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Opiskelemaan

Sudet raadelleet
jälleen lampaita
Leila Päivärinta
leila.paivarinta@kalajokilaakso.fi

Sieviläisellä lammastilalla on jälleen käynyt susilauma raatelemassa lampaita. Arviolta kolmen
suden lauma hiipi yölaitumella
olevan lammaslauman kimppuun perjantain vastaisena yönä ja raateli yhteensä kahdeksaa
lammasta.
– Niistä osa oli vielä elossa, kun
tapaus havaittiin ja mentiin paikalle. Lampaita oli raadeltu kuitenkin niin pahoin, että paikalle
hälytetty eläinlääkäri määräsi nekin lopetettaviksi, kertoo lampolayrittäjä Tiina Säilynoja.
Tilalla oli tapahtuma-aikaan
metsästäjä vartiossa, mutta sudet
pääsivät yllättämään ja hyökkäsivät sellaiselle yölaitumelle, jonne niiden ei oletettu hyökkäävän.
Samalla tilalla kävi kaksi viikkoa
sitten susia, joiden jäljiltä tila menetti yhteensä 20 lammasta. Silloinkin osa raadelluista lampaista
jouduttiin lopettamaan hätäteurastuksella eläinlääkärin määräyksestä.
Sievin ja Kalajoen kuntien rajaalueella on vielä viikon voimassa
Suomen Riistakeskuksen myöntämä yhden suden kaatolupa. Mikä-
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• Sosiaalisen median peruskurssi 7h, 1.10.
• Voimaa myyntiin 26h, 1.10.–12.11.
• Google Drive 5h, 8.10.
• Työelämän englanti – peruskurssi 20h, 8.10.–12.11.
• Tehoa vientiin 14h, 14.-28.10.
• Sosiaalinen media tehokäyttöön 12h, 29.10.–26.11.
• Venäjän kielen ja liiketoimintakulttuurin
perusteet 30h, 27.10.–15.12.
• MS Excel – tehoa taulukkolaskentaan 15h, 5.11.–18.11.
• Lean perusteet 14h, 12.11.–19.11.
Kysy myös asiakaskohtaisia koulutuksia!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
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Kumpulainen selvittää
Selänteen rakennetta
Antti Savela
toimitus@kalajokilaakso.fi

Pyhäjärven kaupunginhallitus
kutsui Pyhäjärven entisen perusturvajohtajan ja Selänteessä vanhustyön palvelulinjan
johtajana työskennelleen Salli
Kumpulaisen valmistelemaan
esityksiä Selänteen kuntayhtymän toiminnan tehostamiseen.
Nykyään Kumpulainen on
eläkkeellä.
Pyhäjärvi on jo aiemmin perustanut työryhmän pohtimaan
ostopalvelujen käyttöä kaupungin omasta vinkkelistä. Kumpulaisen tehtävänä on tehdä esityksiä työryhmälle asiantuntijana, ei ryhmän varsinaisena
jäsenenä.
Hallintojohtaja Henrik Kiviniemi kertoo Pyhäjärvellä olevan suuri kiinnostus tehostaa
Selänteen toimintaa, sillä sotekuntayhtymä käyttää kuusikymmentä prosenttia kaupungin varoista.
Kumpulaisen pesti on alkuvaiheessa kuukausi ja on mahdollista, että asiantuntijan käyt-

töä jatketaan vielä toisella kuukaudella.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maanvuokrasopimuksen
kaupungin ja Pyhäsalmen Rakennus Oy:n perustaman yhtiön
lukuun. Jo aiemmin kaupunki
valtuutti Pyhäsalmen Kehitys
Oy:n osallistumaan kerrostalon
rakennusprojektiin.
Kehitysyhtiö hankkii rakennuksesta 160 neliön tilat ja vuokraa ne edelleen metsänhoitoyhdistyksen käyttöön.
Torin viereen rakennettavaan
kerrostaloon tulee toimitilojen
lisäksi viisi asuinhuoneistoa.
Kaupunki antoi ely-keskukselle tiedot konsernin omistamista
tyhjistä tiloista. Ely oli pyytänyt niitä selvittääkseen turvapaikanhakijoiden majoitukseen
sopivia tiloja laajalta alueelta.
Vastaava selvityspyyntö on lähtenyt kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin.
Kiviniemen mukaan kaupungilla on vapaita tiloja, mutta hän
ei lähde arvioimaan, kuinka hyvin ne soveltuvat turvapaikanhakijoiden majoittamiseen.

Lapsen törkeästä
hyväksikäytöstä
vankeutta
Kalajokilaakso
toimitus@kalajokilaakso.fi

Mies tuomittiin Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa lapsen
törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja karkaamisesta yhteensä vuoden ja 10 kuukauden
vankeuteen.
Mies oli 20-vuotias kesällä
2013, jolloin hyväksikäytöt ta-

pahtuivat. Mies karkasi vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen
poliisilta juoksemalla elokuussa 2013, mutta poliisikoira löysi
hänet puolen tunnin etsimisen
jälkeen.
Seksuaalirikoksen asiakirjat
on määrätty salaisiksi. Tuomittu
joutuu korvaamaan asianomistajalle kärsimyksestä 3 500 euroa viivästyskorkoineen.

li sutta ei saada pyydettyä viikon
sisällä, tulevat metsästäjät todennäköisesti hakemaan uutta poikkeuslupaa suden kaatoon.
– Tästä ei ole vielä keretty keskenään puhua, mutta näin arviolta
toimimme, sanoo Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen
petoyhdyshenkilö Vesa Haapakoski. Samaa arvioi myös Sievin
petoyhdyshenkilö Esko Ainasoja.
Lampaille on sieviläistilalla tehty porukalla aitoja ja laumojen on
annettu olla useammalla yölaitumella, minkä lisäksi lampolayrittäjien tilaa ovat omistajien lisäksi
vartioineet öisin myös paikalliset
metsästäjät.
– Tapahtumayönä metsästäjä
oli tornissa vartiossa, mutta siitä huolimatta sudet pääsivät pimeän turvin hyökkäämään lauman kimppuun. Epäilys heräsi,
kun kuului pieni kolahdus eli ilmeisesti sudet tulivat silloin aidan
läpi. Hyökkäyksen kohteeksi joutuneet lampaat olivat puolestaan
hiiren hiljaa, yrittäjä kertoo.
Petoyhdyshenkilö Ainasoja vahvistaa lampaiden reagoivan vaaratilanteeseen olemalla aivan hiljaa,
varoittavaan määkimisen ääneen
ei voi luottaa ja siksi susien liikkeitä on seurattava öisin paikan

Töihin
päällä lammastiloilla.
Susien liikkeiden seuraaminen
on tähän aikaan vuodesta muutenkin hankalinta. Jälkien etsiminen on työläämpää lumettomasta
maastosta ja pimeällä saalistavien, pitkiäkin matkoja liikkuvien
susilaumojen liikkeitä vaikea tarkasti arvioida.
– Susien määrää on myös vaikea
tietää, mutta niitä voi olla jopa
kahdeksan kappaletta poikkeusluvan määrittelemällä Sievin ja
Kalajoen raja-alueella, laskeskelee Esko Ainasoja.
Hänen arvionsa on, että Suomessa on tällä hetkellä erittäin
paljon susia, koska sudella on
yleensä useita poikasia. Niiden
lisääntyessä susien kokonaismäärä kasvaa nopeasti yllättävänkin
suureksi.
Kalajoen Rautiossa susista tehtiin loppukesästä useita näköhavaintoja susista, joista osa tehtiin
aivan lähietäisyydeltä pihapiiristä ja tiellä.
– Viime aikoina susihavaintoja
on tehty vähemmän, eikä lainkaan näköhavaintoja. Jälkiä ja ääniä sen sijaan on nähty ja kuultu
ja ihmiset toivoisivat, että susitilanne saataisiin hallintaan, Vesa
Haapakoski tiivistää.

MENESTYS VAATII TEKIJÖITÄ! Kotiräätälipalvelumme
synnyttämä kiinnostus ja aluerakentamisen kasvava kysyntä
vaativat lisää ammattilaisia. Haemme nyt:

ArkkitehtiA tAi rAkennusinsinööriä
pääkonttorillemme oulunsaloon tai
talotehtaallemme nivalaan
Tehtäviisi kuuluvat uusien pientaloratkaisujen suunnittelu sekä
asiakastoiveiden räätälöinti toimivaksi kokonaisuudeksi. Käytössämme on Vertex-ohjelmisto, jonka hallitseminen katsotaan
eduksi. Arvostamme aikaisempaa kokemusta pientalojen teollisesta suunnittelusta ja/tai mallistojen suunnittelusta. Aluerakentamisen kysynnän kasvun myötä arvostamme osaamista ja kokemusta isommista pientalokokonaisuuksista.
Tarjoamme alan johtavan ja aktiivisesti kehittyvän yrityksen
vahvan tuen, laajan työkaluvalikoiman sekä kilpailukykyisen
palkkauksen. Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Lisätiedot: Hannu Savukoski, 050 383 8682 tai Jarmo Huhtala,
0500 865 944. Hakemukset 30.9.2015 mennessä osoitteeseen
hannu.savukoski@designtalo.fi.

Kokkimaajoukkue
tavoittelee olympiakultaa
Ruotsalainen gastronomian professori päävalmentajana
Juhani Rintakumpu
juhani.rintakumpu@kalajokilaakso.fi

Suomen kokkimaajoukkueen
johtaja Tapio Laine, varakapteeni Jarkko Pulkkinen ja jäsen Samuel Mikander vierailivat alkuviikosta Haapavedellä ja
Ylivieskassa näyttämässä kokin
taitojaan. Yhtenä vierailun isäntänä toiminut ylivieskalaisen ravintola Pikkuveljen yrittäjä Jari
Ruonakoski oli mukana loihtimassa illaksi tasokasta menuta
maajoukkuemiesten mukana.
Porukan puhemiehenä toiminut Laine totesi kokkien olevan
kaikkialla yhtä suurta perhettä.
Samalla kun tehdään yhdessä,
voi oppia toinen toisiltaan.
– Oma vahvuuteni on varmaankin monipuolisuus, ja
maajoukkueemme on kävelevä
keittokirjasto. Kilpailuissa vahvuutemme on hyvä tiimihenki.
Tavoitteenamme on voittaa kultaa The Culinary Olympics -kisassa Saksan Erfurtissa vuonna
2016, Laine kertoi.
Suomen joukkueen päävalmentajana toimii ruotsalainen
Uumajan yliopiston gastronomian professori ja kokkien maailmanliiton tuomariston puheenjohtaja Gert Klötzke, joka pari
kertaa kuukaudessa treenauttaa
12-jäsenistä olympiavalmennusryhmää.
Edellisissä olympialaisissa
Suomen joukkue sijoittui vuonna 2012 seitsemänneksi 35 maan
joukossa. Pari vuotta myöhemmin oli tuomisina MM-areenalta
jo pronssia, joten olympiakulta
on realistinen tavoite.

Tiskarinkin oltava
olympiatasoa

Vaikka olympiavalmennuksessa on mukana 12 huippukokkia,
varsinaiseen kisaan osallistuu
kuuden hengen joukkue. Kokit
tulevat Tampereen alapuolelta
ja paljolti pääkaupunkiseudulta.
Tapio Laineelle joukkueen johtaminen ja siihen liittyvät työt
ovat tällä hetkellä päätoimi.
– Arkitöiden lisäksi joukkueemme kokoontuu kahdesti
kuukaudessa Raaseporiin, jonka
entinen ammattioppilaitos on
harjoituskeskuksemme. Treenaamme lämpimän ja kylmän

Kokkimaajoukkueen johtaja Tapio Laine tuumasi, että kokit ovat yhtä suurta perhettä, eikä Pikkuveljen Jari Ruonakoskella ollut tähän huomautettavaa. KUVA JUHANI RINTAKUMPU
keittiön ruokien tekemistä.
Laine naurahtaa, että mopo
on keksitty tarkoittaen sitä, ettei
harjoittelu ole jatkuvaa uusien
ruokalajien hakemista. Kuitenkin tekemisen ohessa ideat lentelevät, ja niitä myös testataan.
Itse kisoissa tiimi loihtii 110
hengelle kolmen ruokalajin aterian. Varsinaiseen valmistukseen osallistuu kuusi henkilöä,
ja lisäksi yksi henkilö huolehtii
tiskaamisesta ja siivoamisesta.
Tiskarinkin on oltava olympiatasoa.
Kaikki lähtee jo raaka-aineiden valinnasta ja esivalmiste-

lusta. Laine sanoo, että etenkin kylmissä ruuissa ulkonäöllä
on valtavan suuri rooli. Lämpimän ruuan puolella alkuruoka
tehdään kalasta tai äyriäisistä,
lämminruoka lihasta, linnusta
tai riistasta. Sen sijaan jälkiruuan valmistus on täysin vapaa.

Maku- ja keittiötuomarit
kisassa erikseen

Tapio Laine epäilee, että ruokaolympialaiset ovat suurelle
yleisölle melko tuntematon asia,
mutta kisailulla ovat pitkät perinteet. Ensimmäinen Suomen
kokkimaajoukkue muodostet-

tiin jo vuonna 1952.
Nykyinen olympiajoukkue on
ollut kasassa vuodesta 2010 alkaen. Puskaradion kautta tekijöiksi on etsitty alan taitureita.
Itse kilpailuissa on erikseen
keittiö- ja makutuomaristo. Keittiötuomaristo seuraa kaikkea
työskentelyä, kuten toiminnan
organisointia ja tuotehävikkiä.
Makutuomarit valitsevat 110
annoksesta sattumanvaraisesti annokset. Tavoitteena onkin
mahdollisimman hyvä tasalaatuisuus. Jäljelle jäävät ruuat
myydään yleisölle. Tarjolla on
kaikkiaan lähes tuhat annosta,

sillä seitsemän ryhmää työskentelee kerrallaan.

koulutus alkaa myös Ylivieskassa.
Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta
aikuisopiskelijoille.
Tutkinto antaa valmiudet

työskennellä sosiaali- ja terveysalalla päiväkodeissa, vanhainkodeissa, mielenterveyskuntoutuijien ja vammaisten
palvelukodeissa sekä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Laineella työkokemusta
myös Saksasta ja Norjasta

Tapio Laine on työskennellyt
päällikkötehtävissä muun muassa Imatran valtionhotellissa, ravintola Sipulissa, Grand Marina
Congress Centerissä ja Sodexossa. Häneltä löytyy työkokemusta
myös Saksasta ja Norjasta.
– Emme ole käyneet aikaisemmin näin pohjoisessa työkeikalla, vaikka jonkin verran näitä
teemmekin. Tämä on kaikkinensa ollut hieno kokemus meille,

Laine totesi.
Pikkuveljen Jari Ruonakoski
arvioi, että jokaisella kokilla on
omia vahvuusalueita, ja tällöin
voi oppia kollegalta jotain uutta.

Maajoukkueemme on
kävelevä keittokirjasto.

Kalajoella alkaa lähihoitajakoulutus
Liisa Ängeslevä
liisa.angesleva@kalajokilaakso.fi

Kalajoella alkaa vanhustyöhön
suuntautuva lähihoitajakoulutus tammikuussa 2016. Koulu-

tuksen järjestää Ylivieskan ammattiopisto, joka on pitkään
kouluttanut alueen lähihoitajia.
Koulutus on aikuiskoulutusta ja siihen voi hakeutua kaikki peruskoulun suorittaneet

18 vuotta täyttäneet. Koulutus
toteutetaan päiväopetuksena.
Opiskelut sisältävät myös verkko-opiskelua sekä työssäoppimista.
Kalajoen lisäksi lähihoitaja-

Tutkinto antaa valmiuksia
myös itsenäisenä yrittäjänä
toimimiseen.
Näyttötutkinnossa ammattitaito osoitetaan työssäoppimisen aikana tutkinnon osittain.

