4 UUTISET
Himangalle
ostolääkäreitä EMA
Groupilta
HIMANKA (KP)
Kalajoen perusturvalautakunta
päätti, että Himangan terveysasemalle ostetaan lääkärityövoimaa
ensi vuodeksi tarpeen mukaan
edelleen EMA Group Oy:ltä hintaan 84 euroa per tunti. Himangan terveysasemalla työskennellyt lääkäri on halukas jatkamaan
nykyisellä työpanoksella myös
vuoden 2017. Palvelua on ostettu
puitesopimuksella EMA Group
Oy:ltä, yrityksen kanssa on neuvoteltu myös henkilön siirtymisestä virkasuhteeseen jatkoajan
jälkeen. Visalan toiminnan lakkauttamisen takia paine perusterveydenhuollossa on kasvanut
niin, että nykyiset avohoidon resurssit tässä muutosvaiheessa tarvitsevat lisäresursointia. Lautakunta päätti palkata psykiatrisen
sairaanhoitajan puolen vuoden
määräajaksi muutosvaiheen kasvaneen potilas/asiakasmäärän takia. Ensisijaisesti yhteistyötä tehdään sairaanhoitopiirin kanssa
rekrytoinnin osalta ja toissijaisesti rekrytoidaan itse. Rahoitus erikoissairaanhoidosta Visalan sairaalan kustannuspaikalta.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2017
lukien 392,00 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 784,01 euroa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään myös sellaisiin
hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää
suuremmiksi ja jotka perustuvat
ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.
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Pakurikäävästä vientivaltti
Tavoitteena jopa 30000 tonnin lasti Kauko-itään
Antti Savela (KP)
Koivikoiden vitsauksena tähän
asti pidetystä pakurikäävästä touhutaan parhaillaan Suomen seuraavaa vientivalttia.
– Jos kaikki menee hyvin, Suomesta voi lähteä kuuden vuoden
kuluttua jopa 30 000 tonnin laivalasti pakurikääpää kohti kaukoitää. Kaukoidässä lääkinnällisten sienten käytöllä on pitkä historia ja kysyntää riittää, ekometsätalouden insinööri Christian
Lankinen kertoo.
Lankinen ja Keski-Pohjanmaan
Metsänomistajien Liitto järjestivät pakurikäävän ”viljelystä ja
tuotannosta” tiedotustilaisuuden metsänomistajille keskiviikkona Kokkolassa.
Pakurikäävän käyttö luontaistuotteena ja esimerkiksi teenä on
ollut tiedossa jo pitkään.
Luonnonvarakeskuksen vuonna 2013 aloittaman ”rahaa rääseiköistä” tutkimuksen tavoitteena on alkaa kasvattaa kääpää tehokkaasti ja pyrkiä sillä tavoin
saamaan lisätuottoa metsänomistajille ja varsinkin sellaisille koivikoille, joista ei tahdo saada tukkipuuta.
Ekometsätalouden insinööri
Christian Lankinen on myynyt
lahottajasienten ymppejä sienenviljelystä kiinnostuneille jo kahden vuoden ajan. Sienen rihmasto puutapissa eli ymppi levittää
sienirihmaston puuhun. Lankisen johtama Nordic Fungi tuottaa laboratoriossaan Tyrnävällä
pakurikäävän ja muiden lahottajasienten puutappiymppejä.
– Rihmasto siirretään puutappeihin, jotka sellaisenaan porataan koivun tai muun lehtipuun
kylkeen. Kuuden vuoden kuluttua paikalla pitäisi olla isohko
pakurikääpä. Luonnonvarakeskuksen vuonna 2013 aloittamassa tutkimuksessa sienirihmaston
istutukset puihin näyttävät lupaavilta, Lankinen kertoo.
Luken tutkimuksessa 23 tilan
puihin eri puolilla maata istutettiin pakurikäävän sienirihmastoa. Jo vuodessa havaittiin, että

Keski-Pohjanmaan metsänomistajat maistelivat keskiviikon infossa sekä pakurista tehtyä uutetta että pakuriteetä. KP/ CLAS-OLAV SLOTTE
suurin osa ympeistä oli lähtenyt
kasvuun ja jopa sormenpäänkokoisia pakurikasvaimia oli havaittu. Luken mukaan sienirihmasto
alkoi kasvaa noin 75 prosentilla
puustosta.

Kuitua parempi
kuutiohinta
Lankisen mukaan pakurikäävästä voi tulla metsissä aktiivisesti
viljeltävä tuote, sillä pakurin kuivattu kilohinta vaihtelee tällä hetkellä 33-50 euron välillä, kun koivukuidun pystyhinta harvennuksilla on 13 euroa kuutio. Yhdestä
koivusta voi saada useamman
kilon pakuria, jonka jälkeen puu
soveltuu vielä energia- ja polttopuuksi.
Pakurikääpä on yksi kaikkein
voimakkaimmista tunnetuista
sieniperäisistä antioksidanteista
ja sen takia erittäin kysytty raaka-aine erityisesti Aasian markkinoilla.

Kääpä lahottaa puuta käyttäen
hyväkseen sen ravintoaineita.
Se kasvaa luontaisesti koivuissa,
pyökeissä, pihlajassa sekä lepissä ilmestyen oksanarpiin, pakkashalkeamiin tai muihin vauriokohtiin.
– Metsänomistajan lupa luontaisen pakurikäävän keruuseen on
peruslähtökohta, toteaa toiminnanjohtaja Manu Purola KeskiPohjanmaan Metsänomistajien
Liitosta.
– Pakurin kysytä on lisääntynyt
ja nyt on aika siirtyä keruutaloudesta viljelytalouteen. Järjestämällä infon asiasta haluamme
laittaa näin alkuun alueella virinneen innostuksen uuteen koivutuotteeseen, Purola kertoo.
Purola korostaa vielä,että metsänomistaja voi halutessaan istuttaa pakurikääpää vain sellaisiin
kasvaviin koivuihin, jotka kaadetaan harvennusvaiheissa pois.
Tällöin samassa kasvatusmetsäs-
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Kysyntä terveysvaikutteisille pakurikääpätuotteille on kovaa,
mutta luontainen keräilytalouteen perustuva tarjonta on aivan
liian vähäistä. Sen takia tarvitaan
pakurikäävän viljelyä.
Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto onkin alueellaan tarttunut aiheeseen metsänomistajien edunvalvojana. Metsänomistajien on mahdollista saada koivusta merkittävää lisätuottoa
6-8 vuoden kasvukierrolla istuttamalla koivuihinsa pakuriymppejä. Koivuun porataan samalle
puolelle noin neljä reikää, joihin
sienirihmasto ympin avulla istutetaan.

Kätilöt vaativat myöhemmin
sairaalalta yhteensä toiselle
miljoonalle nousseita korvauksia työkykynsä menettämisestä. Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi vaatimukset kolme
vuotta kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen.
Vaasan hovioikeus katsoi tuomiossaan kaksi vuotta sitten sairaalan laiminlyöneen työsuojeluvelvollisuuksiaan. Sairaala oli
tiennyt katon vuotaneen. Sairaalan olisi pitänyt selvittää huolellisemmin vuotojen vaikutukset
synnytysosaston tiloissa.
Kun sairaala ei ollut näin tehnyt, hovioikeus katsoi sen olevan vastuussa kätilöiden sairastumisesta ja olevan velvollinen
korvaamaan kätilöille heidän
sairautensa. Korvausmääriin hovioikeus ei ottanut kantaa, vaan
palautti asian siltä osin käräjäoikeuden uuteen käsittelyyn.
Korvausasia on ollut KeskiPohjanmaan
käräjäoikeudessa vireillä kahden vuoden ajan.
Nyt KKO on pannut vireilläololle pisteen, koska on kumonnut
hovioikeuden sairaalalle määräämän velvollisuuden maksaa
korvauksia.
Oikeudenkäyntikulunsa sairaala joutuu kuitenkin maksamaan itse. KKO piti kohtuuttomana sitä, että kätilöt velvoitettaisiin asian hävitessään korvaamaan sairaalan kulut.

Erikoinen anastus Kokkolan
keskustassa keskiviikon vastaisena yönä
KOKKOLA (KP)
Keskiviikon vastaisena yönä kello
kahden aikaan kaksi nuorta miestä oli pysäyttänyt naisen Kokkolan keskustassa. He olivat vaatineet naista luovuttamaan kännykän. Kun nainen ei matkapuhelintaan antanut, miehet olivat naisen
kertoman mukaan ottaneet kännykän väkisin. Tämä jälkeen noin

20-vuotiaat miehet olivat heittäneet kännykän maahan niin kovaa, että se oli mennyt rikki. Naisen kertoman mukaan miehet olivat ulkomaalaisia, heillä oli farkut
ja tummat takit. Toisella miehistä oli leukaparta. Toinen miehistä puhunut suomea huonosti. Poliisi pyytää vihjeitä mahdollisista
tekijöistä numeroon 0295 415 883.

KHO hylkäsi Tuomiperän
tuulivoimapuistovalitukset
Liisa Ängeslevä
YLIVIESKA (KP)
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavasta tehdyt
valitukset. Päätös annettiin tiistaina. Samaan lopputulokseen
oli tullut jo aikaisemmin PohjoisSuomen hallinto-oikeus. Korkein
hallinto-oikeus katsoi, ettei hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ole perusteita.
Osan valituksista KHO jätti
tutkimatta, koska valittajat eivät olleet valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. KHO ei voi ottaa käsittelyyn valitusta, josta
ei ole ensin valitettu hallinto-oi-

keuteen. Valittajia oli yhteensä
47, joista 23:n osalta valitus jätettiin tutkimatta.
KHO katsoi päätöksessään, että Ylivieskan valtuustoin tekemä
päätös Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavasta ei ole
syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Siitä päättäneet eivät
olleet esteellisiä.
Tuomiperän tuulivoimapuiston suunnitteluale sijaitsee noin
12–15 kilometriä Ylivieskan keskustan itäpuolella Ylivieskan
ja Haapaveden välisen maantien ja Kantokylän pohjoispuolisella alueella. Suunnittelualueen pohjoisosista on etäisyyttä
Ylivieskan ja Oulaisten rajaan
noin kilometri. Osayleiskaavan

Pyhäjärven kh Selänteessä
pysymisen kannalla

TARJOUSHINNOISTA!
KOKKOLA

Sanotaan olevan
monia terveysvaikutuksia

Sato kerätään noin 6 vuoden
päästä.
– Liiton järjestämällä isolla yhteishankinnalla
pakuriympin
kappalehinta saadaan edulliseksi, Manu Purola toteaa.
Pakurikasvain imee käytännössä itseensä koivun terveyttä edistävät ainesosat ja on mahlaa arvokkaampaa ja ravinteikkaampaa. Sillä on pitkä käyttöhistoria
perinteisessä kiinalaisessa ja venäläisessä kansanlääketieteessä,
jossa sitä on käytetty jopa vatsa- ja
keuhkosyövän hoitoon sekä vastustuskyvyn ylläpitoon. Pakurin
lääkinnälliset ominaisuudet saadaan parhaiten hyödynnettyä
keittämällä siitä vahvaa teetä.
Pakuria on perinteisesti käytetty myös tulehdusten ja kipujen
hoidossa, immuniteetin tasapainottamisessa sekä vatsa-, suolisto- ja ihovaivoissa. Pakurin sanotaan sisältävän tärkeitä vitamiineja ja mineraaleja ihmiskeholle.

Reima Luukkanen
HELSINKI
Korkein oikeus, KKO, on ratkaissut pitkän korvauskiistan kolmen kätilön työkyvyn menettämisestä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan eduksi. KKO on
kumonnut Vaasan hovioikeuden kiistasta aiemmin antaman
tuomion ja vapauttanut sairaalan sille tuomitusta korvausvastuusta.
KKO:n mukaan keskussairaala
on pystynyt osoittamaan, että
sairaalan synnytysosaston kosteusvauriot ja muut puutteet eivät olleet sen tiedossa ennen kätilöiden sairastumista. Sairaalan muilla osastoilla kosteusongelmia oli tutkittu. Ne eivät ole
voineet johtua samoista syistä
kuin synnytysosaston ongelmat.
Sairaala oli hankkinut selvityksen synnytysosaston kosteusvaurioista sen jälkeen, kun epäily kätilöiden homealtistumisesta oli herännyt osastolla. Näin
ollen sairaala ei KKO:n mukaan
ole laiminlyönyt sille työturvallisuuslaissa määrättyjä velvollisuuksia.
Keski-Pohjanmaan
keskussairaalan kolme kätilöä sairastui astmaan viime vuosikymmenen alkupuolella. Sairaudet
todettiin työperäiseksi ammattitaudiksi. Kaikki sairastuneet
jäivät myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle.

suunnittelualueen pinta-ala on
reilut seitsemän neliökilometriä. Suunnittelualue on pääosin
metsätalouskäytössä.
Lähimmät asuinrakennukset
ovat hiukan alla kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista.
Valittajat katsoivat tuulivoimaloista irtoavasta jäästä aiheutuvan haittaa yksityistielle, mutta
oikeus katsoi vaaran olevan vähäinen muun muassa vähäisten
liikennemäärien takia. Tie kulkee
lähimmillään 230 metrin etäisyydellä tuulivoimaloista.
Melumallinnukset on oikeuden
mukaan tehty asianmukaisesti.
Yhtä vapaa-ajan asuntoa ei ole
merkitty melumallinnusten yh-

teydessä laadittuihin leviämiskarttoihin, mutta oikeus ei pitänyt puutetta niin merkittävänä,
että valtuuston päätös olisi sen takia kumottava. Samainen lomarakennus sijaitsee vakituiseen asumiseen käytetyn kyläalueen sisällä. Oikeus katsoikin, että siksi
melutason ohjearvon yöaikainen
ylittyminen ei merkitse sitä, että
kaava olisi suoraan lainvastainen.
Oikeuden mukaan osayleiskaava täyttää turvallisen ja terveellisen elinympäristön sisältövaatimuksen. Myös maisema- ja
luontoselvitykset on oikeuden
mukaan tehty asianmukaisesti
ja luontoarvojen vaaliminen on
kaavassa otettu huomioon lain
tarkoittamalla tavalla.
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sä voidaan tuottaa esimerkiksi vaneritukkia ja pakurikääpää sekä
vielä energiaa.
– Pakuri sopii niille, jotka haluavat metsästä nopeampaa tuottoa.

Kätilöt hävisivät
vuosien korvauskiistan KKO:ssa

Arja Kangas
PYHÄJÄRVI
Pyhäjärven kaupunginhallitus
esittää tänään torstaina kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, ettei se hyväksy vaatimusta
Pyhäjärven kaupungin eroamisesta kuntayhtymä Selänteestä.
Päätöstä perustellaan sillä, että kuntia sitoo murrosvaiheen
2017 – 2018 ajan edelleen voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamista ja hallintoa koskeva lainsäädäntö.
Kaupunginhallituksen päätös
syntyi kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Asko Kaurasen
(kesk.) esityksestä Paavo Leskisen (kesk.) ja Aimo Karvosen
(vas.) kannattamana äänin 5 – 2.
Kaurasen esityksen puolesta äänestivät myös Kauko Tikkanen
(kesk.) ja Mirja Hynninen (sd.).
Ari Varis (kesk.) esitti Irja Lehtisen (pro) kannattamana, että
kaupunginvaltuusto tekisi eropäätöksen kuntayhtymästä vuoden 2016 aikana.
Va kaupunginjohtaja Veikko

Tikkanen esitti päätösehdotuksessaan, että kuntayhtymässä
pysyttäisiin, mutta sen kanssa neuvoteltaisiin kaupunginvaltuustoa tyydyttävä ratkaisu maaliskuuhun mennessä. Va
kaupunginjohtajan esitys meni
kuitenkin nurin äänin 5 – 0.
Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa tänään torstaina. Aloite Pyhäjärven eroamiselle peruspalvelukuntayhtymän Selänteestä sai alkunsa 11 valtuutetun ja viiden varavaltuutetun
vaatimuksesta. Eroajatuksen
taustalla on pitkään velloneet
epäilykset siitä, ettei kuntayhtymän kustannuksen kohdennu tasavertaisesti jäsenkuntien
kesken. Taustalla on myös epäluottamus kuntayhtymän talouden hoitamisesta. Moni luottamushenkilö on myös vertaillut
palvelulinjojen asiakasmaksuja
ja ihmetellyt suuria kustannuseroja, joita ei heidän mukaansa
voida selittää vain sillä, että Pyhäjärven sairastavuusindeksi on
maan suurin.

Kokkolassa kaupunginhallitus
käsittelee runsaasti asioita
KOKKOLA (KP)
Suomen Kuntaliiton Arttu2tutkimusohjelman perusteella
Kokkolan kaupunginhallituksessa käsitellään runsaasti asioita vastaaviin muihin paikkakuntiin verrattuna.
Kokkolassa kaupunginhallitus kokoontui 30 kertaa vuonna 2015. Käsiteltävänä oli 649
asiakohtaa, mikä on toiseksi
suurin määrä kaikista Arttu2tutkimuskunnista. Varsinkin
alkuvuodesta 2015 oli päätettävänä useita virkojen ja toimien
täyttöön liittyviä asioita ennen
kuin käytäntöjä muutettiin. Suurin osa Kokkolan asioista, 37 %,

koski hallintoa, johtamista ja demokratiaa. Yhdyskuntaa ja ympäristöä, kuten kaava- ja kiinteistöasioita, koski 25 % asioista.
Kokkolan valtuusto piti 10 kokousta ja asiakohtia oli 86. Keskimäärin yhdessä kaupunginhallituksen kokouksessa oli siten 22 asiakohtaa ja valtuustossa 9.
Kokousten kestot olivat tutkimuskuntien keskimääräistä tasoa.
Arttu2-tutkimusohjelmassa on
mukana 40 kuntaa, mutta tässä selvityksessä saa vertailutietoa myös manner-Suomen kunnista yhteensä.

Keski-ikäinen mies löydettiin
hukkuneena Pälkäneellä
PÄLKÄNE (STT)
Pälkäneellä Pirkanmaalla löydettiin tiistai-iltana hukkuneena keski-ikäinen mies, Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin. Mies löydettiin hukkuneena Hausalon
saaren lähettyviltä. Poliisista

kerrottiin, ettei asiaan epäillä
liittyvän rikosta.
Pelastuslaitos sai hälytyksen
asiasta puoli yhdeksän jälkeen
tiistai-iltana.
Hukkuneena
löytyneestä
miehestä kertoi ensin Aamulehti.

