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KANSAN KAIKUJA POHJOIS-SUOMESTA

Säät ovat mainiot ulkona liikkumiseen
Koko loppuvuosi ja alkavakin
on saatu harrastaa liikuntaa ulkosalla hyvissä sääolosuhteissa.
Pakkasta on ollut maltillisesti,
hiihtoladut huippukunnossa ja
kevyen liikenteen väylät aurattu.
Toivoisin, että ihmiset nauttisivat näistä eduista ja harrastaisivat kuntoliikuntaa mahdollisuuksien mukaan ympäri
vuoden, jotta pysyisivät hyvässä kunnossa tai kunto jopa paranisi.
Moni on lopettanut työpaikkapyöräilyn syksyn sateisiin,
mutta nyt olisi mainiot kelit
pyöräillä työpaikalle ja pitää
yllä peruskuntoa. Aerobinen liikunta (kuntoa ja hapenottoa parantava liikunta) on paras tapa
aloittaa liikuntaharrastus ja kun

”

Onko todella
mentävä siihen
pisteeseen, että
liikunta alkaa
maistua vasta
sitten kun saa
niin sanotun
’toisen mahdollisuuden’.”
Kari Heljasvaara

kunto on hiukan kohonnut, voi
rasitustasoakin alkaa nostaa.
Aerobinen liikunta toimii
myös erittäin hyvin painonhallinnassa, kun sitä tehdään
säännöllisesti, pitkäkestoisesti
ja riittävän matalatehoisesti. Tä-

Eikö Oulu olekaan
talviuintisaunan
arvoinen?
Oulun yliopiston professori Erkki Karvosen kirjoitus (Kaleva
16.1./Lukijalta) yleisen saunan
tarpeellisuudesta Oulussa oli
ajankohtainen, innostava ja hyvin perusteltu. Uusia laadukkaita yleisten saunojen hankkeita
on varsinkin elinvoimaisella
Helsingin seudulla jalalla, mutta
myös Oulussa on otettu ensiaskelia uudenlaisen saunalaitoksen perustamiseksi.
Oulun Rantasaunaseura ry
on perustettu ylläpitämään ja
edistämään suomalaista saunakulttuuria ja tavoitteena on
rakentaa korkeatasoinen ja monipuolinen saunalaitos oululaisten käyttöön.
Hankkeen ydin ei ole toimia
kaupallisena palveluna, vaan
tarjota yksittäisille ihmisille perinteisen hyvän yleisen saunan
nautinnollinen ja sosiaalinen
kokemus – liittyi siihen sitten savusauna, kylpypalju, avotulen
äärellä vilvoittelu tai talviuinti.
Myös matkailulliset arvot ja saunaperinteen esittely ovat hankkeen tärkeä osa.
Seura on viimeisten vuosien
aikana kerännyt laajalti tietoutta
saunasta hankkeen suunnittelua
varten. Seuralla onkin jo hyvät
yhteydet muihin saunakulttuuria vaaliviin tahoihin, esimerkiksi Suomen Saunaseuraan
Helsingissä,
Kansainväliseen
saunaseuraan sekä Ruotsin Bastuakademieniin.
Valmistelutyössä on mukana
useita yhteistyöyrityksiä ja yhdistyksiä, muun muassa Oulun
melontaseurat. Asiaa on myös
usean vuoden ajan valmisteltu
tapaamisissa Oulun kaupungin
asemakaavoituksen sekä tonttija asumispalveluiden kanssa.
Saunalle
kiinnostavimmaksi
sijoituspaikaksi on valikoitunut
Tukkisaaret Oulujoen suistossa,
Hartaanselän pohjoisrannalla.
Keskustan tuntumassa sijaitseva Tukkisaaren sauna tarjoaisi

todellisen vaihtoehdon kaupunkilaisille ja matkailijoille, ja
elävöittäisi Oulun kaupunkikulttuuria sekä suistoaluetta.
Perjantaina 20.1.2012 on julkaistu tekniselle lautakunnalle
tehty päätösesitys seuran suunnitteluvaraushakemukseen
saunan kaavoittamiseksi Tukkisaareen (http://bit.ly/esitys).
Tukkisaaren saunalle päätösesitys on valitettavasti erittäin
epäedullinen, erityisesti täysin
määrittelemättömän aikataulutuksen vuoksi.
Päätösesitykseen liittyy kaavoituksen
lykkääntyminen
epämääräiseksi ajaksi. Koska
saunahanke perustuu yksityishenkilöiden
kuntalaisaktiivisuuteen, projektin uudelleenorganisointi ja pystyttäminen
vuosien odottelun jälkeen on
epätodennäköistä.
Esitys aiheuttaa käytännössä
hankkeen tukiryhmän purkaantumisen.
Suunnitteluvarauksen tulisi edetä kohtuullisessa
aikataulussa, muuten hanke ei
toteudu.
Toivottavaa on, että tekninen
lautakunta vuosien odotuksen
sijaan joko myöntää suunnitteluvarauksen tai palauttaa asian
tarkennuksia varten. Jatkovalmisteluissa voidaan tarkentaa
hankkeen edellytyksiä, liittymistä lähialueen kaavoitukseen
ja aikataulullisia haasteita.
Rantasaunaseura kokoontuu
vuonna 2012 kuukausittain saunailtoihin, joissa muun muassa
Tukkisaaren saunahanketta kehitetään. Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi
saunomaan, seuraavan kerran
pe 27. tammikuuta, lisätietoja
kotisivuillamme. Oulun Rantasaunaseura ry:n hallituksen
puolesta
Sipi Hintsanen
puheenjohtaja
Oulun Rantasaunaseura ry
www.rantasaunaseura.fi

hän kun lisätään monipuolinen
ja terveellinen ravinto, niin siinä
on sellainen paketti, joita ei saa
mistään tv-shopista. Tällä hetkellä säät ovat mainiot ulkoliikunnan harrastamiseen, mutta
harjoittelun monipuolistuessa
ja pakkasen noustessa meillä
on erinomaiset mahdollisuudet
hyödyntää myös eri liikuntapaikkojen ja -yritysten tarjoamaa sisäliikuntaa.
Liikuntapaikoista
harrastuksesi ei jää ainakaan kiinni
ja vaikka moniin sisäliikuntapaikkoihin on käyttömaksu,
niin maksettu raha on panostus
henkilökohtaiseen kuntoosi ja
terveyteesi.
Tutkimusten mukaan suomalaisten paino on noussut

En enää äänestä kun piti ottaa rokuli päivä palautumiseen, pitäisi olla kansallinen vapaa päivä ja palkalla.
Lukija
Kahdeksan ehdokasta! Luulisi tuosta joukosta löytyvän kaikille ehdokas,

Keskustelu jatkuu verkossa

www.kaleva.fi

Meillä on vain tämä yksi elämä,
joten nautitaan siitä liikkumalla
monipuolisesti sekä terveellisesti syöden. Lisäksi pitää myös
muistaa riittävä lepo ja yrittää
ottaa rennosti.
Kari Heljasvaara
Oulu

Lähetä meille kuvia, videoita ja juttuvinkkejä.

MMS- eli kamerakännykällä:
Kirjoita tekstikenttään
LUKIJAKUVA,
KUVAAJAN NIMI,
TILANNETEKSTI
ja lähetä kuva
numeroon 13222.
Esimerkiksi: ”LUKIJAKUVA, Maija Mehiläinen,
Mehiläinen lentää.”
Viestin hinta 0,60€.
Toimii Soneran, Saunalahden, Elisan ja DNA:n
liittymissä.
Tietokoneelta:
Lähetä kuva -lomake
löytyy osoitteesta
www.kaleva.fi/
lukijakuva
Lähetä vain itse ottamiasi kuvia. Muistathan,
että kuvassa olevilta
tunnistettavilta henkilöiltä on pyydettävä lupa
julkaisemiseen.

Kaverukset.
RIIKA LANTTO

www.kaleva.fi
Lisää lukijakuvia
verkkolehdessä

Kepujohto puheenjohtaja Mari
Kiviniemen ja puoluesihteeri Timo Laanisen johdolla viheltelivät ja katselivat kattoa
pitkin viime vuotta aina, kun
tuli puheeksi Paavo Väyrysen
ehdokkuus presidenttivaalissa.
He odottivat jotain ihmettä tai
sateentekijää, joka tulisi ja pelastaisi kepun kiusalliselta Väyryseltä presidenttivaaliasiassa.
Julkisesti Väyrystä tuolloin ensimmäisenä mollasi keskustan
varapuheenjohtaja Timo Kaunisto, joka sitten sunnuntai-illan
vaaliohjelmassa televisiossa oli
yhtä kerkeästi ensimmäisenä
kiittämässä ja ylistämässä Väyrystä vaalityöstä.
Näin siis mies, joka muun muassa toimi juontajana Huittisissa
Pekka Haaviston vaalitilaisuudessa.
On todettava, että Kiviniemellä, Laanisella ja Kaunistolla sen
paremmin kuin monella muillakaan keskustan johtohahmoilla
ei ole osaa eikä arpaa Paavo Väyrysen kampanjassa. Väyrynen
taisi Opelillaan kiertää kampanjoimassa parikin kierrosta
maita ja mantuja ennen kuin
puolue tuli hammasta purren

mukaan, koska pakko oli.
Kuten tiedämme, tästä huolimatta Väyrynen ei tavoittanut
paikkaa vaalin toiselle kierrokselle.
Paavo Väyrynen teki työn, joka
mitä todennäköisimmin pohjustaa kepulle hyvää sukseeta
syksyn kuntavaaliin edellyttäen,
että ehdokasasettelun on onnistuttava.
Vaikka en koskaan ole keskustalainen ollutkaan, oli ihailulla seurattava Väyrysen vääjäämätöntä puskemista ja liki
absoluuttista uskoa itseensä!
Varmasti Väyrynen mukikampanjoineen herätti puoluekentän hyvään uhoon kuntavaaleja
varten.
Tästä kaikesta Kiviniemi, Laaninen, Kaunisto ja muut kepujohtajat: hatunnosto Väyryselle
keskustan kenttää lujittaneesta
vaalityöstä ja nöyrä anteeksipyyntö ehdokasvalinnan aikaisen törkeän käytöksenne johdosta. Se on vähintä, mitä voitte
tehdä.
Harri Pöntinen
Oulu

Valitaan kahdesta
hyvästä huippuhyvä
presidentti
Sauli Niinistö voitti odotetusti
ylivoimaisesti ensimmäisen vaalikierroksen. Pekka Haavisto ja
Paavo Väyrynen pitivät pitkään
katsojat jännityksessä kakkospaikasta. Tämä kaksivaiheinen
kansanvaali voisi ratketa suoraan, kun voittaja saa noin paljon ääniä.
Jos tätä käytyä vaalia hieman
tarkastelee, huomaa muutamia
asioita. Timo Soinia eivät äänestäneet omankaan puolueen
kannattajat läheskään kaikki.
Varmasti tähän vaikutti viime
kevään tapahtumat. Soini ei löytänyt yhteistä linjaa Jyrki Kataisen vetämissä hallitusneuvotteluissa. Nytkin pitää presidentin
pystyä yhteistyöhön saman hallituksen kanssa, johon Soini ei
lähtenyt.
Samoin vasemmiston ehdokkaat eivät saaneet omiltakaan
täyttä tukea. Naisenergia ei tällä
kertaa purrut äänestäjiin. Henkilövaalissa ei äänimäärät ole
samat tietenkään kuin puoluevaalissa.
Voittajaksi pitänee lukea

”

Pitää tehdä
tekoja, huolissaan oleminen
ei auta ketään.”
Mauno Ruokangas

myös Paavo Väyrynen pronssitilallaan.
Nyt pitää katsoa tarkasti eteenpäin, tsempata itsensä toisen
kerran äänestämään. Nyt on
paljon pelissä, kun ajattelee Suomen tulevaisuutta. Pitää tehdä
tekoja, huolissaan oleminen ei
auta ketään. Tarkoitan lähinnä
ihmisten tasa-arvoa, köyhyyttä
pitää poistaa ja luokkajakoa minimoida. Sauli Niinistö on taitava talousmies ja kyvykäs diplomaatti ulkopolitiikassa. Sauli ja
Jenni nostavat Suomen imagoa
varmasti.
Mauno Ruokangas
Pudasjärvi

LÄHETÄ KIRJOITUKSESI
Lukijalta, PL 170, 90401 Oulu tai mielipide@kaleva.fi
Älä laita sähköpostiin liitetiedostoja. Tekstin pituus enintään 3 000 merkkiä
välilyönteineen. Kaleva hyväksyy nimimerkit vain tekstiviesteissä. Kirjeissä
on oltava kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Toimituksella on oikeus
tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Kelpaa olla kyydissä.

Harmi, kun muuten älykäs Sari Essayah kaatui vanhakantaisen uskonsuuntauksensa takia.
Elämme 2000-lukua

Tuskinpa se on äänestyspaikoista kiinni. Ehkä sillä prosentti pari saadaan aktiivisuutta nostettua kun kauppareissulla voi äänestää, mutta eipä se tunnu missään.
Lukija

diabeteksen tai ylipainosta johtuvan nivelongelman jälkeen,
vasta kun lääkäri on kertonut
leikkauspöydälle joutumisesta.
Tämä pistää pohtimaan, miksi
meidän ihmisten on niin vaikea
muuttaa elämäntapojamme terveellisempään suuntaan. Onko
todella mentävä siihen pisteeseen, että liikunta alkaa maistua
vasta sitten kun saa niin sanotun
”toisen mahdollisuuden”.

NÄIN LÄHETÄT
KUVAN

Heikko äänestysprosentti

Amerikassa yleensä se on 50 prosenttia. Kyllä 70 on kova sana. 60 prosenttia riittää kansanvallan puolesta ihan
hyvin.
Limingan
mies

nut viimeisen 20 vuoden aikana
ja suunta on edelleen alaspäin.
Haluja liikkumiseen kenties
olisikin, mutta enemmistö odottaa heti näkyviä tuloksia eikä
malta tehdä ’tylsää’ peruskestävyysharjoittelua, jota kestävyyskunnon rakentaminen kuitenkin aina edellyttää.
Olisi erittäin tärkeää, että
mikäli pitää nopeista ja trendikkäistä lajeista, niin tekisi ainakin yhden kestävyyskuntoa
parantavan liikuntasuorituksen
viikossa. Se voisi olla vaikkapa
puolison, ystävän, naapurin tai
työkaverin kanssa tehty 1–2 tunnin mittainen kävely.
Jokainen meistä tuntee henkilöitä, jotka ovat muuttaneet liikunta-aktiivisuuttaan infarktin,

HANNELE H.

Tekstarit

mutta niin vaan äänestysprosentti ei
ole tuota korkeampi. Ja mitä nuo vaalit maksaa? Saattaisi olla parempi, että
presidentinvaali siirretään eduskunnalle. Varsinkin kun presidentin valtaoikeuksia on karsittu. Eduskuntavaalit
saisi tärkeämmän aseman.
Topi

Olennaista on, että nautitaan
elämästä. Syödään hyvin ja terveellisesti ja mikäli on juhlan
paikka, niin nautitaan talon
tarjoamista herkuista. Kokonaisuus ratkaisee, eli mikäli pääsääntöisesti syöt monipuolisesti
ja terveellisesti, niin juhlan tullen voit myös herkutella täysin
siemauksin.
Kestävyyskuntomme on laske-

!13222

Juttutupa

Ei ihme, että äänestysprosentti
oli kohtuullisen heikko esimerkiksi Oulussa. Ennakkoäänestyksessä esimerkiksi Limingantullin Prismassa oli koko
ajan jono. Moni ajattelee, että
äänestänpä seuraavalla kauppareissullani, mutta kun sitten
taas on jono, niin koko homma
saattaa jäädä tekemättä. Ja miksi äänestyspaikaksi oli pistetty
kouluja, esimerkiksi Karjasillan
koulu? Siellä oli todella, siis
todella hiljaista. Eikö äänestyspaikan tulisi olla sellainen missä
ihmiset muutoinkin liikkuvat
asioidessaan, kysyy Kansalaisvelvollisuus.

1980-luvulta lähtien, vaikka
energiansaantimme on laskenut
noilta ajoilta, eli energiankulutuksemme on näin ollen pitänyt
vähentyä suhteellisesti vielä
enemmän. Kun energiansaanti
on tasapainossa kulutukseen
nähden, niin paino säilyy itsestään hallinnassa.

Keskusta
anteeksipyynnön
velkaa Väyryselle

Kumpikohan mahtaisi olla pätevämpi puolustusvoimien ylipäällikkö, kapteeni vai sivari?
Äänestäjä
Jos armeijan käymätön nainen on voinut olla puolustusvoimain ylin komentaja jo 12 vuoden ajan, niin kyllä siihen
pystyy pätevä mieskin.
Haavisto presidentiksi

Nettikysely

”

Onnea Paavo
Väyrynen ja puoliso Vuokko, teitte kauniin vaalityön presidentinvaaleissa.
Mikä parasta,
nostitte keskustapuolueen
uuteen kukoistukseen.”
Ilo

Keskusta, pysy yhtenäisenä. Et tukenut Paavoa alussa, hän joutui jopa vakuuttelemaan omiaan. Tässä tulos. Ha-

LÄHETÄ TEKSTIVIESTI numeroon 13222.
Viestin pitää alkaa kirjaimilla MP, sen jälkeen lyödään yksi tyhjä merkki.
Teksti ja nimimerkki on erotettava pisteellä.
MALLI: MP Minusta verotus on liian kovaa. Matti Meikäläinen Merkkejä saa
olla enintään 160. Toimii Elisan, Soneran, DNA:n ja Saunalahden liittymillä.
Viestin hinta on 0,70 euroa. Toimitus valitsee julkaistavat mielipiteet.

jota ja hallitse. Keskusta, yhtenäisty.
Äänestäjä
Kun raha ja media puhaltavat yhteen
hiileen, äänestäjät jäävät hopealle.
Kyläpoliitikko
Nyt kun oma ehdokas ei jatkossa, saa
Haavisto ääneni.
Niinistö liian
vanhoillinen
Suomen lyijykynillä tapahtuva äänestäminen on kätevää. Helppo muokata jälkikäteen.
Aika
epäluotettavaa

Kun saimme kammettua Paavo V:n sivuun, palatkaamme Saulin tueksi.
Taktikko
Ei tarvitse vasemmiston ihmetellä huonoja kannatuslukuja, koska he
ovat olleet liikaa ”herrojen kanssa
marjassa”, eli kokoomuksen kanssa!
Kansalainen
Siinä se ero: Pekka lähti kävellen, Sauli
sen sijaan istahti pirssin kyytiin.
Tilannetajuakin
Voi tätä mitattua moraalin rappion ja
hyväksynnän käsittämätöntä määrää.
Järkyttävä
vaalitulos

Kumpi on tärkeämpi, kansaneläkkeen lisäosa vai Veikkauksen lisäeläkkeet? En ihmettele vasemmiston kannatusta.
Evp

Presidentin valtiovierailut maailmalla
puolison kanssa.
Mietipä
sitä

Joko suuryritysten pönkkäämä kovan
linjan Niinistö sai vastustajan?
Inhimillisyyskö sittenkin
voimissaan?

Miksi ei kuulakärkikyniä äänestyskopeissa, teen numeron omalla kuulakärkikynälläni, hylätäänkö se?
Pyydän rehellistä vastausta

Tiedätkö ketä äänestät
toisella kierroksella?
OTA KANTAA
päivän nettikyselyyn Kaleva.fi:ssä tai lähettämällä tekstiviesti
KALEVAK (kyllä) tai KALEVAE (ei) numeroon 13222. Viestin hinta 0,70€.
Toimii Soneran, Saunalahden, Elisan ja DNA:n liittymissä.

Eilen: Yllättikö vaalitulos?

Kyllä 49 %

Ei 51 %

Kakkonen yllätti! Äänestysprosentti
osassa Oulua oli pettymys! Hyvä tulos,
jota osasin odottaa.
Mummi

Tulos ei ollut yllätys. Toivottavasti Haavisto yllättää toisella kierroksella.
Kotikissa

Ensimmäistä kertaa käy nyt niin, etten
voi äänestää vaaleissa. Ei ole enää järkevää ehdokasta.
Mies +50v
Kyllä, nyt on vain kaksi huonoa vaihtoehtoa, joista pitäisi valita.
Entten tentten

Eipä juuri. Ilmassa oli juuri tuollaista.
Toinen kierros voi yllättää tosi monet.
Ylläripylläri
Ei oikeastaan. Odotan innolla, kumman suomalaiset valitsevat!
Vielä vajaavaltainen nuori

Vastaajia kaikkiaan 472.

