4

sunnuntaina
21. elokuuta 2011

uutiset
UUTISPÄÄLLIKKÖ

TOIMITUSSIHTEERIT

Mirja Kauppila-Laine
puhelin arkipäivisin: 010 8336 244, faksi: 010 8336 659
sähköposti: toimitus@lansi-suomi.ﬁ
mirja.kauppila-laine@lansi-suomi.ﬁ

Samuli Lahdenmaa,
Petri Parppei ja Jaana Vieno
puhelin iltaisin: 010 8336 243
faksi: 010 8336 659

Veneilijöitä epäillään
luvattomasta rajanylityksestä

Japanissa keksittiin
halpaversio säteilymittarista

JOENSUU Kolmen henkilön epäillään ylittäneen luvatta rajan

TOKIO Japanilaistutkija on kehittänyt uudenlaisen, edullisen

Venäjältä Suomeen Joensuun Tuupovaarassa lauantaina iltapäivällä. Rajavartiolaitoksen mukaan rajanylitys tapahtui Korpijärvellä rajalla sijaitsevan Hopeasaaren alueella.
Epäillyt olivat liikkeellä perämoottorilla varustetulla kumiveneellä. He tulivat noin 50 metriä Suomen puolelle ja palasivat
takaisin Venäjälle.
Tapauksesta rajavartiostolle ilmoitti paikallinen asukas kesäasunnoltaan.
Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii tapahtumaa valtionrajarikoksena.

säteilymittarin. Mittarien kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti Japanissa Fukushiman ydinturman jälkeen.
Kioton yliopiston professorin Hidehito Nakamuran
kehittämä mittari valmistetaan samasta materiaalista kuin
kierrätysmuovipullot. Sen valmistaminen maksaa 90 prosenttia
vähemmän kuin nykyisin yleisimmin käytössä olevien mittauslaitteiden.
Uudenlaisen mittarin hinnaksi tullee noin 90 euroa. Ensimmäiset laitteet saadaan viranomaisten ja yritysten käyttöön
syyskuun loppuun mennessä.

Tomi Hirvinen

Ydinvoiman vastustajat
Olkiluodontien tukkeena
Liikenne kulki läpi päivän suuremmitta ongelmitta.
Päivi Räsäsellä ei ollut haastajaa puolueensa puheenjohtajaksi.

Juha Sinisalo

EURAJOKI

Räsänen jatkaa
KD:n johdossa,
Ahvenjärvi varapuheenjohtajaksi
KOKKOLA
STT
Päivi Räsänen valittiin yksimielisesti jatkamaan kristillisdemokraattisen puolueen johtajana.
Kristillisdemokraattien puoluekokous valitsi Räsäsen puheenjohtajaksi seuraavalle
kaksivuotiskaudelle. Hänellä ei
ollut vastaehdokasta.
Nykyinen sisäministeri Räsänen on johtanut puoluetta vuodesta 2004.
Varapuheenjohtajiksi valittiin
savonlinnalainen rehtori Teuvo
V. Riikonen, satakuntalainen
kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi ja helsinkiläinen erikoislääkäri Sari Mäkimattila.
Riikonen sai äänestyksessä 189
ääntä, Ahvenjärvi 181 ja Mäkimattila 118.
Riikonen nousi puolueen varapuheenjohtajistossa kakkospaikalta ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Mäkimattila
äänestettiin puheenjohtajistoon
vaalivaliokunnan esityksen ulkopuolelta. Hän päihitti äänestyksessä valiokunnan kolmanneksi varapuheenjohtajaksi
esittämän kuopiolaisen Aino
Syrjäsen.

Syrjänen on kristillisdemokraattisten nuorten varapuheenjohtaja.
Riikonen vastaanotti tehtävän
tyynesti, vaikka Räsäsen ministerikiireet lisännevät häneen
kohdistuvaa huomiota.
– Varapuheenjohtajilla on tietyt tehtävät: mielipidekirjoitukset, kokoukset, kentän tukeminen, toimittajille vastaaminen.
Puoluetta johtaa vain yksi henkilö.

Kuntavaaliehdokkaiden
kerääminen alkoi jo
Puoluesihteeriksi perjantaina
valittu Asmo Maanselkä, 29,
pääsi saman tien esittelemään
puolueelle laatimansa periaatteellisen toimintasuunnitelman.
Tärkeimmäksi koitokseksi
seuraavan kahden vuoden aikana hän nosti syksyn 2012 kunnallisvaalit. Tuore puoluesihteeri yllätti kokousväen jakamalla
kaikille suostumuslomakkeet
ehdokkaaksi.
– Sen täyttäminen on teidän
tahtonne ilmaisu, että tahdotte
auttaa Päiviä (Räsänen), Saria
(Essayah), Peteriä (Östman)
ja kaikkia kansanedustajia kantamaan vastuuta, hän usutti.

Porin yliopistokeskus sai kehut
tiedottamisesta
PORI
LÄNSI-SUOMI
Satakunnan Journalistit on
myöntänyt hyvän tiedottamisen
Hunajapytyn vuonna 2011 Porin
yliopistokeskukselle. Huonon
tiedottamisen Suolasalkkarin
taas saa Euran Kauttualla toimiva japanilais-suomalainen JTK
Jujo Thermal Kauttua Oy.
Porin yliopistokeskus sai kehuja siitä, että sen tutkijat ja asiantuntijat ymmärtävät tieteen
tulosten kansantajuisen esittämisen, eivätkä sekoita uutista ja
tieteellistä julkaisua. Lisäksi yliopistokeskuksesta löytyy päte-

viä ja asiansa selkeästi esittäviä
asiantuntijoita.
Huonon tiedottamisen Suolasalkkari lankesi JTK Jujo Thermal Kauttua Oy:lle toukokuussa sattuneen kemikaalivuodon
tiedotuksesta. Tuolloin yhtiön
paperitehtaalta pääsi Eurajokeen noin tuhat kiloa bisfenoliA-kemikaalia.
Satakunnan Journalistien
mielestä yhtiön vitkuttelu onnettomuuden tiedottamisessa osoitti piittaamattomuutta.
Terveyttä uhkaavasta onnettomuudesta pitää voida kertoa
välittömästi myös viikonlopun
aikana.

Pöllejä putosi tielle
pitkin matkaa
KUOPIO
STT
Täysperävaunusta tielle pudonneet pöllit aiheuttivat vaaraa
valtatie viidellä Pohjois-Savossa perjantaina. Tielle pudonneet
2,5 metrin mittaiset pöllit vaurioittivat ainakin yhtä henkilöautoa Kuopion lähellä. Henki-

lövahingoilta vältyttiin.
Kuorma oli lastattu Kouvolassa. Poliisin mukaan tukkiniput oli sidottu kukin yhdellä
kuormaliinalla. Sidonta ei ollut
kuitenkaan riittävä, ja tukkeja
pääsi putoamaan tielle pitkin
matkaa.
Rekka saatiin pysäytettyä
Kuopiossa.

Toivon, että
ydinvoimaa
ei missään enää
rakennettaisi, ennen
kuin varmasti tiedetään,
kuinka ydinjäte
voidaan hävittää.”

”

ANNA-LEENA PYYKÖNEN,
LÄNSI-SUOMI
Ydinvoimaa vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat eilispäiväksi valtatie 8:n ja Olkiluodontien
risteykseen.
Mielenosoituksen aikana osa
paikalla olijoista pyrki sulkemaan ydinvoimalaan johtavia
teitä.
Liikenne kulki kuitenkin eilisen aikana pääosin sujuvasti.
Sohantien liikenne oli ennen
aamukuutta hetkellisesti poikki
mielenosoittajien tielle tuoman
pyramidirakennelman vuoksi.
Rakennelman päällä oli ihminen, ja siihen oli kahliutunut
kolme muuta henkilöä. Poliisi
ja pelastuslaitos purkivat tilanteen nopeasti.

Poliisi korjasi
noin 50 talteen
Mielenosoittajaryhmät asettuivat kahdesti myös tukkimaan
Olkiluodontien.
Poliisi otti mielenosoituspäivänä kiinni yhteensä noin viisikymmentä henkilöä, joille kir-

Mielenosoittaja Tatiana Kulbakina

rauhallisissa tunnelmissa. Varmuuden vuoksi Olkiluodossa
oli päivän aikana runsaasti poliiseja. Heidän tavoitteenaan oli
välttää henkilövahinkojen syntyminen ja pitää liikenneväylät
auki.

Murmanskissa
iso ongelma
Venäjän Murmanskista kotoisin
oleva Tatiana Kulbakina kertoi, että päätti jo alkukesästä tulevansa mielenosoitukseen. Hän
kertoi ydinvoiman olevan Murmanskissa ongelmallinen asia.
– Viranomaiset ovat lainanneet rahaa parantaakseen turvallisuutta, mutta sitä ei ole
käytetty järkevästi, Tatiana Kulbakina sanoi.
– Toivon, että ydinvoimaa
ei missään enää rakennettaisi,
ennen kuin varmasti tiedetään,
kuinka ydinjäte voidaan hävittää, hän mietti.
Mielenosoitus päättyi illalla
puoli seitsemän maissa.

Myös ensi vuodeksi
mielenosoitusta

Murmanskista tulleen Tatiana Kulbakinan seurana mielenosoituksessa oli porilainen Matti Vuorenpää.
joitettiin sakkoja niskoittelusta.
Lisäksi poliisi ohjasi lähimaastosta tavattuja aktivisteja viralliselle mielenosoitusalueelle.

Ydinvoimalaitoksen käyttöhenkilöstön työvuorojen vaihdot sujuivat päivän aikana normaalisti.

Virallisella mielenosoituspaikalla näkyi banderolleja ja
ydinvoimasta varoittavia iskulauseita, mutta tapahtuma sujui

Mielenosoituksella haluttiin
protestoida lisäydinvoiman rakentamista ja ydinvoiman käyttöä. Se oli jatkoa viimevuotiselle
vastaavalle tapahtumalle.
– Ilmassa on ajatus, että järjestämme mielenosoituksen
samoihin aikoihin jälleen ensi
vuonna, tapahtumaan osallistunut Tarna Kannisto totesi.

Ilmassa on ajatus,
että järjestämme
mielenosoituksen
samoihin aikoihin
jälleen ensi vuonna.”

”

Mielenosoittaja Tarna Kannisto

Markkinatunnelmaa maistelemassa
Juha Sinisalo

EURAJOKI
ANNA-LEENA PYYKÖNEN,
LÄNSI-SUOMI
Pärekoreja, metrilakua, pehmoleluja. Lompakoita, harjoja
ja vaatteita. Eurajoen markkinat keräsivät vanhan Sparin
pihan täyteen myyntikojuja ja
elämää.
Ihmiset kiertelivät markkina-aluetta iltapäivän auringosta nauttien. Eurajokelainen Oili Säike oli pysähtynyt sukkia
myyvän kojun äärelle.
– Tulin tänne markkinoille jo
vähän ennen kymmentä, Säike
kertoili samalla kun kyseli Harjavallasta saapuneelta kauppiaalta tietoja tämän tuotteista.
– Suurin osa tavarasta on suomalaista, Antti Riihiluoma
kehui myyntipöytänsä takaa.

Eurajokelainen Oili Säike pysähtyi tutkimaan Antti Riihiluoman
myyntikojun valikoimaa.

Kutsu hevoskyntökisoihin
Markkinoilla Eurajoen vuoden
2011 kartanonrouvaksi valittiin
Vappu Heikkilä ja kartanonherraksi Seppo Lempainen.
Molemmat ovat tehneet varsinaisen työuransa ulkopuolella
myös paljon vapaaehtoistyötä.
Kartanonrouvan taustalta
löytyi muun muassa runsaasti erilaisia yhdistystoimia ja
osuuskaupan luottamustehtäviä. Kartanonherra puolestaan
oli vaikuttanut etenkin suunnistuskuvioissa: hän oli ollut esimerkiksi mukana järjestämässä
Hiisi-Jukolaa.
– Ihmeelliseltä tuntuu, Vappu
Heikkilä hymyili.
– Kartanonherran nimitys
kuulostaa mahtavalta, ja onhan
se sitä joskus ollutkin, mutta Eurajoella se on arvonimi. Olemme eurajokelaisten palvelijoita
ensi vuoden, Seppo Lempainen
taas lupasi.
Kaksikon ensimmäinen edustustilaisuus näkyi jo horisontissa. Lempainen kertoi naurahtaen, että he olivat juuri saaneet
kutsun seuraavana viikonloppuna Vuojoen kartanolla pidettä-

Lauri Nordberg taituroi Eetu Nurmiselle ilmapallokoiran.
viin suomenhevosten SM-kyntökisoihin.

Tuttujen tapaaminen
houkutteli markkinoille

Eurajokelainen Saara Nurminen oli etsinyt matalaa tuolia. Markkinoilta löytyi juuri sopiva jakkara,
jota Taru Nurminen auttoi nostamaan rollaattorin kyytiin.

Ilmapalloeläimiä lapsille taitavissa sormissaan pyöräyttelevä
taikuri Lauri Nordberg kertoi
koirapallon olevan lasten suosikki. Sellaisen sai myös euralainen Eetu Nurminen.
– Tehdäänkö tavallinen koira
vai villakoira, tiedusteli taikuri,
ennen kuin luovutti valmiin pallon pojan käsiin.
Eetu Nurminen oli saapunut
paikalle äitinsä Taru Nurmisen ja samaan seurueeseen

kuuluvan Ralf Brücknerin
kanssa.
– Olen kotoisin Eurajoelta, ja
täällä markkinoilla näkee aina
vanhoja tuttuja, Taru Nurminen selitti.
– Yritimme osuttaa tulomme niin, että olisimme nähneet
kartanonherran ja kartanonrouvan valinnan, mutta emme ihan
ennättäneet. Nyt tarkoitus on
kierrellä ja katsella, hän kertoi
ja kehui säänkin sopivan hyvin
rauhalliseen kiertelyyn.
Myyntikojujen lisäksi markkinayleisö pääsi tutustumaan
muun muassa vanhoihin traktoreihin ja sambaesityksiin.

