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MUSTAPUNAINENSININENKELTAINEN

JARMO KONTIAINEN

Ihmettä katsomaan. Kaupan avajaiset ovat aina tapaus. Stockmannin avajaiset ovat kuitenkin iso tapaus jopa 
Oulun kokoisessa kaupungissa.

JARMO KONTIAINEN

Nyt tarkkana. Prinsessaksi Oulun päivien kunniaksi kruunautunut Sofia Metsävainio otti 
vastaan Oululaisten yksityisten päiväkotien lasten lauluesityksen tyylillä. Arvokas tarkkailija
ei kuitenkaan hermostuttanut kokeneita esiintyjiä.

JARMO KONTIAINEN

Me osataan. Oululaisten yksityisten päiväkotien lapset lauloivat ja leikkivät Oulun päivät avatuiksi.

JARMO KONTIAINEN

Kyllä maistuu. Poronkopara-
soppa oli vähällä viedä Jarmo
Pyykön jalat alta, sen verran
maukasta Toppeliuksessa
hörpitty keitto oli.

JARMO KONTIAINEN

Silmänruokaa. Oili Kurttila ja Annikki Moilanen nauttivat jo
pelkästä kauniiden esineiden katselusta. Kun jotakin sopivaa
tulee vastaan, se lähtee helposti mukaan.

P7K4S4*0209N05MT* Sivu 05 MT K4 P7 S4 

POHJOIS-SUOMI 5

� Lyhyesti ��

Oulu Hailuoto   Haukipudas   Ii   
Kempele   Kiiminki   Kuivaniemi

Liminka   Lumijoki   Muhos   Oulunsalo   
Tyrnävä   Utajärvi   Vaala   Yli-Ii   Ylikiiminki

Uutistoimitus, puhelin 08-5377 315�� faksi 08-5377 195, sähköposti kotimaa@kaleva.fi

Liikenne tökkii Palokankaantiellä
OULU   Palokankaantien remontti Kaakkurissa on hidastanut
liikennettä heinäkuun lopusta saakka. Huonoon kuntoon pääs-
seen kadun rakenteita parannetaan kolmesta eri kohdasta
yhteensä 1,3 kilometrin verran. Remontti kestää tämän vuoden
osalta lokakuun puoliväliin saakka. Ensi kesänä työt jatkuvat: tie
saa uuden pinnan ja kadun varsi valaistuksen. Kaupungin katu- ja
viherpalvelun projekti-insinööri Ari Haapalainen kertoo, että
autoilijat ovat jonkin verran valittaneet jonoista. (SBH)

Larivaara vakinaiseksi sosiaalijohtajaksi
YLI-II   Viime vuoden toukokuun alusta sosiaalijohtajan virkaa
hoitanut yhteiskuntatieteiden maisteri Soili Larivaara valittiin
vakinaiseksi sosiaalijohtajaksi. Kunnan virkasäännön mukaan
voidaan virka täyttää auki julistamatta, jos viran hoitaja on ollut
tehtävässään yli vuoden.(VPK)

Sosiaalietuudet maksetaan sentin mitalla
OULU   Sosiaali- ja terveyslautakunta teki matemaattista muunto-
työtä, kun se vahvisti sosiaali- ja terveystoimen markkamääräiset
etuudet vuodenvaihdetta ajatellen euroina. Laskennassa lauta-
kunta käytti muuntokerrointa 5,94573. Kaikki etuudet määritel-
tiin euron sadasosan eli sentin tarkkuudella. Niinpä esimerkiksi
nykyinen 1 100 markan oululisä kuukaudessa on ensi vuoden
alusta 185 euroa ja 1 sentti. (KS)

Oululaisten suosikkikohde on Kreikka
OULU   Kreikka on lyönyt itsensä oululaismatkailijoiden sydämiin,
kertoo aluepäällikkö Sirpa Pieniniemi Suomen Matkatoimiston
uudesta vapaa-ajan matkatoimistosta, joka avaa ovensa Stock-
mannin neljänteen kerrokseen. Espanja pitää edelleen pintansa
aurinkokohteissa, kaupungeista suosituimpia ovat Praha ja Roo-
ma. Yhä useampi haluaa räätälöidyn omatoimimatkan. Pieninie-
men arvion mukaan yksilöllisiä à la carte -matkoja ostaa Oulussa
noin kymmenen prosenttia lomalaisista, kun Helsingissä neljäso-
sa heidän asiakkaistaan suunnittelee oman matkansa. (MTH)

Kaukovainion asukastuvalla oli vilskettä
OULU   150 kaukovainiolaista tutustui lauantaipäivän aikana
uuteen asukastupaansa Kaukovainion ostoskeskuksessa. Tuvassa
tutkittiin perinnenäyttelyä, kuunneltiin gramofonimusiikkia ja
kuultiin lähiön tulevista tapahtumista. Pysyvästi tupa avataan
viimeistään lokakuussa, kun tuvalle löydetään sopiva isäntä tai
emäntä, lähiökulttuuriprojektin suunnittelija Hannu Rosberg
kertoo. Lähiötapahtumia kaivataan, Rosberg huomauttaa. ”Kai-
killa ei ole mahdollisuutta sosiaalisten tai taloudellisten syiden
vuoksi osallistua keskustan rientoihin.” (MA)

Vapaa pääsy veti Kierikin muinaiskylään
YLI-II   Valtakunnallisten arkeologian päivien myötä Yli-Iin Kierik-
kikeskuksen muinaiskylä sai perjantaina ja lauantaina vieraiden
tulvan. ”Väkeä kävi satamäärin, ja lähes kaikki myyntituotteem-
me loppuivat kesken”, Kierikkikeskuksen johtaja Leena Lehtinen
kertoo. Kiinnostuneet pyrkivät myös Kierikkikeskukseen sisälle,
mutta vielä heitä ei sinne päästetty. ”Näyttelyn pystytys on vielä
pahasti kesken. Avaamme näyttelyn yleisölle 9. syyskuuta”,
Lehtinen muistutti. Valtakunnalliset arkeologian Menneisyyden
jäljillä -päivät olivat järjestyksessään neljännet. (MA)

Valvonta ei yllä tavoitteeseen
Elintarvikelain vaatima omavalvontasuunnitelma puuttuu 200 alan toimijalta
LASSI KARPPINEN

OULU   Oulun elintarvikealan toi-
mijoiden omavalvonta ei täytä
kaupungin ympäristöviraston
sille asettamia vaatimuksia. Joh-
tava terveystarkastaja Irmeli Rö-
ning-Jokinen kertoo, että tervey-
densuojelu- ja elintarvikelain
velvoittama omavalvontasuun-
nitelma puuttuu kahdeltasadal-
ta elintarvikehuoneistolta eli
elintarvikkeita ammattimaisesti
valmistavalta, myyvältä, tarjoile-
valta tai säilyttävältä yritykseltä. 

Omavalvonta tarkoittaa yri-
tykselle itselleen kuuluvaa elin-
tarvikkeiden laadun kontrolloin-
tia.

Suunnitelmia on kaupungille
toimitettu 675 kappaletta. Tä-
män vuoden tavoitteeksi on ase-
tettu, että 90 prosenttia yrityksis-

tä laatii suunnitelmansa. Toteu-
tuma on noin 75 prosenttia.

”Lähinnä tarkkailemme, että
omavalvontasuunnitelma on
tehty. Suunnitelmaa ei tarvitse
laatia joka vuosi, mutta se pitää
saada sisältymään omaan liikei-
deaan. Alkuun päässeistä yrityk-
sistä seuraamme, millä syvyydel-
lä ne toteuttavat suunnitelmaan-
sa”, Röning-Jokinen kuvailee.

Vähimpänä vaatimuksena joh-
tava terveystarkastaja pitää ruo-
an säilyvyydelle tärkeiden kyl-
mälaitteiden toiminnan omaval-
vontaa.

”Sen, minkä pitää olla kuu-
maa, pitää olla kuumaa ja sen,
minkä pitää olla kylmää, pitää ol-
la kylmää.”

Elintarvikekioskit ovat suurin
yksittäinen ryhmä, jolta valvon-
tasuunnitelmia vielä odotetaan.

Omavalvonta on järjestetty par-
haiten suurissa elintarvikkeiden
tuotantolaitoksissa.

”Ongelmia aiheuttaa eniten
se, kun yrittäjä vaihtuu, eikä
tieto kulje vanhalta omistajalta
uudelle.”

Omavalvonta
koskee kaikkia
Omavalvontasuunnitelman
laatiminen kuuluu kaikille
elintarvikkeita ammattimai-
sesti myyville kioskeille, gril-
leille, myymälöille, jäätelökios-
keille ja torikauppiaille.

Laki velvoittaa myös ruokaa
tarjoilevia ravintoloita, työ-
paikkaruokaloita ja koulujen
ja sairaaloiden keittiöitä. Suun-
nitelma pitää löytyä myös elin-
tarvikkeiden tuotantolaitoksil-

ta, kuten leipomoilta ja kala-
alan laitoksilta. Liha-alan val-
vonnan hoitaa valtio.

Yrityksen omavalvonnan käy-
tännön toteuttamisesta kerto-
vassa suunnitelmassa on elintar-
vikkeiden käsittely- ja valmistus-
tapojen lisäksi otettava huomi-
oon esimerkiksi elintarvikkei-
den vastaanotto, varastointi ja
yrityksen jätehuolto. 

Yritysten täytyy myös itse toi-
mittaa elintarvikenäytteitä tut-
kittaviksi. Eläinlääkäri Mari
Karjalainen Oulun kaupungin
elintarvikelaboratoriosta ker-
too, että omavalvontanäytteis-
tä metsästetään yleensä indi-
kaattoribakteereita, mitataan
bakteerien kokonaismäärä ja
tutkitaan käsittelyhygieniaa
kuvastavia bakteereja. Omaval-
vontanäytteet ovat Karjalaisen

mukaan useimmiten hyvälaa-
tuisia.

”Välillä etsimme näytteistä
patogeeneja eli tauteja aiheut-
tavia bakteereja. Tutkimme li-
säksi terveystarkastajien otta-
mia näytteitä ja elintarvikkei-
den huonoa laatua epäilevien
kuluttajien tuomia valitus-
näytteitä.”

Vastuu elintarvikkeiden tur-
vallisuudesta kuuluu kuntien
terveystarkastajille ja eläinlää-
käreille, joiden harteille on ka-
sattu paljon muitakin tehtäviä.
Läänineläinlääkäri Antti Nur-
minen muistuttaa, että siksi
onkin siirrytty omavalvonnan
suuntaan.

Viranomaistoiminnalla pyri-
tään tänä päivänä lähinnä var-
mistamaan omavalvonnan toi-
mivuus.”

Nenonen Oulun päivillä

Nuorten kasvatusvastuu
on vanhemmilla
PANU PÖKKYLÄ

OULU   ”Kyllähän tämä päivä tuo
vähän kulttuuripitoista vastapai-
noa tuohon kaikkeen teknologi-
aan”, Toppeliuksessa kuivaliha-
soppaa ja kulttuuria maistellut
Mikko Hopeakoski miettii Ou-
lun päivistä.

Oulun päivät ovat täällä taas.
Kansa tulvi lauantain aurinkoi-
sen päivän myötä pitkin Rotuaa-
ria viettämässä kaupunkinsa
vuosijuhlaa. Väkeä oli aivan tun-
gokseksi asti myös kaupunginta-
lon edustalla.

Vai olisiko syynä ollut sitten-
kin keskustassa avattu uusi ja ul-
jas kulutushysteriatavaratalo?

Nyt 40. kertaa järjestettävien
Oulun päivien tarjonta on laaja
ja ohjelmasta voi muodostaa
mielensä mukaan joko elämys-,
tieto- tai kulttuuripainotteisen.

Hömpötystä ja rumputusta
siis piisaa kiertoajeluista ja tu-
tustumisista konsertteihin.

Siinä, missä perheiden pienim-
mät tepastelevat naamiaiskulku-
eessa ja ihastelevat pellen toilai-
luja, vanhemmat tutustuvat kau-
pungin toimintaan tai sitten
vain viihtyvät musiikin parissa.

Jo heti aamusta innokkaim-
mat pääsivät tutustumaan Aki-
onlahteen opastetulla luontoret-
kellä ja lauantain pystyi päättä-
mään sopivasti seuraten kuoro-
jen kapakkakierrosta.

Puolen päivän aikaan käyntiin
karautettu avajaisjsuhla saatet-
tiin ilmoille Pohjan sotilasoitto-
kunnan fanfaariryhmän töräy-
tyksin. Juhani Nikula ja Pekka
Kesälahti toimivat julistuksen
solisteina, kun Aleksi Raappana
ja Sami Mäentausta rumputtivat
kaupungintalon portailla.

Kaupunginjohtaja Kari Neno-
nen ilmaisi huolensa nuorten
kasvatusvastuusta. Mielessä pai-
navat tuoreet nuorten tekemät
verityöt sekä paikallisesti paljon

OULU
Tonniauto paloi. Pikkaralan-
tiellä poltettiin henkilöauto
lauantaiaamuna vähän ennen
kuutta. Palokunta kävi sam-
muttamassa arviolta tuhannen
markan arvoisen kotteron,
joka ehti palaa täydellisesti.

OULU
Liikelaitoskoulutusta. Tekni-
nen keskus kouluttaa talonra-
kennus-, kiinteistönhoito- ja
siivoustoiminnan noin 325
työntekijää ensi vuonna
aloittavaa liikelaitostoimintaa

varten. Toimintojen liikevaih-
to on 95 miljoonaa markkaa.

KEMPELE
Keskustan kaava valmis.
Kempeleen keskustan asema-
kaavan muutos on valmistu-
nut.

YLI-II
Uusi päällikkö. Yli-Iin sivistys-
toimen osastopäälliköksi on
valittu tehtävää aikaisemmin-
kin hoitanut rehtori Maila
Maalismaa. Päätöksen teki Yli-
Iin kunnanvaltuusto.

Keräilyhimo vie
mennessään
MARKKU RÄTTILÄ

OULU   Antiikki on ikuista, samoin
kiinnostus siihen. Tämän päivän
arkitavara on huomisen antiik-
kia. Se takaa loputtoman jatku-
mon.

Kuvaavaa on, että raha, jolla tä-
nä päivänä ostetaan antiikkia,
muuttuu itse antiikiksi ensi vuo-
desta alkaen.

Into antiikkia kohtaan konkre-
tisoitui jälleen lauantaina Poh-
jankartanossa pidetyillä alan
messuilla. Väki jonotti sisään
kuin Stockmannille konsanaan,
ja vieläpä maksoi siitä.

Oululainen Outi Kurttila puki
antiikkiväen ajatukset sanoiksi
toteamalla alan tapahtumien
synnyttävän turhia tarpeita.

”Aina tulee käytyä kun on mes-
sut. Pitäähän sitä päästä keräily-
himoa tyydyttämään vaikkei mi-
tään tarvitsisikaan. Jotakin silti
aina lähtee mukaan”, Kurttila
tuumaili.

Kurttilan kaverina messuilla
ollut Annikki Moilanen oli sa-
maa mieltä. Hänellä on lisäksi
oma keräilyintohimonsa, finger-
porit, eli sormustimet. Tällä ker-
taa Moilanen ei uusia fingerpore-
ja kokoelmiinsa saanut.

”Tiesin että yhdellä kauppiaal-
la on kolme hopeista, mutta joku
oli ehtinyt ennen minua paikal-
le”, Moilanen harmitteli.

Vielä tänään jatkuvilla mes-
suilla on mukana reilut 60 kaup-
piasta eri puolelta Suomea, osa
Ruotsista saakka.

Kansa rynni Stockmannille
MARKKU RÄTTILÄ

OULU   Ei tule, tulee, ei tule: siinä
takavuosien visio maan tunne-
tuimman tavaratalon omistajien
aikeista Oulun suhteen. Vaan nyt
se on siinä! Suurten kuluttaja-
massojen unelma on käynyt to-
teen, Oulussa on Stockmann,
niin kuin muissakin Suomen oi-
keissa Cityissä. Eikä Oulu ole
enää entisensä.

”On tätä odotettu. Nyt ei tar-
vitse lähteä ostoksille Helsin-
kiin, kun on oma Stockmann”,
kempeleläinen Maarit Tolja-
mo riemuitsi lauantaiaamuna
varttia ennen tavaratalon
ovien aukaisua. Hän puki sa-
noiksi lukuisten seudun kulut-
tajien pitkäaikaisen toiveen
saada vaihtelua ja runsautta
kaupungin tarjontaan.

”Stockmannilla on paljon sel-
laisia merkkituotteita joita Ou-
lusta ei ole saanut, esimerkiksi
lasten vaatteissa”, Toljamo to-
teaa.

Hän ei aikonut vielä avajais-
päivänä paneutua varsinaisesti
ostosten tekoon, vaan keskittyi
tyydyttämään lähinnä uteliai-
suuttaan.

Puolesta ja vastaan
Valtaosa ennen avausta ovilla
jonottaneista oli naisia. Useim-
mat tyytyivät hämmästele-
mään ääneen ison kaupan ava-
jaismeininkiä vähän edempää.
Kriittisimmät pitivät koko tou-
hua vastenmielisenä aikoen
kiertää mokoman kaupan etäi-
syyksien päästä. Ilmoille lenteli

myös painokelvottomia arvioi-
ta aiheesta.

”Samaa tavaraa siellä on
kuin muuallakin, kalliimpaa
vain”, lausui yksi sivustakatso-
ja. 

Monet arvelivat uuden tulok-
kaan lisäksi vaikeuttavan enti-

sestään kroonista parkkipaik-
kapulaa, joka saa monet jättä-
mään keskustan kaupat muu-
tenkin omaan rauhaansa.

Tavaratalon johto otti ensim-
mäiset asiakkaat vastaan ruu-
sun kera. Johtaja Pentti Korho-
sen mukaan kukkia oli varattu

”riittävästi”. Se on pieni uhraus
siihen nähden että sisääntuli-
joiden odotetaan jättävän ta-
loon vuodessa vähintään 300
miljoonaa markkaa. Se on
enemmän kuin yksikään Ou-
lun kaupoista on koskaan myy-
nyt vuodessa.

Moisen rahamäärän kerää-
minen tietää lisää kaivattua
vilskettä kasvavan kaupungin
keskustaan. Ainakin avajaispäi-
vänä Stockmann kiinnosti ol-
len käytännöllisesti katsoen ää-
riään myöten täynnä koko au-
kioloajan.

puhuttanut nuorten ulkonaliik-
kumiskielto.

”Jokaisen nuoren on saatava
eväät elämäänsä omilta vanhem-
miltaan”, Nenonen linjasi ava-
jaispuheessaan kaupungintalon
edessä.

Polttavaksi ongelmaksi nousi
nuorten aseman lisäksi huimas-
ti kasvavan kaupungin häpeä-
pilkku, yli 9 000 työtöntä. Neno-
sen mukaan tarvitaan kattavaa
yhteistyötä kaikilta tahoilta, et-
tä näistä harmeista päästään ir-
ti.

Koparasoppa maistui
Kansainvälisessä toimintakes-
kus Toppeliuksessa pistettiin vii-
si kulttuuria kohtaamaan Oulun
päivien kunniaksi. Foorumilla
koettiin hollantilaista, venäläis-
tä, Sri-lankalaista, gambialaista

ja suomalaista kulttuurihenkeä.
Nähtävänä oli niin erimaisia
tanssiesityksiä kuin maalaustai-
dettakin.

”Tämä paikka ei ole pelkästään
ulkomaalaisille, vaan kaikille
tarkoitettu kohtauspaikka. Tä-
män kautta pääsemme vaikutta-
maan ihmisiin ja muokkaamaan
ennakkoasenteita”, toiminna-
nohjaaja Shahnaz Mikkonen
kertoo.

Kiistämättä päivän parhaim-
man maun suuhun jätti tällä ker-
taa Tuija Tuliharjan perilappa-
laiset kuivaliha- ja poronkopara-
keitot.

”Täytyy kyllä myöntää, että
erittäin herkullista on tämä po-
ronkoparasoppa. Tuntuu, että
omat koparat ihan irtoavat”, ah-
naasti herkkua hörppinyt Jarmo
Pyykkö kommentoi.

Oulun päivät jatkuvat tänään
sunnuntaina. Aamun avaa perin-
nejumalanpalvelus Tuomiokir-
kossa.

OULU   Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta on saanut oman esityksen-
sä valmiiksi ensi vuoden talou-
sarvioksi. Siinä ei kuitenkaan vie-
lä näy lääkärilakon vaikutuksia,
vaan ne huomioidaan vasta jat-
kokäsittelyssä, kun erillinen sel-
vitys valmistuu.

Selvitys valmistuu syyskuun
alkupuolella.

Niinpä lautakunnan ensi vuo-
den talousarvioehdotuksessa on
nousua tämän vuoden menoihin
yli sata miljoonaa markkaa.

Lautakunta pitäytyi aiemmas-
sa esityksessään, jonka mukaan
ensi vuoden talousarvioon esite-
tään 152,8 miljoonan markan li-
säykset. Kasvu on 10,6 prosenttia
vuoden 2000 tilinpäätökseen
nähden. Lautakunta lähti yksi-
mielisesti siitä, että kaupungin-
hallituksen antama menoraami
ei riitä.

Yksinomaan välttämättömät
toimintamenojen lisäykset ensi
vuodelle ovat noin 60 miljoonaa
markkaa. Summasta henkilöstö-
menojen kasvu vie kolmannek-
sen ilman lakkovaikutuksiakin.
(KS, PJM)

Lautakunta
irtautui
kaupungin-
hallituksen
menoraamista

Kesäinen
sää jatkui
elokuussa
OULU   Kesäisen lämmin sää jatkui
koko elokuun. Aurinkoisen jak-
son katkaisivat vain tämän vii-
kon alkupuolella maan lounaiso-
saa koetelleet syksyn ensimmäi-
nen myrsky ja rankkasade, kerro-
taan Ilmatieteen laitokselta. 

Elokuun keskilämpötila maan
etelä- ja keskiosassa oli 14–17,
Oulun läänissä 12–14 ja Lapin
läänissä 10–14 astetta. Kuukau-
den keskilämpötila oli koko
maassa hieman keskiarvoja kor-
keampi. Hellepäiviäkin elo-
kuulle sattui, varsinkin 15.–17.
päivänä. (STT)

Kiinni.  Kuopion vanhalla hau-
tausmaalla kaadettiin myöhään
perjantai-iltana 44 hautakiveä.
Poliisipartiot ottivat hautaus-
maalta kiinni kaksi poikaa, joita
epäillään tihutyöstä. Heitä kuu-
lustellaan viikonvaihteessa. Kuo-
pion vanha hautausmaa sijaitsee
kaupungin keskustassa linja-au-
toaseman lähistöllä. Siellä on
vanhoja historiallisia hauta-
muistomerkkejä, mutta aluetta
käytetään myös edelleen hau-
tausmaana. (STT)


