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Vanhanen
jatkaa yritystään
palkkamaltin
puolesta
STT

TALOUS Pääministeri
Matti Vanhanen (kesk.)
jatkaa tiistaina yritystään
saada työmarkkinajärjes-

töt neuvottelemaan uusista, pitkäaikaisista ja maltillisista palkkasopimuksista. Vanhanen tapaa
keskusjärjestöjen johtajat
iltapäivällä.
Vanhanen on toivonut
erityisesti, että kunta-alalle saataisiin hyvissä ajoin
sovittua maltillinen palkkaratkaisu koko kunnallisvaalikaudeksi. Pääministerin mielestä sellainen

helpottaisi kuntien taloudenpitoa vaikeutuvassa tilanteessa.
Maltillisen palkkaratkaisun vastapainoksi hallitus on luvannut harkita
lisätoimia kuntien tukemiseksi. Kuntien verotulot uhkaavat pienentyä taloustaantuman vuoksi.
Vanhasen ja järjestöjen
edellinen tapaaminen peruuntui kireissä tunnel-
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”Kaverikoira on ihmisystävällinen, luotettava,
ennalta-arvattava, sosiaalinen ja hallittava.”
KATI ORAVISJÄRVI, RAAHEN KAVERIKOIRIEN YHTEYSHENKILÖ

missa. Hallitus oli suututtanut palkansaajajärjestöt
aikeillaan nostaa eläkkeelle lähtemisen alaikärajaa
63 vuodesta 65 vuoteen.
Palkkaneuvotteluihin
valmistautumista varjostavat synkentyvät talousnäkymät. Palkansaajapuolella halutaan varmistaa
ostovoiman säilyminen
myös taantuman oloissa.
Työnantajien mielestä pal-

kansaajajärjestöissä ei ole
ymmärretty, miten vakavasta talouskriisistä nyt on
kysymys.
Ristivetoa on ollut myös
palkansaajapuolen sisällä. Maltillisten korotusten
ja jopa nollalinjan puolesta liputtanut STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää (sd.) sai heti kuulla
moitteita monista jäsenliitoistaan.

Tiukennus etenee
STT

LAKI Törkeän metsästysrikoksen saaminen metsästyslakiin etenee. Oikeusministeri Tuija Braxin
(vihr.) mukaan asian käsittely aloitetaan oikeusministeriössä pian. Eduskunnan käsittelyyn asia saataneen jo loppuvuodesta.

Poika
kiristi
äidiltään
rahaa
RAAHEN SEUTU

POLIISI Nuorisokodista lomalla ollut alaikäinen poika kiristi äidiltään
kaljarahaa lauantai-iltana
Raahessa.
Aikaisemmin poika oli
pyytänyt äidiltään rahaa
ouluen ostoon. Äidin kieltäytyessä poika tarttui teräaseeseen ja kiristi sen avulla äidiltään pienen summan rahaa.
Lisähumalan hankkiminen jäi pojalta kesken poliisin puututtua asiaan.
Tekoa tutkitaan ryöstönä.

Rattijuoppo
suistui ojaan
Raahen Kaverikoirat piristivät päivää Kreivinajassa. Kuvassa Isabella, Kati, Unto Marjomaa, Dona, Eija ja Tilta. Kuva: Vesa Joensuu

Karvainen kaveri piristää
HYVÄ MIELI Raahen
kaverikoiratoiminta
täytti tänä vuonna
viisi vuotta. Näiden
vuosien aikana karvaturrit ovat tuoneet
iloa lukemattomien
lasten, vanhusten ja
sairaiden elämään.
MIRKO SANAKSENAHO

Lemmikit ovat yleensä vilpittömiä ja leppoisia kavereita, jotka piristävät ihmismieltä jo pelkällä läsnäolollaan. Suomen Kennelliiton
organisoima kaverikoiratoiminta perustuu tähän ajatukseen.
Suomeen toiminta rantautui vuonna 2001, ja tätä
nykyä sitä harjoitetaan ympäri maata. Raahen kaverikoirat aloittivat toimintansa
vuoden 2004 alussa, ja nykyisellään Raahen ryhmä
onkin Kennelliiton mukaan

Suomen aktiivisin.
Toimintaa pyöritetään vapaaehtoistyönä, ja Raahessa se aloitettiin neljän koiran voimin. Vuosien varrella mukaan on tullut uusia
jäseniä, ja nyt mukana on
kaikkiaan 13 koiraa. Kaverikoirien jäseniksi tähtääville on aina avoimet ovet.
– Kaikki kiinnostuneet
ovat tervetulleita mukaan.
Kaverikoirien toimintaan
halutaan tietenkin jatkuvuutta, kertoo Raahen kaverikoirien yhteyshenkilö
Kati Oravisjärvi.

Koirat ovat pääosassa kaverikoiravierailuilla. Yleisimpiä kohteita ovat vanhainkodit, koulut, päiväkodit ja erilaiset palvelulaitokset. Vierailtu on myös muutamissa tapahtumissa.
– Vierailut ovat usein rauhallista seurustelua ja olemista. Vanhukset haluavat
rapsutella koiria ja lapset

opettelevat lähestymään
vierasta koiraa. Kehitysvammaiset pitävät koirien silittelystä ja halailusta,
Oravisjärvi kertoo.
Toiminnan tulisi aina olla
antoisaa kaikille osapuolille: niin koiralle, asiakkaalle kuin koiranohjaajallekin.
Koiraa ei koskaan pakoteta lähestymään asiakkaita,
vaan tapaamiset etenevät
koiran ja asiakkaan ehdoilla.
Vierailujen parasta antia on koirien tuottama ilo.
Vaikutukset saattavat joskus olla jopa terapeuttisia.
Oravisjärven mukaan karvaturrien kanssa touhuaminen saattaa tehdä ihmisistä
rohkeampia. Jotkut asiakkaat tyytyvät vain katselemaan, ja sekin riittää jo piristämään mieltä.
Raahessa kaverikoirille
löytyy tilausta, ja vierailupaikkoja on paljon.
– Täällä meidät on otettu

positiivisesti vastaan ja vierailulle pyydetään usein uudestaan, Oravisjärvi kertoo
tyytyväisenä.

Kaverikoiran tunnistaa
keltaisesta huivista. Huivin ansaitakseen koiran tulee suoriutua kuudesta vierailukäynnistä. Koirat ovat
kaiken kokoisia ja rotuisia,
mutta niiden on aina oltava vähintään 2-vuotiaita.
Luonteen täytyy myös olla
toimintaan sopiva.
– Kaverikoira on ihmisystävällinen, luotettava, ennalta-arvattava, sosiaalinen
ja hallittava, Oravisjärvi kuvailee.
Oravisjärvi korostaa, että
koiran on tultava toimeen
ihmisten kanssa jo ennen
kaverikoiran uraa. Toiminnassa ei suinkaan ole
kyse koiran opettamisesta
ihmisläheiseksi, ja työhön
valmistavassa kaverikoirakoulutuksessakin koulute-

taan enemmän koiranohjaajaa kuin koiraa itseään.
Kaverikoiratoimintaan
valikoituvat henkilöt ovat
hyvin motivoituneita. Mukaan pyrkivillä on mahdollisuus tutustua toimintaan,
joten koiranomistajan kiinnostus mitataan tällä tavoin
jo etukäteen. Toiminta edellyttää täysi-ikäisyyden lisäksi myös tiettyjä luonteenpiirteitä.
– Ohjaajan tulee olla sitoutunut ja halukas vapaaehtoistyöhön, Oravisjärvi
kertoo ja painottaa samaan
hengenvetoon myös koiran
ja ohjaajan välisen yhteyden tärkeyttä.
Kennelliitto palkitsee
kaverikoirat, jotka pysyvät
mukana toiminnassa. Raahessa moni on palkittu pitkäjänteisestä toiminnasta.
– Useimmat, jotka lähtevät mukaan toimintaan,
myös pysyvät mukana.
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POLIISI Rattijuoppo suistui ojaan henkilöautolla
Pattijoella Kastellintiellä
torstai-iltana kello yhdeksän aikaan. Autossa oli
kaksi miestä, joista kumpikaan ei loukkaantunut.
Poliisi otti molemmat
miehet kiinni asian selvittämiseksi. Tapausta tutkitaan törkeänä rattijuopumuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Rattijuoppo kärysi
Revonlahdella
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POLIISI Oululainen mies
jäi kiinni rattijuopumuksesta valtatie 8:lla Revonlahden kohdalla. Hänet
pysäytettiin epävarman
ajotavan perusteella ja puhalluskoe todisti miehen
olleen humalassa.
Mies puhalsi poliisin alkometriin 1,45 promillen
lukemat.
Hänen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen.

