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Joulun avajaiset
Helsingin sydämessä
Kauneimmat joulupaketit
löydät Kämp Galleriasta.
Tervetuloa glögille
lauantaina 21. 11. klo 10–17.

Kotimaa

Kansallismaisemaan tehdään
tietä, jota ei enää tarvita

Henkilöauton
kuljettaja kuoli
kolarissa
PÖYTYÄ. Keski-ikäinen mies

JOHANNES TERVO

Kauhava kiirehtii
15 vuotta
vanhaa hanketta
alueen asukkaita
kuulematta.
Eeva Palm HS

AVOINNA MA–PE 10–20, LA 10–17, SU 12–16.
SISÄÄNKÄYNTI KAUPPAKESKUKSEEN
POHJOISESPLANADILTA, MIKONKADULTA,
ALEKSANTERINKADULTA JA KLUUVIKADULTA.
WWW.KAMPGALLERIA.FI
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KAUHAVA. Marraskuinen ehtoopäivä lakeuden laidalla mykistää. Lakeus ulottuu silmän
kantamattomiin molempiin
suuntiin Kauhavan Kankaan
kylässä Lapuanjoen varressa.
Kapea kärrytie johtaa tulvapenkereelle. Tien keskivaiheilla seisoo yksinäinen arkkupuu
– siksi sitä on aina kutsuttu.
Tunnelma on lähes pyhä.
Tähän keskelle Lakeuden
kansallismaisemaa aiotaan rakentaa rekkaliikenteeseenkin
soveltuva tie ja silta.
Niistä päätettiin viisitoista
vuotta sitten. Tiluksien jako
on saatu päätökseen sen jälkeen, eikä siltaa tarvita enää,
koska tietä toivoneiden isäntien maat eivät ulotu Lapuanjoen molemmille puolille.
Kankaan kyläläiset anoivat
kunnanosaliitosta
Lapuaan,
jonne on hyvät yhteydet. Hakemus hylättiin, ja kunta- ja
hallintoministeri Mari Kiviniemi hoiti Ylihärmän eniten
veroja maksavan kylän Kauhavan helmaan.
”Meitä viedään selkä edellä
pohjoiseen, vaikka pyrkimyksemme on etelään. Emme me
sitä tietä tarvitse”, puristuu
kyläläisten huulilta.
TIESTÄ puhutaankin lepytystienä. Se lyhentää asiointimatkaa Kauhavalle kymmenen kilometriä.

30%

SIJAU

Jalankulkija lensi
15 metriä
auton törmättyä
häneen suojatiellä
RAUMA. Keski-ikäinen nainen
loukkaantui auton törmätessä
häneen rajusti suojatiellä Raumalla torstaiaamuna.
Poliisin mukaan nainen lensi törmäyksen voimasta noin
15 metriä ja jäi keskelle katua.
Hänet vietiin sairaalaan.
Poliisin mukaan toistaiseksi
ei tiedetä, mikä auton nopeus
oli törmäyshetkellä, mutta jarrutusjälkiä paikalla ei ollut.
STT

Kauhavan Kankaan kylään, keskelle lakeuden kansallismaisemaa aiotaan rakentaa rekkaliikenteeseen sopiva tie.
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8

19 63
Kauhava

suunniteltu
Kangas–Annala
-yksityistie

16

Seinäjoki
Karttakeskus
Ka

Lapua
20 km
ML / HS

Matkaa jää 15 kilometriä.
Saman etäisyyden päässä on
Lapuan keskusta, josta on vain
pieni matka Seinäjoelle.

Julkisen vastustuksen sijaan
Kankaan väki vaikenee ja
odottaa KHO:sta oikeudenmukaista ratkaisua, johon valtapolitiikan koura ei ylety.
Kauhavan kaupunginjohtaja
Harri Mattila myöntää, ettei
tiestä ole laadittu kustannushyötyselvitystä. Katselmukset
ovat olleet kansanedustaja
Petri Salon johtaman rakennustoimikunnan epävirallisia
tapaamisia. Ensimmäinen keskustelutilaisuus on Kauhavan
Ylihärmässä 20. marraskuuta.
Oma lukunsa ovat tien vai-

kutukset ympäristöön. Niitä ei
tarvitse arvioida, koska tie jäisi yksityistieksi. Kuntaliitossopimuksessa
osoitettiin
hankkeeseen 1,5 miljoonaa
euroa. Jos se ei riitä tiehen ja
siltaan, Kauhava joutuu hankkimaan loput.
LAKEUS ON Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaavassa tärkeä alue
kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta. Lakeuden kansallismaisemalla on samankaltainen asema kuin esimerkiksi Kolilla ja Punkaharjulla.

”Alueen erikoisuutta ei saa
unohtaa”, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen johtaja Pertti Sevola sanoo.
Tielinjaus halkoisi BirdLife
Internationalin tärkeäksi luokitteleman lintujen levähdysalueen.
Lapuanjoen sillan rakentaminen vaatii vesioikeuden luvan ja perusteelliset maaperätutkimukset. Sevolan mukaan
on pelättävissä, etteivät luvat
valmistu ennen 2012 vuoden
loppua, varsinkaan jos niistä
valitetaan.
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TEMPUR SLEEP CENTER SHOP & OUTLET
Kauppakeskus Tikkuri, 2.krs, VANTAA
Puhelin (09) 5868 360
AVOINNA ark. 10-19, la 10-16

TIIMARISTA
JOULUN ODOTUKSEEN
Metallilyhty
+ lämpökynttiläpussi 20 kpl

5,00

Muuntogeeniperunaa enteilevä laki
nostatti tunteita eduskunnassa
Moni edustaja
halusi Suomesta
muuntogeenivapaan
vyöhykkeen.
Pekka Vuoristo HS
MUUNTOGEENISTEN kasvien
kaupallista viljelyä valmisteleva laki sai varsin epäilevän
vastaanoton monilta kansanedustajilta, kun eduskunta
torstaina alkoi käsitellä sitä.
Vastakkain olivat muuntogee-

kuoli henkilöauton ja rekan
törmäyksessä torstaiaamuna
Pöytyällä kantatiellä 41.
Miehen auto ajautui väärälle kaistalle ja törmäsi vastaan
tulleen rekan vasempaan etukulmaan. Molemmat ajoneuvot suistuivat ojaan.
Poliisin mukaan henkilöautoa kuljettanut turkulainen
mies kuoli heti. STT

nisen viljelyn periaatteelliset
vastustajat ja ne, joiden mielestä laki tarvitaan, koska viljely on joka tapauksessa sallittua.
Laki luo yleiset pelisäännöt.
Muuntogeeniviljelijöiden on
hankittava erillinen koulutus,
viljelystä on tehtävä ilmoitus
ja siitä laaditaan rekisteri ja
naapurin viljelysmaita vasten
on perustettava suojavyöhyke.
Laki määrää myös vahingonkorvauksista siinä tapauksessa, että muuntogeeninen laji
kuitenkin sekoittuu naapurin
kasveihin.

Luvat lajeille myöntää EUkomissio. Siellä on käsiteltävänä hakemus paperiteollisuuden tarpeisiin viljeltävästä
geenimuunnellusta tärkkelysperunasta, joka menestyisi
Suomessakin. Niinpä laissa
määrätään
suojavyöhykkeet
tälle lajille: 18 metriä tavalliseen, 30 metriä luomupeltoon.
”Suojavyöhykkeiden pitää
olla kilometrejä enemmänkin
kuin metrejä”, Pentti Oinonen (perus) julisti. Hän arveli,
että geeniviljely ”saastuttaa
koko maatalouden”.

Maatalousministeri SirkkaLiisa Anttila (kesk) rauhoitteli,
että jos vaikkapa geenimuunnellun rypsin tai rapsin viljely
alkaa tulla ajankohtaiseksi,
niille säädetään omat suojavyöhykkeet – ja sitten puhutaankin jo kilometreistä. Peruna ei sellaista hänen mukaansa tarvitse.
OINOSELLA OLI paljon tukijoita salissa. Kansanedustaja toisensa jälkeen vaati tunteikkaasti, että Suomen on
julistauduttava
muuntogeenilajeista
vapaaksi
vyö-

hykkeeksi ja panostettava laatuun.
Viljelijäsiipi oli toista mieltä. Timo Kauniston (kesk)
mielestä Suomen maatalous ei
pärjää ilman geenimuuntelua.
Hän moitti edustajakollegoita
”ruokapelkuruudesta”. Rkp:n
Mats Nylund ja Christina
Gestrin eivät menneet aivan
näin pitkälle mutta arvelivat,
että laki on oltava.
Yleistä tukea sai Suomen
hallituksen ajama linja, että
valta hyväksyä geenimuunnellut lajit siirrettäisiin EU:n
jäsenmaihin.

Kolme loukkaantui
kolarissa
KRISTIINANKAUPUNKI. Kolme

ihmistä loukkaantui henkilöautojen kolarissa torstaina
Kristiinankaupungissa.
Turma sattui aamuseitsemän jälkeen Karijoentiellä,
jossa kaksi autoa kolaroi liukkaalla tieosalla sumuisessa
säässä. Poliisin mukaan nuoren kuljettajan auto lähti luisuun ja törmäsi vastaan tulleeseen autoon. Autoissa olleet kolme henkilöä toimitettiin sairaalaan. STT

Karjaan palotalossa
ei ollut ihmistä
eikä asetta
RAASEPORI. Karjaalla keskviikkoiltana palaneessa talossa ei ollut ihmisiä.
Talosta ei myöskään löytynyt asetta.
Poliisi arvioi, että tapaus voi
perustua väärinkäsitykseen.
Pelastuslaitos sai hälytyksen
omakotitalon palosta hieman
ennen kello 22:ta.
Ensitietojen mukaan talossa
ollut mies uhkasi sammuttajia
aseella tai aseenkaltaisella esineellä. Palokunta joutui perääntymään.
Sammutuksen alkuvaiheessa luultiin, että taloon oli
mahdollisesti jäänyt yksi ihminen.
Päivystävän
päällystöesimiehen Olli Ryhäsen mukaan
ilman viivytystä palo olisi voitu saada haltuun aiemmin yhden yksikön voimin.
HS
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Henrik Blanzilla on kaksi kulttuuria
TUOMAS SARPARANTA

Lyhtyvalikoima vaihtelee
myymälöittäin.

Muumijoulupallot

Paloaika n. 4 h

MYYMÄLÄSSÄMME TÄNÄÄN:
Ø

LOISTAVIEN
LEIJONA -HOPEATUOTTEIDEN
ESITTELY KLO. 13-19.

9 cm

Kerää koko sarja!

7,90

Valmistajan edustaja esittelemässä
kotimaisia hopeatuotteita sekä
neuvomassa hopeaesineiden
hoidosta.

(norm. 11,90)

Tervetuloa!

Läpivärjätyt
antiikkikynttilät

3,00 12 kpl

Paloaika
n. 7 h

(norm. 7,20
/ 12kpl)

Tarjoukset voimassa
25.11. 2009 saakka tai
niin kauan kuin tuotteita riittää.

MIKONKATU 6, HELSINKI, PUH. (09) 2315 0005
www.suomenkultakello.fi

Suomalaistunut
filippiiniläinen
tykkää
saunomisesta ja
aasialaisesta ruoasta.
Lassi Häkkinen
”PIDÄN itseäni filippiiniläise-

nä mutta olen silti suomalaistunut: tykkään suomalaisista
illanvietoista ja saunomisesta”, kertoo suomalais-filippiiniläinen Henrik Blanz, 16.
”Filippiiniläisyys näkyy esimerkiksi ruuassa. Tykkään
enemmän aasialaisesta, ja
syönkin enemmän riisiä kuin
perunaa. Filippiiniläisillä on
jossain määrin tiukempi kasvatuskuri ja filippiiniläisnuoret tekee ehkä enemmän töitä
kotona kun suomalaiset.”
”PUHUN KOTONA tagalogia,
yhtä Filippiineillä puhuttavista kielistä. Yläasteella opiskelin sitä muun koulun lisäksi.
Oman kielen opiskelu on
oma ja koulun asia. Jos oppilas
haluaa, koulu voisi auttaa
oman kielen opetuksen löytämisessä eikä jättää sitä vain
oman onnensa nojaan. Mun

L A ST E N O I K E U D E T 2 0
V U OT TA
Sarjassa pohditaan lasten
oikeuksia lasten itsensä silmin.
Sarja päättyy. Artikla 29:
Koulutuksen tulee kehittää
oman ja muiden kulttuurien
kunnioittamista sekä
suvaitsevaisuutta.
Henrik Blanz, 16, on filippiiniläinen ja suomalainen.

tapauksessa tagalogin opiskelu hoitui helposti yhden perhetutun kautta.
Rasismiin en ole törmännyt,
varsinkaan enää nyt lukiossa.
Kukaan ei ole suhtautunut negatiivisesti siihen, etten näytä
ihan suomalaiselta. Porukat
korkeintaan kysyy mielenkiinnosta, mistä päin olen.
Koulujen kulttuurikasvatus
varmaan auttaa ihmisiä tulemaan toimeen keskenään. Oppiaineista uskonto ja kielet
ovat sellaisia, joissa käsitellään erilaisia kulttuureita.

Yläasteella meillä oli myös
koko koulun yhteisiä teemaviikkoja, jolloin käsiteltiin Afrikkaa ja Aasiaa. Teemaviikot
vaikutti lähinnä ruokaan ja
aamunavauksiin.”
”SUURIMMAT erot kulttuurien
välillä liittyy varmaan uskontoon. Mulla ei ole hirveästi
omaa kokemusta siitä. Kyllä
uskonnolliset erot pitää ottaa
huomioon, jos oppilas sitä itse
pyytää. Esimerkiksi meidän
yläasteella oli erillinen huone
muslimiopiskelijoiden päivit-

täisiä rukouksia varten.
Mä uskon, että koululaiset
oppii suvaitsemaan kulttuureja. Jos jollakulla on ongelmia
sen suhteen, niin se johtuu
jostain omista syistä, eikä se
ole koulun vika.”
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.
Lasten oikeuksien päivää vietetään tänään perjantaina.
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