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▲ Hyvä
että tänä viikonloppuna urheilun ystävillä on paljon seurattavaa Rovaniemellä.

▼ Huono
että Rovaniemellä pitää nyt pelätä raiskaajia.
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Kiehtova satujen
Rovaniemi
●

Maamme eturiviin kuuluvan
satukirjailijan Annikki Setälän
kautta Rovaniemi tuli takavuosikymmeninä laajasti tunnetuksi
kiehtovana satujen paikkakuntana. Setälän saduissa lapset ja satuhahmot seikkailevat Rovaniemen seudun tutuissa paikoissa,
milloin missäkin.
Nyt kaupunginkirjaston Lappi-osasto on nostanut päivänvaloon Annikki Setälän merkittävää tuotantoa Satujen Rovaniemi
-satupaketissa. Mukaan on saatu
Lapin yliopiston graaﬁsen suunnittelun opiskelijoita myös kuvittamaan Setälän satuja uudelleen tulkiten.
Mahtavaa, upeaa, kiehtovaa,
että Rovaniemeä on lähdetty
nostamaan esille myös satujen
paikkakuntana.
”Tuhannen ja yhden yön”, Napapiirillä yöttömän yön ja kaamoksen maagisessa hämärässä
seikkailevista satuhahmoista voi
kehkeytyä yksi kiehtova matkailuvaltti joulupukin myönteisen
myyttisen hahmon ohella.

Rovaniemeä voisi kehittää ja
nostaa maamme tunnetuksi sekä
lasten että aikuistenkin satujen
paikkakunnaksi, jossa mielikuvituksen avulla kuka hyvänsä voisi törmätä monenlaisiin omituisiin ja selittämättömiin satuhahmoihin. Ja kertoa niistä eteenpäin
tarinoita tutuilla kadunkulmilla, Kemijoen törmillä ja Ounas-

Mahtavaa,
upeaa, kiehtovaa, että Rovaniemeä on lähdetty
nostamaan esille
myös satujen paikkakuntana.

A

vaaran metsiköissä kohdatuista
oudoista otuksista ja olennoista.
Ihmismielen syvyyksissä sadut seuraavat meitä yhtenä osana lapsuudesta vanhuuteen saakka mukana mielikuvituksessa ja
ajatusmaailmassa. Tosi ja uni,
elämän kummallisuudet ja mysteerit seuraavat meitä tämän tavallisen todellisuuden ohessa ja
monipuolistavat ja rikastuttavat
elämän konkreettista arkipäivää.
Olemista ja olemassaoloa.
Mitä elämä on? Jo Goethe aikanaan oli tehnyt havainnon,
että kokonaisten kansakuntien
kulttuuri ja elämä lepää erilaisten uskomusten ja satutarinoitten varassa.
Rovaniemen kuuluisaa satuperinnettä voisi ajankohtaistaa ja rikastuttaa vaikkapa satujen kirjoituskilpailulla.
Pentti Harjumaa
Runoilija-toimittaja

Valitkaa jämerä hallitus
● Hyvä Hankala Asukas (UR 23.3.) - kirjoi-

Isännöitsijöitä on laidasta laitaan - jouk-

tit tärkeästä asiasta! Asunto on kallis ja tärkeä hankinta, ja osakkaiden on syytä alkaa
kiinnostua siitä miten oman taloyhtiön asioita hoidetaan.
Taloyhtiön hallinto ei ole monimutkaista
tähtitiedettä, vaan konkreettista paikallistason toimintaa, eikä hallitukseen menoa tarvitse pelätä. Mukaan vain topakasti, oppimaan asioita ja vaikuttamaan siihen mitä talossa tapahtuu.
Miettikää ennen yhtiökokousta, keitä esitätte hallituksen jäseniksi. Muistakaa, että
yhtiökokouksessa voidaan tehdä päätöksiä
vain kokouskutsussa mainituista asioista ja
että isännöitsijällä ja hallituksella on velvollisuus antaa lisätietoja käsiteltävistä asioista, jos osakas niitä yhtiökokouksessa vaatii.
Lisätietoa ja tukea ongelmatilanteissa saa
liittymällä Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n jäseneksi (www.asunto-osakkaat.ﬁ).

koon mahtuu häikäilemättömiä ja omavaltaisia mutta myös hyviä ja ammattitaitoisia.
Kannattaa muistaa että isännöitsijä on taloyhtiön juoksupoika-toimitusjohtaja, jonka
rajat hallitus määrittää - ja voi erottaa milloin
vain. Mikäli hallitus joutuu jäämään vikisijän
asemaan on tilanteeseen hyvä neuvo - vaihtakaa sellaiseen isännöitsijään, jonka kanssa voi toimia. Suosikaa paikallisia, terhakoita yrityksiä. Pysyy päätäntävalta ja remontit
ym. hanskassa ja taloyhtiön kulut kohtuullisina. Valitkaa hyvät ja jämerät hallitukset,
siitä se lähtee. Ei pullaa syömään ja pikkuasioista kinastelemaan, vaan taloyhtiön asioita tosissaan miettimään. Järkeviä, rakentavahenkisiä naisia ja miehiä, ikäjakaumaltaan ja taustaltaan monipuolisesti osakkaitanne edustamaan.
Ei kannata jäädä jyrän alle

Tekstarit
Samuel Mäkinen, kreationismi on vahvin todiste siitä, että Jumalaa ei ole olemassa.

ni junien aikatauluista (UR 28.3.). Rovaniemellä se on vielä enemmän kiinni
bussien surkeista aikatauluista!

Kumpi palvelee liikenneturvallisuutta

Emämunaus! Missä muutosjohtajuus ja

paremmin, ympäristötaide risteysalueella vai tien kunnossapito.

työnkehittäminen? Ammattitaitoista lasten erikoissairaanhoitoa ei kohta ole Lapissa.

Pienelle suojelusenkeleitä.
Kuka vei sinisen naistenpyöräni SampoArvaa mikä Rovaniemen keskuskatu?

aukiolta? P. 044-2811405

3-4 tunnin yöunet 12/2007 lähtien! T.
Nykyevakko.

Sadan miljoonan lasku tulossa suo-

Vai että Helsingissä elämä on kiin-

melle jos uutiset pitää paikkansa. Se siitä EU:sta.

Käkätit ojennukseen!
myy paikallisia ja valtakunnallisia
lehtipaketteja 29 kaupunkilehteen
Suomessa. www.kaupunkiplus.fi,
p. 010 322 9800. Uusi Rovaniemi
kuuluu KaupunkiPlus -lehtiin.

LEHDEN TEKIJÄT
LEENA TALVENSAARI
päätoimittaja
• 010 665 7806
• 040 5362 555
ANNE TORVINEN
toimittaja
• 010 665 7805
• 050 349 3125
VEERA VASARA
toimittaja
• 010 665 7814
• 050 381 2552
SAILA ALAKULPPI
myyntipäällikkö
• 010 665 7801
• 040 5221 772
PERTTI SÄRKIKANGAS
myyntineuvottelija
• 010 665 7802
• 050 4422 064

●

Kiitos Liisa Alanamman hyvästä
kolumnista ”Käkättejä ja käytöskukkia”
(UR 23.3.). Toivottavasti moni sellaisiin
mielenosoituksiin taipuvainen nuori
menisi vähän itseensä ja edes miettisi vähän käyttäytymistään, vaikka ei
sitten osaisi käytännössä oppimaansa
soveltaakaan.
On ollut kyllä törkeää käytöstä nuorisolta, mutta jos vähän lohduttaa niin
sellaista ala-arvoista käytöstä kohdistetaan moniin muihinkin eikä syynä
tarvitse aina olla seksuaalinen suuntautuminen.

Mistäpä sitä nuorten aivoituksia aina
tietää, mutta jo sekin voi herättää käkätti-vietit kukkimaan, jos et kulje trendivaatteissa tai olet arka ja kiltti ja kärsit sosiaalisesta fobiasta. Minun tapauksessa juurikin nuorisofobiasta, jonka nämä pikku pirut haistavat jo kaukaa samaan tyyliin kuin ahmat poroissa sen tainnutuspiikin ja siksi se vetääkin oikein puoleensa sellaista suoraa hyökkäystä käkätti-kaikuineen tai
huuteluineen.
Jokaisella on oikeus olla identiteetiltään mitä on ja liikkuakin missä haluaa, mutta itse liikun mieluiten rauhallisissa kahviloissa, joissa näkee nuorison sijasta enimmäkseen mummo-

A

Porukassa on niin helppoa osoittaa
ivaansa sivullisille ja olla muka niin
coolia.

ja ja pappoja ja muita vanhempia ihmisiä ja tunnen olonikin oikein kotoisaksi ja turvalliseksi heidän läsnäolostaan. Eikä tarvitse tuntea oloaan uhatuksi tai pelätä naureskelua, arvostelua
tai osoittelevia ivan ilmaisuja.
Suurin osa ystävistänikin voisivat
olla ikänsä puolesta vanhempiani, koska en harvoja ja huolella valittuja poikkeuksia lukuunottamatta vain pärjää
nuorten kanssa.

Huonot kokemukset ovat opettaneet
valitsemaan seurat ja paikat huolella.
Toki minustakin saa olla montaa mieltä ja vaikka selän takana kuinka paljon ivatakin, mutta en silti haluaisi itse olla vastaanottamassa niitä mielenosoituksia.
Aikoinaan omassa nuoruudessani,
asuin vankilamaisen ankeassa asuntolassa, jossa noita pahan suopia käkättejä oli riittämiin. En halunnut heistä
sen enempää vihamiehiä kuin ystäviä-

kään, joten kävin yleensä aina tupakallakin pihan toisessa päässä välttyäkseni kontakteilta ja mahdollisilta konﬂikteilta tämän käkätti-kansan kanssa.
Kokonaan ei törmäilyltä silti voinut
aina välttyä. Vaikka yritti olla kuinka
näkymätön, niin sain kyllä kuulla välillä itseeni kohdistuvaa typerää käkätystä ja törkeää tekstiä nuorison suusta ja minulle oli tituleerattu oikein kiva haukkumanimikin, jolla päin naamaa huudeltiin. Mutta osoitin olevani itse se ﬁksumpi osapuoli enkä koskaan räkyttänyt takaisin.

Joukossa tyhmyys tiivistyy. Porukassa on niin helppoa osoittaa ivaansa sivullisille ja olla muka niin coolia, mutta
tuskinpa olisi pokkaa tehdä samat tyhmyydet yksin liikkuessaan. Ei ole minunkaan kohdalla kukaan yksin vastaan
tullessa saanut edes suutaan avatuksi.
Ivaaminen perustuu juuri siihen, että nuori hakee omaa paikkaansa tietys-

sä yhteisössä, johon niin kovasti haluaa kuulua ja yrittää tehdä vaikutusta.
Hakemalla jotain yhteistä pilkkaamisen tai naureskelun kohdetta hän saa
sen tunteen, että todella kuuluu nyt tähän porukkaan.
Nämä tällaiset nuoret kuitenkin oikeasti pelkäävät itsekin ja ovat huolissaan omasta hyväksynnästään. Kun on
puheenaiheetkin vähissä, niin sitä puhumista sitten etsitään vaikka ohikulkijoista, jos vaikka mielenosoitukselliset mollaukset höystäisi enemmän
sellaista Very Cool-tiimin ME-henkeä.

Tällaisissa porukoissa on varmasti aina se yksi vaikutusvaltaisin tyyppi eli
kingi, joka niitä pöljyyksiään viljelee.
Uskolliset opetuslapset vain säestävät
perässä ja ovat niin helposti johdateltavissa, ettei ole mitään omia mielipiteitä.
Olisi kuitenkin hyvä jos tuollaisiin
mielenosoituksiin puututtaisiin enemmän julkisilla paikoilla ja tyhmästi
käyttäytyvät nuoret ja ihmiset yleensä poistettaisiin tai ainakin pistettäisiin ojennukseen liikkeiden ja kahviloiden toimesta, koska jokaisella pitäisi olla kulkemisen ja olemisen rauha.
Sanna

