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Sanan valta
Kalajokilaakson toimitus/sanan valta PL 7, 84101 Ylivieska
Puh. 020 750 4600 Fax. 020 750 4618 Sähköposti sananvalta@kalajokilaakso.fi 

Sanan valta on lukijoiden oma palsta. Kirjoituksen pituus saa 
olla enintään 4000 merkkiä tai pari  liuskaa 2-välillä kirjoitet-
tuna. Toimitus pidättää oikeuden käsitellä kirjoituksia. Mie-
lipiteet julkaistaan mieluimmin omalla nimellä. Nimimerkillä 
julkaistavissakin kirjoituksissa mukaan tulee liittää kirjoittajan 
nimi ja yhteystiedot.

■ Viime viikkojen aikana muu-
tama euroehdokas on aloitta-
nut kampanjansa kannabiksen 
laillistamisen puolesta (Alho, 
Relander, Abu-hanna, Ismail, 
Metsola). Suhtautumistapa 
kannabikseen asiaan on väärä 
henkilöiltä, jotka pyrkivät vas-
taamaan Suomen eduista EU:
ssa. Näin etenkin, jos asiaa tar-
kastellaan terveyden- ja sosiaa-
lihuollon näkökulmasta. Kanna-
biskeskustelun lähtökohtana on 
oltava yhteiskunnan näkökulma, 
missä on ensisijaisesti arvioi-
tava yhteiskunnalle ja ihmisille 
kannabiksen laillistamisesta ai-
heutuneita haittoja ja kuluja.

Kannabiksen laillistaminen ei 
vähennä kannabiksesta aiheu-
tuneita haittoja. Esimerkkinä 
Hollanti, missä kannabiksen 
laillistaminen lisäsi sen käyttöä 
erittäin merkitsevästi. Samalla 
lisääntyivät käytöstä aiheutu-
vat erilaiset ongelmat kuten 
rikollisuus sekä kannabiksen 
käyttäjilleen aiheuttamat tervey-
delliset haitat. Näistä haitoista 
ei kannabiskeskustelussa haluta 
puhua. Miksi haitoista ei haluta 
puhua, sillä erilaisten päihteitten 
käytöstä aiheutuneiden haittojen 
hoitamiseen tarkoitetut varat 
ovat olleet jo vuosia peruspal-
veluittemme leikkausten koh-
teena. Kannabiksen ja muiden 
huumeiden sosiaalisia ja ter-
veydellisiä haittoja vähätellään 
meillä käydyssä keskustelussa. 

Kannabiksesta aiheutuneet 
haitat eivät ole vähäisiä, sillä 
kannabis ei ole mieto huume. 
Päihdelääkäri Juha Kemppisen 
mukaan kannabis on neurotok-
sinen aine, siis hermomyrkky, 
joka toistuvassa käytössä tu-
hoaa hippocampusta, joka 
toimii ihmiselle edisodisessa 
muistissa eli yksinkertaisesti 
muistaa tapahtumia. Erityisesti 
nuoren kehittyvät aivot ovat 
herkkiä kannabikselle, koska 
nuo muisti- ja assosiaatioalueet 
ovat kehittymässä. Toistuva ja 

runsas käyttö voi pysyvästi tu-
hota nuo muistialueet, jolloin 
muisti toimii myöhemminkin 
huonosti, vaikka kannabiksen 
käytön lopettaisi. 

Kannabis vaikuttaa eten-
kin murrosiässä kehittymässä 
olevaan hormonaaliseen jär-
jestelmäämme, joka huolehtii 
puberteetin käynnistymisestä 
ja stressinsietokyvystä. Puber-
teetti viivästyy, joka aiheuttaa 
nuorelle sen, että sekundääriset 
sukupuoliominaisuudet (karvat, 
rinnat jne.) eivät kasva ja tästä 
on taas todettu psykososiaalisia 
ongelmia. Lisäksi on todettu ai-
vojen valkean ja harmaan aineen 
jakautumisen pysyviä muutok-
sia. On todettu myös kilpirau-
hasaineenvaihdunnan häiriöitä. 
Nämä vaikuttavat nuorissa eri-
laisina mielialahäiriöinä.

Yhden ”vaarattoman” kanna-
bissavukkeen jälkeen kanna-
biksen sisältämän myrkyn me-
tabolia näkyy ihmiselimistössä 
6 viikon ajan. Varhain aloitettu 
kannabiksen käyttö (alle 17-
vuotiaana) johtaa aivojen har-
maan aineen vähenemiseen ja 
valkean aineen lisääntymiseen 
ja siten aivojen rakenteen py-
syvään muutokseen. Tätäkö 
euroehdokkaat haluavat lapsil-
lemme? 

Kannabis on voimakkaampi 
psykomotoriikan heikentäjä 
kuin alkoholi. Kannabiksen 
käyttö yleistyessään – puhumat-
takaan kannabiksen vapauttami-
sesta – lisää liikenteen onnetto-
muusriskiä merkittävästi. Kun 
lisätään muutkin huumaavat 
aineet kuin kannabis, riski kas-
vaa moninkertaiseksi. Lisäksi 
kannabiksen käyttö heikentää 
lyhytaikaismuistia, uuden op-
pimista ja tarkkaavaisuutta.

Esimerkkinä on mainittu kan-
nabiksen miedomman version 
(marihuana) kielteiset vaiku-
tukset psykomotoriseen suori-
tuskykyyn jopa 24 tuntia ma-
talan tai kohtuullisen annoksen 

(10-20 mg) jälkeen. Kun ottaa 
huomioon, että ihmisen infor-
maation prosessointi tapahtuu 
millisekunneissa, minkä vuoksi 
on erittäin merkityksellistä, 
kuinka hallitaan vaativa vuo-
rovaikutusta koneen, tehtävän 
ja ihmisen välillä esimerkiksi 
ajoneuvon kuljettamisessa, 
suurenergisten koneitten kanssa 
työskentely ja niin edelleen. 
Tällaisia kuljettajiako euroeh-
dokkaat haluavat liikenteeseen 
enemmän? 

Kannabiksesta puhuttaessa 
emme voi ohittaa etenkin nuor-
ten käyttämiä muita huumaavia 
aineita. Päihdelääkäri Kemp-
pinen tähdentää, että nuorella 
esimerkiksi kaksi kaljaa riittää 
häiritsemään CA1 -aluetta hip-
pocampuksella. Yli 5 kaljaa 
viikonloppuisin juovat tuhoa-
vat hippocamouksen ja muista-
vat 10 % vähemmän kuin muut 
nuoret ja käyttävät vähempiä 
oppimisstrategioita kuin muut.

Nuorten ja myös aikuisten 
runsaan alkoholin käytön vuoksi 
keskuudessamme kulkee MBD 
(minimal brain disorder) -häi-
riöisiä ihmisiä, joiden arkielä-
mässä – ja etenkin kovenevassa 
työelämässä – pärjääminen on 
vakavasti vaarantunut. Mieles-
täni tästä syystä euroehdokkai-
den tulisi puhua enemmän siitä, 
miten päihteiden käyttöä tulisi 
vähentää. Nuoria ja nuorten 
aivoja tulisi suojella eikä välit-
tää viestiä siitä, että päihteiden 
”viihdekäyttö” olisi vaaratonta 
ja mukavaa vastapainoa arjen 
kiireille. 

Juha Rautiainen
terveystieteiden maisteri

■ Kiitos Jokirannan koulun väelle, kun muistivat ruusuilla ylä-
koulun päättäviä. Lämmitti äidinkin mieltä.

■ Uudet pankkikortit ei kelpaa joka paikassa. Eikö pankkien pitäisi 
kertoa tästä ennenkuin jakavat näitä kortteja?

■ Jos laki kieltää ruusuadressit, miten Sievissä ja Oulaisissa voi 
olla adresseja pankeissa? Onko siellä pankit rikollisia?

■ Saunalahdella on parhaillaan menossa aggressiivinen puhe-
linmyyntikampanja Pohjanmaan Puhelin Oy:n asiakkaille. Yri-
tyksen puhelinmyyjät soittavat PPO:n lankapuhelinasiakkaille ja 
kertovat PPO:n lankapuhelinpalvelun loppuvan vuonna 2010.

Tämä on täysin väärä tieto. PPO:n lankapuhelin on voimis-
saan. Liiketoiminnan lopettamissuunnitelmia ei ole. Päinvastoin 
uudessa kotitalouksille suunnatussa PPO Monikko -liittymässä 
puhepalvelu on merkittävässä osassa laajakaista- ja laajakaista-
TV-palvelun ohella.

Asiakkailtamme tulleiden lukuisten yhteydenottojen mukaan 
Saunalahden puhelinmyyjät kertovat virheellisesti, että PPO:
n korko rapisee, vaikka PPO:n liittymän vaihtaa Saunalahden 
liittymäksi. Tämä ei pidä paikkaansa. PPO:n asiakasomistajille 
antama vuosittainen korko on sidottu lankapuhelin- ja laajakais-
taliittymän käyttöön. Saadakseen koron asiakkaan liittymä tulee 
olla PPO:n omistuksessa olevassa verkossa.

PPO:lla on 36 000 lankapuhelinliittymää. Keskittämällä lanka-
puhelut ja laajakaistapalvelun PPO:lle asiakas saa merkittävän 
keskittämisedun. Tänä vuonna korko on 80 euroa. PPO:lla on 
nopea palvelu. Tarvittaessa asiantuntija tulee ratkomaan mah-
dollista ongelmaa samana päivänä.

PPO:n lankapuhelimeen liittyvissä asioissa kannattaa olla yh-
teydessä PPO:n asiakaspalveluun.

Arto Koutonen
palveluliiketoiminnan johtaja 

Pohjanmaan Puhelin Oy

Kannabis on hermomyrkky

Kannabiksen käy-
tön terveysvaiku-
tuksia vähätellään 
kirjoittajan mie-
lestä rankasti.
Arkistokuva Keskipohjan-
maa/Jukka Lehojärvi

Väärää tietoa
PPO:n lanka-
puhelinliittymistä
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Tekstarit
ja sen perään mielipiteesi.

Viestin enimmäismäärä on 160 merkkiä.

■ Elämme hyvin toimineen de-
mokratian raunioilla! Markki-
navoimat heittelevät meitä suon-
silmäkkeestä toiseen. Korkeasti 
koulutettu kansa on suostunut 
rahan hallintavaltaan.

Suostummeko siihen, että 
emme saa tarvitsemaamme hoitoa 
ajallaan? Sehän on yhteiskunnal-
lemme se kalliimpi vaihtoehto! 
Suostummeko kiltisti odottamaan 
vuoroamme erilaisissa hoito-
jonoissa, vaikka kirstunvartijat 
uutisoivat hyvästä taloudellisesta 
tuloksesta peruspalveluita tuotta-
vassa kuntayhtymässä? Hyvä ta-
loudellinen tulos edellyttää tässä 
nykyisessä systeemissä potilaiden 

ulosajoa hoitopaikoista.
Mitä isompi yhtymä, sen vai-

keampaa potilaalle! Varmaan 
myös henkilökunnan työssä jak-
saminen on vaarassa.

Suostummeko ylikansallisten 
yhtiöiden saneerauskäytäntöihin 
ja työpaikkojen menetyksiin? Va-
paan markkinatalouden vallitessa 
meiltä viedään kaikki halvempiin 
maihin. Miksi valtiovalta on nos-
tanut kädet ylös antautuessaan 
rahavirtojen hallittavaksi?

Raha ratkaisee nyt kaiken. Mil-
lään muulla ei ole väliä tässä me-
nossa. Onko näin? Haluammeko 
todellakin tätä?

Aikoinaan teollistuvassa Suo-

messa tehtaan patruunat myös 
huolehtivat työväestään. Vaikka 
heitä on pidetty työläisten riistä-
jinä, niin kyllä tehtaan ympärillä 
oli myös ihmisistä huolehtimista. 
Nyt tehtaiden kasvoton johto sa-
neeraa vain rahan takia saadak-
seen isommat voitot. Saa tässä 
sitten yhteiskuntamme poliitikot 
pyöritellä silmiään yrittäessään 
selvitä sosiaalihuollon tarpeista.

Suostummeko maataloudessa 
ylisuuriin velkoihin, jotka teke-
vät viljelijästä orjan? On aika 
naurettavaa, että maataloudessa 
jokainen saa tehdä työtä yli 
voimiensa saadakseen tuotanto-
tukea elämiseensä. Myös maa-

taloudessa palkka pitäisi saada 
tuotteista.

Kotimaista tuotantoa voitaisiin 
myös suojata liialliselta kilpai-
lulta ulkolaisen ruuan kanssa. 
Ruuan hinta ei ole merkittävästi 
laskenut markkinoiden avautu-
misen myötä.

Jo nämä muutamat esimerkit 
rahan vallasta osoittavat arvojen 
puutetta. Elämä ilman arvoja käy 
sietämättömäksi myös Suomessa. 
Miksi me suomalaiset olemme 
nyt vain hiljaa, emmekä korota 
ääntämme? Mekö vain suos-
tumme rahan hallintavaltaan?

Ilpo Nurmenniemi

Rahako ratkaisee yksinään?

■ Sanomalehti Keskipohjanmaassa oli 22.5 mielenkiintoinen 
mielipidekirjoitus ravintoloiden yöaukioloajoista. Nimimerkillä 
kirjoittavan mielestä ne voisivat olla lauantain välisinä öinä auki 
– kaupungin yörauhan säilymisen vuoksi – aamukuuteen asti. 
Ja vaikkapa jatkuvastikin avoinna.

Kirjoittajalla oli varmaan pieni pilke silmäkulmassa näin kir-
joittaessaan, mutta oli myös närkästynyt yörauhan häirinnästä. 
Yöaikaan ravintoloista palaava meluisa joukko on lähistöllä asu-
ville herkkäunisille häiriöksi, saati sitten parhaaseen nukkuma-
aikaan aamuyöstä palaavat juhlijat. Jatketuilla aukioloajoilla 
muun muassa nuoriso ”opetetaan” valvomaan öitä turhaan.

Me katajainen kansa olemme monessa asiassa mallioppilaita. 
Sarkastisesti sanottuna olemme esimerkiksi viinan keskikulu-
tuksessa henkilöä kohden vuodessa jopa pohjoismaista paras! 
Vanhan viisaan sanonnan mukaan nuorena pitkään nukutut 
yöunet rinnastetaan samaan kuin säästäisi tulevaisuutta varten 
rahaa pankkiin. Tämä viisaus näyttäisi olevan monelta tämänkin 
päivän nuorelta jotakuinkin hukassa. Tietokoneen kanssa seu-
rustellessa aika vierähtää helposti aamutunneille. Ravintoloissa 
vietetystä ajasta puhumattakaan.

Tunnettu viihdetaiteilija Joel Hallikainen laittoi eräässä tv-
haastattelussa Arkadianmäelle terveisiä, että siellä tehtäisiin 
viisas päätös ja kiellettäisiin ravintoloiden aamuneljän auki-
oloajat. Toivottavasti tähän ajatukseen monen on helppo yhtyä. 
Siis tiukka ei aamuneljän ajoille, ja samoin toivottavasti pilke 
silmässä ehdotetulle aamukuuden ajoille.

Paavo Haapakoski
Ylivieska

Ravintolat auki
aamukuuteen?

■ Eu-vaalit lähestyvät ja Suo-
mesta valitaan 13 edustajaa 
parlamenttiin. Tämä Euroo-
pan Unioni määrää tavalla tai 
toisella 60 prosentista Suomen 
asioista. Suomen eduskunnalle 
jää vallasta siis 40 prosenttia.

Silloin, kun Suomi liitettiin 
EU:hun, väitettiin allekirjoit-
taneellekin, että direktiivi ei 
mene Suomen lain yli. Nyt 
samat henkilöt ennen vaaleja 
kertovat, kuinka tärkeät nämä 
vaalit ovat, kun 60 prosenttia 
maamme asioista päätetään 
Brysselissä. Näillä Suomen 
valituilla 13  edustajalla on siis 
enemmän valtaa kuin edus-

kunnan 200 edustajalla.
Joten EU:n hajoamista odo-

tellessa, joka ei taida olla ko-
vinkaan kaukana, on EU-par-
lamenttiin valittava Suomen 
edun vuoksi sellaiset henkilöt, 
jotka asioista jotain ymmär-
tävät. Siihen joukkoon eivät 
kuulu nämä eri puolueiden 
julkkisehdokkaat, joilla ei ole 
minkäänlaista kokemusta asi-
oiden hoidosta. Heitä kiinnos-
taa vain suuri palkka ja hyvät 
taloudelliset edut.

Heikki Jokinen
Ylivieska

Eurovaalit ja
Suomen tulevat mepit

■ Vetoomus Itellan (ent. Suo-
men Posti) mainosjakelua 
käyttäneille yrittäjille sekä 
mainoksia jakaneille sekä niitä 
hävittäneille työntekijöille.

Itellan mainosjakelussa on 
toteen näytetty menettelyta-
poja, mitkä ovat oikeusjär-
jestelmän vastaisia. Tosiasia 
on,että Itellan katetta on tehty 
ja tehdään koko ajan mainos-
jakelusta saadulla tekemättö-
mällä työllä. Itella väistelee 

vastuutaan, kiertelee ja vää-
ristelee asioita tietoisena,että 
oikeusprosessissa euromää-
räisen näytön esittäminen on 
hankalaa ja osin mahdotonta.

Miten on mahdollista,että 
kymmenet tuhannet Ihmiset 
Itellan palveluksessa suos-
tuivat ja edelleen suostuvat 
vuodesta toiseen hävittämään 
ja salaamaan asiakkaiden jaet-
tavaksi toimittamia mainok-
sia ja lehtiä? Kaikkien Itellan 

työntekijöiden on täytynyt 
viimeistään toimintatapojensa 
tultua julkisuuteen ymmärtää, 
että kaikista heidän jätepape-
riin heittämistään mainoksista 
peritään täysi jakelumaksu. 
Miten on mahdollista,että ta-
valliset suomalaiset työläiset 
suostuvat tekemään tätä?

Yrittäjien rahaa laitetaan suo-
raan Itellan roskiin jakamat-
tomien mainosten muodossa, 
ilmoittamatta siitä. Kehotan 

kaikkia Itellan työntekijöitä 
ja Suomen yrittäjiä nousemaan 
tällaista menettelyä vastaan. 
Itellan johto on haluton kor-
jaamaan menettelyä.

Intressit ovat suuret ja me-
nettely todella törkeää.

Nivalassa 23.5.2009

Hannu Pihlajamaa
Savenmaa Ky

Mainosten jakeluun vastuullisuutta
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