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� Jo ennen varapuhemies Ilkka
Kanervan (kok) tunkeilevista
tekstiviesteistä noussutta kohua
eduskunnassa hoidettiin kaikessa
hiljaisuudessa pois päiväjärjes-
tyksestä toinen kansanedustaja-
tason lähentelyrynnistys.

Vuosi sitten keväällä edus-
kunnan virkamiesjohto ja kes-
kustan eduskuntaryhmän johto
saivat valituksia, että keskustan
pappiskansanedustaja Lauri Oi-
nonen, 57, pommitti muutamaa
talon nuorempaa naisvirkailijaa
oudoilla kukkalähetyksillä ja
niihin liittyvillä epämääräisillä
tervehdyksillä. Naisvirkailijat ko-
kivat Oinosen lähestymistyylin ja

-tavan kiusallisena ja sopimatto-
mana.

Keskustan ryhmäjohto toivoi,
että kesäloma perheen parissa
rauhoittaisi vireän kukkaisedus-
tajan. Seitsemännellä yrittämällä
eduskuntaan noussut haapamä-
kinen edustaja jatkoi syysistunto-
kaudella sinnikkäästi siitä, mihin
oli keväällä jäänyt.

Ryhmäjohto puuttui asiaan.
Järjestetyssä puhuttelussa Oi-
nonen tiettävästi ymmärsi viimein
ylittäneensä sopivaisuuden rajat.
Kukkaläheteillä on sen jälkeen
ollut vähemmän kiireitä Arka-
dianmäellä. �
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Turistirysä

©
 L

E
H

T
I
K

U
V

A

k u u s a n m ä k i

Sano se kukkasin

� Lohirahaston puuhamiehet,kalaprofessori Hannu Leh-
tonen ja Lapin liiton Jaakko Ylitalo lähettivät viime vii-
kolla rohkaisevan kirjeen: tilille on karttunut 27 000 euroa
ja sopimuksia Perämeren kalastajien kanssa on tehty kuusi
kappaletta. Tornion- ja Simojokien suualueen pyynnistä
on pois kaksitoista rysää kesäkuun viimeisellä viikolla.Lo-
hirahaston tavoitteena on tarjota oikeudenmukainen vaih-
toehto ammattikalastajille, jotka elävät merestä. Heille
maksetaan siitä,etteivät he pyydä eli korvataan saaliin me-
netys selvillä euroilla. Maksetaan siitä, ettei tee työtä?

� Idea on kopioitu: tällä menetelmällä on pelastettu lo-
hijokia muualla maailmassa. Toiminnan tehokkuudesta
kertoo se, että Perämeren pohjukasta nousee Pohjolan lo-
hijokiin noiden kahdentoista rysän puuttumisen ansiosta
jopa 30 000 kiloa enemmän emokaloja kuin ilman sopi-
musta.Se tarkoittaa käytännössä suurta mahdollisuutta jo-
kivarsien matkailuyrittäjille, jotka myyvät kalastuslupia tu-
risteille.Ja huomattavia tuloja koko alueen asukkaille.Ka-
lastaja saisi lohikilosta vain muutaman euron, kun se ker-
rannaisvaikutuksineen on uusien elinkeinojen perusta
Muonion- ja Tornionjoella, mutta myös Simojoella. Eikä
tässä kaikki.Suurin mahdollisuus avautuu lohille:emokalat
pääsevät kutemaan kotivesiinsä, syntyy uutta lohikantaa,
tulevaisuus.Turisti pyytää,mutta usein päästää saaliinsa ta-
kaisin vapauteen – kalan puutetta kun ei varsinaisesti ole.
Tämä catch and release -kalastus on herrasväen hupia jo
monin paikoin.Eräät suuryritykset ovat lähteneet mukaan
talkoisiin jokivarren ihmisten rinnalle. Poliitikot eivät ole
kyenneet ratkaisemaan tätä ongelmaa, vaikka se on vain
lohen kokoinen. Maa- ja metsätalousministeriö nukkuu.

� Ammattikalastajien kannattaisi itsensäkin ryhtyä elä-
mysmatkailuyrittäjiksi: moni maksaa mukavasti siitä, että
pääsee oikealle kalareissulle merelle. Konsepti toimii, to-
disti simolainen kalastaja ja matkailuyrittäjä Mauno Posti
Lapin liiton lohiseminaarissa viime viikolla. Nyt tarvit-
taisiin muutamia isoja lahjoituksia, jotta lohi-
rahaston pääomaa karttuisi puoli miljoonaa
euroa. Sillä pystyttäisiin turvaamaan jatko.
Jos vielä kalastajat innostuvat uusista turis-
tirysistä, lohella ei ole hätäpäivää eikä kuura-
aamua. Eikä pohjoisen väellä. �
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� Kansan-
edustaja Lauri
Oinonen (kesk).
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