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Kasitien musta vuosi
vaati seitsemän kuolon-
uhria

Valtatie kahdeksan liiken-
nevuosi 2003 oli surulli-
sen synkkä. Turun ja Po-
rin välisellä tieosuudella
sattui viime vuoden aika-
na seitsemänkymmentä
kolaria, joissa kuoli seit-
semän ja loukkaantui
111 ihmistä.

Kuolonkolareista kolme
tapahtui noin viidentoista
kilometrin pätkällä Mynä-
mäestä Laitilan suun-
taan. Näissä turmissa
menehtyi neljä ihmistä.

Valtatie kahdeksalla on
kyseenalainen kunnia ol-
la Länsi-Suomen läänin
vaarallisin ja yksi koko
Suomen vaarallisimmis-
ta tieosuuksista. Liiken-
neturvallisuutta voitaisiin
parantaa uusin tiejärjes-
telyin, mutta rahaa tus-
kin heruu kohteelle lähi-
vuosina.

Tänä vuonna poistuu yk-
si pullonkaula, kun uusi
Kustavientien liittymä
Raision Marjamäessä
otetaan käyttöön juhan-
nuksena.

Valtatie kahdeksan tilan-
netta käsitellään uudiste-
tussa auto ja liikenne-osi-
ossa. Ilmoituksineen kah-
deksansivuinen osio il-

mestyy tästä lähin joka
maanantai. Sen jutut kä-
sittelevät autoja, autoilua
ja liikennettä.

Aihepiiriä käsitellään vii-
koittain myös Turku
TV:n uudessa ohjelma-
sarjassa.
AUTO JA LIIKENNE 26

Rengasvarikon palo lä-
hes sammutettu Van-
taan Keimolassa

Lassila & Tikanojan Van-
taan Keimolassa sijaitse-
van käytettyjen renkai-
den kierrätysvaraston
sammutustyöt alkoivat
sunnuntai-iltana olla lop-
pusuoralla. Yksi sopi-
muspalokunnan yksikkö
jäi maanantain vastaisek-
si yöksi jälkivartiointiin ja
soranajoa oltiin lopettele-
massa yön kuluessa.

–  Palopaikka on hyvin to-
dennäköisesti maanan-
taiaamuna siinä vaihees-
sa, että sieltä ei tule
enää mitään näkyvää
liekkiä, päivystävä palo-
mestari Raimo Laakso
Keski-Uudenmaan pelas-
tuslaitoksesta arveli sun-
nuntai-iltana.

Pelastuslaitos uskoi, että
se pystyy luovuttamaan
paloalueen kokonaisuu-
dessaan Lassila & Tika-
nojan hoitoon maanantai-
na.

Lauantai-iltapäivänä aloi-
tettu palopesäkkeiden tu-
kahduttaminen oli tuotta-
nut tulosta ja palopesäk-
keet oli saatu pääosin tu-
kahdutettua sunnuntain
aikana. Palopesäkkei-
den päälle ajettava maa-
aines oli jäistä ja muo-
dosti sulaessaan vesi-
höyryä.

Lassila & Tikanojalla oli
sammutustoimissa run-
saasti raskasta kalustoa,
mm. kaivinkoneita ja rek-
koja. Sammutuskustan-
nusten arvioitiin kohoa-
van muutamiin kymme-
niin tuhansiin euroihin.

Paloa epäillään tahal-
laan sytytetyksi, koska
palon syttymishetkellä
varastoalueella ei ollut
mitään töitä käynnissä.
Lisäksi renkaiden sytyttä-
miseen ei riitä tavallinen
polttoneste. Käytössä
täytyy olla sellaista pala-
vaa nestettä, joka itses-
sään palaa niin kauan,
että se kuumentaa ren-
kaat. Poiskuljetettavaa
maata ennätysmäärä

–  Yöhön mennessä on
palopaikalle ajettu 3 000
kuutiota hiekkaa. Kun
otetaan vielä huomioon
sinne jäänyt palanut ku-
miseos, massan määrää
voi vain arvailla, palo-
mestari Raimo Laakso
huomautti sunnuntai-ilta-
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na. Hän laskeskeli, että
kymmenen autoa kuljet-
taa jätemaata palopaikal-
ta kaatopaikalle vähän al-
le viikossa, jos kaatopai-
kalle ei ole kovin pitkää
matkaa.

Tukahduttamisessa käy-
tettävän maa-aineksen
annetaan olla paikallaan
muutama päivä, ja sen
jälkeen Lassila & Tikano-
ja ajaa jätemaan sellai-
selle kaatopaikalle, mi-
hin voi viedä hieman
saastunutta maata.

Keski-Uudenmaan pelas-
tuslaitoksen mukaan alu-
eella mitattiin koko ajan
ilman pitoisuuksia, lähin-
nä häkäpitoisuuksia, mut-
ta missään vaiheessa ei
havaittu vaarallisia pitoi-
suuksia.

Myös savuhaitat väheni-
vät merkittävästi sunnun-
tai-iltaan mennessä.

Intian ja Pakistanin joh-
tajat tapasivat

Julkaistu 9:57

ISLAMABAD. Intian pää-
ministeri Atal Behari Vaj-
payee ja Pakistanin pre-
sidentti Pervez Mushar-
raf tapasivat maanantai-
na ensimmäistä kertaa
yli kahteen vuoteen. Ta-
paaminen oli kohteliai-
suusluonteinen, mutta sil-

lä on suuri symboliarvo
muun muassa Kashmirin
alueesta kiistelevien mai-
den välien lämmittämi-
sessä.
        Tunnin pituinen ta-
paaminen pohjustettiin
huolella ja siihen ottivat
osaa myös johtajien ulko-
poliittiset ja turvallisuus-
neuvonantajat. Keskuste-
lun sanottiin olleen läm-
minsävyinen ja jo etukä-
teen oli sovittu, ettei mi-
tään aihetta jätetä käsit-
telemättä.
        Maat ovat olleet
enemmän tai vähemmän
riidoissa aina siitä läh-
tien, kun ne saivat itse-
näisyyden 1947. Sodan
partaalla oltiin viimeksi
kaksi vuotta sitten Intian
parlamenttiin tehdyn itse-
murhaiskun jälkeen. Vii-
me keväästä saakka vä-
lejä on jälleen lämmitelty
avaamalla mm. liikenne-
yhteyksiä ja diplomaatti-
suhteita. Johtajat tapasi-
vat Pakistanin pääkau-
pungissa pidettävän Ete-
lä-Aasian maiden ko-
kouksen yhteydessä.

Työryhmä: Kaikki poti-
laat hoitojonoihin sa-
moin perustein

Julkaistu 8:43

Terveydenhuollon poti-
lasjonojen on tultava jul-
kisiksi, ja niihin on ohjat-
tava potilaita samojen

periaatteiden mukaan ko-
ko maassa, ehdottaa hoi-
toon pääsyä ja jonojen
hallintaa pohtinut työryh-
mä. Työryhmä luovutti
ehdotuksensa peruspal-
veluministeri Liisa Hyssä-
lälle (kesk) maanantai-
na. Työryhmän mukaan
kaikkiin keskeisiin tauti-
ryhmille pitäisi tulevai-
suudessa laatia valtakun-
nalliset suositukset. Työ-
ryhmä on jo laatinut suo-
situkset yhdelletoista tau-
dille.
        Työryhmä katsoo
ehdotuksessaan, että
sairaanhoitopiirin on han-
kittava hoito tarvittaessa
vaikka muista EU-mais-
ta, jos se ei kykene itse
tarjoamaan potilaalle hoi-
toa suositusten mukai-
sessa ajassa. Kaikille po-
tilaille on myös järjestet-
tävä palvelut samojen
periaatteiden mukaan se-
kä loppuvuodesta että al-
kuvuodesta, työryhmä to-
teaa ehdotuksessaan.
Työryhmä on laatinut
myös ehdotuksen siitä,
miten jonoja ja hoidon
saatavuutta voidaan val-
takunnallisesti seurata.
        STT

Emmin Junttila matkaa
Samuli Pohjamon ja
Mikko Pesälän avusta-
jaksi Brysseliin viikon
kuluttua.

Eurooppa kutsuu opiske-
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lijaa

Jaakko Parkkinen

LIMINKA. Emmi Juntti-
lan uusi vuosi alkaa har-
vinaisella tavalla. Seitse-
mäs tammikuuta lentoko-
ne kantaa hänet Belgi-
aan, Brysseliin.
— Näin pari vuotta sitten
Oulu-lehdessä jutun EU
parlamentaarikkojen
avustajaharjoittelijoista.
Päätin, että eräänä päi-
vänä minäkin lähden,
Emmi selittää kahden
kuukauden harjoittelija-
pestinsä lähtökohtia. Sa-
muli Pohjamon ja Mikko
Pesälän yhteisenä avus-
tajana toimiva nuori nai-
nen hankki paikkansa
moderniin tapaan, säh-
köisesti.
— Etsin internetistä Sa-
muli Pohjamon tiedot, ja
lähetin sähköpostihake-
muksen, Emmi kertoo.

22-vuotias Oulun yliopis-
ton Suomen ja Skandina-
vian historian opiskelija
kertoo haluavansa tietää
enemmän päätöksente-
kokoneiston toiminnasta
Itämeren tuolla puolen.
— Sivuaineina luen val-
tio-oppia ja kansanta-
loustiedettä. Yhteiskun-
nalliset asiat ovat aina
kiinnostaneet, Emmi tote-
aa.
—Jo lukioaikana Euros-
cola-matkan vierailu

Strassbourgiin herätti
kiinnostukseni Euroopan
Unionin toimintaa koh-
taan. Haluan nähdä mitä
parlamenttiedustajan ja
taustalla ahertavien vir-
kamiesten työ todella
on, hän jatkaa. Kiinnos-
tus opiskelijapolitiikkaan
on vienyt Emmin Oulun
ylioppilaskunnan edusta-
jiston varajäseneksi ja
keskustan opiskelijaliiton
liittohallitukseen. Tulevai-
suuden suhteen politiik-
ka on kuitenkin sivuosas-
sa, vaikka kiehtookin.
— Tällä hetkellä minusta
tulee historian opettaja.
Tuleva harjoittelu toimii
hyvänä lisänä cv:hen ja
antaa varmasti valmiuk-
sia työelämään, Emmi
vakuuttaa.

Kaupunkina Bryssel hou-
kuttaa historian opiskeli-
jaa. Vanhanaikainen ja
pieni Belgian pääkaupun-
ki on viehättävä, ja aivan
sen läheisyydessä sijait-
see lisää hienoja vierailu-
kohteita.
— Olen ollut Brysselissä
aiemmin vain käymässä.
Sain tunteen, että histo-
ria on siellä läsnä. Va-
paa-ajalla tulee varmasti
koluttua museoitakin, lä-
hikaupunkien Luxembur-
gin ja Pariisin lisäksi, Em-
mi myhäilee. Nuori opis-
kelijan kasvoilta näkyy
matkan läheisyys. Koke-
mus Euroopan poliittises-

ta ilmapiiristä ja vanhan
mantereen tunnelmasta
ovat muutaman viikon
päässä.
— Tämä on ollut kuiten-
kin parin vuoden haave.
Kyllä tässä on jo innois-
saan, Emmi naurahtaa.

Lumijoen, Limingan ja
Tyrnävän kotisivuilla pa-
nostetaan kuvitukseen.
Lumijoella valokuvia aio-
taan jatkossa vaihtaa
myös vuodenaikojen mu-
kaan. (kuva: Juha Ollila)

Kuntien uudet kotisi-
vut helpottavat tiedon
hakua

Tiina Haapalainen

LIMINKA/LUMIJOKI/
TYRNÄVÄ. Puhtaasta
sattumasta oli kyse, kun
kolme Rantalakeuden
kuntaa avasivat yhtä ai-
kaa uudet kotisivunsa
marras-joulukuun vaih-
teessa yleisölle. Kunnis-
sa oli havahduttu lähes
samanaikaisesti entisten
sivujen toimimattomuu-
teen. Lumijoellakin ne oli-
vat käytössä yli viisi vuot-
ta, joten tekniikan nopea
kehitys sai ne näyttä-
mään vanhanaikaisilta.
— Tieto oli vanhaa, eikä
sitä enää kyennyt edes
muuttamaan. Sivut olivat
siis jäykät toiminnoil-
taan, Lumijoen kunnan-
sihteeri Jouko Joensuu
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toteaa. Samansuuntaisia
ongelmia oli Limingassa-
kin. Sivut olivat staattiset
hallintojohtaja Hannu
Haapalasta, vaikka nii-
hin oli tehty pieniä päivi-
tyksiä vuosien aikana. —
Limingassa päätös sivu-
jen uudistamisesta teh-
tiin jo edellistä talousarvi-
ota laadittaessa. Siihen
vaikutti myös Kuntaliiton
vuonna 2001 antamat
ohjeet. Niissä kannustet-
tiin panostamaan kotisi-
vuihin, koska jo tuolloin
peräti 31 prosenttia työ-
ikäisistä oli käynyt oman
kuntansa kotisivuilla,
hän sanoo.

Sivujen uudistamiseen
meni Limingassa puoli-
toista kuukautta. Ripeä
oli tahti myös Lumijoella
ja Tyrnävällä. Projekti
aloitettiin kesän lopussa,
ja sivut ovat olleet nähtä-
vissä kohta kuukauden.
Limingan ja Lumijoen ko-
tisivut rakennettiin MSS
Groupissa. Tyrnävällä
taas luotettiin oululai-
seen Visualway Design
Oy:öön, joka on tehnyt
myös Kempeleen kotisi-
vut. — Vaikka sivut ovat
nyt valmiit, niitä vielä täy-
dennetään. Tietoa tulee
siis lisää eri osastoilta,
vasta kuukauden päivät
Tyrnävän ATK-vastaava-
na työskennellyt Marko
Lähde muistuttaa. Limin-
gassakin aiotaan Hannu

Haapalan mukaan pa-
nostaa päivityksiin. Uut-
ta tietoa tulee koko ajan
myös Lumijoen sivuille,
sillä osa alasivuista ei
vielä ole toiminnassa
lainkaan. — Lisäksi aiom-
me panostaa kuviin.
Myöhemmin niitä ehkä
vaihdellaan vuodenaiko-
jen mukaan, Joensuu
suunnittelee.

Kävijämäärät ovat olleet
kasvussa kuntien kotisi-
vuilla, kun tieto niiden uu-
desta ilmeestä on kiiri-
nyt. Limingassa Haapala
kertoo etenkin ensim-
mäisten päivien aikana
käyneen runsaasti vä-
keä, jolloin sivuhakuja tu-
li yhteensä 8 000. Joulu-
kuun alusta kävijöitä on
siis ollut useita tuhansia.
— Päivittäin sivuhakuja
on ollut noin 1 000 kap-
paletta ja suosituimpia
näyttävät olleen kuvagal-
leria, koulutus, rakenta-
minen sekä yleisinfo kun-
nasta, Haapala kertoo ti-
lastoista. Lumijoen sivuil-
lakin kävijöitä on ennättä-
nyt käydä noin 5 000
kuukauden aikana. Tyr-
nävän sivut avattiin vas-
ta viikko sitten, joten nii-
den kävijämääristä ei vie-
lä Lähteellä ollut tilasto-
ja.

Värikäs vaalivuosi oli
myös

Taaksejäävä vuosikerta
2003 hakee värikkyydes-
sään vertaistaan lähihis-
toriassa. Voitollisista
maaliskuun eduskunta-
vaaleista alkanut tapah-
tumien sarja hallitsi me-
diajulkisuutta koko loppu-
vuoden ajan, mutta mu-
kaan mahtui paljon muu-
takin. Seuraaville sivuille
olemme keränneet vali-
koituja esimerkkejä 95-
vuotista taivaltaan juhli-
neen Suomenmaan anti-
mista kuluneen vuoden
varrelta. Ilmiöitä ja tari-
noita hieman pintajulki-
suutta syvemmältä. Jut-
tuja pääosin tavallisista
suomalaisista, jotka ken-
ties ensimmäisen ja aino-
an kerran saivat ansait-
semaansa julkisuutta
Suomenmaan sivuilla.

Nuori, vaalea tampere-
laistyttö Tuuli Pauliina
Räsänen ei ole ihan niin
hento varreltaan kuin en-
sivaikutelman perusteel-
la voisi päätellä. Tuuli
Pauliina kiertää maail-
maa ja hurmaa katsojia
arvostetun kanadalaisir-
kuksen trapetsitaiteilija-
na. Sorin sirkuksen kas-
vatti on esimerkillään
näyttänyt, että myös
Suomesta on mahdollis-
ta ponnistaa kansainväli-
seksi sirkustähdeksi, jos
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taitoa ja rohkeutta riittää.
”Tuuli Pauliina keinuu ka-
nadalaissirkuksen tähte-
nä” (3.1.2003)Suomes-
sa on melkoinen määrä
aikuisväestöä, jonka ui-
mataito on syystä tai toi-
sesta jäänyt kehnoksi.
Tärkeän kansalaistaidon
kohentamiseksi onkin ui-
maseurojen toimesta
alettu järjestämään pel-
kästään aikuisille tarkoi-
tettuja uimakouluja. Ui-
makoulut ovat saavutta-
neet yllättävän suuren
suosion. ”Aikuisten uima-
koulussa vedestä tulee
ystävä” (23.1.2003)

Vasenkätisyys aiheuttaa
käytännön askareissa
joskus suuria vaikeuksia
oikeakätisille suunnitelus-
sa maailmassa. Loviisa-
lainen Janina Nordström
kyllästyi oikeakätisyyden
ylivaltaan ja rupesi tuo-
maan maahan pelkäs-
tään vasenkätisille suun-
nattuja välineitä. ”Vasen-
kätisille helpotusta arjen
askareisiin” (14.2.2003)

Laulujen avulla on siirret-
ty vuoria ja tehty vallan-
kumouksia. Laulaminen
tarjoaa myös vähemmis-
tökulttuureille mahdolli-
suuden ilmaista itseään.
Näin mm. Oulussa, mis-
sä paikallisen helluntai-
seurakunnan romanikuo-
ro levittää sanomaa reip-
paan poljennon ja väke-

vien sanojen avustuksel-
la. Kuoron jäsenistä ku-
van velikullat Tenho
Svarts, Ale Ahlgren ja
Seppo Långström osaa-
vat pitää huolta myös
huumorista. ”Joukko us-
kovaisten käy laula-
maan” (14.3.2003)

Nyrkkeilyä on totuttu pitä-
mään raavaiden miesten
lajina. Tasa-arvorajoja
murtavat naiset eivät kui-
tenkaan suostu pysy-
mään lestissään, kun ke-
hän kutsu käy tarpeeksi
kiehtovaksi. Vaikka nai-
sellisesta varresta ei
lyönti lähde yhtä kovaa
kuin mieheltä, korvaavat
innokkuus ja motivoitu-
nut asenne paljon. Kilpa-
tasolla kysymys on hyvin-
kin jo huippu-urheilusta,
tietävät Camilla Munster-
hjelm (edessä), Marika
Toivanen ja Sonja Lius-
ka. ”Suomessa muuta-
ma huippuiskijä”
(10.4.2003)

Suomalaisnuoria on moi-
tittu siitä, ettei heillä ole
tarpeeksi intoa ja uskal-
lusta ryhtyä yrittäjiksi.
Onneksi poikkeuksiakin
löytyy, eikä ihan perintei-
seen muottiin puristettu-
na. Kotkalaiset Tomi Vil-
java ja Ville Tykkä perus-
tivat heti kotitalousyrittä-
jiksi valmistuttuaan
oman kotipalveluyrityk-
sen Kotirengit Ay:n. Ja

kysyntää palveluille riit-
tää. ”Kotirengit valmiina
palvelukseen”
(4.6.2003)

Tukkilaiskisat olivat uiton
kulta-aikoina suomalais-
ta kansanperinnettä
omimmillaan. Koskien
valjastaminen kuivatti
joet ja perinne pääsi hii-
pumaan, mutta ei silti ko-
konaan kuolemaan. Ke-
sällä herätettiin tukkilais-
kisaperinnettä henkiin
mm. Iijoen alajuoksulla
peräti 33 vuoden hiljais-
elon jälkeen. Pikkupoika-
na koettuja muisteloja
pääsi verestämään
myös iiläinen Kalervo Yli-
raasakka. ”Jännättiin, ku-
ka sinne ensin putoaa”
(2.7.2003)

Väitöskirja on monen tut-
kijan uran huipennus. Pit-
kän virkamiesuran Lapin
koululaitoksen kehittäjä-
nä tehnyt Juhani Lassila
väitteli itsensä tohtoriksi
vasta kypsemmällä iällä
jäätyään eläkkeelle. Tut-
kijakärpänen puraisi
miestä kuitenkin sen ver-
ran pahasti, että väitös-
kirjanteosta tuli elämän-
tapa. Toisen opuksensa
69-vuotias teräsvaari jul-
kaisi syksyllä ja kolmas
väitöskirja tarkastetaan
näillä näkymin vuoden
2004 aikana. ”Ei harras-
tus, vaan kovaa työtä”
(29.8.2003)
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Ylivieskalainen Simo-
Pekka Kivioja ajautui yrit-
täjäksi olosuhteiden pa-
kosta. Pakkolomasta al-
kanut yrittäjän taival on
sujunut onnellisten täh-
tien alla, vaikka suhdan-
nevaihtelut kouraisevat
yleensä pahimmin juuri
pk-sektoria. Tällä hetkel-
lä Kivioja Engineering
työllistää neljä henkeä,
mutta tavoite on kasvaa
kymmenen hengen yri-
tykseksi. ”Pienen ja vik-
kelän yrityksen on tiedet-
tävä arvonsa”
(24.9.2003)

Moni mies joutuu käy-
mään hirvimetsällä vuosi-
kausia ennen kuin pää-
see kehumaan ensim-
mäisellä kaadollaan. Sa-
volaisesta Kangaslam-
min kunnasta kotoisin
oleva 11-vuotias Suvi Ko-
ponen kaatoi ensimmäi-
sen hirvensä jo puolen
tunnin passissa olon jäl-
keen. Kun vähän ajan
päästä kaatui toinen,
nousi nuori mestariampu-
ja pienellä kotipaikkakun-
nallaan melkoiseksi julk-
kikseksi. ”11-vuotias Su-
vi kaatoi kaksi hirveä”
(30.10.2003)

Marraskuussa ilmesty-
neessä Suomenmaan
95-vuotisjuhlalehdessä
kerrottiin monta mielen-
kiintoista ja koskettavaa-
kin tarinaa. Oman mielipi-

teensä nykymaailman
menosta pääsi sano-
maan myös kaksi vuotta
sitten työttömäksi jäänyt
Olavi Kuikka. Entinen
työtön, nykyinen opiskeli-
ja on enemmän kuin it-
sestään huolissaan suo-
malaisessa yhteiskun-
nassa vallitsevasta kehi-
tyksestä, jossa ihmisellä
on enää pelinappulan
osa ”Työttömän balladi
soi välillä duurissakin”
(7.11.2003)

Keskustan vuosi päät-
tyy myötätuulessa

Vuosi 2003 jää Suomen
Keskustan historiaan hy-
vin poikkeuksellisena
vuotena. Se alkoi innok-
kaissa ja toiveikkaissa
vaalikampanjan tunnel-
missa. Anneli Jäätteen-
mäen johdolla saavutim-
me ykköstilan maalis-
kuun eduskuntavaaleis-
sa. Vaalivoiton myötä
keskusta palasi hallituk-
seen ja pääministeripuo-
lueeksi kahdeksan vuo-
den oppositiokauden jäl-
keen.

Hallitus joutui tunnetuis-
ta syistä eroamaan ju-
hannuksen alla vain pa-
rin kuukauden työskente-
lyn jälkeen. Hallituspuolu-
eet päättivät kuitenkin jat-
kaa entisellä pohjalla ja
ohjelmalla, vain päämi-
nisteri vaihtui. Jouduin ot-

tamaan pääministerin
tehtävän vastaan vain
muutaman päivän varoi-
tusajalla hyvin poikkeuk-
sellisissa oloissa.

Anneli Jäätteenmäki
päätti kesäkuussa erota
myös puolueen puheen-
johtajan tehtävästä. Muu-
taman viikon asiaa harkit-
tuani päätin ilmoittautua
ehdolle tähän tehtävään
ja sain kenttäväeltä yksi-
mielisen tuen lokakuun
puoluekokouksessa.

Ymmärrän, että puolue-
väki halusi yhdistää voi-
mat vaikeassa tilantees-
sa. Näin puolue sai sen
uuden alun, mitä Jäät-
teenmäki toivoi kesäkui-
sessa eroilmoitukses-
saan. Uskon tulkitsevani
kaikkien keskustalaisten
tunteita, kun toivotan An-
nelille voimia ja jaksamis-
ta alkavalle vuodelle.

Kesäkuun dramaattisten
vaiheiden jälkeen puolu-
een kannatus kääntyi
syksyllä nousuun. Vuo-
den viimeisessä gallupis-
sa kannatuksemme nou-
si jopa eduskuntavaalitu-
loksen yläpuolelle. Sitä
on pidettävä erittäin hy-
vänä saavutuksena kai-
ken tapahtuneen jäl-
keen.

Myös hallituksen työ on
herättänyt luottamusta
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kansalaisten keskuudes-
sa. Tässä suhteessa ke-
säkuu ei merkinnyt mi-
tään katkosta. Jäätteen-
mäen hallitus ehti kevääl-
lä päättää tiukoista bud-
jettiraameista koko vaali-
kaudelle sekä merkittä-
vistä tuloverotuksen ke-
vennyksistä kotimaisen
kysynnän ylläpitämisek-
si. Ensi vuoden budjetti
oli helppo rakentaa näi-
den päätösten pohjalta.

Marraskuussa jatkoim-
me työllisyystalkoita pää-
töksillä yritysverotuksen
uudistuksesta. Palautim-
me verojärjestelmämme
kilpailukykyä mm. alenta-
malla yhteisöverokantaa
kolmella prosenttiyksiköl-
lä. Ratkaisu merkitsee
satojen miljoonien euro-
jen elvytysruisketta yri-
tystoiminnalle.

Vaiherikkaan vuoden ja
ansaitun joulutauon jäl-
keen meidän on aika kiin-
nittää ajatukset tulevai-
suuteen. Ensi vuosi on-
kin täynnä haasteita.

Hallitusohjelma asetti ko-
vat tavoitteet työllisyys-
politiikalle. Tällä vaalikau-
della olisi luotava 100
000 uutta työpaikkaa
niin, että työllisyysaste
voisi nousta 75 prosent-
tiin ensi vaalikauden lop-
puun eli vuoteen 2011
mennessä.

Tilastokeskuksen luku-
jen perusteella maali on
nyt kauempana kuin halli-
tusohjelmaa kirjoitettaes-
sa. Työllisten määrä on
vähentynyt vuoden aika-
na 15 000 - 20 000 hen-
gellä. Toisaalta avoin
työttömyyskään ei ole
kasvanut huolimatta sii-
tä, että parin viime vuo-
den kasvuluvut ovat jää-
neet varsin vaatimatto-
miksi. Kotimainen kysyn-
tä on pitänyt työllisyyttä
yllä viennin vedon hiipu-
essa.

Työllisyydenhoito on ja
pysyy hallituksen ykkös-
tavoitteena. Tavoitteiden
saavuttamiseksi on vain
ponnisteltava entistä ko-
vemmin. Ensi vuonna on
päätettävä mm. hallitus-
ohjelmassa mainitusta
matalapalkkaisen työn
työvoimakustannusten
keventämisestä. Yrittä-
jyyden politiikkaohjelma
parantaa omalta osal-
taan yrittämisen edelly-
tyksiä. Lähestymme
myös vaalikauden puoli-
välin tarkistuspistettä,
jossa hallitusohjelman
mukaan arvioidaan mah-
dollisuudet keventää ve-
roja enemmän kuin halli-
tusohjelmassa päätetyt
1,2 miljardia euroa.

Nykyiset työehtosopi-
mukset päättyvät vuo-
den 2005 alkupuolella.

Hallitus pyrkii omalta
osaltaan luomaan edelly-
tyksiä uusille tuloratkai-
suille, jotka parantaisivat
työllisyyttä. Tulopolitiikka
nousee siis vahvasti halli-
tuksen esityslistalle vii-
meistään ensi syksynä.

Työllisyyspolitiikkaa ei
voi tehdä vain yhden
vuoden tähtäimellä vaan
meidän on kyettävä uu-
distamaan yhteiskunnan
rakenteita pidemmällä
tähtäimellä kestävän kas-
vun luomiseksi. Uskon,
että äskettäin Sitran joh-
toon valittu Esko Aho on
oikeilla jäljillä, kun hän
peräänkuuluttaa uudes-
sa kirjassaan teknologi-
an kehittämisen rinnalla
sosiaalisen pääoman
vahvistamista ja yhteis-
kunnan muutoskykyä.

Ensi vuonna tapahtuu
paljon myös aluepolitii-
kassa. Valtion toiminto-
jen alueellistamista pohti-
va työryhmä saa työnsä
valmiiksi jo tammikuus-
sa. Odotan siltä reippai-
ta ehdotuksia. Poliittisia
riitoja tästä asiasta ei pi-
täisi olla odotettavissa,
sillä alueellistamisen suu-
ret linjat vedettiin jo vii-
me vaalikauden lopulla
Lipposen hallituksen ilta-
koulupäätöksessä.

Maatalouspolitiikan lin-
jaa vedetään puolestaan
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selonteolla, jota maata-
lousministeriö parhail-
laan valmistelee. Ennen
joulua sovimme, että se-
lonteon tiimoilta järjeste-
tään keskustan sisällä
laaja kenttäkierros. Kun-
non keskustelua tarvi-
taan, kun etsimme paras-
ta tapaa soveltaa EU:n
maatalousuudistuksia
Suomen oloissa.

Ensi vuosi on jälleen
myös vaalivuosi. Kesä-
kuussa valitsemme edus-
tajat europarlamenttiin ja
lokakuussa kunnan- ja
kaupunginvaltuustoihin.
Keskustaväki kokosi ke-
säkuun vaiheiden jäl-
keen voimansa puolue-
kokouksessa. Se loi vah-
van pohjan puolueen
kannatuksen nousulle.
Myös euro- ja kunnallis-
vaaleissa puolueväen pa-
nos on ratkaiseva.

Kunnallisvaalien ehdo-
kashankinta pitää aloit-
taa viimeistään joulutau-
on jälkeen. Nyt kannat-
taa käyttää hyväksi sitä
myönteistä kiinnostusta,
mitä kansalaisilla on kes-
kustaa kohtaan.

Eurovaalien ehdokas-
asettelu on vielä kesken.
Marraskuun puolueval-
tuuskunta nimesi jo yli
puolet ehdokkaista, ja
puoluehallitus täyttää lo-
put paikat vuoden alku-

puolella.

Kunnallisvaaleissa meil-
lä on puolustettavana yk-
köstila vuodelta 2000.
Eurovaaleissa jäimme
1999 hopealle kokoo-
muksen jälkeen. Tavoi-
tetta riittää siis molem-
piin vaaleihin.

Kiitän kaikkia Suomen-
maan lukijoita kulunees-
ta vuodesta ja toivotan
onnea ja menestystä
vuodelle 2004.

Matti Vanhanen

Ohje:

Suomenmaan vaaliko-
neesta saat täydelliset
eduskuntavaalien tulok-
set ehdokastasolla ja
puoluetasolla sekä kun-
nittain että vaalipiireit-
täin. Valitse ensin Kunta,
jonka tuloksia haluat tar-
kastella. - Tasolta Ehdo-
kas saat valitun kunnan
kaikkien ehdokkaiden ää-
nimäärien listan. Valitut
näkyvät vihreänä ja va-
ralla olevat punaisella. -
Tasolta Puolue saat puo-
lueiden äänet, prosentit
ja paikat - verrattuna vuo-
den 1999 eduskuntavaa-
leihin. Edellä opastettuja
hakuja voit rajata valitse-
malla Kunnan lisäksi
myös Puolueen tai syöt-
tämällä ehdokkaasi ni-
men Ehdokas kenttään.

Esimerkkejä:

Valitsemalla "Kunta" va-
linnasta Suomussalmi,
näet kaikkien puolueiden
jokaisen ehdokkaan tu-
lokset Suomussalmen
kunnassa.

Lisäämällä edelliseen va-
lintaan "Puolue" valinnas-
ta Keskusta, näet kaik-
kien Keskustan ehdok-
kaiden tulokset Suomus-
salmelta.

Valitsemalla "Laajuus"
valinnasta Piiritason, ha-
kutuloksissa näkyvät eh-
dokkaiden tai puoluei-
den yhteenlasketut ääni-
määrät koko siitä vaalipii-
ristä, johon "Kunta" valin-
nassa valittu kunta kuu-
luu. HUOM! Ehdokkai-
den valintatiedon (valittu/
varalla) sekä vertausluvt
näet vain "Piiritasolla".
Kuntataso puolestaan
näyttää "Kunta" valinnas-
ta valitun kunnan ääni-
määrät.

Oman ehdokkaasi tulok-
sen saat valitsemalla
kunnan ja kirjoittamalla
vaikkapa osan ehdok-
kaasi nimestä "Ehdokas"
kenttään.

Valitsemalla "Kunta" va-
linnasta Suomussalmi,
ja kirjoittamalla "Ehdo-
kas" kenttään Virtanen
Pasi, näet miten vaalit
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ovat menneet Suomus-
salmella Pasi Virtasen
osalta. Huomaa että ni-
meä ei tarvitse kirjoittaa
kokonaan irtan riittää.

Talous kaipaa suvisää-
tä

Viime vuotta koskevat
ennusteet talouskasvus-
ta menivät kaikilta enem-
män tai vähemmän pie-
leen. Tänä vuonna ta-
louskehityksen povaami-
nen on vähintään yhtä
vaikeaa. Yhdysvaltain ta-
louden epätasapaino se-
kä dollarin kurssikehitys
voivat tuoda takatalven
ja jäädyttää orastavan
nousukauden. Pörssissä
Nokian pitäisi tänä vuon-
na jo viimein osoittaa
kasvavaa liikevaihtoa. Ti-
mo Anttila

Talouskasvu Suomessa
jäi viime vuonna puoleen
ennustetusta. Vielä vii-
me keväänä tutkimuslai-
tokset ennakoivat Suo-
men kansantalouden
kasvavan 2,2 prosentilla,
mutta todellisuudessa
kasvu näyttää jääneen
ainoastaan puoleentois-
ta prosenttiin.

Kaiken pitäisi tänä vuon-
na olla paremmin. Maail-
man tärkeimmissä kan-
santalouksissa on selviä
merkkejä nousun alka-
misesta.

–  Nousun pohja on kui-
tenkin tällä kertaa poikke-
uksellisen heikko. Ratkai-
sevassa asemassa ole-
vassa Yhdysvalloissa ei
oikeastaan enää ole elvy-
tysvaraa, mikäli talous-
kasvun nopeutuminen al-
kaisi jostakin syystä hii-
pua, tutkija Christer K.
Lindholm Åbo Akademis-
ta varoittaa.

Talouskasvun ripeytymi-
nen Yhdysvalloissa ja sa-
malla kaikissa teollisuus-
maissa voi katketa Yh-
dysvaltain vaihtotaseen
ja julkisen talouden ali-
jäämään. Ne ovat jo nyt
painaneet dollarin kurs-
sia euroa vastaan ja sa-
malla hidastaneet kan-
sainvälisestä kaupasta
riippuvaisten kansanta-
louksien, kuten Suomen
kasvua.

Yhdysvaltain vaihtota-
seen vaje oli tammi-syys-
kuussa 413 miljardia dol-
laria ja nousi teollisuus-
maiden yhteistyöjärjes-
tön OECD:n mukaan ko-
ko viime vuonna 550 mil-
jardiin dollariin. Tänä
vuonna vajeen ennuste-
taan nousevan 576 mil-
jardiin dollariin ja ensi
vuonna jo 612 miljardiin
dollariin. Jos ennustus
käy toteen Yhdysvallat
tarvitsee ensi vuonna jo-
ka päivä 1,6 miljardia dol-
laria ulkomaista pää-

omaa vajeensa rahoitta-
miseen.
–  Osakemarkkinat Yh-
dysvalloissa pitivät dolla-
ria vuoteen 2001 asti
pystyssä. Sijoittajat luotti-
vat vielä tuolloin saavan-
sa parhaan tuoton pää-
omalleen juuri sieltä,
Lindholm sanoo.
–  Tällä hetkellä tilanne
on toinen. Osakkeet ei-
vät vedä ja Amerikan
markkinoilla häärivät etu-
päässä Kaakkois-Aasian
keskuspankit, jotka osta-
vat Yhdysvaltain liittoval-
tion lyhyitä velkapaperei-
ta. Niiden kiinnostus voi
ennen pitkään hiipua, jol-
loin Yhdysvallat joutuu
nostamaan korkoja löy-
tääkseen ostajia velkapa-
pereilleen.

Lindholmin mukaan kor-
kojen nostaminen Yhdys-
valloissa ei tapahdu vält-
tämättä aivan lähitulevai-
suudessa eikä ainakaan
ennen syksyllä olevia
presidentinvaaleja, vaik-
ka asia on viime kädes-
sä Yhdysvaltain keskus-
pankin käsissä. Jos dol-
larin alamäki ei auta kor-
jaamaan maan vaihtota-
sevajetta, maa voi jou-
tua hyvinkin kovalle
säästökuurille. Näin voi
tapahtua varsinkin sil-
loin, jos nykyinen presi-
dentti George W. Bush
voittaa vaalit ja valitaan
toiselle ja samalla viimei-
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selle virkakaudelleen.

Dollari laski perjantaina
toistaiseksi alimmalle ta-
solleen euron viisivuoti-
sen olemassaolon aika-
na. Yhdellä eurolla sai
1,25 dollaria, mikä mer-
kitsee, että dollari on
vuodessa devalvoitunut
euroa vastaan yli 20 pro-
senttia. Vuoden 2000 lo-
kakuun jälkeen dollari on
devalvoitunut euroa vas-
taan vajaat 45 prosent-
tia.

Laskennallisesti euro on
tosin ollut vieläkin nykyis-
täkin arvoaan korkeam-
malla. Tämä tapahtui
vuonna 1995, jolloin yh-
dellä eculla sai 1,42 dol-
laria. Tämä antaa asian-
tuntijoiden mukaan aihet-
ta olettaa, ettei dollarin
kurssi ole vielä tavannut
pohjaansa. Christer K.
Lindholm on samaa miel-
tä.
–  Mikään ei viittaa sii-
hen, että dollarin suunta
kääntyisi vielä tässä vai-
heessa. Uskoisin, että
dollari heikkenee ainakin
1,30 euroon. Tämähän
ei enää ole edes kauka-
na, hän sanoo.

Suomalaisille vientiyrityk-
sille ja etenkin metsäteol-
lisuudelle dollarin alamä-
ki on ollut kannattavuu-
den kannalta huono
asia. Kun kulut ovat pää-

osin euroissa, mutta tuot-
teet hinnoiteltu dollareis-
sa, niiden on ollut pakko
leikata omia voittomargi-
naalejaan.
–  Tilannetta pahentaa
suomalaisyritysten kan-
nalta se, että valuutta-
kurssien muutoksia ei ti-
lastojen mukaan ole on-
nistuttu siirtämään hintoi-
hin. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että viennin
kasvun varaan ei mieles-
täni kannattaisi vielä tä-
nä vuonna kovin paljon
laskea.

Nykyisen taloustilanteen
hyviä puolia on Lindhol-
min mukaan se, että eu-
roalueella ja erityisesti
Suomessa on vielä käyt-
tämätöntä elvytysvaraa.
Euroopan keskuspankki
voisi esimerkiksi alentaa
korkoja.

Suomessa talouskasvun
kiihtyminen on vahvasti
kotimaisen kysynnän va-
rassa. Sitä voisi Lindhol-
min mielestä elvyttää
muullakin tavoin kuin tu-
loveroa laskemalla.
–  Suuri osa tuloverotuk-
sen alennuksesta valuu
kulutustavarakauppaan
ja siten tuontitavaroihin
ja tätä kautta ulkomaille.
Tehokkaampaa olisi las-
kea esimerkiksi palvelu-
jen arvonlisäveroa. Se
olisi vahva elvyttävä toi-
menpide.

Valtiolla olisi Lindholmin
mielestä lyhyellä tähtäyk-
sellä lisäelvytykseen va-
raa. Valtion velan kasvu
on vielä tänä vuonna
pientä.

Osakekurssit Helsingin
pörssissä lähtivät nouse-
maan jo viime kesänä.
Ainoastaan pörssin pai-
navin osake, Nokia on jä-
mähtänyt paikoilleen
13– 16 euroon.

Moni povaa kursseille
ylämäkeä myös tänä
vuonna, mutta lähes yh-
tä moni pelkää toista.
Kursseja on nostanut
muun muassa ensi vuon-
na voimaan tuleva osin-
koverotuksen muutos,
jonka takia useat yhtiöt
maksavat ylimääräistä
osinkoa tänä vuonna.
Kun tulossa oleva osin-
ko irtoaa osakkeen hin-
nasta, kurssi kääntyy las-
kuun. Monen osakkeen
kurssi on lisäksi noussut
jo nyt enemmän kuin tu-
lossa oleva osinko.

Kuluvaa vuotta pidetään
ratkaisevana myös Noki-
an kurssikehitykselle. Yh-
tiö on yhä erinomaisen
kannattava, mutta huo-
lestuttavaa viime vuonna
oli, ettei liikevaihto enää
kasvanut.

Jos matkapuhelinten kes-
kimääräiset myyntihinnat
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laskevat vielä tänäkin
vuonna, se heijastuu
väistämättä ennen pit-
kää myös Nokian kannat-
tavuuteen.

Pääjohtaja Jorma Ollilal-
la on tänäkin vuonna
näytön paikka.

Ihmiseltä ihmiselle

AIMO FORSELL

–  Hyvin menestyneelle
kauppapaikalle on kiin-
nostavaa tulla jatkajaksi,
sanoo Jouni Nykänen
(39). Hän aloitti perjantai-
na Rautia Ravattulan
kauppiaana. Kauppapaik-
kajärjestelyillä henkilö-
kunta siirtyi uuden yrityk-
sen palvelukseen vanhoi-
na työntekijöinä.
–  Me ryhdymme kehittä-
mään asiakaspalvelua
entistä paremmaksi. Ny-
kyinen pohja, kaupassa
vallitseva fiilis antaa
suunnitelmille hyviä mah-
dollisuuksia.

Nykänen painottaa Ra-
vattulan Rautian sijaitse-
van erinomaisella liike-
paikalla.
–  Myymälä tarjoaa tilat
eri alueitten näyttelyille.
Hyvä henkilökunta aut-
taa tutustumaan asiak-
kaiden tarpeisiin, selvi-
tämme miten voimme
palvella asiakkaitamme
entistäkin paremmin.

–  Rautakauppa on työtä
ihmiseltä ihmiselle. Ra-
vattulan Rautia sijaitsee
hyvin kulkuyhteyksien
varrella; Turun, Kaarinan
ja Liedon ”kulmaukses-
sa” olevassa liikekeskuk-
sessa palvelevat myös
K-Citymarket ja kuusi eri-
koisliikettä.

Rautia Ravattulassa vuo-
den vaihteessa lopetta-
nut Tuomo Ryynänen
siirtyi teollisuusyrittäjäksi
ja toimitusjohtajaksi Här-
män Teko Osakeyhtiöön
Ylihärmään.

Nykänen on toiminut vä-
hittäiskaupan tehtävissä
kymmenkunta vuotta, vii-
meksi K-rauta 75 sisus-
tuksen osastopäällikkö-
nä Vantaalla.

Jokerina tarvittaessa

AIMO FORSELL

Hansaprintin viennin asi-
akaspalvelua vahvistava
Kari Bergström (39) löy-
tää vertailukohteita pesä-
palloilusta.
–  Toimin uusissa tehtä-
vissäni kotipesän hoitaja-
na.

Bergströn on nimitetty
19. tammikuuta alkaen
Hansaprintin vientiorgani-
saatiossa viennin asia-
kaspalvelutoiminnoista
Turussa ja Vantaalla vas-

taavaksi Customer Ser-
vice Manageriksi. Hänen
tehtävänään on viennin
asiakaspalvelun päivit-
täisjohtaminen ja henki-
löstöhallinto, erityisvas-
tuualueenaan viennin
prosessien kehittäminen
vientimyynnin ja tuotan-
non rajapinnassa.

Bergström tuntee hyvin
Hansaprintin; aiemmin
hän on työskennellyt TS-
Painopalveluissa, toimi-
nut Hansaprintissä Van-
taan asiakaspalvelun
päällikkönä, ollut Sano-
ma Magazines Finlandin
asiakaspalveluryhmän
yhteyspäällikkönä ja vii-
meksi myyntijohtajana
Talentumin premedia-toi-
mialalla.

Bergströmin aika tulee ja-
kautumaan tasan Turun
ja Vantaan välille.
–  Tarvittaessa voin tu-
kea vientihenkilöstöä en-
nen kaikkea Vantaalla,
toimia vientiasiakkaisiin
yhteyksiä pitävänä jokeri-
na.

Hansaprintin vienti on
kasvanut voimakkaasti.
Vuonna 1998 viennin ar-
vo oli 8,6 miljoonaa eu-
roa, viime vuonna nous-
tiin 26 miljoonaan eu-
roon.
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