
LukuKiitos Viisaus

Koillismaan osuuskauppa laski halpuuttamiskam-
panjan myötä 400 tuotteen hintoja S-marketeis-
sa keskiviikkona.

400Iso kiitos järjestäjille Korpihovin Va-
pun onnistuneista karaoketansseista 
ja maukkaista pikkupurtavista. Toi-
vottavasti jatkoa seuraa. Nimimerkil-
lä ”Vie vain”

Korpihoville

toukokuutatoukokuuta
7.7.

■ Koillismaan paikallislehti
■ Perustettu 1950
■ Päätoimittaja Petri Karjalainen
■ www.koillissanomat.fi 

KOILLISSANOMAT

Näin sanoo Herra: - Pysähtykää ja 
katsokaa, minne olette menossa, 
ottakaa oppia menneistä ajoista! 
Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, 
niin löydätte rauhan.

Jer. 6:16 

Tänään: Helmi, Kastehelmi
Huomenna: Heino

SOITA 08 8600 620
TEKSTIVIESTI 0400 286 638
SÄHKÖPOSTI toimitus@koillissanomat.fi !

Meille soitettiin

TÄNÄÄN NIMIPÄIVÄT PÄIVÄN SANA

Suomalaisia viisauksia (toim. Pekka Aaltonen, 
Kolibri, 2005)

■ Senioritanssijoiden atimotapahtuma 
käynnistyi Kuusamossa tiistaina ja juh-
lat jatkuvat aina perjantaihin saakka. Tä-
mä on järjestyksessään 15. tapahtuma 
ja paikkakunnalle on saapunut muual-
ta maasta noin 350 osanottajaa. Lisäk-
si ovat myös paikalliset tanssitapahtu-
maan osallistujat, joten voidaan puhua 
yhteensä yli 400 ihmisen tapahtumavii-
kosta.

Kun on kyse viidentoista vuoden ta-
pahtumaketjusta, voidaan puhua jo jat-
kuvuudesta. Kasvaneet osallistujamäärät ovat osoitus sii-
tä, että tällaiselle senioritanssitapahtumalle on selvä tilaus 
ja sille on kysyntää. Tuskinpa tapahtumaa aikoinaan puu-
haamassa olleet henkilöt kuvittelivat tuolloin, että siitä pai-
suisi näin suuri ja valtakunnallinen. Näin on kuitenkin ta-
pahtunut ja kävijäluvut puhuvat puolestaan.

Eri puolella Suomea on monenlaisia kulttuuri- ynnä 
muita tilaisuuksia. Kaikki ideat eivät toteudu toivotulla ta-
valla, mutta Kuusamon senioritanssitapahtuma osoittaa, 
että hyvä idea menestyy. Pitää olla ensimmäinen toteutta-

massa jotain uutta, sillä yleensä mat-
kijat eivät pärjää.

SENIORITANSSITAPAHTUMA on 
järjestetty perinteisesti toukokuun 
alussa, mikä on hyvä ajankohta, 
jos ajatellaan asiaa matkailullises-
sa mielessä. Erityisesti talvimatkai-
lualueena tunnetussa Kuusamos-
sa kausi alkaa toukokuussa olla ohi. 
Usean sadan ihmisen tulo paikka-
kunnalle viikon ajaksi virkistyttää 

kummasti erityisesti majoitus- ja ravitsemusyrityksiä, kos-
ka muutoin tähän aikaan olisi suhteellisen hiljaista.

Kuusamon ja laajemminkin Koillismaan osalta on vali-
tettu usein sitä, ettei täällä ole selvää talvisen matkailukau-
den ulkopuolella olevaa vetovoimatekijää. Tanssitapahtu-
ma on hyvä esimerkki siitä, että kyllä tällaisia tekijöitä on, 
mutta onnistuminen vaatii kovaa työtä.

Lisää ”atimoita” tarvitaan ja hullulta tuntuvalta ajatuk-
sesta voi syntyä isokin tapahtuma. Kovaa työtä ja uskallus-
ta se kuitenkin vaatii.

”Pitää olla 
ensimmäinen 
toteuttamassa 

jotain uutta, sillä 
yleensä matkijat eivät 
pärjää.

Atimotapahtumalle on selvä tilaus
Pääkirjoitus

”Kenestä paljon puhutaan, 
siitä paljon pidetään.

– Eiköhän olis aika välillä järjestää äitienpäivätansseja 
Taivalkoskelle myös? Piristystä äideille. Tiedän,että muu-
tamissa paikoissa on järjestetty. Kylä kuivuu entisestään.

☎

– Haarapääskynen lenteli Vuoskassa tiistaina 5.5. Taitaa 
olla vähän aikasessa, lunta enemmän näkyvissä kuin su-
laa maata.

☎

– Hotelli Kuusamo mainitsi Atimo-tanssi-ilmoitukses-
saan narikkamaksuksi kolme euroa. Eli maksun jos tar-
vitsee naulakkopalveluja. Ovimies oli kuitenkin ohjeistet-
tu, että se onkin ovipalvelumaksu! Eli kaikki joutui maksa-
maan tuon kolme euroa vaikka naulakkopalvelua, eli na-
rikkaa ei tarvinnutkaan.

☎

– Kiitokset terveyskeskuksen lääkäri Joonas Kauppilal-
le. Lääkäri tekee työtään suurella sydämellä. Olen vuosia 
kulkenut lääkärissä erinäisine vaivoineni, ilman mitään 
ratkaisevaa apua. Lääkitykseen ei ole puututtu.  Kauppi-
lalla on halu auttaa ja tehdä yhteistyötä asiakkaan kans-
sa. Kuusamossa pitäisi olla enempi hänenkaltaisia lää-
käreitä.

☎

– Mistähän johtuu että Suomen taloudellinen tilanne on 
rojahtanut Euroopan pohjamutiin. Muissa maissa menee 
lujaa, Suomi mataa. Kyllä on pakko oikeistolaisena uskoa, 
että kokoomus tämän maan perikatoon saattoi.

☎

– Hyvät veljet. Jaksakaamme vielä hetken aikaa.  On vuo-
den vaarallisin aika. Kevät. Jokakeväiset kukkapenkin siir-
tämiset kyllä jotenkin sulatan, mutta nyt Rakkaani kysyi, 
että voisimmeko siirtää tuota leikkimökkiä kokonaisena 
vähän toiseen paikkaan, kun aurinko leikkii sen seinillä 
hieman väärällä tavalla. Odota hieman, vastasin. Aurin-
ko pysyy paikallaan, mutta maa kiertää sitä vääjäämättä. 
Ja toki. Voi mökin laittaa vaikka katto alaspäin. Mikään ei 
ole mahdotonta. Ymmärrystä kaivaten, Simana ( Vaim... 
voimaton vaimon edessä.)

☎

Kaupunginvaltuutettu Joukamo Kortesalmi (ps.) soit-
ti meille vastaten lehdessä olleeseen tölväisyyn. – Meil-
lä on oma ohjelma ja oma poliittinen sanastomme. Ke-
pu-jargoni on aivan erikseen. Meillä on myös täysi oike-
us valita itse sanomamme. Niin minulla kuin muillakin 
perussuomalaisilla.

■ Enontekiöllä viime sunnuntaina 3. tou-
kokuuta tulipalossa tuhoutuneesta mo-
nitoimitalosta jäi jäljelle vain tuhkakasa. 
Tuhkaksi paloivat myös rakennuksessa 
toimineen Kilpisjärven koulun luokkaret-
kirahat, joita oltiin säilytetty koulun tilois-
sa syystä, ettei rahoja oltu suostuttu vas-
taanottamaan 440 kilometrin päässä si-
jaitsevassa Nordean Rovaniemen kontto-
rissa kun rahoja ei oltu tuotu pankkiin so-
pivaan aikaan?

Rahoja ei oltu siis suostuttu vastaanot-
tamaan pankkiin sen vuoksi, kun kassa-
palvelut kyseisessä toimipisteessä ovat 
auki vain kello 13 saakka!

LUOKKARETKIRAHOJA yritettiin vie-
dä kyseiseen pankkiin kahteen otteeseen. 
Kilpisjärveltä tehtiinkin Rovaniemelle 
kaksi turhaa reissua. Kahdesta reissusta 
kertyi yhteensä 1 760 kilometriä.

Voiko tämä olla totta 2010-luvun Suo-
messa. Vastaus on: Kyllä voi. Sen on nyt 
housut kintuissa yllätetty Nordean Rova-
niemen konttorin toimipiste osoittanut. 

Kyseiselle toimipisteelle tuli ilmeises-
ti kovat omantunnon tuskat ja se ilmoit-
ti julkisuuteen tiistaina, että pankki avus-
taa Kilpisjärven leirikoulumatkaa 4 000 
eurolla.

Kilpisjärven talkoilla kerättyjä leirikou-

lurahoja oltiin tuomassa Rovaniemelle 
sen vuoksi, ettei Rovaniemen pohjoispuo-
lella ole yhtään Nordean toimipistettä, jos-
sa voisi tallettaa käteistä omalle tililleen.

TÄMÄ tapaus paljastaa karmeudessaan, 
millaista on asua kaukana kaikista palve-
luista. Kun asut Kilpisjärvellä, on lähdet-
tävä käteistä tallettamaan Rovaniemelle. 
Mutta jos et ehdi vaikkapa huonojen sää-
olosuhteiden vuoksi kello 13:een mennes-
sä pankkiin, olet auttamattomasti myö-
hässä? Nordean Rovaniemen toimipis-

teellä ei ollut varaa Kilpisjärven tapauk-
sessa joustaa asiakkaan hyväksi?

Kilpisjärven tapaus on pelottava esi-
merkki siitä, mihin haja-asutusalueella ol-
laan palveluiden suhteen valitettavasti eh-
kä laajemminkin menossa?

SUOJAAKO enää perustuslakikaan haja-
asutusalueella asuvia, sitä voi aiheellisesti 
kysyä. Tai paremminkin, onko suojannut 
enää pitkään aikaan?

Moniko haja-asutusalueella asuvista 
viitsii lähteä vaatimaan oikeuksiaan oike-
usteitse jonkun loppuvan palvelun suh-
teen? Jos verotoimiston palvelut loppuvat, 
ne loppuvat. Jos Kelan palvelut siirtyvät 
sadan kilometrin päähän, ne siirtyvät. Jos 
pankin katukonttori siirtyy 60 kilometrin 
päähän, se siirtyy. Ei näille kansalaiset voi 
mitään, niihin on vain sopeuduttava.

”Suojaako enää 
perustuslakikaan 
haja-asutus-

alueella asuvia?

Kohtuutonta
Alakerta | Erkki Ahola / erkki.ahola@koillissanomat.fi 


