
Perjantai

Erja, Eira. Ortodoksisen ka-
lenterin mukaan: Matias, Mat-
ti Herman, Hemmo.
Huomenna: Lauri, Lasse,
Lassi. Ortodoksisen kalenterin
mukaan: Lauri.
Aurinko nousee tänään Jy-
väskylässä klo 5.02 ja laskee
klo 21.41.

Päivän sana

Kuule, kansani, minä varoitan
sinua. Kunpa kuulisit minua,
Israel! Muuta jumalaa sinulla
ei saa olla, vierasta jumalaa älä
kumarra. Minä olen Herra, si-
nun Jumalasi. Minä johdatin
sinut pois Egyptin maasta.
Avaa suusi, niin minä annan
mitä tarvitset.

Ps. 81:9-11 

Merkkipäivä

70 vuotta 

Diakonissa Syl-
vi Luukka 20.8.
Saarijärvellä.
Juhla Saarijär-
ven srk-kes-
kuksessa su
18.8. klo 13.

Mahd. muistamiset Inkerin
Kupanitsan srk:n työn tukemi-
seen KSOP 540804-234286.

9
Elokuu

Esa Jokinen, esimies (014) 622 311
Minna Lounasvuori (014) 622 308
Faksi: (014) 622 320
Sähköposti: pulssi@keskisuomalainen.fi tai etunimi.sukunimi@keskisuomalainen.fi
PL 159, 40101 Jyväskylä
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18.6.2002
syntynyt

pikku "Onni"
sai 4.8.2002

kasteessa nimen

Mikael Tuomas Tapio
Poikolainen

Kummit:
Jarno Poikolainen, Anne

Raninen, Mirka Hintikka,
Niina Kauppinen
ja Pentti Ruuth

Kasteen suoritti:
Maritta Tynkkynen

Onnellinen
äiti Riina Poikolainen

ja isovanhemmat
Kari ja Tarja Poikolainen

     KIITOS
   Teille kaikki
ihanat ihmiset kun
teitte syntymäpäi-

väjuhlistamme

IKIMUISTOISEN!

Kirsi & Reijo

Onnea Aarolle
toivottelevat äiti ja isätoivottelevat äiti ja isä
Onnea Aarolle

toivottelevat äiti ja isä

täyttää ja näin
iloiselta
näyttää

Onnittelumme!
Mummo,
pappa ja

Kimmo-kummi

OONAOONA
3vuottavuotta3vuotta

9.8.2002

Tämän kesän moottoriurheiluannos täyttyy tääl-
lä. Viime vuonna seurasin Monte Carlon F1-osa-
kilpailun. 

HANNO MÖTTÖLÄ

,

JYVÄSKYLÄ
Galleria Mystic (Minna Canthin
katu 20 A 4) avoinna 8.8.–11.8.
klo 13–18. Paperitaidetta pelkis-
tettyyn tilaan.
Käsityömuseon ikkunassa (Kil-
pisenkatu 12) käsityöpaja
”Kulmastudion” yhteisnäyttely.
Galleria Beckerissä (Seminaarin-
katu 28) Timo Sälekiven Siivet -
näyttely 10.–28.8. Avajaiset pe
9.8. klo 18. Näyttely avoinna ti,
pe, su klo 12–17 ja la klo 12–15.
Rauhanhelmiä tapahtuma
10.–11.8. Kumppanuustalolla
(Vapaudenkatu 4). La 10.8. klo
14–16 seminaari Kestävä kehitys-
yhteistyö. Vakiopaineessa la 10.8.
klo 19–21 Rauha Lähi-itään – ai-
nut mahdollisuus. Alustajana Pa-
lestiina Solidaarisuusjärjestöjen
edustaja.

Neppiautotapahtuma Jyväskylän
pienajot la 10.8. Tapaaminen klo
13.30 Kolmikulman edessä. Nep-
pailu järjestetään Reclaim The
Streets -katubileiden läheisyydes-
sä. Ilm. paikan päällä tai osoittee-
seen: maa@cc.jyu.fi. Tied. puh.
040 532 6462.
Kuokkalan Kartanossa Wivin
kartanokierros joka perjantai klo
14. Liput 15 e. Hevosajelua la ja
su klo 12–17. Kyydittäjänä tamma
Pinseri. Matkalippuja Kartanon
kahvilasta 6/3 e. Tied. puh.
338 6811.
Siion-temppelillä pe 9.–10.8. klo
23 elokuva Langennut enkeli.
Asema-aukiolla klo 12–02 gospel-
rekka.
Jyväskylän satamassa Party Zo-
ne -teltassa la 10.8. klo 22 Motor
Cats -finaali.

JYVÄSKYLÄN MLK
Tikkakosken kulttuurisalissa
(yläaste ja lukio) la 10.8. klo 16
Pressan Katit -lastenkonsertti. Va-
paa pääsy. Järj. MLL.
Tikkakosken Tohinoiden ohjel-
massa la 10.8. klo 11 monitoimi-
talolla Ilmavoimien Viestikoulun
II/02 saapumiserän sotilasvala,
ohimarssi, ylilento ja kalustonäyt-
tely. Tohinatori klo 10.30 alkaen
Tikkakosken torilla. S-Marketin
pihassa klo 10.30 sähly-cup. Tik-
kakoskelaisten taiteilijoiden ja kä-
dentaitajien näyttely jatkuu klo 12
yläasteella/lukiolla.

JOUTSA
Lamminmäen ladolla la 10.8.
klo 20 Angesselän kyläseura ry:n
järjestämät latotanssit. Liput 6 e.
Tied. puh. 886 116.
Kirkkoveneiden SM-kisat la

10.8. Miesten sarja klo 12 alkaen
ja naisten sarja noin klo 15.

KANGASNIEMI
Vuojalahdessa (raviradan maas-
tossa) la 10.8. klo 9 naisten metsä-
päivä.

MULTIA
Keski-Suomen maanpuolustus-
juhla la 10.8. Kirkkopihassa klo
10.30 seppeleenlasku.
Urheilukentällä klo 11.15 Keski-
Suomen Rykmentin valatilaisuus,
klo 12 ohimarssi ja ylilento. Kou-
lun alueella klo 12.30 puistokon-
sertti. Sinerväsalissa klo 14
pääjuhla. Vapaa pääsy.

MUURAME
Muurame-päivien ohjelmassa la
10.8. Perhepyöräily Niittyahoon,
klo 11 yhteislähtö Saunakylästä.

Niittyahon kyläpäivä klo 11–15.
Muuramesalissa klo 15.30 Muura-
menjoki -elokuvaesitys, kesto n.
30 min.
Muuramesalissa la 10.8. klo 19
Tähtelän Valot -konsertti. Liput 8
e ovelta ennen konserttia. Tied.
puh. 050 374 3881.

ORIVESI
Purnu 2002:n näyttelykausi
päättyy su 11.8. Purnu on avoin-
na vielä Oriveden seudun koulu-
laisille ja opiskelijoille sekä
tilausryhmille pe 16.8. saakka.

PIHTIPUDAS
Kärväskylän Rantamajalla la
10.8. Kärvärock.

PYLKÖNMÄKI
Urheilukentällä Sakun hölkkä
pe 9.8. klo 19. Sarjat M/N, N35,

N45, M35, M45, hölkkäsarja, P/T
12/14 ja P/T 8/10. Ilmoittautumi-
nen viimeistään puoli tuntia en-
nen kilpailun alkua.
Osanottomaksu M/N 10 e ja P/T
5 e. Tied. puh. 040 704 8930 tai
0400 759 368.

SYSMÄ
Päijänne-uistelut la 10.8. Etelä-
Päijänteen Tehinselällä, kilpailu-
keskus Suopellossa. Tied. puh.
050 522 0370.

VIITASAARI
Nordea poikien
jalkapalloturnaus 10.–11.8. Ikä-
luokat -94, -93, -92, -91, -90 ja -
89. Kaikki palkitaan. Järj. VJK.

URHEILU
Harjulla su 11.8. klo 13 naisten
jalkapallo-ottelu JyPK–KMF

(Kuopio).
Hippoksella pe 9.8. klo 18 A-
poikien superpesiksen ottelu Ki-
ri–Sotkamo. Vapaa pääsy.

SUVUT
Henrik ja Maria Wastin jälke-
läisten sukukokous lauantaina
7.9. kello 11 Virtain Vaskivedel-
lä Haapamäen matkailutilalla.
Ohjelmassa mm. ruokailu, suku-
kokous, sukuselvitysten tilanne,
tietojen tarkastukset kirjaa varten
ja  päätöskahvit. Mahdollisuus
myös yöpymiseen ja
savusaunaan ennakkoilmoittau-
tumisen perusteella. Ilmoittautu-
miset 23.8. mennessä Pirkko
Heinonen puh. (014) 758 401 tai
Raija Koskela-Drischenko puh.
(014) 758 427 tai 040 762 8134,
e-mail:
raija.koskeladrischenko@jippii.fi

MENOT
u

JOUTSA
Keskisuomalainen

Kirkkoveneiden 30 kilometrin
Suomen mestaruus soudetaan
lauantaina 10.8. Joutsassa.
Lähtölaukaus kajahtaa Huttu-
lan rannassa alkaen miesten
sarjalla  klo 12. Naisten sarja
starttaa  noin klo 15. 

Kilpailu toteutetaan väliai-
kalähdöllä kolmena 10 km
kierroksena perinteistä Jout-
san soutujen reittiä Huhmar-
saaren ympäri. Kisat kuuluvat
Soutuliiton puuvenesoutajien
tapahtumiin  ja niiden järjeste-
lyistä vastaa Joutsan Vene-
seura ry.

Kirkkoveneet
kisaavat
Joutsassa

KEURUU
Päivi Liimatainen

Keuruun Ekokylässä vietetään
viikonlopun ajan kulttuurita-
pahtumaa, jossa yhdistyvät al-
kukantainen musiikki ja Maa-
han liittyvä perinne. Esiintyjiä
Maan syke -päiville saapuu eri
puolilta Suomea sekä yksi
shamaaniryhmä Virosta.

Perjantaina illansuussa al-
kavan ja sunnuntaina päätty-
vän tapahtuman esitelmissä ja
työpajoissa paneudutaan mm.
soitinrakennukseen, luonnon-
henkiin, maaenergioihin, vil-
japeltokuvioihin, aboriginaa-
lien kulttuuriin sekä uniin.

Maan sykkeen avajaishetki
ja sitä seuraava Äiti Maa -ri-
tuaali järjestetään Ekokylän
peltokuviossa. Sen jälkeenkin
tapahtumia pidetään kylän pi-
hapiirissä ja lähimaastoissa,
mikäli sää sen suinkin sallii.

Alkukantainen musiikkifes-
tivaali Maan syke alkaa Keu-
ruun Ekokylässä perjantaina
kello 16. Päättäjäiset pide-
tään sunnuntaina niin ikään
kello 16.

Maan sykettä
Keuruun

Ekokylässä

JYVÄSKYLÄ
Keskisuomalainen

Kansainvälinen tuomaristo rat-
kaisee Jyväskylän MM-rallin
uudistuneen kisatyttökilpailun,
Motor Catsin voittajakolmikon
la 10.8. Jyväskylän satamassa.
Tuomaristoon kuuluu mm.
Arabian niemimaan suurim-
man perheyrityksen, monitoi-
miala-konserni Kanoo Grou-
pin hallituksen varapuheenjoh-
taja, varatoimitusjohtaja Mis-
hal Kanoo.

Kanoo Group valittiin viime
vuonna vuoden yritykseksi
Arabian niemimaalla. Konser-
nin viime vuoden liikevaihto oli
670 miljoonaa euroa. Suomes-
sa vieraileva Kanoo tapasi kes-
kiviikkona mm. ympäristömi-
nisteri Jouni Backmanin.

Motor Cats Show pyörii Jy-
väskylän sataman Party Zone
-alueella rallin torstaisesta
startista lauantaihin, jolloin
luvassa on loppukilpailu. Ki-
sassa etsitään sanavalmiita,
persoonallisia, kansainvälisiä
yli 18-vuotiaita tyttöjä yritys-
maailman ja moottoriurheilun
PR-tehtäviin. Mukana on 10
ehdokasta.

Arabijohtaja
valitsemassa

Motor Catseja

JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Aivan Killerin erikoiskokeen ta-
pahtumien keskipisteessä sijait-
seva vip-kylä täyttyi hiljalleen
vieraista lämpimässä torstai-illas-
sa. Kisaemännät ottivat yritysvie-
raat hymyillen vastaan porteilla,
ja ohjasivat sinistä mattoa pitkin
kohti telttakylää.

Alkuilta kokosi yritysvieraat
teltoille syömään, juomaan ja
seurustelemaan. Rallitunnelmaa
kokemaan oli kutsuttu niin yri-
tysten asiakkaita, kotimaan jul-
kisuuden henkilöitä, kuin ulko-
maisia yhteistyökumppaneita-
kin. 

Tunnettuja kasvoja vilahteli
joukossa, joskin osan kuului-
suuksista kerrottiin saapuvan Jy-
väskylän maille vasta lauantaista
Killerin erikoiskoetta seuraa-
maan. 

Lavalla vip-rallikansan tunnel-
mia nostattivat illan ajan rupatte-
lullaan juontajat Janina Frostell
ja Oskari Palomäki.

Erikoiskokeen alkaessa katseet
ja istuimet kääntyivät kohti ralli-
rataa ja kisailua seurattiin yllättä-
vän keskittyneesti.

Kaikki haastatellut pitivät
poikkeuksetta Jyväskylää ainoa-
na oikeana kaupunkina Suomen
MM-ralleille. Ensikertalaisia
mahtui joukkoon muutama, kon-
karin tittelin vei Aake Kalliala,
joka seurasi ralleja tänä vuonna
kymmenettä kertaa katsomon
puolella. 

Kalliala oli myös ainoa, joka
varmasti aikoi seurata rallia Kil-
leriltä metsään. Muille haastatel-
luille riitti kivien ropina vip-alu-
een aidan yli, kun ralliautot kiisi-
vät aivan nenien edestä Killeriä
ympäri.

Aake Kalliala oli konkari vip-vieraiden joukossa. Hän piti ralleja eh-
dottomasti Jyväskylään kuuluvina tavaramerkkinä koko kaupungille.
Vip-kylässä mies pääsi samaan kuvaan Kaisa Koukan, Laura Änkilän
ja Laura Länsisalmen kanssa. –·Kesälomalla olen saunonut niin pal-
jon, että olen varmasti puhdas, näyttelijä myhäili. 

Koripalloilija Hanno Möttölä
ehti vielä ennen sunnuntaista

Espanjaan muuttoaan osallistua
rallirientoihin. –·Tämän kesän

moottoriurheiluannos täyttyy
täällä. Viime vuonna seurasin

Monte Carlon F1-osakilpailun,
kertoi Möttölä. Kesä sujui Möt-

tölältä viikot harjoitellen ja
viikonloput vaimon kanssa

lomaillen. Kesän vietto Suomes-
sa keskittyi suurelta osin

Helsinkiin, missä Möttölän
mukaan on parhaat

kesäharjoittelumahdollisuudet.
Rallien ensikertalainen suunnit-

teli siirtyvänsä mahdollisesti
perjantaina metsään rallin
”tositoimia” seuraamaan.

Vip-kylän juontokeikka oli Janina Frostellin kesän ensimmäinen, lau-
laminen kun on kaunottaren tämän hetkinen ykkösjuttu. Kesälomia ei
Frostell ole ehtinyt pitää. – Ehkä marraskuussa sitten, hymyili Fros-
tell. Rallijuontokeikan retkiolosuhteet eivät viehättäneet juontajaa,
tuntien odotuksen jälkeen kaivattu peili saapui vihdoin paikalle ja Ja-
nina sai ulkonäkönsä myös omaa silmäänsä viehättäväksi.

PETTERI KIVIMÄKI

Jere Hård vietti torstai-iltaa Killerillä tyttöystävänsä Riikka Putkosen kanssa. Pariskunta totesi rallien katkaisevan Jyväskylän syksyn kaupungillakin mukavasti, vaikkei varsi-
naiseen rallitouhuun osallistuisikaan. Paikanpäällä erikoiskokeella Hård ja Putkonen olivat ensimmäistä kertaa. EM-kullasta Hård sanoi nauttineensa, vaikka haastatteluja on
riittänyt päivien täytteeksi. Tällä hetkellä Hård viettää ansaitsemaansa kolmen viikon lomaa, johon kuuluu muun muassa matka Mallorcalle. 

Kisaemännät Ramona Hedman, Linda Sonntag, Katariina Kulve ja
Mari Rajala päivystivät lateksipuvuissaan ilta-auringon lämmössä.
AKK oli palkannut kuusi kisaemäntää huolehtimaan vip-vieraistaan.
Kauniit kisaemännät olivat löytyneet tehtäviinsä eri reittejä, joku oli
bongattu jopa suoraan katuvilinästä.

Soneran pääjohtaja Harri Koponen oli yksi rallien ensikertalaisista.
Urheilumies Koponen seuraa myös autourheilua, rallivisiitin ohella
kesällä oli tullut katsastettua Monacon F1-osakilpailu. Killeri jäi tois-
taiseksi Koposen ainoaksi rallikokemukseksi, työkiireet veivät miehen
jo samana iltana pois Jyväskylästä. Kiirettä on suuryrityksessä pitä-
nyt viime aikoina, ja pääjohtajakin pitää kesälomansa pätkissä silloin
kun ehtii.

Rallivipinää Killerin vip-kylässä 

– Urheilutapahtumia on vaikea
siirtää, eikä sellaista riskiä

helposti oteta, totesi Jyväskylän
liikuntalautakunnan

puheenjohtaja Matti Mäkinen
(vihr) rallikamppailusta.

Maakuntahallituksen
varapuheenjohtaja Henna

Virkkunen (kok.) luotti koko
ajan siihen, että rallit säilyvät

Jyväskylässä. – Suurempi
kysymys on se, kuinka kauan

rallien MM-arvo säilyy, mietti
Virkkunen. Killerin

erikoiskokeeseen molemmat
olivat tyytyväisiä. Alueen käyttö

sekä ralleissa että
hevosurheilussa on

kaikille eduksi. 


