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NIMIPÄIVÄT

PÄIVÄN SANA

Tänään: Ossi, Ossian
Huomenna: Riikka

Kuinka ihanat ovat vuorilla
ilosanoman tuojan askelet!
Hän ilmoittaa rauhan tulon,
tuo suuren ilosanoman.
Jer. 52:7

heinäkuuta
Pääkirjoitus

Meille soitettiin

Luonnontuotteiden kysyntä kasvaa

!

■ Me suomalaiset elämme kaiken

ruokaamme ja piti sitä pahanmakuisena, miYksi iso osa
kaikkiaan maailmanlaajuisesti niin
kä ei tietenkään ole totta.
suomalaista
lähellä luontoa, että sitä ei tule aina
YKSI iso osa suomalaista ruokakulttuuhuomanneeksi. Kaukana meistä on
ruokakulttuuria
ria ovat jokamiehenoikeudet. Täällä me emsellainen kaupunkikuva kuin esimerovat jokamiehenoime edes kyseenalaista, että marjoja sekä siekiksi jossakin Kiinan miljoonakauniä saa poimia mistä tahansa metsästä, propungissa, jossa ihmiset kulkevat ulko- keudet.
fessori Johanna Mäkelä totesi lehdessämme
na hengityssuojaimet kasvoillaan ei(14.7.2017). Tilanne on monissa maissa täykä aurinkoa näy, vaikkei pilviä ole taisin toinen. Muun muassa japanilaiset ovat ihvaalla.
metelleet, että Suomessa voidaan marjoja
Suomen luonto on puhdas ja sielpoimia vapaasti luonnosta.
lä kasvavat luonnonkasvit, -marjat, Mutta eivät pelkästään marjat ja sienet ole
sienet ja maataloudessa viljellyt tuotlähiruokaa parhaimmillaan. Maamme on tuhansien järvien
teet kestävät vertailun, vaikka niitä verrattaisiin mihin muumaa ja vesistöissä on monenlaisia kaloja, joiden pyytäminen
hun maahan.
on mahdollista myös yksityisille ihmisille. Tämäkään ei ole itVIELÄ muutamia vuosikymmeniä sitten ei ainakaan Suomes- sestäänselvyys kaikkialla. Kotimaisten kalojen hyötykäytössä
sa osattu oikein arvostaa omaa lähiruokaamme tai ruokakult- ja jalostamisessa on vielä suuresti töitä.
tuuriamme. Vuosi vuodelta tilanne on kuitenkin muuttunut
Entäpä sitten erilaiset yrtit, joita kasvaa puhtaassa maapeparempaan suuntaan ja paikallisten raaka-aineiden käyttö ja
rässä ja ilmastossamme. Yrttien keruuseen ja käyttöön on ruarvostus on kasvanut.
vettu panostamaan voimakkaammin vasta aivan viime vuoMeidän ei tarvitse häpeillä suomalaisia ruokia, vaikka esisina. Yrttien osalta on varmasti suuri sarka yhä kyntämättä ja
merkiksi Italian pääministeri Berlusconi arvosteli aikanaan
sillä alalla tulee olemaan kasvua ja uusia työpaikkoja.

”

”

Maailmalla on
yleistynyt hassu
tapa kuvata itseä
erilaisissa paikoissa.

ALTAN eteläpuolen tunnelityöt on saa-

tu viimeistä tunnelia lukuunottamatta valmiiksi ja lomamatka etenee nyt aiempaa ripeämmin. Uusien tielinjausten varrelle on rakennettu myös taukopaikkoja, jotka poikkeavat suomalaisista sikäli, että ne ovat luonnonkauniilla paikoilla ja yleensä siistejä. Niillä on
myös roska-astiat ja penkki- ja pöytärakenteita.
Mutta matkan varrella havaittua: pienikin kylä voi mainostaa itseään ja palveluitaan. Esimerkiksi Käylässä voisi olla hyvinkin persoonallinen tervetulotoivotus ja hyvän matkan toivotus. Tosin
vastaavaa ei ole saatu edes Kuusamon
keskustaan tai edes Rukalle aikaiseksi.

Pieni ele, vähän vaivaa, mutta saa ehkä
matkailijan pysähtymään, tutustumaan
ja löytämään uusia kohteita.
MAAILMALLA on yleistynyt ihmisten

hassu tapa kuvata itseään erilaisissa paikoissa, ottaa selfietä eli suomalaisittain
itsiöitä tai meitsiöitä. Suurkaupungeissa kuten Amsterdamissa on tehty oikein
iso kyltti, jonka äärellä itsensä voi kuvata. Mitä isot edellä, sitä pienemmät perässä. Vastaavia turistikuvauspaikko-

Kiitos

ja löytyy sieltä täältä. Porvoo on esimerkiksi tekemässä sellaista. Yksinkertaisesti näyttävä paikkakunnan nimi keskeisellä paikalla. Taas Kuusamo-, Posio, tai Taivalkoskikuva välittyisi miljoonille
sosiaalisen median välityksellä.
Voisin kuvitella esimerkiksi Rukan
aukiolle, siihen rinteiden alle kookkaan
Ruka -sanan. Kuusamo voisi löytyä vaikka torilta, kuten Taivalkoskellakin Taivalkoski. Korouoma, Syöte, Kitka, Posio.
Kuullostaako hassulta. Niin minustakin,
mutta näin vain on. Seuratkaapa edes
jonkin aikaa vaikka Instagramia.
En voinut minäkään välttyä tältä itsensäkuvausvillitykseltä, vaikkapa sillä Altan eteläpuoleisella levähdyspysäkillä, josta avautui upea maisema alas
vuonolle.

Luku

Löytäjälle
Isot kiitokset sinulle joka löysit tyttäreni upouuden, uintireissulla kadonneen kännykän ja veit poliisilaitokselle!

☎ Meneillään oleva räkkäaika tekee porot hulluiksi,
siksi sarviaan hakkaavat ja sokeina juoksevat pitkin autoteitä suut ja silmät verenimijöitä täynnä. Tuttu juttu
joka kesältä, mutta säälittää nuo poroparat. Porot kuuluu Ylälappiin, missä pääsee räkkää pakoon ylös tunturin tuuliin. Kuusamon vaakunaeläintä tulee kunnioittaa
ja taata sille turvalliset oltavat omistajansa hoidossa, tarhattuna ympärivuotisesti.

kiva saada pieni suihkulähde. Se sopisi hyvin puistoon
ja toisi eloa sille. Tv. Keksijä

Matkalle itsiöitä kuvaamaan
edelleen paikkansapitävä sanonta. Toinen hyödyllinen ajatus on: varastettu
idea on paras idea. Tämä tarkoituksessa,
että hyviä ajatuksia ja käytäntöjä kannattaa soveltaa.
Kesän aikana tuli tehtyä, jälleen, pieni 1 600 kilometrin kiertomatka PohjoisNorjassa. Tuossa kalliissa, kaukaisessa
ja kylmässä kohteessa. Pohjois-Norjassa
on nyt investoitu erittäin paljon maanteihin eli hienosti sanottuna liikenneinfrastruktuuriin.

☎ Posiolla ainakaan ei kannata lomalaisten mennä
mökkien pihaan tulevia porohirvaita lähelle. Sarvien kalistelu on jo alakanut vaikkei kiiman vielä pitäisikään olla päällä. Ei piä mennä lähelle! Parempi pysyä mökinsä sisällä.

☎ Kalle Päätalon torin viereiseen patsaspuistoon olisi
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■ Matkailu avartaa, on kliseinen, mutta
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Kuusamon kansanparannuspäiville kokoontui 20
kansanparantajaa.

☎ Olen käynyt kolmen päivän sisällä kaksi kertaa Kuu-

samon torilla ja niillä kummallakin kerralla tapahtui
niin että torin kautta oikaisten ajoi kaksi miestä. Kaasuttivat vauhtia lisäten! Mikä ihmeen oikeus heillä on
kaahata ja oikaista torin läpi toiselle puolelle tielle?! On
kyllä todella korkea aika poliisin puuttua noihin torin läpi kaahaaviin autoihin. Jos minun tilallani olisi ollut pieni lapsi niin auton alle olisi saattanut jäädä. Seuraavalla
kerralla otan auton rekisterin ylös ja ilmoitan poliisille.
Toivon ,että muutkin torilla liikkujat toimivat niin ja olisivat valppaina asiassa.

☎

Taivalkosken päiväkoti-ikäiset lapset kävelemään
ohjaajineen kevyenliikenteen väylällä aina sitä ajoradasta kauempana olevaa reunaa. Tämä on poliisien antama ohje alakoulun liikennevalistuksessa.

☎

Yhteismetsä turhaan mustamaalaa Kuusinkijoen
kalastajia leireineen. Ensinnäkään vaunut ei ole teiden varsilla vaan metsäteiden päässä, missä ei kyllä ole
näillä kävijämäärillä kenenkään edessä. Toisekseen niitä taitaa olla kokonaiset neljä kappaletta. Kaksi Takkupyörteessä ja kaksi Paljakassa. Mikäli kaikki leirit olisi
Saunavaarassa, kuten toiminnanjohtaja lehdessä toivoi ja josta päiväretket ohjautuisi yläjoelle, olisi jo nytkin
surkeakuntoiset tiet aivan käyttökelvottomia.

Sana

ikisijä
vinkuja, vikisijä, ääntelijä.
Lähde: Unto Ylisirniö: Iltapihti pirtin päälle, kirjailija Kalle Päätalon sanastoa

