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Oriolalla nyt vaikeuksia
toi rn ittaa elä i n lää kkeitä

o

Suomessd no¡n 15 prosenttra rask3ônå olev¡sta nàrs¡sta

lupàkor.

a

Lãhes 10 prosentiia tupðkoi
koko rasksusa¡ana Vuosittain noin ?O00 s¡kìötà àltistuu fupakâlle ainâk¡n

Erityisesli huolena
isot sikalilal.
Johanna Latvala

ll.'¿rnii
r,arsinkin ist¡¡

3jo¡rtåin.

Eläinlääkärrt

6000

tilat àlk¿ìvlt olliì

sikröfá lupakor rslukan kaufia

koko r¡sk¿usajan.
a 1980-luvuha suomalaiså¡t¡en
tupako¡ntr ei o¡e váhenrynyt.
Ruolsissã måärã on Iaskenul
ó orosenlliin.

¡a

onBClmlsJ¿r,
sillä läiketukkurr Oriol¿lh on
.;o

kolmatta viikkoa vlikeuksia

cläinlåäkkeidcn toimitt¿rmisessa mpäri Suomen, kerloo
Eläinlälkäriliiton puhecnjoh¡¿ja Päivi Lâhti.
- Lääkekuljetuksia tulee,
muttà nc t-o¡v¿t sisältiiä murtù()san lääkkeistä, niissä on

TEHOISKU:
a Neuvolal puultuvat tupakoinlrin kedomalla ;ikrón ja lapsen

\'äiiriä tuot¡e¡tiì jà joi ssairr ta-

r¡ske¡sta.
a Riihìmáen neuvolð osàllistuu
THL:n hankkeeseen Rask¿us
ìlman tuÐâkkââ. lossa luoda:n
uudet láh?sfymrsl3v3t.

Lahden mukiìån mvös hoitot¿rwiklieista, kuten ruiskuistaja neuloistr alkra olla pLrlar.
llänen muk¿irnsir ongelnria
on ¿iheutt¿nut m.vös Orio

pauksiss¿ ìpteekkiin meTossa
r)levia tuotteita.

lan epäseìvâ r'iestintã, jossa
on ¿nnettu 1'mmiinää tilan!een normalisoituvan kuhta.

telrnän ongelma koskec' siten
mr'ös eläi nkii.ikkeitä.

-Oriolasta ei sa¿ selkeää

LAHDEN MUKAAN eTitvise,sti

\'âstiìustiì, ett:i satrko hrrito¡¡rlikkcitr vri ei, joten krikki c.ir'ä¡ olc :inakaan aj,rissa
ehtinr'e¡ til:¡trr niitä muist¿
nrkkuliikkeist:i.
Sähküpostitse tavoitettu
Orìolan konsenrijohtaja Ee

isot sik¿rilat ovàt huol('nnlhecn¿, sillri niissri enn¿ltrchkäistään useit: s¿iraulsia rokottarnall¡r.
jeluat. Jos rok(ìtteiden puutteen woksi tulee sairastumi-

ro Hautaniemi ei osa¿ kertoa.
nrilìoin läãketoimitustiÌ¿nne

si¿. ovat eläinmäärät suuri¡.
Esimerkiksi koliripulissa voi

norm¿lisoituu.

kuolla hlvin paljon porsaitaja
tulla tuotantotirppiotir. -tir jou
dutu¡n k;ivttämJãn ¿ntibioot
teja, mikä ei ole koskaan hwâ
asi¿ elintaruiketuotannossiì.
L¿hti kertoo etäinliäkärei-

H¿ut¿niemr toteiìâ niin
cLiinlüükkeiden kuin nuidcnkrn lääkkeiden toimittamisess¿r olev¿n edelleen h¿¡rsteit¿.
Lär,ikejakelur ongehn¿t ¿lkoivat, kun Oriol¡ uudisti tietojä r jestr'lmiään.
- tlläinlääkkeet l¿ìhte\.ät

meilti

- Niillii on t¿rk¿t rokorusoh

den

mum

muassa lainanneen

lä.ikkeitä toisiltaan, jotta r'ält-

trimlttömät hoitotoimenpi

sam¿st¡ varùitoJtì
muíden lääkkeiden kanssa.

teet såat¡isiin tehqYä.

Sirmiì toiminn.ìnohjau sjäries-

n¿ Yle.

Aihcesta uutisoi lxuantì¡-

srr

o Neuvclahenkrl5kuntâà kculutetaan peíheiCen motivornf ¡in,
fukem¡seen ja seurðntaðn.
O Hanke keslàa vuoden 2019

loppuun:aakka.

Joka
menes
s I k¡ö tupako¡
o

o Aitejä kannustetaan jättämäåin tupakointi.
Vastasl.ntyr¡,1 itkee, kouristelee, tårisee j a
sinertä¿i vieroitttsoireiss¿tan.

nlt

Ri¿ïl¿m¡ikr

Raskaana olelìst¿ lähes joka

lom-

menes polrtaa rup¿kkaa koko raskauden ajan. ù1ãärä on prslnlt,vli
.ìo wrotta sami¡na. N!'t Terue-vden

ja hn.invoinnin laitos hakee keinoja vühentää tupakointia.
-Useimmat äidit haluavat loPctr¿a tupàkoinnin, mutt¿ s¿ ei
ole yksinkertainen àsia. He

vrittä-

vät, mutteivät onnistu ja kärsir,ät
tilanteesta. He taruitsevat tukea,
kertoo neuvolawõn vastuul.toitaja

Te¡ Hansson Riihimâeltä.

ten'evdenhoitlon amm¿tti-

laisia innos¡eta¿n t_\'öhön tâsmäkoulutuksella.
Tea Èlansson pitâä luonnolliseniì, että ¡mmattilaiset tirrvitsevat
sekä uusinti¡ tietoa että mvös ravistelua, jotta esimetkiksi tenwskeskuskäynnillä kannuslettirisiin
potilarta tuprkoimi¡ttomuuteen.
Hanketta lärjesränrässä i¡levan
keuhkoterl'e1'sj:irjes¡ö Pilhan ¡siantuntijal¡ãkäri Lauri Peltonen
ja Tea Hansson kenovat âitien ja
isien olevan keskimâärin melko
hwin perillri tupakan sikiölle aiheuttarnista riskeistä.

Riihimäki on mukana THL:n rahoittamassa hankkeessa. jossa ras
kauden riklist¡ tnp¿kointiir vrite
tüän vãhent¡iä.
iitierr ja isien kanssa on tälìän
kìn sir¿kk¡ keskustc'ltu ja kirnnus-

tettu jitr¡nìâän tupakat. nuuskat
¡r siìhkötupakat svrjiün, nruttir

HAITAT voivat n;ikyä tulevan hpsen jr eikuisen kehiwksessä ruo-

sien ajan esinrerkiksi oppimis- ja
keskimmishäiriöinä tri jopà ps$ken oirei[iin¿.
- Rask¿us¡ikana tupakoiììrincn

lis¡ii keskennicnr)n sckii !'nnen-

aikrisen svn¡rrtlksen riskiä ja
heikentää sikiön hapen srrantia.
\hstå$ntyneet ovat usein painol'
taan pienempiä ja heidän päänsä
]mpâq'smirtakin keskimääräistä

pienempi. Kitkltkuoleman riski

kasvaa mvös, luenelee L¿uri Pel-

lörmäämiseen

kampanJa: Savuton vauvô.

FORSSA.

-S¡'llistäminen

ei ¡rut¿, muttrt

lapsen ten'eyden ajatteleminen
antaa vanhemnrille voimaa ynttää
irtiottoa. Siinà puolisoiden toisilleen ¿ntama tuki on elintärkerid,
muttr mr,ös vert¿iJtuestà lö\'ts'
usein àpua, keftoo Laurí Peltonen.

tonen,
rtidin rupakointi irltist¡¿ sikiön

RllHlMÄELLÃ ei tähiin mennessä

nikotiinille, häkipitoisuuksille ja

crle

monille karsinoqeeneille. Sikiö ¿ltisruu niille myös, r'rikkei äiti itse
tupakoisi, mutta hengittriä tupa-

räänkuulutta¿ vapaaehtoisia ve-

kansarua.

Haifàt vo¡vat nåky¡¡
tulevan lapsenja
aikuisen kehityksesså
vuosien aJan esimerkiksi
âsûn.na, oppimis- ja

keskittynnishäiriöinä tai
jopa pslyken oireiluina.

päättyikallioon

a Hámeenlinnan neuvolðt osðllìsluval Riìh¡måen koululukseen.
Hámeenlinnassa on kàynn¡ssã

Vâ¡kkð Johânnâ Ruhanen joskus
nuorempana satunnaisèsÌi saattoi polttaâ jonkun tupakan, ei hånelle ole tullut edes mieleen polltâa odottaessaan Linda-t¡¡ttöå lai
lähipå¡vinå syntyvää pikkuveikkoa. Riskir oval liian ilmiselvåt
KUVA: Anu Kenkâånsydän

Anu Kankaansydån

Nuorten kaahailu

ti¡iminur yhtäân venaistuki'
rvhmåii, mutt¿ nw neuvola petd.mään sellaista.

Poliisirl pàennut nuo-

ri f'orssalaismies törmäsi iìutolhan kirllioon r,¡rh¿in l¿u'
antaiaamuna. Kuljettajan lisâksi irutossa oli neljä rnuu
ta ihmistä, ¡oistr osa oli ala
ikäisiä.
Liikennc'ttä r'altatie kahdella varhain lauantaiaamuna r,¿[vomassir ollut poliisipanio havaitsi vasta¡ntulevan ¿uton,

kaan auton, jonka kuljetrajaksi
poliisi tunnisti vankilasta kir

\ön

¿ik¿n¿ er'¿kuoitiin vh

tcensä vajaåt sata asukasla.
Kukaan ei Ioukkaantunut va-

ranlìeen etsintäkuulutetun

kavasti palossir. Yöllä kaksi ihmistä vietiin sair'¿alaan tarkis-

henkilön.

tettaviksi heidän hengitetty-

Knn poliisi vritti pYsä)ttri¿i
miehen ¿utoa, l¡ihti mies kar-

äán sau:a.

ktrun kaahaten huomaçtavaa vli
nopeutrr. Pakomatkalla kuljet-

tajtr ajoi usersri päin kiinniottoa yrittäneitä poliisipanioita.
Takaa-ajon lopuksi mies palieni
maastoon, mutra poliisi sai hä-

P¿lolititoksen muk¿tn talon ullakko tuhoutui ja neljä
asuntoa kärsi pahoja vahinkoùluissà asunnoissa on savu- ja vesívahinkoja. Sankan
sarun takia r'öllä evakuoitiin

j¿1.

myös palopaikan viereinen

net kiinni poliisikoiran rrulla.
Rikoskomisario Riku vihtilä kenoi STT:lle, ertä ràkaâ-ajo

kerrostalo. Sen asukkaat pääsir'ät aamull¿ palaamaan koteihinsa. srr

peutt¿. Partio käünryi auton
perään, jolloin auto kiihd¡ti
viìuhrirån kadoten näkil'is¡ä.
Partio löysi auton hetken etsiskelyn jälkeen kallionleiklia'

kesti noin vanin. Yksi poliisiauto vaurioitui, muttù vâkàli¿r loukk¿antumisi¿ ei sattunut. Mies on pidâtetq',.¡a hrintä epäillään tõrkeän liikenne

Salosra löytyi
vainaja joen rannalta

ukseen rörmänneenä.
Autossa olleet henkilöt eivät olleet enää paikalla. Poliisin selvirtelljen jälkeen auron
kuljettajaksi epäilliln r¡l-motiirsta forss¿laismiestå. ùliei
oli hakeutunut tömävksen jâlkeen ten'eydenhuollon palre
luihin. Hãntä c'päillãän liikcn'
neun allisuuden vaarantanri-

turuallisuuden vaarantamisen
lisäksi kolmesta murhan yrityksestä, jotka kohdistuivat

S¿losta

poliiseihin.

ainakaan rässä laiheessa epäillä liittwän rikost¿, vaan henkilôn epiüllään saaneen sair¿'

loka liikkui tuntuv¿a r'[ino-

-C)lemme toir-eikkaita, murtr
roistaiseksi ei vapaaehtoisia ole
ilmaantunut, Tea Hünsson sanù0.

sesta. HÃsa

Vertaistukiruhnrästä voi olla
apua ongelmiin, joita rii<.lit kuvravrt Jrjcstiln. Tuprkkdun tìr
tutaan, kun kr)ton¿ tai tiiissä on

päin poliiseja ja
pakeni maastoon

strcssiii. \loncllc 59 ¡n vlin paha
tlpa..iusta ei püisc vksin eroun.
l.opettrmistr rrikr'uttru nrr'ö¡. jos
vstävit ja läheiset tupùk(ri\at. HÀsa

Poliisiparticr hu,rmasr perjantaina puoli kvmmencn ai-

Vankikarkuri ajoi

LAHTI. Pol¡isi otti rìikonlop'
puna virnkikrrkttrin kiinni takaa-ajon iälkcen l-ahden Ren
komãcssâ.

\¡ihtilän mukaan mies oli ollut k¿rkuteillä vrnkil¿st¿ llkukesästä lähtien. srr, rÃsr

Kerrostalo
tuhouluipaho¡n
raiussa palossa
vAAsa.Kahdeksanken'oksinen
kelrostirlo ruhoutui pahoin rajussa tulipalossa lî¡tsdssir varhain lauantaina. Tcirìnkadul
lir sijiritser:rn t¿lon asrìkkiìirt

eivit

palolaitoksen irrrion pe'

rusteclla pääse pal¿¡maan ko
teihins¡ lähiaikt¡inr.

sAlo. Kurkelanjoen rannalta

löy¡i kuollut henkilö
lauantaina. Lounais-Suomen
poliisin mukaan tapaukseen ei

uskohtauksen.
\¡arsin¿is-Suomen pclastuslaitos sai hälynksen paikallÈ
iltapäivällä noin puoli kahdel
ta. sTT

OikaiSU
Lûuant¿ina lehrlessä julk¿ristussa raideturrallisuuttr käsitelleessä jutussr lH:iSa 2t.9.,
s. AIS) oli nimivirlìc. Onnct'

tomuustutkimuskeskuksen

0TKES:n johtaja on nimeìtliin \''eli-Pekka \urmi.

