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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.

Voi mahotonn

n Kantokylän vanhalla koululla 
alkoi seurakunnan toimesta van-
hustenkerho, jo toistakymmentä 
vuotta sitten. Nimi muutettiin Ky-
läkerhoksi koska osallistujia tuli 
mm. Vähäkankaalta ja Ylivieskan 
Kotikartanosta entisiä kyläläisiä.

Kerran kuussa kokoonnutaan 
Diakonissa Satu Similän johdolla 
kahvittelun, soiton, ja vapaan seu-
rustelun yhdessäolon merkeissä, 
mukana on 20-30 ikäihmistä.

Kerhokokoontumissa on aina 
vierailijoita mm. kevättalvella 
veteraanikuoro ja Heli Luhta-
selan kanteleyhtye esiintyivät, 
myös kerhon runonlausuja Eeva 
Kangas herkistää kuuntelijoita 
lausuntanumerollaan.

Kalle Saari on tyytyväinen seu-
rakunnan kerhotoimintaan kerran 
kuussa saadaan vieraita Kantoky-
lälle jossa ikäihmisiä on – van-
himpana kerholaisena 86-vuotias 
Vieno Saari.

Talvikauden viimeinen ko-
koontuminen oli Puukankaan 
kodalla.

Tapio Vähäkangas

Sata hevosvoimaa sai 
kaverikseen yhden kissavoiman
n Floridalainen Mark Tomaras käynnisti kaaransa ja lähti ajamaan. 
Kun Tomaras pysähtyi liikennevaloissa, hän kuuli kissan naukuvan. 
Hän tarkisti, ettei kadulla auton edessä ollut kissaa. No eipähän ollut, 
joten Tomaras jatkoi ajeluaan, kertoo nettisivusto cbs4.com.

Tomarasin päästyä kotiin talon vartijat puolestaan alkoivat kuulla 
merkillistä naukumista, joka tuntui tulevan Tomarasin autosta. He soit-
tivat autonomistajan paikalle. Tomaras saapui ja avasi autonsa kone-
pellin. Sieltä löytyi – mikäpä muukaan kuin – kissanpentu moottoriin 
juuttuneena.

– En voi käsittää, miten kissa pystyi pysymään siellä hengissä, To-
maras ihmettelee häntäveijaria, joka vietti moottorissa ainakin vuo-
rokauden.

Nyt kissalla on nimikin. Se on Camry. Sillä on myös koti Toni Wal-
kerin luona. Walkerin edellinenkin kissa oli kerran säilynyt hengissä 
koko sangen persoonallisen automatkansa ajan. STT

Japanin virkamiehille stand up 
-komedian opetusta 
n Japanissa on päätetty saada eloa maan pökkelömäisiin virkamiehiin. 
Byrokraateille järjestettiin opetusta stand up -komedian taidoissa.

Hauskan jutustelun saloja saivat opetella Japanin liikenneministeriön 
virkamiehet. Koulutus oli osa viestinnän opetusta.

Stand up -kurssille osallistui yli sata liikenneministeriön edustajaa. 
Jostain syystä komediakoulutus ei kiinnostanut kypsemmän iän byro-
kraatteja, osanottajat olivat alle 30-vuotiaita. STT–Reuters

Angelina Jolie on 
vaikutusvaltaisin julkkis 
n Hollywoodin supertähti ja humanitäärisen työn aktivisti Angelina 
Jolie on maailman vaikutusvaltaisin julkkis. Tähän tulokseen päätyi 
aikakauslehti Forbes, joka julkaisi vuotuisen listansa keskiviikkona.

Julkisten rankkaus listalla perustuu heidän 12 kuukauden tuloihinsa, 
viittausten määrään internetissä sekä esillä oloon lehdistössä, aikakaus-
lehtien kansikuvissa ja radiossa.

Angelina Jolie pudotti nyt kärkisijalta kakkoseksi Oprah Winfreyn. 
Omaa tv-show’taan emännöivä Winfrey oli hallinnut vaikutusvaltais-
ten listaa useina vuosina.

Jolie ansaitsi viimeisten 12 kuukauden aikana 27 miljoonaa dollaria 
(19 milj. euroa). Hän oli kuitenkin muilla kriteereillä niin ylivoimai-
nen, että filmitähti ohitti 275 miljoonan taalan jättitulot kuitanneen 
Oprah Winfreyn.

Naiset ovat nykyjulkkisten kermaa, sillä Forbesin listan kolmossi-
jan otti poptähti Madonna ja nelossijalle päätyi hänen virkasisarensa 
Beyonce Knowles. Vaikutusvaltaisin miesjulkimo oli sijalle viisi ran-
kattu golftähti Tiger Woods.

Kärkikymmenikköön päätyivät myös rocktähti Bruce Springsteen, 
elokuvaohjaaja Steven Spielberg, näyttelijä Jennifer Aniston, näyttelijä 
Brad Pitt sekä koripallon huippumies Kobe Bryant.

Sadan vaikutusvaltaisen julkkiksen listalla nähdään nyt ensi kertaa 
valtionpäämies. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sai listasijan 
49. STT–AFP

Halonen ja Ahtisaari 
ihailluimmat julkkikset 
n Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari ovat Suomen ihailluimmat jul-
kisuuden henkilöt. Asia selviää Valittujen Palojen teettämästä kyse-
lystä.

Kyselyyn vastanneet ihailivat naisista Tarja Halosen lisäksi Kirsti 
Paakkasta, Aira Samulinia, Elisabeth Rehniä ja Helena Rantaa. Miesten 
listalla on Ahtisaaren jälkeen Sauli Niinistö, Mauno Koivisto, Alexan-
der Stubb ja Jorma Ollila.

Tarja Halonen oli naisista ihailluin myös viime vuonna. Miesten 
ykkössijan vei silloin Sauli Niinistö.

Kyselyn toteutti TNS Gallup. Siihen vastasi 1332 suomalaista. 
STT

90-vuotias sai lukion 
päästötodistuksen 
n  Illinoisin Mundeleinissa asuva Eleanor Benz, 90, on onnellinen 
nainen. Hän on lopultakin saanut lukion päästötodistuksen, kertoo 
internetsivusto suntimes.com.

Benzillä oli vuonna 1936 pari kuukautta lukiota jäljellä, kun hän sai 
mahdollisuuden päästä töihin. Perheen huonon taloudellisen tilanteen 
takia lukio sai jäädä kalkkiviivoilla.

Myöhemmin Benz sai 15 lasta. Lapsenlapsia hänellä on 54. Lapset 
ja lapsenlapset tiesivät lukion keskeyttämisen olevan olevan Elea-
norin elämän suurin pettymys, joten he tarttuivat toimeen tilanteen 
korjaamiseksi.

Benzin vanhassa koulussa oltiin ymmärtäväisellä päällä. Niinpä 
Benz sai lukion päästötodistuksensa 73 vuotta koulusta eroamisen 
jälkeen. STT  

n Vastinetta Pavlos Yliselle 2.6. 
Kalajokilaaksossa olleeseen kir-
joitukseen.

En ole kirjoituksessani väit-
tänyt perusteettomia. Itella 
laskuttaa täyden jakelumaksun 
kaikista mainoksista, mitä sen 
työntekijät jatkuvasti heittelevät 
roskasäiliöihin, asianomaisille 
yrityksille kertaakaan ilmoitta-
matta.

Onko toiminta kaikilta osin 
asiakassopimusten ja alan ylei-
sen käytännön mukaista ratkais-
taan Savenmaan ja Itellan välillä 
hovioikeudessa, mihin johtaja 
Ylisen viittaama käräjäoikeuden 
5.5.2009 tekemä päätös tullaan 
aikanaan Savenmaan toimesta 

saattamaan.
Savenmaan ja Itellan sopimus-

suhde, jonka johtaja Ylinen sel-
vittää päättyneen vuonna 2004, 
on jatkunut vuoteen 2007 kui-
tenkin Suomen Lehtiyhtymän 
kautta.

Itellan ottaessa näin kantaa 
keskeneräiseen oikeudenkäyn-
tiimme on sen vuoksi minun 
lausuttava myös: Itella kertoo 
oikeuteen laajasti mm. että Suo-
men Lehtiyhtymä ei ole heidän 
mielestään osannut toimia oh-
jeiden mukaisesti, lähettäessään 
Savenmaan mainoksia Helsin-
gin postikeskukseen. Itellan 
syytös Lehtiyhtymää vastaan on 
johtanut lopulta siihen, että Eero 

Lehden omistama Suomen Leh-
tiyhtymä on vastaamassa näistä 
Itellan todistamista virheistä 
Ylivieskan käräjäoikeudessa! 
Eero Lehti on Itellan hallinto-
neuvoston puheenjohtaja.

Paheksun Itellan menettelyä 
ryhtyä selostamaan kesken-
eräistä oikeudenkäyntiämme 
sanomalehtien palstoilla!

Selostettuaan em. oikeudessa 
olevia asiota, väistää Pavlos 
Ylinen kuitenkin 26.5. lehdessä 
esille ottamani seikat .

”Itella laskuttaa asiakasta voi-
massa olevien talousmäärien 
mukaisesti, vaikka painotalot 
toimittavat usein ylimääräisä 
mainoslehtiä.” 

Jokaisesta mainoksesta, mitä 
jakeluun toimitetaan, peritään 
jakelumaksu yhden kappaleen 
tarkkuudella.

Kukaan ei halua lähettää yli-
määräisiä mainoksia, koska il-
maisjakelua Itella ei tee. Itella 
on ilmoittanut yhden kappaleen 
tarkkudella paljonko sen jake-
luun pitää lähettää.

On Itellan vastuulla, jos an-
netut talousmäärät ovat mo-
nilla paikkakunnilla ” hatusta 
vedettyjä ” . Otan ainoastaan 
yhden esimerkin, Kauhajoen 
kaupungin talousmäärän, jossa 
tapahtunut 650 kpl:n muutos, ei 
vastaa todellisuutta. Antamalla 
jatkuvasti ylisuuria talousmää-

riä jakelun tilaajille Itella mak-
sattaa turhia jakelumaksuja sekä 
kallista jätepaperia yrittäjillä. 
Todisteet olen kerännyt postien 
jätepaperiastioista sekä Itellan 
virheitä sisältävistä talousmää-
rätilastoista.

”Itellan postinjakajat hoitavat 
työnsä hyvin ja luotettavasti 
sekä ammattitaitoisesti?” 

Johtaja Ylinen ei ymmär-
rettävästi halua ottaa kantaa, 
perivätkö postinjakajat työeh-
tosopimuksen mukaisen jake-
lupalkkion myöskin roskiin 
heitetyistä mainoksista. 

Itellan kannalta työntekijät 
toimivat moitteettomasti huo-
lehtiessaan, että Itella saa jatku-

vasti kaikista sinne toimitetuista 
ja myös roskiin heitetyistä mai-
noksista jakelumaksun.

Luotettava ja ammattitaitoi-
nen toiminta edellyttää myös, 
että työn maksajat saavat tietää, 
mikä on heiltä perittyjen jake-
lumaksujen ja todella jaettujen 
kappalemäärien ero.

Totuuden piilotteleminen, asi-
oiden vääristely ja salaaminen 
on myös moraalikysymys.

Pääministerimme edellytti 
taannoin valtio-omisteisilta yh-
tiöiltä korkeampaa moraalia.

Hannu Pihlajamaa
Nivala

Kyläkerho Kantokylällä

Kyläkerholaiset virkistäytymässä luonnossa eli Puukankaan kodalla. Kuva Irma Haapakoski

Vielä Itellan laskuttamisesta
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n Vanhahtava pariskunta Kalle 
ja Ida Laitala istuvat iltaa koto-
naan laitakaupungilla. He kes-
kustelevat aluksi maailman asi-
oista, mutta sitten Ida muuttaa 
puheenaihetta EU-vaaleihin.

Idan mielestä ne ovat tur-
hanpäiväiset ja kaukaiset, hän 
miettii kannattaakohan niissä 
äänestää ollenkaan.

Kalle jatkaa: kaukaisilta ne 
tosiaan minustakin tuntuvat, 
mutta päätetäänhän siellä mei-
dän maamme Suomen asioista. 
Jos kukaan ei täältä ole puhu-
massa puolestamme, niin asiat 
vain pahenevat meidän kohdal-
lamme.

Ida: Onhan meiltä täältä ol-
lut puolestamme edustajia, 
vain mitä hyvää ovat saaneet 
meille.

Kalle: Totta sinä Idaseni kyllä 
puhut. Monia asia olisi pitänyt 
mennä toisin, kun rehellisesti 
sanoo.

Ida: Suomi on ollut vain netto-
maksajana. Vaan pitäneekö sitä 
silti äänestää, kunhan saisikin 
oikein rehdin ja jämerän edus-
tajan Suomen asioita ajamaan. 
Vain sanoppa kuka se hyvä 
olisi.

Kalle. Minä vaikka olen mies, 
äänestän naista.

Ida: Ketä naista.
Kalle: Etkö tuota osaa arvata. 

Tietysti Anneli Jäätteenmäkeä.
Ida: Luulin että äänestät Hau-

talaa.

Kalle: Hän onniin vähän tun-
nettu eikä ole suuria ansioita ai-
nakaan minun tiedossani, mutta 
Jäätteenmäellä on näyttöä riit-
tävästi. Niin ja rohkeutta sillä 
tytöllä on myöskin ja sitä juuri 
tarvitaan.

Ida: Minä olin aivan unohta-
nut hänen rohkean työnsä, mutta 
siitä minä en oikein tykännyt, 
kun hän lähti sinne EU:hun.

Kalle: Annetaan se hänelle an-
teeksi. Vain nyt kun saisimme 
hänet sinne uudestaan, niin se 
on hänelle suuri näytön paikka 
mihin pystyy.

Ida: Niin tosiaan, siellä on 
käsiteltävänä suuria Suomeakin 
koskevia asioita ja niissä tarvi-
taan jämerää puolustajaa.

Kalle: No niin, tehdäänpä me-
kin jämerä päätös ja äänestetään 
kumpikin Anneli Jäätteenmäkeä 
ja jäädään sitten kuulolle pää-
seekö hän sinne ja jos pääsee 
niin seurataan sitten kuinka hy-
vin hän siellä hoitaa leiviskänsä 
Suomen etujen ajajana. Siellä 
on suurten valtioiden edustajien 
kanssa kova vastassa.

Ida: Niin me teemme. Ja nyt 
kun olemme ratkaisseet tämän 
suuren asian, niin menemme 
rauhassa levolle ja ristimme kä-
temme ja rukoillaan iltarukous 
sen puolesta, että Jäätteenmäki 
pääsisi Suomen valtion edusta-
jaksi Euroopan unioniin.

Elsa Kallio
Ylivieska

Keskustelua 
EU-vaaleista

n Ennustetaan että kasvu Kii-
nassa, Intiassa jne jatkuisi mutta 
suurissa perinteisissä teollisuus-
maissa se tulisi olemaan niu-
kempaa. 

Ja selityksiä tuolle haetaan 
vaikka mistä ja vältetään kai-
kista ilmeisintä ja vahvinta 
vaikuttajaa – koska se on niin 
radikaalisti asioita muuttava 
– ja monelta poliitikolta ja ta-

lousmieheltä ideologisen pohjan 
altaan kuivattava.

Selitys on yksinkertaisesti se 
että Kiina, Venäjä jne eivät ole 
materialistisesti niin kypsäksi 
kasvaneita kuin perinteiset teol-
lisuusmaat ja ilmastonmuutok-
sen pakosta tapahtuva materia-
listisen kasvun alasajo tapahtuu 
ilman muuta siellä missä sille on 
vähiten luontevaa kasvupohjaa 

eli perinteisissä teollistuneissa 
maissa.

Mutta että tuo oivallettaisiin 
niin siitä on vielä varmaan-
kin 15 vuoden ymmärrysaika 
vaikkapa pääministeri Vanha-
selle että meillä pitäisi omassa 
maassa ruveta harrastamaan 
heti aineetonta kasvua ja suun-
nata materialistiset kasvutoiveet 
Venäjälle.

No toivoa on. Vanhanenkin 
vanhana poliitikkona vuosikym-
menten päästä lehdissä lippos-
tellessa toteaa että ”ois varmaan 
silloin tarttenu mutta hyvä että 
edes nyt ymmärrän”.

Nääs kun siihen mennessä 
Vanhanenkin ehkä oppii tietä-
mään mitä tarkoittaa aineeton 
kasvu ja aineettomat arvot. 

Jussi Vaarala

Talouden tulevaisuuden suuntaviivoja

n Vaalitulos oli Itsenäisyyspuo-
lueen kannalta pettymys. Suo-
malaisten kasvava tyytymättö-
myys harjoitettuun politiikkaan 
purkautui ps + kd –vaaliliittoon 
ja äänestämättä jättämiseen.

Osallistumalla EU-vaaleihin 
Itsenäisyyspuolue saavutti kui-
tenkin ainakin yhden tavoitteen. 
Puolueen tuntee nyt entistä use-
ampi suomalainen. 

Itsenäisyyspuolueen vaali-
teema – Erotaan EU:sta – tavoitti 
entistä suuremman kiinnostu-
neiden joukon ja vaalikentältä 
saatu palaute antaa voimakkaan 
kehotuksen jatkaa työtä.         

Suurin osa suomalaisista ha-
luaisi, että tärkeimmistä asi-
oista päätettäisiin Suomessa. 
Maassamme on 1-2 miljoonaa 
äänioikeutettua, jotka haluavat 
sekä Suomen eroavan EU:sta 
että torjuvan Nato-jäsenyyden. 
Itsenäisyyspuolueen alhainen 
EU-vaalikannatus ei johdukaan 
sen tavoitteista, vaan siitä, että 
puolueella ei ole käytettävissään 
veronmaksajilta kerättyjä puo-
luetukia eikä tasa-arvoista pää-
syä valtakunnalliseen mediaan.

Vaalitulos on isku suurimmille 
puolueille. On kuvaavaa, että 
kolme vielä suurta puoluetta 

saivat yhteensä vain 23,9 pro-
senttia kaikkien äänioikeutettu-
jen äänistä. 

Vaalien voittajien on nyt aika 
näyttää, mitä he vaalivoitollaan 
tekevät.  

EU:lla ei ole missään vai-
heessa ollut kansalaisten luot-
tamusta. Käydyt vaalit osoitta-
vat epäluottamuksen kasvavan. 
Tämä on luonnollista, kun 
kyseessä on harvainvalta, jota 
johtavat suurten jäsenmaiden 
lisäksi suuryhtiöt lobbareineen. 
Epädemokraattisesta EU:sta ei 
ole ratkaisijaksi käsillä olevassa 
talouskriisissä eikä muissa aitoa 

kansainvälistä yhteistyötä vaati-
vissa kriiseissä. 

Suomalaisilla on syytä olla 
valmius ottaa kohtalonsa omiin 
käsiinsä. Tulevaisuuteen katso-
minen tarkoittaa varautumista 
Euroopan Unionin jälkeiseen 
aikaan. Kutsu itsenäisen tule-
vaisuuden rakentamiseen kos-
kee kaikkia suomalaisia, mutta 
aivan erityisesti nuorisoa, jolle 
Itsenäisyyspuolue haluaa antaa 
keinot ja mahdollisuuden vai-
kuttaa kohtaloonsa. 

Antti Pesonen
Itsenäisyyspuolueen puheen-

johtaja

EU-vaalien tulos kertoo tyytymättömyydestä
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