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Vaaleissa ratkaistaan hyvinvoinnin tulevaisuus
Pohwjoismainen yhteiskuntamalli ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on paras tapa rakentaa hyvinvointia.
Suomalaisella hyvinvointiyhteiskunnalla tarkoitan koulutettua ja osaavaa työväkeä sekä kilpailukykyistä taloutta,
jotka on yhdistetty tasa-arvoisiin palveluihin ja huolenpitoon jokaisesta huolenpitoa tarvitsevasta. Todellinen hyvinvointiyhteiskunta on myös mahdollistava. Se ei sulje
pois tai sanele yksilön valintoja.
Hyvinvointiyhteiskunnassamme on paljon parantamisen varaa. Menneiden vuosikymmenten rakenteet eivät
enää palvele tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä uhkaavat julkisen talouden kestävyysvaje, totuttua hitaampi talouskasvu sekä
työvoiman vähentyminen ja palvelutarpeiden lisääntyminen, kun väki vanhenee.
Turvataksemme hyvinvoinnin meidän on edettävä
määrätietoisesti kolmessa isossa asiassa: työllisyyttä ja
yrittäjyyttä tukeva verouudistus, nykyistä parempi työelämä ja pidemmät työurat sekä kuntareformi ja palveluiden
uudistaminen. Mitä aiemmin toimimme ja paremmin onnistumme näissä kolmessa sitä pienemmäksi jää tarve veronkorotuksiin taikka menosäästöihin.
Mutta pelkät valtion toimet eivät riitä. Tarvitsemme

Lasten painonhallinta on
terveyden edistämistä

Lasten liikapainoisuus lisääntyy koko ajan. Ruokailutottumuksemme ovat muuttuneet
kotiruuasta eineksiin, grilliruokiin ja pizzoihin. Tutkimusten mukaan lapset syövät
vaihtelevasti kouluruokaa ja
korvaavat lounaan makeisilla, energiajuomilla ja sipseillä.
Herkkuja syödään päivittäin,
eikä kotiruokaa opita arvostamaan tai tekemään, kun sen
valmistusta näkee harvoin kotona. Tämä on tietysti kärjistys, mutta liian usein totta. Herkuttelu kuuluu meille
kaikille, mutta se tulisi rajoittaa yhteen tai kahteen päivään
viikossa. Kun makeat juomat
ja karkit jäävät pois, maistuu
ruokakin paremmin.
Arkiliikuntaa on lapsilla
niin vähän, että heillä pitää olla
liikuntaharrastus useamman
kerran viikossa, jotta saavutetaan liikunnan vähimmäissuositukset. Liikuntaharrastus
muutaman kerran viikossa ei
kuitenkaan riitä kasvavan lapsen kehityksen kannalta, vaan

liikuntaa tulisi olla joka päivä.
Koululiikuntaakin on rajallisesti ja niin kauan kun numero pitää antaa, niin liikunnan
opetuksessa painottuvat testit ja kilpailut, eivätkä ne välttämättä ole parasta liikuntaan
motivoivaa toimintaa. Lisäksi sydänterveyden kannalta ulkoliikuntaa tulisi olla lapsilla
paljon.
Lasten painonhallinta on
terveyden edistämistä. Lihava lapsi on usein aikuisenakin lihava. Lapsilla todetaan
nykyisin sairauksia, jotka perinteisesti ovat kuuluneet aikuisikään. Lihavuuden lisäksi lapsen psykososiaaliset
ongelmat saattavat kasvaa
suuriksi ja pahimmillaan lapsi
syrjäytyy ikäryhmässään. Surullista on, jos lapsi syrjäytyy
kotonaan. Tarkoitan tällä tietokoneen ääreen jumittumista. Runsas ruutuaika voi aiheuttaa lapselle epätodellisen
kuvan elämästä, lapsi ei opi
tavallisia asioita, joita tulisi
opetella perheen ja kavereitten

kanssa. Ystävät muuttuvat virtuaaliystäviksi.
Vanhempien tulee olla
rohkeasti vanhempia ja sanoa
EI päivittäiselle herkuttelulle
ja runsaalle ruutuajalle. Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisyn tulisi
olla itsestään selvää vanhempien toimintaa. Onhan kysymys omasta lapsesta. Vanhemmat luovat lapselle rajat ja
päiväkoti ja koulumaailma tukevat perheen kasvatustyötä,
mutta eivät tee sitä vanhempien puolesta! Kun kaveripiirissä on paljon liikapainoisia ja
lihavia lapsia alkaa lasten suuri koko tuntua ”normaalilta”.
Usein vedotaankin siihen, että
nykyajan lapset ovat isompia
kuin vanhempansa. Tämä on
kuitenkin asian väheksymistä eikä auta lasta, kun lihavuuden aiheuttamat ongelmat ovat
vaikuttamassa elämään.
Joskus lapsen lihavuuden
syynä voi olla sairaus ja silloin
se on ensisijainen hoitamisen
kohde. Yleensä liikapainoi-

parempaa. Ansaitsemme parempaa. Nykypäivän inhimilliset ongelmat, kuten työelämän rasittavuus, työn ja
perhe-elämän yhteensovittaminen, nuorten syrjäytyminen, masentuneisuus ja pahoinvointi ovat ongelmia, joiden ratkaiseminen onnistuu vain, jos sitä ei jätetä yksin
järjestelmän tai talouskasvun murheeksi.
Toreilla ja kauppakeskuksissa olen saanut vaihtaa
ajatuksia Suomen tilasta ja tulevaisuudesta. Vaikeista
asioista huolimatta ilmassa on ollut optimismia. Ehkä
me suomalaiset olemme parhaimmillaan silloin, kun
haasteet ovat suuria ja pitää kantaa vastuuta. Suomalaisten voima on yritteliäisyydessä, tekemisessä, vastuunkannossa. Kääritään hihat, otetaan haasteet vastaan,
tehdään mitä voidaan eikä syytellä tai selitellä.
Tarvitsemme inhimillisyyttä, välittämistä, uutta
yhteisöllisyyttä. Tarvitsemme yhdessä tekemisen henkeä. Tarvitsemme erilaisia ajatuksia. Kenenkään ääni ei
saa jäädä kuulematta. Kokoomus haluaa yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa tehdä Suomesta kiistatta maailman parhaan maan asua, opiskella, tehdä työtä ja elää
vanhaksi.
Jyrki Katainen
Kokoomuksen puheenjohtaja

suus johtuu energian saannin
ja kulutuksen epätasapainosta. Lapsikin lihoo, jos hän syö
enemmän kuin kuluttaa. Perheen yhteiset ruokailuhetket,
vanhempien esimerkki, yhteinen ulkoilu, liikunnan harrastaminen tai vain turvallinen
yhdessäolo ovat lapselle tärkeitä asioita. Näitä eivät korvaa runsaat taskurahat, karkit,
rajaton vapaus tai oletettu aikainen itsenäistyminen.
Katri Virtanen
TtM, Haukipudas
Katri Virtanen on haukiputaalainen terveystieteiden
maisteri, joka toimii kuntoutuksen opettajana. Väitöskirja
lasten painonhallinnasta on
valmistumassa kevään 2011
aikana. Väitöskirjatyössä
yhdistyvät hänen voimisteluharrastuksensa sekä työnsä
laaja-alaisesti. Katri Virtanen
on Haukiputaan Kokoomuksen entinen puheenjohtaja, ja
edelleen aktiivisesti mukana
toiminnassa.

Kummityttö viihtyy ulkoleikeissä maaseudun rauhassa ja eläinten seurassa
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Uutta Oulua rakentamassa

Oulun monikuntaliitosta aloitettiin rwwwakentamaan elokuussa 2009 kuntajakoselvittäjä Arto Kosken johdolla.
Mukana olivat kunnat Haukipudas, Kiiminki, Muhos,
Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii. Valmistelunja pohjalta kunnat käsittelivät kuntajakoselvittäjän
ehdotusta 26.4.2010. Muhoksella valtuutettujen enemmistö äänesti liitosta vastaan ja
Muhos jäi näin liitoksen ulkopuolelle. Haukiputaalla selkeä
enemmistö oli liitoksen kannalla.
Tämän jälkeen kunnat
Haukipudas, Kiiminki, Oulu,
Oulunsalo ja Yli-Ii jatkoivat
työtään ja liitoksesta äänestettiin 28.6.2010 ja kaikissa kunnissa enemmistöt hyväksyivät
kuntajakoselvittäjän ehdotuksen. Ehdotuksen mukaisesti
kaikki viisi kuntaa lakkaavat
31.12.2012 ja 1.1.2013 kunnat
yhdistyvät muodostaen uuden
kunnan, jonka nimi on Oulu.

Yhdistymissopimus

Kaikkein tärkein hyväksytty
asiakirja on yhdistymissopimus. Sopimuksen mukaisesti
viiden kunnan yhdistymisen
tavoitteet asetetaan pitkällä aikajänteellä siten, että työ on
alkanut heti yhdistymispäätösten jälkeen ja ulottuu kahden täyden valtuustokauden
päähän eli vuoden 2020 loppuun saakka. Uudesta Oulusta
luodaan vahva, elinvoimainen
ja toimintakykyinen kunta,
joka pystyy tuottamaan kuntalaisille laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Tärkeä elementti
elinvoiman ja toimintakyvyn
vahvistamisessa on elinkeinoelämän kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen sekä sitä
kautta työllisyyden ja erityisesti nuorten työllisyyden turvaaminen.

Yhdistymissopimuksen
mukaisesti yhdistymishallitus on keskeinen toimija uutta
Oulua rakennettaessa. Yhdistymishallitukseen kuuluu 20
jäsentä. Paikat jakautuvat kunnittain niin, että Oulusta on 9,
Haukiputaalta 4, Kiimingistä 3, Oulunsalosta 3 ja Yli-Iistä 1 jäsen. Puolueittain paikat
jakaantuvat siten, että keskustalla on 5, kokoomuksella 4,
vasemmistoliitolla 3, sosiaalidemokraateilla 3, vihreillä 3,
perussuomalaisilla 1 ja kristillisdemokraateilla 1 jäsen.
Y hdist y mishallit u ksen
puheenjohtaja on oululainen
Kyösti Oikarinen (keskusta),
1. varapuheenjohtaja on oululainen Esko Kurvinen (kok), 2.
varapuheenjohtaja on haukiputaalainen Irma Pellinen (vas),
3. varapuheenjohtaja on oululainen Ritva Kitinoja (sdp) ja
4. varapuheenjohtaja on kiiminkiläinen Mikko Marjomaa
(vihr). Haukiputaalta yhdistymishallituksessa ovat Eero
Halonen (kesk), Matti Roivainen (kok), Irma Pellinen (vas )
ja Timo Autio (sdp).

Toimikunnat

Yhdistymishallitus on nimennyt viisi toimikuntaa valmistelemaan yhdistymiseen liittyviä asioita.
Johtamisjärjestelmätoimikunta, jonka puheenjohtajana
on kiiminkiläinen Aila Postareff-Jurvelin (kok) ja varapuheenjohtajanaoululainen Heikki Keränen (sdp).
Palvelujen järjestämistoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii oululainen Anne
Huotari (vas) ja varapuheenjohtajana
haukiputaalainen
Matti Roivainen (kok).
Elinvoimaisuustoimikunta, jonka puheenjohtajana on
haukiputaalainen Eero Halo-

nen (kesk) ja varapuheenjohtajana oululainen Taina Pitkänen-Koli (vihr).
Verkosto-Oulu toimikunta, jonka puheenjohtajana on
oululainen Veikko Ervasti (vihr) ja varapuheenjohtajana yli-iiläinen Matti Kakko
(kesk).
Osallistumisen ja vaikuttamisen toimikunta, jonka
puheenjohtajana on haukiputaalainen Timo Autio ja varapuheenjohtajana kiiminkiläinen Kaarina Kailo (vas).

Yhdistymisen
eteneminen

Yhdistyminen etenee vaiheittain ja päätöksiäkin alkaa jo
olla. On muistettava, että toimikunnat eivät tee päätöksiä.
Niiden tehtävänä on valmistella asioita ja tuoda ehdotuksia yhdistymishallituksen päätettäviksi. Yhdistymishallitus
on hyväksynyt henkilöstösopimuksen, koskien noin 13000
toimihenkilöä. Erityisen tärkeä sopimus on palkkojen harmonisoinnin osalta.
Yhdistymishallitus on käynyt kaikkien liittyvien kuntien
keskeiset talousasiat läpi investointiohjelmineen. Vihreää
valoa on näytetty Oulun hankkeille keskustan kehittämiseksi ja Kastellin monitoimikeskuksen toteuttamiseksi.
Samoin seulan on läpäissyt
Haukiputaan elinkaarihanke
ja Oulunsalon rakennushankkeet. Kuntien elinkeinopalvelut on jo yhdistetty 1.1.2011
toimintojen osalta. Tilaratkaisut tehdään myöhemmin.
Business Oululta odotamme
uusia avauksia elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja työpaikkojen saamiseksi.
Hyvin todennäköisesti tekninen toimi yhdistyy 1.9.2011,
jolloin Oulun uusi tekni-

nen keskus valmistuu. Muutos luonnollisesti edellyttää
muutosvalmennuksen aloittamista, työpaikkakokouksia,
henkilöstön sijoittamista organisaatioon niin, että uusi organisaatio olisi toiminnassa
syyskuun alussa. Millä aikataululla toimintaorganisaatio
on fyysisesti yhdessä on perusteellisen suunnittelun jälkeen päätettävä.
Tällä hetkellä mitään päätöstä asiasta ei ole vielä olemassa. Vuoden vaihteessa on
vuorossa muun muassa sosiaali- ja terveystoimen palvelut
ja 1.8.2012 opetustoimi kokonaisuudessaan.
Yhdistymishallitus
on
päättänyt käynnistää yleiskaavoituksen koko uuden Oulun alueella. Samoin päätökset
on tehty johtamisjärjestelmän
pääprosesseista ja muu osa
johtamisjärjestelmästä on vielä valmisteluvaiheessa. Palvelujen järjestämisohjelma on
vielä pitkään työstövaiheessa. Tähän työhön osallistuvat
kaikki toimikunnat.

Palveluiden 		
järjestäminen

Uuden
kunnan
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintatapa rakentuu
sopimusohjaukselle.
Kuntalaislähtöisyyttä korostetaan ja kuntalaisten asemaa
monikanavaisessa
palvelujärjestelmässä vahvistetaan,
mikä merkitsee muun muassa
lisääntyvää valinnanvapautta. Palveluja kootaan moniammatillisesti yhteisiksi palveluprosesseiksi. Palvelutyötä
kehitetään monituottajamallin
suuntaan. Se lisää kunnan tarvetta kiinteään yhteistyöhön
alueen yritysten, yhdistysten
ja järjestöjen kanssa.
Lähipalveluilla on kun-
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talaisen kannalta keskeinen
merkitys. Palveluiden järjestämistä organisoitaessa palvelut voidaan jakaa palveluiden
saatavuuden perusteella kolmeen ryhmään. Lähipalvelut,
etäämmällä olevat seudulliset
palvelut ja laajaa pohjaa edellyttävät keskitetyt palvelut.
Väestö käyttää lähipalveluja päivittäin ja toistuvasti. Ne
tarjotaan kuntalaisten lähiympäristössä ja niiden piiriin on
helppo hakeutua tai ne tuodaan ihmisille kotiin.
Lähipalveluympäristö voi
olla kaupunginosa, alue tai
muu helposti saavutettavissa
oleva palvelukokonaisuus tai
ne voivat sijaita esimerkiksi
työssäkäyntialueiden mukaisesti työpaikan lähellä. Hyvin toimivat sähköiset palvelut
ovat osa lähipalveluiden kokonaisuutta.
Lähipalvelut
tuotetaan
yhteneväisin perustein. Tuotetuissa lähipalveluissa otetaan huomioon etäisyyksien,
liikenneyhteyksien ja alueen
asukkaiden palvelutarpeiden
erityispiirteet. Lähipalveluiden tuottamisessa hyödynnetään moniammatillisuutta ja
monikanavaisuutta.
Palvelujen
tuottamisessa keskeinen voimavara on eri
toimijoiden välinen vahva yhteistyö. Henkilöstöresurssien
joustava hyödyntäminen vahvistavat asiakaslähtöisyyttä ja
kehittävät laatua. Palvelukokonaisuudet tuotetaan monin
eri tavoin kuntalaisten omaa
aktiivisuutta tukien.

Uuden Oulun
mahdollisuudet

Uuden Oulun rakentaminen on
hyvin haasteellinen tehtävä,
mutta myös mielenkiintoinen.
Uuden Oulun rakentaminen
ei ole pelkästään hallinnol-

linen ratkaisu, vaan se vaatii
ponnistuksia henkisellä tasolla. Kyseessä on ennen kaikkea
viiden erilaisen toimintakulttuurin yhteensovittaminen.
Kyläpolitikoinnin sijaan
asioita on pohdittava ja ratkaistava laajemmasta näkökulmasta. Valmistelutyö on
päässyt hyvin käyntiin ja tähän asti rakentavasti hyvässä
hengessä. Uudella Oululla on
mahdollista kehittyä pohjoisen Suomen ykköskaupunkina
jopa koko pohjoiskalottialueen
johtavaksi keskukseksi. Kaupungissa on menestyvää tuotannollista toimintaa, hyvät
palvelut, toimivat koulupalvelut, ammattikorkeakoulu, yliopisto sekä pohjoista itsetuntoa. Liikenteellisesti Oulu on
erinomaisessa asemassa. Lentoliikenteeseen on luvassa
merkittävä paraneminen lentokentän laajennuksen myötä. Toivottavasti raideliikenteeseen saadaan tarvittavat
parannukset. Lisäksi Oulun
satamiin on suunniteltu merkittäviä uudistuksia.
Eduskuntavaalit lähestyvät. Pidetään siitä huoli, että
nukkuvien puolue ei ole Suomen suurin puolue vaalien
jälkeen. Käykää hyvät lukijat äänestämässä. Kokoomuksen ehdokkaat ovat luotettavia
vastuunkantajia. Tarvitsemme Oulun vaalipiiristä vahvoja vaikuttajia.
Matti Roivainen
Haukiputaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Uuden Oulun
yhdistymishallituksen jäsen
Palvelujen järjestämistoimikunnan varapuheenjohtaja
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Ympäristön huomioon ottaminen ei
Olen Mari Kangas, 40 –vuotias insinööri Haukiputaalta. 		
Olen Haukiputaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen.
Lisäksi olen varajäsenenä Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa ja Uuden Oulun Osallistumisen ja vaikuttamisen
toimikunnassa. Olen myös Haukiputaan Kokoomus ry:n 		
puheenjohtaja vuodesta 2011 alkaen.
Olen ollut mukana erilaisten yhdistysten toiminnassa, 		
muun muassa Oulun Insinöörit ry:n hallituksessa, Nokian Oulun
Seudun Ylemmät Toimihenkilöt (NOSYT) ry:n hallituksessa sekä
Oulun eläinsuojeluyhdistyksen hallituksessa.
Vapaa-ajallani harrastan lenkkeilyä, mökkeilyä ja veneilyä.

Pohjois-Suomen
elinvoimaisuus

Yliopisto ja it-ala ovat vetäneet
Oulun seudulle työpaikkoja ja
koulutettuja tekijöitä.
Jotta Oulu pysyisi asemassaan koko seudun veturina,
tarvitaan yrittäjiä ja tarvitaan
uusia kasvualoja. Yrittäjien
tukemiseksi voitaisiin yhteiskunnan tukimuotoja selkeyttää samoin kuin verotusta.
Aikamme yksi suurimmista ongelmista on työttömyys
ja varsinkin Oulun seudulla
nuorisotyöttömyys. On tärkeää, että töitä riittäisi kaikille
työikäisille ja varsinkin työuransa alussa oleville nuorille.
Nuorisotyöttömyyden taklaamiseksi tarvitaan niin innovatiivisia ideoita työllistämisen suhteen kuin myös oikein
suunnattuja opiskelupaikkoja.
On tärkeää, että nuoret
hankkivat itselleen koulutuksen, mutta on myös erityisen
tärkeää, että koulutuspaikkoja on tarjolla aloille, joilla työllistyminen valmistumisen jälkeen on mahdollista.
Tässä vastuu onkin koulutuspaikkojen määristä vastaavilla
päättäjillä. Reagointi seudun
koulutustarpeisiin tulisi olla
nykyistä ripeämpää eli koulutuspaikkamääriä tulisi muuttaa alavaihteluiden mukaan.
Meillä on myös aloja, joissa

Formulafani Espanjan GP:tä seuraamassa

Keukenhofin kukkapuistossa Hollannissa

töitä kyllä olisi, mutta aloja ei
niiden arvostuksen tai palkkauksen vuoksi tarpeeksi arvosteta. Mielestäni kaikki työ on
tarpeellista ja arvokasta.
Pohjois-Suomen tulevaisuutta suunniteltaessa myös
alueen tavoitettavuus on taattava.
Kaksoisraidehanketta
Oulu-Seinäjoki välille on ajettava edelleen. Kaksoisraiteella kuljetuskapasiteetti saataisiin lisättyä moninkertaiseksi.
kun tavaraliikennettä saadaan
siirrettyä maantiekuljetuksista
raiteille kuljettamisesta aiheutuvien päästöjen määrät vähenevät. Kaksoisraiteella turvataan myös Pohjois-Suomen
kaivos- ja muun teollisuuden
kuljetustarpeet.
Rautatien ohella myös
maantieverkoston kunnostamiseen ja parantamiseen on
tarvetta. Oulun lentoasema on
laajennuksen myötä vahvistamassa jo asemaansa pohjoisen
lentoliikenteen solmupisteenä.
Hyvä saavutettavuus takaa
myös matkailun lisääntymisen. Oulun seudullahan on jo
monia matkalijoita kiinnostavia kohteita kuten esimerkiksi
Nallikari, Virpiniemi ja Kierikki. Koko Pohjois-Suomen
matkailuelinkeino hyötyy toimivista liikenneyhteyksistä.
Pohjois-Suomi on hyvä
paikka elää ja yrittää, ja se tulee sellaisena pitää myös jatkossa.

Työssä jaksaminen ja
työhyvinvointi

Luottamushenkilöroolini kautta minulle tärkeä asia on työssä jaksaminen. Eläkeiän alarajan nostamista suunnitellaan,
mutta mielestäni ensin on ratkaistava työhyvinvointiin ja
ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvät ongelmat. Ennenaikainen eläköityminen on
ongelma, johon on puututtava.
Ennenaikaiselle eläkeelle jäädään keskimäärin 52-vuotiaana, ja tuki-ja liikuntaelinsairauksien ohella merkittävä syy
ovat erilaiset mielenterveyshäiriöt.
Ei tarvitse mennä ajassa paljoakaan taaksepäin, kun
elettiin aikaa jolloin työura
tehtiin yhdessä yrityksessä.
Työpaikkaan mentiin koulun
penkiltä, ja aikanaan samasta paikasta jäätiin eläkkeelle.
Nykymaailmassa näin ei enää
useinkaan ole, vaan ihmisten
pitää varatua ainakin työpaikan vaihtoon jossain vaiheessa työuraa. Joskus työpaikan
saanti vaatii uudelleenkouluttautumista, jopa aivan uudelle
alalle. Joillakin aloilla, kuten
monilla palvelualoilla, osa-aika – ja määräaikaiset työsuhteet ovat niitä normaaleja työsuhteen muotoja. Tällainen
muutos ei voi olla vaikuttamatta ihmisiin. Miten suun-

Paikallisia tapahtumia tulee kierrettyä
nitella omaa elämää, asunnon
ostoa tai vaikka perheen perustamista, jos tulotaso on matala tai takeita työn jatkuvuudesta ei ole. Työurat eivät ole
enää niin varmalla pohjalla
kuin aikaisemmin. Esimerkiksi it-alalla elettiin pitkään kasvun aikaa, jolloin lähes kaikki
alalle valmistuvat työllistyivät, alaa opiskelevat liki revittiin kesken opiskelun työelämään. Nyt it-alankin tilanne
on muuttunut, ja ennen niin
varmoina ja hyvinä työllistäjänä tunnetut työnantajat ovat
päätyneet yt-neuvottelukierteisiin ja henkilöstövähennyksiin.
Työelämän vaatimukset
kasvavat, ja työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
voi olla haastavaa. Työpaikal-
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ole este kehitykselle
Risteilemässä Oulu-laivalla

ä mahdollisuuksien mukaan. Tässä olen Ostockissa mieheni kanssa.
la yt-neuvottelut ja henkilöstövähennykset vaikuttavat myös
niihin työntekijöihin, joilla
työt jatkuvat. Työympäristö
muuttuu, organisaatiot muuttuvat ja työkaverit vaihtuvat.
Eri ihmiset ottavat mutokset eri tavalla, toiset selviytyvät muutoksista nopeammin,
toiset reagoivat niihin voimakkaammin. On syy ongelmiin
työssä jaksamisessa sitten mitkä vaan, niin varmaa on se,
että meillä on ongelmia.
Työelämässä on muutakin korjattavaa, esimerkiksi
lainsäädäntö ei ole ajantasalla
epätyypillisten työsuhteiden,
kuten osa-aikaisten ja määräaikaisten työsuhteiden eli niin
sanottujen pätkätöiden osalta.
Näissä työsuhteissa työskentelevillä pitäisi olla työsuhteen

osalta samat oikeudet kuin kokopäiväisessä
työsuhteessa
olevilla esimerkiksi vuosilomien suhteen. Monien peräkkäisiä määräaikaisia työsuhteita tekevien lomat jäävät
pitämättä, kun sopivaa taukoa
ei loman pitämiseen ole.

Palveluiden 		
turvaaminen taloudellisen
kasvun avulla

Elämme hyvinvointivaltiossa, jossa kaikista ihmisistä tulee pitää huolta. Kuitenkin julkisten palvelujen tarve
kasvaa koko ajan, ja niiden
rahoittamiseen tarvitaan lisää tuloja. Valtion velan lisääminen palveluiden rahoittamiseksi ei ole kestävä ratkaisu.
Tarvitaan talouskasvua, kas-

vua jolla rahoitetaan tulevien vuosien menot. Talouskasvusta huolimatta leikkauksilta
ei varmastikaan voida välttyä.
Leikkauksia tehtäessä on vain
harkittava niiden kohdentaminen tarkkaan ja kokonaisuudet
huomioiden.
Jyrki Kataisen työryhmän
Työtä, yrittämistä ja välittämistä -loppuraportissa painotetaan kasvun syntyvän
uusien työpaikkojen ja yrittäjyyden kautta:”Olemme hyviä
kouluttamaan päteviä työntekijöitä, mutta me tarvitsemme myös ihmisiä,jotka kykenevät luomaan työpaikkoja.
Uusia työpaikkoja luodaan uudentyyppisellä yrittäjyydellä
ja yritysten kasvulla, rakennemuutoksen myötä poistuneita työpaikkoja tuskin saadaan
enää takaisin. Yrityskenttä on
saatava luovaan myrskyyn ja
yhä useampi ottamaan yrittäjyyden riski. Kun työllistää
itsensä ja muita, turvaa paitsi
omaa, myös koko yhteiskunnan hyvinvointia”.

Kesämökkeilyä Sanginjoella
Oman
kasvimaan
suurin kurpitsa
kesällä 2010 (21 kg)

Matkailu on ollut aina mieleinen harrastus, tässä poseerataan Pekingissä.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa päätöksenteossa sitä, että päätöksiä tehdessä otetaan huomioon
talous, ihminen ja ympäristö.
Kestävän kehityksen ei tarvitse olla vaikeasti ymmärrettävissä oleva termi, vaan osa
meidän jokaisen arkipäivää.
Kestävää kehitystä jokapäiväisessä elämässä on esimerkiksi
se, että vältetään turhaa kuluttamista tai että jätteet kierrätetään tehokkaasti. Myös kierrättämällä tuttujen kesken tai
myymällä kirpputorilla saa
itselle tarpeettoman tavaran
taas hyötykäyttöön.
Päätöksenteossa
ympäristön huomioon ottamisen ei
tarvitse olla kehityksen este,
vaan ympäristöarvot voidaan
huomioida järkevällä ja kehitystä edistävällä tavalla. Ympäristöä kunnioittamalla ja
luonnonvaroja järkevästi käyttämällä takaamme, että myös
tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus hyvään elämään.

Vaasassa, miehen kotiseudulla, kesäpäivää viettämässä.

www.marikangas.fi
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Sähkösuodin
puhdistaa
voimalaitoksen
hiukkaspäästöjä
-

Ilman laatu Suomessa

Ilman laatua arvostellaan asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono.
Mittausten mukaan ilman
laatu Suomessa on valtaosaltaan tyydyttävällä ja hyvällä
tasolla kun katsotaan ilmanlaatuportaalin mittaustuloksia 2.helmikuuta 2011. Ainoastaan kaksi mittausasemaa
näyttää välttävää tulosta.
Ilman saasteet koostuvat kaasumaisista ja kiinteistä
epäpuhtauksista joita syntyy
energian tuotannon, liikenteen, teollisen toiminnan ja
normaalin elämän, kuten
asuntojen lämmityksen, yhteydessä.

sydänsairaille. Myös terveille
ihmisille voi aiheutua silmien,
nenän ja kurkun ärsytystä tai
lievää hengenahdistusta.
Ihmisille
haitallisimpia
ovat ilman mukana kulkeutuvat pienhiukkaset, jotka voivat
tunkeutua keuhkorakkuloihin
asti. Pienhiukkasia sisältävät
hengitysilmassa olevat savut
ja kaukokulkeutumisen mukanaan tuomat saasteet.
Elinympäristöömme saasteet vaikuttavat aiheuttaen ilmakehän lämpenemistä ja
muutoksia ekosysteemien toimintaan. Happosateet taas
johtuvat palamisessa syntyvän
rikkidioksidin ja muiden happamien kaasujen pääsystä ilmakehään ja sitä kautta sateen
mukana luontoon.

Ilmanlaadun vaikutus
ihmiseen ja ympäristöön Savukaasujen
Ilmanlaadun ollessa huono
tai erittäin huono se saattaa
aiheuttaa hengitystie- ja sydänoireita astmaatikoille ja

puhdistus

Savukaasujen puhdistuksesta puhuttaessa mielletään yleisesti niin, että kaasuja puhdis-

tettaisiin jollain menetelmällä.
Varsinaisten
kaasujen
puhdistus esim. kiintoaineista tarkoittaa kuitenkin savukaasujen mukana kulkeutuvien pienhiukkasten poistamista
ennen kuin savukaasut päästetään ilmakehään. Toisin sanoen hiukkaspäästöt saadaan
minimoitua käyttämällä savukaasun suodatinta.
Kaasumaisten päästöjen
määrää puolestaan voidaan
vähentää jo kattilassa polttotekniikkaa kehittämällä. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia
savukaasujen suodatustapoja, jotka voivat perustua esim.
kemiallisiin reaktioihin. Nämä
tekniikat lajitellaan yleisesti
kuiviin, puolikuiviin ja märkiin menetelmiin.
Osa kaasumaisista päästöistä voi polttoprosessin yhteydessä muuttua hiukkaspäästöiksi jolloin niiden
erottaminen savukaasuista on
mahdollista esimerkiksi sähkösuotimen avulla.

Hiukkaspäästöt kuriin
sähkösuotimella

Sähkösuotimen tehtävänä on
erottaa juuri nämä ihmiselle
haitalliset hiukkaset. Parhaimmillaan se pystyy poistamaan
99,99 % savukaasuissa olevista hiukkasista jotka ovat kooltaan hyvin pieniä eli nano- ja
mikrometrin luokkaa. (Nanometri on millimetrin miljoonasosa ja mikrometri on millimetrin tuhannesosa).
Sähkösuotimen ydin on
suurjännitelaitteisto joka kehittää puhdistuksessa tarvittavan noin 100 kilovoltin jännitteen. Tämän jännitteen avulla
muodostetaan sähkösuotimen
sisällä olevien elektrodien väliin sähkövaraus jonka läpi savukaasu johdetaan.
Kulkiessaan elektrodien
väliseen sähkökenttääni saavat kaasuissa olevat hiukkaset
miinus-merkkisen sähkövarauksen ja lähtevät kulkemaan
kohti plus-merkkisellä vara-

uksella varattua elektrodia eli
kerääjälevyä. Hiukkaset tarttuvat kerääjälevyihin kiinni
kuten erimerkkiset magneetit toisiinsa. Sähkösuotimessa
on tavallisesti kaksi tai kolme
samanlaista puhdistusvaihetta joista ensimmäiseen suurin
osa hiukkasista tarttuu.
Kerääjälevyihin
kertynyt tuhka ravistetaan niistä
irti määrättyjen ajanjaksojen
välein ja siirretään suljetuissa kuljettimissa tuhkasiiloon.
Tuhkasiilon täyttyessä sen sisältö kuljetetaan loppusijoituspaikkaansa.
Puhdistustulosta tarkkaillaan savupiipussa olevilla mittauslaitteilla joiden perusteella
myös ympäristöviranomaiset

valvovat voimalaitoksen päästöjen määrää.
Sähkösuotimen
hyvistä puolista mainittakoon sen
hyvä puhdistuskyky, toimintavarmuus ja yksinkertainen,
huoltoystävällinen rakenne.

muistuttaa, että on tärkeää
suhtautua asioihin oikealla tavalla. On asioita, joihin voi
vaikuttaa, mutta on myös asioita, joihin ei voi vaikuttaa ja
joihin on vain sopeuduttava.
wHän vertaa yrittäjyyttä
avioliittoon; molemmissa vaaditaan halu ja tahto saada asiat
toimimaan. Mikään ei tapahdu
itsestään kummassakaan, vaan
vain oikealla asenteella ja tahdolla niin yritys kuin avioliittokin saadaan toimimaan. Si-

nikka haluaa myös muistuttaa
sosiaalisten taitojen hallitsemisesta työelämässä, ilman
niitä ei voi pärjätä. Tiimityöskentelytaidot ovat kaiken tekemisen perusta.
Yrittäjän ammatissa perustamispapereiden allekirjoitus tuo mukanaan itsenäisen
vallan, vastuun ja vapauden
kaikkien asioiden suhteen.
Lainsäädäntö vaatii täsmällisen asioiden hoidon (mm. yel,
tel, alv, sotu, ennakonpidätys,

tilastot), luonnollisesti omalla
ajalla. Sinikka suosittelee lämpimästi yrittäjyyttä kaikille,
joilla on paljon hyviä ideoita.
Sinikka panostaa tulevaisuuteen; Haukiputaan myymälää uudistetaan raikkaaksi
ja tuodaan laadukkaat merkit
entistä paremmin esille.
Vapaa-aikana
kauppias
nauttii perheen seurasta. Sinikka-mummun
silmäterät
ovat Eetu 5 v ja Kalle, joka
syntyi tammikuussa.w

Ajatuksia yrittäjyydestä
Sinikka Hotakaisen työura alkoi 40 vuotta sitten, kun hänet
pyydettiin 15-vuotiaana kyläkauppaan myyjäksi. Hotakaiselle työkokemusta on kertynyt 15 vuotta teollisuuden
taloushallinnosta. Itsenäisenä
yrittäjänä aikaa on vierähtä-

nyt jo 20 vuotta, ensin tilitoimistoyrittäjänä ja nyt kauppiaana. Alusasuliike avattiin
Haukiputaalle vuonna 1994 ja
toinen liike toukokuussa 2010
Ouluun.
Sinikka Hotakaisen tapaa
keskellä kaunista väriloistoa,
pitsien ja hepeneiden keskellä,
joka naisen unelma-alusasujen
parissa. Työnteko ja yrittäjyys
ovat kovaa työtä, mutta myös
antoisaa sellaista. Hotakaisella
on selvät mielipiteet yrittäjyy-

destä, siitä miten yrittäjän on
oltava valmis tekemään paljon
työtä ja omattava oikea, positiivinen asenne. ”Laiskoille tai
pessimisteille tämä ei sovi”,
hän toteaa.
Sinikka kertaa muutamia
yritysmaailman lainalaisuuksia, jotka vaikuttavat yritykseen sen koosta riippumatta.
Hänen sanojaan lainaten vain
muutos on vakio, ja toiminnot
on sopeutettava vallitsevaan
tilanteeseen. Sinikka myös

Raimo Kallio
Artikkelin asiantuntijakirjoittaja on Raimo Kallio
Sähkökallio Oy:stä. Sähkösuodattimia voidaan käyttää
erilaisissa kohteissa, esimerkiksi Oulussa sellutehtaan
soodakattilan savukaasujen
puhdistuksessa käytetään
sähkösuodatinta.
-

Tmi
Pasi
Possakka
www.hha.fi
www.omp-konepaja.fi
OMP-Konepaja Oy
Tuoreenmaanarontie
90630 OULU
Tel: +358 10 821 8500

omp@omp-konepaja.fi

Vaativaa teollisuusmaalausta
- jauhemaalaus 3:lla linjalla
- hyllyssä n. 200 varastosävyä
- kokoonpanotyöt
Jyväspinta Oy
Yritystie 7
40320 Jyväskylä
Puh. 0207 438 700
Fax 0207 438 701

www.jyvaspinta.fi
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Perheyhtiö kasvaa
Tila-auton mainoksessa lukee: Oy Perhe
Ab:n yllättävä kasvu vaatii uudet tilat. Näinhän se on. Kun toiminta laajenee, investointitarve kasvaa. Toivottavasti myös liikevaihto nousee.
Kuvitellaanpa tilanne, että perhe on oikeasti yhtiö. Perheen työikäiset myyvät työpanostaan yrityksille (asiakkaille), nuoremmat voivat leipoa pullaa naapureille. Tulot
eivät ole työtuloa vaan yrityksen liikevaihtoa. Menoja ovat kaikki asumiseen, syömiseen ja muuhun välttämättömään kuluvat rahat. Jonkin verran sallitaan menoiksi myös
ns. turhuutta, eli harrastuksia ja viihdettä.
Näitä tarvitaan työkyvyn ylläpitämiseksi ja
edelleen parantamiseksi. Myös edustuskulujen tarve tulee huomioida. Perhe Oy:n myymät työsuoritteet ovat arvonlisäverollisia, ja
vastaavasti perheen hankinnoista tehdään
verotuksessa alv-vähennys. Perheen lopullinen veroaste määräytyy sen mukaan, onko
voittoa syntynyt. Jos voittoa ei tule, ei makseta verojakaan.
Minun puolestani tällainen malli voitai-

Kuva: Juha Sarkkinen

siin ottaa käyttöön heti. Raskaita lakimuutoksiakaan ei tarvita, vain kevyt säätö osakeyhtiölakiin.
Toinen, hivenen isompi muutos, liittyy tila-autoihin. Tarkoitan autoja, joissa on reilusti penkkitilaa vähintään seitsemälle matkustajalle. Mielestäni Suomeen pitäisi kiireesti saada
laki, joka tekisi yksityisautoilusta sallittua ainoastaan nelivetoisilla tila-autoilla. Perustelen tätä hieman. Jos edellä esitelty Perhe Oy on
alle 7-henkinen, yhtiö voi myydä ylimääräistä penkkitilaa niille naapureille, jotka eivät tila-autoa halua hankkia. Penkkitilan myyminen
olisi tarpeen siksikin, että laki sallisi autolla
ajamisen ainoastaan yli 75% täyttöasteella. Perhe Oy saa tästä kätevästi hiukan lisätuloja. Ainoastaan erikseen haettavalla vajaa-autolisenssillä alempi täyttöaste on mahdollinen, mutta
silloin auton takaikkunaan ja kylkiin teipataan
isot ”Olen vajaa”-tarrat.
Nelivetoisuus olisi pakollinen siksi, että talvisessa säässä (jota Suomessa nykyään on lähes
kymmenen kuukautta vuodessa) nelivetoisuus
säästää matka-aikaa kaupunkiajossa arviolta

40-60% - silloin jos kaikki autot ovat nelivetoisia. Tämän vuoksi laki koskee koko autokantaa, ja kaksivetoisilla autoilla liikkuminen
on yksikäsitteisesti kielletty. Matka-ajan lyhenemisen lisäksi säästöä tulee suolaamisen ja
hiekoituksen vähentämisestä, liityntäkaistojen lyhenemisestä ja yleensäkin koko tieliikenteen ylläpidon yleiskustannusten pienenemisestä. Nythän huoltotoimenpiteet, esimerkiksi
lumenauraus, joudutaan mitoittamaan autokannan heikomman lenkin mukaan. Kun teitä ei turhaan hiekoiteta ja aurata, lisääntyvät
muun talvisen liikkumisen mahdollisuudet,
kuten potkukelkkailu ja hiihtäminen. Jos joku
ei näitä taitoja hallitse, Perhe Oy myy valmennusta.
Antti Leikas
Antti Leikas on suurperheen isä, oululaisen
Jidea Oy:n toimitusjohtaja ja esikoiskirjailija. Leikaksen romaani Melominen ilmestyi
helmikuussa Kustannusosakeyhtiö Siltalan
julkaisemana.

Teknologia-alan PK-yrittäjyys 								
Oulun seudulta kansainväliseen kilpailuun

Oulun seutu on maailman pohjois in Teknologia teollisuuden
Tutkimus ja Koulutus keskus.
Sanaan teknologia mielletään yleensä mekaniikkaa tai
sähkölaitteistoa ja niinhän se
alunperin onkin ollut. Kuitenkin on teknologia tänään
ja varsinkin tulevaisuudessa, erityisesti poliittisen tahdon myötävaikutuksella, yksi
merkittävimmistä osatekijöistä sekä apuvälineistä ympäristön ja hyvinvoinnin tiimoilla.
Viimeisen 30 vuoden aikana
teknologia teollisuus on saavuttanut voimakkaan aseman
ihmisten välisessä sekä ihmisen ja erilaisten käyttövälineiden välisissä kommunikoin-

neissa. Tähän on myös Oulun
seudulla panostettu vahvasti ja
on ollut merkittävä vaikuttaja meidän elinkeinomme alalla tuoden hyvinvointia alueellemme.
Teknologian saralla on
kuitenkin ollut viimeisen 10
vuoden kuluessa merkkejä uudesta aluevaltauksesta. Ympäristömme tarvitsee teknologiaa avukseen ihmisten
tarpeiden tueksi.
Tämä uusi teknologia perustuu erilaisten esineiden ja
laitteiden välisiin keskinäiseen kommunikointiin. Yhteinen nimi sille on Telematiikka, ammattikielessä käytetään
myös M2M (Suom. Laitteiden

SähköKallio Oy
 Teollisuuden sähkö- ja automaatiosuunnittelu
 Asennusvalvonta
 Käyttöönotot, käyttökoulutukset
SähköKallio Oy, Lieto

www.sahkokallio.fi

välinen) kommunikointi, jossa laitteilla on oma älykkyys
tutkia ympäristöönsä liittyviä
olosuhteita jonka pohjalta tekee ennakkoon sovittuja päätöksiä.
Yksinomaan liikenteen
tarpeisiin on laskettu vuoteen
2015 mennessä yli 300 miljoonan laitteen markkinat josta
yksinomaan Euroopassa 110
miljoonaa laitetta, jotka suorittavat erilaisia päätöksiä ihmisen puolesta. On ennustettavissa että laitteiden vuotuinen
määrä tulee olemaan samalla
tasolla kuin kännyköillä.
Tällaisten Älylaitteiden
tarve tulee olemaan arkipäivää myös ihmisen arkipäiväs-

sä. Yksinomaan ympäristöön
liittyvät velvoitteemme tuovat
tullessaan apuvälineitä joilla
edesautetaan ihmisten tarpeita
siten että aiheuttamamme hiilijalanjälkemme jää mahodllisimman vähäiseksi.
Oulun seudun Teknologiaklusteri elää tällä hetkellä
haasteiden aikakautta. Perinteinen kehittämisosaaminen
vaatii rinnalleen myös uusia
visioita elämän arjesta sekä
teollista osaamista.
Uusi älyteknologia on
luonteeltaa nopeasyklauksista
jossa aikaa ideasta asiakkaalle
on varsin lyhyt. Tarvitaan siis
ketteryyttä sekä kokonaisnäkemyksellistä osaamista.

Pilvipalveluilla suuntaa
menestykseen
7RLPLQQDQRKMDXV
3URMHNWLQKDOOLQWD
$VLDNNXXGHQ
KDOOLQWD

ZZZYDOXHIUDPHFRP

Pienyrityksien tärkeimpiä
luonteenpiirteitä ovat nimenomaan sopeutumiskyky ympärillä tapahtuvien muutosten
mukaan. Pienyrityksien vaikeudeksi muodostuu varsinkin
kansainvälisillä markkinoilla
tuotteiden markkinointi sekä
markkinan käyttäytymiseen
liittyvät haasteet.
Oulun seutu on oivallinen
alue Älyteknologian kehittämiskeskukseksi. Sijaintimme
antaa ympäristövaatimuksien osalta neljä vuodenaikaa ja
seutukuntana olemme sopivan
kokoinen tuotteiden testikäyttöön.
Jotta pystymme vastaamaan
Elektroteknologian

maailmanlaajuisiin haasteisiin Oulun seudulta, on meidän löydettävä uusia yhteistyömuotoja Tutkimuslaitosten,
Yliopiston, Kehittämiskeskusten sekä Yritysklustereiden
välille. Perinteinen Ideasta
Tuotekehittelyn kautta Asiakkalle toimintajärjestys on asetettava tarkasteluun siten että
toimintamalli perustuu Ideasta Markkinan kautta Tuotekehitykseen, jossa huomioidaan
ennakoitavasti globaalit markkinakehitykset ja saavutetaan
nopeat tuotteiden vienti, joka
on hyvinvointimme edellytys.
wEsa Suutari

NOSTOPALVELUA 36-100 TN

KIVIRAKENNUS
KIVARI OY
Seurankuja 12, 90820 KELLO
puh. (08) 540 1501
fax (08) 540 2222
gsm 040 556 0218
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Eläinsuojelurikollinen pääsee
kuin koira veräjästä

Eläinsuojelulain tarkoitus on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla 			
kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten		
hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Laki määrää, että eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille
saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä
sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojelulain noudattaminen on itsestäänselvyys
jokaiselle eläinten ystävälle, mutta valitettavasti meillä Suomessakin on paljon ihmisiä, joille eläisuojelulain
noudattaminen tuntuu olevan
enemmänkin taakka.
Eläisuojelurikoksissa vain
noin kolmannes tapauksista
johtaa tuomioon, ja ainoastaan
alle puoli prosenttia tuomituista joutuu vankilaan. Vuosien 2005 ja 2009 aikana tuli
poliisin tietoon vuosittain noin
250-300
eläinsuojelurikosta. Tänä aikana pisimmillään
vankeusrangaistuksen pituus
näinä on ollut 4,5 kuukautta.
Rangaistukset ovat olleet naurettavan pieniä suhteessa siihen, millaista kärsimystä rikoksen kohteiden, eläinten on
annettu kokea.
Kun eri rikoksia ja niistä saatuja rangaistuksia vertailee keskenään, on suorastaan pöyristyttävää todeta,
että Suomen oikeuslaitoksen
mukaan elävän olennon kiduttaminen, nälässä ja vilus-

sa pitäminen, raa’alla tavalla tappaminen tai jopa kituen
kuolemaan jättäminen näyttävät olevan vähemmän rangaistavia tekoja kuin esimerkiksi
mitättömän rahasumman kavaltaminen.
Tänä vuonna tehtävän
eläinsuojelurikoslakiuudistuksen toivotaan vaikuttavan
positiivisesti eläinten hyvinvointiin, mutta samalla sen pelätään kuitenkin pysyvän edelleen liian tehottomana, kuten
sen on tähänkin asti huomattu olevan.
Tulevassa lakiuudistuksessa eläinsuojelurikoksen törkeässä tekomuodossa vankeutta voi teoriassa saada jo jopa
neljä vuotta. Lienee kuitenkin turhan optimistista odottaa maksimituomiota kaikessa
lyhykäisyydessäänkään
toteutuvaksi törkeimmissäkään eläinsuojelurikoksissa,
jollei selkeää asennemuutosta rohkeudessa eläinsuojelurikosten rangaistusten antamisen suhteen tapahdu.

Kun rangaistus on
mitätön, tulee rikos
helposti uusittua

Viime vuosien aikana eläintenpitokieltoja on annettu joitain
kymmeniä joka vuosi. Näistä
osa on aina pysyviä eläintenpitokieltoja. Oma ongelmansa on se, kuinka rangaistuksen toteutumista on valvottu
– eli käytännössä ei lainkaan.
Eläintenpitokiellon
saanut
henkilö voi halutessaan myös
helposti kiertää saamaansa
eläintenpitokieltoa siirtämällä omistamansa eläimet lähiomaisensa nimiin ja jatkaa näin
vanhaa toimintatapaansa entiseen malliin. Positiivisena
muutoksena on onneksi kuitenkin saatu aikaiseksi eläintenpitorekisteri josta eläinten
myyjät, kuten kasvattajat voivat itse tarkistaa onko eläinten
ostajaehdokkailla eläinsuojelurikkeitä tai eläintenpitokieltoja
Tulevassa lakiuudistuksessa törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu olisi

Afrikkalaista kääpiövuohta paijaamassa.
samalla tuomittava eläintenpitokieltoon. Tuomioistuin voisi
kuitenkin jättää kiellon määräämättä, jos siihen on erityisiä
perusteita. Eläintenpitokiellon
ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan myös eläimen omistamisen kieltämistä.
Voisiko siis olla niin, että
jos ihminen käyttää eläintä rahanansaitsemisvälineenä,
on sen huono kohtelu sallittavampaa? Muuttuuko elävän
olennon tuska siinä vaiheessa pienemmäksi, kun piinan
aiheuttaja on eläimestä elantonsa repivä ihminen? Miksi tällaisen ihmisen sallitaan
jatkavan eläinalalla, jos hän ei
edes välitä toimia eläinten hyvinvoinnin parhaaksi?
Ehkä perimmäisenä kysymyksenä olisi syytä esittää: miksi ihmeessä sellainen
ihminen edes pitää itsellään
eläimiä tai työskentelee eläinalalla, joka ei välitä huoleh-

tia eläimistä niiden ansaitsemalla, parhaalla mahdollisella
tavalla?

Jokainen voi 		
auttaa
eläimiä
Meistä jokainen voi omalta
osaltaan auttaa eläimiä. Mikäli näkee eläintä kohdeltavan
huonosti, voi jokainen kansalainen tehdä ilmoituksen
joko eläinsuojeluviranomaiselle tai lähimmälle vapaaehtoiselle eläinsuojeluvalvojalle.
Eläinsuojeluviranomaisia ovat
kuntien eläinlääkärit, poliisit
ja terveystarkastajat. Vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat
ovat Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton – SEYn kouluttamia vapaaehtoisia, jotka
voivat antaa neuvoja ja ohjeita
eläinten hyvään kohteluun ja
oikeanlaiseen eläintenpitoon
liittyen. SEYn vapaaehtoiset
eläinsuojeluneuvojat antavat
neuvoja ja ohjeita myös puhe-

Matti Annala Ky

- Kaivinkone/ pyöräkuormaaja/ 		
bobcat -töitä
- Maa-ainekset (sora, hiekka, multa,
		 täytemaa)
- vaihtolava/ nosturilava-ajoja
- seulontaa Remu -seulalla
- Purkutöitä
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Mari on arvostanut ja tukenut
eläinsuojelutyötä jo pitkään,
sillä Anja Eerikäisen näkyvä työ
eläinten hyväksi herätti asiaan
jo nuoruusvuosina. Mari on
ollut mukana Oulun eläinsuojeluyhdistyksen toiminnassa.
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limitse. Ilmoituksen voi tehdä
myös nimettömänä, ja kaikki
eläinsuojeluvalvojat ovat vaitiolovelvollisia.
Myöskin liittymällä eläinsuojeluyhdistykseen ja tekemällä vapaaehtoistyötä meistä jokainen voi auttaa eläimiä.
Vapaaehtoistyön
muotoja
eläinsuojeluyhdistyksissä on
mm. yleisötapahtumissa eläinsuojeluasioista kertominen, sijaiskodin tarjoaminen kodittomalle eläimelle, ja lintujen
talviruokinnan harjoittaminen
osoitetuilla ruokintapaikoilla.
Myöskin tekemällä eläintarvike-, ruoka- tai rahalahjoituksen eläinsuojeluyhdistykselle
voit auttaa eläimiä.
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