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Kotimaa  

Onko ”kusetus”
rumaa kieltä?

kViime maaliskuun kunta-
uudistusmielenosoituksen 
yhteydessä sanomalehti Kes-
kisuomalaisen uutispäällikkö 
Keijo Lehto esitti kysymyk-
sen, onko huuto ”kuntauu-
distus on kusetusta” kansan-
edustajan suusta kuultuna 
siivotonta kielenkäyttöä. 

v Siivottomuus on kat-

sojan silmissä ja kuulijan 

korvissa. ”Kusetus” kanta-

sananaan ”kusi” ei kuulu 

tyypillisimpään asiarekis-

teriin. Niinpä sillä tuollai-

sessa yhteydessä juuri on-

kin suurempi ilmaisuvoi-

ma kuin vaikkapa sama-

tarkoitteisilla ”narraus”- 

tai ehkä kaikkein neutraa-

leimmalla ”valehtelu”-sa-

noilla. Lisäksi ”kusetus” 

tuo lausahdukseen alku-

soinnun ku-ku, joka on 

suomalaisille tuttu Kale-

valasta saakka. Vielä voi-

daan ajatella, että mielen-

osoitus on toimintatyyppi-

nä sellainen, että mielipide 

on todella yksiselitteises-

ti ja voimallisesti esitettä-

vä, jolloin ”kusetus” ei jätä 

mielipidettä ja arvostelua 

arvailujen varaan. Palatak-

semme alkuun: siivotto-

muus ja loukkaavuus liit-

tyvät henkilökohtaisiin ar-

voihin.

kOlen joskus miettinyt mi-
ten nalle -sana taipuu. Lap-
si leikkii yhden nallen kans-
sa, mutta entä jos hänellä on 
monta nallea, joiden kanssa 
leikkii. Leikkiikö hän silloin 
nallejensa kanssa? Entä jos 
lapsi leikkii useamman nuken 
kanssa, miten nukke -sana 
silloin taipuu? 
Sirkka Saarinen

vKyllä leikkii, ja samalla 

tavalla taipuu myös ”nuk-

ke”: eli leikkii nukkejensa 

kanssa. SuomiSanakirja.

fi  tarjoaa useampiakin mo-

nikon genetiivin taivutuk-

sia – nukkejen, nukkein, 

nukkien ja nallejen tai nal-

lein. Tällainen taivutus 

muodostaa suomen kie-

lessä ihan oman tyyppinsä 

eli Nalle-tyypin. Näissä e-

loppuisissa sanoissa kuten 

nukke, kurre, pelle, toope, 

genre, joule ei ole vokaali-

vaihteluita eli lopun e-vo-

kaali säilyy myös taivutus-

muodoissa (sanassa nukke 

vartalon loppuvokaali voi 

muuttua monikon genetii-

vissä: nukk-i-en).

kOnko ”manalalla” yhteyt-
tä melanesialaisperäiseen 
”manaan”, jota meilläkin on 
manan majoilta haettu? On-
ko muodon ja merkityksen 
samuus/läheisyys sattuman-
varainen, vai viittaako se yh-
teyteen? 
Kari Jokinen

v Tässä tapauksessa sa-

nojen muodon samankal-

taisuus lienee sattuman-

varaista ja merkitykset 

eroavat. Suomen mana-

la on oletettavasti johdet-

tu käsitteestä maanalai-

nen maailma ja tarkoittaa 

tuonpuoleisessa eli elävien 

maailman ulkopuolella si-

jaitsevaa kuolleiden asuin-

sijaa (vainajala, tuonela). 

Melanesialais-polynesia-

lainen mana on taas näky-

mätön, yliluonnollinen – 

hyvä tai paha – voima, jota 

voi olla esineessä, eläimes-

sä tai ihmisessä. Manaa lä-

hellä oleva käsite on tabu, 

mutta tabu viittaa kiellet-

tyyn. Mana viittaa siihen, 

että asiaan liittyy voimaa.

Suomalaiseksi vasti-

neeksi manalle tarjotaan 

käsitettä ”väki”. Sanalla 

väki on ollut muinaissuo-

malaisille erityinen mer-

kitys haltijoiden joukko-

na, joka ilmenee myös tai-

kavoimana ja sairauksina. 

Myös ihmisen voimaa tai 

taikavoimaa kutsuttiin vä-

eksi, ja voimakkuutta ja 

taikavoimaisuutta väke-

vyydeksi.

kKysymyksiin on vastan-
nut: Mia Halonen & Helena 
Mackay, Soveltavan kielen-
tutkimuksen keskus

v Sinulla on nyt mahdollisuus 
jakaa mieltäsi askarruttavia ky-
symyksiä kanssamme mm. kie-
leen, kielenkäyttöön, kielenoppi-
miseen, kielenopetukseen, kieli-
politiikkaan, monikielisyyteen ja 
monikulttuurisuuteen liittyvis-
tä aiheista. Lähetä kysymyksesi 
omalla nimellä tai nimimerkillä 
varustettuna osoitteeseen: kie-
likampus@jyu.fi  tai Kielikampus 
PL 35 (P) 40014 Jyväskylän yli-
opisto.

Kielenkiintoista
Jyväskylän yliopiston 
Kielikampuksen 
asiantuntijat vastaavat 
lukijoiden kysymyksiin.

Huoli opinahjon puolesta

VIRRAT
Rainer Liimatainen

Elämä Morrien tuvassa muut-

tuu varsin eloisaksi koulutaksin 

tuotua perheen kaksi koululais-

ta ja yhden eskarilaisen kotiin. 

Kun lattialla lisäksi hyörii vie-

lä kotona oleva pikkusisko, kak-

si isoa leonberginkoiraa, suo-

menlapinkoira ja muutama kis-

sa, vilinää ja vilskettä piisaa.

Virtolaisperheen arki näyttää 

auvoiselta, mutta sitä varjostaa 

huoli oman koulun kohtalosta.

–�Pelkäämme tulevan val-

tuuston vääntävän Kotalan 

koulun lakkautuksen väkisin 

läpi. Sen tulevaisuus oli vaaka-

laudalla jo tällä vaalikaudella, 

mutta onneksi meillä on ollut 

iskukykyinen sivistyslautakun-

ta, joka on pitänyt päänsä, Ma-

rianne Morri sanoo.

Hauhuulla lypsylehmätilaa pi-

tävät Morrit arvelevat koulun 

joutuneen lakkautuslistan kär-

kipäähän siksi, että sieltä laske-

taan olevan helppo ajattaa oppi-

laat joko keskustaan tai Killin-

koskelle. Jari Morrin mukaan 

asia ei kuitenkaan ole näin.

–�Vanhemmat eivät todella-

kaan mieti tällä tavoin. 

–�Killinkoskelle ei haluta, ja 

on ollut jopa sellaista puhetta, 

että Kotalan alareunalta kuljete-

taan lapset mieluummin vaik-

ka Pohjaslahdelle, jos siis siellä 

koulunpito jatkuu.

Marianne Morri ymmärtäi-

si, jos koulu suljettaisiin oppi-

laspulan takia, mutta Kotalas-

sa oppilaita on lähes 40, ja jo-

takuinkin tuollaisena määrän 

ennustetaan pysyvänkin.

Kyläkoulussa hän arvostaa 

ennen kaikkea yhteisöllisyyt-

tä ja suvaitsevaisuutta.

–�Isostakin koulusta selviää 

hengissä ja siellä oppii, mutta 

tuolla kaikki ovat lisäksi kave-

reita keskenään, isot ja pienet, 

pojat ja tytöt, kertoo Marian-

ne Morri.

Morrit toivoisivat päättäjien 

ymmärtävän myös sen hädän, 

joka vanhemmilla on lastensa 

koulutien turvallisuudesta. 

Seudulla liikkuvien susien 

vuoksi koulutaksin tulisi heidän 

mukaansa hakea lapset pihasta, 

jottei näiden tarvitsisi kulkea 

yksin tienposkeen koulukyytiä 

odottelemaan aamuisin.

–�Pari viikkoa sitten susi kä-

vi tuossa navetan nurkalla, Jari 

Morri sanoo.

Morreja hirvittää myös ajatus 

terveyskeskuksen yö- ja viikon-

loppupäivystyksen siirtämisestä 

Tampereelle.

–�Se on ihan järkyttävää. 

Miksei Ylä-Pirkanmaalla lyö-

ty hynttyitä yhteen, olisihan 

helpompi lähteä yöllä naapu-

rikuntaan kuin 120 kilometrin 

päähän Tampereelle, Marianne 

Morri kauhistelee.

Kuntarakenneuudistuksesta 

Jari Morri on sitä mieltä, että 

jollei Virrat pärjää yksin, pitäi-

si liitoskumppanit hakea Ete-

lä-Pohjanmaalta, kuten virka-

miestyöryhmä esitti.

Vaimon mielestä paras suun-

ta olisi Kihniö.

–�Ruovesikin kävisi, mutta se 

on ilmeisesti halukas suuntau-

tumaan Tampereelle. 

–�Virrat taas kuulemma on 

tamperelaisille liiaksi maa-

laispitäjä, uumoilee Marian-

ne Morri.

Virtain seuraavan valtuusto-

kauden iso teema on kaupun-

ginjohtaja Vesa Haapamäen 

mukaan talous.

–�Pintaan nousevat sote-asiat, 

ja siellä paineita on yö- ja vii-

konloppupäivystyksestä luo-

pumiseen.

Toinen asia, josta varmasti 

keskustellaan, on kouluverk-

ko. Oppilasennusteiden mu-

kaan harvennus näyttää vää-

jäämättömältä. 

Montako koulua liipaisimel-

la on, siihen hän ei ota kantaa.

Ammattikorkeakouluratkai-

sun Haapamäki sanoo vähen-

tävän merkittävästi vuokra-

asuntokysyntää Virroilla. Täs-

tä taas seuraa, että tarjonnan 

on sopeuduttava vastaamaan 

kysyntää. 

Pohdittava on myös ammatti-

korkeakoulukäytöstä vapautu-

vien tilojen hyötykäyttöä.

Kuntarakennepohdinnois-

sa hän näkee ongelmaksi, et-

tei missään ole sanottu, mitä 

vahva peruskunta tarkoittaa.

–�Terveyskeskuksessamme on 

jo nyt perustason erikoislääkä-

rin vastaanottoja.

–�Jos vaaditaan jotain enem-

män, tilanne muuttuu haasta-

vaksi, ennustaa kaupunginjoh-

taja Haapamäki. 

–�Ruoveden kanssa perusta-

mamme yhteistoiminta-alue ei 

valtion lausumien mukaan rii-

tä, vaan osoittaa selvitystarvet-

ta, sanoo Haapamäki.

Morrien perhe ei 
ymmärrä Kotalan koulun 
lakkautushinkua.  Siellä 
kaikki ovat kavereita.

KOMMENTTI

Talouden 
lainalaisuudet purevat
Rainer
Liimatainen

Naapureidensa lievästi ka-

dehtima Virrat on sekin jou-

tunut kohtaamaan talouden 

lainalaisuudet. Taseessa olevat 

ylijäämämiljoonat hupene-

vat pikkuhiljaa, ja palvelujen 

tuottamistapoja joudutaan 

harkitsemaan uudella tavalla. 

Viimeisin esimerkki tästä on 

luopuminen omasta laborato-

riotoiminnasta ja lähteminen 

mukaan Fimlabiin, kuten 

kaikki muut Pirkanmaan kun-

nat ovat jo aiemmin tehneet.

Ylijäämät eivät suinkaan ole 

kahisevana kaupungin tilillä, 

vaan niitä on käytetty viisaasti 

investointien rahoittamiseen. 

Näin velkaantuminen on saatu 

pysymään aisoissa.

Kaupungin taloutta ei ole 

hoidettu yhtään huonommin 

kuin ennenkään, mutta maail-

man kurjistuminen ei vain jätä 

ketään rauhaan. Ennen niin 

hyvin voineessa kaupungissa 

tässä on kuitenkin nielemistä. 

Kun valtuusto viime kuussa 

päätti kuluvan vuoden ta-

lousarviolainan ottamisesta, 

ihmeteltiin salissa, miksi ottaa 

lainaa, kun kassassa kerran on 

rahaa. Kaupunginjohtaja Vesa 

Haapamäki muistutti kuiten-

kin kassavarannon huvenneen 

merkittävästi.

Laboratorion jälkeen Vir-

roilla joudutaan miettimään 

yö- ja viikonloppupäivystyk-

sen järjestämistä, eli mennäkö 

Ruoveden perässä Acutaan. Il-

meistä myös on, ettei kaupun-

gissa ole ensi valtuustokauden 

jälkeen enää viittä kyläkoulua.

Kuntajakoselvityksen suun-

naksi Virroille on tarjottu 

Etelä-Pohjanmaata, mutta se 

ei itsensä pirkanmaalaisiksi 

tuntevia virtolaisia innosta. 

Sote-yhteistyö Ruoveden kans-

sa alkaa vuoden alusta, mutta 

alueen 12�500 asukkaan väes-

töpohja valtiovallalle tuskin 

riittää.

Virrat
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Väkiluku 31.5.2012
Valtuuston koko 
2013–2016*
   Paikkajakauma:
   - KOK
   - SDP
   - KESK
   - VIHR
   - VAS
   - KD
   - PS
   - SKP
   - MUUT
Nykyisistä valtuute-
tuista luopuu
Tulovero 2012, %
Työpaikka-
omavaraisuus (2010)

* Laskettu toukokuun 2012 lopun väkiluvun perusteella.
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”
Isossakin 
koulussa oppii, 

mutta tuolla kaikki 
ovat kavereita 
keskenään.
Marianne Morri

Jussi Morri on saanut upouuden kauko-ohjattavan Jontikan ja sitä ihastelevat pikkusiskot Essi (vas.), Eerika ja Maiju sekä vanhemmat Mari-
anne ja Jari. Suomenlapinkoira Minniä ensiesittely ei juurikaan kiinnosta.

RAINER LIIMATAINEN

Ylijäävät rokotteet useampien hyödyksi
Infl uenssa: Reseptin voi nyt saada 
myös hoitajalta Hankasalmella, 
Uuraisilla ja Palokassa.

JYVÄSKYLÄ
Jaana Siljamäki

Armeijaan menevien ja riski-

ryhmiin kuuluvien lähipiirin 

infl uenssarokotteen saanti hel-

pottuu. Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen mukaan rokotetta 

tarjotaan tänä vuonna maksutta 

kaikille vuoden vaihteessa ar-

meijaan meneville ja riskiryh-

mien lisäksi myös heidän lähi-

piirilleen. Lähipiirille tarjotaan 

ilmaista rokotetta, jos perheessä 

on raskaana oleva, imeväisikäi-

nen, ikääntynyt eli yli 65-vuotias 

tai vakavammin sairas henkilö. 

Lähipiirin maksuton rokotta-

minen pienentää näiden ryhmi-

en riskiä sairastua vakavaan in-

fl uenssaan. THL:n mukaan ro-

kotteita jää vuosittain paljon 

käyttämättä, joten kriteeriksi 

voi riittää, että rokotettava ha-

luaa suojata vakavalle infl uens-

salle altista henkilöä tartunnalta. 

Hankasalmella, Uuraisilla ja 

Palokassa rokotteen saaminen 

helpottuu myös sillä, että niiden 

terveyskeskuksissa on nyt kussa-

kin yksi sairaanhoitaja, jolla on 

rajattu reseptinkirjoitusoikeus. 

Infl uenssarokotteen saa vain re-

septillä apteekista ja normaalisti 

lääkärin allekirjoittamana. 

Jyväskylän yhteistoiminta-alu-

een terveyskeskuksen (Jyte) alue-

johtaja Paula Käyhkö kertoo, et-

tä parhaillaan kouluttautumassa 

ovat toiset kolme hoitajaa, jotka 

vuoden päästä vahvistavat Jyten 

alueella reseptejä rajatusti myön-

tävien hoitajien joukkoa. 

Jyte tuottaa terveyspalvelut 

Hankasalmen, Jyväskylän, Muu-

ramen ja Uuraisten kuntien noin 

150 000 asukkaalle.

Jyväskylän Yliopiston apteek-

kiin rokotteet saapuivat viime 

kuussa, mutta toistaiseksi in-

fl uenssarokotteille on ollut vä-

hän kysyntää. 

–�Viime vuonna rokotteita 

myytiin eniten loka-, marras- ja 

joulukuussa, farmaseutti Taina 

Parviainen kertoo.

Infl uenssarokote sisältää kol-

mesta viruskannasta puhdistet-

tuja rakenneosia. WHO eli Maa-

ilman terveysjärjestö määrittää 

ja Euroopan lääkearviointiviras-

to  hyväksyy vuosittain infl uens-

sarokotteessa käytettävät virus-

kannat. 

Verrattuna edellisen kauden 

rokotteeseen, viruksista kak-

si on nyt vaihdettu. Rokotteen 

suoja kestää yleensä noin vuo-

den verran.

TARJONTA LAAJENEE

Ilmainen rokotus useammalle

 ■ Ilmaiseksi rokotetaan tervey-
den- ja hoiva-alan työntekijät, 
armeijaan menevät ja riskiryh-
mät yli 65-vuotiaat, alle kolme-
vuotiaat, raskaana olevat, lää-
kityksensä tai sairautensa vuok-
si riskialttiit sekä riskiryhmien 
lähipiiri. 

 ■ Infl uenssa-aalto alkaa tyypil-
lisesti vuoden lopussa ja on hui-
pussaan tammi-helmikuussa. 
Rokote tehoaa 2–3 viikon kulut-
tua rokotuksesta. 

 ■ Jyten terveysasemilla roko-
tukset aloitetaan marraskuun 
alusta. 

 ■ Jotkut työnantajat kustanta-
vat infl uenssarokotteen henki-
lökunnalleen.

 ■ Muut voivat hakea reseptin 
lääkäriltä tai hoitajalta, jolla on 
reseptinkirjoitusoikeus.

 ■ Itse ostetun rokotteen voi pyy-
tää pistämään omassa terveys-
keskuksessa tai tulla sinne il-
man ajanvarausta massaroko-
tusten aikaan.

 ■ Rokotteen hinta on noin 12 eu-
roa. 

Lähde: THL, Jyte.

HELSINKI

Suomalainen tv-tuotantoyhtiö 

Tarinatalo vaihtaa omistajaa. 

Yrityksen on ostanut brittiläi-

nen ITV.

Tarinatalo tunnetaan muun 

muassa ohjelmistaan Kakola, 

Maria!, Antiikkia antiikkia, 

Päivärinta, Elämä pelissä ja 

Hullu juttu.

Yhtiön perustivat vuonna 

1997 Kari Tervo ja Jukka Hei-

nonen. Heidän lisäkseen omis-

tajia myyntihetkellä olivat toi-

mitusjohtaja Aram Afl atuni ja 

Esko Naskali. He kaikki jatka-

vat Tarinatalon palveluksessa.

Tarinatalosta tulee ITV Stu-

dios Nordicin tytäryhtiö. Ket-

juun kuuluu myös ruotsalainen 

ja norjalainen tuotantoyhtiö.

ITV aloitti tv-toiminnan 

BBC:n kilpailijana vuonna 

1955, ja sillä on Britanniassa 

neljä tv-kanavaa.

Britti-ITV osti Tarinatalon
KINNULAN JA PIHTIPUTAAN KIRKKOHERRA

Kinnulan ja Pihtiputaan kirkko-

herranvaalin voitti sunnuntaina 

Arja Huuskonen. Huuskonen 

toimii tällä hetkellä Juuan seu-

rakunnan kirkkoherrana, mutta 

aloittaa työt pohjoisessa Keski-

Suomessa joulukuun alussa. 

Huuskonen sai vaalissa kaik-

kiaan 482 ääntä, 287 Pihtipu-

taalta ja 195 Kinnulasta. 

Toisella vaalisijalla ollut Kär-

sämäen kirkkoherra Heikki Val-

kama sai yhteensä 207 ääntä, 

niistä 161 Pihtiputaalta ja 46 

Kinnulasta.

–�On hienoa lähteä tehtävään 

tällaisilla äänillä, kun tietää ole-

vansa tervetullut, Huuskonen 

kommentoi.

Nyt Huuskosen perhe ryh-

tyy etsimään uutta kotia Pih-

tiputaalta. 

Arja Huuskosen mukana 

muuttavat tämän aviomies, 12- 

ja 14-vuotiaat tytöt sekä kissa.

Vaalin äänestysprosentti jäi 

aiempaa pienemmäksi ollen 

Pihtiputaalla vain 14,3 prosent-

tia ja Kinnulassa 18,6 prosenttia. 

Nykyinen kirkkoherra Matti 

Vuohtoniemi jatkaa tehtävässä 

marraskuun loppuun saakka. 

Huuskonen on tällä hetkellä 

Keski-Suomen ainoa vakitui-

sessa virassa oleva naiskirk-

koherra. 

Arja Huuskonen voitti vaalin
HELSINKI

Helsingin silakkamarkki-

noiden parhaat kalat tulevat 

Hangosta ja Ahvenanmaalta. 

Perinteiseen tapaan tapahtu-

man avajaispäivänä valittiin 

vuoden maustekala ja vuo-

den silakkayllätys.

Vuoden silakkayllätys -sar-

jassa kärkeen sijoittui han-

kolaisen Tage Gustafssonin 

Tyttären silakka. Hänen 

tuotteensa oli paras samassa 

sarjassa myös viime vuonna.

Vuoden maustekalaksi puo-

lestaan valittiin ahvenanmaa-

laisen Hans Bergmanin tuote.

Silakkamarkkinat järjeste-

tään nyt 270. kertaa. Ne jat-

kuvat Helsingin Kauppatorilla 

lauantaihin saakka.

Silakkamarkkinoilla 
valittiin parhaat kalat

Kuntavaalit
Juttusarjassa käsitellään 
levikkialueen kuntien 
kiinnostavia vaaliteemoja 
erilaisten perheiden 
näkökulmasta.

JYVÄSKYLÄ

Kolme Jyväskylän ammat-

tiopiston opiskelijaa yksi 

mitalisijoille Belgiassa  

ammattitaidon EM-ki-

soissa. Parhaiten menes-

tyi jyväskyläläinen tarjoi-

lija Tanja Pöyhönen, joka 

sai kaulaansa kaksi kulta-

mitalia voitettuaan oman 

yksilölajinsa lisäksi myös 

tiimilajina kilpaillun ra-

vintola-ala –lajin.

Robotiikan tiimilajissa 

pronssille sijoittuivat Aku 

Ilola ja Jasu Romo Jyväs-

kylästä. 

Jyväskylä loisti 
ammattitaidon 
MM-kisoissa


