
Pitäjä pyrkii takaisin kartalle
Liitoskuntien nimitykset hakevat yhä muotoaan. Monien mielestä vanha kunnon pitäjä on parempi kuin  
kaupunginosakeskus tai suuralue.

Hämeenlinna
Pirjo-Liisa Niinimäki
Asuvatko Hämeenlinnan kalvo-
lalaiset liitoskunnassa, kaupun-
ginosakeskuksessa, kirkonkyläl-
lä vai peräti pitäjässä?

Viisi vuotta kuntaliitoksen jäl-
keen henkinen tuska Hämeen-
linnaan liittymisestä alkaa olla 
lientynyt, mutta monien muiden 
lakkautettujen kuntien tavoin 
nimitykset hakevat vielä muo-
toaan Kalvolassa, Tuuloksessa, 
Lammilla, Hauholla ja Rengossa.

Kotimaisten kielten keskus on 
jo vuosia esittänyt vanhan pitä-
jä-nimityksen ottamista uudel-
leen käyttöön. Ehdotus on kui-
tenkin valtakunnallisesti herät-
tänyt vastustusta, joten siitä ole 
annettu minkäänlaista virallista 
suositusta.

Vastustajien mielestä pitäjä 
on liian vanhanaikainen ja maa-
laismainen sana. 

Nimi kannattelee  
omaleimaisuutta
Kalvolan perukoilla pitäjä-sana 
kelpaisi vallan hyvin, sillä pai-
kallista omaleimaisuutta ja van-
haa nimeä halutaan vaalia. On 
kuitenkin päivänselvää, mitä 
kalvolalainen vastaa kysymyk-
seen ”mistä olet kotoisin”.

– Iittalasta, ilman muuta. Vi-
rallisiin papereihin voin kirjoit-
taa kotikunnaksi Hämeenlin-
na. Täällä seurakuntayhtymässä 
olemme Kalvolan seurakuntaa, 
mutta kotoisin olen Iittalasta, 
sanoo puutarhuri, hautausmaa-
työntekijä Raija Lamberg.

Samoilla linjoilla on kielten 
lehtori Hanna Kökkö.

– Ulkopaikkakuntalaiset eivät 
tunne Kalvolaa, mutta Iittala kä-
visi ainakin minulle, hän sanoo.

”Vasta vuodesta 1996” Iitta-
lassa asunut junantuoma uskoo, 
että syntyperäiset kalvolalaiset 
varmaan ihastuisivat Kalvolan 
pitäjäänkin.

Eläkkeellä oleva lasitehtaan 
insinööri Pentti Kivinen arve-
lee, ettei nimellä ole niin väliä. 

– Enemmän ihmiset ovat ol-
leet huolissaan palveluiden säi-
lymisestä, mutta aika hyvinhän 

niissäkin on käynyt, hän sanoo. 
Tiimijohtaja Aarni Aalto 

pohtii, että Kalvolan pitäjä voisi 
nimenä tuoda näkyviin Kalvolan 
omaa identiteettiä, vaikka omaa 
kuntaa ei enää ole.

– Identiteetti syntyy näistä ky-
listä, kyläkouluista ja siitä tie-
dosta, että jo esi-isämme kalasti-
vat tuossa Äimäjärvellä, hän ku-
vailee.

Pitäjällä ei ole  
juridista merkitystä
Kielentutkijat ovat perustelleet 
pitäjä-sanan käyttöä muun mu-
assa sillä, että näin saataisiin 
säilytettyä vanhat paikannimet. 
Hallinnollisten kuntien alaisuu-
teen liitetyt maat ja paikathan 
eivät häviä mihinkään, eivät siis 
nimetkään.

Kaupunginosista tai kaupun-
ginosakeskuksista puhuminen 
taas kuulostaa kummalliselta, 

sillä useimmat liitoskunnat ovat 
laajoja maaseutupitäjiä, joihin jo 
itsessään kuuluu useita kyliä – 
eivät kaupunginosia ollenkaan.

Hämeen Sanomien nimimerk-
ki Antti sai taannoin kipakkaa 
kritiikkiä pitäjä-sanan käytöstä. 
Vastaajan mielestä pitäjä tarkoit-
taa itsenäistä kuntaa, joten sitä 
ei pitäisi käyttää. Eihän liitos-
kunnilla ole itsenäistä päätäntä-
valtaa.

Historiantutkija Ilkka Teeri-

joki muistuttaa, että pitäjä-sana 
poistui virallisesta käytöstä jo 
1860-luvun kuntauudistukses-
sa. Samalla sanasta hävisi itse-
näiseen päätäntävaltaan liittyvä 
ulottuvuus.

– Siitä on jo niin kauan, ettei 
sekaannuksen vaaraa ole, Teeri-
joki sanoo..

Samaa mieltä on Kotimaisten 
kielten keskuksen nimistötutki-
ja Sirkka Paikkala. Uusiokäyt-
tö olisi mahdollista ja suotavaa, 
koska entisenlaista pitäjää ei 
enää ole olemassa.

– Ovathan esimerkiksi sanat 
hiiri tai verkko vapautuneet uu-
teen käyttöön, eikä kukaan enää 
kummeksu niiden ”vanhahta-
via” merkityksiä, hän sanoo.

Yksi julistautui  
jo pitäjäksi
Muutamilla paikkakunnilla pi-
täjä-sanaa on jo ruvettu käyttä-
mään uudelleen. Hiljattain poh-
joiskarjalainen Kiihtelysvaara 
julistautui pitäjäksi.

Julistuksen allekirjoittaneet 
kylätoimikunnat toivovat, että 

uusi emokunta Joensuu käyttäi-
si kaikissa yhteyksissä Kiihtelys-
vaarasta pitäjä-nimitystä. Käy-
tännön toivotaan ulottuvan mui-
hinkin liitoskuntiin ja jopa valta-
kunnalliseksi malliksi.

Kyläyhdistyksen sihteeri Ju-
hani Rouvinen kertoo, että asia 
nousi esiin jo kuntajakoselvi-
tyksen yhteydessä, jolloin kehi-
tettiin paikallista vaikuttamista 
varten pitäjäneuvostomalli.

– Juridista merkitystä pitäjä-
nimityksellä ei ole, mutta kyllä-
hän se kytkeytyy asukasdemo-
kratiaan, Rouvinen sanoo.

Kiihtelysvaaran pitäjässä uus-
vanha nimitys on otettu Rouvi-
sen mukaan positiivisesti vas-
taan. Sana on muutenkin vielä 
aktiivisessa käytössä esimerkik-
si pitäjäseuran nimessä. 

Myös pitäjänmestaruuskilpai-
luja järjestetään useissa urheilu-
lajeissa.

Kielentutkija Sirkka Paikkalan 
mielestä Kiihtelyksen malli so-
pisi muuallekin Suomeen.

– Pitäjähän on komea nimitys. 
Monet liitoskunnista ovat olleet 
aikanaan vanhoja suurpitäjiä, 
hän sanoo. (HäSa)

Puutarhuri, hautausmaan hoitaja Raija Lamberg tietää, että kalvolalaiset ovat kotiseuturakkaita. – Halutaan tavalla tai toisella säilyttää tämä omana yksikkönä, olkoon se nimeltään vaikka pitäjä.

Pitäjä on  
vanhaa perua

 ■ Pitäjä-sanaa on käytetty 
jo esihistoriallisena aika-
na kuvaamaan paikallis-
yhteisöjä. Näistä kehittyi 
myöhemmin hallinnollisia 
yksiköitä.

 ■ Hallintopitäjät muodos-
tettiin verojen kantami-
seksi. Ne olivat samalla 
käräjäpiirejä.

 ■ Uskonnollisissa yhteyk-
sissä on puhuttu myös 
kirkkopitäjistä, tavalli-
simmin kuitenkin seura-
kunnista.

 ■ Seurakunnista ja hallin-
topitäjistä muodostettiin 
uudet kunnat 1860-luvul-
la. Samalla pitäjä-sana jäi 
virallisesti pois käytöstä.

 ■ Puhekielessä pitäjä-sa-
naa käytetään edelleen. 
Useimmiten sillä viita-
taan maaseutukuntaan.

 ■ Lähteitä: Kaisu-Maija Ne-
nonen ja Ilkka Teerijoki: 
Historian suursanakirja 
sekä Nykysuomen sana-
kirja.

Kunnassa vai kaupungissa?
Jos historiallinen pitäjä-sana he-
rättää mielipiteitä puolesta ja 
vastaan, niin aivan kiistattomia 
eivät ole nykyiset kaupunki ja 
kuntakaan.

Nimistöntutkija Sirkka Paik-
kalan mielestä kaupunki-nimi-
tys kannattaisi rajata vain kau-
punkimaisiin, urbaaneihin alu-
eisiin. Kuntaliitosten kautta syn-
tyneitä suurkuntia nimitettäisiin 
sanalla kunta.

Kotimaisten kielten keskus 
esitteli ehdotusta viime keväänä 

valtion ja kuntien edustajillekin, 
mutta näissä tapaamisissa se he-
rätti lähinnä tyrmistystä. Perus-
telut olisivat kuitenkin vahvat.

Sana kaupunki muuttui vuo-
den 1977 alussa voimaan tullees-
sa kunnallislaissa pelkäksi ni-
mitykseksi, jolla ei ole juridista 
merkitystä. Samalla kauppalois-
ta tuli kaupunkeja.

Kaupungin oli aiemmin pitä-
nyt nimityksen saadakseen täyt-
tää palvelutasoon liittyviä ehto-
ja. Vuodesta 1995 kunta on voi-

nut itse päättää, kutsutaanko sitä 
kunnaksi vai kaupungiksi. 

– Sanat palautuisivat yleisesti 
ymmärrettävään merkitykseen, 
kun hallinnollinen ja yleiskieli-
nen käsite eriytettäisiin selvästi 
toisistaan, Paikkala sanoo.

Nykyään sekaannuksen mah-
dollisuus on suuri. Kaupunki-sa-
nalla ei ole enää vuosiin tarkoitet-
tu kaupungin kriteerit täyttävää 
asutuskeskittymää, vaan esimer-
kiksi aluetta, jossa suurin osa maa-
alasta on peltoa, metsää ja suota.

Lehtori Hanna Kökkö olisi halunnut, että jo kuntaliitoksessa uudel-
la suurkunnalla olisi ollut muu nimi kuin Hämeenlinna, vaikkapa 
Vanaja.

Eläkeläinen Pentti Kiviselle ko-
tiseudun nimityksellä ole väliä. 
Identiteetti ja viihtyminen syn-
tyvät muusta, esimerkiksi ihmi-
sistä ympärillä. Ulkoilukaverina 
oli ”lainakoira”, norwichinter-
rieri Sessi.

Pitäjä-sana poistui virallisesta käytöstä  
jo 1860-luvun kuntauudistuksessa.  
Samalla sanasta hävisi itsenäiseen  
päätäntävaltaan liittyvä ulottuvuus.
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Jos pimeä vuodenaika masentaa tai väsyttää, nyt on 
korkea aika aloittaa kirkasvalohoito. Anna itsellesi 
puolen tunnin valohoito vaikka aamiaispöydässä. Valo-
hoidon piristävän vaikutuksen pitäisi alkaa näkyä noin 
viikon käytön jälkeen.

Ennen kevätauringon nousemista on syytä varmistaa 
myös päivittäinen D-vitamiinin saanti. Vaikka söisit 
säännöllisesti kalaa, se ei talviaikaan ehkä yksin riitä, 
vaan saatat tarvita vitamiinivalmisteita. Suositeltava 
päiväannos talviaikaan on 50 mikrogrammaa. (STT)

Nujerra kaamos valolla
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Niinistö: Talous- 
päätösten tekemisestä 
on luotu illuusio
”Stubbin hallituksen 
lähtötilanne oli  
kiusallinen.” 

Helsinki 
Sanna Nikula 
Hellevi Raita

Presidentti Sauli Niinistö moittii 
viime vuosien hallituksia mieli-
kuvapolitiikan harjoittamises-
ta. Hänen mukaansa kipeiden 
talouspäätösten tekemisestä on 
luotu illuusio, vaikka päätökset 
ovat edelleen tekemättä.

Presidentti suomii Keskisuo-
malaisessa, Savon Sanomissa, 
Etelä-Suomen Sanomissa ja Kar-
jalaisessa julkaistussa haastat-
telussa vuoden 2007 jälkeen to-
teutettua talouspolitiikkaa vir-
heeksi, joka on poikinut uuden-
laisen mielikuvapolitiikan.

– Elvytyksen nimissä ylläpi-
dettiin velaksi huipputuloihin 
viritettyä huippumenojen tasoa 
ja vanhoja rakenteita, Niinistö 
sanoo haastattelussa.

Niinistön mielestä Alexander 
Stubbin (kok.) hallitus lähti liik-
keelle huonolla perinnöllä.

– Asiat olivat todellisuudessa 
huonossa jamassa, mutta mieli-
kuvatasolla ne mukamas oli oi-
keastaan hoidettu ja uudelle hal-
litukselle jäisi vain pikku vaiva 
täytäntöönpanosta. Hallituksen 
asema lähtötilanteessa oli ää-
rimmäisen kiusallinen.

Mediaa Niinistö moittii valp-
pauden herpaantumisesta.

– Vielä viime keväänä kehys-
riihen jälkeen todettiin, että nyt-
hän kaikki asiat ovat viittä vaille 
valmiita.

Presidentti arvioi haastatte-
lussa Jyrki Kataisen (kok.) laaja-
pohjaisen hallituksen vaikeuksia 
yleisellä tasolla.

– Jos meille muodostetaan hal-
litus, joka alkaa näyttää siltä, et-
tei se kykene millään tavoin vas-
taamaan yleiseen tilanteeseen, 
onko pyhempi asia istuttaa se 
hallitus neljä vuotta kuin se, että 
asioille tehtäisiin jotain?

Rinne: Tilanne 
yllätti hallitukset
– Vaikea taloudellinen tilanne yl-
lätti aiemmat hallitukset, sanoo 
valtiovarainministeri Antti Rin-
ne (sd.). 

Rinne katsoo, että Niinistö 
kritisoi nimenomaan aiempia 
hallituksia kuin Stubbin hallitus-
ta, joka joutui aloittamaan vai-
keassa tilanteessa.

Rinteen mukaan hallituk-
set ovat vuodesta 2008 lähtien 
odottaneet, että taloustilanne 
paranee, mutta niin ei ole käy-
nyt.

– Ymmärsin niin, että aiempi-
en hallitusten on ollut vaikea ar-
vioida tilannetta ja sitä, mitä toi-
mia se olisi edellyttänyt.

Matti Vanhanen (kesk.) oli 
pääministerinä vuosina 2007–
2010, Mari Kiviniemi (kesk.) 
2010–2011 ja Jyrki Katainen 22.6. 
2011–24.6. 2014. (STT)

Tutkija patistaa mediaa 
haastamaan poliitikkoja
Helsinki
Tutkijatohtori Heikki Kuutti yh-
tyy presidentti Sauli Niinistön 
mediakritiikkiin. Niinistön mie-
lestä media ei seuraa riittävän 
valppaasti hallitusten talouspää-
tösten toteutumista.

– On ollut yllätys, että uudis-
tukset ovat jatkuvassa vaiheti-
lassa. Median toimintarytmi on 
verkon seurauksena muuttunut 
niin, että nopeus on arvokkaam-
paa kuin syvällisyys tai paikkan-
sapitävyys. Media ei nykyään 
reagoi pitkäkestoisesti mihin-
kään, Kuutti sanoo.

Median ongelma on Kuutin 
mukaan se, että poliitikkojen sa-
nomiset ja tekemiset helposti se-
koittuvat. On vaikea raportoida 
lupauksista, joiden toteutumises-
ta tai toteutumatta jäämisestä on 
näyttöä vasta tulevaisuudessa.

– Lupaukset muuttuvat hel-
posti ihmisten mielissä to-
tuudeksi. Median pitäisi seura-
ta lupausten toteutumista aktii-
visesti, mutta usein se jää uutis-
työssä. Raportoinnin pitäisi aina 
perustua näyttöihin ja faktoihin, 
ei mielikuviin ja toiveisiin.

Kuutin mielestä poliitikkoja 
tulisi haastaa nykyistä enemmän 
näytön saamiseksi.

– Tietysti se on myös median 
resurssikysymys.

Toisaalta Kuutti pohtii, ollaan-
ko mediassa tietoisesti varovai-
sia, kun maan taloustilanne on 
se mikä on. Ettei vain pahenne-
ta tilannetta asioiden riepotta-
misella.

Kuutti viimeistelee Jyväsky-
län yliopistossa tutkimusta jour-
nalismin todenmukaisuudesta.  
(STT)

Ely-keskus: Talvivaaran 
metallitehdas  
käynnistettiin jälleen
Sotkamo
Talvivaaran metallitehdas on 
käynnistetty uudelleen, kertoi 
Kainuun ely-keskus tarkastus-
käyntinsä jälkeen lauantaina.

Metallien talteenottolaitos oli 
ajettu hallitusti alas viime vii-
konloppuna. 

Seisokin aikana täydennettiin 
metallien talteenottoprosessin 
kemikaalivarastoja. Lisäksi alu-
eella tehtiin putkistoasennuksia.

Metallitehtaan jatkuva toi-

minta helpottaa vesien hallintaa 
kaivosalueella. Toiminta pois-
taa vesiä kaivosalueelta noin 1,2 
miljoonaa kuutiometriä vuo-
dessa.

Ely-keskus kertoi aiemmin, 
että Talvivaara Sotkamon kon-
kurssipesä on aloittanut uudel-
leen jätevesien käsittelyn. Kai-
vosalueelta johdetaan ulos poh-
joisen suuntaan pieni määrä lu-
pamääräykset täyttäviä käsitel-
tyjä vesiä. (STT)

Yhdeksän henkilöä 
vietiin sairaalaan  
neljän auton kolarista
Turku
Yhdeksän ihmistä vietiin lau-
antaina sairaalaan neljän auton 
kolaroitua Ohitustiellä Turussa. 
Pelastuslaitoksen mukaan kaikki 
onnettomuudessa olleet henki-
löt vietiin saamaan jatkohoitoa, 
mutta heistä kaksi loukkaantui 
kolarissa vakavammin.

Onnettomuuden syy oli Lou-
nais-Suomen poliisin tilanne-
keskuksen mukaan se, että yksi 

auto ajoi vastaantulevien kais-
taa. Muut liikenteessä olleet jou-
tuivat väistämään väärään suun-
taan ajanutta.

Onnettomuus sattui noin vart-
tia vaille neljä illalla Runosmäen 
risteyssillan ja Kärsämäen ris-
teyssillan välillä noin 14 kilomet-
riä Naantalista. Onnettomuu-
desta koitui haittaa Naantalin 
suuntaan kulkevalle liikenteelle 
muutaman tunnin ajan. (STT)
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