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Kuvagalleria: Katso syys-

myrskyn jälkiä lukijoiden 

lähettämistä kuvista.

Viihde: Kolme tanssiparia 

ottaa mittaa illan Tanssii 

tähtien kanssa -kilpailussa, 

jossa selviävät kisan fina-

listit.

Uutinen: Superbakteeri 

NDM-1 on jo todellinen uhka 

turistimatkalla Intiassa. 

Lähes kaikki Intiaan mat-

kailevat saavat bakteerin 

elimistöönsä.

Uutinen: Älykästä ruoka-

listaa sekä palvelurobotin 

käyttöä ravintolassa tes-

tataan Pohjois-Pohjanmaal-

la. Palvelurobotti auttaa 

vanhuksia Ylivieskassa.

Uutinen: Median keskeiset 

vaikuttajat Ruotsista ja 

Suomesta keskustelevat 

nettiuutisten vihapuheista 

ja siitä, miten niihin pitäisi 

vaikuttaa.

Aina ajassa
Pohjois-Suomen 

johtava uutiskone

joka päivä, 

kellon ympäri. 

www.kaleva.fi

Lukijakuva: Joulun tuoja Seuraa verkossa: MäkihyppyäVerkossa tapahtuu

Maailmankarsinta Rukalla

HUOMENNA
Eränkäynnin tavat ja taidot ovat muuttuneet 
Rauhanturvaamisen veteraani on yhtä lailla veteraani 

erämiehenä. Hänellä on pitkä perspektiivi siihen muutokseen, 

joka on vuosikymmenten saatossa tapahtunut saloilla kulkijoiden 

silmien edessä.

TÄNÄÄN
On aika valita masentavin maisema
Millainen maisema vetää sinut apeaksi? Puolangan Pessimistien 

puheenjohtaja Jaakko Paavola  valitsi Kalevan Masentavin 

maisema -kilpailuun kymmenen otosta lukijoiden arvosteltavaksi. 

Maisemissa on karua syksyn koleutta ja ihmisen aiheuttamaa 

rujoutta. Joku voi kuitenkin nähdä maisemissa myös kauneutta.

OULU&SEUTU 4

Bio Huvimyllyn neuvottelut lukossa
Raahelaisen perinteikkään elokuvateatterirakennuksen omistajan 

Juha Koistisen ja tontin omistajan Soveliuksen apurahasäätiön 

sopimusneuvottelut ovat edelleen pahasti jumissa. Nyt näyttää 

siltä, että sopu asioihin löytyy vasta välimiesten avulla.

KOTIMAA 5

Sieviin ensimmäinen elintarvikekioski
Oulusta Sieviin muuttanut Maari Väisänen perusti Sievin 

ensimmäisen elintarvikekioskin. Maarin Pirtin -nimellä toimivassa 

kioskissa on myös kahvila ja Matkahuolto, joka oli luisua Ylivieskaan. 

Maarin Pirtissä voi odottaa linja-autoa kiikkutuolissa istuen. 

KOTIMAA 6

Sovellus jopa miljoonien ladattavaksi
Oulun yliopiston opiskelijat löivät lauantaina hynttyitä 

yhteen vuorokauden ajaksi. 24 tunnin aikana opiskelijatiimit 

suunnittelevat Windowsin työkaluilla mobiilisovelluksia. Peli 

vihelletään poikki sunnuntaina kello 12. 

KOTIMAA 9

Haataja sai vihdoin tuulettaa maalia
Juha-Pekka Haataja poistui lauantai-iltana Raksilan hallista 

huojentuneena. Kärppien ykkösketjun hyökkääjä sai vihdoin 

kauden maalitilinsä auki ja oli pohjustamassa kotijoukkueen 

5–2-voittoa Tapparasta.

URHEILU 14

67
Adventista alkaa joulumusiikin sesonki
Joulun odotus saa musiikkia vähemmän harrastavankin 

etsiytymään ajankohtaisten sävelten äärelle. Kulttuuritoimitus 

kokosi otannan jouluisista konserteista ympäri pohjoista Suomea. 

Tarjolla on kaikkea lasten lauleloista hevimiesten raskaisiin 

otteisiin.

K2

Pakkoyrittäjyys ei ole aitoa
Suomi tarvitsee yrittäjiä, mutta tullaanko yrittäjiksi pakolla? 

Kasvuhakuinen yritystoiminta on hyvinvoinnin edellytys. 

Pienipalkkaisten työntekijöiden ulkoistaminen pakkoyrittäjiksi on 

kuitenkin vain kikkailua työsuhteella.

PÄÄKIRJOITUS 22

Pohjavesi on arvotavaraa
”Oulun vedenhankinnan saamiseksi varmemmalle pohjalle 

löytynee parempiakin ratkaisuja. Kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaista tuskin on, että yhdestä esiintymästä 

kiskotaan valtavia määriä arvokasta pohjavettä. Varsinkin kun 

hanke vaarantaa kokonaisen Natura-suojellun vesistön.”

LUKIJALTA 23

PATTERI 28
Tukea ja 
luotettavia aikuisia

HEIKKI SAUKKOMAA

Pimeään iltaan sopii amaryllis.

TIMO ANGERIA

Terveydenhoitaja Lahja Eriksen (vas.) ja tietopalveluohjaa-

ja Liisa Hirvonen ovat osa Byströmin talon nuorten palvelujen 

moniosaavaa toimijakuntaa. Ongelmatilanteessa nuori voi et-

siä neuvoja vaikkapa puhelimitse tai sähköpostin kautta. ”Tär-

kein juttu tässä on se, että nuoren ei koskaan tarvitse jäädä yk-

sin”, Hirvonen toteaa.

PIIA HOLAPPA

Presidentin-
vaali

Hannu Kuparinen  STT

HELSINKI Kristillisdemokraatit 
ottavat hyödyn irti president-
tiehdokkaansa menneisyydestä 
tunnettuna huipputason kilpa-
kävelijänä.

Europarlamentaarikko Sari 
Essayah kampanjoi tunnuksel-
la: Askeleen edellä.

”Olen elämässä oppinut, että 
vähintään toisen jalan on oltava 
kiinni maassa”, Essayah naurat-
ti kuulijoitaan puolueensa val-
tuuston kokouksessa lauantaina 
Helsingissä.

Valtuusto oli hetkeä aikaisem-
min nimennyt hänet yksimie-
lisesti puolueen presidenttieh-
dokkaaksi.

Kokousväen intoa nostatettiin 
näyttämällä isolla taustalla kuva-
nauhaa Essayahin mestaruuskä-
velyn huippuhetkistä Helsingin 
EM-kisoissa 1994.

Puolueväen tunnelmat olivat 
helpottuneet. He saivat Essa-
yahista edustavan ja sanaval-
miin ehdokkaan, joka on tuttu 
nimi myös politiikkaa vähem-
män seuraavien parissa.

”Sari ei kähmi eikä puhu ru-
mia”, eräs puoluevaltuuston jä-
sen luetteli ehdokkaan valtteja.

Sananvalinnoissaan yleensä 
asialinjalla pitäytyvä Essayah 

paljasti, että myös timosoinimai-
nen puheenparsi irtoaa. Euroo-
pan unioni oli hänelle nyt ”byro-
kratiakirnu”.

Essayah pistää kampanjaan 
ison tukun myös omaa rahaa. 
Hän kertoi, että antaa puolu-
een kampanjakassaan 20 000–
30 000 euroa.

Puoluesihteeri Asmo Maan-
selän mukaan puolue käyttää 
kampanjointiin kaiken kaikki-
aan 70 000–80 000 euroa.

Kristillisdemokraatit kampan-
joivat näkyvästi myös edelli-
sissä vuoden 2006 vaaleissa, 
mutta vaatimattomin tuloksin. 
Bjarne Kallis sai vain 2 prosent-
tia äänistä.

Vanhoja ei nyt muisteltu, ja 
puoluejohtaja Päivi Räsänen 
perusteli kokousväelle, että oma 
ehdokas pitää olla. Jo vaalikamp-
pailulla on arvonsa.

”Julkiset esiintymiset, pa-
neelit, haastattelut ja kansalais-
tapahtumat, joihin Sari antaa 
aikansa, eivät ole hukkaan hei-
tettyä aikaa.”

Kallis tukee näissä vaaleissa 
kokoomuksen Sauli Niinistöä.

Essayah ei ota sitä epäluotta-
muksen osoituksena. Hän on 
arvellut, että lähteminen hyvis-
sä ajoin Niinistön taakse saattoi 
olla Kallikselta keino välttää 
pyynnöt lähteä itse taas oman 
puolueensa ehdokkaaksi.

Essayah 
lähtee 
vaaleihin 
urheilu-
voitot 
mielessä

Sari Essayah

Syntynyt 21.2.1967 Haukivuorella.

Kotipaikka Paimio.

Kauppatieteiden maisteri.

Kansanedustaja Varsinais-Suomen 

vaalipiiristä 2003–2007.

Kristillisdemokraattien puoluesih-

teeri 2007–2009.

Euroopan parlamentin jäsen 

2009–.

Paimion kaupunginvaltuutettu.

Kävelyn maailmanmestari (10 km)  

Stuttgart 1993,  Euroopan mestari 

1994 Helsinki.

Kansainvälisen Yleisurheiluliiton 

IAAF:n kävelykomitea 1998–.

Naimisissa, puoliso erityis-

lastenkodinohjaaja Robert Knapp.

Kaksi lasta.

Heikki Vento Kaleva

Ante Johansson piirros

Europarlamentaarikko Sari Essayah 
pelasti kristillisdemokraatit kiusalli-
sesta tilanteesta. Essayah kelpaa lähes 
kaikille kristillisille. Puolueen vaali-into 
olisi saattanut lopahtaa, jos puheenjoh-
taja Päivi Räsänen olisi ryhtynyt ehdok-
kaaksi.

Essayah on ainakin esiintynyt maltil-
lisemmin. Toisin kuin Räsänen, Essayah 
ei ole aiheuttanut homokannanotoil-
laan joukkoeroa luterilaisesta kirkosta.

Sari Essayah kuuluu helluntaiherä-
tykseen. Helluntailaisuus ei ole Essa-
yahille pelkkä tapa. Hän on toiminut 
evankelistana. Räsänen puolestaan on 
viidesläinen. Näitä luterilaisen kirkon 
sisällä toimivia suuntauksia yhdistää 
suhde kasteeseen. Pelkkä kaste ei tee 
lapsesta uskovaista.

Tosikkoa Essayahista ei saa tekemällä-
kään. Ehdokkaan verkkosivuja on tehty 
pilke silmäkulmassa. Karikatyyrin lisäk-
si sivuilta löytyy uimapukuinen polii-
tikko, joka kesken mutakylvyn esittelee 
hyväntuulisena hauistaan.

Ennen poliitikon uraa 1995–2003 
Essayh toimi taloushallinnossa eri asi-
antuntijatehtävissä. Ammattipoliitikko 
hän on ollut lähes kymmenen vuotta.

Eduskuntaan Essayah pääsi Varsinais-
Suomesta 2003 ja putosi sieltä seuraa-
vissa vaaleissa 2007. Tuosta ajasta hän 
oli kolme vuotta kristillisdemokraattien 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Eduskunnasta Essayah siirtyi kah-
deksi vuodeksi kristillisdemokraatti-
en puoluesihteeriksi. Vuoden 2009 
eurovaaleissa hän meni läpi ja pyrkii 
presidentiksi Euroopan parlamentista. 
Essayah kuuluu samaan ryhmään kuin 
kokoomuslaiset parlamentaarikot.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto ja 
ura europarlamentissa antavat hyvät 
valmiudet väitellä vaalitenteissä euros-
ta ja EU:sta.

Essayah, 44, on ensimmäinen pre-
sidenttiehdokas, jonka etninen tausta 
poikkeaa valtaväestöstä. Haukivuorella 
syntyneen Essayahin isä on marokkolai-
nen ja äiti suomalainen.

Nykyisin Essayahin kotipaikka on Pai-
miossa. Hän on naimisissa ja perheessä 
on kaksi tytärtä.

Suomalaisten tietoisuuteen Essayah 
tuli Lapinlahden Vedon huippukäveli-
jänä. Hän on toinen suomalaisnainen, 
joka on voittanut yleisurheilun maail-
manmestaruuden. Essayah voitti 10 ki-
lometrin kävelyn vuonna 1993.

Essayahin vauhtia voi verrata Coo-
perin testiin eli12 minuutin juoksuun. 
Tuossa ajassa Essayah on kävellyt yli 
kolme kilometriä. Testin miesten luoki-
tuksessa 3 000 metriä on erinomainen 
tulos jokaisessa ikäryhmässä.
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Sää Oulussa

Minna Akimo Kaleva

OULU ”Pelialalla on totuttu sii-
hen, että jos pelaa hyvin, voi 
voittaa”. Näin totesi oululaisen 
pelifi rman LudoCraftin toimi-
tusjohtaja Tony Manninen vas-
taanottaessaan Vuoden yrittä-
jäpalkintoa lauantaina. Teatteri 
Riossa pidetyssä pikkujouluti-
laisuudessa palkinnon luovutti 
Oulun yrittäjien varapuheenjoh-
taja Sisko Kärki.

Kärki kuvaili LudoCraftia yrityk-
seksi, jonka kautta Manninen 
on luonut itselleen sekä työn-
tekijöilleen unelmatyöpaikan. 
”Manninen on itse todennut, 
että pelifi rman johtaminen on 

huomattavasti helpompaa kuin 
työskennellä professorina yli-
opistolla”, Kärki totesi puhees-
saan.

LudoCraft on keskittynyt eri-
tyisesti erilaisten hyöty- ja kou-
lutuspelien suunnitteluun. Täl-
lä hetkellä yritys hakee kasvua 
erityisesti kansainvälisiltä peli-
markkinoilta. Viime ajat Man-
ninen on käynyt neuvotteluja 
Saudi-Arabian suuntaan.

”Saudiarabialainen yhtiö on 
kiinnostunut koulutusratkaisus-
ta ja yritämme kehitellä heille 
turvallisuuskoulutukseen liitty-
vää peliä, jolla voitaisiin välttää 
työmailla tapahtuvia onnetto-
muuksia”, Manninen sanoo.

Kiitospuheessaan Manninen 
totesi, että Angry Birds -pelillä 
maailmanmaineeseen noussut 
Rovio on näyttänyt, mitä Suo-
mi voi pelialalla tehdä. ”Tosin 
me emme tee vain viihdepelejä, 
vaan hyötypelejä, joilla oikeasti 
pelastetaan maailma.”

Kansainvälistyminen on kuiten-
kin pitkäjänteistä työtä. Manni-
sen mukaan yrityksessä käydään 
koko ajan kädenvääntöä kah-
den asian kesken: miten päästä 
kansainvälisille markkinoille ja 
miten saada rahat riittämään. 
”Tämä on jatkuvaa taistelua kon-
kurssia vastaan, mutta tekemistä 
kyllä riittää”, mies naurahti.

LudoCraftin viimeisimmät 
markkinoille tulleet pelit ovat 
IPhone- ja Android-laitteilla toi-
mivat RoboFonics -rytmipeli se-
kä AstroComet -taitopeli. 

Oululainen LudoCraft täyttää 
joulukuussa viisi vuotta. Ludo-
Craft on syntynyt Oulun yliopis-
ton tietojenkäsittelynlaitoksen 
pelitutkimusyksikössä. Manni-
nen on itse väitellyt tohtoriksi 
vuonna 2004. Väitöstyössään 
hän tutki miten pelien ja virtuaa-
liympäristöjen vuorovaikutusta 
voidaan tukea ja parantaa.

Tällä hetkellä pelifi rma työllis-
tää kolmisenkymmentä työnte-
kijää. Oulun yrittäjien palkinto-
perusteluiden mukaan yritystä 

johdetaan siten, että työnteki-
jät ovat kuin perheenjäseniä ja 
työntekijöiden erityspiirteet 
nähdään kokonaisuutta ruokki-
vana rikkautena ja näkökulmia 
avartavana vahvuutena.

Lauantaina pidetyssä juhlassa 
yrittäjien timanttiristi luovutet-
tiin kauppahallin kahvion pitä-
jälle Saara Viitaselle. Viitanen 
on toiminut kahvilayrittäjänä 30 
vuotta. Hän aloitti uransa perus-
tamalla pienen kahvilan Oulun 
torille. ”Seitsemän vuotta meni, 
että sain toteutettua haaveeni ja 
pääsin yrittäjäksi ja kahvilanpi-
täjäksi kauppahalliin”, Viitanen 
sanoi.

Peleillä vuoden yritykseksi
LudoCraft etsii hyötypeleillään markkinoita Saudi-Arabista

”
Saudiarabia-
lainen yhtiö on 
kiinnostunut 
koulutusrat-
kaisusta ja yri-
tämme kehitel-
lä heille turval-
lisuuskoulutuk-
seen liittyvää pe-
liä,  jolla voitai-
siin välttää työ-
mailla tapah-
tuvia onnetto-
muuksia.”
Tony Manninen

toimitusjohtaja


