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Tiistai
15. TAMMIKUUTA 2008 Tallinnan käräjillä puidaan prons-

sipatsaan mellakoita. Uutistoimis-
to BNS kertoi, että 40-sivuisen 
syytekirjelmän luku täytyi kes-
keyttää tulkin uuvahtamisen takia. 
Sivu 13

Epämieluisa sukunimi ei ole vält-
tämättä elinikäinen riesa, sillä 
nimen voi vaihtaa muutenkin 
kuin avioliiton kautta. Nimen voi 
ottaa kauempaa suvun historiasta 
tai keksiä vaikka itse. Sivu 11

Uusperheissä ja yksinhuoltajan perheissä 
vanhempi puhuu nuorten kanssa talous-
asioista, mikä lisää nuoren kykyjä hoitaa 
raha-asiansa hyvin. Taidot kehittyvät, ja 
nuori oppii vastuulliseksi ja neuvokkaak-
si. Sivu 7

Hoitotakuu ei näy Keski-Pohjan-
maan keskussairaalassa lisäänty-
neinä leikkauksina. Johtajaylilää-
käri Sakari Telimaa sanoo, että 
leikkauksissa ei ole tapahtunut 
määrällistä nousua.

– Viime vuosina leikkauksissa on 
jopa tultu määrällisesti alaspäin. 
Eniten ovat lisääntyneet ortope-
diset leikkaukset. Niitä on noin 
puolet kirurgisista toimenpiteistä, 
sanoo Telimaa.

Suomi on noussut hoitotakuun 
myötä monien ortopedisten leik-
kausten määrässä Pohjoismaiden 
ykköseksi. Kärkkäimpien valtakun-
nallisten arvioiden mukaan jopa 
kolmannes kaikista leikkauksista 
olisi turhia.

Potilaalle on tarjottava sairaala-
hoitoa kuuden kuukauden sisällä 
hoidon tarpeen arvioinnista.

Sivu 3

Leikkausvimma 
ei näy keskus-
sairaalassa

 LYHYESTI

 SITAATTI

 SÄÄ

Sivu 10

■ Alnus ry:n tärkein tavoite 
metsäluontokeskus avaa ovensa 
Tapion Tuvalla Kalajoella kesään 
mennessä.
Yhdistyksen puheenjohtaja, pro-
fessori Matti Palo on tyytyväi-
nen, sillä keskuksen alkurahoitus 
on koossa.
– 10 000 eurolla toiminta lähtee 
käyntiin. Työtä on kuitenkin vielä 
paljon edessä ennen kuin hanke 
on suunnitellussa laajuudessa, 
Palo sanoo.

Sivu 6

Metsäluontokeskus 
kesäksi

■ Keskipohjalaiset käyvät nykyi-
sin päivystysvastaanotolla hyvin 
usein. Tämä johtunee siitä, että 
päivystyksiä on käytetty osittain 
lääkärivajausta korvaamaan. 
Samalla käsitys päivystyksen 
luonteesta on päässyt hämär-
tymään. Tavoitteena on, että 
tulevaisuudessa päivystykseen 
lähdetään vain, kun se on todella 
tarpeellista, kirjoittaa Keski-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
johtaja Hannu Pajunpää.

Sivu 9

Maakunnallisesta 
yhteispäivystyksestä

Jukka Pärssinen (KP)

Ihmiset haluavat kouluttautua 
uusiin ammatteihin. Esimer-
kiksi pätkätyöläiset haluavat 
Kokkolan työvoimatoimiston 
johtajan Matti Sykön mukaan 
koulututtua aloille, joilla tarjo-
taan pysyvää työpaikkaa.

Kysyntää on edelleen kovasti 

metalli- ja venealan yrityksiin. 
Palvelusektori tarvitsee myös 
uusia ihmisiä.

– Ulkomaista työperäistä 
muuttoa kannattaa edistää, 
mutta se ei ole mikään nopea 
ratkaisu työvoimapulaan.

Sivu 4

Uudelleenkoulutuksella
työntekijöitä yrityksiin

Anita Salmi
PIETARSAARI (KP)

Walkin yt-neuvottelut 150 työn-
tekijän tulevaisuudesta ovat al-
kamassa. Yhtiöllä on Pietarsaa-
ressa vajaat 296 työntekijää ja 
noin 103:a neuvottelut koskevat. 
Heistä 70 on tuotannossa.

– Tässä herää huoli koko yksi-

kön tulevaisuudesta. Ei tehtaalla 
näin monta ihmistä tyhjän pant-
tina ole kulkenut, pääluottamus-
mies Kimmo Tyni huomauttaa. 
Jo UPM:n omistuksessa Walkilla 
tehtiin suuria henkilösaneerauk-
sia, viimeksi 2005 Pietarsaaressa 
vähennettiin väkeä noin 50:llä.

Sivu 5

Walkilla huoli 
koko yksiköstä

Airot ja Melat Oy:n toimitusjohtaja Kaj Sandström sanoo, 
että alalle on aiempaa vaikeampaa saada ihmisiä töihin.
Kuva: Elina Paavola

Päivi Savela (KP)

Itella Oyj joutuu selvittämään, 
miten osoitteetonta mainospos-
tia on joutunut runsaasti postin 
paperinkeräysastioihin useilla 
paikkakunnilla Pohjanmaalla. 

Selitystä vaatii muun muassa 
nivalalainen Savenmaa Ky, joka 
vaatii Itellalta 1,3 miljoonan eu-
ron vahingonkorvauksia sopi-
musrikkomuksesta 10 vuoden 
ajalta.

Savenmaan vastuullisen yh-

tiömiehen Hannu Pihlaja-
maan mielestä Itella laskuttaa 
tekemättömästä työstä.

– Meille ei ole koskaan il-
moitettu, että lehtiä on jäänyt 
jakamatta. Mainospostia hä-
vitetään vapaasti eikä ilmoi-

teta asiakkaalle, Pihlajamaa 
sanoo.

Jätepaperin joukosta on löy-
tynyt muutakin mainospostia 
kuten Tuurin Lehti Oy:n Ykkö-
set-lehteä sekä ylivieskalaisen 
J. Kärkkäisen Magneetti-lehteä. 

Kyläkauppias Vesa Keskinen ei 
tiedä, kuinka paljon.

– Häkellyttävä juttu. Yksi Suo-
men luotettavimpia instans-
seja on vetänyt maton jalkojen 
alta, Keskinen ihmettelee.

Itellassa ihmetellään, mistä 

oikein on kyse.
– Jos virheitä on tehty, ne eh-

dottomasti selvitetään ja korja-
taan, sanoo johtaja Pavlos Yli-
nen Itella Viestinvälityksestä.

Sivu 2

Mainospostia päätyi jätepaperiksi
Savenmaa Ky vaatii Itellalta 1,3 miljoonan euron korvauksia

Tulkki uupui Pronssi-
soturi-käräjillä

Sukunimen voi vaihtaaUusperheessä nuori oppii vastuuta

Laineilla tanssijan taivas
Kuva: Päivi Karjalainen

Tutkija Lassi Saressalo kohottaa kulmiaan kuullessaan uuden sanan folkriitti. Hetken asiaa makusteltuaan 
hän toteaa Folklandian, vuosittaisen kansanmusiikin ja -tanssin risteilyn, täyttävän kaikki riitin kriteerit. 
Samanmielinen väki pakkautuu kerran vuodessa laivaan, jonka ohjelmisto on samantyylinen ”nyt ja aina”. Osa 
tulee silkasta tanssin ilosta, osa haluaa esiintyä ja osa kuunnella musiikkia. Sivu 12

Sivu 9

Kotimaiset 
työmarkkinat 
ovat vihdoin 
alkaneet 
toimia niin 
kuin pitääkin.


