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Loton alustava voitonjako:
7 oikein 1 kpl voitto-osuus
1·000·000,00 e, 6+lisänumero
oikein 10·256,40 e, 6 oikein
1·230,60 e, 5 oikein 39,30 e, 
4 oikein 10,40 e.
Jokerin alustava voitonjako:
7 oikein ei yhtään kappaletta,
6 oikein 2 kpl voitto-osuus
56·047,10 e, 5 oikein 5·720,30
e, 4 oikein 539,60 e, 3 oikein
47,30 e, 2 oikein 10,90 e.
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Toimitus:
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Pieta Forssell
(014) 622 269 
Faksi: (014) 622 272 
Sähköposti:
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PL 159, 40101 Jyväskylä
Ilmoitukset: 
(014) 622 133, 
Faksi: (014) 622 380
Sähköposti: 
ilmoitukset@keskisuomalainen.fi

Anniina Louhivuori
Tanja Heikkinen

■ Eroavat pariskunnat eivät vieläkään
onnistu toimimaan lapsen edun mu-
kaisesti. Jopa kaksi kolmesta lapsen
kotoa muuttavista vanhemmista ta-
paa eron jälkeen lastaan ainoastaan
satunnaisesti tai ei ollenkaan. Arvioi-
den mukaan peräti 60–70 prosenttia
elatusvelvollisista vanhemmista jättää
elatusmaksunsa maksamatta. 

Elatusvelvollisista enemmistö on
lasten isiä, joilta maksut jäävät mak-
samatta taloudellisen tilanteen, välin-
pitämättömyyden tai riitelyn takia. 

Käytännön ongelmista huolimatta
sopimuksia yhteishuoltajuudesta teh-
dään vuosi vuodelta enemmän. Viime
vuonna yli 91 prosenttia eronneista
päätyi yhteishuoltajuuteen. Valtaosa
sopimuksista syntyy sovussa, sillä tuo-
mioistuimet käsittelevät vuosittain
vain 800–1000 huoltajuussopimusta.

Lääninsosiaalitarkastajan mielestä
vanhempien ja sopimuksen teossa oh-
jaavien sosiaaliviranomaisten pitäisi
olla tarkkana sopimuksen teossa. 

– Paras takuu lasten huollosta teh-
dyn sopimuksen onnistumisesta on se,
että sopimuksesta tehdään alunperin
tarpeeksi tarkka, sanoo Kirsi Kaikko
Itä-Suomen lääninhallituksesta.

Tarkasta sopimuksesta huolimatta

jyväskyläläinen Petri Arho ei tavan-
nut poikaansa moneen vuoteen niin
usein kuin alunperin sovittiin. Nyt Ar-
ho on puheväleissä entisen vaimonsa
Johanna Arhon kanssa, ja tapaami-

set sujuvat hyvin. Vuosikausia Arhot
syyttivät toisiaan tapaamissopimuk-
sen tahallisesta vesittämisestä.
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Erossa lapset jäävät ilman isää ja rahaa

MATTI SALMI

Johanna ja Petri Arhon välit kiristyivät avioeron jälkeen niin, että asioista
sopiminen onnistui ainoastaan tekstiviestein. Tällä hetkellä välit ovat kun-
nossa, ja Arhojen poika viettää aikaansa sekä isän että äidin luona.

SAARIJÄRVI
Keskisuomalainen

Kaksi miestä menehtyi hieman
kello kolmen jälkeen lauantain
vastaisena yönä tapahtuneessa
kolarissa Saarijärvellä.

Toinen surmansa saaneista
oli pakettiautoa kuljettanut Jy-
väskylän maalaiskunnassa asu-
va vuonna 1953 syntynyt kulje-
tusyrittäjä Risto Ekonen, toinen
perholainen vuonna 1973 syn-
tynyt mies. Perholainen kuoli
vammoihinsa välittömästi ko-
laripaikalla. Ekonen menehtyi
saamiinsa vammoihin aamulla
Keski-Suomen keskussairaalas-
sa.

Henkilöauto ajautui tunte-
mattomasta syystä oikealle
kääntyvässä kaarteessa vastaan-
tulijoiden kaistalle ja törmäsi
rajusti isoon, kuorma-autoksi
rekisteröityyn pakettiautoon.
Kolari tapahtui Jyväskylä–Kok-
kola-tiellä Kolkanlahdessa, kol-
me kilometriä Saarijärven kes-
kustasta pohjoiseen.

Ajoneuvojen kuljettajat oli-
vat matkalla yksin.

Kaksi kuoli 
rajussa
kolarissa
Saarijärvellä

Sami Simola

Turbulenssi pörssikursseissa ei
osu enää vain sijoittajiin. Osa-
kerahastoista avustuksia saa-
vien hyväntekeväisyysjärjestö-
jen osuudet ovat pudonneet
vauhdilla samalla, kun laskevat
kurssit ovat syöneet rahastoja.

Skandinaviska Enskilda Ban-
killa (SEB) on Suomessa kaksi
rahastoa, jotka antavat vuosit-
tain osuuden pääomastaan ja
tuotostaan Maailman luonnon-
säätiö WWF:lle. 

Parin vuoden aikana on vain
käynyt niin, että SEB:n Östers-
jö- ja Miljö-rahastot ovat hu-
venneet puoleen entisestä.
Myös pandajärjestön rahastosta
saama tuki on siinä sivussa pu-
donnut.

Eniten rahastojen alamäestä
on kärsinyt ihmisoikeusjärjestö
Amnestyn Ruotsin osasto. Sen
liki 13 miljoonan kruunun,
noin 1,4 miljoonan euron, ra-
hastoyhtiö Bancon Human-
fond -nimisestä rahastosta saa-
ma osuus on huvennut yli puo-
lella kuuteen miljoonaan kruu-
nuun.
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Rahastojen 
hupeneminen 
syö tukea
järjestöiltä

Lasse Kangas

■ Sonera sijoitti elokuussa 2000 run-
saat 21 miljardia markkaa eli 3,5 mil-
jardia euroa Saksan puhelinlupiin. Sa-
nomalehtien pääkirjoituksissa jättisi-
joitukseen ei kuitenkaan otettu juuri
kantaa. Heti Soneran umts-kaupan
jälkeen ainoastaan Joensuussa ilmes-
tyvä Karjalainen epäili sijoituksen
kannattavuutta.       

”Soneran Saksan valloituksessa on
omat ongelmansa. Saksa on lupaava
kännykkämarkkina – 80 miljoonaa
potentiaalista asiakasta – mutta siel-
läkin huikeat toimilupahinnat herät-
tävät jo pelkoja”, Karjalainen arvioi
pääkirjoituksessaan.

Myös Kauppalehti arvioi Soneran
jättisijoituksen sisältävän riskejä, kos-
ka kehitys ei ollut ”itsestäänselvää”. 

Karjalaisen lisäksi sanomalehdistä
ainoastaan Lahdessa ilmestyvä Etelä-
Suomen Sanomat käsitteli tuoreel-
taan umts-kauppoja. Ainoana lehtenä
ESS:n kanta oli selkeän myönteinen.
Lehden mukaan Sonera maksoi umts-
luvista pörssiarvoonsa nähden koh-
tuullisen hinnan.

”Voidakseen kasvaa ja pysyä mu-
kana kovilla operaattorimarkkinoilla,

Soneran on päästävä ulos Suomesta”,
Etelä-Suomen Sanomat kannusti elo-
kuussa 2000.   

Toimittajien kriittisiä arvioita Sone-
ran umts-kaupoista löytyy vain muu-
tamia. Kriittisin oli Satakunnan Kan-
san ja Etelä-Suomen Sanomien Hel-
singin toimituksen Ursula Lehti-
vuori. Hänen mukaansa Sonera otti
niin suuria riskejä, että ”sen puolesta
voi olla hyvä mainita muutamalla sa-
nalla iltarukouksessa ihan noin vain
kansalaisvelvollisuudesta”.

Sen sijaan Helsingin Sanomien Jyr-
ki Alkio ja Matias Möttölä olivat
sitä mieltä, että ”rahaa pitää polttaa,
jos yhtiö haluaa olla aidosti euroop-
palainen toimija tulevaisuuden mat-
kapuhelinmarkkinoilla”.

SUNNUNTAISUOMALAINEN 19

Lehdistö ei arvostellut Soneran umts-kauppoja

MÜNCHEN
Petri Siitonen

Suomen
mitalien
määrä
kasvoi
kahteen
yleisur-
heilun
EM-ki-
soissa Münchenissä lauantaina,
kun Heli Koivula hyppäsi yllä-
tyshopeaa naisten kolmiloikan
finaalissa.

Koivula, 27, oli kultamitalis-
sa kiinni viisi kierrosta loikittu-
aan heti ensimmäisellä yrityk-
sellään reilun kahden metrin
myötätuuleen huikeat lukemat
14,83. Tulos kesti kärjessä koko
kisan toiseksi viimeiseen hyp-
pääjään saakka.

Kultamitalin Koivulan nenän
edestä nappasi 30-vuotias brit-
ti Ashia Hansen. Hän onnistui
viimeisellä yrityksellään täydel-
lisesti ja venytti tasan 15 metriä.

– Odotin koko ajan, koska
Ashia ylittää 15 metriä, Koivu-
la tunnusti. Britti oli tilastojen-
kin valossa kisan suosikki.

Koivula yritti kipailun vii-
meisenä hyppääjänä vastata
Hansenille. Hyppy näyttikin
erittäin pitkältä, mutta se oli
lievästi yliastuttu.

– Oli tosi ihana kilpailu, Koi-
vula kommentoi, eikä näyttä-
nyt kovin pettyneeltä. Hopea
on hänen pitkän uransa ylivoi-
maisesti upein saavutus.
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JUSSI NUKARI

Heli Koivula oli viisi kierrosta
kullassa kiinni, mutta jäi lopulta
hopealle.

JYVÄSKYLÄ
Ilkka Kulmala

Jyväskylän MM-rallin voitosta ei
muodostu tänä vuonna päätöspäi-
vän sekuntitaistelua. Lauantai sel-
kiytti kärjen asetelmat. Ilman haa-
veria Marcus Grönholm juhlii tä-
nään kolmatta peräkkäistä Jyväsky-

län voittoaan.
Grönholm livahti lauantain aika-

na karkuteille tallikaveriensa
Richard Burnsin ja Harri Rovan-
perän ongelmien takia. Burns pu-
tosi voittotaistelustaan ahnehdittu-
aan liian kovaa vauhtia legendaari-
sen Ouninpohjan erikoiskokeen
hyppyriin. Auto tömähti alas nok-

ka edellä. Eturipustus vaurioitui,
turbosta katosivat tehot ja kallista
aikaa tärveltyi liikaa.

Burnsin vastoinkäymisten jäl-
keen johtoon siirtyneen Rovanperä
kohtalopätkä oli Moksi-Leustu (ek
13). Jyväskyläläinen osui kiveen
vaarattoman tuntuisesti, mutta
kolhu oli lopulta kohtalokas. Eturi-

pustus petti ja kisan jatkaminen oli
mahdotonta.

Näin ongelmitta edennyt Grön-
holm lähtee sunnuntain viimeisel-
le lenkille turvallisessa 1,34 minuu-
tin johdossa Burnsiin. Kolmantena
on Colin McRae.
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MUURAME, JÄMSÄNKOSKI
Keskisuomalainen

Etelään matkannutta katkeama-
tonta autojonoa ohittanut moot-
toripyöräilijä aiheutti vastaantul-
leen auton ojaan suistumisen
Muuramessa 9-tiellä lauantaina
kello 17 jälkeen. Väistämään jou-

tuneessa autossa oli kaksi henki-
löä, jotka loukaantuivat.

Moottoripyöräilijä ei jäänyt pai-
kalle, vaan pakeni. Pyörä oli mus-
ta tai tumma ja pienehkö. Poliisi
kaipaa tietoja ohittajasta, joka oli
yksin liikkeellä.

Lauantaina liikenneruuhkat vai-
keuttivat rallikansan ja jopa kilpa-

kuskien liikkumista. Iltapäivällä
autot seisoivat jonoissa Jämsän-
kosken ja Koskenpään välillä eri-
koiskokeen päätyttyä. Autojonon
arvioitiin olleen pahimmillaan
noin kymmenen kilometrin mit-
tainen. 

– Liikenne ruuhkautui etenkin
Huhtian kyläkaupan kohdalta ete-

lään päin. Siellä liikenne pysähtyi
täysin, komisario Arto Rajala sa-
noi.

Ysitiellä Korpilahden eteläpuo-
lella autojono oli pahimmillaan
neljän kilometrin mittainen. 

Ruuhkista huolimatta myös lu-
jaa pystyttiin lauantaina ajamaan.
Poliisi jakoi yli 100 ylinopeussak-

koa ja 16 menetti korttinsa ylino-
peuden takia. Kolme heistä oli kil-
pakuskeja.

Seitsemän korttinsa menettäneis-
tä oli ulkomaalaista, joista pahin
hurjastelija ajoi satasen alueella 171
kilometriä tunnissa.
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■ Korpilahden ja Jämsänkosken alueilla oli useiden kilometrien mittaiset lähes liikkumattomat autojonot.

PETTERI KIVIMÄKI

Ralli ruuhkautti ysitien lauantaina todella pahasti. Korpilahden eteläpuolella muutaman kilometrin matkaan kului kaksi tuntia.

Jyväskylän
MM-ralliMM-ralli
2002

8. – 11.8.

■ Richard Burns ahnehti hypyssä. Harri Rovanperä osui kiveen.

Rallipöytä katettu Grönholmille

Heli
Koivula
hyppäsi
hopeaa

JYVÄSKYLÄ
Sari Toivakka

■ Jyväskyläläinen kuvataiteilija Jar-
mo Kurki esittäytyy vuosien tauon
jälkeen kotikaupungissaan. Tummista
mustaliituteoksistaan tunnettu Kurki
on tuonut Galleria Harmoniaan valoi-
sia ja värikylläisiä töitä.

– Tekeminen on taas mukavaa,
Kurki sanoo.

Matka rentoon luomistilaan on ol-
lut vaiheikas. Menestynyt nuori taitei-
lija väsyi puurtamiseen ja piti vuoden
tauon. Sen jälkeen taiteen tekemisen
merkitys on löytynyt uudelleen.

KULTTUURI 20 Kuvataiteilija Jarmo Kurki.

Rallijonoa ohittanut motoristi aiheutti kolarin

Jarmo Kurjen värejä Harmoniassa

SAM
I KERO


