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Yt-neuvottelut halutaan heti
Kokkolan henkilöstö pyytää neuvotteluja budjettiesityksen 4,3 miljoonan vajeesta
Marja Vilpula
KOKKOLA (KP)
Kokkolan kaupungin henkilöstöjärjestöt ovat jättäneet kaupunginhallitukselle virallisen
neuvottelupyynnön yt-neuvottelujen käynnistämiseksi välittömästi hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksen vuoksi. Budjettiesityksen palkkavara-

uksessa on 4,3 miljoonan euron
vajaus.
Neuvottelupyynnön ovat allekirjoittaneet kuuden pääsopijajärjestön pääluottamusmiehet, jotka edustavat lähes neljäätuhatta kaupungin ja sen
liikelaitosten työntekijää. Järjestöt katsovat, että kunnallisen yt-lain velvoitteet eivät nyt

täyty, vaikka kaupunginhallituksen budjettiesitys aiheuttaa
suuria henkilöstömenojen leikkauksia. Järjestöt ovat jättäneet
erikseen vetoomuksen kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Veikko Laitila kertoo saaneensa tiedon henkilöstöjärjestöjen jättämästä neu-

vottelupyynnöstä.
Kaupunginhallitus käsittelee sitä ensi
maanantaina.
Laitilan mukaan päätösesityksessä todetaan, että kaupunginjohtajan ilmoitus omasta talousarvioesityksestään on jo annettu tiedoksi yhteistyöryhmälle.
Hän kertoo, että myös kaupunginhallituksen esitys informoi-

maanantaina 16.12. Kaupunginhallitus pitää viimeisen kokouksensa samalla viikolla 19.12. Se
päättää normaaliin tapaan valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Laitila kertoo, että se
päättää silloin myös yt-neuvottelujen käynnistämisestä.

santauteihin, mutta ei liian pitkälle vietyyn erikoishoitoon, jota saadaan Oulussa. Keistinen
sanoo. Hän toteaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehdyn strategisesti oikeaan osuneita päätöksiä erikoissairaanhoidossa.
– Ensihoidon keskittäminen
ja sen laatuun painottaminen
vaatii kuitenkin ensi vaiheessa
enemmän varoja. Pidemmällä
tähtäimellä tulee säästöjä, kun
potilas pystytään hoitamaan
ehkä paikan päällä eikä tarvitse tuoda sairaalaan, hän sanoo.
Keistinen torjuu Vasabladetin ja Österbottens Tidningin
(5.12.2013) uutisen, jonka mukaan ministeriö olisi ollut muuttamassa Vaasan keskussairaalaa
paikallistasolle siten, että se ei
olisi päivystävä sairaala.

Britanniassa
torstai-iltana
sähköttömiä talouksia oli yli
100 000, joista valtaosa Skotlannissa. Viranomaiset ilmoittivat myös, että Thamesjoen tulvaportit suljetaan joen tulvimisen estämiseksi.
Myrsky koetteli myös Ruotsia ja Tanskaa, jossa ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa
myrskyn vuoksi. Bodil-myrsky
häiritsi liikennettä molemmissa maissa.

Kulpakko
Perussuomalaisten
EU-ehdokkaaksi

Kipsiammus
aiheutti vaaran
varusmiehille

Lääkäreitä kuoli
Jemenin iskussa
SANAA (STT–AFP–REUTERS)
Jemenissä yli 50 ihmistä kuoli
puolustusministeriöön tehdyssä hyökkäyksessä torstaina.
Ensin itsemurhapommittaja
räjäytti autonsa ministeriön lähellä, ja sen jälkeen aseistautuneet miehet hyökkäsivät sisälle
rakennukseen.
Osa kuolonuhreista oli ministeriön yhteydessä toimivan sairaalan työntekijöitä ja potilaita.
Kuolleiden joukossa oli myös
Saksan kansalaisia. Iskussa haavoittui lisäksi yli 160 ihmistä.
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Kumiseva Karju kevensi juhlaa

Abimiesten Kumiseva Karju -kuoro
esiintyi Kalajoen lukion yhdistetyssä itsenäisyys- ja ylioppilasjuhlassa.
Miehekäs huutokuoro toi arvokkaaseen juhlaan ripauksen huumoSivu 16
ria.
Kauneutta arkipäiväisyydessä
Kruunupyyssä syntynyt
taiteilija-ﬁlosoﬁ Göran
Torrkulla herättelee ihmisiä
löytämään yksinkertaista
kauneutta, joka on usein
piilossa arkipäiväisyytensä
vuoksi. Hänen taidenäyttelynsä avattiin Kokkolassa
eilen.
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Kööpenhamina (STT–AFP–
Ritzau–TT)
Pohjoista Eurooppaa torstaina riepotelleet myrskyt vaativat ainakin kolme kuolonuhria.
Kaksi heistä kuoli Britanniassa
ja yksi Tanskassa. Lisäksi EteläRuotsissa oli myrskyn jäljiltä kadoksissa kaksi merimiestä, joiden pelätään hukkuneen Ystadin edustalla.
Myrskytuulten takia siltoja
suljettiin, lentoja peruttiin ja
ihmisiä evakuoitiin ympäri Eurooppaa.
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KOKKOLA
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Myrsky vaati uhreja
Pohjois-Euroopassa

Pirjo Rautio
VAASA
Kaustislainen Marko Kulpakko
on asetettu Perussuomalaisten
eurovaaliehdokkaaksi. Puoluehallitus on nimennyt EU-vaaleihin kaikkiaan kahdeksan ehdokasta, ja kuudelle on edelleen paikka puolueen vaalilistalla.
Keskipohjalainen ammattiyhdistysaktiivi Marko Kulpakko on myös Kaustisen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja. Hänen mukaansa EU-vaalien tukiryhmän kokoaminen on
jo hyvässä käynnissä.

6. JOULUKUUTA 2013
Hinta 2,50€. Kestotilattuna kotiin 0,74€ (sis. alv 10%)

KP/PÄIVI KARJALAINEN

Tunnustusta
keskussairaalalle
Anita Salmi (KP)
– Keski-Pohjanmaan sairaanhoitoalueella on tehty hyvää työtä,
muun muassa yhteispäivystykseen sijoittamalla ja laatua lisäämällä. Toisaalta on investoitu ensihoitoon hyvin paljon,
mikä on tärkeä painopistealue,
lääkintöneuvos Timo Keistinen
Sosiaali- ja terveysministeriöstä
toteaa.
Esimerkiksi syöpähoidot vaativat isoja investointeja eikä niihin ole Kokkolassa lähdetty. Ne
tehdään Oulun yliopistollisessa
keskussairaalassa.
Toisaalta avosydänkirurgiaa
ei ole myöskään koskaan aloitettu, vaan tämä puoli on hoidettu
Oulussa. Kuitenkin esimerkiksi sepelvaltimotautiin ja useat
muut sydänsairauksiin liittyvät
hoidot Kokkolasta saadaan.
– Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on keskitytty kan-

daan yhteistyöryhmälle ensi
viikolla. Näin tieto menee sille ennen valtuuston kokousta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja katsoo, että riittää, kun
yhteistyöryhmä on saanut riittävän informaation.
Lopullisen päätöksen talousarviosta tekee kaupunginvaltuusto reilun viikon kuluttua

Perjantai
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Lallukan tapaus
hiihtäjän eduksi
Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi Suomen
antidopingtoimikunnan
(ADT) tekemän valituksen
ja piti voimassa päätöksen hiihtäjä Juha Lallukan
vapauttamisesta. ADT ei aio
tyytyä päätökseen. CAS:in
virolaishiihtäjä Andrus Veerpalun vapauttanut päätös
on vaikuttanut ratkaisevasti
Lallukan tapaukseen.
LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN
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KANKAANPÄÄ (STT)
Niinisalon varuskunnassa Kankaanpäässä sattui torstaina läheltä piti -tilanne. Puolustusvoimien räjähdekeskuksen koeammunta epäonnistui ja aiheutti
hengenvaaran joukolle varusmiehiä. He eivät loukkaantuneet.
Yli 42 kiloa painava kipsinen
harjoitusammus ei pysähtynytkään hiekkaesteeseen. Ammus
kimposi yli 500 metrin matkan
Pohjankankaan harjoitusalueelle, jossa oli kymmenkunta Satakunnan tykistörykmentin varusmiestä.

Mielenosoitukset
säestivät
Etyjin kokousta
KIOVA (STT–AFP–TT)
Saksan ulkoministerin Guido Westerwellen mielestä Ukrainan taloudellista ja poliittista painostusta ei voi hyväksyä.
Ministerin verhottu kritiikki oli
osoitettu Venäjälle.
– Meidän on mahdoton hyväksyä viime vuosien kaltaisia
uhkauksia ja taloudellista painostusta, Westerwelle sanoi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin ministerikokouksessa Kiovassa torstaina.
Westerwellen mukaan ukrainalaiset haluavat itse päättää
tulevaisuudestaan.

KP/CLAS-OLAV SLOTTE

Oman historian ja kulttuuriperinnön varaan
pohjautuva itsenäisyyspäivän vietto kunniakäynteineen ja paraateineen on
meillä harras ja juhlava.

LÄHIRUOKA-AATE
TOI KUTSUN
TAMPEREELLE
Lähiruuasta on puhuttu paljon.
Ylivieskalainen ravintoloitsija Jari
Ruonakoski ei ole tyytynyt pelkkiin
puheisiin. Hän toimii lähiruuan puolesta, ja elää
niin kuin opettaa. Hän vetää kahta ravintolaa, joissa
loihditaan lähiruoka-annoksia joka päivä. Panostus on huomatta,
sillä työ toi myös kutsun presidentin itsenäisyyspäiväjuhlien vastaanotolle.

Itsenäisyyttä
reippaasti
Anita Salmi
PIETARSAARI (KP)
Maahanmuuttajien
itsenäisyysjuhla Pietarsaaressa alkoi räväkästi, kun venäläinen
Alekseevin perhe astui estradille. Erilaiset ohjelmanumerot vaihtelivat puhallinmusiikista steppaamiseen. Yhdeksänhenkinen perhe esiintyi
yhdessä tai pienempinä ryhminä.

Tilaisuudessa oli juhlapuheen ohella musiikkiesityksiä, muun muassa maahanmuuttajien kielikoulun oppilaat lauloivat.
Itsenäisyysjuhlaan oli kutsuttu 300 aikuista ja Schauman-sali olikin kutakuinkin
täynnä. Kansallisuuksia oli
noin 30–40. Ja tilaisuuden lopuksi kajautettiin yhdessä
Maamme-laulu.
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KOLUMNI
Jouni Nikula
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Joulukuu on perheenisän pelastus. Viittaan
aamuihin, jolloin lapset nousevat kärppänä
ylös. Puuro maistuu ihmeen hyvin, kun on
palkinto odottamassa.
Sivu 2

www.kp24.f i/kuvagalleria/
joulukalenteri

Alekseevin perhe esiintyy. KP/CLAS-OLAV SLOTTE

Kokkolan vanhankaupungin eli Neristanin perinteinen joulukalenteri
avautuu tänä vuonna myös kuvagalleriaksi KP24:ään. Uusi kuva
päivittyy galleriaan aamupäivisin
jouluaattoon asti.

