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Sunnuntai

26
Elokuu
Ilma, Ilmi, Ilmatar. Ortodoksisen kalenterin mukaan: Atro, Natalia.
Huomenna: Rauli. Ortodoksisen kalenterin mukaan: Pimen, Piminä.
Aurinko nousee tänään Jyväskylässä klo 5.49 ja laskee
klo 20.46.

Päivän sana
Publikaani seisoi taempana.
Hän ei tohtinut edes kohottaa
katsettaan taivasta kohti vaan
löi rintaansa ja sanoi: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!”
Luuk. 18:13

50 vuoden takaa
Noin 30 mestariajajaa
Jyväskylän Suurajoihin.
N.s. Jyväskylän suurajoihin,
jotka järjestetään syyskuun 1.
ja 2. pnä lähes 1.700 km pituisella reitillä Jyväskylä – Kokkola – Oulu – Kemi – Rovaniemi – Kemijärvi – Taivalkoski – Paltamo – Kajaani –
Kuopio – Varkaus – Jyväskylä, on tähän mennessä ilmoittautunut parisenkymmentä
maamme taitavinta ajajaa,
joukossa mm. kaikki tämän
vuoden Monte Carlon ajossa
parhaitten sijoittuneet miehemme, ja kilpailijoiden lukumäärän odotetaan kaikkiaan
nousevan noin kolmeenkymmeneen.
Kilpailun lähtö tapahtuu Jyväskylästä lauantaina 1.9. klo
5 aamulla ja perille odotetaan
ensimmäisten saapuvan sunnuntaina klo 13 tienoissa, joten
ajoaika on kaikkiaan yli 30
tuntia. Keskinopeus on matkalla määritelty 60 – 65
km:ksi paitsi muutamilla hyvillä tieosuuksilla, joilla se on
korotettu 65 – 70 km:iin. Aikatarkastusasema on Kokkolassa, Oulussa, Rovaniemellä,
Kajaanissa ja Kuopiossa. Jos
kilpailija ajaa asemalle ”sisään” 50 km keskinopeudella
joutuu hän välittömästi jatkamaan matkaansa – näin on aikataulu laskettu – mutta jos
hänen nopeutensa sallitun keskinopeuden puitteissa on suurempi, saa hän levätä erotuksen osoittaman ajan. Puijon
vanhalla tiellä on n. 1,5 km pituinen mäkikoe, joka todennäköisesti ratkaisee koko kilpailun. Siinä saa voittaja 0 pistettä ja seuraavat jokaisesta 0.5
sekunnista yhden virhepisteen.
Perillä Jyväskylässä on vielä
Harjukadulla 250 m matkalla
kiihtyvyys- ja jarrutuskoe.
Palkinnot tässä vakiovaunujen kilpailussa ovat meidän
oloihimme katsoen varsin
suuret: ensimmäinen 50.000,
toinen 30.000 ja kolmas
20.000 mk, joten tämäkin on
omiaan houkuttelemaan mukaan todella hyviä miehiä.

Ville Valon HIM teki levyn tytöille
■

Mä muistan päivän ja
menneen ajan
Mä tietä kuljin myös
Damaskon
Kun Herra kohtasi antoi rajan
Sen yli mennä on mahdoton
Niin ajan muistan mä vielä
hyvin
Mä raukka sokea olin kerran
Näin valon silmin jo
hämärtyvin
Kun valon kohtasin Taivaan
Herran
En yksin kulje, nään valon
Herran
Kun auttoi kulkijaa viittatiellä
Saan voiton seppeleen
luonaan kerran
Kun saavun luoksesi, olen siellä
Pauli Pihlajamies
Keuruu

Kiitos kaikille
Hilkka

HELSINKI

Vihitty 11.8.2001
Minna Turja-Mäkinen

STT
Huhujen mukaan rocktähti Ville
Valo olisi eräiden suomalaisjulkkisten tapaan aloittanut viiksien
kasvatuksen. Paljaan nenänalusen perusteella näin ei kuitenkaan
– onneksi? – ole tapahtunut.
– Mun parrankasvu ei valitettavasti ole kovin voimakasta. Viiksistä tulisi varsin humoristinen
näky, pohdiskelee HIM-yhtyeen
24-vuotias laulaja-lauluntekijä.
Mies lisää vitsaillen, että ”voisin sanoa, että levy-yhtiö kielsi
mua kasvattamasta amisviiksiä”.
– Razorblade Romance -levyä
kun tehtiin Walesissa, niin meillä oli viiksenkasvatusviikot. Siitä
on olemassa järkyttävää kuvamateriaalia.
Vastikään HIM julkaisi kolmannen albuminsa nimeltä Deep
Shadows and Brilliant Highlights. Levyltä odotetaan paljon,
koska sen edeltäjä sinkaisi HIMin
keskieurooppalaisten tietoisuuteen ja ennen kaikkea Saksan listakärkeen.
– Tää on ihan selkeesti tyttöjen
levy, sentimentaalinen – niin
mulle on sanottu, virnistää Valo.

HIM-pomo vaikuttaa kaiken
kaikkiaan olevan tolkun mies.
Miehestä ei välity rockhörhöjen
sääliä herättäviä luonteenpiirteitä
– hän hallitsee popsirkuksen medialausuntoja myöten.
HIM on ristinyt uuden levyn
tyylin ”Scandinavian Bluesiksi”.
Valon mukaan HIM hyödyntää
puoliksi
angloamerikkalaista
rockperinnettä ja puoliksi Helismaata ja Rautavaaraa.



Kiitos

Aleksanterin kirkossa, Tampere

ystäville
ja
yhteisöille
muistamisesta,
kun
me vaihdoimme
vuosikymmentä.

Timo Mäkinen

KIITOS
ystävät ja sukulaiset
muistamisista
syntymäpäivänäni
VIENO ISÄNNÄINEN

Kiitos

ID
ME

Anja ja Aarre Jussila

Kiitos
kaikille!
niin kukin, lahjoin
kuin korteinkin
muistaneille.

Aune Korhonen

Zeppelin kohtaa
Rautavaaran

Ä N I SI O N 4 0

Osmo Hentunen

v.

Onnea
Johanna 18 v.

LEHTIKUVA

Deep Shadows and Brilliant Highlights on HIM:in kolmannen levyn nimi. Ville Valo on ristinyt itse levyn Scandinavian bluesiksi, sillä uutukaisella on mukana aimo annos pohjoismaista melankoliaa. Euroopankiertueelle HIM lähtee syyskuun puolivälissä. Suomessa Valo nähdään
lavalla uutenavuotena.
– Se on pohjoismaista melankoliaa, mutta musiikin juuret tulevat jostakin deltabluesista, josta ne suodattuvat Led Zeppelinin

ja kumppanien kautta HIMiksi.
Androgyynin solistin romanttispitoinen vokalointi säilyy uudenkin tuotannon keskeisenä
kiinnekohtana. Tulevan pitkäsoiton uljaimpia tuokioita on herkänkarhea balladi Close to the
Flame.
– Tarkoitus olikin loihtia levylle syvä muudi, voimakkaita tunnelmia. Ettei hektistä ränttätänttää vain sen ränttätäntän takia.
Voi olla, että me tekijät ollaan vähän vanhempia, eikä meitä stressaa enää niin.
Pitkäsoiton tekoprosessi oli
Valon mukaan kuitenkin ”monimutkaisen palapelin kasaamista”.
– Ainahan me tehdään kappaleista monia versioita, biisit
muuttuu moneen kertaan. Niinku
vauvalle laitetaan valkoset vaatteet, ja sitten ne onkin viime vaiheessa ihan paskaset. Pretending
oli aluksi country and western tyylinen biisi, naurahtaa Valo.

Lohikäärmeet ja
silikoniblondi

SAMI KERO

Ville Valo kertoo HIM:in uuden levyn olevan sentimentaalinen tyttöjen levy.

HIMin Euroopan-kiertue käynnistyy Saksasta syyskuun puolivälissä ja jatkuu joulukuulle
saakka. Pääosin rundi suuntaa
HIMin vahvalle alueelle, Keskija Pohjois-Eurooppaan. Tammi-

kuussa HIM astelee kotimaan
yleisön eteen ja marssii perinteitään kunnioittaen uutenavuotena Helsingin Tavastia-klubin
estradille.
– Kaikki esiintymispaikat ja maat ovat haasteellisia. On mukava mennä Ruotsiin, Tanskaan
ja Norjaan ja Italiaankin. Ranskassa menee ihan päin vittua,
rock ei ole suuressa huudossa
siellä.
Lavalla bändi panostaa Valon
mukaan ensisijaisesti musiikilliseen ulosantiin, ei jonglööritemppuihin.
– Luvassa ei ole muovilohikäärmeitä, mutta tarkoitus on
saada sinne skriinejä ja sälää.
Tarkoitus on kuitenkin, että ihmiset tulee katsomaan bändiä eikä sitä mikä on bändin ympärillä.
Valo pitää HIMin vahvuutena
sitä, että yhtye ei kärsi ego-ongelmista. – Yhtälö on simppeli.
Me ollaan vanhoja koulukavereita, ja teemme musaa josta me digataan. Meillä on käynyt vain hyvä munkki, että on ihmisiä, jotka
ovat kiinnostuneita musastamme.
– Ei ole kyse siitä, että jos meidän levyt myis alle miljoonan,
niin sitten mun silikoniblondityttöystäväni jättäis mut.
Valolla oli viime vuonna jo 160
matkustuspäivää, mutta hän ei

silti aio muuttaa Helsingistä mihinkään.
– Mun mielestä Stadi on maailman paras mesta – tähän mennessä. Täällä on parturit, kaupat,
frendit ja jutut. En pidä eurooppalaisten suurkaupunkien kiivaasta temposta.
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t. äiti, isä ja isoveli

10-v.
10-v. onnittelut

Roope Hirvoselle
26.8.2001
26.8.2001

”Göran Porvali
on seksikkäämpi”
HIMin keulahahmo on toistuvasti äänestetty naisten päiväunien ykköskohteeksi kotimaisissa aikakaus- ja iltapäivälehdissä.
Valo kertoo, että hän ja bändin
pojat ovat hilpeinä noteeranneet
seksikkyysgallupit.
– Suomessa on viis miljoonaa
ihmistä, joista tuhat ehkä vastaa
näihin kyselyihin. Joku Göran
Porvali on varmasti paljon minua
seksikkäämpi, näin olettaisin –
adonisvartaloinen Valo tuumii.
Mies ei kaiketi olekaan ihan jokakodin mallivävy. Hän polttaa
yhä neljä rasiaa savukkeita per
päivä, ja on jo itsekin sitä mieltä,
että se on liikaa.
– Tupakointi vie hirveesti fyrkkaa eikä tee hyvää pillille. Mulle
tupakka on kuitenkin enempi
stressilelu, se roikkuu tuossa, palaa ja sammutan sen ennen aikojaan.

Toivottaa äiti, isä ja Roosa +
mummot ja papat

t. Merja, Paula ja Jari perheineen

Minä ja Morrisonia
kuvataan Helsingissä
HELSINKI
STT
Minä ja Morrison -elokuvan kuvaukset alkoivat Helsingissä viikolla. Kamerat pyörivät runsaan
kuukauden ajan Jollaksessa ja
kantakaupungissa.
Minä ja Morrison kertoo kahden ajelehtivan nuoren kuumasta
ja traagisesta kesästä Helsingis-

sä. Tuottaja Markus Selinin mukaan elokuva muistuttaa tyyliltään Levottomia.
Elokuvan ohjaa Lenka Hellstedt ja pääosissa ovat Irina Björkund ja Samuli Edelmann. Käsikirjoituksen on tehnyt Marko
Leino Kata Kärkkäisen romaanin pohjalta.
Minä ja Morrison saa ensi-iltansa ensi vuoden tammikuussa.

KESKI-SUOMEN PÄIVÄPERHOSET

Neste Ralli -kisatyttö on
Turkulainen kaunotar

Viittatiellä

Maan lapsi alhoissa tiellä elon
Hän paikan löysikö viittatiellä
Käy usein arkana mieli pelon
Ei ystävä mua oota siellä

kun ilahdutitte ikääntyvää.

Perjantaina ilmestyneeltä kolmannelta pitkäsoitolta odotetaan paljon.

Lukijan runo
Niin usein yksin, kun ilta saa
Kun hämy verhoonsa
maan jo sulkee
Mä katson päivää jo
sammuvaa
Se äsken alkoi, jo ohi kulkee

Sain nähdä sateella
auringon,
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Beckhamin
julkkispari
tv-piirrossarjaan
LONTOO
STT, AFP

JYVÄSKYLÄ
Reetta Salminen
Lauantaina valittiin Jyväskylän
kävelykadulla vuoden 2001 Neste Ralli -kisatyttö. Kilpailun järjesti Fashion Team. Tytöt järjestykseen pistäneen tuomariston
puheenjohtajana toimi Paviljongin toimitusjohtaja Petri Mäkinen.
Voiton vei Turkuun 15-vuotias
172 senttiä pitkä Sanna Kankaanpää. Toiselle sijalle nousi
Miettoisista kotoisin oleva Johanna Onninen, jolla on ikää 19
vuotta. Kisan kolmas oli 19-vuotias Elisabeth Leino Iitistä.
Yleisö oli tuomariston kanssa
hyvin yksimielinen ja Sanna
Kankaanpää valittiin myös kisaa
lavan edessä seuranneiden
suosikiksi.
Kilpailu toimi samalla Metropolitanin Top Model Finland-kisan osakilpailuna, joten voittaja
jatkaa kisaamista Metropolitanin
Top Model Finland semifinaalissa syyskuussa Helsingissä. Siellä
esiintyneiden tyttöjen joukosta
Metropolitanin edustaja valitsee
suomalaisen edustajan finaaliin.

KARI ROUHIAINEN

Turkulainen 15-vuotias kaunotar Sanna Kankaanpää (keskellä) valloitti Jyväskylän kävelykadulla sekä
tuomariston että yleisön. Hän on Neste Ralli -kisatyttö vuosimallia 2001 samoin kuin yleisön suosikin tittelin. Miettoisista kotoisin oleva Johanna Oinonen (vas.) valittiin kisassa toiseksi. Iittiläinen Elisabeth
Leino tuli kolmanneksi.

Britannian ykkösjulkkispari
Victoria ja David Beckham
päätyy television piirrossarjan
tähdiksi.
Heille vain harmi, että tekijät ovat irvailuhuumorin eksperttejä.
Aikuisten uutuusanimaatiota työstää sama tiimi, joka
takavuosina naljaili julkkiksille animaatiosarjassa nimeltä Spitting Image eli Sylkiäiset.
2DTV-nimisessä piirrossarjassa poplaulajatar Victoria Beckham esitetään siimanlaihana komentelijatyyppinä, vaimona, joka nalkuttaa
herkeämättä aviomiehelleen,
futistähti David Beckhamille.
Satiiriseen sarjaan päätyy
Beckhamien lisäksi muitakin
kuuluisuuksia, mm. pääministeri Tony Blair, prinssi
William sekä filmijumalatar
Catherine
Zeta-Jonesin
aviomies Michael Douglas,
jota sarjassa nimitellään
”vanhaksi likaiseksi mieheksi”.

JUSSI MURTOSAARI

Tummahäränsilmä
Tummahäränsilmä kuuluu ns. heinäperhosiin. Laji oli aiemmin Suomessa laajalle levinnyt ja sitä tavattiin myös
Keski-Suomessa. Viime vuosikymmeninä laji on kadonnut lähes koko Etelä- ja Keski-Suomesta vain lounaisimmassa Suomessa laji tuntuu säilyneen. Keski-Suomen viimeinen havainto lienee vuodelta 1972. Aiemmin Suomessa tavattiin myös lähilajia idänhäränsilmää, joka hävisi
meiltä jo 1940-luvulla. Myös tästä lajista on havaintoja
Keski-Suomesta Joutsasta 1870-luvulta. Viime vuosien
lämpimät kesät ovat hieman vahvistaneet tummahäränsilmän kantoja ja idänhäränsilmästäkin on tehty muutamia
havaintoja eteläisimmästä Suomesta. Tummahäränsilmä
viihtyy lämpimillä, heinikkoisilla niityillä.
● siipiväli noin 4 senttiä
● lentää heinäkuussa
● toukan ravintokasveina erilaiset heinät
● talvehtii täysikasvuisena toukkana

