
 

 
 
 

Perussuomalaisten äänekoskelainen 
valtuutettu eroaa puolueesta 

Äänekoskelaismiehelle sakkoja 
lievistä petoksista 

 

S a n n a K u i t u n e n 

 
Äänekoskelainen kaupun- 
ginvaltuutettu Jani Salo ero- 
aa perussuomalaisista. Hän 
kertoo lähettäneensä eroil- 
moituksen Perussuomalaiset 
RP:lle ja Äänekosken Perus- 

suomalaiset RY:lle. 
– Päätös on pidempiaikai- 

sen harkinnan tulos ja siihen 
ovat keskeisesti vaikuttaneet 
Suomen hallituksen ja perus- 
suomalaisten puoluehallituk- 
sen viimeaikaiset linjaukset, 
Salo kertoo. 

Salo jatkaa toistaiseksi pe- 
russuomalaisten Äänekos- 
ken valtuustoryhmässä sitou- 
tumattomana jäsenenä. 

– Yhteistyö paikallisella ta- 
solla on toiminut hyvin, eikä 
toiminnassa ole mitään moi- 
tittavaa, hän kertoo. 

h e l i h y t t i n e n 

 
Keski-Suomen käräjäoikeus 
tuomitsi äänekoskelaiselle 
vuonna 1974 syntyneelle mie- 
helle yhteensä 40 päiväsakkoa 
kolmesta lievästä petoksesta. 
Maksettavaa  tuomitulle ker- 

tyi 240 euroa. Mies tuomittiin 
lisäksi korvaamaan kolmen eri 
asianomistajan yksityisoikeu- 
delliset vaatimukset, jotka oli- 
vat yhteensä 610 euroa laillisi- 
ne korkoineen. 

Tuomittu oli toukokuus- 
sa 2014 saanut asianomistajat 

ostamaan itseltään muun mu- 
assa peliohjaimen, kaiuttimen 
ja pelikonsolin Huuto.net-si- 
vustolta. Ostajat maksoivat 
pyydetyt rahasummat tuomi- 
tun pankkitilille,vaikka tällä ei 
ollut aikomustakaan toimittaa 
heille kyseisiä tuotteita. 

 
 

 

yriTyKSeT SAllAmAri lAHTivuori 
 

 

 

– Aina koirat eivät haluaisi pysyä kylkiasennossa, ja onkin hyvä, että omistajat ovat mukana sessioissa rentouttamassa koiriaan, Hurttahuoltamon koirien urheiluhieroja Tiina 
Siimekselä kertoo hieroessaan omaa  koiraansaToivoa. 

Koirahieronnasta apua moneen vaivaan 
Tiina Siimekselä hieroo koiran 
liikkuvammaksi, parempikarvaiseksi 
sekä rennoksi. 

rantaa ihon kuntoa ja rentout- 
taa koiraa. 

– Eniten minulla käy hie- 
rottavana ihan tavallisia koti- 
koiria, mutta asiakaskuntaani 
kuuluu myös näyttely- ja har- 
rastekoiria. Hieronnasta on 
paljon hyötyä koiran perushy- 

taja on mukana hieronnassa 
rauhoittamassa koiraa. 

Osa koirista rentoutuu hie- 
ronnassa helposti ja ne ma- 
kaavat lattialla kyljellään, 
mutta toisinaan kyljellään 
makaaminen voi olla todelli- 
nen haaste. 

Omasta koirasta on vaikea 
huomata muutoksia, koska 
näemme lemmikkejämme 
joka päivä. Vaikka koira oli- 
si täysin kunnossa, ei hieron- 
nasta ole haittaa. 

Hieronnan aikana koiras- 
ta irtoaa yleensä paljon  kar- 

tä tekevä Tiina on tykästynyt 
työhönsä niin, että voisi kuvi- 
tella tekevänsä sitä kokopäi- 
väisesti. Vihijärvellä sijaitse- 
va Hurttahuoltamo tarjoaa 
myös lemmikkien hoitopalve- 
luita kaikenlaisille lemmikki- 
eläimille. 

S a l l a m a r i l a h t i v u o r i 

 
Neljän koiran omistaja Tii- 
na Siimekselä halusi oppia 
hieromaan omia koiriaan ja 
päätti opiskella koirien ur- 
heiluhierojaksi. Valmistuttu- 
aan vuonna 2012 hän perus- 
ti Hurttahuoltamon, joka tar- 
joaa hierontapalveluita myös 
muiden koirille. 

– Lähdin kouluun omien 
koirieni vuoksi. Innostuin 
hieronnasta kuitenkin paljon 
enemmän kuin olin osannut 
odottaa.  Heti valmistumise- 

ni jälkeen pistin Hurttahuol- 
tamon pystyyn ja nyt hieron 
koiria päivätyöni ohessa. 

Tieto koirien urheiluhiero- 
jasta on kulkenut puskaradi- 
on kautta uusien asiakkaiden 
korviin. 

Tiina tarjoaa hierontapal- 
veluja myös paikallisessa 
eläintarvikeliikkeessä, His- 
sunKissussa, kysynnän mu- 
kaan lauantaisin. 

Hieronta on hyväksi kai- 
kenlaisille koirille iästä ja ak- 
tiivisuudesta riippumatta. Se 
lisää koiran liikkuvuutta, pa- 

vinvointiin. Omistajat saatta- 
vat tuoda koiran hierottavak- 
si eläinlääkärin kehotuksesta 
tai silloin, kun ovat huoman- 
neet koiran olevan jäykkä ja 
esimerkiksi ontuvan. 

– Hieronta auttaa nivelri- 
kon hoidossa, koska nivel- 
rikkoinen koira varoo usein 
käyttämästä kipeää raajaa, ja 
se aiheuttaa pahoja jumeja li- 
haksistossa. 

 
Ennen hierontaa Tiina kar- 
toittaa koiran historiaa ja ter- 
veyttä koskevia tietoja. Omis- 

– Omistaja on yleensä aina 
mukana hieronnassa, ellei ky- 
se ole minulle erittäin tutusta 
yksilöstä. Omistaja istuu koi- 
ran pääpuolella, jotta koiran 
olisi helpompi rentoutua, Tii- 
na selventää. 

– Hieronnassa on mahdol- 
lisuus havaita myös sellaisia 
asioita koiran kehosta, joita 
ei vielä silmällä näe tai taval- 
lisella rapsuttelulla pysty ha- 
vaitsemaan. Tarpeen vaaties- 
sa kehotan omistajaa viemään 
koiran eläinlääkäriin tarkistu- 
tettavaksi. 

vaa pintaverenkierron tehos- 
tuessa. 

– Vähintäänkin koiran iho 
ja turkki on usein paremmas- 
sa kunnossa täältä lähtiessä. 
Hierontasession jälkeen saan 
usein keräillä karvakasoja 
pois lattialta. 

– Koiran pintaverenkier- 
ron tehostuessa ja hierovan 
liikkeen kohdistuessa karva- 
peitteen alla oleviin lihaksiin 
voi koirasta irrota huomat- 
tavakin määrä karvaa, Tiina 
naurahtaa. 

Sivutoimisesti hierontatyö- 

– Parasta tässä työssä on se 
oman kädenjäljen näkemi- 
nen. Hieronnan jälkeen koi- 
rat ovat rentoutuneita ja hy- 
vinvoivan näköisiä. Voisin 
tehdä tätä kokopäiväisesti- 
kin, jos asiakkaita olisi riittä- 
vän paljon. 

– Vihijärvellä sijaitsevan ta- 
lomme autotalliin on remon- 
toitu hierontatilojen  lisäk- 
si myös koirahoitola, johon 
menee yksi tai kaksi koiraa 
kerrallaan. Otamme hoitoon 
myös muita lemmikkieläimiä 
sopimuksen mukaan. 
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