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Maarit Lantto-Tolvanen

Vaikka tänä syksynä on ollut
vähän sieniä, myrkytyksiltä ei
ole vältytty. Muutama päivä sit-
ten Kirurgisessa sairaalassa Hel-
singissä jouduttiin tekemään
maksansiirto naiselle, joka oli
vahingossa syönyt valkokärpäs-
sieniä. Edellisestä sienimyrky-
tyksen aiheuttaneesta maksan-
siirrosta on jo yhdeksän vuotta,
kertoo professori Krister
Höckerstedt Helsingin yliopis-
tollisesta sairaalasta (HYKS).

Vielä tehohoidossa oleva poti-
las on Höckerstedtin mukaan pe-
rehtynyt sieniin ja luulikin poi-
mivansa vaarattomia valkoisia
herkkusieniä. Saman virheen te-
ki myös edellinen siirtopotilas.

— Näissä sienissä virhemah-
dollisuus on hyvin suuri. Paras
tapa erottaa on se, että valkoisen
kärpässienen jalassa on tuppi,
sukka. Se on sillä aina iästä riip-
pumatta. Herkkusienellä tuppea
ei ole.

— Jos tekee niin kuin sienes-
täjän ei pitäisi, että katkaisee ja-
lan, tuppi jää maahan, eikä sitä
huomaa, hän varoittaa.

Siirrännäisen saaneella poti-
laalla oli Krister Höckerstedtin
mukaan onnea siinä, että heillä
oli uusi maksa jo tiedossa, vaik-
ka se olikin tarkoitettu toiselle
henkilölle, jolla ei kuitenkaan ol-
lut yhtä akuuttia tarvetta. Näin
päätös siirrosta voitiin tehdä
kahden tunnin sisällä. Maksan
siirtoa tarvitaan joskus muuta-
massa tunnissa.

Yhdeksän vuotta sitten siirrän-
näisen saanut voi nyt hyvin.

Oireet ensin
hyvin yleisiä

Valkokärpässieni tuhoaa mak-
san nopeasti. Ensimmäiset oireet
voivat alkaa vasta kahdeksan
tunnin päästä syömisestä. Myr-

kytys ilmenee ensin pahoinvoin-
tina, oksenteluna ja ripulina.
Seuraavana päivänä voi olla vä-
symystä ja mahdollisesti myös
vatsakipua.

Koska toisen vuorokauden oi-
reet ovat hyvin yleisiä, monet-
kaan eivät osaa yhdistää niitä
sieniin. Krister Höckerstedt ke-

hottaakin kaikkia epäilijöitä me-
nemään heti lääkäriin maksako-
keisiin. Maksa-arvot nousevat
aika nopeasti valtavan korkeiksi.

— Maksan siirto on ainoa
mahdollisuus, jos on syönyt vä-
hintään kaksi kärpässientä. Jo
1—2 sientä on tappava annos ai-
kuiselle ihmisille, hän kertoo

hengenvaarallisen sienen kava-
luudesta.

— Valkoisen kärpässienen
myrkky iskee vain maksaan.
Maksassa on ikäänkuin vastaan-
ottimet, räpylät, jotka odottavat
myrkkyä kuin palloa, hän kuvai-
lee.

Seitikit vaurioittavat puoles-

taan munuaisia. Näitä aiheutta-
vat suippumyrkkyseitikki ja kan-
gasmyrkkyseitikki. Krister
Höckerstedtin mukaan seitikki-
myrkytyksiä on ollut tänä syksy-
nä jo muutama. Koska myrkky
vaurioittaa munuaiset pysyvästi,
edessä on dialyysihoito ja siirto-
listalle joutuminen.

Vääränlainen
varmuus vaaraksi

Krister Höckerstedt on itsekin
innokas sienestäjä. Hänellä on
kuitenkin selvä periaate mitä hän
koriinsa laittaa.

— Olemme päättäneet, että
valkoisia sieniä emme kerää
lampaankääpää lukuunottamatta.

HYKS:n myrkytystietokes-
kukseen on tullut useita huoles-
tuneita soittoja tänäkin syksynä,
vaikka sieniä on toistaiseksi vä-
hän. 

Erikoislääkäri Kalle Hopun

mielestä tyypillisin myrkyllisiä
sieniä syönyt on aikuinen, joka
on sienestänyt paljon ja luulee
tuntevansa sienet hyvin. Hän
valmistaa niistä kunnon aterian
ja syö sen.

Vääränlainen varmuus onkin
vaarallinen asia.

— Ne jotka eivät tunne sieniä,
ovat hyvin varovaisia poimi-
maan.

Kalle Hoppu arvelee väärän
sienen joutuvan koriin usein siitä
syystä, että kokeneen sienestäjän
näkö alkaa iän myötä heikentyä,
eikä hän näe sieniä kunnolla.
Silmälasit olisikin syytä ottaa
metsään mukaan.

Valkokärpässieni kasvaa usein
kosteassa ja sammaleisessa kuu-
simetsässä, mutta niitä näkyy
myös kuivilla paikoilla. Kasvu-
kausi on myöhäiskesästä aikai-
seen syksyyn. Sieniä syöneiden
ja sienikirjojen mukaan maku on
mieto.

Valkokärpässienen ja herkkusienen
sekoittaminen voi viedä jopa hengen

MAURI KORHONEN: UUSI SIENIKIRJA

Valkokärpässieni on hengenvaarallinen sieni, joka voidaan sekoittaa turvalliseen valkoiseen herk-
kusieneen. Merkittävin ero siinä, että valkokärpässienen jalantyvi on aina turvonnut ja sen ympä-
rillä on tuppi.

Valkokärpässienen ja
valkoisen herkkusienen tärkeimmät erot

Valkokärpässieni Valkoiset herkkusienet

Nuoren sienen lakki on
munanmuotoinen.

Lakki on tahmea, kuivana
kiiltävä.

Heltat ovat valkoiset.

Jalantyvi on turvonnut,
ja sen ympärillä on iso,
väljä tuppi.

Kasvaa usein syvällä
metsän sammalikossa.

Nuoret sienet ovat pallo-
maisia, usein laeltaan 
hiukan litistyneitä.

Lakki on kuiva ja himmeä.

Heltat ovat värilliset. Ensin
harmaat tai ruusunpunai-
set, myöhemmin ruskeat
tai mustat.

Jalantyvi voi joskus olla
hiukan turvonnut, mutta
tuppi puuttuu.

Metsässä kasvavan herk-
kusienen löytää yleensä
neulaskarikkeesta kuusen
alta, ei koskaan samma-
likosta.
Tavallisimmin herkkusienet
kasvavat ruohikolla.

Lähde: Holmberg-Marklund: Sieniopas
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Rautpohja

Ylimääräinen
pysäköintialue

P

■ Kärpässientä syönyt nainen joutui muutama päivä sitten maksansiirtoon.

JYVÄSKYLÄ
Kirsi-Marja Kukkohovi

Ralliautoilu joko ihastuttaa tai
itketyttää. Samoin Jyväskylän
Suurajot joko kiinnostavat tai vi-
hastuttavat. 

Jyväskylästä MM-ralleja ei
kuitenkaan haluta päästää pois,
vaikka Tampere niitä havittelee-
kin.

Keravalainen Satu Aittomäki
seuraili torstaina Jyväskylän kä-
velykadun rallimeininkiä työ-
matkansa lomassa. Itse ralleja
hän ei pääse seuraamaan töiden
vuoksi.

— Olen kyllä aikaisempina
vuosina ollut täällä Suurajoissa.
Nyt en ikävä kyllä voi, Aittomä-
ki harmitteli.

Aittomäen mielestä mootto-
riurheilu on hyvä juttu, sillä se
kiinnostaa isoa joukkoa ihmisiä.
Hän ei innostunut ajatuksesta,
että MM-rallit siirtyisivät Tam-
pereelle.

— Kyllä ne kuuluvat Jyväsky-
lään, kun ne ovat aina olleet tääl-
lä, Aittomäki totesi.

Jyväskyläläisellä Mikko
Paanasella ei sen sijaan ollut
mitään esteitä rallien seuraami-
selle, ja hän aikoikin seurata ral-

leja. Paananen suunnitteli mene-
vänsä Hippokselle katselemaan
ainakin kaksia ajoja.

Hänen mielestään Suurajot
ovat hyvää viihdettä, ja ajoja on-
kin tullut seurattua muutaman
vuoden ajan.

— Hienoa, kun täällä on täl-
lainen suuri tapahtuma... paljon
ihmisiä ja kaikenlaista. Ei näitä
ajoja Tampereelle anneta, Paana-
nen tokaisi.

Rallit rasite
ympäristölle

Myöskin jyväskyläläinen Ami
Peltomäki oli innoissaan Suur-

ajoista. Tänä vuonna hän aikoi
seurata paria pikataipaletta. Hän
on seurannut kisoja myös aikai-
sempinakin vuosina.

— Kyllähän nämä Suurajot
tarpeelliset ovat. Varsinkin nyt,
kun kaupunkikierros jätettiin
pois, Peltomäki tuumasi.

Peltomäkikään ei menisi anta-
maan MM-rallia muualle.

— Tänne ne kuuluvat. Sitä
paitsi ajot tuovat kaupungille
paljon tuloja, kun junia myöten
asutetaan ihmisiä, Peltomäki to-
tesi.

Jyväskyläläinen Juhani Salo-
nen aikoi seurata Suurajoja tele-
visiosta käsin.

— Nuorempana tuli seurattua
rallia paikan päällä ihan tarpeek-
si, Salonen naurahti.

Salonen pitää Suurajoja Jyväs-
kylälle tarpeellisena. Taksiautoi-
lijana hän tietää, että rallivieraat
tuovat Jyväskylälle arvokkaita
markkoja.

Helsinkiläinen Tanja Tuuli-
nen ei aikonut seurata suurajoja.
Hän oli torstaina Jyväskylässä
poikaystävänsä seurana kirjoitta-

massa vuokrasopimusta.
— Autourheilu ei kiinnosta.

Onhan se tietenkin tietynlaista
viihdettä, mutta itseäni se ei sy-
käytä. Sitäpaitsi moottoriurheilu
on ympäristölle kuluttavaa, Tuu-
linen pohti.

Vaikka Tuulinen ei itse seu-
raakaan ralleja, piti hän Jyväsky-
lää kuitenkin hyvänä paikkana
ralleille.

— Täällähän ne perinteetkin
ovat. Jos jossain pitää ajaa, niin
ajetaan sitten mieluummin tääl-
lä, Tuulinen totesi.

MM-Rallit halutaan pitää Jyväskylässä

Katukäräjät

Ami Peltomäki Tanja Tuulinen Satu Aittomäki Juhani Salonen Mikko Paananen

Keskisuomalainen

Jyväskylän MM-rallin Hip-
poksen erikoiskokeiden vuoksi
on järjestetty ylimääräistä pysä-
köintitilaa Länsi-Päijänteentielle.
Ajoneuvot on pysäköitävä järjes-
täjien osoittamille pysäköintipai-
koille.

Virheellisestä pysäköinnistä
voi seurata pysäköintivirhemak-
su tai ajoneuvon siirto hinausau-
tolla toiseen paikkaan.

Järjestäjät muistuttavat, että
kaupungin järjestyssääntö kieltää
pysäköinnin yksityisellä alueella
ilman lupaa, joten kiinteistöjen
pihoihin ei autoja saa jättää.

Hippoksen lähistöllä olevilla
kaduilla on voimassa vuoropysä-

köintijärjestely, joten kadun toi-
nen puoli tulee jättää vapaaksi.
Yksinkertaisinta on pysäköidä
keskustan pysäköintitaloihin ja
kävellä muutaman minuutin
matka Hippokselle.

Laajavuoren pysäköintipai-
koilla järjestysmiehet ohjaavat
pysäköintiä. Muistaa kannattaa,
että Haukkalan paikallistiellä py-
säköinti on kielletty tien molem-
min puolin.

Tavalliselle ralliväelle
lavoja ja irtokatsomoita
Rallin kaupunkierikoiskokeesta
vastaava Jouko Havu muistut-
taa silti, että Hippoksella tulee
olemaan ahdasta. Viisainta olisi
jättää auto kaupunkiin ja kävellä

kymmenen minuuttia rallipaikal-
le.

Hyvällä säällä Hippoksella voi
olla yli kymmenentuhatta ralli-
katsojaa. VIP-kylästä autojen vi-
linän kyllä näkee, mutta tavalli-
nen rallikansa joutuu helposti
tuijottelemaan toistensa niskoja.

Parhaat katselupaikat ovat Ha-
vun mukaan Rautpohjankadulla.
Kadun varrelle on ajettu muuta-
ma rekka, joiden lavalle voi kii-
vetä seuraamaan autoja.

Pesäpallostadionin katsomoita
on siirretty siten, että niiltä voi
seurata rallia. Samoin Hippos-
hallista on kannettu liikuteltavat
katsomot ulos. Hippos-hallin
edustan kivetykselle on taas Ha-
vun mukaan varattu tilaa pyörä-
tuolilla liikkuville.

Ajoille ylimääräistä 
pysäköintitilaa JYVÄSKYLÄ

Päivi Kujala

Jyväskylän lentoaseman mat-
kustajamäärä nousee MM-rallin
aikoihin lähes kaksinkertaiseksi,
normaalista 6 000:sta yli
10 000:een kahden viikon aika-
na. Vuorokoneiden lisäksi lento-
aseman taivaalla pörrää tavallis-
ta enemmän tilauslentoja, tallien
omia kuljetuksia ja yksityisiä
koneita sekä helikoptereita.

— Vaikuttaa siltä, että liiken-
ne lentoasemalla vilkastuu vuosi
vuodelta MM-rallin aikana, len-
toaseman päällikkö Markku
Linna toteaa.

Finnair Oy lentää perjantaina
ja maanantaina yhden ylimääräi-
sen vuoron ja muutamalla len-
nolla on viikonvaihteen seutuna
tavallista suuremmat koneet.

Rallikansaa on saapunut kau-
punkiin pikku hiljaa, mutta pa-

luuruuhka keskittyy sunnuntai-
hin ja maanantaihin. Finnairin
lähtevien matkustajien määrä
nousee silloin yli tuhanteen eli
huomattavasti tavallista suurem-
maksi. Joitakin vapaita paikkoja
koneista saattaa kuitenkin löy-
tyä, asemapalvelupäällikkö Jari
Särkänlahti kertoo.

Rautateillä tavallisten junien
ja vaunujen määrä on rallivii-
konloppuna sama kuin viikon-
loppuina yleensäkin, ja paikkoja
löytyy sekä meno- että paluulii-
kenteeseen. Tilausjunia Jyväsky-
lään saapuu kuitenkin peräti kol-
me aikaisempien vuosien yhden
sijaan. Tilausjunista yksi on ma-
kuuvaunujuna, jossa voi yöpyä
kolmisensataa rallivierasta.

AKK Sportsin ja Nesteen ti-
laamat junat ajetaan Rautpohjan
raiteelle, josta matkustajat pääse-
vät kävellen Hippoksen erikois-
kokeelle.

Ralli tuplaa lentoaseman
matkustajamäärän

ÄÄNEKOSKI
Lauri Martinmäki

Äänekosken kaupunki patiste-
lee ylläpitämäänsä A-klinikkaa
ja terveysyhtymän alaisuudessa
Suolahdessa toimivaa mielenter-
veystoimistoa muuttamaan yh-
teisiin tiloihin Äänekoskelle.
Yhteisillä tiloilla halutaan tehos-
taa ja helpottaa palveluyksiköi-
den keskinäistä yhteistyötä.

Kaupunginjohtaja Arto Le-
pistön mukaan palvelut voi-
taisiin sijoittaa Kapiteeli Oy:ltä
vuokrattaviin tiloihin Viiskul-

man entiseen postitaloon. Suo-
lahteen varauduttaisiin järjestä-
mään mielenterveystoimiston si-
vuvastaanotto.

Lepistön kaupunginhallituk-
selle valmisteleman periaaterat-
kaisun mukaan kaupunki suorit-
taisi entisessä postitalossa tarvit-
tavat muutostyöt, joiden hinnak-
si on laskettu 1,3 miljoonaa
markkaa. 

Tilat vuokrattaisiin edelleen
Ääneseudun terveydenhuollon
kuntayhtymälle.

Äänekosken hallitus pohtii
Lepistön esitystä maanantaina.

A-klinikkaa ja mielen-
terveystoimistoa 
patistellaan yhteisiin 
tiloihin Äänekoskella

MULTIA
Rainer Liimatainen

Vehkoon Erän Mika Mäkelä
ampui tarkimmin Multian ampu-
maradalla keskiviikkona pide-
tyissä avoimissa karhunammun-
takilpailuissa. 

B-sarjan voiton vei Tarhan
Jahdin Erkki Lampinen. Kisan
järjesti Multian Riistanhoitoyh-
distys.

A-sarja: 1) Mika Mäkelä Veh-
koon Erä 87 pistettä, 2) Seppo

Välkky Multia 71, 3) Tapio Kes-
kinen Jyväskylän ms. 65, 4) Sa-
kari Kierros Vehkoon Erä 63, 5)
Jari Peltonen Pänkäläisen hs. 63,
6) Ismo Rajakangas Tarhan Jahti
62.

B-sarja: 1) Erkki Lampinen
Tarhan Jahti 81, 2) Rauno Aho-
nen Multian MKS 73, 3) Yrjö
Asp Jyväskylän ms. 60, 4) Tau-
no Lehtomäki Multian MKS 54,
5) Aapo Haahkala Tarhan Jahti
53, 6) Erkki Lehtomäki Riutta-
mäen hs. 52.

Mäkelä tarkin Multian
karhunammuntakisassa

SALO
STT

Salon käräjäoikeus sai torstai-
na liikemies Jussi Uotin seikka-
peräisen vastauksen hänelle yli
kolme vuotta sitten luettuihin
syytteisiin. Jussi Uoti kiistää ol-
leensa mitenkään osallinen Lou-
nais-Suomen Säästöpankille
(LSP) aiheutettuun noin 100
miljoonan markan vahinkoon.

Vastausta oli jouduttu odotta-
maan pitkään mm. siksi, että tör-
keästä petoksesta syytteessä ole-
va Uoti on vaihtanut useasti
asianajajaansa.

Nykyinen asianajaja Tero Sii-
konen oli laatinut käräjäoikeu-
delle lähes 100-sivuisen vastauk-
sen. Tehtäväänsä hän oli paneu-
tunut niin huolella, että oli vas-
tannut kaiken muun ohella myös
asiakohtaan, josta Jussi Uoti ei

edes ole syytteessä.
Oikeuden puheenjohtaja Ve-

sa-Matti Valkama myönsi, että
syytteet ovat ilmeisesti jossain
määrin epäselviä jutun poik-
keuksellisen haastamismenette-
lyn takia. 

Syytettyjen haastamisen lailli-
suutta tutkittiin nimittäin pitkään
ylemmissä oikeusasteissa, kun
haluttiin varmistautua ulkomailla
oleskelleiden syytettyjen haasta-
misen laillisuudesta.

Uoti-juttu on yksi haara
LSP:ssä vuonna 1991 tapahtu-
neista luottojärjestelyistä. Tör-
keistä petoksista syytteessä ole-
vien Jussi ja Kari Uotin sekä In-
terbankin entisen toimitusjohta-
jan Juha Sorviston väitetään ai-
heuttaneen pankille 100 miljoo-
nan vahingot. Juttuun on lisäksi
sekaantunut viisi muuta henki-
löä.

Liikemies Jussi Uoti 
vastasi oikeudessa  
yli kolme vuotta sitten
luettuihin syytteisiin


