
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 29 (2014–2015) 
 
Aika:       19.2.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Sofia Väärikkälä, valvontaeläinlääkäri, Salon kaupunki 

Markku Kuusisto,  Turku Aninkainen RK 

 

Omat jäsenet:   Läsnä  16 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä Anne 

Juntti. 

 

Paikkaukset: 12.2. Intercity kokouksen suunnittelu Marjatta Hyttinen, Miika Heikinheimo, Jari 

Laakkio ja Torsti Poutanen, yksi paikkaus. 

   

 

Syntymäpäivät: Kirsti Kirjonen 15.2. 60 v, onniteltiin adressilla ja Jari Laakkio 18.2. 58 v 

onniteltiin taputuksin. Rotary järjestö 110 v 23.2. 

   

  

Seuraavat tapahtumat:  to 26.2. viikkokous Seurahuoneella klo 16.45 ”Salon sillankorvan kauppapaikan 

vuosisataisia vaiheita”, Reijo Nordell, Esa Jyrkkiö ja Lauri Hollmèn.  

 

 to 5.3. viikkokous Seurahuoneella klo 16.45 , Ego esitykset Jouni Niemi ja Torsti 

Poutanen.  

 to 5.3. hallituksen kokous viikkokokouksen jälkeen.  

  

 to 12.3. Intercity VPK:n talo Kansainvälinen Salo . 

      

Kokouksen kulku:      Pyydetyt puheenvuorot Heikki Lange kertoi  35. Vammaistapahtuman sujuneen  

        hyvin. Mukana oli sata vierasta ja kolmisenkymmentä avustajaa.   

         

”Mitä kuuluu Salon tuotanto – ja lemmikkieläimille” Sofia 

Väärikkälä, joka toimii valvontaeläinlääkärinä Salossa. Kohtuullisen hyvä 

tilanne, taloudellinen tilanne ei näy eläinten kohtelussa.  Työalueena 

lemmikit ja tuotantoeläimet. Eläinsuojelulaki vuodelta 1996 asettaa 

vaatimuksia eläinten pidolle. Vaikka laki on uudistumassa, se pitää 

keskeiset asiat jo nyt sisällään. Ylin valvontaviranomainen on Maa- ja 

metsätalousministeriön eläinsuojeluasiamies, Eviran eläinsuojeluyksikkö 

sekä Aluehallintoviraston läänineläinlääkäri. Paikallisviranomaisena toimii 

valvontaeläinlääkäri, joka toimii rakennusvalvonnan ja kansanterveystyön 

kanssa samassa toimistossa.   

Valvontakäynnit tehdään yleensä ennalta ilmoittamatta, vaikka omistajalla 

on oikeus olla läsnä.  Usein vihjeen perusteella, osa on aiheettomia.  

Aiheellisissa elämänhallinta on muutenkin sekaisin.  Valvontakäyntejä n. 

200 vuodessa. Yksityiskotien lisäksi isot kennelit, eläinhoitolat, 

löytöeläinkodit ovat kohteina.  Puutteet ovat pääosin lieviä ja perustuvat 

tietämättömyyteen, esim. koiralla on oltava juoksutilaa 40 m2 ja remmi 

tietyn pituinen. IHmiset ovat pääosin Salossa ymmärtäväisiä.  

Dokumentaatio on tärkeää ihmisten oikeusturvan vuoksi, valituksia ja 

uhkauksiakin tulee. Valvontaeläinlääkäri neuvoo ja ohjeistaa, ei ota aina eläimiä pois. Toisinaan eläin joudutaan 

lopettamaan.  Tällöin on monta ongelmaa kasautunut.  Yhteistyötä on vapaaehtoisten eläinsuojeluyhdistysten 

kanssa, mm. eläinten uudelleen sijoittamisessa.  
  Pöytäkirjan vakuudeksi  Anne Juntti, sihteeri.   

 


