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Lähestyvä takaraja jatkokoulutuksissa uhkaa sivutoimisia kuljettajia eniten

Tiistai

Kurssit kasaan ajoissa

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

Sebastian Koskinen
KOKKOLA (KP)
EU-direktiivin mukaan ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen säädöksien mukaisesti, minkä seuraukset saattavat tuntua näkyvästi
tulevan syyskuun 10. päivän jäl-

keen. Tuolloin on kulunut viisi
vuotta 2008 alkaneesta ajasta,
jonka raameissa jokaisen henkilöliikennekuljettajan on täytynyt
hakea viiden kurssin verran jatkokoulutusta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa
viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella, kuitenkin enin-

tään ajaksi jonka ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa.
Koulutuspäällikkö Pekka Luoma Kokkolan ammattiopistosta
toteaa, että näillä näkymin näyttää siltä, että monet kuljettajat eivät saa päiviä täyteen.
– Loppukiriä tulee varmasti
koulutuksissa, ja joitain sivutoi-

misia kuljettajia putoaa hetkeksi pois, kun ei ole koulutuspäiviä
kerättynä.
Sivutoimisia ovat esimerkiksi
urheilujoukkueiden tai seurojen
luottokuskit. Toisin kuin päätoimisten työntekijöiden, sivutoimisten täytyy maksaa kurssit omasta pussista. Luoman mukaan hin-

nat ovat 120 eurosta ylöspäin per
kurssi, mikä tarkoittaa vähintään
600 euron kuluerää viidestä pakollisesta kurssista. Toinen syy
väliaikaisiin putoamisiin löytyy
Ajovarman Lars Suomelan mukaan liikkeellä olevista vääristä
tiedoista.
– Aika paljon on tällaista usko-
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mista, ettei direktiivi ole tullut
voimaan. Joku on joskus sanonut
jotain ja sitten eletään niiden tietojen varassa.
Kursseista vain ennakoivan
ajon sisältö on tarkasti rajattu ja
pakollinen, kun taas neljä muuta
voi valita vapaasti.
Sivu 2
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Äänittäjästä yhtyeen jäseneksi

Alavetelissä Studio 57:ssä yrittäjänä
toimiva Pasi Kauppinen on tehnyt
Sonata Arctican kanssa studioyhteistyötä jo vuosia. Nyt kutsu kävi
myös bändin riveihin, kun Kauppisesta tuli yhtyeen uusi basisti. Sivu 15
Omalla tuotteella
eteenpäin
Ylivieskassa lauantaina
avautuvan ravintola Pikkuveljen toimitusjohtaja
Jari Ruonakoski ei pelkää
kilpailua. –Uudet jutut
saavat ihmiset liikkeelle. Me
teemme omaa juttuamme ja
menemme sillä niin pitkälle,
kuin pääsemme, hän kertoo.
Uudet tilat on suunnitellut
Sirkka-Liisa Kinnunen Trendosta. Sivu 11

KP/JOHANNA KUOPPALA

Tarja Turunen
maalailee

KP/JUKKA LEHOJÄRVI

KOSKIEN VARRET VIRKISTYSKÄYTTÖÖN KANNUKSESSA
Vastavalmistuneessa Virkisty Lestijoella -suunnitelmassa kuntalaisten toiveet ovat konkretisoituneet kolmen kosken ympärille
Kannuksessa. Projektipäällikkö Heidi Kaiposen mukaan kaavailuja virkistyskäytön lisäämiseksi on tehty Välikannuksen
Kattilakoskeen, keskustan Raasakankoskeen sekä Niskankosken suosittuun kalastus- ja retkeilykohteeseen. Sivu 11
Turisteja Perhoon
petojen perässä?
Jouni Nikula (KP)
Keski-Pohjanmaan Matkailuyhdistyksen hallitukseen kuuluva Jorma Tikkanen esittää,
että Perhossa lähdettäisiin
tavoittelemaan siivua petoeläinturismista. Tikkasen mukaan mahdollisuus tarkkailla
luonnonvaraisia susia ja karhuja toisi matkailijoita. – Kuvaajat ja matkailijat toisivat lisävirikettä matkailuun, joka
ei meillä päin ole kovin monipuolista, Tikkanen sanoo.
Perhon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Aleksi Anttila ei innostu aloitteesta. Sivu 2

Moni pietarsaarelainen syntyy
Kokkolassa
Tapio Lehtinen (KP)
Yhä useampi pietarsaarelainen
syntyy Kokkolassa, ja tulevaisuudessa lähes kaikki, sillä Pietarsaaren synnytysosasto saatetaan sulkea. Uusi päivystysasetus astuu voimaan vuoden
2017 alusta, eikä Pietarsaari pysty vastaamaan asetuksen vaatimuksiin. Pietarsaarelaisäideillä
on kaksi vaihtoehtoa, joko Kokkola tai Vaasa. Äitien suosikki on
Kokkola. Yhdeksän kymmenestä pietarsaarelaisäidistä synnytti
Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa, kun oma sairaala oli kesällä kiinni. Sivu 4

OP ennakoi:
säästötarve kasvaa

Kerry: Syyriassa
kemiallisia aseita

HELSINKI (STT)
Suomen julkinen velka kasvaa
verrattain nopeasti, arvioi OPPohjola suhdanne-ennusteessaan. Julkinen velka nousee
pankin mukaan lähelle EU:n
asettamaa 60 prosentin rajaa.
Jos talouskehitys ei yllätä
myönteisesti, lisäsäästöt ovat
vuonna 2015 tarpeen velkakriteerin täyttämiseksi, Heiskanen sanoo. Suomen bruttokansantuote yltää ensi vuonna 1,7
prosentin kasvuun, ennustavat
pankin ekonomistit. Sivu 6

DAMASKOS (STT–Reuters–AFP)
Yhdysvaltain ulkoministerin
John Kerryn mukaan Syyriassa
on epäilyksettä käytetty kemiallisia aseita. Hänen mukaansa
presidentti Barack Obama pitää
tärkeänä, että aseiden käyttäjät
joutuvat vastuuseen teoistaan.
Kerryn mukaan kemiallista asetta käytettiin laajamittaisesti siviilejä vastaan.
Syyrian hallituksella tiedetään
olevan kemiallisia aseita ja se on
osoittanut käytöksellään salaavansa jotain, Kerry sanoi. Sivu 7

Heureka-keskustelu haki yhteishenkeä
”Kaikki tietävät, ettei nykymeno voi jatkua”
Olli Kemppainen, Sanna Nikula
VANTAA (STT)
Osallistujat uskovat Heurekan tilaisuuden lisäävän päättäjien yhteishenkeä. Konkreettisia ratkaisuja siltä ei kuitenkaan odotettu.
Oppositiossa olevien perussuomalaisten nuorisojärjestön puheenjohtaja Simon Elo piti tilaisuutta tarpeellisena. Hän tosin
arvioi, että työryhmätyöskentelyn perusteella vanhemman polven edustajat eivät ole kovin val-

miita tinkimään mistään. Toisaalta heitä ”nuorisojohtajia” kyllä
kuunneltiin.
Elon mielestä kaikki asiat eivät
ole suomalaisten omissa käsissä,
vaikka alustuspuheenvuoroissa
sellaista henkeä luotiinkin.
Hallituksessa olevien kristillisdemokraattien nuorten puheenjohtaja Lauri Kangasniemi arvioi
keskustelujen perusteella kaikkien tietävän, ettei nykymeno voi
jatkua. – Se toiminta, jolla tätä

yhteiskuntaa on pidetty pystyssä
sanotaan 20 viime vuotta, ei ole
kestävää. Ongelma on kuitenkin
siinä, että viime kädessä on niin
paljon eri intressejä, ja kaikilla
on oma näkemys siitä, mitä pitäisi tehdä, Kangasniemi sanoi.
Palvelualojen työnantajien puheenjohtaja, Elinkeinoelämän
keskusliiton hallituksen jäsen
Tuomo Rönkkö sanoo uskovansa
”tänään enemmän kuin eilen” siihen, että rakenteellisia uudistuk-

sia pystytään myös toteuttamaan.
– Parasta on ollut se, että olemme olleet hyvin avoimia ja keskustelleet henkilöinä.
Palvelualojen ammattiliitto Pamin puheenjohtaja Ann Selin ei
usko foorumin muuttavan akuuttia tilannetta. Selin kuitenkin toivoo, että tilaisuus tekee ilmapiirille hyvää myös mahdollisen keskitetyn työmarkkinaratkaisun kannalta.
Sivu 3

Puolukan ostossa kiirettä
Pia Räihälä (KP)
Keski-Pohjanmaan
4H-piiri
ja yhdistykset aloittivat eilen
jokasyksyisen puolukan oston. Muun muassa Kokkolassa ruuhka oli kova.
– Laatikot loppuivat kesken,
ja kuski lähti hakemaan Sotkamosta lisää. Maakunnastakin
on soitettu, että kolkosti tulee
marjaa, kertoo piirin johtaja
Riitta Huhtala.
Toissa vuonna piirin alueella ostettiin puolukkaa 160 000
kiloa, mutta viime vuonna jäätiin 63 000:een. Sadon ostaa

Polarica Oy.
Puolukkaa välitetään ainoastaan 4H:n Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja
Oulun piireissä. Riitta Huhtalan mukaan marjakaupalla on
iso merkitys alueen 4H-toiminnalle varsinkin hyvänä marjavuonna.
4H:n ensi vuoden organisaatiouudistus ei Huhtalan mukaan uhkaa puolukkakauppaa.
– Pyrimme siihen, ettei muutoksia tule. Ostamista koordinoidaan alueella edelleen.
Sivu 4

Tarja Turunen-Cabulilta
tulee kolmen vuoden tauon
jälkeen uusi studioalbumi Colours In The Dark.
Tappajasilmä-Tarjan, kuten
häntä Nightwishin aikoina
Etelä-Amerikassa kutsuttiin,
vuoden 2010 albumin What
Lies Beneath listasijoitus
Suomessa jäi niinkin alhaiseksi kuin sijaan seitsemän.
Tähän Turunen-Cabuli ei ole
LEHTIKUVA/VESA MOILANEN tottunut. Sivu 12

Kun tarkkailu kohdistuu
laajassa mittakaavassa
niin sanottuihin tavallisiin kansalaisiin, voidaan
pohtia, ovatko he tulleet
valtioille uhkiksi.
Sivu 2

OMALLA NIMELLÄ
Minna Ohtamaa

Aina kun kulttuurin saralla päätetään lopettaa jotain, voi olla varma, että se jokin
menee ikiajoiksi. Leikkauspäätökset ovat
varmasti vaikeita, mutta päättäjiltä toivoisi
erityisen paljon harkintakykyä, kun kulttuuria aletaan siivuttaa. Sillä on nimittäin
erityinen asema yhteiskunnassa. Sivu 13
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Minna Saari ja Sari Puhakka laskevat puolukkatiliä Simo Alajoelle Kalajoen marja-asemalla. KP/PIA RÄIHÄLÄ

Keskipohjanmaa näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Tykkää itsesi
ystäväksi Facebookissa tai seuraa
Keskipohjanmaata Twitterissä
@KP24ﬁ

