Soita juttuvinkki
toimittajallemme

622 271

Keskiviikkona 22.8.2001

Jyväskylän MM-kilpailu on malliralli,
mutta tulevaisuudessa on myös uhkia
■ Rallin

maailmanmestaruussarjasta yritetään kehittää markkinoita kiinnostava tuote.

KOTIMAA
Riikolan tila
myytiin 3,9
miljoonalla markalla
Jyväskylän kaupunki on myynyt Laukaan Valkolan kylässä
sijaitsevan Riikolan tilan 3,9
miljoonalla markalla Leena
Ritvalle. Valtuusto vahvisti
kaupan maanantaina yksimielisesti.
SIVU 8

Vasemmistoliitto
haluaa budjettiin
työllistämisrahaa
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kehottaa hallitusta varautumaan siihen, että työllisyyden parantamiseksi tarvitaan uusia toimia ja lisää rahaa. Se haluaisi myös tehdä
vielä muutoksia hallituksen
budjettiesitykseen.
SIVU 8

TALOUS
Ex-vakooja
Arne Treholtista
tuli sijoittaja

RISTO AALTO

Digitaalisuuden toivotaan parantavan mäkisen Keski-Suomen tv-näkyvyyttä reilusti. Taka-Keljon lähetysantenni sinkoaa digisignaalia pihalle vuodenvaihteesta alkaen.

Neuvostoliitolle
vakoillut
norjalainen Arne Treholt
työskentelee nykyisin kansainvälisessä sijoitusyhtiössä
Kyproksella. Hän on erikoistunut venäläisyritysten osakkeisiin. Norjan ulkoministeriössä työskennellyt Treholt
tuomittiin 20 vuodeksi vankilaan, josta hän vapautui 1993.
– Entistä KGB:n väkeä on paljon liike-elämässä, mutta
omassa työssäni en ole heitä
tavannut, Treholt sanoo.

Digi-tv
tulee, kansa
ei ole
vielä valmis

SIVU 9

JYVÄSKYLÄ
Juho Hämäläinen
Jorma Rahkonen

ULKOMAAT

Digitelevisiosta on tehty
hauskoja tv-mainoksia, mutta
suomalaisten tietoa asiasta ne
ovat lisänneet ilmeisen vähän.
Ainakin kodinkoneliikkeissä
on huomattu, että televisioiden ostajat ovat hämillään.
Digivalistuksen puutteellisuudesta kertoo sekin, että televisioiden myynti väheni
tammi-heinäkuussa 14 prosenttia.
Digibokseja tai digiboksilla
varustettuja televisioita ei ole
vielä myynnissä, vaikka EteläSuomessa digitaaliset tv-lähetykset alkavat jo ensi viikolla.
Keski-Suomessa digilähetykset alkavat vasta vuodenvaihteessa, Jyväskylän kaapelitelevisioverkossa tosin jo syksyn
aikana.
– Lähes joka kauppaa tehtäessä asiakas kysyy, miten pitäisi menetellä. Hyvin moni
uskoo, että digiboksi on televisiossa valmiina, Jyväskylän
Hot Kodintekniikan myymäläpäällikkö Teppo Kiilamo
kertoo.

RISTO AALTO

Ralliautoilu toivoo, että televisioyhtiöt kiinnostuisivat entistä enemmän vauhtileikistä. Eurosport haastatteli Tommi Mäkistä Tikkakosken huollossa vuoden 2000 Jyväskylän MMrallissa.
JYVÄSKYLÄ
Ilkka Kulmala

Jyväskylän MM-ralli voi juuri nyt
hyvin. Suomalaista sorakilpailua
pidetään MM-sarjan edistyksellisimpänä tapahtumana, mallirallina.
Jyväskylässä on oivallettu ajan
henki paremmin kuin missään
muussa isäntäkaupungissa. Kilpailu on kerännyt kiitosta monelta osa-alueelta. Jo pitkään Jyväskylää on kehuttu järjestelyistään
ja turvallisuusohjeistuksestaan.
Viime vuosina Suomen kilpailu on kehittänyt tapahtumaa
myös
markkinointipuolella
uusiin mittoihin. Rallin MM-sar-
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jan televisio- ja mainosoikeudet
omistava ISC-yhtiö yrittää lyödä
samaa formaattia läpi myös
muissa osakilpailuissa.
Kaikesta hyvästä huolimatta Jyväskylän kilpailu ei voi olla huoleton tulevaisuudestaan. Vaikka
Suomen rallia ei ole tällä hetkellä
kukaan kampeamassa MM-sar-

Työttömyys
laski kesällä
aiempaa
hitaammin

JYVÄSKYLÄ, ÄÄNEKOSKI
Lauri Martinmäki

JYVÄSKYLÄ

SARI GUSTAFSSON / LEHTIKUVA

Suomalainen juusto käy hyvin kaupaksi ulkomaille.

Talouden heikkeneminen näkyy jo työttömyydessä. Työttömyyden lasku hidastui heinäkuussa ja niin kävi kesäkuussakin. Kausivaihteluista
tasoitettu työttömyysaste on
toukokuusta lähtien pysynyt
noin 9 prosentissa.
Jyväskylän työttömyysaste
kimposi taas päälle 18 prosentin ja koko seutukunta on
suurten kaupunkien synkimpiä Kuopion ja Porin ohella.
Seudun kehittämisyhtiön
Jykesin toimitusjohtaja Ritva
Nirkkonen on silti toiveikas.
Lähiaikoina on hänen mukaansa varmistumassa lisää
uusia yrityksiä ja työpaikkoja.
TALOUS 9

Ralliautot tukkivat
Jyväskylää viikonloppuna
JYVÄSKYLÄ
Sami Simola

Jyväskylän MM-rallin järjestelyt
panevat muun liikenteen reitit
uusiksi perjantaina ja lauantaina.
Lutakkoon tulee perjantaiksi
varsinainen ralliautojen keskittymä, kun sinne perustetaan autojen huoltovarikko. Lutakko on
sen takia lähes tulkoon suljettu
muulta liikenteeltä.
Killerin raviradalla ajetaan kak-

si erikoiskoetta perjantaina ja lauantaina. Kolme kaupunginosaa lähinnä ravirataa joudutaan sulkemaan joksikin aikaa liikenteeltä
niin, että alueille pääsevät autoilla
vain asukkaat.
Tukkoisin katu lienee silti mellakka-aidoin rallipoluksi aidattu
kävelykatu, josta ralliautot lähtevät erikoiskokeille perjantaina aamuyhdeksältä. Ralli päättyy kävelykadulle sunnuntaina.
KOTIMAA 4

Jyväskylä pyytää Äänekoskea
omaan aluekeskusohjelmaansa

KOTIMAA 6

Arja Hankilanoja

jasta, määräävät markkinalait
sen, mitä jatkossa on odotettavissa.
Jos rallin MM-sarjasta onnistutaan nykyvisioiden mukaan
muokkaamaan todellinen bisnes,
kevennetty versio F1-sirkuksesta,
pienen Suomen asema heikkenee. Jos ralliautoilu on tulevaisuudessa riippuvainen tv-rahoista ja autonvalmistajien tahdosta,
on Jyväskylän kilpailun isännän
AKK Sports Oy:n oltava tarkkana. Ilman jatkuvaa kehittymistä
asema rallikartalla on uhattu.
Jyväskylän kansainvälisimmän
tapahtuman tilanteesta laaja raportti Keskisuomalaisen perinteisessä ralliliitteessä.

Suomalainen ruoka
maistuu ulkomaillakin
HELSINKI
Vesa Somppi

Suomalainen ruoka kävi alkuvuonna hyvin kaupaksi ulkomaillakin. Viennin arvo lisääntyi
vuodentakaisesta 14 prosenttiyksiköllä ja jos sama tahti jatkuu koko loppuvuoden, päästään huippuvuoden 1997 tasolle eli 6 miljardiin markkaan.
Viennin lisäyksestä valtaosa tuli länsimarkkinoilta, sillä Venäjän
vienti kasvoi ainoastaan neljällä

prosenttiyksiköllä. Venäjä on
kuitenkin yhä tärkein vientimaa,
vaikka sen suhteellinen osuus putosi alkuvuonna parilla prosentilla.
Parhaiten kaupaksi kävivät
juusto, sokerikemian tuotteet, voi
ja muut maitorasvat.
Samaan aikaan tuonnin arvo
laski prosenttiyksiköllä. Lasku
johtui raakakahvin hinnan halpenemisesta.
TALOUS 9

Jyväskylän kaupunki haluaa
myös Äänekosken mukaan
omaan aluekeskusohjelmaansa.
Kaupunkien välit viilenivät kolmisen vuotta sitten Nokian päätettyä lähteä Äänekoskelta. Nyt
puhemiehenä suhteiden lämmittämisessä toimii Jyväskylän kaupungin kehittämispäällikkö Jou-

ni Juutilainen. Hän on koonnut
Jyväskylän
kaupunkiseudun
aluekeskusohjelmaa ja esittää nyt
Äänekosken osallistumista yhteiseen hankkeeseen.
Juutilainen perustelee esitystään sillä, että muuten pohjoinen
Keski-Suomi on vaarassa jäädä
kokonaan aluekeskusohjelman
ulkopuolelle. Hän uskoo, että
Keski-Suomea voidaan kehittää
parhaiten Oulun mallilla, jossa

maakunnan pääkeskuksen menestys on säteillyt hyvinvointia
laajasti lähiympäristöön.
Alueellista vaikuttavuutta Jyväskylältä edellyttää myös sisäasiainministeriö. Se vaatii Jyväskylää selvittämään vielä, miten
pohjoinen Keski-Suomi voisi
hyödyntää mm. Jyväskylän yliopistoa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulua.
KOTIMAA 7

Kaksi miestä
kuoli palossa
Virroilla
VIRRAT
Heli Väisänen

1970- ja 1980-luvuilla syntyneet
miehet kuolivat puutalon tulipalossa Virtain keskustassa. Tulipalo havaittiin pian puolenyön jälkeen. Molemmat uhrit olivat Virtolaisia.
KOTIMAA 4

HELI VÄISÄNEN

Tulipalo vaati Virroilla kahden miehen hengen.

Asekauppa
kehitysmaihin
kukoistaa
Kansainvälinen asekauppa
kehitysmaihin kasvoi viime
vuonna jo kolmatta vuotta
peräkkäin, kertoo tuore raportti. Lähes puolet kehitysmaihin vietävistä aseista on
peräisin Yhdysvalloista, seuraavaksi eniten aseita kauppaavat Venäjä ja Ranska. Yhdysvaltain kongressin tilaaman
selvityksen
tekijä
Richard Grimmett uskoo, että kehitysmaiden osuus koko
asekaupasta kasvaa yhä tulevaisuudessa.
SIVU 11

KULTTUURI
Emalin
ja puun
kauneutta
Suomen käsityön museossa
Jyväskylässä on esillä taiteilijapariskunta Ulla Huttusen ja
Arto Salmisen taideteoksia.
Pienet emaloidut hyönteistutkielmat rakentavat yhteistä
teemaa sorvattujen puuesineiden kanssa. Metalliseppä Huttunen on kiinnostunut kovasta emalista ja puuseppä Salminen puun pehmeydestä.
SIVU 16
Toimitus:
Vastaava toimitussihteeri
Pieta Forssell
(014) 622 269
Faksi: (014) 622 272
Sähköposti:
tietopalvelu@keskisuomalainen.fi
PL 159, 40101 Jyväskylä
Ilmoitukset:
(014) 622 133,
Faksi: (014) 622 380
Sähköposti:
ilmoitukset@keskisuomalainen.fi
Lukija-asiamies:
Keskisuomalaisen lukijoilla on oma asiamies,
ylijohtaja Kalevi Kivistö. Mikäli lukijoiden ja
toimituksen välisissä
asiallisissa pulmatilanteissa ei neuvotellen Kalevi Kivistö
päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asiaan pyytää lukija-asiamiehen kanta.
Lisätietoja: päätoimittajan sihteeri
Marja Pelkonen (014) 622 251
Faksi: (014) 622 300
Sähköposti:
marja.pelkonen@keskisuomalainen.fi

