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KALEVA

OULU   Kaksi oululaista miestä
tuomittiin käräjäoikeudessa tör-
keistä huumausainerikoksista
ehdollisiin vankeustuomioihin.
Noin 30-vuotias jutun päätekijä
piti hallussaan 6,3 kiloa hasista
lokakuun 1999 ja maaliskuun
2000 välisenä aikana Oulussa. 

Ilmeisesti henkinen paine
muodostui liian kovaksi ja hän il-
moittautui itse poliisille sekä
luovutti samalla 2,5 kiloa hasista
sekä noin noin 9 000 markkaa eli
1 500 euroa rahaa. Hän ehti myy-
dä ainetta eteenpäin 3,3 kiloa ja
käytti itse noin 500 grammaa.
Mies sai hasiksen myynnistä ta-
loudellista hyötyä noin 59 000
markkaa eli 10 000 euroa. Kerto-
mansa mukaan hän heitti Meri-
koskeen noin noin 50 000 mark-
kaa eli 8 400 euroa matkalla il-
moittautumaan poliisille. 

Oikeus katsoi lieventävänä asi-

ana, että mies ilmoittautui itse
poliisille ja palautti huomatta-
van määrän hasista. Mies tuomit-
tiin 1 vuoden 10 kuukauden eh-
dolliseen vankeustuomioon. Il-
man lieventäviä asioita tuomio
olisi jopa kolme vuotta vankeut-
ta. 

Samassa yhteydessä tuomit-
tiin 22-vuotias oululainen mies,
myös törkeästä huumausaineri-
koksesta, 1 vuoden 4 kuukauden
ehdolliseen tuomioon. Hän välit-
ti 2 kiloa päätekijältä ostamaan-
sa hasista eteenpäin tuntematto-
malle henkilölle. Hän ei saanut
taloudellista hyötyä välittämi-
sestä. Oikeudessa hän kertoi toi-
voneensa välitystyön tuovan hä-
nelle hyötyä tulevaisuudessa. 

Kummallakaan tekijöistä ei ol-
lut aikasempia tuomioita tai ri-
kollista taustaa. Huumeet oli
tuotu Ouluun Helsingistä. Ainei-
den myyjää ei ole vielä saatu syyt-
teeseen.

PASI PUNKARI

OULU   Puolet Oulun Linnanmaan
jäähallista on laitettu toistaisek-
si kiinni. Syynä on kakkoshallin
jäähän tullut noin 40 cm pitkä ja
15 cm leveä reikä. ”Vanha vaiva”,
totesi hallipäällikkö Eero Räihä. 

Reikä ilmestyi katsomon puo-
leiseen päätyyn. Sulamisen syys-
tä ei ole täyttä varmuutta, mutta
jää on sulanut samalta kohtaa,
josta putkistoa on korjattu aikai-
semminkin. Kyseessä ei välttä-
mättä ole fresiumvuoto. 

”Asiasta on ilmoitettu hallin
urakoitsijalle ja korjaaja ehti pai-
kalle heti maanantaina. Halli py-
ritään saamaan auki loppuvii-
kon aikana”, kertoo Räihä. 

Jäätä yritettiin korjata maa-

nantaina aamupäivällä laitta-
malla jäälle täytettä ja ylimää-
räistä kylmää jäädytyskompres-
soreiden avulla, mutta tulokset-
ta. 

Korjaamista hankaloitti lisäksi
pari viikkoa sitten tapahtunut
kahden jäädytyskompressorin
rikkoutuminen. Uudet kylmäko-
neet ovat tilauksessa. 

”Korjaus vaatii sulaneen koh-
dan auki repimisen”, selvittää
Eero Räihä. 

Normaalisti kahden kentän
jäädyttämisestä vastaa neljä jää-
dytyskompressoria, nyt kaksi
kompressoria tekee hallissa nel-
jän työn. Jäädytyksessä vuorotel-
laan kahden kaukalon kesken.
Linnanmaan ykköshalli pysty-
tään pitämään normaalisti auki. 

OULU   Suomen Luisteluliiton or-
ganisoima, 5–7-vuotiaille tarkoi-
tettu urheiluliikuntakerho
Sport Fun Club aloitti eilen toi-
mintansa Raatin kentällä järjes-
tetyllä laskiaisluistelutapahtu-
malla. Avaus oli valtakunnalli-
nen; ensi elokuussa kerhotoi-
minnan on tarkoitus laajentua
myös muihin kaupunkeihin.

Sport Fun Club on seuraava as-
kel Nuori Suomi ry:n järjestämis-
tä liikuntaleikkikouluista, ku-
vailee Suomen Luisteluliiton
nuoriso- ja harrastepäällikkö
Pertti Kiiskinen. Painotus säilyy
leikin puolella, mutta mukaan
tulee lajikohtaisempaa ajattelua
välineiden käytön ja perustaito-
jen opetteluineen.

Luistelun jälkeen Oulun Sport
Fun Clubissa tutustutaan hiih-
toon, uintiin, telinevoimiste-
luun, pallopeleihin ja rullaluis-
teluun. Luisteluliiton yhteistyö-
kumppaneina toimintaa järjes-

tämässä ovat Hiihtoliiton Poh-
jois-Pohjanmaan piiri sekä pai-
kalliset seurat Oulun Tarmo, Ou-
lun Uimarit 73 ja Oulun Pyrintö.

Luistelutapahtumaan oli il-
moitettu ennakolta 45 lasta,
mutta tilaa on 75:lle. Osallistu-
mismaksu on 50 euroa (noin 300
markkaa). Neljän kuukauden ja
33 kokoontumiskerran rupeama
aiotaan päättää 13. kesäkuuta pi-
dettävällä yhteistapahtumalla.
(JM)

Opisto muuttaa säästösyistä
Kaarretien tilat päivällä kansanopiston, illalla kansalaisopiston käyttöön

ANNA MIKKONEN

HAUKIPUDAS   Kansanopistona
Haukiputaalla toimivan Pohjola-
opiston koulutustarjonnan siir-
tyminen Ouluun ensi syksystä al-
kaen selittyy taloudellisilla syil-
lä. Oulun Setlementti ry:n toi-
minnanjohtaja, rehtori Markku
Tapper laskee säästöjä syntyvän
lähemmäs 100 000 euroa (lähes
600 000 markkaa) ja summa
muodostuu lähinnä kiinteistön-
hoitokuluista.

Markku Tapper harmittelee,
että valtio-osuuskehitys on pal-
kinnut ammatillista osaamista
vapaan sivistystyön kustannuk-
sella. Näin Pohjola-opiston kal-
taisilla oppilaitoksilla ei ole mah-
dollisuutta nykyisellä kustan-
nusrakenteella pitää massiivisia
kiinteistöjä.

Periaatepäätös kansanopiston
muutosta Setlementti ry:n ylläpi-
tämän Oulun kansalaisopiston
yhteyteen tehtiin viime marras-
kuussa. 

Parhaillaan odotellaan opetus-
ministeriön vastausta ylläpitä-
misluvan muutoshakemukseen.
Luvalla opiston kotipaikaksi hae-
taan Oulua.

Opetusneuvos Arja Mäkeläi-
nen ministeriöstä kertoo saa-
neensa hakemuksen, muttei ole
vielä perehtynyt siihen. ”Jokapäi-
väisiä asioita oppilaitosten koti-
paikan muuttamiset eivät kui-
tenkaan ole”, sanoo Mäkeläinen
todeten, ettei asia ole vain muo-
dollinen prosessi.

Opistolla päätöstä siirrosta toi-
votaan pikaisesti, jotta kevään
opiskelijahaut voidaan laittaa vi-
reille.

Päiväkansanopisto 
eri kohderyhmille
Setlementti osti Pohjola-opiston
SAK:n koulutussäätiöltä kansan-
opisto-oikeuksineen vuonna
1996. Opiston koettiin sopivan
hyvin vapaan sivistystyön strate-
giaan.

Markku Tapper näkee, että tu-
levan muuton myötä ollaan as-
kel lähempänä strategiaa, sillä
tavoitteissa on perustaa yhden
katon alle setlementtihenkinen
monitoimipalvelukeskus.

”Tanskalaismallisen päiväkan-
sanopiston kohderyhmänä voi-
vat olla eri elämäntilanteissa ole-
vat, kuten työttömät, maahan-
muuttajat, eläkeläiset tai työelä-
mästä vuorotteluvapaalla ole-
vat.”

Viisi lukuvuoden
mittaista linjaa
Pohjola-opistolla on ollut tarjota
viisi syksystä kevääseen kestävää
linjaa. Tietojenkäsittely-, media-,
matkailu-, koulunkäyntiavusta-
ja- ja peruskoululinjoilla opiske-
lee vuosittain 60–70 iältään
17–30-vuotiasta opiskelijaa.

Opistolla on myös ollut mah-
dollisuus internaatti-muotoi-
seen asumiseen ja tätä mahdolli-
suutta aiotaan jatkaa myös Ou-
lussa: yhdistys neuvottelee par-
haillaan asuntojen vuokraami-
sesta edelleen opiskelijoille.

Eri toiminnot mahtuvat Mark-
ku Tapperin mukaan Kaarretien
5 000 neliön kokoiseen kiinteis-
töön hyvin, sillä alakerran vuok-
ralla olleet tilat vapautuvat pian
Toppilan yläastelaisilta.

Tarjolla
luksustontteja
Pohjola-opisto sijaitsee luonnon-
kauniilla paikalla Haukiputaan
Asemakylällä. 

Kaikkiaan alueen koko on kah-
deksan hehtaaria ja siihen sisäl-
tyy myös ulkoilualueeksi kaavoi-
tettu Myllysaari.

Setlementti ry on esittänyt
kunnalle, että alue kaavoitettai-
siin asuntorakentamisen kortte-
lialueeksi siten, että Myllysaari
jäisi nykyiseen käyttöönsä. Kun-
nanhallitus on tehnyt asiasta pe-
riaatepäätöksen ja osallistumis-
ja arviointisuunitelma laitetaan

kuukaudeksi esille tänään. Suun-
nitelma on nähtävillä kunnanta-
lolla ja kirjastolla.

Alueen rakennuksista vanhin
on peräisin vuodelta 1956 ja uu-
disrakennukset ovat 1980-luvun
lopulta. Rakennusten 2 800 neli-
ötä ovat Tapperin mukaan tyy-
dyttävässä kunnossa.

”Ne voisi olla järkevää saneera-
ta esimerkiksi asuin- tai toimisto-
käyttöön”, toteaa Tapper, muttei
pidä mahdottomana sitäkään,
että jokea muotoilevat raken-
nukset purettaisiin.

”Eivät ne kulttuurihistorialli-
sesti mitenkään niin arvokkaita
ole. Jos SAK olisi halunnut, että
paikka säilyy opetusmuseona,
olisi se pitänyt paikan itse.”

Tapper jatkaa, ettei yhdistys
rupea myymään aluetta pala pa-
lalta. Ihanne olisi, jos sille löytyi-
si yksi ostaja.

Paikassa on
hohtoa
Haukiputaan kunnanjohtaja
Heikki Seppälä on Pohjola-opis-
ton rakennuksiin sen verran tot-
tunut, että hän näkisi ne mie-
luusti paikallaan.

”Päärakennuksessa on hohtoa,
vaikka se ei maailman parhaassa
kunnossa olekaan. Se on aika hy-
vännäköinen ja toivoisin, että sil-
le löytyisi jotain käyttöä.”

Haukiputaan kunta on selvit-
tänyt aikoinaan, josko se vuok-
raisi tiloja koulu- tai päiväkoti-
käyttöön. Tämä on kuitenkin jää-
nyt.

”Kun tulisi joku rahamies ja
perustaisi jotain vapaa-aikaan
liittyvää toimintaa”, haaveilee
Seppälä ja toteaa, että toinen
vaihtoehto on asuntoalue.

Opistotoiminnan lähteminen
paikkakunnalta on sekin kun-
nanjohtajan mukaan iso mene-
tys. 

”Kunnan imagolle opistolla on
ollut iso merkitys ja onhan siellä
ollut muutama työpaikka”, Sep-
pälä sanoo.

RISTO RASILA

Tietojenkäsittelyä. Oululainen Wille Litmanen on yksi
vuosittain noin 70 Pohjola-opistossa opiskelvasta.

RISTO RASILA

Kaksi toimintaa yhteen. Oulun Setlementti ry:n
toiminnanjohtaja Markku Tapper haaveilee, että Oulun
kansalaisopiston ja Pohjola-opiston kansanopistotoiminnasta
muodostuu monitoimipalvelukeskus.

Lasten liikuntakerho 
aloitti Oulussa

Linnanmaan
kakkoshalli
jälleen kiinni

Oulun kaupungin
liikelaitosten* tilipäätökset 2001

KALEVAGRAFIIKKA

* Liikelaitosten lautakunnan alaiset liikelaitokset
  Energialautakunnan alainen
  Oulun Energia julkistaa tuloksensa erikseen

Oulun Jätehuolto
Liikevaihto
Ei tulotusta kaupungille
Ylijäämä

Oulun Satama
Liikevaihto
Tulostus kaupungille
Ylijäämä

Oulun vesi
Liikevaihto
Tulostus kaupungille
Ylijäämä

Konekeskus
Liikevaihto
Tulostus kaupungille
Alijäämä

5,3 milj. e
-

168 000 e

3,61 milj. e
500 000 e
960 758 e

17 milj. e
3,4 milj. e
1,1 milj. e

4,49 milj. e
168 000 e
133 076 e

(n. 31,5 milj. mk)
-

 (998 882 mk)

(n. 21,5 milj. mk)
(n. 3 milj. mk)

(n. 5,7 milj. mk)

(n. 101 milj. mk)
(n. 20 milj. mk)

(n. 6,5 milj. mk)

(n. 26,7 milj. mk)
(998 882 mk)
(791 233 mk)

MIIA KETTUNEN

Urheiluhalleille ja
kasvimuseolle
laajennuskaavat
OULU   Kaupunki on aloittanut
Heinäpään urheiluhallien
aluetta Isokatu 97–99 koskevan
asemakaavan muutoksen
valmistelun.  Kaavamuutoksella
mahdollistetaan Oulun palloilu-
hallin ja Oulun keilahallin
laajennukset. Samalla jäsennel-
lään alueen pysäköintiä koko
Heinäpään urheilualuetta
ajatellen. Uusi asemakaava
valmistuu vielä tämän kevään
aikana. 

Myös Linnanmaalla on tulossa
kasvitieteellisen puutarhan
osalta kaavamuutoksia. Puutar-
han alueelle kaavoitetaan
rakennusoikeutta yliopiston
kasvimuseota varten. (KS)

Vanhojen vuokra-
sopimusten alue
laajenemassa
OULU   Tekninen lautakunta
esittää valtuutettu Tapani
Kankaan (sd.) aloitteesta kau-
punginhallitukselle, että vanho-
jen omakotialueiden tonttivuok-
rien helpotusalue laajennetaan
koskemaan Välivainiota, Noke-
laa, Höyhtyää ja Alppilaa. 

Käytännössä vuokrahelpotus
tulee ajankohtaiseksi uusittaes-
sa maanvuokrasopimuksia.
Aikaisemman vuokratason
perusteella tonttivuokra mää-
räytyy kyseissä kaupunginosissa
veteraaneilla, heidän leskillään
ja niin sanotuilla alkuperäisillä
vuokralaisilla ja heidän leskil-
lään niin kauan kuin he omista-
vat vuokraoikeutta. Vastaava
käytäntö on ollut jo voimassa
Karjasillan, Nuottasaaren,
Peltolan ja Toppilan omakotialu-
eilla. (KS)

Hintan koululle 
5,2 miljoonan korjaus
OULU   Hintan koulun peruskor-
jaus- ja laajennustyöt maksavat
5,2 miljoonaa euroa  (30,8
miljoonaa markkaa). Kustannus-
arviossa on mukana aluekeittiö,
jonka rakentamisesta on päätet-
tävä erikseen vuoden 2003
talousarvion yhteydessä. Alue-
keittiön kustannusosuus on
286 000 euroa (1,7 miljoonaa
markkaa). Hintan koululla
korjaus- ja laajennustyöt alkavat
elokuussa 2002. Korjattuun
kouluun mahtuu noin 300
oppilasta 1.-6. luokille. Suurin
muutos on uusi hieman alle 400
neliön liikuntasali. Lautakunta
hyväksyi Rajakylän Talvikkipuis-
ton urheilualueen huoltoraken-
nuksen sekä huoltorakennuksen
kiinteään yhteyteen rakennetta-
van yleisen väestönsuojan
hinnaksi 672 000 euroa (4
miljoonaa markkaa). (KS) 

Veneilypalvelut
Kiviniemeen
HAUKIPUDAS   Kunta haluaa
keskittää veneilypalvelut Kivi-
niemen alueelle. Siksi  Haukipu-
taan kunnanhallitus ei lämmen-
nyt Telakkayhdistyksen esityk-
selle vierasvenepaikan, jätetan-
kin (septiaseman) ja vesipisteen
saamisesta veneilijöille Kiimin-
kijoen varteen. Uuden Kivinie-
men venesataman valmistuttua
on kuntaan tullut paljon toivei-
ta uusien kalavajojen ja veneily-
varustekoppien sijoittamisesta
alueelle. Maanantaina kunnan-
hallitus päätti, ettei venesata-
man alueelle enää vuokrata
uusia vajojen paikkoja tässä
vaiheessa.  Sen sijaan nykyisten
tarpeettomien ja osin luvatto-
mien kalavajojen siirtämistä
harkitaan. (RP)

Liikelaitokset varsin tuottavia
KARI SANKALA

OULU   Liikelaitosten lautakun-
nan alaisilla Oulun kaupungin
liikelaitoksilla pyyhki vuonna
2001 varsin odotetusti. Laitokset
pystyivät tulouttamaan kaupun-
gin kassan tueksi vaaditut eurot
ja lisäksi konekeskusta lukuun
ottamatta pistämään sukan var-
teen rahaa tulevien vuosien in-
vestointeja varten, jos kaupun-
ginhallitus antaa tähän luvan.
Tuottotavoitteiden saavuttamis-
ta helpotti luonnollisesti laitos-
ten kunnallinen monopoliase-
ma Konekeskusta lukuunotta-
matta.

Oulun Jätehuollolle ei kau-
punki ole asettanut tuottotavoi-
tetta lainkaan. Niinpä jätehuolto
esittää viime vuoden runsaan
168 000 euron (miljoonan mar-
kan) ylijäämän siirtämistä voit-
tovaroihinsa.

Oulun Jätehuollon viime vuo-
den taloudellinen tulos oli hyvä.
Liikevaihtoa kertyi 5,3 miljoonaa
euroa (31,5 miljoonaa markkaa).
Valtaosa liikevaihdosta kertyi
jätteidenkäsittely- ja jätehuollon
palvelumaksuina, mutta kierrä-
tyskeskuksen myyntituotto, bio-
kaasun myynti ja hyötyjätteiden
myynti lihottivat liikevaihtoa jo
0,3 miljoonalla eurolla (1,8 mil-
joonalla markalla).

Suurin yksittäinen menoerä
Oulun Jätehuollolla oli valtiolle
maksettava jätevero, jota laitos

maksoi lähes 1,5 miljoonaa eu-
roa (9 miljoonaa markkaa).

Merkille pantavaa jätehuollon
viime vuodessa oli se, että kaato-
paikalle tuotavan sekajätteen
määrä kokonaisuutena ja asu-
kasta kohti laskettuna väheni vii-
dellä prosentilla edellisvuodesta.

Oulun Jätehuollon toiminta-
alueena on Oulun seudun yhdek-
sän kuntaa, joiden asukasmäärä
on yhteensä 174 000.

Jätehuollolla on säästössä tase-
tietojen mukaan 3,7 miljoonaa
euroa (22,2 miljoonaa markkaa),
jotka se tarvitsee kolmen vuoden
aikana vanhan kaatopaikan mai-
semointiin ja kakkososan laajen-
nukseen. Näiden kustannusarvio
on 6 miljoonaa euroa (36 miljoo-
naa markkaa).

Vesimaksuista
iso potti
Kaupungin vesi- ja viemärihuol-
losta vastaavan Oulun Veden vii-
me vuoden ylijäämä oli 1,1 mil-
joonaa euroa (6,6 miljoonaa
markkaa), josta laitos esittää siir-
rettäväksi varauksiin tulevia in-
vestointeja varten miljoona eu-
roa (5,9 miljoonaa markkaa).
100 000 euroa (594 000 markkaa)
laitos esittää siirrettäväksi voit-
tovaroihinsa. Kaiken lisäksi lai-
tos tuloutti Oulun kaupungille
siltä vaaditut 3,4 miljoonaa eu-
roa (20,4 miljoonaa markkaa).

Oulun Veden liikevaihto oli 17

jäteveden puhdistuksen kehittä-
misen ja veden laadun paranta-
misen sekä Viinivaaran ja Kälväs-
vaaran pohjaveden turvaamisen
Oulun kaupungin tulevaisuu-
den tarpeita varten.

Sataman liikenne
hiljeni viime vuonna
Vaikka Oulun Sataman liikenne-
määrät tippuivat viime vuonna
9,8 prosenttia, liikelaitos pystyi
tulouttamaan kaupungin edel-
lyttämän 0,5 miljoonaa euroa (3
miljoonaa markkaa) ja teke-
mään vielä ylijäämää yli 960 000
euroa (5,8 miljoonaa markkaa).

Satama investoi viime vuonna
1,6 miljoonaa euroa (9,6 miljoo-
naa markkaa). Tänä vuonna in-
vestointien listalla on muun mu-
assa uusi konttinosturi ja päälai-
turin jatkaminen. Kokonaisuute-
na investoinnit nousevat 5,8 mil-
joonaan euroon (34,8 miljoo-
naan markkaan).

Tuloksellisesti liikelaitosten
lautakunnan alaisista liikelai-
toksista Konekeskus oli poik-
keus, sillä sen tulos oli viime vuo-
delta 133 000 euroa (790 000
markkaa) alijäämäinen. Kone-
keskuskin kuitenkin tuloutti en-
nen alijäämää omistajansa Ou-
lun kaupungin kassaan 168 000
euroa (miljoona markkaa). Ali-
jäämänsä Konekeskus kattaa
edellisten vuosien voittovarois-
ta.

Lapset luistimilla. Sport Fun
Clubin avaustapahtumassa
Raatin kentällä otettiin
tuntumaa luisteluun. Monella
lapsella taito näytti olevan jo
hallussa.

miljoonaa euroa (102 miljoonaa
markkaa). Liikevaihto laski vuo-
desta 2000 noin 0,3 miljoonalla
eurolla (1,8 miljoonalla markal-
la).

Oulun Vesi investoi viime
vuonna 8,6 miljoonalla eurolla

(51,6 miljoonalla markalla), josta
yksin vesijohto- ja viemäriverkos-
ton laajentamiseen meni 5,9 mil-
joonaa euroa (35,4 miljoonaa
markkaa). 

Kuluvan vuoden tavoitteisiin
liikelaitos listaa muun muassa

Huumeiden välittäjä
tuli katumapäälle 

Intiön kaava nähtäville
karkkikauppaan
KARI SANKALA

OULU   Intiön kasarmialueen ja Ka-
sarminrannan asemakaavaluon-
nos on valmistumassa ja se asete-
taan lähiaikoina nähtäville mie-
lipiteen esittämistä varten tekni-
sen keskuksen Neuvokkaaseen
sekä kasarmin kioskiin ja karkki-
kauppa Melliin Vesitorninmäki
9:ään.

Asemakaavaa on suunniteltu
arvokkaan kasarmialueen eh-
doilla. Alueella on jo rakennettu
yli 68 000 kerrosalaneliömetriä.
Uutta rakentamista on tulossa
noin 85 000 kerrosalaneliömet-
riä, josta asuinrakennusten
osuus on 55 000 neliömetriä sekä
liike- ja toimistotilojen osuus yli

29 0000 neliömetriä. Uusia asun-
toja alueelle tulee 745 kappaletta
ja asukasluvun lasketaan nouse-
van 1 120:lla.

Uudisrakentamiseen varatus-
ta pinta-alasta yli puolet tulee
kaupungin omistamille maille
44 050 neliömetriä. Toiseksi suu-
rin maanomistaja on valtion Se-
naattikiinteistöt, jonka maille
kaavoitetaan 20 000 kerrosalane-
liömetriä. Rakennusliikkeistä
voimakkaimmin on mukana Ra-
kennus-Forum Oy/Oulun Raken-
nusteho Oy 15 500 neliömetrillä.
Kasarminrannassa Coronaria
Oy:lle on tulossa rakennusoi-
keutta 4 300 kerrosalaneliömet-
riä. Alle tuhannen neliön jäävät
vielä Heli ry ja Kruunuasunnot.

Neuvosto
kehittämään
lääkärien
koulutusta

OULU   Lääkärien täydennyskoulu-
tusta kehitetään laajapohjaisena
yhteistyönä. Valtakunnalliset
lääkärijärjestöt ovat perustaneet
ammatillisen kehittämisen arvi-
ointineuvoston luomaan täyden-
nyskoulutuksen laatukriteerit ja
päättämään koulutuksen puit-
teista.

Lääketieteellinen tieto uudis-
tuu kiihtyvällä vauhdilla, mikä
korostaa lääkärien ammatillisen
kehittymisen merkitystä. Täy-
dennyskoulutus parantaa myös
työssä jaksamista.

Hanke pohjautuu arkkiatri
Risto Pelkosen aloitteeseen täy-
dennyskoulutuksen järjestämi-
sestä. Yhdeksänjäsenisen arvi-
ointineuvoston ensimmäinen
puheenjohtaja on Duodecimin
puheenjohtaja Amos Paster-
nack. (VP)

ARKISTO

Vanhan
ehdoilla. Oulun
arvokas
kasarmialue
otetaan huomioon
Intiön kaavan
suunnittelussa.


