
Pienikin elämäntavan muutos auttaa sydäntä, 
huomauttaa Pohjalainen.

Nyt vietetään sydänviikkoa, jonka aika-
na korostetaan terveitä elintapoja. Vaikka 
suomalaiset syövät aikaisempaa terveelli-
semmin, suomalaisten painonnousu jatkuu 
ja se on suuri uhka sydämelle.

Suomalaisten paino on noussut jo nel-
jännesvuosisadan ajan. Viisi vuotta sitten 
miehet olivat puoli kiloa ja naiset kilon ny-
kyistä keveämpiä. 

Nuorten aikuisten painonnousu on ollut 
suurinta. Vain joka kolmas nuori mies on 

normaalipainoinen ja naisista vain joka toi-
nen.

Painonhallinnassa on toimittava johdon-
mukaisesti ja hitaasti kiirehtien. Painoa 
pudottava ei saa menettää rasvakudoksen 
lisäksi samalla lihaskudosta. Esimerkkinä 
on että vähennetään kaksi vaaleaa leipävii-
paletta päivässä ja lisätään liikkumista pa-
rin tuhannen askeleen ja noin puolentoista 
kilometrin verran. 

Tällöin saadaan aikaan 200 kilokalorin 
kokonaisvaikutus, mikä vie puolisen kiloa 
viikossa, mikä olisi riittävän nopea vauhti 
nykymittauksin.

Vähäisin elämänmuutoksin voi saada 
paljon aikaan.

Kun ensimmäiset puutarhaoh-
jelmien tv-mainokset alkavat 
työntyä häiritsemään mielen-

rauhaa, pihalla on vielä metriset ki-
nokset. Posti kantaa esitteitä toinen 
toistaan komeammista perennoista 
ja pensaista, joiden alut kannattaisi 
kohta tilata, ettei vain jäisi ilman.

En tilaa. Jos kaikki ne vuokot, lem-
mikit, pionit, kärhöt, malvikit, eri-
laiset kellot ja kuvastoissa niin upeat 
pensaat olisivat vielä hengissä, olisin 
varmasti saanut Vuoden piha -tittelin 
jo monta kertaa.

Kaikki kokeiluni eivät välttämättä 
ole olleet järkeviä. Esimerkiksi 125 
sipulikasvia savimaahan tuotti en-
simmäisellä kasvukerralla melkoisen 
väriloiston, mutta vähitellen sipulit 
mätänivät märkään savivelliin.

Muistona tästä kokeilusta on yhä 
yksi helmililja, joka hentona nou-

see toukokuussa joskus jopa lumen 
keskeltä ihmettelemään pohjoisen 
hidasta kesän tuloa.

Olisi mukava olla viherpeukalo. Sel-
lainen, jolla niin kesäkukat kuin mo-
nivuotisetkin kukoistaisivat, vaikka 
alkuinnostuksen jälkeen niitä ei aina 
muistaisi hoitaakaan.

Kuinka monet kerrat olen aloitta-
nut puutarhaharrastuksen kevääl-
lä, tilannut hyötykasviyhdistykseltä 

koristekasvien siemeniä tai istuttanut 
auringonkukat, krassit ja monet muut 
takuuvarmat kukkijat aurinkoisiin 
sisäolosuhteisiin odottamaan kasvun 
ihmettä.

Hoidosta huolimatta tai ehkä sen 
vuoksi kukista tulee yleensä niin 
honteloita, ettei niitä voi viedä al-
kukesällä ulos. Pienikin tuulenvire 
katkaisee hennot kasvit, tukinaruista 
ei ole apua.

Nuoremmat sisarukseni ovat innok-
kaita puutarhaihmisiä. Olen jopa hie-
man kateellinen, kun pohjoisen leve-
ysasteilla arat kasvit kukkivat heidän 
pihoillaan. Kehäkukat, orvokit ja pe-
tuniat he kasvattavat itse siemenistä.

Kostoksi ostin pari kesää sitten Ro-
vaniemelle villiviinin. Ensimmäisenä 
kesänä se jopa näytti viihtyvän au-
rinkoisessa paikassa, mutta hyvästä 

talvisuojauksesta huolimatta siitä ei 
löytynyt mitään vihreää seuraavana 
kesänä.

Siksi olenkin muuttanut periaat-
teitani pihan suhteen. Vahamaisia 
vuorenkilpiä ei saa hengiltä, vaikka 
niiden päältä ajaisi autolla, lapina-
kileijat kukkivat joka kesä kauniisti, 
nurmikon vihreys saa olla peräisin 
myös sammaleesta ja humala on riit-
tävän näyttävä köynnös.

Viime kesänä ukonhattujen ja aki-
leijojen sekaan oli pujahtanut uusi 
kukkiva korkea kasvi. Hoidin sitä 
kuten muitakin, kunnes pikkusiskoni 
tokaisi:

– Harva se noin hyvin rikkakas-
veista huolehtii. Et sitten pujoa edes 
tunne.

Kirjoittaja on rovaniemeläinen yksi-
tyisyrittäjä.
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Muut lehdet

L ähes vuoden ajan Venäjän pre-
sidenttinä toimineen Dmitri 
Medvedevin kaksipäiväiseltä 
vierailulta Suomeen odotetaan 
maidemme välisten suhteiden 

vahvistamista ja sen lisäksi myös uusia 
taloudellisia ja poliittisia avauksia.

Kun muun muassa edeltäjänsä Vladi-
mir Putinin hallinnon kansliapäällikkönä 
ja varapääministerinä toiminut Medve-
dev aloitti suurvallan johdossa, Venäjän 
todettiin siirtyneen tandem-aikaan, kak-
sipäiseen johtamismalliin.

Vuosi näyttää kuitenkin tehneen teh-
tävänsä; enää naapurissa ei pohdita yh-
tä voimallisesti miesten keskinäisiä val-
tasuhteita, vaikka pääministeri Putin on 
Venäjällä kaikkea muuta kuin vallaton.

Putin ennusti vuosi sitten, että uuden 
presidentin kausi ei helpota Venäjän län-
sisuhteita. Medvedev on kuitenkin osoit-
tanut olevansa ”uuden polven venäläi-
nen”, joka kykenee suoraan ja luontevaan 
vuoropuheluun lännen kanssa. Tosin hä-
nen askelensa ovat olleet odotettua hi-
taampia.

Oman maansa turvallisuuden ja vakau-
den kehittämisessä, talouden parantami-
sessa ja korruption vähentämisessä työ 
ei ole ollut yhtään helpompaa. Omat jän-
nitteensä loi Georgian sota viime vuoden 
elokuussa.

Taloudellinen laskukausi on iskenyt 
myös Venäjään. Maan bruttokansatuot-
teen ennustetaan laskevan tänä vuonna 
pari prosenttia. Maailmantalouden kriisi 
on  huono olojen vakauttaja silloin kun 
puhutaan vaikkapa demokratian edistä-
misestä, sananvapauden laajentamises-
ta ja ihmisoikeuksien kohentamisesta eli 

juuri niistä asioista, joita länsi Venäjältä 
odottaa.

Suomen ja Venäjän suhteissa toivotaan 
muun muassa puun vientitullien helpot-
tamista sekä viisumivapauden kehittä-
mistä Euroopan unionin ja Venäjän kes-
ken, jolla olisi suuri merkitys kansalais-
ten luontevan kanssakäymisen edistä-
misessä. Tässäkin mielessä Medvedevin 
ensimmäinen valtiovierailu maahamme 
Venäjän presidenttinä on tervetullut.

Medvdevin turvallisuuspoliittinen linja 
ei ole toistaiseksi poikennut vähääkään 
hänen edeltäjänsä linjauksista. Naton laa-
jentuminen sen paremmin kuin Georgi-
aan toukokuussa kaavaillut sotaharjoi-
tukset eivät ole alkuunkaan hänen mie-
leensä.

Korkeasti koulutetun professoriper-
heen lakimiespoikana Medvedeviltä on 
lännessä odotettu uusia avauksia ja sa-
malla hänen oman profi ilinsa kirkasta-
mista Putinin varjossa. Myös kaksipäi-
väinen vierailu Euroopan unionin jäsen-
maassa Suomessa antaa tähän mahdol-
lisuuksia.

Medvedeviltä
odotetaan

uusia avauksia
Medvedev on osoittanut olevansa ”uuden polven venäläi-
nen”, joka kykenee suorana ja luontevaan vuoropuheluun 

lännen kanssa. Tosin hänen askelensa ovat olleet odotettua 
hitaampia.

Työuran eteneminen on vain itses-
tä kiinni.

Näin opettivat monet alan kon-
sultit vielä muutamia vuosia sitten.

Tämä väittämä on jouduttu hylkää-
mään viimeistään nyt, kun myös aka-
teeminen työttömyys on rajusti pahen-
tunut maisterisuman purkautuessa.

On varmasti enemmän kuin turhaut-
tavaa vuosien opiskelun jälkeen val-
mistua työttömäksi. Eikä akateeminen 
työttömyyskään ole aivan viime vuosi-
en asia; työttömyys on lisääntynyt koko 
2000-luvun ajan.

Kovimmin työttömyyden ankeus ko-
ettelee humanistisia ja yhteiskuntatie-
teellisiä aloja. Kaikkein vaikeimmak-
si työttömyys näyttää kasvaneen kol-
messa yliopistokaupungeista Turussa, 
Tampereella ja Jyväskylässä.

Kun hätä on suuri ja työpaikat vä-
hissä, täytyy turvautua kaikkiin mah-

dollisiin keinoihin. Ulkoinen olemus 
ja ensivaikutelma voi vaikuttaa töihin 
pääsyyn merkittävästi.

”Eniten yhteydenottoja saavat ne ha-
kijat, joiden kuva on parhaiten onnis-
tunut. Se on julman pinnallista, mutta 
totta”, sanoo viestintäkouluttaja Maa-
rit Räisänen. (Kaleva 19.4.)

Lyhyt tukka ja töksähtelevä käytös 
ei siis enää riitä. Onnistunut valoku-
va - eli pärstäkerroin - voi olla paras 
avain uuteen tai ensimmäiseen työ-
paikkaan.

Nuorten ihmisten työn saanti on la-
man kourissa ja jo ennen sitä paisunut 
vakavaksi kansalliseksi ongelmaksi. 
Akateemiset työttömät ovat valtioval-
lan uusin haaste, johon olisi tartuttava 
nopeasti ja tehokkaasti.

Työelämästä syrjäytyy nopeasti. Ke-
tään ei saisi päästää siihen tilanteeseen. 
Ei ainakaan maan parhaita aivoja.

Pärstäkertoimella töihin?

a Hoidosta huolimatta 
tai ehkä sen vuoksi 

kukista tulee yleensä niin 
honteloita, ettei niitä voi 
viedä alkukesällä ulos.
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Sydän ja elämäntavat

Puheenaihe
Olen vuosien mittaan tullut aina vain 
vakuuttuneemmaksi siitä, että niin 
valtion kuin kunnallisen tason pää-
töksenteossa on kerta toisensa jäl-
keen vaara menettää miljoona tai pa-
ri, kun mielenkiinto kohdistuu jah-
taamaan tuhatta.

Sodankylässä tuntuu kovasti pu-
huttaneen viime kesänä järjestetty 
nuorten leiri ja sen järjestelyt. Asiaa 
setvitään viranhaltijoiden ja luotta-
musmiesten toimesta viikosta toi-
seen. Rahaa palaa - ja kirjanpito ker-
too, että leirin kustannuksista jää 
palkkojen ohella kunnalle makset-
tavaa alv-palautusten jälkeen peräti 
toista tuhatta euroa. Vaikka kyseessä 
olisikin periaateasia, on sekin asetet-

tava raameihinsa. Keskustellaan talo-
udellisesti varsin merkityksettömästä 
asiasta - ja samanaikaisesti naulataan 
liki miljoona euroa remonttirahaa 
Paulaharjun mädänneeseen päiväko-
tirakennukseen.

Jokainen pohjoisilla alueilla asuva 
näkee ensi silmäyksellä, että päivä-
kodin suunnittelussa ja jopa raken-
nuspaikan valinnassa on pahasti epä-
onnistuttu. Rakennuksella ei ole ollut 
mitään mahdollisuuksia pysyä tervee-
nä. Mahtaako se onnistua peruskorja-
uksenkaan avulla?

Paulaharjussa on viime vuonna ol-
lut päivähoidossa 59 lasta. Toivonpa 
esimerkiksi näkeväni jonkun hirsita-
lovalmistajan kustannusarvion kah-
desta peräpohjalaistyyppisestä hirsi-
talosta, joihin kuutisenkymmentä las-

ta mahtuisi päivisin oppimaan, askar-
telemaan, leikkimään ja lepäämään.

Jos julkisrakentamisen möhköfant-
titauti vältettäisiin, tokkopa oltaisiin 
kovin kaukana tuosta peruskorjaus-
miljoonasta. Samalla vältyttäisiin tu-
levaisuuden uusintakorjauksista. Jos-
tain syystä päiväkotiasia ei kuiten-
kaan aiheuta pohdintaa.

Edellä mainitusta nuorten leiristä 
kirjoitti kunnanhallituksen jäsen Anu 
Laukkanen näyttävästi Lapin Kansas-
sa. Jutun otsikossa mainittiin yksi So-
dankylän vireistä tanssiyhdistyksistä, 
Jutarinki ry. Sodankylä on todellinen 
tanssikunta. Eri tanssilajien aktii-
visia harrastajia on satoja, ja heistä 
valtaosa on lapsia ja nuoria. Toivon 
todella, ettei mitään tärkeää lapsi- ja 
nuorisotyötä tekevää järjestöä vedetä 

suotta mukaan leimaavaan ja pahim-
millaan toiminnan lamaavaan kirjoit-
teluun.

Anu Laukkanen on kunnan palk-
kalistoilla oleva psykologi ja kunnan-
hallituksen jäsenenä valtasuhteel-
taan esimiesasemassa viranhaltijoi-
hin nähden. Samoin ovat valtuuston 
jäsenet. Paikkakunnan ilmapiirin ja 
kunnan toimivuuden vuoksi olisi vii-
sasta, jos niin kulttuurisihteerin kuin 
muiden kunnan viranhaltijoiden 
kanssa pyrittäisiin asiallisiin ja raken-
taviin esimies-alaissuhteisiin. Kenen 
etu mahtaa olla, kun työstään innos-
tuneiden työmotivaatio kerta toisen-
sa jälkeen nitistetään?

SALME TARKIAINEN
Sodankylä

Tonnista miljoonaksi

Vuosittain kirjoittajat saattavat 
joutua tilanteeseen, jossa joku 
ulkopuolinen muuttaa tekstiä 

oman makunsa mukaan. On tekstejä, 
joiden laatu paranee ammattitaitoi-
sen henkilön ohjauksessa. Mutta mi-
ten mahtaa olla asiantuntija-artikkelin 
kohdalla?

Kirjoitin viime vuonna artikkelin, 
joka oli tarkoitettu asiantuntijoille 
suunnattuun lehteen, vieläpä niin sa-
notuksi asiantuntija-artikkeliksi. Leh-
den toimitussihteeri kuitenkin muutti 
artikkelia lyhentämällä sitä ja samalla 
”virtaviivaisti” koko sisällön niin, että 
luettavuus parani. Asia oli kuitenkin 
muuttunut ja artikkeli oli painottunut 
eri tavalla kuin kirjoittajan tahto.

Tieteellisellä kentällä kaikki artik-
kelit käyvät läpi vertaisarvioinnit refe-
ree-käytännön mukaan. Arviointi voi 
olla esimerkiksi kolmen arvioijan kak-
sikierroksinen sokea prosessi. Kirjoit-
taja kuulee tuntemattomien ja hänel-
le nimettöminä esiintyvien arvioijien 
kommentit sekä sen, hyväksytäänkö 
artikkeli sellaisenaan, millaisia muu-
toksia ja korjauksia on tehtävä vai on-
ko artikkeli hylätty. Kirjoittajan nimi 
on vastaavasti kätketty arvioijilta.

Tietoturvallisuuden parissa koros-
tamme sitä, että tietojen, informaation 
ja kaiken muun tietoaineistoon liitty-
vän on oltava eheää. Tämä tarkoittaa 
sitä, että aineistossa ei ole tahallisia 
tai tahattomia muutoksia, vaan se on 
säilynyt alkuperäisenä, muuttumat-
tomana.

Projektipäällikön vastuu
Muutamia vuosia sitten osallistuin 
kirjaprojektiin, jossa oli kymmenkun-
ta kirjoittajaa ja vastuullinen projekti-
päällikkö, jolla oli valta muuttaa teks-
tejä. Eräänä tehtävänäni oli koota alan 
perusmääritelmät omaksi kokonai-
suudeksi. Kun ne tuntuivat vastuul-
lisesta päälliköstä turhan hankalilta, 
hän tarkasti asiat Internetistä ja virta-
viivaisti määritelmät.

Kun ojensin tuoreen teoksen eräälle 
kollegalleni, hän tarkisti ensimmäi-
seksi, miten perusasiat oli määritelty. 
Sen jälkeen hän totesi, että koska jo 
perusasiat on puutteellisesti määritel-
ty, ei koko kirjassa voi olla paljoakaan 
hyvää. Hän lopetti kirjan selaamisen 

siihen.
Vaikka kirjan teksti ei kelvannut 

asiantuntijoille, tavalliset käyttäjät pi-
tivät kirjaa ansiokkaana ja tärkeänä 
vaiheena parannettaessa suomalaisen 
yhteiskunnan turvallisuutta lähitule-
vaisuudessa. Myös vastuullinen pro-
jektipäällikkö oli ylpeä aikaansaan-
noksestaan. Tämäkin pieni esimerkki 
osoittaa, että kaikki julkaistu tieto ei 
ole  luotettavaa, ei Internetissä eikä 
kirjoissakaan.

Internet pelikenttänä
Kun etsitään tietoja alueelta, jonka 
tuntemus on heikko, internet on erin-
omainen apuväline. Esimerkiksi Wi-
kipedia on jo noussut tunnetuimpien 
tietosanakirjojen rinnalle ja sen sisäl-
lön virheettömyyttä arvostetaan suu-
resti. Se on reaaliaikainen tietojen läh-
de, jossa käyttäjillä on vastuu tietojen 
oikeellisuudesta ja he myös pystyvät 
korjaamaan havaitsemiaan puutteita 
sekä generoimaan uutta aineistoa.

Opettajana koen internetin kuiten-
kin ristiriitaisemmin. Kun oppilaat 

tekevät harjoitustöitään, joukossa on 
aina muutamia, jotka etsivät netistä 
termin kerrallaan ja poimivat asiat 
suoraan omaan työhönsä mainiten jo-
ka kappaleen lopussa lähteensä. Teksti 
tulee kuitenkin aika kuivaksi, jos jo-
kaisen kappaleen lopussa on viittaus 
”herra” Wikipediaan. Ja kuinka moni 
ymmärtää edes kertoa lähdettään?

Mutta oppimisen pitäisi tapahtua 
asioita hakien ja niitä alinomaan poh-
diskellen, ei pelkästään toisten teks-
tejä kopioiden. Riittääkö oppimisen 
osoitukseksi se, että oppilas osaa et-
siä oikeita työnsä aiheeseen kuuluvia 
avainsanoja ja kopioida niiden sisäl-
töjä?

Kierre syvenee, kun oppilas saa 
työnsä valmiiksi ja pistää sen nettiin 
kaikkien saataville, mutta saattaa jät-
tää mainitsematta, että kyseessä on 
nimenomaan aloittelevan opiskelijan 
ehkä ensimmäinen harjoitustyö. Kun 
seuraava ryhmä kopioi puolestaan näi-
tä, voidaan kysyä, mihin oikein olem-
me matkalla? Oikea tieto saattaa tässä 
toiminnassa kadota. Tällä tavalla ei 

voida kasvattaa tieteellisiä asiantun-
tijoita. Hyviä kopioijia kyllä.

Suomen yliopistoissa on parhail-
laan alkamassa tutkimus, jossa selvite-
tään ohjelmistojen avulla plagiaattien 
osuutta harjoitustöistä. Tekijänoike-
uksien kunnioittamisen on oltava tär-
keä osa opetusta ja oppimista.

Asiantuntijakirjoittajiltakin odote-
taan avointa ja vapaata suhtautumis-
ta tekstiensä jakeluun. Moderni ta-
pa julkaista kirjoituksensa netissä on 
käyttää Creative Commons (CC) 3.0 
-lisenssiä, joka sallii tekstin lainaa-
misen, kunhan lähde ja alkuperäinen 
tekijä on mainittu.

Asiantuntija-artikkelin pitäisi olla 
sellainen, että se toisi lisäarvoa ole-
massa olevaan tietoon, tuottaisi uutta 
tietämystä. Virtaviivaisuus sopii au-
tosuunnittelijoille ja muotoilijoille, 
mutta ei yleensä tieteen tekijöille. Jos 
perusteluna käytetään tekstin muut-
tamista helppolukuisemmaksi, silloin 
etäännytään tosiasioista. Tällaiset ir-
tiotot on syytä tehdä omalla nimel-
lään, lähde mainiten.

Alakerta

Asiantuntijatekstin koskemattomuus
a Oppimisen pitäisi tapahtua asioita hakien ja niitä alinomaan 
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Kun etsitään tietoja alueelta, jonka tuntemus on heikko, internet on erinomainen apuväline.
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