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Erja, Eira. Ortodoksisen ka-
lenterin mukaan: Matias, Mat-
ti, Herman, Hemmo.
Huomenna: Lauri, Lasse,
Lassi. Ortodoksisen kalenterin
mukaan: Lauri, Laura.
Aurinko nousee tänään Jy-
väskylässä klo 5.02 ja laskee
klo 21.42.

Päivän sana

Herra on Henki, ja missä Her-
ran Henki on, siellä on vapaus.

2 Kor. 3:17

50 vuoden takaa

Wihurin kansainvälisten pal-
kintojen rahasto on päättänyt
lahjoittaa ensimmäisen kan-
sainvälisen musiikkipalkin-
non, Wihurin Sibelius-palkin-
non professori Jean Sibeluik-
selle. Kuten aikaisemmin on
kerrottu, perustettiin Wihurin
kansainvälisten palkintojen
rahasto viime talvena ja sen
tarkoituksena on jakaa suur-
palkintoja tunnustukseksi ra-
kentavasta työstä, joka erin-
omaisesti on edistänyt ja ke-
hittänyt ihmiskunnan henkistä
ja taloudellista kehittymistä.
Musiikin alalle annettu suur-
palkinto on säveltäjämesta-
rimme suostumuksella saanut
nimen Wihurin Sibelius-pal-
kinto ja tapahtuu sen ensim-
mäinen jako tulevan lokakuun
9. päivänä, jolloin myös van-
hemman sisarsäätiön Jenny ja
Antti Wihurin rahaston apura-
hat annetaan.

Lukijan runot

Astuu neito aatoksissa
pitkin järven rantaa,
pehmeästi jättää varvas
jäljen märkään santaan.
Neito katsoo taivaan sineen
mietiskellen hiljaa,
nyt tuo kuuma aurinkomme
kypsyttelee viljaa.
Hiljaista on rantatiellä
vain lintuin laulut kaikaa,
sudenkorennot ja perhot
siiven lyönnit taitaa.
Neito nousee kiven päälle
katsoo veden pintaa,
jos sieltä näkyy sulhon kuva
lämmittää se rintaa.
Rakkaus on neidon tuonut
paikkaan jossa viihtyy,
kun oottaa siinä sulhoansa
sydän lyönnit kiihtyy.
Unelmissaan neito näkee
nuoren sulhon kuvan,
toivoo joskus ajan tullen
toiveen toteutuvan.
Rakkaus on ihmeellinen
ken sille vallan antaa,
se murtaa jäisen sydämen
kun vaeltaa hiekka rantaa.

VESA OKSANEN
Jyväskylä

Niin hiljaa
hiipuen tummuu yö,
kun saavumme loppukesään.
Jo linnut päättävät
päivän työn,
ja rientävät omaan pesään.
Nyt kypsyvät
mustikat metsämaan,
niitä ihmiset koriinsa saavat,
niistä mustikkamaitoa,
piirakkaa,
kesäherkkuja tehdä voivat.
On lämmintä,
hellettä, ihanaa,
siitä tänään nauttia saamme.
Kesän suola maa
on tulvillaan,
vielä hetkinen
riemuitkaamme.
Pian alkaa taas
lapsilta koulutie,
niin lyhyet ovat
ne valoisat yöt,
vain hetki, ja tummuu tienoot.
Jo ihmiset palaavat
töihin taas,
ja alkaa aherrus uusi,
niin virkistyneinä
he saapuvat,
kun on takana loma suuri.
Elokuuhun me
jälleen saavutaan,
ja syksy niin hiljaa hiipii.
Nämä valoisat päivät
mieliin jää,
kun kesä jo ohitse kiirii.

PAULA TARVAINEN
Jyväskylä

JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Killerin erikoiskokeen vip-kylä houkutteli jälleen yritysten
edustajia ja yhteistyökumppaneita seuraamaan hieman eri-
laista rallitapahtumaa. Alkuillasta väkeä vetivät puoleensa
tarjoilut, mutta erikoiskokeen käynnistyttyä osoittautuivat
vip-vieraatkin pesunkestäväksi rallikansaksi.

Ihmiset kerääntyivät nurmelle aivan radan viereen, mu-
kavuudenhaluisimmat toivat tuolit teltoista mukanaan.
Suomalaiset kuljettajat saivat vip-vierailtakin ansaitse-
mansa aplodit, mutta railakkaimmat kannustukset kuului-
vat virolaisten rallifanien joukosta.  

Vip-kylässä päästiin todistamaan myös rallikuskien hy-
vää henkeä. Omaa ajovuoroa odotellessaan kuljettajat, ai-
na huippuajajia myöten, piipahtivat vip-yleisön joukossa
kättelemässä yhteistyökumppaneitaan ja jakamassa haluk-
kaille nimikirjoituksia. Myös rallikuskeille Killeri on vaih-
telua, onhan aivan eri asia ajaa rallia tuhansien silmäparien
alla pienellä radalla kuin yksinäisillä metsätaipaleilla kat-
seiden tavoittamattomissa. Rataa kiertäviä kilpakumppa-
neiden autoja seurattiin välillä tarkasti ja sitten heitettiin
taas porukalla huulta. Hyvästä hengestä huolimatta eri-
koiskokeelle kaasutettiin tosissaan.

Vaaratilanteita ei vip-kylässä päässyt ralliautoliiken-
teestä huolimatta syntymään. Paikalla päivystivät turva-
miehet, jotka huolehtivat ihmiset ajoissa pois ajoradalta,
kun uusi rallipari kaasutti Killerille. Vieraiden viihtymis-
tä helpottivat myös mustiin pukeutuneet rallitytöt ja ajoit-
tain täystyöllistetty tarjoiluhenkilökunta. Varsinkin ennen
erikoiskokeen alkua ruokateltalle muodostui pitkä ja hi-
taasti liikkuva jono, kun kaikki halusivat syödä ennen
starttia.

■ Killerin vip-kylän katsomossa viihtyivät sekä vieraat että rallin pääesiintyjät.

Hmph, kai sitä noinkin voisi ajaa

RIITTA PILTONEN

Killerin erikoiskokeella rallikuskeilla ja kartanlukijoilla oli harvinainen tilaisuus päästä seuraamaan toistensa suorituksia lähietäisyydeltä. Autot lähtivät radalle vip-kylän kaut-
ta ja vuoroa odottaessaan kuljettajilla oli aikaa jutella niin toistensa kuin vip-vieraidenkin kanssa. Katsomon fiilistä maistelevat kuvassa Richard Burns, Robert Reid, Marcus
Grönholm, Harri Rovanperä, Timo Rautiainen ja Carlos Sainz (edessä).

Pikajuoksija Johanna Manni-
nen oli ensimmäistä kertaa seu-
raamassa MM-rallien meinin-
kiä. Viikonlopuksi Manninen
pyrähtää Jyväskylän rallitohi-
nasta Kalevan kisoihin. Pariisin
MM-kilpailua ajatellen Manni-
sen toiveena on saada Kalevan
kisoissa aikaan onnistuneita
suorituksia ja hyviä tuloksia.
Lomaa juoksija ehtii pitää vasta
syksymmällä, jolloin olisi haa-
veena lähteä pohjoiseen vaelta-
maan.

Aake Kalliala saapui Killerille jo
vanhasta tottumuksesta. Näytteli-
jä laskeskeli rallikäyntien sum-
maksi jo huimat parikymmentä
kertaa. Maastoon oli tälläkin ker-
ralla aikomus lähteä ralliautoja
katsomaan. – Hyville tavoille olen
oppinut, jo vuosia olen lentänyt
pätkille helikopterilla, Kalliala
naureskeli. Kesälomalta mies ker-
toi palanneensa jo takaisin ”ko-
tiinsa”, Kotikadun kuvaukset kun
ovat jälleen pyörähtäneet käyn-
tiin.

Fanilauma piiritti Ari Vatasen välittömästi
tämän astuttua hetkeksi autonsa luota vip-
vieraiden joukkoon. Isot miehet olivat kuin
pikkupoikia jonottaessaan nimikirjoitusta
entiseltä huippukuskilta. Rallilupaus Juuso
Pykälistö sai seisoskella vieressä kaikessa
rauhassa.

Toimi ja Ritva
Kankaanniemi eivät
olleet ensimmäistä
kertaa Killerin
erikoiskoetta seuraamassa.
Muutenkin pariskunta
seuraa ralleja, vähän
pakon edessä.
– Siinähän ne kotipihan
liepeillä rallia ajavat,
Uuraisilla asustavat
Kankaanniemet kertovat
hyväntuulisesti. Suosikkeja
ovat tietenkin suomalaiset,
mutta virolainen Markko
Märtinkin kiinnostaa.
Lomaa pariskunta
on viettänyt kotikontujen
lisäksi Keski-Euroopassa
ja kielikursseilla.

Vip-kylän vieraiden
viihtyvyydestä vastasivat

mustiin pukeutuneet
kaunottaret. Vieraita
portilla tervetulleiksi

toivotellut Katariina Kulve
huokasi alkuillasta
helpotuksesta, kun
pahimmat helteet

ehtivät hellittää ennen
ralliviikonloppua.
Musta muovipuku

kun ei ole paras
mahdollinen kesäasu...

JO RIITTAA! Eduskunnassa lakeja pitkään laatinut Riitta Uo-
sukainen on ilmiselvästi näreissään siitä, että poliisi mätkäisi hä-
nen miehelleen Topille ajokiellon, kun nopeutta 80:n alueella oli
lähes 120 km/h:ssa. Uosukainen ihmetteli ääneen, että tapaus
sattui ohituksen yhteydessä, jolloin kuulemma ”nopeus väistä-
mättä nousee yli rajoituksen”. Tarkoittaako tämä ehkä sitä, että
entinen puhemies haluaisi muuttaa lakia nopeusrajoituksista ohi-
tusten osalta? Tosiasiahan on, että jos rekka ajoi kahdeksaa-
kymppiä, Topin olisi pitänyt pysyä sen perässä. Jos taas rekka ajoi
seitsemääkymppiä, ohittamiseen olisi riittänyt vähempikin kuin
tuo 120! Pata kattilaa ja liehuvaa liekinvartta soimaa.

??? Miksi kansainvälinen ralliporukka kiinnostaa jyväskyläläistä
naista? Pahat kielet puhuvat paremmasta elintasosta...

BRA, ELLER VA? Ruotsalaislehtien mukaan Linda Lampe-
nius joutui onnettomuuteen kuvatessaan uutta tv-ohjelmaan.
Kun ruotsalaisilta kysyttiin, kuinka vakavasta onnettomuudesta
on kyse, he vastasivat diplomaattisesti, että se, että Linda on mu-
kana ohjelmassa, on paljon suurempi onnettomuus.

??? Toipuva kansanedustaja Tony Halme ei kuulemma rea-
goinut millään tavoin ystäviin, jotka kävivät häntä sairaalassa
katsomassa. Ilmeisesti hän alkaa olla entisensä.

UPSEERI VAI HERRASMIES? Jonkun rajavartiolaitoksen kor-
kea-arvoisen upseerin käsitys sovinnaisuuden rajoista hämärtyi
viikko sitten, kun mies kävi Tallinnasta tultuaan naiseen käsiksi.
Liekö naisen rajaton rusketus miestä provosoinut. Upseeri yritti
silminnäkijöiden mukaan hyökätä kukkuloille, mutta kunnolliset
raja- ja tullimiehet tulivat väliin. Mies kuitenkin jatkoi upseerin
tavoin lähitaistelua niin, että hänet piti lopulta laittaa rautoihin.
Mielenkiintoisinta tapauksessa on, että mies mukiloi myös lii-
kennemerkkiä. Totta siis edelleen on se, että kyllä yksi suoma-
lainen upseeri aina kymmentä liikennemerkkiä vastaa. Ja vastaa
myös oikeudessa, ellei tämä sitten ole rajatapaus...

??? Porvoon vesiltä löydetty, foinikialaiseksi luultu lamppu on-
kin paljastunut palestiinalaiseksi. Israelin suurlähetystö on jo ol-
lut yhteydessä ulkoministeriöön.

EI LENNÄ KEPPI. Rajoista vielä sen verran, että suomalaisilla
yleisurheilijoilla on vaikeuksia rikkoa MM-kisojen tulosrajoja ja saa-
da paikka kisakoneesta. Esimerkiksi keihäsmiehet pystyvät lähinnä
vain rikkomaan paikkansa ja uhkaavat näin jäädä ulos koneesta.

??? Kuopiossa maajoukkuetason mäkimies on saanut sakot ka-
dulle virtsaamisesta. Poliisi ei uskonut miehen selitystä yllätys-
testistä.

ILIMAN MUUTA. Ilman sarvia hampaita, aloitti seuraavan vin-
kin antaja sähköpostiviestinsä. Hänen mukaansa Jyväskylän
MM-ralli on ilman muuta hieno tapahtuma,
etenkin nyt, kun ilmat ovat hyvät. Hän ky-
syi, että tietääkö toimittaja, missä muu-
alla rallissa on ilmaa kuin renkaissa?
Kysyjän mukaan lipuissa, minun
mielestäni katsojaluvuissa.

??? Jos MM-rallin järjestäjillä nou-
see neste päähän, mitä tapahtuu?
Jyväskylässä ajetaan pian Kuste-
ralli.

SEPPO PÄNKÄLÄINEN
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SAARIJÄRVI
Tuula Savolainen

Teatteri Lumpero ja Saarijärven
teatteri tempaisevat lauantaina 9.
elokuuta lasten Laula ja leiki-
konsertilla Lumperon teatteri-
alueella klo 14–17. Lasten ilta-
päivää jatkaa Taiteiden yö klo
21.30 hyvän musiikin ja taiteen
parissa.

Lastentapahtuma on koko per-
heen karnevaali, jossa on satuja ja
tarinoita, elokuvia ja saippuakup-

latehdas. Lumperosta löytyy lap-
sille myös teatterinurkkaus ja
trampoliini.

Lapsia laulattaa konsertissa
Veli-Matti Laaksonen.

Taiteiden yö alkaa Kivenpyö-
rittäjän kylän viimeisellä esityk-
sellä Lumperossa klo 19. Yö jat-
kuu Groovy Bluen ja MiePaan
eli Marko Mielosen ja Rauno
Paanasen musiikilla.

Taiteiden yössä on tilaa ja tai-
detta, kupletteja, valoja ja värejä
sekä lyhytkuvia.

Lumperossa taidetta 
ja lastentapahtuma

LAUKAA
Sari Toivakka

Laukaan kirkossa pidetään sun-
nuntaina juhlamessu. Jumalan-
palveluksen yhteydessä kantaesi-
tetään Laukaan seurakunnan
kanttorin, Jouni Vaajan, sävel-
tämä Liturginen sarja kuorolle,
jousille ja huilulle. Teoksen esit-
tävät Laukaan seurakunnan ka-
marikuoro ja Jyväskylän kama-
riorkesteri. Teos kulkee läpi ju-
malanpalveluksen. 

Messu on yhdeksänosainen.
Sen osat nousevat vanhoista li-
turgisista aiheista, koraalimelo-
dioista sekä suomalaisista kan-
santoisinnoista. Vaaja on kirjoit-
tanut musiikin katolisen kirkon
messuteksteihin.

– Messu on modernia kuoro-
musiikkia, joka kasvaa vanhoista
juurista. Joka osassa on läsnä
vanha kirkkomusiikki, jota va-
rioidaan ja kehitellään sävellyk-
sessä, Vaaja kertoo.

Messu kruunaa Laukaan seura-
kunnan 410-vuotisjuhlan ja päät-
tää asuntomessujen aikana järjes-
tetyn konserttisarjan.

– Sävellys kantaa seurakunnan
400-vuotista perintöä. Siinä on
mukana juuri niitä teoksia, joita
kirkossa on laulettu, laukaalaisil-
le tärkeimpänä Laukaan virsi
Joutukaa sielut.

Messu on Vaajalle ensimmäi-
nen laaja kokonaisteos. Hän on
tehnyt aiemmin pienempiä sävel-
lyksiä ja sovituksia. Vaaja näkee
messun osoitukseksi siitä, että
kanttorin on hyvä edelleen luoda
uutta musiikkia.  

– Suuret säveltäjät loivat kirk-
komusiikkia reaaliajassa. Nyky-
ään kirkoissa esitetään pääosin
juuri tätä vanhaa musiikkia. Mie-
lestäni ei pitäisi vain liikkua men-
neessä, vaan tarttua tähän päi-
vään.

– Toivon messun haastavan
kirkkokansan kuuntelemaan.
Olen tavoitellut teokseen myös
särmää ja tuskaa. Niinpä teos ei
ole kuulijalle pelkästään helppoa
ja harmitonta kuultavaa.

Juhlamessun saarnan pitää La-
puan piispa Jorma Laulaja.

410-vuotisjuhlamessu Laukaan
kirkossa 10.8. klo 10.

Juhlamessu Laukaan
kirkossa sunnuntaina


