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JÄMSÄ
Hannu Karjalainen

Herkkuravintola rallipikataipa-
leiden varrella, A-oikeuksin ja
ohjelman kera. Tällaisesta saa
nauttia yhä kasvava rallin VIP-
vieraiden joukko. Tässä suhtees-
sa Suomen MM-ralli on kuin mi-
kä tahansa kesäfestivaali. Firmat
tuovat vieraitaan ja asiakkaitaan
tapaamiseen, oheisohjelmana ral-
liautot.

– Moni näistä vieraista ei var-
maan muuten tulisikaan rallia kat-
somaan, sanoo Mika Huujärvi.

Hän isännöi Kakariston tilaa le-
gendaarisen Ouninpohjan eri-
koiskokeen vieressä. Ralli on
näissä maisemissa kulkenut 30
vuotta.

Tarjoilu
3 000:lle

Marcus Grönholm on pitänyt
VIP-telttaansa paikalla jo 1990-
luvun puolimaista. Kaksi viime
vuotta saman on tehnyt myös Se-
bastian Lindholm. Hänen yh-
teistyökumppaninaan on Peu-
geot, Huujärvi puolestaan tuntee
helsinkiläinen atk-firma Telelo-

gicin väkeä.
Näistä lähtökohdista syntyi

VIP-palvelukokonaisuus, jossa
tarjoilusta huolehtii jämsäläinen
Elonen Oy, ja järjestelyissä pyö-
rii jokilaaksolaisten opettajien
kaukalopallojoukkue. Huujärvi
on itsekin opettaja, mutta myös
maanviljelijä.

– Tänä vuonna oli tiedossa se,
ettei ralliviikonloppuna pääse
puiman lähiympäristöä, ja aluei-
ta pantiinkin siksi heinälle. Sa-
malla saatiin parkkipaikkoja.
Maaseutu muuttuu ja tämäkin on
yksi maaseudun elinkeino, hän
sanoo.

Elosen ravintolatoimi on kol-
matta vuotta mukana rallien ate-
riointitoiminnassa.

– Tänä vuonna ruokitaan kaik-
kiaan 3 000 henkeä Ouninpohjan,
Vaherin ja Laukaan pikataipaleil-
la sekä Jyväskylän satamassa.
Ouninpohjassa on noin 600 hen-
keä, mutta pienin ryhmä koostuu
vain kahdesta henkilöstä. Heille
tarjoillaan ateria asunnolla. Myös
maastossa tarjoillaan pienryhmil-
le erityisten kylmäastioiden avul-
la, sanoo ravintolatoimen päällik-
kö Risto Karjalainen.

Hänen mukaansa kysymys on

paljolti logistiikasta: kuljetukset,
kalusto ja ajoitus on tärkeää.
Lämmin sää tuo kuitenkin tiukat
haasteet ruoan säilymiselle.

Raimo Elonen näyttää tarjoi-
luvadilla olevaa kylmägeelipus-
sia.

– Se pitää viileänä neljä tuntia,

mutta me käytämme sitä vain
kaksi tuntia.

Täyteen palveluun kuuluvat A-
oikeudet, jotka on anottava joka
tarjoilupaikalle erikseen.

Väkeä Elosen rallicatering
työllistää noin 60. Ruoka valmis-
tetaan Jämsässä.

– Ylimääräisiä kokkeja on pal-
kattu jo viime viikollLähes kaik-
ki jämsäläiset ovat mukana rallis-
sa talkoissa, joten palkattu väki
on jouduttu etsimään muualta,
Elonen sanoo.

Keskisuomalainen
ruokalista

Erikoisjärjestelyihin on joudut-
tu myös sähkön kanssa. Kakaris-
ton pylväisiin on teetetty voima-
virtakytkennät.

– Ruoka-annoksen hinta on ra-
vintolatasoa. Kuljetuksista ja
muista järjestelyistä laskutetaan
erikseen, Karjalainen sanoo.

Ouninpohjan pöydässä tarjoil-
tiin keskisuomalainen menu: al-
kuruokana kuhaterriini mätikas-
tikkeella, lisäkkeenä salaattia,
pääruokana yrttimarinoitua kalk-
kunanrintaa metsäsienikastik-
keella. Lopun kruunaa juustotar-
jotin ja lakkasuklaakakku kahvin
kera.

– Erinomaiset järjestelyt ja
ruoka on hyvää, kiittelivät Peu-
geot-tallin vieraina Ouninpohjas-
sa aterioineet Armand Ineichen,
Stefan Peller, Christian Cho-
tard ja Jari Yletyinen.

■ Ouninpohjan pikataipaleella tarjoiltiin VIP-vieraille kuhaterriiniä.

HANNU KARJALAINEN

Raimo Elonen (vas.) näyttää geelipussia joka pitää herkut viileinä. Risto Karjalainen luo viimeiset silmäykset pöydän antimiin ennen tarjoilun alkamista.

Herkkusuiden hemmottelu-
ravintola meni rallipolun varteen

KANGASNIEMI
Aki Heinonen

Raivaus- ja moottorisaha ovat jo
tuttuja välineitä naisille. Naiset
ovat tiivistäneet merkittävästi
otetaan metsäasioissa, joskin
puukaupat ovat edelleen paljolti
miesten harteilla.

Kaupoista päätetään kuitenkin
yhä useimmin yhdessä. Etenkin
kaupan ajankohtaa pohditaan
tarkkaan.

Takana ovat ajat, jolloin met-
säherra ja isäntä sulkeutuivat
peräkamariin pohtimaan puu-
kauppaa. Emännällä oli siinä
joukossa vain kahvin kantajan
rooli.

Naismetsän-
omistajia viidennes

Nyt on tilanne toinen. Myös
naiset omistavat metsää entistä
enemmän. Kangasniemelläkin it-
sellisiä naisomistajia on viiden-
nes. 

– Saman verran omistaa met-
sää itselliset miehet. Loppuosan

omistavat Kangasniemellä mie-
het ja naiset yhdessä, sanoo met-
sänhoitoyhdistyksen toiminnan-

johtaja Jorma Salomaa.
Naisten joukko metsäpitäjässä

on varsin suuri. Yhdistyksessä on

noin 1 800 jäsentä. Salomaan
mielestä vanhat perinteet ovat
vielä jonkin verran rasituksena,
sillä naiset eivät kovin suurin jou-
koin osallistu koulutustilaisuuk-
siin.

Naisten metsäpäivä lauantaina
oli kuitenkin poikkeus. Vuojalah-
den raviradan maastossa naiset ja
siinä sivussa myös miehet saivat
rautaisannoksen tietoa taimista,
niiden istuttamisesta sekä rai-
vaus- ja moottorisahan käytöstä.
Lisäksi metsän moni-ilmeisyyttä
maustettiin sieni- ja marjaneu-
vonnalla.

Kokemusta
riittää

Mirja Tommola Luusniemel-
tä on tuttu metsän kanssa. Parin
sadan hehtaarin metsämaissa riit-
tää työtä myös emännälle. Pysty-
karsintakin on perin tuttua. Laa-
tupuuta tehdään selvän suunni-
telman mukaan. Myös raivaussa-
ha pysyy Mirja Tommolan käsis-
sä.

Hyvin tulee toimeen metsän

kanssa myös Tuula Pynnönen.
Hän asunut jo pitkään Helsin-
gissä, mutta viikonloppuisin au-
ton nokka käännetään kohti
Kangasniemeä ja Luusniemeä.
Viimeksi Tuula Pynnönen huh-
ki metsässä mottorisahan kans-
sa.

Huumoria löytyy kummaltakin
naiselta. Miehille annetaan oma
arvonsa. Tuttuja ovat lauseet, et-
tei sahoja tarvitse niin kovaa met-
sässä huudattaa. Bensaa kuluu
vain turhan takia.

Jorma Salomaan havaintojen
mukaan naisten työn osuus on li-
sääntynyt erityisesti taimitöissä.
Silti lisäämiseen on kuitenkin
edelleen varaa. Salomaan mieles-
tä naiset ja miehet ovat metsässä
täysin tasavertaisia, joskin ras-
kaat työt jäävät pakostakin mies-
ten tehtäväksi.

Ilahduttavaa on myös se, että
naiset haluavat pitää metsistään
huolta. 

– Kun itse ei sinne ehdi, ovat
monet tehneet metsien hoidosta
sopimuksen yhdistyksen kanssa,
sanoo Salomaa.

■ Raivaussaha ei ole enää outo väline naisille. Puukaupat jäävät kuitenkin vielä isäntien harteille.

AKI HEINONEN

Mirja Tommola ja Tuula Pynnönen ovat sinut metsän kanssa. Jussi
Kososen vinkit taimen istutuksessa ovat kuitenkin hyvä lisä naisten tie-
topankkiin.

Naisten ote metsäasioissa on viime
vuosina tiivistynyt ja parantunut

– Erinomaiset järjestelyt, kiittelevät Stefan Peller (vas.), Armand
Ineichen, Jari Yletyinen ja Christian Chotard.

LAPINLAHTI
STT

Lapinlahtelainen vuonna 1965
syntynyt mies sai surmansa
ampumavälikohtauksessa La-
pinlahdella Ylä-Savossa lau-
antaina. Tapaus sattui kello
puoli neljän aikaan talon pi-
halla Lapinlahden keskustan
tuntumassa.

Iisalmen poliisi otti tapauk-
sen jälkeen kiinni miehen, jo-
ta epäillään surmatyön teki-
jäksi. Epäilty on vuonna 1935
syntynyt ja kotoisin Lapinlah-
delta.

Poliisi ei tutkinnallisista
syistä paljastanut, millaisella
aseella surmatyö tehtiin.
Aseeseen oli viranomaisten
antama lupa.

Ampumishetkellä pihapii-
rissä oli useita ihmisiä, mutta
muita henkilövahinkoja ei sat-
tunut.

Iisalmen rikospoliisi jatkaa
surman tutkimista.

HELSINKI 
STT 

Helsingin pelastuslaitos ja po-
liisi etsivät lauantain vastaise-
na yönä Pikku-Huopalahdesta
mahdollisesti veden varaan
joutunutta pikkuvauvaa. Pe-
lastuslaitos sai ilmoituksen
asiasta poliisilta puolenyön
jälleen.

Etsintöihin osallistuivat pe-
lastuslaitoksen sukellusyksik-
kö ja meripelastusyksikkö se-
kä helikopteri, joka haravoi
koko lahden tuloksetta. Etsin-
nät lopetettiin yöllä tulokset-
tomina. 

Sukeltajat löysivät vedestä
vain kangaskassin, jossa oli
muun muassa kookospähki-
nöitä ja ananaksia.

Poliisille soittivat asiasta
nuoret pojat, jotka olivat näh-
neet noin 30-vuotiaan naisen
kävelevän nyytti sylissään
Pikku-Huopalahden kaupun-
gin puoleisessa rannassa.

Pojat olivat kiinnittäneet
huomiota naisen erikoiseen
käytökseen. Kun he havaitsi-
vat naisen seuraavan kerran,
hänellä ei enää ollut nyyttiä
sylissään. Poliisin saapuessa
paikalle naista ei enää tavoi-
tettu.

JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Poliisi joutui perjantain ja lauan-
tain välisenä yönä hoitamaan jär-
jestyksenvalvonnan Jyväskylän
keskusta-alueella jalkaisin. Ralli-
kansan valloittamalle kävelyka-
dulle ei saatu mahtumaan polii-
siautoja, vaan häiriköt piti kuljet-
taa kävelykadulta ensin syrjem-
mälle ja siirtää sitten autoilla po-
liisiasemalle.

Puistoihin sammuneille ei po-
liisin putkissa riittänyt tilaa, vaan
keskustasta siivottiin lähinnä rii-
danhaastajat ja muut häiriönai-
heuttajat.

Ei vakavia
järjestyshäiriöitä

Lauantaina poliisista kiiteltiin
onnea, ettei yöllä sattunut järjes-
tyshäiriöitä vakavampia tapauk-
sia. 

Alkoholin käyttö oli runsasta
kaikkien juhlijoiden keskuudessa

niin kävelykadulla, Harjulla kuin
satamassakin. Harju oli juhla-
paikkana jälleen nuorison suo-
siossa, joukossa oli poliisin mu-
kaan myös lapsia.

Ensimmäistä kertaa rallien
oheistoimintaan valjastettu sata-
man alue keräsi juhlijoita myös
varsinaisen juhlateltan ulkopuo-
lelle. Joitakin hälytyksiä järjes-
tyshäiriöistä saatiin myös sata-
masta.

Poliisilla yli
sata tehtävää

Poliisin kirjoihin merkittiin yh-
teensä yli sata tehtävää lauantain
vastaiselta yöltä. Myös hätäkes-
kuksessa yö oli kiireinen, soitto-
ja tuli päälle 600.

Aivan tavallisen viikonloppu-
miehityksen voimin ei poliisin
tarvitse viikonlopun urakastaan
selvitä. Ralliavuksi on palkattu
poliisikoulusta useita kymmeniä
avustajia järjestyksenvalvon-
taan.

Poliisi valvoi
kävelykatua 
jalkaisin yöllä

Mies kuoli
ampumaväli-
kohtauksessa
Lapinlahdella

Pikkulasta 
etsittiin 
merestä 
Helsingissä

HELSINKI
STT

Apteekkien asiakkaat ovat
tyytyväisimpiä henkilökunnan
ystävällisyyteen, palvelualt-
tiuteen ja asiantuntemukseen
sekä apteekin sijaintiin. Tiedot
ilmenevät Taloustutkimuksen
tekemästä apteekkien asiakas-
tyytyväisyystutkimuksesta.

Aiempiin tutkimuksiin ver-
rattuna tyytyväisyys apteek-
kien tarjoamaan lääkeneuvon-
taan on lisääntynyt eniten.
Tutkimukseen osallistui kaik-
kiaan 8 600 asiakasta viime
toukokuussa yli 30 apteekissa
eri puolilla Suomea.

Kouluasteikolla apteekkien
keskiarvo on peräti 9. Vastan-
neista yli 80 prosenttia oli tyy-
tyväisiä palvelualttiuteen ja lä-
hes 80 prosenttia sijaintiin.
Henkilökunnan asiantunte-
musta piti hyvänä 75 prosent-
tia.

Joidenkin asiakkaiden miel-
tä kaihertaa hintataso, sillä 20
prosenttia vastaajista on ny-
kyiseen hinnoitteluun tyyty-
mättömiä. Keskiarvoa hieman
parempia arvioita tutkimuk-
sessa saivat pienet, liikevaih-
doltaan alle kahden miljoonan
euron apteekit sekä Pohjois-
Suomen apteekit.

Asiakkaat ovat hyvin uskol-
lisia valitsemalleen apteekille,
sillä noin 95 prosenttia vas-
tanneista aikoi asioida seuraa-
vankin kerran samassa paikas-
sa.

Apteekkien 
asiakkaat 
tyytyväisiä
palveluun

Äänekosken seurakunta:
Äänekosken ensimmäisen
kappalaisen virkaa ovat hake-
neet Haukivuoren vs. kirkko-
herra Ari Pelkonen ja Säynät-
salon seurakuntapastori
Markku Vihemäki.

KORPILAHTI
Tuomas Heikkilä

Ruuhkat kuuluvat olennaisena
osana ralliliikenteeseen. Hermot-
han siinä menevät, mutta se ei va-
litettavasti auta.

Eilisellä Jyväskylän MM-ral-
lin Jämsän lenkillä ruuhkaa pii-
sasi enemmän kuin lääkäri mää-
rää. Jyväskylästä kohti Ounin-
pohjan ja Vaheri-Himoksen eri-
koiskokeita matkannut autojono
seisoi välillä minuuttitolkulla ja
eteni silloin tällöin noin kym-
menen metrin matkan kerral-
laan.

Ruuhkat kuuluvat
osana ralliin

Tuhansien muiden  tavoin
ruuhkassa seisoivat myös Ounin-
pohjan EK:lle matkalla olleet He-
li Kupari ja Jussi Kurtti.

– Ei tässä muu auta kuin huu-
mori. Ei tälle voi kuin naureskel-
la, Heli Kupari tuumasi.

– Mutta niinhän se on, että
ruuhkat kuuluvat ralliin. Jos ei

ole ruuhkassa seisoskellut, niin
eihän sitä tiedä rallissa olleensa-
kaan, hän jatkoi.

Taannoista spekulointia rallin
keskuspaikan siirtämisestä Lah-
teen tai Tampereelle Kupari ja
Kurtti seurasivat pelon sekaisin
tuntein.

Edelleen 
Suurajot

– Kyllä tämä tapahtuma on mi-
nulle edelleen Jyväskylän Suur-
ajot eikä mikään Neste-ralli. Jos
kisa olisi viety pois Jyväskylästä
olisin varmasti boikotoinut sitä
tulevaisuudessa, jyväskyläläinen
Kupari napautti ja evijärveläinen
Kurtti nyökkäili hyväksyvästi
vieressä.

Jussi Kurtti oli matkalla tämän
vuotisen kisan toiselle pikataipa-
leelleen ja Heli Kupari neljännel-
le.

– Saa nähdä ehditäänkö. Jos
näyttää siltä, että Ouninpohjaan
ei kerkiä, niin täytyy suunnistaa
sitten Vaheriin, Kurtti suunnitte-
li.

Ralli ruuhkautti
tiet Jämsän ja
Jyväskylän välillä

■ Hätäkeskukseen tuli yli 600 soittoa.

■ Autojono eteni kymmenen metriä kerrallaan.


