Päivän Profeetta
Perjantaina 31. 12. 1999
Istuva taikaministeri Kingsley
Kahlesalpa asettuu ehdolle
jatkokaudelle
Ensi keväänä Britannian taikaministeri valitaan ensimmäistä kertaa demokraattisin vaalein. Päivän
Profeetta tavoitti Taikaministeriön
hyväntekeväisyysjuhlasta istuvan
taikaministeri Kinsgley Kahlesalvan, joka
ilmoitti asettuvansa
ehdolle jatkokaudelle.
– Kaksivuotisen kauteni aikana
olen saanut paljon aikaan, mutta
tekemistä on vielä paljon, Kahlesalpa toteaa. – Olen aloittanut
useita tärkeitä hankkeita, jotka
ovat yhä kesken, ja haluan saattaa
ne myös loppuun.
Kysyttäessä vaaliohjelmastaan
Kahlesalpa on vielä vaitonainen.
Yhtenä teemoistaan Kahlesalpa
mainitsee yhdenvertaisuuden taikayhteiskunnassa.
Ylintä toimeenpanovaltaa käyttävän taikaministerin valinta demokraattisin vaalein on merkittävä
muutos Britannian taikayhteisön
hallintoon. Tähän mennessä taikaministerin on valinnut ylintä lainsäädäntö- ja tuomiovaltaa käyttävä
Velhojen neuvosto, joka säilyttää
itsellään jatkossakin vallan valita
omat jäsenensä.
– Taikaministerin valinta demokraattisin vaalein on ensimmäinen
askel Taikaministeriön toiminnan
muuttamisessa demokraattisemmaksi, kommentoi Velhojen neuvoston jäsen Llewella Roderick.
Päivän Profeetta pyrkii tarjoamaan kaikille taikaministeriehdokkaille tasapuoliset mahdollisuudet
saada kantansa ja linjauksensa lukijain tietoon.
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Iltanumero 1

Uutta vuotta juhlitaan Keijukehdossa arvovaltaisessa seurassa. Kuvassa etualalla taikaministeri Kingsley Kahlesalpa sekä Lucius Malfoy.

Uudenvuoden juhlan hyväntekeväisyyskohde on vielä auki
Uutta vuotta juhlitaan konferenssihotelli Keijukehdossa arvovaltaisessa seurassa. Kutsuttujen
joukossa on Taikaministeriön
korkeimpien viranhaltijoiden lisäksi hyväntekeväisyysjuhlan lahjoittajia sekä muita taikayhteisön
silmäätekeviä. Hieman yllättäen
lopullista päätöstä hyväntekeväisyysjuhlan tuoton sijoituskohteesta ei kuitenkaan vielä ole tehty.
– Keskeisimpänä teemana hyväntekeväisyyskohteen valinnasta käydyissä keskusteluissa on ollut sodan
vastainen työ, kommentoi taikaministeri Kingsley Kahlesalpa.
Muita ehdotettuja hyväntekeväisyyskohteita ovat olleet muun
muassa sodassa vammautuneiden
vähävaraisten hoidon tukeminen
sekä jästiyhteiskunnan sodassa kokemien vahinkojen korvaaminen.
Illan ohjelmassa on muun muas-

sa illallinen, musiikkiesityksiä,
arpajaiset, stipendien jako sekä
tanssia. Ennen varsinaisen pääjuhlan alkua juhlapaikan käytävillä on
kuultu monia mielenkiintoisia keskusteluita ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista.
Varsin moni kutsuttu on kuitenkin juhlasta poissa, ja monet
itse asiassa peruivat tulonsa aivan
viime hetkellä. Huonon osanoton
syitä voidaan vain arvailla, mutta
osansa tässä on varmasti feeniksflunssaepidemialla sekä kilpailevalla Kohtalottarien uudenvuodenjuhlalla.
Kysyttäessä, mitä vasta naimisiin mennyt sotasankari, auroriopiston ensimmäisen vuoden
opiskelija Ronald Weasley odottaa illasta eniten, on vastaus selvä:
– Illallista! Ja tanssia.
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