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KANSA SANOO

HARALD HIRMUINEN

Perinteisessä lauantain teatteri-
illassa esitetään Juha Mäkelän
työstämä, peräti 2,5-tuntinen
ohjelma Anneli Sauli – kaunotar
ja kulkuri. Hän oli, on ja tulee
olemaan suomalaisen elokuvan
Hilja maitotyttö. Mutta, toises-
ta puolestaan eli osallistumises-
ta ja radikaaleista mielipiteis-
tään Sauli ei ole myöskään kos-
kaan vaiennut.

SIVU 27

Anneli Sauli
on yhä radikaali

Suurajot, ”Jyskälä”, on pidettä-
vä keskisuomalaisena tapahtu-
mana. Muutosajatuksesta voi
sanoa lakikieltä käyttäen, että jo
yritys on rangaistava, kirjoittaa
ralliveteraani Kansa sanoo -
osastossa.

SIVU 25

”Jyskälä” kuuluu
Keski-Suomeen

On tarvittu myös tuuria, ettei
Finnairin tilalla Suomessa lennä
tällä hetkellä vaikkapa Lufthan-
sa tai SAS. Pian sellainen mah-
dollisuus saattaa ajankohtais-
tua, mikäli Kimmo Sasin ehdo-
tukset ottavat aikalaisissa tulta.
Ehkäpä sitten taas matkuste-
taan junalla Helsinkiin katso-
maan lentokoneita. Asiaan kyt-
keytyy myös rahalla mittaamat-
tomia asioita.

SIVU 8

Ei Finnairia
kannata hupeloida

SIVU 26

HELSINKI
Vesa Somppi

Tehy ei aio tyytyä seuraavalla
tulokierroksella yleisiin palkan-
korotusprosentteihin. Järjestö
vaatii kunnon tasokorotusta.

– Tehyläiset ovat kypsiä vet-
kutteluun ja tällä kierroksella
pitää heti tapahtua jotakin
palkkakuilun kiinnikuromises-
sa, Tehyn puheenjohtaja Jaana
Laitinen-Pesola muistuttaa.

Hän ihmettelee valtion ja
kuntien edustajien palkankoro-
tusvaroitteluja aina silloin, kun
naisvaltaiset alat vaativat jota-
kin.

Laitinen-Pesola pitää kaikkia
järjestöpoliittisia keinoja mah-
dollisina palkankorotusten saa-
miseksi. Yhteistyö opettajien
kanssa on myös mahdollista.

KOTIMAA 7

Tehy vaatii
kunnon
palkan-
korotuksia

JYVÄSKYLÄ
Päivi Kujala

Neljässä jyväskyläläiskoulussa ryh-
dytään kokeilemaan pienin askelin
ns. kokonaiskoulupäivää. Uudistus
tuo pilottikouluihin lähinnä uutta
kerhotoimintaa oppituntien pe-
rään eikä pidennä ”pakollisesti”
koulupäivän mittaa.

Kiistelyä aiheuttaneen kokonais-
koulupäivän perusidea olisi, että
koulu alkaisi yhdeksältä, ruokatun-
ti olisi tunnin mittainen ja oppi-
tuntien lomaan sijoitettaisiin har-
rastustoimintaa, kuten kerhoja.
Näin pidentyvällä päivällä lyhen-
nettäisiin koululaisten valvomatto-
mia iltapäiviä. Ainakaan Jyväskylän
pilottikouluissa ei kuitenkaan
mennä näin pitkälle.

Kokeilukouluja ovat Keljon ala-
aste sekä Lehtisaaren ja Voionmaan
yläasteet  sekä epävirallisesti Kilpi-
sen yläaste. 

Kokonaiskoulupäivähanke on
osa professori Lea Pulkkisen johta-
maa Mukava-projektia. Suunnitel-
massa jokaiselle koululaiselle laa-
dittaisiin vapsut eli vapaa-ajan
suunnitelmat, johon kartoitet-
taisiin vanhempien työajat ja kir-
jattaisiin oppilaiden pääharrastus-
alueet.

Jyvässeutulaisten nuorten kes-
kuudessa ajatus kerhojen lisäämi-
sestä saa kannatusta, mutta niiden

sijoittaminen koulupäivän sisälle
samoin kuin päivän pidentäminen

yleensä jakaa mielipiteitä.
KOTIMAA 6

PETTERI KIVIMÄKI

Noora Vuorimies (vas.) ja Juuli Haimakainen eivät haluaisi koulupäivää pidennettävän, mutta joihinkin tuntien jälkeen
pidettäviin harrastuksiin he voisivat osallistua.

Kokonaiskoulupäivän kokeilu
tuo lisää kerhoja Jyväskylään

JYVÄSKYLÄ
Sami Simola

Kun piirtää käyrän siitä, paljonko
insinööritoimistot ovat viime vuosi-
na myyneet ympäristöosaamista,
viiva nousee jyrkästi ylöspäin. Las-
kutuksen perusteella ympäristö-
asiantuntemuksesta on tullut kon-
sulteille iso bisnes. 

Konsulteilta ostetaan ympäristö-
asioiden osaamista isoissa raken-
nushankkeissa, kuten nelostiellä.
Keski-Suomen tiepiirin aikomus
laajentaa nelostietä Kirristä Tikka-

koskelle on pistänyt alulle ison jou-
kon selvityksiä, joissa pyritään ar-
vioimaan työn vaikutuksia ympäris-
tölle.  Työ maksaa tiepiirille noin
150 000 euroa ja vie vuoden päivät.

Ympäristövaikutusten arvioinnin
maksaa se, joka hanketta vetää.
Asiantuntijan mukaan raha tuo mu-
kanaan ongelmia. Jos kesken työn
pitäisikin tehdä lisäselvityksiä, ne
voivat jäädä tekemättä, kun ei halu-
ta maksaa konsultille lisää, ympäris-
töasiantuntija Markku Turtiainen
sanoo. 

TALOUS 8

TIIU KAITALO

Nelostien laajentamisen ympäristövaikutuksia, kuten melua tai kulkuhaittoja,
selvitetään parasta aikaa.

Konsultti ammentaa 
rahaa ympäristöstä

SIVU 14 

Sarjiksia koululaisen
huoneeseen

PÖRSSI 9

Hex 
5331,26
+3,6 %

Euro
0,9729 $

+0,0042 $

MOSKOVA, MADRID 
Reuters, DPA, AFP 

Ainakin 35 ihmistä kuoli Venä-
jän Mustanmeren rannikolla
tulvaveden pyyhkäistyä leirin-
täalueen mereen Novorossiis-
kissa. Laajat alueet kaupungin
ympäristössä ovat veden vallas-
sa ja monet tiet sekä rautatiet
ovat käyttökelvottomassa kun-
nossa. Viranomaiset julistivat
ensi maanantain kansalliseksi
surupäiväksi.

Rankkasateet ja tulvat piinasi-
vat perjantaina myös Keski-Eu-
rooppaa.Tshekissä myrskyjen ja
tulvien pelätään vaatineen aina-
kin neljä uhria. Ainakin 2 000
ihmistä joutui jättämään kotin-
sa maan eteläosassa jokien alet-
tua tulvia torstaina.

Epätavallisen rajut sateet ovat
aiheuttaneet ongelmia myös
Kroatiassa, Bulgariassa, Roma-
niassa, Ukrainassa ja Itävallas-
sa. Romaniassa sateet vaativat
perjantain vastaisena yönä jäl-
leen kaksi uhria, mikä nosti
kaksi viikkoa kestäneissä tulvis-
sa kuolleiden määrän jo seitse-
mään.

ULKOMAAT 10

Tulvat tappavat
Venäjällä 
ja Keski-
Euroopassa

JYVÄSKYLÄ
Tuomas Heikkilä

Jyväskylän MM-ralli pyörähti to-
den teolla käyntiin perjantaina
Peugeot-tallin komennossa. Yö-
tauolle saavuttaessa kärjessä kaa-
sutteli britti Richard Burns. Harri
Rovanperä oli 12 sekuntia perässä
ja Peugeotien kolmoisjohdon täy-
densi kahden viime vuoden voitta-

ja Marcus Grönholm 22 sekunnin
päässä Burnsista. Paras ei-Peugeot,
Subaru-kuski Petter Solberg jäi

perjantaina ”leijonakolmikosta” yli
minuutin päähän.

– Peugeotit ovat uskomattomia,
ei niille voi mitään, Solberg äimis-
teli.

Viidentenä ajava Colin McRae oli
samaa mieltä.

– Peugeotien lyöminen on mah-
dotonta, McRae tuumasi.

Pösökuskien oli helppo yhtyä
edellisiin puhujiin.

– Colin puhuu täyttä asiaa, mui-
kisteli kärkimies Burns.

– Meidän ylivoimamme johtuu
pelkästään hyvistä kuskeista, mur-
jaisi puolestaan Rovanperä.

Ralli jatkuu tänään kuudella eri-
koiskokeella, joiden yhteispituus
on 176 kilometriä.

URHEILU 17–18

■ Peugeot-talli miehitti kolme kärkisijaa Jyväskylän MM-rallissa perjantaina.

PETTERI KIVIMÄKI

Harri Rovanperä on perjantain jälkeen
12 sekuntia kärjestä MM-rallissa.

Leijona karjui soraränneissä

JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Kolmen pojan kopla luotti perjan-
tai-iltana Lutakon huoltoalueella
vankasti suomalaisten rallikuskien

osaamiseen. Grönholm sai täyden
kannatuksen, mutta toivo ei Mäki-
senkään suhteen ollut vielä täysin
mennyttä. Tärkeä osa rallihulinaa
olivat myös reppuihin kertyneet
ralliaarteet.

Suurimman yleisön varsinaisten
rallien oheistoiminnoista sai per-
jantai-iltana juuri Lutakon ralli-
parkki. Kuuden aikaan aluetta kan-
soittivat huoltotelttojen välissä
käyskennelleet lapsiperheet, ja

muutamaa tuntia myöhemmin ral-
likansaa oli samalla alueella tun-
gokseksi asti. Keskustassa ja sata-
massa vallitsi yhdeksältä normaalin
perjantain rauha, ainakin toistai-
seksi.

Myös Killerin vip-alue otti ilon
irti perjantai-illasta, vieraat olivat
vaihtuneet ja meno torstaita vauh-
dikkaampaa. 

KOTIMAA 4

PETTERI KIVIMÄKI

– Markus Grönholm, kuului pontevasti kolmesta suusta rallinvoittajan ennuste. Henry Kaarilehto (oik.) ja Riku Kallio kertoivat olleensa aina rallimeiningissä mukana, Aleksi Rajaselle kerta oli ensim-
mäinen. Pojat keräsivät perjantain aikana reput täyteen tarroja, julisteita ja muuta rallikamaa Paviljongin alueella. Lauantaina Riku ja Henry kertoivat suuntaavansa erikoiskokeita katsomaan.

Jyväskylän
MM-ralliMM-ralli
2002

8. – 11.8.

”Grönholm voittaa, tai sitten Mäkinen”


