. Harjoituksia riittää 
miltei joka päivälle, toisinaan 
kahdet peräkkäin, yhteensä 
jopa kolmen tunnin jaksoissa.

”Alkaa olla siinä ja sii-
nä, että kaiken saa soviteltua 
luontevasti yhteen koulun-
käynnin kanssa”, isä Harri 
Laine sanoo. 

Koulu on sujunut Maija-

mäen yläkoulun seitsemän-
nellä luokalla hyvin. Hienosti 
kulkee jäälläkin. 

En tunne sävellystä, mut-
ta jokin sonaatti se on. Yksi-
näinen piano saa kylmän jään 
hehkumaan. 

Marianne harjoittelee yk-
sinluistelun ohjelmaa. Piruetit 
sujuvat hienosti. Koreografia 
käsien liikkeineen elää näyt-
tävästi.

Musiikki vaikuttaa katso-
jaan väkevämmin kuin sii-
hen tottuneeseen luistelijaan. 
Luistelija elää jäällä koko ajan 
etuajassa.

”Yksinluistelun ohjelmas-
sa ei ehdi keskittyä musiikin 
kauneuteen. Pitää keskittyä 
koko ajan ajattelemaan seu-
raavaa liike-elementtiä”, Ma-
rianne sanoo.

Marianne osallistuu sekä 
muodostelma- että yksinluis-
telussa kansallisen tason kil-
pailuihin, joiden kautta karsi-

taan SM-finaaliin. Yksinluis-
telussa kausi on ensimmäinen 
tällä tasolla. Muodostelma-
joukkueen kanssa Marianne 
selviytyi viime keväänä SM-
finaaliin.

Luistelun viehätys on muu-
takin kuin onnistunut ohjelma 
jäällä.

”Yksinluistelussa uudet pi-
ruetit ja hypyt innostavat aina, 
mutta on hienoa kun harras-
tuksesta saa myös uusia ka-
vereita.”   

Aikaisemmin Marianne 
harrasti Aino-tytöissä kan-
teleensoittoakin, mutta kak-
si vuotta sitten luistelutree-
nit täyttivät viikko-ohjelman 
niin, että soitto jäi taka-alalle.

    

 

Yksinäinen piano ja 
hehkuva jää

Marianne Laine luistelee kansallisen tason noviiseissa.

Marianne Laine harjoittelee 
joinakin päivinä kolme tuntia 
yhteen menoon.

AKU AITTOKALLIO

P
aula Mannerjo-
ki on vieläkin 
innoissaan, kun 
hän muistelee 
Armonlaakson 
Vaeltajien taan-

noista Aulangon-retkeä Hä-
meenlinnaan. Parhaissa retkis-
sä yhdistyvät luontoretkeilyn 
ja kulttuurimatkailun parhaat 
puolet.

Armonlaakson Vaeltajat on 
21 vuotta toiminut Suomen 
ladun paikallisyhdistys. Kes-
keisiin toimintoihin kuuluvat 
Suomen Ladun ykköslajit pati-
kointi, pyöräily, sauvakävelyä, 
avantouintia ja tietysti hiihto.

Sen lisäksi Vaeltajat järjes-
tää keväällä yhteistyössä Naan-
talin kaupungin kanssa hela-
torstain-matkan, viimeksi Pa-
loheinään ja myös kauemmas 
suuntautuvan syysretken, kuten 
viimeksi Aulangon maisemiin.

Paula Mannerjoki toimii 
Armonlaakson Vaeltajien pu-
heenjohtajana. Paula ei ole mi-

kään byrokraatti, vaan toime-
lias ideoija. Hän on suunni-
tellut tulevista helatorstain-
retkistä tutustumismatkojen 
sarjaa kansallispuistoihin, jos 

yhteistyökumppani kaupun-
ki näyttää ajatukselle vihreää 
valoa.

Eikä sovi unohtaa jokavuo-
tista ruskamatkaa lappiin, jo-

hon liittyy 80-100 kilometrin 
mittainen viikon patikointi.

Kotikulmilla vaeltajat jär-
jestävät keväästä syksyyn 
Suovuoressa kerran viikossa 
sauvakävelyitä ja kesällä ker-
ran viikossa 25-35 kilometrin 
pyöräilylenkkejä. Melontaan-
kin löytyy mahdollisuus.

Talvella hurjimmat pulah-
tavat lauantaiaamuisin klo 9 
Nunnalahden avantoon. Al-
manakan mukaan talven täy-
sikuut koittavat 28.2. ja 30.3. 
Silloin Armonlaakson Vael-
tajien hiihtoporukka suuntaa 
Väskiin kuutamohiihtoon.

Paula kaipaisi mukaan toi-
mintaan nuoriakin liikkujia. 
Hän haluaisi esitellä nuorille 
uusia liikuntamuotoja, kuten 
geokätköilyn ja skikkailun.

Geokätköilyssä piilotetaan 
ja etsitään rasioita, joita kutsu-
taan geokätköiksi. Kätkön si-
jainnin voi määrittää gps-lait-
teella, vaikkei laitteen käyttö 
olekaan välttämätöntä. 

Geokätkön koordinaatit 
tai muut tarpeelliset tiedot 
kätkön löytämiseksi ilmoite-
taan kätkökuvauksessa, joka 

julkaistaan geokätköilijöiden 
verkkosivustolla. 

Kun harrastaja on löytänyt 
kätkön, hän voi merkitä eli lo-
gata löytönsä kätkön verkko-
sivulle.

Skikkaamisessa käytetään 
rullaluistimia, joilla voi liik-
kua maastossa. Eteneminen 
tapahtuu hiihdosta tutuin liik-
kein ja apuna voi käyttää sau-
voja.

”Se on tosi hauskaa ja 
helppo oppia”, Paula sanoo.

Paulan ideat eivät lopu tä-
hän. Mietintämyssyssä on 
alkanut jo hautua kysymys, 
kuinka kehitellä liikunnallista 
yhteistyötä päiväkotien kans-
sa.

”Suomen Latu on kehitel-
lyt metsämörri-yhteistyöideaa 
päiväkotilasten luontopolku-
toiminnan ja tarinakerronnan 
pohjalta. Sellaista minäkin 
olen alkanut pohtia”, Paula 
hymyilee.

Lisätietoja Armonlaakson 
Vaeltajien toiminnasta yhteys-
tietoineen löytyy yhdistyksen 
sivuilta turuntori.com/kotisi-
vut. 

  

 

Uimaan, sauvomaan 
vai skikkaamaan

Armonlaakson Vaeltajien puheenjohtaja Paula Mannerjoelta eivät neuvot lopu.

Paula Mannerjoki haluaa luoda Armonlaakson Vaeltajien toi-
minnalle uusia muotoja nuorten ja lasten parissa.

Naantalin kaupungin lii-
kuntapalvelut järjestää las-
ten ja nuorten liikunnallis-
ta iltapäivätoimintaa, lii-
kuntatapahtumia sekä ai-
kuisväestölle suunnattuja 
kurssimuotoisia aktiviteet-
tejä.

Naantalin urheilu- ja 
liikuntaseurat tarjoavat 
kymmeniä erilaisia mah-
dollisuuksia harrastelii-
kunnan ja kilpaurheilun 
parissa aikuisille ja lap-
sille. Lisätietoja seuroista 
voi tiedustella vapaa-ai-
katoimen edustajilta, joi-
den yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta www.naantali.fi

Kymmeniä

lajeja

liikkujille

ja 

urheilijoille
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Yksi reivi.

AKU AITTOKALLIO

R
asitus palki-
taan viiden 
kilometrin 
rankan nou-
sun jälkeen. 
Silmänkan-

tamattomiin avautuu henkeä-
salpaava näkymä. 

”Ruotsin tuntureilla on ih-
meellistä hiihtää. Siellä olen 
nähnyt kaikkein kauneimmat 
maisemat”, Matti Saari sa-
noo.

17-vuotias urheilulukio-
lainen on menestynyt hiih-
täjä, vaikka hiihto on hä-
nen kakkoslajinsa. Matti on 
maastourheilija kesät talvet. 
Kesällä Naantalin Löylyn 
hiihtäjä suunnistaa Turun 
Suunnistajissa..

Tosin hiihto tahtoo jää-
dä Lounais-Suomen talvi-
olosuhteissa vähäisemmäksi 
maastourheiluksi kuin suun-
nistus. Varsinainen lajihar-
joittelu tapahtuu suurelta 
osin Paimion hiihtoputkessa.

”Olen ajatellut, että talvi-
harjoitteluna hiihto palveli-
si suunnistusta, vaikka lajit 
korostavatkin eri asioita fy-
siikassa. Hiihdossa korostuu 
yläkroppa, suunnistuksessa 
keskivartalo ja jalat. Luiste-
lupotkussa minulla kyllä ja-
lat saattavat väsyä.” 

Mattia voisi ehkä pitää 
melkeinpä samanveroisena 
poikien hiihtolupauksena 
kuin Löylyn seuratoveri Ee-
tu Kähäriä. Mattia hymyilyt-
tää. Omasta mielestään hän 
ei ole menestynyt hiihtäjä-
nä kovinkaan kummoisesti, 
koska ei ole piiritason kil-
pailuissa vielä kertaakaan 
voittanut mitään. Ikään kuin 
kakkos-, kolmos- ja nelossi-
jat eivät olisi mitään.

Hiihtäjän talviharjoittelu 
Naantalissa tuntuu ankealta 
puuhalta. Lajia täytyy todel-
la rakastaa, että jaksaa por-
haltaa pimeässä ja räntäsa-
teessa Suovuoren pururataa 
ja tempoa vetoja Kuparivuo-
ren pimeällä urheilukentällä.

Hiihtäjät pääsevät kilpai-
lemaan tosi harvoin. Löylyn 
13-vuotias huippulahjak-
kuus Roosa Leino kilpaili 

viime talvena muistinsa mu-
kaan kolme tai neljä kertaa 
piirikunnallisissa kilpailuis-
sa.  

”Pari voittoa”, Roosa 
kuittaa vaatimattomasti tä-
hänastisen piiritason menes-
tyksensä.  

Roosa käy kerran viikos-
sa Paimion hiihtoputkessa. 
Muuten harjoittelu perustuu 
pääosin juoksuun ja lihas-
kuntoa kehittävään kuntopii-
riin.

”Kesällä voi lähinnä vain 
juosta. Silloin tulee joskus 

ikävä talvisille laduille.”
Kun pysyvä lumi on sata-

nut ja ladut kunnossa, Matti 
ja Roosa hiihtävät Suovuo-
ressa, Haijaisissa, Merimas-
kussa, Raisiossa tai Impivaa-
rassa.

”Merimaskussa on erin-

omainen maasto”, Matti sa-
noo.

Ennen kaupungistumis-
ta maastohiihto oli suoma-
laisten ykköstalviurheilula-
ji. Nykyään se jää helposti 
taka-alalle, kun joukkuelajit 
valtaavat alaa. Hiihtäjä jou-

tuu puurtamaan joukkuela-
jiurheilijoita yksinäisemmin. 

Mikä luo intohimon hiih-
toon?  

”Kun suksi liukuu,” Roo-
sa sanoo.

”Juuri niin. Se on loistava 
tunne”, Matti sanoo.  

Se on 
loistava tunne

Roosa Leino ja Matti Saari katoavat räntäsateessa pururadalle. 
Talvella hiihtäjät pääsevät muutaman kerran kisoihin. 

Roosa Leino ja Matti Saari valmistautuivat alkutalven iltana juoksutreeniin Suovuoressa.
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Vain puiset kattorakenteet muistuttavat van-
hasta. Kristoffer-sali on kokenut täydellisen 
muodonmuutoksen.

Naantali teatteri käyttää salia eniten. Teat-
terinjohtaja Mikko Kuitunen iloitsee akustii-
kan paranemisesta. 

”Se on kohentunut  monin muutoksin. 
Kovapintainen materiaali korvasi pehmeät 
lattiapinnat. Seinäpinnatkin uusittiin. Seini-
en sisään on asennettu säädettävät akustiik-
kaverhot.”

Yleisönkin olo helpottuu. Uudet istuimet 
ovat matalaselkänojaiset. Väritykseltäänkin 
sali vastaa Invapaikkojen lukumäärä lisään-
tyi. Kuitusen mielestä nyt paremmin kon-
sertti- ja 

teatterisalia kuin aikaisemmin. 
Näyttämö laajeni lähes kolmanneksen 

suuremmaksi. Äänentoisto- ja valotekniikka 
uudistuivat kokonaan. Valaistuspisteitä on 96 
entisten 24:n sijasta. Uusi tekniikka sallii sa-
vu- ja muiden efektien käytön. 

”Korjaukset mahdollistavat entistä tasok-
kaammat ja näyttävämmät 

teatteriesitykset ja musiikkinäytelmät. 
Yleisöllekin esityksistä tulee vaikuttavam-
pia, koska näyttelijät tulevat huomattavasti 
lähemmäs yleisöä”, Mikko Kuitunen sanoo.

”Naantali astuu täysin uuteen aikakauteen 
teatteri- ja konserttitilojen suhteen. Remont-
tia 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 joulukuussa-
kin. 2.12. kello 19 kuullaan musiikkiopis-
ton nuorten solistien esittämänä Suomalai-
nen konsertti.

Perinteinen itsenäsiyyspäivän juhla alkaa 
sunnuntaina 6.12. kello 12. Kahvitarjoilu al-
kaa 11.15.

Kristoffer-salin remontista 
alkoi uusi aikakausi

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 päätöksente-
osta, arkihavaintoja naantalilaisesta elämänmenosta ja paikal-
lisista ihmisistä.

Jokainen halukas voi osallistua keskusteluun nimellään tai 
nimimerkillään. 

Keskustelua 
Naantalista

ja valtakunnan
asioista

AKU AITTOKALLIO

M
itä teh-
dä, jos 
jokin 
asia, il-
miö tai 
elämän 

aihealue kiinnostaa niin pal-
jon, että haluaisi ryhtyä jär-
jestelmällisesti perehtymään 
siihen ja oppia siitä lisää?

 Kuka vain voi pe-
rustaa samoista asioista kiin-

nostuneiden ihmisten kanssa 
opintokerhon. Eikä tarvitse 
jäädä pähkäilemään, mitä sit-
ten, kun muutaman tai muuta-
man kymmenen ihmisen ker-
ho on perustettu, mistä lisätie-
toa ja oppi- ja oheismateriaa-
lia.

 ”Meiltä saa kaiken 
tarvittavan avun opintoker-
hon perustamiseksi ja opiske-
lun organisoimiseksi oppima-
teriaaleineen ja mahdollisten 
ulkopuolisten alustajien hank-
kimisineen. Meiltä saa myös 
halutessaan koulutetun opin-
tokerhon vetäjän”, Liisa San-

tasaari sanoo.
Hän toimii Työväen Sivis-

tysliiton, TSL:n Turun läntis-
ten ympäristökuntien opin-
tojärjestön puheenjohtajana. 
Ympäristökunnat tarkoittavat 
Naantalia, Raisiota, Maskua, 
Ruskoa, Nousiaista ja Mynä-
mäkeä.

Opintokerhotoiminta täy-
dentää erilaisten yhdistysten 
tai ammattiosastojen harraste-
toimintaa, mutta kerhon voi-
vat perustaa ihmiset ilman yh-
distystaustaakin.

”Aihealueet ovat täysin ih-
misten itsensä päätettävissä, 

me tarjoamme kaikissa tapa-
uksissa pätevää organisointi-
apua”, Liisa sanoo.

”Kyseessä voi olla yhtä hy-
vin vapaamuotoinen keskus-
telukerho kuin kielen- opis-
kelu tai muu pitkäjänteinen 
opiskelu.”

Opintojärjestö järjestää it-
sekin erilaisia lyhytkursseja 
puutarhakursseista alkaen. 

”Viikonloppukurssit ovat 
nekin tärkeä kurssimuoto. 
Tai erilaiset luentotilaisuudet. 
Kaikkia tällaisia räätälöimme 
yhdistyksille ja muille kiin-
nostuneille järjestäjille.

”Opintojärjestötoiminnan 
hienous on, ettei se nouda-
ta muodoiltaan ylhältä käsin 
määriteltyjä tapoja, vaan pe-
rustuu aina opintokerholaisten 
omiin tarpeisiin ja mielenkiin-
non kohteisiin.”

TSL:n Turun opintojärjes-
tö ja TSL:n Länsi-Suomen 
aluetoimisto puolestaan jär-
jestävät Turussa syys- ja ke-
vätkausin jatkuvasti alkavia, 
kaikille avoimia, muun muas-
sa kieli- ja erilaisia atk-alan, 
merenkulun ja sukututkimus-
kursseja. 

Tietoja kursseista ja eri-
laisia yhteistiteoja löytyy 
osoitteista www.tsl.turku.fi ja  
www.tsl.fi

Perustetaanko 
opintokerho

Se on helppoa, sillä asiantuntevaa apua löytyy.

Liisa Santasaari on toimi-
nut opintokerhojen parissa jo 
kaksikymmentä vuotta.

Vanhusten perinteistä joulujuhlaa vietetään sunnuntaina 13.12. 
kello 12 alkaen seurakuntakeskuksessa. Jouluisen ohjelman li-
säksi tarjolla on joulupuuroa ja pullakahvit.

Tapahtuman järjestävät Vanhusten Tuki ry:n lisäksi sosiaali- 
ja terveysvirasto ja seurakunta.

Myyjäiset
kaupungintalolla

Naantalilaisten yhdistysten perinteiset joulumyyjäiset järjeste-
tään tuttuun tapaan kaupungintalon alakerrassa. 

Tarjolla on monenlaisia käsitöitä ja leivonnaisia. Naantalilai-
silla on kaksi tuntia aikaa löytää omansa. Myyjäiset ovat avoin-
na 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 Rymätty-
län kirjastossa tiistaina 8.12. kello 19. Uudetkin kirjallisuuden 
ystävät ovat tervetulleita keskustelemaan ja kertomaan lukuko-
kemuksistaan.

Lasten joulu
museon edustalla

Lucia-kulkue, joulutonttuja, ehkäpä joku talviuniltaan herän-
nyt muumihahmo – ja lunta.  Tämän kaiken lupaavat Lasten 
joulu -tapahtuman järjestäjät. 

Lisäksi Naantalin Pelastakaa lapset ry:n sadunlukijat luke-
vat lapsille joulusatuja museon Hiilolassa, jonka pihassa Kul-
tarannan koulun vanhempienyhdistys myy glögiä. Eri yhdis-
tysten myynti- ja kahvipöydissä voi tehdä ostoksia.

Lasten joulu järjestetään tuttuun tapaan Itsenäisyydenpuis-
tossa museon edustalla sunnuntaina 13.12. kello 15-18.

Vanhusten joulu
seurakuntakeskuksessa
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Yhteiset jutut 

Talvisodan ihmettä ei ole ole-
massa. 70 vuotta sitten alka-
neen talvisodan voittaja oli 
demokratian laki. Siihen ei 
tarvita ihmeitä. 

Historiantutkijoiden mu-
kaan Suomi oli ainoa euroop-
palainen maa, joka maksoi 
1930-luvulla lamavelkansa 
pennilleen. 

Suomen velanmaksutalo-
utta reivasi oikeistolainen fi-
nanssimies Risto Ryti. En ole 
seikkaperäisesti perehtynyt, 
mutta oletan että Ryti keskus-
teli toimintansa poliittisesta 
selustasta enemmän demari-
johtaja Väinö Tannerin kuin 
esimerkiksi pankkimies Juho 
Kusti Paasikiven tai muitten 
oikeistopoliitikkojen kanssa.

Jos Stalin olisi kunnioitta-
nut Karl Marxin yhteiskunta-

teoriaa muutenkin kuin po-
liittisena teeskentelynä, hän 
olisi ymmärtänyt ettei Suo-
meen olisi kannattanut hyö-
kätä 1939 mistään hinnasta.

Marxin mielestä kovaa 
työtä ja pitkää päivää teke-
vät teollisuusyhteiskunnan 
duunarit omaksuivat elämän-
arvonsa taloudellisen ja so-
siaalisen menestyksensä tai 
kärsimyksensä kautta. Ei 
köyhällä ollut aikaa miettiä 
kulttuuriasioita ja filosofisia 
hienouksia. 

Jos köyhien elämä muser-
tuisi, he lakkaisivat pokku-
roimasta lakeja ja järjestys-
valtaa ja pistäisivät hulinaksi, 
Marx sanoi. 

Talvisodan alla Stali-
nin kuiskaajat väittivät, että 
Suomen työläiset pistäisivät 

ranttaliksi, kun puna-armeija 
saapastelisi hoitamaan hei-
dän asiansa kuntoon. Suomen 
armeija ja koko yhteiskunta 
hajoaisivat, kun sorretut duu-
narit kukittaisivat puna-ar-
meijan.

Sotahistoria tietää, kuinka 
Neuvostoliiton sotilastiedus-
telu epäonnistui talvisodan 
alla. Paljon pahemmin epä-
onnistui poliittinen tieduste-
lu.

Rytin talouskuurin jälkeen 
Suomi eli talvisodan alla vä-
kevää teollista nousukautta. 
Duunareilla oli hurjasti töitä 
ja nousevat palkat juoksivat. 

Demareilla oli eduskun-
nassa 85 edustajaa. Suomi oli 
juuri ennen talvisotaa säätä-
nyt maailman edistykselli-
simmät sosiaalilait: vuosilo-

malain ja kansaneläkelain.
Ajatelkaa, miltä se tuntui 

kaupunkien isolapsisissa työ-
läisperheissä.

Tähän rakoon takapajui-
sen Puolan helposti nitistänyt 
Stalin lähetti operettiarmei-
jansa pyyhkäisemään Suo-
men maailmankartalta. 

Puna-armeija lähti mat-
kaan sen ajan kenttädiskoi-
neen, esikuntaupseeristo il-
tapuvuin ja kuohuviinein va-
rustautunein naisineen ja sen 
mukaisine sotilas- ja komen-
tomoraaleineen. 

Tajuamatta, että joutuisi-
vat taistelemaan vihdoin elä-
mänsyrjästä ja sosiaalisista 
oikeuksistaan kiinni päässyt-
tä suomalaista duunaria vas-
taan. 

Neuvosto-operetti jäätyi 

Raatteen tielle, mutta harva 
tietää, että Suomi taisteli tal-
visodassa kahta supervaltaa 
vastaan.

Neuvostoliiton raskasta ja 
sotilasteollisuutta jo 1920-lu-
vulta rahoittanut  Yhdysvallat 
toimitti puna-armeijalle huip-
pumodernin viestintätekno-
logian juuri talvisotaa varten. 

Neuvostoliiton kommu-
nistipuolueen keskuskomite-
an pikakirjoittajat kirjoittivat 
sanasta sanaan talvisodan jäl-
keiset kuulustelut, jotka Sta-
lin veti Kremlissä. Kuulus-
teltavina oli kymmeniä puna-
armeijan johtavia upseereja 
talvisodan rintamalta.

Kuulusteluissa kävi ilmi, 
että puna-armeijan eri aselajit 
ja aselajien sisäiset divisioo-
nat ja sitä pienemmät yksiköt 

toimivat pääsääntöisesti toi-
sistaan tietämättöminä, täy-
dessä kaaoksessa. 

Stalin oli ostanut jenkeil-
tä viestintäteknologian, mutta 
ketään ei koskaan koulutettu 
sen käyttöön. 

Stalinin munaus hoitui 
normaalisti. Upseerit teloi-
tettiin.

Stalinin kuulustelut on jul-
kaistu sanasta sanaan ensin 
Venäjällä ja myös suomeksi 
nimellä Keskusteluja Stali-
nin kanssa. Teos löytyy kir-
jastosta. 

Siinä sitä on talvisodan ih-
meeksi, jos joku ihmeitä kai-
paa. Ei ihme, että demokratia 
voitti.

   
Aku Aittokallio

Talvisodan ihme

AKU  AITTOKALLIO

M
ieleni tekee sa-
noa Antti Huovi-
sesta monenlais-
ta, vaikken tunne 
taiteilijaa enkä ole 
koskaan aikaisem-

min nähnyt yhtäkään hänen työtään. 
Taiteilija oli kävellyt tänä vuonna 

metsään ja ryhtynyt maalaamaan nä-
kemäänsä. Tuloksena oli marraskuussa 
Naantalin Kylpylän Spa Galleriassa näh-
ty 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. Tai-
teilija kulkee, pysähtyy, katsoo ja näkee. 
Yksityiskohtien rikkaus valtaa mielen. 

Sitten alkaa työ. Vahvoja värejä, pai-
navia 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 ku-

vataiteen näyttämö. Sinne ei oikeastaan 
tulla, vaan taide tulee siellä omilla retkil-
lään kulkevan ihmisen luo. Siinäkin mie-
lessä Antti Huovisen näyttely loi yllättä-
vää läsnäolon voimaa, vaikkei se taiteen 
perimmäinen ajatus olisikaan.  

Rymättyläläistaiteilija Antti Huovisen 
töitä oli esillä Spa Galleriassa marras-
kuussa. 

Pysähtyy, katsoo 

ja näkee
Mikä onkaan elämänvoiman ja 
kauneuden salaisuus? 

N
aantalin kirkon joulukonserttien sarja 
alkaa torstaina 10.12. musiikkiopiston 
perinteisellä joulukonsertilla. Konser-
tin järjestelyihin osallistuu myös Val-
lis Gratiae -yhdistys. Konsertti alkaa 
kello 19. 

Kauneimpien joululaulujen ääreen kokoonnutaan 
kirkossa 13.12 kello 18, 17.12. klo 19 ja 20.12. klo 12.  

Keskiviikkona 16.12. kello 18 kajahtavat jouluiset 
muskarilaulut, kun kuullaan musiikin varhaiskasva-
tusryhmien joulukonsertti, jonka järjestää musiikki-
opisto.

Eino Grön vierailee Naantalin kirkossa samana ilta-
na 16.12. kello 20. Einö Grönin joulukonsertin Minun 
jouluni järjestää Naantalin Seudun Sydänyhdistys. Li-
put maksavat 15 euroa.

Naantalin kirkko 
soi joulukuussa

Joulutulet
syttyvät

Naantalin Reservinaliupseerit 
ry järjestää perinteisen Jou-
lutulet-tapahtumansa kirkko-
puistossa.

Ohjelmassa on glögitarjoi-
lua, puheenjohtaja John Aal-
tosen tervetuliaispuhepuhe, 

Tuija Sauran lauluesitys, kap-
palainen Ensi Ruskovuon pu-
heenvuoro joulun sanomasta 
sekä yhteislaulua.

Joulutulien ääreen kokoon-
nutaan torstaina 10.12. kello 
18.
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Naantalissa toimii satoja yrittäjiä. Yrittäjät ovat nykyään 
pääosin tyytyväisiä kaupungin tapaan kuunnella heitä . 

Yhteistyö kaupungin  ja yrittäjien kesken on viime vuo-
sina tiivistynyt. Kaupunki järjestää yrittäjien kanssa tapaa-
misia ja keskustelutilaisuuksia eri teemoista ja hankkeista. 

Yrittäjät itse ovat tiivistäneet yhteistyötään. Aktiivises-
ti toiminut, lähinnä palvelualan yrittäjistä muodostunut 
Naantalin Yrittäjänaiset on liittynyt naisjaostona Naantalin 

Yrittäjiin, johon liittyi myös Merimaskun Yrittäjät. Naan-
talin Yrittäjiin kuuluu nyt noin 270 yritystä. Rymättylän 
Yrittäjät toimii edelleen omana yhdistyksenään.

 Kaupunki valmistelee uutta elinkeinopoliittista oh-
jelmaa, jossa yrittäjien näkemysten pitäisi näkyä entistä 
enemmän.

Yhteinen Naantali tapasi neljä yrittäjää, jotka kertovat 
työstään ja suhteestaan Naantalin kaupunkiin.

Kuunteleeko 
kaupunki yrittäjää?

AKU AITTOKALLIO

P
esukone huri-
see työpäivän 
jälkeen Merja 
Kaatrakosken 
omakotitalon 
alakerrassa. Piti-

kö noin tylsä rutiini heti alkuun 
mainita? Kyllä, koska kone ei 
pese Merjan omia pyykkejä. 
Pesukone palvelee naantali-
laisia.

Merja Kaatrakoski on tu-
hattaituri. Tai Merja itse ehkä 
sanoisi tyypilliseen tapaansa, 
että hänen henkilökuntansa on. 

On Merja Kaatrakoski it-
sekin. Silläpä hän kai tekikin 
rohkeita ratkaisuja liikeideas-
ta, kun ryhtyi kuusivuotta sit-
ten kotipalveluyrittäjäksi.  

Merjalla oli takanaan pitkä 
ammattiura alalta. Kun asioita 
lattiatasolta tarkkaillut duuna-
ri ryhtyi yrittäjäksi, hänellä oli 
asiasta pitkään kypsynyt näke-
mys.

”Mietin, mitä asiakkaat tar-
vitsevat ja mitä he saavat, mut-
ta varsinkin mitä he eivät saa. 
Tarjoaisin heille kaiken.”

Kuulostaa yksinkertaiselta, 
mutta toteutus on huikea. 

Perinteisen siivouspalvelun 
lisäksi Merjan yritys NTP-Ko-
tipalvelu Oy hoitaa kaikki ko-
dinhoitotyöt vaatteiden ja vuo-
devaatteiden pyykinpesusta ja 
silityksestä verhojenvaihtoon 
ja vaatekorjauksiin. 

Kaiken, mitä kodin huol-
toon normaalisti kuuluu, van-
husten saattopalveluita ja  pie-
nimuotoisia pihatöitä, kuten 
haravointia ja lumenluontia 
myöten.

Merjan yritys tekee yhteis-
työtä Naantalin kaupungin 
kotipalveluiden kanssa, kos-
ka kaupunki ei itse tarjoa yhtä 
monipuolisia palveluita.

 Asiakas saa kaupungilta 
kolmen tunnin palvelusetelin 
kuukautta kohti. palvelusetelin 
on hinnoiteltu kolmeen tulo-
sidonnaiseen maksuluokkaan.

”Kaupungin kotipalvelu 
on muutenkin tärkeä linkki ja 
yhteistyökumppani. Jos huo-
maamme asiakkaan luona jo-
tain tavanomaisesta poikkea-
vaa, otamme yhteyttä kotipal-
veluun, jotta se voi selvittää 
asian ja ryhtyä toimenpiteisiin. 

Kotipalvelun kanssa yhteistyö 
sujuu erinomaisesti.”

Merja on muutenkin tyy-
tyväinen kaupungin otteisiin 
suhteessa yrittäjiin. yrittäjien, 
kaupungin ja kaupunkilaisten 
yhteinen asia on keskustan eri-
koispalveluiden turvaaminen.  

Kultaranta Golf on Merjan 
yrityksen suurin yksittäinen 
asiakas. 

Perheasiakkaat ovat tulleet 
useimmiten puskaradion kaut-
ta.

”Olen siitä kiitollinen erin-
omaisille työntekijöillemme. 
Heidän ansiostaan tieto myön-
teinen kulkee eteenpäin.” 

Tarjoaisin 
heille kaiken

Merja Kaatrakoski kehitti 

uudenlaisen kotipalveluidean. 

T R P 
Kiinteistö- ja Talotekniikka

LVISJA- sekä Sprinkleri-

asennus ja huolto

www.trp.fi

Autoliike Stop & Go luo uudenlaista täyden pal-

velun autotaloa. 

Asiakas saa samasta talosta automyynnin 

lisäksi merkkikorjaamotasoiset huolto- ja kor-

jaustyöt, autonvuokrauksen, auton käsinpesut, 

sisätilojen pesut, kovavahaukset ja puleeraukset, 

rengashuollon myynnistä rengashotelliin, akut, 

moottoriöljyt, pesuaineet ja vahat. 

Autotuonnin lisäksi Stop & Gon tuontivalikoi-

maan kuuluu moottoripyöriä, työkoneita, saksila-

vanostureita ja minikaivureita.

Autotuonnista ja -myynnistä vastaa Juha Nur-

mi, huollosta ja korjauksesta Jukka Tamminen.

- Autotuontimme on räätälöityä palvelua. 

Käymme asiakkaan kanssa läpi hänen tarpeensa 

ja budjettinsa. Sen jälkeen etsimme saksalaisten 

yhteistyökumppaneidemme valikoimista asiak-

kaalle kaksi, kolme vaihtoehtoa ja hinta-arvion 

500 euron tarkkuudella. Kun asiakas löytää ha-

luamansa, noudamme auton hänelle Saksasta, 

Juha Nurmi sanoo.

- Toimitamme auton asiakkaalle käyttövalmii-

na avaimet käteen -periaatteella. Ajolupineen, tul-

lattuna ja rekisteröintikatsastettuna. Halutessaan 

asiakas saa lohkolämmittimen asennettuna ja tal-

virenkaat nettohintaan.

Stop & Go aloitti toimintansa vappuna 2009. 

Sen jälkeen Juha Nurmi on tuonut maahan jo 41 

saksalaisautoa. 

Jatkossa Stop & Go laajentaa myös yritysau-

tojen 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 tarjo-

uksia.

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

ILMOITUS

Stop & Go 

Huippupalvelua autoilijalle 

Merja Kaatrakoski kunnioittaa monitaitoista henkilökuntaansa. 
Muun ohessa asiakkaiden kylvetyksetkin ja lastenhoito onnis-
tuvat.
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AKU AITTOKALLIO

A
nita Saksi on 
liian hyvän-
tuulinen pro-
vosoitavaksi. 
Kaupungin-
hallituksen 

kokoomusedustaja ei innostu 
keskustelemaan kovin pitkään 
väitteestä, että yrittäjien ykkös-
puolue olisi kokoomus ja kak-
konen nukkuvien puolue.

”Voi ollakin, muttei se ole 
oleellista, vaan se että käytän-
nön päätöksenteossa asioista 
on pääsääntöisesti helppo kes-
kustella yli puoluerajojen. Ih-
misillä on hieman väärä kuva 
politiikasta. Minulla on yllät-
tävän hyviä kokemuksia vuo-

rovaikutuksesta. Olen itsekin 
äänestänyt joskus demareit-
ten, joskus vihreitten kanssa 
samoin.”

Vaikka yrittäjä onkin, Ani-
ta ei ajatellut edustavansa yrit-
täjiä, kun tuli valituksi ensim-
mäisen kerran valtuustoon 
kolmetoista vuotta sitten. 

”Pienten lasten äitinä miel-
sin itseni lapsiperheiden edus-
tajaksi. Minua kiinnostivat sii-
hen aikaan sosiaalipuolen asi-
at. Varmaan moni yrittäjä ää-
nesti minua siksikin, että tiesi 
minun tuntevan yrittäjyyteen 
liittyviä asioita. Sehän on hy-
vä, että jokaisen luottamus-
henkilön tausta tunnetaan. 
Nyt koen läheisimmiksi seni-
oreitten, yrittäjien ja matkai-
lupuolen asiat.”

Anita toimii perheyritys 

Kaune Oy:n toimitusjohtaja-
na neljännessä polvessa. Kau-
ne tunnetaan parhaiten yhtenä 
lasialan kärkiyrityksenä Suo-
messa, mutta myös loistoris-
teilijäsisustuksistaan ja metal-
lituotteistaan. 

Anitan mielestä yrittäjän 
on mutkatonta asioida Naan-
talin kaupungin kanssa. Oikea 
henkilö löytyy kaupunginta-
lolta helposti. 

Hänen mielestään kaupun-
gin pitäisi tehostaa yritystont-
tien hankintaa ja kaavoitusta. 

”Alun perin aioimme 
vuokrata oman Luolalan-tont-
timme ennen kuin päätimme 
asettua tänne itse. Tulijoita 
olisi ollut vaikka kuinka. 

”Kaupungin pitäisi osata 
hyödyntää tällainen kiinnos-
tus paremmin.”

”Kaupungin pitäisi myös 
tulevissa elinkeinopoliittisis-
sa linjauksissaan kantaa huol-
ta naantalilaisten palveluyrit-
täjien pärjäämisestä.”

”Meidän pitäisi myös pik-
kuhiljaa päättää, missä Naan-
talin keskusta oikein sijaitsee. 
Miten muuten keskustaa voi 
kunnolla kehittää?” 

”Saaristoalueillakin elävät 
omat keskustansa, eivät ne 
mihinkään kadonneet kunta-
liitoksessa. Niistäkin on pidet-
tävä huolta.”

Byrokratia lisääntyi
Saaristoyrittäjien mielestä asiointi kunnan kanssa 

oli mutkattomampaa ennen kuntaliitosta.

Missä Naantalin 
keskusta sijaitsee?

Anita Saksi on huolissaan 

palveluyrittäjien pärjäämisestä. 

Anita Saksi johtaa Kaune 
Oy:tä, jonka tuotantotilat ja 
myymälä sijaitsevat Luolalan 
teollisuusalueella. Myymälä 
siirtyy jatkossa Raisioon, tuo-
tanto pysyy Naantalissa.

AKU AITTOKALLIO

A
sko Alkio 
on tottu-
nut neuvo-
maan aloit-
tavaa yrit-
täjää. Hän 

on omistanut 22 vuotta Ry-
mättylänTili- ja Kiinteistö Oy 
LKV:n, joka toimi aikaisem-
min Rymättylän-Merimaskun 
Säästöpankin tilitoimistona.

Vaikka yrittäjäkursseja ny-
kyään riittää, aloittavan yrit-
täjän lähtökohdat eivät juuri 
ole vuosikymmenien mittaan 
muuttuneet. 

Suuri osa uusista yrittäjis-
tä tutustuu yrittäjyyden vaati-
muksiin vasta kun on ryhtynyt 
yrittäjäksi.

”Monelle on yllätys, ettei 
pienestä yrityksestä kannata 
muodostaa osakeyhtiötä. Pie-
ni yrittäjä ei saa osakeyhtiöstä 
minkäänlaista verotuksellista 
hyötyä, byrokraattisia painei-
ta kylläkin. Niin kauan kuin 
viivan alle jää vuodessa alle 
50 000 euroa, kannattaa toimia 
toiminimenä, avoimena yhtiö-
nä tai kommandiittiyhtiönä.”

 Moni uusi yrittäjä häm-
mentyy, kun työpäivät venyvät 
ja oma palkka jää alkuvaihees-
sa hyvinkin pitkäksi aikaa ole-

mattomaksi. 
”Toisin kuin palkansaaja, 

yrittäjä tarvitsee siinä suhtees-
sa vuosien pitkäjänteisyyttä.”

”Ihmisiä ei pitäisi kannus-
taa liian heppoisin perustein 
yrittäjyyteen. Olisi hyvä olla 

perillä yrittäjän elämän kovista 
puolista.”

Ilman yrittäjiä ja uusia tuu-
lia saaristo ei kuitenkaan pysy 
elävänä.

”Yrittäjäthän ne luovat pal-
veluita.”

”Uusia yrityksiä syntyy Ry-
mättylässä ja Merimaskussa 
kyllä jatkuvasti. Takavuosien 
maatilamatkailubuumi näyttää 
vaihtuneen lampolainnostuk-
seen, mihin liittyy erilaista kä-
sityöläisyyttä. Se voi olla hy-

väkin idea, jos alueen matkailu 
kehittyy samaan aikaan.”

Asko on huomannut, et-
tä Naantalin saaristoalueiden 
ammatinharjoittajapohjainen 
yrittäjyys ei ole ainakaan vie-
lä juuri kärsinyt taloustaantu-

masta. 
”Pääsääntöisesti pienyrittä-

jillä on riittänyt työkantaa ko-
ko ajan. Maksuajat ovat piden-
tyneet, raha liikkuu hitaasti.” 

Hänen mielestään kunta-
liitoksessa on huonotkin puo-
lensa.

”Aikaisemmin yrittäjä voi 
poiketa Rymättylässä ja Meri-
maskussa hoitamassa asiansa 
joustavasti ilman ajanvarausta. 
Asiointi Naantalin kaupungin-
talolla on byrokraattisempaa.” 

Paikallisverotoimistojen 
keskittyminenkin Turkuun 
Varsinais-Suomen verotoimis-
toksi hankaloittaa pienyrittäjän 
elämää.

”Aikaisemmin minäkin 
saatoin piipahtaa muitten asi-
oitten lomassa Raisiossa hoi-
tamassa verotoimistokäynnit 
tuota pikaa. Nyt on varattava 
puoli päivää, kun ajaa Tur-
kuun, pyörii etsimässä parkki-
paikkaa ja asioi isossa viras-
tossa.”

Leila Arvonen on omistanut 
kaksi vuotta Rymättylän kes-
kustan Otava-ravintolan. 

”Kuntaliitokselta toivon, 
että matkailumarkkinointi te-
hostuisi Naantalin saaristoalu-
eella. Muuten liitos jää täysin 
merkityksettömäksi. Yrittäjän 
kannalta asiointi kunnan suun-
taan oli aikaisemmin vähem-
män byrokraattista kuin isom-
massa kaupunkiyksikössä.”  

Asko Alkion ja Leila Arvosen mielestä yrittäjän elämä byrokratisoitui kuntaliitoksen myötä.
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ATK-PALVELUT

LEMMIKKIEN 

HYVINVOINTI

RENGASLIIKE

AUTOKORJAAMO

P
ALVELU

ELAA!
HYVINVOINTI-

PALVELUT

LASITUSLIIKE SÄHKÖASENNUKSET

KIINTEISTÖPALVELUT

VIESTEJÄ HYVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ

www.iloinenapina.fi 


 
Kysy lisää: 

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

www.rainantekopoint.fi 

Verkkokauppaan 
www.rainantekopoint.fi 

Niittikuja 2, 21110 Naantali
puh. 02-435 5141

AUTO- JA PELTIKORJAAMO

• Jätevesijärjestelmät
• Vaihtolavat

• Mullan, sepelin ja soran toimitukset

0400-125 105  Pentti Mäkelä

0400-820 740 Tero Mäkelä

www.kaivuujakuljetus.com

Kaivuu Ja Kuljetus 
P & T Mäkelä 

Kaivuu Ja Kuljetus 
P & T Mäkelä

Niittikuja 2, 21110 Naantali
puh. 435 5141

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

Hieronnan ja jalkojenhoidon erikoisliike

Pestapruuri
040-5013918

• kiinteistöhuollot • pienremontit
(kylpyh./tapetoinnit/maalaukset ym)

• myös lahjakortit

 Muista kotitalousvähennys!

 Taimontie 7, Naantali

 - 

www.aputassu.com

Puh. 050 359 26 35, Sanna Vieras
www.gomak. 

 - 

Hoidan ja huollan 

lemmikkisi 

loman tai pitkän 

työpäi än aikana 

kotonasi.

Puh. 050 359 26 35, Sanna Vieras
www.gomak. 

v

 - 

Puh. 050 359 26 35, Sanna Vieras
www.gomak. 

REISSUMIES
Kesän menestysnäytelmä tulee nyt 

Kristoffer-salin näyttämölle. 

Kirj. Tauno Yliruusi, ohj. Sirpa Kauppinen.

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

Liput 15/10/7.50 e.

Varaukset 040-770 7250

Tervetuloa Teatteriin!

Sähköasennukset, 
-korjaukset 
ja tarvikkeet

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

SÄHKÖPALVELU

EL-MERI OY

Toimivatko
saariston
palvelu-
pisteet

Vuoden alusta kuntaliitok-
sen jälkeen saaristoalueen 
asukkaat ovat voineet asi-
oida Merimaskun, Rymät-
tylän ja Velkuan palvelu-
pisteissä. Merimaskussa ja 
Rymättylässä palvelupis-
teet toimivat kirjastossa ja 
Velkualla entisessä kun-
nantalossa Sinervolla. 

Palvelupisteiden yk-
sivuotissyntymäpäivää 
vietetään tammikuussa. 
Naantalin kaupunki sel-
vittää palvelupisteidensä 
toimivuutta ja kehittämis-
tarpeita. Palvelupisteiden 
asiakastyytyväisyyskysely 

jatkuu 15.12. asti. 
Kysely lähetetään saa-

ristoalueen asukkaille jou-
lukuun kunta- tai viikko-
tiedotteen liitteenä. Tulos-
tetun kyselyn voi palauttaa 
palvelupisteisiin. Kyselyn 
voi vastata sähköisestikin 
osoitteessa www.naantali.fi

Kyselyn yhteenveto jul-
kaistaan kaupungin netti-
sivuilla ja kaupungin tiedo-
tuslehdessä Nastassa tam-
mikuussa. 

Kaikissa saaristoalueen 
palvelupisteissä on avoi-
met ovet ja kahvitarjoilu 
28.-29.1. 2010.


