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Viljaneuvosto nosti satoennustettaan
Maailman viljaneuvosto, IGC,
nosti viljojen satoennustettaan 13
miljardilla kilolla 1 748 miljardiin
kiloon elokuun viljaraportissa.
Sato on yhä 2,5 prosenttia viime
vuoden ennätystä pienempi.
EU:n, Ukrainan ja Kiinan viljasadot ovat olleet odotettua parempia ja Yhdysvalloissa sää ovat
suosineet maissia ja kevätvehniä.
Vehnävarastot ovat suurimmillaan 8 vuoteen.
Ennusteeseen sisältyy riskejä,
sillä eteläisen pallonpuoliskon
viljamaissa Australiassa ja Argentiinassa on kuivaa. Myös Kiinan
maatalousministeriö on kertonut
pahenevasta kuivuudesta maan
tärkeimmillä vilja-alueilla.
Viljaneuvoston raportti otettiin
markkinoilla vastaan rauhallisesti, vaikka vehnän noteeraukset
vajosivat lievästi perjantaina. Kokonaisuutena viikko oli Yhdysvaltojen ja Euroopan viljapörsseissä
nousujohteinen.
Joulukuun vehnäfutuuri kallistui Pariisissa liki 2 euroa tonnilta viime viikolla ja Chicagossa
noustiin hieman enemmän päättökurssien asettuessa 127–128
euroon tonnilta.
Suomessa suuri rehuviljasato
puskee hintoja edelleen alaspäin.
Maaseudun Tulevaisuuden hintaseurannassa on tällä viikolla 31
tarjousta, joista 6 on viimeviikkoista alempia. Vain öljykasvien

noteeraukset ovat nousseet, mikä
johtuu hintojen kytkemisestä Pariisin Matif-pörssiin.
Avena pudotti rehuohran tarjouksen ensimmäisenä alle 80
euron tonnilta.
Hampurissa käteishinnat ovat

Yhtenäisyyttä ja
johdonmukaisuutta
seuraamuksiin
Eläinsuojelurikkomusten määrä on lisääntynyt viime vuosina.
Suurimmasta osasta rangaistuksia määrätään sakkoa, mutta
myös eläintenpitokieltojen
määrä (grafiikka) on lisääntynyt
selvästi.
”Esityksissä on mielestäni
hyvää juuri se, että eläintenpitokieltoja ja eläinten menettämistä
tarkennetaan. Jos jollekulle on
esimerkiksi määrätty eläintenpitokielto, on tärkeää, ettei sitä
päästäisi kiertämään”, arvioi
Keski-Suomessa toimiva läänineläinlääkäri Markku Tikkanen.
Hän muistuttaa, että eläinsuojelun viranomaistyössä
kaivataan yhtenäisiä käytäntöjä
seuraamusten vakavuuden määrittelyyn. Työryhmä päätyi muun

muassa ehdottamaan törkeän
eläinsuojelurikoksen määrittelemistä erikseen. Tästä tuomittu
henkilö saisi myös automaattisesti eläintenpitokiellon.
Myös MTK:ssa pidetään
tärkeänä, että eläinsuojelun
rikkomuksia koskevia säädöksiä
uudistetaan.
”Rangaistusten määrittelystä
tarvitaan kuitenkin perusteellista keskustelua, jotta säännöt
ovat paitsi yhtenäisiä myös rangaistusten kovuuden suhteen
johdonmukaisia”, toteaa Vuokko
Puurula.
MTK:n antamassa lausunnossa kiinnitetään huomio
suhteellisuusperiaatteen toteutumiseen, esimerkiksi on
tehty vertailu lievän ja törkeän
eläinsuojelurikkomuksen välillä. Lievästä rikkomuksesta
langetettava 200 euron sakkorangaistus voi kotieläintilalla
johtaa lisäksi jopa parinkymmenen tuhannen euron maataloustukien menetyksiin.
Myös eläimen kokemaa kärsimystä on vaikea mitoittaa, Puurula huomauttaa.
”Esimerkiksi turkiseläiniskutkin voivat tässä mielessä olla
laajuudeltaan törkeitä eläinsuojelurikkomuksia.”
Hänen mielestään eläinsuojelun rikkomuksista tulisi tältä
osin käydä keskustelua keväällä
nimetyssä tuotantoeläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunnassa.
MTK:ssa nähdään myös, että
rangaistusten koventaminen ei
ole ainoa ratkaiseva asia vaan
eläinsuojelun vaikuttavuutta
tehostaisi se, että oikeustoimet
saataisiin vietyä läpi nykyistä
nopeammin.
KAIJALEENA RUNSTEN

pitäneet Suomea paremmin ja
hintojen muutokset olivat pieniä
viime viikolla. Skandinaavinen
kaura kiinnostaa. Syksyn laivauksissa hinnan arvioidaan asettuvan
130 euroon tonnilta.
VEIKKO NIITTYMAA

Viljojen ostohintoja euroa/tonni, alv 0 %
Osa hinnoista päivän hintoja, osa viikkohintoja
Vehnä
Rehukaura
� Avena
113 ↔ � Agrimarket
77 ↔
� Fazer
120 ↔ � Avena/Rauma, Vaasa, Loviisa 78 ↔
79 ↓
� Helsingin Mylly/Järvenpää 125 ↔ � Kesko/vientisatamissa
� Myllyn Paras
125 ↔ � Raisio
- Raisio
78 ↔
� Raisio/Raisio
115 ↔
- Kaipiainen, Ylivieska
77 ↔
Rehuvehnä
� Agrimarket/Seinäjoki, Turku 80 ↓ Suurimokaura
95 ↔
� Avena/Loviisa
80 ↔ � Helsingin Mylly/Järvenpää
Luomukaura
� Raisio
105 ↔
- Raisio
85 ↔ � Agrimarket/Rauma
145 ↔
- Ylivieska
90 ↔ � Pohjolan Luomu
- Kaipiainen
81 ↔ Ruis
� Avena
116 ↔
Ohra
� Fazer
125 ↔
� Agrimarket
- Kotka, Pori, Seinäjoki, Turku 80 ↔ � Helsingin Mylly/Järvenpää 130 ↔
115 ↔
� Altia/Koskenkorva
80 ↔ � Raisio/Nokia
� Avena/Naantali
78 ↓ Luomuruis
� Helsingin Mylly/Järvenpää 100 ↔ � Helsingin Mylly/Järvenpää 270 ↓
� Kesko/vientisatamissa
80 ↔ Kevätrypsi ja -rapsi
� Avena/Kirkkonummi
269 ↑
� Raisio
275 ↑
- Raisio, Kaipiainen, Ylivieska 80 ↔ � Raisio/Raisio
Rehuherne
Mallasohra
� Agrimarket/Kotka
130 ↔
� SGC
Prestige, Naantali
106 ↓ Härkäpapu
� Agrimarket/Kotka
230 ↔
Luomuohra
� Helsingin Mylly/Järvenpää 190 ↓
Hintatiedot ostajilta
Hinta noussut ↑ pysynyt ennallaan ↔ laskenut ↓ viikon takaisesta.

Eläinsuojeluyhdistys Esko ry:n
puheenjohtaja Tero Järvelä
katsoo, että internetissä velloo
Euraan rekisteröidyn yhdistyksen toiminnasta perätöntä
tietoa. MT uutisoi perjantaina,
että Etelä-Suomen lääninhallitus tutkii Eskon varainkeruuta,
jota on harjoitettu verkon kautta
lupaa laajemmalla alueella.
”Olemme muutaman ihmisen
hampaissa. Vastaus on annettu
lääninhallitukselle, eikä sieltä
ole sen jälkeen kuulunut lisäpyyntöjä asiasta”, puhelimitse
tavoitettu Järvelä kommentoi.
”Meillä oli verkkosivulla
Länsi-Suomen lääninhallituksen lupateksti (varainkeruusta).
Otimme siitä vain tilinumeron
pois.”
Eskolla on marraskuun
loppuun ulottuva lupa kerätä
rahoitusta vapaaehtoiseen eläin-

suojelutyöhön Länsi-Suomen
läänin alueella. Verkon lisäksi
rahoitusta kerätään paikallisesti
lippailla.
”Parhaalla mahdollisella tahdolla oltu työssämme liikkeellä.
Me oikeasti yritämme tehdä jotain (eläinten hyväksi). Nettikeskustelussa puhutaan sitten vaan
potaskaa nimimerkin suojassa”,
Järvelä harmittelee.
Hän tulkitsee, että verkkokirjoittelun takana on pieni ryhmä
ihmisiä, joista ”ilmeisesti ainakin
osalla on taustallaan eläinsuojelurikoksia” ja jotka ”haluavat
kostaa (Eskon kantavana voimana toimineelle) eläinsuojeluvalvoja Tanja Koskelle”.
Esko ry otti heinäkuun alussa
hoitaakseen Kosken aiemmin
pyörittämän Kirpun eläinkodin
Eurassa.
”Otamme vastaan löytöeläi-

ajavan koiran avulla. Suomenajokoira on ollut pitkään kennelliiton rekisteröintitilaston
kärjessä. Viime vuonna saksanpaimenkoiria rekisteröitiin
enemmän kuin ajokoiria.
Riistantutkimus on selvittänyt
metsäjäniksen elinpiirien kokoa
ja käyttöä sekä talviruokinnan,
loisten ja petojen vaikutusta
kantaan vuonna 1998 alkaneella
laajalla hankkeella.
Metsäjäniksen elinpiiri on
Suomessa noin 200 hehtaaria.
Elinpiiri on suurimmillaan
kevättalvella, mutta pienenee
kesän mittaan tarjolla olevan
ravinnon määrän kasvaessa.
Jänisnaaras tuottaa keskimäärin kaksi poikuetta ja 7,7 poikasta
kesän aikana.
Lisäruokinta saattaa kasvattaa
jäniskantaa. Ruokittu kanta selviää paremmin laskuvaiheesta
kuin ruokkimaton.
Lumettoman ajan lyheneminen on vaikeuttanut metsäjäniksen elämää. Valkoinen jänis
lumettomassa maastossa erottuu
petojen silmiin kaukaa.
Niinpä rusakot ovat vallanneet
tilaa metsäjäniksiltä maan eteläpuoliskolla.
Vuoden 2007 rusakkosaalis
oli lähes 66 000 eläintä. Pohjanmaalla ammuttiin lähes 12 000
rusakkoa, Uudellamaalla liki

Törkeä eläinsuojelurikos
johtaisi aina eläintenpitokieltoon
Eläinsuojelurikkomuksia pohtinut työryhmä esittää rikoslakiin uutta säännöstä törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Siitä
tuomittava joutuisi samalla automaattisesti eläintenpitokieltoon. Tuomioistuin voisi kuitenkin jättää kiellon määräämättä, jos siihen on erityisiä perusteita.
Eläintenpitokielto koskisi myös
eläimen omistamisen kieltämistä.
Pysyvän eläintenpitokiellon
edellytyksistä ehdotetaan säädettäväksi rikoslaissa.
Eläintenpitokiellot kirjattaisiin rekisteriin, jonka perusta-

misen mahdollisuutta selvitetään erikseen.
Lievä eläinsuojelurikos täsmennettäisiin ehdotuksen mukaan niin, että eläimelle aiheutetun kärsimyksen, kivun tai
tuskan tulee olla vähäistä.
Tuomio, joka koskisi eläimen
tuomitsemista valtiolle menetetyksi, voitaisiin panna täytäntöön, vaikka eläimen omistaja tai haltija hakisi siihen muutosta.
Työryhmän esitykset ovat olleet lausunnolla. Lakimuutosta ryhdytään valmistelemaan
oikeusministeriössä syksyn aikana.

Faktat

Eläinsuojelutuomiot
Vuonna 2005 annettiin tuomiot 85 eläinsuojelurikoksesta,
12 lievästä eläinsuojelurikoksesta ja 25 eläinsuojelurikkomuksesta.
Vuonna 2006 vastaavia tuo-

mioita annettiin 103, 12 ja 28
kappaletta.
Vuonna 2007 eläinsuojelurikoksia tuomittiin 87, lieviä
eläinsuojelurikoksia 19 ja eläinsuojelurikkomuksia 22.

Eläintenpitokieltojen pituus alioikeuksissa
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Kieltoja, kpl
50

Lähde: Tilastokeskus

40

Kiellon pituus
Pysyvä kielto
3–10 vuotta
1–3 vuotta
Alle 1 vuosi

30
20

0

miä, loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä ja myös
viranomaisten huostaan ottamia
eläimiä. Toiminta pitää saada
pyörimään 24/7. Ainoa keino sen
varmistamiseen on palkata väkeä”, Tero Järvelä huomauttaa.
Eskolla on Rauman kanssa sopimus löytöeläinten talteenotosta ja hoitamisesta. Porin kanssa
on Järvelän mukaan tilapäinen
sopimus, koska Pori on päättänyt
kilpailuttaa omansa.
Palkattuja on nyt kaksi, muutoin koetetaan pärjätä vapaaehtoisten voimin.
Myös Koski osallistuu edelleen yhdistyksen toimintaan
vapaaehtoisena.
Vapaaehtoisia
eläinagentteina
”Meillä on eläinagenttitoimintaa. Olemme kouluttaneet

Jänisten ja kauriiden
jahti alkaa huomenna
Huomenna 1. syyskuuta alkaa
metsä- ja rusakkojäniksen sekä
kauriin metsästysaika. Jänisjahti
on suosittua pienessä seurueessa.
Metsäjänis on runsaslukuisimpia nisäkkäitämme ja tärkeä
riistaeläin. Viimeisin tilastoitu
metsäjänissaalis on vuodelta
2007, jolloin koko Suomessa
ammuttiin lähes 210 000 metsäjänistä.
Pohjois-Savo on riistanhoitopiireistä ykkönen jänisten
runsaudella ja saaliilla mitaten.
Pohjoissavolaiset saalistivat yli
53 000 metsäjänistä. Riistakolmioiden talvilaskennassa maakunnassa oli tihein jäniskanta,
kymmenen kilometrin matkalla
oli vuorokaudessa metsäjänis
ylittänyt laskentareitin melkein
28 kertaa.
Toiseksi eniten metsäjäniksiä
saalistettiin riistantutkimuksen
tilaston mukaan Pohjois-Karjalassa. Siellä saalis oli yli 34 000
jänistä. Laskennan jälki-indeksi
oli reilut 13 ylitysjälkeä kymmenellä kilometrillä.
Riistanhoitopiireistä vähiten
saalista kertyi Varsinais-Suomesta, vain 1 600 metsäjänistä.
Jälki-indeksi oli vain vähän yli
kuusi ylitystä kymmenellä kilometrillä.
Jäniksiä metsästetään eniten

Faktat
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Verkkokeskustelut johtuvat
katkerien kostonhalusta

Seuraavan viiden vuorokauden aikana sää viilenee hieman, mutta jatkuu vuodenaikaan nähden tavanomaisena.
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Rikoslakia aiotaan uudistaa
eläinsuojelun rikkomuksia koskien.
Muutosehdotukset ovat olleet lausunnolla, ja saapunutta
palautetta vedetään paraikaa
yhteen oikeusministeriössä.
MT:n kyselyn perusteella selvää kannatusta uudistuksessa
saa ehdotus, joka koskee eläintenpitokieltojen kirjaamista
yhteen rekisteriin. Etenkin Suomen eläinlääkäriliiton (SELL)
piirissä rekisteri olisi kaivattu
parannus.
”Eläinten pitokiellon valvonta
on ollut aika hankalaa. Niinpä
omistamisen kieltämisen seuraaminen olisi suotavaa”, toteaa
eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lahti.
Eviran jaostopäällikkö Taina
Mikkonen tietää kentän toiveet.
”Sinänsä rekisteri on luonnollisesti ihan kannatettava asia.
Se helpottaisi eläinsuojelutyötä
kunnissa.”
”Se jää sitten kysymysmerkiksi, miten se toteutetaan. Se olisi
sitten oma aikaavievä uudistuksensa.”
”Kun nyt valmistellaan yleistä
eläintenpitorekisteriä, sitä voitaisiin ehkä käyttää hyödyksi
eläintenpitokieltojen valvonna”,
pohtii MTK:n kotieläinasiamies
Vuokko Puurula.
”Tarvittavan rekisterin pitäisi
olla käyttäjille helppo ja ilmainen, jotta sen tiedot pysyisivät
ajantasalla.”

Rikoslain uudistusta valmisteleva lainsäädäntöneuvos Lena
Andersson oikeusministeriöstä
kertoo, että asiaa pohditaan syksyn aikana maa- ja metsätalousministeriön kanssa.
”Pitäisi neuvotella, kuka rekisteriä pitää yllä ja missä aikataulussa sitä koskevat säädökset
voidaan toteuttaa, jotta muun
muassa tietoturva- ja tietosuojanäkökohdat tulevat huomioiduiksi”, hän sanoo.
Eläinlääkintöneuvos Pirkko
Skutnabb pitää oikeusrekisterikeskusta parhaana vaihtoehtona
eläintenpitokieltojen seurantapaikaksi.
”Oikeusrekisterikeskuksessa
on tieto ja osaaminen ja varmaan
myös soveltuvat tietohallinnon
ohjelmat, miten tämäntyyppisiä
tietoja hoidetaan.”
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Vaikka valtaosassa eläinsuojelurikkomuksia tuomitaan vain
sakkoja, myös eläintenpitokieltojen määrä on kasvanut selvästi.

vapaaehtoisia eläinagentteja,
jotka hakevat vahingoittuneita
luonnonvaraisia eläimiä sekä
löytöeläimiä ja hoitavat niitä.
Tarpeen mukaan he auttavat
myös viranomaisia (huonosti
pidettyjen eläinten) huostaanotoissa”, Järvelä kertoo.
Eläinagentteja on nyt koulutettu kymmenkunta.
”Mielelläni näkisin, että jokin
viranomaistaho tätä työtä tekisi.”
Eskon näkökulmasta yhteistyö eläinsuojelun viranomaisten eli kunnaneläinlääkärien ja
poliisin kanssa sujuu sinänsä
hyvin. Järvelä kuitenkin toivoisi
molempien virkakuntaan lisää
eläinsuojeluun perehtyneitä
ihmisiä.

”Pitäisi olla erikseen eläinsuojelulakia valvovia eläinlääkäreitä. Ongelma on siinä, kun
kunnaneläinlääkärit valvoo omia
asiakkaitaan”, Järvelä katsoo.
Hänen mukaansa eläinten
hoidossa ilmenee ongelmia lemmikkien puolella, mikä näkyy
muun muassa eläinten hylkäämisenä.
”Jos maatilalla joudutaan
lopettamaan kymmeniä, jopa
satoja eläimiä, silloin usein
omistaja on uupunut tai hänellä
on muutoin pahoja ongelmia.”
Vuonna 2005 perustettu Esko
ry ei ole Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) jäsen.
Jäseniä on Järvelän mukaan
parisensataa.
KAIJALEENA RUNSTEN

Metsätaidon
mestaruus tiukassa

7 000. Lapista tilastoihin on saatu 200 rusakon saalis.
Metsäkauriin pyyntilupa on
poistettu, mutta kauriin saalistajan on ilmoitettava siitä kaatoalueen riistanhoitopiirille seitsemän vuorokauden kuluessa.
Ilmoituksen voi tehdä kätevästi esimerkiksi nettisivulta
www.riista.fi löytyvällä webbilomakkeella.
Vuonna 2008 tilastoitu kaurissaalis oli 4 183. Vasoja saaliissa oli
lähes puolet, 45,1 prosenttia.
Eniten kauriita ammutaan
Varsinais-Suomessa, missä vuoden 2008 kaurissaalis oli 1 319.
Toiseksi runsaimmat saaliit
saatiin Uudellamaalla ja Satakunnassa, molemmissa piireissä
saalistettiin reilut 500 kaurista.
Kainuustakin tilastoitiin 11
kauriin saalis.
Huomenna alkaa myös villikanin, fasaanin, allin, tukkakoskelon ja isokoskelon metsästysaika.
Kaikkia edellä mainittuja
riistaeläimiä saa metsästää myös
jousella.
Huomenna päättyy myös
norpan rauhoitusaika, mutta
maa- ja metsätalousministeriö ei
ole antanut riistanhoitopiireille
mahdollisuutta myöntää yhtään
norpan pyyntilupaa.
REIJO VESTERINEN

Metsäntaidon Suomen mestaruus oli tiukassa tänä vuonna.
Tarvasjoelle kokoontui lauantaina peräti 550 mestaruuden
tavoittelijaa, mikä on aiempaa
enemmän.
Tilaisuudessa puhunut Tapion johtaja Ritva Toivonen korosti osuvasti metsänomistajien
osaamisen ja omatoimisuuden
merkitystä. Hän myös muistutti, että Tapion hyvän metsänhoidon suositukset joustavat
metsänomistajien tavoitteiden
mukaisesti.
Kilpailussa kierrettiin noin
2,6 km metsärata, jonka varrella oli 15 erilaista tehtävää.
Tehtävät liittyivät muun muassa puuston kuutiomäärän arviointiin, pinta-alan arviointiin,
monimuotoisuuskysymyksiin.
Haasteellisena pidettiin leimaustehtävää, jossa arvioitiin,
mitä puita harvennuksessa tulisi poistaa.
Kilpailu käytiin henkilökohtaisena kilpailuna yleisessä ja
naisten sarjassa sekä joukkuekilpailuna. Joukkueen muodosti kolme parhaitten pärjännyttä
kilpailijaa.
Yleisen sarjan mestariksi
nousi Juhani Vertanen Kyyjärveltä. Kanta-Hämeen Antti Eskola oli toinen ja Siikalakeuden
Kullervo Kanninen kolmas.
Kisan tiukkuudesta kertoo,

että kakkosen ja kolmosen pistemäärä oli sama 170. Vertanen
keräsi neljä pistettä enemmän,
joten hänen voittonsa oli siltä
osin selvä.
Naisten sarjassa KantaHämeen Sanna Jaakonsaari
kukisti Keskipohjan Sari Pekkarisen yhden pisteen erolla.
Kolmanneksi nousi Päijät-Hämeen Maire Kalliokoski.
Joukkuekilpailun arvostetun
kiertopalkinnon vei tällä kertaa
Siikalakeudun metsänhoitoyhdistyksen joukkue. KantaHäme nousi kakkoseksi ja Kyyjärvi kolmanneksi. Pistesijoilla
olivat Suomenselkä, Evijärvi ja
Haukivuori.
”Rata oli selkeä ja hyvä
kiertää. Tehtävät tuntuivat
helpolta, mutta pisteitä tuli
vähänlaiseen”, huokaili Jukka
Hynynen, joka edusti YläSavon metsänhoitoyhdistystä.
Hän kertoi, että aiemmista
kisoista oli joukkueelle tullut
menestystäkin.
Kilpailun järjestelyistä vastasi Lounais-Suomen metsäkeskus. Kilpailun johtaja Mikko
Savolainen oli tyytyväinen
osanottajamäärän kasvuun.
Viime vuonna Oulussa kisailijoita oli noin 500 ja sitä ennen
Rovaniemellä nelisensataa.
JARMO PALOKALLIO

