6 K1

TORSTAI 18. HUHTIKUUTA 2013

KOTIMAA

YHTEYSTIEDOT:
Puhelin 08 5377 315
Sähköposti kotimaa@kaleva.fi
Kalevan vaihde 08 5377 111

Hillan tie katkesi äkisti

Puolanka
syyttää kuntayhtymää
ylihinnoista ”Miksi arvaamattomasti käyttäytyvä koira pitää tuoda keskelle kaupunkia?”
Kaleva
PUOLANKA Puolangan kunta
on lähettänyt Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymälle erikoissairaanhoidon
laskutusta koskevan oikaisuvaatimuksen.
”Mielestämme kuntayhtymän
laskutus on Puolangan osalta
ollut kuntayhtymän perussopimuksen ja terveydenhuoltolain
vastaista”, sanoo kunnanjohtaja
Seppo Rajala.
Puolanka on kuntayhtymän
osajäsen. Osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa
saamista erikoissairaanhoidon
palveluista todellisiin kustannuksiin perustuvan suoritehinnan. Laskuista tulee käydä ilmi
kunnan maksuvelvollisuuden
perusteet.
Puolangalla katsotaan, että
kuntayhtymän laskutus sisältää
sekä perussopimuksen vastaista
maksuperustetietojen panttausta että sopimuksen ja terveydenhuoltolain vastaista ylilaskutusta.
Perusteluina Puolanka käyttää hintavertailuja Lapin ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien hinnoitteluun.
”Joko Kainuun erikoissairaanhoito on todella kallista tai sitten
sairaanhoitopiiri yrittää laittomasti laskuttaa Puolangalta
kustannuksiin perustumattomia
hintoja”, Rajala sanoo.

Utajärvellä
tarjouskilpailu
rantatonteista
UTAJÄRVI Utajärven kunta
havittelee asukkaita tonttien
tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailu Roinilan kuudesta joenrantatontista alkaa perjantaina.
Tontit ovat noin 1500-neliöisiä, ja niillä on rakennusoikeutta 250 kerrosneliömetriä.
Kunnallistekniikan eli katujen,
vesijohtojen ja viemärien rakentaminen alkaa alkukesällä.
Kunnalla on oikeus hylätä tarjoukset. Tarjouskisan päätyttyä
kunta hinnoittelee alueen loput
24 tonttia syntyneen hintatason
mukaisesti. (Kaleva)

JUKKA LEINONEN/ARKISTO

Riitta Taulavuori Kaleva
OULU Pienen Hilla-koiran iltalenkki päättyi Oulun keskustassa
julmalla tavalla viime joulukuussa. Essi Yli-Hukka oli kävelyttämässä hihnassa chihuahuaansa
Rotuaarilla, kun sen kimppuun
hyökkäsi iso sekarotuinen koira.
Hyökkäys tapahtui niin äkisti,
että Yli-Hukka ei ehtinyt kaapata
lemmikkiä syliinsä.
Sekarotuista koiraa ennen
hyökkäystä hihnassa pidellyt
nainen ja paikalle kertynyt väkijoukko seurasivat vain vierestä,
kun Yli-Hukka yritti pelastaa Hillaa ison koiran hampaista. Lopulta avuksi riensivät viereisen
tavaratalon vartijat.
Jossain vaiheessa paikalle tuli
myös mies, joka oli sekarotuisen
koiran varsinainen omistaja.
Hän oli ollut hyökkäyksen sattuessa kaupassa.
Sekarotuinen oli kuitenkin
ehtinyt raadella Hillan jo henkihieveriin. Päivystävän eläinlääkärin vastaanotolla selvisi, että
Hillan keuhkot olivat vaurioituneet niin pahoin, ettei sitä voitaisi enää pelastaa. Hilla piti lopettaa vielä samana iltana.
Yli-Hukka on tapauksesta vieläkin hyvin surullinen. Hän ei voi
ymmärtää, miksi keskelle kaupunkia pitää tuoda arvaamattomasti käyttäytyvä, iso koira.
”Kyllä siitä hyökänneestä koirasta näki, ettei sillä ollut kaikki
ihan hyvin. Ei normaali koira
hyökkää kenenkään kimppuun
ilman provosointia. Mutta kyllä
tällaisissa tapauksissa pitää syytä lähteä etsimään sieltä hihnan
toisesta päästä.”

Pekka Moliis STT
SUOMUSSALMI ”Tsup, tsup,
tsup”, ääntää oranssinen torrakko sylkiessään ammuksia sarjatulella kohti karhun takapuolta.
Tositilanteesta ei ole kyse,
vaan karhutaulu saa osumia paineilmalla toimivasta karkotinlaitteesta. Suomen riistakeskus
haluaa kokeilla, antavatko osumat vauhtia pihoihin tunkeville
häirikkökarhuille.
Kyseessä on ensimmäinen
kerta Euroopassa, kun laitetta
testataan
häirikkökarhuihin.
Jalkapallohuligaaneihin ja mielenosoittajiin se on vuosien
saatossa purrut. Belgiassa valmistettu laite kun on suunniteltu alun perin joukkojen hallintaan.
Eläimeen osuva ammus on muovipäällysteinen projektiili, joka
sisältää eläimen merkkaavaa väriainetta.
”Osuma aiheuttaa eläimelle
shokkivaikutuksen
kivuntunteen seurauksena, mutta ei aiheuta pysyvää vammaa”, kertoo
kouluttajana toimiva FinnProtec
myyntipäällikkö Teemu Haikonen.
Aiemmin Suomessa on häirikkökarhujen
karkotuksissa
käytetty haulikolla ammuttavia
kumiluoteja ja -hauleja. Niiden
ongelmana ovat olleet ammusten lyhyt kantama ja heikko osumatarkkuus.
”Karkotinlaite on tehokas
30–60 metriin. Tällä on ammuttava sarjoja ja tähdättävä eläimen takaosaan. Kun osumia
tulee nopeassa tahdissa paljon,
niin shokkivaikutus on suurem-

Hiippakunnan
virsivisan voitto
Ylivieskaan

Yllättäviä tilanteita sattuu myös
maaseudulla.
Limingassa kaksi pyörätiellä
omistajilta irti ollutta suurikokoista koiraa syöksyi eräänä
maaliskuun päivänä pihakujalle,
jolla Marja Junttila oli kävelyttämässä hihnassa ollutta mäyräkoiraansa Pyryä.
Junttila sai siepattua Pyryn syliinsä aivan toisen koiran edestä.
”Mitään vakavaa ei onneksi sattunut, mutta sitäpä ei tiedä, miten siinä olisi voinut käydä.”
Junttilan mukaan samoja koiria oli ulkoilutettu pyörätiellä
irrallaan useasti aiemminkin.
Siksi hän teki tuosta kerrasta ilmoituksen poliisille.
”Eikä niitä irtokoiria ole täällä
enää sen jälkeen näkynyt.”

Koiranomistajista suurin osa tuntee vastuunsa ja velvoitteensa, arvioidaan Suomen Kennelliitosta.

YLIVIESKA Päivärinnan parhaat Ylivieskasta selvisi Oulun
hiippakunnallisen virsivisan
voittajaksi. Toiseksi tulivat
liminkalainen Laulavat nuotit
ja kolmanneksi Virsiperunat
Kittilästä.
Päivärinnan koulun neljäsluokkalaisten, Juulia Salmelan, Veera Tikkasen ja Sofia
Timlinin muodostama joukkue
osallistuu valtakunnalliseen virsivisan finaaliin, joka pidetään
17. toukokuuta Kuopiossa. Joukkuetta on valmentanut luokanopettaja Marja-Liisa Pitkälä.
Aluekisassa oli 22 joukkuetta,
joista pohjoisin tuli Kittilästä ja
eteläisin Kokkolasta. (Kaleva)

Junttila kertoo
kuulleensa
koiratuttaviltaankin
tarinoita
vastuuttomista, lemmikkejään
irrallaan ulkoiluttavista koiranomistajista, jotka ovat aiheuttaneet vaaratilanteita toisille koirille tai muille ihmisille. Vaaraa
on voinut koitua myös koiralle
itselleen, kun se on sännännyt
ajoradalle auton eteen.
”Taajamassahan asia on aivan
selvä: koirien pitää olla aina kytkettyinä, mutta eivät koirat saa
maaseudullakaan juosta irrallaan miten vain”, Junttila huomauttaa.
Maaseudulla ja haja-asutusalueilla määrää metsästyslaki.

Sen mukaan toisen maalla koiraa
ei saa pitää irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Metsästyslain säätämä koirien kiinnipitoaika on
puolestaan alkanut 1. maaliskuuta. Se jatkuu 19. elokuuta asti.
”Mutta edelleen monella koiranomistajalla tuntuu olevan käsitys, että maaseudulla koira voi
olla irti missä vain. Moni ei tunne lainsäädäntöä, ja jos tuntee,
hyviä koiratapoja ei vain haluta
noudattaa”, Junttila miettii.
”Jos omistaa koiran, sen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
on myös huolehdittava. Samoin
on tunnettava vastuunsa ja toi-

tavaalit. Hän oli epäonnistunut
puoluejohtajana ensimmäisissä
eduskuntavaaleissaan. Oli selvää, että vaalitappio johtaisi
SDP:n 12 hallitusvuoden jälkeen
oppositioon.
”Se oli yö, jolloin silmään ei
tullut uni vaan kyynel”, Heinäluoma muistelee.
Puolueessa alkoi syyllisten
etsintä. Kansanedustaja Erkki
Tuomioja alkoi valmistella Heinäluoman kaatamista seuraavassa puoluekokouksessa.
Silloinen puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta kertoo kirjassa,
että omassa porukassa lähti
liikkeelle puoluejohtajaan kohdistunut ajojahti ja sisältä päin
puukottaminen. ”Se oli ehkä
dramaattisinta, mitä poliittisessa elämässäni on tapahtunut.
Sitä jatkui noin vuosi vaaleista.”
Heinäluoma alkoi pelätä, että

Karkotin toimii
paineilmalla
Karkotinlaite toimii paineilmalla.
Ammus on muovipäällysteinen projektiili, joka sisältää eläimen merkkaavaa väriainetta.
Tehokas jopa 50–60 metriin.
Käyttäjinä virka-apuun koulutetut
metsästäjät. Laitetta ei myydä yksityisille.
Belgiassa valmistettu laite on suunniteltu alun perin joukkojen hallintaan.
Aiemmin häirikkökarhujen karkotuksissa on käytetty Suomessa haulikolla ammuttavia kumiluoteja ja
-hauleja.

pi”, opastaa Haikonen.
Poliisi vastaa häirikkökarhujen karkottamisesta. Poliisi voi
tarvittaessa pyytää suurriistavirka-apua koulutetuilta metsästäjiltä.
Pelkän karkottajan turvin ei
koulutettu metsästäjäkään saa
lähteä karhua hätistämään.
Eläin lähtee taatusti liikkeelle,
mutta aina on olemassa pieni
mahdollisuus, että suunta on
väärä.
”Mukana on oltava varmistaja
ruutiaseen kanssa, ja lisäksi käytetään kytkettyä koiraa apuna”,
kertoo Suomen riistakeskuksen
riistasuunnittelija Marko Paasimaa.
Mitään jokapäiväistä touhua
ei karhujen karkottaminen Kainuussa ole. ”Meillä saadaan pöljimmät yksilöt poistettua metsästyksen yhteydessä. Etelässä
karhulupia on vähemmän, siellä
varmasti tulee laitteelle käyttöä”, Paasimaa uskoo.

Kaunis Glorialle
langettava päätös

mittava niin, että omalla ja koiransa toiminnalla ei aiheuteta
vaaraa muille ihmisille ja toisille
koirille.”
Suomen Kennelliiton viestintäpäällikkö Kaija Unhola arvioi,
että koiranomistajista suurin
osa tuntee vastuunsa ja velvoitteensa.
Hänen mukaansa Kennelliitto
pyrkii osaltaan saamaan koiranomistajat toimimaan kuten pitääkin. Yksi uusimmista tavoista
jakaa tietoa on netistä löytyvä
koiranomistajan peruskurssi.
Sen pääsee suorittamaan liiton
sivuilta löytyvät linkin kautta.

Vaalitappio vuonna 2007
musersi Eero Heinäluoman
Hannu Kuparinen STT
HELSINKI Taustavaikuttajasta
politiikan eturiviin nousseella
puhemies Eero Heinäluomalla
on ollut kaksi kovaa paikkaa.
Ensimmäinen tuli eteen keväällä 1993, kun hänen piti ilmoittaa kotonaan tietoa odottavalle Kalevi Sorsalle, että tämä
oli hävinnyt SDP:n esivaalin.
Puolueen
presidenttiehdokkaaksi tulisi Martti Ahtisaari.
Heinäluoma oli avustanut Sorsaa esivaalikampanjassa.
”Ei auttanut muu kuin kertoa.
Tein sen hyvin lyhyesti ja koruttomasti. Sorsalla oli vain yksi sana:
Selvä”, hän kertoo Heikki Saaren kirjassa Eero Heinäluoma
Tasavallan vahva mies (Minerva).
Toinen voimia koetteleva hetki tuli, kun Heinäluoma joutui
myöntämään demareiden hävinneen vuoden 2007 eduskun-

Väriammuksilla
karkotetaan ensi
kertaa karhuja

edessä voi olla puolueen hajaantuminen. ”Pidin isona riskinä,
että Tuomioja kerää oman porukkansa ja lähtee.”



Heinäluoma ilmoitti, ettei pyri
jatkamamaan puoluejohtajana.
Seuraajaksi valittiin 2008 Jutta
Urpilainen.

STT
HELSINKI Julkisen sanan neuvosto antoi Gloria-lehden Kaunis Gloria -liitteelle langettavan
päätöksen piilomainnonnasta.
JSN:n mukaan lehdessä oli
mainosmaista sisältöä. Ilmoittajia edustanut meikkitaiteilija
sai huomiota herättävän paljon
palstatilaa. Lehti löi laimin velvollisuutensa erottaa mainoksia
journalistisesta sisällöstä.

Langettava päätös syntyi äänin 13–1. Käsittelyssä ollut lehti
ilmestyi lokakuun lopulla 2012.
Kaunis Gloria nousi alkuvuodesta yleiseen keskusteluun
Ylen Sanna Ukkolan blogin takia. Ukkola kiinnitti huomiota
siihen, että lehdessä oli paljon
yhden mainostajan materiaalia. Yksityishenkilö oli tehnyt
lehdestä kantelun joulukuussa
2012, mutta hän perui sen.

Näin ulkoilet lemmikkisi kanssa
Koiran tulee ulkoilla kytkettynä. Kiinnipitosäännökset löytyvät järjestysja metsästyslaista. Taluttimessa oleva
koira on omistajansa hallittavissa. Koiria pelkääviä ihmisiä rauhoittaa paljon, jos koira on kytkettynä.
Yhteiskuntakelpoisen koiran on siedettävä rullaluistelijoita, polkupyöräilijöitä, pyörätuoleilla kulkevia ja muita vastaantulijoita. Koiran kanssa pitää
myös pystyä ohittamaan rauhallisesti
toiset koirat ja muut eläimet. Koiraa ei
kannata päästää tervehtimään jokaista vastaantulijaa.
Koiran taluttajalta lemmikin ulkoi-

luttaminen vaatii ympäristön huomioimista ja koiran hallintaa. Hallinta on
erityisen tärkeää, jos koira ulkoilee kelataluttimessa. Jos pyöräilijä tai rullaluistelija kaatuu koiran taluttimeen, taluttaja on siitä vastuussa.
Heijastimien käyttö on välttämätöntä pimeällä tiellä ja pimeään aikaan .
Koirien jätökset on kerättävä pois
etenkin taajaan asutuilla alueilla.
Valtakunnallinen Koiranpäivä on 24.
huhtikuuta. Teemana on koiranomistajan vastuu koirastaan ja ympäristöstä.
Lähde: Suomen Kennelliitto
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LOPPUUNMYYNTI!
KAIKKI -40 % tai enemmän!
(ei koske kahvilatuotteita)

Tule heti, parhaat viedään päältä!
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Palvelemme uudessa osoitteessa:

Asemakatu 25 (PikkuThain vieressä)
p. 045 325 8394
Avoinna: ma klo 11-17, ti-pe klo 10-17, la 11-15

www.countryannie.ﬁ

Mitä maksat jätteistäsi?
Rakentajamessut 19.–21.4.2013
Ouluhalli

Tervetuloa
Rakentajamessuille
Tule ja arvioi yhdessä jätehuollon edustajien
kanssa tuottamiesi jätteiden jätteenkäsittelymaksu, jota voit verrata sinulta perittyyn
jätteenkäsittelymaksuun. Otathan mukaasi
viimeisimmän jätehuoltolaskusi.
Oulun Jätehuolto,
osasto 69

Laskelman tehneet osallistuvat
Biolan-kompostorin arvontaan,
arvo n. 470 €.

Messut ovat avoinna
pe klo 10–18 ja la–su
klo 10–17

HÖYLÄHIRSI
70 x 140 mm
Täydellinen toimitussisältö
- vain maali puuttuu.
Erikseen tilattavissa grillija kotakeittiövarustus
sekä pöytätasot.
TOIMITUS- JA
PYSTYTYSPALVELU

Myyntipalvelu PENTTI SUTINEN
Korkanantie 591, 88930 Lentiira
p. 0400 188 223 | www.myyntipalvelusutinen.com

