
R akenteelliset uudistukset ovat 
kuluneen kevään aikana olleet 
usean päättäjän puheessa kes-

keisellä paikalla. Myöskin korkeakou-
luissa on isoja muutoksia edessä ensi 
vuodenvaihteessa. Eduskunta hyväk-
syi uuden korkeakoululain 16.6.2009. 
Yhteistyötä eri yliopistojen välillä tu-
lee kasvattaa. Myös alueyhteistyö am-
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
kesken on tärkeää.

Vuosien kuluessa on koettu, että 
korkeakoulut toimivat koko alueen 
vetureina, niiden rinnalle on synty-
nyt paljon uutta yritystoimintaa. Kun 
paikkakunnalla on koulutettua työvoi-
maa ja asiantuntijayritysten palvelui-
ta saatavana, myös suuremmat orga-
nisaatiot uskaltavat sijoittaa alueelle 
toimipisteitä. Tämä on aluekehitys-
toimintaa parhaimmillaan.

Pohjoisen yliopistot ovat profi loi-
tuneet kumpikin omalla tavallaan. 
Päällekkäinen toiminta on karsittu ja 
erilaisen profi ilin omaavat yliopistot 
pystyvät tukemaan toisiaan.

Opetusministeri Henna Virkkunen 
vieraili toukokuussa pohjoisessa ja 
hän totesi, että uusi yliopistolaki tar-
joaa monia mahdollisuuksia toteut-
taa yliopistojen omia strategisia ta-
voitteita. On korostettava yliopisto-
jen kansainvälistä yhteistyötä. Samalla 
edellytetään, että perustutkimus ja 
tuotannollinen toiminta säilyy katkea-
mattomana. Yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen yhteistyön tiivistämi-
nen on oleellista.

Opetusministeri Virkkunen totesi 
myös, että yliopistouudistuksella ta-
voitellaan henkilöstöpolitiikan suun-
nittelun ja toteutuksen sekä neuvotte-

lutoiminnan siirtämistä sinne, missä 
näistä asioista on paras tuntemus eli 
yliopistoyhteisöön.

Rakenteet kuntoon
Pohjoisen rehtorit Lauri Lajunen ja 
Lauri Lantto sekä Mauri Ylä-Kotola 
ovat aukaisseet rakentavan keskuste-
lun tilanteesta. Pohdittavana on ollut, 
miten selvitään kilpailussa huippu-
osaajista ja resursseista uudessa ti-
lanteessa, jossa Suomen korkeakoulu-
kenttä on ryhmittynyt uudelleen stra-
tegisten kumppanuuksien, liittoutu-
misten ja yhdistymisten kautta. Tässä 
tilanteessa oleellista on pystyä uudis-
tumaan, kilpailla parhaista osaajista, 
yrityksistä, asiakkaista, verkostoista 

ja rahoittajista.
Aloite on opetusministeriöstä, joka 

on halunnut kehittää korkeakoulujen 
rakenteita, kuten uusien toimintamal-
lien kehittämistä, päällekkäisyyksi-
en poistamista ja tuottavuuden lisää-
mistä. Todellisessa kehitystyössä tar-
vitaan kuitenkin rakenteiden lisäksi 
prosesseja.

Organisaatioita johdetaan organi-
saation rakenteen (struktuurin) ja to-
dellisen toiminnan (prosessien) kaut-
ta. Prosessit tarkoittavat aitoa teke-
mistä ja toimintaa, esimerkiksi sitä, 
miten organisaation henkilöt ja tekni-
set järjestelmät käytännössä toimivat. 
Rakenne sen sijaan on vain passiivista 
olemista. Molempia tarkastelukulmia 
tarvitaan ja ne ovat aina myös jotenkin 
mukana organisaatioiden toiminnas-
sa. Riippuu paljon organisaation ja 
sen johdon kehittyneisyydestä, mi-
ten liiketoimintaprosesseja käytän-
nössä painotetaan ja miten ne toimi-
vat johdonmukaisesti yhteen. Asioissa 
on usein virheellinen painotus, kun 
prosessit on alistettu tai suorastaan 
pakotettu tapahtumaan tietyissä ra-
kenteissa.

Tarvitaanko muureja?
Korkeakouluissa on viime vuosina 
kiinnitetty huomiota laatujärjestel-
mien kehittämiseen. Johtoa ja henki-
löstöä on työllistetty myös palkkaus-
järjestelmillä (upj, vpj). Lisäksi kir-
janpito ja laskentatoimi keskitetään. 
Tuloksena on ainakin joiltakin osin 
ollut se, että kun ryhmä pienenee, niin 
tehtävät kuormittavat entistä enem-
män. Mistään pidoista ei voida puhua, 
pahoinvoinnista kyllä.

Nyt olisi löydettävä ne alueet, joilla 
prosesseja voidaan hyödyntää. Ou-
lussa tekniikkaan ja kaupallisiin tie-
teisiin perustuvia monitieteisiä inno-
vaatiokeskuksia on runsaasti, kuten 
CWC (Centre for Wireless Commu-
nications), CIE (Center for Internet 
Exellence), CEWIC (Center for Ex-
pertice in the Water Industry Cluster) 
ja PrintoCent-innovaatiokeskus. Nä-
mä kaikki ovat jo toiminnassa.

Rehtori Ylä-Kotola kertoo British 
Councilin kanssa yhteistyössä vuon-
na 2007 aikaansaadusta uudesta nä-
kemyksestä liittokorkeakouluista ai-
katavoitteena vuosi 2020. Nyt kaksi 
vuotta myöhemmin Lapin korkea-
koulujen tutkimus- ja kehittämistoi-
minta suunnataan neljään painoalaan: 
hyvinvoinnin Lappiin, teollisuuden 
Lappiin, luonnonvarojen Lappiin se-
kä elämysten, kulttuurin ja matkai-
lun Lappiin. Konsernin tukipalvelut 
järjestetään tulevaisuudessa pääosin 
yhteisesti.

Opetusministeriön hankkeet alkavat 
ensi vuodenvaihteessa. Suunnitelmia 
on paljon, mutta onko oikeita suunni-
telmia? Kun resurssit ovat rajalliset, 
työ käy hankalammaksi.

Miten laajat perusopinnot pystyt-
täisiin joustavasti tarjoamaan suurille 
joukoille? Miten ylemmän korkeakou-
lututkinnon suoritus olisi järkevää? 
Kuinka projektien rinnalla alettaisiin 
arvostaa prosesseja, proaktiivisuut-
ta? Kuinka uudet innovaatiokeskukset 
saataisiin palvelemaan niin tieteitä, 
tekniikkaa, liike-elämää, koulutusta, 
yhteiskuntaa kuin luovia aloja? Kou-
lutusta antaen, tutkimusta vahvistaen. 
Siltoja rakentaen.

A rctic Sea -aluksen kaappauk-
seen liittyy monia mysteerei-
tä, joista osa jäänee joka ta-

pauksessa hämärän peittoon. Tämä 
johtuu osaksi Venäjän poikkeukselli-
sen voimakkaasta intressistä asiaan. 
Kyse saattaa olla aluksen tulenaras-
ta lastista ja tällä en tarkoita puu-
tavaran palo-ominaisuuksia. Julki-
suudessa on spekuloitu huumeilla, 
timanteilla, aseilla ja radioaktiivisilla 
aineilla.

Näihin arvailuihin on päädytty 
siksi, että puutavaralastissa olevan 
rahtilaivan kaappaaminen ja lunnai-
den vaatiminen siitä ei ole meriros-
voilun kaikkein todennäköisin muo-
to. Epäilyksiä on voimistanut Arctic 
Sean lähtö matkalleen Kaliningra-
dista, joka on Venäjän omista suikale 
maata Liettuan ja Puolan välissä. 
Alue on tunnetusti paitsi sotilaalli-
sesti merkittävä, niin myös järjestäy-
tyneen rikollisuuden toimintapiste.

Tätä nykyä Arctic Sean nimellä 
kulkeneen laivan – sillä on aikaisem-
min ollut muitakin nimiä – omistus- 
ja hallintasuhteet ovat monimut-
kaiset, kuten nykyisin kaupallisessa 
merenkulussa yleensäkin. Laivan 
omistaa suomalainen Solchart Ma-
nagement, jonka taustalla on Suo-

messa asuvia venäläisiä liikemiehiä, 
mutta laiva purjehtii Maltan lipun 
alla. Siinä oli 15-henkinen venäläis-
miehistö. Kaappaus tapahtui puoles-
taan Ruotsin aluevesillä ja Euroopan 
komissiokin sekaantui myös asiaan.

Kaikesta päätelleen kaappauksen 
taustalla on järjestäytynyttä rikol-
lisuutta. Julkisuuteen tulleiden 
tietojen mukaan kaappaajat olivat 
Viron venäläisiä ja latvialaisia, jotka 
saattavat kuulua maan venäläiseen 
väestöön. Kaappaajien tarkkaa kan-
sallisuutta ei ole aivan helppo selvit-
tää. Joka tapauksessa kansalaisuus 
vaikuttaa kaappauksen jatkoselvitte-
lyyn ja erityisesti siihen, missä maas-
sa oikeutta tullaan käymään. Vaik-
ka koko draamassa venäläistekijä 
on vahva, niin silti ei pidä syyllistää 
kaikkia mukaan joutuneita venäläi-
siä.

Kaappauksella on vaikutuksia 
myös valtioiden ulkopolitiikkaan ja 
niiden välisiin suhteisiin. Joissakin 
kommenteissa epäillään kyseessä 
olleen jonkin valtion erikoisjoukko-
jen operaatio, mutta tälle väitteelle 
ei ainakaan toistaiseksi ole todistei-
ta. Olennaisempaa tässä on Venäjän 
hallituksen laajamittainen ja nopea 
toiminta Arctic Sean löytämiseksi ja 
miehistön pelastamiseksi. Huomio-
ta herättää myös se, kuinka visusti ja 
nopeasti miehistö palautettiin Venä-
jälle, jonne myös kaappaajat epäile-
mättä päätyvät.

Tämä kaikki viittaa siihen, että Mos-
kova haluaa valvoa kaiken relevantin 
tiedon jakamista tiedostusvälineille 
ja myös muiden maiden viranomai-
sille. Epäilevä mieli näkee tässä pyr-
kimystä salata joitakin kaappauksen 
todellisia piirteitä.

Oli niin tai näin, niin on selvää, et-
tä Venäjän toiminta kriisissä liittyy 
sen yleiseen ulkopolitiikkaan. Mos-
kova on jo useita vuosia toistanut, 
että se katsoo oikeudekseen suojella 
ulkomailla asuvien kansalaistensa 
oikeuksia. Tämä on saanut varsinkin 
Viron ja Latvian huolestumaan, kos-
ka molemmissa on suuri venäläis-

vähemmistö, joissa osa on edelleen 
Venäjän kansalaisia.

Nyt Venäjän duumassa on esillä uusi 
laki, joka oikeuttaa maan asevoimat 
käyttämään myös ulkomailla soti-
laallista voimaa venäläisten hengen 
ja oikeuksien turvaamiseksi. Tätä 
oppia on jo toteutettu Abhasiassa 
ja Etelä-Ossetiassa, jotka Venäjä on 
ottanut Georgialta valvontaansa ja 
myös tunnustanut ne diplomaatti-
sesti. Taustalla on Moskovan halu 
osoittaa kykynsä palata kansainvä-
liseksi voimatekijäksi sekä suojella 
etupiiriään lännen laajenemisaikeita 
vastaan.

Arctin Sean etsiminen ja valtaa-
minen sopii hyvin tähän laajempaan 
kuvaan. Moskovan johto voi nyt 
kertoa uskottavasti kotimaassa, että 
se ei jätä kansalaisiaan pulaan, vaan 
hakee heidät vaikka maapallon ää-
ristä. Tällaiselle toiminnalle voidaan 
kehittää humanitaarisia selityksiä, 
mutta toisaalta kyseessä on voima-
politiikka, jolla on huolestuttavia 
piirteitä kansainvälisen oikeuden 
ja poliittisen vakauden kannalta. 
Moskovassa aikanaan pidettävässä 
oikeudenkäynnissä poliittiset tekijät 
tulevat olemaan korostetusti esillä.
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Marjat internettiin
Parhaat marjapaikat voitaisiin laittaa inter-
nettiin. Tiedustelijoina voisivat toimia vaikka-
pa suunnistajat, joilta usein kysytään hyviä 
mustikka- ja puolukkapaikkoja, ehdottaa 
Tapio Lehtinen kolumnissaan Keskipohjan-
maassa.

Marjojen mätäneminen metsiin on loppu-
kesän vakiopuheenaiheita samoin kuin se, 
että työttömät ja maahanmuuttajat pitäisi 
panna marjastamaan ja sienestämään.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja 
kansanedustajan Pentti Oinosen mukaan sa-

malla maahanmuuttajien kielitaito paranisi, 
ja he olisivat lähempänä työllisyyttä.

Jopa 98 prosenttia marjasadosta mätänee 
metsiin. Puolukoita ja mustikoita tuodaan 
Suomeen ulkomailta. Tällä menolla tuon 
kahden prosentin poimiminen on kokonaan 
ulkomaisten poimijoiden harteilla.

Innostuksen puute on havaittavissa myös 
iltarasteilla. Kaikki kaksisataa kuntoilijaa 
eivät voi olla huomaamatta hyviä marjapaik-
koja. Silti marjat saavat mädäntyä ihan rau-
hassa metsiin.

Muut lehdet

M etsäteollisuus koki tähän 
asti viimeisen rajun kola-
uksen, kun Stora Enso il-
moitti keskiviikkona jäl-
leen useiden laitostensa 

sulkemisesta. Vaikka hallituksen taholta 
on tukipaketteja luvassa, on perinteisen 
teollisuuden alasajon jälkiä vaikea pai-
kata.

Ikävimmin tilanteen kokevat tietenkin 
ne, jotka menettävät työpaikkansa. Työt-
tömyys ei kosketa vain asianomaista, vaan 
siitä joutuvat kärsimään perheet ja ko-
ko lähipiiri. Myös tehdaspaikkakunnille 
toiminnan lopettaminen merkitsee niin 
kovaa iskua, että siitä toipuminen on vai-
keaa.

Takavuosina metsäteollisuus nähtiin 
alati jauhavana myllynä, jonka tarjoamia 
työpaikkoja pidettiin varmoina. Viime 
vuodet ovat osoittaneet, että muuttuvas-
sa maailmassa metsäteollisuuskin on haa-
voittuva, ja sen parissa työskentelevien 
leipäpuu horjuu nykyisin rajummin kuin 
monella muulla alalla.

Globalisoituvassa maailmassa asetel-
mat muuttuvat. Paperimarkkinat ovat 
siirtymässä Aasiaan, missä käyttö edel-
leen kasvaa. Digitaaliaika taas vähentää 
paperin tarvetta monilla muilla alueilla. 
Sellua keitetään puolestaan Etelä-Ameri-
kassa, jonne alan teollisuus on pyrkinyt.

Joka tapauksessa metsäteollisuuden 
alasajo näyttää vain jatkuvan. Syynä on 
romahtanut kysyntä ja liikatuotanto. Alal-
la on edessään vaikea yhtälö, jonka ratkai-
semiseen ei juuri keinoja löydy.

Suomessa ei paljon lohduta se tosiasia, 
että metsäteollisuudella menee Ruotsissa 
selvästi paremmin. Valuuttakurssit ja raa-
ka-aineen omavaraisuus pitävät sikäläistä 
tuotantoa pystyssä.

Länsinaapurissa on jo esitetty sellaisia-

kin heittoja, että Suomen pitäisi siirtyä 
takaisin markka-aikaan. Ehdotus jäänee 
pelkäksi heitoksi, mutta kertoo yhdestä 
Suomen metsäteollisuuden toimintaedel-
lytyksiin vaikuttavasta seikasta.

Metsää on aiemmin mainittu Suomen 
vihreäksi kullaksi. Jos ja kun kehitys 
näyttää nyt menevät synkempään suun-
taan, himmenee kullan kiilto edelleen. 
Lääkkeitä on vaikea löytää. Kysynnän 
puolella ei juuri valoa näy ja maailman-
laajuiset markkinat eivät valtioiden väli-
siä rajoja tunne.

Metsäala on kaikkinensa kokenut vuo-
sien myötä monia murroksia. Metsätyöt 
antoivat ennen etenkin Lapissa leipää 
suurelle joukolle, mutta alan koneellistu-
misen vuoksi metsurien määrä on romah-
tanut lähes olemattomiin. Nyt meneil-
lään oleva teollisuuden ahdinko kurittaa 
taas tuotantoketjun loppupäätä kovalla 
kädellä.

Hallituksen jo osin toteuttamat ja lu-
paamat tukipaketit ovat tässä tilanteessa 
enemmän kuin tarpeen. Ensiapuakin tar-
vitaan, mutta pysyvämpää hoitoa kaiva-
taan. Tukipaketeilla pitäisi pystyä raken-
tamaan sellaisia työpaikkoja, jotka tarjoa-
vat pitempiaikaisen toimeentulon.

Haaste on taloustaantuman aikana suu-
ri. Joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että 
monet metsäteollisuudesta toimeentulon-
sa hankkineet joutuvat tähyämään muille 
aloille. Monilla on tästä syystä edessään 
myös uudelleen kouluttautuminen.

Vielä kymmenen vuotta sitten moni-
kaan ei arvannut, millainen kriisi teolli-
suudella on edessään. Nyt alan työnte-
kijöiden leipäpuu horjuu jo uhkaavasti. 
Valtiovallalla on haastava tehtävä luotsata 
alasajettavien tehtaiden sijaintipaikka-
kunnat ja yksittäiset ihmiset ohi pahim-
masta kriisistä.

Vihreän kullan
kiilto himmenee

Suomen metsäteollisuus on ollut viime aikoina 
jyrkässä alamäessä. Valitettavasti näyttää siltä, etteivät 

Stora Enson ilmoittamat supistukset jää viimeisiksi. 
Alan työntekijöiden leipäpuu horjuu.

R ovaniemellä on pitkät ja sitkeät pe-
rinteet kaupunkilaisille tärkeiden 
asioiden valmistelusta salaisesti, 

vasta päätöksentekovaiheessa.
Esimerkeiksi käyvät vaikkapa kaupun-

kikuvaan ja asukkaiden viihtyisyyteen ra-
justi vaikuttavat Ounasvaaran mökkikylä, 
niin sanottu Fenix-hanke, Valion tontin 
tuleva käyttö. Viimeisimpänä ketjussa 
ovat kelkkatehtaan rakentamiseen liitty-
vät tapahtumat.

Pahinta on, että kaupungin virkamies- 
ja poliittinen johto muistavat vaalirahoi-
tussotkuihinkin kytketyn tehtaan vaiheet 
kovin kirjavasti.

Tilannetta ei yhtään paranna se, että 
yksi kaupunginhallituksen jäsen katsoo 
oikeudekseen julistaa asian kaikkien mui-
denkin puolesta olevan loppuun käsitelty 
ja kunnossa.

Tulkinta on todella rohkea, kun kau-
punginjohtajan tehdaskiinteistöä koske-
vien lausuntojen hyväksyminen ei ollut 

edes kaupunginhallituksen esityslistalla.
Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kaupun-

ginjohtaja olisi voinut puhua Rovaniemel-
le tärkeän ja arvostetun teollisuuslaitok-
sen vaiheista täyttä totta. Miehen sanaan 
on voitava luottaa.

Samoin on täysi syy yhtyä kaupungin-
hallituksen puheenjohtajan toiveeseen 
siitä, että Lapin pääkaupunkiin saataisiin 
vähitellen työrauha.

Työrauhan luomisen parhaita raken-
nuspalikoita on asioiden vieminen avoi-
mesti eteenpäin.

Kelkkatehdassotku on – jälleen kerran 
– osoittanut, että Rovaniemen hallinto-
kulttuurissa on runsaasti toivomisen va-
raa. Selväksi on käynyt ainakin se, että 
salailulla, ristiriitaisilla lausunnoilla ja 
asioiden huonolla muistamisella tai jopa 
piilottamisella ei luoda oikeaa, kestävää 
demokratiaa.

Uskottavuus luodaan parhaiten avoi-
muudella.

Uskottavuus luodaan 
avoimuudella

a Kyse saattaa 
olla aluksen 

tulenarasta lastista ja tällä 
en tarkoita puutavaran 
palo-ominaisuuksia.

Kolumni

Arctic Sean arvoitus

a Tässä tilanteessa 
oleellista on pystyä 

uudistumaan, kilpailla 
parhaista osaajista, 
yrityksistä, asiakkaista, 
verkostoista ja rahoittajista.
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Puheenaihe
Yleisurheilun MM-kisat kaikessa to-
sikkomaisuudessaan ovat aika hupai-
saa katsottavaa. Kaiken mammutti-
taudista kärsivän spektaakkelin yllä 
leijuu jonkinlainen mystisyys; doping 
ja eräänlainen salailu ja kieroilu. Kuka 
tietää, mitä salailupäätöksiä kabine-
teissa tehdäänkään, jotta raha liikkui-
si tässä sirkuksessa.

Televisiointi kisoissa on aika jär-
jetöntä. Tai televisio tekee parhaan-
sa, mutta kisaohjelma ei. Jos jossain 
kenttälajissa alkaa syntyä suurta draa-
maa, ryhdytäänkin siihen mättämään 
jotain alku- ja välieriä 1/12 ja kenttäla-
jifi naalia näytetään jossain välissä, jos 
ohjaaja pysyy mukana. Pilalle men-
neitä kenttälajeja ovat muun muas-
sa miesten kuula ja naisten keihään-
heitto.

Parasta mitä pikajuoksulle on ta-

pahtunut viimeiseen sataan vuoteen, 
on uudet varaslähtösäännöt. Turha 
taktikointi ja keekoilu jää vähemmälle 
ja juoksijat joutuvat keskittymään itse 
asiaan eli pikajuoksuun. Toivottavasti 
ikinä ei enää palata menneiden vuosi-
en lähtöfarsseihin.

Sehän on vain urheilua, monet sa-
novat. Juu, ihan totta. Eikö nämä ra-
hat voitaisi periaatteessa laittaa vaik-
kapa Afrikan nälkäänäkeville, jos näin 
on. Urheiluun syydetään niin paljon 
yhteiskunnan ja veronmaksajien ra-
hoja, että urheilukisoista on oikeus 
odottaa suoraselkäisyyttä ja sujuvuut-
ta. Nythän kisat ovat vain kapitalisti-
nen rahasampo.

Suomesta puhutaan aina keihäs-
maana, joka ehkä olemmekin. Mitään 
erikoisempia suurheittäjiä Seppo Rä-
tyä lukuun ottamatta meillä ei ole 
koskaan ollut. Jorma Kinnunen ke-
haisi Oulun erämessuilla keväällä, et-

tä ensin on keihäänheitto, sitten pal-
jon tyhjää ja vasta sen jälkeen tulevat 
muut lajit. Näinköhän?

Otetaanpa tähän vaikka Steve Back-
ley. Neljä perättäistä Euroopan mes-
taruutta, kaksi maailmanmestaruus-
hopeaa, kaksi olympiahopeaa ja olym-
piapronssi. Eittämätön suurheittäjä. 
Entäpä Jan Zelezny? Kolme olympia-
kultaa, kolme maailmanmestaruutta, 
yksi olympiahopea, kaksi MM-prons-
sia, kaksi EM-pronssia. Suurheittäjä 
numero Uno: Andreas Thorkildsen. 
Kaksi olympiakultaa, kaksi MM-ho-
peaa, yksi EM-kulta; tätä kirjoitet-
taessa Berliinin MM-fi naali on vielä 
heittämättä. Tuleva suurheittäjä. Kai-
kille näille miehille on yhteistä se, että 
he eivät makaa heittonsa jälkeen.

Meillä ilmeisesti koko keihäsjouk-
kue makaa. Mistähän sekin johtuu? 
Miltä tuntuisi paluu klassisiin kreik-
kalaisiin keihäänheittoasentoihin. 

Sääntömuutos, jossa käsi ei saa kos-
kettaa heittoalustaa. Yksi tympeim-
piä ilmiöitä urheilussa on juuri yltiöi-
sänmaallisuus ja nurkkakuntaisuus. 
Suuret entiset urheilijat istuvat katso-
mossa kuin Moosekset pyhää urheilu-
liturgiaa täynnä. Vain heillä on kaikki 
tietämys urheilusta ja avain urheiluun 
sydämeen, sen yleisöltä salattuihin ja 
kätkettyihin pyhiin arvoihin.

Kaiken tämän kohkaamisen ja suo-
rittamisen yllä leijuu koko ajan dopin-
gin tumma Damokleen miekka. Tu-
losluettelot menevät kisojen jälkeen 
uusiksi, jos ovat mennäkseen ja mita-
leja riistetään ne vilpillisesti hankki-
neilta ja kiikutetaan niille, jotka eivät 
ole kärynneet testeissä. Katsojaa pi-
detään ikään kuin narrina. Tältä huo-
miolta ei voi välttyä.

JUHANI VALLI
kirjailija

Poika nimeltä Päivi

a Kun paikkakunnalla 
on koulutettua 

työvoimaa ja asiantuntija-
yritysten palveluita 
saatavana, myös 
suuremmat organisaatiot 
uskaltavat sijoittaa alueelle 
toimipisteitä.
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