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Pääkirjoitus

Hyvä elämä ihan
tavallisessa arjessa
Mitä arki on? Sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Yksilö kokee arjen elämänvirtana. Arki on elämän pienten perusasioiden rutiininomaista toistumista, mutta myös pieniä ilon
hetkiä. Elämänmuutosten yhteydessä tulee usein pohtineeksi
oman arjen kulkua tai sen muuttumista. Arkea eletään joka
kodissa joko yksin, kaksin tai lasten kanssa. Se muokkaantuu jokaisella omannäköiseksi. Ikuisilta tuntuvia ihmissuhteita pidetään itsestään selvyytenä. Arki muuttuu, kun lapset
kasvavat ja lähtevät kotoa. Se muuttuu, kun rakasta ihmistä
ei enää ole.
Mitä tehdä, kun arki ei tunnu sujuvan? Vastuu omista tekemisistä on aina yksilöllä itsellään. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan. On syytä pohtia, mihin asioihin voi
itse vaikuttaa ja mihin ei. Osaammeko arvostaa arkeamme
vasta, kun sitä jokin uhkaa? Jyväskyläläinen
Pirjo Kainulainen sairasti 11 vuotta rintasyöpää. Hän kirjoitti noista vuosistaan kirjan nimeltään Ammattina potilas.
Hän ehti menehtyä ennen kirjan julkistamista. Hän pohtii kirjassaan mm. seuraavasti: ”Välillä ryven surkeudessa,
kuinka tautini on pilannut ihanien lapsieni elämän ja kuinka
traumatisoituneita he tulevat aikuisina olemaan.” Riittääkö
tavallinen arki vasta, kun kohtalo on jo kirjoitettu?
Haastattelin nuorempaa, myös jo aikuista tytärtäni, minkälaisia muistoja hänellä on lapsuudesta tai nuoruudesta.
Hän kertoi arvostaneensa sitä, ettei kotona tarvinnut kuunnella aikuisten riitelyä. Vaikka häntä harmittivat teini-ikäisenä rajoitukset, nyt hän osasi niitä arvostaa. Meidänkin

perheen hyvään arkeen mahtui ihan niitä tavallisia huolia
ja murheita taloudesta tai terveydestä, mutta yhdessä jaksoimme.
Jos vanhempien voimavarat eivät kovasta yrityksestä
huolimatta kuitenkaan riitä tai kohtalo puuttuu peliin, silloin
tarvitaan lähimmäisiä ja yhteiskuntaa apuun.
Kunnat järjestävät kuntalaisille peruspalvelut, joista on
säädetty laeilla. Peruspalveluista tärkeimpiä ovat sosiaali- ja
terveydenhuolto, opetus- ja sivistystoimi sekä ympäristöasiat
ja tekninen infrastruktuuri.
Peruspalveluiden kautta kunta tarjoaa kuntalaisille edellytykset arjen elämiseen, hyvinvointiin ja perusturvallisuuteen.
Turvallisuuden tunne on yksi tärkeimpiä voimavaroja elämässämme. Kuntapäättäjän tärkeä tehtävä on sen ylläpitäminen kaikilla tasoilla ja kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Se ei
ole kenenkään etuoikeus eikä sen arvoa tule mitata rahassa.
Arjen vastapainoksi kunnat tarjoavat vapaaehtoisina palveluina muun muassa kulttuuria ja urheilua.
Pienillä hetkillä voi olla suuri merkitys jaksamiseen omassa arjessa. Kiireisen työpäivän lomassa vietetyn, tunnelmaltaan hieman väsähtäneen lounastauon riemastutti teho-osaston vastaavan hoitajan lausuma alku Eino Leinon runosta
Hymyilevä Apollo: ”Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista”.
Voiko lähimmäisestä enää kauniimmin sanoa sairaalan
arjen keskellä? Minun ja monen muun päivää tämä hetki rikastutti pitkäksi aikaa.

Tyytyväinen naantalilainen
Naantalilaiset ovat tyytyväisiä peruspalveluihinsa. Päivähoito
on hyvin järjestetty. Kuntalisä mahdollistaa jopa äidin tai isän
jäämisen kotiin lapsiaan hoitamaan. Kuntalisän tulisi tosin perustua tarpeeseen: nyt sen saavat kaikki halukkaat.
Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta ja koulut saavat kiitosta.
Lukiomme menestyy. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on
vetovoimainen ammattikoulutuksen tarjoaja.
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat lähellä, tiloihin ja
henkilökunnan jaksamiseen satsataan.
Harrastusmahdollisuuksia on runsaasti. Liikuntapaikkoihin
panostetaan, joista uusimpina investointeina ovat jäähallin kahvio ja Karvetin tekonurmikentän rakentaminen.
Kaupunki ylläpitää myös omaa musiikkiopistoa. Vapaaehtoisten kulttuuritoimijoiden tuotanto ja lukuisat kuorot tarjoavat
monelle iloa ja sisältöä arkeen.
Sirpa Hagsberg

Jokainen muistomerkki kertoo tarinan
Leena Mattilan Naantalin kirkkomaa -teos syvenee mittavasta
henkilökronikasta monipuoliseksi kulttuurihistorian lähdeteokseksi.
AKU AITTOKALLIO

Yhteistyö tuottaa
yhä uusia teoksia

M

ihin
Leena
Mattila matkustaakin,
hän tutustuu
paikalliseen
hautausmaahan. Sitä kautta vieraskin paikka
tulee inhimillisesti tutuksi.
Naantalin oppaana toiminut lääkäri teki 2003 opaskollegansa Eeva Auvisen kanssa kirjallisen
opastyön Naantalin vanhasta hautausmaasta.
Hän jatkoi sen jälkeen yksityiskohtaista perehtymistään hautamuistomerkkeihin. Jokainen osoittautui rikkaaksi kulttuurihistorian
tietolähteeksi.
”Luin Naantali-aiheisia teoksia
ja sukuluetteloita. Uusi tieto innosti
syventymään sukujen ja henkilöitten elämään.”
Äänettömät muistomerkit alkoivat elää. Vuosien aikana lukemattomat haastattelut johdattivat monenlaisten menneitten draamojenkin pariin.
Yksittäisiä tarinoita arvokkaammaksi paikallishistorian lähdeteokseksi kirjan tekee, että se välittää yllättävän tarkkaa kuvausta Naantalin
elinkeino-, sosiaali- ja kulttuurihistoriallisista kehitysvaiheista.
Leena Mattila sai apua monen
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Kuvanveistäjä Jussi Vikaisen lempeä sankarivainajamuistomerkki puhuttelee Leena
Mattilaa ehkä eniten Naantalin hautausmaalla.
Naantalin historiaan perehtyneen
henkilön kotiseutuhistoriallisesta
harrastuksesta. Curt Gerken muistiinpanot, Unto Aarnion luettelo
vanhankaupungin talonomistajista,
Anna-Liisa ja Pekka Mäkelän kirjoitukset artikkelit Rannikkoseudussa, edesmenneen emäntä Inkeri
Aaltosen kirjalliset kuvaukset luonnonmaalaisista ja Raino Puottulan
Naantalilaisia-teos olivat tärkeitä
lähteitä.
”Mutta niin oli sellainenkin opus,
kuin Naantalin puhelinluettelo vuo-

delta 1954” Leena hymyilee lähdetyön ajoittaista salapoliisiluonnetta.
Kirjan kulttuurihistoriallista sisältöä täydentävät insinööri ja paikallishistorian harrastaja Jouko Sjöbergin artikkeli hautausmaan historiasta ja arkeologi Kari Uotilan artikkeli Naantalin kirkon historiasta.
Naantalin kirkkomaa -teoksen
julkaisija on Vallis Gratiae -yhdistys. Yli 400-sivuista teosta voi ostaa
kaupungintalon palvelupisteestä,
museosta ja Wanha Naantali -kaupasta.

”Naantalista riittää kirjoitettavaa”,
museojohtaja Anne Sjöström sanoo.
Anne Sjöström ei tunne vastaavanlaista teosta.
”Leena teki valtavan työn kerätessään tietoa ja tarinoita. Ymmärrän, että hän on pahoillaan ettei
saanut kaikkea kuulemaansa ja lukemaansa mukaan kirjaan. Materiaalia kertyi valtavasti. Työryhmän
vaikein tehtävä onkin ehkä ollut aineiston rajaaminen, sekä henkilöiden että tekstin määrässä.”
Tietojen hankinta laajaan lähdeteokseen on melkoinen fyysinenkin
urakka. Museon henkilöstökin tarkisti alkuvuodesta kovimmilla pakkasilla hautausmaalla kivien tekstejä
ja päivämääriä. Henkilökunta osallistui myös arkistotyöhön. Kuvien
valikoiminenkin vaati aikaa. Anne Sjöström käänsi ruotsinkielisten
haudattujen tekstit ruotsiksi.
”Kaupallisesti tämän laajuista
kirjaa ei voisi tuottaa. Leenan työmäärä oli uskomaton, ja hänen lisäkseen muiden työtunnit nostaisivat kustannukset todella korkealle.

Jos siihen ynnättäisiin taitto- ja painokustannukset, kirjan hinta olisi
noussut ylivoimaiseksi. Hienoa että julkaisija, Vallis Gratiae-yhdistys,
paljolti Leenan kontaktien ja uutteran työn ansiosta sai teokselle rahoituksen.”
Naantalilainen populäärihistoria
karttuu edelleen.
”Työn alla on parikin teosta.
Naantalin vanha rakennuskanta
on nyt kansissa, mutta kaupunkiin
vuonna 2009 liittyneistä kunnista
Velkua ei ole kirjannut omaa rakennuskantaansa. Velkuan kirjan ilmestynee ensi vuonna. Se valmistuu yhteistyössä Varsinais-Suomen maakuntamuseon ja Varsinais-Suomen
liiton kanssa. Kirja ilmestyy osana
Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjaa.”
Naantalin museo osallistuu Kloka gummor -hankkeeseen.
”Teemme Sagalundin museon
ja kemiöläisen Westersin puutarhan
kanssa julkaisun kansanlääkinnästä
ja rohdoskasveista. Svenska kulturfonden avustaa rahoituksessa, joten
julkaisu ilmestyy ensin ruotsinkielisenä, myöhemmin myös suomeksi.”

Yhteinen Naantali 3 2012. Julkaisija Naantalin Työväenyhdistys ry Kaivokatu 20 21100 Naantali. Päätoimittaja Mikko Rönnholm. Toimitus Iloinen Apina
Kustannus info@iloinenapina.fi. Taitto Anniina Jakonen SPOY. Painos 7 500 kpl. Jakelu Turku-Palvelu Oy, Naantali Merimasku Rymättylä. Paino SPOY Kokemäki 2012.
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Kaavoitus toimii huonosti Naantalissa. Ilman dynaamista
kaavoitusta kaupungin talous vaikeutuu entisestään.
Hyvä kaavoitus vaikuttaa kaikkeen, jokapäiväiseen
liikenneturvallisuuteenkin.
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Vuorovaikutuksen rakentaja
Sirpa Hagsberg toivoo, että päättäjät voisivat paneutua ihmisten arkeen.
Keskittyminen kuntauudistuskiemuroihin vie ajan pois naantalilaisten asioiden hoitamiselta.
AKU AITTOKALLIO

S

irpa Hagsbergista tuntuu, että vasta kolmen
valtuustokauden jälkeen hän alkaa ymmärtää kunnallisen
päätöksenteon vaatimukset kaikessa monitahoisuudessaan.
”Vastuuntuntoinen päättäjä ei
voi keskittyä yhden asian ajamiseen. Hyvä luottamushenkilö tuntee asiat monipuolisesti. Se vaatii
aikaa. Arvostan itseäni kokeneempia pitkän linjan luottamushenkilöitä, jotka jaksavat perehtyä kaupunkilaisten asioihin vaalikaudesta
toiseen.”
”Tarvitsemme myös uusia ihmisiä tuomaan uutta ajattelua ja erilaisia näkökulmia.”
Valtio on jatkuvasti lisännyt kuntien vastuita palveluista. Uudella
valtuutetulla helposti ensimmäinen
vaalikausi kuluu tuon todellisuuden
ymmärtämiseen.
Viimeisin valtuustokausi on työllistänyt Sirpaa sosialidemokraattien
valtuustoryhmän puheenjohtajana
ja kaupunginhallituksen jäsenenä.
Ryhmän toiminnassa keskustelu
on tärkeää. Se syventää näkemyksiä, auttaa uusiakin valtuutettuja
pääsemään sisään päätöksenteon
sisältöihin ja tuomaan esiin omia
kantojaan.
”Valtuustoryhmän johtajan työn
onnistuminen perustuu hyvään yhteistyöhön koko ryhmän kanssa.
Hän kokoaa yhteen sisäisen keskustelun näkökannat. Se teettää työtä, mutta on antoisaa.”
Sirpa kannattaa keskustelevaa
politiikkaa yli puoluerajojen. Keskustelua saisi olla enemmän. Hän
kaipaa äänestäjiltäkin nykyistä
enemmän yhteydenottoja.
”Kahdella ensimmäisellä valtuustokaudellani valtuusto ja lautakunnat tekivät yhteisiä retkiä.
Ne lähensivät eri puolueiden ihmisiä toisiinsa, minkä koin hyväksi.
Myönteinen henkilökohtainen vuorovaikutus helpottaa päätöksenteossakin erilaisten näkemysten ymmärtämistä ja ongelmien ratkaisemista.”
Vapaamuotoisillekin keskusteluille löytyy silti yhä sijansa. Kaupunginjohtaja ja valtuustoryhmien
puheenjohtajat ovat aloittaneet tällä valtuustokaudella yhteiset aamukahvitilaisuudet.
”Käytäntöä pitää ehdottomasti
jatkaa.”

Sirpa Hagsberg tunnetaan omassa ryhmässään ja myös yli puoluerajojen keskustelevana ja muita kuuntelevana päättäjänä.

Kuntaliitos
saaristokuntien
kanssa teki kuluneesta valtuustokaudesta poikkeuksellisen. Työtä on ollut paljon, mutta liitoksen

Sirpa kannattaa
keskustelevaa
politiikkaa yli
puoluerajojen.
hoito on saanut kiitosta saariston
asukkailta.
Ongelmallisimmaksi on osoittautunut hallitusohjelmaan kirjatun
kuntauudistuksen vaatima energia
ja aika, joka on poissa kaupungin
kehittämisestä.
”Tuntuu, ettei Naantalin vapaaehtoiselle ponnistukselle oman
kuntaliitoksensa toteuttamisessa

anneta lainkaan arvoa. Kuitenkin
meidän pitäisi päästä nopeasti ja
täysipainoisesti paneutumaan ratkaisuihin, joita ilman kaupunki ei
kehity.”
”Jokainen kaupunkilainen on
tärkeä, mutta miten käytännössä
osoitamme sen? Miten lisäämme
kaavoituksen avulla Naantalin houkuttelevuutta, jotta saisimme uusia
naantalilaisia? Tarvitsemme heitä,
jotta pystymme hoitamaan vanhukset ja lapset.”
Naantalin pitäisi päästä nopeasti
lähemmäs talousarvion tavoitteita.
Jos tiettyjen palveluiden tuottaminen vaatii veronkorotusta, se on Sirpan mielestä tehtävä.
”Merkittävien säästöjen löytäminen nopeasti on vaikeaa. Kaupunki
otti organisaatiostaan jo 1990-luvulla tehokkaasti löysät pois. Säästöt löytyvät pitkällä ajanjaksolla syvältä rakenteitten sisältä.”
Naantali on vähentänyt konsulttitoimeksiantoja.
”Kaupunki teki muun muassa
lastensuojelussa vanhemmuuden ja
perheiden arviointiselvityksiä omana työnään. Se oli iso säästö.”
Lastensuojelu ja syrjäytyminen
ovat nousseet kuumiksi keskustelunaiheiksi. Pitäisi päästä ongelmien juurille. Mistä pahoinvointi aiheutuu? Jokainen keskustelija
myöntää, että laadukkaat peruspal-

velut ehkäisevät parhaiten syrjäytymistä. Mutta sekään ei aina riitä.
”Meillä on toisen ja kolmannen
polven syrjäytymistä. Tukitoiminnoissa korostuu yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Päihdeongelma aiheuttaa yhteiskunnalle valtavia kustannuksia.”
”Etsivä nuorisotyö tekee arvokasta työtä syrjäytymisvaarassa
olevin nuorten parissa. Naantalin
kaupungilla on ollut vetovastuu
alueellisesta palvelusta, jonka siirtämisestä Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekon toiminnaksi
neuvotellaan.”
Elämänkaaren
toisessa päässä ikäihminen voi saapua terveyskeskuksen potilaaksi
usein pelkkää yksinäisyyttään. Ihminen kaipaa läheisyyden ja turvallisuuden tunnetta.
”Oireiden tausta pitää seuloa tarkasti, jotta vanhus välttyy turhalta lääkehoidolta. Asiasta on käyty
julkisuudessakin hyvää keskustelua.”
”Juuri tällaisiin, ihmisten arjen
vaikeuksiin, meillä pitäisi olla nykyistä enemmän aikaa perehtyä sen
sijaan, että joudumme pohtimaan
hallinnollisia selvityksiä kuntaliitoskaavailuja varten.”
Sirpa Hagsberg on ahkeroinut
luottamustehtävien ohella henkilökohtaisessa elämässäänkin. Hän
pätevöitti sairaanhoitajatutkintonsa

ammattikorkekoulutasoiseksi työn
ohessa ja siirtyi Naantalin terveyskeskuksesta Tyksiin teho-osastolle
hoitajaksi.
”Muistelen edelleen lämmöllä entisiä työkavereita ja heidän vahvaa
sitoutumistaan työhön naantalilaisten potilaiden hyväksi.”
”Uusi työ on vaativaa 12-tuntisine vuoroineen, mutta saan keskittyä
jokaisella vuorolla yhteen potilaaseen kerrallaan.”
Eipä ihme, että sosiaali- ja terveyslautakunnan asiat kiinnostaisivat nyt, kun hän ei työskentele enää
Naantalissa eikä ole jäävi käsittelemään niitä.
Sosialidemokratia muodostui Sirpalle jo lapsuudenkodissa itsestäänselväksi, kun on kyse ihmisen henkilökohtaista elämää laajemmasta vastuuntunnosta. Hän oli lukiolaisena
oppilaskunnassa ja kouluneuvostossa demariedustajana.”
Kun vaalipäällikkö Hannu Aalto
oli ensimmäisen kerran kysynyt Sirpaa ehdokkaaksi, Hannu oli kysynyt
Sirpan mieheltä, ei kai mahdollinen
läpimeno vaaleissa haittaisi perheelämää.
Vuosi sitten Hagsbergit hankkivat
kodikseen vanhan omakotitalon Taimosta Sirpan lapsuudenkodin naapurista. Nyt he asuvat talossa, jossa
Sirpa on käynyt lapsena pyhäkoulua.
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Saaristokaupungin
kehittyvä kuva
Naantalin sosialidemokraatit pohtivat vaalien alla kaupungin keskeisiä kehittämistarpeita. Joukko ehdokkaita tutustui eri kohteisiin kantakaupungissa, Merimaskussa ja
Rymättylässä. Syntyi monipuolinen kuva kehittyvästä kaupungista kuntaliitoksen
jälkeen, tähänastisista saavutuksista ja kiireellisimmin ratkaisua vaativista ongelmista.

Liikaa jonotusta
ainoassa apteekissa

AKU AITTOKALLIO

Pelastetaan
Lammasluodon
merelliset luonnonarvot
Porvaripuolueet rakentaisivat Lammasluodosta liikenteen,
parkkipaikkojen ja kerrostalojen tukkeuman. Naantalin
suosituin ulkoilureitti katkeaisi.
Rakennusmestari
Hannu
Aaltoa huolestuttaa asemakaavan aloituspäätös Lammasluotoon. Pienelle alueelle nousisi porvaripuolueitten
ajaman suunnitelman mukaan vähintään kaksi neljäkerroksista asuintaloa.
2 300 kerrosneliön rakentaminen ei helpottaisi
kaupunkia mitenkään uusien asuntojen rakentamistarpeessa.
”Sen sijaan Lammasluodon rakentaminen katkaisisi kaupungin ylivoimaisesti suosituimman kävelyreitin. Nyt naantalilaiset voivat
nauttia merellisistä maisemista Taimosta satamaan asti.”
”Porvaripuolueiden aja-

ma suunnitelma toisi Lammasluotoon kerrostalojen ja
parkkipaikkojen ahtautuman
ja tukkoisen liikenteen. Alueen luontoarvoista saisivat
nauttia sen jälkeen vain sinne asettuvat asukkaat.”
Lammasluoto toimii tällä
hetkellä veneilijöiden käytössä. Hannu Aallon mielestä aluetta pitäisi kehittää siltä
pohjalta.
”Veneilijöitä palveleva
rantapaviljonki pienenä veneilykeskuksena olisi luontevaa ja ympäristöä kunnioittavaa rakentamista Lammasluodossa.”
Lammasluodon suunnitelma toimii muutenkin perinteistä rakentamiskulttuuria vastaan. Rakentamisen

perinteinen silhuetti kohoaa
mereltä katsottuna matalasta
rantarakentamisesta etäämmäs taustalle rakennettuun
korkeampaan rakentamiseen
kohti kaupungin keskustaa.
”Lammasluodon kerrostalosuunnitelma tukkisi maiseman sekä maalta merelle että
mereltä maalle.”
Hannu Aallon mielestä
Naantalin kaupunkisuunnittelu etenee nurinkurisesti.
”Humalistossa ja keskustassa rakentaminen ryhdistäisi kaupunkikuvaa. Lammasluodon rakentaminen yksinomaan pilaisi luontoarvoja.”
Tuleva valtuusto päättää
aikanaan
Lammasluodon
kaavasta, katkeaako merellinen yhteys vai ei.

Miksi naantalilaisen apteekkikäynti on paljon
hankalampi kuin raisiolaisella?
50 neliökilometrin Raisiossa
toimii kaksi apteekkia. Naantalin pinta-ala on 687 neliökilometriä. Naantalissa toimii
yksi apteekki.
Raisiossa yhdessä apteekissa asioi 12 000, Naantalissa lähes 19 000 asukasta.
”Me naantalilaiset olemme
ansainneet hyvät ja toimivat
palvelut jokaisella elämänalueella. Apteekkipalvelut ovat
jo pitkään puhuttaneet kaupunkilaisia”, eläkkeellä oleva
laitosmies Urpo Alho sanoo.
”Kun asuu vanhassa Naantalissa, tulee lähes päivittäin

kuljettua apteekin ohi. Ei ole
turhaa puhetta, että apteekissa
joutuu aina jonottamaan. Apteekin tasoa on nostettu muun
muassa saneeraamalla tiloja
ja lisäämällä henkilökuntaa,
mutta se ei tunnu riittävän,
vaikka Rymättylässä toimii
Naantalin apteekin lääkevarasto.”
Urpo Alhon mielestä
Naantali on ansainnut toisen
apteekin palvelemaan ensisijaisesti vanhusväestöä ja lapsiperheitä. On väärin jonotuttaa vanhuksia sairaiden lasten
vanhempia.

Apteekki menestyy parhaiten lähellä päivittäistavarakauppoja.
”Hyvä sijoituspaikka olisi
esimerkiksi Ruonan yhdystien
läheisyydessä. Näin se palvelisi Ruonan, Nuhjalan, Taimon, Karvetin, Tammiston,
Soinisten ym. asuntoalueiden
asukkaita.”
”Nykyinen apteekki palvelisi mainiosti kantakaupungin
ja saariston asukkaita.”

Urpo Alho on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.

Hannu Aalto on
kaupunginhallituksen jäsen.

Suunta eteenpäin
menneessä junnaamatta
Jaana Malmikareen mielestä julkisella terveydenhuollolla
on paljon opittavaa yksityisen puolen johtamistavoista.
Työfysioterapeutti Jaana Malmikare sanoo, että yksityisen
sektorin johtamistavat ovat
työntekijää kannustavampia
ja strategisesti tehokkaampia
kuin julkisella puolella.
”Terveydenhuollon johtajien työ jakautuu kolmeen

isoon kokonaisuuteen.”
”Ne edellyttävät osaamista henkilöstön, asioiden sekä
muutoksen ja strategian johtamisessa.”
Yksityisellä puolella suunnitelmien toteutuminen on sisältynyt yrityksen lähtökoh-

taiseen toiminta-ajatukseen
ja henkilökunnan tulostavoitteisiin.
”Liiketoiminnallinen osaaminen on myös tärkeä. Siinä
korostuvat markkinointitaidot, joita julkinen puoli ei ole
tähän asti kovin paljon tarvin-
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nut. Tulevaisuudessa ne näyttelevät suurempaa osuutta.”
”Liiketalouden ymmärtäminen ja sen yhdistäminen
palveluiden tuottamiseen pitää olla jatkossa johtamisen
perusta julkisellakin sektorilla.”
Yksityinen sektori käyttää
henkilöstön johtamisessa julkista sektoria enemmän valmentavaa johtamista.
”Johtaminen
osoittaa
suunnan ja kannustaa työntekijät itse ratkaisemaan asiat.
Heitä motivoidaan, innostetaan ja tuetaan.”
”Tällaisesta ajattelusta
olisi varmasti hyötyä julkisellakin puolella. Otetaan
siis suunta eteenpäin, menneessä junnaamatta!”
Viime vaalien jälkeen
kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot
yhdistyivät. Mitä hyötyä siitä
on koitunut naantalilaisille?

”Tehokkaan ja laadukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon kulmakiviä ovat
osaava henkilöstö, toimiva
hoidon porrastus sekä sujuva yhteistyö sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
välillä.”
”Toimintoja on nyt helpompi johtaa, kun ne kuuluvat samaan organisaatioon.
Nyt toiminta on asiakaslähtöistä, ei niinkään työorganisaatiolähtöistä”, Jaana Malmikare sanoo.
”Ennen esimerkiksi lääkäri saattoi sanoa vastaanotolla, minun osuuteni loppuu tähän, hoitakoot sosiaalihuollon ihmiset vaikkapa
lastensuojeluun liittyvät asiat. Nyt jokainen ymmärtää,
että jos hoitaa oman työnsä
hyvin, siitä hyötyy myös työtoveri eikä pelkästään asiakas.”

Lääkäri voi tarvittaessa
hyödyntää sosiaalityöntekijöiden osaamista eri lausuntojen teossa. Se hyödyttää
asiakkaan asioiden etenemistä ja nopeuttaa käsittelyä.
Palvelu perustuu moniammatillisuuteen.
”Toiminta on ennen kaikkea laadullista toimintaa.
Asiakkaat saavat oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan. Asiakas saa nopeasti oikeanlaista hoitoa. Näin ennaltaehkäisykin tehostuu.”
Hyvin suunniteltu palveluohjauskin säästää kustannuksia.
”Samalla
satsauksella
saamme tuotettua enemmän
laadukkaita palveluja. Yhteisen organisaation luomat
hoito- ja palvelusuunnitelmat
lisäävät myös verkostoitumisen taitoja. Niistä on hyötyä
jatkotoimenpiteitä mietittäessä.”

Kunnallisvaalit 28.10.2012
Ennakkoäänestys 17. – 23.10.2012

80 ikäihmistä jonottaa
Aurinkosäätiöön
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Jaana Malmikare on satamalautakunnan
varapuheenjohtaja.

Tehokas kaavoitus
ehkäisee kolareitakin

Kimmo Aho muistuttaa, että liikenneturvallisuus ei
Ripeä kaavoitus nopeuttaisi palvelutalon kaivattua laajennusta. kohene yksin hyvillä aikeilla. Naantali tarvitsee ryhtiä
kaavoitukseensa liikenneturvankin parantamiseksi.
Aurinkosäätiö on käynnistä- hankkeeseen myönteisesti.
mispalveluiden kehittämisnyt palvelutalonsa laajennushankkeen.
”Tavoite on saada keskustan rakennemallin mukainen
asemakaavapäätös niin, että
kaava olisi valmis ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa
tämän vuoden loppuun mennessä”, palvelujohtaja Pirjo
Maja sanoo.
Aurinkosäätiö neuvotteli
hankkeesta kaupungin kanssa, jotta sosiaali-ja terveysviraston näkemykset tulisivat
huomioonotetuiksi toteutuksessa. Sosiaali-ja terveyslautakunta suhtautui laajennus-

”Se haluaisi tuottaa uusissa tiloissa tehostettua palveluasumista kumppanuusperiaatteella. Aurinkosäätiö
hallinnoi tiloja, joissa kaupunki tuottaa palvelut itse.”
”Eri ryhmien asumispalvelutarpeet lisääntyvät.
Odotukset ja tarpeet kohdentuvat ikäihmisiin, kehitysvammaisiin ja vaikeavammaisiin.”
Pirjo Maja kiittelee luottamushenkilöstöä, joka on
suhtautunut
hankkeeseen
kauttaaltaan myönteisesti.
”Kaikki ovat tietoisia asu-

tarpeista.”
Tarpeita olisi palveluasumisen paikkoja kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille kymmenen ja tehostetun
palveluasumisen ikäihmisille 60 vuoteen 2020. Tämä
edellyttäisi 4 000 neliön laajennusta.
”Toivottavasti hanke etenee kaavoituksen myötä ripeästi. Pelkästään Aurinkosäätiöön odottaa paikkaa 80
ikäihmistä. Sen lisäksi sosiaali-ja terveystoimella on
omat palveluasumista tarvitsevat asiakkaansa.”

Pirjo Maja on sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsen.

Ruonan yhdystien ja Armonlaaksontien risteys kuuluu
Naantalin onnettomuustilastojen kärkeen. Kuolonkolareiltakaan ei ole vältytty.
”Erityisesti työmatkaliikenne jumittuu huonosti vetävässä
risteyksessä. Tarvitsemme uusia järjestelyjä, vaikka lähellä
onkin loistavasti toimiva Vanton eritasoliittymä”, automaatioasentaja Kimmo Aho sanoo.
Naantalissa
kokoontuu
säännöllisesti liikenneturvallisuuden edistämistä pohtiva
ryhmä, jossa on kaupungin ja
Ely-keskuksen edustus.
”Ratkaisuvaihtoehdot tähän
kohteeseen ovat jääneet kosmeettisiksi. Hyvä asia kuitenkin on, että ne ovat painottuneet
jalankulkijoiden turvallisuuden
parantamiseen.”
”Jalankulkijan liikkeenturvallisuus ei kohene ’teoreettisella’ sillalla. Tarkoitan risteyksen yhteydessä olevaa jalan-

kulkusiltaa, jota juuri kukaan ei
käytä.”
Risteykseen on aikoinaan
kaavailtu väliaikaisena ratkaisuna liikenneympyrää tai liikennevaloja.
”Nekin jumittaisivat liikenteen ja saisivat risteyksen ainakin ruuhka-aikoina täysin tukkoon. Väliaikaisten ratkaisujen
huonoin puoli on, että ne tahtovat jäädä pysyviksi.”
”Ainoa järkevä ja lopullinen vaihtoehto olisi eritasoliittymä. Se voisi olla Vanton liittymää kevyempi malli. Kustannukset ovat tietenkin kaiken toteuttamisen a ja
o. Valtion tien turvallisuuden
parantamiseen pitää saada
valtion rahaa. Jokin osuus on
myös Naantalilta löydyttävä.”
Neuvottelut hankkeesta ja
kustannusjaosta pitäisi Kimmo Ahon mielestä aloittaa
valtion tiehankkeiden päättäjien kanssa heti.

Kimmo Aho on teknisen
lautakunnan puheenjohtaja.

Naantalilaisten pitäisi kuitenkin yhteistuumin ymmärtää, että liikenneturvallisuuskin perustuu asianmukaiseen
kaavoitukseen, pelkkä hyvä
tahto ja kauniit sanat eivät riitä.
”Olisi helpompaa, jos meillä olisi kolmenkymmenen
vuoden takaisen kaavan sijasta Kanta-Naantalin päivitetty
yleiskaava. Se osoittaisi valtion tiehankkeiden edustajille
Naantalin suunnitelmallisuuden liikennevirtojen ajatuksesta ja ennen kaikkea, että niitä
on mietitty ja ne on yleiskaavatasolla päätetty.”
”Onnetonta on, että kaikki kaavat ovat myrkkyä joillekin Naantalin asukkaille.
Kanta-Naantalinkin yleiskaava odottanee aloittamistaan,
pöydälle panemistaan, uudelleen valmistelemistaan, lopullisen päätöksen jahkailua
ja lopuksi hallinto-oikeuksien käsittelyä.”
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Saaristokaupungin
kehittyvä kuva
Turvallisuutta Rymättylän liikenteeseen
Liikenneturvallisuus sekä linja-autoyhteydet Naantalin ja
Turun suuntaan huolestuttavat Rymättylässä, Lauri Laine sanoo.
Kevyen liikenteen tie päättyy
Poikossa vaarallisesti Ylttistentien risteykseen.
”Kun lisäksi linja-autopysäkki Naantalin keskustaan
matkustaville sijaitsee Rymättyläntien toisella puolella, on
tarpeen saada suojatie liikenteen turvaksi”, eläkkeellä oleva
palomestari Lauri Laine sanoo.
Kevyen liikenteen väylää
tarvittaisiin Poikosta Särkänsalmelle kuutisen kilometriä.
”Matkailu lisää pyöräilyä.
Pyöräilijät olisi saatava turvaan
omalle tielleen raskaan liikenteen maantieltä. Myös Riiaisten järven rantaan tarvitaan kilometrin matka pyörätietä. Sen
jätti tielaitos tekemättä korjatessaan muutama vuosi sitten Mäensyrjän mutkia.”
”Kevyen liikenteen opasteetkin on laitettava kuntoon.

Lauri Laine on tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtaja.

Mallia voi ottaa vaikka Ahvenanmaalta.”
Rymättyläläisiä huolestuttavat linja-autoyhteys Naantaliin
ja jatkoyhteys Turun suuntaan.
”Nopea yhteys Naantalin
keskustaan ja jatkoyhteydet
sieltä eteenpäin tulee olla kunnossa. Vain siten ihmiset käyttävät loukkoliikennettä. Mahdollista raideliikennettä ajatellen linja-auto- ja rautatieasema
pitäisi olla lähellä toisiaan.”
Lauri Laine uskoo, että Röölän yhteysalus ja muu lauttaliikenne lisäisivät matkailijoita.
Matkailua eri muodoissaan tulisi kannustaa kaikin tavoin.
”Se on Rymättylän tulevaisuutta. Ohjattu ja opastettu turismi ei tärvele luontoa eikä
merta. Kalastuksen toivoisi elpyvän, samoin varhaisperunan
viljelyn.”

Juha Takanen on koulutuslautakunnan puheenjohtaja.

Selkeä ohjelma
koulujen korjauksiin
Naantalin koulut pitää korjata Juha Takasen mielestä
suunnitellusti. Siellä täällä paikkaaminen vain kasaa kustannuspaineita.
Naantalin koulutuslautakunnalla
riittää pähkäiltävää. Kun peruskoululaisten ikäluokat pienenevät, opetusryhmien vähentäminen
ei ole yksinkertainen asia.
”Naantalilaiset peruskoululaiset ovat saaneet opiskella keskimääräistä pienemmissä opetusryhmissä. Opetusryhmiä vähennettäessä pitää huolehtia, etteivät
ryhmät kasva liikaa. Valtio subventoi riittävän pieninä pidettäviä ryhmiä”, koulutuslautakunnan puheenjohtaja Juha Takanen
sanoo.
Tänä syksynä Naantalin peruskoulut aloittivat lukuvuotensa
vähennettynä kahdella opetusryhmällä. Ensi syksynä on tarkoitus
vähentää vielä yksi opetusryhmä.
Opetusryhmien määrää suuremmat ongelmat liittyvät monen
koulurakennuksen kuntoon. Korjaustarpeita riittää.
”Taloudellinen tilanne haittaa
mittavien korjausinvestointien

suunnittelua. Toisaalta vaativien
korjausten lykkäys kertautuu kustannuspaineissa.”
Juha Takasen mielestä olisi
viisainta, että kaupunki loisi korjausohjelman, joka määrittelisi
missä järjestyksessä edetään koulu koululta.
”Se olisi paljon tehokkaampaa
kuin tehdä siellä täällä nopeita
pikkuremontteja, jotka eivät vaikuttaisi kulloisenkin koulurakennuksen yleiseen kokonaiskorjauksen tarpeeseen mitään oleellista.”
Isoimmat ongelmat liittyvät
Kultarannan kouluun. Tapetilla
on ollut täydellinen peruskorjaus
tai uuden koulun rakentaminen.
Kaupunginhallitus on päätynyt
korjaukseen, joka antaisi nykyiselle koululle kymmenen vuotta
lisäaikaa.
Koulun hankalimpiin ongelmiin kuuluu terveysviranomaisiakin huolestuttava ruokailu. Ruokalinjasto on pystytetty päivittäin

koulun käytävään. Nyt kouluun
rakennetaan linjastolle oma tila.
Oppilaat kuitenkin syövät jatkossakin omissa luokissaan.
Jokainen hallinnonalue joutuu
raapimaan Naantalissa tulevina
vuosina säästöjä monenlaisista
arkisista yksityiskohdistakin.
Koulutuslautakunta on tarttunut haasteeseen nopeasti. Jatkossa
peruskoulujen jakotunteja vähentämällä kaupunki tienaa 40 000
euron säästöt. Opetusryhmien pienentämisestä saavutetaan 60 000
euron säästöt.
Esimerkki kuvastaa, kuinka
kovissa paineissa lautakunta työskentelee vähäistenkin säästöjen
löytämiseksi samalla kun koulurakennuksiin kohdistuvat satojen
tuhansien eurojen korjaustarpeet.
Juha Takanen muistuttaa koulurauhaongelmistakin.
SDP:n
kunnallisvaaliohjelma esittää, että opettajien oikeutta puuttua häiriötekijöihin vahvistettaisiin.
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Merimaskulainen arvostaa
tasapuolista kokonaisuutta
Eliisa Ansamaa ihailee merimaskulaisten vireyttä ja palveluita,
mutta muistuttaa, että jokaisen naantalilaisen paras on kaikkien kaupunginosien tasapuolinen kohtelu.
Lastenhoitaja Eliisa Ansamaa sanoo, että merimaskulaiset ovat tyytyväisiä kuntaliitoksesta.
”Palvelut eivät ole ainakaan huonontuneet.
Niinpä Merimasku on saanut yhä lisää lapsiperheitä.”
Eliisa seuraa innostuneena uuden asuinalueen, Mäntylänrinteen rakentumista. Sinne nousee viitisentoista uutta omakotitaloa.
Merimaskussa vallitsee reipas elämisen meininki.
Merimaskun koulusta on muodostunut
oheispalveluineen yhteisön keskus.
”Hyvä kirjasto ja kaupungin palvelupiste
ovat tärkeitä. Nuorisotila on ahkerassa käytössä. Lääkäri on tavattavissa kaksi kertaa
viikossa, terveydenhoitaja joka päivä.”
Merimaskussa eskarilaisen on helppo astua koulutielle. Päiväkotikin sijaitsee koulun
yhteydessä.
”Laadukas päivähoito on mitä tärkeintä
ennaltaehkäisyä lasten ja nuorten syrjäytymiselle.”

Vireän Merimaskun yhteisöllisyys näkyy
monipuolisena yhdistyselämänä ja seurakunnallisena toimintana.
”Seurakunta on tärkeä kokoaja Merimaskussa. Kotiseutuyhdistykset urheiluseura Ahto tarjoavat paljon vapaa-ajan yhdessäoloa.
Kollolan kotiseutumuseo on hieno esimerkki.
Toivottavasti saamme Lossituvankin säilytettyä, se on hieno paikka monenlaisille toiminnoille. Viimeksi merimaskulaiset ovat perustaneet innostuneen Teatterikerhon.”
JHL:n pääluottamusmiehenä toimivan
Eliisan mielestä keskeisintä on kaupungin tasapainoinen kehittäminen.
”Kaikkia osia pitää kohdella tasapuolisesti.
Päätöksenteon pitää olla oikeudenmukaista.
Kokonaisuus on tärkein ja jokaisen perheen
parhaaksi.”
”Meidän pitää huolehtia, että Velkuan
Kummelikin saa tehdä jatkossakin hienoa
lähipalvelutyötään, joka on poikkeuksellista
koko Suomessa.”

Eliisa Ansamaa on teknisen lautakunnan jäsen.

Kansan edustaja.

Kansan edustaja.
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Naantalin
puolustaja
Mikko Rönnholmin elämäntapa on
Naantali. Hän on itsenäinen, mutta ei
itsepäinen. Hän on voimavara.
AKU AITTOKALLIO

I

tsenäinen Naantali lisää koko Turun seudun vetovoimaa. Naantali on valtakunnallinen brändi.
Omana yksikkönään se hyödyttää
naantalilaisia, mutta myös koko
talousaluetta tehokkaammin kuin
hyödyttäisi Turun osana.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Mikko Rönnholm on tehnyt hartiavoimin
työtä Naantalin itsenäisyyden puolesta.
Hänessä henkilöityy koko kaupungin yhteinen itsenäisyystahto.
Unikeonpäivän politiikkatorilla naantalilaisten puoluejohtajien yhteinen sävel
tuli selväksi. Mikko tiivisti keskustelussa
yhteisen näkemyksen perusteet.
”Ilman muuta liitoksesta olisi hyötyä
Turulle. Eihän Turku asiaa muuten ajaisi.
Liitoshankkeen taustalla elävät perimmäisinä vaikuttimina valtiovarainministeriön
laskelmat. Niitä ohjaa AAA-luokitus ja
julkisen talouden tasapaino. Toteutuksen
likaisen työn kuntaministeri haluaa siirtää
kunnille .”
Mikko huomauttaa Naantalin tekemästä
isosta talkootyöstä, vapaaehtoisesta kuntaliitoksesta.
”Jokainen ymmärtää, että saaristokuntien palvelutaso ei olisi pysynyt tällaisena, näin alhaisella verotasolla, ilman näitä
talkoita. Olemme tehneet osuutemme. Nyt
meidän pitäisi päästä keskittymään omien
palveluittemme hoitamiseen kuntaliitoskeskustelujen sijaan.”
”Tämänkokoisessa kaupungissa meillä
on suora yhteys asukkaisiin, mikä Turussa
on hävinnyt. Meillä säilyy herkkyys kuunnella palveluntarvitsijoita.”
Mikko kummastelee Kokoomuksen
tyyliä
”Kookoomus toimii puhekoneena palveluiden yksityistämisestä. Emme ole kertaakaan kuulleet, mitä se konkreettisesti
tarkoittaisi, puhumattakaan mitä konkreettista hyötyä saisimme.”
Palveluiden yksityistämispuheitten sijaan pitäisi keskustella palveluiden kustannusvastuun oikeudenmukaisuudesta.
”Naantalissa on selvästi valtakunnallista keskitasoa enemmän pääomatuloisia
henkilöitä. Pääomatulosta ei tarvitse maksaa kunnallisveroa. Kuitenkin pääomatuloinen käyttää samoja palveluita kuin kunnallisveroa maksava palkansaaja.”
”Joskus ennen demokratiaa Naantalin
kaupungin rikkaimmat kauppiaat Franck ja
Marjanen puolet kaupungin kakista veroista. Nyt on ollut vuosia, jolloin kymmenen
rikkainta ei maksa käytännössä mitään.”
Joka tapauksessa kaupunki tarvitsee
nopeasti uusia asukkaita. Naantalin tarvitsee heidän verotulojaan kustantamaan
yhä vaativammat hoivapalvelut ja toisaalta
käyttämään olemassa olevaa hyvää varustustamme.

”Tuottamattomat hätäratkaisut, kuten
joittenkin yksittäisten vanhojen kiinteistöjen myyminen tai kaupungin historian
kirjoituksesta luopuminen eivät ratkaise
mitään.”
Naantali tarvitsee uusia asukkaita. Heitä Naantali saa vain järkevällä kaavoituksella eikä pöydälle panemisella.
”Kaupungin väestökasvu on tyrehtynyt,
kun keskustan läheisyyteen ei päästä rakentamaan kerrostaloja, joihin olisi tulijoita. On hölmöä keskittyä kaavoittamaan
yksityisten maita, joissa kunnalliset kustannukset ovat suuret ja tulot pienet.”
”Kun kaavoitamme keskustaan kerrostaloja, se on kaupungin taloudelle tuottoisaa toimintaa. Väljät alueet ovat kunnallistalouden kannalta negatiivisia. Naantali on
laiminlyönyt keskustan tiivistämisrakentaminen, jota kaikki taloudestaan huolehtivat
kaupungit tekevät, jopa Turku.”
Keskustan asuinrakentaminen mahdollistaisi myös kaupungin luontaisen sisäisen
muuttoliikkeen.
”Ikääntyvät ihmiset voisivat muuttaa
omakotialueilta keskustaan palveluitten
äärelle. Lapsiperheille vapautuisi omakotitaloja ostettaviksi.”
Mikko kaipaa naantalilaisten lapsiperheiden sosiaalipolitiikkaankin sosiaalista
oikeudenmukaisuutta ja kunnallistaloudellista vastuuta.
”Meidän demareitten mielestä kotihoidontuen kuntalisä pitäisi jakaa tuloperusteisesti. Aivan kuin päivähoitomaksutkin
määräytyvät. Tällöin tukea todella tarvitseva vähävarainen perhe saisi sitä enemmän kuin nyt.”
”Nyt teemme tulonsiirtoja varakkaillekin perheille, ja lainarahalla. Se on vastuutonta. Niin kuin olisi kuntalisän yhtäkkinen lopettaminenkin.”

Mikko Rönnholm on kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja.
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2

Aalto
Hannu

3

rakennusmestari

10

Hautala
Isabel

Kymäläinen
Ann-Mari

11

Lindgren
Heikki

19

Nieminen
Marjatta

27

Saario
Jannika

35

Savolainen
Arja

43

Vienonen
Hannele
eläkeläinen,
perushoitaja

Maja
Noora-Nella

Nyrhinen
Nora

Salmikivi
Keijo

51

Scheinin
Mika

28

Vänttinen
Rauno
eläkeläinen

13

Laamanen
Johanna

Maja
Pirjo

36

Penttinen
Matti

21

Salminen
Maarit

29

Sipponen
Kaisa

37

Väätänen
Kati
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Laine
Lauri

Malmikare
Jaana

Polso
Marika

45

Salminen
Seija

22

Takanen
Juha
työsuojeluvaltuutettu,
mittausetumies

61

Åkerblom
Matti
yrittäjä

Hänninen
Seppo

Lehtilä
Risto

30

Metsäranta
Miikka

15

Rahikkala
Minna

23

Salo
Leena

31

Taka-Prami
Irma
restonomi AMK,
ruokapalvelunjohtaja

16

Lehtinen
Erno

Mäkelä
Veikko

39

Rantanen
Erkki

24

Salo
Osmo

32

Teikari-Eura
Minna
kassavastaava

17

Lehto
Riitta

Mäkilä
Markku

40

Rantanen
Timo

25

Salonen
Arto

33

Tenlén
Tapio
huoltomestari

Nieminen
Marja
erikoissairaanhoitaja

41

Rönnholm
Mikko
dipl.ins.

49

kirvesmies,
eläkeläinen

56

Leino
Lasse
metallimies

toimitusjohtaja

48

Kulmala
Juhani
järjestelmäsuunnittelija

peltiseppä

pääluottamusmies Pro,
työnjohtaja

55

Karvonen
Arja

Hagsberg
Sirpa
sairaanhoitaja
AMK

päiväkodinjohtaja

eläkeläinen,
ostaja

47

9

kodinhoitaja,
eläkeläinen, sit.

rakennusmestari,
eläkeläinen

tutkimusjohtaja,
KTM

54

Järvinen
Jukka

Grönholm
Reijo
prosessihoitaja
työsuojeluvalt.
sit.

akatemiaprofessori

myymäläpäällikkö

46

8

työnjohtaja

prosessioperaattori, sit.

38

Ekiz
Halil
kokki

yrittäjä

perhepäivähoitaja

53

7

tekniikan tohtori,
MBA

peruspalvelujohtaja, VTM

KTM, äiti, sit.

60

14

työfysioterapeuttien esimies

lähihoitaja,
pääluottamusmies

52

Hyvönen
Jarmo

Ansamaa
Eliisa
pääluottamusmies
JHL, lastenhoitaja

palomies,
eläkeläinen

team leader,
yrittäjä

44

6

hieroja,
kiinteistönhoitaja

palvelupäällikkö

professori, sit.

59

Heljander
Silja

Alho
Urpo
laitosmies
eläkeläinen

projektipäällikkö

vesilaitoksen
hoitaja, eläkkeellä

kerroshoitaja,
paaluottamusmies

58

20

opiskelija

opiskelija, valt.yo,
sit.

50

Laaksonen
Manu

5

kodinhoitaja

opiskelija,
sit.

FM, projektipäällikkö, sit.

42

12

koneenhoitaja,
pääluottamusmies

hitsaaja

34

Helenius
Markus

Aho
Tuija
eläkeläinen

palomies,
sit.

yrittäjä

26

4

automaatioasentaja

artisti, opiskelija

18

Aho
Kimmo

Salonen
Miia
lastentarhanopettaja, sit.

57

Vainio
Seppo
kirjaltaja,
eläkeläinen

Ennakkoäänestys
17. – 23.10.
Kansan edustaja.

Kansan edustaja.

