
 Tiistai, kesäkuun 2. päivä 2009    5 

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.

■ Kesä on tullut ja koulut ovat 
päättyneet. Osa koulunsa päättä-
vistä opiskelijoista sai päähänsä 
valkolakin, osan opinnot ovat 
vasta alkuvaiheessa ja kesää 
otetaan vastaan avopäin. Yh-
teistä kaikille kesään valmiustu-
ville opiskelijoille on opiskelun 
hetkellinen taukoaminen. Kesällä 
jokaisen on ladattava akkujaan, 
jotta jaksaisi syksyllä jatkaa 
oman tietokoneensa - aivojensa 
- ohjelmointia ja kehittämistä. 

Me kyllä opiskelemme ja ke-
hitämme ajatteluamme lukuisilla 
eri tavoilla. Oman itsemme opis-
kelemalla kehittämiseen käyttä-
mämme aika käsittää valtaosan 
elämäämme. Tingimme jopa 
yöunestamme kehittääksemme 
aivojemme kuorikerroksen yhte-
yksiä. Yhteiskunnan aivoihimme 
sijoittama pääoma liikkuu mil-
joonissa euroissa. Kuinka suuri 
onkaan suomalaisten aivojen 
vuosibudjetti? Tiivistetysti voi 
sanoa, että suomalaisia aivoja 
arvostetaan ja niiden kehittämi-
seen sijoitetaan enemmän kuin 
mihinkään muuhun asiaan yh-
teiskunnassamme.

Meidän on arvostettava aivo-
jamme enemmän. Aivojemme 
huoltamiseksi pelkkä koulurepun 
nurkkaan nakkaaminen ei riitä. 
Tietokoneemme kaipaa huoltoa 
ja lisäksi sen ympärivuotisesta 

turvallisuudesta on huolehdit-
tava. Koulutiemme lukuisat 
vaarat uhkaavat tietokoneemme 
toimintaa myös kesällä.

Siten haastan lukijan huolta-
maan ja suojaamaan maailman 
hienointa tietokonetta myös 
kesällä. Pyöräillessä, rullaluis-
telussa ja muissa vauhdikkaissa 
harrastuksissa tietokonekonet-
tamme kannattaa suojella pyöräi-
lykypärällä. Isät ja äidit, pitäkää 
huoli siitä, että sekä teillä että 
lapsillanne on pyöräilykypärä 
pyöräillessä. Muistakaa myös 
se, että kesäilta rantasaunoineen 
ei tarvitse alkoholia tai muita 
huumaavia, tietokoneitamme 
tuhoavia aineita. Läsnäolo ja 
onnellisuus muodostuvat olemi-
sesta ja olemisen muistamisesta. 
Elämä koettuna lähimmäisten 
seurassa on parasta huumetta 
aivoillemme. 

Voisimme valkolakkien lisäksi 
painaa kaikki päähämme pyöräi-
lykypärän maailman hienoimman 
tietokoneen kunniaksi. Pyöräi-
lykypärä päässä tietokoneemme 
erottuu edukseen, selvästä elä-
mästä muistaa enemmän. 

Ajattelen aivojani, olen siis 
huomenna. Eläköön maailman 
paras, suomalainen, tietokone!

Juha Rautiainen,
terveystieteiden maisteri

Riistavesi

■ Eurovaalit ovat aivan kohta. 
Äänestämään, hopi hopi. Miksi 
ihmeessä? Ei Suomi voi vaikuttaa 
EU:ssa, äänestettiin sinne miten 
kauniit ja rohkeat mepit hyvänsä. 
Suomen edustajilla on EU:ssa alle 
kahden prosentin äänivalta, joka 
pienenee entisestään. Mitä jär-
keä on mennä äänestämään, kun 
aidosti erilaisia vaihtoehtoja ei 
näytä olevan?

Kokoomuksen eurovaalikam-
panja esittää ehdokkaat isopäi-
sinä pikku otuksina, joita pitäisi 
äänestää, kun ovat niin söpöjä. 
Graafi nen suunnittelu on uutta ja 
radikaalia. Asiasisältö on kuiten-
kin sama vanha ”EU:ssa voimme 
iloisesti vaikuttaa”. Minulla on 
Kokoomukselle uutinen: emme 
voi.

Nyt tarjolla on myös ehdok-
kaita, jotka vastustavat koko 
EU-jäsenyyttä. Tämä on uutta ja 
poikkeavaa. Ei tarvitse saivarrella 
Unionin päätöksenteon yksityis-
kohdista, kun voi kyseenalaistaa 
koko jäsenyyden. EU-politiikka 
ei olisi niin tylsää, jos muutkin 
kuin EU:n (himo)kannattajat sai-

sivat äänensä kuuluviin.
Muuan eurovaaliehdokas väitti 

minulle huoltoaseman kahvilassa, 
että jos ei oltaisi EU:ssa, Suomi 
muuttuisi Albaniaksi. En hoksan-
nut kysyä, kuinka maan vuoret 
saataisiin siirretyksi tänne ja is-
laminusko siirrettyä suomalaiseen 
kulttuuriperinteeseen. Albania on 
hakenut EU-jäsenyyttä, ja ennen 
pitkää se kai liittyy Unioniin.

Suomi muuttuu Albaniaksi 
EU:n jäsenenä. Maa kuvittelee 
olevansa Euroopan ytimessä 
tekemässä päätöksiä samaan ai-
kaan, kun täällä tehdään pahoin-
vointia lisääviä ratkaisuja joka 
alalla. Päätökset tehdään EU:
n suositusten mukaan. En jaksa 
luetella tässä yhtäkään esimerk-
kiä. Jokainen muistelkoon itse, 
mitä EU-jäsenyyden aikana on 
oikeasti tapahtunut, ajatelkoon 
omilla aivoillaan – ja menköön 
eurovaalikoppiin vasta sitten.

Anni Viitasaari
Itsenäisyyspuolueen 

hallituksen jäsen
Alajärvi

■ Näin kysyy vääjäämättä, kun reissaa maailmalla ja palaa takaisin 
Suomeen. Viimeisin kotiinpaluuni tapahtui Baltiaan suuntautuneelta 
moottoripyöräretkeltä. Vaikka Baltian retkeni oli jo ainakin viides 
tai kuudes, niin aina sinne olen mennyt pienellä ennakkoluulolla, 
johtuen noiden kansojen vaikeasta ja raskaasta menneisyydestä. 
Aina kuitenkin yllätys on ollut positiivinen. Sitä kuvittelee me-
nevänsä venäläisen kommunismin alle painettuihin slaavilaisiin 
epäsiisteihin maihin, samaan epäsiisteyteen ja välinpitämättömyy-
teen, mitä kohtaa jo Venäjän Karjalassa. Yllätys on aina suuri, 
kun huomaakin tulleensa siisteihin eurooppalaisiin sivistysmaihin. 
Ihmiset liikkuvat hyvin pukeutuneina, terveen näköisinä ja iloisina 
eivätkä he heittele roskia kadulle.

Paluu Suomeen on joka kerta järkytys. Helsinki on sottainen 
slaavilainen kaupunki! Meidän tapamme elää on monelta osin 
muuta kuin sitä mitä sen pitäisi olla. Kansaltamme puuttuu jon-
kinlainen halu ja taito asialliseen käyttäytymiseen. Roskaaminen 
on meillä käsittämättömän yleistä, lähes kansanhuvi. Viikonlopun 
jälkeen kaikki torit ja muut yleiset alueet ovat kuin kaatopaikkoja. 
Ihmisten jäljiltä! Kansalainen jaksaa kyllä kantaa mäyräkoiransa 
ja pikaruokapakkauksensa sisuksineen autoon tai puistoon, mutta 
ei jaksa kantaa niiden tyhjää pakkausta edes roskikseen.

Tupakoivat ihmiset ovat ottaneet itselleen käsittämättömän etu-
oikeuden roskaamiseen. Aivan sivistyneen näköiset herrat ja rou-
vat katsovat luonnolliseksi oikeudekseen pudottaa tupakantumppi 
maahan ja polkaista päälle, vaikka eivät kuunaan tekisi niin kark-
kipaperille.

Muitakin outoja epäjohdonmukaisuuksia maassamme on. Meillä 
on lähes maailman alhaisin lapsikuolleisuus ja paras neuvolajär-
jestelmä, mutta siitä huolimatta lasten mielenterveysongelmat ja 
tukiopetuksen tarve lisääntyvät koko ajan. Minä en jaksa millään 
uskoa että lapsiaines huononisi vuosi vuodelta. Kyllä syynä on 
myös liberalismin lisääntymisen myötä tullut vanhempien välin-
pitämättömyys ja vastuuttomuus, johon yhteiskunnan jopa liian 
hyvä turvaverkko antaa mahdollisuuden. Hyvinvointiyhteiskun-
tamme antaa joillekin vanhemmille mahdollisuuden niin sanottuun 
curling-kasvatukseen. Eli vanhemmat silottavat lastensa tien niin 
sileäksi, ettei lapsi pääse tutustumaan elämän normaaleihin vastoin-
käymisiin. Sitten kun näin kasvanut ihminen joutuu kohtaamaan 
jonkun elämän negatiivisen yllätyksen, niin kriisi onkin heti valmis 
ja ammattiauttajaa huudetaan apuun.

Nykyinen elintasomme antaa kansalle mahdollisuuden syödä it-
sensä hengiltä tai ainakin sairaaksi. Nuorten ja aikuisten ylipaino, 
liikalihavuus ja sokeritauti ovat lisääntynet huimasti viime aikoina. 
Kuuluneeko sekään kansan sivistyneisyyteen?

Me olemme yksi maailman rikkaimmista maista, jolla on hyvä 
yhteiskunnan turvaverkosto. Pisa-tutkimuksen mukaan koulutus-
järjestelmämme on maailman parhaita. Miten saisimme nuo hyvät 
asiat muutettua kansansivistykseksi?

Pekka Vilkuna
Kansan edustaja

Kypärä päässä pitää tietokoneesi kunnossa

Kirjoittaja muistuttaa kypärän tarpeellisuudesta. Arkistokuva Markku Huuhtanen

Miten saada hyvin 
koulutettu hyvinvointi-
valtio sivistysvaltioksi?

Viime hetken 
eurovaalivikinöitä
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■ Hannu Pihlajamaa Savenmaa 
Ky:stä kirjoitti tällä palstalla 
(26.5.) Itellan osoitteettomista 
mainosjakeluista. Hän muun 
muassa väittää Itellan laskutta-
van yritysasiakkaitaan jakamat-
tomista mainoksista. Pidämme 
väitteitä perusteettomina. Itella 
toimii kaikilta osin asiakasso-
pimusten sekä alan liiketapojen 

mukaisesti.
Helsingin käräjäoikeudessa 

on vireillä Savenmaa Ky:n 
kanne, jossa yritys vaatii Itel-
lalta korvauksia osoitteettomista 
jakeluista. Käräjäoikeus on 
5.5.2009 hylännyt lähes kaikki 
Savenmaan vaatimukset jo en-
nen asian varsinaista käsittelyä. 
Lisäksi käräjäoikeus on pyytä-

nyt Savenmaalta lisäselvitystä 
väitteistään. Itellan (silloinen 
Suomen Posti) ja Savenmaan 
sopimussuhde on päättynyt 
vuonna 2004. Itellan tiedossa 
ei ole vastaavia vaatimuksia 
muilta asiakkailta.

Itella laskuttaa asiakasta voi-
massa olevien talousmäärien 
mukaisesti, vaikka painotalot 

toimittavat kokemuksemme 
mukaan usein ylimääräisiä mai-
noslehtiä 1-5 prosenttia. Jakelun 
jälkeen mahdolliset ylimääräiset 
mainokset toimitetaan asianmu-
kaisesti paperinkierrätykseen. 
Itella päivittää jakelupisteiden 
määrät neljä kertaa vuodessa. 
Päivityksessä yhdistetään Vä-
estötietojärjestelmän ja Itellan 

osoitetietojärjestelmän tiedot, 
joita täydennetään alueellis-
ten postinjakeluiden tiedoilla 
kuten mainoskieltoluukkujen 
määrillä.

Itellan postinjakajat hoitavat 
työnsä luotettavasti ja ammat-
titaitoisesti. Itellalla on pitkä-
aikainen kokemus ja vastuu 
osoitteellisen kirjeliikenteen 

jakelijana Suomessa. Jake-
lumme on tutkitusti luotettavaa 
ja kansainvälisestikin mitattuna 
korkealaatuista. Samaa perus-
jakelu-verkkoamme käytämme 
myös osoitteettomissa mainos-
jakeluissa. 

Pavlos Ylinen
johtaja

Itella Asiakkuusmarkkinointi

Itellan mainosjakelut luotettavia

■ Harri Mannerin romaanin 
pohjalta tehty tv-elokuva tuli 
kotikatsomossa. Elokuva lähes-
tyi niin sanottua nykytaidetta 
satiirisesti, mutta tulkinta oli 
toden tuntuinen. Sokeaksi te-
keytyvä valokuvaaja ja työtön 
muurari pääsivät pitkälle nyky-
taiteen maailmassa sattumien 
kautta ja olemalla ymmärtävi-
nään tätä taidesuuntausta.

Meillä on vaimon kanssa ta-
pana käydä taidenäyttelyissä 
ja on hankittukin maalauk-
sia seinille, varmasti monien 
mielestä aina mauttomuuteen 
asti. Hankinnan perusteena ei 
ole ollut taiteilijan nimi, vaan 
jaksaako sitä katsella vuodesta 
toiseen. Kävimme myös nyky-
taiteen museossa, Kiasmassa. 
Näkymät Kiasmassa muistut-
tivat lähinnä muutama vuosi 
suljettuna ollutta hoitamatonta 
kaatopaikkaa. Ainoa erilaisia 
tuntemuksia herättävä teos oli 
rivi ruukkuja, joihin oli kerätty 
erilaisia hajuja, joita nuuh-
kaisemalla tuli mieleen jokin 
tilanne menneisyydestä. Mu-
kana oli myös kaatopaikasta 
muistuttava haju.

Se mikä teki näyttelystä 

kaatopaikkaa muistuttavan, 
oli teos, missä taitelija oli 
säästänyt vuoden roskat, jotka 
olivat kekona näyttelytilassa. 
Oli kanojen luista naruihin 
ripustettuna ikään kuin tuuli-
kelloja, olikohan vuoden jää-
mistö grillipaikalta. Ruostu-
neista harjateräslangoista oli 
tehty junan raiteita muistuttava 
mäkistä maastoa myötälevä ra-
kennelma, jossa vaunujen osaa 
näyttelivät ehkä vuoden aikana 
kertyneet kananmunakennot.

Eräs teos muistutti kuorma-
auton tyhjää teräksistä maalaa-
matonta lavaa, joka oli ehkä ol-
lut ongelmajätteiden alustana. 
Jätteitä ei voinut tuoda julki-
seen tilaan. Oli tyhjä huone 
noin kolme kertaa kolme 
metriä, jossa pieni lamppu 
paloi katossa. Se saattoi olla 
arvokkaamman tavaran varas-
tona, mutta nyttemmin tavarat 
on myyty tai varastettu. Kah-
desta hirrestä ja laudanpätkistä 
oli kyhätty mitäänsanomaton 
rakennelma, joka ei sopinut 
polttopuiksi naulaisuutensa 
vuoksi.

Seinien täytteenä oli täysin 
hilseen yli meneviä teoksia. 

Ruukkuihin säilötyt hajut he-
rättivät erilaisia kuvia koetuista 
tapahtumista, sillä hajut jäävät 
mieleen. Tämä oli ainut minun 
älykkyystasolleni sopiva teos.

Täytyy olla nykytaideusko-
vaisilla tehokas organisaatio, 
että saavat veromaksajien 
rahaa niin paljon, että voivat 
pitää yllä tätä taideilluusiota 
näin näyttävästi. Täytyy käydä 
Kiasman päälle Kansallismu-
seossa, ettei menetä uskoaan 
taiteeseen.

Hyviä taide-elämyksiä saa 
esimerkiksi Maltalta, jossa on 
kuulemma noin 400 kirkkoa 
ja joissa on maalauksia, joita 
katsellessa ei tarvitse selittää, 
mitä ne tarkoittavat tai esit-
tävät. Saattaapa silmäkulma 
kastua katsellessa todella van-
hojen mestareiden töitä.

Eräseen kirkkoon oli osunut 
pommi sodan aikana tuhoten 
kupolin, ja korjaus oli suori-
tettu vain rakentamalla suora 
katto, mutta maalari oli maa-
lannut sisäpuolelle kattoon 
kupolin, joka näytti kupolilta 
katsojan silmissä. Oliko tämä 
taidetta, sen saa katsoja pää-
tellä.

Moskovassa on pyöreä talo, 
jonka ulkoseinään on ripustettu 
150 meriä pitkä ja muistaak-
seni 15 metriä korkea maalaus, 
joka on maalattu Borodinon 
taistelusta 1812 Napoleonin 
pyrkiessä Moskovaan. Tämä 
taistelu koitui Napoleonin tu-
hoksi. Tätä teosta katsotaan 
huoneen keskellä olevalta 
korokkeelta. Maalaukseen on 
saatu kolmiulotteisuus, ikään 
kuin maisema häipyisi ho-
risontin taakse, ja nykyajan 
tekniikalla valotus, nuotiot ja 
äänet saatu oikean tuntuiseksi. 
Melkein pitää alkaa väistellä 
srapnelleja. Voidaanko tätä 
nimittää taiteeksi, ainakin se 
on lähellä.

Nyt kun performanssina näy-
telty elintason illuusio on muu-
tamassa kuukaudessa muuttu-
nut realismiksi, nähtäväksi jää, 
osaammeko elää todellisuu-
dessa. Onko minun illuusioni 
suuresta kalasta syksyllä vain 
suuri performanssi?

Hyvää kesää ja kireitä sii-
moja.

Lehtosen Kalle
Ylivieska

Suuri performanssi

■ Nyt on aika antaa myönteistä palautetta Ylivieskan kaupungille. 
Pururata eli valaistu latu ja muut reitit ovat mahtavassa kunnossa 
samoin opasteet. Ensikertalainenkaan ei eksy. Linnunpönttöjä 
puissa. Erityisen miellyttävä levähdyspaikka ja penkkejä siellä 
täällä. Kaikki lenkkeilijät, joiden kanssa olen jutellut, olivat tosi 
tyytyväisiä, kertoo lenkkeilijä.

■ Olisivat pankit voineet ilmoittaa lukiolle, etteivät enää hoida yli-
oppilasmuistamisia, olisi jäänyt nuorille ja kotiväelle aikaa hoitaa 
asia toisin. Ei voi sanoa pankkipalveluksi. Luulevatko siellä tosiaan, 
että vielä viimeisellä viikolla ennen juhlia tilataan aika virkailijalle 
tilin avaamista varten, sanoo harmistunut vanhempi.

■ Toivottavasti mahdollisimman moni kävi vaihtamassa pankin 
tiskillä isommat rahansa vitosiksi, joita vei ylioppilaille. Vaikka 
kai siitäkin olisi peritty joku vaihtomaksu. Nyt jäi moni ylioppilas 
muistamatta, vaikka olisi halunnut, soitti kummitäti.

■ Juhlikaa ammattiin valmistuvia. Ylioppilaslakki on hieno saavu-
tus, mutta ei vielä mikään ammatti, muistuttaa amislaisen äitee.

■ Eikö Kalajokilaakso olekaan sitoutumaton, kun kolumnissa mai-
nostetaan Ylivieskaa kauppapaikkana ja moititaan naapurikaupun-
kien huonoja valikoimia. Vaikutti ylivieskalaisten lehdeltä, tuumaili 
omaan pitäjään päin jokainen.
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