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Vainajien
kuljetuksessa
ongelmia

Halvimpien
hintojen
metsästys on aiheuttanut
ongelmia ja mielipahaa
vainajien kuljetuksissa,
kirjoittaa Suomenmaa.
Suomen Hautaustoimistojen Liiton puheenjohtaja Kyllikki Forsius sanoo
lehden haastattelussa, että viranomaiset valitsevat
usein alihinnoitellun tarjouksen, jolloin laatu kärsii. Vainajia on kuljetettu
jopa punaisilla pakettiautoilla. Työntekijät eivät
ole aina puhuneet suomea ja pukeutuminen on
voinut olla epäasiallista,
Forsius kertoo. Omaiset
ovat olleet järkyttyneitä.
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Kahdeksan
loukkaantui
kolarissa
Kahdeksan ulkomaalaista loukkaantui henkilöautojen yhteentörmäyksessä varhain keskiviikkoaamuna Parikkalassa
Etelä-Karjalassa. Loukkaantuneista
kahden
vammat ovat vakavia,
poliisi kertoi. Toisessa
autossa oli kuusi thaimaalaissyntyistä henkilöä, joista viisi loukkaantui. Toisessa ajoneuvossa
oli viisi venäläistä. Heistä kolmelle tuli lieviä
vammoja, jotka eivät
vaatineet sairaalahoitoa.
Turma sattui valtatiellä
6 Joukionsalmen kohdalla hieman aamukolmen
jälkeen. Onnettomuuden
aikaan satoi rankasti.
Poliisi tutkii tapausta
liikenneturvallisuuden
vaarantamisena.
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Murtomies
satutti
itsensä
28-vuotias mies murtautui kioskiin toissa yönä
Kuopiossa. Mies pääsi
kioskiin sisälle rikkomalla ulko-oven lasin.
Samassa
kiinteistössä
asuva nainen ilmoitti hätäkeskukseen kuulleensa
lasinkilinää. Hän oli myös
nähnyt, kun mieshenkilö
poistui kioskista kantaen jotakin. Poliisi löysi
pian tuntomerkkeihin
sopivan, poliisille entuudestaan tutun miehen.
Murtomies oli ilmeisesti
pudonnut puskaan noin
kahden metrin korkuiselta muurilta ja loukannut
vasemman jalkansa.

TAHTONAINEN Lenita Airisto laukoi mielipiteitään Suomi Areena -tapahtumassa Porissa.

”Tavis on LUUSERI”
Lenita Airisto moittii suomalaisia tavallisuuden ihannoinnista.
Vaikuttaja, diplomiekonomi Lenita Airisto
räväytti provosoivasti
Suomi Areenan Onko
Suomella pallo hallussa – globaali näkökulma
menestykseen, työhön
ja talouteen -paneelissa
Porissa, että ”tavis on
luuseri”.

Taviksella hän tarkoitti
ihmisiä, palveluiden ja sisällön tuottajia ja suunnittelijoita sekä keskivertotuotteita. Esimerkiksi ihminen,
joka on työssään keskinkertainen, ei ole Airiston
mielestä hyväksi Suomen
menestymiselle.
– Tavis on luuseri. Jos
Suomi aikoo menestyä globaaleilla markkinoilla, tavallinen tuote ja palvelu ei
riitä.

– Suomen tuotantokustannuksilla keskivertotuote
ei mene kaupaksi, kun samantasoinen tuote voidaan
valmistaa esimerkiksi Kiinassa halvemmalla. Maailmalla maksetaan kyllä
hyvästä tuotteesta tai palvelusta, mutta tavanomainen
eli tavis ei riitä.
Airsiton mukaan Suomen
pitää pyrkiä innovaatioihin,
persoonallisuuteen ja edellä
käymiseen – niin tuotteiden
valmistuksessa kuin ihmisten työkseen tarjoamissa
palveluissa.
– Esimerkiksi älyvaate,
joka muuttaa ominaisuutta
lämpötilan mukaan, olisi
innovaatio. Kuumalla se
hengittäisi ja kylmällä pitää
lämmön. Esimerkiksi Palmrothin jokasään saapikas oli

aikoinaan keskintö, liikenainen antaa esimerkkejä.

Tietotaito

Erinomaisena tämän päivän
vientituotteena hän näkee
suomalaisen
tietotaidon
viemisen Kiinaan kaupunkisuunnittelussa. Erityiseksi
taviksen vastakohdaksi hän
nostaa porilaisen arkkitehdin.
– Arkkitehti Mauri Tommila on suunnitellut peräti
kaksi kaupunkia Kiinaan.
Niissä on yhdistetty ajan
vaatimukset ja ekologisuus.
Hienoja kokonaisuuksia, siinä on Suomen tietotaidolle
rajattomia mahdollisuuksia,
hän jatkaa.
Tavanomaisuutta hän ei
näe hyveenä myöskään suomalaisuudessa.

»»”Ingvar kuoli kuin leijona”
Lenita Airiston ja
Ingvar S. Melinin
avioliitto kesti
kymmenen vuotta (1961 – 1971)
ja se oli aikansa
seuratuin.

Ex-ministeri ja
kansanedustaja
Melinin kuolemasta tulee
kuluneeksi vuosi. Lenita
menetti ex-miehessään ys-

tävän ja keskustelukumppanin.
– Meillä
säilyi
erosta huolimatta
keskustelusuhde
ja yhteys. Häntä
ei korvaa mikään,
mutta näin elämä
menee. Soittelimme lähes päivittäin. En ole
käynyt hänen haudallaan,
se on Kulosaaressa. Pitää

mennä käymään. Vanhempieni haudalla käyn, Lenita
sanoo.
Hän vertaa ex-miehensä
lähtöä leijonan kuolemaan.
– Ingvar kuoli kuin leijona. Hänhän sai sairauskohtauksen entisessä työpaikassaan eduskunnassa.
Saa nähdä pystynkö itse samaan, Lenita sanoo hiljaa.
Melin kuoli 10.6.2011.

Keskitason
pärjääminen
ei ole tavoiteltavaa.
LENITA AIRISTO

– Meillä usein arvostetaan
tavallisuutta ja keskistason
pärjäämistä. Se ei ole tavoiteltavaa, pitää erottua ja jalostaa osaamista kärkeen ja
erottua. Se on Suomen kilpailuvaltti jatkossa. Kun on idea,
se pitää tuotteistaa ja markkinoida oikein, hän jatkaa.
Tavisvertauksensa hän
poimi New York Times

-lehden artikkelista.
– Siellä oli artikkeli, jossa
perusteltiin, että ”averige
is over”. Ei Nokian peruspuhelinkaan mennyt hyvin
kaupaksi, kun se oli tavanomainen.

Kesä Helsingissä

Airistoa ei saa Suomen suvesta ulkomaille mikään.
– Helsinki on Suomen
Nizza, merta ja rantaa riittää. Sitten kun on pimeää ja
kylmää, voin lähteä reissulle. Suomessa on myös satsattava hyviin palveluihin,
jos aiomme saada tänne
turisteja. Kyllä palveluista
maksetaan, jos on tasoa ja
valinnanvaraa.
JUHA VELI JOKINEN
juhaveli.jokinen@iltalehti.fi

Hän Lenita Airisto
n Hymmi Lenita Aulikki Airisto syntyi 1. tammikuuta 1937 Helsingissä.
n Toimittaja, diplomiekonomi ja oman yrityksensä Airisto Oy:n toimitusjohtaja.
n Toiminut yrittäjänä kansainvälisessä liikeelämässä yli 40 vuotta.
n Myynyt suomalaisen teollisuuden tuotteita,
suunnitellut myynninedistämiskampanjoita,
tuottanut Suomi-kuvan promootioita sekä
toiminut toimittajana televisiossa.
n Kruunattiin Suomen Neidoksi vuonna 1954.
n Oli naimisissa RKP:n kansanedustajan Ingvar S. Melinin kanssa vuosina 1961 – 1971.
Lähde: Wikipedia

