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ASKO

Loput kesäkalusteet
ja pehmusteet

www.asko.fi

UUTUUS.

työskentele

&viihdy

STUDIA-kulmatyöpöytä
165 € (225 €)
Pyökin tai kirsikansävyinen
kalustelevy.
Osina pakkauksissa.
130/140 x 50 x 70 cm.

STUDIA-kulmatyöpöydän
yläosa
55 € (75 €)
Pyökin tai kirsikansävyinen
kalustelevy,
runko harmaa.
Osina pakkauksessa.
97 x 32 x 42 cm.

STUDIA-laatikosto
99 € (117 €)
Pyökin tai kirsikansävyinen
kalustelevy, runko harmaa.
Lukittava ylälaatikko.
Osina pakkauksessa.
39 x 47 x 58 cm.

FIGURE-työtuoli
95 € (115 €)

MONA-ruokailuryhmä
Pöytä ja 4 tuolia 335 € (420 €)
Vanilja/pyökki tai musta/kirsikka.
Design Marco Lindh.

Studia Kanta-asiakashintaan.
Askotili-, Käteis- ja S-Etukortilla.

95€
(115 €)

99€
(117 €)

165€
(225 €)

55€
(75 €)

S-Etukortilla
Bonusta.

Askotilillä
joustavasti maksuaikaa.

Palvelemme myös sunnuntaina.

-50%!
Alennukset normaalihinnoista. (Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja).

Asko-sisustustavaratalo Jyväskylän Palokassa. Sammontie 1, puh. (014) 448 5000.
Avoinna ma–pe 10–20, la 9–17, su 12–17.

JYVÄSKYLÄ
Seppo Pänkäläinen, STT

Vuoden ruuhkaisin viikonloppu,
varsinainen superviikonloppu
on edessä niin Jyväskylässä
kuin Keski-Suomen maanteillä-
kin. 

Tänään illalla starttaa liikkeel-
le Jyväskylän MM-ralli Killerin
erikoiskokeella. Viikonloppuna
ottavat loppukirin myös Lau-
kaan asuntomessut, joihin kun-
nan ennakko-odotusten mukaan
pitäisi vielä tulla 50 000 kävijää,
jotta yleisötavoite 200 000 täyt-
tyisi.

Rallitapahtumia seuraamaan
odotetaan kymmeniä tuhansia
katsojia.

Ruuhkahuiput
Jyväskylän ympäristössä

Perjantaina ruuhkahuiput osu-
vat Jyväskylän ympärille, lauan-
taina myös Jämsän suunnalle 9-
tielle sekä sunnuntaina jälleen
Jyväskylän etelä- ja länsipuolel-
le.

MM-rallin keskuksena Jyväs-
kylässä toimii messu- ja kong-
ressikeskus Paviljonki. Messu-
jen toimitusjohtaja Leo Potko-
nen opastaa, että yksityisautoili-
joiden ei kannata pyrkiä Pavil-
jongin pysäköintipaikoille, sillä
alue on kokonaan aidattu rallior-
ganisaation käyttöön. Lähimmät
pysäköintipaikat löytyvät kes-

kustasta, mm. kaupungin pysä-
köintihalleista. Niistä messukes-
kukseen pääsee kävelysillan
kautta.

MM-ralli kuuluu
ja näkyy myös ilmassa

MM-ralli kuuluu ja näkyy
myös ilmassa, sillä ralliorgani-
saation, kilpailutallien ja tilaus-
lentoja tarjoavien yritysten heli-
kopterit seuraavat erikoiskokei-
den etenemistä. Helikopterilii-
kenteestä vastaava Jouko Havu
laskee, että rallitapahtumissa
lentää 32 helikopteria. Rallin
vuoksi ilmassa on myös muuta-
mia lentokoneita ja lentoliikenne
vilkastuu Jyväskylän lentoase-
malla.

Poliisille
lisävoimia

Jyväskylän kihlakunnan polii-
sivoimat saavat vahvistuksia ral-
lin ajaksi. Liikkuvasta poliisista
Helsingistä tulee liki kymmenen
hengen valvontaryhmä. Muuta-
mia poliiseja tulee myös Turusta
ja Porista. Jyväskylän järjestys-
poliisi saa vahvistuksekseen yli
40 poliisikoulun oppilasta Tam-
pereelta.

Yksityiskohtaisia liikenneoh-
jeita löytyy tiehallinnon interne-
tosoitteesta www.tiehallinto.fi,
jossa myös seurataan liikennettä
reaaliajassa.
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JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Vuoden vilkkain viikonloppu tuo
Jyväskylään taas tuhatmäärin tu-
risteja. Ralliväen lisäksi majoitus-
paikkoja kansoittavat tänä vuonna
Laukaan asuntomessujen viimei-
sen viikonlopun messuvieraat.

Jyväskylän Nikolainkulman
matkailuneuvonnasta kerrottiin
keskiviikkona, että majoitusta on
löytynyt kyselijöille viikonlo-
puksi vielä yllättävän hyvin. Ai-
nakin niille, joilla vaatimustaso ei

ole liian kova.
– Vapaita mökkejä on lähes

mahdoton enää löytää, mutta esi-
merkiksi soluasuntomajoitus jär-
jestyy, kertoi Nikolainkulman pal-
velusihteeri Henna Räikkönen.

Matkailuneuvonta teki keski-
viikkona kartoituksen Keski-Suo-
men viikonlopun majoitustilan-
teesta. Täyttä on erilaisissa ma-
joituspaikoissa hotelleista mökki-
majoitukseen Suolahdessa, Jäm-
sässä, Keuruulla, Kuohulla, Toi-
vakassa, Lievestuoreella, Vesan-
gassa, Laukaassa ja Muuramessa.

Keskiviikkona yösijakseen
saattoi kuitenkin vielä tuurilla va-
rata jopa hotellihuoneen, myös
muutama kuuden hengen mökki
oli tarjolla. Kartoituksen mukaan
majoitusta kannattaa etsiä Saari-
järveltä, Hankasalmelta, Joutsas-
ta, Korpilahdelta tai Muuramesta.
Myös Petäjävedeltä voi löytyä ti-
laa, mutta ei hotellimajoituksesta.

Matkatoimisto Tuulantein
myyntipäällikkö Tuula Ahonen
kertoo, että yksityisasunnon saa
Jyväskylästäkin vielä vuokrattua
ralliviikonlopuksi.

– Yksityisasuntoja on jäljellä,
ja niitä jää varmasti ylikin. Hir-
veän monet asunnonomistajat he-
räävät vasta ralliviikolla tarjoa-
maan asuntojaan vuokralle, huo-
mautti Ahonen keskiviikkona.

Yksityisasuntoja löytyy vuok-
rattavaksi kaikenlaisia, aina pe-
rusyksiöistä luksusasuntoihin.

– Majoitusta Jyväskylän alu-
eelta löydetään vielä, mutta pien-
tä etsimistä se vaatii, kertoi Jy-
väskylään oy:n kautta rallikansan
majoituksesta huolehtiva Tiina
Björk.

Asuntomessujen viimeinen
viikonloppu on lisännyt Björkin
mukaan majoituskyselyjä jon-
kin verran. Messuvierailta on
löytynyt ymmärrystä rallivii-
konlopun majapaikkapulalle.
Esimerkiksi majoitus Äänekos-
kella Laukaan sijasta on kelvan-
nut kyselijöille.

Joitakin peruutuspaikkoja saat-
taa löytyä esimerkiksi kesähotel-
leista. 

– Periaatteessa hotellit ovat
kaupunkialueella täyteen varattu-
ja, totesi Björk.

Hotellihuone löytyy yöksi vain tuurilla

Keski-Suomessa superviikonloppu
■ MM-ralli ja asuntomessut täyttävät Jyväskylän keskustan sekä maakunnan tiet.

JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Liikkuva poliisi on antanut Jy-
väskylän lähialueilla harjoitel-
leille rallikuskeille alkuviikon
aikana jo yhdeksän ylinopeus-
sakkoa. Samoilla valvontapai-
koilla sakotettiin ylinopeuden
vuoksi myös 25 tavallista au-
toilijaa maanantain ja keski-
viikon välillä. 

Sakkojen lisäksi poliisi ja-
koi sekä kirjallisia että suulli-
sia huomautuksia. 

Rallikuskien sakot on mää-
rätty MM-rallien harjoitusten
siirtymätaipaleilla, joilla ral-
liautojen pitäisi ajaa liikenne-
sääntöjen mukaisesti. Poliisin
mukaan ylinopeudet ovat ol-
leet keskimäärin noin 30 km/h.

Maanantaina rallikuskit
harjoittelivat Laukaan suun-
nalla, jolloin poliisi kirjoitti
viisi sakkoa. Tiistaina sakko-
ja annettiin kaksi, kun ralliau-
tot liikkuivat Keuruun ja Pe-
täjäveden tienoilla. Myös kes-
kiviikkona kaksi rallikuskia
sai sakkoja Petäjäveden suun-
nalla.

Sakotettujen rallikuljettajien
joukossa ei ollut suomalaisia.

Ralli-
harjoituksissa
jaettu yli-
nopeussakkoja

JYVÄSKYLÄ
Kristiina Poutiainen

Suomea ymmärtämätön rallivie-
railija voi joutua moneen hilpe-
ään tai harmilliseen tilanteeseen
tutustuessaan Jyväskylään.

Muun muassa Sataman Pavil-
jongin terassin wc:n oveen oli
kiinnitetty opaslappu, jossa il-
moitettiin, että ”You can paid Ca-
fe cashier. Customer of Cafe is
free”. Vapaasti suomennettuna

lappu ilmoitti, että ”voit maksoit
kahvilan kassanhoitajalle. Kahvi-
lan asiakas on ilmainen/vapaa”. 

Miesten puolen suomenkieli-
nen lappu kuitenkin paljasti, että
”maksetaan kahvilan kassaan.
Kahvilan asiakkaille maksuton”.

Rosson mainoslappuunkin on
vilahtanut outoja englanninkieli-
siä päiviä: 7.–9.8. to–sa. Vaikka
todennäköisesti ravintola on auki
th(u)–sa. 

Lillijunan muutoin englanniksi

käännetystä opastetaulusta on
puolestaan on unohtunut kääntää
viikonpäivät kokonaan.

Taidemuseon ulkokyltin tiedot
on esitetty englanniksikin. Myös
joidenkin ravintoloiden ulkokyl-
teissä menu on englanniksi, mut-
ta esimerkiksi pitseriat mainos-
tavat vain suomeksi. Useimmis-
sa pikkuliikkeissä ei ainakaan
keskiviikkona ollut minkäänlais-
ta vieraskielistä opastemerkin-
tää.

Vessakyltin mukaan
”asiakas on ilmainen”

Rallin
MM-sarja
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