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T
asan 180 vuotta sitten 
ryhdyttiin Oulun Pokki-
törmällä pystyttämään 
koulurakennusta – ny-
kyistä Oulun Lyseon 
päärakennusta. Kaksi 

vuosikymmentä aiemmin Suomi oli 
irtautunut Ruotsin valtakunnasta ja 
liitetty autonomiseksi osaksi Venäjän 
keisarikuntaa.

Uuteen koulurakennukseen asettui 
1682 perustettu Trivialskolan i Uleå-
borg, joka valmensi oppilaita Turun 
Akatemiaan ja sittemmin Helsingin 
yliopistoon. Triviaalikoulun suositte-
lijat olivat vakuuttavat: oppilasluette-
losta löytyivät muun muassa Anders 
Chydenius, M.A. Castren, J.L. Rune-
berg, S. Topelius ja J.V. Snellman. Hei-
dän rintakuvansahan reunustavat tä-
nään Oulun Lyseon juhlasalin seiniä, 
joka on yhteisen koulurakennuksen 
välityksellä Triviaalikoulun tradition 
jatkaja.

Valtiollisen aseman muutoksen ja 
eurooppalaisen kansallisuusaatteen 
siivittämänä alkoi suomenkielisen 
kansan itsetietoisuus nopeasti kasvaa 
ja suomen kieli pyrki pian voimalla 
sivistyksen eturintamaan. Vuonna 
1858 perustettiin Jyväskylän Lyseo, 
ensimmäinen suomenkielinen oppi-
koulu. Perässä seurasivat nopeasti Jo-
ensuu, Kuopio, Hämeenlinna ja Oulu. 
Näiden koulujen perustaminen oli 
usein yksityisen kansalaisaktiivisuu-
den tulosta.

Ruotsinmieliset paikallisviran-
omaiset olivat vastahankaisia. Niin 
myös Oulussa, jossa kannatusyh-
distyksen perustama suomalainen 
yksityislyseo aloitti toimintansa 135 

vuotta sitten syksyllä 1874. Suomen-
kielinen korkeampi yleissivistys oli 
vallannut ensimmäisen jalansijan 
pohjoisessa Suomessa.

Vastarinta alkoi murentua nope-
asti, kun opinhaluiset poikajoukot 
tulvivat uuteen lyseoon ja yksityi-
nen suomenkielinen tyttökoulukin 
– myöhemmän Oulun Tyttölyseon 
edeltäjä – aloitti toimintansa viisi 
vuotta myöhemmin. Tukea alkoi tul-
la myös pääkaupungista.

Senaatin päätöksellä yksityisly-
seosta tehtiin 1883 suomalainen val-
tionlyseo, ja 1890 senaatti määräsi 
oppilasmäärältään selvästi pienem-
mäksi jääneen ruotsinkielisen lyseon 
luovuttamaan Pokkitörmällä olevan 
koulurakennuksensa suomalaiselle 
lyseolle. Siitä lähtien on Oulun Lyseo 
pitänyt majaa tuossa Carl Ludvig En-
gel Engelin suunnittelemassa tyylil-
tään uusklassisessa talossa, joka kuu-
luu oululaisen rakennusmaiseman 
kauneimpiin.

Kriittisiäkin vaiheita on Lyseolla 
myöhemmin koettu, mutta oululai-
set voivat olla kiitollisia siitä, että 
sen arvokas rakennus on säilytetty 
koulukäytössä kantamassa inspi-
roivaa esteettistä ja sivistyksellistä 
perinnettä yhä uusille lukiolaispol-
ville.

Satakolmekymmentäviisi ikäluok-
kaa, kymmenentuhatta nuorta, on 
hakenut Oulun Lyseosta sivistyksel-
liset eväänsä elämäntyölleen. Ja mil-
laiselle elämäntyölle! Liioittelematta 
voi sanoa, että Oulun Lyseo edustaa 
”tuotoksensa” laadussa koko maan 
ehdotonta kärkeä.

Koulun kasvattien panos Suomen 

yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen, 
tieteelliseen, hengelliseen ja talou-
delliseen kehitykseen on hämmäs-
tyttävä. Summittainenkin luettelo 
merkittävissä tehtävissä toimineis-
ta lyseolaisista on pitkä eikä pidä 
unohtaa niitä tuhansia Lyseon poi-
kia ja tyttäriä, jotka ovat palvelleet 

ansiokkaasti isänmaataan ja ihmis-
kuntaa vähemmän näkyvissä tehtä-
vissä.

Isänmaanrakkaus eli vahva sitou-
tuminen tämän pienen pohjoisen 
kansan kohtaloihin on ollut aina 
leimallista Oulun Lyseolle. Vaikut-
tavimpana osoituksena tästä ovat 
Lyseon juhlasalin marmoritaului-
hin kaiverretut 182 lyseolaisnuoru-
kaisen nimet, joiden elämä katkesi 
ennenaikaisesti 1900-luvun sotien 
melskeissä. Siksi voi tuntua yllättä-
vältä, että Lyseo on ollut myös ope-
tuksen kansainvälistymisen eturin-
tamassa.

Koulu oli niiden viiden suomalai-
sen lukion joukossa, jotka 1990-lu-
vun alussa avasivat kansainväliseen 
ylioppilastutkintoon, International 
Baccalaureate, johtavan linjan. Vai 
onko tämä sittenkään yllättävää? 
Eikö kansakunnan kohtalosta huo-
lehtiminen tarkoita tämän päivän 
maailmassa hyvin pitkälle samaa 
kuin koko ihmiskunnan kohtalosta 
huolehtiminen – siis asioiden nä-
kemistä globaalissa perspektiivissä? 
Tässä suhteessa Lyseo on jälleen, 
historiaansa toistaen, toiminut 
pohjoisen Suomen sivistyksellisenä 
veturina olemalla keskeisesti mu-
kana IB-opetuksen aloittamisesssa 
Rovaniemellä ja Sotkamossa. Kou-
lun motto Lux borealis ei ole vailla 
katetta.

Mikä on tänä päivänä yleissivistyk-
sen arvo? Onko se menettämässä 
merkitystään? 

Näitä kysymyksiä pohditaan mo-
nella taholla. Yleissivistys tarkoittaa 
ensinnäkin laaja-alaista ymmärrystä 

ympäröivästä todellisuudesta: siis 
luonnosta, ihmisyhteisöistä ja yk-
silöistä. Tämän ymmärryksen eri 
aspektit ovat vuosisatojen saatossa 
rakentuneet tieteenaloiksi kuten his-
toria, kemia tai psykologia. Nehän 
ovat lukio-opintojen keskeistä sisäl-
töä.

Toiseksi yleissivistykseen kuuluvat 
ajattelun ja kommunikoinnin taidot 
– siis matematiikka, fi losofi a ja kielet 
– nekin lukion keskeisiä oppisisältö-
jä. Ajatelkaamme vaikkapa ilmaston-
muutosta. Tämän monimutkaisen 
ilmiön ymmärtäminen ja hallinta 
vaatii kaikkien edellä mainittujen 
ymmärryksen alueiden syventämis-
tä. Tarvitsemme, ei suinkaan vähem-
män, vaan paljon nykyistä enemmän 
ja parempaa yleissivistystä.

Yleissivistys on muutakin. Se on 
kykyä kokea mielikuvitukselle sy-
vyyttä ja moniulotteisuutta antavia 
esteettisiä elämyksiä kirjallisuuden, 
kuvataiteen ja musiikin kautta sekä 
fyysisen ja henkisen terveyden vah-
vistamista liikunnan eri muotojen 
avulla – lukion oppiaineita nämä-
kin. Ja vielä yleissivistykseen kuuluu 
niin sanottu sydämen sivistys – huo-
maavaisuushienotunteisuus, kohte-
liaisuus jopa lähimmäisenrakkaus. 
Niihin tai niiden puuttumiseen pa-
lautuu viime kädessä ihmisyhteisön 
ja yksilöiden henkinen ja psyykki-
nen hyvinvointi tai pahoinvointi.

Juuri tällä alueella Suomessa on 
eniten tehtävää. Tavoitteena täytyy 
olla kouluyhteisö, jossa vallitsee sy-
dämen sivistys ja jonka ohjenuorana 
on muskettisoturien tunnus ”kaikki 
yhden ja yksi kaikkien puolesta”.

Pääkirjoitukset

Jari 

Alakerta

Päivän sitaatit 

Euroopan unioni valitsi joh-
toonsa todella uudet kasvot. 
Sellaiset, joita kukaan ei 
ennestään tunne. Tällaisten 
kompromissien kautta ei unio-
nin vaikutusvalta kasva.

Herman Van Rompuy on ol-
lut Belgian pääministerinä 
vuoden. Suunnilleen saman 
ajan on Catherine Ashton 
istunut komissiossa kauppa-

komissaarin paikalla. Eurooppalaisten po-
liitikkojen joukosta he kuuluvat kaikkein 
vähiten tunnettuihin nimiin.

Van Rompuy sentään oli esillä EU:n en-
simmäiseksi presidentiksi jo ennen tors-
tain huippukokousta. Ashtonin valinta 
tuli täytenä yllätyksenä kaikille, mukaan 
lukien hänelle itselleen. Kun haettiin 
suuren jäsenmaan, sosialistiryhmän ja 
naisen yhdistelmää, vain tämä paronitar 
jäi jäljelle.

Molempien taitoja hyvinä neuvottelijoi-
na ja kompromissien hakijoina on kiitel-
ty. Siitä päätellen Van Rompuy ei ole niin 
nyhverö kuin miltä uutiskuvien perusteel-
la vaikuttaa. Epäilemättä valitut hoitavat 
tehtävänsä hyvin. Mutta selvää on, että 
kumpikaan ei tuo tullessaan mitään omaa 
arvovaltaa tai erityistä kokemusta. He jou-
tuvat kohtaamaan kansainvälisen politii-
kan raskassarjalaisia, jotka tietävät täysin, 
että heidän edessään istuu tyypillisen eu-
rooppalaisen kompromissin tulos.

Hyvä puoli on, että ratkaisu ylipäätään 
syntyi. Pahimmassa tapauksessa valinnat 

voisivat olla jumissa vieläkin. Vaikea on 
silti välttää ajatusta, että unioni keskittyi 
hukkaamaan tilaisuutensa. Näiden tehtä-
vien ensimmäisillä valinnoilla on iso sym-
boliarvo ja odotukset ovat olleet korkealla.

Euroopassa ei ole pulaa raskaan sarjan 
vaikuttajista. Heitä kyllä on, sekä naisia 
että miehiä, ja heitä oli esillä uusiin tehtä-
viin. Pulaa on rohkeudesta, jolla joku täl-
lainen saataisiin valituksi. Lähtökohtana 
ei ole etsiä parasta henkilöä, vaan katsoa, 
mitä puolueryhmä-, maantiede- ja suku-
puolitasapainoilun jälkeen jää jäljelle.

Valinnan avoimuudessakin on toivomi-
sen varaa. Nyt Ashton ilmaantui uutisiin 
jo valittuna ilman, että käytännössä ku-
kaan EU-kansalainen tiesi hänestä mitään.

Lissabonin sopimuksen jälkeenkään 

EU:n jäsenmaiden johtajat eivät ole val-
miita luovuttamaan omaa valtaansa. Kun 
Washingtonista, Pekingistä, Moskovasta 
tai Brasiliasta haeskellaan puhelinnume-
roa Eurooppaan, silloin soitto edelleenkin 
lähtee Lontooseen, Pariisiin tai Berliiniin. 
Pitää tapahtua todella ihmeitä, jotta Van 
Rompuy tai Ashton nousisivat aidosti hen-
kilöimään unionia.

Suomen kannalta se tarkoittaa sitä, että 
EU:n instituutiot eivät tästä vahvistu, ja 
juuri niiden kautta Suomi voisi parhaiten 
saada ääntään kuuluviin jäämättä suur-
ten maiden jalkoihin.

Kun asetelmat olivat mitä olivat, Suomen 
ehdokkailla ei ollut todellisia mahdolli-
suuksia. Se tilanne ei ollut pääministeri 
Matti Vanhasen lobbaustaidoista kiinni. 
Komissaari Olli Rehnin uuden salkun 
painavuuteen käytäväpuheilla jo on mer-
kitystä, kuten on lähes kaikkeen muuhun-
kin. 27 jäsenmaan unionissa asiat eivät 
etene vain asiapaperien ja virallisten pu-
heiden avulla, vaan tarvitaan vahvaa ver-
kostoitumista. Suomalaisille se on usein 
ollut hankalaa omaksua.

Pohjoismaissa on jo päästy siihen, että 
sukupuolella ei poliittisissa valinnoissa 
ole kovin suurta merkitystä. Hallituksis-
sa on luontevasti sekä vahvoja naisia että 
miehiä. Euroopan unionissa niin pitkällä 
ei vielä olla, kuten tuoreet nimitysongel-
mat selvästi osoittavat. Nyt on viisi vuotta 
eli Rehnin toisen komissaarikauden ver-
ran aikaa miettiä, kenestä Suomi saisi en-
simmäisen naiskomissaarin. Unionissa on 
selkeästi pulaa vahvoista naisvaikuttajista, 
ja pohjoismaille sopii luontevasti asian 
korjaaminen.

Anteeksi kuka soittaa?

Herman Van Rompuy ja Cathy Ashton, 
Euroopan unionin uunituoreet keulakuvat.

Oulun Lyseo – pohjoisen koulun lippulaiva

”Satakolmekymmentä-
viisi ikäluokkaa, kym-
menentuhatta nuorta, on 
hakenut Oulun Lyseosta 
sivistykselliset eväänsä 
elämäntyölleen. Ja mil-
laiselle elämäntyölle!”

Teuvo Laurinolli

Kirjoittaja on Oulun Lyseon lukion 
rehtori.

Sitoutumaton Pohjois-Suomen äänenkannattaja
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Päätoimittaja Markku Mantila

21.11.2009

Yksi jakelukierros riittää
Postin jakelun avautuessa kilpai-
lulle toimijoiden ja jakelukertojen 
määrä kasvaa uusien yrittäjien tul-
lessa markkinoille. Karjalan Maa 
on varma, että jäykkäliikkeinen 
Itella ei siinä kilpailussa tule pär-
jäämään ja kun notkeammat kuo-
rivat kerman päältä vaarantuu ko-
ko julkisen postipalvelun rahoitus-
pohja. 

”Postin, jakelualalla jo olevien ja 
alalle tulevien yritysten kannattai-
sikin jo nyt varautua tulevaan ja ra-
kentaa yhdessä koko maan kattava 
yhden jakelukierroksen malli. Pos-
ti hoitaisi harvaan asutun maaseu-
dun, joka ei markkinaehtoisia toi-
mijoita kiinnosta. Taajamissa pos-
ti voisi ostaa tarvitsemaansa jakelu-
palvelua myös alan yrityksiltä kil-
pailuttamalla niitä keskenään. 

Yhden jakelukierroksen pääsään-
tö tarkoittaisi sitä, että lehdet ja kir-
jeposti jaetaan samalla kertaa.”

Rivakasti ylös poteroista

SAK:n nokkamiehet hiostavat työ-
markkinaosapuolia sateenvarjoso-
pimukseen. Ammattijärjestön val-
tuusto antoi yksiselitteisesti ymmär-
tää torstaina, että ellei kokoavaa raa-

misopimusta synny, ammattiliitot 
voisivat jättää työehtosopimuksen-
sa auki kevääseen saakka. Savon Sa-
nomat enteilee hankalia työmarkki-
naneuvotteluja.

”Kaikki osapuolet ovat yhtä miel-
tä, että lakko nykyisessä taloudelli-
sessa tilanteessa olisi erittäin huono 
vaihtoehto. Sitä tulisi välttää. Osa-
puolten olisikin noustava rivakasti 
poteroistaan ja asetuttava neuvot-
telupöytään rakentavalla sekä jous-
tavalla asenteella. Myös maan hal-
lituksen on oltava aktiivinen. Suo-
mella ei ole varaa haavoittaa lisää 
kilpailukykyään.”

Tarpeellinen varotoimi

Sikainfl uenssa on saanut monet ky-
symään, miksi Suomi ei ole varau-
tunut pandemioihin säilyttämällä 
oman rokotetuotannon. Aamulehti 
pitää ihmettelyä perusteltuna.

”Kansainväliset yritykset teke-
vät parhaansa tuottaakseen mah-
dollisimman paljon rokotteita – se-
hän tuo niille rahaa – mutta niiden 
kapasiteetti joutuu koville silloin, 
kun kysyntä ryöpsähtää pilviin, ku-
ten nyt. Tämän takia oman lisenssi-
pohjaisen tuotantokyvyn palautta-
minen voisi olla järkevä varotoimi.”

”Minulla ei ole antaa kenellekään yhtään neu-
voa. Jokainen elää elämäänsä niin kuin kyke-
nee, mutta mikään ei ole koskaan lopullisesti 
saavutettu. Vaikeinta ei ole tulla kuuluiskaksi 
vaan pysyä kuuluisana.”

Brigitte Bardot
Suomen Kuvalehti

S anomalehtien toimittajat ko-
koontuvat puhumaan kielle-
tyistä aiheista tänään lauantai-

na Ouluun. Lehtimiesyhdistyksen 
koulutusseminaarin otsikko ”Jour-
nalismin tabut” kuulostaa rohkealta. 
Miten toimittajat uskaltavat käsitellä 
asioita, joihin ei saisi puuttua?

Mutta mutta. Kun huokaisee syväl-
tä keuhkoista, ja pysähtyy pariksi se-
kunniksi hieromaan partakarvojaan, 
mielikuva seminaarin lopputulok-
sesta latistuu tylsäksi: ”Meillä ei ole 
mitään kiellettyjä aiheita”, alustajat 
vakuuttavat varmasti. 

Vaan eipä päästetä ennakkoluuloja 
valtaan! Ehkä tabuja löytyy.

Pohjois-Suomen sanomalehtimies-
yhdistys kutsui tabu-seminaarin pu-
hujiksi kolme miestä, jotka vastaavat 
täkäläisten lehtien linjoista ja arvois-
ta. Päivämies-lehden päätoimittaja 
Tuomas Hänninen lupaa kertoa, vai-
kuttavatko tabut lestadiolaisen herä-
tysliikkeen äänenkannattajan teke-
miseen. Päätoimittaja Janne Kankaa-
la Rauhan Tervehdyksestä paljastaa, 
ohjaavatko tabut seurakuntalaisille 
suunnattua yleislehteä.

Kalevan päätoimittaja Markku 
Mantila avaa ison alueen koko väes-
tölle suunnatun maakuntalehden 
suhdetta kiellettyihin aiheisiin.

Tabu-sana periytyy kansatieteeseen. 
Käsitteellä on kuvattu alkuperäis-
kansojen arkea. Heimoyhteisöjen 
elämään on kuulunut saastaisia se-
kä toisaalta pyhiä asioita, joita ei ole 
saanut tehdä, syödä, koskettaa tai sa-
noa. 

Tabu tarkoittaa muuttumatonta, 
ikuisesti pysyvää kohdetta. Tabu ta-
kaa yhteisön elämään sääntöjä, jol-

loin se merkitsee parhaimmillaan 
myönteistä ja selkeää turvallisuutta. 
Tabu saattaa kuitenkin tuottaa myös 
ahdistusta ja pelkoa.

Epäpyhät tai pyhät kohteet kehit-
tyvät helposti kielletyiksi puheenai-
heiksi. Tabujen rikkojille on ymmär-
retty koituvan rangaistuksia, jois-
ta myös yhteisö on pitänyt huolen, 
jos rangaistus ei ole ilmaantunut it-
sestään.

Tabu ei kuulu vain historiaan tai 
luonnonkansoille. Myös me ”kehit-
tyneet” elämme uudenlaisissa hei-
moissa eli yhteisöissä, joiden tabu-
ja emme välttämättä huomaa. Pel-
käämme tuntematonta. Yhtälailla 
uskomme rituaalien avulla. Jollekin 
se voi olla jokapäiväinen kevyt mar-
gariini kuitupitoisella leivällä, toi-
selle vaikkapa tämän lehden joka-aa-
muinen lukeminen.

Mitä tekemistä journalismilla on ta-
bujen kanssa? Journalismi syntyy 
mediassa ammattitoimittajien työ-
nä. Jos journalismiin liittyy tabuja, 
journalismi karttaa silloin puhumas-
ta joistakin aiheista.

Journalismin idea rakentuu asioi-
den julkiseen käsittelyyn. Yhdysval-
talaisen fi losofi n, psykologin ja kas-

vatustieteilijän John Deweyn (1859-
1952) mielestä demokratia syntyy 
mahdollisimman avoimesta keskus-
telusta. Hän korosti, että vasta vies-
tintä luo yhteisön, kun viestintä te-
kee asioista yhteisiä. 

Nyky-ymmärryksen mukaan jour-
nalismin aiheet nousevat ihmisten 
näkökulmista. Tärkeänä pidetään ar-
jen linkittämistä hallintoon ja poli-
tiikkaan, jossa julkisuuden kynnys 
pitäisi olla matalin. Päätöksentekoon 
ei saa sisältyä salaisia ”lautakasoja”, 
koska avoin hallinto kokoaa ihmiset 
yhteiseen heimoon ilman tabuja.

Sanomalehdille kuuluu esimerkik-
si huolehtia, että julkisuuslaki toteu-
tuu kunnissa. Työtä kuntapäättäjien 
kanssa riittää: Viestintä petti Noki-
an vesikatastrofi ssa, Kiiminki valmis-
teli piilossa Ideaparkia, Oulunsalon 
kunnanjohtajaksi hakeneista kaik-
kia ei haluttu kertoa, Oulun rokotuk-
sista vastanneet johtajat välttelivät 
julkisuutta, Ii verhosi tiesuunnitel-
man esittelyn kaavoituskoukeroihin 
jne. jne. jne.

erkki.hujanen@kaleva.fi 

Avoin yhteisö osaa puhua 
pelottavistakin asioistaan
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Kodikas omakotialue Ou-
lusta äänestettiin Suomen 
parhaaksi. Karjasilta syntyi 
1940- ja 50-luvun taittees-
sa rintamamiestaloista, ja 
kertoo oululaisten kaipuus-
ta omakotitaloon, hieman 
etäälle toisista.

Noin 230 Oulussa työtä tekevää no-
kialaista joutuu kohteeksi toimel-
le, jota kännykkäjätin tiedotteessa 

perjantaina kutsuttiin virtaviivaistamisek-
si. Tuon verran väkeä voi joutua etsimään 
uusia töitä, kun nokia ”mukauttaa matka-
viestintuotekehitystään vastaamaan terä-
vöitettyä tuotevalikoimaa”.

Pitää hartaasti toivoa, että Nokia tiedot-
teensa mukaisesti todella pyrkii sijoittamaan 
niin monta työntekijää kuin mahdollista uu-
siin tehtäviin. Silti on selvää, että lähtöpasse-
ja jaetaan melkoinen kasa, satojen ihmisten 
joulunvieton yllä leijuu suuri epävarmuus, 
ja kovan iskun kokee Nokian päätöksen ta-
kia myös Oulun kaupunki: paikkakunnan 
menestyksen kivijalka lohkeilee.

Oulun seudulla eletään nyt sitä vaihetta, 
jonka vielä joitakin vuosia sitten ei uskot-
tu edes tapahtuvan: komponenttivalmis-
tuksen jälkeen myös tuotekehitystyö alkaa 

karata muualle tai kadota muuten vain.
Yhtiöstä tosin muistutettiin perjantai-

na, että nyt toimeen pantavien vähen-
nysten jälkeenkin Oulu on yhtiön suurin 
tuotekehityspaikkakunta. Oulun tuote-
kehitysyksikössä on yli 2 000 työntekijää. 
Samoin Nokiasta vakuutettiin, että väen-
vähennyspäätös ei heikennä yhtiön sitou-
tumista Ouluun tai kerro kaupungin mer-
kityksen yhtiön kannalta heikentyneen.

Toivottavasti noin todella on. Talon ulko-
puolelta voi kuitenkin kysyä, eikö nyt pois 
potkittavan väen työtehtäviä mitenkään 
olisi voinut suunnata vastaamaan parem-
min ”terävöitettyä tuotevalikoimaa”. Kun 
näin ei haluttu tehdä, ilmaan jää väkisin 
pelko siitä, että kyseessä sittenkin on No-
kian toimintojen painopisteen vähittäi-
nen siirto Oulusta jonnekin muualle.

Oulun kaupungille Nokian päätös on 

kurja sekä taloudellisesti että henkisesti. 
Oulun yliopistossakin pitää jälleen tarkis-
taa se, mihin koulutetaan ja mitä tutki-
taan. Kilometritehdas avautuu nyt väelle, 
joka on suoraan tekemisissä puhelinten 
tuotekehityksen kanssa, kun taas ohjel-
mistopuoleen ei nyt kosketa – eikä toivot-
tavasti myöhemminkään.

Samoin pitää toivoa, että huonoista uu-
tisista seuraisi tuonnempana jotain hyvää-
kin. Pitkälle koulutetut, tehtävissään eri-
koisosaamista hankkineet ammattilaiset 
ovat potentiaalista joukkoa luomaan uut-
ta ja perustamaan esimerkiksi yrityksiä.

Pois potkituille on Nokialta luvassa tuki-
paketteja. Toivottavasti myös yhteiskunta 
tulee vastaan omilla keinoillaan, jos kän-
nykkäjätin hylkäämällä joukolla on hyviä 
uusia liike- tai tuoteideoita.
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