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Kohti kuninkuusraveja

Käräjillä pohdittiin millä tavalla kansalainen
saa valittaa viranomaistoiminnasta

Eläinsuojeluviranomainen syytti
hevosenomistajaa kunnianloukkauksesta
Rauman käräjäoikeudessa käsiteltiin viime viikon
torstaina kolmisen tuntia
kunnianloukkaussyytettä, jonka asianomistaja:
kunnaneläinlääkäri-eläinsuojeluviranomainen oli
nostanut ponikasvattajaa
vastaan. Oikeussalissa oli
kuuntelemassa eläinsuojeluihmisiä sekä syytetyn, että asianomistajan
puolelta.
Asia liittyy Hevosurheilussa viime
ja tämän vuoden aikana uutisoituun, ”yövalojuttuna” hevoskansan
keskuudessa tunnettuun oikeudenkäyntitapaukseen, jossa viime torstaisten kunnianloukkauskäräjien
asianomistaja Minna Laeslahti toimi tarkastukset tehneenä eläinsuojeluviranomaisena.
Vaikka Rauman käräjäoikeuden puheenjohtajatuomari aloitti
istunnon toteamalla heti alkuun,
ettei ”ponien yövaloasioita” enää
käsitellä, asiat liittyvät kuitenkin
toisiinsa.
Asianomistaja katsoo kunniaansa
loukatun, sillä vastaaja, Ilona Lahdenranta on tehnyt hänen viranomaistoimintatavoistaan 8.9.2008
päivätyn kantelun Rauman kuntayhtymään, ensin mainitun esi-

miehelle. Asianomistaja väittää,
että tätä dokumenttia on näytetty
ulkopuolisillekin tahoille.
Käräjäoikeudessa käsiteltiin
myös vastaajan vuonna 2008 keräämää adressia. Kyseisessä adressissa vaadittiin toimenpiteitä eläinsuojelutarkastuksia tekevän kunnaneläinlääkärin toimintatapojen
suhteen, muun muassa vaadittiin
kunnaneläinlääkäriltä ”ystävällistä
ja asiantuntevaa palvelua”, sekä sitä, ”ettei normaalia eläintenpitotapaa harjoittavasta eläintenpitäjästä
tehdä rikollista”.
Lahdenranta lähetti kuntayhtymään kantelun liitteenä myös kopion adressista ja nimilistan, jossa
siinä vaiheessa oli 195 nimeä.
Syyttäjä Johanna Saustilan, joka
oli syyttäjä myös ”yövalojutussa”,
mukaan adressi ja erityisesti kantelu, jota syyttäjä kutsui ”kirjelmäksi”,
sisälsivät asianomistajaa loukkaavia
elementtejä. Syyttäjän näkemyksen
mukaan asianomistajaa oli nimitelty tavalla, joka on asettanut hänet ja
hänen toimintansa kyseenalaiseen
valoon ja näin ollen on ylitetty kynnys, jota voidaan pitää hyväksyttävänä, vaikka kyseessä onkin viranomaiseen kohdistuva arvostelu.
Lahdenranta ei myöntänyt käyttäneensä kummassakaan dokumentissa termejä, mitkä ylittäisivät hyväksyttävän kynnyksen. Hän näkee
sen sijaan, että nimenomaan hänen
toimintansa ponikasvattajana on
kyseisen kunnaneläinlääkärin toimien seurauksena väärin perustein
asetettu negatiiviseen valoon. To-

disteena tästä se, että lähes kaikki
syytteet eri oikeusasteissa kumottiin, ja loput kolme jätettiin hovioikeudessa viime elokuussa vähäisyysperusteen takia ilman rangaistusvaatimusta.
Asiassa nousi istunnon aikana kynnyskysymykseksi se, onko
kantelun teksti näytetty myös adressin allekirjoittaneille henkilöille vai ei.
Poliisin esitutkintapöytäkirjassa
on käytetty termiä ”kirjelmä”, mikä
seikka on omiaan sotkemaan kuvaa,
sillä lopulta ei ole aivan yksiselitteisen selvää, onko poliisi tarkoittanut
kirjelmällä valitusta, adressin saatteena olevaa kirjoitusta vai kenties
molempia asiakirjoja.
Lahdenrannan käsityksen mukaan ”kirjelmällä” tarkoitetaan adressin saatesanoja, eikä kantelua,
hänen mielestään esitutkinnassa
ovat termit mahdollisesti menneet
poliisilta sekaisin.
Kantelun Lahdenranta sanoo
saatetun ainoastaan asianomistajan esimiehen silmien eteen: ”Sitä ei
ole näytetty kenellekään ulkopuoliselle. Nämä kaksi asiaa ovat tapahtuneet aivan eri aikoina, ja tämän
asian todistaa yksinomaan jo se, että
kantelussa mainitsen adressiin tulleen 195 nimeä. Jos olisin tehnyt ne
samaan aikaan, miten olisin voinut
etukäteen tietää kuinka monta nimeä adressiin ilmaantuu?”
Asianomistaja väittää toisin. Asiassa esitettiin todisteluja puolesta
ja vastaan.
Keräämänsä adressin Lahden-

3

ranta kuvaili ”henkilökohtaisena
hätähuutona”, jonka hän teki ennen
käräjäoikeuden istuntoa kyseisessä
yövalojutussa, tilanteessa, jossa hän
ei saanut apua mistään. Hän näkee,
että adressi on nyky-yhteiskunnassa
yleinen tapa puuttua asioihin viranomaistoiminnassa.
Lahdenrannan puolustuksen mukaan tässä tapauksessa ”vedetään
linjaa sille, mitkä ovat kansalaisen
valitusmahdollisuudet häneen itseensä koskevissa viranomaistoimenpiteissä”.
Asiassa annetaan ratkaisu 3.6.

Ei valituslupaa
korkeimmasta oikeudesta
Lahdenranta haki valituslupaa liittyen hovioikeudessa yövalotapauksen kolmeen jäljelle jätettyyn syytteeseen (leväiseksi väitetty akvaario,
tallin jatkojohtoasia sekä eläintenpitoilmoituksen ajallaan tekemättä
jättäminen). Korkein oikeus eväsi
Lahdenrannalta valitusluvan, jolloin hovioikeuden päätös jää voimaan. Korkeimman oikeuden päätöksen mukana ei annettu perusteluja. Päätös oli päivätty 19.5. ja se
tuli Lahdenrannalle postitse maanantaina.
”Tähän asiaan jää sen verran
runsaasti kaikkia eläintenpitäjiä
koskevia epäkohtia ja epäselvyyksiä, että en näe muuta vaihtoehtoa
kuin jatkaa EU-tuomioistuimeen”,
Lahdenranta sanoo.
LEENA ALERINI
Leena Alerini

Majoituskapasiteettia
riittää kaikille halukkaille
Oulun kaltaisessa suuressa kaupungissa hotelli- ja
muuta majoitustilaa
riittää Kuninkuusravien
kokoiselle massatapahtumalle. Vaihtoehtoja
löytyy vielä joka makuun.

puolustautuu.
”Jos majoitusten järjestelyjä ei
hoidettaisi radan johdolla keskitetysti, hotellihuoneiden hinnoittelu
karkaisi helposti käsistä.”
Varausmaksu on eriytetty huoneen hinnasta verotussyistä. Majoitus on verokannaltaan 8 prosenttia,
kun palvelumaksun veroprosentti
on 22 prosenttia. Jos maksut olisivat könttäsummana, koko potti
kuuluisi verotukseltaan kalliimman
verokannan piiriin.
”Haimme tästä ennakkopäätöksen verottajalta. Emme halua joutua maksamaan jälkikäteen mätkyjä
ajattelemattomuudesta.”

Oulun alueelta löytyy majoitustilaa
lähes 3500 huoneen verran. Näistä
lähes kaksi kolmasosaa on jo varattu, mutta reserveissä on vielä hyviä
majoitusvaihtoehtoja.
”Lähes 1000 huonetta pystytään
järjestämään vielä, kun oikein kaivellaan ja otetaan käyttöön oppilashotelleja sun muita”, Oulun radan
toiminnanjohtaja Paavo Koivurova
raportoi. ”Tällä hetkellä on varattu
lähes 2500 kahden hengen majoitusta viikonlopulle. Tähänastisen
lipunmyynnin ja hotellivarausten
perusteella kiinnostus Oulun Kuninkuusraveja kohtaan on ollut vähintäänkin hyvällä tasolla.”
Ouluun odotetaan lauantaiksi noin
22 000 ja sunnuntaiksi 25 000 kävijää. Uutta Oulussa on se, että verkot
on heitetty vesille myös Ruotsin puolelle. ”Sunnuntaina Solvallassa juostava Elitkampen on nimikkolähtömme. Odotamme Pohjois-Ruotsista
useampaa tuhatta kävijää.”
”Aiomme ilmoittaa todelliset
kävijämäärät. Niidenkin laskemiseen on monta tapaa: ilmoitetaanko
paikallaolijat, ilmoitetaanko kaikki myydyt liput vai ilmoitetaanko
kaikki liput ja muut mahdolliset kävijät. Oulussa ilmoitetaan todelliset
paikallaolijat”, Koivurova lupaa.
Majoituspalvelut on ulkoistettu
Konffa Oy:lle, jonka perimät toimenpidemaksut ovat saaneet innokkaimmat kriitikot liikkeelle.
”Minusta kirjoittelu ei ole ollut
oikein asianmukaista. Lähtökohtana meillä on ollut mahdollisimman edullisten majoitusmahdollisuuksien järjestäminen. Hintataso on merkittävästi edullisempi
kuin muutamilla aiemmilla kuninkuusravipaikkakunnilla”, Koivurova

Karavaanarit Nallikariin ja
Möljälle
Oulussa on varauduttu kaikkiaan
noin 700 asuntovaunuvierailijaan.
Karavaanarialueet on sijoitettu lähelle iltajuhlapaikkaa.
”Nallikarin camping-alueelta on
varattu 200 paikkaa. Järjestämme
Oulun kaupungin kanssa vanhalle asuntomessualueen parkkipaikalle tilaa noin 500 vaunulle. Tämä ’Möljän’ laiturialue on sijainniltaan veden ääressä ja fasiliteetit
on helppo rakentaa sinne. Hietasaaren tanssilavalle on vain muutaman sadan metrin kävelymatka”,
Koivurova kehuu.
Yksityisautolla Oulun raviradalle ei Kuninkuusravien aikana ole
asiaa. Non stop -bussikuljetukset
pysäköintialueilta, keskustasta ja
Nallikarista ovat kätevin tapa päästä paikan päälle.
Bussiliikenne alkaa aamukahdeksalta ja jatkuu ravien jälkeen siihen
asti, kun on kyytiin tulijoita. Iltajuhlan liikennöinti alkaa kello 19.30 ja
päättyy juhlien päättyessä.
”Busseja on liikenteessä 30. Laskimme, että noin puolen minuutin
välein auto käy radalla. Sen pitäisi
riittää, vaikka tokihan pieniä ruuhkia on luvassa, kun 25 000 ihmistä
purkautuu tapahtumasta lyhyen ajan
sisään. Jos ruuhkia ei synny lainkaan,
olemme epäonnistuneet lipunmyynnissä”, Koivurova toteaa.
TOMMI LINNA

Hyvää
hevosille.
Ponikasvattaja Ilona Lahdenranta vastasi viime viikon torstaina käräjillä kunnianloukkaussyytteeseen. Yövalo-asian hän aikoo viedä EU-tuomioistuimeen, sillä hän ei saanut valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.
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varsoja syntyy

Ava Adore 13,3a varsoi 7.5. esikoisensa Dream Vacationista.
Hienon tammavarsan kasvattaja
on Mari Tarvainen ja omistaja
Minna Moilanen.
Sonja Järvenpään Sonya Mc
Lene varsoi 14.4. varsin vantteran ja fiksun piirtopäisen oripojan
Crown Bonesista.
23.5. varsoi Johanna Kuuselan
omistama Mixed Shiburina 13,3a
orivarsan Eko Gillroysta. Tammaa
ei uusita tänä vuonna, koska Johanna treenaa ”Miksua” esteisiin.
Matti Takasen omistamalle Billan Bobille 18,7a syntyi 10.5.
vauhdikas orivarsa Super Flingistä.
20.5. varsoi Kauhavalla Jenni
Aution tallissa Unni Nalan 14,1a
rautiaan tammavarsan Supertoysta. Uusitaan McCarronilla.
Orivarsa Verdis Quo syntyi 4.
toukokuuta yhdistelmästä Ander-

Ava Adoren ensimmäinen varsa
on tamma Dream Vacationista.

berg - Zenobia T 18,1a. Emän
omistavat Lauri Koukkunen ja
Laura Perttuli.
Konnevedellä varsoi 18.5.
Richard Billhardtin omistama
Midsummer Maid 13,8a pystypäisen ja pitkäjalkaisen orivarsan
Lass Zefyristä.
20.5. syntyi pieni ja pirteä tammavarsa Classic Responsesta ja
Shrew Estheristä 17,6a.
Jane Niinimaan omistama Carrie Dahlia 14,1a varsoi 1.4. riskin
ja rohkean tammavarsan Break
On Through oriista Keepitinthefamily. Varsa on tamman ensimmäinen.
Markku Taskisen Siilinjärveltä
omistama Parketti 27,6a varsoi
13.4. tammavarsan Haaste-Pojasta, varsa sai nimekseen Laminaatti.
Ilon Sävel 43,4 varsoi 10.5.
energisen ja pystypäisen orivarsan

Joihurista. Tamma uusitaan Liisingillä. Omistajat Alpo ja Ari
Rautio Vihannista.
Suomenniemellä Ripatin tallilla
varsoi 14.5. esikoisensa Sironliinu 28,9a komean oripojan Valtrauksesta. Uudeksi isäehdokkaaksi
varattu Viesker.
Hurja sisarussarja jatkuu HoviUsvan varsottua Tarja Männistöllä
Inkoossa 15.5. suuren tähtipäisen
tammavarsan
Hurja-Marilynin.
Kotiin jäävän sukuvarsan isä on
Viesker.
Jyrki Kemiläinen Kiuruvedeltä
omistama Ruutu-Huivi 24,2a varsoi pirteän tammavarsan Valtrauksesta, uusitaan Erikassonilla.
Heidi ja Antti Nikusen Orimattilasta omistama Puuskan Tyttö kriteriumvoittaja Vennerin puolisisko - on saanut isokokoisen ja
terhakkaan tammavarsan Joihurista. Uusitaan Siporilla.

Hyvää hevosille
sukupolvesta toiseen,
esim. ihottumien hoitoon
ja ennaltaehkäisyyn.
Myynti: Agrimarketit, alan liikkeet
ja luontaistuotekaupat
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