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Keksi on helppo vierasvara, mutta 
yksikin keksi voi olla yllättävä kalo-
ripommi. Muutama keksi voi vasta-
ta yhtä ateriaa, joten jokapäiväiseen 
naposteluun tai kahvin kanssa her-
kutteluun sitä ei kannata ottaa.
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Keksi on kaloripommi

PEKKA AHO

Lukioon vai ammattikoulutukseen? 
Millaiset valinnat peruskoulun 
jälkeen takaavat hyvän elämän? 
Keskustele aiheesta tuoreeltaan 
KP24:ssä.

Keskipohjalaiset nuoret jatkavat 
peruskoulun jälkeen mieluummin 
ammatilliseen koulutukseen kuin 
lukioon. Ammattikoulutus on ollut 
lukiota suositumpi vuodesta 2009 
lähtien. Radikaali muutos tapahtui 
Kokkolassa, Kaustisella ja Kannuksessa 
jo 2000–luvun puolivälissä. Lukioon 
jatkaneiden osuus on kaikkein pienin 
Keski-Pohjanmaalla. Tilastokeskuksen 
mukaan koko maassa koulutukset ovat 
lähes yhtä suosittuja.

KESKIPOHJALAINEN NUORI 
SUOSII AMMATTIKOULUA

Kaija Vähäsöyrinki (KP)
Pohjois-Suomen aluehallinto-
virasto otti torstaina vastaan 
hakemuksen erityistarkastuk-
sen tekemisestä Osuuskunta 
PPO:ssa sekä tietyiltä osin sen 
tytär- ja osakkuusyhtiöissä. Ha-
kemuksen allekirjoittajina on 
kymmenen osuuskunnan omis-
tajajäsentä.

Hakijat pyytävät, että alue-
hallintovirasto määrää osuus-
kuntalain mukaisesti erityisen 

tarkastuksen kirjanpidosta, ti-
linpäätöksistä, hallinnosta sekä 
toimitusjohtajan, hallituksen ja 
hallintoneuvoston toimista tam-
mikuusta 2010 alkaen.

Perusteita on neljä. Erityis-
tarkastuksessa pyydetään sel-
vittämään, onko hallinto toi-
minut osuuskunnan sääntöjen 
vastaisesti jakaessaan varoja 
osuuskunnan ulkopuolisille ta-
hoille muun muassa jatkuvina 
sijoituksina tappiolliseen Data-

me -konserniin sekä avokätisenä 
urheiluseurojen sponsorointina.

Selvyyttä halutaan myös sii-
hen, onko hallitus loukan-
nut osuuskuntalaissa määrät-
tyä jäsenten yhdenvertaisuut-
ta osuuksia antaessaan ja jäse-
niä erottaessaan.

Erityistarkastuksen toivotaan 
tuovan selvyyden siitä, ovatko 
hallituksen tekemät päätökset ja 
kohtuuttomien riskien otto pe-
rustuneet luotettaviin liiketoi-

mintalaskelmiin. Esimerkkinä 
mainitaan PPO-Yhtiöiden Ou-
luun Datame-tuotteille raken-
tama oma langaton verkko, jo-
ka ei saanut yhtään asiakasta. 
Noin 1,5 miljoonaa euroa mak-
sanut verkko purettiin pois pi-
an valmistumisen jälkeen.

Erityistarkastushakemus jä-
tettiin aluehallintovirastoon, 
koska enemmistö päätti niin  
24.10. Raahen osuuskuntako-
kouksessa

PPO:sta pyydettiin erityistarkastus
Kohtuutonta riskinottoa ja avokätistä rahanjakoa

PIETARI (STT)   
Greenpeace-aktivisti Sini Saare-
la on päässyt pois pietarilaises-
ta vankilasta odottamaan oikeu-
denkäyntiä.

Saarela näytti iloiselta ja hy-
väkuntoiselta, kun hän lähti tut-
kintavankilasta. Hän sanoi halu-
avansa ensimmäiseksi halata ys-
täviään ja toivoi näkevänsä pian 
omaisiaan.

Epäselvää on edelleen se, pää-
seekö hän matkustamaan pois 

Venäjältä. Tutkintakomitealta 
odotetaan tästä tietoa viimeis-
tään ensi viikolla.

Saarela majoittuu Green-
peacen mukaan toistaiseksi Pie-
tariin, jossa hänelle tehdään lää-
kärintarkastus. Hänellä on myös 
mahdollisuus tavata läheisiään.

Oikeus päätti tiistaina vapaut-
taa hänet takuita vastaan. Saare-
laa syytetään muun muassa hu-
liganismista.
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Saarela iloitsi 
vapaudesta

Greenpeace-aktivisti Sini Saarela vapautui vankilasta iloi-
sena ja hyväkuntoisena.LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

HELSINKI (STT)
Hiihdon Skandinavian cupin 
30 kilometrin yhteislähtökisan 
kärkiryhmä oli aloittanut vii-
meisen viiden kilometrin kier-
roksensa, kun Colliander tunsi 
sydämensä läpättävän poikke-
uksellisella tavalla. 

– Muistan että mielessä kävi, 
että olisi ehkä parempi jättäy-
tyä sivuun, Colliander kertaa 
viime joulukuun tapahtumia 
Norjassa. Kun alamäki vaihtui 
nousuksi, Collianderin silmissä 
sumeni ja hän tuupertui ladul-
le sydämen rytmihäiriön kaa-
tamana. 
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Colliander jätti
kilpahiihdon

Ex-hiihtäjä Niklas Collian-
der. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

HELSINKI (KP)
Kalajoen loma-asuntomessuille 
ei ole asetettu kävijätavoitteita. 
Eilen Helsingissä järjestetys-
sä infotilaisuudessa useat toi-
mittajat tivasivat sitä Suomen 
Asuntomessut Oy:n toimitus-
johtaja Pasi Heiskaselta, mut-
ta turhaan.

Vuoden 2008 loma-asunto-
messut ovat kiinnostaneet suo-
malaisia tähän asti järjestetyis-
tä eniten. Tuolloin Porissa kävi 
parin viikon aikana yhteensä 
65000 ihmistä. Lappeenran-
nan messuilla kesällä 2012 kävi 
runsaat 30000 loma-asumises-
ta kiinnostunutta.
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Loma-asunto- 
messujen tavoitteet
vielä auki

Anita Salmi (KP)
Norbottenissa ja Västerbotte-
nissa vastustetaan Fennovoi-
man ydinvoimalaa. Yhteen-
sä 20 ympäristöpuolueen ja 
vasemmiston paikallisjärjes-
töä sekä ympäristöjärjestöä on 
jättänyt yhteisen lausunton-
sa Fennovoiman yva-ohjelmas-
ta sikäläiselle ympäristöviran-
omaiselle, Naturvårdsverketil-
le.                                       Sivu 7

Fennovoimalle 
vastustusta 
Ruotsista

Illan aikana saatiin kokoon lähes kolme 
miljoonaa euroa, mutta ahdistus ei 
hellittänyt. Mitkään rahat eivät ikinä voi 
auttaa kuin muutamia. Vaikka eihän niin 
saisi ajatella. Pisaroista muodostuu puroja 
ja niin edelleen.  
 Sivu 2

KOLUMNI

Tieto-Finlandia-palkinnon 
on voittanut Ville Kivimäki 
teoksellaan Murtuneet mie-
let – Taistelu suomalaissoti-
laiden hermoista 1939–1945. 
Teos käsittelee rintamamies-
ten psyyken kestämistä ja 
pettämistä.
Voittajan valitsi museonjoh-
taja Maija Tanninen-Mattila 
ja Tieto-Finlandia-palkinnon 
arvo on 30�000 euroa.
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Psyyke kesti 
tai petti

LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Kokkolalaisen Nea Pitkäkan-
kaalla on ikää kuusitoista 
vuotta ja takana lintuharras-
tusta jo lähes saman verran. 
BirdLife Suomi palkitsi 
Nean tänä vuonna Vuoden 
nuorena luontoharrastajana 
- ja halusi samalla rohkaista 
myös muita tyttöjä lintu-
harrastuksen pariin. Pitkä-
kankaalle kiikari on tuttu 
työväline lintumetsällä. 
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Hanna Kauppinen

Etäisimmät kolkatkin ovat 
kiinni postin ”valtakun-
nanverkossa”  Laajakaista-
buumista huolimatta var-
min tapa tavoittaa syrjäky-
lien asukkaat, vanhukset-
kin, on yhä posti. Posti on 
parasta mahdollista aluepo-
litiikkaa. Sivu 2

Nea Pitkäkangas
sai tunnustuksen

KP/CLAS-OLAV SLOTTE

Mikä minusta tulee?
16-vuotias Jani Pesola odottaa 
työkokeilun alkamista. Uusi päivärytmi 
on tervetullutta tyhjän päällä madelleen 
syksyn jälkeen. Peruskoulun arvosanat 
eivät vieneet ammattiopistoon asti. 
Huono todistus taas johtui yhdeksän 
vuotta jatkuneesta kiusaamisesta. 
”Tuntui aika paskalta, mutta koulussa 
ei välitetty”. Pesola sai konkreettista 
apua vasta koulupoliisilta. Nyt Pesola 
tähtää takaisin opiskelun pariin 
oppisopimuskoulutuksen kautta. Sivu 4

KIUSAAMISTA, HUONO 
TODISTUS, EI KOULUA

ANNIINAA VETÄÄ HEVOSHARRASTUS: Anniina Sarkkila on 
päättänyt hakea ammatilliseen koulutukseen. Ypäjän he-
vosopisto on kouluratsastusta harrastavan Sarkkilan ensi-
sijainen vaihtoehto.
–�Koulu edistäisi ratsastusuraa. Sen kautta pääsisi myös ul-
komaille harjoittelemaan ja kilpailemaan, Sarkkila toteaa.
Sarkkila ei kuitenkaan usko sen olevan ensimmäinen ja vii-
meinen ala, jota hän opiskelee.

ANNIKA TÄHTÄÄ KAKSOISTUTKINTOON: Annika Hirvi ha-
luaa yhden ammatin taskuun sosiaali- ja terveysalalta. 
–�Olen halunnut tehdä aina jotain sellaista, jossa saa aut-
taa muita ihmisiä.
Kaksoistutkinto tuntuu Hirvestä hyvältä vaihtoehdolta, sillä 
haaveena on jatkaa psykologiksi. Tet-harjoittelu kampaa-
mossa vakuutti Hirvelle, ettei hän ainakaan halua monen 
yläkoululaisen tytön haaveammattiin.

ONNI HALUAA LUKIOON: Onni Puutio on ollut tet-harjoit-
telussa eduskunnassa, mutta toisaalta häntä kiinnostaa lii-
kunta. Salibandya pelannut Puutio aikoo mennä ensi syk-
synä lukioon, sillä vielä oma ala ei ole selvillä.
–�On sitä jaksanut olla jo yhdeksän vuotta koulussa, niin ei 
kolme vuotta lisää siihen ole paha.
Puutio aikoo jatkaa yliopistoon. Liikuntatiede on yksi vaih-
toehto. TEKSTIT: JOHANNA JUUPALUOMA, KUVAT: JUHA SALLINEN


