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Auransilta

Omenapuu nimeltä Suomi
Omenapuu, jota ei leikata, tulee pian liian 

tiheäksi ja tuottaa huonompaa satoa. Tiiviis-
sä kasvustossa taudit alkavat vaivata eikä va-
loakaan pääse riittävästi latvuksen sisälle. 

Suomen taloudella ja omenapuun hoidol-
la on yllättävän paljon yhteistä. Liian suurek-
si paisunut julkinen sektori ja julkisen velan 
kasvu tekevät Suomi-neidon sairaaksi.

Velka on veli otettaessa, veljenpoika mak-
settaessa. Vanhaan sanontaan sisältyy pal-
jon viisautta. 

Korot ovat nyt poikkeuksellisen alhaal-
la. Jos ja kun korot nousevat normaalille 
tasolle, Suomen valtion korkomenot nou-
sevat miljardeilla. Ne miljardit ovat pois 
esimerkiksi vanhustenhoidosta, kouluista 
ja päiväkodeista. Velkaa ottamalla voidaan 
lykätä vaikeita ja epäsuosittuja päätöksiä. 
Kestävä ja vastuullinen tie se ei kuitenkaan 
ole. Ennemmin tai myöhemmin on takai-
sinmaksun aika, kysykää vaikka kreikka-
laisilta. Tasapainoinen valtiontalous on 
köyhän paras turva.

Kuluneella vaalikaudella oppositiopuolu-
eet keskusta ja perussuomalaiset ovat julis-
taneet että hallitus tekee liian vähän ja liian 
myöhään. Näin siitä huolimatta että nykyi-
nen hallitus on sopeuttanut taloutta �,� mil-
jardilla ja keventänyt yhteisöveroa �,� pro-
senttiyksiköllä. Nyt vaalien alla samat puolu-
eet vähättelevät tarvetta tehdä säästöjä. 

Kaikilta puolueilta edellytetään kriisitie-
toisuutta. Päätösten tekeminen ei jää aina-
kaan kokoomuksesta kiinni. Katsotaanpa 
esimerkiksi kokoomuslaisten valtionvarain-
ministereiden Iiro Viinasen ja Sauli Niinistön 
toimia aikanaan. Heitä syytettiin ����-luvul-
la kamreerimaisuudesta mutta nyt heidän 
rohkeuttaan ihaillaan.  

Suomen taloudelliset haasteet johtuvat 
osittain teollisuuden globaalista rakenne-
muutoksesta.

Vuosisatoja olemme voineet luottaa met-
säteollisuuteen taloutemme tukijalkana, 
mutta digitaalisen vallankumouksen rynnis-
täessä eteenpäin se ehdittiin jo julistaa au-
ringonlaskun alaksi. Nyt valoa on kuitenkin 
näkyvissä. Useita uusia tehdashankkeita on 

vireillä eri puolilla Suomea. Suomalainen 
puu elää uutta kukoistuskautta. 

Maa- ja metsätalousministeriössä on teh-
ty tällä vaalikaudella kovasti töitä metsäalan 
kasvun edistämiseksi. Tarpeetonta säänte-
lyä purkamalla on edistetty alan tasapuolista 
kilpailua. Vastuuta on siirretty alan toimijoil-
le: metsänomistajille, yrittäjille ja teollisuu-
delle. Tämän tuloksena puumarkkinat ovat 
toimineet tasapainoisesti ja alan kannatta-
vuus on parantunut. 

Myös ministeri Grahn-Laasosen työ ympä-
ristölupien käsittelyn sujuvoittamiseksi on 
ollut tuloksellista. Esimerkiksi Äänekosken 
biotuotetehtaan lupa käsiteltiin ennätysno-
peasti. Metsäala on nyt niin hyvässä vedos-
sa että alalla kärsitään jo työvoimapulasta! 

Valtiovallan on varmistettava että teolli-
suudella on edellytykset kasvaa ja työllistää 
myös jatkossa. Liikenneväylät on pidettävä 
kunnossa jotta puuta saadaan metsistä teh-
taille. Myös alan tutkimukseen ja koulutuk-
seen tulee panostaa, jotta korkea osaaminen 
säilyy Suomessa. 

Paljon on siis tehty mutta paljon jää teke-
mistä myös seuraavalle hallitukselle. Uudel-
le kasvulle luodaan tilaa karsimalla vanhaa. 
Onnistuneella lannoituksella vähennetään 
leikkaustarvetta tulevaisuudessa.

KIRJOITTAJA ON 
MAA- JA METSÄ-TALOUSMINISTERI

Hyvinvointiyhteiskunta tienhaarassa

Eduskuntavaalien kampanjointi on lop-
pusuoralla ja puolueet esittelevät kilvan 
vaaliohjelmiaan. Äänestäjille luvataan yh-
deksän hyvää ja kymmenen kaunista. Nyt 
halutaan jakaa, vaikka jaettavaa ei olisi-
kaan, eikä viisaasti varautua tuleviin aikoi-
hin. Nyt ei ole nöyristelyn aika. Kannatus-
ta ostetaan keinoja kaihtamatta. Realismil-
le ja totuudenpuhujille ei tahdo löytyä sijaa 
näissä kisoissa. 

Vuonna ���	 alkaneen taantuman joh-
dosta hyvinvointiyhteiskunta on huonossa 
hapessa. Kansantalouden kestävyyttä ko-
ettelee raju velkaantuminen, �� ��� euron 
minuuttivauhdilla! Velkasaldomme on va-
jaassa vuosikymmenessä noussut �� mil-
jardista eurosta lähes ��� miljardiin eu-
roon. Velkaa on yli �
 ��� euroa jokaista 
suomalaista kohden, vauvasta vaariin. 

Valitettavasti yhteiskunnan tulovirrat 
ovat samanaikaisesti ehtyneet talouskas-
vun sakatessa ja työttömyysongelmien kär-
jistyessä. Tulot eivät yksinkertaisesti riitä 
kattamaan menoja, joten hyvinvointimme 
ei ole kestävällä pohjalla. Nyt ylläpidämme 
velkarahalla raskasta ja alati kallistuvaa jul-
kista palveluverkkoa. 

Näin ei voi jatkua. Suomi on tienhaarassa ja 
eduskuntavaaleissa olemme suurten valinto-
jen edessä. On valittava suunta, mihin Suomi 
voi mennä. Pääministeri Alexander Stubb on 
määritellyt Kokoomuksen linjaukset Suomen 
tulevaisuuden tiekartalle. Sen mukaan meillä 
on kolme vaihtoehtoista tietä:

�. Ensimmäinen vaihtoehto on jatkaa ve-
laksi elämistä eli yrittää korjata ongelmia 
elvyttämällä. Tämä tarkoittaa talouden te-
kohengittämistä, Kreikan tietä. Laskun 
maksaminen jätetään lapsillemme.

�. Toinen vaihtoehto on jatkuva kituutta-
minen, juustohöylä ja veronkiristykset. Eli 
supistaa jatkuvasti hyvinvointiyhteiskuntaa 
sellaiseen muotoon, jota meillä on varaa yl-
läpitää. Leikkausten tielle ei loppua näy, jos 
taudin sijasta hoidetaan pelkkiä oireita.

�. Kolmas vaihtoehto on asettaa työ etu-
sijalle. Eli leipoa isompi kakku, josta riittää 
enemmän jaettavaa. Tämä edellyttää roh-
keita uudistuksia, jotka tuovat Suomeen li-
sää työtä ja työpaikkoja.

Kokoomus valitsee edellä mainituista 
vaihtoehdoista työn. Työllä on tietty itseis-
arvo. Se luo ihmiselle kasvun ja aineellisen 
hyvinvoinnin lisäksi merkityksellistä sisäl-
töä elämään. 

Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen 

vaatii uudistuksia, joilla työllisyys saadaan 
nousuun. Jos työtä ei aseteta etusijalle, niin ra-
hat eivät riitä tulevina vuosina ylläpitämään 
mm. maailman parasta koulua, laadukkaita 
terveyspalveluja ja vanhusten hyvää hoivaa. 

Työmarkkinoita ja verotusta tulee uudis-
taa siten, että syntyy lisää työtä. Leikkaa-
malla Suomea ei saada liikkeelle, eikä syy-
tämällä lisää veronmaksajien rahaa elvy-
tykseen. Elvyttämällä voidaan tilapäisesti 
helpottaa suhdanneongelmia, mutta ei sil-
lä ei korjata rakenteellisia ongelmia. On hy-
vä muistaa, että asiantuntijat mm. Suomen 
Pankki varoittelevat Suomen talouden vuo-
tuisen kasvun jäävän keskimäärin yhteen 
prosenttiin vuoteen ���� saakka.

Tästä syystä Kokoomus on julkaissut 
strategisen hallitusohjelmansa, jossa esite-
tään tavoitteita osaamiselle, hyvinvoinnil-
le, ympäristölle, turvallisuudelle ja elinkei-
nopolitiikalle. Tulevaisuuden kannalta työ 
on keskeisin, joten strategiaa on syvennet-
ty kymmenen kohdan työlistalla. Siinä on 
esitetty joukko ehdotuksia, jotka toteutues-
saan lisäisivät merkittävästi työllisyyttä. 

On helppo puhua sadoista tuhansista 
uusista työpaikoista kertomatta miten ne 
luodaan. Tai miljardisäästöistä kertomat-
ta mistä ne otetaan. Puheet ja kauniit sanat 
eivät riitä. Nyt jos koskaan tarvitaan konk-
reettisia toimenpide-ehdotuksia päätök-
senteon pohjaksi. Kokoomuksen strategi-
seen hallitusohjelmaan ja työlistaan kan-
nattaa käydä tutustumassa verkkosivuilla: 
vaalit.kokoomus.�i.

Politiikassa tarvitaan nyt korjausliike. On 
vastuullisuuden ja pitkäjänteisen rakenta-
misen aika, ei populismin ja irtopisteitä ka-
lastavan temppuilupolitiikan aika. 

KARI KANTALAINEN

YRITTÄJÄNEUVOS, PUHEENJOHTAJA

KOKOOMUKSEN KAARINAN 
KUNNALLISJÄRJESTÖ

   
KUNNALLISJÄRJESTÖ
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-Korkeapainepesut 3000 bar asti
-Säiliöpuhdistukset, -Suurtehoimut

-Kuivaimut, -Asbestinpurku
-Graffitien poisto
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Päivänpolitiikan jättävä Jan Vapaavuori Auransillan haastattelussa

Jan Vapaavuori ei halua laivanrakentajapatsasta Turun torille.
Suvi Uusitalo

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuo-
ri istuu turkulaisen hotellin pöydäs-

sä. Hän on toistaiseksi viimeistä ker-

taa ministerivierailulla Varsinais-Suo-

messa.

– Olen aina täällä hyvällä mielellä. 

Varsinais-Suomi on vireä ja positiivi-

nen paikka, Vapaavuori sanoo.

Hän on tänään vieraillut halikko-

laisessa Ellego Powertec -yritykses-

sä, seuraavaksi suuntana on yleisöti-

laisuus ja toinen yritysvierailu. Iltapäi-

vällä on ohjelmassa luento Suomen ta-

louden haasteista Turun yliopistolla.

Telakka porskuttaa

Vapaavuorta on viime aikoina kii-

telty Varsinais-Suomessa erityisesti te-

lakkaratkaisusta. Sekä maa- ja metsä-

talousministeri Petteri Orpo että edus-

kuntaryhmän puheenjohtaja Arto Sa-

tonen ovat yleisötilaisuuksissa heitel-

leet pilke silmäkulmassa ilmoille aja-

tusta Vapaavuorelle omistetusta lai-

vanrakentajapatsaasta Turun torin 

nurkalle.

– Olen hyvin otettu ja iloinen siitä, 

että välillä politiikassa myös kiitellään. 

Joku raja on kuitenkin liioittelullakin, 

Vapaavuori toteaa lakonisesti.

Hän itse kiittelee Varsinais-Suomen 

liiton telakkatyöryhmän toimintaa se-

kä sitä vetänyttä Orpoa.

– Ryhmän toiminta oli hyvää alueel-

lista edunvalvontaa, koska se oli jär-

jestäytynyttä ja aktiivista. Työryhmän 

työ ei missään vaiheessa mennyt räy-

häämisen puolelle, vaan se oli asiallis-

ta, rakentavaa ja yhteistyötä hakevaa.

Vapaavuori uskoo telakan toimin-

nan olevan turvattua lähivuosien täh-

täimellä. Jämähtää ei silti saa.

– Telakka on saanut uusia tilauksia 

ja osoittanut selvästi kilpailukykynsä. 

Samaan hengenvetoon pitää kuitenkin 

sanoa, että kyseessä on erittäin kilpai-

lu ja raaka globaali ala. On selvää, et-

tä telakan pitää pystyä myös kehittä-

mään omaa tuotantoaan.

Tämä edellyttää Vapaavuoren mu-

kaan omistajalta investointeja ja kehit-

tämistä, sekä sidosryhmiltä ja työnte-

kijöiltä oikeaa asennetta. 

– Ei voida kuvitella, että tämä oli tässä 

nyt. Koko ajan tarvitsee mennä eteenpäin.

Vapaavuoren Turun vierailun iltana 

uutisoitiin, että telakan ostanut saksa-

lainen perheyhtiö Meyer aikoo inves-

toida Turun telakkaan tänä vuonna 

kymmenen miljoonaa euroa. Maalis-

kuun lopulla brittiläinen Carnival-va-

rustamo kertoi tilaavansa Meyer Werf-

tiltä neljä risteilyalusta. Niistä kaksi on 

määrä rakentaa Turussa.

Vahvuuksia löytyy

Vapaavuoren mukaan Varsinais-

Suomessa on telakan lisäksi monia 

muita vahvuuksia. 

– Uskon alueen vahvaan bio- ja lää-

ketieteen osaamiseen. Aina pitäisi ha-

kea aloja, joissa ollaan nyt jo maailman 

huippua tai lähellä sitä. Sen ympäril-

le on helpompi rakentaa, Vapaavuori 

sanoo.

Hänen mukaansa maakunnan yh-

teinen edunvalvontaponnistus, niin 

kutsuttu tunnin juna, on pitkän tähtäi-

men hankkeena järkevä.

– Logistiikka on kilpailukyvyn kan-

nalta tärkeä asia. Mitä sujuvampi ja no-

peampi yhteys rannikkomme kahden 

ison kaupungin välillä on, sitä enem-

män kaikki hyötyvät. Se on Turun, Hel-

singin ja kansantalouden etu. Hanke 

on erittäin järkevä tavoite, mutta sii-

hen, millä aikataululla se on realismia,  

en osaa ottaa kantaa.

Pattitilanne taustalla

Vapaavuori sanoo uskovansa ko-

koomuslaiseen vaalityöhön ja -tulok-

seen.

– Uskon siihen, että kun porukkam-

me uskoo itseensä ja tekee hyvää kent-

tätyötä, eikä tee hölmöyksiä loppuvii-

koilla, niin kaikki on mahdollista.

Sekä Kataisen että Stubbin hallituk-

sissa istunut Vapaavuori muistuttaa 

sisäpoliittisen asetelman olleen poik-

keuksellinen. Hallitustaival SDP:n kans-

sa ei ole ollut helpoimmasta päästä.

– Pitää muistaa se hyvin hankala 

pattitilanne, johon viime vaalien jäl-

keen ajauduttiin. Jytky tavallaan la-

maannutti koko suomalaisen järjestel-

män, ja ajauduttiin hallitusratkaisuun, 

jota oikeastaan kukaan ei halunnut, 

Vapaavuori toteaa.

– Olemme kinanneet demarien 

kanssa enemmän tai vähemmän oike-

astaan koko vaalikauden kaikista isois-

ta keskeisistä asioista, hän lisää.

Myös ulkoiset olosuhteet ovat �i-

nanssi- ja myöhemmin Ukrainan krii-

sin jälkeen olleet poikkeuksellisen vai-

keita. Vapaavuori on vakuuttunut sii-

tä, että vaikeita aikoina tarvitaan juu-

ri kokoomusta.

– Kyllä se vain on kuitenkin näin, et-

tä mitä vaikeampia aikoja eletään, sitä 

enemmän tarvitaan Kokoomusta.

Hyvä setti

Hän uskoo Varsinais-Suomen ehdo-

kasjoukkoon.

– Kun listalla ovat kaikki istuvat kan-

sanedustajat ja useita muita tunnettuja 

nimiä, ja vielä monipuolinen hyvä setti, 

ei voi olla muuta kuin iloinen.

Nopea tutustuminen Varsinais-Suo-

men Kokoomuksen maakunnallisiin 

vaalitavoitteisiin vakuuttaa niin ikään.

– Normien purku kuuluu Kokoo-

muksen tavoitteisiin myös valtakun-

nallisesti. Minusta on älyttömän hie-

noa, että myös paikallinen kokoomus 

on ottanut sen tavoitteekseen, Vapaa-

vuori sanoo.

Elinkeinoministerinä hän on pitä-

nyt esillä matkailun merkitystä Suo-

men taloudelle.

– Tiedämme, että Turun saaristo on 

maailman hienoimpia saaristoja. Mut-

ta se, että se onnistutaan tuotteista-

maan ja kaupallistamaan olennaises-

ti nykyistä paremmalla tavalla – se ei 

ole ihan yksinkertaista ja vaatii myös 

maakunnan sisäistä voimien kokoa-

mista ja vähän rohkeutta ja uskallus-

ta investoida.

Näkee sitten

Vapaavuori on lähdössä syksyllä 

Euroopan investointipankin varapää-

johtajaksi. Pesti on nelivuotinen. Tu-

leeko päivänpolitiikkaa ikävä?

– Varmasti tulee ikävä ja varmasti 

tulee vieroitusoireita sekä tätä kieh-

tovaa poliittista elämää, että tieten-

kin niitä satoja ihmisiä kohtaan, joi-

hin olen tutustunut. Mutta Luxemburg 

ei ole missään Keski-Amerikan viida-

kossa, ja neljä vuotta on kuitenkin ly-

hyt aika.

Onko paluu politiikan pariin mah-

dollinen?

– Sen näkee sitten aikanaan – ei näi-

tä kannata etukäteen miettiä, Vapaa-

vuori toteaa.

”Mitä vaikeampia aikoja eletään, 
sitä enemmän tarvitaan kokoomusta”

Jan Vapaavuori oli haluttua keskusteluseuraa 
Thaliantorilla Turussa 18. maaliskuuta.
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Suvi Uusitalo

Eduskuntavaalikampanjan här-

käviikot ovat käsillä, mutta vaali-

vapaalle kokoomuksen eduskun-

taryhmän talouspoliittisen sihtee-

rin paikalta juuri jäänyt Ville Val-
konen on innoissaan. 

– Nyt voin keskittyä täysillä 

kampanjointiin, hän hehkuttaa.

Kauppakorkeakoulussa Tu-

russa opiskellut ��-vuotias gra-

dua vaille valmis ekonomi on vii-

me ajat reissannut synnyin- ja ko-

tikuntansa Paimion ja Helsingin 

välillä. Hän on asunut ja opiskel-

lut myös Moskovassa, Berliinissä 

ja Kööpenhaminassa. Helsingissä 

hänellä on työasunto.

– Kotini on Paimiossa. Se on 

kodikas paikka. Mitä isommas-

sa kaupungissa olen käynyt, sitä 

enemmän osaa arvostaa rauhaa, 

tuttuja paikkoja ja luontoa, hän sa-

noo.

Työmatkaa taittaessaan Valko-

nen sanoo kuuntelevansa äänikir-

joja. Hän kirjoittaa itsekin, sekä 

faktaa että joskus �iktiota.

– Lukusuositukseksi voisin an-

taa Leo Tolstoin Sodan ja Rauhan.

Valkosen varsinainen vaikutta-

misen korkeakoulu on ollut opis-

kelijapolitiikka, missä hän on toi-

minut muun muassa ylioppilas-

kunnan edustajiston puheenjohta-

jana. Kampanjatiimissä onkin pal-

jon turkulaisia opiskelijapoliitik-

koja. Kokoomukseen toisen kau-

den kaupunginvaltuutettu liittyi 

vuonna ����.

– Vaikuttaminen on vaikutta-

mista myös puolueen sisällä. Aino-

astaan kokoomuksen kanssa arvo-

pohjani on riittävän läheinen. Us-

kon edistykseen, ja kokoomus on 

mielestäni ennen kaikkea edistys-

puolue. Myös vapaus, vastuu, kan-

nustavuus ja ennen kaikkea välit-

täminen ovat minulle tärkeitä yh-

teiskunnallisia arvoja, Valkonen 

selostaa.

Halu vaikuttaa

Eduskuntavaaliehdokkaasta 

paistaa into vaikuttaa. Hän kut-

suukin itseään elämäntapamaail-

manparantajaksi.

– Poliitikolla pitää olla vilpitön 

intohimo ja halu vaikuttaa. Poli-

tiikassa ei kannatta olla mistään 

muusta syystä kuin siitä, että on 

oikeasti palo rakentaa parempaa 

maailmaa. Jos kyynistyy, kannat-

taa vaihtaa alaa, Valkonen sanoo.

Siltarumpupolitiikkaa Valko-

nen ei pidä vastuullisena. Hän sa-

noo haluavansa poliitikkona kes-

kittyvänsä valtion- ja julkisen ta-

louden, kansantalouden, työlli-

syyspolitiikan sekä yrittäjyyden 

ympärillä pyöriviin kysymyksiin. 

Erikoistuminen on hänen mieles-

tään välttämätöntä. 

– Teen talouspolitiikkaa amma-

tikseni ja olen opiskellut kauppa-

tieteitä. Talous on myös mielestä-

ni politiikan kiinnostavin aihe. Mi-

nulla on siellä eniten annettavaa. 

Talous on myös tärkein asia, joka 

suomalaisessa yhteiskunnassa pi-

täisi hoitaa. Se on edellytys kaikel-

le muulle politiikalle. 

Päätöksiä ei Valkosen mielestä voi-

da tai saada tehdä mutu-tuntumalta.

– Pitää olla kärsivällisyyttä ja 

valmiudet siihen, että selvittää ja 

perehtyy asioihin riittävän laajas-

ti. Se on kaikkien oikeasti taitavi-

en ja aikaansaavien poliitikkojen 

edellytys, Valkonen arvioi.

Verkostot valmiina

Hyvän poliitikon ominaisuu-

deksi Valkonen mainitsee myös 

aktiivisuuden ja vaikuttamistai-

dot.

– Pitää olla hyvät sosiaaliset tai-

dot sekä neuvottelukykyä, oma-

aloitteisuutta ja määrätietoisuut-

ta. Pitää osata argumentoida. On 

ymmärrettävä myös organisaa-

tioiden ja poliittisen elämän dy-

namiikkaa, eli sitä, kuka vaikut-

taa mihin ja missä vaiheessa. Osit-

tain tämä on opittua, mutta joillain 

vain on parempi poliittinen silmä 

kuin toisilla.

Työssään eduskuntaryhmässä 

Valkonen on oppinut paitsi edus-

kunnan ja valtakunnan politiikan 

tavoille, myös tuntemaan päättä-

jät. Erityisesti konkariparlamen-

taarikko Ben Zyskowicz on tehnyt 

Valkoseen vaikutuksen.

– Vaikka politiikka vaatii laa-

ja-alaisen paketin erilaisia taitoja, 

ne ovat paketoitavissa tietynlai-

seksi vaikuttamisen osaamiseksi.  

Kukaan ei ole täydellinen, mutta 

ilman muuta uskon, että kansan-

edustajana saisin asioita aikaan. 

Totta kai itseään pitää myös kehit-

tää koko ajan.

Tässä meillä on valmis paketti.

VARSINAIS-SUOMEN KOKOOMUKSEN MAAKUNNALLISET VAALITAVOITTEET

VARSINAIS-SUOMEN on tarjouduttava rohkeasti pilottialueeksi 

julkisten palveluiden sähköistämisessä ja muissa täysin uusissa 

tavoissa tuottaa palveluja.

LIIKENTEEN VÄYLÄT on laitettava kuntoon. Kokonaisuuteen kuu-

luvat elinvoimainen lentokenttä sekä tunnin juna eli nopea junayh-

teys Turun ja Helsingin välillä. Seuraavan hallituksen tavoitteena on 

oltava, että Varsinais-Suomi kehittyy eurooppalaisen liikenteen ja 

logistiikan solmukohdaksi ja keskukseksi. Valtatie 8:n parannusta 

jatketaan ja myös valtatie 9:n parannus nostetaan toimenpidelis-

talle. Kulkuyhteyksiä saaristoon parannetaan toteuttamalla kiinteä 

Parainen-Nauvo-yhteys.

HALUAMME, että yrittäjyys on jokaiselle luonnollinen vaihtoehto 

työuraksi. Liiketoiminnan mahdollisuudet uuden teknologian yhdis-

tämisessä palveluihin, meriklusteriin, biotalouteen, lääketeollisuu-

teen ja maatalouteen on tunnistettava.

YLILYÖNNEISTÄ normien ja sääntelyn tulkinnassa on päästävä 

paikallisella tasolla eroon niin, ettei esimerkiksi elinkeinonharjoit-

tajien toimintaa hankaloiteta turhaan.

SENIORIKANSALAISTEN kokemus ja työpanos vapaaehtois- ja 

kolmannen sektorin toiminnassa, kuten omaishoidossa, tulee tun-

nistaa ja tunnustaa. Seniorien arvo hiljaisen tiedon siirtäjinä työelä-

mässä on hyödynnettävä.

3 SIVISTYS JA 
KOULUTUS

YRITYSTEN, korkeakoulujen ja julkisen hallinnon tavoitteellista yh-

teistyötä uusien ajatusten levittämiseksi ja innovaatioiden luomiseksi 

on koordinoitava keskitetysti ja suunnitelmallisesti. Urapolkujen kou-

lutuksesta työelämään on oltava sujuvia.

AIVOVUOTO PÄÄKAUPUNKISEUDULLE on tukittava. Vastavalmis-

tuneille Varsinais-Suomessa oppinsa saaneille nuorille on löydyttä-

vä työpaikkoja. Tunnin juna yhdessä etätyön lisääntymisen kanssa 

mahdollistavat työskentelyn pääkaupunkiseudulla, mutta asumisen 

ja elämisen kotimaakunnassa.

LAADUKAS PERUSOPETUS on turvattava. Varsinaissuomalaisten 

peruskoulujen ja lukioiden on oltava kärkijoukoissa digitalisaation ja 

uusien opetus- ja oppimisympäristöjen tuomisessa koulujen arkeen.

2 TYÖ JA
TALOUSKASVU1 MAAKUNTA

Valmis paketti
Ville Valkonen haluaa tehdä talouspolitiikkaa täydellä sydämellä.

Kaarina, Paimio, Sauvo
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Suvi Uusitalo

Kansanedustajuus on ollut jo 

pitkään kaarinalaisen Sanna Vau-
ranojan haave. Sanavalmis ja ak-

tiivista kampanjaa tekevä Vauran-

oja tähtää eduskuntaan tosissaan.

– Kampanjoin ihan hirveän hy-

vällä mielellä, sillä tämä on unel-

maduunini. Jo ��-vuotiaana Lie-

don valtuutettuna ehdokkuus 

pyöri mielessä, mutta töiden, 

opiskelujen ja muuttojen takia 

haaveen ja sen mahdollisen toteu-

tumisen väliin on tullut vuosia, 

Vauranoja kertoo.

��-vuotiaan Vauranojan poliit-

tinen ura alkoi vuonna ���� Lie-

don valtuustosta. Vuodesta ���� 

Vauranoja on toiminut nykyisen 

kotikuntansa Kaarinan valtuutet-

tuna. Perheeseen kuuluvat kaksi 

lasta ja aviomies. 

Kampanjaa Vauranoja käy kat-

toteemanaan hyvä arki.

– Mielestäni politiikassa pääte-

tään ihmisten arjesta. Miten hy-

vä arki sitten rakennetaan? Tär-

keimmät palikat ovat työ ja yrittä-

minen, terve talous, osaaminen ja 

uusi ajattelu, Vauranoja avaa.

Hän liputtaa esimerkiksi työn-

tekijöiden palkkaamisen kannus-

teiden, kotitalousvähennyksen 

laajennuksen sekä joustavan ja ta-

sa-arvoisen työelämän puolesta. 

Kokoomuksenkin vaalikampan-

jan työkärki koskettaa hänen mie-

lestään kaikkia suomalaisia.

Vauranoja on koulutukseltaan 

tuotantotalouden diplomi-in-

sinööri. Työskenneltyään �� vuot-

ta muun muassa Wärtsilässä ja 

Lindorf�illa asiantuntija- ja esi-

miestehtävissä, Vauranoja perus-

ti vuonna ���� oman liikuntatek-

nologiaa hyödyntävän liikuntapal-

veluyrityksen. Päätoimiseksi yrit-

täjäksi hän ryhtyi viime vuonna. 

Tunnelma muuttunut

Työtä vaatii Vauranojan mu-

kaan myös kokoomuksen vaali-

menestys, johon hän uskoo vah-

vasti.

– On turha alkaa kulkea Ihaa-aa-

sina pää riipuksissa tuolla kylillä. 

Olemme haastajan asemassa, mut-

ta on hyvä, että varoitus on tullut 

ajoissa. Voimme vaikuttaa loppu-

tulokseen, Vauranoja analysoi.

Hänen mukaansa tunnelma 

vaalikentillä on muuttunut. Vie-

lä vuodenvaihteessa monet ko-

koomusta äänestäneet ilmaisivat 

kiukkuaan ehdokkaalle.

– On hyvä myöntää tietyt tosi-

asiat. Ok, olisi voinut mennä pa-

remmin, mutta hallituksessa on 

istunut �–	 muutakin puoluetta. 

Sillä kombinaatiolla päätöksente-

ko osoittautui vielä tavallistakin 

hankalammaksi.

Vauranoja muistuttaa, että pal-

jon on myös saatu aikaan. Esimer-

kiksi käyvät muun muassa eläke-

ratkaisu sekä Turun telakan toi-

minnan turvaaminen.

Vauranoja ei usko punamullan 

tarjoavan ratkaisuja Suomen va-

kaviin ongelmiin. Hän toivoo seu-

raavan hallituksen rakentuvat 

porvaripuolueiden varaan.

– Ei näytä kauhean lupaavalta, 

jos jatkamme linjalla, jossa vero-

ja kiristetään ja velkaa otetaan li-

sää, eikä työelämän kehittäminen 

joustavampaan suuntaan etene ja 

nollatuntisopimukset kielletään.

Linjanvetoa

Vauranojan mukaan sosiaali- 

ja terveyspalveluissa tarvitaan 

leveämpiä hartioita, vaikka kun-

ta- tai pakkoliitoksiin ei haluk-

kuutta Turun ympäryskunnista 

löydykään.

– Voisi selvittää, mitä esimer-

kiksi Turun itäiset tai läntiset 

kunnat voisivat yhdessä tehdä? 

Esimerkiksi Kaarina ja Lieto ovat 

eri selvityksissä olleet todella yri-

tysmyönteisiä kuntia. Jos kunnis-

ta tulee yhtä suurta massaa, se ei 

välttämättä ole terveen kilpailun 

kannalta paras vaihtoehto. Yh-

teistyöllä saataisiin lisää hartioi-

ta, mutta säilytettäisiin tietty ket-

teryys ja terve kisailu.

Tulevassa eduskunnassa tar-

vitaan hänen mielestään paitsi 

arjen ymmärtämistä myös lin-

janvetoa.

– Nyt tarvitsemme asiapirk-

koja ja asiaperttejä. Sellaisia, jot-

ka ymmärtävät päätösten vaiku-

tukset arkielämään, mutta joilla 

on myöskin katse vähän kauem-

pana. Poliitikko ei voi päättää pel-

kästään eteen tuoduista asioista – 

silloin valta on muualla.

– Tärkeintä on muistaa äänes-

tää oikein, sanavalmis Vauranoja 

huikkaa ja viitannee myös puolue-

kentän oikeaan laitaan.

Vauranojan mukaan Suomel-

la ei ole tulevissa vaaleissa varaa 

etuisuuksien lupailuun ja etupo-

litikointiin.

– Minusta tuntuu, että kansa 

ymmärtää tämän paremmin kuin 

istuvat poliitikot.

Kaarinan oma iiroviinanen sa-

nookin lupaavansa, ettei lupaa ää-

nestäjille mitään lisää. Viesti on 

vedonnut vaalikentillä.

VARSINAISSUOMALAISTEN valinnanvapautta on lisättävä palve-

luseteleiden nykyistä laajemmalla käytöllä. On varmistettava, että 

asiakkaan valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö valmistellaan 

ensi vaalikaudella.

PARHAAT KÄYTÄNNÖT sekä uudet toimintatavat on otettava so-

siaali- ja terveyspalveluissa Varsinais-Suomessa ennakkoluulotto-

masti käyttöön.

ENNALTAEHKÄISYYN on panostettava hyvinvointisektorilla sekä 

koulutuksessa. Jotta vältytään päällekkäisyyksiltä, yhteistyö kaik-

kien alan toimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen ja opetus- ja nuo-

risotoimen kesken on turvattava. 

KANSALAISJÄRJESTÖJEN toimintaedellytyksistä on huolehditta-

va ja niiden yhteistyötä kuntien kanssa on tehostettava.

4 HYVINVOINTI

5 MAATALOUS JA 
YMPÄRISTÖ

MAA- JA KALATALOUDEN sekä muun ruuantuotannon on oltava 

yrittäjille kannattavaa. Tilojen elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta. 

Elinvoimaisuus taataan vahvalla maakunnallisella edunvalvonnalla.

LAADUKKAAN ja korkeatasoisen kotimaisen ruuan vientiä ulkomail-

LÄHIPALVELUJEN SAATAVUUS on turvattava koko maakunnan 

alueella. Myös kotihoidon ja kotipalvelujen laatu on varmistettava. 

Erityispalvelut on hoidettava keskitetysti, jotta päällekkäisyyksistä 

päästään eroon.

VARSINAIS-SUOMEEN on perustettava yliopiston, TYKS:in ja alan 

huipputoimijoiden kanssa yhteistyössä toimiva valtakunnallinen 

lääkekehityskeskus.

le on edesautettava. On rakennettava vahvaa brändiä ja kannus-

tettava yrittäjiä vientihakuisuuteen. Elintarvike- ja ruuantuotannosta 

on saatava Suomen ruoka-aittaan Varsinais-Suomeen yksi kasvun 

moottoreista, joka tukee myös matkailualaa.

MAAKUNNAN KOULUTUSTARJONNAN on tuettava elintarviketoi-

mialaa nykyistä kattavammin. Korkeakoulujen tutkimustoimintaa on 

suunnattava tukemaan erityisesti biotaloutta.

VARSINAIS-SUOMESTA tulee tehdä ravinneneutraali maakunta. On 

tuettava siirtymistä kokonaan niin kutsuttuun suljettuun kiertoon, jos-

sa kaikki ravinteet, kuten fosfori, otetaan talteen eikä niitä päästetä 

valumaan Itämereen ja muihin vesistöihin.
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Kaarinalainen kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Sanna Vauranoja haluaa, että ihmisten arki sujuu.

Asiapirkko ei lupaile liikoja



6 Auransilta

Mitä yhteistä on koulun oppi-

tunnin ja lentomatkan alkamisel-

la? Molempiin ohjeistetaan: ”Sul-

kekaa kaikki elektroniset laitteet ja 

istukaa hiljaa paikoillanne” . 

Lasten ja nuorten nykytodel-

lisuus on muuttunut: monella on 

älypuhelin, jolla jaetaan omia valo-

kuvia, videoita ja tekstejä erilaisis-

sa sosiaalisen median sovelluksis-

sa. Laitteita halutaan käyttää myös 

opiskelun apuvälineinä. Mobiili-

suus, yhteisöllisyys ja luovuus ovat 

tätä päivää, mutta koululaitos on 

uhkaavasti jäämässä kehityksestä. 

Sähköiset laitteet kun on pidettävä 

kiinni oppitunneilla.

Erityisesti yläkoulussa opiske-

lumotivaatio laskee koko ajan. Mo-

net kansalliset strategiat ja julis-

tukset hallitusohjelmasta aina pe-

rusopetuksen opetussuunnitel-

man uusiin perusteisiin teroitta-

vat tieto- ja viestintätekniikan tär-

keyttä. Kuitenkin nämä taidot ovat 

avain jo tänä päivänä nuorten työl-

listymisessä. Kunnat ovat herän-

neet asialle kovin hitaasti. 

Kaarinan strategiaan on kuulu-

nut rohkeus ja luovuus. Kun oikeat 

ihmiset virka- ja luottamushenki-

löinä ryhtyivät toteuttamaan stra-

tegiaa, syntyi tablet-hanke. Syksyl-

lä ���� kaikki yläkoulun  oppilaat 

saivat henkilökohtaiset tablet-lait-

teet opiskeluvälineikseen. Tulevana 

syksynä alakoulujen �-�. luokkien 

oppilaat siirtyvät tablettien käyttä-

jiksi. Tämän jälkeen  yli ���� oppi-

laalla sekä opettajilla ja ohjaajilla on 

henkilökohtainen laite käytössään. 

Vaikka monella oppilaalla on oma 

älylaite, takaa Kaarinan toimintata-

pa peruskoulun hengen mukaisen 

tasa-arvon.

Edelläkävijä Kaarina on kerännyt 

paljon myönteistä huomiota roh-

keudestaan. Päivän paisteen lisäk-

si edelläkävijä on tuskaillut ailahte-

levasti toimivien verkkojen kanssa, 

odotellut parempia sähköisiä oppi-

materiaaleja ja ratkonut monia pie-

nempiä ongelmia ensimmäisenä 

Suomessa. Opettajat ovat alkujär-

kytyksestä toivuttuaan omaksuneet 

laitteen hienosti työvälineekseen sii-

täkin huolimatta, että pedagogisen 

käytön koulutusta ei ole ollut riittä-

västi. Sitäkään kun Suomessa ei vie-

lä oikein ole olemassa.

Tablettien käytöstä tehdyn sel-

vityksen mukaan oppilaat kokevat, 

että tabletti on lisännyt tiedonha-

kua, parantanut teknologian käyt-

tötaitoja, auttanut pitämään kou-

lutyöt järjestyksessä ja monipuo-

listanut opetusmenetelmiä. Toi-

saalta tablettien käytössä haas-

teelliseksi on koettu houkutus pe-

laamiseen, joten tältä osin opiske-

lun pelisäännöt kaipaavat selkiyt-

tämistä. 

”Alku aina hankalaa, lopussa kii-

tos seisoo.”

KALERVO KORVENSYRJÄ, 
SIVISTYSLAUTAKUNNAN PJ. 

(KOK.)

Seudullisen joukkoliikenteen 

Fölin tulo on aiheuttanut runsaas-

ti keskustelua Kaarinassa. Varsin-

kin Kultanummen suunnalla reit-

timuutokset ovat aiheuttaneet 

hämmennystä, jopa närää.

Kritiikkiin on osin myös aihet-

ta. Alkuperäinen tarkoitus on ol-

lut siirtyä kaupunkimaisempaan 

joukkoliikenteeseen ja entisten 

”kiertoajelureittien” sijaan so-

veltaa vaihdoin toimivia yhteyk-

siä. Uudet linjat eivät kuitenkaan 

tue tätä tavoitetta. Esimerkik-

si K�-linjan tarkoitus oli alun pe-

rin toimia myös syöttölinjana Tur-

kuun suuntautuville runkolinjoil-

le, mutta toteutus on jäänyt puo-

litiehen.

 Pienin muutoksin tilannetta 

voitaisiin kuitenkin merkittävästi 

parantaa niin Kultanummen kuin 

muidenkin K�-linjan reitin varren 

alueiden osalta. Synkronoimalla 

linjan K� aikataulu Liedosta tule-

van linjan � kanssa Ravattulassa 

ja poistamalla tarpeeton seisok-

ki Citymarketin pysäkillä saatai-

siin saumaton ja nopea yhteys Hä-

meentietä Turun keskustaan. Tä-

mä tehostaisi olennaisesti poh-

joiskaarinalaisten joukkoliiken-

teen käyttöä.

Jos K�-linjan reittiin lisätään 

koukkaus Varissuolle, siitä saa-

daan tehokas syöttöyhteys lu-

kuisille Varissuolta liikennöivil-

le busseille niin Kultanummelta 

kuin Verkakaarenkin suunnalta. 

Samalla tuetaan linjan K� liiken-

nöintiä aamuisen työ- ja koulu-

matkaliikenteen tarpeisiin.

Joukkoliikenneyhteyksien pa-

rantumisesta huolimatta seudul-

linen joukkoliikenne kärsii yhä 

kuntarajojen vaikutuksesta, jo-

ten seudullisuudessa on vielä pal-

jon kehitettävää. Tarpeellisia ke-

hityskohteita ovat mm. joukkolii-

kennekadun avaaminen Kohmos-

ta Auranlaaksoon. Myös Littoisia 

palvelevan ���-linjan liikennöin-

tiä voisi tehostaa tai korvata se 

jatkamalla jonkin Varissuon lin-

jan reittiä Littoisiin.

OLLI-PEKKA SYSINORO

KAUPUNGINHALLITUKSEN 
JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN 

JÄSEN (KOK)

Kontorsmaterial
till skolor, hem och

 företag
Toimistotarvikkeet
kouluun, kotiin ja

 yrityksille

www.yrityshuolto.fi

10 % alennus paikalliselle   
yrittäjälle (ei värikasetit, ilmai-
nen kuljetus yli 100 € ostosta )  
• Toimistotarvikkeet
• Kopiontipalvelut
• Värikasetit
• Rahtikirjat
• Hinnoittelukoneet/etiketit
• Tarrakirjoittimet
10 % rabatt åt lokala  
företagare (ej färgkassetter,
gratis transport för min 100 € köp)  

YRITYSHUOLTO OY
Pyhän Katariinantie 6, Kaarina

ma-pe 9-17, la 10-14.30
puh. +358 (02) 469 2155

Toimistotarvikkeet.ai   1   18.2.2015   12:07:37

Ympäristö muuttuu - Kaarina toimii
Kaarinassa tabletit tuotiin mukaan peruskoulun opetukseen. 

Fölin liikennöintiä 
trimmattava Littoisissa

Vain tosi rohkea uskaltaa

KOLUMNI HUPPE-PAPPIKOLUMNI HUPPE-PAPPI

Helsingin vinkkelistä maailma on eri-

lainen. Siinä kun koti-Kaarinassa pohdi-

taan uuden kirjastotalon oikeaa neliö-

määrää, näkyy Arkadianmäeltä koko val-

takunta. Päättymässä olevan vaalikau-

den alkaessa sieltä näkyi uhkaavia pilviä 

suomalaisen hyvinvointivaltion taivaal-

la. Hyviä palveluja oli hyvinä aikoina sää-

detty ihan paapomisasteelle saakka. On-

gelmana oli se, että rahat näiden palve-

lujen ylläpitämiseen eivät enää näyttä-

neet riittävän.

Ratkaisumalli, six packin suuri visio, 

perustui hallinnon rakenteiden keventä-

miseen. Kun hallintoa kevennetään, riit-

tää rahaa toimiviin käsiin. Sitä näkyä läh-

dettiin toteuttamaan niin suuren kunta- 

kuin sote-uudistuksenkin avulla.

Vaalikauden edetessä kävi selväksi, et-

tä kumpikin vuori on liian suuri kiivettä-

väksi. Kunta- ja eduskuntamaailman vä-

lille syntyi tiukka kädenvääntö. Hallitus 

uskalsi rohkeasti toimia visionsa puo-

lesta. Kuntapuoli koki, etteivät hallitusta 

kuntakentän perusteltu kritiikki ja vaih-

toehtoiset ratkaisumallit juuri kiinnosta-

neet. Lausuntoja oltiin antavinaan ja nii-

tä oltiin lukevinaan. 

Hallituksen vision jakajia kunnista ei 

löytynyt. Vastakkainasettelun tie kaatoi 

kuntauudistuksen ja soten. Mutta halli-

tuksen rohkeus ja määrätietoisuus tuot-

tivat runsaasti sellaista aineistoa, johon 

tulevaisuuden keskusteluissa on hy-

vä palata. Kansanedustajiemme kans-

sa uudistuksia pohtiessani en voinut ja-

kaa heidän näkemyksiään. Mutta vilpit-

tömästi kyllä ihailin sitä uskoa, joka heil-

lä asiansa edistämiseen oli. Hyvässä puo-

lueessa voidaan avoimesti olla eri mieltä 

ja silti kokea kuuluminen samaan jouk-

kueeseen.

Tällä vaalikaudella uudistukset jäi-

vät toteutumatta. Tulevalla vaalikaudel-

la maailma Helsingin vinkkelistä näyt-

tää lähes samalta kuin neljä vuotta sitten. 

Hyvinvointiyhteiskuntamme on uhattu-

na. Jottain tarttis tehdä. Vain tosi rohke-

at uskaltavat lähteä yrittämään. Sellai-

sista henkilöistä on Kokoomuksen ehdo-

kasluettelo tälläkin kerralla koottu. Suo-

sittelen!

Menneellä vaalikaudella valtakunnan-

politiikka hallitsi pitkälti myös kuntapo-

litiikan arkea. Kaarinan  kannalta jossain 

määrin epätieteelliset paras kunta -tut-

kimukset ja kuntaselvittäjien tutkimuk-

set todistivat samaa.

Kaarinassa asiat ovat kohtuullisen hy-

vin. Omalla pikku tontillamme olem-

me rohkeasti uskaltaneet tehdä kokoo-

muslaista politiikkaa hyvässä yhteistyös-

sä muiden puolueiden kanssa. Vaikka ku-

kaan ei yksin voi menestyksestä kehuja 

kaapata, niin kyllä Kokoomus on vahvasti 

ollut mukana luomassa sitä Kaarinaa, josta 

kaupungin kotisivuilla kerrotaan:  Kaarina 

on loistanut kärkisijoilla monissa eri valta-

kunnallisissa tutkimuksissa. Meidät on va-

littu Suomen luovimmaksi kunnaksi, ha-

lutuimmaksi asuinpaikaksi, yritysilmapii-

riltään ja palvelultaan Suomen parhaaksi.

Kuntaselvittäjien taloudelliset tutki-

mukset puolestaan todistivat Kaarinan 

olevan Kaarinalle paras vaihtoehto. Jo-

tain meidän on siis pitänyt tehdä kun-

tapolitiikassamme oikein. Meillä on hy-

vä ja monipuolinen tonttitarjonta. Meillä 

on sopivan kokoisen kunnan mahdollis-

tama joustavan tehokas palveluverkos-

to. Olemme olleet eturintamassa uusien 

oppimistapojen etsimisessä ja vanhus-

ten hoidon kehittämisessä. Ja kaikki tä-

mä lisäksi niin taloudellisesti, että olem-

me pystyneet pitämään veroprosenttim-

me kohtuullisena sekä valtakunnalliseen 

että alueelliseen tasoon verrattuna.

Oman kuntansa lisäksi Kaarinan Ko-

koomus haluaa olla rohkeasti kehittä-

mässä alueen hyvinvointia yhteistyössä 

alueen muiden kuntien kanssa. Kuntara-

joista riippumatta yhdessä hoidetaan ve-

si ja viemäri, kaukolämpö lämmittää ta-

lot ja Föli kiikuttaa alueen asukkaita pai-

kasta toiseen.

Sopivan kokoisen kunnan hallinto py-

syy ketteränä ja innovatiivisena. Sellai-

sena se voi myös tarjota esimerkkejä uu-

sista tehokkaista toimintamalleista muil-

le kunnille. Matkia saa.

Helsingin vinkkelissä pohditaan suu-

ria myös edessä olevan vaalikauden ai-

kana. Arjen teoiksi suuret ajatukset 

muuttuvat kuntatasolla ja yksittäisten 

ihmisten elämässä. Kokoomuksen kor-

jausliikkeen keskeiset teemat: työ, osaa-

minen, hyvinvointi, puhtaat ja kestävät 

ratkaisut sekä turvallisuus ovat tie valta-

kunnan ja kotikunnan parempaan huo-

miseen. 

HANNU HURME

VALTUUSTON 1. VPJ. JA 
VALTUUSTORYHMÄN PJ. 

(KOK.)

PAIMIO, Paimiontie 408, p. 470 2406

Kaarina, Paimio, Sauvo
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VAALIPANELI 
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KLO 18.30-20.00

Kahvitarjoilu  klo 18.00

Juontajana Taina Tukia
Päätoimittaja, Kunnallislehti

VAALIPANELISTIT

Keskusta:   Esko Kiviranta
 Annika Saarikko

Kokoomus:       Ville Valkonen
  Sanna Vauranoja

Perussuomalaiset: Janne Aso
                     Silvia Koski

SDP:           Jere Järvinen
                    Katja Taimela

kalervo.korvensyrja@gmail.com
puh. 0400-530294

MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUUTA
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