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Kimi Räikkönen on haistellut
hevosmaailmaa ratsastuskilpailuissa Jenninsä seurassa.
Nyt edessä on ravirata.

Kimi
Räikkönen
avaa
rallikauden
Mäntyvaarassa
Kimi Räikkösen ralliura MMsarjan kuskina alkaa SM-sarjan
avauskisasta Tunturirallista Rovaniemellä 29.–30. tammikuuta.
Kisa käy hyvästä valmistautumisesta MM-sarjaan, joka alkaa
Ruotsin talvirallilla 11.–14. helmikuuta.
Arctic Lapland Rallyn rallivarikko ja mediamylläkkä sijoittu-

vat Mäntyvaaran raviradalle.
Raviradalla ajetaan yleisöerikoiskokeet, ja ihmiset pääsevät
katselemaan menoa rallivarikolla. Pelkästään median edustajia
odotetaan saapuvan paikalle noin
200 henkeä!

Ensi kaudella Mäntyvaarassa järjestetään ravien lisäksi 15
muuta tapahtumaa, mm. Porocup ja Snowstar-moottorikelkkatapahtuma.
JARI-PEKKA RÄTTYÄ

Eläinsuojeluviranomaiset taas poliisisaattueessa
Satakuntaan on vakiintunut tapa tehdä eläinsuojelutarkastukset poliisivoimin varustettuna.
”Tultiin kirkolta aamupäivällä kun
tuli kauhea jono autoja pihalle”, kertoo luvialainen hevosmies Jallu Nevo, 59.
Satakuntalaisen maalaistalon
pihaan tuli kaksi poliisia, (poliisit
Hurme ja Ilvonen) omalla autollaan, lääninhallituksen valtuuttama eläinsuojeluvalvoja Tanja Koski
omalla pakettiautollaan ja terveystarkastaja Kalevi Paloviita omalla
autollaan.
Kyseessä oli Nevoon kohdistuva ensimmäinen eläinsuojelutarkastus.
Nevon suomenhevosten olosuhteita tutkittiin Tanja Kosken johdolla useampi tunti.
Niiden terveyden- tai ravitsemustilassa ei todettu puutteita, mutta
käynnistä kirjoitettiin raportti, jonka mukaan tallissa, jonka ilman laatu oli huono, oli kolme puutteellisesti puhdistettua hevosta puutteellisesti siivotuissa karsinoissa. Lisäksi yksi tallin ikkunoista oli osittain
rikki.
Seuraavana päivänä eläinsuojeluvalvoja Kosken oli määrä saapua
paikalle uudestaan, Nevolle kertomansa mukaan sillä kertaa eläinlääkärin kanssa.
Eläinlääkäriä Koski ei kuitenkaan
yrityksistään huolimatta saanut mukaansa. Seuraavana päivänä Koski ja
Paloviita tulivat paikalle jälleen kahden poliisin kanssa (tällä kertaa poliisit Ojaniemi ja Kumpulainen).
Hevosten osalta annettiin määräys, että karsinat on siivottava ja
hevoset pidettävä puhtaampina, ja
niiden päivittäisestä ulkoilusta ja

liikunnasta huolehdittava säännöllisemmin. Toimille annettiin aikaa viikko: 9.12. asti. Keskiviikkona
9.12. terveystarkastaja perui Nevon
kertoman mukaan uusintatarkastuksen ja ilmoitti sittenkin tulevansa vasta seuraavalla viikolla, kunhan
saa eläinlääkärin mukaan.
”Ei siinä mitään, tulee kun tulee.
Kyllä hevoset täällä pysyvät. Ehkä
saan eläinlääkäriltä samalla flunssarokotteen hevosille”, Nevo totesi tyynesti.
Nevo arvioi Hevosurheilulle terveystarkastajan toiminnan sinänsä
”asialliseksi”. Kosken pätevyydestä hevosten olojen arvioijana hän
esitti epäilynsä. Poliisien Nevo totesi lähinnä seisseen taustalla. Nevo ihmetteli toiminnan valtavaa volyymia, sitä, miksi ”tavallisten ihmisten kotipihaan pitää tulla poliisisaattueessa”.
Terveystarkastaja, kunnaneläinlääkäri ja poliisi ovat viranomaisia.
Lääninhallituksen valtuuttamalla
eläinsuojeluvalvojalla ei ole oikeutta mennä kotirauhan piiriin muuten kuin viranomaisen ”kutsumana”,
sillä lääninhallituksen valtuuttama
eläinsuojeluvalvojakaan ei ole viranomainen.
Poliisisaattue on muodostunut
eläinsuojeluvalvoja Tanja Kosken
”tavaramerkiksi”. Mutta kysymykseen siitä, mihin poliisisaattuetta
loppujen lopuksi tarvitaan, jos terveystarkastaja jo on paikalla, Koski
vastasi näin: ”Asiassa pyydän ottamaan yhteyttä poliisiin. Katson henkilökohtaisen lakisääteisen vaitiolovelvoitteeni estävän tietojen luovuttamisen muille kuin viranomaisille
tässä asiassa.”
Hevosurheilun yrittäessä selvittää, toimiiko viranomainen lain
edellyttämää suhteellisuusperiaatetta seuraten, terveystarkastaja Paloviita vetosi puhelimessa kiireisiin-

sä eikä myöskään vastannut sähköpostikyselyyn.
Satakunnan poliisin päällikkö Timo Vuola, onko neljän eri poliisin
käyttäminen virka-apuna tällaisessa rutiinitarkastuksessa asianmukaista?
”Poliisi ei mene jos ei joku nimenomaan pyydä virka-apua. Jos ja kun
virka-apua annetaan, siinä sitten on
lähinnä kyse rikosepäilystä tai siitä, että on aihetta olettaa vastarintaa tai henkilöt muuten pelkäävät
mennä tarkastukselle. Poliisia ei
pyydetä mukaan rutiinikäynneille”,
hämmästyneeltä kuulostanut Vuola linjasi puhelimessa maanantaina.
Vuola ei tuntenut kyseisiä poliiseja
nimeltä, mutta lupasi selvittää kenen aloitteesta ja miksi poliisisaattueessa mentiin heti jo tälle ensimmäiselle käynnille.
Keskiviikkona sähköpostitse toimitetussa vastauksessa tyydyttiin
kuitenkin kertaamaan eläinsuojelulain pykäliä liittyen viranomaistoimintaan.
”Yksittäistapauksia koskevat tiedot sisältyvät poliisin tietojärjestelmäaineistoon, joka ei lähtökohtaisesti ole julkinen”, toteaa Vuolan
puolesta lainkohdat postittanut apulaispoliisipäällikkö Jussi Högman.
Lääninhallituksen edustaja, Länsi-Suomen läänineläinlääkäri Sanni
Kallio, onko tällainen toimintatapa lääninhallituksen suosittelema
eläinsuojeluvalvojien osalta?
”Länsi-Suomen lääninhallitus käsittelee parhaillaan lääninhallituksen valtuuttaman eläinsuojeluvalvojan lupa-asioita lukuisten yhteydenottojen takia. Koska asia on lääninhallituksessa vireillä emme voi
antaa kannanottoa tässä vaiheessa
lehdistölle”, läänineläinlääkäri Sanni
Kallio totesi Hevosurheilulle.

Asioiden taustoja ymmärtäneet
eivät kuitenkaan menneet lankaan. 14 prosentin kasvu oli heidän mielestään enemmän harhaa
kuin todellista pelikiinnostuksen
lisäystä. Pelivaihdon nousu oli näet enemmänkin lisääntyneiden
pelimuotojen ansiota tai pikemminkin syytä.
Raviradat olivat ottaneet käyttöön kaksi veenelosta ja ahneimmat olivat tuplanneet myös troikan. Samojen pelaajien rahastus
oli siis moninkertaistunut. Alan
ihmiset tajusivat, että se ei takaisi kestävää kehitystä.
Keskusjärjestön luottamusjohto
mietti siihenkin aikaan kuumeisesti, kuinka alalle saataisiin lisää
harrastajia eli maksavaa yleisöä.
Kun huomattiin, että kotikonstein
ei saada tuloksia, turvauduttiin
ulkopuoliseen apuun.Hippoksen
toimeksiannolla valtuutetut asian-

Jyrki Kaminen

Lukujen harhaa
tuntijat esittivät ideoitaan Raviurheilu 2000-seminaarissa.Näytti
kuitenkin siltä, että ne kaikuivat
kuuroille korville. Ratojen toiminnasta vastaavat eivät juuri ottaneet
vieraitten avusta onkeensa. Liekö
ollut liian utopistisia ajatuksia vai
liian kalliita toteutettaviksi.
Jotakin todellisen myönteistä ravitalouden kannalta oli kuitenkin kirjattavissa tuona lamaa
edeltävänä vuonna. Suurkilpailut
olivat herättäneet nousevaa mielenkiintoa. Eli tänä päivänä vallitseva trendi oli alkanut. Seinäjoen
Kuninkuusravit sai tavallistakin
enemmän julkisuutta ja toi alalle
kaivattua arvonantoa. Samat sanat pätivät Finlandia-viikonloppuun, joka oli elpynyt edellisen
vuoden notkahduksestaan. Myös
St. Michel kirjautti kasvuluvut,
vaikka luonnonoikut häiritsivätkin kokonaispanosta.
Kuten näissä muisteloissa on tavan takaa toistettu, järjestöelämä
oli eheytynyt rakentavaan vaiheeseen. Hippoksen toimiston toimintaa oli nykyaikaistettu ja rationalisoitu uusissa toimitiloissa ajanmukaisin tietojärjestelmin.Toimiston tehokkuuden parantamisesta
vastasi tuore toimitusjohtaja Kari

JA ÄKKIÄ!

No nyt sitä saa! Joulun ilmaisraveissa tarjoillaan
kuumaa glögiä aattoon asti. Lisäksi jaamme 400
nopeimmalle Toto-pelisetelin lapaseen (arvo 2
euroa). Perheen pienimpiäkään ei ole unohdettu; kaikissa jouluraveissa odottaa pikkutonttuja
400 punaista Toto-lakkia. Nähdään radoilla!

LEENA ALERINI

20 vuotta sitten

Jos luottaa lukujen
kertomaan, pelivaihdon valossa ravivuosi
1989 oli rohkaisevan
myönteinen ja näytille
kelpaava.

GLÖGIÄ

Haapiainen, jolle
hallitus puheenjohtajansa Kauko Juhantalon johdolla antoi täyden tukensa.
Järjestösaleissa oltiin löydetty
ellei yksituumaisuus, ainakin aiempaa sivistyneempi tapa esittää
toisistaan poikkeavia näkemyksiä.
Vaikutti siltä, kuin aiemmat ristiriidat eivät sittenkään olleet niin
ylittämättömiä kuin 80-luvun alkupuoliskolla oli kuviteltu.
Lisääntyneestä yhteishengestä oli osoituksena henkilövaalit.
Vanhat saivat jatkaa lukuunottamatta valtuuskunnan puheenjohtajaa. Siinäkin kävi niin, että
puheenjohtajan nuijaa heilutellut Raimo Louko luopui tehtävästään, koska ei tuntenut pystyvänsä käyttämään riittävästi aikaansa
sen hoitamiseen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittu kansanedustaja
Kimmo Sarapää lupasi edeltäjänsä tavoin pyrkiä toimimaan koko valtuuskunnan hyväksymällä tavalla, vaikka tulikin valituksi
pohjoisen Suomen valtuutettujen äänillä.

KOKO PERHEEN JOULURAVEJA
13.12. ALKAEN AATTOON ASTI.
ILMAISRAVIT &
KUUMAA GLÖGIÄ

Tervetuloa joulur
aveihin
13.–23.12.2009

TOTO-SETELI
400 ensimmäiselle
2 euron arvoinen
Toto-peliseteli.

TONTTULAKKEJA
Perheen pienimmille
jaossa 400
Toto-tonttulakkia.

*) Joulutarjous ei koske lounasraveja. Peliseteli vain 18 vuotta täyttäneille.

