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Mielipiteet
Huoltovarmuus ja
omavaraisuus tärkeitä
Maaseudun Tulevaisuus uutisoi 18.10. kokoomusnuorten
kannanotosta, jossa arvosteltiin hallituksen lisätalousarvioesitystä viljelijöiden tukemiseksi
huonon sadon takia. Kannanotto on kirjoitettu poliittisten nuorisojärjestöjen toimintakulttuurin tyylisesti: hyvin räväkästi jotain aihetta arvostellen, mutta
ilman todellista sisältöä tai ratkaisuehdotusta.
Aktiivisena kokoomusnuorena en voi seistä kannanoton takana, koska siinä ei ole huomioitu huoltovarmuuteen ja omavaraisuuteen liittyviä näkökulmia.
Liittomme tulisi käsittää maanviljelys Suomelle tärkeäksi alkutuotannon alaksi. Pieni historianpäivitys olisi myös tarpeen:
Nälkävuosina ja sisällissodan
aikana maamme ei ollut viljan
osalta omavarainen. Kansalaiset näkivät nälkää ja oli myös
levottomuuksia. Omavaraisuus
maataloustuotannossa on siis
rauhan ja täydellä vatsalla työskentelevän kansan takuu.
On helppoa saada alkutuotanto polvilleen, mutta vaikea perustaa uudestaan. Kuten eräs
maata viljelevä tuttavapariskunta sanoi jo vuosia sitten, maati-

lan pitäminen on nykyään ”elinkautinen” ja vaivoin arvostettu
ammatti, vaikka maanviljelyn
taustamerkitys on suuri.
Liittoani vaivaa asioiden liiallinen taloudellinen katsantokanta. Näen subventoinnissa
tiettyjä ristiriitaisuuksia. Kuitenkin olen lopulta taloudellisen
tuen kannalla jo pelkästään siitä
syystä, että kyseessä on laaja kysymys, mikä käsittää niin huoltovarmuuteen kuin omavaraisuuteen liittyvät aihekokonaisuudetkin. Meillä ei ole varaa
luottaa ulkomailta tulevaan viljaan mahdollisessa kriisissä.
Kokoomusnuorten kannanotto tulisi nähdä yleisellä tasolla keskustelunavauksena siitä,
mitä tai keitä valtion tulisi tukea eri tilanteissa. Kärjekäs kannanotto ilman ratkaisuvaihtoehtoja ei edistä keskustelua.
Kannustan omaa liittoani siis
perustelemaan kantansa, miksi
maanviljelyksen tukeminen pitäisi lopettaa. Ei pelkästään talouslukuja tuijottaen, vaan laajaalaisesti tarkastelemalla.

MANOLIS HUUKI
valtiotieteiden ylioppilas
Pohjanmaan kokoomusnuoret
Kannus

Kuka oli Virossa kaatunut
August Tuominen?
Viron 100. juhlavuosi on 2018.
Itsenäisyysjulistusta 1918 seurasi vapaussota, johon osallistui
3 700 suomalaista vapaaehtoista.
Punavägi lähestyi Tallinnaa,
kun ensimmäinen suomalainen
vapaajoukko saapui Tallinnaan
vuoden 1919 alussa. Kuusalu on
30 kilometriä Narvan suuntaan.
Vapaussodan patsaassa on kirjoitus ”Tuntematon suomalainen”.
Sain tiedon Virosta, että kysymyksessä on ensimmäinen vapaussodassa kaatunut suomalainen vapaaehtoinen August Tuominen, syntynyt 10.9.1885 Lapualla, elänyt Orismalassa.
Kuolinpäivä on 5.1.1919, Tuo-

Pitäisikö olla
huolissaan?
Tutkijat varoittavat, että massiivinen auringonpurkaus voi
lamauttaa maan seuraavan 100
vuoden aikana.
Ja jos selviämme tuosta katastrofista, uhkaa meitä vielä
pahempi kohtalo. Viiden miljardin vuoden kuluttua aurin-

minen katosi lähellä merenrantaa, Kiiun kunnan Kosun kylän
taistelussa. Hän oli muita vapaaehtoisia vanhempi ja oli suomentanut nimensä.
Mystinen asia on, että Tuomisen nimi on muistotaulussa Viron ylioppilaskuntien liiton talossa Tartossa. Siellä allekirjoitettiin rauhansopimus Neuvosto-Venäjän ja Suomen välillä.
Suomen neuvottelijoita johti J. K.
Paasikivi.
Kuka oli August Tuominen?
Toivon tietävien kirjoittavan tarpeelliset rivit.
PENTTI KANGASLUOMA
Lapua

ko alkaa paisua punaiseksi jättiläistähdeksi, kun vety sen ytimessä loppuu ja auringon sisäosa jää valkoiseksi kääpiöksi, joka
sitten hiljalleen jäätyy ja himmenee lopulta mustaksi kääpiöksi.
Mietin vain, että miten me silloin selviämme näistä koettelemuksista...
PAAVO RUOHONEN
Vaasa

Viranomaisten vuoro edistää
pohjoismaista integraatiota
PUHEENVUORO
Yritykset ovat vieneet pohjoismaista yhteistyötä eteenpäin viimeisten kahdenkymmenen vuodan aikana. Nyt on aika edistää
yhteistyötä myös viranomaisten
välillä, jotta yritysten toimintaa
ja ihmisten liikkuvuutta haittaavia rajaesteitä olisi mahdollisimman vähän. Pohjoismaiden on
myös yhdessä puolustettava vapaakauppaa brexitin jälkeisessä
Euroopassa.
Ruotsalaisen Nordbankenin
ja suomalaisen Meritan fuusio 20 vuotta sitten oli lähtölaukaus pohjoismaisten yritysten yhdistymisaallolle. Muita
merkittäviä esimerkkejä rajoja ylittävistä yritysjärjestelyistä ja yhteishankkeista ovat metsäteollisuusyritys Stora Enso,
sähköpörssi Nord Pool ja arvopaperipörssi OMX.

Pohjoismaat o
 livat alueellisen
integraation edelläkävijöitä 50
vuotta sitten. Esimerkiksi työvoiman liikkuvuuteen liittyneet
uudistukset mahdollistivat työvoiman siirtymisen Suomesta
Ruotsiin aikana, jolloin maiden
teollistumiskehitys kulkivat eri
tahdissa. Viimeisten vuosikymmenien aikana on viranomaisten toimesta rakennettu enemmän uusia hallinnollisia rajaes-

Kjell Skoglund on suomalaisruotsalaisen kauppakamarin
toimitusjohtaja.

teitä kuin mitä vanhoja on ehditty purkaa.
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari on päivittäin yhteydessä useaan suomalaiseen
yritykseen, joka pyrkii Ruotsin kautta maailmalle. Pohjoismaat muodostavat luonnollisen
kotimarkkinan ja ponnahduslaudan kansainvälisille markkinoille. Rajaesteiden purkamista
on syytä jatkaa, sekä kansalaisten että yritysten liikkuvuuden
helpottamiseksi.

Varsinainen syy, m
 inkä takia
integraatiota olisi syytä edistää
juuri nyt, on maailmalla ja Eu-

roopassa tapahtuvat muutokset.
Pohjoismaat menettävät tärkeimmän vapaakaupan puolustajan, kun Iso-Britannia lähtee
EU:sta. Kaikki Pohjoismaat ovat
viennistä riippuvaisia talouksia,
joiden intressissä on kauppaesteiden purkaminen ja vapaakaupan edistäminen. Jos emme tässä tilanteessa onnistu puolustamaan etujamme, tulee lisääntyvällä protektionismilla olemaan
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kaikissa Pohjoismaissa.

Toinen syy y
 hteistyön vahvistamiseen on alueiden muuttuva rooli. Alueiden ja seutujen
merkitys talouskasvun moottoreina tulee korostumaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi Tukholma ja Helsinki muodostavat
luontevan alueen uusien teknologioiden kehittämisessä.
Uumajan ja Vaasan yhteiset
hankkeet ovat erinomainen
esimerkki alueellisesta yhteistyöstä, johon sekä julkinen että
yksityinen sektori osallistuvat.
Yhteishankkeissa on huomioitu erityisesti yritysten tarpeet.
Kaupunkien yhteinen satamayhtiö ja laivanvarustamo luovat
edellytyksiä alueen menestymiselle pitkälle tulevaisuuteen.
Pohjoismailla on globaalissa
vertailussa erinomaiset mah-

dollisuudet menestyä aloilla,
jotka vievät taloudellista kehitystä eteenpäin seuraavien vuosikymmenien aikana. Keskeisiä rakenteita ravistavia voimia
ovat muun muassa tekoäly ja robotiikka. Pohjoismainen koulutustaso, vahvat instituutiot sekä kansalaisten ja yritysten tekninen osaaminen muodostavat
uniikin kokonaisuuden kansainvälisessä vertailussa.
Pohjoismaat muodostavat
yhdessä maailman kahdenneksitoista suurimman talouden,
mikä on erinomainen saavutus
ja arvosana pohjoismaiselle yhteiskuntamallille. Tavoitteeksi tulee pidemmällä aikavälillä asettaa sijoituksen parantaminen. Jos laitamme riman matalammaksi, on vaarana, että
muut ajavat meidän ohi.

Pohjoismaisen menestystarinan seuraavasta luvusta ei tule
puuttumaan dramatiikkaa.
Arvostelut tulevat kuitenkin
olemaan myönteiset, jos onnistumme poistamaan liikkuvuutta haittaavat rajaesteet, luomaan yhteisen markkina-alueen
ja tarttumaan yhdessä teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin.
KJELL SKOGLUND
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
Tukholma

Koulusta lukevaksi kouluksi
Suomalaisten lasten ja nuorten
luku- ja kirjoitustaitojen hiipuminen huolestuttaa jo laajasti, muitakin kuin opettajia. Yhteiskuntamme on niin tekstikeskeinen, että jos nämä taidot ovat
heikot, syrjäytymisen vaara on
ilmeinen.
Uusimman Pisa-tutkimuksen
mukaan lukutaidon erot ovat
kasvaneet hälyttävästi: Tytöt
ovat vuoden edellä poikia, pääkaupunkiseutu muuta Suomea,
ja perheen sosioekonominen
tausta on merkitsevä tekijä.
Tekstien maailma on lisäksi
koko ajan monimuotoistumassa: Perinteisten tekstien lukemisen rinnalla tarvitaan taitoja
lukea liikkuvaa kuvaa ja ääntä
sisältäviä tekstejä ja esimerkiksi verkkosivuja, joissa hyödynnetään monenlaisia elementtejä ja keinoja.
Lukeminen on siis tullut yhä

kemista, lukemista ja lukemista. Lukemisen kulttuuri on palautettava maahamme, olemmehan olleet pitkään todellista kirjastokansaa.

Kirjoittajan mielestä vanhemmat
on innostettava lukemaan lapsilleen ja näyttämään kirjaa kädessään pitävän aikuisen mallia.
tärkeämmäksi ja haastavammaksi.
Mutta mikä lääkkeeksi? Lu-

Vanhemmat o
 n innostettava
lukemaan lapsilleen ja näyttämään kirjaa kädessään pitävän
aikuisen mallia.
Tässä valistustyössä neuvolat ja päiväkodit ovat avainasemassa. Kaikissa neuvoloissa pitää käynnistää kampanja, jossa
kerrotaan vanhemmille, miten
välttämätöntä lapselle ääneen
lukeminen on; videoiden katselu ei korvaa sitä.
Mahdollisimman monen lapsen pääsy varhaiskasvatuksen
piiriin jo ennen esikouluikää on
myös taattava – tässä vaiheessa
on tehokkainta tasoittaa oppimisen lähtökohtia ennen kouluikää.

Meillä on j o Liikkuva koulu; nyt
tarvitaan rinnalle Lukeva koulu,
jatkuvaksi hankkeeksi.
Annetaan kaikille kunnille rahaa perustaa kouluihin kirjastot
ja tehdään koulukirjastotoiminnasta itsestäänselvyys.
Kirjojen ja lehtien on oltava
houkuttelevasti lähettyvillä,
helposti saatavilla.
Lisätään koulun ja yleisen kirjaston yhteistyötä. Liitetään monenlaisten tekstien, niin painettujen kuin digitaalistenkin, lukeminen luontevaksi osaksi
koko koulun arkea, kaikkiin oppiaineisiin. Järjestetään kaikille
opettajille koulutusta erilaisten
tekstien lukemisesta ja hyödyntämisestä opetuksessa.
Pelastetaan suomalaisten luku- ja kirjoitustaito.
SARI HYYTIÄINEN
puheenjohtaja
Äidinkielen opettajain liitto ry.

TEKSTATEN
Kirjoita tekstiviestiin MIELIPIDE oma mielipiteesi ja lähetä viesti
numeroon 13522. Viestin hinta on 1,10€. Palvelu toimii
DNA:n, Elisan, Soneran, Kolumbuksen ja Saunalahden liittymillä.
Toimitus pidättää itselleen oikeuden valita julkaistavat viestit.

Vanhempana en painota
sitä, hoitaako lastani lastenhoitaja, sosionomi vai lto.
Lopettakaa ltot tuo itsenne
jalustalle nostaminen. Vastenmielistä.
Sotesta hyvä selostus K.
Lanamäellä 18.10. Vaalikansa
on tyhmää jos kannattaa
oikeistoa omien etujensa
vastaisesti. Yksityinen tulee
kalliiksi.
Suositan ammattiliittojen
vaatimukseksi 4–5 % palkkojen korotusta. Vienti on
tuottanut runsaita voittoja
kaikilla aloilla.
Vain naisvaltaisella alalla
voidaan työntekijöitä kyykyttää samalla tavalla kuin
nyt Vaasan kaupungin ja
sairaanhoitopiirin välisessä
kielitaitovaatimuksessa
organisaatiomuutoksessa.
Törkeää kohtelua ja lisäksi
huonoa asioiden valmistelua.
Suvilahdessa ei ole parturoitu puistoa. Se pieni palsta oli
ötököiden suojelua varten
luonnontilaan jätetty haiseva vesilätäkkö, jossa puut
eivät enää viheriöineet. En
ole siellä tutkijoita nähnyt
kuraliejussa kahlaamassa.
Tesla ei tule k
 oskaan rakentamaan tehdasta Suomeen.
Suurin syy siihen on suomalainen ay-liike ja sen harjoittama korporatismi.
Palvelutalossa v
 anhus
joutuu näkemään nälkää tai
vaarantamaan henkensä ja
terveytensä, kun välttämätöntä erikoisruokavaliota ei
noudateta. Onneksi on
valvontaviranomaiset ja
lainsäädäntö.
Professori A
 iraksinen jätti
kertomatta kuka tai mikä
aiheutti alkuräjähdyksen ja
mitä oli ennen sitä ja miten
kaikki olevaisuus ja tieto on
saanut alkunsa. On yksi kirja
jossa on kerrottu nämä
kaikki. Professorikin voisi
perehtyä tähän kirjaan.
No nyt saimme l ukea parasta höpöhöpö-puhetta.
Sportin huono menestys
johtuu muka Vaasan jäähallin

olosuhteista. Miksei Sport
sitten pärjää upeissa vierashalleissakaan? Voisiko syy
olla pelaajamateriaalissa ja
valmennuksessa? Koskaan
pelejä ei ole voitettu jäähyaitiosta.
Valtakunnansyyttäjä s anoo, että oli niin innostunut
ettei huomannut jäävätä
itseään. Uskomatonta että
Suomen ylin oikeusviranomainen pelaa tuollaista
filunkia. Mielenkiintoista
nähdä ymmärtääkö erota,
enpä usko?
Ihmettelen että minkä takia
nämä homot ja lesbot änkeävät heterojen kirkkoon,
mikseivät perusta omaa
kirkkokuntaa? Kerta pappia
ja piispoja on jo valmiina
samoin ajatteleva. Siinä ei
pitäisi olla mitään ongelmaa.
Jos Pohjanmaan soten,
Vaasan kaupungin ym.
kielivaatimukset vaativat
hyvää ruotsin kielen taitoa ei
Vaasan väkiluku kasva.
Osaavat suomenkieliset
pakenevat muualle.
Palosaaren koirapuiston
valottomuus jatkuu jatkuu..
Pitäisikö olla huolissaan jos
voi kompastua pimeässä ja
katkoa jalkansa? Sähköä olis
mutta valoa ei vain saada
aikaiseksi.
Monenko v
 uoden välein
siirtolinjojen alum. vaijerit
uusitaan poislukien myrskyja muut tuhot?
Eikö kukaan v
 oi mitään
vaasalaisille pyöräilijöille!?
Ovat vaaraksi jalkakäytävillä.
Energian kulutusta ei ole
tieteellisesti todistettu,
mutta sähköyhtiöt näyttävät
olevan senkin todistaneet?
Mitäpä jos Vaasan yliopisto
alkaisi yhdessä teatterin
kanssa opettaa bisnesväelle,
miten astutaan voittajana
sisään liikeneuvotteluun - ja
vähän muutakin?
Onneksi S
 uomen koulut
alkavat tajuta, ettei riitä, että
osaa lento-ohjeet ulkoa,
pitää osata myös alkaa
lentää.

SARJAKUVAT JERE, PÖYRÖÖT, SALTTU, FINGERPORI, POKSI & LÅDA, VIIVI & WAGNER

...niin sen
jälkeen siellä...

...lototaan ahkerasti.
Sepponen&Cozens

Jos johonkin
kioskiin tulee
lottovoitto...

Miksi?

