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Puheenjohtajan palsta
Hei kyläläiset!
Tienvarsien siivouspäivä oli kylmä, mutta "tuottoisa". Iso kiitos kaikille
osallistuneille, on ilo katsella puhtaita pientareita.
Eurajoen kyläyhdistyksiltä tulee syksyn aikana yhteinen kyläesite ja siihen
toivottaisiin kuvia yhdistyksen tapahtumista. Jos sinulla on tällaisia, ota yhteyttä
yhdistyksen johtokuntaan kesäkuun loppuun mennessä.
Kesä on tulossa, ja tätä kirjoittaessa Avoimet Kylät on viikonloppuna. Toivottavasti
saamme klapitalkoisiin paljon porukkaa, sään ainakin pitäisi suosia ja auringon helliä.
Avoimien kylien jälkeen pidetään hiljaiseloa ja lomaillaan elokuun 8. päivään asti.
Silloin nähdään Lahdenperässä ja voidaan viettää mukavaa iltaa vaikkapa aamulla
alkaneen koulun syyslukukauden kunniaksi.
Aurinkoista kesää kaikille! Heidi Kiikola, puheenjohtaja
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Musikaalin rytmissä kesää kohti

T

ämän tekstin ilmestyessä ovat oppilaat ja koulun henkilökunta saaneet nauttia
jo palan ansaittua kesälomaa. Ennen lomien alkua koulussa kuitenkin
toteutettiin varmasti koko kouluvuoden kohokohta, nimittäin Risto Räppääjä
ja Sevillan saituri –musikaali. Tätä projektia oli odotettu koko vuosi ja oppilaat
olivat onnessaan, kun musikaaliharjoitukset viimein toukokuun alussa alkoivat.
5.-6.-luokkalaisten valinnaismusiikkiryhmä oli kyllä harjoitellut musikaalin lauluja jo
tammikuusta lähtien ja toukokuussa biisit olivatkin jo hienosti hallinnassa. Jokaiselle
valinnaisryhmän jäsenelle löytyi oma soitin bändistä ja pikkuhiljaa saatiin hiottua
yhteissoitto toimivaksi.
Päivi-opettaja oli ansiokkaasti kirjoittanut ja muokannut musikaalin samannimisestä,
Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoittamasta, nuortenkirjasta. Olipa hän tehnyt kerrassaan
valtavan työn, kun oli suunnitellut jokaiselle koulun oppilaalle jonkinlaisen
roolin/tehtävän näytöksessä ja lisäksi pohtinut kaikki vuorosanat ja lavasteet valmiiksi.
Yläluokkalaiset vastasivat varsinaisista puherooleista ja alaluokkalaiset olivat mukana
kuorossa ja tanssiryhmässä. Taisivatpa alaluokan pojat päästä huristelemaan lavalle
hienoissa autoissa, joita oppilaat olivat valmistaneet, kun taas vastaavasti alaluokan
tytöt esittivät tomutustanssia mattopiiskat viuhuen.
Kaikki oppilaat tekivät huiman työn opetellessaan oman tehtävänsä musikaalissa. Ihan
jokaista oppilasta voi kehua tästä suorituksesta ja se jos mikä on hienoa, että
kouluvuoden voi päättää näin onnistuneeseen ja mieleenpainuvaan kokemukseen.
Yleisönä meillä oli oppilaita ja opettajia lähes kaikista Eurajoen alakouluista sekä
vanhempia ja sukulaisia lauantain kevätjuhlanäytöksessä. Yleisöltä saatu palaute oli
pelkästään positiivista. Osa katsomassa olleista opettajista oli jopa hämillään siitä,
kuinka taitavia oppilaita meidän koulussa onkaan! Tähän voisi lisätä vielä sen, että
taitavien oppilaiden lisäksi koulussamme on myös osaava henkilökunta, joka
suunnitteli ja toteutti lasten kanssa käsikirjoituksen, musiikin, lavasteet, tanssit ja
puvustuksen. Kiitokseni kuuluvat sekä oppilaille että koko henkilökunnalle!
Ensimmäinen vuoteni Rikantilan koulussa opettajana ja rehtorina alkaa olla taputeltu.
Vuosi on ollut ennen kaikkea mielenkiintoinen ja opettavainen. Vaikka välillä on ollut
töitä vähän liikaakin, joka aamu on ollut mukava tulla töihin. Pikku hiljaa olen oppinut
tuntemaan myös kyläläisiä ja erityisen hienoa oli nähdä niin paljon kylien väkeä
liikkeellä koulun Vappumyyjäisissä. Tämän tapahtuman tuotoilla saamme järjestettyä
jälleen oppilaille monta mukavaa kokemusta ensi lukuvuonna.
Sitä ennen kuitenkin nautitaan auringosta sekä lämmöstä, ja siksipä toivotankin kaikille
vielä oikein rentouttavaa kesää!
– Suvi Varjonen
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Helikopteri

M

aaliskuussa 6. päivänä istuin kotona kaikessa rauhassa, kun kuulin ulkoa
kummallista meteliä. Lähdin ulos katsomaan ja huomasin helikopterin, joka
raivasi sähkölinjaa kopterista riippuvalla sahalla. On olemassa sanonta, että
”Tekniikka jyllää, sanoi porilainen kun saranan näki”. Minun eurajokelaisen
hämmästykseen tarvitaan vähän suurempi ihme. Niinpä hain kameran ja ikuistin tämän
ihmeen.

– Tauno Perkiö

Toyota Corolla - Suomen suosituin

K

auppojen ovenpielessä jo yleensä oleviin iltalehtien lööppeihin aina tulee
vilkaistua, ja joskus myös innostuttua ostamaankin. Lehden antiin yleensä
kyllä pettyy, mutta ristikot ja muut tehtävät sentään aina antavat vastiketta.
Maaliskuun lopun Ilta-Sanomat oli selvittänyt Suomen suosituimpien automallien
järjestyksen, ja aihehan oli siinä määrin kiinnostava, että lehti oli ostettava. Näin silti,
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vaikka lainkaan en ollut huomannut etusivun vaatimatonta kehotusta katsoa kotikuntasi
kärki.
Yli aukeaman oli otsikoitu, että kuvassa vuoden 2005 mallia olevan Toyota Corollan
vieressä seisovan Askon auto on Suomen suosituin. Ja juuri sellaisia kuuluu olevan
Eurajoellakin eniten. Siinä vasta ihmettelemistä oli, että Suomen vähän päälle 300
kunnasta jopa 183:ssa yleisin auto on Corolla vm. 2005. Toiseksi eniten on Toyotan
Avensis-malleja, joka on yleisin 47 kunnassa. Skoda Octavia on yleisin 22 kunnassa ja
Volkswagen Golf 20:ssä. Pääkaupunkiseudulla autokanta on selvästi nuorinta.
Helsingissä on eniten vuoden 2015 Octaviaa ja Espoossa vuotta nuorempia.
"Paremman väen" kaupunkina pidetyn Kauniaisen autokanta yllätti, sillä siellä on
eniten v. 2014 VW Golfia.
Fordin mallien vähäisyys oli myös merkillepantavaa, ja etenkin se yllätti, että Eurassa
vuoden 1999 Focuksia on eniten. Siellä ei ilmeisesti tunneta Laurisen Osmon aikanaan
lanseeraamaa käsitystä siitä, ettei Ford ole auto eikä margariini voita. Euran käytäntö
puhuu kyllä melkoisen vahvasti jopa Fordin puolesta, mutta yliveto taitaa sittenkin olla
vuoden -98 Corolla, joita eniten rekisterissä taitaa edelleen olla Heinävedellä,
Pihtiputaalla, Pyhäjärvellä, Siikajoella ja Toivakassa. Omani lisäksi.
Kyseisen lehden kuvan Asko kertoo, että hän osti auton sen takia, että saa naapurit
kateellisiksi. Kertoo myös, että auto on ennen ollut papilla, joten siinä tuskin on edes
kiroiltu. Hän sitä kyllä sanoo tehneensä, mutta vaimo puolestaan on rukoillut - että
ajaisin hiljempaa. Täysin pois suljettua ei ole sekään, etteikö joskus mahdollisesti
itsellekin olisi käynyt samoin. Toivottavasti ei sekään, että saattaisin saada tämän
tarinan yhteydessä Kaapon Kaikuun kuvan myös VIF-893:sta eli Virran faarin
suosikista.

–Matti Virta
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Hyvä vai paha turisti?

E

n
aio
paasata lentämisen
päästöistä, ja sitä paitsi kaikki kai
jo
tietävät,
miten
paljon
lentomatkustaminen saastuttaa maapalloa. Ei, vaan kerron, mitä perillä
tapahtuu, ja teen sen Madeiran
näkökannalta.
Sehän
on
ollut
suosikkikohteeni 1980 – luvun lopusta
lähtien.

lähtevät tavoittelemaan ylimpää oksaa,
ovat kovilla.
Turismi on tuonut töitä koko saarelle. Se
on plussaa. Paitsi että muhkeimman
siivun vetävät mahtisuvut, jotka hallitsevat elinkeinoelämää. Rippeet jätetään
esim. hotellisiivoojille, jotka siivoavat
huoneen toisensa jälkeen ja kovalla
kiireellä. He ovat nöyriä turistin edessä,
ja heidän palkkansa ovat olemattomat
työtaakkaan verrattuna. Näin uskallan
väittää, vaikka en tiedä, mitä Pestanaketjussa ansaitaan, mutta yleisesti palkat
huitelevat 800 – 1000 €, jopa alemmista
palkoista olen kuullut.
Kynnelle kykenevät halajavat pois
saarelta, koska juuri muuta työtä kuin
turismiin liittyvää ei ole tarjolla.
Hallintoon aukeavat virat täytetään
”hyvä veli” – systeemillä. Byrokratia ja
sen kiemurat ovat aivan eri sfääreissä
kuin
meidän
suhteellisen
tasaarvoisessa maassamme. Lahjonnasta
kysyin kerran eräältä mieheltä, ja hän
vastasi, että sehän on itsestään selvä
ilmiö tämän kaltaisessa yhteiskunnassa.

Keskivertoasukas on aika köyhä meidän
mittapuumme mukaan, mutta sitä ei heti
havaitse. Monet ovat ottaneet paljon
lainaa, koska esim. talot ja asunnot ovat
todella kalliita. Polttoaineet ovat samaa
hintatasoa kuin meillä ja autotkin
kutakuinkin. Pääkaupunki Funchalin
keskustassa liikkuu kiireisiä ja tyylikkäitä businessihmisiä, mutta kun siirtyy
sivummalle, todellisuus tulee vastaan.
Elämänmalli on varsin vaatimatonta.
Oikeastaan, onko se huono asia
ollenkaan siinä tapauksessa, että on
tyytyväinen elämäänsä? Taas ne, jotka

Mitä siis todellisuudessa pönkitän
matkustaessani saarelle? Oikeastaan
vasta Savoyn törkeä hotelliprojekti sai
minut oikein pohtimaan, mikä on oikein
ja mikä väärin. Esittelen tässä kaksi
kuvaa, ja toivottavasti niistä saa
jonkinmoisen käsityksen, millaisesta
monsterista on kyse.
Hotelli on rannan tuntumassa, ja se on
niin korkea ja pitkä, että se peittää
takana olevat kerrostalot. Niissä asuvat
eivät enää auringonvaloa näe. Se
muuttaa myös saaren kokonaiskuvaa,
7
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jonka kuuluisi muodostua punatiilikattoisista valkoisista MATALISTA
taloista. Mutta maa on kallista, ja siksi
he, joilla on riittävästi ”ystäviä” saavat
lupia tällaisille komplekseille. Eikä
tämä taatusti jää ainoaksi hirviöksi. ”Jos
nuo saivat luvan, miksi emme me?”
Lomaosakemyyjä yhytti meidät eräänä
päivänä. Rouva puhui suomea ruotsinsuomalaisella aksentilla. Hän oli hyvin
itsevarma ja alkoi ladella meille aikoja,
jotka olivat vielä vapaina asuntoihin
tutustumiseen. Mieheni sai rouvan suun
loksahtamaan, kylläkin vain hetkeksi,
pyytämällä antaa yhden neuvon:
”Purkakaa koko rakennus!” Herttinen,

miten nainen kiivastui. Hän alkoi sättiä
meitä Pestanan rumista rakennuksista ja
vakuutella, että monet pestanalaiset ovat
siirtyneet heille tai ovat tulossa
tutustumaan. Kukaan ei ole sanonut
poikkipuolista sanaa!
Voi olla, että upouusi huoneistohotelli
mukavuuksineen
ja
palveluineen

kiinnostaa. Tulin tästä kyllä tosi
surulliseksi. Edes koppavan myyntinaisen asenne ei häirinnyt minua, vaan
se, että turistit eivät kunnioita saarta ja
sen asukkaita. Ajattelevatko he vain
omaa pientä lomaansa eivätkä mieti,
miten sen toteuttaminen vaikuttaa
suuremmalla tasolla? Olimme puhuneet
monien paikallisten kanssa projektista,
ja sanoma on ollut kaikilta sama. Eräs
herra kiteytti sen osuvasti: ”Hotelli on
loukkaus Madeiraa kohtaan.”
Parvekkeelta otettu räpsäys antaa
paremman
kuvan
rakennuksen
massiivisuudesta.

Entäpä sitten vesi? Ennen muinoin
Madeiralla sitä riitti. Talviaikaan iltapäivän rehvakkaat kuurot kastelivat
yhtä lailla istutukset ja turistit. Vaan
toisin on nykyään; minun kokemukseni
on, että talvet ovat muuttuneet
kuivemmiksi. Silti, joka päivä, jokainen
turisti kuluttaa 450 litraa vettä!
8
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Veden kulutusta on koetettu suitsia.
Huoneissa on esim. laput, jotka voi
laittaa vuoteelle, kun haluaa, että petivaatteet vaihdetaan. Minä en pistänyt
lappua paikalleen kertaakaan, koska
liinavaatteet vaihdetaan joka tapauksessa kerran viikossa. Jos haluaa, että
pyyhe pestään, se heitetään pesuhuoneen lattialle.
Ennen kaikkea vettä tarvitsevat
paikalliset viljelivät viljelystensä ja
kotitarhurit puutarhojensa kasteluun.
Levadoilla (kastelukanavilla) on lukot,
joilla säännöstellään veden käyttöä.
Olen kait taas pessimisti, kun veikkaan,
että ennemmin viljelijältä evätään vesi
kuin suljetaan turistin suihkuhana.

Kerro minulle, olenko hyvä vai paha
turisti? Kun matkustan tai jos olen
matkustamatta. Vaakakuppi heiluu
puoleen ja toiseen, kummalle puolelle
mahtaa kallistua?
Nuorena ihastuin rantaviivaan ja
rinteisiin, jota punakattoiset talot
täplittävät. Vieläkin istun parvekkeella
ja vain katselen maisemaa. Pahaa
pelkään, että ne katoavat pikku hiljaa
korkeampien rakennusten vallatessa
alaa. Ja jos näin käy, minä en enää halua
matkustaa Madeiralle. Silloin pulma on
tullut ratkaistuksi.
– Marja Hiltunen
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Muistista ja muistamisesta

M

uisti on yksi ihmisen tärkeimmistä ominaisuuksista,
jos ei kaikkein tärkein.
Opimme erilaisia taitoja ja asioita
syntymästä asti, ja ne jäävät muistiimme, vaikka emme koko aikaa
ajattele tai tiedä, mitä sinne tallentuu.
Lapsena opetellaan syömään, kävelemään, puhumaan ja tekemään monenlaista muuta, eikä meidän tarvitse koko
aikaa miettiä, miten se ja se asia
tehdään. Tietysti on monimutkaisia
asioita, jotka täytyy opetella uudestaan,
jos niitä tekee harvoin ja välillä unohtaa.
Lisäksi tunnistamme muistin avulla
muut ihmiset, paikat, hajut, äänet jne.
Niitä tietoja jää meidän aivolokeroihimme, koska se on meille välttämätöntä tietoa.
Muisti voidaan jakaa karkeasti
muutamaan osaan. Yksi on aistimuisti.
Se tuo mieleen jonkun tuoksun tai muun
aistimuksen, joskus pitkänkin ajan
takaa. Aistimuistista voi löytää asian,
jonka on unohtanut vuosikymmeniä
sitten. Jokaisella on varmasti muistoja
lapsuuden ajoilta, hyviä ja huonoja. Itse
muistan koiranpennun, jonka villakoiramme Bella sai, kun olin kouluikäinen.
Pikkuruiset koiravauvat tuoksuvat ihan
erityiseltä, hellyttävältä. Makuasioita
tietysti, mutta omasta mielestäni sellaista on kiva nuuhkia. Nyt 2000luvulla, kun pitkän tauon jälkeen
otimme koiranpennun, nenään tuli heti
samanlainen tuoksu heti ensitapaamisella, ja siitä tuli mieleen mukavia
muistoja monen vuosikymmenen takaa.

Säilömuisti, joka muistuttaa aistimuistia, jakautuu kahteen osaan. Semanttinen muisti pitää tallessa kaikenlaisia
tosiasioita, joita on sattunut, eli ihan
jokapäiväistä elämää, ja episodinen
muisti tallettaa elämyksiä, henkisesti
koettuja asioita. Miltä meistä on
tuntunut, tai mitä olemme ajatelleet.
Olemmeko ilostuneet, nauttineet, pelänneet, vihastuneet, jne. Sitten on vielä
taitomuisti, jota harjoitamme joka
päivä, eli siinä säilyvät kaikki taidot,
kuten kirjoittaminen, lukeminen ja muut
sen kaltaiset yksinkertaiset asiat, mitä
on opittu kerran kunnolla, eivätkä ne
terveeltä ihmiseltä ikinä unohdukaan.
Tietysti siihenkin muistiin tulee asioita
koko ajan lisää, joten monimutkaisimmat voivat vähän hämärtyä tai
niiden suorittaminen hidastuu, kun
vanhenemme. Siihen vaikuttaa myös
näköaistin heikkeneminen. Niitä joutuu
palauttelemaan mieleen, tai jopa
kysymään neuvoja. Esimerkiksi jonkun
laitteen käyttäminen tai villasukan
kantapään kutominen on voinut
unohtua, mutta palaa mieleen, kun joku
neuvoo sen uudelleen.
Työmuisti on vielä yksi tärkeä muistin
alue, vaikka se sisältää usein lyhyen
aikaa tarvittavaa tietoa. Sitäkin käytämme joka päivä, vaikka emme olisikaan
enää työelämässä. Esimerkiksi, jos pitää
muistaa joku nimi tai puhelinnumero,
tai muu sen kaltainen asia, se pysyy
mielessä muutamia minuutteja, mutta
sen ei tarvitse jäädä muistiin pysyvästi,
koska tiedämme tai muistamme, mistä
tieto löytyy, kun tarvitsemme sitä seuraavan kerran. Jotkut ihmiset ovat
nerokkaita, suorastaan luonnonoikkuja,
ja pystyvät painamaan mieleensä hyvin
10
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pitkiäkin numerosarjoja, mutta yleensä
4-6
numeroa
pystyy
jokainen
muistamaan.
Ihminen voi harjoittaa muistiaan, jos
haluaa, ja sitä kehotetaan tekemään, että
aivot pysyisivät vetreässä kunnossa.
Kaikkea ei siis ei kannata pistää ylös,
vaan olisi hyvä yrittää muistaa asioita,
eikä heti katsoa muistilapuista tai jostain
muualta. Esimerkiksi kaikenlaiset salasanat ja tunnusluvut; joku kirjoittaa
nekin ylös ja lunttaa paperista joka
kerta, mutta hankalaa ja vaivalloista
sekin on. Muisti myös toimii ihmisillä
erilaisesti. Toinen muistaa automerkit,
toinen kukkien nimet. Sanotaan, että
sellainen tieto jää helposti muistiin,
mikä kiinnostaa. Toisella taas on kielipäätä, mutta ei matemaattista lahjakkuutta ja päinvastoin. Nämäkin ominaisuudet liittyvät muistiin.
Monesti tulee mieleen, että mitäpä jos
muistaisi ihan kaiken, mitä on koulussa
oppinut, esimerkiksi yhtälöiden ratkaisemisesta tai historiasta, puhumattakaan
siitä, että muistaisi kaikki vieraskieliset
sanat, jotka on joskus opetellut. Olisikohan se edes mahdollista? Kerran kuulisi
jonkun asian ja sitten pystyisi muistamaan sen aina. Ehkä on silti parempi,
ettei muista, vaikka sanotaan, ettei
kukaan ihminen käytä koko aivokapasiteettiaan täydellä teholla. Jos se
on totta, muistiin pitäisi mahtua vielä
paljon lisää, mutta saako sen kaivetuksi
sieltä esiin tarpeen tullen, se on se
ratkaiseva kysymys. Siitä kyllä olisi
paljon hyötyä, kun osaisi kieliä, jotka on
joskus nuoruudessa päntännyt, ja vaikkapa näyttelijät tai muut puhetyöntekijät
säästäisivät paljon aikaa vuorosanojen

opettelussa.
Monet
tietokilpailut
kävisivät tosin turhauttaviksi seurata,
kun ihmiset muistaisivat paljon asioita
kouluajoiltaan tai opettelisivat lisää, ja
viitseliäs tiedonetsijä voisi periaatteessa
tietää suurin piirtein kaiken, mitä joku
osaisi kysyä.
Muistissamme kyllä piileksii monenlaista tietoa ja asiaa ja se pitää kaivella
pinnalle tai antaa hautua hetken, niin
putkahtaahan se sieltä. Joku kysyy
esimerkiksi, mikä on Romanian pääkaupunki, ja emme ehkä heti muista,
mutta kun toinen sanoo sen, nimi tuntuu
tutulta. Välillä muistista ponnahtelee
asioita, joita ei ole muistellut pitkään
aikaan. Uniin tulee joku asia tai henkilö,
jota ei ole ajatellut aikoihin ja aamulla
ihmettelee, mistä johtuu, että nyt se ja se
tyyppi yhtäkkiä näkyi unessa.
Osa muistoista, nimenomaan episodiosastolla, saattaa olla sellaisia, joita ei
haluaisi muistaa. Ikäviä, surullisia tai
noloja sattumuksia, jotka haluaisimme
poistaa mielestä saman tien. Yleensä
ajan kuluessa niin käy, ja muistot
haalistuvat pian, kuten sanonta kuuluu.
Onneksi ihmismieli on sellainen, että
suuri osa muistoista hautautuu uusien
kokemusten alle ja jää sinne pölyttymään. Tämä suojelee ihmisen mielenterveyttä. Jos miettii sotaa tai muita
traumaattisia tapahtumia, terveellä
ihmisellä ne jäävät takaa-alalle ja hän
voi jatkaa normaalia elämää.
Kaiken kaikkiaan, muisti on tärkeä asia
ja sitä kannattaa vaalia. Aivojen hyvinvointiin pitäisi panostaa muutenkin.
Kasvisten ja kasviöljyjen käyttöä ruokavaliossa pidetään tärkeänä, koska ne
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sisältävät
antioksidantteja,
jotka
edistävät aivojen terveyttä. Varsinainen
superruoka aivoille ovat mustikat, koska
eläinkokeissa on todettu, että mustikan
sisältämä antosyasiini edistää muistia ja
älyllistä toimintakykyä. Sitä paitsi ne
maistuvat hyvältä ja ovat helppoja
kerätä itsekin talteen metsästä, jolloin
saa liikuntaa ja raitista ilmaa, mitkä
nekin edistävät terveyttä sekä fyysisesti
että henkisesti, kuten kaikki tiedämme.
Aivojen rappeutumista voi siis estää
syömällä terveellisesti, harrastamalla
liikuntaa, nukkumalla tarpeeksi, ja
ennen kaikkea käyttämällä aivoja, ne
eivät käytöstä kulu. Sen sijaan alkoholi
tuhoaa aivosoluja pikkuhiljaa, jos sitä
käyttää runsaasti.
Kun ikää kertyy, tuntuu välillä siltä, että
muistaisi vanhoja asioita paremmin
kuin eilisen tai viime viikon tapahtumia.
Usein käy niin, että haluaisi kertoa
jollekulle asiasta, jonka kuuli tai luki
lehdestä, mutta ei muista edes, mihin se
liittyi. Hetken kuluttua se yleensä palaa
mieleen, eikä ole syytä huolestua. On
kuulemma normaalia unohdella asioita,
ja stressi tai hätääntyminen voi aiheuttaa
sen, ettei hetkellisesti muista yhtään
mitään. Sekin onneksi menee ohi
itsekseen.
Myös nykyinen tietotulva, kiire sekä
kaikenlaisen median ja somemaailman
seuraaminen voi ylikuumentaa aivot.
Miettikääpä vaikka sadan vuoden
takaisia aikoja, saatikka sitä kauemmas.
Ihmisen elämä oli henkisesti paljon
mutkattomampaa, kun ei ollut edes
puhelinta. Ihmisten välinen kanssakäyminen tapahtui nokakkain ja
työtehtävät olivat yksinkertaisempia,

kun töitä tehtiin käsillä, saatikka
tietokoneilla, joiden kanssa pitää olla
tarkkana ja ”hereillä” koko ajan. Välillä
tuntuu stressaavalta, kun pitää jatkuvasti
opetella uusia asioita, että pysyisi
mukana maailman menossa. Uusimpia
ovat pankkipalvelujen ja monien muidenkin asioiden muuttuminen sähköisesti verkossa hoidettaviksi. Nuoremmalta väeltä, joka on käyttänyt nettiä
lapsesta asti, se onnistuu luontevasti ja
helposti, mutta vanhemmalle väestölle
käy työlääksi ja jopa mahdottomaksi
saavuttaa kaikkia palveluita.
Noista asioista saisi helposti ihan oman
tarinansa, mutta jätetään ne kuitenkin
rauhaan tällä kertaa. Käytelkääpä
aivojanne, mutta muistakaa myös
nauttia kesästä!
– Leena Falttu

Kuvan lähde: Tieteen Kuvalehti
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Kyllä kansa tietää – vai tietääkö?

K

ansanäänestys voi olla joko
sitova
tai
neuvoa-antava.
Sitovat kansanäänestykset ovat
melko harvinaisia. Poikkeuksen tekee
Sveitsi, jossa kansanäänestyksillä on
pitkät perinteet. Sveitsissä mikä tahansa
parlamentin eli liittokokouksen päätös
voidaan asettaa kansanäänestyksen
alaiseksi, jos kansanäänestysvaatimuksen taakse saadaan vähintään 50 000
allekirjoitusta tai kahdeksan kantonia
(,joita voitaneen pitää eräänlaisina
maakuntina) vaatii sitä. Näin kansa voi
halutessaan
kumota
parlamentin
päätöksen.
Suomessa valtiollisia neuvoa-antavia
kansanäänestyksiä on ollut vain kaksi:
Äänestys kieltolain kumoamisesta
vuonna 1931 ja Euroopan Unioniin
liittymisestä vuonna 1994. Alkoholin
valmistamisen ja myynnin kieltäminen
eli kieltolaki ei ollut mikään suomalainen keksintö. Samankaltaisia lakeja
oli ollut voimassa useassa eri maassa,
esim. Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Norjassa ja Islannissa. Raittiusväen ajama laki tuli Suomessa voimaan melko
tarkkaan sata vuotta sitten, vuonna
1919. Hanke oli sikäli kummallinen,
että alkoholin kulutus oli Suomessa
1900-luvun alussa Euroopan pienimpiä,
vain 1,5 litraa/asukas 100-prosenttiseksi
alkoholiksi muutettuna. Nykyisinhän
kulutus on noin 10,4 litraa/yli 15 v
asukas.
Kun kieltolaki johti alkoholin laittomaan salavalmistukseen, -kuljetukseen
ja - kauppaan, oli jo yleisen lainkuuliaisuuden takia tehtävä jotakin. Neuvoa-

antava kansanäänestys ei vastoin yleistä
luuloa saanut mitään suurta ryntäystä
vaaliuurnille. Vain 44 % äänioikeutetuista äänesti. Kieltolain kumoaminen
sai yli 70 % äänestäneistä puolelleen.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että
vaaleissa oli valittavana kieltolain kumoamisen ja säilyttämisen lisäksi
kolmaskin vaihtoehto, jonka mukaan
vain miedot alkoholijuomat olisi
vapautettu. Tämä vaihtoehto sai vain
2 %:n kannatuksen.
Neuvoa-antava äänestys EU:hun liittymisestä sai sentään 74 % äänioikeutetuista uurnille. Liittymisen puolesta
äänesti 56,9 % äänestäneistä. Eduskunnalla oli näin ollen melko vahva
valtuutus tehdä asiassa lopullinen liittymispäätös. Sen sijaan Suomen liittyminen euroalueeseen on asia, joka herättää
vieläkin kiistaa. Ruotsissa ja Tanskassa
järjestettiin
euron
käyttöönotosta
kansanäänestykset, joissa kummassakin
perinteiseen valuuttaan jääminen sai
äänestäjien tuen. Suomessa euro otettiin
käyttöön hallituksen tiedonannolla,
jonka eduskunta hyväksyi äänin 135 –
61. Euron käyttöönoton vastustajien
mukaan eduskunnan olisi pitänyt käsitellä asia perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lisäksi vaadittiin kansanäänestystä asiassa.
Jokaisella eduskuntavaalikierroksella
on jokin pikkupuolue, joka vaatii
Suomen ”oman rahan” eli markan
käyttöönottoa. En ota kantaa siihen,
oliko
liittyminen
euroalueeseen
aikanaan viisasta vai ei. Selvää on
kuitenkin, että nyt markan käyttöönotto
13
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olisi epäedullista. Asia kun ei ole sillä
tavalla symmetrinen, että jos 20 vuotta
sitten menetettiin jotakin euron käyttöönoton mukana, nyt menetykset voitaisiin saada takaisin markan palauttamisen avulla. Todennäköisesti tällaisella jojo-liikkeellä keräisimme vain
kaksinkertaiset haitat Suomen kansantaloudelle.
Sain inspiraation kirjoittaa kansanäänestyksistä, kun olen seurannut
Britannian kompastelua EU-eronsa eli
Brexitin kanssa. Minun on käynyt
suorastaan sääliksi Theresa May’ta,
kun TV-uutisissa on näytetty, miten
hän on yrittänyt lähes epätoivoisesti
saada Britannian parlamentin enemmistöä edes jonkin erojärjestelyehdotuksen taakse. Parlamentti ei ole
kuitenkaan hyväksynyt mitään ehdotusta, ja mikä ihmeellisintä, vastustajat näyttivät olevan eri kerroilla
ainakin osittain eri henkilöt.
Nyt jo entinen pääministeri May ei
alun perin ollut brexitin kannalla, vaan
asian pani alulle hänen edeltäjänsä,
konservatiivipuolueen
pääministeri David Cameron, joka lupasi vuonna
2013 järjestää kansanäänestyksen EUerosta. Äänestys pidettiin kesällä
2016. Kansanäänestyksellä Cameron
yritti tyynnytellä arvostelijoitaan ja
estää äänestäjien valuminen Ukippuolueelle, joka kiihkeimmin vaati
lähtöä EU:sta. Hän ei uskonut, että
eron kannattajat voittaisivat äänestyksen. Toisin kuitenkin kävi: Cameron
hävisi uhkapelinsä.
Erokampajan propaganda oli tehokasta. Yksi näkyvimpiä lupauksia oli,
että kun britit maksavat joka viikko

350 miljoonaa puntaa
Euroopan
unionille, niin tämä summa voitaisiin
eron jälkeen käyttää kansalliseen
terveydenhuoltoon. Britannia kyllä
maksoi EU:n budjettiin enemmän
kuin se sai EU:lta takaisin. Erotus oli
kuitenkin huomattavasti pienempi
kuin 350 miljoonaa puntaa viikossa.
Muutakin valheellista propagandaa
esitettiin. Yksi hulluimmista väitteistä
oli, että Turkki voisi liittyä Euroopan
unioniin vuoteen 2020 mennessä,
minkä jälkeen turkkilaiset muuttaisivat
massoittain
Britanniaan.
Tuskinpa Euroopan päättäjät noin
vain ihastuvat Erdoganin itsevaltaiseen ja demokratian vastaiseen
politiikkaan, mikä mahdollistaisi
Turkin liittymisneuvottelut.
Eräs tuntemani Suomessa asuva
englantilainen manasi äänestyshanketta tähän malliin (vapaasti
suomentaen): ”Kaikki lähes lukutaidottomat ihmisetkin saivat äänestää
asiasta, josta he eivät ymmärtäneet
mitään!” Äänestyksen tulos oli se, että
51,89 prosenttia hyväksytyistä äänistä
oli jäsenyydestä luopumisen ja 48,11
prosenttia
unionissa
pysymisen
kannalla. Äänestysaktiivisuus oli 72,2
%. Näin ollen eroamista kannattavat
voittivat täpärästi. Vaikka kansanäänestys oli neuvoa-antava, parlamentti hyväksyi lain, joka valtuutti
hallituksen aloittamaan toimet eron
toteuttamiseksi. Tämä oli minun
mielestäni epäviisasta. Britit toimikoot niin kuin haluavat, mutta jos
Suomessa olisi neuvoa-antava kansanäänestys jostakin asiasta, ja sen
tulos olisi lähes tasatulos, hallituksen
pitäisi istua alas pohtimaan, mitä olisi
14
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järkevää tehdä. Sitä varten kansanedustajia ja ministereitä valitaan, että
he perehtyvät asioihin ja ottavat
asioista paremmin selvää kuin mihin
tavallisella ihmisellä on mahdollisuus.
Eduskunnan
valiokunnat
voivat
kuulla monenlaisia asiantuntijoita, ja
eri eturyhmien kanssa voidaan käydä
neuvotteluja. Hallitus voisi päätyä
sille kannalle, mikä sen mielestä
parhaiten palvelisi kansakunnan etua
riippumatta kansanäänestyksen tuloksesta.
Britannian brexit-sekoilu on jo nyt
tullut briteille kalliiksi. Talouselämälle ei mikään ole pahempaa
myrkkyä kuin epävarmuus. Mikään
suuri investointi tai pitkäaikainen
kauppasopimus ei ole mahdollinen,

jos on vaara, että pelisäännöt (tullit
yms.) muuttuvat kesken kaiken.
Niinpä monet suuryritykset ovat
siirtäneet tai aikovat siirtää toimintojaan pois Britanniasta. Theresa May
on jo eronnut pääministerin paikalta,
mutta hänen seuraajallaan on yhtä
huono mahdollisuus saada EU:lta
parempi erosopimus. Britannian
neuvotteluasema on kehno, sillä on
mahdotonta
hyödyntää
EU:n
sisämarkkinoita ja samalla erota
niistä. Samoin on mahdotonta luoda
Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille
EU:n ulkoraja, joka toisaalta ei ole
ulkoraja, ainakaan irlantilaisille, jotka
kuuluvat EU:hun.
– Tauno Perkiö –

Poliittiset ja talousasiat
Kun poika oli alakoulussa, isä laski hänen laskunsa.
Nyt kun poika on yliopistossa, isä maksaa hänen laskunsa.
Sähkömies otti lopputilin. – Hänellä oli liikaa vastuksia urallaan.
Leipuri otti lopputilin. – Jauhot menivät suuhun.
Bussiyhtiön toimitusjohtaja sai potkut. – Oli liikaa linjaerimielisyyksiä.
Pankinjohtaja erotettiin. – Hän joutui tekemään tiliä tekemisistään.
Hammaslääkäri oli tyytyväinen. – Hän sai paikallisen sopimuksen.
Mikä on kansanedustajan ajatus talouspolitiikasta vuonna 2020?
– Mikään ei ole mahdotonta ihmiselle, jonka ei sitä itse tarvitse tehdä.
Mitä se tarkoittaa, että kansanedustajien metsästyskerho on hirvestämässä?
– Kyseessä on selvä poliittinen ajojahti.
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Ristikko

Laatinut: T. Perkiö
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