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SISÄLLYS

Lotto
Alustava voitonjako: 7 oi-
kein ei yhtään kappaletta,
6+lisänumero oikein 17 kpl
voitto-osuus 77 456 mk, 6
oikein 10 910 mk, 5 oikein
245 mk, 4 oikein 57 mk.

Jokeri
Alustava voitonjako: 7 oi-
kein ei yhtään kappaletta,
6 oikein ei yhtään kappa-
letta, 5 oikein 12 kpl
28 038 mk, 4 oikein 2 649
mk, 3 oikein 251 mk, 2 oi-
kein 54 mk.

SUNNUNTAINA
20.8.2000
LOTTO

Lisänumerot:  20, 24, 25
Jokeri:  3 1 4 5 6 5 0

4 6 8 13

15 22 37

Päijänteen historia
kirjoittamatta
Yhteiskuntatieteiden tohtori,
historiantutkija Esa Sironen
käsittelee artikkelissaan Päi-
jänteestä tehtyä kirjallisuutta.
Sirosen mukaan Päijänteen
kulttuurihistoria on vielä kir-
joittamatta.
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KULTTUURI

Jolon ”sissit”
pelkäsivät iskua
Abu Sayyaf- muslimisieppa-
reiden panttivankien vapaut-
tamiseen pyrkineet neuvotte-
lijat palasivat joukkion leiristä
tyhjin käsin lauantaina. Kid-
nappaajat kieltäytyivät va-
pauttamasta kaikkia 12:a
länsimaista vankia kerralla.
— Meidän on jatkettava neu-
votteluja, totesi Libyan edus-
taja Rajab Azzarouq palattu-
aan leiristä.
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ULKOMAAT

Keihäsvalinnat
vaikeutuivat
Kalevan kisojen miesten kei-
häskilpailu muodostui mel-
koisen vaisuksi. Voiton vei
odotetusti Aki Parviainen,
mutta hän sai keihään lentä-
mään vain 84,29 metriin. Tu-
los on hänen heikoin tänä
vuonna.

Toiseksi sijoittui Matti När-
hi tuloksella 82,56. Viitasaa-
relainen onnistui sekoitta-
maan olympiavalintoja, sillä
periaatteessa olympiamat-
kalle oli tarkoitus valita Kale-
van kisojen kaksi parasta,
mutta Närheltä on Olympia-
komitean raja 83,00 rikko-
matta.
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Lukija-asiamies
Vuoden 1999 alusta Keskisuoma-
laisen lukijoilla on oma asiamies,
ylijohtaja Kalevi Kivistö. Mikäli
lukijoiden ja toimituksen välisissä
asiallisissa pulmatilanteissa ei
neuvotellen päästä yhteisymmär-
rykseen, voidaan asiaan pyytää lu-
kija-asiamiehen kanta. Lisätietoja:
toimituksen sihteeri Marja Pelko-
nen, puh (014) 622 251.

Toimitus: (014) 622 000 tai
622 271, fax 622 272, 

tiepal@keskisuomalainen.fi
Osoite: PL 159, 40101 Jyväskylä.
Ilmoitukset: 622 133, fax 622 380,
aspal@keskisuomalainen.fi
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Marja-Riitta Vuorela

Esiopetuksen pitäisi vahvis-
taa lapsen kouluvalmiuksia,
mutta ei opettaa lukemaan ja
laskemaan. Jotainhan pitää jät-
tää ekaluokallekin. Käydäänkö
hajanaisella esi- ja alkuopetus-
kentällä ekaluokka kuitenkin
käytännössä kahteen kertaan?

Opetushallituksen ylijohtaja
Aslak Lindström myöntää, että
esiopetuksen sisältö on vielä

kesken, mutta kunhan uusi esi-
opetussuunnitelma palaa syk-
syn aikana lausuntokierroksel-
taan, tulee esikoulu muotoutu-
maan sellaiseksi kuin se on tar-
koitettu.

– Esiopetusta ei haluta kou-
lumaiseksi, mutta yksi vaara
on malttavatko esikoulun jär-
jestäjät pysyä uomissaan.

Lindström pelkää, että päi-
väkodeissa halutaan tehdä liian
suurta pesäeroa muuhun päivä-
kotitoimintaan liian tieto-

painotteisella esiopetusohjel-
malla. Toinen kysymys on jak-
saako koulu jäykkyydeltään
muotoutua esikoululaisen ta-
solle.

Esikoulun aloitti tänä syksy-
nä yli 57 000 kuusivuotiasta.
Suurin osa Suomen kunnista
käynnisti esiopetuksen jo nyt,
vaikka laki velvoittaa siihen
vasta vuoden kuluttua.

Esiopetus vaarassa painottua
tietoon taidon kustannuksella

JYRKI TERVO

Jos on 5 markkaa rahaa ja ostaa 3 markalla karkkia, paljonko jää jäljelle? Samuli Hakala ja Ville
Lassila viittaavat tietävänsä, mutta malttavat odottaa vuoroaan. Sen he ovat oppineet esikoulussa.

JYVÄSKYLÄ
Arja Hankilanoja

Nokia tuo Jyväskylään kuu-
minta tuotekehitystään. Se pe-
rustaa yksikön, joka ryhtyy teke-

mään tekstiviestikeskuksia ja
wap-ratkaisuja teleoperaattoreil-
le.

— Kyllä wapia viedään vah-
vasti eteenpäin, sanoo tuotekehi-
tyspäällikkö Janne Surakka. Hän

vetää Jyväskylän yksikköä, joka
sijoittuu Mattilanniemeen pian
valmistuvaan Nokian kolman-
teen taloon.

Tuotekehitysosasto kuuluu
Nokian kansainväliseen liiketoi-

mintayksikköön. Jyväskylä on-
kin poikkeus Nokian linjasta,
sillä uudet yksiköt nousevat
muutoin ulkomaille.

Surakka arvioi, että yksikkö
tarjoaa useita kymmeniä uusia

työpaikkoja. Lisäksi se hänen
mukaansa haluaa tiiviiseen yh-
teistyöhön paikallisten it- yritys-
ten ja oppilaitosten kanssa.

■ Yksikkö kehittää wap-ratkaisuja ja luo useita kymmeniä työpaikkoja.

Nokia tuo uuden huippu-
yksikön Mattilanniemeen

— Tänne mahtuu, uuden tuotekehitysyksikön vetäjä Janne Surakka ihastelee Nokian pian valmistuvaa taloa Mattilanniemessä.

Hannu Virtanen

Suomen Asiakastieto Oy:n toi-
mitusjohtaja Mikko Parjanne ha-
luaisi Suomeen luottorekisterin,
jossa näkyisi miten suuri velka-
taakka ja millainen luotonmaksu-
kyky luottoa hakevalla ihmisellä
on.

– Nyt esimerkiksi pikaluottoa
myöntävä pankki ei välttämättä
tiedä, että asiakkaalla on toisesta
rahalaitoksesta monen kymppi-

tonnin vastaava laina. Luotonha-
kijalla voi olla lisäksi kymmeniä
luotto- ja maksuvälinekortteja.
Vaikka korteissa luottoraja on
yleensä vain muutama tonni, niin
useita kortteja käyttämällä ihmi-
nen voi hankkiutua kestämättö-
mään taloudelliseen tilanteeseen,
Parjanne sanoo.

Suomen Asiakastieto on Meri-
tan, Leonian, Osuuspankin ja
Luottokunnan 80-prosenttisesti
omistama luottotietoyhtiö. Luot-
tohäiriötä pitkään seurannut Par-

janne on huolissaan etenkin nuor-
ten kyvystä ja halusta maksaa
laskujaan.

– Yksityisten ihmisten luotto-
häiriöiden määrä on kasvanut
heinäkuun viimeisen päivän tilas-
ton mukaan kahdeksan prosenttia
verrattuna viime vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan. 25-vuotiaiden
sukupolvi on voimakkaasti edus-
tettuna tässä tilastossa, hän sa-
noo.

Parjanne kiinnittää huomiota
myös internetkaupan luottoriskei-

hin.
– Huomattava osa sähköisen

verkon kauppiaista ei tarkista
asiakkaittensa luottotietoja, vaan
he ottavat usein kovankin riskin.
On vain ajan kysymys, milloin
huijarit huomaavat internetin
suomat mahdollisuudet, hän sa-
noo.

Asiakastiedon johtaja
haluaisi Suomeen luottorekisterin

Mikko Parjanne.
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MATTI SALMI

TALOUS 8

MOSKOVA
STT, AFP, Reuters

Venäjän viranomaiset arvelivat
lauantaina, että ydinsukellusvene
Kurskissa tuskin on enää elossa
ketään.

Osa Kurskin miehistöstä kuoli
todennäköisesti heti turman sa-
tuttua. Asiasta ilmoitti Venäjän
pohjoisen laivaston laivastoko-
mentaja Mikhail Motsak RTR-te-
levisiokanavan haastattelussa
lauantaina.

Motsakin mukaan sukellusve-
neen etuosassa olleet kuolivat
melko varmasti turmassa heti.
Motsak arveli myös, että sukel-
lusveneeseen alkoi tulvia vettä
heti onnettomuuden jälkeen.

— Olemme jo ylittäneet sen
kriittisen rajan, jonka olemme ar-
velleet miehistön selviytymisellä
olevan, Motsak sanoi.

Brittiläiset ja norjalaiset pelas-
tusmiehistöt saapuivat lauantai-
iltanan uppoamisalueelle Barent-
sinmerelle.

Brittialuksessa on minisukel-
lusvene LR5, jota on kuvattu
"vedenalaiseksi helikopteriksi".

Venäjä:
Kurskin
miehistö
jo kuollut
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Lasse Kangas

Etelä-Pohjanmaa peltolakeuk-
sien kuvaajana tunnettu Benjam
Pöntinen tekee parhaillaan kan-
sainväliseen jakeluun suunnattua
dokumenttielokuvaa liito-oravis-
ta. Yhteistyössä jyväskyläläisen
Mediatuotanto Amogos Oy:n
kanssa tehtävä elokuva kertoo lii-
to-oravan elämästä keskellä poh-
joista luontoa eri vuodenaikoina.

Elokuvan ohjaa jyväskyläläi-
nen tv-dokumenttien tekijä Harri
Paavola. Liito-oravia vuosia tut-
kinut ja kuvannut Benjam Pönti-
nen on elokuvan toinen kuvaaja
ja päähenkilö.

Elokuvan tuottaa helsinkiläi-
nen Mandart Production, joka on
noussut yhdeksi Skandinavian
tuotteliaimmaksi luontoelokuvien
tuotantoyksiköksi. Elokuva liito-
oravista valmistuu syksyllä 2002.

Benjam Pöntinen on tuottanut
useita kirjoja pohjalaisesta luon-
nosta. Hän on saanut kuvistaan
myös kansainvälistä tunnustusta.
Viime vuosina hänen pääkohtee-
naan on ollut juuri liito-orava.
Pöntinen kertoo etsineensä ja tut-
kineensa liitto-oravia ainakin pari
vuotta ympäri maakuntaa, kunnes
hän löysi niitä Nurmon Onnelan-
tieltä kotipihansa puista.

Vuonna 1996 ilmestynyt Pön-
tisen teos Liito-oravan metsä si-
sältää ainutlaatuisia kuvia vanho-
jen metsien salaperäisistä liitäjis-
tä.

Luonto-
elokuva
liito-oravasta

Benjam Pöntinen. 
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JYVÄSKYLÄ
Erkki Kinnunen

Marcus Grönholm sai lauantai-
na tukevan otteen ensimmäisestä
voitostaan Jyväskylän MM-rallis-
sa. Häntä tiukasti ahdistellut
Richard Burns ajoi ulos Juupajo-

ella ja joutui
keskeyttä-
mään.

Grönholm
starttaa tä-
nään viimei-
sen rallipäi-
vän viidelle
erikoisko-
keelle lähes
minuutin joh-
toasemasta.
Vain ulosajo
tai tekniset
ongelmat

voivat viedä kisan selvästi no-
peimmalta mieheltä voiton ja
nousun MM-sarjan kärkeen.

Grönholmin takana käydään
kutkuttava neljän miehen taistelu
kahdesta palkintopallisijasta.
Loistavaa ajoaan lauantaina jat-
kanut yksityiskuljettaja Harri Ro-
vanperä, Skotlannin Colin
McRae, Tommi Mäkinen ja Se-
bastian Lindholm ovat ahtautu-
neet vajaan 40 sekunnin sisään
toisistaan.

Rovanperä jatkaa kilpailua toi-
selta sijalta 56 sekuntia Grönhol-
mille jääneenä. McRae hengittää
jyväskyläläisen niskaan 17 se-
kunnin päässä.

Legendaarinen Ouninpohjan
erikoiskoe pilasi Laukaan legen-
dan Juha Kankkusen päivän.
Kankkunen putosi neljänneltä si-
jalta 13:nneksi, kun hän joutui
vaihtaamaan autoonsa renkaan
tuhansien katsojien silmien alla
koko kilpailun pisimmällä eri-
koiskokeella.

Grönholmilla tukeva
ote MM-rallin voitosta

RISTO AALTO

Richard Burnsin ralli päättyi Juupajoen erikoiskokeen maalin jälkei-
seen pusikkoon.

Marcus Grön-
holm ei kukaan
ota enää ajamal-
la kiinni.
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