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UUSI VUOSI tuo ensimmäiset aluevaalit
RIKU LUOTO, MIKA SCHEININ, SIRPA HAGSBERG JA MARKUS HELENIUS
ovat Naantalista ehdolla ensimmäiseen aluevaltuustoon.

Kun työväenyhdistyksen
talkoot toivat elokuvat
Naantaliin
RAINO PUOTTULA kuvasi Naantalin sodanjälkeiset
vuosikymmenet. JOUKO LEINO taltioi digitaaliseen
muotoon lehtimiehen 17 000 paperikuvaa.
Elokuvateatteri Kinon rakennustalkoot 1958 on
yksi niistä. Leinon Naantali-kuvien koko sähköinen
arkistointi käsittää 100 000 kuvaa. Kyseessä on
vertaansa vailla oleva museaalinen kulttuurityö.
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Äänestetään
hyvien
palveluiden
puolesta

N

aantalin kaupunginhallitus sai vuoden 2022
budjettiesityksen päätökseensä 8.11.2021.
Siihen lisättiin meidän sosialidemokraattien esityksestä yksimielisesti saaristomeren pelastamisen konkreettisiin toimiin
100 000 euron ja liikuntapaikoille 52 000 euron määräraha, joka
mahdollistaa muun muassa jäähallin käyttöajan jatkamisen.
Lisäksi Kuparivuoren urheilukentän kunnostussuunnitelman tekeminen vuoden 2022
aikana sai esityksestämme yksimielisen hyväksynnän. Kaupunginjohtaja liitti aloitteestamme omaan esitykseensä
työpaikkaomavaraisuuden lisäämisen. Se toimii mittarina
työllisyys-kohdalle, joka esiintyy strategiasta johdetun kärkihankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä.
Esitimme lisäksi edunvalvonnan tehostamista E18 Turun
kehätien perusparantamisen
nopeuttamiseksi siten, että tienparannustyöt myös ns. emäntäkoulun risteyksen ja sataman
liikenteen sujuvuuden osalta olisivat valmiit viimeistään vuoden
2028 loppuun mennessä.
Tämän liikenneturvallisuuden
nopeampaan parantamiseen
tähtäävän esityksen hävisimme
äänestyksessä. Esitykseen antoivat muista puolueista tukensa kuitenkin vihreät.
Toinen äänestyksessä vähemmistöön jäänyt esityksemme
oli Kalevanniemen liikuntahallin suunnittelu ja rakentaminen
vuosien 2022 - 2024 aikana.
Saimme tukea perussuomalaisilta ja vihreiltä. Näin ollen
kaupunginhallituksen budjettiesitykseen tuli liikuntahallille
niukan enemmistön turvin tälle
vaalikaudelle vain suunnitteluraha vuosille 2022 - 2024, mutta itse rakentamiseen ei mitään.
Käytännössä tämä tarkoittaa nähdäkseni pitkälti sitä, että
mahdollisesta rakentamisesta päättäisivät vasta seuraavissa vaaleissa valittavat kaupunginvaltuutetut. Tämän julkaisun
ilmestyessä nykyinenkin kaupunginvaltuusto on jo oman
sanansa sanonut, kuten koko
budjettiesityksen muuhunkin
sisältöön.

ISOA MUUTOSTA KOHTI
Kaupunginhallitus käsitteli sosiaali- ja terveyspuolen asiat
tällä kertaa niin jouhevasti, etten muista moista aiemmin tapahtuneen. Uskoakseni suurelta
osin vaikuttimena oli, että sote-palvelut ovat Naantalin kau-

Parasta on, kun voi auttaa

A

ate elähdyttää yhä, Hannu
Aalto sanoo.
Takana on 45 vuoden
uurastus Naantalin työväenyhdistyksen sihteerinä. Sen
lisäksi 32 vuotta kaupunginvaltuustossa. Pari vuotta pidempään
kaupunginhallituksessa ja 16
vuotta sen kaupunkisuunnittelujaoston puheenjohtajana. Työ valtuustossa ja Naantalin Vuokratalot
-yhtiön hallituksessa jatkuu. Nuorena kertyi kokemusta myös teknisestä ja rakennuslautakunnasta.
- Ihmisten kuunteleminen, heidän asioittensa ajaminen ja auttamisensa, hän kuvaa henkilökohtaisen aatteellisen tuntemuksensa.

TARPEEN JOKA
KÄÄNTEESSÄ

Kimmo Aho.
punginhallituksen- ja valtuuston
käsissä enää vain ensi vuoden.
Ne siirtyvät vuoden 2023 alusta rakenteilla olevan hyvinvointialueen organisaation vastuulle.
Naantalista hyvinvointialueen
vastuulle siirtyy käytännössä lähes koko kaupungin palveluksessa oleva sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstö.
Kovaa vauhtia rakenteilla olevaan organisaatioon siirtyy nykyisen sairaanhoitopiirin toiminnan (erikoissairaanhoito, Tyks)
lisäksi lukuisia muita meille
naantalilaisille tärkeitä palveluita. Näihin sisältyvät esimerkiksi terveyskeskuksemme lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut,
vuodeosasto- ja lastenneuvolapalvelut, keskeisimpiä mainitakseni.
Edellisten lisäksi ei pidä
unohtaa ikäihmisten palveluita,
sosiaali-, perhe- ja päihdetyötä, lastensuojelua, eikä erilaisia
vammaispalveluita. Myös alueelliset pelastuslaitokset siirtyvät tähän mainittuun uuteen organisaatioon.
Luettelin vain osan kaikista
siirtyvistä toiminnoista, joten on
hyvä huomioida miten merkittävästä asiasta tässä kokonaisuudessa on kyse – sekä paikallisesti että alueellisesti.

TÄRKEÄT VAALIT
Näistä meille jokaiselle merkittävistä palveluista vastuussa
olevat päättäjät valitaan ensimmäisen kerran nyt tammikuussa
2022 käytävissä aluevaaleissa.
Aluevaaleissa valitut ovat jatkossa vastuussa, missä ja miten
edellä olevia palveluita on koko
meidän hyvinvointialueella saatavilla ja millä tavoin ne toimivat.
Palveluiden käyttäjien ei pidä
koskaan nukkua vaaleissa, ei
siis nytkään.
Kimmo Aho
Puheenjohtaja
Naantalin Työväenyhdistys

Nuoruuden kokemukset työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä saivat Hannu Aallon liittymään
sosialidemokraatteihin. Hänet valittiin 25-vuotiaana Naantalin työväenyhdistyksen sihteeriksi, jota
tehtävää hoiti vuodesta 1976 vuoden 2021 loppuun asti.
Vuosikymmenien aikana sihteeriä työllistävät tietyt toiminnot ovat helpottuneet. Siinä missä menneinä vuosina piti käyttää
aikaa esimerkiksi yhdistyksen jäsenviestinnässä tuntikausia kirjeiden kopiointiin ja kuorien ja postimerkkien liimaamiseen, homma
hoituu nyt sähköpostitse.
Yleinen mentaliteettikin on
muuttunut.
- Ihmiset osallistuivat aikaisemmin erilaisiin järjestötehtäviin aktiivisemmin. Työväenyhdistyksen
kansanvaltainen toimintatapa pysyy kuitenkin muuttumattomana.
Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua lähes kuukausittain järjestettävään kokoukseen
sanomaan sanansa kaupunginvaltuustossa esiin tuleviin asioihin.
- Keskustelumme ovat pysyneet aitoina. Erilaisista näkemyksistä syntyy välillä vilkas keskustelu.
Sihteeriä tarvitaan vähän joka
käänteessä.
- Asiat on ensin valmisteltava.
Kun jotain on päätetty, jonkun on
hoidettava päätösten toimeenpano.
Kuntavaalit joka neljäs vuosi on
ollut Hannu Aallon yksi pitkäaikainen taidonnäyte. Hän on johtanut
työväenyhdistyksen ehdokashan-

Taustapuurtaja, Hannu Aalto luonnehtii itseään.
kintaa viime vaaleihin asti, jolloin
vetovastuu siirtyi Heikki Lindgrenille.
Ehdokashankinta on monitahoista yhteistyötä. Vinkkejä hyvistä
potentiaalisista ehdokkaista tarvitaan. Mutta itsellä pitää olla hyvät
vaistot, minkälaisista asioista joku
toinen ihminen on kiinnostunut.
- Mielenkiintoinen ehdokas voi
tulla vastaan missä vain, yhtäkkiä
jossain arkielämän tilanteessa tai
sanomalehden mielipidesivun kirjoittajana.

KOHTUUDELLA ASUMAAN
Kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Naantalin Vuokratalot Oy
omistaa 958 asuntoa. Kesän 2022
asuntomessujen ja myöhemmin
Nuhjalaan valmistuvien kerrostalojen jälkeen yhtiöllä on toistatuhatta asuntoa.
Hannu Aalto on toiminut noin
kolmekymmentävuotiaan yhtiön
puheenjohtajana melkein sen koko
olemassaolon ajan. Hänen mielestään varsinkin Naantalin keskustassa tarvittaisiin enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tällä
hetkellä keskustan vuokrataloissa
asuu vain 274 asukasta, joista 40
prosenttia on yli 70-vuotiaita.
- Iäkkäät ihmiset haluaisivat

muuttaa keskustaan palveluiden ääreen, mutta kilpailukykyisiä vuokria tarjoavista asunnoista
on pula. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojemme käyttöaste on
kauttaaltaan korkea.
Sote-teemaan viitaten hän
muistuttaa palveluasunnoista, joita Naantalin tarvitsee nopeasti lisää.
- Luonnonmaan hankkeen kilpailutus on viivästynyt luvatusta
kolmeenkin otteeseen. Ihmettelen, miksi.
Urheilupaikkarakentaminen on
Hannu Aallon sydäntä lähellä. Siihen liittyvässä päätöksenteossa
hän on aina innolla mukana.

INNOSTAA JATKAMAAN
Työväenyhdistys kuuluu Naantalin päätöksenteon keskeisiin vaikuttajiin.
- Olen kokenut päätöksenteon
kannalta hyvänä yhteytenä, että
olen voinut toimia yhtäaikaa yhdistyksen sihteerinä ja kaupunginhallituksessa.
Taustapuurtaja, Hannu Aallon
arvio kuuluu itsestään.
- Minut on koettu varmaan luotettavana ja tunnollisena. Parasta
on, kun on voinut auttaa toista ihmistä. Se innostaa jatkamaan.

Valovoimainen sdpnaantali.fi
-sivusto tunnetaan laajasti

T

arkkoja
henkilökuvia, arjen, kulttuurin ja
luonnonympäristön havaintoja, Naantalin historian fragmentteja, mutta ennen kaikkea tarkkaa politiikan
seurantaa Naantali paikallispolitiikasta EU-tasolle asti.
Kirjoitusten lajeina ovat nopeat ajankohtaishuomiot, terävät ja joskus salaviisaastikin

inspiroivat blogit sekä pidempien ja pohdiskelevempien artikkeleiden osio nimeltä Kirjoituksia.
Kaikkea tätä tarjoavat
Naantalin vanhimman poliittisen yhdistyksen, Työväenyhdistyksen verkkosivut sdpnaantali.fi
Sivuston näkökulmat Naantaliin ja Eurooppaan vetävät

kymmeniä tuhansia kävijöitä
vuosittain. Vuonna 2022 sivustolla tilastoitiin 58 000 istuntoa
eli keskimäärin 159 joka päivä.
Kasvua edellisestä vuodesta
kertyi peräti 41 prosenttia.
Tuskin minkään muun puolueen paikallisyhdistyksen sivusto pystyy vastaavanlaiseen
valovoimaan.

YHTEINEN NAANTALI Tammikuu 2022. Julkaisija Naantalin Työväenyhdistyksen Säätiö.

Päätoimittaja Mikko Rönnholm. Kuvat Lasse Jalonen, Mika Nurmi, Mimosa Leino, Kimmo Ahon arkisto,
Riku Luodon arkisto, SDP:n arkisto, Raino Puottulan perikunta / Leinon arkistot.
Sivunvalmistus Mediasepät Oy. Paino Lehtisepät Oy. Painos 7 800. Jakelu Posti.
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Varsinais-Suomi

Hyvinvointialueen
vaalit 23.1.2022
SDP:n ehdokkaat
Varsinais-Suomessa

Antton Rönnholm.

Tärkeintä, mitä meillä on
Hyvinvointi. Tärkeintä mitä meillä on.
Tuleeko ambulanssi ja paloauto ajallaan, onko neuvola lähellä
ja mammalla kunnollinen kotihoito, toimiiko kuntoutus ja
saako tapaamisen helposti ja nopeasti?

M

arinin hallitus toteutti keskellä koronataistelua kauan valmistellun sote-uudistuksen.
Uudet hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta.
Nyt 23. tammikuuta järjestetään historian ensimmäiset aluevaalit. Niissä valitaan päättäjät
huolehtimaan meidän kaikkien
hyvinvointiin ja arjen turvallisuuteen vaikuttavista palveluista.
Se on tehtävä fiksusti ja tehokkaasti niin ettei verorasitus nouse. Valitse nyt paikalliset asiantuntijat SDP:n listalta, sillä heihin
voit luottaa.

AJOISSA HOITOON
JA HOIVAAN!
SDP haluaa varmistaa, että jokaisen yhdenvertainen oikeus
laadukkaaseen, oikea-aikaiseen
hoitoon toteutuu kaikilla hyvinvointialueilla ja yhteistyö terveys- ja sosiaalipalveluiden välillä
on sujuvaa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hoitoon pääsee, sitä
helpompaa ongelmat on hoitaa ja
kustannuksia säästyy.
Me haluamme, että jatkossa hoidontarve arvioidaan heti
ja kiireettömään hoitoon pääsee
seitsemässä päivässä, olipa kyse
sitten vatsakivusta tai mielenterveyden ongelmista. Kiireetön
hammaslääkäriaika on myös jatkossa saatava puolessa nykyisestä maksimiajasta.

Marinin hallitus on jo alentanut
terveydenhuollon asiakasmaksuja, säätänyt vanhustenhoivaan
hoitajamitoituksen ja lähettänyt
lain seitsemän päivän hoitotakuusta lausunnoille.
Hoitotakuusta säädetään eduskunnassa, mutta tarvitaan SDP:n
asiantuntijat hyvinvointialueelle
varmistamaan, että se toteutuu
myös käytännössä.

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ
TAKAA HYVINVOINNIN
JOKAISELLE!
Toimivat palvelut eivät toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä.
SDP haluaa turvata henkilöstön
aseman ja varmistaa, että heidän
äänensä tulee kuulluksi muutoksessa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella SDP haluaa kehittää johtamista ja huolehtia siitä,
että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä
ja sen kehittämiseen.
Sote-alojen henkilöstöpula on
todellinen. Siihen tartutaan määrätietoisesti.
Hyvinvointialueilla tulee tarjota oppisopimuspaikkoja ja riittävä määrä opiskelupaikkoja alan
opintoihin. Työntekijöiden elämäntilanteet tulee huomioida niin
henkilöstöpolitiikassa kuin työterveydessä ja täydennyskoulutusta
ja mahdollisuuksia työkiertoon oltava saatavilla.

Näin osaajia riittää, he jaksavat työssään ja me kaikki saamme hyvää hoitoa ja hoivaa.

KUUNNELLAAN KÄYTTÄJÄÄ
SUJUVOITETAAN HOMMIA!
Digitalisaatio voi osaltaan helpottaa asioimista ja säästää kustannuksia. Samalla SDP pitää huolen, että kasvokkain saatavat
palvelut ovat mahdollisimman lähellä ja helposti saatavilla.
Jokainen saa tarvitsemansa
palvelun ja uudet teknologiset
ratkaisut ovat helppoja käyttää
ja lisäävät osallisuutta. Jos ajanvaraus ja monet rutiiniasiat hoidetaan digitaalisesti, vapautuu
työntekijöiden aikaa sinne, missä tarvitaan fyysisiä kohtaamisia.
SDP haluaa, että palveluita kehitetään niiden käyttäjiä kuunnellen esimerkiksi asiakasraatien
avulla. Ensimmäisten aluevaltuutettujen vastuullisena tehtävänä onkin luoda palvelut, jotka
vastaavat koko hyvinvointialueen
tarpeisiin

Valitse siis paikalliset
asiantuntijat SDP:n listalta
päättämään meille kaikille
tärkeimmistä palveluista.
Antton Rönnholm
Puoluesihteeri
SDP

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

Aaltonen Anitta
Alanko Kaarlo
Alari Tatu
Alho Niina
Ali Alas
Antila Marika
Blomqvist Mia
Ekman Jutta
Ekroth Hans
Elo Arto
Elo Piia
Finnholm Kenneth
Flemming Tomi
Forne Ingmar
Granholm Heli
Hagsberg Sirpa
Helenius Markus
Helin Aleksandra
Helin Erica
Hellsten Kristiina
Jokinen Kirsi-Maria
Järvinen Juha
Kallio Nina
Kauliomäki Kirsi
Kivijärvi Anneli
Kivinen Outi
Koivusalo Mari-Elina
Korhonen Ari Jorma
Koskinen Sirpa
Kumpuoja Maria
Lahti Mari
Lahtonen-Kiviranta Soile
Laulumaa Janne
Laurén Heli-Päivikki
Lehtinen Iikka
Lehtinen Riitta
Lehto-Laurila Hannele
Lehtonen Riitta-Liisa
Leino Jukka
Leskinen Matti
Lindén Aki
Luoma Mikaela
Luoto Riku
Lähteenmäki Joni
Maaskola Mika
Maunula Annukka
Murto Sari
Mäkeläinen Erika
Mäkilä Juha
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Nieminen Janne
Nikkanen Saku
Nordman Iris
Nurmio Merja E
Paassilta Simo
Packalén Sari
Parttimaa Satu
Peltola Sami
Peltonen Petra
Pietari Päivi
Piippo Niina
Poikela Marko
Pokki Pertti
Puljujärvi Vuokko
Puumalainen Leena
Pätäri Taru
Raaska Petja
Ranne Juuso
Rannikko Marjatta
Rannikko Sari
Rantanen Ari
Rantanen Jussi
Raunio Eija
Rautiainen Lauri
Saaremäel Katre
Saarinen Jaana
Sadeharju Eetu
Salama Maarit
Samadova Aytan
Scheinin Mika
Seila Viivu
Siitonen Vilja
Silkka Iina
Sjölund Janne
Söderling Ismo
Taina Riikka
Tammi Timo
Tiainen Miika
Tiitta-Nieminen Tarja
Tissari Marke
Toivari Henry
Toivonen Tuula
Tuusa Sari
Törnblom Tuula
Valkonen Tanja
Vesa Simo
Viljanen Marjukka
Virtanen Simo
Vuori Jouni
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YHTEISET EHDOKKAAT

Riku Luoto

VALMIS
KÄÄRIMÄÄN
HIHAT

385

Palveluiden tulee olla jokaisen
saatavilla silloin kun niitä tarvitaan,
yhdenvertaisesti, matalalla kynnyksellä
ja riittävän lähellä. Jotta meillä olisi
tulevaisuudessakin tarjolla laadukkaita
palveluita, on palkkaus ja työolot
saatava kuntoon.

K

evään aluevaalien tavoite
on sote-palveluiden parantaminen.
Vaalit ovat tärkeät, koska tuleva aluevaltuusto tekee
päätökset niin palveluverkosta ja palveluiden sisällöstä kuin
henkilöstön asemasta ja osallisuudestakin. Vaalit ratkaisevat,
minkälaiset sote-palvelut Varsinais-Suomessa on tulevaisuudessa.
Palveluiden tulee olla jokaisen
saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. Palvelua tulee saada yhdenvertaisesti, matalalla kynnyksellä ja riittävän
lähellä. Palvelut pitää tuottaa kustannustehokkaasti ja
laadukkaasti. Panostukset
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kaventavat alueen
asukkaiden terveyseroja. Keskeisimpien palveluiden tuottaminen
maksaa, mutta niistä tinkiminen
maksaa vielä enemmän.
Tasa-arvo sote-palveluissa tarkoittaa asukkaiden oikeutta laadukkaisiin palveluihin, mutta
myös, että palveluiden tekijöitä
kohdellaan reilusti.
Elämisen laatua luodaan sote-alan osaajien työllä. Paheneva
työntekijäpula sote-alalla on valitettavasti todellisuutta. Sen korjaamiseen vaaditaan hoitoalan
vetovoiman kasvattamista. Tämä
tarkoittaa sekä parempaa palkkatasoa että työoloja. Työn kuormittavuus johtuu pitkälti siitä, että
tekijöitä ei ole riittävästi. Eikä lisää saada, jollei palkkaus vastaa
työn vaativuutta.
Jotta meillä olisi tulevaisuudessakin tarjolla laadukkaita palveluita, on palkkaus ja työolot
saatava kuntoon. Se on ehdoton
edellytys, että sote-uudistuksen
tavoitteet voivat toteutua.

"

miseen. Johtamisen on oltava
laadukasta. Esimerkiksi hoitohenkilöstöä tulee johtaa hoitotyön ammattilaiset, jotka ymmärtävät professiota.
Oikea-aikaiset ja oikeantasoiset peruspalvelut ovat koko
sote-kentän perusta. Hyvillä peruspalveluilla voi vähentää
kalliimman erikoissairaanhoidon
ja muiden raskaampien palveluiden tarvetta.
Oikea-aikaiset palvelut eivät
pelkästään luo hyvinvointia, ne
säästävät myös euroja. Hoitoon
pääsyn pitkittyessä ongelmat
suurenevat ja
kasaantuvat
ja tulevat näin
myös kalliimmiksi hoitaa.
Siksi perustason vahvistaminen on järkevää
sekä
taloudellisesti
ja inhimillisesti tärkeää.
Erikoissairaanhoitoakaan
ei
pidä unohtaa, sen kehittäminen
on edelleen tärkeää.
Helposti julkisessa keskustelussa unohtuu, että uudistuksessa on kyse myös paljon muusta,
kuin vain lääkäriin pääsystä. Nyt
uudistetaan myös sosiaalialan
palveluita ja pelastustoimea.

Oikea-aikaisuus
luo hyvinvointia ja
säästää euroja.

LAADUKAS
JOHTAMINEN
Hyvinvointialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota johta-

LAAJAT
VERKOSTOT
Olen koulutukseltani röntgenhoitaja (amk). Ammattini ja luottamustehtävieni pitkän kokemuksen myötä minulla on laaja
näkemys sote-kentästä, siitä mikä toimii ja mikä ei toimi,
minkälaisilla ratkaisuilla voimme
vaikuttaa sote-palveluiden toimivuuteen, laadukkuuteen ja kustannustehokkuuteen.
Tehtävieni vuoksi minulla on
laajat verkostot sote-alan ammattilaisista ja päättäjistä sekä
alueellisesti että valtakunnallisesti. Tunnen sote-kentän erittäin hyvin noin kahdenkymmenen
vuoden alan kokemuksella. Olen
valmis käärimään hihat, kaikkien
parhaaksi.

Riku Luoto, 48, on koulutukseltaan röntgenhoitaja AMK ja työmarkkinakonsultti.

”

Kaikkien
parhaaksi

Työurani alkoi 15-vuotiaana kesätöissä sokerijuurikaspellolla, juustotehtaassa ja talonmiehen
sijaisena, mutta varsinaisesti heti lukion jälkeen pk-yritys Hanatuote Oy:ssä metallityöstön erilaisissa tehtävissä.
Pansion laivastoaseman varusmiespalveluksen jälkeen
jatkoin vielä neljä vuota Hanatuotteella.
Venttiileitä Hanatuotteella
työstäessäni törmäsin röntgenhoitajan koulutukseen. Kiinnostukseni herätti mahdollisuus
toimia myös teollisuudessa.
No, sairaalatyö monipuolisuudessaan ja vaikuttavana työnä vei mennessään. Tosin kaksi
pitkää kesää öljyputkia kuvaten Nesteen öljynjalostamolla
NDT-tarkastajan apulaisena oli
kyllä mieleenpainuva kokemus.
Valmistuttuani AMK:sta 2003
työpaikkani ovat olleet Ahvenanmaan keskussairaala, Teslavagus, Magneetti Mehiläinen
ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin päivystysröntgen
vuodesta 2004.
Aloitin tehyläisenä alueluottamusmiehenä 2008 ja päätoimisena pääluottamusmiehenä
2010. Sillä tiellä ollaan edelleen. Edunvalvonta, henkilöstöasiat ja henkilöstöedustus
ovat työtäni toimistolla.
Tietoa, ymmärrystä ja kokemusta karttuu aina ihmiseen,
joka on kiinnostunut ympäristöstään ja tekemisen tarkoituksenmukaisuudesta. Kaikki
työ, jota olen tehnyt ansiotyönä tai jonkin yhteisön hyväksi
ovat vaikuttaneet minuun, niin
ihmisenä ja työntekijänä kuin

pääluottamusmiehenä, tehyläisenä, henkilöstön edustajana, puolueen jäsenenä ja veronmaksajana. Tätä tietoutta
haluan hyödyntää kaikkien parhaaksi.
Vanhana meripartiolaisena
on aina valmis. Luottamustehtävissä melko usein on tilanne,
ettei tekemään ole halukkaita, mutta nykyään olen valmis
tarjoamaankin itseäni erilaisiin
vaikuttaviin tehtäviin.
Luottamustehtävät kutsuivat ehkä siksi, että oikeudenmukaisuuden tunto on minulla
suuri. Myös henkilöstön työhyvinvointi ja työsuhteen ehtojen
parantaminen kaiken kaikkiaan
ovat johtolankoja työssäni.
Muita
luottamustehtäviäni ovat olleet Tehyn valtuuston
jäsen 2013 alkaen, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan
hallituksen
jäsen/varajäsen
2017 alkaen, Tehyn hallituksen
varajäsen 2021 alkaen, STTK:n
aluetoimikunnan jäsen 20182020, STTK:n edustajiston jäsen 2021 alkaen sekä Naantalin
sote-lautakunnan varapuheenjohtaja 2021 alkaen.
Sulkapallo, salibandy, golf ja
keilailu ovat nykyisiä harrastuksiani. Muutkaan erilaiset
urheilulajit eivät ole entiselle
jalkapalloilijalle vieraita. Myös
kaikki nikkarointi ja kunnostus
näyttävät olevan lähellä sydäntäni, lukuisista keskeneräisistä
projekteista huolimatta.
Elämääni tuovat iloa erityisesti 11- ja 13-vuotiaat lapseni, jotka pääsääntöisesti asuvat luonani vuoroviikoin.”
RIKU LUOTO
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Terveydenhuoltohenkilöstön
jaksamiseen ja alalla pysymiseen pitää
nyt satsata, jotta vaaliohjelmissa
olevat palvelulupaukset voidaan
pitää. Tällä asialla on jo kiire. On
tärkeää, että aluevaltuustoihin valitaan
paikalliset ja alueelliset olosuhteet sekä
palvelukentän hyvin tunteva henkilö.

H

istorialliset
aluevaalit
käydään ensimmäisen
kerran. Näissä vaaleissa valitaan ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto.
Sosialidemokraateille sosiaali- ja
terveysasiat ovat aina olleet kärkiasioita kunnallisessa päätöksenteossa ja näissä asioissa meihin on myös luotettu. Hoitotyön
tekijänä vaalilupaukset ovat kuitenkin olleet hieman hämmentäviä: miten ne voidaan saavuttaa?
Naantali on saanut aina hyvää
palautetta omista sosiaali- ja terveyspalveluistaan, mutta haasteita löytyy meiltäkin. Tässä uudistuksessa ei saa olla kyse siitä,
että palveluja kehitetään siten,
että toiselta otetaan ja toiselle
annetaan.
Tammikuussa valittu aluevaltuusto joutuu heti töihin, sillä uudet hyvinvointialueet aloittavat
1.1.2023. Otsikon mukaiseen
kysymykseen
tuskin vielä silloinkaan saadaan vastausta,
mutta lisäkysymyksiä on varmasti tullut.
Uudistuksen tavoitteena on
taata toimivat peruspalvelut kaikilla hyvinvointialueilla. Uusien
innovaatioiden tai nykyisten edelleen kehittämisen (esimerkiksi
liikkuvat sairaalapalvelut, digitalisaatio) lisäksi palveluiden tuottamisessa järjestöillä ja yrityksillä
on myös merkittävä rooli. Uudistuksella ei ainakaan alkuvuosina
ole tulossa taloudellista säästöä.
Rahoituksen riittävyydestä tulee
iso haaste, jotta palvelulupaukset voidaan pitää.

"

töksentekoon osallistuvalla on
alan tuntemusta siitä, mitä sote-sektorille ihan oikeasti kuuluu; mitkä ovat vahvuudet, mitkä
haasteet.
Perusterveydenhuolto on tällä hetkellä hyvin kuormittunutta: osastopaikkoja joudutaan
vähentämään, koska ei ole riittävästi koulutettua henkilökuntaa.
Päivystyksissä ihmiset odottavat jopa päiväkausia jatkohoitopaikkaa ja jos sitä ei tule, potilas
saatetaan lähettää kymmenien
kilometrien päähän hoitoon ja
odottamaan siirtoa omaan terveyskeskussairaalaan. Tämä ilmiö
on tällä hetkellä valitettavan yleinen eri puolella Suomea.
Terveydenhuoltohenkilöstön
jaksamiseen ja alalla pysymiseen
pitää nyt satsata, jotta vaaliohjelmissa olevat palvelulupaukset
voidaan pitää.
Tällä
asialla on jo kiire,
jo nykyinen tilanne
vaatii
välittömiä toimia: koulutusmyönteisyyttä, parempia ja
toimivampia työoloja, sekä koulutusta ja tehtäviä /vastuuta vastaavaa palkkaa.
Onnistunut sote-uudistus on
kaikkien etu. Tulevilta päätöksentekijöiltä vaaditaan päätöksentekokykyä, ketteryyttä ja kykyä
nähdä niin oman asuinkunnan,
kuin koko hyvinvointialueen paras sekä pandemian keskellä että
sen jälkeen.
Aluevaltuustoilla on iso vastuu ja työmäärä vuoden 2022 aikana. Aikaa ei ole yhtään hukattavana, mutta on varottava myös
tekemästä hätiköityjä päätöksiä.
Kokemusta, näkemystä ja uuttakin ajattelua tarvitaan, mutta ennen kaikkea tarvitsemme Sinun
äänesi.
Vain äänestämällä aluevaaleissa voit vaikuttaa! Äänestämällä Sdp:n ehdokkaita saat äänesi
myös kuuluviin. Sote-uudistus ei
saa olla torso, jossa sosiaali- ja
terveyspalveluissa tai pelastustoimessa työtä tekeviä käsiä vähennetään ja hallintohimmeleitä
kasvatetaan!

Aikaa ei ole yhtään
hukattavana.

MIKSI OLEN
EHDOKKAANA?
Olen työskennellyt sairaanhoitajana lähes 30 vuotta. Olen toiminut kuntapäättäjänä vuodesta
2001 Naantalissa hyvin keskeisissä tehtävissä. On tärkeää, että
aluevaltuustoihin valitaan paikalliset ja alueelliset olosuhteet sekä
palvelukentän hyvin tunteva henkilö.
Vielä tärkeämpää on, että pää-

Sirpa Hagsberg, 58, on koulutukseltaan sisätautikirurgian erikoissairaanhoitaja AMK ja yo-merkonomi. Hän työskentelee Naantalin terveyskeskuksessa apulaisosastonhoitajana.

”

Elämän
mielenrauha

Olen työskennellyt ihmisen hyvinvointiin kahden
merkittävimmin vaikuttavan asian kanssa: rahan
ja terveyden. Työ ja riittävä toimeentulo antavat mielenrauhaa; laskut saadaan maksettua. Kaikki arvostavat terveyttä,
mutta sairaudenkin kanssa on
jonkun pakko elää. Olen oman
ammattini kautta saanut tehdä
arvokasta työtä auttamalla sairastunutta, iloitsemalla yhdessä potilaan kanssa toipumisesta tai tukemalla potilaan lisäksi
omaista, kun toivoa ei enää ole.
Yhteiskunnan tehtävä on pitää palvelut sellaisella tasolla,
että apua on lähellä, helposti saatavilla ja kaikilla on siihen
varaa, kun sitä tarvitaan.
Työskentelin 1982-1989 pankissa. Hoitoala veti kuitenkin
puoleensa. Valmistuin 1992
Turun
Terveydenhuolto-oppilaitoksesta, pahimpaan lama-aikaan. Hoitotyötäkin piti
hakea, mistä sai. Asuimme Turussa, rakensimme Luonnonmaalle ja työskentelin Pöytyän
terveyskeskuksen vuodeosastolla. Naantalin terveyskeskukseen pääsin toukokuussa 1994.
Muutimme samana vuonna
koko perhe Naantaliin.
2011 siirryin Tyks:n aikuisten teho-osastolle, jossa
työskentelin vuoteen 2014 ja
2015-2018. Palasin Naantalin
terveyskeskusosastolle 2018
sairaanhoitajaksi.
Vuodesta 2019 olen toiminut apulaisosastonhoitajana. Työhöni kuuluvat hoitotyön lisäksi erikseen
sovitut lähiesimiestehtävät ja
osastonhoitajan sijaistaminen.
Olin lukiovuosina aktiivinen
oppilaskunnan ja kouluneu-

voston jäsen: jo kouluvaaleissa olin SDP:n ehdokas. Kuntapolitiikkaan lähdin sekä Hannu
Aallon että edesmenneen Urpo
Alhon pyynnöstä. Myös vanhempani ovat olleet SDP:n
luottamustehtävissä Naantalissa.
Olen ollut Naantalin kaupunginvaltuuston jäsen yhtäjaksoisesti vuodesta 2001. Vuosiin on kuulunut monipuolisesti
erilaisia tehtäviä ja luottamushenkilöpaikkoja: muun muassa
koulutuslautakunta, Rasekon
hallitus, maakuntavaltuusto,
edelleen jatkuvat kaupunginhallituksen jäsenyys ja valtuustoryhmän
puheenjohtajuus.
Olin valtuustokaudella 20172021 kaupunginhallituksen 2.
varapuheenjohtaja. Tällä kaudella edustan kaupunginhallitusta teknisessä lautakunnassa.
Olen Naantalin Työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja.
Olen TEHY:n Naantalin seudun
ammattiosaston jäsen ja toimin aikanaan kuusi vuottahallituksen sihteerinä. Olen Turun
Osuuskaupan (TOK) edustajiston jäsen.
Parhaat asiat elämässä ovat
koti ja perhe. Olemme olleet
Karin kanssa yhdessä 39 vuotta. Tyttäret ovat omalla työllään
ja sisullaan pärjänneet elämässä erinomaisesti: esikoinen on
lääkäri ja kuopus on juristi. Molemmat vävypoikamme ja heidän läheisensä ovat myös meille erittäin tärkeitä. Kirsikkana
kakun päällä meillä on kaksi
ihanaa lastenlasta; aidointa ja
rakkainta, mitä olla voi.”
SIRPA HAGSBERG
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Uskon jokaisen haluavan, että tarvittava
apu saapuu paikalle mahdollisimman
nopeasti sillä hetkellä, kun omalle kohdalle
jonkinlainen onnettomuus sattuu.

V

aaleja on ollut viime aikoina melko tiuhaan ja
monella, niin ehdokkailla kuin äänestäjillä alkaa
olla jo niin sanottu “vaaliähky”.
Monesti kuulee ihmisten sanovan, että ei kiinnosta koko vaalit, koska taas äänestetään yksi
turha hallintoporras. Ehkä niin tai
ehkä ei, sen aika näyttää. Joka
tapauksessa päätös uusien hyvinvointialueiden perustamisesta on tehty.
Nämä vaalit ovat erittäin tärkeät meidän jokapäiväisen elämämme ja hyvinvointimme kannalta.
Aluevaaleissa valittavat edustajat
ovat
päättämässä missä ja millä tavalla tulevaisuudessa meidän
jokaisen tarvitsemiamme sosiaalija terveyspalveluja, sekä usein niin
pienelle huomiolle jäävää palo- ja
pelastustoimintaa
tarjotaan. Näiden palveluiden
järjestämisvastuu siirretään nyt
valittavalle aluehallinnolle.

"

le sote-palveluiden tärkeyttä ja
asiantuntemuksen tarpeellisuutta, kun näistä asioista päätöksiä
tulevaisuudessa ylikunnallisesti
tehdään. Tätä asiantuntemusta
ja kiinnostuksen riittämistä myös
palo- ja pelastustoimea koskevia päätöksiä tehtäessä ehdottomasti tarvitaan.

PERUSPALVELUT
PAIKALLISESTI
Usein kuulee ihmisten huolesta
ja pelosta kaikkien näiden meille jokapäiväisessä elämässä tarvittavien palveluiden “karkaamisesta” kauas
suuriin kaupunkeihin.
Meillä
pienempien pitäjien asukkailla
on varmasti kaikilla halu säilyttää vähintäänkin
samat
palvelut omassa kunnassa, kuin mitä
meillä nytkin on.
Nyt hyvinvointialueiden aloittaessa kuitenkin
todennäköisesti suhteellisen nopealla aikataululla esitetään erilaisia pitkän aikavälin linjauksia
ja uudistuksia. Tällöin aluehallintoon valittavien luottamushenkilöiden on syytä olla hereillä ja
hyvin asioihin perehtyneitä.
Mielestäni perusterveydenhuollon palvelut ovat tulevaisuudessakin tärkeää tarjota paikallisesti ja pitää lähellä ihmisiä.
Erikoissairaanhoito on kuitenkin
varmasti taloudellisesti ja myös
palveluiden laadun sekä jokaisen
asukkaan edunmukaista keskittää tiettyihin yksiköihin alueellisesti, kuten nyt jo toimitaan.
Ei tämä sote-uudistus ole välttämättä uhka, vaan se voi olla
myös mahdollisuus.

On syytä olla
hereillä ja
hyvin asioihin
perehtyneitä.

PELASTUSTOIMEN
TUNTEMUS TARPEEN
Talouden kannalta palo- ja pelastustoimi on sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla mitättömän pieni osa-alue ja usein
ehdokkaidenkin tietotaito ja ammattiosaaminen painottuvat terveysalalle.
Ihmisille palomiehet eivät
näyttäydy samalla tavalla heidän
jokapäiväisessä elämässään, kuten esimerkiksi lääkärien ja hoitajien roolit näkyvät selvemmin,
koska heidän kanssaan ollaan
tekemisissä enemmän.
Uskon kuitenkin jokaisen haluavan, että tarvittava apu saapuu paikalle mahdollisimman nopeasti sillä hetkellä, kun omalle
kohdalle jonkinlainen onnettomuus sattuu. Tämä apuun saapuva taho on hätätilanteissa yleisesti palokunta.
En missään nimessä vähätte-

Markus Helenius, 41, asuu Merimaskussa ja työskentelee Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella palomies-sairaankuljettajana.

NAANTALIN ÄÄNI
ALUEELLA KUULUVIIN
Äänestäjän kannattaa näissäkin vaaleissa tarkoin puntaroida,
mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja
valita ehdokas, joka näitä asioita ja arvoja puolustaa. Minulle

”

Jokaisella on
mahdollisuus

Opiskelin ensin asentaja-koneistajaksi ja työskentelin kymmenen vuotta
työkaluvalmistajana teollisuudessa. Tunsin kuitenkin
halua auttaa ihmisiä. Halusin
tehdä työkseni jotain merkityksellistä sillä elämänalueella. Kouluttauduin pelastajaksi
ja valmistuin nykyiseen ammattiini vuonna 2009.
Opiskelun ja työelämän kokemusten myötä aloin tuntea
kiinnostusta yhteisiin asioihin. Jokaisella on halutessaan

"

Perhe tuo
elämääni
suurimman
ilon.

on eräs tuttavani joskus sanonut
ivallisesti: “politiikka on omien
etujen ajamista”.
Ehkä tässäkin lauseessa on
totta toinen puoli? Itse olen tämän lausahduksen ajatellut niin,
että jokainen ihminen on oman
elämänsä asiantuntija ja ensisijaisesti varmasti ajaa niitä asioita, mitkä ovat hänelle
itselleen tärkeitä. Joten äänestetään oman kuntamme edustajia
aluevaltuustoon, jotta saadaan
Naantalin ääni kuuluviin.

mahdollisuus vaikuttaa meitä kaikkia koskeviin päätöksiin.
Monipuoliset kokemukset
ovat olleet antoisia. Usein huomaa, etteivät ne omat henkilökohtaiset murheet ja ongelmat
aina olekaan niin suuria. Asioilla on tapana järjestyä, vaikka
joskus näyttäisi kuinka pahalta.
Toimin tällä hetkellä Naantalin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajana, olen varavaltuutettu ja
kaupunginhallituksen varajäsen sekä Naantalin seurakuntayhtymän valtuuston ja Merimaskun seurakuntaneuvoston
jäsen.
Perhe tuo elämääni suurimman ilon. Purjehdus ja kaikenlainen liikunta, muun muassa
juoksu ja hiihto sekä pallopelit, kuten jääkiekko ja jalkapallo ovat vapaa-aikana sydäntä
lähellä.”
MARKUS HELENIUS

Joka tapauksessa äänestämättä jättäminen ei ole kannanotto,
vaan jopa piittaamattomuutta itseään koskeviin asioihin. Niin
kuin alussa vaaliähkystä mainitsin, näissä vaaleissa on pelkona
pieni äänestysaktiivisuus. Mitä
suurempi äänestysprosentti vaaleissa saavutetaan, sitä paremmin kansan ääni päätöksiä tehtäessä kuuluu.
Käydään äänestämässä!
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Painotusta pitää siirtää ongelmien ja
sairauksien hoitamisesta hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen sekä ongelmien ja
sairauksien ennaltaehkäisyyn. Oikea-aikainen
kuntoutus voi estää monen ongelman
pahenemisen.

H

oidon saatavuuden, ikääntyneiden hoivan, lasten turvallisen kasvun ja vammaispalvelujen turvaaminen ja
kehittäminen julkisella rahoituksella - verovaroin - on haastava tehtävä, kun tekniset mahdollisuudet hoitaa ihmisten sairauksia koko ajan
lisääntyvät ja väestö samalla vanhenee. Jaettavaa ei ole rajattomasti.
Panostus sosiaali- ja terveyspalveluihin pitää käyttää niin,
että saamme parhaan mahdollisen hyödyn, joka jakautuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Vaikuttavuus täytyy pitää kaiken
päätöksenteon perusteena. Hyvinvointialue tarjoaa kuntaa suurempana toimijana mahdollisuuden järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut
tehokkaasti ja laadukkaasti.
Itse palvelut uudistuvat kuitenkin työpaikoilla. Paras viisaus oman
työn parantamisesta on yleensä
työntekijällä itsellään. Johdon tehtävänä on taata työn tekijöille olosuhteet, joissa työt voi tehdä hyvin.

ERITYISTARPEETKIN
TUNNISTETTAVA
Painotusta pitää siirtää ongelmien
ja sairauksien hoitamisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
ja ongelmien ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Oikea-aikainen kuntoutus voi estää monen ongelman
pahenemista.
Voimme viedä monet palvelut kotiin. Neuvolan ja ikäihmisten palveluiden pitää olla lähellä. Hyvinvointialue voi tarjota tavallisimpia
erikoislääkäripalveluja hajautetusti,
tavallisilla terveysasemilla.
Vaativat erikoistoimenpiteet kannattaa keskittää riittävän suuriin yksiköihin, joissa on tarvittavat laitteet
ja erikoistunut henkilöstö. Palveluja kannattaa myös järjestää etäyhteyksillä. Terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyty puhelin- tai
videokeskustelu nopeuttaa oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja vähentää käyntejä.
Varsinais-Suomen
ruotsinkielisen väestön tulee saada laadukasta palvelua omalla äidinkielellään. Peruspalvelut voi keskittää
ruotsinkielisiin yksiköihin. Erikois-

palvelujen järjestämisessä pitää
huomioida henkilöstön kielitaitovaatimukset sekä ohjeiden ja muiden
materiaalien tasapuolinen tarjonta molemmilla kotimaisilla kielillä.
Maahanmuuttajaväestön erityiset
sosiaali- ja terveyspalvelutarpeet
tulee ottaa huomioon riittävien resurssien varaamisella. Ei riitä, että
tarjotaan tulkkausta ja omakielisiä
tiedotteita; erityistarpeet tulee tunnistaa ja niihin tulee vastata mm.
tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.
Turun yliopistollinen sairaala Tyks
tuottaa korkeatasoista erikoissairaanhoitoa. Yliopistoyhteys luo alustan kansainvälisen tason lääketieteelliselle tutkimustoiminnalle sekä
lääkäri-, erikoislääkäri- ja tutkijakoulutukselle. Tyksin kehittämistä
huippusairaalana kannattaa jatkaa.
Hyvinvointialue poistaa vastakkainasettelun perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon väliltä. On
kaikkien etu, että ennaltaehkäisy ja
hoitopolut toimivat ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
yhteistyö on saumatonta.
Seitsemän päivän hoitotakuu on
kova tavoite, mutta siihen on mahdollista päästä. Ei riitä, että perusterveydenhuoltoon ohjataan vähän
lisää rahaa. Toimintatapoja täytyy
muuttaa. Etäpalveluilla, tietojärjestelmillä ja työn uudenlaisella organisoinnilla voimme nopeuttaa hoitoon pääsyä. Hammashuollon jonoja
voimme lyhentää vain lisäpanostuksilla.

ENNALTAEHKÄISY JA
SUUNNITELMALLISUUS
Lasten kasvun ja kehityksen turvaaminen on parasta ennaltaehkäisyä
– voimme torjua syrjäytymistä tutkimuksen, koulutuksen ja oikein
kohdennettujen tukitoimien avulla.
Maahanmuuttajataustaisten lasten
ja nuorten tarpeisiin kannattaa erityisesti panostaa.
Tarvitsemme kattavan mielenterveysstrategian. Sen pohjalta voimme suunnitella ja tuottaa palveluita
ennaltaehkäisystä ja matalan kynnyksen peruspalveluista aina vaativimpiin erityishoitoihin. Akuutissa
kriisissä apua pitää saada heti. Oikea-aikainen pääsy laadukkaiden

Mika Scheinin, 69, on koulutukseltaan lääketieteen ja kirurgian tohtori. Hän toimi professorina Turun yliopistossa ja Tyksin
osa-aikaisena ylilääkärinä vuoteen 2018, nykyisin tutkimusjohtaja CRST Oy:ssä, Clinical Research Services Turku.

Kuuntelemalla ja
yhteistyöllä

”

Minut herätti eriarvoisuus
sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että erityisesti globaalilla tasolla
vaatimaan yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden toteuttamista.
Lapsuudenkotini arvosti politiikkaa ja poliitikkoja: osallistuminen yhteisten asioiden
hoitamiseen on ollut erityisesti äidin suvussa vahva perinne.
Ammatillisesti koin, että lääkärin koulutus antaa pohjaa
monenlaisiin urapolkuihin ja
joustaviin valintoihin; mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön oli yksi tärkeä uravalinnan peruste.
Työ lääkärinä, lääkehoitojen
tutkijana ja lääkäreiden opet-

palveluiden piiriin vähentää mielenterveyden ongelmista johtuvaa
syrjäytymistä ja toimii myös itsemurhien ehkäisynä.
Esteettömät ja saavutettavat
palvelut täytyy taata myös heille,
joiden fyysinen tai henkinen vajavaisuus tai vammaisuus tai ikään
liittyvä raihnaisuus rajoittaa toimintakykyä. Voimme parantaa
vammaisten ja ikäihmisten palveluita mm. viemällä palvelut kotiin, tarjoamalla joustavia ja laadukkaita kuljetus- ja etäpalveluja
ja avustajien avulla. Omaishoitajat
tarvitsevat lisää tukea.
Myös järjestöjen toimintaedellytykset pitää turvata. Järjestöjen
tuottamat palvelut täydentävät ja
tukevat hyvinvointialueen toimintaa. Järjestöt myös välittävät tärkeitä viestejä palvelujen käyttäjiltä ja kokemusasiantuntijoilta.

tajana on antanut ja opettanut
paljon: kuuntelemalla ihmisiä,
yhteistyöllä ja kompromisseilla
päästään eteenpäin, koulutus
luo pohjaa paremman huomisen tavoittelulle, tutkittua tietoa tarvitaan yhteiskunnallisen
päätöksenteon pohjaksi.
Henkilökohtaisessa elämässäni riittää paljon ilon asioita: perhe, ystävät, luonto, taide-elämykset, onnistumisen
kokemukset työssä.
Tähän
mennessä
merkittävin
luottamustehtäväni on ollut Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puheenjohtajuus
vuosina 1997-2018.”
MIKA SCHEININ

HENKILÖSTÖN
KANNUSTAMISEEN
Hyvä henkilöstöpolitiikka on
avainasemassa palveluiden turvaamisessa ja kehittämisessä. Osaava ja motivoitunut henkilöstö takaa palveluiden laadun
ja niiden joustavan ja oikea-aikaisen saatavuuden. Tieteeseen
perustuva koulutus tarjoaa hyvät lähtökohdat toiminnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa, mutta koko uran kattavaan
täydennyskoulutukseen pitää panostaa lisää.
Ammattilaisille täytyy antaa
mahdollisuus ylläpitää ja kehittää
ammattitaitoaan; työ ei saa olla
pelkkää palveluiden tuottamista.
Koko henkilöstö tarvitsee toimivaa työnohjausta ja mahdollisuuden kannustavaan urakehitykseen.

YHTEINEN NAANTALI
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aantalin kaupunginvaltuusto päätti 2003 kaupungin 560-vuotisen historian pienimuotisessa
juhlakokouksessaan kaupungin
sodanjälkeisen historian kirjoittamisesta. Käytin SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoron.
Kannatimme historiahanketta.
Lisäksi ehdotimme: ”Raino Puottula on elänyt Naantalin sodanjälkeisen historian, ei aitiopaikoilla,
vaan työtään tehden tiedonvälityksen hyväksi. Tiedän, että hänellä
on mittavat arkistot ja vielä paljon
annettavaa Naantalille. Häntä voisi kohdella kunnioittavasti antamalla hänelle Naantalin historian
journalistipalkinnon, jonka hän
saisi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla siirtääkseen elämäntyönsä joko kirjallisessa tai jossain muussa muodossa pysyvällä
tavalla naantalilaisten käyttöön.
Osoittaessamme hänelle huomiota antaisimme samalla tunnustuksen paikallislehtien panokselle, ei
pelkästään päivittäisenä tiedonvälittäjänä, vaan myös paikallisen
kulttuurin ja historiantiedon vaalijana.”
Ajatus ei saanut byrokratiassa
vastakaikua, mutta onneksi Naantalissa elää intohimoinen kotiseutuhenki, jonka nimi on Jouko Leino.
Jokke vaimonsa Mimosan kanssa on tehnyt mittavan työn Naantali-kuvien keräämisessä. Hänen
sähköisessä arkistossaan on nykyisin jopa 100 000 Naantali-aiheista kuvaa.
Jo vuonna 2013 Yhteinen Naantali -lehti esitteli hänen saavutuksiaan. (Lehti löytyy digitaalisena
sdpnaantali.fi -sivuilta.) Sen mukaan skannattuja ruutuja oli tuolloin jo runsaat 30 000.
Noin 17 000 kuvaa 100 000 kuvan arkistosta on peräisin Raino
Puottulan negatiiveista.

KOTISEUTUNEUVOS
RAINO PUOTTULA
Kaikki vanhemmat naantalilaiset
hänet tunsivat ja vielä useammat
olivat hänen juttujaan lukeneet.
Kuparivuoren koulun alapuolella
asui Maskussa syntyneen ylikonstaapeli Antti ja Uskelassa syntyneen Tekla Puottulan talossa pitkä
hujoppi, jota Kuparivuoren kirahviksi kutsuimme. Hän näkyi Naantalissa siellä, missä tapahtui, kameroineen päätään pidempänä.
”Raino Puottula, 27. maaliskuuta 1930 Turku – 17. lokakuuta 2011
Naantali, oli toimittaja ja kotiseutuneuvoksena palkittu kotiseutuhistorioitsija. Hän teki pitkän uran
naantalilaisissa paikallislehdissä.
Puottula voitti 17-vuotiaiden Suomen mestaruuden korkeushypyssä
vuonna 1947 ja perusti 1955–1960
julkaistun Hiilimurska-urheilulehden. Toimittajana paikallislehdissä
vuodesta 1963. Rannikkoseudun
päätoimittaja 1975–1987, kirjoitti
sen jälkeen laajoja kotiseutuhistoriallisia kolumneja lehteen.
Hän lahjoittI Naantalin museolle huomattavasta yksityisestä arkistostaan valokuvia ja lähdearkistonsa osia. Puottula oli
palauttamassa Naantaliin Tuhkamarkkinaperinnettä. Puottula on
kirjoittanut useita paikallishistoriaa käsitteleviä kirjoja sekä Naantalin Löylyn, Naantalin kylpylän ja
Naantalin sähkölaitoksen historiikit. Puottula asui Naantalin Kuparivuorella yli 57 vuotta.”
(LÄHDE: WIKIPEDIA.)

Talkoolaisia Naantalin työväentalolla elokuvateatteri Kinon rakentamistalkoissa 1958.
Vasemmalta Erkki Luotonen, Antton Kautto, Iivari Stenroos, Maija Turunen, Ilmari
Liimatainen ja Anna Kautto, selin oleva henkilö tuntematon. Raino Puottulan kuva.

Leinot antoivat
Raino Puottulan

KUVIEN ELÄÄ

Kirjoittaja on Naantalin Työväenyhdistyksen Säätiön puheenjohtaja.

Jouko Leino taustanaan Raino Puottulan kotitalo.

Kun tasavallan presidentti Tarja
Halonen myönsi Raino Puottulalle
27.11. 2009 kotiseutuneuvoksen arvon, onnittelin Puottulaa sdpnaantli.
fi- sivuilla: ” Kuparivuoren kirahviksi me nuoret pojat häntä nimitimme.
Hän oli päät pidempi ja hänellä oli
vähintäänkin kolme silmää, kaksi
omaa ja yksi kameran linssi.
Rannikkoseudun toimittaja Raija Leppänen sanoi, että luoti tiesi

paikkansa. Nimitys ei osunut vain
sydämeen, vaan yhtä lailla päähän. Kotiseuturakkaus, ahkeruus
ja tieto yhdistyvät Rainossa.
Me julkisessa politiikassa mukana olleet muistelemme kaiholla
aikoja, jolloin valtuuston keskustelut referoitiin paikallislehdessä.
Rainon poliittinen maailmankatsomus on, vaikkei hän sitä julista,
konservatiivisporvarillinen. Mut-

ta toimittajana hänen vilpitön pyrkimyksensä oli tasapuolinen patriotismi.
Hän oli käytännön vihreä ennen
muita: hän käytti vain julkisia kulkuneuvoja ja pitkiä jalkojaan. Hänelle Naantalin ympäristö ja luonto antoivat voimia kamppailla
vaivojaan vastaan. Näemme Rainon mielessämme kävelyretkellä
Naantalin rannoilla ja kujilla.”

Raino Puottula, päätoimittaja,
kirjailija ja kotiseutuneuvos,
1930 - 2011.

KULTTUURIN
TYÖMESENAATTI
JOUKO LEINO
Jouko Leinon ja Raino Puottulan
yhteinen intohimo on valokuvaus
ja sen liittyminen Naantaliin.
Kun kaupungista ei ollut apua
Puottulan töiden taltioinnissa,
Jouko Leino otti huolekseen jättiurakan Puottulan kuvien tallentamiseksi sähköiseen muotoon.
Tuskin Jouko ja Mimosa itsekään tiesivät, mihin ryhtyivät, kun
sopivat Puottulan perikunnan
kanssa oikeudesta saada tallentaa otokset. Luvut puhuvat puolestaan. Tähän mennessä Leinot
ovat skannanneet 35 000 negatiivia kuviksi. Noin 17 000 on niistä
Naantaliin liittyviä, Rymättylään
900, Raisioon 2 000 ruutua. Kahdeksan tunnin työpäivinä urakka
vaatinut kuuden kuukauden työn.
Käsittämätön suoritus. Osoitamme kunnioittavan kiitoksen
Leinoille ja Puottulan perikunnalle vertaansa vailla olevasta kulttuuriteosta.
Raino Puottulan digitalisoitu
kuvamateriaali on käytettävissä
Puottulan perikunnan sekä Jouko
ja Mimosa Leinon luvalla kotiseutuhistoriallisiin tarkoituksiin. Hyvänä esimerkkinä Rymättylä-Seuran näyttely Aahollissa
Mikko Rönnholm

