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4 MAANANTAINA 21.8.2000KOTIMAA

Sivu 4 M S P K04*

•SELITEST-VITAMIINITUTKIMUS:
  – Tutkituta 27 eri vitamiini- ja hivenainetta
• Homeopaattinen iirisanalyysi, sekä tukiohjelma
• Särkevät lihaks./nivel, Hiivasyndr., Reuma, Astma, Allergiat...

(185,-)

Ajanvaraus: (myös ilt.) Puh. 09-466 619/ 0400-413 383

RON KIVIHARJUN vastaanotto Jyväskylässä Pe 25.8.2000
HOMEOPAATTI/IRIDOLOGI

MUSTAHERUKKAA
itse poimien 5,-/kg
Ilkka Lapinmäki

Petäjävesi
P. 854 704, 0500 511 235

Tervetuloa!

Jakku
598,-

Housut
298,-

Liituraita-
jakku

649,-
Housut

379,-

Syksyn
uutta

298,-

298,-

KAUPPAKATU 37 MA–PE 9.30–19, LA 10–17, PUH. 014-334 4700
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Puna-, mustaheruk-
kaa sekä karviaista
Muuramen Majalasta.
Opasteet Muuramen Teolli-
suuskylän risteyksestä (ent.
4-tieltä). Itsepoiminta klo
9-20 päivittäin til. p. 631908.

Puna- ja musta-

HERUKATHERUKATHERUKAT
Muuramen Toivolasta
Opasteet Saunakylältä
IRMA MALINEN

P. 631 839,  040 541 3669

Tavallista parempi ruokakauppa!

Plussaa ostoksistasi.

Tarjoukset voimassa
 ma-ti 21.-22.8.

6,90

10,00

chiquita
banaanit

  7,90
järvisuomen

kalkkuna-
paistijauheliha

300 g

  9,90
rasia

tuoreet
kookkaat

keiteleen muikut

kg
14,90

LÄNSIVÄYLÄFORUM
Juha Alkila Oy, Forum,  Asemakatu 5, 40100 Jyväskylä.

Puh. 3381311,  ark. 9-21, la 9-18, su 12-18.
Reijo Jylhä, Savelankatu 1, 40630 Jyväskylä.

Puh. 014-339 93000,  ark. 9-20, la 9-18, su 12-18.
Lauri Ojanperä, Tourula,  Ailakinkatu 2, 40100 Jyväskylä.

Puh. 014-339 9000,  ark. 9-21, la 9-18, su 12-18.

ISOETU

kotimainen
jäävuorisalaatti

  7,90
kg

sekahiivaleipä
500 g

  5,90
ps

portin
lihapyörykät ja
jauhelihapihvit

360-400 g

  7,90
pkt

portin
keittokinkku,
palvikinkku ja

kotim. metvursti
300 g

14,90
kalapuikot 250 g

  3,90

kg

pkt

(11,80/kg)

ruisvehnäsämpylät
11 kpl/600 g

   6,90
ps

portin
lihapiirakat

4 kpl/400 g

  5,90
pkt

(15,60/kg)

tumma luumu,
unkari

kevyt- ja
%-viilit 200 g

(6,25/kg)

(49,67/kg)

(11,50/kg)(19,75-21,94/kg)

pkt

8 prk

pkt

(33,00/kg)

(14,75/kg)

kg

SUORAAN TUOTTAJALTA

VIRRAT
Rainer Liimatainen

Virtain Vaskiveden keskustan
tuntumassa paloi sunnuntain
vastaisena yönä vanha hirsira-
kenteinen asuintalo, jonka rau-
nioista löydettiin iltapäivällä
miehen ruumis. Ruumista ei ole
toistaiseksi tunnistettu. Talossa
asui vuonna 1968 syntynyt mies.

Palon havaitsi kello 23:n ai-
kaan lähinaapuri, joka hälytti
paikalle Virtain palokunnan.
Liekkien irtipääsyn syy ei ole
selvillä.

Kooltaan 15x8-metrinen ra-
kennus tuhoutui pahoin. Pystyyn
jäi vain vähän hirsiseinää.

Mies kuoli
palossa
Virroilla

JYVÄSKYLÄ
Outi Laatikainen

Keski-Suomen hätäkeskuksen
ralliviikonloppu vierähti vilk-
kaissa tunnelmissa. Perjantai ja
lauantai olivat kiireisiä. Sunnun-
tai valkeni jonkin verran rauhal-
lisempana kuin edelliset päivät.
Työntekijät saivat hääriä työn-
touhussa koko ajan.

— Puheluita on tullut ehkä
noin 30 prosenttia enemmän
kuin tavallisena viikonloppuna,
arvioi ylikonstaapeli Jorma Ijäs
hätäkeskuksesta sunnuntaina il-
tapäivällä puoli kahden aikaan.

Perjantai-illan ja sunnuntai-il-
tapäivän välisenä aikana keskuk-
sen puhelinlangat pirisivät 1 427
kertaa. Näistä noin 1300 johti
hälytykseen. 

Useimmiten kyse oli pikku
kolarista, sairastapauksesta tai
paloasiasta.

Ijäs kertoo, että viikonlopun
soitot olivat asiallisia. Jotkut to-
sin kyselivät ja valittelivat
asioista, jotka eivät kuulu hätä-
keskuksen vastuulle. Kaikki ei-
vät kestäneet esimerkiksi rallilii-
kenteen ruuhkia.

Kysymyksiä maan
ja taivaan väliltä

Ruuhkavihaajien lisäksi luu-
riin tarttuvat kansalaiset, jotka
haluavat selvyyttä milloin mi-
hinkin asiaan.

— Ihmiset kyselevät kaikkea
maan ja taivaan väliltä. Joudum-
me vastaamaan kaikennäköisiin
kysymyksiin, Ijäs naureskelee.

Yleisiä ovat tiedustelut kadon-
neiden tavaroiden perään. Monet
haluavat ilmoittaa, että he ovat
hukanneet pankkikorttinsa. Saat-
taapa soittaja udella hätäilmoi-
tusten vastaanottajalta myös sitä,

kuinka paljon tämä laittaa kaura-
puuroonsa suolaa. Kaikille ei ole
selvinnyt, että hätäkeskuksen
tarkoitus on välittää apua akuut-
teihin hätätilanteisiin.

Ijäs kertoo, ettei hätäkeskuk-
sessa varauduttu rallia varten
millään erityisellä tavalla.

— Se, mikä tulee, niin se hoi-
detaan, hän tiivistää keskuksen
toimintaperiaatteen.

Sunnuntaina iltapäivällä hätä-
keskuksessa oli viisi hälytyspäi-
vystäjää. Perjantaina ja lauantai-
na miehityksen vahvuus oli kuu-
si—seitsemän. Tavallisina vii-
konloppuina henkilökuntaa istuu
puhelimien ääressä suunnilleen
saman verran. Vaikka linjat kä-
vivät kuumina, ralli ei jäänyt
paitsioon.

— Seuraamme rallin kulkua
televisiosta. Olemme tilanteen
tasalla, Ijäs kertoi sunnuntaina
iltapäivällä.

■ ”Paljonko kaurapuuroon laitetaan suolaa”, saattaa soittaja 
kysyä hätäilmoitusten vastaanottajalta.

Hätäkeskuksen
ralliviikonloppu
tasaisen kiireinen

HELSINKI
STT

Itäisen Suomenlahden
yht'äkkiset lintukuolemat uhkaa-
vat pienten lintuyhdyskuntien
kuten uhanalaisten etelänkiislo-
jen olemassoloa.

Esimerkkinä Suomenlahden
huolestuttavista lintutuhoista
puistonjohtaja Erkki Virolainen
Metsähallituksesta mainitsee ete-
länkiislan sukuisen ruokin ja sen
runsaat kuolemat kuluvan vuo-
den aikana. Lintukuolemien ta-
kia ruokkikanta on vähentynyt
tänä vuonna 60—80 prosentilla.

— Etelänkiisla kuuluu ruokin
sukuisiin lintuihin. Muutaman
kymmenen parin kiislayhdys-
kunnassa ruokkikuolemia vas-
taava harvennus merkitsee koko

etelänkiislakannan pyyhkiyty-
mistä hetkessä, Virolainen tote-
aa.

Pernajan Arpskärillä pesivä,
kymmenien parien etelänkiisla-
yhdyskunta on Suomen ainut,
vakiintunut yhdyskunta. Ahve-
nanmaalta löytyy sen lisäksi pie-
ni määrä etelänkiisloja.

Syyt hämärän
peitossa

— Itäisen Suomenlahden lin-
tukuolemia ei ole pystytty kos-
kaan aukottomasti selvittämään.
Syynä saattavat olla itäisen Suo-
menlahden yleisesti huono tilan-
ne, öljyonnettomuudet, saaste-
päästöt tai luonnon omat meka-
nismit, Virolainen kertoo.

Osa etelänkiisloista ajautuu

Suomen Luonnonsuojeluliiton
mukaan avomerikalastuksessa
käytettäviin ajoverkkoihin ja
kuolee.

Etelänkiisla on lintuvuorien
lintu, jota pesii Itämerellä 45 000
paria. Itämeren suurin, noin
10 000 parin yhdyskunta löytyy
Ruotsin Stora Karlsön ja Lilla
Karlsön lintupahdoilta, Gotlan-
nin länsipuolelta.

Uhanalainen etelänkiislakanta
vaarassa Suomenlahdella

—Kissan hyppiminen auton
takapenkillä säikäytti kuljettajan
niin, että hän ajoi ojaan. Onnet-
tomuus sattui lauantaina aamu-
päivällä Pieksämäellä 50 kilo-
metriä Varkauden suuntaan. Ete-
läsuomalaiselle naisautoilijalle ei
käynyt kuinkaan, mutta auto jou-
duttiin hinaamaan pois.

JYVÄSKYLÄ
Outi Laatikainen

Vuonna 1978 syntynyt mies
löi ja potkaisi vuonna 1976 syn-
tynyttä miestä Kilpisenkatu 6:n
kohdalla Jyväskylässä perjantain
ja lauantain välisenä yönä kol-
men aikaan. Vanhemman mie-
hen alahuuleen tuli haava.

Mies löi vuonna 1964 synty-
nyttä miestä kaksi kertaa kasvoi-
hin Väinönkatu 9:n kohdalla Jy-
väskylässä perjantain ja lauan-
tain välisenä yönä vähän ennen
yhtä. Mies sai nenänvarteensa
viiden senttimetrin pituisen haa-
van.

Miesten välille oli kehkeyty-
nyt riitaa ravintolassa. He lähti-
vät selvittelemään välejään ulos
kadulle.

Hakkaajat
heiluivat
Jyväskylässä

PIHTIPUDAS
Esa Kilponen

Erämaalammilla kalastamassa
ollut haapajärveläinen mies ek-
syi kalaporukastaan myöhään
lauantai-iltana Pihtiputaan Muu-
rasjärvellä. Hänet löydettiin hy-
vässä kunnossa sunnuntaina ilta-
päivällä etsintöjen tuloksena.

Kolme haapajärveläistä mies-
tä olivat vaihtamassa kalapaik-
kaa Syväjärveltä Nuoraselle, kun
sumussa ja hämärässä vanhin
porukasta joutui hukkaan. Kun
häntä ei aamullakaan löydetty,
hälytettiin paikalle viranomaiset.
Poliisien, kyläläisten, Pihtipu-
taan Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun, poliisikoiran ja etsintä-
kopterin avulla taivasalla yöpy-
nyt mies löytyi viidessä tunnissa
hänen noustuaan junaradalle.

Kalamies
kateissa yön yli
Muurasjärvellä

KORPILAHTI
Rainer Liimatainen

Korpilahden Saakoskella sat-
tui lauantai-iltana MM-ralliruuh-
kassa kolmen henkilöauton ket-
jukolari. Rysäyksessä mukana
olleissa autoissa matkanneet sel-
visivät lievillä vammoilla.

Kolari sattui yhtenäisessä au-
tojonossa valtatiellä 9. Yksi jo-
nossa ajaneista autoista pysähtyi,
eivätkä kahden takana tulleen
auton kuljettajat ehtineet pysäyt-
tää ajokkejaan ajoissa.

Kolme autoa
kolaroi MM-
ralliruuhkassa

SAARIJÄRVI
Aki Heinonen

Hirvi jouduttiin lopettamaan
kolarin seurauksena Saarijärvel-
lä sunnuntaina. Kolari tapahtui
valtatie kolmellatoista Kelkka-
mäessä.

Autoa kuljettanut mies louk-
kaantui päähän ja selkään, ja hä-
net toimitettiin keskussairaalaan.
Onnettomuuspaikalla mies oli
tajuissaan. Hänen lisäkseen au-
tossa olivat miehen vaimo ja ta-
kapenkillä turvaistuimessa 3-
vuotias lapsi. Hänelle ei aiheutu-
nut vammoja.

Hirvi hyppäsi auton eteen val-
tatien oikealta puolella. Törmäys
tapahtui keskellä tietä. Ensin hir-
vi paiskautui vasten tuulilasia ja
sinkoutui sen jälkeen tien oheen.
Paikalle osuneet metsästäjän lo-
pettivat loukkaantuneen hirven.

Hirvikolari
Saarijärven
Kelkkamäessä


