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esutiset
Työttömyys
laski

Kalajoen työttömYYsProsentti

laski alle kymmenen huhtikuus-

sa. 30.4. työftömyysProsent-

ti oli 9,4.
Työttömiä oli kaikkiaan 538,

joista kolmisensataa miehiä.

Nuoria göttömistä on 80 ia yli

50-vuotiaita vajaat 200.

Ylivieskan seutukunnan mui-

den ku ntien $öttömyysprosen-
tit Sievi 9,2,Ylivieska 10,9,

0ulainen 11,5, Alavieska 12,6
ja Meriiärvi 13,5. Maakunnan
göttömyysaste oli ll,l pro-

senttia.

Aruo OAJ:n
hallitukseen
Kalajokinen Jouko Arvo on va-

littu OAJ:n hallitukseen ajalle

1.8.2010-31.7.2012. Hallitus-

ta iohtaa OAJ:n puheenjohtaja

0lli Luukkainen.

Yritysbussi
pysåihtyy
Kalajoella
Euroopan pk-yrigsviikon kier-
tuebussi vierailee Kalajoen to-
rilla huomenna torstaina. Ke-

säkuun ensimmäiseen päivään

saakka kestävän viikon tarkoi-
tuksena on antaa tietoa siitä,
mitä EU:n kansalliset ja alueel-
liset viranomaiset sekä kunnat

tarjoavat mikro- ja pk-yritys-

ten tueksi. Sen tarkoituksena
on edistää yrittäjyyttä ja antaa
yrittåjille tunnustusta heidän
oanokseslaan Euroooan hwin-

Kalajokinen Jarmo Ainali sai golf greenille scurakseen ruötsalaisen Lena Mazetti-Nissenin (taustalla) ia tanskalaisen lens Holm Jensenin. He nimesivätkin porukan

naaviseksi tiimiksi.

Polioa voi poistaa

Ke
Anne ibtdla

l(ALAfOl0 Suur:
va kaupunkiseik
lajokiset nuore
perjantai-iltana.
ei vain lorvittu I

tehtiin Nuoris<
(Nuva) nuorille
lemia tehtäviä.

Tämänvuotise
kiseikkailuun or
deksiin joukkuel

Lisä tällaist
että kerrankin r

den kanssa sellair
tä, jota ei norma
luokkalaiset Iida
ja Maiju Rauha l

Maiju osallist
kiseikkailuun er

kertaa ja Iida toir

Iukikolrtana ja läh
toimineelle Ale
ju ja Iida tulivat
senä kirjauttam
tä ja näyttämään
tavaroita. Heillä
naan yhden pist
nen harava sekä
tä antavat vihreä
Punaiset miester
sut. Nuva-Sepor
misesta kuuden r

tarninen olikin ir
pi tehdvä, mutt
tä irtosi helposti r

hskunnan tuom:
xille ja vielä kunvaikka golfaamalla
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Piirikokous toi
Kalajoelle rotary-
vieraita viidestä

eri maasta

Anne Mattlla

HtrrmsÄnrÄr viikonvaih-
tccssa järjcstctty Rotarypii-
ri 1400:n kokous keräsi pa-
riscnsataa rotarya Suomcn
lisäksi viidestä maasta.

- Piirikokouksessa puhut-
tiin vähän asiaa ja pidettiin
paljon hauskaa, piirikuver-
nööri Virpi Honkala tiivis-
ti.

Kalajoella kokoontuneet
rotaryt puolisoineen aloit-
tivat kokousviikonlopun
hauskanpidolla, joka tuki
kansainvälisesti tärkeää asi-
aa: polion poistoa maail-
masta.

-Tävoitteenamme on kit-
keä viimeisetkin poliotapa-
ukset pois maailmasta. Jo-
kainen osallistuja maksaa
tässä kisassa 10 euroa Po-
lio plus -ohjelmaan, Hon-
kala selvitti.

Yäy'llle ensimmdisten jou-
kossa olivat liihdössä järjes-
tävåin klubin Jarmot Nikka-
likoski ja Ainali sekä raahe-

' ,t|t t

on edistää yrittäiYYttä ia antaa

Yrittåiille tunnustusta heidän

Panoksestaan EurooPan hYvin-

voinnille, työllisyydelle, inno-

voinnille ia kllpailukyvylle.
Euroopan pk-yritysviikko

2010 on kqlo Euroopan laa-

iuinen karfinla, joka iärjes-
tetään 37 rbassa. Ylivieskan

;eutukurutdr alueella pk-YritYs-

viikko nåltiy kaikissa kunnissa.

Kiertuöussissa voi tutustua

Ylivieskan s€utukunnan hank-

keisiin kuten Tulos- ja Tapke-

hakkeeseen ja Seutuhautomo
innovalmennukseen. Mukana

ovat myös kunnalliset ja seutu-

kunnalliset elinkeinotoimiiat.
Kiertuebussiin ovat kaik-

ki tervetulleita keskustelemaan

yrittä jyydestä ja yrittämisestä.

Maakunta-
viestillä
jo varapäivä
Pylriiiärvellä 20r r hiihdettä-
välle Keski-Pohjanmaan maa-

kuntaviestille on määrätty jo

etukåteen varapäivä. Yle Keski-

Fohjanmaan mukaan varsinai-
nen kisapäivä on edelleen lop
piainen, mutta toiseki mah-

dolliseksi hiihtopäiväksi on so-

vittu 20. helmikuuta.

Vanpäivämåärä menee tie-
doki Suomen maastohiihto ry:

lle, jotta muita hiihtotapahtu-

mia ei mälirättiiisi kyseiselle

påivålle. Vanpåivästii sopimi-
nen helpott4a kisajäf estlijiä.

laiset Eskot Ehrola ja Kum-
pulainen. Miehet odottivat
innolla sekä haastavan har-
rastuksen pariin pääsemistä
että viikonlopun rotaryta-
paamista.

Golf on laji, jota voi har-
rastaa vanhemmallakin iäl-
lä. Tässä saa liikuntaa ul-
koilmassa, miehet listasivat
haasteellisen lajin parhaita
puolia.

-Tämä on myös tekniik-
kalaji. Parilla hyvällä lyön-
nillä elää pitkään, he nau-
roivat.

Rotary-toiminnassa he pi-
tävdt erityisesti siitd, että ta-
paavat eri alojen ihmisiä ja
voivat jutella myös työasi-
oista.

- Olin vastikään Diissel-
dorfissa työmatkalla. Menin
siellä rotaryjen lounaskoko-

ukscen, jossa oli väkeä seit-
semästä maasta. Sielläkin oli
helppo avata keskustelu: en-
siksi puhuttiin rotaryista ja
sittcn mcntiin bisnesasioi-
hin. Arvot vhdistävät. me-
tallialan yrityksen toimitus-
johtajan työskentelevä Jar-
mo Ainali kertoi.

Jokainen rotary on ter-
vetullut kokoukseen mis-
sä päin maailmaa tahansa.
Kalajoellakin käy vieraita
muista klubeista.

Nalsla rotarytoiminnassa on
mukana jo melkoisesti, mut-
ta Kalajoella ei yhtäin.

- Oikeastaan sopivia nai-
sia ei ole ehdolle. koska mo-
ni toimii täällä Soroptimis-
teissa tai Lionseissa, Jarmot
pohtivat.

Raahen klubin president-
, ,..r, .. , ii,,^.' , , ' ;i'tii, ,. .t

ti Esko Erhola vitsaili. että
heillä naiset ovat suorastaan
ottaneet vallan, sillä piiriku-
vernööri Virpi Honkala on
heidän klubinsa jäsen.

Ollaankohan menty lii-
an pitkälle?Tässä on käynyt
kuten yleensä naisten kans-
sa, hän velmuili.

Piirikuvernöörin lisäksi
toinen merkittävä henkilö,
Raahen seudun apulaisku-
vernööri on nainen, haapa-
vetinenTärja Repo.

oE :t*at
tp-lt 'nårlhnbffiQftl, ,

l(ansalnvällsyys näkyi ja kuu-
lui Kalajoen kokouksessa.
Paikalla oli Rotary Inter-
nationalin edustajana irlan-
tilainen Gay Berkery puo-
lisonsa Maryn kanssa. Sak-
sasta, Tanskasta, Ruotsista
sekä Papua-Uusi-Guineasta
ja Australiasta oli myös ro-
taria.

-Rotarius on kansainvä-
lisyyttä j a ystävyyttd. Ystdvi -

en kanssa on helppo tehdä
hyvää maailmanlaajuisesti,
Virpi Honkala tiivisti.
,)' ;.b1.'. ,:13. i.(ti';,'t

Virallinen osuus
masta ajoittui lauan
sunnuntaille. Silloin
tiin useita puhr:ita ja
listuttiin rvhmätöihin,
sa aiheena olivat
assa kansainväliset
sekä erilaiset vaihdot.

Pollo Plus -ohjclma
tärkeään rooliin.
aiotaan kitkcä vii
poliotapaukset pois
masta.

Virpi Honkala,

me vuonna oli pari
poliohalvaustapausta
nä vuonna tapausten
rä näyttää vähenevän,
sanoi.

Uskoa polion ki
lisää muun muassa se,

esimerkiksi Af
asian takana ovat
ja islaminuskoiset.

Alueemme
on lahjoittanut
den aikana Rotary
le kaikkiaan liki 85

on mennyt 42 OO0

- Polio voitaneen
maailmasta 3-5
kana, läåikäri ja pii
nööri ennusti.
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xille 1" vielä kun h

Digi'
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rusteftu kamerake:

nostuksensa val
seen on ilmaissut

mentä henkilöä, '

rustavaan kokouk
paikalle 13 henkil
' 

-Paikalle tuli n
asteikäisiä sekä jc

niä vuosia kuvanr

karcita. Oli maht

mata, kuinka valol

kchitys on menr
oäin. Eri ikäisten
näkemykset ja k
on todella mieler
kerhon puuhanai
ka Ojala kertoi.
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Piirikuvernööri Virpi Honkala vaihtoi ajatuksia golfista irlantilaisen
ystävänsä Mary Berkleyn kanssa.
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rotan
tämän

Valokurauksan kr
selvästi Veikko
ja Priita Isokää,;ru: f- i,1..




