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Tallimääräys vesitti rallitaistelun
■ Rovanperän

upea takaa-ajo antoi Peugeot-tallille taktikoinnin mahdollisuuden.
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Lisänumerot: 10, 18, 31
Jokeri: 2 7 9 9 1 5 1

Loton alustava voitonjako:
7 oikein ei yhtään kappaletta,
6+lisänumero oikein 9 kpl
voitto-osuus 147 031 mk, 6
oikein 12 573 mk, 5 oikein 283
mk, 4 oikein 64 mk.
Jokerin alustava voitonjako:
7 oikein ei yhtään kappaletta,
6 oikein 3 kpl voitto-osuus
496 959 mk, 5 oikein 40 660
mk, 4 oikein 3 696 mk, 3 oikein 317 mk, 2 oikein 64 mk.

SEPPO RÖNKKÖ

Nordean konsernijohtaja Thorleif
Krarupin työhuoneesta avautuvat
näkymät Kööpenhaminan keskustaan.

Nordean
Krarup uskoo
talouskasvuun
KÖÖPENHAMINA

KOTIMAA
”Keski-Suomeen vain
yksi aluekeskus”

Seppo Rönkkö

Nordean konsernijohtaja Thorleif Krarup arvioi, että Pohjoismaiden taloudet pysyvät kasvuuralla eivätkä ajaudu taantumaan.
Krarup perustaa näkemyksensä
siihen, että kuluttajien luottamus
talouden kehitykseen säilyy. Hänen arvionsa mukaan kansantalouksien hidastuvasta kasvusta
huolimatta työttömyys ei käänny
nousuun, koska nuoria on tulossa työmarkkinoille ennätyksellisen vähän. Krarup myös muistuttaa, että aiempaa vaatimattomammasta kehityksestä huolimatta Pohjoismaiden taloudet
ovat yhä kasvu-uralla.
Ainoana Pohjoismaana valuuttansa euroon vaihtavan Suomen
talous hyötyy Krarupin mukaan
yhteisvaluutan käyttöönotosta.
Hän sanoo, että omat valuuttansa pitävissä kansantalouksissa
täytyy harjoittaa jopa tiukempaa
finanssipolitiikkaa kuin euroon
siirtyvissä maissa.
Pohjoismaisen Nordean laajentumista Eurooppaan yhteenliittymien kautta Krarup pitää 5–6 vuoden kuluessa ”melko varmana”.
Pohjoismaista Nordea ei enää hae
aktiivisesti yritysostoja, mutta Krarup ei sulje niitä kokonaan pois.
TALOUS 9

Kinnulan
kunnanjohtaja
Kauko-Pekka Moilanen esittää, että Keski-Suomeen laadittaisiin yksi koko maakunnan kattava aluekeskusohjelma. Hän pyytää Jyväskylän
kaupunginjohtaja Pekka Kettusta ”maakunnan keskuksen
johtajana” ottamaan vetovastuun aluekeskusasiassa.
SIVU 4

HANNA MARJANEN

Marcus Grönholm roiski soraa yleisön päälle Päijälän erikoiskokeella eilen lauantaina.
JYVÄSKYLÄ
Ilkka Kulmala

Jyväskylän MM-rallin kärkitaistelu sai lauantaina nolon lopun.
Peugeotin tallin johto antoi jo ennen toisen kilpailupäivän loppua
määräyksen, joka vesitti luvassa
olleen sekuntitaistelun kisan sankaruudesta.
Tehtaan moottoriurheilutoimintaa johtava Corrado Provera
pyysi kärjessä olevaa Peugeot-

Jyväskylän
MM-ralli
2001
24. – 26.8.

kaksikkoa Marcus Grönholm ja
Harri Rovanperä jäädyttämään
tilanteen. Näin Rovanperä ei saa
enää yrittää päästä ajamalla kärjessä paahtavan tallikaverin ohi.

– Tavoitteemme on voittaa
merkkien maailmanmestaruus,
Provera jyrisi. – Olisimme typeriä, jos jollain tavalla vaarantaisimme kaksoisvoittomme.
Jyväskylän MM-rallin toisen
päivän teemana oli takaa-ajo.
Rovanperä nousi komeasti viidenneltä sijalta toiseksi, ennen
tallimääräystä lähimmillään jo
kahdeksan sekunnin päähän
Grönholmista. Ylemmäksi hänellä ei valitettavasti ole asiaa. Voi-

tolla jyväskyläläinen olisi saalistanut kymmenen MM-pistettä ja
noussut taulukossa jopa maailmanmestariehdokkaaksi. Nyt hänen on tyytyminen kuuteen pinnaan.
Aivan kevyellä kaasujalalla
Grönholm ja Rovanperäkään eivät voi kuitenkaan tänään edetä.
Siitä pitävät huolen Richard
Burns ja lauantaina erinomaisesti ajanut Colin McRae, jotka ovat
ennen sunnuntain kolmea pitää

Norjan kruununprinssi Haakonin
ja Mette-Maritin hääsuudelma

Aikamatkalla
Aunuksessa

OSLO

Ei ihmistä, joka ei edes hieman
innostuisi, kun kuulee jonkun
käyneen Karjalan kannaksella tai
Laatokan Karjalassa. Tai kiertäneen kesälomallaan vaikka koko
Laatokan.
Oliko turvallista; tapahtuiko jotain ikävää? Selvisikö suomen
kielellä?
Entä löytyikö majapaikkoja? Ja
millaiset olivat tiet?
Saiko kaikkialta bensaa? Kävivätkö kortit; mitä tavarat maksoivat ja tuliko tauteja?
Siinä liuta kysymyksiä, joihin
järestään joutuu vastaamaan.
Ennen parin viikon takaista
suomalaismiehen surmaa Sortavalan lähellä moni olisi vannonut, ettei Venäjän tai Karjalan
matkailu ole sen kummoisempaa
kuin mikään muukaan matkailu.
Nyt vastaus on varovaisempi,
sillä jonkun toisen kokemukset
ovat saattaneet olla täysin päinvastaisia:
– Kyllä. Meillä oli turvallisen
tuntuinen reissu, vaikka ikäviä yllätyksiä koettiin. Suomen kielellä
selvisi osan matkaa, mutta sen
jälkeen tarvittiin ehdottomasti

STT

Norjan Kruununprinssi Haakon
ja Mette-Marit Tjessem Höiby
vihittiin lauantai-iltana Oslon
tuomiokirkossa.
Noin 800 häävieraan joukossa
oli Euroopan kuninkaallisia, valtionpäämiehiä sekä morsiusparin
ystäviä ja sukulaisia. Suomea
edustivat presidentti Tarja Halonen ja valiokuntaneuvos Pentti
Arajärvi.
Pariskunnan vihki norjalainen
piispa Gunnar Stålsett. Haakonin
vihkitodistajana oli Tanskan
kruununprinssi Frederik. MetteMaritin 4-vuotias poika Marius
oli morsiuslapsena.
Vihkimisen jälkeen hääpari ajoi
kuningas Haraldin Cadillacilla kuninkaanlinnaan juhlapäivälliselle.
Kymmeniä tuhansia ihmisiä oli
pakkautunut Oslon kaduille
huiskuttamaan Norjan lippuja.
Kirkon ja kuninkaanlinnan yhdistävä pääkatu Karl Johan oli
koristeltu Norjan lipun värein.
Kruununprinssi Haakonin ja
Mette-Maritin kihlautuminen
viime joulukuussa aiheutti kritiikkiä, sillä Mette-Marit on yksinhuoltajaäiti, jonka pojan isä on
tuomittu huumerikoksesta. Norjan kuningas Harald ja kuningatar Sonja ovat kuitenkin tukeneet
liittoa.
28-vuotiaat Haakon ja MetteMarit ovat kertoneet haluavansa
yhdistää julkisessa roolissaan
monarkian perinteet ja nykyajan
todellisuuden.

URHEILU 28–29

Värtsilä
Laatokka

SUOMI

LAATOKAN KARJALA
Heljä Korpijoki

Aunus
Käkisalmi

Mäkriä

Pietari

KULTTUURI
Turhaa tavaraa
näyttelyn täydeltä
Mitä yhteistä on puhuvalla
kalalla, puutarhatontulla ja
puisella kännykällä? Joku voisi sanoa niitä turhimmiksi esineiksi maan päällä. Tällaisia
esineitä on nyt koottu Alvar
Aalto -museon uuteen Pinnan
sielun elämää -näyttelyyn.
SIVU 26

100 km
DOWN LEIKKONEN

venäjää.
– Peli majapaikkojen kanssa
onnistui, kun oli tutustunut asiaan etukäteen. Ja tiet, jotka tällä
reissulla olivat pääteitä, yllättivät
enimmäkseen positiivisesti.
– Bensan kanssa ei ollut ongelmia. Ja sitäkin kokeiltiin, saako
entisen Käkisalmen, nykyisen
Priozerskin, säästöpankista visalla rahaa. Sai.
– Hinnat olivat kautta linjan
Suomea edullisempia, mutta esimerkiksi majoituksessa paljon
puhuttu hinta-laatusuhde oli kyseenalainen. Tauteja ei tullut.
Idän matka vyörytti kulkijan
eteen äärimmäisyyksiä toisensa
jälkeen – ja sokea se, jolle nähty
tai koettu ei olisi synnyttänyt kysymyksiä tai sitä yhtä suurta kysymystä: ”Mikä maa tämä on?”
MATKASUOMALAINEN 23

Perjantaina ilmestyi HIM:in kolmas albumi Deep Shadows and
Brilliant Highlights. Rocktähti
Ville Valon mukaan uutukaiselta löytyy voimakkaita tunnelmia
ja herkänkerheita balladeja. Euroopankiertueensa HIM aloittaa
syyskuun puolivälissä Saksasta.
PULSSI 11

SIVU 8

SUNNUNTAISUOMALAINEN

Keskisuomalainen

CHRISTIAN CHARISIUS / REUTERS

Toivakan asevarikko täytti eilen 60 vuotta. Tapausta saapui
juhlistamaan Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen johtaja prikaatikenraali Kalervo
Sipi. Asevarikko on tällä hetkellä yksi Toivakan kunnan
tärkeimmistä työnantajista.

Laatokka
VENÄJÄ

HIM:in uudella
voimakkaita
tunnelmia

ULKOMAAT 10

Kruununprinssi Haakon ja tuore
kruununprinsessa
Mette-Marit
suutelivat heti vihkiseremonian jälkeen Oslon tuomiokirkon ovensuussa eilen lauantaina.

erikoiskoetta 38 ja 42 sekunnin
päässä kärjestä.
Lauantaina päättyi matkanteko
monelta huippukuljettajalta. Sivuun joutuivat muun muassa Didier Auriol, alussa hienosti ajanut
Jani Paasonen sekä kokenut Juha
Kankkunen, jonka kilpailu loppui täsmälleen samassa paikassa
kuin vuosi sitten, Ouninpohjan
erikoiskokeen Kakariston risteyksessä.

Toivakan asevarikolla juhlittiin

PATRIK LINDSTRÖM / LEHTIKUVA

Ville Valo.

Kesätähti-kisa
lekotteli voittoon
Sunnuntaisuomalaisen Kesätähti-valokuvauskilpailun ylivoimainen voittaja on ilmajokelaisen Elina Varpuluoman
valokuva Lekottelua.
SIVU 16
Toimitus:
Vastaava toimitussihteeri
Esa Koski
(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

