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sammakko-
perspektiivistä

Hiljainen on kylätie, joka kerran sun naurustas raikui.
Hiljainen on kylätie, jolla ennen sun laulusi kaikui.

se oli ennen, mutta nyt sydämes lienee kylmennyt.
Kylätie on hiljainen, niin hiljainen.

(laulusta Hiljainen kylätie, toivo Kärki / Orvokki itä eli Reino Helismaa)

Holtiton kaupparakentaminen vaa-
rantaa etenkin keskisuuret ja pienet
maakuntakeskukset, kirjoittaa asun-
toministeri jan vapaavuori sun-
nuntaidebatissa Helsingin Sanomien
mielipidesivulla13.2.2011.

Vapaavuorendebattiliittyyhänenväitte-
lyynsäsuurtenkauppakeskustensijoittelusta
yrittäjien sekä kuntien ja maakuntaliittojen
kanssa. Asia on noussut erittäin näkyvästi
esiinEtelä-Savonmaakuntakaavanlaatimisen
yhteydessä,jossamaakuntaliitonäänitorvena
onollutmaakuntajohtajamatti viialainen.
Hän on myös koonnut maakuntaliittojen
yhteistä rintamaa ministeriötä vastaan. Va-
paavuoriihmettelee,ettäkokoomusministeri
joutuu puolustamaan vastuullista markki-
nataloutta vasemmistoliittolaistaustaisen
Viialaisencowboykapitalismiavastaan.

Asiantärkeyttäosoittaa,ettäeduskunta
hyväksyi15.3.2011äänin125–24maankäyt-
tö-jarakennuslainmuutoksen,jollaohjaillaan
yli2000m2:nsuuruistenkaupanyksikköjen
sijaintia. Vastustajissa näkyi edustajia mo-
nesta puolueesta mutta ei kokoomuksesta.
Valiokuntakäsittelyssämm.kaikkikeskusta-
laisetvastustivatlakiesitystä.

Olen kuullut mielenkiintoisen tarinan
sammakosta. Jos sammakko pannaan kuu-
maan veteen, se hyppää kiireesti pois. Kun
sesensijaanlaitetaankylmäänveteen,jota
aletaanlämmittäähyvinhitaasti,sammakko
eiymmärräkäänhypätäajoissapoisvaanjää
veteenjakuolee.

Me ihmiset olemme tarinan sammakon
kaltaisia.Kunkehityskulkeevähitellenhuo-
nompaansuuntaan,metotummesiihen,kun-
nesnoutajasaapuu.Olisikotuolainmuutos
merkkisiitä,ettämeyritämmevieläviimeisillä
voimillammekorjatatilannettamme?

Suomessaontapahtunutsotienjälkeisenä
aikana rajuja muutoksia maailmanennätys-
vauhdilla.Agraariyhteiskuntaonmuuttunut
kaupunkivoittoiseksijamaansisäinenmuut-
toliike on ollut suurta. Suurin tekijä tässä

kehityksessäonollutauto.Ilmansitämaailma
näyttäisiaivantoiselta.

Helsingin Sanomienhuhtikuunkuukausi-
liitteessäjulkaistuilkka malmberginkirjoitus
Keltainen kirkontorni kertoo ABC-asemien
menestystarinasta. Niitä on vuodesta 1998
lähtientehty108kappalettatasaisestipitkin
maata pääteitten varsiin niin, ettei maata
kiertäessä muissa paikoissa tarvitse käydä-
kään. Niistä on tullut kuin uusia kirkkoja,
joidenympärilletoimintajärjestyyuudestaan.
Malmberg mainitsee esimerkkinä entisen
Tuuloksen kunnan, joka siirsi käytännössä
koko kuntakeskuksensa neljän kilometrin
päähänABC:lle.Sinnesiirtyisamallamyösosa
naapurikunnanLamminkeskustasta.

MalmbergkäviviisivuotissynttäreilläPyh-
täänABC:llä.Kakkuasyödessäänhänkatseli
seinälläoleviakuviaentisaikojenPyhtäästä.
Pyhtään kirkko seisoo paikallaan ja joki
virtaa sen vierestä, mutta muutoin kirkon-
kyläonläheseloton.Ennenkirkonkylälläoli
seitsemänkauppaa,ravintola,Matkahuolto,
lääkäri,pankki,suuriStockforsinpuuhiomo,
omat teurastamot, myllyt ja meijerit sekä
työväentaloja,seurantaloja,VPK:ntanssilava
janiissäkaikissaohjelmaa.Nyton lähtenyt
viimeinenkinkauppa.

Olenmuutamanmatkaatekevänryhmän
kanssapoikennutABC:lle,jotenvoinpuhua
omastakinkokemuksesta.S-ryhmäonpyrki-

nytjalostamaannykyaikaisissasuurissa
pihattonavetoissa kehitetyt menetel-
mät jokaisen peltilehmäcowboyn ja
-cowgirlin ruokintaan ja lypsämiseen
sopiviksi. Kunpa joku ryhtyisi perus-
tamaanteidenvarsiinnuotiopaikkoja

eväidensyömiseen.
TyömatkoiltaniKeski-Suomessaonjäänyt

mieleenmm.KuhmoistenPäijälänkylä,enti-
nenLeppäkoski,17kmkunnankeskustasta.
Seonhiljainenkylätalvisin,muttavilkastuu
kesällä lomalaistentullessa.Ennensielläoli
3-opettajainenkoulu,2kauppaa,3pankkia,
rukoushuone, työväentalo, pienviljelijäyh-
distyksenPäijälänpirtti,kovasinhiomo,saha,
mylly,meijeri,käärenappula-,hammastikku-
ja suutarinnaulatehdas ja käsityöläisiä joka
lähtöön.Linja-autokulkipäivittäin.Nytsiellä
onvieläkirjasto,rukoushuonejakyläyhdis-
tyksenPäijälänpirtti.

Päijälässä lapsuutta ja nuoruutta viettä-
nytfil.trisirkka-liisa rantaonkirjoittanut
kotiseudustaankirjanLeppäkosken kohinaa.
Kyläkirjoja on viime vuosina tehty erittäin
paljon. Se kertoo ihmisten tarpeesta etsiä
juuriaan. Myös kodin taidot kuten ruoan
laittaminen, käsityöt ja remontit ovat nyt
suosiossa. Palataan siis vanhaan, josta on
tulluttrendikästäantamallasilleAmerikasta
peräisinolevanimihoming.

”Kun kehitys kulkee vähitellen 
 huonompaan suuntaan,  

me  totumme siihen, kunnes 
noutaja saapuu.”


