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Aamupäivällä
poutaantuu

”SITAATIT

PÄIVÄN NUMERO

2024
on viimeinen vuosi, jona 
VR:llä on yksinoikeus ju-
namatkustajaliikenteen 
hoitamiseen.

TALOUS, SIVU 10

TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2014 109. VUOSIKERTA – NRO irtonumero 2,20 e330

”Toivottavasti myön-
teinen henki näkyy myös 
sitten, kun eteen tulee 
huonompia hetkiä.”
Ampumahiihtomaajoukkueen uusi 
päävalmentaja Marko Laaksonen

URHEILU, SIVU 9

”Vahvan pettymyksen 
kokeneet purkavat nyt 
ahdistustaan. Kun he eivät 
voi erota eduskunnasta ei-
vätkä valtiosta eivätkä edes 
kotikunnastaan, he eroavat 
kirkosta.”

PÄÄKIRJOITUS, SIVU 2

”Tunnustaudutaan jon-
kinlaiseen jumalanpelkoon 
ja otetaan kristillisyys to-
desta puoleenväliin, mutta 
annetaan omille ajatuksille 
ja luuloille viimeinen sana.”

KOLUMNI, SIVU 3

Kela selviää
leikkauksista
ilman
irtisanomisia
Kela selviää 15 miljoonan euron 
säästövelvoitteista ilman henkilös-
tön irtisanomisia tai leikkauksia.

Laitilassa maanantaina vieraillut 
pääjohtaja Liisa Hyssälä sanoi työ-
taakan olevan melkoinen, kun uusia 
toimihenkilöitä ei palkata eikä mää-
räaikaisten työsuhteita pääsääntöi-
sesti jatketa.

Ketään ei jouduta irtisanomaan.
– Henkilöstö on ymmärtänyt hyvin 

töiden järjestelyt, sanoi Hyssälä kau-
pungintalon ala-aulassa sijaitsevan 
toimipisteen avajaiskahvilla.
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Kylmäpihlajan
yrittäjä
nostatti
somekohun
Kylmäpihlajan majakan yrittäjä 
Teemu Knuutila toi yrityksensä 
Facebook-sivulla esille näkemyksi-
ään sukupuolineutraalista avioliitto-
laista kertomalla, ettei majakalla vi-
hitä samaa sukupuolta olevia pareja 
silloin, kun hän on itse paikalla.

Tapaus lähti nopeasti leviämään 
sosiaalisessa mediassa, ja yrittäjä it-
se poisti kirjoituksensa.

– Syntyneelle väittelylle on ole-
massa muita parempia foorumeita 
kuin Kylmäpihlajan Facebook-sivu. 
Tiesin, että sohaisen kommentilla 
ampiaispesään ja näkyvyyden saami-
nen olikin tarkoitukseni, Knuutila 
kertoo.
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Talvisotaa
muisteltiin
Kauhajoella
Maanantaina oli kulunut 75 vuotta 
siitä, kun eduskunta saapui Kauha-
joelle talvisodan alettua. Talvisodan 
ensipäiviä muistettiin Kauhajoen 
Koulukeskuksessa, jossa oli koolla 
kansanedustajien lisäksi noin tuhat 
nuorta ja sotaveteraania.

Sodan aikana monen maan par-
lamentit joutuivat keskeyttämään 
työnsä. Vain Britannian ja Suomen 
parlamentit työskentelivät koko so-
dan ajan.

Enää eduskunta ei joutuisi läh-
temään evakkoon pääkaupungista.  
Pääministeri Alexander Stubb 
(kok.) huomautti, että nyt vastaa-
vassa tilanteessa kansanedustajat 
kokoontuisivat eduskuntatalon alla 
olevissa suojatiloissa.
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Enemmistö
maailman
maista tunnustaa
Palestiinan
Palestiina julistautui itsenäisek-
si vuonna 1988. Tähän mennessä 
itsenäisyyden on tunnustanut 114 
valtiota.

Esimerkiksi Kosovon on tunnusta-
nut 110 valtiota.

Viimeksi Palestiinan tunnusti 
Ruotsi. Pohjoismaista sen on tun-
nustanut myös Islanti.

Myös Britannian parlamentin ala-
huone on kannattanut Palestiinan 
tunnustamista.
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Sisällissodan runtelemasta Syyriasta 
vastaanotetaan kiintiöpakolaisia Rau-
malle tämän syksyn aikana yhteensä 
20. Heitä on vastaanotettu jo 16. Loput 
neljä saapuvat Raumalle tällä viikolla.

Alkuvaiheen tuki on tärkeää kotou-
tumisen onnistumisessa. Pakolaisen 
tullessa kotimaassaan vallitsevan seka-
sorron keskeltä täysin vieraaseen kult-
tuuriin on kaikki hyvin outoa. Aivan ar-

kisetkin asiat ja askareet uudessa ympä-
ristössä vaativat opettelua, monissa eri 
virastoissa hoidettavista velvollisuuk-
sista puhumattakaan.

Rauman kaupunki on varannut kaksi 
sosiaaliohjaajaa tukemaan pakolaisten 
arjen käynnistymistä ja toimimaan sil-
tana yhteisöön asettumiseksi.

Ensimmäisillä vieraassa maassa vie-
tetyillä tunneilla ja päivillä on suuri 

merkitys kotoutumisen onnistumises-
sa.

– Pakolaiset noudetaan lentoasemal-
ta henkilökohtaisesti. Meillä on käytös-
sämme arabian kielen tulkki. On tärke-
ää, että pakolaisten kanssa pystytään 
kommunikoimaan heidän omalla äi-
dinkielellään heti alussa. Se luo heille 
turvallisuuden tunnetta, sosiaaliohjaaja 
Kaisu Patrakka sanoo.

Syksyllä Raumalle saapuneet syyria-
laisperheet ovat Patrakan mukaan so-
peutuneet hyvin uuteen kotimaahansa.

Patrakan mukaan sopeutumista on 
edistänyt merkittävästi heidän vilpitön 
halunsa oppia uuden kulttuurin tavoil-
le ja päästä osaksi suomalaista yhteis-
kuntaa.
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Syyrian pakolaiset ovat
sopeutuneet hyvin Raumalle

Sepän talon valotaideteos tuo
esille pitsiä uudella tavalla
Tarmo Thorström suunnitteli valoteostaan varten uuden pitsikuvion.
Dronttohtorlai on kunnianosoitus pitsille ja vanhalle rakennukselle.
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Tarmo Thorströmin suunnittelema valoteos valaisee Sepän talon seinää tammikuun loppuun saakka. Teoksessa on kaksi eri pitsiä, joista toisen Thorström suunnitteli varta vas-
ten työtä varten.

Pekka Lehmuskallio

Eduskunnan perjantain äänestyspää-
tös tasa-arvoisesta avioliittolaista nosti 
erojen määrää kirkosta viikonloppuna 
myös Raumalla. Eroakirkosta.fi -palve-
lun tilastojen mukaan Rauman seura-
kunnasta lähti perjantain ja sunnuntain 
välisenä aikana 103 jäsentä.

Määrä on selvästi keskiarvojen ylä-
puolella, sillä esimerkiksi koko loka-
kuun aikana eroamisia oli 67 kappalet-
ta.

Rauman seurakunnan kirkkoherran 
Seppo Sattilaisen mukaan erohake-
muksia nettipalvelussa tehdään paljon 
hetken mielijohteesta. Monet alkavat 
päätöstään myöhemmin katua, joten 
suurien eroaaltojen jälkeen myös pa-

luumuuttoa on odotettavissa.
– Eroaminen on paljon vaivattomam-

paa kuin liittyminen. Siinä on yksi suuri 
epäsuhta.

Viimeksi Rauman seurakunnasta vas-
taavan eroryntäyksen on aiheuttanut 
lokakuussa vuonna 2010 pidetty YLEn 
Ajankohtaisen kakkosen Homoilta. 
Kuukauden aikana eronsa seurakun-
nasta ilmaisi 103 jäsentä.

Kirkkoon odotetaan lakiäänestyk-
sen myötä myös liittymisiä. Hakijoiden 
määrästä ei ollut vielä tietoa, sillä hake-
musten käsittelyssä menee aikaa.
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Rauman seurakunnasta erosi 
viikonloppuna 103 jäsentä

Sukupuolineutraali avioliittolaki johti kirkosta eroamisten määrän nousuun. Rauman 
seurakunnasta viikonlopun aikana erosi 103 jäsentä.

Esa Urhonen

Heikki Saukkomaa

kulttuuri


