
Leipäjonot kertovat siitä, että yhteiskunnassa 
asiat eivät ole kunnossa, kirjoittaa Länsi-Sa-
vo.

Leipäjonojen ei pitäisi kuulua katukuvaan 
suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. 
Turvaverkkojen pitäisi olla pitävämmät.

Toisaalta, leipäjonot ja ruoka-avun jakami-
nen voidaan kuitenkin nähdä myös merkki-
nä siitä, että vapaaehtoisjärjestöt, seurakun-
nat ja muut vastaavat pystyvät vastaamaan 
avuntarpeeseen myös silloin, kun se lisään-
tyy nopeasti. Tälle arvokkaalle työlle on 
annettava kaikki henkinen ja konkreettinen 
tuki, jotta avun jakamisen edellytykset säi-

lyisivät, vaikka tarve vielä tästäkin kasvaisi. 
Jo esimerkiksi riittävien kylmäsäilytystilojen 
saaminen auttaisi montaa järjestöä ruoka-
avun monipuolistamisessa, kun jaettavak-
si voitaisiin ottaa muun muassa kaupoissa 
myymättömiksi jääviä maitotuotteita.

Ruoka-apu on useimmille viimeinen vaih-
toehto siinä vaiheessa, kun kaikki muut sel-
viytymisen ja penninvenyttämisen keinot on 
käytetty. Monen rahat loppuvat tilanteessa, 
jossa yhteiskunnan tukia joudutaan odotta-
maan kohtuuttoman pitkään.

Ruoka-avun hakeminen ei ole kansalaisel-
le helppoa. On kuitenkin muistettava, että 
leipäjono ei ole siinä seisovan yksilön häpeä. 
Häpeä on kollektiivinen, koko yhteiskunnan 
häpeä.

Oulun - Siika - Pyhä - Kala ...” 
kuului aikoinaan lasten loru, 
jossa opeteltiin Pohjanmaan jo-

kien nimiä. Simossa tästä vanhasta lo-
rusta elää edelleen henkäys maantie-
sillan päissä olevissa kilvissä: Simojoki 
- Salmon River.

Lohi oli aikoinaan maallemme tär-
keä vientituote puutavaran, tervan ja 
turkisten rinnalla. Sen tilalle ovat tul-
leet esimerkiksi piilastut, joista on 
rakennettu laajoja teknisiä järjestel-
miä, ohjelmistoja ja laitteita arkipäi-
vän käyttöön.

Siellä, missä joet edelleen virtaavat 
vapaina, lohesta on tullut tärkeä mat-
kailijoiden houkutin.

Kulinaristeille riittää, kun kalaa on 
saatavana ravintoloiden ruokalistoilla 
ja se täyttää heidän laatuvaatimuk-
sensa. 

Norjassa lohta tuotetaan teollisessa 
mittakaavassa ja myös hinta on pu-
donnut muiden ruoka-aineiden ta-
solle.

Paineet vaelluskalojen palauttami-
seksi vesistöihin ovat kasvaneet. EU:n 
vesipuitedirektiivin vesienhoitosuun-
nitelmissa valtakunnallisesti merkittä-
viksi vaelluskalavesistöiksi katsotaan 
esimerkiksi Kemi- ja Iijoen vesistöt. 
Tämä perustuu niiden merkittävään 
vaelluskalojen tuotantopotentiaaliin.

Lohi vai energia
Kun paineet myös energiasektorilla 
kasvavat, niin uusiutuvat luonnon-
varat tulevat yhä tärkeämmiksi. Uusi 
voimalaitos Sierilään on suunnitteilla 
ja myös altaiden uutta rakentamista 
suunnitellaan.

Sierilän alue on Rovaniemen kau-
pungin ja matkailijoiden erittäin mer-
kittävä virkistäytymiskohde. Voima-
laitoksen rakentamista suunnitellaan 
Kemijoen viimeiseen luonnontilassa 
olevaan vapaaseen virta- ja koskialu-
eeseen.

Sierilän kolme tärkeintä kalalajia 
ovat harjus, kirjolohi ja hauki. Vael-
luskalojen palauttamisessa kyseiselle 
vesialueelle on monta mutkaa ja patoa 
välissä. Jos lohi pääsisi nousemaan ky-
seiselle alueelle, se vilkastuttaisi koko 
kalastus- ja matkailuelinkeinon. Kun 
lohi on viime vuosina päässyt nou-
semaan vapaammin Tornionjokeen, 
niin sillä on ollut monia positiivisia 

vaikutuksia.
Nyt vapaana olevalla joen osalla on 

erään arvion mukaan potentiaalinen 
lohen vaelluspoikasten tuotanto 13 
000 yksilöä vuodessa. Tämä on saa-
tu siitä, että luonnontilaisen Kemijo-
en vaelluspoikastuotanto on laskettu 
(155 kpl/ha) virta-alueiden yhteisellä 
alueella (84 ha). Voimalaitoksen ra-
kennusluvan anoja on käyttänyt näitä 
lukuja omassa muistutuksessaan.

Edelleen asiakirjasta ilmenee, että 
jos Sierilän rakennetaan, niin arviolla 
70 vaelluspoikasta hehtaarilta vuodes-
sa menetettävällä 57 hehtaarin poi-
kastuotantoalueella menetetään 3990 
poikasta vuodessa. Muistutuksessa on 
esitetty ”paras arvio”, jonka mukaan 
nousuvaellukselle selviää 119 lohta, 
joista 76 pyydetään jokikalastuksen 
yhteydessä ja sukuaan jatkaa 43 loh-
ta. 

Tällä määrällä pitäisi olla taattu jäl-
leen seuraava ikäluokka Sierilän voi-
malaitoksesta huolimatta.

Verkostojen yhteiskuntaan
Aikakausi on muuttunut. Tornion-
joella on tänä kesänä paikannettu 43 
kilon painoiseksi arvioitu kuningaslo-
hi. Oulussa kansalaisilla on vapaa pää-
sy seuraamaan vaelluskalojen nousua 
kalaportaissa.

Vuosien takaa muistuu mieleen eräs 
muinainen koskiosuuksien ostaja. So-
ta-aikana kaupat olivat häikäilemättö-
miä. Niinpä hän ”maan isänä” toimi-
essaan vuosikymmeniä jälkeenpäin 
pyrki suosimaan ja puolustamaan lap-
pilaisia ihmisiä.

Numeroilla leikkiminen on vaaral-
lista peliä. Ne antavat suunnan, mutta 
mennäänkö oikeaan vai väärään? Jos 
Sierilän voimala rakennettaisiin, on-
ko Ounasjoessa vielä tarpeeksi sijaa 
odotuksille, jotta useat kalaportaan 
saataisiin aikaan? Tällainen kysymys 
tulee mieleen, kun ensimmäisiäkään 
toimivia kalaportaita ei ole saatu Ke-
mijokeen.

Vuosia tilannetta tarkkailleena mie-
leen tulee ajatus. Rakenteet ovat val-
miina, mutta nykyaikana on ymmär-
rettävä, että niin yhteiskunnassa kuin 
yritysmaailmassa se ei enää riitä. Ja 
lohethan saamme valmiiksi fi leerat-
tuina suoraan Norjasta. Niille voimme 
laskea kilohintaa muutamissa eurois-
sa, mutta itse pyydystetty kuningaska-
la esimerkiksi matkailijan vavassa voi 
olla tuhannenkin euron arvoinen!

On aika haudata vanhat struktuurit 
ja arvovaltakysymykset. Moderni yh-
teiskunta tarvitsee nimenomaan uusia 
prosesseja, toimintaa. Kemijoen lohi 
on pyhä kala.

M inä kuljen metsäpolkua, 
minulla on kädessäni pieni 
koppa, johon kerään sieniä ja 

pieniä marjoja.
Ne tuoksuvat kesältä ja tulevalta 

syksyltä, niissä on mehua ja ne näyt-
tävät hyvin kauniilta korin pohjal-
la. Minä muistan kirjan, jossa Päivi 
menee ukin luo. Matkalla hän kohtaa 
monenlaisia vaaroja ja vastuksia, silti 
hän tulee perille ja tapaa ukin.

Minä muistan myös sen kirjan, jos-
sa on Täti sininen ja vihreä ja he ovat 
myös marjametsässä. On myös Pe-
ter Pan, jonka vihreä sateenvarjo on 
unohtunut tyynylle männyn päälle.

Mustikassa on sinistä. Mustikkaa on 
helppo kerätä, se on pyöreä marja, 
joka täyttää ämpärin kuin ämpärin 
suhteellisen nopeasti. Mustikka on 
salaperäinen, se on rauhoittava. Sitä 
saavat yleensä kaikki, siksi se ei he-
rätä niin suurta himoa kuin hilla. Se 
rauhoittaa tilanteen. Mustikka on ys-
tävällinen, se nyökyttää mennessään, 
se on auliisti poimittavissa.

Puolukka on punainen. Se on iloi-
nen ja pomppiva. Se pyörii, kierii 
pitkin pihoja ja huutaa mennessään, 
että hoi laari laari laa, tulkaa hake-
maan. Olen vain poimittavissa tässä 
ja nyt. Puolukkametsässä ei voi olla 
surullinen - tai tietysti voi, mutta se 
ei ole suotavaa. Onhan olemassa lu-
kemattomia lauluja, joissa ylistetään 
puolukan ketteryyttä, sen iloisuut-
ta ja ennen kaikkea sen keräämisen 
helppoutta ja nopeutta.

Vadelma on viininpunainen. Se on 
mehevä ja pullea, tuoksuva, makea. 
Se on marja, jota voi laittaa soppaan 
aivan vähän ja se riittää antamaan 
makeutta. Vadelma on salaperäinen 
myös, sillä se yllättää usein kerääjän-

sä; jos sitä jonain vuonna oli jossain, 
sitä ei enää jonain vuonna taas ole. 
Se on siksi samanlainen kuin hilla. 
Vadelma ja mustikka liitetään usein 
yhteen. Niiden kanssa kuuluu juoda 
maitoa ja tehdä suuria mustikkakuk-
koja ja -piiraita, joiden päällä on va-
niljakastiketta.

Tai ei kuulu, jos ei halua tehdä.

Jos minun täytyisi nyt selittää minul-
le salaperäisin marjareissu, se olisi 
eittämättä sellainen, jossa ei tarvitsi-
si uida. Olen uinut sananmukaisesti 
silloin, kun ilma muuttui ukkosen-
johdattimen kaltaiseksi suureksi su-
rinaksi ja kaatosateen kohinaksi. En 
ole siis koskaan uinut siellä vapaaeh-
toisesti.

Kerran se kuitenkin tein - oli ni-
mittäin niin kuuma, että varpaat 
tahmaantuivat saappaissa, hiki valui 
pitkin ja poikin. Ei ollut enää muuta 
vaihtoehtoa kuin etsiä sopiva paikka. 
Kaiken kruunasi se, että auton avain 
oli jossain suon kätkössä.

Kyllä, se oli löytänyt paremman 

leposijansa sieltä, syleillen nyt maan 
kamaraa kaiken automaationsa voi-
malla. Eipä siinä auttanut muu kuin 
heittää vapaalle ja kirmata hettee-
seen. Kaiken lisäksi pohjalla kiilsi jo-
tain. Lienee ollut uusi kultakätkö.

Oikein oli se rattoisa reissu. Kave-
rini totesi vain, että tässä mennään 
kuin Kruunun kyydissä takaisin. 
Korpien kätköistä maan isät katsovat 
poikiaan. Mullasta maan mekin nou-
simme kuin pienet vihreät keijukai-
set ja pääsimme kuin pääsimmekin 
puolen hehtaarin metsästä pois. Se 
oli lystiä se.

”Minä metsän polkua kuljen, kesä-
illalla aatteissain, ja riemusta rintani 
paisuu ja ma laulelen, laulelen vain, 
tuoll’ lehdossa vaaran alla, oli kum-
mia äskettäin, niin vienoa ihmeellistä 
all’ lehvien vehreäin.”
Eino Leino julkaisi esikoiskokoel-
mansa Maaliskuun lauluja 18-vuoti-
aana 1896.

Niin se on helppoa tuo kulkemi-
nen, kun sen osaa. Kuivalla maalla 
ainakin.
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Leipäjono on 
yhteiskunnan häpeä

Muut lehdet

T yösuhdematkalipun veroetu 
paranee ensi vuonna. Hallitus 
päätti asiasta torstaina päät-
tyneessä budjettiriihessä, jos-
sa viimeisteltiin ensi vuoden 

talousarvio. Ministerit kehuivat kilvan 
uudistusta.

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) 
hehkutti, että työntekijän kannattaa pyy-
tää osa palkasta veroetuna. Valtiovarain-
ministeri Jyrki Katainen puolestaan piti 
päätöstä merkittävänä ympäristöpoliitti-
sena eleenä. Molemmat mielipiteet ovat 
sinänsä perusteltuja, mutta on syytä poh-
tia, toimiiko idea käytännössä.

Päätöksellään hallitus houkuttaa teke-
mään työmatkan bussilla tai junalla. Tä-
mä ajatusmalli on ilmastonmuutosta aja-
tellen todella kannatettava. 

Haja-asutusalueella elävät ihmiset ky-
syvät nyt kuitenkin, miten bussiin tai 
junaan voi nousta, jos niitä ei yksinker-
taisesti kulje, tai ainakaan aikataulut ei-
vät kohtuullisesti sovi yhteen työaikojen 
kanssa.

Työsuhdematkalippu on verovapaa 200 
euroon asti. 600 eurosta 3 400 euroon as-
ti sen verotusarvo on 400 euroa. Tämä 
viesti on ilosanoma kaupungeissa, joissa 
on kaiken kattava julkinen liikenne. Esi-
merkiksi Lapin harvaanasutuilla alueilla 
ainoa keino ehtiä ajoissa töihin on käyn-
nistää oma auto.

Budjettiriihessä tehty päätös on yksi 
esimerkki siitä, että kaikki se, mikä toi-
mii Helsingissä, ei toimi kaupunkien ul-
kopuolella. Vaikka Suomi on pieni maa, 
ovat olosuhteet sen eri osissa hyvinkin 
erilaiset.

Kansantaloustieteen professori Jaak-
ko Pehkonen esitti jokin aika sitten, että 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella pitäisi 
maksaa pienempiä palkkoja. Vaikka esitys 
voidaan jättää omaan arvoonsa, voidaan 
kysyä, viestiikö se laajemminkin yleisestä 

kaupunkimyönteisestä mielipiteestä.
Poliitikkojen juhlapuheissa toistetaan 

jatkuvasti, että on tärkeää pitää koko maa 
asuttuna. Monet päätökset osoittavat kui-
tenkin, että maaseudun ja pienten paik-
kakuntien asukkaat muistetaan vain vaa-
lien alla.

Kun valtakunnan tason poliitikot tai 
korkeilla palleilla istuvat virkamiehet 
vierailevat Lapissa, kestitään heitä yleen-
sä hienoissa tunturihotelleissa tai kahvi-
tetaan kunnantalolla. Näistä asetelmista 
Lappi voi vaikuttaa somalta maakunnal-
ta, jossa ihmisten on hyvä elää.

Vieraille pitäisi pystyä näyttämään 
myös toinen puoli. Heille pitää tehdä sel-
väksi, ettei lappilaisten elämä ole pelkkää 
laskettelua keväthangilla, vaan arki on ai-
van toista. Vierailu Lappiin on varmasti 
mieluinen kokemus, mutta tärkeintä on 
oivaltaa, että Lapissa pitää pystyä myös 
elämään ja hankkimaan päivittäinen lei-
pä.

Viime aikoina on kuultu lukuisia kär-
jistyksiä, joiden mukaan ihmisten pitäisi 
muuttaa muutamaan suureen kaupun-
kiin. Mielipiteiden esittäjät eivät ehkä ole 
ajatelleet loppuun asti, mitä tuonsuuntai-
nen kehitys toisi tullessaan.

Kansalaisilla pitää olla oikeus valita 
asuinpaikkansa. Ja kansalaisia pitää koh-
della kohtuullisen tasavertaisesti asuin-
paikasta riippumatta. Kun päätöksiä teh-
dään, pitää aina puntaroida, toimivatko 
ne yhtä tehokkaasti eri puolilla maata.

Maaseudun ja harvemmin asuttujen 
alueiden muistaminen erilaisissa pää-
tösriihissä on tärkeä asia. Jo nyt näyttää 
siltä, että lähitulevaisuudessa monia si-
vukyliä uhkaa täydellinen autioituminen, 
jos palvelujen keskittäminen jatkuu edel-
leen.

Työsuhdematkalippu toimii kyllä idea-
na, mutta ei käytännössä, jos julkista lii-
kennettä ei yksinkertaisesti ole.

Työsuhdelippu
on ideana hyvä

Työsuhdematkalipun veroedun paraneminen on kyllä ide-
ana hyvä. Voidaan kuitenkin kysyä, miten ihmiset maaseu-
dulla saadaan nousemaan busseihin ja juniin, jos toimivaa 

julkista liikennettä ei ole.

T oimeentulotukipäätös on tehtävä 
viimeistään seitsemäntenä arkipäi-
vänä hakemuksen saapumisesta. 

Periaate on hyvä, mutta ei valitettavasti 
toimi käytännössä kaikissa kunnissa. La-
pissakin on kuntia, joissa odottavan aika 
käy todella pitkäksi.

Kunnat puolustelevat päätösten viiväs-
tymistä muun muassa henkilöstöpulalla. 
Viesti ei kuitenkaan lohduta paljon niitä, 
jotka hakevat tukea arjen hädässä.

Talouslaman ja irtisanomisten aika-
na toimeentulotukihakemuksia jätetään 
enemmän kuin vastaavana aikana vii-
me vuonna. Myös myönteiset päätökset 
ovat lisääntyneet hakemusmäärän kas-
vun myötä. Tämä kertoo yksinkertaisesti 
siitä, että arkielämässään taloudellisten 
ongelmien kanssa painii entistä enem-
män kansalaisia.

Vaikka Suomessa voidaan lamasta huo-
limatta pääsääntöisesti hyvin, on maassa 
myös melkoinen joukko kansalaisia, joi-

den voidaan sanoa elävän köyhyydessä. 
Syyt voivat olla moninaiset, mutta apua 
on oltava tarjolla.

Ihminen lähtee toimeentuloluukulle 
yleensä vasta viimeisessä hädässä. Suo-
malainen ei helposti apua pyydä, jos vain 
selviytyy omin voimin. Todelliseen tar-
peeseen tukea hakeva voi olla hädässä, 
ellei päätöstä saada aikaan lain määrää-
mässä ajassa.

Lapin Kansan tekemässä sähköposti-
kyselyssä kävi ilmi, että ainakin Kittilässä 
ja Sodankylässä hakemusten käsittelyajat 
ovat venyneet yli lain määräämien rajo-
jen. Näissä kunnissa pitää syyt viipymi-
seen selvittää ja ryhtyä mahdollisiin toi-
menpiteisiin, jotta odottavan aika ei käy 
liian pitkäksi.

Viimeaikaisten lomautusten ja irtisa-
nomisten myötä monen toimeentulo on 
suuresti vaikeutunut. Erilaisen avun tar-
vitsijoita on entistä enemmän. Apua pitää 
olla myös saatavilla.

Odottavan pitkä aika

a Mustikkaa saavat 
yleensä kaikki, siksi se 

ei herätä niin suurta himoa 
kuin hilla. Se rauhoittaa 
tilanteen.

Kolumni

Marjametsällä

a Numeroilla 
leikkiminen on 

vaarallista peliä. Ne antavat 
suunnan, mutta mennäänkö 
oikeaan vai väärään?
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Karjalasta voisi tulla teknologiapuisto
TANELI HEIKKA
Helsinki

Ikkuna luovutetun Karjalan palautta-
miseksi Suomelle oli hetken raollaan 
Suomelle 1990-luvun alussa. Neu-
vostoliiton hajoamisen jälkimainin-
geissa palauttamisen mahdollisuutta 
tunnusteltiin, mutta varovainen pre-
sidentti Mauno Koivisto ei tarttunut 
tilaisuuteen.

Näin arvelee ulkoministeriön Venä-
jä-tutkija Ilmari Susiluoto, jonka Uusi 
Karjalakirja ilmestyi alkuviikosta.

– Mulla on sellainen käsitys, että 
optio saattoi olla olemassa. Toisaalta 
Koiviston kaltainen jätkä oli varovai-
nen kuin mikä. Ei siinä tilanteessa tie-
detty, mihin suuntaan Neuvostoliitto-
Venäjä lähtee kehittymään, Susiluoto 
sanoi.

Itämeren herra
Susiluodon tuore Karjala-kirja on per-
soonallinen sekoitus aatehistoriallisia 
pikaluotauksia, virkamiehen muistiin-
panoja, vitsejä, turvallisuuspoliittisia 
analyyseja sekä - tietysti - ratkaisua 
Karjalan palautuksen ongelmaan.

Susiluoto on poliittisesti sopivan 
epäkorrekti, mikä Suomessa onnis-
tuu jo pelkästään mainitsemalla sanat 
Karjala ja palautus samassa niteessä. 
Se vahvistaa kirjan yhtä perusväitet-
tä, että Suomi on propagandavyöry-
tyksellä saatu häpeämään muiden ri-
kosta, Karjalan varastamista. Samalla 

Susiluoto pysyy kekkoslaisilla linjoilla 
ja varoo mainitsemasta nimeltä edes 
niitä väärinajattelijoita, joita selvästi 
tarkoittaa.

Julman hauska on esimerkiksi Susi-
luodon pikasukellus Itämeren kaasu-
putken pohjamutiin. Hän avaa putken 
pään osana isovenäläisen imperiumin 
suurstrategiaa, jossa Itämeren her-
ruus on ollut luonnollinen, Suomen 
ja Viron silloin tällöin kiusallisesti 
horjuttama luonnontila. ”’Ekologis-
ten ongelmien’ ratkaisuun osallistuu 

Venäjän Itämeren laivasto”, Susiluoto 
kirjoittaa, ja kuva putken ympäristö-
ongelmien luonteesta on yhtäkkiä ko-
vin erilainen kuin kaasuputken suo-
malaiskonsulttien (heitä ei mainita) 
puheista luulisi.

Ikkuna länteen
Entä ratkaisu Karjalan ongelmaan? 
Koska Venäjä on lopettanut kulun 
kohti demokratiaa jo kymmenen vuot-
ta sitten, puhe palauttamisesta on juu-
ri nyt turhaa. 

Mutta ainahan Karjalaan voi perus-
taa korkeaan teknologiaan investoivan 
erityistalousalueen, Venäjän ikkunan 
länteen!

– Miksi emme yhdessä rakentaisi 
Viipuriin Euroopan suurinta tiedekau-
punkia, jossa yhdistyisi Pietarin valta-
va älyllinen potentiaali suomalaiseen 
tekniseen ja kaupalliseen tietotaitoon? 
Susiluoto kirjoittaa.

Kirjan mukaan Kaliningradin aluet-
ta luodaan jo ”venäläis-eurooppalai-
seksi yhteistyöregiooniksi”.

Kirja: Tutkija Ilmari Susiluodon mukaan Karjalan palautus oli Suomelle raollaan 1991–93

Mikä?
Karjalan tiedepuisto
Ilmari Susiluodon visioissa Karjala 
voisi olla keskus, josta säteilee Ve-
näjän sisäosiin läntistä tietotaitoa.
Näin toteutuisi uudelleen vanha 
visio ulkomaisella pääomalla raken-
netusta Siperian rautatiestä, jonka 
varassa Venäjää modernisoitiin.
Nyt tämä ”nauhamodernisaatio” 
toteutettaisiin uudestaan siten, että 
ulkomainen pääoma investoisi radan 
varren teknologiapuistoihin ja va-
paakauppa-alueisiin.
Karjala olisi itä-länsi-akselilla se 
piste, josta raja vuorovaikutukselle 
Venäjän ja lännen välillä avattaisiin.

Ilmari Susiluodon viimeisin kirja kertoo Karjalsta.

Joel Maisalmi

Kirjoittaja toimii lehtorina Oulun yliopistossa.
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