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Puumalan paikallisosasto 40-vuotias:

”Palvellen kansamme parhaaksi”

Europarlamentaarikko Sari Essayah vieraili Etelä-Savon matkallaan Hauhalan hanhifarmilla Mikkelin Anttolassa. 1997 perustetulla hanhitilalla kasvatetaan 
6000 hanhea munituksesta haudonnan kautta kuluttajille hanhenlihana, hanhenmaksapateena ja muina erilaisina jalosteina.

Europarlamentaa-
rikko Sari Essayah 
vieraili Etelä-
Savossa. Hän oli 
juhlistamassa 40 
vuotta täyttänyttä 
Puumalan paikal-
lisosastoa.

Kristiina Kunnas 
Olavi Kietäväinen, kuvat

KD-meppi Sari Essayah 
vieraili Etelä-Savossa 7. lo-
kakuuta. Kohteina olivat  
Etelä-Savon maakuntaliit-
to, Hauhalan hanhifarmi 
Mikkelin Anttolassa sekä 
Puumalan KD:n 40-vuotis-
juhla.

Etelä-Savon maakuntalii-
tossa aluekehityspäällikkö 
Jukka Ollikaisen kanssa 
keskusteltiin tulevista ESR- 
ja EAKR-ohjelmista Itä-
Suomen kannalta.

Hauhalan hanhifarmil-
la mukana olivat MTK:n 
Etelä-Savon toiminnanjoh-
taja Vesa Kallio sekä Etelä-
Savon piirihallituksen jäsen 
Ossi Mäkeläinen. Piirin 
puheenjohtaja Esko Repo 
ja Puumalan paikallisosas-
ton puheenjohtaja Olavi 
Kietäväinen olivat samaten 
mukana vierailuilla. 

Hanhiyrittäjät Virpi ja 
Antti Rantalainen pereh-
dyttivät meppiä esimerkiksi 
lihatuotteiden alkuperäis-
merkintöihin. 1997 perus-
tetulla tilalla kasvaa 6000 
hanhea munituksesta hau-
donnan kautta täysikokoi-
siksi linnuiksi, jotka pääty-
vät sitten erilaisiksi lihaja-
loisteiksi.

Korkean KD-kanna-
tuksen Puumala

Sari Essayah ja puolueen 
varapuheenjohtaja Teuvo 
V. Riikonen olivat puhuji-
na Puumalan paikallisosas-
ton 40-vuotisjuhlissa.

Puheenjohtaja Kietäväi-
nen muistutti historiikis-
saan, että Puumalassa mi-
tattiin viime kuntavaaleissa 
vaalipiirin korkein kanna-
tusprosentti. KD sai äänistä 
peräti 11,2 prosenttia.

– Painopiste on toimin-
nassa ihmisen elämän kun-
nioitusta  vauvasta  vaariin. 
Haluamme nostaa esiin 
juuri niitä ihmisryhmiä, 
jotka eivät itse voi aina pi-
tää hyvinvointinsa puolesta 
ääntä. 

– Kunnassa eniten ovat 
keskusteluttaneet päättä-

jiä koulujen lakkautukset, 
terveyskeskuspalvelut sekä 
tällä hetkellä kuntaliitos 
Savonlinnan, Kerimäen ja 
Punkaharjun kanssa. Siinä  
päätökset tulevat puolen 
vuoden sisällä, Kietäväinen 
kertoi.

Puumala kuuluu Suomen 
suosituimpiin vapaa-ajan 
paikkakuntiin. Kunnan 
asukasluku kasvaa merkit-
tävästi lomasesongin aikana 
kesäisin.

Saimaan maisemat ovat 
toisaalta valtavan kauniita 

Iranilaispastori ei 
suostunut kieltä-
mään uskoaan, 
kuolemantuo-
mion täytäntöön-
pano odottaa.
Europarlamentaarikko Sari 
Essayah on yhdessä 34 
muun mepin kanssa vedon-
nut EU:n korkeaan edusta-
jaan Catherine Ashtoniin 
Iranissa kuolemaan tuomi-
tun pastori Yosef Nadark-
hanin puolesta.

 Nadarkhani pidätettiin 
lokakuussa 2009. Vuosi 
sitten hänet tuomittiin har-
haoppisuudesta ja islamin 

hylkäämisestä kuoleman-
rangaistukseen.

 Valituksen jälkeen Ira-
nin korkein oikeus palautti 
asian uudelleen tutkitta-
vaksi paikallistasolla. Huo-
limatta siitä, ettei 19-vuoti-
aana kristityksi kääntynyt 
Nadarkhani ole koskaan 
ollut uskonnollisesti aktii-
vinen muslimi, paikallinen 
tuomioistuin säilytti hänen 
kuolemantuomionsa, koska 
Nadarkhani ei oikeudessa 
suostunut kieltämään kris-
tillistä uskoaan.

Kirjelmässä Ashtonille 
todetaan, että Nadarkhanin 
tapaus on jälleen esimerk-
ki uskonnollisesta vainosta 
Iranissa. Eri maiden mepit 

vaativat EU:lta pikaisia toi-
mia tämän tapauksen tuo-
mitsemiseksi ja kristittyjen 
vainojen lopettamiseksi 
maassa. EU:n tulee toimia 
tiiviisti yhdessä ihmisoike-
uksien ja ihmisarvon kunni-
oituksen lisäämiseksi maail-
massa.

 Essayah on jo kirjelmöi-
nyt asiasta Iranin Suomen 
suurlähettiläälle yhdessä 
viiden muun suomalaisme-
pin kanssa sekä kesällä lä-
hestynyt komissiota asiassa 
kirjallisella kysymyksellä. 

Nadarkhanin tapaus on 
saanut laajalti kansainvälis-
tä huomiota. Hirttotuomion 
pelätään toteutuvan aivan 
lähipäivinä.

Essayah vetoaa Nadarkhanin puolesta

Puumalan KD:n 40-vuotisjuhlan puhujat olivat varapuheen-
johtaja Teuvo V. Riikonen ja meppi Sari Essayah.

Essayah ja piirin puheenjohtaja Esko Repo Etelä-Savon 
maakuntaliitossa, isäntänä aluekehityspäällikkö Jukka Ol-
likainen.

Sari Essayah keskustelee MTK:n Etelä-Savon toiminnanjoh-
tajan Vesa Kallion ja hanhiyrittäjä Virpi Rantalaisen kanssa.

mutta aiheuttavat liikenteel-
listä mietintää. Juuri Puu-
malassa on eniten losseja 
kaikista Suomen kunnista.

Palvelevalla asenteella

Puumalan ja Sulkavan 
paikallisosastot liittyivät 
2000-luvun alussa yhteen.

– Vaaleissa valitut edus-
tajat ovat toimissaan pyrki-
neet noudattaneet vaalitee-
maa Palvellen  kansamme 
parhaaksi”.

– Tällä palvelevalla mie-
lellä haluamme jatkaa työtä 
puumalalaisten ja sulka-
valaisten parhaaksi, totesi 
paikallisosaston puheen-
johtaja Olavi Kietäväinen.

Puumalassa 
mitattiin vii-
me kuntavaa-
leissa vaali-
piirin korkein 
kannatuspro-
sentti. KD sai 
äänistä peräti 
11,2 prosenttia.


