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Keskipohjanmaa 30.11.1956

K-P:n talousaluetta 
selvennettävä ja lääni 
vähitellen perustettava

Pääministeri Johannes V i r o l a 
i n e n totesi K-P:n maalaisliitto-
piirin kokouksessa Kokkolassa, 
että Keski-Pohjanmaan talous-
alue olisi saatava selväpiirtei-
semmäksi ja vähitellen olisi 
päästävä perustamaan Keski-
Pohjanmaan lääniä.

Talousalueen rajojen epäsel-
vyydestä samoin kuin aluetta 
halkaisevasta läänirajasta ai-
heutuu tätä aluetta koskevien 
ratkaisujen yhteydessä monesti 
vaikeuksia ja tälle alueelle näis-
tä seikoista johtuen monenlai-
sia haittojakin, sanoi pääminis-
teri. Samalla hän totesi, ettei-
vät talousalueiden rajat nykyi-
sin enää suinkaan noudattele 
hallinnollisia rajoja. 

Hän totesi tämän vastates-
saan veteliläisen Antti A. H e 
i k k i l ä n kysymykseen, jos-
sa tiedusteltiin hallituksen pe-
rusteluja sen sijoittaessa tämän 
alueen, jossa tulotaso asukas-
ta kohti on alhaisimpia maas-
samme, kehitysaluelakiesityk-

sessään II vyöhykkeeseen ja si-
ten I vyöhykkeeseen kuuluvia 
alueita huonompaan asemaan.

Pääministeri totesi vyöhyke-
jaossa noudatetun lääninrajoja. 
Jos tässä olisi tehty poikkeus, 
olisi poikkeuksia pitänyt tehdä 
muuallakin, ja koko hanke olisi 
saanut sekavamman luonteen.

Näiden seikkojen takia ja täl-
laisten epäkohtien poistami-
seksi olisi Keski-Pohjanmaan 
talousalueen rajoja saatava 
selvennetyksi ja vähitellen oli-
si päästävä perustamaan Keski-
Pohjanmaan lääni, sanoi pää-
ministeri.

Uusi kauppa Kaustiselle
Eilen tarjosi J. Jokiniva avajais-
kahveja uudessa liiketalossaan 
kirkonkylän keskustassa, 

Uusi myymälä on suuruu-
deltaan 216m² käsittäen yksin-
omaan tekstiilitavaraa pientä 
kemikaalinurkkausta lukuun-
ottamatta.

-Väkeä oli niin, paljon, et-
tä tuntui kuin koko Kaustinen 
olisi ollut liikekannalla, kertoi 
kauppias Johannes Jokiniva.

HIMANKA  
MLL:n perhekahvila  Lapsiperheiden 
avoin kohtaamispaikka on avoinna 
maanantaisin vanhassa pankin talos-
sa klo 10-13. 

KALAJOKI
Pubivisa  30.11 klo 20  Sandy Kelt,  Ka-
lakuja 7  Kalajoki Matkailuyhdistys ry. 
 
KANNUS
Nuorisokahvila ja peli-ilta monitoi-
mitalolla  30.11 klo 18  Monitoimitalo, 
Valtakatu 25.  

KOKKOLA 
Nyrkkeily Kokkolan Jäähalli, Kaar-

lelankatu 57,  tatami-nyrkkeilytila.  
Lisätietoja:kvnyrkkeilyjaosto@win-
dowslive.com ja www.kokkolanvei-
kot.sporttisaitti.com/nyrkkeily  
 
Joulumyyjäiset  Snellmankodilla,  
Rantakatu 27 ma 30.11, ti 1.12. sekä ke 
2.12. klo 12-18.  
Neulekahvila  30.11 klo 18  Lohtajan 
kirjasto,  Mäntypellontie 2.  Lohta-
jan kirjaston neulekahvilassa vieraa-
na Käsityöliike Katariina. Esittelyssä 
syksyn lankauutuuksia ja muuta mu-
kavaa. 

Kuusikummun Seniorikahvila  30.11 
klo 14  Kuusikummun palvelutalo, 

Kuusitie 20. Seniorikahvila on kaikil-
le avoin kohtaamispaikka.   

Kokkolan Filatelistit - Gamlakarleby 
Filatelister ry  kokoontuu kaupungin-
kirjaston Hongell-salissa ma 30.11. al-
kaen klo 17.30. Tervetuloa myös vie-
railijat! 
   
NIVALA
MLL Perhekahvila  30.11 klo 9.30  Pa-
jala  MLL , Kalliontie 22.   Tervetuloa 
leikkimään.  

TOHOLAMPI
Jouluhulina  Toholammin toiminta-
keskuksessa ma 30.11- 3.12. klo 8-16.

Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja peräs-
sään, huusi: - Hoosianna, Daavidin Poika! Siunat-
tu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Hoosi-
anna korkeuksissa! Matt. 21: 9

Aurinko nousee:
Kokkolassa 9.37
(pimeys päättyy 8.30)
Ylivieskassa 9.35
Helsingissä 8.53
Utsjoella -

Aurinko laskee:
Kokkolassa 14.54
(pimeys alkaa 16.02)  
Ylivieskassa 14.45
Helsingissä 15.23
Utsjoella -

Nimipäivät tänään: 
Antti, Atte, Antero
ruotsinkielisillä Anders, 
Andreas, André, Andrea
ortodokseilla Antti, Antero

Nimipäivät huomenna:
Oskari
ruotsinkielisillä Oskar
ortodokseilla Uuno

SUDOKUT

HELPPO

VAATIVA

EILISEN TEHTÄVIEN RATKAISUT

Tapio Lehtinen
KOKKOLA (KP)
Kokkolan kaupungintalolla on 
avattu harvinaista Ehlers-Danlo-
sin (EDS) syndroomaa kuvaava 
näyttely.

Ensimmäisenä katsojan silmään 
pistää jokaisesta valokuvasta löy-
tyvä seeprateema.

– Kun kuulet kavioiden kopinaa, 
ajattele hevosia, älä seeproja, va-
lokuvaaja Leena Lähdesmäki 
avaa raitojen merkitystä.

Selkokielellä sanottuna: oirei-
siin sopivaa diagnoosia etsitään 
tavallisimpien sairauksien jou-
kosta.

Tällä logiikalla saadaan yleen-
sä oikea vastaus. Joskus voi käy-
dä niin, että harvinaista tautia sai-
rastavat ihmiset joutuvat odotta-
maan diagnoosiaan.

Ehlers-Danlosin (EDS) syndroo-
ma on harvinainen geneettinen 
sidekudossairaus. Lähdesmäki 
sairastaa itsekin ED-syndroomaa, 
samoin kuin valokuvamallitkin.

Lähdesmäki sai EDS-diagnoosin 
vasta kuusi vuotta sitten, 32-vuo-
tiaana.

– Jälkeenpäin on helppo sanoa, 
että oireita oli jo lapsena. Valitet-
tavasti minä en tiennyt väsymyk-
sen syytä. Koin olevani laiskempi 
kuin muut, kertoo Lähdesmäki.

Väsyminen näkyi myös koulus-
sa. Keskittyminen oli hankalaa.

– Sitten tuli hankaluuksia opet-

tajien ja muiden kanssa. Pakenin 
omaan mielikuvitusmaailmaan 
ja taiteeseen. Olin intohimoinen 
piirtäjä ja maalaaja.

Valokuvanäyttelyn pystyttämi-
nen otti kovasti Lähdesmäen voi-
mille. Olo vaihtelee päivittäin, jo-
pa tunneittain. 

– Autonominen hermosto se-
koilee. On väsymystä, lihasheik-
koutta, tärinää ja  keskittymis-
vaikeuksia, hän kuvailee sairau-
den oireita.

Lähdesmäen valokuvista on syn-
tynyt näyttelyn lisäksi myös ka-
lenteri. Kaikilla valokuvamalleil-
la on EDS -diagnoosi.

– Meillä on lapsimallejakin mu-
kana sen takia, että haluamme 
painottaa varhaisen diagnoosin 
merkitystä.

Varhaisen diagnoosin tekemistä 
vaikeuttaa lasten luontainen not-
keus. Sairauden tyypillisimpiä oi-
reita ovat yliliikkuvat nivelet, ni-
velten sijoiltaan menot ja nyrjäh-
dykset.

Ehlers-Danlosin syndroomaa 
sairastavien ulkonäöstä ei huo-
maa sairautta, mikä asettaa sai-
rauden valokuvaamiselle tiettyjä 
haasteita. Miten kuvata näkymä-
töntä sairautta?

Lähdesmäki on lähestynyt ai-
hetta ilmeillä, tunnelmalla ja 
asetelmalla. Kuvat kertovat ilos-
ta, surusta ja kivusta. Kuvat ker-
tovat myös persoonallisuuden eri-
laisista mekanismeista sairauden 
kohtaamisessa. Yksi on uhmakas, 
toinen on urhea soturi.

Lähdesmäki esittelee omakoh-
taisesti tärkeän kuvan.

– Kerran kun tuli Halpa-Hallis-
ta, jalat lähtivät alta ja tipahdin 
maahan. Kukaan ei tullut autta-
maan. Kaikki luulivat, että minä 
olen kännissä. En pystynyt pu-
humaan enkä liikkumaan. Usein 
on semmoinen tunne, kun lähtee 
asioita hoitamaan, että lähden so-
taan, hän vertaa.

Tänä on näyttelynkiertueen ava-
us. Teokset tulevat olemaan esillä 
eri puolilla Suomea tulevina vuo-
sina. – Tavoite on, että näyttely 
olisi myös voimaannuttava ja  roh-
kaiseva, perustelee Lähdesmäki.

Kokkolalainen valokuvaaja Leena Lähdesmäen valokuvista syntyi kalenteri ja näyttely. KP/JUHA SALLINEN

EHLERS-DANLOSIN 
SYNDROOMA (EDS)

 ■ Harvinainen geneettinen si-
dekudossairaus.

 ■ Sairauden aiheuttaa kolla-
geenien geeneissä esiintyvä 
mutaatio.

 ■ EDS tunnetaan vielä tällä 
hetkellä parhaiten sidekudos-
muutoksen aiheuttamasta ni-
velten yliliikkuvuudesta.

 ■ Tavanomaisia oireita ovat 
krooninen, vaikeahoitoinen 
kipu sekä lihasten heikko ra-
situksensieto ja nopea väsy-
vyys. Tyypillistä on myös au-
tonomisen hermoston oireilu.

 ■ Lähde:www.ehlers-danlos.fi 

Lähdesmäen kuvat kertovat 
näkymättömästä sairaudesta
Ehlers-Danlosin syndroomaa 
sairastavat naiset asettuivat 
kalenterimalleiksi

Leena Lahdesmäen näyttelykuvia.

YLIVIESKA (KP)
Ensi helmikuussa ensimmäi-
sen kerran vietettävän Ylivies-
kan kulttuurikuukauden ni-
meksi tulee Kulttuurihelmet. 
Päätöksen asiassa teki Ylivies-
kan kirjasto- ja kulttuurilauta-
kunta.

Kyseisen nimen ehdotti Kris-
tina Leskinen, joka palki-
taan kahdella konserttilipul-
la. Kaikkiaan nimikilpailuun 
tuli ehdotuksia 30, joista esi-
raati valitsi fi naaliin viisi pa-
rasta. Valintavaiheessa ei ol-
lut tiedossa, mikä on kenen-
kin ehdotus, vaan niitä käsi-
teltiin nimettöminä.

Kulttuurisihteeri Katriina 
Leppänen kertoi, että helmi-
kuussa on luvassa monipuoli-
nen kulttuurikattaus. Tarkem-
pi ohjelma julkaistaan joulu-
kuun alkupuolella.

Akustiikan tapahtumasih-
teeriksi valittiin Terhi Saari-
maa. Hänellä on jo vuosien ko-
kemus määräaikaisena vastaa-
vista tehtävistä.

Kulttuurihelmet 
Ylivieskassa 
helmikuussa

(KP)
Suomen luonnonsuojeluiiton 
Pohjanmaan piiri jakoi keski-
viikkona syyskokouksessaan 
Seinäjoella kuudelle ansioitu-
neelle luontoihmisille hopei-
set ansiomerkit, jonka saami-
nen edellyttää 10 vuoden ak-
tiivista luonnonsuojelutyötä. 
Merkin saivat Kirsi Haapamat-
ti Seinäjoelta,  Ossi Hemmin-
ki ja Erkki Korpimäki Kauha-
valta,  Pentti Kananoja Laihi-
alta, Timo Marjusaari Halsu-
alta sekä Taina Ranta-Maunus 
Lapualta.

Piirin ympäristöpalkinto 
myönnettiin tänä vuonna La-
keuden elämysliikunta ry:ssä 
toimivalle Hannu Salolle, joka 
on vastannut useista luonto- 
ja liikuntareittien rakennus-
projekteista Seinäjoen seudul-
la vuodesta 2008 alkaen.

Pohjanmaan piirin hallituk-
seen valittiin puheenjohta-
jaksi Hannu Saari Vetelistä ja 
hallitukseen Hannu Tuomisto 
Seinäjoelta, Seppo J. Ojala La-
pualta, Hannu Lehtiö Isoky-
röstä, Pentti Kananoja Laihi-
alta, Antti Uusi-Laitila ja Jaana 
Koivuluoma Ilmajoelta, Noo-
ra Alanko Vaasasta, Ralf Wist-
backa Luodosta ja varajäsenik-
si Hubertus Härke Laihialta se-
kä Matti Sissonen Perhosta.

Luonnonsuojelu-
piiri jakoi 
ansiomerkkejä ja 
tunnustuksia

PERHO (KP)
MTK-Perho on Valinnut Vuo-
den 2015 maatalousyrittäjäksi 
Ismo ja Katja Honkosen. Ismo 
ja Katja Honkonen ovat  laajen-
taneet tilaansa seitsemän vuo-
den aikana määrätietoisesti ja 
osaavasti. Tilan onnistuneen 
kehittämisen seurauksena 
maidontuotanto on kolmin-
kertaistunut ja eläinmäärä se-
kä peltoala kaksinkertaistunut 
yritystoiminnan aloittamisesta 

lähtien. 
Yrittäjien ammattitaito näkyy 

tuotantomäärien kasvun lisäk-
si myös karjan jalostumisena ja 
korkeana keskituotoksena. 

Honkoset antavat aikaansa 
myös yhteisten asioiden hoi-
tamiseen osallistumalla ak-
tiivisesti maatalouden edun-
valvontaan ja riistanhoitotyö-
hön.  Kotimaisen ruuan me-
nekin edistäminen on lähellä 
maatalousyrittäjien sydäntä.

Ismo ja Katja Honkonen vuoden 
maatalousyrittäjä

HAAPAJÄRVI (KP)
Haapajärven kaupungin sivis-
tyslautakunta on valinnut Haa-
pajärven viihdepelimannit vuo-
den kulttuuripalkinnon saajik-
si.

Keskeisenä palkintoperustee-
na on aktiivinen ja näkyvä työ 
haapajärvisen elävän musiikin 
ja kulttuurielämän hyväksi. 
Vuodesta 2010 järjestetyt tee-
makonsertit piristävät paikka-
kunnan tapahtumatarjontaa 
nykyisellään kahdesti vuodes-
sa, valintaa perustellaan.

Tekemisen ilo ja palo musiik-
kiin on pitänyt tätä yhteisöä ja 
tapahtumakonseptia koossa 
jo useiden vuosien ajan ja sen 
luotsina on toiminut kapelli-
mestari Jukka Niemi, peruste-
luissa todetaan.

Haapajärven kaupunki on ja-
kanut kulttuuripalkinnon vuo-
desta 1974 lähtien. Kulttuuri-
palkinto on myönnetty joko 
paikallisesti tai valtakunnalli-
sesti ansioituneille haapajärvi-
sille taiteen tekijöille ja aktiivi-
sille kulttuuripersoonille tai yh-
teisöille.

Haapajärven 
viihdepelimannit 
sai vuoden 
kulttuuripalkinnon

Olette lämpimästi
tervetulleita tyttäremme

MillanMillan
ylioppilasjuhliin

leirikeskus Majakkaan
(Vetelintie 191)

la 5.12. alkaen klo 14

Kaarina ja Ari Koivisto

LAKKIAISET


