
PULSSI

TELEVISIO JA RADIO

MITÄ MIELTÄ?

Soita juttuvinkki

622 271
Tilaukset, ilmoitukset

622 133 Lauantaina 9.8.2003

TALOUS

KANSA SANOO

Eiliseen kysymykseen tuli 
yhteensä 115 vastausta.
KYLLÄ 56 %

EI 44 %

”Rallin aikaan ei kannata suun-
nitella mitään reissua lähiym-
päristöön. Itse rakastan rallia ja
olen ek:lla töissä.”

Ärsyttävätkö
ralliruuhkat sinua?

Tarmo Manni oli muutakin
kuin vain Tuntematon sotilas -
elokuvan Honkajoki. Hän oli
älykäs ja äärimmäisen tunne-
herkkä ihminen. Tämä ilme-
nee sarjassa Todellisia tarinoi-
ta kuultavasta, Erkki Hulkin
työstämästä radiodokumen-
tista Tarmo Manni – näytteli-
jä.

SIVU 23

Tunneherkkä
Tarmo Manni

Jyväskylä on rallien aikana vi-
hon viimeinen paikka. Anne-
taan kisa muualle, mieluummin
itänaapuriin meren taakse. Ral-
likansan jälkeensä jättämä siivo
on kuvottavaa.

SIVU 21

Hyvästi,
rallit

Ja tässä vii-
kon poliit-
tiset omi-
tuisuudet.
Anneli
Jäätteen-
mäki on
harvinai-
nen nais-
poliitikko.
Hän kärsii
Irak-vuodosta. Keskustan ja de-
marien punamultahallitus taas
kärsii harvinaisesta kokoomus-
viruksesta, joka aiheuttaa sinile-
vää. Tony Halmeen poliittinen
ura taas on vähän kuin hänen
uransa ammattinyrkkelijänä.
Lehdistötilaisuus sujuu parem-
min kuin itse ottelu.

PÄNKÄ 11

Nauru palasi
politiikkaan

Helsingin
pörssi löysi
selvän nousu-
vireen viikon
päätteeksi,
mutta päivän
kokonaisvaih-
to jäi kuiten-
kin niukaksi. Plussalle päättyi-
vät metsä, metalli, telekommu-
nikaatio ja rahoitus.

PÖRSSI 9

Pörssi piristyi
viikon päätteeksi

Toimitus: 
Vastaava toimitussihteeri 
Esa Koski
(014) 622 269 
Faksi: (014) 622 272 
Sähköposti:
tietopalvelu@keskisuomalainen.fi
PL 159, 40101 Jyväskylä
Ilmoitukset:
(014) 622 133, 
Faksi: (014) 622 380
Sähköposti: 
ilmoitukset@keskisuomalainen.fi

JYVÄSKYLÄ
Satu Kakkori

Rallin kutina on tuntunut Jyväsky-
län yöelämässä jo viikon päivät,
kun sadat rallitallien miehet ympä-
ri maailmaa rantautuivat valmis-
tautumaan tämän viikonlopun
koitokseen. Jyväskylän ralli on
MM-osakilpailujen joukossa hy-
vässä maineessa monestakin syys-
tä. Suomeen tullaan mieluusti, eikä
vähäinen syy ole se, että täällä nai-
set tykkäävät ralleista ja rallit tyk-
käävät naisista.

– Olen kiertänyt 14 maata, Suo-
messa olen toista kertaa. Täällä ja
Australiassa tytöt ja juhlat ovat par-
haita. Esimerkiksi Italiassa on ollut

tosi hiljaista ja tylsää, sanoo Subaru-
tallin mekaanikko Luke Ansley.

Kolme kuopiolaista tummave-
rikköä harmitteli torstai-iltana Kä-
velykadun hiljaisuutta, vaikka suo-
sikkiravintoloiden edessä muodos-
tuu jonoja jo kymmenen kieppeil-
lä. Rallitallien väkeä on vähän, he
ovat kiinni töissään. 

– Rallituristit on monesti päälle-
käyviä ja törkeitä, mutta ralliam-
mattilaiset on kiinnostavia, niiltä
voi kysellä kaikenlaista ja jutut ei
mene heti navan alle, kiteyttää yksi
naisista.

– Ei ainakaan ihan heti, kihertä-
vät kaksi muuta.

KOTIMAA 5

”Suomessa parhaat
tytöt ja juhlat”

PETTERI KIVIMÄKI

Subarun mekaanikot Luke Ansley, Luke Argent, Lee Canning, Neill Harrison ehtivät torstai-iltana yhdelle tuopille. MM-ralleja lukuisissa maissa kiertäneet mie-
het odottivat Jyväskylän kilpailua erityisesti hyvän juhlatunnelman ja mukavien suomalaistyttöjen takia.

JYVÄSKYLÄ
Erkki Kinnunen

Jyväskylän MM-rallin voitosta on
kehkeytymässä huikea Viro–Suomi
-maaottelu. Markko Märtin ja
Marcus Grönholm kaasuttelivat
perjantain erikoiskokeet lähes tasa-
tahdissa ja jättivät muut selvästi
taakseen.

Märtin starttaa tänään rat-
kaisevaksi uumoilluille toiseksi vii-
meisen kilpailupäivän erikoiskokeil-
le 2,6 sekunnin johtoasemassa
Grönholmiin, joka ei ollut aivan tyy-
tyväinen perjantain suoritukseensa.
Suomalaisella oli rengasmurheita,
mutta pieniä ongelmia oli virolaisel-
lakin, joka piipahti kerran ojassa.

– Lauantai on pitkä päivä ja kaik-
ki on mahdollista. Täytyy yrittää
puristaa heti aamusta eroa kiinni,
Grönholm pohti. 

Grönholm starttaa tänään
14:ntenä autona. Virolainen start-
taa heti seuraavana.

– On hyvä olla ykkösenä ja näh-
dä Marcuksen ajat, Märtin hykerte-
li.

Kärkiparin sekuntikamppailuun
pystyi parhaiten vastaamaan MM-
sarjaa johtava Richard Burns. Hän

vaanii Märtinin ja Grönholmin
mahdollisia lipsahduksia hieman
yli 20 sekunnin päässä.

Grönholm yrittää yksin taltuttaa
ulkomaisten kuljettajien rynnäk-
köä. Toiseksi parhaana suomalaise-
na kilpailua jatkava Tommi Mäki-
nen on vasta kahdeksantena. Hän
on jäänyt Märtinistä yli puolitoista
minuuttia. Janne Tuohino on yh-
deksäntenä ja Juuso Pykälistö
kymmenentenä.

Suomalaisista kovimman ko-
lauksen koki rallin suosikkeihin lu-
keutunut Harri Rovanperä. Kori-
rallinsa ikuinen epäonnen soturi
menetti perjantain ensimmäisellä
erikoiskokeella yli 20 minuuttia
osuttuaan kiveen, joka rikkoi au-
tosta pyöränripustuksen.

Rovanperä pääsi jatkamaan,
mutta putosi koko kilpailun jum-
boksi. Tuolta paikalta hän nousi
päivän mittaan muutaman sijan.

URHEILU 15–16

■ Jyväskylän MM-rallin voitosta kehkeytymässä huikea Viro–Suomi -maaottelu.

Märtin ja Grönholm tasatahdissa

RIITTA PILTONEN

Markko Märtin (vas.) ja Marcus Grönholm taistelivat tiukasti rallin kärkipai-
kasta Valkolan erikoiskokeella eilen perjantaina.

Rallin
MM-sarja
2003  9/14

JYVÄSKYLÄ 7.–10.8.

HELSINKI
Vesa Somppi

Ulkoministeriö ei aio poistaa salai-
nen-leimaa edellisen pääministerin
Paavo Lipposen ja Yhdysvaltain
presidentin George W. Bushin kes-
kusteluista kertoneesta asiakirjasta.
Tietohallintojohtaja Matti Favori-
nin mielestä kyse on niin merkittä-

vistä asioista.
– Luokitusta ei pureta, hän tote-

aa.
Favorin vertaa asiakirjoja ulko-

asiansihteeri Olli Mattilan Venäjän
tiedustelupalvelulle luovuttamiin
ja pitää niitä paljon salaisempina.

– Vuodetut asiakirjat ovat paljon
salaisempia kuin ne, joista Olli
Mattila sai ehdollista vankeutta.

Korkein oikeus vahvisti vuonna
2000 Mattilan vuoden ja kahden
kuukauden ehdollisen vankeusran-
gaistuksen.

Anneli Jäätteenmäen ja Martti
Mannisen asianajajien mielestä
Irak-paperit eivät täytä salaiseksi
luokitellun asiakirjan tunnusmer-
kistöä. Sen vuoksi ei ole voinut ta-
pahtua mitään rikostakaan.

– Se on puolustusasianajajien
lausunto ja he ovat kallellaan tiet-
tyyn suuntaan. Olli Mattilan
asianajaja toimi aivan samalla ta-
valla ja yritti todistaa, etteivät vie-
raan vallan edustajille luovutetut
paperit ole salaisia, Favorin kom-
mentoi.

KOTIMAA 7

Irak-asiakirjat jäävät salaisiksi

HELSINKI
Markku Liikamaa

SOK:n uusi kenttäjohtaja ja koko S-
ryhmän kakkosmies Kalle Lähdes-
mäki vaatii eduskuntaa tarttumaan
kuntien kaavoitusmenettelyyn ja
määrittelemään sille kohtuullisen
läpimenoajan. Hänen mukaansa
kuntien kaavoituskäytännöstä on
tullut tahmeaa ja byrokraattista,
kun useat valituskierrokset jumitta-
vat kaavamuutokset vuosikausiksi.

– En usko, että vuosiakin kestä-
vistä käsittelyajoista muutoin pääs-
tään eroon kuin, että eduskunta
säätää lain kohtuullisista läpimeno-
ajoista, joita kuntien pitää noudat-
taa, hän sanoo.

Lähdesmäki on vakuuttunut S-

ryhmän alueosuuskauppoihin pe-
rustuvan verkostomaisen liiketoi-
mintaperiaatteen eduista ja uskoo
sen olevan ryhmän menestyksen
tae myös tulevaisuudessa.

TALOUS 8

SOK:n Lähdesmäki 
vaatii kunnilta
nopeampaa kaavoitusta

MAURI RATILAINEN / COM.PIC.

Kalle Lähdesmäki aloitti SOK:n kent-
täjohtajana elokuun alussa.

JYVÄSKYLÄ
Keijo Lehto

Suomen entinen pääministeri ja kes-
kustan puheenjohtaja Esko Aho on
mukana kasaamassa kokoon suo-
malaisten tahojen tarjousta traktori-
yhtiö Valtrasta. Yrityskonsulttina

nykyisin toimivan Ahon arvellaan
tuovan hankkeeseen mukaan erityi-
sesti pohjalaisia yrittäjiä ja sijoittajia.

Aho on ollut keskusteluyhteydes-
sä myös vieremäläiseen metsäko-
nevalmistajaan Ponsseen.

Tässä vaiheessa Aho itse ei halua
juuri kommentoida asiaa.

Valtran omistaa Kone Oyj, joka
on ilmoittanut traktoribisneksen
olevan myynnissä.

Perjantaina Valtrasta kuultiin iloi-
sia uutisia: yhtiö tiedotti saaneensa
125 traktorin tilauksen Kiinasta.

TALOUS 8

Esko Aho junailee Valtra-kauppaa

Hex 
5320,62
+1,09 %


