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Millaisia otteita odotat 

Ura Basketilta ensi kauden 

Korisliigassa?

Sähköpostilla aamuset@aamuset.fi tai tekstarilla numeroon 16183.

Viestin alkuun TS AAMUSET. Hinta 16 snt/160 merkkiä.

ÅBORAAKKELI

MATEKOLTA VÄKIVAHVAT

KUORMAAJAT,

KUROTTAJAT

&
KAIVUKONEET

WWW.MATEKO.FI

TURKU

Varsinais-Suom
i

Harri Laaksone
n 040 901 0708

ESPOO

Uusimaa Heikki Lihav
ainen 040 9010 704

Uusimaa Petteri Sirva
040 9010 713

MIKKELI

Itä-Suomi Keski-Suomi

Tero Sihvo 040 9010 707

PIRKKALA

Pirkanmaa Häme Satakunta

Veijo Repo 040 9010 719

SEINÄJOKI

Etelä-Pohjanm
aa

Veijo Repo 040 9010 719

OULU

Pohjois-Suomi Harri Leppälä
040 9010 701

Pohjois-Suomi Antti Kauppi 040 9010 703

ILKKA LAPPI

KAARINAN Ura Basketin ensimmäi-

nen kausi Korisliigassa oli tuskainen. 

Sarjapaikka säilyi vasta liigakarsinto-

jen myötä. Kaarinassa uskotaan kui-

tenkin, että oppirahat on maksettu.

– Viime kauden suorituksiin on 

totta kai monta syytä. Malik Dimen 

lähtö kesken kauden oli iso asia. Toi-

nen iso asia, mikä menee pitkälti 

valmennuksen piikkiin, oli se, että 

materiaalillemme oli valittu väärä 

pelitapa, analysoi Uran päävalmen-

taja Kristian Palotie.

Alkukaudesta Ura onnistui haasta-

maan useita joukkueita ja napsimaan 

pisteitä, mutta Dimen lähdettyä 

suunta kääntyi. Uran kautta joulun 

jälkeen värittivätkin pitkät tappio-

putket.
– Meidän pelaajamme lähestyivät 

peliä monin eri tavoin. Se näkyi en-

nen kaikkea huonona sitoutumisena, 

kun tappioita alkoi kasaantua.

Yksi oppi, joka viime kaudesta 

saatiin, on se, että mahdolliset kes-

ken kauden tapahtuvat pelaajasiirrot 

poispäin näkyvät aiempaa selvem-

min seuran pankkitilillä.

– On totta kai mahdollista, että 

pelaajia lähtee meiltä ensi kaudel-

lakin kesken kauden. Dimesta saatu 

oppi oli kuitenkin se, että pelaaja-

siirroista saadut kompensaatiot ovat 

nykysopimuksissa aiempaa suurem-

pia.

HETI viime kauden päätteeksi Pa-

lotie linjasi, että ensi kaudella Ura 

ei aio olla Korisliigassa peräpään 

valvoja. Kaarinassa operoidaan pie-

nellä budjetilla, mikä tarkoittaa sitä, 

että kovan profiilin kotimaisiin han-

kintoihin Uralla ei käytännössä ole 

Oppirahat maksettu

Ura Basket haluaa erottua Korisliigassa pelitavalla

Ura Basketin päävalmentaja Kristian 

Palotie uskoo, että kaarinalaisten oppi-

rahat Korisliigassa on maksettu. 

mahdollisuuksia. Kilpailuetua pitää 

löytää muualta.

– Meidän budjetilla saamme hyvin 

harvoin pelaajia, jotka yksilötaidolla 

olisivat parempia kuin vaikkapa Vilp-

paan tai Seagullsin pelaajat. Meidän 

pitää luoda etu vastustajaan erilai-

sella pelitavalla. Se oli yksi ongelma 

viime kaudella pelitapamme oli lop-

puen lopuksi aika lähellä sitä, miten 

muutkin pelasivat ja he toteuttivat 

sitä meitä paremmin.

Kun Uran joukkueharjoitusten al-

kuunkin on vielä vajaat pari viikkoa, 

ei Palotie lähde avaamaan pelitaval-

lisia suunnitelmiaan perinpohjaisesti, 

mutta yhden konkreettisen tavoit-

teen hän paljastaa.

– Konkreettisin muutos ensi kau-

della on, että meidän täytyy lisätä 

vauhtia pelaamiseen, Palotie linjaa.

HEINÄKUUSSA julkistettujen sopi-

musten myötä Uran kokoonpano 

on hyvää vauhtia muotoutumassa. 

Loppukuusta Ura julkisti kolmen 

amerikkalaispelaajan sopimukset. 

Tyrell Green, Dustin Thomas ja 

Stephaun Branch on kolmikko, 

jonka varaan iso osa Uran ensi kau-

den menestystoiveista lasketaan.

Myös valmennuspuolelle Ura on 

saanut kaivattua vahvistusta, kun 

kokenut Andy Johnston liittyy kaa-

rinalaisten valmennusryhmään.

– Valmennuksen tarkat roolit sel-

kiytyvät, kun päästään parketille har-

joituksiin, mutta Andy tulee ainakin 

olemaan linkkinä divari B:tä pelaa-

van kakkosjoukkueen ja edustuksen 

välillä. Lisäksi hän ottaa amerikkalai-

set siipiensä suojaan, Palotie kertoo.

Mikael Rydenfelt

Tonni lähestyy

KUN Inter voitti 

RoPSin Rova-

niemellä 2–0, 

nähtiin pieni 

pala jalkapallo-

historiaa. Albion 

Ademin (kuvassa) ja Filip Valencicin 

maalit veivät Interin neljännelle sijalle 

Veikkausliigan kaikkien aikojen maali-

tilastossa. Tilastoon on laskettu maalit 

kaudesta 1990 alkaen.

Interillä on tällä hetkellä kasassa 909 

maalia. Tilastossa TPS on sijalla viisi 

907 maalilla.

Interin edellä tilastoissa on kolmantena 

Haka 937 maalilla ja Mypa 949 maalil-

la. Tilaston ylivoimainen ykkönen on 

HJK. Klubilla on tällä hetkellä kasassa 

1647 maalia.

Inter on kuluvalla kaudella ollut Veik-

kausliigan tehokkain joukkue hyökkäys-

suuntaan. 17 ottelussa on syntynyt 32 

maalia. Jos tahti säilyy kauden loppuun 

asti nykyisenkaltaisena, Inter nousee jo 

melko lähelle Hakaa.

Ensi kaudella Inter noussee ainakin 

yhden pykälän taulukossa, sillä Mypan 

maalimäärä Veikkausliigassa ei ole kas-

vamassa ainakaan ensi vuonna. Ensi 

vuonna voikin sitten seurata Interin ja 

Hakan taistelua kaikkien aikojen tilas-

ton kakkospaikasta voi seurata varovai-

sella mielenkiinnolla ensi kaudella.

Tuhannen Veikkausliigamaalin ker-

hoon HJK saa vielä odottaa seuraa, 

mutta voihan sitä mielessään spe-

kuloida onko sen tuhannen maalin 

tekijä jo nyt Interin paidassa. Interin 

historian ensimmäisen maalin Veik-

kausliigassa iski muuten Kimmo Kar-

vinen HJK:ta vastaan 28. huhtikuuta 

1996. ILKKA LAPPI

TPS kiinnitti ruotsalaiset

HC TPS on tehnyt ensi kauden kat-

tavat sopimukset Anton Holmin, 

Filip Windlertin ja Henrik Larssonin 

kanssa. Ruotsalaiskolmikosta Holm 

on pelipaikaltaan hyökkääjä ja Win-

dlert ja Larsson puolustajia. 29-vuo-

tias Holm ja 26-vuotias Windlert 

saapuvat Allsvenskanissa pelanneen 

AIK:n riveistä. 24-vuotias Larsson 

pelasi päättyneellä kaudella pää-

osin Allsvenskania BIK Karlskogan 

paidassa. 
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Mistä Turun kaupungin

mielestäsi pitäisi

säästää?  

Sähköpostilla aamuset@aamuset.fi tai tekstarilla numeroon 16183.

Viestin alkuun TS AAMUSET. Hinta 16 snt/160 merkkiä.

Mikä romahdutti talouden?

Turun kaupungin alijäämä paisumassa 55,5 miljoonaan euroon

UUTISANALYYSI

TURUN kaupungin talouden toinen 

osavuosikatsaus on synkkää luetta-

vaa. Ennusteen mukaan kaupungin 

talous on painumassa alijäämäiseksi 

55,5 miljoonaa euroa ja tilinpäätös 

olisi 57,3 miljoonaa euroa miinuk-

sella.
Syitä ja seurauksia pohdittiin vii-

me maanantaina valtuuston iltakou-

lussa. Taloudesta vastaavan johtajan 

tehtävät jättävä Jukka Laiho esiintyi 

viimeisen kerran valtuuston edessä. 

Hänellä ei ollut hyvää kerrottavaa. 

Hän kuitenkin muistutti, että bud-

jettiin oli jo leivottu alijäämää 34,5 

miljoonaa euroa. Sille on siis valtuus-

ton hyväksyntä. Vuoden mittaan 

miinusta on kuitenkin tullut runsaat 

20 miljoonaa euroa lisää. 

Se ei ole vähän. Menot ovat kas-

vamassa 56,4 miljoonaa euroa, tulot 

vain pari miljoonaa euroa. 

– Kone käyttää 96,2 miljoonaa 

euroa enemmän rahaa kuin sinne 

tulee. Syömävelkaa on 57 miljoonaa 

euroa tänä vuonna, ynnäsi Laiho.

PAHINTA on se, että investointikyky 

romahtaa. Velkaa otetaan lisää. Ko-

rollinen velkaa nousee heinäkuisesta 

768 miljoonasta eurosta vuoden lo-

pun 837 miljoonaan euroon. Tulora-

hoitus ei riitä edes peruskorjauksiin.

– Suhteellisen synkältä näyttää, 

tiivisti Laiho.

– Tämänkaltainen tulos ei mah-

dollista velanottokykyä.

– Yleinen taloustilanne ja suhdan-

ne on aika hyvä. On huolestuttavaa, 

että kaupungin oma talous näyttää 

painuvan pahasti pakkaselle tänä 

vuonna, myönsi myös kaupungin-

johtaja Minna Arve.

Hankalinta on se, että emon (kau-

punki ilman yhtiöitä) vuosikate on 

painumassa miinukselle ensi kertaa 

pitkiin aikoihin.

– Se on hyvin poikkeuksellista. 

Ihan äkkiä ei tule mieleen vastaavaa 

tilannetta, sanoi Arve.

KUNTATALOUDESSA on ollut tavan-

omaista, että alkuvuoden synkkiä en-

nusteita kiritään loppuvuodesta kiinni 

erilaisin toimenpitein, muun muassa 

talkoovapailla ja kieltämällä tavaran 

ostaminen varastoon. Loppukiri-

mahdollisuuksia heikentää nyt se, että 

kiky-sopimus leikkasi julkisen sektorin 

palkansaajien lomarahoja. Monikaan 

ei silti muuttanut veroprosenttiaan. 

Se tarkoittaa, että veronpalautuksia 

maksetaan nyt paljon. Se on poissa 

nimenomaan kuntien pussista.

Laiho arvioi, että alijäämäennuste 

vaikuttaa ”erittäin realistiselta”. Hy-

vällä loppukirillä alijäämää on ehkä 

mahdollista kutistaa noin kymmenel-

lä miljoonalla eurolla. Jää nähtäväksi 

toteutuuko se.

Negatiivinen vuosikate (-3,8 mil-

joonaa euroa) on suurin murheen-

kryyni. Laiho muistutti, että vaikka 

55 miljoonaa on paljon rahaa, se 

on kuitenkin vähän siihen nähden, 

että liikevaihto on yli miljardi euroa. 

Negatiivinen vuosikate kuitenkin 

tarkoittaa, ettei investointeihin ole 

varaa. Niitä on tulossa, eivätkä rai-

tiotie tai superbussit ole pienimmistä 

päästä.
– Puhumme tulevaisuudesta. Pitäi-

si kyetä investoimaan myös kasvuun. 

Kasvuinvestointien edellytyksenä on 

tasapainoinen käyttötalous, arvioi 

Laiho.
Laihon laskujen valtio on toimen-

piteillään vienyt vuodesta 2012 läh-

tien kuntataloudesta noin 2,5 miljar-

dia euroa.

– Ilman leikkauksia pohjassa olisi 

80 miljoonaa euroa enemmän. Kau-

pungin talous olisi tasapainossa.

LASSE VIRTANEN

Siirtoviivemaksut kääntyivät rajuun kasvuun

LASSE VIRTANEN

VALTUUSTO myönsi maanantaina 

sosiaali- ja terveyslautakunnalle lisää 

rahaa 14,4 miljoonaa euroa hyvin-

vointitoimialan budjettiylitysten 

paikkaamiseen. Tuloarviota pienen-

nettiin 1,3 miljoonaa euroa. Lauta-

kunta pyrkii 4,4 miljoonan euron 

säästöihin loppuvuonna.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 

suurin murhe on Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin (VSSHP) maksu-

osuus, joka kasvaa merkittävästi en-

nakoidusta. Jo lähtötilanteessa piirin 

ja kaupungin arvioissa oli useiden 

miljoonien ero.

Lisää kustannuksia syntyy siitä, 

että niin sanotut siirtoviivepäivät ovat 

jälleen kääntyneet kasvuun. Turun 

kaupungin kontolle kertyi elokuun 

loppuun mennessä Tyksissä ja Turun-

maan sairaalassa 3 376 siirtoviivepäi-

vää, joka on 74,4 prosenttia enemmän 

kuin viime vuonna samaan aikaan. 

Neljän ensimmäisen kuukauden ai-

kana kasvua oli jopa 230 prosenttia. 

Syynä olivat hoitojaksoja aiheuttaneet 

influenssat ja epidemiat.

– Syy suurimmaksi osaksi tähän 

valtavaan nousuun on ollut se, 

että viime kevät oli poikkeuksel-

linen. Infektiotaudit veivät ihmi-

siä huonoon kuntoon. Tällaisia ei 

voida millään ennakoida, totesi 

valtuustossa Pirjo Lampi (ps.), 

joka istuu sosiaali- ja terveyslau-

takunnassa.

Siirtoviiveellä tarkoitetaan sitä 

aikaa, jonka potilas viettää jatko-

hoitopaikan puuttuessa sairaalassa, 

vaikka tarvetta erikoissairaanhoi-

toon ei enää ole. Piiri perii sakkoa 

ylipäivistä. Siirtoviivemaksuista kertyi 

elokuun loppuun mennessä yli kaksi 

miljoonaa euroa, miljoonan enem-

män kuin vuosi sitten

– Päätöksiä kaivataan sairaan-

hoitopiirin hoitoketjujen osalta, 

päätöksiä rakenteista. Meidän pitää 

kehittää ratkaisuja, miten järjestelem-

me asioita uudelleen, jotta oikeasti 

pystymme vaikuttamaan kustannuk-

siin. Eivät kustannukset pienene sillä, 

että todetaan, että käytetään liikaa, 

arvioi Piia Elo (sd.), joka on myös 

VSSHP:n hallituksen puheenjohtaja.

– Piiri ei yksin ratkaise ongelmia.

Piia Elo (sd.) ja Lauri Kattelus (kok.).

Ari-Matti Ruuska

Supo tulee 

KRP:n avuksi
SUOJELUPOLIISI auttaa Keskusrikos-

poliisia Paraisten laajoissa kotietsin-

nöissä takavarikoidun aineiston läpi-

käynnissä. Poliisi ei mainitse yritystä 

nimeltä, mutta kyseessä lienee mat-

kailuyritys Airiston Helmi Oy, jonka 

epäillään olleen perustettu rikollisen 

toiminnan kulissiksi. Tietoteknisen ai-

neiston määrä on tämänhetkisen arvi-

on mukaan 100–200 teratavua, mikä 

vastaa noin 50 000–100 000 kahden 

gigatavun muistitikun sisältöä.

Poliisi löysi viikonlopun kotietsin-

nöissä tietoteknisen materiaalin 

lisäksi noin kolme miljoonaa euroa 

käteistä rahaa. Kaksi henkilöä van-

gittiin tiistaina Varsinais-Suomen 

käräjäoikeudessa.

Paimioon uusi Lidl

LIDL avaa Suomen 177:nnen myymälän-

sä Paimiossa torstaina 4. lokakuuta kello 

8. Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussin-

mäki ja Lidlin kiinteistö- ja kehitysjohtaja 

Virpi Kaikkonen leikkaavat myymälän 

edustalla nauhan avajaisaamuna.

Myyntipinta-alaa on noin tuhat ne-

liötä. Paimion Lidl työllistää noin 15 

henkilöä, joista puolet on Paimioon 

rekrytoituja uusia työntekijöitä ja 

puolet lähiseudun muista myymälöis-

tä siirtyneitä. Myymäläpäällikkönä 

toimii Mervi Kaleva. Seuraavan kerran 

Lidlin avajaisia vietetään joulukuussa, 

kun ketju avaa myymälä Lausteella.

Orton huomio 

ontuviin eläimiin

ELÄINLÄÄKÄRIASEMA Pet-Vet avaa 

maaliskuussa pelkästään ortopediaan 

keskittyvän eläinsairaalan. Ortopedi-

sen eläinsairaalan asiakaskuntaa ovat 

kaikki lemmikit ja urheilukoirat, jotka 

ontuvat eli joilla on tuki- ja liikunta-

elinvammoja tai -sairauksia. Pet-Vet 

Orto avaa maaliskuussa.

Koirien yleisin ortopedinen kirurgi-

nen vamma on polven eturistisiteen 

repeämä. Myös kissoilla on paljon 

tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, 

mutta niitä tunnistetaan huonosti. 

Jos kissa ei hypi ja nukkuu paljon, 

syynä voi olla nivelrikko.

Kaistoja suljettuna Savitehtaankadulla 

KATUALUEELLE ulottuva rakennustyö 

Savitehtaankadulla, Tykistökadun 

risteysalueella, sulkee yhden ajo-

kaistan keskikorokkeen molemmin 

puolin sekä Itäharjun puoleisen ke-

vyenliikenteenväylän. Haittaa esiin-

tyy molemmissa ajosuunnissa. Myös 

Tykistökadulta Savitehtaankadulle 

käännyttäessä vasemmanpuoleinen 

kääntyvien kaista pysyy suljettuna 8. 

lokakuuta saakka. Nopeusrajoitukse-

na on 30 kilometriä tunnissa. 

Haetaan am
mattitaitoist

a
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Logomonsilta voi olla valmis ensi

vuoden kesäkuussa.
Asiat s.2
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SANKUKAI .F I

P. 050 590 7660

sankuka i@sc i . f i

Sankuka i r y.
Akse l i n t i e 5 C 10

20200 Turku

     :

sankuka i  r y -Tu rku

FLÖR KAURAKATU 43, TURKU, KAUPPAKESKUKSET SKANSSI JA MYLLY FLÖR.FI

UUSIA TAIMIERIÄ 
SAAPUNUT

ESIM. HEDELMÄPUITA 

JA MARJAPENSAITA

PALJON ERI LAJIKKEITA

HURMAAVAT 
HORTENSIAT 

PALJON ERI LAJIKKEITA

MUISTA ALOITTAA 
PUUTARHAN 

SYYSLANNOITUS!

Täysin uudistetusta K-Supermarket Runosmäestä

MA-PE KLO 10 ALKAEN! 

Korjasmäenkatu 1, 20360 TURKU

puh. 02-277 3030, juha.poyhonen@k-supermarket.fi

R U N O S M Ä K I

Tavallista parempi ruokakauppa TARJOUKSET VOIMASSA TO–LA 15.-17.8.2019 TAI KUNNES ERÄ ON MYYTY LOPPUUN!

Palvelemme: MA-LA 6.30-23 ja SU 10-23

EDULLISESTI RUOKAPÖYTÄÄN

K-RUOKAMESTARIN PAREMPI 

SIKA-NAUTAJAUHELIHA

GRILLATTU
KOKONAINEN BROILERI

KG499 KPL299

RAJ 5KG/TALOUS

RAJ 2/TALOUS499
KG

RAJ 5KG/TALOUS

RAJ 2/TALOUS
299

KPL KG11901190

KEITTOBAARI
KUUMAA SOPPAA TARJOLLA 

MA-PE KLO 10 ALKAEN! 

ELOKUUN ENSIMMÄINEN NETTIAJANVARAUS - 20 %  

(Tarjous on voimassa 31.8.19 asti ja koskee elokuun ensimmäistä hoitoa) 

Laajensimme Kaarinan keskustan toimipistettä kasvaneen 

kysynnän vuoksi. Tule tutustumaan keskustan toimitilaan! 

AVOIMET OVET KE 21.8. KLO 13-17 

Palvelemme edelleen myös Littoisissa ja teemme kotikäyntejä. 

 

Tervetuloa!            Välkommen! 

Fysioterapia- ja hierontapalvelut | Relaxion Oy 

Kaarina:  Pyhän Katariinan tie 7, Kaarina (R-kioskin talo) 

Littoinen: Luhakatu 1, Littoinen (Terveysaseman talo) 

Ajanvaraus: www.relaxion.fi tai puhelimella 040 511 8294 

 

Ilmaisessa ohjelmassa on: 

 

• toimitilan, palveluiden ja henkilöstön esittelyä 

• alaraajaongelmien klinikka (15 min) 

• faskia- eli lihaskalvohoitokokeilu (15 min) 

• fysioterapeutin neuvontaa ja ohjausta 

• JOBST tukisukkien mittaus ja myynti 

• kahvi- ja pullatarjoilua 

• palvelulahjakorttien arvonta (3 kpl) 

Huom! Varaa aika kotisivuiltamme 15 min hoitokokeiluihin  
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vain18,90kpl

Gsm 040 5931 612  www.skanssinsuutari.fi SUUTARI

Huom! Tämä kuponki käy vain 

Skanssin suutarissa!



Kauppakeskus Skanssin

SUPERTARJOUS

Samuli Hietarinta on oppi-

nut muistamaan ja juhlis-

tamaan nimipäivänsä vasta 

aikuisiällä.

Allakka s. 8

Sampusta 

Hietsuksi Kun sanoilla ei avata tunne-

lukkoja, voi ratkaisu löytyä 

voimauttavasta valokuvakses-

ta, jossa malli määrää tahdin.

Hyvä elämä s. 12

Kun malli
ottaa ohjat Asiaa saunanpesun tärkeydes-

tä, Koroisten elävöittämisestä 

sekä talosta, jonka pihalam-

messa asuu neljä karppia. 

Koti&rakentaminen s. 19–33

Koti&
rakentaminenKoti&rakentaminen

Aamuset

Sivut 19–31

KORJAUSRAKENNUS

TUOMINEN

P. 040 579 2667

Timpurinkatu 4
, 20780 KAARINA

timo.tuominen@kotikone.fi

KAIKKI KOdIN 

REMONTIT

Kullervo Nevalaisen mukaan 

alueen kehitys riippuu siitä, 

miten asumisen tiiviys ja pal-

velujen saatavuus kohtaavat.

Sivu 28

Viihtyisyys 

vaakakupissa

Raisiolainen Venhon perhe 

muutti vanhan rintama-

miestalon unelmakodik-

seen.

Sivut 24–25

Tilaa 
elämälle

Sauna on pestävä useam-

min kuin kaksi kertaa vuo-

dessa. Puhtaan näköinen 

sauna ei aina ole puhdas.

Sivu 20

Kaksi kertaa 

ei riitä

Finnsiirto Oy

Lieto | Vakiotie 11, 21420

Tampere | Keskuojankatu 30, 33900

Myynti 0207 351 601

Huolto 0207 351 607

Vuokraus 0207 351 606

myynti@finnsiirto.fi

huolto@finnsiirto.fi

vuokraus@finnsiirto.fi

Nissan 4500 kg kaasu 

vm. 2012 17.900 €

Hyundai 3500 kg sähkö 

vm. 2019 PYYDÄ TARJOUS

Avant 523 vm. 2019 

24.900 €

Toyota 1800 kg diesel 

vm. 2008 13.900 €

Avant 423 vm. 2019 

20.900 €

Toyota 1800 kg kaasu 

vm. 2013 16.900 €

Linde sähkö 1600 kg 

vm. 2013 10.900 €

ABT 2500 kg diesel 

vm. 2010 9.900 €

NYT JOPA 3 VUODEN / 6000 H TEHDASTAKUULLA

VARASTOSSAMME ON SUURI MÄÄRÄ 

UUSIA JA KÄYTETTYJÄ KONEITA, 

KYSY LISÄÄ!
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TIMO SALMESMAA

Puutori, 20100 Turku

www.waterloo.fi

Puh. 040 579 1701

Pe 5.10. klo 22.00

THE FISHERMEN,

DR DAN (UK) AND

EETU KUJALA.
Indie-folk & alternative rock.

5€ ovelta

La 6.10. klo 22.00

FOUR THOSE ABOUT

TO ROCK (HKI).

Rock covers inc. AC/DC, GNR,

Foo Fighters. Vapaa pääsy

Syksyn toinen Iholla-ilta tuo 

Hunter’sin lauteille Palefa-

cen. Miehen esikoisalbumia 

The Pale Ontologist on pi-

detty kotimaisen hip-hopin 

kulmakivenä. Varissuo-

musikaalin luomiseen osal-

listunut räppäri torstaina 

livenä.

Ben Serlo

Voiveljien uusi ruokatapahtuma VOILLÀ levittäytyy viikonloppuna kuuteen ravintolaan. 

Smör, E.Ekblom, Göran, Bruukki, Tiirikkala ja Panini vastaanottavat palkitut keittiömes-

tarit.  Juomakulttuuriakaan ei ole unohdettu, vierailevat baarimestarit miksaavat aro-

mikkaita syysdrinkkejä.

Wavebreakmedia

Olavin Krouvi kiri ensimmäisten joukossa Oktoberfes-

tien kuohuntaan. Olkkku hemmotteli kantiksiaan sak-

salaisherkuilla. Vivi  Enqvist, Joni Raitanen ja rp. Päivi 

Lammassaari kostuttivat kielenkannat. Tommi Länti-

nen viimeisteli aistinautinnot vuosikertahiteillään.

Timo Salmesmaa

Neljän tiedekunnan Girl-

power kupli naisenergiaa 

Marilynissa. October-

festien syyskarnevaalit 

jyräävät teutonikemut 

Vegasissa keskiviikosta 

lauantaihin.

Mikko Aromaa

Spekti niittasi Storagen 

äärimmilleen. BilleBeino 

weekendiin oroientoituva 

Henri Lind ja Linnateatte-

rin Appivanhempien ABC 

-komedian vastaanotosta 

iloinnut Kalle Lamberg 

relasivat yössä.

Timo Salmesmaa

Varsin mielenkiintoinen artistivierailu värittää Turun 

Kirjamessujen jatkoja Apollossa. Kirjailijoista ja TV-

toimittajista koostuva Nyrok Dolss musisoi perjantai-

na Apollossa. Xlusiven puolella miksaavat Veteraani-

seppä & Tulokasjukka.

Pekka Elomaa

Shake it baby! Naima kestitsi vakkareitaan mittavilla Kantisju-

lilla. Karaoke raikui ja Liven parketti viekotteli intiimiin kehon-

kieleen. Yökerhon lokakuun artistivierailuista vastaavat mm. 

Mikko Harju sekä Pikku G.

Globalstock

PERJANTAINA 5.10.

STATUS QUO TRIBUTE

RAVINTOL
A BASSO

Littoistentie 8
1, Varissuon li

ikekeskus

Puh. 0400 968 731

Avoinna joka p
äivä

Showtime n. k
lo 23.00 - ilmainen -

LAUANTAINA 6.10.

OLLI KÄRKI klo 14.00

FIRMA- JA

PERHEJUHLIEN

ONNISTUNUT

PITPPAIKKA!,

Lounaat, pä
ivälliset

ja illalliset

keskellä kauneinta

Turkua - upealla

Aurajokinä
kymällä.

SVARTE RUDOLF

www.svarterudolf.fi

Aurajoki Turku

Pöytävaraukset vain puhelimitse

(02) 250 4567

Ryhmätarjouspyynnöt

rudolfina@rudolfina.fi tai

ravintolasvarterudolf@gmail.com

PE 5.10. Raappa
na

ja reggae-ilta

Liput ennakk
oon 10€ (ennakkomyynti päättyy

4.10.)

Ovelta 12€ sis. narikka.
Liput VAIN Iloisesta Här

ästä.

TULOSSA: Ha
lloween

viikonloppuun
...

PE 2.11. Badfellas
&

Teasen’n Tickle Burlesq
ue

Paras puku palkitaan!

-FREE ENTRY-

LA 20.10.
Jyrkkälä Sabo

tage

Plays Black Sabbath

-FREE ENTRY-

Ieskatu 1, 20210Tur
ku, p. 02 232 0015
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KOLUMNI

Aamuset
39. vuosikerta. Sitoutumaton  

Sanomalehtien liitto ry:n jäsen.
www.aamuset.fi

OSOITE

Artukaistentie 10, 20240 Turku

KUSTANTAJA

Turun Tietotarjonta Oy/TS-Yhtymä

PAINO

Salon Lehtitehdas, Salo

JAKELU

Turku-Palvelu Oy

www.turkupalvelu.fi

ma-pe klo 9-16 02 4808 8935 

TOIMITUS

Päätoimittaja

Lasse Virtanen 040 589 0820

Toimitussihteeri

Teemu P. Peltola 02 269 3941

Juttuvinkit: aamuset@aamuset.fi

MEDIAMYYNTI

mediamyynti@aamuset.fi

Myyntineuvottelijat

Anne Andersson 050 310 8957

Susanna Kallio 050 310 8952

Sanna Lujala 050 310 8953

Päivi Pyöli 050 310 8955

Heta Peltonen 050 566 2858

JetSet-tuottaja

Timo Salmesmaa 050 310 8956

Myyntijohtaja

Susanna Lumikanta 050 465 3640

AD
Jaana Mikkonen 050 310 8960

Ilmoitusaineistot

ilmoitukset@aamuset.fi

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@aamuset.fi

8–16
SEURAAN aina kiinnostuksella kellonaikoihin liittyvää kes-

kustelua. Pitäisikö siirtyä pysyvästi kesä- tai talviaikaan? 

Pitäisikö koulupäivän alkaa vasta yhdeksältä? Varsinkin 

virastoaikoihin liittyvä keskustelu kiinnostaa sattuneesta 

syystä.

Itse pystyn synkronoimaan elämääni yhteiskunnan kans-

sa, mutta tunnen monta ihmistä, jotka tekevät sen enem-

män tai vähemmän onnistuneesti. Aika moni heistä onkin 

hakeutunut enemmän tai vähemmän suunnitellusti free-

lanceriksi eri aloille.

Vaikka pystynkin toimimaan kahdeksasta neljään pyöri-

vässä yhteiskunnassa, kannatan lämpimästi kaikenlais-

ta työaikajoustoja. Pääasia kaiketi on, että työt tulevat 

hoidetuksi.

Pian 39 vuotta kestäneen elämäni yksi suurista oivalluk-

sista, niitä ei ole osunut kohdalle turhan usein, pälkähti 

päähäni parikymppisenä iltalukiolaisena. Minun ei tarvit-

se olla niin kuin muut.

Siihenastisen elämäni olin yrittänyt sopeutua toimimaan 

yhteiskunnasta omaksutun mallin mukaisesti. Ajatusta-

vassani maailma toimi kahdeksasta neljään, jonka jälkeen 

koitti vapaa-aika.

Ajatus murskautui iltalukiossa, kun koulupäivä alkoi kello 

16.15. Aika nopeasti se myös johti siihen, että opiskelin 

öisin ja nukuin pitkään aamuisin.

Sittemmin muun muassa vanhemmuus on pakottanut 

palaamaan lähemmäs yhteiskunnan vuorokausirytmiä.

MUTTA se ei tarkoita sitä, että pystyisin toimimaan tehok-

kaasti kahdeksasta neljään.

Omien tehokkaiden työaikojen tunnistaminen ei ole mi-

kään uusi juttu. Monet asiantuntijat ovat jo monta vuotta 

sanoneet, että esimerkiksi työajan pidennys ei juurikaan 

vaikuta tehokkuuteen. 

Näitä asiantuntijoita itseni on helppo uskoa. Itselleni te-

hokasta työaikaa on aamupäivä. Iltapäiväkahden aikaan 

parasta mitä voin tehokkuuteni kannalta tehdä on ottaa 

päiväunet. Sitten taas illalla noin kuudesta eteenpäin pys-

tyn tehokkaasti tekemään työtä muutaman tunnin.

ILKKA LAPPI

Tack…

…nej tack!

TERÄVÄSTI TWITTERISTÄ

M
IS

TÄ
 T

O
I O

N
?

Turun kaupungin 

ala-arvoinen kotihoito

JO on aikoihin eletty. Turun 

kaupungin pesijä tulee riite-

lemään potilaan pesusta. Poti-

laan, joka ei pysty tekemään 

yhtään mitään kotonaan. Ja 

jotkut pesijät tulevat seiso-

maan eteiseen ja sanovat, että 

potilaan ja iäkkään ihmisen pi-

tää itse olla aktiivinen ja pestä 

itse itsensä.

Turun kaupunki ottaa sit-

ten rahat. Sairaanhoitaja on 

kuulemma sanonut, että itse 

pystyy pesemään. Turun kau-

pungin kotihoito on ainakin 

itäisessä Turussa täysin ala-ar-

voinen. Eräskin iäkäs vanhus 

on tosi vihainen, kun on niin 

huono pesu ja kotihoito.

Jotain pitäisi tehdä, jotta täl-

lainen törkeä käyttäytyminen 

kotihoidosta saadaan loppu-

maan. Osa pesijöistä käyttäy-

tyy jatkuvasti syyllistävästi. Pe-

sijän mukaan ei auta yhtään 

vastuuhenkilölle valittaminen.

On myös väärin, että ko-

tihoidon piirissä oleva ei saa 

käyttää terveyskeskuslääkäriä.

ITSEKIN VANHUS

VEIKKAUS takoi voittoa viime 

vuonna yli miljardin. Mikä 

ihme se on, ettei valtio halua 

ulkomaisia vedonlyöntiyhtiöi-

tä sekoittamaan systeemiä.

VIIKONLOPPUNA televisiosta 

tulee Valioliigaa. Suomen Li-

verpool-faneille tuntuu olevan 

kova paikka, kun Teemu Puk-

ki meni nyt Anfieldin porukan 

ohi nokkimisjärjestyksessä.

TAAS saa kuulla marinaa sii-

tä, kuinka kaupungissa pide-

tyt musiikkifestarit tuottavat 

häiritsevää ääntä. Hohhoijaa. 

Jos ei halua kuulla kaupun-

kielämän ääniä, ei kannata 

asua kaupungissa. Asia ei ole 

tämän vaikeampi.

VESUVIUKSEN rinteeseen ra-

kennettiin ensimmäinen fu-

nikulaari vuonna 1880. Tästä 

on jo pian 140 vuotta, mutta 

Kakolan rinteeseen rakennet-

tua italialaista funikulaaria ei 

vain saada toimimaan. Funi-

culì, Funiculà!

Juuso Anteroinen

@juusoanteroinen

”Huomenna reppuselkäiset 

menijät valloittavat Turussa 

kadut. Annetaan heille turval-

linen koulutie! #jarruta #kou-

lutie #koululaiset #liikennetur-

vallisuus #koulu”

(13.8.)

MATEKOLTA VÄKIVAHVAT

KUORMAAJAT,

KUROTTAJAT

&
KAIVUKONEET

WWW.MATEKO.FI

TURKU

Varsinais-Suom
i

Harri Laaksone
n 040 901 0708

ESPOO

Uusimaa Heikki Lihav
ainen 040 9010 704

Uusimaa Petteri Sirva
040 9010 713

MIKKELI

Itä-Suomi Keski-Suomi

Tero Sihvo 040 9010 707

PIRKKALA

Pirkanmaa Häme Satakunta

Veijo Repo 040 9010 719

SEINÄJOKI

Etelä-Pohjanm
aa

Veijo Repo 040 9010 719

OULU

Pohjois-Suomi Harri Leppälä
040 9010 701

Pohjois-Suomi Antti Kauppi 040 9010 703

Puuttuuko hallitus 

kristittyjen vainoihin?

KRISTITTYIHIN kohdistuvia 

vainoja tutkivan ihmisoikeus-

järjestö Open Doorsin mu-

kaan maailmassa on yli 200 

miljoonaa kristittyä, jotka jou-

tuvat kokemaan sortamista 

uskonnostaan johtuen. Kristit-

tyjä sorretaan jopa kymmenissä 

maailman maissa. Joka päivä 

keskimäärin 11 kristittyä tape-

taan uskonnollisista syistä.

Suomen mediassa tämä va-

kava tragedia on jäänyt lähes 

uutispimentoon, vaikka Suomi 

voi reagoida niin ulkopoliittisesti 

kuin sisäpoliittisestikin.

Suomen pitää ottaa tiukempi 

linja kristittyjä sortavien maiden 

hallituksiin. Lisäksi on aiheellis-

ta asettaa vainotuiksi tunnetut 

kristityt ryhmät etusijalle, jos 

turvapaikkajärjestelmää ja pa-

kolaiskiintiötä jatketaan.

Pääministeri Rinteen halli-

tuksen kasvavat panostukset 

kehitysyhteistyöhön on käytävä 

läpi uskonnonvapauden näkö-

kulmasta.
VILLE TAVIO (PS.),

EDUSKUNTARYHMÄN

PUHEENJOHTAJA

Oikaisu
AAMUSET-LEHDESSÄ (7.8.) 

kerrottiin virheellisesti Olli 

Santalahden toimineen kesän 

lääketestaajana. Hän on toimi-

nut lääke-esittelijänä.

RAISIO
K-Supermarket Raisiocenter
Mylly

NAANTALI
K-Supermarket Ukkopekka

KAARINA
K-Supermarket Katariina
Citymarket Ravattula
K-Market Vyyryläisenmäki 

LIETO
K-Supermarket Lietori
K-Market Loukinainen 
K-Market Ilmarinen

PARAINEN
K-Supermarket Reimari

MASKU
K-Supermarket Masku
Neste K Riviera

RUSKO
K-Market Rusko

MYNÄMÄKI
K-Supermarket Mynämäki


