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VALITTU

Palvelemme kesäsunnuntaisin 25.8. saakka
klo 12.00 alkaen – tervetuloa ostoksille!

S-Tililtä
kätevästi käteistä

ERÄHOTELLI LAPINLEUKUN
perinteinen

RUSKARETKI LAPPIIN
Inarinjärven maisemiin
7.–13.9. (6 yötä). Bussimatkat
ja puolihoito, hintaan 390 €.
Yhden hengen huone 490 €.
Monenlaiset retket eri hintaan.
Matkat myös omalla autolla.
Kysy ja tilaa esitteemme puh.
(016) 666 208, 040 525 6848,
hotelli@erahotelli.lapinleuku.inet.fi

www.lapinleuku.com

JYVÄSKYLÄ
Pihla Tiihonen

Kuolemaan johtaneessa työta-
paturmassa Puistokatu 11:ssä
menehtyi torstaina parvekere-
monttia tehneen M-L Teräs
Oy:n jyväskyläläinen omistaja
ja toimitusjohtaja.

Keski-Suomen työsuojelu-
piirin piiripäällikkö Hannu
Mäkisen mukaan onnetto-
muuden tekniseksi syyksi on
varmistunut parvekkeen kai-
teen pettäminen.

Perheellinen Ilkka Tapio
Hirsiaho, 50, oli onnetto-
muushetkellä saneeraamassa
parveketta, jonka ulkoreunaa
oli poistettu rapautumisen
vuoksi ennen uuden betonin
valamista.

– Ylimmän kerroksen par-
vekkeesta oli jouduttu otta-
maan pois niin paljon reunaa,
että kaide ei ollut enää juuri-
kaan parvekelaatassa kiinni,
Mäkinen kertoo.

Työsuojelupiiri selvittää,
tiesikö alkutyön tekijä kaiteen
epäluotettavuudesta ja kertoi-
ko hän siitä Hirsiaholle, joka
oli torstaina ensimmäistä päi-
vää työmaalla. Mahdollisen
rikkomuksen selvittely vie
kuukausia.

Riskialttiissa korkeassa pai-
kas on työskenneltävä joko
turvaköyden varassa tai henki-
lönostimesta käsin.

Urakoitsija
menehtyi
tapaturmassa

ÄHTÄRI
Hannu Karjalainen

Ähtärin keskustan linja-auto-
asematalon kolmeen liikehuo-
neistoon murtauduttiin perjan-
tain vastaisena yönä. 

Kahdesta vaatetusliikkeestä
ja yhdestä parturikampaamos-
ta saatiin saaliiksi vähäinen
summa rahaa.

Murtoihin liittyvät vihjeet
voi kertoa Alavuden poliisille,
puh. 06-516 2200.

Murtoja
liikkeisiin
Ähtärissä

JÄMSÄ
Hannu Karjalainen

Jämsäläisen K-Supermarket
Ruusan pysäköintipaikan jät-
teenkierrätyspiste tuhoutui tu-
lipalossa perjantaiyönä puo-
lenyön jälkeen. Vain raken-
nuksen runkorakenteet jäivät
pystyyn ja katto paikoilleen.

Läheisen kerrostalon asuk-
kaat olivat haistaneet savun
hajua jo kello 22 paikkeilla.
Haju liittyi mahdollisesti jät-
teenkierrätyspisteen paloon.

Jämsän poliisi tutkii asiaa,
havainnoista voi ilmoittaa nu-
meroon (014) 7491 200.

Kierrätys-
piste
paloi Jämsässä

JYVÄSKYLÄ
Keskisuomalainen

Poliisi etsii edelleen Kangas-
vuoressa keskiviikon vastaise-
na yönä 20-vuotiaan naisen
raiskannutta miestä. Miehellä
oli vaaleahkot, olkapäille ulot-
tuvat hiukset. Hän oli noin 180
senttimetriä pitkä ja huomatta-
van hoikka. Kasvot olivat ka-
peat ja hänellä oli sänkiparta.

Tiedot voi soittaa Jyväsky-
län poliisille numeroon (014)
3135213.

Kangasvuoren
raiskaajan
etsintä jatkuu

KANGASNIEMI
Aki Heinonen

Synsiön leirikeskuksesta Kan-
gasniemellä on ammuttu rikki
lähes kaikki eli kaikkiaan 19
ikkunaa. Poliisin selvityksen
mukaan vahingon teko tapah-
tui torstai-iltana ja tekijät ovat
jo poliisin tiedossa.

Leirikeskus on joutunut jo
aikaisemminkin ilkivallan
kohteeksi.

Synsiön
ikkunat
ammuttiin rikki

KANGASNIEMI
Aki Heinonen

Taksibussi kaatui ulosajon jäl-
keen Kangasniemen Rauha-
järvellä perjantaina illansuus-
sa. Kuljettaja oli yksin autos-
sa. 

Soratiellä auto lähti heitte-
lehtimään ja törmäsi puuhun.
Kuljettaja puhalsi poliisin mit-
tariin 2,7 promillen lukeman.

Taksibussi
kaatui
Kangasniemellä

PERHO
Keskisuomalainen

Poliisi sai perjantaina kiinni
Kinnulantiellä miehen, joka
ajoi autoa 1,98 promillen hu-
malassa. 

Mies oli ajanut autonsa ka-
tolleen ojaan Kinnulantieltä
kolmisen kilometriä Perhon
kirkolta.

Rattijuoppo
ajoi ojaan
Perhossa

KANGASNIEMI
Aki Heinonen

Metsästyskausi alkaa entisen
tavan mukaan tänään elokuun
10. päivä, jolloin voidaan met-
sästää kyyhkystä.

Metsästäjät ovat liikkeellä
heti aamuvarhaisella auringon
noustessa, samaan aikaan kun
kyyhkyset hämärissä aloitta-
vat ruokailunsa.

Sepelkyyhky on runsaasta
kannastaan huolimatta vähän
metsästetty lintu, jota metsäs-
täjät vaanivat yleensä peltojen
laitamilla. Vaikka kyyhkyn
metsästys ei ole kovin suures-
sa suosiossa, ammutaan vuo-
sittain siitä huolimatta noin
100 000 lintua.

Metsästäjien on syytä olla
tarkkana, sillä sepelkyyhky
muistuttaa suuresti uuttukyyh-
kyä, joka on rauhoitettu laji.

Luvallisessa metsästyksessä
on koiran käyttö sallittu kiin-
nipitoajasta huolimatta. Ilman
maanomistajan lupaa ei vilje-
lyksillä saa liikkua ennen kuin
sato on korjattu.

Varsinaisen metsästyskausi
alkaa 20.8. sorsastuksella ja
karhunmetsästyksellä.

Kyyhkysjahti
käynnistää
metsästyksen

Korpilahden seurakunta:
Musiikin maisteri Johanna
Manninen on valittu Korpi-
lahden seurakunnan kanttorik-
si 1.9.2002 lukien.

JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Lutakon huoltoparkki houkutteli
kansaa perjantai-iltana tutustu-
maan rallimenoon. Kuudelta il-
lalla lapsiperheet olivat pääosas-
sa yleisön joukossa, ja ihmiset
odottelivat leppoisissa tunnel-
missa huollon alkamista. Vaikka
ensimmäisten autojen tiedettiin
saapuvan alueelle vasta tunnin
kuluttua, löytyi tyhjistä teltoista-
kin tarpeeksi silmänruokaa ral-
leista kiinnostuneille.

Pikkupoikia tuntuivat kiinnos-
tavan rallitallien tarjoamat julis-
teet, tarrat ja muu ralleihin liitty-
vä ilmaistilpehööri. Aurinkoises-
ti hymyileviä pojankasvoja näkyi
rallialueella jatkuvasti, aarteita
repuissaan.

Pienimmät eivät rallitouhuista
pahemmin välittäneet, mutta
kirkkaat värit ja ihmispaljous pi-
tivät kiukunpuuskat loitolla. Kol-
mevuotias Jasmin Nyyssönen-
kin kulki kiltisti vanhempiensa
mukana.

– Miksi me näitä autoja katso-
taan, oli tyttö kuitenkin aiemmin
päivällä tiedustellut.

Ilta vaikutti kaupungilla vielä
yhdeksän aikaan tavalliselta per-

jantai-illalta. Kansaa käyskenteli
kompassilla, terassit olivat täynnä,
mutta ruuhkia ei näkynyt. Samoin
sataman alueella oli vielä tyhjää.

Rallikansa näytti illan hämyssä
kokonaisuudessaan pakkautu-
neen Messukadulle näkemään
viimeisen vilauksen illan ralliau-
toista. Huoltoparkin yleisöalue

oli tupaten täynnä.
Juhlat siirtyivät varmasti huol-

toalueelta satamaan ja keskustaan
ralliautojen sammuttaessa moot-
torinsa yöksi.

Killerin vip-kylässä perjantai-
ilta vaikutti torstaita vilkkaam-
malta. Vip-kansaa oli liikkeellä
paljon ja julkkiksiakin pyöri siel-

lä täällä.
Teemu Selänne ehti jälleen

ralleja katsomaan, jätettyään vii-
me kesän väliin.

Selänne liikkui alueella Hjallis
Harkimon kanssa, joka harmit-
teli uuden löytönsä Juuso Pykä-
listön epäonnea ralliradalla. Lo-
la Odusoga nautti vip-alueen tar-

joiluista samassa seurueessa Pek-
ka Vennamon kanssa, ja liiken-
neministeri Kimmo Sasikin oli
ehtinyt mukaan rallirientoihin.

AKK:n puheenjohtaja Jarmo
Mahonen ja rallien johtaja Simo
Lampinen edustivat rallien jär-
jestäjiä vip-alueen vilinässä.

Viikonlopun kunniaksi yritys-

vieraatkin yltyivät pelkän eri-
koiskokeen katsomisen lisäksi
hurraamaan ja taputtamaan ohi-
kiitäville autoille. Meno oli muu-
tenkin, arviolta 99 prosenttisesti
miesten kansoittamassa vip-kat-
somossa, torstaita huomattavasti
riehakkaampaa.

■ Jyväskylän MM-rallin vierasjoukot valloittivat perjantaina erityisesti Lutakon huoltoparkin.

”Miksi me katsotaan näitä autoja?”

PETTERI KIVIMÄKI

Tarja ja Ari Nyyssönen olivat siirtyneet ralliautojen huoltoa seuraamaan Lutakkoon töiden päätyttyä. Kolmevuotiasta Jasminia eivät ralliautot vielä suuremmin kiinnostaneet. Laukaalaisten kesään ralli kuuluu
nuoren neidin ihmettelystä huolimatta ehdottomasti.

Markko Märtiniä kannattamaan oli Virosta saapunut yhdeksän iloi-
sen miehen joukkio. Toivo (vas.), Kaljo, Peetter, Rimantas, Maidu ja
Udo olivat kuudelta perjantai-iltana rentoutumassa vielä hiljaisessa
satamassa.

JYVÄSKYLÄ
Henna-Riikka Huovila

Pahasti viillelty sekarotuinen koi-
ra löydettiin Kangaslammelta
torstaina iltapäivällä. Narttu on

alle kaksivuotias. 
Poliisi toimitti likaisena löy-

tyneen koiran Viitaniemen
eläinlääkäriaseman yhteydessä
olevaan koiratarhaan hoidetta-
vaksi.

– Paikkailimme koiraa jo eilen,
mutta tänään siltä löytyi kaulasta
vielä muutama viiltohaava, jota
emme olleet huomanneet eilen,
koiran tikkaamisessa avustanut
Annukka Kivelä kertoi.

– Yksi viilloista ulottui keuh-
koihin saakka ja siltä on yritetty
viiltää kurkku auki, mutta se sel-
viää kyllä.

Koira pysyy eläinlääkäriase-
malla ainakin siihen saakka, kun-

nes se on terve.
– Tämän koiran kohdalla ei pä-

de se tavallinen sääntö, että eläin
ei saa olla täällä 15 päivää kau-
empaa, eläinsuojeluvalvoja Sven
Nyberg eläinlääkäriasemalta to-

tesi.
Koiran viiltelijästä tai omista-

jasta ei ole vielä varmaa tietoa.
Asiasta jotain tietävät voivat soit-
taa Sven Nybergille numeroon
0400 545 038.

Viillelty narttukoira pelastettiin Kangaslammelta

Valtran markkinointijohtaja Arto Tiitinen sai vierelleen Teemu Se-
länteen ja Hjallis Harkimon Killerin vip-kylän riehakkaassa perjan-
tai-illassa. Selänne ei itse ole rallia ajanut taannoisen kolarointinsa
jälkeen.

JYVÄSKYLÄ
Keskisuomalainen

Poliisi kirjoitti perjantaina aina-
kin 175 sakkoa. Kortti otettiin
pois 19 ajajalta. Useimmiten
syynä kortin lähtemiseen hyllyl-
le oli ylinopeus. Lisäksi tehtiin
kolme ilmoitusta törkeästä lii-
kenneturvallisuuden vaarantami-
sesta.

Torstaina Jyväskylän MM-ral-
lit avaavan Killerin erikoisko-
keen aikana Keuruuntien varteen
pysäköidystä henkilöautosta
anastettiin rekisterikilvet. Rekis-
teritunnus on XIK-350.

Rallien
aikana
sakkoja ja
varkauksia

Tämän koiran kohdalla ei tavallinen 15 päivän
sääntö päde. 

ELÄINSUOJELUVALVOJA SVEN NYBERG

,


