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Mielipide

Lapin Kansa odottaa mielipiteitäsi
Kirjoita omalla nimellä. Nimimerkkikirjoitusten pituus on yksi
konekirjoitusliuska. Kirjoittajan nimi on aina liitettävä kirjoituksen mukaan. Nimettömiä kirjoituksia ei julkaista.
Kirjoitusten valinta, otsikointi ja lyhentäminen jäävät toimituksen harkintaan.
Kirjoituksia voi lähettää toimituksen kirjeitse - muistathan

Kirjeet: Lapin Kansan toimitus /Mielipide, Veitikantie 2-8, 96100 Rovaniemi
Faksi: 010 665 7724
Sähköposti: lklukijat@lapinkansa.ﬁ
Tekstiviestit: LKLUKIJA numeroon 17255

Saamelaiset, opetelkaa demokratiaa!
Puheenaihe
Tällainen ajatus tuli mieleeni lukiessani Lapin Kansasta (27.10.)
Rovaniemellä pidetyn saamelaiskäräjien kokouksen uutisointia. Niin, demokratia näyttää olevan joillekin saamelaisille
vaikea laji, vaikka se on länsimaisen yhteiskunnan perusta.
Ei voi olla itsetarkoitus, että
saamelaiskäräjien kokouksissa
istutaan ja puhutaan pitkään.
Saamelaiskäräjissä vallan illuusio näyttää muodostuvan pikkuasioista kinastelemisesta ja
päättämisestä.
Mikä on syynä siihen, että saamelaiskäräjien jäsenet ja
työntekijät eivät kykene pelaamaan samaan maaliin?
Demokratia on meille saamelaisille tärkeä asia, kun se

Sovitut
pelisäännöt ja
saamelaisten
oma itsehallinto eivät
ole vielä kykeneviä
rakentamaan
saamelaiskäräjien
jäsenten välille
ymmärtämystä,
välittämistä ja
luottamusta.

a

ymmärretään sekä tavallisen
saamelaisen että yhteisvastuun
näkökulmasta. On sanottu sattuvasti, että ihmisen kyky hyvään tekee demokratian mahdolliseksi ja että hänen ikuinen

viettymyksensä pahaan tekee
demokratian välttämättömäksi. Joillekin saamelaiskäräjien
jäsenille näyttää olevan vaikea
tunnustaa se, että saamelaispolitiikassa ja julkisessa hallinnossa on lain lisäksi nojauduttava
näihin yleisesti hyväksyttyihin
periaatteisiin.
Kokouksesta tehty uutisointi
osoitti, että sovitut pelisäännöt
ja saamelaisten oma itsehallinto eivät ole vielä kykeneviä rakentamaan saamelaiskäräjien
jäsenten välille ymmärtämystä,
välittämistä ja luottamusta.
Vaikka laki määrittelee rajat,
joita ei saa ylittää, niin kaikille
käräjien jäsenille ei ole vieläkään selvää, mikä on kunkin velvollisuus äänestäjiään kohtaan.
On turha kuvitella, että rettelöimällä ja puheenjohtajaa tai

|5

hallitusta vaihtamalla saataisiin
valmiiksi saamelaisten maailma, joka on tekemisissä keskeneräisyyden, rajallisuuden ja alati
muuttuvien prosessien kanssa;
myös saamelaispolitiikkojen on
elettävä ajassaan.
Muistutan, että vasta sellainen toiminta on uskottavaa,
missä lähdetään saamelaisten
ihmisten arvoista ja -elämän yhteisöllisestä luonteesta, missä
etsitään demokraattisen prosessin kautta oikeudenmukaisuutta. Tällainen toimintatapa ottaa
huomioon realiteetit, mutta ei
kiellä niitä rajoja, jotka eivät ole
poistettavissa.
Näitä kahta asiaa ei tule väärällä tavalla toisiinsa kytkeä, kuten nyt näytti kokouksesta tehdyn uutisoinnin mukaan tapahtuneen.

merkitä kuoreen ”Mielipide”. Kirjoitukset voi lähettää myös
faxina tai sähköpostilla tai tekstiviestinä; osoitteet ja numerot
ovat sivun vasemmassa reunassa.
Tekstiviestillä kirjoita tunnus LKLUKIJA välilyönti ja mielipiteesi (max. 150 merkkiä) ja lähetä viesti numeroon 17255. Viestin hinta on 0,84 euroa.

Tekstarit

Saamelaisten asioihin liittyvä
priorisointikeskustelu näyttää
saamelaiskäräjissä kulkevan tällä hetkellä ristiaallokossa. Julkisuudessa niistä jaksetaan olla tietyn ajan kiinnostuneita ja
vääntää kättä tosissaan. Sitten
uudet asiat peittävät keskustelun alleen, kunnes joku ottaa ne
jälleen esille.
Oudoksi keskustelu muodostuu, kun joku alkaa voimakkaasti määritellä toisten puolesta,
millainen saamelaisen itsehallinnon ja maanomistuksen tulisi
muotoutua. Silloin ei voi välttyä
vaikutelmalta, että ollaan ajamassa tiettyä yhden osapuolen käsitystä saamelaisten elämästä ja ihmisarvosta. Tällaisia
puheenvuoroja tulemme kuulemaan jatkossa varmaan yhä
useammin.

Elämä on jatkuvaa rajojen
opettelua ja mielekkyyden löytämistä. Mikäli me saamelaiset
emme yhdessä löydä joitakin
päälinjoja ja -periaatteita priorisointiin, ne joilla on valtaa, tekevät sen meidän puolestamme.
Nykyhistoriasta löytyy lukuisia
esimerkkejä siitä, miten suljetut
yhteisöt saattavat vakavasti sokeutua omalle todellisuudelleen
ja rappeutua sekä perustehtävänsä että moraalinsa osalta.
Tämän vuoksi on lähtökohtaisesti tärkeää, että saamelaiskäräjät puheenjohtajansa johdolla
on yhteydessä myös ulkomaailmaan ja osallistuu vastuullisesti keskusteluun saamelaisia
koskevista asioista.
JOUNI KITTI
entinen saamelaispoliitikko

METSURIEN MURHARYHMÄ

UMPIKEPULAISEN kirjoit-

kaatoi tiistaina - keskellä
kirkasta päivää - Rovaniemen Valtakadun varrelta monia komeita, hyvin
juurtuneita koivuja. Kenen
toimeksiannosta? Miksi?
Täysin järjetön tihutyö!

telut tässäkin lehdessä siivittivät osaltaan Keskustan
kuntavaalimenestystä.

KOIVUT NURIN Valtakadun

Sydämellinen
kiitos!

varrelta. Ovatko kaupungin puutarhurit tehtäviensä
tasalla? Metsäntutkimuslaitoksesta voisi saada apua
silloin kun ahistaa.
EI YMMÄRRÄ
SIIRTOLA PYSSYKYLÄSSÄ

nuijan varteen, niin jopa
paukkuu!

KIITOS ETTÄ
ÄÄNESTIT

Maria-Riitta
Laukkanen-Veteläinen

Pidetään yhteyttä

Matkailuko Lapin vetovoima?
Suoria lainausotteita Lapin liiton matkailustrategiasta 20072010: ”Vetovoimainen, kansainvälinen, puhdas luonto. Turvallinen, saasteeton ja puhdas
matkailukohde. Matkailussa sovelletaan ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän
kehityksen periaatteita. Tämä
tarkoittaa toimimista niin, että
myös tuleville sukupolville varmistetaan mahdollisuus matkailla ja virkistyä Lapin luonnossa.”
Toteutuuko tämä strategia,
jos Lappiin tulee uraanikaivoksia? On tutkittu, että turismi ja
matkailu kaikkoavat 200 kilometrin säteeltä uraanikaivoksesta. Kestävätkö vahvat Levi,
Ylläs, Olos, Saariselkä, Pallas ja

Rovaniemi? Entä keskivahvat
Pyhä-Luosto, Salla ja Meri-Lappi? Entäpä kehittyvät Suomu ja
Enontekiö-Kilpisjärvi?
Muihin alueisiin kuuluva positiivisesti kehittyvä Ranua, jonka eläinpuisto on palkittu parhaana perhematkailukohteena, ei taatusti tarvitse tuekseen
uraanikaivosta.
Pelkästään matkailua ajatellen uraanikaivos ei yksinkertaisesti sovi eikä mahdu mihinkään
lappilaiseen maisemaan. Aivan
varmasti Lappi-imago romuttuu
täysin ja saadaan vain muistella,
miten suotuisassa kehitysvaiheessa Lappi oli sekä kotimaisena että kansainvälisenä matkailukohteena. Työtä, yhteistyötä
ja peräänantamattomuutta tämä

kaikki on tekijöiltään vaatinut
vuosia, siitä kiitos heille.
Lapin ja joulupukin ansiostahan Suomi tunnetaan maailmalla. Jo uraanin tutkimus pitää
kieltää ainakin kairauksilta, koska on aivan turhaa pilata pohjavesiä ja vesistöjä ”ikiajoiksi”.
Pidetään kiinni puhtaasta luonnosta, annetaan sienten, marjojen ja kalojen kasvaa syötäviksi
terveinä.
Myös maatila- ja porotalouden harjoittajat ansaitsevat
saada pitää elantonsa. Heidän
oheispalvelunsa matkailun saralla on vasta pääsemässä kunnolla käyntiin. Siis ei uraanikaivoksia Lappiin!
KAISA KAIKKONEN

Räty ja kalakukko
Kiitämme Seppo Rätyä Savon,
savon murteen ja savolaisen
kalakukon huomioimisesta kolumnissaan.
Olemme samaa mieltä kalakukon häpäisemisestä. Monenlaisia valmisteita olemme toreilla ja turuilla nähneet.
Useat saattavat olla sinänsä
maukkaita, mutta kalakukkoja

ne kaikki eivät ole, voisivat olla vaikkapa kalapaistoksia tai
-leivonnaisia. Piraatti mikä piraatti!
Mitä taas tulee savon kieleen,
pilkasta emme välitä, vaan olemme kielestämme ylpeitä.
Ehkäpä savon kielelle ja savolaisille on helppo nauraa, koska
osaamme nauraa myös itsellem-

me; sitä eivät kaikki osaakaan!
Jos se taeto olisi ylleisempöö,
tämä Suomi oes lystimpi ja sopusampi mua olla ja ellee.
Rovaniemen Seudun
Savolaiset ry
KAARINA RAUDASKOSKI
Puheenjohtaja

MIKKO
RAPO

Suomen keskustapuolue
matkalla unholaan

mikko.rapo@rovaniemi.ﬁ

Lehtikuva

Pääministeri Matti Vanhanen
kertoi keskustapuolueen alamäen johtuvan heikosta vaalimainonnasta ja hallituksen vastuun kannosta.
Kumpikin ovat täydellisesti
harhaanjohtavia mainintoja. Jos
puolueella ei ole mitään kouriintuntuvaa tuoda esille vaaleissa, niin ei siinä huojuvien
talojen kuvat mainoksissa paljoa
auta lopputulokseen.
Mikäli maan hallituksen
keskustalaiset ministerit olisivat todella jämäköityneet koko maan työllisyys- ja elinvoimakysymyksiin, niin vaalitulos
olisi ollut ihan toinen. Ministerien selityksien sijaan on tultava tekoja tämän maan eteen.
Kaikenkarvaiset pienet itseään
erityisryhminä pitävät kuppikunnat mesuavat ja kiristävät
löyhähipiäisiltä politiikoilta ja
kansliapäälliköitä rahaa omalle
muita yläpuolella olevalle erityisryhmälleen.
Tasavallassa tulee olla kaikilla yhdenvertaiset oikeudet ja
lait. Tavallinen kansa on näille
vallan kulisseissa keikaroiville
harmaata massaa. Mutta ei ole
kauan, jos meno näin jatkuu.
Keskusta haalistuu niin, että siihen syntyy aukko, jonka muut
täyttävät.
Keskustalaisena en voi olla

Kirjoittaja panisi Liisa Hyssälän jäähylle ministerin tehtävistä, samoin Paavo Väyrysen ja
vaihtaisi tilalle Anti Kaikkosen
ja Antti Rantakankaan.

kovin onnellinen sosiaalidemokraattienkaan alamäen johdosta. On pitkä aika Väinö Tannerin valtiohoitajapuolueesta ja
isänmaan asian etusijalla pitämisestä.
Valtiovallan pitää ottaa takaisin keskeiset koko maata koskevat laitokset. Posti- ja tele, TVH,
kaivostoiminnan ja metalliteol-

lisuuden pääomistajuus, metsätyöpaikat ja puunjalostusteollisuuden keskeiset osakkeet,
maataloustuotannon tasapuolinen sijoittuminen koko maahan ja tilojen elinvoimaisuuden
säilyminen.
Eduskunnan tulee säätää vain
sellaisia lakeja, joihin yhteiskunnassa on ylipäätään varoja. Satojen miljoonien kehitysapupottien jakamisen aika on
ohi. Hätähuuto perusterveydenhuollosta, vanhusten hoidosta,
lasten ja koululaisten kasvatuksesta on yhteiskunnan yhteinen.
Kaikista heikompiosaiset eivät
jaksa eivätkä osaa mesuta uutisvälineissä joka päivä asioistaan.
Kansalaiset tarvitsevat poliisiturvaa Nuorgamista Hankoon,
nyt kaikki valutetaan maaseudun ihmisistä kauas.
Keskustan on rohjettava sanoa selvällä suomen kielellä ja
ymmärrettävästi tavoitteensa
myös turvallisuuden linjausten
suhteen.
Nyt on tehtävä kierrätystä,
Liisa Hyssälä ja Paavo Väyrynen
vaihtopenkille. Antti Kaikkonen
ja Antti Rantakangas tilalle. Puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa.

SUKSIKAUDEN AVAJAISET
SPORTIA REVONTULESSA!
JOREN HUIPPUTARJOUKSET
MEILTÄ NYT
MYÖS LOISTAVAT
VALIKOIMAT
JUNIORIKILPAHIIHTÄJILLE!

A. E. KAIKUNUORA
tunturien takaa

Vanha kuva: Vesiliikennettä Inarilla 1950

Oneway tuulenpitävä,
vettähylkivä ja
hengittävä Soft Shell
HIIHTOPUKU (159,-)

Urheiluseura Pelkosenniemelle
Nimimerkki Urheilun puolesta
(LK 28.10.) kirjoitti ja vaati Pelkosenniemelle urheiluseuraa.
Pelkosenniemellä on urheiluseura, Kairalan Kajastus. Yh-

teistyö voisi sujua, luulisin.
Kairalasta tulee mieleen Vili
Sorvali. Pelkosenniemeltä Martti Ollikainen ja Aarne Pesonen
1950- ja 1960-luvulta. Muista

puhumattakaan.
Pelkosenniemeltä innostuksen saanut

Exel
Black Feather
KILPASAUVA (259,-)

MATTI H. HUOTARI

Vesibussi kulki Ivalojokea myöten
1950-luvulla. Vesibussin reitillä matkustajat saivat ihailla Inarijärven kaunista saaristoa ja suurta avointa järvenselkää. Pysähdyspaikkana toimi
Veskoniemi. Päätesatama oli Inarin
kirkonkylässä, jota ennen ohitettiin
kuuluisa lappalaisten hautuumaasaari.
Kuvassa laiva on silloisen Ivalon matkailumajan kohdalla laiturissa. Kuvan
lähetti Tauno Saarinen Salosta.

Lapin Kansa julkaisee lukijoidensa
vanhoja valokuvia. Osoite on: Lapin
Kansa, Veitikantie 2-8, 96100 Rovaniemi.
Kuoreen merkintä ”Vanha kuva” ja
liitteeksi lyhyt selostus siitä missä ja
milloin kuva on otettu ja mitä tai ketä kuva esittää. Palkkion (8,40 euroa)
maksamista varten tarvitsemme lähettäjän sotu-, osoite- ja pankkiyhteystiedot.

Tulvasuojelu ja
säätövoima ovat
vain uusia tekosyitä.

a

tosta, johon tulisivat mukaan
myös monet Ylitalon omassa
kirjoituksessaan mainitsemat
”jopa matkailullista merkitystä
omaavat luonnontilaiset Luiron
suot”.
Ylitalo on vastineessaan edelleenkin sinnikkäästi sitä mieltä,
että Lapin ainoa alue, jonka linnusto on selvitetty perusteellisesti, on Kemihaaran alue. Olen
itse tehnyt 18 viime kesän aikana lukemattomia lintulaskentoja eri puolilla Pohjois-Suomea
muun muassa Oulun ja Helsingin yliopistolle, Metsähallitukselle sekä Kemijoki Oy:lle. Olen
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen Lintuatlas ja IBA (Important Bird Areas) -laskentavastaava ja kyseisen yhdistyksen
puheenjohtaja. Luuleeko Lapin
liiton edunvalvontapäällikkö todellakin tietävänsä Lapin lintulaskentatilanteen paremmin
kuin minä?
Ylitalon kommentti ”Pirkka
Aalto ei ole seurannut ilmas-

129,-

Peltonen Acadia classic aktiivikuntohiihtäjän
HUIPPUPAKETTI (368,-)

Jaakko Ylitalo ja Lapin linnusto
Tässä muutama kommentti Lapin liiton edunvalvontapäällikkö
Jaakko Ylitalon Lapin Kansassa
(28.10.) esittämiin väitteisiin. Jo
kirjoituksen ensimmäinen lause
– ”Pirkka Aalto ehdottaa Jänkäläisenaavalle ja Kokonaavalle Kemihaaran kansallispuistoa” – on virheellinen. Omassa
kirjoituksessani, johon Ylitalo
viittaa (LK 20.10.) kirjoitin kansallispuistoasiasta sanatarkasti näin ”Puhetta on ollut jopa
Kemihaaran kansallispuistosta,
jolla nuo laajat luontoalueet saataisiin nopeasti tehokkaaseen
hyötykäyttöön ja palvelemaan
koko ajan kasvavan matkailun
tarpeita”.
Olen kyllä mukana laajassa
asiantuntijatyöryhmässä, joka
on suunnittelemassa lakialoitetta kansallispuiston perustamiseksi Vuotoksen-Kemihaaran alueelle, mutta minkäänlaisia aluerajauksia sen suhteen,
missä puiston tulisi täsmällisesti
sijaita, ei ole vielä tehty.
Joka tapauksessa on selvää,
että Kokonaapa ja Jänkäläisenaapa muodostaisivat vain pienen osan tuosta tulevasta ItäLapin aapasuo- ja jokivarsiluontoa esittelevästä kansallispuis-

99,-

tokeskustelua” ei sekään (tietenkään) pidä paikkaansa. Olen
koulutukseltani biologi ja ammatiltani biologian ja maantiedon lehtori, joten joudun jo
työni puolesta seuraamaan asiaa.
Korkeimman hallinto-oikeuden suojelupäätöksen purkaminen, Natura-alueen hukuttaminen ja Kemijoen sekä Perämeren vedenlaadun pilaaminen vain sen takia, että se ”voisi
riittää tulvatuhojen estämiseen
Rovaniemellä” ei mielestäni todellakaan ole sellaista ”ilmastokeskustelua”, jota tässä maassa
olisi järkevä käydä.
Tulvasuojelu ja säätövoima
ovat vain uusia tekosyitä, joilla
eräille tahoille pakkomielteeksi
muodostunutta Vuotos-allasta
ajetaan taas eteenpäin, ja samalla estetään alueen kaikenlainen
(esim. matkailullinen) kehittäminen.
PIRKKA AALTO
FM, biologi, biologian
ja maantiedon lehtori
Lapin lintutieteellisen
yhdistyksen puheenjohtaja
Kemijärvi

- Acadia SUKSET
- Alpina ST10 MONOT
- Rottefella
Excercise NIS SIDE

229,-

Joren menossa mukana:
Aktiivihiihtäjät Mikko Koutaniemi,
Sanna-Leena Perunka ja Matti Kalenius!

Tule tutustumaan laajaan uutuusvalikoimaamme!
ONEWAY
TOKO RODE

SHOP TARJOAA:
POUTIAINEN 2008 TAKKI
(499,-)

399,Rinteiden kuningattaren Tanja Poutiaisen
nimikkotakki, jossa yhdistyvät moderni
teknisyys ja tyylikäs naisellisuus. Tuote
naislaskijalle joka ei halua tinkiä tuotteen
teknisistä ominaisuuksista eikä ulkonäöstä.

PALANDER 2008 TAKKI
(599,-)

529,Kalle Palander malliston tyylikäs ja moderni laskettelutakki sinulle joka vaadit varusteilta paljon ja lasket tai haluat laskea yhtä
lujaa kuin Kalle.

PALVELEMME MYÖS SUNNUNTAINA!

Avoinna
ark. 10-20
la
9-18
su 12-18

