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Suuri Keno-potti Pietarsaareen
PIETARSAARI (KP)
Sunnuntain suurin Kenovoitto
meni Pietarsaareen, jossa juhlittiin 200 000 euron pottia. 10tason Kenosta euron panoksella
tullut voitto oli pelattu Pietar-

saaren K-Citymarketissa.
Lauantain lottoarvonnassa
ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta 6+1 -tuloksia löytyi peräti yhdeksän. Jokainen
voittaja kuittaa rivillään runsaat 20 000 euroa, ja yksi näistä

voitoista osui myös Pietarsaareen.
Vuonna 2002 alkanut keno
on Veikkauksen toiseksi suosituin peli. Kenoa pelattiin
vuonna 2009 lähes 333 miljoonalla eurolla.

Vuosi sitten Tapiola ilmoitti avaavansa uuden 60-70 henkeä työllistävän
asiakaspalvelukeskuksen Kokkolaan. Nyt uudet tilat ovat valmistuneet
ja kutsumme Teidät avajaisiin tutustumaan Tapiolan toimintaan.

KUTSU
Kokkolan asiakaspalvelukeskuksen Rantakatu 16

AVAJAISIIN
to 5.8. klo 9-17
Koko päivän alueella:
Tapiolan palvelutarjooma esittäytyy
Messuosastoillamme
Tutustu asiakaspalvelukeskuksen työhön
Posetiivari Alfred musisoi ja taiteilee ilmapalloja
Kolikkokone - iske itsellesi Tapiola-kolikko
Lapsille onnenpyörä, ilmapalloja,
kasvomaalausta ym
Makkaraa, lättyjä, täytekakkukahvit

Kaksi vanhaa tukkijätkää, ja kolmantena Matti Palo. Filmifestivaalia järjestelevä Palo on ollut tukinuitossa opiskeluaikoinaan. Kuva: Pia Räihälä

Filmifestivaali kertoo kadonneesta ammattiryhmästä

Tukkilaiset tulevat taas
Pia Räihälä
KALAJOKI (KP)
Suomessa ei liene jokea tai
puroakaan, jota pitkin ei
olisi joskus uitettu tukkeja.
Näin arvelee professori Matti
Palo, joka toimii metsäkulttuuria vaalivassa Alnus ry:ssä.
Yhdistys on järjestämässä Kalajoelle ja Toholammille tukkilaisfilmifestivaalia.
– Järvi- ja merenrantauittoa
tehdään vielä, mutta elokuvien esittämä tukkilaismiljöö
on kadonnut, Palo toteaa.
Tukkilaiskulttuuria on kuitenkin tallennettu hyvin,
sillä Suomessa on tehty vuosien 1923–2004 aikana peräti
29 pitkää tukkilaiselokuvaa
ja lisäksi satoja lyhytelokuvia. Koko elokuvatuotantoon
suhteutettuna tukkilaisfilmejä on tehty enemmän
kuin missään muualla.
– Tukkilaiselokuvat ovat
suomalaisia lännenfilmejä,
vertaa Alnus ry:n puheenjohtaja Tapio Salmela.
Tiettävästi maailman ensimmäinen tukkilaisfilmifestivaali Me tulemme taas
järjestetään 1.–5.9., ja sen
aikana esitetään viisi pitkää
elokuvaa. Elokuvat on valin-

nut Pekka Kaarninen, joka
tekee Tampereella väitöskirjaa tukkilaiselokuvista.
Kalajoella Tapion Tuvalla
avattiin eilen filmifestivaaliin liittyvä näyttely, jossa
on kymmenen tukkilaisfilmijulistetta. Tukea festivaalille on saatu Metsämiesten
säätiöltä.

Pölönen esittelee
Kuningasjätkän
Festivaali alkaa Toholammilta
Kuningasjätkä-elokuvan ulkoilmaesityksellä.
Riutankosken rannalla pidettävässä
elokuvaillassa
johdantoluennon pitää itse
elokuvan ohjaaja, ”lamppilaisten vävypoika” Markku
Pölönen. Lisäksi kannuslainen Kari Uusiportimo laskee
tukilla Riutankosken, ja Toholammin Mieslaulajat esittävät tukkilaislauluja.
– On suuri ilo, että Markku
Pölönen saapuu itse paikalle.
Kuningasjätkän tekeminen
on ollut jännittävää, sillä
stunteista huolimatta siellä
on ollut välillä näyttelijöitä
hengenvaarassa, tietää Matti
Palo.
Tapion Tuvalla nähdään

Kasvukausi noin
viikon edellä
(KP)
Kasvukausi Keski-Pohjanmaalla on tällä hetkellä noin
viikon edellä keskiarvoa. Maakunnan viljakasvustot
ovat kauttaaltaan hyväkuntoisia. Tämän hetken tilanteen mukaan niistä on odotettavissa normaalin ja hyvän välillä oleva sato.
Alkukesän kuivuus ja heinäkuun lopun voimakkaat
kuurosateet eivät ole aiheuttanut vahinkoa viljelyksille,
vaikka jonkin verran vaihtelua esiintyy maakunnan
sisällä. Kuivimmilla pelloilla vilja on valmistumassa
kesken kasvun, ja heinäkuun alussa kuivuus heikensi
laitumien kasvua.
Ensimmäiset puinnit alkavat ensi viikolla. Murskesäilöntää varten viljan puinnit voivat alkaa jo tällä viikolla. Ohra- ja ruiskasvustot ovat hyviä tai keskiarvoa
parempia, vehnä- ja kaurakasvustot ovat normaaleja.
Rypsikasvustot ovat hyviä tai normaalia parempia, ja
rikkakasvitilanne on normaali.
Toisen säilörehusadon korjuu on meneillään ja sen
sato on hyvä. Heinäkuun lopun epävakainen sää on
haitannut jonkin verran korjuuta. Myös kolmas säilörehusato on mahdollista korjata. Lopulliseen vilja- ja
säilörehusatoon vaikuttaa loppukesän sääolosuhteet.

Fakta
– Alnus ry on perustettu Toholammilla vuonna 2000.
– Yhdistyksen tarkoituksena on metsäkulttuurin säilyttäminen ja edistäminen sekä metsien historian ja merkityksen
tunnetuksi tekeminen Keski-Pohjanmaalla ja kansainvälisesti.
– Yhdistyksellä on metsäkulttuurikeskus Kalajoella Tapion
Tuvalla.
– Filmifestivaali on yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma.
– Alnus ry järjestää 6.9. Kokkolassa työpajan, jossa päivitetään Elban luontokoulun opastetauluja ja kuullaan metsäasiantuntijoiden esitelmiä.

neljä muuta elokuvaa: Koskenlaskijan morsian (1937),
Laulu tulipunaisesta kukasta
(1938), Kaksi vanhaa tukkijätkää (1954) sekä Tukkijoella (1951). Elokuviin liittyvät johdantoluennot pitää
Pekka Kaarninen, ja ennen
jokaista elokuvaa nähdään
pari lyhytelokuvaa.
Teuvo Pakkalan laulunäytelmään perustuva Tukkijoella lienee kalajokisittain
kiinnostavin elokuva.
– Pakkala on asunut pari
vuotta Kalajoella ja saanut
näytelmäänsä idean Siipojoen uitoista. Tässä on siis
kalajokinen tarina, joka on
elänyt toistasataa vuotta,
Matti Palo huomauttaa.

Palo lisää, että vuonna
1900 ensiesityksensä saanut
laulunäytelmä oli Helsingissä
varsinainen kassamagneetti.
Elokuviakin siitä on tehty
useita.

Uittomiehistä
tuli isäntiä
Ei ole ihme, että Suomessa
oli 20- ja 30-luvuilla tukkilaiselokuvien buumi.
– Suomen viennin arvosta
tuli silloin 70–90 prosenttia metsästä. Tämä heijastui
yhteiskuntaan ja myös taiteisiin. Sibeliuskin nimesi
pianokappaleita puiden mukaan, Palo sanoo.
Uitto oli aikansa kaukokul-

jetusmuoto, jonka korvasivat
kuorma-autot vasta 50-luvulta lähtien metsäautoteiden rakentamisen myötä.
Lestijoessa uitettiin viimeisen kerran vuonna 1957, ja
Iijoella viimeinen uitto oli
vuonna 1991.
Palo on itsekin ollut tukinuitossa parina keväänä 50
vuotta sitten. Käytännön
harjoittelu kuului metsänhoitajan opintoihin.
– Tässä näette elävän tukkijätkän! Ei siellä tosin lauluja kuulunut, eivätkä kylän
naiset tulleet tarjoamaan
kahvia.
Tukilla laskemista Palo ei
ole kokeillut. Alnuksen miehet arvelevat yhdestä suusta,
että se tietäisi varmaa uintireissua.
Mitä tulee tukkilaiselokuvien romantiikkaan, niin
lienee sillä ollut jonkinlainen vastine elävässä elämässäkin. Toholampilainen Palo
tietää, että Riuttasen kylälle
on jäänyt 3–4 uittomiestä
isänniksi.
– Himangallakin puhutaan
uiton tuomista, lisää Tapio
Salmela.

Konsta-rahaa Kaustiselta
Konsta Jylhä ja kansanmusiikki -juhlaraha julkistettiin Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, jossa
säveltäjämestarin 100-vuotisjuhla oli monin tavoin
esillä. Nyt juhlarahaa on
saatavilla Kaustisen pankeista. Juhlarahoja myydään pankeissa vuoden
loppuun saakka. Neljäsosa
jokaisen juhlarahan myyntihinnasta
luovutetaan
Kansanmusiikkisäätiölle.
Myyntihinta on 42 euroa
ja rahan nimellisarvo 10
euroa.
Suomen Rahapaja laski
poikkeuksellisesti liikkeelle
2 000 Konsta Jylhä ja kansanmusiikki -juhlarahaa
Kaustisen kansanmusiik-

kijuhlilla.
Kaustislaisten
toiveesta Suomen Rahapaja
on päättänyt jatkaa juhlarahojen myyntiä Kaustisella pankeissa. Juhlarahaa
voi ostaa Kaustisen Osuuspankista sekä Kortesjärven
Säästöpankin
Kaustisen
toimipisteestä.
– Juhlaraha antaa ihmisille mahdollisuuden kunnioittaa mestaripelimannin muistoa ja olla mukana
turvaamassa
pelimannikulttuurin
jatkuvuutta
tulevinakin vuosina, Kansanmusiikkisäätiön asiamies Kimmo Pajukangas
sanoo.
Juhlarahat laskettiin liikkeelle Kaustisen kansanmusiikkijuhlien Kansansoittajien kuningas -konsertin
yhteydessä. Suomen Rahapajan toimitusjohtaja

TERVETULOA!
Leevi Ainasoja
paikallisjohtaja
Tapiola Keski-Pohjanmaa

pia.raihala@kpk.fi

Neljännes myyntihinnasta Kansanmusiikkisäätiölle

Urpo Nykyri
KAUSTINEN (KP)

Tärkeitä kellonaikoja:
klo 9.00 Tervetuloa Tapiolaan, katuterassi
liiketoimintajohtaja Marjatta Leiviskä
klo 10.00 Tapiola tänään, Hotelli Kokkola, kabinetti 3
Juhlapuhe toimitusjohtaja Harri Lauslahti
klo 13.00 Asiakkaiden omistama Tapiola, katuterassi,
liiketoimintajohtaja Sari Ruottinen
klo 14.00 Tapiola tänään, Hotelli Kokkola, kabinetti 3
Juhlapuhe toimitusjohtaja Harri Lauslahti

Paul Gustafsson luovutti
tilaisuudessa
maakuntaneuvos Viljo S. Määttälälle
ja kapellimestari Juha Kankaalle peilikiiltoiset juhlarahat.
Loput juhlarahat tulevat myyntiin 10. elokuuta
Suomen Rahapajan verkkokauppaan ja jälleenmyyjille.
Peilikiiltoisen
juhlarahan
lyöntimäärä
on 10 000 kappaletta. Himmeäkiiltoista juhlarahaa
on lyöty 5 000 kappaletta.
Juhlarahan on suunnitellut
Reijo Paavilainen. Halkaisijaltaan juhlaraha on 38,6
millimetriä ja se painaa
25,5 grammaa.
– Yhdelle ostajalla ei
myydä hirveän monta rahaa, Kaustisen Osuuspankilta todetaan määrää tarkemmin täsmentämättä.

KOKKOLA
Urh. talo
Ti 3.8. klo 18.30
Info-puh. 0600 30006
((1,75
1,75 €
1,
/min
/m
in + ppvm)
in
vm))
vm
€/min
Liput 15–30 €
Lippukassa avoinna
klo 12–13 ja 2 tuntia
ennen esitystä.
Ennakkomyynti:

Toim.maksu alk. 2,20

S-Etukortilla lipuista
3,50 € alennus myös
perheenjäsenille

Bonbon & Tiina

