
SUNNUNTAI 18. TAMMIKUUTA 2015 K1 3

tänään
Hailuodon värjätty jäkälä on designia
Hailuotolaista värjättyä jäkälää kysytään maailmalla. ”Elävä” 
jäkäläseinä on kuumaa designia, jota italialaiset ja saksalaiset 
sisustustalot tarjoavat asiakkailleen. Jäkälää värjää Polarmoss Oy.
K1 Oulu & seutu, sivu 4

Lyseon pihalta löytyi hienoja lasiesineitä
Oulun Lyseon lukion pihalta nousi viime kesän arkeologisissa 
kaivauksissa poikkeuksellisen monipuolinen 1600-luvun 
löytöaineisto. Oulussa oli jo tuolloin yhteyksiä ympäri Eurooppaa.
K1 Oulu & seutu, sivu 4

Talouden avulla nousuun
Kokoomus on valinnut talouspolitiikan keinot kannatuksensa 
nostamiseksi. Puolue painottaa vaikeita rakenteellisia 
ratkaisuja, verotuksen kiristämisen lopettamista, leikkauksia ja 
valtiontalouden tasapainottamista. 
K1 KOtimaa, sivu 5

Saudeissa valta vaihtuu vaikeasti
Saudi-Arabian 90-vuotias kuningas Abdullah on vakavasti 
sairas. Abdullah on ilmoittanut kruununperijäkseen nuoremman 
velipuolensa Salmanin. 79-vuotias seuraajaehdokas vaikuttaa 
dementoituneelta.
K1 ulKOmaat, sivu 7

Puolustaja Glenn Kärppien sankari
Kärpät paiski täyden iltapuhteen TPS:n kanssa. Puolustaja Ryan 
Glennin jatkoaikamaali takasi oululaisille niukan 2–1-kotivoiton. 
Kärpät johtaa sarjaa viiden pisteen erolla ennen Helsingin IFK:ta.
K1 urheilu, sivu 8

67
Sänky on Liisamaija Laaksosen tulitusta
Näyttelijänä tunnetumpi, mutta käsikirjoittajana arjen huolten 
ja ryppyjen näkijä. Liisamaija Laaksonen säväytti Lumikit-
näytelmällään 80-luvulla. Miten toimii Laaksosen Sänky Oulun 
kaupunginteatterissa?
K2 Kulttuuri, sivu 1

GMO:sta kaivataan lisätietoa
EU:n jäsenmaat ovat saamassa luvan päättää itse 
muuntogeenisten (GMO) kasvien viljelystä. GMO jatkaa kuitenkin 
mielipiteet, koska läheskään kaikkia sen vaikutuksia ei tunneta. 
Tutkimustietoa tarvitaankin lisää.
K2 PääKirjOitus, sivu 4

Vanhassa kakussa ei ole jakovaraa
”Poliitikot ovat perinteisesti olleet enemmän kiinnostuneita 
kakun jakamisesta. Seuraavalla eduskuntakaudella se ei riitä, 
sillä vanhassa kakussa ei ole yhtään jakovaraa”, kirjoittaa Tapio 
Takalo.
K2 luKijalta, sivu 5
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lukijakuva

Nyt se on todistettu: NHL-
kiekkoilijat eivät ole kovin fiksua 
väkeä. Useimmat eivät NHL:n 
omassa Youtube-kyselyssä 
tienneet ainoatakaan Beatles-

jäsentä edes etunimeltä. Vain 
yksi sai melkein neljä oikein, 
mutta hänellä vääntyi McCart-
ney McCarthyksi. Edes ruotsalai-
set eivät pärjänneet testissä.

Sivistysmittauksen karmea tulos tätä mieltä K2, sivu 4

”Sovinnaisesti aja-
teltuna Liisan lis-
ta tuntui poliittisel-
ta itsemurhalta sekä 
henkilö- että puo-
luekohtaisesti.”
Kyösti Karvonen

Patteri
Jäähalli on Sofian 
toinen koti

Huomenna
Voiko elämäänsä hallita?
Moni haluaa hallita elämäänsä täydellisesti ja elää sitä sen 
mukaan kuin olettaa ympäristön sitä odottavan. Asiantuntijan 
mukaan hyvään elämän hallintaan kuuluu kuitenkin myös taito 
olla joustava ja elää vapaasti.

K2 Patteri, sivu 3

Sofia Forsten aloittaa päivänsä aamuvarhain Raksilassa.  
Heti koulupäivän päätteeksi Sofia suuntaa jäähallille,  
missä alkaa seuraava jääharjoitus.

KALLE KVICK

Marjassa.

HENKKA70

Hanna Kuonanoja
Näyttelijä Kari-Pekka Toivosen 
aikatauluun ei viime viikkoina 
ole liiemmin rakoja jäänyt. 

The Addams Familyn ensi-
iltakiireet yhdistettynä Oulun 
kaupunginteatterin taiteelli-
sen johtajan työhön ovat mer-
kinneet sitä, että välillä meno-
ja on saanut suunnitella tähän 
tapaan: 56 minuuttia paikan 

päällä, neljä minuuttia siirty-
miseen.

Kari-Pekka Toivoselle tässä ei 
kuitenkaan ole mitään uutta. 
Hän on Teatterikorkeakoulusta 
valmistumisestaan lähtien näy-
tellyt freelance-pohjalta, mikä 
on merkinnyt päällekkäin me-
neviä asioita ja kiirettä, mutta 
myös mahdollisuutta tehdä hy-

vin monipuolisia töitä.
Myös jatkossa Toivonen ai-

koo pitää huolta siitä, että hän 
pääsee lavalle ei vain taiteellise-
na johtajana vaan myös näytte-
lijänä.

Erityisesti hän nauttii niistä 
hetkistä, kun näytelmä alkaa esi-
tyskertojen myötä elää yleisön-
sä kanssa.
sunnuntai-liite, sivut 15–17

Sunnuntai
Toivonen on tottunut 
minuuttiaikatauluun

Kampaajamaskeeraaja Eija Juutistenaho maskeeraa Oulun kaupun-
ginteatterin taiteellista johtajaa Kari-Pekka Toivosta The Addams  
Family -näytelmän perheenisän rooliin.

PEKKA PEUrA

Helge Murtovaara Kaleva
TyrNävä Passimiesten korviin 
kuuluu laukaus ja muutaman se-
kunnin päästä radiopuhelimesta 
tulee tieto, että ilves on kaadettu.

”Koiramies on ampunut ilvek-
sen seisontahaukkuun. Se oli ly-
hyt ajo. Kaatajaa jo onnitellaan 
puhelimessa”, passissa ollut Li-
mingan seudun riistanhoito-
yhdistyksen petoyhdyshenkilö 
Hannu Pietiläinen sanoo.

Ilveksen kaatanut koiramies 
Matti Myllymäki oli lauantai-
na jo lähdössä kettujahtiin Pu-
dasjärvelle, kun hänet hälytet-
tiin ilvesjahtiin Temmekselle. 
Jahtimiehet arvelivat, että pak-
su ja märkä lumi pakotti ilveksen 
pysähtymään. ”Koira ajoi ilves-
tä vajaan kilometrin, kun se py-
sähtyi. Seisontahaukkuun pää-
sin ampumaan”, Myllymäki ker-
taa onnistunutta kaatoa.

Vaikka ajo lauantaina Temmek-
sen kylän lähettyvillä oli lyhyt, 
niin Riistakeskukselta luvan yh-
den ilveksen kaatamiseen saa-
neet Ala-Temmeksen Erän ja 
Tyrnävän Riistasuojelijat ovat 

viikonloppuisin olleet ilvesjah-
dissa jo kuukauden.

Lauantaisen jahdin valmis-
telut Tyrnävän ja Ala-Temmek-
sen alueella alkoivat heti aamu-
kuuden jälkeen, kun jälkipartiot 
ajoivat autoilla pitkin metsäau-
toteitä etsimässä ilveksen jälkiä.

Aamuyhdeksän seudulla ilves 
paikannettiin Temmeksen kylän 
läheisyydessä sijaitsevalle Kuu-
sikkokankaalle. Siitä alkoi met-
sästyksen käynnistäminen ja 
metsämiesten kokoaminen.

Kun kello lähestyi yhtätois-
ta, valtatie 4:n varresta lähtevän 
metsäautotien varteen oli ko-
koontunut parikymmentä met-
sämiestä. Jahtipäällikkö Tapio 
Uotila soitteli vielä täydennyk-
siä, jotta mottiin saatu ilves ei 
pääse passiketjun läpi.

Kun Uotila näyttää passi- ja 
koiramiehille miten jahdissa 
edetään, niin jännittynyt tunnel-
ma jahtiväen keskuudessa on jo 
silminnähden havaittavissa.

Pietiläinen muistuttaa, että jah-
din täytyy olla hyvin organisoitu 
ja johdettu. Kun iso joukko mie-
hiä on aseiden kanssa liikkeel-
lä, ei luotiaseita voi turvallisuu-
den vuoksi käyttää. Nyt käytetään 
haulikkoja ja karkeampia hauleja.

Passimiehet ovat paikoillaan 
kello 12.40, jolloin koiramiehet 
saavat luvan lähteä ajamaan il-
vestä liikkeelle.

Hieman ennen kello yhtä Pieti-
läisen korvaan tulee tieto, että il-
ves on jo liikkeellä. ”Koira pyörit-
telee kissaa Kuusikkokankaalla.”

Hetken kuluttua tulee tieto, et-
tä koira haukkuu ilvestä yhdes-

sä paikassa. Pietiläisen mieles-
tä se tarkoittaa, että kaato on lä-
hes selvä. Asian varmistaa lopul-
lisesti laukaus ja tieto kaadosta.

Pyyntialueella on kahdeksan 
ilvestä ja ruokaakin riittää, kun 
jäniksiä on paljon.

”Metsäkauriskanta on hävin-
nyt ilvesten vuoksi. Osittain sen 
vuoksi olemme saaneet Riista-
keskukselta kaatoluvan.”

Luvan keskeisenä perustee-
na on valtakunnallisen suurpe-
toseurannan eli Tassu-järjestel-
män havaintotiedot, joiden mu-
kaan ilvesten määrä on alueella 
kasvanut vuosi vuodelta. Pieti-
läisen mukaan osa ilveksistä liik-
kuu jo aivan asutuksen ja ihmis-
ten lähellä.

”On hyvä, että metsässä on 
monipuolisesti eläimiä. En us-
ko, että ilvekset häviävät alueel-
ta. Nyt on tarkoitus pyrkiä pois-
tamaan ne ilvekset, jotka tulevat 
liian lähelle asutusta. Tällä pyri-
tään välttämään turha konflikti 
ihmisten ja ilvesten välillä.”

Katso video
www.kaleva.fi

Ilves kaatui Temmeksellä
Kuukauden mittainen lupailveksen jahti päättyi lyhyeen ajoon Kuusikkokankaalla

Ilveskanta  vahvistunut lännessä

Suomen ilveskanta on vahvistunut 
huomattavasti 2000-luvulla ja on sillä 
tasolla, että sitä voidaan säädellä kan-
nanhoidollisella metsästyksellä.
Lännessä ilveskanta on kasvanut voi-
makkaasti, kun taas idässä lasku on hi-
dastunut.
Ilvespentueiden määrä kasvoi viime 

vuonna etenkin läntisessä Suomessa, 
erityisesti Oulun eteläpuolella ja  
Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa.
Alueelle tehtiin uusi jako, jotta met-
sästystä voitaisiin paremmin koh-
dentaa länteen. Läntisellä osa-alueel-
la kiintiö on 275 ilvestä ja itäisellä osa-
alueella 228 ilvestä.

Petoyhdyshenkilö Hannu Pietiläisen mukaan kaikki alueen kolme  
lupailvestä Tyrnävällä, Limingassa ja Lumijoella on nyt kaadettu.

Edessä oikealla ilveksen kaatanut Matti Myllymäki vierellään toinen koiramies Jaakko Toppila Sergei-koiransa kanssa. Ilves matkaa seuraavaksi Taivalkoskelle Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen tutkittavaksi.

JUKKA-PEKKA MOILANEN

LIM
IN

K
A

TYR
N

ÄVÄ

2 km

TYRNÄVÄ

Temmes

Meijerin-
kylä

Kylm
äläntie

4
E75

Jahtipaikka

Pörhönneva

STT, AFP 
WAShINgToN Luottoluokitta-
ja Moody’s on laskenut Venä-
jän luottoluokitusta pykälällä. 
Pudotus tehtiin Baa2-luokasta 
Baa3:een, mikä on alin luokka 
ennen roskalainarajaa.

Moody’sin mukaan halpa öljy 
ja ruplan heikkeneminen alen-
tavat Venäjän talouden kasvu-
näkymiä. Luottoluokittaja en-
nustaa Venäjän talouden supis-
tuvan tänä vuonna 5,5 prosent-
tia ja edelleen kolme prosenttia 
ensi vuonna.

Moody’s  
laski Venäjän 
luokitusta


