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Trump valmis laittamaan
miljardin vaalikampanjaansa
DES MOINES Yhdysvalloissa republikaanien presidenttieh-

dokkaaksi pyrkivä Donald Trump on valmis käyttämään
vaalikampanjaansa tähtitieteellisiä summia, kertoi CBS-uutiskanava.
Miljardiomaisuuden luonut Trump sanoi Iowassa toimittajille, että hän voi tarvittaessa laittaa kampanjointiin vaikka
miljardi dollaria (noin 900 miljoonaa euroa).
Trumpin mukaan hänen kampanjabudjettinsa suuruudesta
keskusteleminen on kuitenkin turhaa.
– Tienaan 400 miljoonaa dollaria vuodessa, joten mitä sillä

uutiset

Mandel Ngan

on merkitystä, Trump kehaisi.
Trump ja demokraattien
presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Hillary Clinton
matkustivat lauantaina Des
Moinesiin Iowa State Fair
-tapahtumaan. Iowa on yksi
ensimmäisiä osavaltioita,
joissa presidentinvaaleissa
äänestetään.

Donald Trump tienaa 400 miljoonaa dollaria vuodessa, joten
vaalikampanjan rahoittaminen
ei ole ongelma.

VERKOSSA:

Omistaja voi tehdä koirastaan
sohvaperunan tai sitten ei
Koira tarvitsee liikuntaa. Jos sen kanssa ei harrasta mitään, pelkkä kävely hihnassa ei usein riitä.
Esa Urhonen

RAUMA

RIINA KASKI, LÄNSI-SUOMI
Vesipelastus on oivaa liikuntaa
koiralle, koska uinti on nivelystävällisesti tehokasta sekä koira joutuu samalla miettimään,
mitä tekee.
Raumalla vesipelastusta on
harjoiteltu koeliikkein ja soveltaen Narvijärvellä Niskuksessa,
jossa Kauklaisten kyläyhdistys
on antanut rantaan käyttöoikeuden. Ryhmäläiset opettavat
toinen toisiaan, joskin päävastuun treeneissä kantaa Emmi
Kiviluoma.
Treeneissä koiran uimakuntoa, kestävyyttä ja voimaa kasvatetaan hiljalleen, kun koira
vetää esimerkiksi ihmistä perässään.
– Vesipelastuksessa harjoitellaan veneestä hyppyä, veneen
hakua, vientiä sekä hukkuvan
pelastamista. Varsinkin noutajille on vaikeinta viedä jotain
veneeseen, kertoo Koirakoulu
Lunatania vetävä Virpi Niemi.

Liikaa tuskin tulee

Harvoin koira saa liikaa liikuntaa, mutta päinvastainen tilanne on ikävän usein.
– Koira voi ihmisen lailla passivoitua ja muuttua sohvaperu-

TURKU

LÄNSI-SUOMI
Vuonna 1986 syntynyt turkulaismies pahoinpideltiin Turun Linnankadun ja Aurakadun kulmassa perjantain
ja lauantain välisenä yönä
kahden aikaan.
Uhri käveli kahden kaverinsa kanssa Aurakatua pitkin, kun noin 165 cm pitkä
tummaihoinen ja kiharatukkainen mies tarttui uhria
rinnuksista ja kaatoi tämän
maahan Linnankadun kulmassa.
Uhri kertoi poliisille, että
tumma mies kysyi häneltä,
että mitä tuijotat, jonka jälkeen pahoinpitely alkoi.
Kaverien irrottaessa pahoinpitelijää, paikalle juoksi neljä muuta tummaihoista miestä. Uhria potkittiin ja

lyötiin vartaloon ja päähän,
ja myös kaverit saivat osumia.
Paikalle saapui myös 1975
syntynyt turkulaismies, joka
yritti keskeyttää pahoinpitelyn. Myös häntä lyötiin ja
potkittiin niin, että hän joutui turvautumaan lääkäripalveluihin.
Tekijät poistuivat paikalta jalan Raastuvanpuistikon
suuntaan.
Uhri kuljetettiin Turun yliopistolliseen keskussairaalaan tutkittavaksi ja hoitoa
saamaan. Ilman pahoinpitelyn keskeyttäjiä uhrin ennuste olisi luultavasti huomattavasti heikompi.
Tapausta tutkitaan kahtena pahoinpitelynä. Poliisi pyytää ilmoittamaan vihjeet virka-aikana numeroon
050 349 9187.

C: 0% M: 38% Y: 100% K: 0%
PMS 137
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 80%
PMS 425

UUSIKAUPUNKI
LÄNSI-SUOMI

Maija Jokelan sileäkarvainen noutaja Nomi on vienyt dummyn veneeseen ja palaa pallon kera. Veneessä Susanna Porri ja Emmi Kiviluoma.

Ei liikaa aktivointia

Vapaana lenkityksessä on syytä
muistaa järjestyslaki eli kytkettynä taajama-alueella sekä metsästyslaki, jonka mukaan koiran
pitää olla välittömästi kytkettävissä maaliskuun alusta hieman
yli elokuun puoleenväliin.
– Jokamiehenoikeudella ei
saa mennä joka paikkaan, mutta eiköhän kaikilla ole joko tuttu, jonka mailla saa liikkua tai
kysyy maanomistajalta lupaa.
Jotkut omistajat käyvät koiriensa kanssa juoksulenkeillä
tai ottavat polkupyörän avuksi.
Niemi vinkkaa, että muistakaa
alkulämmittely.
– Jos koira on aktiivinen
luonteeltaan eikä väsy 10 kilometrin pyörälenkin jälkeen,
pelkkä liikunta ei riitä. Silloin
se tarvitsee lisäksi jotain tekemistä, jossa sen pitää käyttää
aivojaan.
Varsinaista juoksutusta ei
pitäisi aloittaa, hieman rodusta
riippuen, ennen kuin koira alkaa olla vuoden ikäinen.
– Monet tykkäävät myös heittää koiralle palloa. Pallonheitto
ei korvaa liikuntaa, ja se usein
aiheuttaa koiralle stressiä, vaikka sitä ei huomaisikaan.

Mies ja auttajat
pahoinpideltiin
Turun yössä

Paikallaan pyörinyt
vene aiheutti
pelastusoperaation

Anna juosta vapaana

Kaikki koirat eivät suinkaan
osaa uida ja osan uimatyyli on
kylmiltään huono, joten aluksi
kannattaa käyttää pelastusliivejä.
Uimisen ohella koiralle parasta liikuntaa on olla vapaana,
jotta se saa haistella ja touhuta
omaan tahtiinsa.
– Kun kävelyttää koiraa hihnassa, se ei yleensä saa mennä
luontaisinta askellajiaan eli ravata. Puoli tuntia kävelyä hihnassa ei ole kovin kummoista
liikuntaa, mutta koira saa tehdä ainakin tarpeensa, Niemi
toteaa.
Pahimmillaan koiran lihakset
jumiutuvat kävelystä. Varsinkin
isojen koirien peitsaamiseen
saattaa olla sama syy.
– Kun koira saa liikkua vapaana, se parantaa fyysistä kuntoa
ja ylläpitää mielenterveyttä,
koska se saa toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä.
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Purjehtija ilmoitti meripelastuskeskukselle Uudenkaupungin edustalla Putsaaren eteläpuolella paikallaan
pyörineestä kalastusveneestä lauantai-iltana kello 21.30
aikaan. Hieman myöhemmin
myös mökkiläinen teki ilmoituksen samasta veneestä. Kumpikaan ilmoittajista
ei ollut nähnyt veneessä ihmisiä.
Meripelastuskeskus Turku käynnisti meripelastuksen hätätilanteen mukaiset
toimet, sillä kaikki viittasi
pyörivän veneen kuljettajan
joutuneen veden varaan.
Susiluodon merivartioaseman venepartion ja rajavartiolaitoksen päivystävän meripelastushelikopterin lisäksi
paikalle hälytettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä ja
ambulanssi.

Ennen kuin viranomaiset
ehtivät tapahtumapaikalle,
oli toinen vene ajanut paikallaan pyörineen veneen
kyljelle, jonka jälkeen molemmat veneet ajoivat läheiseen mökkirantaan.
Susiluodon merivartioaseman venepartio kävi paikalla
varmistamassa, ettei kukaan
ollut joutunut veden varaan.
Paikallaan pyörinyttä venettä
kuljettanut kertoi ajelleensa
ympäriinsä ilman erityistä
syytä tai päämäärää.
Merivartiosto painottaa
maalaisjärjen käyttöä merellä liikuttaessa.
– Jos aavistaa oman toiminnan aiheuttaneen ilmoituksen viranomaisille, kannattaa aina olla yhteydessä
meripelastuskeskukseen tai
hätäkeskukseen. Turhiin tehtäviin hälytetyt yksiköt ovat
aina pois oikeista kiireellisistä tehtävistä, Meripelastuskeskuksesta muistutetaan.

Ruoan käry aiheutti hälytyksen
RAUMA Ruoanlaitosta seurannut käry aiheutti palohälytyksen Lyseokadulla sijaitsevassa palveluasunnossa sunnuntaina ennen kello 16.
Hälytys osoittautui kuitenkin aiheettomaksi, eikä pelastuslaitoksen yksiköllä ollut kohteessa tehtävää.
Monipuoliseen koiran liikuttamiseen uskova Virpi Niemi käyttää
labradorinnoutaja Torolla viennissä riistapukkia, jossa on kuivattuja linnunsiipiä.

”
”

LS-arkisto/Pekka Lehmuskallio

Kun koira saa liikkua vapaana, se parantaa
fyysistä kuntoa ja ylläpitää mielenterveyttä,
koska se saa toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä.”
Koirakoulu Lunatania vetävä Virpi Niemi

Monet tykkäävät myös heittää koiralle palloa. Pallonheitto ei korvaa liikuntaa, ja se
usein aiheuttaa koiralle stressiä, vaikka sitä ei huomaisikaan.”
naksi, jos se ei saa liikuntaa.
Koiran liikunnantarve on yksilöllistä eikä niinkään rodusta
tai koosta riippuvaista. Liikunnaksi lasketaan tietysti sekin,
että koiran kanssa harrastaa
jotain aktiivista toimintaa.
Matalan energiatason koiran liikuttamisen vähimmäissuositus on kahdesti päivässä
hihnalenkki ainakin puoli tuntia sekä tarpeen mukaan lisäksi
nopeat tarpeilla käynnit.
– Lisäksi kaksi kertaa viikossa
olisi hyvä käydä koiran kanssa

niin lenkillä, että se saa juosta
vapaana, koirakouluttaja Virpi
Niemi sanoo.
Pitkälle lenkille ei siis ole joka
päivä pakko lähteä.
– Hyvähermoinen ja tervepäinen koira ei kärsi, jos olet vaikka
kovassa kuumeessa eikä se pääse kahteen päivään kuin lyhyille
tarpeidentekolenkeille.
Jos koira on kipeä, eläinlääkäriltä saa neuvoja. Esimerkiksi nivelrikosta kärsivää koiraa
kannattaa lenkkeilyttää pehmeällä alustalla.

Susanna Porrin omistama entlebuchinpaimenkoira Dada pelastaa kuvassa Virpi Vesasen, joka toivoo aloittavansa belgianpaimenkoiransa kanssa vesipelastuksen ensi vuonna. Hän kisailee kahden
shetlanninlammaskoiransa kanssa agilityssä ja tokossa.

Lintutorniopastukset alkavat

MIKÄ LAJI?
VESIPELASTUKSEN KILPAILULUOKAT


Soveltuvuuskoe on tar-

koitettu vuoden täyttäneille,
rekisteröidyille koirille.
 Siinä on samat neljä liikettä
kuin alokasluokassakin.
 Alokasluokkaan pääsee,
kun soveltuvuuskoe on hyväksytysti suoritettu.
 Ohjaajalla on soveltuvuuskokeessa ja alokasluokassa
käytössä kuusi käskyä per liike

sekä mahdollisuus avustajaan.
 Kahdella ykköstuloksella
koirakko siirtyy alokasluokasta
avoimeen luokkaan.
 Avoimen luokan neljässä
liikkeessä ohjaaja voi käyttää
kolmea käskyä per liike.
 Kolmella ykköstuloksella
koirakko siirtyy voittajaluokkaan.
 Eri luokkien liikkeet ovat poh-

Muun muassa nokikana suosii Hiunjärveä pesimäpaikkanaan.

jimmiltaan samanlaisia ja määrä
pysyy neljänä, mutta tehtävät
vaikeutuvat, kun luokka vaihtuu.
 Voittajaluokan neljässä liikkeessä ohjaaja saa käyttää yhtä
käskyä per liike, paitsi kahdessa
vientiliikkeessä kahta.
 Kolmella ykköstuloksella
koirakolle avautuu mahdollisuus
valioitumiseen.
Lähde: www.snj.fi/harrastukset

UUSIKAUPUNKI Turun Lintutieteellinen Yhdistys järjestää
maanantaista alkaen lintutorniopastuksia neljällä eri lintupaikalla, joista yksi on Uudenkaupungin Hiunjärvi.
Järven pesimälajistoon kuuluvat muun muassa kurki, laulujoutsen ja härkälintu. Myös monet vesilinnut,
kuten nokikanat suosivat järveä pesimäpaikkana.
Opastuskohteilla useamman kerran vierailemalla saa
hyvän kuvan lintujen muutosta ja siihen valmistautumisesta. Samalla pääsee tutustumaan kulloinkin paikalla
olevaan linnustoon.
Opastuksilla on säävaraus. Tarkemmat tiedot osoitteesta: www.tly.yhdistysavain.ﬁ.

