Päivän Profeetta
12. 8. 2000 – Erityisnumero 1
Harkovan ja Desjardins’n
omasta suusta
Päivän Profeetta oikaisee yksinoikeudella juorulehtien spekulaatiota
ja herättää keskustelua ystävyyden
ja parisuhteeen rajoista. Turvallisuuden riveissä toimiva Michael
Harkova ja hallinnosssa työskentelevä Marlène Desjardins antoivat hiljattain haastattelun liittyen
heihin koskeviin suhdejuoruihin.
Onko välillenne kehitellyssä parisuhdeuviossa todella perää?
– Mikä parisuhde? Harkova pudistaa päätään huvittuneena.
– Ystävyyssuhteemme voi oikein
hyvin, kiitos kysymästä, tuumaa
Desjardins naurahtaen samalla.
Mistä oletatte juorujen lähteneen liikkeelle?
– Oletan huhujen saaneen alkunsa ministeriön Millenium-juhlasta. Saavuimme yhdessä paikalle,
vaikkakin erikseen kutsuttuina, ja
vietimme aikaa yhdessä illan mittaan, Harkova toteaa Desjardinsin
nyökkäillessä.
– Vietämme aikaa muutenkin
kuin ”bisnesten” parissa. On aika
vanhanaikaista olettaa että kaksi
eri sukupuolen edustajaa eivät saisi
olla ystäviä ilman että huhumylly
lähtee lentoon, ihmettelevät Desjardins ja Harkova yksissä tuumin.
Loppukommenttia lukijoille?
– Toivon että ihmiset eivät vetäisi
niin suoria johtopäätöksiä näkemästään. Jos tilanne jotain näinkin
kovasti innostaa, niin asianomaisilta voisi toki myös ihan itseltään
kysyä, huomauttaa Harkova..
Päivän Profeetta oudoksuu taipumusta uskoa juoruja liiankin kiivaasti sen sijaan, että ymmärrettäisiin aidon ystävyyden päälle. ~ WR PP ~
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Poikkeusoloissa maksuton

”Me nousemme tuhkasta”
Vuodenvaihteessa pitkäaikaiseen
sairauteen menehtyneen Lady
Ashleig Selwynin työtä jatkaa Ash
Selwyn -säätiö. Päivän Profeetta
haastatteli säätiön johtajaa, professori Leo Valkeapäätä.
– Lady Selwyn tunnettiin väsymättömästä työstään nuorten tukemiseksi kaikissa tilanteissa – oli
kyse sitten lääkinnällisestä avusta,
teekupillisesta oikeaan aikaan tai
vain keskusteluavusta, professori
Valkeapää kertoo.
Säätiön tarkoitus on tukea sellaisia nuoria, jotka eivät tiedä kenen
puoleen ongelmissaan kääntyä. Se
tarjoaa nuorille paikan, jossa heidät otetaan vastaan omana itsenään sellaisena kun he ovat, ilman
syrjintää.
Professori Valkeapää korostaa
erityisesti säätiön Isoveli/Isosisko-ohjelmaa, jossa vapaaehtoiset
noidat ja velhot tarjoutuvat nuorten tukihenkilöiksi.
Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia,
vapaaehtoistyötä ja taustatukitahoja. Säätiön muita merkittäviä toimijoita ovat laulaja Viola Winters,
Velhojen neuvoston jäsen Llewella Roderick, ja säätiöllä on veelayhteisön tuki.
Tylypahkaan
on tunkeutunut jästejä
Vahtimestari Argus Vorolta saadun kirjeen perusteella Tylypahkan noitien ja velhojen koulun
alueelle on tunkeutunut jästejä.
Tylypahkan linnan jästeinkarkoitustaiat ovat mitä ilmeisimmin
pettäneet.
			
~ RM PP ~

Lady Ashleig Selwyn (1974–1999)
Säätiön pääoma muodostuu Lady
Selwynin perinnöstä sekä yksityishenkilöiden lahjoituksista. Merkittäviä lahjoituksia säätiölle ovat tehneet muun muassa Draco Malfoy,
Bill Weasley sekä Viola Winters.
Poikkeustilassa säätiö käyttää varojaan poikkeuksellisella tavalla
säätiön turvaamiseksi.
– Säätiön varoja käytetään turvapaikkojen talouden tukemiseen,
professori Valkeapää toteaa.
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Virallisia tiedotuksia
Jästiautojen kuljettamiseen kykeneviä sekä lentävien luutien
haltijoita, luudantekotaitoisia tai
muuten käsityötaitoisia pyydetään
ilmoittautumaan huollon katokseen tai huoltoryhmän jäsenelle.
Leo Valkeapää siirtyy tutkimusryhmästä turvallisuusryhmään ja
Vera Allison huoltoryhmästa ohjelmaryhmään.
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