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Onko projektissa kattavasti kulttuurivoimaa?
Kulttuuritilojen rakentamiseksi
kootun vetoomuksen puolestapuhujana ja koko vuoden
vieraskirjan kuljettajana toimineena haluan tuoda esille kysymyksiä Voima-projektiin liittyen. Erityisesti tarkoitus on
selvittää kesäteatteritilojen palvelutarkoitus ja varustelu.
Millaiset ovat valtuutettujen
tiedot ja mielipiteet projektista
kustannuksineen? Kauanko
valtuutetut ovat kiinteästi olleet
mukana projektissa? Onko sivistys- ja kulttuuritoimesta vastaavan lautakunnan puheenjohtaja päässyt vaikuttamaan
projektin suunnitteluun toimialansa kohdalla?
Olen saanut ristiriitaista tietoa esitellyn kesänäyttämön
käyttötarkoituksesta. Lehtiuutisessa projektipäällikkö kertoo
tilan toimivan aivan ympärivuotisessa käytössä. Kunnan
erään viranhaltijan mukaan
näin ei kuitenkaan ole suunniteltu asian olevan. Tila toimisi
vain kesäkäytön tarpeissa. Var-

sinaisten kulttuuritilojen ympärivuotista monikäyttömahdollisuutta tämä kesäteatteri ei tarjoaisi. Hotellin ohjelmatarjonnalle kesäteatterin nurkanvaltaus kyllä antaisi suotuisammat
tilat. Puuhamaiden suunnitteluun olisi mielestäni riittänyt
konsultteja ja arkkitehtitoimistoa halvempikin ratkaisu. Näin
säästyneet varat olisivat jääneet varsinaisten kulttuuritilojen tarpeisiin.
Valtuusto ja valtuutetut henkilökohtaisesti ovat jälleen kerran paljon vartijoina arvojensa
ja asenteidensa kanssa. Lauri
Viita on viisaasti kirjoittanut:
“Kuin nuppineulan kärki
on joka miehen järki. –
Kunhan vain sen
tyynyn saisin,
johon neula uppoaisi!”
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Mielenkiintoinen tilanne
eppävirran kunnassa on syntymässä mielenkiintoinen tilanne, kun kunnanjohtajan virkaan esitetty Markku Tervahauta on hakenut myös Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän johtajaksi. Kysymyksessä on haluttu virka, jota hakee 20 henkilöä. Joukossa on peräti kuusi kunnanjohtajaa ja neljä kyseisen kuntayhtymän johtoon kuuluvaa.
Leppävirralla kunnanjohtaja valitaan huomenna. Tervahauta on ykkösehdokas, eikä varasijalle ole nimetty ketään. Valtuusto joutuukin pohtimaan nyt, pitäisikö nimetä, jos Tervahauta valitaan meille ja myöhemmin syksyllä Päijät-Hämeeseen, ja jos hän sitten lähtisikin
sinne, kotiseudulleen.
Todennäköisesti Tervahauta tulee saamaan huomenna vastaehdokkaan, mutta tulee kuitenkin äänestyksen jälkeen valituksi Leppävirran kunnanjohtajaksi. Oletettavasti häntä tullaan myös “kepittämään” kahteen paikkaan hakemisesta.
Kuitenkin, jos ihan rehellisiä ollaan, tilanne on syntynyt ilman, että Tervahauta itse on siihen pystynyt vaikuttamaan. Täällä virka tuli auki Huttusen lähdettyä maakuntajohtajaksi,
Päijät-Hämeessa edellinen johtaja erosi yllättäen henkilökohtaisista syistä.
Ainut, mitä Tervahauta olisi tilanteessa voinut toisin tehdä, olisi ollut jättää hakematta
jompaa kumpaa virkaa. Mutta se nyt olisi hänen kannaltaa ollut ihan hölmöä. Mikään kun
ei ole varmaa ennen lopullista nuijankopsahdusta. Ja eteenpäin elävän mieli.
Melko todennäköistä on sekin, että lääketieteen tohtori, PARAS-hankkeeseen syvästi perehtynyt mies, jolla on kokemusta niin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta kuin kunnanjohtajuudestakin, on tulevaisuudessa kysytty mies Suomessa, vaikka hän nyt Leppävirralle toistaiseksi jäisikin.
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Näinpä jäänkin seuraamaan
projektin etenemistä ja kulttuuritilojen sudenhetken syntymistä.

Kalevi Mäntylä

Miksi Tervahaudasta kunnanjohtaja?
Viitaten Savon Sanomissa
28.6. julkaistuun otsikkoon
“Tervahauta vakinaistuu Leppävirralla”, kysyn miksi kunnanhallitus on päättänyt yksimielisesti esittää kunnanjohtajan
virkaan lääketieteentohtori
Markku Tervahautaa. Onko se
sopiva koulutus kunnanjohtajan vaativaan virkaan?
Eikö lääkärikoulutuksen saaneen henkilön olisi paikallaan
olla lääkärinä. Jospa Markku
Tervahautakin jatkaisi virkaansa
terveyskeskuslääkärinä, koska

VS. kunnanjohtaja Markku Tervahauta valittaneen huomenna
Leppävirran vakinaiseksi johtajaksi. Hän on
hakenut myös
Päijät-Hämeen
sosiaali- ja terveyskuntayhtymän johtajaksi.

nykyisin on terveyskeskuksessa pula lääkäreistä ja hoitajista.
Kari Kamppuri on lähivuosina jäämässä eläkkeelle Leppävirran terveyskeskuksesta ja
silloin vapautuu taas yksi lääkärin virka Leppävirralle.
Harkitkaa tarkkaan kunnanhallituksessa päätöksiä kaikkien
kuntalaisten eduksi. Miksi
asiasta ei voisi järjestää kansanäänestystä?

Oikea mies
oikealle paikalle

Lukijat kirjoittavat

DNA-tutkimus avaa uudet ovet suomalaisten juurten selvittämiseen
Leppävirralla vietetyt hengelliset juhannusjuhlat saivat harvinaisen henkilön vieraakseen,
kun evankelista ja rukoilija
Jean Roos oli juhlissa pääpuhujana.
Nimensä puolesta Jean sopisi pikemminkin Ranskan Bordeauxiin kuin Leppävirralle,
mutta hän asuu Tampereella ja
on suomalainen peruskoulun
opettaja.
Monet tuntevat jo hänet TV
7:sta. Tulevana syksynä Janne
nähdään TV 1:n Prima-ohjelmassa, jota tekee Tel Avivissa
työskentelevä toimittaja Regina
Rask. Työnimenä ohjelmalle on
”Suomen israelilaiset juuret”.
Miten ihmeessä suomalaisilla voisi olla israelilaiset juuret?
Jean, lempinimeltään Janne, on
ohjelman ”koekaniini”, joka
ryhtyy tutkimaan sukujuuriaan
sukuhistoriansa ja DNA-testin
kautta.
– TV-ohjelmassa joutuvat
romukoppaan homehtuneet
käsitykset suomalaisten syntyperästä. Eräs oletus on, että
monet meistä supisuomalaisista kantavat tietämättämme israelilaista perimää. Joidenkin

tutkimustietojen perusteella
olemme Assyriaan 2600 vuotta
sitten kadonneitten Israelin
heimojen geneettisiä jälkeläisiä,
kertoo Jean.
Erityisesti musikaalisuus tulee vahvana piirteenä esille
Roosin suvussa. Kanttoreita on
seitsemässä polvessa taaksepäin. Sitä, saammeko kuulla ja
ihastella Jeanin rytmikästä musiikkia syksyn TV-ohjelmassa,
emme vielä tiedä. Eletään toivossa. Joka tapauksessa yhtä hyvin kitaran kuin pianonkin sävelet pääsevät vauhtiin Jeanin
sormien alla.
Onpa käynyt niinkin, että
ihmisiä paranee, kun he kuuntelevat Jeanin musiikkia. Muiden muassa leppävirtalainen
Tuula-Hannele Ikonen parani
neljä vuotta kestäneestä selkähermokivusta, kun Jumala paransi hänet Jeanin rukouksen
kautta.

Evankelista Jean Roosin seurassa rapisee viimeinenkin virallisuuden pisara. Hän sai
yleisönsä nauramaan ja rentoutumaan myös Leppävirralla juhannuksena.

juhlilla oman ihmetarinansa.
DNA-näyte kertoi tinkimättömästi, että Kaari on juutalainen, oikea ilmaisu olisi israeliLeppävirtalainen
lainen. Hänet on tulosten peihme tarina
rusteella siirretty Aabrahamin,
Leppävirralta kotoisin oleva Iisakin ja Jaakobin jälkeläisten
Leo Haikonen ja hänen Kaari- kansainväliseen DNA-ryhvaimonsa kertoivat juhannus- mään. “Olenkin saanut oikein

Israelin tyttären vaimokseni. Ilmankos?” Leo totesi kauniiseen, suklaasilmäiseen vaimoonsa katsahtaen.
Leolla itsellään on linkki
Daavidin dynastiaan. Hän
näyttää hienoa todistustaan. –
Mitä se sitten merkitsee, jää
myöhemmin nähtäväksi. Tätä
pahvia säilytän ikuisesti. Tämä
on sukuperintö myös lapsenlapsilleni.
Leo arveli, että jos DNA:ssa
on Daavidin sormenjälkiä, niin
eiköhän se jotain juutalaista
tarkoittane. Eikä hän ollut ainoa. Juhannusta yhdessä viettäneiden joukossa oli muitakin
samanlaisia, kuten Ikosen Ossi.
Suomen miehet kuuluvat Haikosen mukaan suurelta osin samaan klaaniin.
Haikosten sukuun kiertyvät
savolaiset sukunimet kuten Kolehmainen, Ollikainen, Soininen ja Sikanen. Haiko on tunnettu juutalainen sukunimi
Euroopassa. Venäjällä se on saanut mm. päätteen – witz, meillä taas on tämä -nen-pääte.
Viimeaikaisten arvioiden
mukaan Suomen miehistä jopa
60–70 % kuuluisi DNA-juu-

riltaan Israelin pohjoisen valtion heimoihin, jotka katosivat
Assyrian karkotuksen aikoina
tietymättömiin. Naisten äitilinjan tutkimukset ovat myös
kiehtovia, kertoi Kaari Haikonen. Moni asia on kuitenkin
vielä auki ja tutkimustulosten
tulkinta tulee tarkentumaan.

Kotoiset nimet
paljastuvat juutalaisiksi
– Leppävirta ei kuitenkaan ole
mikään poikkeus. Vaikka ItäSuomessa voikin olla enemmän
kuin muualla Suomessa israelilaisten jälkeläisten keskittymiä,
niin kyllä Länsi-Suomessakin
meitä on, muitakin kuin minä,
vakuuttaa Janne.
Juutalaiset ovat vainojen
keskellä joutuneet usein vaihtamaan maataan ja nimiään, ja
käyttämään erilaisia nimimuunnoksia. Kukapa uskoisi,
että Ahonen, Moilanen, Korhonen, Pennanen, Koskinen,
Virtanen, Lavikainen, Jokinen,
Eskelinen, Räsänen, Koistinen,
Ikonen, Elsinen, Pelttari jne.
ovat juutalaisia sukunimiä.
Katsoa sopii vaikka yhdistetys-

tä juutalaisten sukunimien rekisteristä Avotaynu:sta, jonne
on toistaiseksi kerätty 42 tietokannasta 7,3 miljoonaa juutalaista nimeä.
Yhteiskuntatieteilijä, tohtori Tuula-Hannele Ikonen tutkii
suomalaisten sukujuuria ja auttaa DNA:han liittyvissä kysymyksissä ilmaiseksi ja vapaaehtoisperiaatteella.
Kun joku lähtee tutkimaan
sukujuuriaan, pääsee hän Ikosen mukaan mukaan suureen
henkilökohtaiseen seikkailuun,
joka on vertaansa vailla.
Ikonen pitää tärkeänä, että
suomalaiset saavat tietää totuudenmukaisesti sukujuurensa.
“Jos löytyy juutalaisia juuria, ei
niitä tarvitse hävetä. Ei niiden
tähden sovi myöskään tuntea
itseään paremmaksi kuin
muut”, Ikonen sanoo.
Suomen juurien ja DNAtutkimuksen kiehtovaan maailmaan päästäkseen tarvitaan
Ikosen mukaan tietokone, jonkin verran englannin kielen taitoa ja muuta osaamista.
Sirkku Järvensivu
Freelance-toimittaja

