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Harvoin kunnallispolitiikas-
sa on yhtä aikaa niin paljon 
haasteita, kun tällä hetkellä.  
Velka on kasvamassa, valtion 
osuudet vähenemässä, työt-
tömyys lisääntyy eikä vero-
tuloissa ole näkyvissä muu-
tosta parempaan.

Maan hallitus on omalta 
osaltaan luvannut helpottaa 
kuntien tilannetta purkamal-
la normeja ja pysäyttämällä 
uusien valmistelun. Välttä-
mätöntä olisi myös selvästi 
todeta, etteivät suositukset 
tarkoita pakkoa niin kuin 
nykyään yleisesti tulkitaan. 
Helppoa ei tule olemaan, sil-
lä ministeriöt haraavat vas-
taan, koska muutokset vä-
hentävät niiden valtaa. Saat-
taisikin olla helpompaa sää-
tää väliaikainen vapaakun-
talaki, joka sallisi laajasti in-
novatiivisen ajattelun kunta-
kohtaisesti.

Valtion toimista riippumat-
ta kunnissa on panostettava 
oman toiminnan tehostami-
seen ja palvelun parantami-
seen. Vanhoja rakenteita on 
uusittava ja yhteistyötä on 
naapurikuntien ja yritysten 
kanssa lisättävä. Tämä vaatii 
tiukkoja päätöksiä ja henki-
löstön venymistä. Hyviltä yk-
sityisiltä kumppaneilta saa-
daan tärkeää vertailutietoa 
ja sparrausta.

Olen tyytyväinen siihen, että 
Turku on ollut monin tavoin 
edelläkävijä toimintojen ny-
kyaikaistamisessa. Vielä tar-
vitaan kuitenkin asenne-
muutosta.  On uskallettava 

enemmän. Ei saa pelätä vir-
heitä. Päättäjän kannalta on 
turhauttavaa, että kerrotaan 
paljon syitä, miksi jotain asi-
aa ei voi tehdä. Päättäjä halu-
aa tietää vain, miten asia voi-
daan hoitaa.

Kilpailulainsäädäntö ja han-
kintalaki ovat periaatteessa 
hyviä. Ne suojaavat korrup-
tiolta ja varmistavat päätös-
ten läpinäkyvyyden. Valitet-
tavasti asialla on myös kään-
töpuoli. Liian usein nähdään 
selvästi, että kunnan kilpai-
lutus tuottaa kalliimman tai 
muuten huonomman tulok-
sen kuin yksityisen kilpai-
lutus. Osittain on ehkä ky-
se huonosta kilpailuttamis-
taidosta, mutta järjestelmän 
jäykkyys on tärkein syy.  Yksi-
tyinen yritys voi aina neuvo-
tella tarjouksen antajan kans-
sa yksityiskohdista, kunta ei. 
Hankintojen osalta on sa-
manlainen tilanne. Kaiken 
tämän lisäksi on vielä herk-
kyyttä valittaa päätöksistä 
markkinatuomioistuimeen. 
Kuukausien odotus on kallis-
ta ja hankalaa.

Jatkuvassa uudistumises-
sa olisi ollut muutenkin tar-
peeksi työtä, ja vielä ilmaan-
tui pari uutta ”pikkujuttua”, 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
hallintouudistus ja pakolais-
tulva. Molemmat saattavat 
muuttaa aivan olennaisella 
tavalla suomalaista yhteis-
kuntaa. Emme vielä tiedä tar-
kalleen mitä meillä on edes-
sä, mutta eri vaihtoehtoihin 
pitää varautua mahdollisim-
man hyvin. 

KIRJOITTAJA ON TURUN 

KAUPUNGINHALLITUKSEN 

PUHEENJOHTAJA

Haasteita 
riittää

Turku valitsi vuoden alussa 
keskustan kehittämisen yh-
deksi kärkihankkeekseen. 
Tämä on kaikin puolin erin-
omainen asia ja toivon hank-
keen konkreettisesti edistä-
vän kaupunkikeskustan ke-
hittymistä. Ydinkeskusta on 
näivettynyt viimevuosina 
kasvavaa vauhtia. Liiketiloja 
on jäänyt tyhjiksi ja työpaik-
koja siirtynyt pois ydinkes-
kustan alueelta. 

Poliittisesti kaupungissa val-
litsee yhteisymmärrys siitä, 
että Turun ydinkeskustan 
elävöittämiseen on panos-
tettava. Keskusta on kau-
punkilaisten olohuone, jossa 
jokaiselle on jotakin ja joka 
koostuu erilaisista asiointi-
pisteistä, liikkeistä, ravinto-
loista ja puistoista.

Keskustan kehittämisek-
si on tehty useita hankkei-
ta onnistuneesti ja suunta 
on ehdottoman oikea. Meitä 
tuntuu kuitenkin vaivaavan 
päättämättömyys. Kuten to-
dettu, tavoitteemme on sa-
ma, mutta eri puolueiden 
välillä vallitsee näkemysero 
siitä, miten tähän tavoittee-
seen päästään. 

Päättämättömyyden 
ilmentymä
Yksi ikävä ilmentymä päät-
tämättömyydestä on tori-

parkki, jonka rakentamista 
on jahkailtu vuosikymme-
niä. Positiivinen asia on, et-
tä tässäkin hankkeessa on 
päästy eteenpäin. Tällä het-
kellä tilanne on se, että tori-
parkin mahdollistava kaava 
on lainvoimainen ja hank-
keessa päästään eteenpäin. 
Vuosien saatossa värikästä 
keskustelua on käyty siitä, 
mitä torin kannen alle tulisi 
tehdä. Valitettavan vähälle 
huomiolle on jäänyt se, mil-
laisia upeita mahdollisuuk-
sia meillä on kehittää itse 
toria. Kuvittelisin, että juuri 
torin pinnalla olisi kaupun-
kilaisten näkökulmasta eri-
tyistä merkitystä.

Kauppatorimme on pinta-
alaltaan todella suuri ja sitä 
on mahdollista rikastaa niin, 
että se palvelisi laajaa käyt-
täjäkuntaa eri vuodenajat 
huomioon ottaen. Näin täs-
sä taannoin esityksen, jossa 
torin reunoille oli hahmo-
teltu ravintoloita ja kirsik-
kapuita, keskelle suihkuläh-
de, ja osa torista oli tietysti 
varattu torikauppaa varten. 
Tilaa oli varattu eri toimin-
noille pitkälti saman verran 
mitä tälläkin hetkellä, mut-
ta toteutus oli huomatta-
vasti tehokkaampi tilankäy-
tön kannalta. Olettaisin juu-
ri tällaisen kokonaisuuden 
palvelevan erityisen hyvin 
kaupunkilaisia ja myös mat-

kailua.

Elävä keskusta 
tarvitsee ihmisiä ja 
investointeja
Keskusta ei missään nimes-
sä voi olla pelkkä asiointi-
keskus, vaan vaatii ympä-
rilleen myös työpaikkoja 
ja asumista. Ydinkeskustan 
asukasmäärä on laskenut 
huolestuttavasti viimeisen 
50 vuoden aikana osittain 
asumisen trendien muutok-
sen myötä. 

Keskusta tarvitsee uudisin-
vestointeja asumiseen ja 
liikekiinteistöihin. Niil-
le on keskustan alueel-
la suhteessa paljon va-
paata tonttimaata. In-
vestoinnit luovat aina 
myös työtä ja paran-
tavat näin haastavaa 
työllisyystilannetta. 

Yksittäiset hankkeet 
ovat kaupunkike-
hityksen kannalta 
tärkeitä, mutta tu-
lee muistaa, että 
niistä muodostuu 
tärkeä kokonai-
suus. Tuntuu vä-
lillä, että ener-
giaa käytettään 
huomattavas-
ti enemmän eri 
hankkeiden vas-
tustamiseen, kuin 

uusien edistämiseen. Toi-
vonkin, että Turun poliit-
tisessa keskustelussa voi-
daan kääntää uusi sivu, joka 
luo alueelle kasvua ja elin-
voimaa.

KIRJOITTAJA ON KOKOOMUKSEN 

TURUN ALUEJÄRJESTÖN 

PUHEENJOHTAJA
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Turun yliopiston ylioppi-
laskunnan edustajistovaalit 
käydään 3.-4. marraskuuta. 
Ennakkoäänestys on loka-
kuun lopussa. Vaalien ehdo-
kasasettelu päättyy maanan-
taina 5. lokakuuta.

Akateemiset Kansalliset 
Nuoret (AKN) tavoittelee vaa-
leissa kahta ehdokasta edus-
tajistoon nykyisen yhden si-
jasta. Tavoite kuulostaa asi-
aan vihkiytymättömän kor-
vaan kovin vähäiseltä. Miksi 
puoluepolitiikka ei ole huu-
dossa ylioppilaskunnissa?
– Opiskelijat asettuvat ehdol-
le mieluummin ainejärjes-
tö- kuin poliittisille listoille. 

-
taan enemmän ainejärjestö-
jen kautta, AKN:n edustajis-
tovaalivastaava ja hallituk-
sen varapuheenjohtaja Miik-
ka Koski selittää.

Ainejärjestöjen toiminta 
pyörii pitkälti tapahtumien 
ja ilonpidon ympärillä.

– 1980-luvulta alkaen poli-
tiikka on jäänyt ryyppäämi-
sen jalkoihin, poliittista his-
toriaa opiskeleva Koski kär-
jistää.

Kosken mukaan moni opis-
kelija kokee, että leimautumi-
nen puolueeseen saattaa sul-
kea työelämässä ovia. Moni 
vetoaa myös aikapulaan. 
Turun yliopiston ylioppilas-
kunnan hallituksen puheen-
johtaja Mikko Mononen nä-
kee, että politiikan tekeminen 
on kampuksella erilaista kuin 
valtakunnan tasolla.

– Jokaisella on tietenkin 
omat syynsä. Henkilökoh-
tainen näkemykseni on, että 
moni valitsee puoluepoliit-
tisen ryhmän sijaan harras-
te- tai ainejärjestölistan, sil-
lä ylioppilaspolitiikassa asia-
kysymykset eivät aina mene 
yhteen valtakunnanpolitiikan 
kanssa, Mononen vastaa.

Vuoden 2013 edustajisto-
vaaleissa suurin äänisaalis 
meni Turussa kauppatietei-
den opiskelijoiden listalle.

Puolueista edustajistovaa-
leissa parhaiten menestyvät 
vihreät ja vasemmisto. Miik-
ka Kosken mukaan kokoo-
musopiskelijoiden olisi en-
tisestään terävöitettävä toi-
mintaansa tilanteen paran-
tamiseksi.

Demokratiahaaste?
Vaaleissa valittava edustajis-
to on ylioppilaskunnan ylintä 
päätösvaltaa käyttävä elin. Jo-
kaisella perustutkinto-opis-
kelijalla on vaaleissa äänioi-
keus ja oikeus asettua ehdol-
le. Edustajisto valitaan kaksi-
vuotiskaudelle.

Vuoden 2013 edustajisto-
vaaleissa äänestysprosentti 
oli Turun yliopistossa 35, eli 
ääntään käytti vain noin joka 
kolmas opiskelija. Äänisaaliit 
kerätään pienistä puroista.

– Edustajistovaalit ovat niin 
kutsutut kaverivaalit. Kun ää-
nestysprosentit ovat pieniä, 
on jo muutamalla äänellä iso 
merkitys, Koski sanoo.

Turun yliopiston ylioppilas-
kunta kampanjoi äänestysak-
tiivisuuden nostamiseksi tee-
malla ”Ei nukuta”. Päättääkö 
vähemmistö opiskelijoista 
enemmistön asioista?

– Alhainen äänestyspro-
sentti voi olla ongelma toi-
minnan legitimiteetin kan-
nalta. Näkisin kuitenkin, et-
tä yli 30 prosenttia on koh-
tuullinen äänestysprosentti. 
Historiallisesti korkeimmat 
prosentit ovat olleet 50–60 
prosentin luokkaa. Henkilö-
kohtaisesti toiveissani on ne-
losella alkava luku, Mononen 
sanoo.

Hänen mukaansa äänestys-
intoa pyritään kasvattamaan 
muun muassa aktiivisen vies-
tinnän ja erilaisten tapahtu-
mien ja tempausten avulla.

Saa mitä tilaa
Äänestäminen on tehty eda-
rivaaleissa helpoksi – se ta-
pahtuu ensimmäistä kertaa 
kokonaan sähköisesti. Miks-
eivät edarivaalit innosta yli-
opisto-opiskelijoita uurnille?

– Ylioppilaskunta on har-
vemmalle ensisijainen yh-
teisö, johon kiinnitytään. 
Useimmille läheisin opiske-
lijayhteisö löytyy ainejärjes-
töstä tai harrastusyhdistyk-
sistä, Mikko Mononen arvioi.

AKN:n toiminta on muun 
muassa yhdessäoloa ja vaa-

likampanjointia. Moni aktiivi 
oli mukana eduskuntavaalien 
kampanjatiimeissä. Koski ke-
hottaa kokoomustoiminnasta 
kiinnostuneita opiskelijoita 
olemaan rohkeasti yhteydes-

sä järjestöön. 
Miksi edustajistovaaleissa 

kannattaa äänestää poliittis-
ta listaa?

– Kun äänestää edustajis-
tovaaleissa poliittista listaa, 

saa mitä tilaa. Ainejärjestö-
listalta voi suhteellisen vaa-
litavan vuoksi päästä läpi ai-
van eri arvomaailmaa edus-
tava tyyppi, Koski huomaut-
taa.

Suvi Uusitalo

Kaverivaalit tulevat
Edustajistovaalit käydään marraskuun alussa. Miksei politiikka ole huudossa yliopistolla?

Laadukkaita kaupunkikoteja
valmistumassa

Asunto Oy Turun Sorsapuisto nousee Raunistulassa - aivan keskusta 
tuntumassa, Aninkaisten sillan kupeessa. 

Osoite on Murtomaantie 1. Talo valmistuu 18.12.2015. 
Koteja moneen makuun - kätevää kaksiota (34,5 - 56,5 m²), 
näppärää yksiötä (31/33 m²) ja kompaktia kolmiota (59 m²). 

Kaikissa laadukas laminaattilattia, vaaleat maalatut seinät, laatoitetut 
kylpyhuoneet, parvekkeita erilaisia ja muutamassa kaksiossa sauna.

Asuntokohtaiset ilmoitukset tulevat näkyviin pikkuhiljaa sivuillemme 
www.suomenlaatuasunnot.fi 

Ensimmäiset näytöt loka-marraskuussa, ole nopeiden 
joukossa varaamassa OMA LINTUKOTOSI!

Lisätietoja: 
info@suomenlaatuasunnot.fi 
tai vuokrauspäällikkö 
Katriina Toivanen: p. 040 760 0505

Katso myös muut vuokrakotimme: 
www.suomenlaatuasunnot.fi 
tai tykkää meistä Facebookissa!

VUOKRALLE 
LINTUKOTOON

Kuvaaja: Lauri Liljenbäck, TYY
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”Kun tulimme Paraisille, luulin että se oli paratiisi”

Keskitien kannattaja

Ala-asteikäinen, kantaväes-
töstä poikkeavan näköinen 
poikajoukko tulee vastaan 
suojatiellä Kupittaalla. Tur-
kulainen kokoomusvaltuutet-
tu Muhis Azizi huikkaa iloi-
sen tervehdyksen ja lähettää 
terveisiä kotiin.

Pojat ovat suurin piir-
tein samanikäisiä kuin Azi-
zi muuttaessaan Suomeen. 
Hän tuli Paraisille kiintiö-
pakolaisena pakolaisleiriltä 
huhtikuussa 1997 ja oli noin 
10-vuotias. Nyt kolmekymp-
pinen Azizi ei tiedä tarkkaa 
syntymäpäiväänsä.

– Vanhempani ovat kerto-
neet, että silloin oli hyvin kyl-
mä päivä, Irakissa pakolais-
leirillä syntynyt Iranin kurdi 
kertoo.

Suomessa kaikki oli tieten-
kin uutta. Vesisateen ropina-
kin kuulosti erilaiselta, tel-
toissa ja savimajoissa lapsuu-
tensa viettänyt Azizi kuvailee.

– Meille lapsille oli kerrottu 
paljon paratiisista. Kun tulim-
me vastaanottokeskukseen 
Paraisille, ajattelin suomen-
kielisen nimen kuultuani et-
tä se on paratiisi. Hanasta tu-
li vettä, jonka lämpöä pystyi 
säätelemään kääntämällä vi-
vusta. En ollut myöskään näh-
nyt kunnon kenkiä tai kuullut 
ohiajavan auton ääntä.

Azizi meni vuoden suomen-
kielen opiskelun jälkeen pe-
ruskoulun viidennelle luokal-
le. Tappeluja oli, mutta hän 
sai myös hyviä kavereita. Lu-
kioon mentyään Azizi ja ko-
ko perhe muuttivat vuonna 
2003 Turkuun, jossa vanhem-
milla oli ystäviä ja verkostoja.

Suomalainen
Muun maussa tulkin töitä te-
kevä Muhis Azizi on kokoo-
muksen ensimmäisen kauden 
valtuutettu. Hän toimii myös 
nuorisolautakunnan ja Turun 
monikulttuurisuusneuvoston 
puheenjohtajana. Vapaa-ajan 
ongelmia hänellä ei ole. Mikä 
hänestä tulee isona?

– Noiden ihmisten puhe-
mies, hän sanoo ja viittaa poi-
kajoukkoon suojatiellä.

Muslimiuskonnosta kum-
puavat arvot toivat hänet ko-
koomukseen. Valtuuston ko-
kouksessa häneltä on totut-
tu kuulemaan muun muassa 
tunteikkaita puheenvuoroja 
maahanmuuttajien asioista.

Azizi käy monelle esimer-
kistä, kun haetaan Suomeen 
hyvin sopeutunutta maahan-
muuttajaa. Hän sanoo tunte-
vansa itsensä 100-prosentti-
sesti suomalaiseksi.

– Ongelma on siinä, että 
myös suomalaisten pitäisi 
pitää minua suomalaisena, 
hän sanoo.

Miksikään esimerkkita-
paukseksi hän ei silti halua. 

Azizi ei hymistele suomalai-
sen maahanmuutto- ja pako-
laispolitiikan ongelmia. Hän 
panostaisi ennen kaikkea 
maahanmuuttajien kotoutta-
miseen.

– Aluksi tarvitaan intensii-
vistä koulutusta ja tukea. Täl-
lainen ehdotus harmittaa mo-
nia, jotka kokevat että mamui-
hin panostetaan liikaa. Mutta 
kärryt on saatava liikkeelle. 
Sitten tarvitaan tiukempia eh-
toja: etuudet lakkaavat, jos et 
tee näin ja näin, Azizi kuvaa.

Kiinni töihin
Azizin mukaan on onneton-
ta, että esimerkiksi Varsinais-
Suomeen tulee baltialaista 
halpatyövoimaa.

– Monet maahanmuutta-
jat haluavat vain tehdä töitä. 
Voisin tuoda joka päivä Varis-
suolta bussilastillisen ahke-
raa väkeä töihin yritykseen, 
Azizi kuvaa.

Ahkerasti somea ja blogia 
päivittävä poliitikko on oppi-
nut varovaisemmaksi, mut-
tei arastele kertoa näkemyk-
siään.

– Arabikevät sekoittaa maa-
ilmanpolitiikan pakkaa. Siel-
lä monella on rahaa, mutta 
ei tulevaisuutta. Esimerkiksi 
Irakissa monen perheenisän 
on hyvästeltävä lapsensa jo-
ka kerta kotoa lähtiessä, sil-
lä koskaan ei tiedä, pääseekö 
takaisin. Isis, Taleban… aina 

on jotain.
Hänen mukaansa isoin on-

gelma on kansainvälinen ase-
kauppa. Ennen sen totaalista 
suitsimista ei rauha Azizin 
mukaan ole mahdollinen.

Asiat hyvin
Suomen ei Azizin mielestä 
kannata olla sinisilmäinen. 
Azizi peräänkuuluttaa kul-
taista keskitietä politiikan
teossa ja maahanmuuttokes-
kustelussa. Esimerkiksi pää-
ministeri Juha Sipilän hyvä-
sydämisyys oli äärimmäisyy-
dessään väärä signaali, Azizi 
sanoo viitaten pääministerin 
tarjoukseen antaa kotinsa 
turvapaikanhakijoiden käyt-
töön.

– Kun tieto pääministerin 
teosta on levinnyt, tulijoiden 
määrä on kasvanut nopeasti, 
Azizi tulkitsee.

Some-aikakaudella infor-
maatio leviää kulovalkean ta-
voin. Se myös vääristyy mat-
kalla. Azizi kertoo itsekin saa-
vansa paljon suoria yhteyden-
ottoja ja avunpyyntöjä. Puhe-
lin saattaa soida keskellä yötä.

Hieman alavireisen maa-
hanmuutto- ja leikkauskes-
kustelun alle on Azizin mu-
kaan jäänyt yksi fakta, ja se
harmittaa häntä.

– Tuntuu, että suomalaiset
eivät aina arvosta Suomea. 
Täytyisi muistaa, asiat ovat 
täällä kuitenkin todella hyvin.

Muhiz Azizi haluaa, että Suomessa muistettaisiin kultainen keskitie niin maahanmuutto-
keskustelussa kuin pakolaispolitiikassakin.

Suvi Uusitalo

Muhis Azizi (kuvassa vasemmalla) oli suosittua keskusteluseuraa Turun päivän markkinoil-
la sunnuntaina 20.9.

Muhis Azizi sanoo rakastavansa Turkua.

Kuvaaja: Suvi Uusitalo

Kuvaaja: Timo Malkaniemi
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Maahanmuutto puhutut-
taa ja syystä. Meneillään on 
muuttoliike, joka on saamas-
sa kansainvaelluksen mitta-
suhteet. Lähi-idän ja Afrikan 
väkivalta, levottomuus, toi-
vottomuus ja köyhyys ovat 
ajaneet miljoonia ihmisiä 
kodeistaan. Sadat tuhannet 
heistä ovat henkensä kau-
palla lähteneet kohti Euroop-
paa. Osa lähtee turvan, osa 
paremman elämän toivossa.

Muuttoliikkeen ympäril-
le on kehittynyt myös vas-
tenmielisiä ilmiöitä, kuten 
ihmissalakuljetusta. Ihmis-
hengistä piittaamatonta lait-
tomuutta ei missään nimessä 
pidä hyväksyä, vaan taistella 
sitä vastaan määrätietoisin 
ottein.

Ei voi olla niin, että EU:n 
alueella liikkuu ihmisiä jois-
ta kukaan ei tiedä keitä he 
ovat ja mistä ovat tulleet. 
Kansainvaellukseen tarvi-
taan yhteinen eurooppalai-
nen ratkaisu. Euroopan pi-
tää saada kaikki tulijat re-
kisteröityä ja ohjattua lailli-
sille reiteille. Ulkorajojen val-
vonta on saatava toimimaan. 
Keskitetyt vastaanottopis-
teet eli niin sanotut "hot spo-

tit" helpottavat tilanteen pi-
tämistä hallinnassa. Aiheet-
ta turvapaikkaa hakeneet on 
ohjattava takaisin lähtömaa-
hansa mahdollisimman no-
peasti.

Toisaalta on varauduttava 
myös siihen, miten Suomi 
toimii jos yhteistä euroop-
palaista ratkaisua ei saada 
aikaan. Hädänalaisia on au-
tettava, mutta Suomenkin 
kantokyvyllä on rajansa. Hal-
litsematon muuttoliike ei ole 
kenenkään etu. Suomalais-
ten enemmistön täytyy voi-
da hyväksyä käytettävät toi-
menpiteet. Sisäinen turval-
lisuus on yhteiskunnan pe-
ruskivi, jonka ei anneta mu-
rentua. 

Hallitus on ryhtynyt toi-
miin tilanteen ratkaisemi-
seksi. Otimme käyttöön 
muun muassa tehostetun 
valvonnan Suomen ja Ruot-
sin raja-alueella. Tulli, polii-
si, rajavartiolaitos ja muut 
viranomaiset työskentelevät 
tiiviisti turvallisuuden takaa-
miseksi. Myös puolustusvoi-
mat on mukana antamas-
sa virka-apua. Tornioon on 
avattu ensimmäinen järjes-
telykeskus, jonne kerätään 

maahantulijat ensivaiheen 
käsittelyä varten. Sosiaali-
turvan oikea taso selvitetään.

Pidemmällä aikavälillä  
maahanmuutto on Suomelle 
mahdollisuus, joka on käy-
tettävä hyödyksi. Olemme 
tilanteessa jossa työikäisen 
väestön määrä Suomessa 
laskee. Se, kuinka hyvin tuli-
joiden potentiaali hyödynne-
tään, riippuu siitä miten on-
nistumme kotouttamisessa. 
Siksi hallitus osoittaa lisäre-
sursseja kotouttamistoimin-
taan sekä kielenopetukseen. 
Turvapaikan saaneiden tulee 
päästä mahdollisimman pian 
töihin ja yhteiskunnan täysi-
valtaisiksi jäseniksi. Vaikka 
työttömyys on tällä hetkel-
lä aivan liian korkealla, lähi-
vuosikymmeninä tarvitsem-
me lisää kasipareja töihin. 
Tänne tulevan työpaikka ei 
ole pois muilta, vaan työ luo 
työtä. Työmarkkinoiden on 
oltava riittävän joustavat 
jotta työn vastaanottamisen 
ja työn teettäminen on kan-
nattavaa.

Kukaan ei tilannut meille 
tätä tilannetta, mutta hoi-
damme sen parhaalla mah-
dollisella tavalla kaikilla ta-

soilla – EU:ssa, kansallisesti 
ja kunnissa. Pidämme pään 
kylmänä mutta sydämen 
lämpimänä. Toivon, että ko-
koomuslaiset kuntapäättä-
jät ympäri Varsinais-Suomen 
ovat mukana tekemässä vas-
tuullisia päätöksiä. Ratkais-
taan maahanmuuttoon liitty-
viä asioita määrätietoisesti, 
järkevästi ja ihmistä kunni-
oittaen. Kokoomus on nimit-
täin ratkaisijoiden puolue.

KIRJOITTAJA ON SISÄMINISTERI 

JA KOKOOMUKSEN 

KANSANEDUSTAJA TURUSTA.

KOLUMNI PETTERI ORPO

Suomenkin kantokyvyllä on rajansa

Yhdessä hyvä tulee.

Syyskiireitä?

Ei hätää. Kanssamme voit neuvotella ajanvarauksella 
verkossa sekä konttoreissa klo 19 saakka.

Varaa oma aikasi osoitteessa op.fi 

KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN 
PALVELUT
Kokemuksella. Ammattitaidolla.

www.tkoy.fi



Kansainvälinen ruokafestivaali Food&Fun on jälleen tällä 
viikolla koonnut hyvän ruoan ystävät Turkuun. Mukana on 
12 ravintolaa ja 7 cocktailbaaria, jotka ovat saaneet 
vieraikseen ulkomaalaiset huippu keittiö- ja baarimestarit.

– Turkulaiset tutustuivat 
ulkomaalaisiin oluisiin Poh-
joismaiden parhaana olutra-
vintolanakin aikanaan palki-
tussa pubissa. Ja hyvin tutus-
tuivatkin. 1990-luvun alku-
vuosina Kristiinankadun Al-
ko, josta ravintolat tilasivat 
alkoholinsa, myi yli puolet 
kaikesta Suomessa juodus-
ta ulkomaalaisesta oluesta. 
Hunter's Inn puolestaan myi 
yli puolet koko Kristiinanka-
dun Alkon tuontioluen myyn-
nistä, Vihavainen taustoittaa 
olutbuumin syntyä.

Vuonna 1993 avatut The 
Old Bank, Uusi Apteekki ja 
Ravintola Teini, jonka baaris-
sa oli kattava olutvalikoima, 
jatkoivat Vihavaisen mukaan 
Hunter'sin perintöä. Näiden 
baarien vanavedessä syntyi 
yhä lisää pubeja ja baareja.

– Tänä päivänä Turusta löy-
tyy paljon laadukkaita olutra-
vintoloita sekä drinkkibaare-
ja ruokaravintoloista puhu-
mattakaan. Turkulainen ruo-
ka- ja juomakulttuuri on ylei-
sesti ottaen korkealla tasolla. 
En yhtään ihmettele, että muu 
Suomi on hieman kateellinen 

Turulle. Ravintoloitsijana ei 
kuitenkaan pidä jäädä lepää-
mään laakereillaan vaan koko 
ajan tulee seurata aikaa ja ke-
hittyä, Vihavainen summaa.

Ravintolaelämä 
voi hyvin
Laakereilleen ei ole jäänyt le-
päämään nuoremman suku-
polven ravintolayrittäjä Topi 
Pekkanen.

Pekkasen yhdessä Erik 
Mansikan ja Simo Raision 
kanssa luotsaama Ravintola 
Kaskis oli muun muassa mu-
kana syyskuun viimeinen päi-
vä startanneessa ja Turun ra-
vintolat valtaavassa Food & 
Fun -ruokafestivaalissa.

– Turun ravintolaelämä voi 
hyvin ja kaupungin ruokatar-
jonta tunnetaan niin valta-
kunnallisesti kuin ulkomail-
lakin. Tarjonta on kattavaa ja 
hyvää, monipuolisia sekä laa-
dukkaita yrittäjävetoisia ra-
vintoloita on kaupungin ko-
koon nähden todella paljon 
ja turkulaiset sekä kaupun-
kiin tulevat matkailijat osaa-
vat arvostaa laatua.

– Olemme erittäin mielel-
lämme mukana kehittämäs-
sä Turun ruokakulttuuria. 
Totta kai meillä on myös oma 
lehmä ojassa. Varauskirjam-
me on tällä hetkellä täynnä 
ja työllistämme 11 henkeä, 
mutta mitäs viiden vuoden 
päästä? Vain tyhmä tuijottaa 
yhtä päivää. Koko ajan pitää 
katsoa eteenpäin ja kehittyä, 
toteaa Pekkanen.

Hän kiittelee turkulaisten 
ravintoloiden yhteishenkeä.

– Vuosi sitten ennen ensim-
mäistä Food & Funia meitä 
oli kahdeksan kapakan yrit-
täjät saman pöydän ääres-
sä hyvässä hengessä. Kaikki 
ymmärsivät, ettei yhden ra-
vintolan menestys ole muilta 
pois. Jokaisen etu on kasvava 
kiinnostus ruokakulttuuriin. 
Kun koko kakku kasvaa, myös 
kaikkien siivut suurenevat, 
Pekkanen kuvailee.

Helpotusta 
byrokratiaan
Jos Pekkanen saisi päättää, 
olisi ravintolayrittäminen 
byrokratian kannalta kevy-
empää.

– Älyttömään lupaviidak-
koon paperisotineen menee 
huomattava määrä voimava-
roja, kun samalla energialla 
voisi keskittyä ravintoloiden 
kannalta oikeisiin asioihin. 
Toki hygieniaan liittyvät asi-
at tulee hoitaa tarkasti, mutta 
pitkät juridiset prosessit uu-
vuttavat, Pekkanen sanoo.

Pekkanen kaipaisi Forum 
Korttelin Pop Up -Turku tyyp-
pisiä hankkeita myös ravinto-
lamaailman puolelle.

– Saisit pitää kuukauden 
ravintolaa ilman raskasta lu-
paruljanssia. Uudet yrittäjät 
pääsisivät vähän niin kuin 
harjoittelemaan ravintolan 
pitoa. Tämä toisi mukanaan 
varmasti sata hullua ideaa, 
mutta ihan varmasti myös 
kymmenen hyvääkin.

– Tukholmasta ja Berlii-
nistä löytyy mielenkiintoisia 
hieman underground-tyyli-
siä baareja, enkä usko berlii-
niläisten hippien ja punkka-
reiden käyneen vahvaa byro-
kratiaa läpi vaan yrittäminen 
on astetta kevyempää.

Myös ruokaan liittyvät ul-
koilmatapahtumat toisivat 
Pekkasen mukaan lisää elä-
mää kaupunkiin.

– Jokirannassa Aurasillalta 
Teatterisillalle levittäytyvät 
tilapäiset happeningit Taste 
of Turku -henkeen, maalailee 
Pekkanen visioitaan.

– Kaupungin ruokatarjon-
ta on keskittynyt jokirantaan 
ja Kauppatorin läheisyyteen. 
Kun me avasimme Kaskiksen 
Kaskenmäen päälle, sanoi 
moni ettemme tule menesty-
mään, koska sijaitsemme niin 
syrjässä, Pekkanen naurahtaa 
ja jatkaa Kaskenmäen päältä 
näkyvän kyllä torille.

Pekkasen mukaan olisi upe-
aa, jos ravintolatarjonnan 
keskittymä hieman laajenisi 
ja pirstaloituisi. 

– Veikkaan Martin olevan 
seuraava kaupunginosa, jos-
sa avataan kiva kuppila. Vaik-
ka gastropubi, joita ei Turus-
sa vielä oikein ole, Pekkanen 
ennustaa.
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Turkulaisia hyvän ruuan ja 
juoman ystäviä hemmotel-
laan. Kaupunki on täynnä 
pieniä, yrittäjävetoisia ja kiin-
nostavia ruokaravintoloita. 
Kaupungin baarimestarit niit-
tävät mainetta ja kunniaa, ja 
jopa Turun kaupungin edus-
tuskeittiöllä on ainoana julki-
sen puolen keittiönä arvoste-
tut Paistinkääntäjien eli maa-
ilman suurimman gastrono-
misen seuran Chaine de Ro-
tisseursin myöntämät kilvet.

Turun maine ruokakulttuu-
rin kehtona ei ole jäänyt vain 
Auran rantojen asukkaiden 
tietoon. Kaupunkiin matkus-
tetaan herkuttelemaan kau-
empaakin. 

Matkailijoiden lisäksi Tur-
ku kiinnostaa myös lehdis-
töä. Turussa vieraili kesän ai-
kana useita ruoka- ja matkai-
lutoimittajia. Myös ruoka- ja 
viinibloggarit ovat löytäneet 
Turun. 

Suomen suosituinta viini-
blogia, Viinipiru-sivustoa pi-
tävä viini- ja ruokakirjailija 
Arto Koskelo kertoo Turun 
ravintolatason olevan pie-
neksi kaupungiksi eloisan.

– Turku iskee painoluok-
kaansa kovemmassa sarjassa. 
Kaupungin ravintolatarjonta 
on luontevaa – kynnys astua 
sisään on alhaalla, mutta taso 
on korkeaa. Tämä luontevuus 
näkyy myös viinilistoissa, jot-
ka ovat yhtä laadukkaita kuin 
ruoka. Viinit ovat maltillises-
ti hinnoiteltuja ja mielenkiin-
toisia sekä vastaavat ruuan 
tasoa, Koskelo kuvailee.

Ennen ei ollut 
paremmin
Aina ei Turun ravintolatar-
jonta kuitenkaan ole ollut yh-
tä monipuolista kuin tänään.

1980-luvun lopussa Turus-
sa oli neljä kesäravintolaa: 
Börsin Puisto, Marinan Teras-

si, Pinella sekä Samppalinna. 
Turkulaiset kävivät kesäisin 
Naantalissa viettämässä iltaa.

Fine diningia eli sen aikai-
sen termin mukaan gourme-
tia löytyi kahdesta tai kol-
mesta ravintolasta, muistelee 
Seurusteluravintola Uuden 
Apteekin ja Panimoravinto-
la Koulun ravintoloitsijoihin 
kuuluva Pekka Vihavainen.

Kun Vihavainen itse kävi 
ensimmäisiä kertoja ravinto-
lassa asiakkaana, ei pöydästä 
toiseen saanut vapaasti siir-
tyä ja kaikki oli kovin jäykkää.

Mikäli tilasi esimerkiksi 
Koskenkorvaa ja kolaa, toi 
tarjoilija Alkon määräyksestä 
pöytään kaikki ainekset erik-
seen: neljä senttiä kossua la-
sin pohjalla, kola omassa tar-
joiluastiassaan ja jäät vielä 
erikseen. Alko määräsi myös 
ravintoloiden tuotevalikoi-
man ja hintatason.

– Viinituntemus asiakkailla 
perustui hinnan ja prosent-
tien yhteisvaikutukseen. Mitä 
vahvempaa ja halvempaa, sen 
parempaa. Ruuan myynti tu-
li olla tietyllä tasolla, muuten 
tuli ongelmia. Niinpä ravinto-
loissa esimerkiksi tuoremehu 
ja Irish coffeen kahvin osuus 
lyötiin kassakoneeseen ruo-
kamyyntinä, Vihavainen ker-
too.

Muu maa 
kateellinen?
1990-luvun lama vähensi yri-
tysten ravintolaedustuskulu-
ja ja osittain jopa lopetti ne. 
Samaan aikaan alkoholin ve-
rotus muuttui mietoja alko-
holijuomia suosivaksi. Suo-
malaiset ja varsinkin turku-
laiset löysivät väkeviä alko-
holijuomia edullisemman 
oluen kuohuvan ja kiinnosta-
van maailman.

Vihavaisen mukaan turku-
laisravintola Hunter's Inn oli 
valtakunnallisestikin uran-
uurtaja oluen saralla. 

  ”Turku iskee painoluokkaansa kovemmassa sarjassa”

Ruoka- ja juomapääkaupunki   Turku
Miten Turusta tuli kaikkien huu-
lilla oleva ruokapääkaupunki? 
Miten ravintolakulttuuria voitai-
siin yhä parantaa? 

Tanja Raunio
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Kuvaaja: Jouni Kuru

Kuvaaja: Jouni Kuru

kuva: Food & Fun Turkukuva: Food & Fun Turku

kuva: Food & Fun Turku

kuva: Food & Fun Turku

kuva: Food & Fun Turku

kuva: Food & Fun Turku

Kuvaaja: Iiro Bärlund

Topi Pekkanen on yksi Kaskis-ravintolan yrittäjistä.

"En yhtään 
ihmettele, että muu 

Suomi on hieman 
kateellinen Turulle"
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jokainen päivä,
miljoona 

mahdollisuutta

Vastuullisuus on osa jokaista työpäivää Keskossa ja K-kaupoissa. 
Kuljetamme enemmän tavaraa kerrallaan ja vältämme turhia kilometrejä. 
Jätteistä käytämme hyödyksi parhaimmillaan 99 %. Esimerkiksi Pirkka-
kierrätysmuovikassi valmistetaan lähes kokonaan omista kuljetusmuoveistamme.

Joka päivä asiakkaamme ja työntekijämme tekevät vastuullisia valintoja. 
Jos jokainen tekee yhden, yhdessä teemme ainakin miljoona hyvää tekoa päivässä. 

Hyvät teot ovat usein lähellä. Pieniä, mutta yhdessä tehtyinä voimakkaita.

Kerromme lisää 

Lokakuu
ke 14.10. opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen 
tavattavissa Liedossa (paikka tarkentuu) klo 17.20–17.50 ja 
Varsinais-Suomen Kokoomuksen piiritoimistolla jäsenillassa noin 
klo 19–20. Uudenmaankatu 19 A, Turku

ke 21.10. klo 11–14 TYY:n edustajistovaalitori, Educariumin ja 
Publicumin piha

pe 23.10 klo 16–17 MEP Henna Virkkunen tapaa 
varsinaissuomalaisia Turussa. Paikka tarkentuu myöhemmin.

pe 23. – su 25.10. Kokoomusnaisten osasto 
Osaava Nainen -messuilla, Turun Messu- ja kongressikeskus

to 29.10. klo 18 Kokoomusklubi, Panimoravintola Koulu. 
Aiheena edustajistovaalit. Järj. KTA ja Akateemiset Kansalliset 
Nuoret ja Kokoomuksen Turun aluejärjestö

Marraskuu
ma 2.11. Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb vierailee 
Turussa (lisätietoja myöhemmin)

ti 3. – ke 4.11. Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit

pe 6.11. Kokoomuksen Seniori-jaoston valtakunnallinen tapaa-
minen Turussa, piiritoimisto, Uudenmaankatu 19 A. Lisätietoja 
myöhemmin!

to 26.11. klo 18 Kokoomusklubi Panimoravintola Koulussa. 
Aiheena urheilupolitiikka. Järj. Suikkilan Kokoomus ja 
Kokoomuksen Turun aluejärjestö

Joulukuu
pe 18.12. Turun kokoomuksen perinteiset jouluglögit, Aboa 
Vetus&Ars Nova

www.varsinaissuomenkokoomus.fi
www.turunkokoomus.fi
Seuraa Turun Kokoomusta Facebookissa: 
facebook.com/
KokoomuksenTurunAluejarjesto
ja Twitterissä: @turunkokoomus

Tapahtumakalenteri:

Politiikan syyskausi avattiin Turussa 3. syyskuuta. Kansanedustajat Ilkka Kanerva, Saara-
Sofia Sirén ja Anne-Mari Virolainen kertoivat ajankohtaiset kuulumiset.

Panimoravintola Koulun Historianluokka pullisteli, kun varsinaissuomalaiset kokoomus-
edustajat olivat tavattavissa 3. syyskuuta. Ja vielä väitetään ettei politiikka kiinnosta!

Kokoomus turuilla ja toreilla

Kuvia syksyn varrelta
Kuvaaja: Kristian Tervo

Kuvaaja: Timo Malkaniemi Kuvaaja: Timo Malkaniemi

Kuvaaja: Kristian Tervo

Puoluesihteeri Minna Arve oli kaupunkilaisten jututettavana Turun päivän Heikinmarkki-
noilla 20. syykuuta.

Kokoomusteltalla kävi vilinä Turun päivänä. Kansalaisia puhututtivat pakolaistilanne sekä 
maan hallituksen työmarkkinatoimet.


