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Muistilista

FC YPA.
Seuran kevätkokous: Seuran sääntö-
määräinen vuosikokous (kevätkokous)
pidetään maanantaina 12.3.2007 Am-
mattikorkeakoulun Ylivieskan yksi-
kössä osoitteessa Vierimaantie 7, Yli-
vieska. Kokous alkaa kello 18.00 kah-
vitilaisuudella. Seuran kevätkokouksen
2006 tekemän päätöksen mukaisesti
seuran kokouksista vuonna 2007 il-
moitetaan sanomalehti Kalajokilaak-
sossa seuran muistilistalla. Esillä ovat
seuran sääntöjen mukaisesti kevätko-
kouksessa käsiteltävät asiat ja FC
YPA:n tavoitteet vuonna 2010. Jalka-
palloseura F.C. YPA ry/Hallitus.
Jyrki Heliskoski valmentajaillassa:
A-maajoukkueen toinen valmentaja

Jyrki Heliskoski on luennoitsijana FC
YPA:n järjestämässä valmentajaillassa
tiistaina 13.3. klo 18-21 Ammattikor-
keakoulun tekniikan yksikön audito-
riossa. Aiheena on muun muassa tak-
tiikan opettaminen nuorille pelaajille,
ja tavoitteena on antaa eväitä käytännön
valmennustyöhön.  Tilaisuuteen ovat
tervetulleita myös naapuriseurojen val-
mentajat. Ilmoittakaa seuranne val-
mentajien osallistujamäärä Timo Kar-
jalaiselle (050-3643093) tai  FC YPA:n
toimistolle (08-424890). Luento kuuluu
Laadukasta valmennusta FC YPA:ssa
ja lähiseuroissa -projektiin.
Hiihtoloma: Hiihtolomalla ei ole har-
joituksia, ellei joukkue ole toisin sopi-
nut. Tänään torstaina ja huomenna per-
jantaina treenit normaalisti. Harjoituk-
set jatkuvat ensi viikon sunnuntaina.
Toimisto avoinna: ma-to klo 9-15 ja pe
klo 9-14 
Naisten edustusjoukkue: Treenit tä-
nään torstaina klo 19.30-21 Yläasteel-
la.
Edustusjoukkue: Treenit perjantaina
klo 17.30-19 Yläasteella. 
Dream Team: Treenit perjantaina klo
17.15-18.30 Liikuntakeskuksen salissa.
B-pojat (1990-91): Treenit tänään
torstaina klo 20.15-21.45 Liikuntakes-
kuksen salissa. Treenit perjantaina klo
17.15-18.30 Liikuntakeskuksen salissa.
C-92-pojat: Treenit tänään torstaina
klo 20.15-21.45 Liikuntakeskuksen sa-
lissa.
C-93-pojat: Treenit tänään torstaina
klo 16-17 Katajan koulun salissa. Pe-
laajien ja vanhempien palaveri tänään
torstaina 1.3. klo 18 toimistolla. Kai-
kista perheistä jompikumpi vanhem-
mista paikalle, ja pelaaja. Treenit per-
jantaina klo 16-17.15 Liikuntakeskuk-
sen salissa.   
D-94-pojat: Treenit perjantaina klo 16-
17.30 Yläasteella.
D-95-pojat: Treenit tänään torstaina
klo 16-17 Liikuntakeskuksen salissa.
Treenit perjantaina klo 16-17.30 Ylä-
asteella.
E-96-pojat: Treenit perjantaina klo 18-
19 Tennishallilla.
E-97-pojat: Huom! Treenit perjantai-
na klo 18-19 Tennishallilla.  
F-98-pojat: Treenit tänään torstaina klo
18-19 Tennishallilla. 
F-99 pojat: Treenit tänään torstaina klo
18-19 Tennishallilla.
C-tytöt (92-93): Treenit tänään tors-
taina klo 16-17 Katajan koulun salissa.
D-tytöt (94-95): Treenit tänään tors-
taina klo 16-17 Tennishallilla. Pallo-
kerho kokoontuu perjantaina klo 16-17
Tennishallilla.     
E-tytöt (96-98): Treenit perjantaina klo
16-17 Katajan koulun salissa.
Pallokerho 5.-6. lk tytöt: Kokoontuu
perjantaina klo 16-17 Tennishallilla.  

YLIVIESKAN KUULA
Multisport-kerhojen 1.-2. ja 3.-6.
luokkalaisten yhteinen Huhmarin
retki torstaina 1.3. Linja-auto lähtee
jäähallilta klo 16.15, paluu jäähallille n.
klo 19.15. Ohjelmassa hiihtoa, ampu-
mahiihtoa ja mäenlaskua. Sukset, pulk-
ka ja eväät mukaan. Koko perhe on ter-
vetullut lumille.

YLIVIESKAN OSUUSPANKIN var-
sinainen osuuskuntakokous tänään
torstaina 1.3. klo 19 Ylivieskan Osuus-
pankin kokoustiloissa. Kahvitarjoilu al-
kaa klo 18.30.

Sari Arffman
Ylivieska

Mielenkiinto ei voi olla herää-
mättä, kun Hanna Savanna
kaivaa laukustaan esiin kaksi ka-
veriaan: kirahvi- ja sakaalikäsi-
nuket. Väkivallattoman viestin-
nän kouluttajalla on aina muka-
naan havainnollistavat nuket
koulutusreissuillaan. Tällä kertaa
Savanna on saapunut Ylivies-
kaan kouluttamaan Raudaskylän
opiston henkilökuntaa sekä per-
hetyöntekijöitä NVC:ssä eli vä-
kivallattomassa viestinnässä.

NVC, Nonviolent Communi-
cation, on yhdysvaltalaisen
Marshall B. Rosenbergin kehit-
tämä menetelmä, jolla ihmistä
autetaan luomaan kontakti sekä
itseensä että muihin vastavuo-
roisen, myötäelävän viestinnän
avulla. Menetelmän avulla pyri-
tään siihen, että ihminen tunnis-
taa tarpeensa ja pystyy ilmaise-
maan ne. Samalla hän löytää tar-
peiden tyydyttämiseen sellaiset
strategiat, jotka eivät vahingoi-
ta muita.

Hanna Savannan mukaan me-
netelmän avulla voidaan myös
ratkaista konflikteja.

– NVC:n avulla pyritään so-
peuttamaan ihmisen käytöstä
myös muiden hyvinvoinnin mu-
kaan, kuvaa Savanna.

TTuunnnnee  jjaa  ttaarrvvee
oovvaatt  ppaarreejjaa
Mutta mitä tekemistä tällä kai-
kella on kirahvin ja sakaalin
kanssa? Savanna selventää, että
NVC:ssä kirahvi edustaa em-
paattista viestintää, kun taas sa-
kaali symboloi viestinnän tois-
ta ääripäätä. Kirahvi- ja sakaa-
likielen avulla Savanna konkre-
tisoi erilaisia viestintätapoja.

Sakaali hyökkää, puolustautuu
ja pakenee paikalta. Kirahvi
puolestaan on pitkän kaulansa
ansiosta kauaskatseinen ja se
paljastaa oman pitkän kaulansa
pelkäämättä vahingoittumista.
Lisäksi sillä on suurin sydän kai-
kista maalla elävistä nisäkkäis-
tä.

– NVC:n perusperiaatteena
on, että erotetaan tarpeet strate-
giasta. Ihmiset ajattelevat usein
niin, että on vain yksi mahdol-
linen strategia tyydyttää jokin
tietty tarve. Näin ei kuitenkaan
ole. Usein me myös ohitamme
omat tarpeemme, emme jää
miettimään, mitä todella tarvit-
semme. Hyökkäävästi käyttäy-
tyvä ihminen ei välttämättä ole
selvillä siitä, mitä hän oikeasti
haluaa.

Savanna selvittää, että NVC:n

mukaan tunne ja tarve ovat pa-
reja, tunne syntyy tarpeesta.
Menetelmässä pohditaan, mikä
tarve herättää ihmisessä minkä-
kin tunnetilan. Tähän liittyy lä-
heisesti periaate, jonka mukaan
ihmisellä on oma vastuu tun-
teistaan.

Kun joku siis hyökkää sinua
kohtaan pahoilla sanoilla, voit
vastahyökkäyksen sijaan ruve-
takin pohtimaan, mikä tarve hä-
nessä ajaa tuntemaan niin nega-
tiivisia tunteita. Ajatuksena on

löytää toisen osapuolen tarpeet
hänen sanomiensa sanojen ta-
kaa. Tuon tutkiskelun avulla
hyökkääjään voikin suhtautua
empaattisesti ja antaa hänelle si-
tä kautta voimia.

– Ihminen, joka saa empatiaa,
rentoutuu. Tuntuu hyvältä tulla
kuulluksi omana itsenään.

PPaallaatt  llookkssaahhttiivvaatt
ppaaiikkooiilllleeeenn
Aiemmin muun muassa pe-

ruskoulun opettajana toiminut
Hanna Savanna tutustui NVC-
menetelmään ystävänsä kaut-
ta vuonna 1998.

– Innostuin siitä, sillä siinä
oli selitetty loogisesti sellaisia
asioita, joihin oli uskonut jo ai-
emmin. Tuntui siltä, että pala-
pelin palaset loksahtivat pai-
kalleen. NVC:n kautta olen
saanut tutustua itseeni perin-
pohjaisesti. Se ei ole minulle
pelkkä työkalu, vaan elämän-
tapa, hän kuvaa.

Savanna on toinen Suomes-
sa toimivista sertifioiduista
NVC-kouluttajista, ja hänellä
on oma yritys Savanna Con-
neXions, joka tarjoaa NVC-
koulutuspalveluja.

Savannan mukaan NVC-pro-
sessia voi soveltaa kaikessa
vuorovaikutuksessa. Hän kier-
tää kouluttamassa muun muas-
sa työyhteisöjä ja antaa koulu-
tusta myös yksityisille ihmi-
sille kaikille avoimilla kurs-
seilla.

Parempaa viestintää kirahvikielellä

KKiirraahhvvii  jjaa  ssaakkaaaallii  eedduussttaavvaatt  vvääkkiivvaallllaattttoommaann  vviieessttiinnnnäänn  kkoouulluuttuukksseessssaa  vviieessttiinnnnäänn  äääärriippääiittää,,  kkeerrttoooo  HHaannnnaa  SSaavvaannnnaa..  Kuva Sari Arffman

Kalajokilaakso
Ylivieska

Suomen Kulttuurirahasto myön-
si Pyhäjokialueelle tiistaina usei-
ta apurahoja. Alueeltamme suu-
rimman apurahan sai Haapave-
si Folk ry: yhdistykselle myön-
nettiin festivaalin järjestämiseen
25 000 euroa.

Haapaveden kamariorkesterille
myönnettiin konserttitoimintaan
15 000 euroa, samoin kuin Ou-
laisten Nuorisokuorolle taiteelli-
seen toimintaan. Pyhäsalmen
Tanssi Ry:n Täydenkuun Tanssien
työryhmälle myönnettiin tanssi-
katselmuksen järjestämiseen 10
000 euroa.

Kärsämäkinen kirjailija Anja
Vähäaho sai yhdessä teatteritai-
teen maisterin Matti Ristisen ja
säveltäjä Valtteri Lipastin kans-
sa lausuntaesityksen toteuttami-

seen 6500 euroa. Kärsämäkinen
Taideyhdistys Elsuupa sai näytte-
lyn järjestämiseen sekä Taidetalo
Nahkurin taiteelliseen toimintaan
5000 euroa, ja oulaistelaisen ku-
vataiteilijan Jouko Korkeasaari
taiteellista työskentelyä tuetaan
2000 eurolla.

Suomen Kulttuurirahasto
myönsi tiistaina yhteensä 18,5
miljoonaa euroa apurahoja.
Kulttuurirahaston kaikkien ai-
kojen suurin hanke Kirjatalkoot
sai 3,5 miljoonaa euroa. Kirja-
talkoot kannustaa kuntia lisää-
mään kirjatojen kirjahankintoja.

Apurahoja jaettiin yhteensä 1
320 kappaletta. Yksi apuraha oli
suuruudeltaan keskimäärin 13
100 euroa. Yli kaksi kolman-
nesta myönnetyistä apurahoista
oli henkilökohtaisia, ja loput
kohdistuivat yhteisöille ja työ-
ryhmille.

Pyhäjokilaaksoon
useita apurahoja

Kalajokilaakso
Haapavesi

Haapavesi Folkkien lavalle astuu
tänä vuonna J. Karjalaisen Lännen
Jukka-projekti ja rock-annokses-
ta vastaa Remu & Hurriganes.
Lännen Jukka esiintyy tapahtu-
massa perjantaina ja Remu lau-
antaina.

Ulkomaisten esiintyjien kaartiin
Folkit on saanut tänä vuonna
muun muassa kulttibändin mai-
netta kansanmusiikkipiireissä niit-
täneen Hoven Drovenin Ruotsis-
ta sekä kelttimusiikin taitajan
Back of the Moonin Skotlannista.

28.6. - 1.7. pidettävään tapah-
tumaan tuo tervehdyksen Puolas-
ta etno-jazz-yhtye Lautari, jonka
musiikissa on kuultavissa niin
Kaukasuksen kuin Keski-, Itä- ja
Etelä-Euroopan tuulet. Tanskalai-
nen Klezmofobia puolestaan tar-
joilee aimo annoksen hurjaa
Rock’n’Roll-klezmeriä.

Suomalaisen kansanmusiikin
huippunimistä Haapavedelle saa-
puvat muun muassa Ville Kankaan
luotsaama sähköakustinen Qwen-
land, suomalais-ruotsalainen Nor-

dik Tree, tyttötrio Polka Chicks,
Terhi Hautaniemi pianistinero Ti-
mo Alakotilan kanssa sekä suo-
malaisen kansanmusiikin perin-
nettä vaaliva Trepaanit.

Sunnuntain lastenkonserttia täh-
dittävät pikkukansan suursuosik-
ki Paukkumaissi, Soiva Siili ja
Tohtori Orff & Herra Dalcroze.
Uuden tuulahduksen lastenpäi-
vään tuovat Paukkumaissin sir-
kusmuskarityöpaja ja Soivan Sii-
lin lasten laulutyöpaja.

Lisäksi festivaalin aikana kuul-
laan tuttuun tapaan haapavetisiä ja
haapavetislähtöisiä solisteja. La-
valle nousee muun muassa kan-
sanmusiikin tohtorintutkintoa val-
misteleva Piia Kleemola. Haapa-
vetiset kansanmusiikkiyhtyeet
näyttävät soittamisen mallia pitkin
viikonloppua. Iskelmätähti Teemu
Lehtola ja Golden Dream esiintyy
folk-kansalle sunnuntaina.

Haapavesi Folkkien sisällöstä
vastaa tänä vuonna nelihenkinen
nuorten haapavetisten muusikoi-
den taiteellinen johtoryhmä. Ve-
tovastuu on Hanna-Mari Aho-
lalla, Sanna Pirttisalolla, Oska-
ri Hannulalla ja Juha-Matti
Kurralla.

Lännen Jukka ja
Remu Folkeilla

Anitta Oertel
Pyhäjärvi

Honkavuoren Hiihtomaan ava-
jaisissa sunnuntaina Pyhäjär-
ven Lamminaholla ei haukuttu-
kaan ihan kuuroille korville, sil-
lä asialla olivat ihmisten pelas-
tamiseen koulutetut ja koulutet-
tavat koirat Repe, Roy ja Kelmi
emäntiensä Riitta Pääkön, Ma-
ria Rautialan ja Katri Korpi-
sen kanssa. 

Ihmetystä ja ihailua saivat
koirat ja kouluttajat osakseen
yleisöltä, kun näytöksen alussa
kunnostauduttiin tottelevaisuus-
näytöksellä. Istu ja paikka sekä
luoksetulo luontui kaikilta, myös
vasta kaksivuotiaalta iloiselta
Kelmiltä. Hälytysvalmiudessa
olevan Riitta Pääkön Repe-koi-
ra näytti miten ahtaassa paikas-
sa, esimerkiksi kellarissa pääs-
tään pelastettavan luokse ryö-
mimällä. Repe matasi upeasti
myös ilman emäntäänsä. Kärsä-
mäkinen Riitta Pääkkö saa kut-
sun etsintöihin suoraan viran-

omaisilta.  
Ohjaajien taskussa olevat her-

kut innoittavat koirat tottelevai-
suuteen ja tulokseen. Herkkujen
ja hyvittelyjen avulla koira saa
välittömän palkinnon. Näytök-
sessä maalissa olleella, eksy-
nyttä näytelleellä  oli taskussaan
makkaranpaloja, joilla hän pal-
kitsi koiran. Monirotuinen Roy
ja partacollie Kelmi  jäivät ek-
syneen luokse haukkumaan,
kunnes omistaja löysi paikalle. 

Sileäkarvainennoutaja Repe
on puolestaan niin sanottu rul-
lakoira, joka löytäessään eksy-
neen ottaa pannassa roikkuvan
rullan suuhun ja palaa se suus-
sa omistajan luokse. Omistaja
kytkee koiran, joka lähtee näyt-
tämään tietä eksyneen luo. Rul-
lana toimi tällä kertaa puutarha-
letkun pätkä.

Aluetta oli tallattu ristiin ras-
tiin ja jäljet olivat kovasti sekai-
sin. Pyhäjärven Kennelkerhon
sihteeri ja Kelmin omistaja  Kat-
ri Korpinen kertoo, että jälkeäkin
voidaan seurata, mutta voi olla,

että eksynyt on kävellyt pitkän
kaarroksen ja hänen luokseen
pääsee lyhyempää reittiä. 

– Hajua etsitään ensisijaisesti
ilmasta, koska se on suorin reit-
ti eksyneen luo, toteaa Korpinen.

Koirilla onkin ylivoimainen
hajuaisti ihmisiin verrattuna.
Jos ihmisen hajuaistille annetaan
arvo 1, on saksanpaimenkoiran
hajuaisti 800 000-1000 000 ker-
taa suurempi. Koulutustasosta
riippuen koirat voivat seurata jo-
pa vuorokauden vanhaa jälkeä. 

Ennenkuin koira on valmis pe-
lastuskoiraksi, on takana ollut lu-
kemattomia harjoitustunteja
metsissä, taajamissa, varasto-
alueilla ja rakennuksilla. Täyt-
tääkseen viranomaishälytysta-
son tulee koiran läpäistä vähin-
tään kaksi koetta, pelastushaku
ja –jälkikokeen sekä raunioko-
keen. Pelastuskoirat ovat osa or-
ganisoitunutta vapaaehtoista pe-
lastuspalvelua. 

Seuraavan kerran pelastus-
koirat antavat näytöksen Kesä-
kihuilla Pyhäjärvellä.

Pelastuskoira
löytää eksyneet

KKeellmmii  hhaarrjjooiitttteelleeee  hhaauukkkkuuiillmmaaiissuuaa  mmaaaalliimmiieehheenn  MMaatttthhiiaass  OOeerrtteelliinn  jjaa  KKaattrrii  KKoorrppiisseenn  kkaannssssaa..
Kuva Anitta Oertel

Kalajokilaakso
Ylivieska

Kevään ensimmäisessä Runo-
raadissa 1.3. esiintyy ylivieska-
laissyntyinen Sanna-Mari Pir-
kola (s. 1975). Pirkola lukee oh-
jelmassa otteen viime syksynä il-
mestyneestä, erinomaiset arvos-
telut saaneesta esikoisrunoko-
koelmastaan Ylivieska.  

Sanna-Mari Pirkola valmistui
kuvataiteilijaksi vuonna 1998
Tampereen taiteen ja viestinnän
oppilaitoksesta ja lavastajaksi
vuonna 2006 Taideteollisesta
korkeakoulusta. Helsinkiläisty-
nyt Pirkola työskentelee lavas-
tajana eri teattereille ja tuotan-
toyhtiöille. Ylivieskassa Sanna-
Mari Pirkola asui 18-vuotiaaksi
asti.

Kevään ensimmäinen Runo-
raati nähdään maaliskuun 1.
päivä. Siinä keskustellaan San-
na-Mari Pirkolan runon lisäksi
Kari Levolan, Sinikka Svärdin ja
Jarkko Tontin runoista. 

Raadissa istuvat Jukka Virta-
sen lisäksi Atik Ismail, Eva Ma-
ria Korsisaari ja Tuomas Enbus-
ke. Ohjelman toimittaa ja juon-
taa Minna Joenniemi.

Runoraati 1.3. TV1 klo 21.55.

Sanna-Mari
Pirkola
Runoraadissa
tänään

STT-Reuters

Filmilegenda Elizabeth Taylor
täytti 75 vuotta tiistaina. Taylor
juhli Las Vegasissa tilaisuu-
dessa, jonka teemana oli New
Orleansin auttaminen.

Kroonisesta selkäkivusta
kärsivä Taylor saapui juhliinsa
pyörätuolilla. Mukana illan-
vietossa olivat Lizin neljä las-
ta sekä runsaasti hänen julk-
kistuttaviaan.

Taylor kertoi päässeensä 75
ikävuoteen ”elämällä hyvin
terveellisesti ja puhtaasti”.

Elizabeth Taylor on saanut
kaksi parhaan naisnäyttelijän
Oscar-palkintoa. Pystit tulivat
filmeistä Butterfiled 8 (1960)
ja Kuka pelkää Virginia Wool-
fia? (1966).

Viimeksi Taylor on näytellyt
tv-elokuvassa These Old Bro-
ads vuonna 2001.

Liz Taylor
75-vuotiaaksi

STT

Alkoholiveron alennus on li-
sännyt selvästi äkkikuolemia,
selviää tuoreesta tutkimuksesta.
Alkoholin aiheuttamat äkki-
kuolemat ovat tutkimuksen mu-
kaan lisääntyneet kahdeksalla ta-
pauksella viikossa sen jälkeen,
kun veroa alennettiin vuonna
2004. Vuoden 2003 lukuihin ver-
rattuna lisäys on 17 prosenttia.
Alkoholin kulutus kasvoi jyr-
kästi veronalennuksen jälkeen.

Helsingin yliopiston, Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen ja
Alkoholitutkimussäätiön tutki-
muksessa tarkasteltiin alkoholi-
lainsäädännön muutosten vai-
kutusta äkkikuolemien määrään.
Tällaisia olivat veroalen lisäksi
maahantuontisäännösten väl-
jentyminen EU:ssa sekä Viron
liittyminen EU:hun. Tutkimuk-
sen mukaan maahantuontisään-
nöksillä ja Viron EU-jäsenyy-
dellä ei kuitenkaan ollut saman-
laista välitöntä vaikutusta alko-
holin aiheuttamien äkkikuole-
mien määrään kuin veroalella.

Addiction-tiedelehdessä jul-
kaistussa tutkimuksessa tarkas-
teltiin äkkikuolemien kuole-
mansyynselvitysten aineistoja
vuosilta 1990–2004.

Alkoholin
veroale
lisäsi äkki-
kuolemia

STT-Reuters

Ainakin kaksi Pablo Picasson
maalausta on varastettu Parii-
sissa. Picasson työt vietiin maa-
larin tyttärentyttären asunnosta
maanantain ja tiistain välisenä
yönä.

Poliisi vahvisti keskiviikkona,

että asunnosta oli varastettu
kaksi Picasson maalausta. Näi-
den kahden työn arvo on noin 50
miljoonaa euroa.

Julkisuuteen tuli keskiviikko-
na tietoja, joiden mukaan asun-
nosta on saattanut kadota sa-
malla myös muita Picasson maa-
lauksia ja piirustuksia.

Picasson maalauksia
varastettu

STT

Kuivan ja puhtaan puun polt-
taminen aiheuttaa huomatta-
vasti vähemmän savuhaittoja
kuin kostean puun tai paperi-
roskan polttaminen. Hengitys-
liitto Helin mukaan tulisijan
omistaja voikin vaikuttaa itse
naapurisopuun ja asuinalueen-
sa hengitysilman laatuun.

– Polttopuun laatuun, varas-
tointiin ja tulisijan oikeaan
käyttöön tulisi kiinnittää huo-
miota, Hengitysliitto Heli ke-
hottaa.

Märän puun
poltto
hermostuttaa
naapurit

STT

Karjankasvattaja arvostelee
kyyttölehmistä viime aikoina
käytyä keskustelua yksipuoli-
seksi. Hänen mielestään julki-
suudessa on keskusteltu vain
siitä, miten kyytöt pärjäävät
lypsykarjana.

Niiden arvo on kuitenkin ai-
van muualla. Kyytöt ovat yli-
voimaisesti parhaita arvokkai-
den luontokohteiden hoitajia ja
siitäkin työstä kasvattaja saa tu-
loja, muistuttaa Jouko Helan-
der. Hänellä itsellään on Suo-
men toiseksi suurin 99-päinen
kyyttökarja Lopella vanhassa
pappilassa. Hänen karjansa
polveutuu kiuruvetisen Helvi
Tossavaisen itäsuomenkarjan

sukuhaarasta.
Lopen naudat ovat jo vuosi-

kausia laiduntaneet eteläran-
nikon merenrannoilla ja siten
tulleet hoitaneeksi lähes um-
peen kasvaneita niittyjä ja kult-
tuurimaisemia.

– Laidunnuksesta on tullut
meille elinkeino, joka kattaa
kustannuksensa ja tuottaa jopa
yritykselle rahaa, Helander sa-
noo. 

Kyyttölehmistä nousi häly
viime viikolla, kun niiden ”tur-
vapaikkana” ollut Sukevan
vankila ilmoitti pohtivansa kar-
jankasvatuksen lopettamista.
Kyyttö on yksi kolmesta suo-
malaisesta alkuperäisnautaro-
dusta. Se on pieni ja sitkeä ja
selviää ankarissakin oloissa.

Maitomäärä ei
mittaa kyytön arvoa


