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DocPointin Apollo-palkinto Reijo Nikkilälle

Reijo Nikkilä on tullut tunnetuksi useista Venäjää käsittelevistä dokumenteistaan ja kirjoistaan. Kuva on vuodelta 2008. Kuva:
Lehtikuva / Roope Salonen

Toimittaja-dokumentaristi Reijo Nikkilä saa DocPoint-elokuvafestivaalin Apollo-palkinnon. Tunnustus
myönnetään suomalaisen dokumenttielokuvan saralla ansioituneelle.
Perusteiden mukaan Nikkilä (s.1939) on ollut 90-luvulta lähtien keskeisessä roolissa venäläisen
dokumentaarin levittämisessä Suomeen ja suomalaisen viemisessä Venäjälle. Hän on tullut tunnetuksi useista
Venäjää käsittelevistä dokumenteistaan ja kirjoistaan. Nikkilä työskenteli Yleisradion Moskovankirjeenvaihtajana 1970- ja 80-luvuilla.
Palkinto luovutetaan 28. tammikuuta palkintotilaisuudessa, jossa nähdään Nikkilän elokuva Praha 21.8.1968.
Festivaali näyttää myös ohjelmistossaan Carte Blanche -esityssarjan, jonka elokuvat ovat Nikkilän valitsemia.
Helsingin 14. DocPoint-festivaali järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa.
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Palaa takaisin ylös

UUSIMMAT UUTISET

Peltipoliisi lähettää terveisiä myös ulkomaille rekisteröidyille autoille
Ulkomaille rekisteröityjen autojen kuljettajat ovat vuoden alusta lähtien voineet saada peltipoliisin terveiset
suoraan suomalaiseen kotiosoitteeseensa.
Helsingin poliisin liikenneturvallisuuskeskus kertoo, että ulkomaille rekisteröidyt autot ajavat noin neljä
prosenttia ylinopeuksista, jotka kameratolpat rekisteröivät. Tämä tarkoittaa noin 20 000 tapausta vuodessa.
Noin 8 000 on ajettu Viroon rekisteröidyillä ajoneuvoilla.
Tulevaisuudessa rikesakko voidaan lähettää suoraan myös muihin EU-maihin.

Silta suljettiin myrskyn takia - kruununprinssi ajoi yli
Tanskassa on noussut kohu kruununprinssi Frederikin kuljettamisesta. Prinssiä kuljettava auto ajoi
viikonvaihteessa kahteen otteeseen yli Ison-Beltin sillan, joka oli suljettu liikenteeltä myrskyn takia.
Kruununprinssin turvallisuudesta vastaavat turvallisuuspalvelu PET myönsi saattaneensa prinssin sillan yli ja
pahoitteli tapahtunutta. Hovista välitettiin myöhemmin myös kruununprinssin pahoittelut.
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Tavallisten kansalaisten ja sulkupuomien ohittaminen herätti ärtymystä, sillä lauantai-iltapäivästä
sunnuntaihin aamuyöhön jatkunut sillan sulku pakotti monet tavalliset autoilijat jonottamaan ylipääsyä todella
pitkään ja jopa nukkumaan autoissaan.
- On täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että jonkun annetaan ajaa suljetun sillan yli, sanoi Leo Larsen
valtiollisesta siltayhtiöstä.

Tanskassakohu kruununprinssin sillan ylityksestä
KÖÖPENHAMINA (STT–RITZAU)
Tanskassa on noussut kohu kruununprinssi Frederikin kuljettamisesta. Prinssiä kuljettava auto ajoi
viikonvaihteessa kahteen otteeseen yli Ison-Beltin sillan, joka oli suljettu liikenteeltä myrskyn takia.
Kruununprinssin turvallisuudesta vastaavat turvallisuuspalvelu PET myönsi saattaneensa prinssin sillan yli ja
pahoitteli tapahtunutta. Hovista välitettiin myöhemmin myös kruununprinssin pahoittelut.
Tavallisten kansalaisten ja sulkupuomien ohittaminen herätti ärtymystä, sillä lauantai-iltapäivästä
sunnuntaihin aamuyöhön jatkunut sillan sulku pakotti monet tavalliset autoilijat jonottamaan ylipääsyä todella
pitkään ja jopa nukkumaan autoissaan.
– On täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että jonkun annetaan ajaa suljetun sillan yli, sanoi Leo Larsen
valtiollisesta siltayhtiöstä.

Aikatauluja väljennettiin - junat pysyneet nyt aikataulussa
Kaukojunat kulkivat viime vuonna täsmällisemmin kuin vuosina 2010-2013. Kaukoliikenne sujui erityisen
hyvin keväällä. Leuto talviaika ei aiheuttanut merkittäviä ongelmia junaliikenteelle.
Kaukojunista 87,6 prosenttia saapui pääteasemalleen täsmällisesti vuonna 2014.
Routa-ajan aikataulut olivat keväällä käytössä Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Suomessa rataverkon
kunnosta johtuen. Väljempiä aikatauluja jatkettiin ratatöiden vuoksi myös kesällä yhteysväleillä SeinäjokiOulu ja Kajaani-Oulu.

Pendolinonen kytkennöissä oli ongelmia?
Kaluston osalta veturien luotettavuus, Pendolinojen kytkennät sekä uusien ohjausvaunujen käyttöönotto
aiheuttivat myöhästymisiä vuonna 2014. Lähes kaikkiin Pendolinoihin on nyt vaihdettu uudet kytkentälaitteet.
Junaliikenteen toimintavarmuutta lisäävät lähitulevaisuudessa myös uudet sähköveturit.
Joulukuussa 83,6 prosenttia kaukojunista kulki täsmällisesti. Yli vartin myöhästyi 5,0 % kaukojunista.
Peruutetut junavuorot luetaan myöhästyneiksi.

Poikabändi One Directionin toinen Helsingin-keikka peruuntuu
Huippusuositun popbändi One Directionin toinen keikka Helsingin Olympiastadionilla peruuntuu. Yhtyeen oli
määrä konsertoida Helsingissä sekä lauantaina 27. että sunnuntaina 28. kesäkuuta. Sunnuntain keikka ei
kuitenkaan toteudu kiertueaikataulun muutosten vuoksi.
Tapahtumajärjestäjä Live Nationin mukaan sunnuntain konserttiliput voi vaihtaa vastaaviin lauantaille.
Lisäksi katsomoon avataan lauantaiksi lisää istumapaikkoja. Lippujen vaihto ja lisäpaikkojen myynti alkavat
tiistaina 13. tammikuuta kello 10 Lippupalvelussa.
Peruuntuneen konsertin liput voi myös palauttaa Lippupalveluun.
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Näyttääkö työpaikallasi tältä? 10 vinkkiä, kuinka järjestelet työpisteesi uuteen
uskoon
Juha Vainio
Ei ole yhdentekevää, millaisessa ympäristössä työskentelet. Siistissä ja puhtaassa työpaikassa työt sujuvat ja
työhyvinvointi paranee, asiantuntijat kertovat Forbesille.
Tänään vietetään siivoa työpöytäsi -päivää, joten mikset tarttuisi toimeen saman tien? Tässä kymmenen
vinkkiä, joilla siistit työpisteesi uuteen uskoon.
1. Jaottele työtilasi
Jos (ja kun) työpöydälläsi on tietokone, paperinippuja, kuulokkeita, johtoja ja muuta epämääräistä tavaraa, niitä
ei kannata levittää työpisteelle sikin sokin. Jaa työtilasi osiin: yhdessä osassa työpistettä teet paperitöitä,
yhdessä osassa säilytät arkistoitavia papereita ja niin edelleen. Kun jaat työtilasi selkeisiin alueisiin, luot
samalla perustan tehokkaammalle työskentelylle.
2. Pidä vain tarvittava käsiesi ulottuvilla
Pidä käsiesi ulottuvilla vain kaikkein välttämättömimmät tavarat. Kynälaatikot, paperipinot ja vanhat
kahvikupit voit raivata huoletta sivummalle. Toimistotöissä lähettyvillä kannattaa pitää vain näyttö,
näppäimistö, puhelin, muutama kynä, muistivihko ja pöytävalaisin.
3. Lajittele työp ap erit erivärisiin kansioihin
Tehosta työtäsi lajittelemalla työpaperit erivärisiin kansioihin tai koreihin siten, että yhdessä paikassa on
lukemattomat, toisessa työn alla olevat ja kolmannessa arkistoitavat paperit. Ota tavaksi järjestää paperit joka
päivä. Silloin tiedät, missä paperit ovat ja mihin asioihin pitää tarttua ensimmäisenä.
4. Määritä rajat tavaram äärälle
Aseta selvät rajat työpisteesi tavaramäärälle. Kun raja ylittyy kirjahyllyssä, laatikostossa tai kansiossa, tyhjennä
tavaraa toisesta päästä. Esimerkiksi aina, kun aiot täyttää kirjahyllyä uudella kirjalla, mieti, minkä kirjat viet
kierrätykseen.
5. Älä hautaa tavaroitasi vetolaatikoihin
Poissa silmistä, poissa mielestä? Ajan saatossa tursuavien vetolaatikoiden sisällöstä ei ole enää kovin hyvää
käsitystä eikä laatikkoja tee mieli edes avata. Ratkaisu: Jaa laatikot osiin laatikonjakajilla. Laita esimerkiksi
klemmarit ja kuminauhat samaan loossiin. Järjestele laatikot kuuden viikon välein ja heitä pois tavaroita, joita
et käytä.
6. Älä käytä sähköp ostia muistilistana
Jos haluat välttää ylimääräistä stressiä, älä käytä sähköpostin saapuneet-kansiota muistilistanasi. Sähköposti
täyttyy uusista viesteistä, minkä vuoksi juoksevia työasioita on stressaavaa selvitellä sotkuisesta sähköpostista.
Käytä mieluummin erillistä kalenteria, johon merkitset tekemättömät työt. Lisäksi tärkeät sähköpostiviestit
kannattaa jaotella samalla tavalla kuin työpaperit: yhdessä kansiossa on lukemattomat, toisessa työn alla
olevat ja kolmannessa arkistoitavat viestit.
7. Siivoa myös tietokoneesi työp öytä
Joka aamu työympäristösi pitäisi toivottaa sinut tervetulleeksi ja motivoida parhaaseen työtulokseen.
Työympäristö käsittää myös tietokoneen. Pikakuvakkeita pursuava tietokoneen työpöytä on omiaan
aiheuttamaan stressiä – ja vaikeuttaa oikeiden kuvakkeiden löytämistä. Järjestele tietokoneen työpöytäsi
pikakuvakkeet muutamaan kansioon. Irrota samalla näyttöön kiinnitetyt tarralaput – ne vain haittaavat
keskittymistäsi.
8. Rip usta ulkovaatteet naulakkoon tai vaatekoukkuihin
Ota tavaksi, että ripustat ulkovaatteet, käsilaukut, kuntosalikassit ja sateenvarjot naulakkoon tai
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vaatekoukkuihin. Jos naulakoita ei ole lähellä, ripusta vaatekoukkuja oman työpisteesi sermeihin. Työkaverisi
ja vieraasi kiittävät, kun heidän ei tarvitse loikkia laukkujesi yli tai istua takkisi päällä.
9. Hanki koppa tai laatikko tilap äisesti säilytettäville tavaroille
Tunne itsesi ja tapasi. Jos kannat työpisteelle päivittäin sanoma- tai aikakauslehtiä, vaihdat aina kengät
työpisteelle päästyäsi tai kanniskelet satunnaisesti mukanasi kuntosalikassia, hanki koppa tai laatikko
tilapäistavaroille, jotta ne eivät pyöri tiellä työaikana.
10. Puhdista pinnat kerran viikossa
Ensimmäiset yhdeksän kohtaa lukeneena tiedät, miten saat työpisteesi järjestykseen. Se ei kuitenkaan vielä
riitä. Työpiste pitää myös puhdistaa pölystä, liasta ja ruoantähteistä mielellään kerran viikossa.
Henkilöstövuokrausyritys Adeccon tekemässä kyselytutkimuksessa kolme neljästä vastanneesta kokee
työskentelevänsä tehokkaammin puhtaassa työympäristössä.
Forbesin juttu
Forbesin juttu kyselytutkimuksesta

Dna-näyte käräytti joulukuusivarkaan viiden vuoden jälkeen
Lohjalla vuonna 2009 joulun alla tapahtunut joulukuusivarkaus on selvinnyt vuosien jälkeen dna-tutkinnan
avulla.
Noin 30 joulukuusta Lohjalla varastanut henkilö jätti aikoinaan rikospaikalle limsapullon, josta poliisi otti dnanäytteen. Kuusivaras ei ollut poliisin vanha tuttu, ja rikos jäi tuolloin selvittämättä.
Viime vuoden lopulla kuusivarkaalta otettiin dna-näyte toisen rikoksen tutkinnassa, jossa havaittiin henkilön
yhteys Lohjan kuusivarkauteen. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapaus osoittaa, että dna-tutkinnan
ansiosta lain koura on entistäkin pitempi.
- Dna-tunnistetutkinta liitetään usein mielikuvissa murhiin ja erittäin vakaviin rikoksiin, mutta selvitetään
dna-tunnisteiden avulla usein arkipäiväisempiäkin rikoksia, poliisilaitos kirjoittaa tiedotteessaan.

UUTINEN ON PÄIVITTYNYT

Neljän ampumahiihtäjän käryt vahvistettiin
Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on vahvistanut neljän urheilijan jääneen kiinni kiellettyjen aineiden
käytöstä.
Julkistuksesta ei tullut niin suurta uutistapausta kuin norjalaisviestimet pohjustivat sunnuntaina, sillä käryistä
kolme oli tullut tietoon jo viime vuoden puolella. Uutena nimenä julkistettu ukrainalainen Sergei Sednev, 31,
lopetti uransa tänä talvena. Sednev saavutti urallaan yhden maailmancup-osakilpailuvoiton ja yhteensä kolme
henkilökohtaista palkintopallisijaa.
Muut kärynneet ovat venäläiset Jekaterina Jurjeva, Irina Staryk ja Aleksandr Loginov. Jurjevan ja Starykin
kilpailukiellosta IBU ilmoitti jo 21. joulukuuta. Loginov ja Sednev pyysivät B-näytteidensä tutkimista, mutta
nekin osoittautuivat positiivisiksi. Kaksikon näytteet ovat viime vuodelta.

Wasa Express takaisin liikenteeseen aikataulun mukaisesti
Wasa Express on jälleen takaisin liikenteessä ja lähtee Vaasasta aikataulun mukaisesti maanantaina
iltakahdeksalta.
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Telakoinnin aikana on tehty teknistä huoltoa ja polttoainejärjestelmän päivitystä sekä sisustuksen yleisilme on
käyty läpi.
Tänä vuonna aikataulua on muutettu siten, että ajoaika Vaasa-Uumajan välillä on 4,5 tuntia.
Toimitusjohtaja Peter Ståhlbergin mukaan viime vuosi oli erinomainen, sillä silloin kuljetettiin 161 750
matkustajaa (+5,2 %), 229 988 lastimetriä (+1,6%) ja 267 872 tonnia lastia (+5,1%).

Ranskan iskujen avustajaksi epäilty matkusti Syyriaan
Pariisin terrori-iskujen avustamisesta epäilty nainen on matkustanut Turkin kautta Syyriaan, kertoo Turkin
ulkoministeri.
Ministerin mukaan epäilty saapui Madridin kautta Turkkiin tammikuun 2. päivänä ja yöpyi hotellissa. Hän
jatkoi matkaansa Syyriaan viime torstaina.
Etsityn 26-vuotiaan naisen miesystävä sai surmansa perjantaina Pariisissa, kun poliisi teki rynnäkön
juutalaiseen ruokakauppaan, jossa mies oli ottanut panttivankeja.
Ranskassa sijoitetaan noin 10 000 sotilasta turvaamaan arkaluonteisiksi arvioituja kohteita. Lisäksi lähes 5 000
poliisia on määrätty suojelemaan maan noin 700:aa juutalaista koulua.
Turvatoimien kiristyksistä kerrottiin terroriuhkaa pohtineen hallituksen kokouksen jälkeen.
- Tämä on ensimmäinen kerta, kun joukkojamme on mobilisoitu tällaisessa mitassa omalla maaperällämme,
puolustusministeri Jean-Yves Le Drian sanoi.
Le Drian ei halunnut tarkentaa eritysvartiointiin määrättyjä kohteita.
Pääministeri Manuel Vallsin mukaan viime viikon terrori-iskujen selvittely jatkuu edelleen. Ainakin yhdellä
ampujista uskotaan olleen avustaja.

Messi tyrmäsi siirtohuhut: "En halua lähteä minnekään"
Lionel Messi ei ole omien sanojensa mukaan lähdössä Barcelonasta, vaikka huhut ovat vieneet häntä
Englannin jalkapallojätteihin Chelseaan ja Manchester Cityyn. Messin on myös väitetty vaatineen Barca-luotsi
Luis Enriquen erottamista.
- En ole vaatinut mitään tänne jäädäkseni, sillä en ole missään vaiheessa halunnut lähteä, hän avautui Barca
TV:n haastattelussa joukkueen voitettua sunnuntaina Atletico Madridin.
Messin mukaan väitteet neuvotteluista Chelsean ja Cityn kanssa ovat valetta. Messi on myös kyllästynyt siihen,
että hänen väitetään savustavan itselleen epämieluisia ihmisiä ulos seurasta.
- Väitetään, että johdan seuraa, vaikka olen vain yksi pelaajista. En tee päätöksiä, enkä ole pyytänyt sellaisia.
- Olen loukkaantunut siitä, että nämä jutut ovat tulleet barcelonalaismediasta eivätkä Madridista.

Päätoimittaja:
Kauko Palola
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Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)
Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)
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