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Palstalla julkaistaan lukijoiden lyhyitä tekstiviesteinä lähettämiä 
kommentteja ja mielipiteitä. Nimimerkin käyttäminen on suositeltavaa.
Jos asiaa on enemmän, kannattaa mielipide lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen toimitus@marvamedia.fi .
Tekstiviestejä julkaistaan myös kaupunkilehti Raumalaisessa.

PÄÄKIRJOITUS

Sepän talosta kehittelemisen arvoinen ehdotus

R
auman Alfredin-
kadulla teatteri- ja 
kirjastopalve-
luiden keskellä 

sijaitsevaa Sepän taloa eh-
dotetaan yhdistys- ja kult-
tuuritaloksi. 

Asialla on Sepän talon 
työryhmä -niminen ko-
koonpano, joka koostuu 
taiteen ja kulttuurin paris-
sa työskentelevistä henki-
löistä.

Kuntalaisaloitteessa eh-
dotettu käyttötarkoitus 
on varsin luonteva, sijait-
seehan talo Rauman niin 
sanotussa kulttuurikortte-
lissa. 

Kovin yllättävää ei kiin-
nostus ole, onhan tyhjil-
lään olevalla talolla ollut 
ottajia siitä lähtien kun sen 
kaupungin omistukseen 
siirtyi 2000-luvun puolivä-
lissä. 

Maksajatahoja vain on 
toistaiseksi näkynyt har-
vemmalti.

Muutamaan otteeseen 
taannoinen kirjasto-kult-
tuurilautakunta ehdot-
ti talon kunnostamista 
kulttuurikäyttöön, mutta 
moiset ehdotukset ruksit-
tiin aina pois kaupungin 
talousarviopäätöksistä. Pe-
ruskoululaisten ehdotus oli 
aikoinaan se, että talosta 
tehtäisiin monitoiminuo-
risotalo. Lopputulos oli 
sama: rasti päälle.

Syynä on tietysti ollut 
raha. Verovaroja ei ole hel-
linnyt, joten rakennukselle 
ei ole oikeastaan muuta 

tehty kuin suuria suunni-
telmia. 

Tällä kertaa aloite kui-
tenkin sisältää tarjouksen, 
jota ei ole syytä sivuuttaa 
kevyesti.

Työryhmä ilmoittaa, 
että talo ollaan valmiita 
ottamaan käyttöön vaati-
mattomasti sellaisenaan. 
Aloitteessa luvataan, että 
ainakin suuri osa talokun-
nostuksen suunnittelusta 

ja toteutuksesta ei tulisi 
maksamaan kaupungille 
mitään.

Lisäksi halukkaat ovat 
tunnettuja, paikkakunnalla 
toimivia tahoja, kuten kau-
punginteatteri, katulähetys 
ja taiteilijaseura.

Jatkokehittelylle on sijaa 
nyt, kun kulttuuripäättäji-
en myönteinen peruskanta 
on ilmaistu. Pallo heitettiin 
takaisin työryhmälle pyyn-
nöllä, että hankkeesta laa-
ditaan selkeä suunnitelma 
sekä talouden että toimin-

nan osalta.
Tärkeänä lautakunnassa 

pidettiin myös talon käyt-
täjien sitoutumista vuok-
raus- ja käyttökustannuk-
siin, jotta ylläpito ei jää 
yksin verovaroin hoidetta-
vaksi. 

Kestämätön ajatus se 
olisikin tilanteessa, jos-
sa kaupungin talousarvio 
paukkuu jo peruspalvelui-
den kohdalla.

”
Tällä kertaa aloite kuitenkin sisältää tar-
jouksen, jota ei ole syytä sivuuttaa kevy-

esti.”

Rauman pääkirjaston kupeessa sijaitseva Sepän talo on saanut kiinnostusta osakseen kulttuuriväen suunnalta. Rapistuneeseen kuntoon pääs-
tetty puutalo ei ole tätä nykyä erityisen edustavassa asussa.

Esa Urhonen

”
Haloo Lukko! Seurasin torstaina jäähallissa alle 
10-vuotiaiden fanien hätää. Yrittivät saada paikkaa 

seisomakatsomosta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Yrittivät 
sen jälkeen melko tyhjillään olevaan katsomoon, josta järkkärit 
ajoivat heidät pois. Sen jälkeen lapset alistuivat kohtaloonsa ja 
jäivät alakäytävälle pelaamaan hippaa. Nyt pitäisi pienten fani-
en asiat saada ehdottomasti kuntoon ennen seuraavaa kotimat-
sia.”

Gyll bojill

”
Ei ollut Porissakaan halli avausottelussa täynnä! Kuin-
ka ’vinoiltiin’ meille torstaipelistä. Heillä ’lauvantai’ 

peli. Yli 2 200 vajausta meillä yli 500 vajausta! Meidän pelissä 
oli enemmän kuin heillä tänään!”

Kesämies

”
Seurakuntavaalit lähestyvät. Ehdokas, saat ääneni jos 
vaikutat, että kirkolliset tiedot ilmoitetaan paikallisleh-

dessä. Meitä on monta netitöntä kirkossa.”

”
SuomiMies on KKI:n valtakunnallinen kiertue, jonka 
ensisijainen kohderyhmä on 17–60-vuotiaat miehet, 

mutta ketään ei jätetä testaamatta.”

KK

”
Presidentillä ja ainakin pääministerillä on aina turva-
miehet matkassa ja siinä ei ole mitään ihmeellistä. Ei 

se johdu pelosta, että joku olisi pahoittanut mielensä itselleen 
epämiellyttävästä politiikasta. Ihmisten pitäisi vähitellen herä-
tä vallitsevaan tilanteeseen, että Suomessakin on niin sisäisiä 
kuin ulkoisiakin uhkia.”

”
Esko Ahon ollessa pääministeri oli hänkin kahden tur-
vamiehen kanssa karkkiostoksilla Dubain lentokentällä 

eli turvamiesten läsnäolo ei ole puoluepolitiikkaa.”

”
Voi urho poika parka. Tiedätkö edes kuinka kuuluu vii-
sauden määritelmä? Soukola puhui asiaa. Muuten Hei-

näluoma puhutteli Stubbia!”

Persu

”
Voi tuota kateuden ja vihapuheen määrää! Kyllä valtio 
Soinillekin tarvittaessa turvamiehen hankkii, ainakin 

jos hänestä ministeri tulee. Mennään nyt puolukoita ja sieniä 
poimimaan ja syksyn ihanuudesta nauttimaan, jotta ’mustat 
myrkyt’ mielestä häipyvät.”

Ilmaista iloa luonnosta sinullekin

”
Eläke iäst viis, vaan se ettei saa eläkettä ja palkkaa sa-
manaikaisesti. Suuret ikäluokat ottakaa kantaa!”

”
Hyvä Nakkila. Ja aurinkoenergia. Tuulivoiman kannat-
tajat miettikää vähän.”

Toivotonta

”
Hei, olisko se mahdoton ajatus, että näytettäisiin avoi-
mesti mitä muarin hoitaminen maksaa kpl, samoin yh-

den lapsen, mitä maksaa hallinto, tilavuokra jne. Niin nähdään 
ja ymmärretään ne menot paremmin.”

”
Minu ei ymmärttä tätä, miks maksa enemppi sahko 
siirto kui itse sahko?”

Ahmed

”
Perjantaina klo 1.1.48 kaksi veturia seisotti tahallaan 
liikennettä puomien takana 15 minuuttia! Ei mitään 

järkeä siinä touhussa!”

Veturiville”

”
Hei sinä, joka huolestut permanenttisi kestosta - tai sen 
keston puutteesta! Minulla oli sama ongelma, kunnes 

kilpirauhasarvoni mitattiin ja todettiin alhaisiksi. Sain lääkityk-
sen ja johan kihartuu hiuksetkin.”

Kivat kiharat

BRYSSEL
ANTTI AUTIO,�STT

Euroopan paperiteollisuuden liit-
to CEPI vaati ennakolta vahvaa 
teollisuuskomissaaria uuteen EU-
komissioon. Sellaisen etujärjestö 
odottaa nyt saaneensa.

– Varapuheenjohtaja (Jyrki) 
Kataisella tulee olemaan hyvin 
vaativa tehtävä, liiton toimitus-
johtaja Marco Mensink arvioi 
STT:n haastattelussa.

Hänen mukaansa talousasioi-
ta koordinoiva Katainen on saa-
nut ratkaisevan roolin komission 
päätöksenteossa.

– Yhteistyö teollisuuden ja po-
liittisten päättäjien kesken on 
välttämätöntä Euroopan kilpai-
lukyvyn parantamiseksi, hän pai-
nottaa.

Komission puheenjohtajaa Je-
an-Claude Junckeria Mensink 
kiittää rohkeista ratkaisuista ja 
kunnianhimoisista tavoitteista. 
Hänen mukaansa uuden komissi-
on rakenne osoittaa, että Juncker 
on ponnistellut nostaakseen työ-
paikat, kasvun, investoinnit ja 
kilpailukyvyn keskiöön komissi-

on työssä.
Metsäteollisuus on ollut huolis-

saan alan asemasta EU:ssa. Met-
säasiat ovat olleet hajallaan ympä-
ri unionin päätöksentekoelimiä. 
Ilkeästi sanottuna puisto- ja olii-
vilehtomaiden edustajat eivät aina 
ymmärrä metsien talouskäyttöä, 

vaan näkevät metsät ensi sijassa 
suojelukohteina.

Kataisen lisäksi uuteen komissi-
oon on tulossa myös muita avain-
henkilöitä, jotka vaikuttavat met-
säteollisuuteen.

Teollisuus kuuluu puolalaisen 
Elzbieta Bienkowskan salk-

kuun. Katainen koordinoi hänen 
työtään. Metsäteollisuudelle tär-
keät energia-asiat kuuluvat puo-
lestaan slovenialaiselle Alenka 
Bratusekille, joka on Kataisen 
tapaan komission varapuheen-
johtaja.

Puola ja Slovenia kuuluvat EU:n 
metsäisimpiin maihin, joten tiet-
tyä ymmärrystä metsäteollisuutta 
kohtaan voi odottaa löytyvän.

Huolta energiasta
Energia- ja raaka-ainekustan-
nukset kuuluvat liiton keskeisiin 
huoliin. Ne ovat korkeammat kuin 
Pohjois-Amerikassa.

– Suurilla energiayhtiöillä ei ole 
tarpeeksi rahaa investointeihin, 
Mensink arvioi.

Kun rahaa ei ole omasta takaa, 
lasku lähetetään kuluttajille. Met-
säteollisuus on suuri sähkönkäyt-
täjä lukuun ottamatta selluteh-
taita, jotka päinvastoin tuottavat 
energiaa.

EU:ssa ei ole tarpeeksi rajat ylit-
täviä sähkön siirtoverkkoja, mikä 
estää yhtenäisten energiamarkki-
noiden synnyn. Mensink kertoo 
esimerkin Hollannista, jossa jou-

duttiin sulkemaan tehdas energi-
anpuutteen vuoksi. Samaan ai-
kaan Saksan puolella rajaa olisi 
ollut tarjolla sähköä, mutta säh-
kökaapeli puuttui.

Investointeja runsaasti
Metsäteollisuus on kärsinyt pit-
kään ylikapasiteettiongelmista. 
Painopapereiden kysyntä supis-
tuu edelleen, mutta muissa tuot-
teissa alkaa helpottaa. Pakkaukset, 
pehmopaperit ja erikoispaperit 
menestyvät Mensinkin mukaan 
hyvin.

Euroopan metsäteollisuudes-
sa tapahtuu kuitenkin kehitystä, 
joka vahvistaa alan asemaa. Suo-
messa huomiota ovat herättä-
neet tänä vuonna Metsä Groupin 
suuri biojalostamo Äänekoskelle, 
UPM:n sellutehtaiden kapasitee-
tin nosto sekä Stora Enson Varka-
uden kartonkikone.

Suuria investointeja tapahtuu 
Suomen ulkopuolellakin. Men-
sink kertoo, että huomattavia 
investointeja tehdään Saksassa, 
Itävallassa, Puolassa, Tshekissä, 
Unkarissa ja muutamassa muus-
sa maassa.

Euroopan paperiteollisuus
odottaa Kataiselta paljon

Euroopan paperiteollisuuden liitto CEPI pitää EU-komission tulevan 
varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen tehtävää ratkaisevana teollisuuden 
kannalta. Metsäteollisuus on ollut huolissaan alan asemasta EU:ssa.

Georges Gobet

EUROOPPA TÄNÄÄN

LÄNSI-SUOMI 14.9.1984:

Rauman tulli tyytyväinen uusiin tiloihin
Rauman tullikamarin ja Turun Rannikkotykistörykmentin II 
patteriston yhteiselo uuden virastotalon tiloissa Raumalla 
on alkanut hyvissä merkeissä. Tullikamarille uusiin tiloihin 
muutto tiesi pääsyä ulos sataman sumpusta ja jouheampaa 
asiakaspalvelua, sanoi tullikamarin apulaisjohtaja Ensio Eriks-
son eilen tullikamarilla pidetyssä juhlassa.

Puolustusministeriön rakennuttama asuin–virastotalo luo-
vutettiin rannikkotykistörykmentin ja tullin käyttöön kesäkuun 
lopussa. Tullikamarin runsaan kahden kuukauden kokemukset 
uusita tiloista ovat pelkästään positiivisia.
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Rauman uudessa tullikamarissa asioiva saa nyt entistä paremman 
ja nopeamman palvelun. Jouko Vettenranta (vas.) joutuu työnsä 
puolesta käymään tullissa lähes päivittäin. Petri Haarte haki pos-
tipaketin, ja tullimiehistä olivat auttamassa Kalevi Perttula (oik.) 
ja Erkki Hakomäki.


