
PULSSI

TELEVISIO JA RADIO

MITÄ MIELTÄ?

Soita juttuvinkki

622 271
Tilaukset, ilmoitukset

622 133 Torstaina 8.8.2002

KYLLÄ 46 %

EI 54 %

Eiliseen kysymykseen tuli 
92 vastausta. 

ULKOMAAT

”Koko se pieni ylimääräinen
osahan menee kuitenkin asun-
tolainaan ja muuttokuluihin.”

Vastaa ja halutessasi kommen-
toi klo 21 mennessä tekstivies-
tinä numeroon 13520 muo-
dossa VASTAUS [välilyönti] 
K tai E [välilyönti] ja enintään
80 merkin kommentti. Palve-
lun hinta on 0,61 e. Liitä halu-
tessasi mukaan nimesi tai ni-
mimerkkisi, paras kommentti
julkaistaan. Voit osallistua 
kyselyyn myös osoitteessa
www.keskisuomalainen.net.

Pitäisikö Ahvenan-
maa myydä tai 
luovuttaa Ruotsille?

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

KANSA SANOO

Lähtisitkö paremman
palkan perään
ulkomaille?

Ilman jalkapalloilun MM-kisoja
television kesä olisi ollut köy-
hääkin köyhempi, kirjoittaa Jor-
ma Heinonen Antenni-palstalla.
Samalla hän intoutui viettämään
penkkiurheilijan ihannekesää:
pesäpallosta golfiin. Ja olipa run-
saassa valikoimassa mukana jo-
pa esteratsastusta, uintia, eliitti-
kisoja ynnä muuta.

SIVU  31

MM-jalkapallo
pelasti tv-kesän

Suomessa
ei vilja
kasva eikä
pelto tuo-
ta wieni-
läisvalssia tanssien tai hyräillen,
kommentoi kirjoittaja EU:n itä-
valtalaisen maatalouskomissaa-
rin uutta maatalouspolitiikkaa
Kansa sanoo -osastossa.

SIVU 29

Wieniläisvalssi ei 
sovi Suomen pelloille

Putoaako tai-
vas, jos koulu
on homeeton,
viihtyisän puh-
das? Tuleeko
maailmanlop-
pu, jos koulutie
on turvallinen,
lyhyt ja levolli-
nen? Suistuuko Suomen bud-
jetti miljarditappioihin, jos
koululla on kylliksi varoja
muuhunkin kuin tietoko-
neisiin? Kärsiikö valtakunnan
tulevaisuus, jos koulu opin-
kauhomisen lisäksi myös ih-
mistää lapsia?

PULSSI 19

Koulujen alku
mietityttää Ranea

JYVÄSKYLÄ
Keskisuomalainen

Ruotsin pääministeri Göran Pers-
son saapuu syksyllä Jyväskylään,
jossa hän pitää Martti Ahtisaari -
luennon. 

Persson liittyy Martti Ahtisaari -
luennon alustajien korkean tason
sarjaan, jossa ennen häntä ovat
esiintyneet valtioneuvos Harri
Holkeri sekä ministeri Max Jakob-
son. Molempia tilaisuuksia on
kunnioittanut läsnäolollaan presi-
dentti Martti Ahtisaari.  

Kolmannen Ahtisaari-tapahtu-
man pääjärjestelijänä toimii Keski-
Suomen henkisen maanpuolustuk-
sen liitto. Sen yhteistyökumppanei-
ta ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväs-
kylän yliopisto sekä sanomalehti
Keskisuomalainen.

Ahtisaari-luennon ajankohta so-
vitetaan Göran Perssonin ja Martti
Ahtisaaren allakoiden mukaisesti.
Ruotsissa pidetään syyskuussa par-
lamenttivaalit. Göran Perssonin
pysyminen pääministerinä on to-
dennäköistä, mutta vaalien tulok-

seen ja uuden hallituksen koostu-
mukseen katsomatta Persson on si-
toutunut Ahtisaari-luentoon. Täs-
mällistä teemaa ei ole vielä määri-
tetty, mutta se liittynee turval-
lisuuspolitiikkaan.

Martti Ahtisaari -luento sai tosi-
asiassa alkunsa marraskuun 8.
päivänä 1999, jolloin kylmän so-
dan päättymisen kymmenvuotis-
juhlaan Jyväskylään saapuivat
Latvian presidentti Vaira Vike-
Freiberga, Liettuan presidentti
Valdas Adamkus, Puolan presi-
dentti Aleksander Kwasniewski,
Viron presidentti Lennart Meri ja
Suomen presidentti Martti Ahti-
saari. 

Viiden valtion päämiehen ko-
kouksen pääjärjestäjänä oli Keski-
Suomen henkisen maanpuolus-
tuksen liitto, jota tukivat kaupun-
ki, yliopisto ja Keskisuomalainen. 

Näiden tahojen edustajat pyysi-
vät helmikuussa 2000 tasavallan
presidentti Martti Ahtisaarelta lu-
van vuotuisen korkeatasoisen
Martti Ahtisaari-luennon järjestä-
miseen.

JAAKKO AVIKAINEN / LEHTIKUVA

Göran Persson

Pääministeri Göran Persson pitää 
seuraavan Ahtisaari -luennon

TIKKAKOSKI
Sanna Hämäläinen

Jyväskylän lentoaseman kahvilassa
elettiin jo eilen vahvasti rallitunnel-
missa, kun Air Cafen yrittäjä Soile
Kärkkäinen leipoi ensimmäisen
rallikakun. Myös ralliväen erikois-
herkkua, omenapiirakkaa, leivo-
taan viimeistään lähtöpäiväksi,
maanantaiksi. 

– Viime vuonna monet tulivat
kysymään piirakkaa keittiöstä lisää.
Tänä vuonna meillä on asiakkaille
myös pieni yllätys, hän lupaa.

Huhu kertoo omenapiirakan ole-

van erityisesti Carlos Sainzin herk-
kua. Kärkkäistä juttu naurattaa.

– Kyllä hänkin siitä pitää. Sainz
on ollut meillä usein asiakkaana ja
monia hänen toiveitaan olemme
toteuttaneet.

Ulkomaalaisia toimittajia ja
muuta ralliväkeä saapui kentälle
pitkin päivää.

Ralli on kentälle tärkeä piikki
muuten rauhallisessa kesätilastossa,
mutta ei silti vedä vertoja loka-mar-
raskuulle tai helmi-maaliskuulle.
Yksityiskoneiden ja helikoptereiden
osalta kentällä eletään kuitenkin
vuoden vilkkainta aikaa. Huippu-

kuljettajat ovat suihkukoneillaan jo
saapuneet, mutta muuta ralliväkeä
saapuu omilla koneilla. 

Asemapäällikkö Markku Linnan
mukaan lentoaseman toiveena oli
saada kaksi–kolme isoa konetta
päivässä lisää rallia varten. Ainoa
myönnytys, minkä Finnair teki oli
yksi ylimääräinen vuoro maanan-
taille ja kolme päivän viidestä ko-
neesta vaihdettiin potkurikoneista
suihkukoneisiin.

Linna myöntää, että ottaa päähän
selittää vuodesta toiseen ralliväelle,
että lisää koneita ei saatu. 

– Ilmeisesti tapahtuma näyttää

Helsingin perspektiivistä liian pie-
neltä. Pikkuisen tyytymätön olen,
koska lentokenttä ei aseta rajoituk-
sia, vaan liikennöitsijä.

Linnan mukaan lentoasema osal-
listuu vahvasti rallin rakentamiseen. 

– Yritämme tehdä kaikkemme
rallin eteen. Esimerkiksi helikopte-
riturvallisuus on tärkeä asia, jossa
on onnistuttukin erinomaisesti. Pi-
dämme jatkuvasti palavereja niin
lentäjien kuin viranomaisten kans-
sa, joissa muistutetaan yhteisistä
pelisäännöistä.

KOTIMAA 8

OUTI TORVINEN

Lentoaseman kahvilayrittäjä Soile
Kärkkäinen hellii vuodesta toiseen
rallivieraita leivonnaisilla. Ensim-
mäisen rallikakun tänä vuonna hän
leipoi eilen.

Sainzin herkkua taas maanantaina tarjolla

JYVÄSKYLÄ
Jorma Rahkonen

Huoltoasemaverkosto on Suomes-
sa tiuha, mutta Jyväskylän kävely-
kadulla esiteltävän uutuusauton
lähin tankkauspaikka on harvinai-
sen kaukana: Münchenissä Saksas-
sa.

Kävelykadulla on ensimmäistä
kertaa Suomessa esillä BMW:n ve-
tyauto, yksi autotehtaan 15:stä val-
mistamasta vetyautosta. Auto on
ns. hybridimallia: sen moottori
pystyy hyödyntämään sekä bensii-
niä että vetyä.

Vetyautoa ei vielä voi ostaa kau-
pasta, mutta autotehtaat lupailevat
ensimmäisiä vetyautoja markki-
noille jo ensi vuonna.

Jyväskylässä esillä olevassa autos-
sa on 140 litran tankki nestemäisel-
le vedylle ja 95 litran bensatankki.
Vety riittää 350 kilometrin ja bensa
600 kilometrin ajeluun. 

Vetyä tuotetaan vedestä. Vety
erotetaan veden toisesta alkuai-
neesta, hapesta, sähkön avulla. Ve-
tyauton etuna on päästöjen puh-

taus, sillä vedyn päästöinä syntyy
ainoastaan vesihöyryä.

Jyväskylän kaupungin energiayh-
tiö Jyväskylän Energia kaavailee ve-
dystä itselleen liiketoimintaa. Toimi-
tusjohtaja Jorma Väkiparta arvioi,

että vedyllä on jo muutaman vuoden
kuluttua pieni rooli yhtiön liiketoi-
minnassa. Jyväskylän Energia aloitti
vetyprojektinsa viime vuoden alussa.

TALOUS 10

OUTI TORVINEN

Projektipäällikkö Risto Pernu Jyväskylän Energiasta näyttää letkuja, jotka syöt-
tävät vetyä vetyauton moottoriin. Muutoin moottori ei juuri poikkea päältä kat-
sottuna tavallisesta moottorista.

Vetyauto tuli kylään

JYVÄSKYLÄ
Tuomas Kokko, Pihla Tiihonen

Jyväskylän seudulla on ylitarjontaa
yksityisten ihmisten ralliviikonlo-
pun ajaksi vuokralle tarjoamista
asunnoista.

Vuokralle tarjotuista asunnoista
on jouduttu kieltäytymään, koska

ihmiset ovat soitelleet niistä mielin
määrin, kertoi Hanna Huovinen

ralleihin saapuvien majoituksesta
huolehtivasta Jyväskylään-matka-
toimistosta.

Arja Kautto avasi keskiviikkona
kotinsa ovet rallikansalle jo neljän-
nen kerran. Edellisinä vuosina hä-
nen luonaan on yöpynyt kisojen
kuskeja sekä ulkomaalaisia rallin ys-
täviä. Kokemukset ovat olleet hyviä.

– Tietysti toivon, etteivät vieraat
unohda ulko-ovea auki tai riko ta-
varoita. Ulkomaalaisia opastin tar-
kasti saunan käyttöön.

Säynätsalolaisen rivitalon pihalle
kurvasi eilisiltana autollinen tam-
perelaisia moottoriurheilun har-
rastajia. Kuuden miehen porukka
on kokeillut suurajoissa niin hotel-

lia kuin matkailuautoakin. Viimei-
set kolme vuotta moottoriharrasta-
jat ovat yöpyneet kotimajoitukses-
sa.

– Arvostamme sitä, että saunaan
pääsee vaikka keskellä yötä, Aimo
Heinonen sanoi.

KOTIMAA 8

PETTERI KIVIMÄKI

Minä taidan ottaa tämän petin, Seppo Vuorio päättää. Myös Kari Koivunen ja Aimo Heinonen ovat tyytyväisiä heidät neljäksi seuraavaksi yöksi majoittavaan säynätsalolaiseen rivitaloasuntoon.

■ Lentoaseman kahvila hellii ralliväkeä leivonnaisilla. Asemapäällikkö toivoi lisää koneita rallien ajaksi.

SIVU 17

Sloveenit erottuvat
omapäisyydellään 

Laajeneva EU

Jyväskylän
MM-ralliMM-ralli
2002

8. – 11.8.

JYVÄSKYLÄ
Henna-Riikka Huovila

Sokerin voi korvata sekä leivon-
nassa että säilönnässä joko hu-
najalla, siirapilla tai makeutus-
aineilla. Makeutusaineita käy-
tettäessä on kuitenkin hyvä lu-
kea pakkauksessa olevat ohjeet,
sillä keinotekoisissa aineissa on
joitakin rajoituksia, kuinka pal-
jon niitä voi nauttia vuorokau-
dessa. Myös kypsentämisessä
on eroja tavalliseen sokeriin
verrattuna.

Vaihtoehtoiset makeuttajat
myös maistuvat hieman erilai-
selle kuin tavallinen sokeri.
Fruktoosi on hieman sokeria
makeampaa ja sakariinin maku
erottuu helposti muiden maku-
jen seasta.

KOTIMAA 7

Sokerin
sijasta
siirappia

Yksityisvuokra-asunnoista 
ylitarjontaa MM-rallin aikana

MÜNCHEN
STT

Markus Pöyhönen, 23, porhal-
si suomalaista pikajuoksuhisto-
riaa Münchenin EM-kisoissa
keskiviikkona. Pöyhönen selvi-
si ensimmäisenä suomalaisena
miesjuoksijana olympia-, MM-
tai EM-tason 100 metrin loppu-
kilpailuun ja sijoittui viiden-
neksi ajalla 10,31. Saavutuksen
arvoa nostaa se, että se tuli uran
ensimmäisissä arvokisoissa. 

Mestariksi pinkoi odotetusti
britti Dwain Chambers ennä-
tyksellään ja Euroopan kuluvan
kauden kärkiajalla 9,96.

Loppukilpailussa päästiin
liikkeelle vasta neljän vilppiläh-
dön jälkeen. Kaksi niistä otti
Kreikan Georgios Theodorikis,
joka tuli suljetuksi kilpailusta.
Pöyhönen hallitsi hyvin her-
monsa ja piti juoksunsa koossa.

URHEILU 25

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA

Markus Pöyhönen (edessä), Eu-
roopan viidenneksi nopein.

Pöyhönen
porhalsi pika-
juoksuhistoriaa


