
tunnusmerkkeihin, kuten automerk
keihin, asuntoihin, ja Turussa tietys
ti veneisiin. Rakentaminen paljastaa 
luokkaeroja vaikka kuinka pressuil
la peittäisi. Turussa rakennusfirmat 

TÄYTYY HETI ALUKSI TODETA, että 
Turkuun muuttaminen on kyllä he
rättänyt reaktioita. Pitkäaikainen työ
toverini lähetti pahoittelut siitä, että 
olen joutunut paikkaan, ”jossa ikuisen 
loskan lisäksi on lähinnä vain kopeita 
ihmisiä.” Selvennykseksi sanottakoon, 
että hänellä oikeasti oli kokemuksia 
paikkakunnasta. Toinen tuttavani, ny
kyinen tamperelainen ja joka oli myös 
ollut Turussa töissä, väitti heti tänne 
tultuaan kiinnittäneensä huomiota 
tienviittaan, jossa luki ”Tampere 130 
km”. Omat yhden vuoden mittaiset 
kokemukseni eivät ole näin Turku pa
koisia. Tosin sään suhteen ensimmäi
nen talvi ei tehnyt kummoista vaiku
tusta: laivat kulkivat ja lähinnä satoi 
räntää paljaille nurmikoille. Turkulais
ten kopeudesta en vielä tiedä, mutta 
ehkä tosikkoja löytyy, eritenkin suh
teessa Turun murteeseen. Sitä pysyy 
kielipuolena vaikka kuinka yrittäisi ja 
tekisi Turun Sanomien murretestejä. 
On parempi pitää suu kiinni ja yrittää 
edes ymmärtää kummalla puolella jo
kea on.

Kertomusta oman paikkakunnan 
erinomaisuudesta pidetään yllä ver
tailemalla sitä sopiviin muihin paikka
kuntiin. Konsti onkin valita oikein se, 
mihin omaa nurkkakuntaansa vertaa. 
Vertailukohteen pitää olla kyllin ta
sokas, että voi kokea olevansa samas
sa sarjassa. Se ei kuitenkaan saa olla 
liian tasokas, koska silloin vertailun 
tulos voi olla masentava. Turkulaises
sa hengenelämässä olen aistinut pysy
vää särmikkyyttä suhteessa Helsinkiin, 
mutta muusta Suomesta ei ole niin vä
liä. Ja vain tamperelaiset vertaavat it
seään Turkuun. Turkulaiset taas eivät 
vertaile Turkua Tukholmaan, mikä voi 
olla ihan viisasta. 

Olen seurannut suurella mielen
kiinnolla lehtien ja kunnallispäättäjien 
keskustelua Turun kehittämisestä, kun 
olen ollut paikallisen kehityksen tut
kija. Erityisen kiinnostavaa on kuulla, 
miksi minun ja muutaman tuhannen 
muun ihmisen luullaan muuttaneen 
Turkuun. Olisiko se kauppatorin tule
va parkkikuoppa ja sen ympärillä näi
vettyvä baarien vyöhyke? Ei se, mutta 
keskustan monipuoliset palvelut ja 
loistavat bussiyhteydet on kyllä mai
nio juttu, jos palvelut pysyvät moni
puolisina. 

Tähän väliin on ehdottomasti sa
nottava, että Fölibussien aikataulus
sa pysyminen ja kuskien ystävällinen 
kestoasiallisuus on mielestäni ihme. 
Kaupunginkirjasto, kaupunkipyörät, 
Föri ja Martinsillan grillikioski ovat 
iloisia yllätyksiä. Aurajoen rantareitit 
vastaavat muutenkin mainettaan ja 
korkeita odotuksia. Sitä vastoin Funi
kulaari ja sen miljoonamaine ei lisän
nyt Turun vetovoimaa eikä luottamus
tani päättäjien käyttämien konsulttien 
arviointikykyyn. Myöskään Logomon 
sillan roolia vetovoimatekijänä en ole 
vielä oivaltanut, mutta sehän ei ole
kaan vielä valmis ja hintakin taitaa olla 
vielä hakusessa.

Uudella paikkakunnalla kiinnittää 
huomiota varallisuuserojen ulkoisiin 
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näyttävät uskovan siihen, että vie
lä joku ostaa ylellisyyttä, siis asioita, 
joita ei oikeasti tarvitse, tehdäkseen 
vaikutuksen ihmisiin, joita ei oikeasti 
arvosta. Jos juuri nyt ei olemaan rahaa, 

ostavat velalla. Turun kehittäjien kes
kustelu rakentamisesta ja asumisesta 
kertoo siitä, mitä pidetään kehityksenä 
ja tavoittelemisen arvoisena. Päättäji
en ajatusmaailman tunnistaa siitä, mi
hin he katsovat olevan rahaa ja mistä 
pitää säästää kun siihen nyt ei vaan ole 
rahaa. Koronaviirus paljasti neolibe
raalin oikeiston arvomaailman vinou
tuman, kun sosiaali ja terveyspuolen 
säästökuurit voivat osoittautua pahak
si virheeksi. Joku viisaampi sanoikin, 
että kriisin aikaan jokainen yksityisen 
vastuun ja yrittämisen puolustaja on
kin sosialisti ja huutaa valtiota apuun.

Meidän kotitaloutemme kaksikos
ta toinen on eläkeläinen ja toinen etsii 
koulutusta vastaavaa työtä. Emme kyl
lä muuttaneet Turkuun Funikulaarin 
tai toriparkin perässä. Muutimme yli
opiston ja työpaikkahaaveiden vuoksi. 
Työmarkkinat eivät ole vielä avautu
neet. No, olemme olleet täällä vasta 
vuoden. Annamme Turulle vielä aikaa 
toipua koronasta.

Tähän väliin on ehdottomasti 
sanottava, että Fölibussien 
aikataulussa pysyminen 
ja kuskien ystävällinen 
kestoasiallisuus on mielestäni 
ihme. 




