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JYVÄSKYLÄ

Rai Suihkonen

Perjantaista sunnuntaihin kestä-
vä Neste Ralli tuo vuoden pa-
himmat ruuhkat Keski-Suomen
teille. Liikenne ruuhkautuu eten-
kin erikoiskokeiden alueilla, ja
ruuhka siirtyy rallin jatkuessa
paikasta toiseen.

Tiehallinto arvioi, että liiken-

ne on noin kaksin-kolminker-
tainen tavanomaiseen viikon-
loppuun verrattuna. 

Esimerkiksi ysitiellä Muura-
men ja Korpilahden laskentapis-
teen ohi autoja liikkuu 1 600
tunnissa. Pahinta sumppua odo-
tetaan Vaajakoskelle, jossa per-
jantaina iltapäivällä kulkee jopa
2 200 autoa tunnissa. 

– Kun liikenne on yli 1 000

ajoneuvoa tunnissa, teillä on jat-
kuva jono eikä ohittaminen on-
nistu. Liikenteen viivästys saat-
taa olla jopa kaksi tuntia, koska
autojonot matelevat pahimmil-
laan 30–50 km/h ja joskus jopa
pysähtyvät, rakennusmestari
Pirkko Kanerva Keski-Suomen
tiepiiristä muistuttaa.

Liikennettä ja yleistä järjestys-
tä valvoo nelisenkymmentä yli-

määräistä poliisia Tampereen
poliisikoulusta.

– Jalkapartioita on lisätty. Lii-
kennettä valvomme sekä näky-
västi että näkymättömästi, ko-
misario Arto Rajala Jyväskylän
poliisista linjaa.

Ruuhkia lisäävät ajoittaiset
tietyöt. Nelostien työmaalla Kir-
rissä saa ajaa vain 60 km/h. Siel-
lä on käytössä myös lyhyt kier-

totie. Tietöitä tehdään lisäksi ysi-
tiellä Keljossa sekä mahdollises-
ti myös maantie 640:llä Lau-
kaan Vihtasillassa.

Tietyöt
hidastavat
Viikonloppuna ruuhkia on tie-
dossa myös Jyväskylän keskus-
tassa ja ilmassa, jossa pörrää
kolmisenkymmentä helikopte-

ria.
Lutakon huoltoparkkiin ja

muihin kohteisiin menevät jou-
tuvat jättämään autonsa kes-
kustan parkkitaloihin ja koulu-
jen pihoihin, koska Lutakossa
ja satama-alueella ei ole lain-
kaan pysäköintipaikkoja ylei-
sölle.

Perjantaina ja lauantaina ajet-
taville Killerin erikoiskokeille

kannattaa mennä rallibusseilla,
jotka lähtevät Vapaudenkadulla
Cumuluksen ja Hannikaisenka-
dulla Alexandran edessä olevil-
ta pysäkeiltä. Taskumatteja Kil-
lerin erikoiskokeella ei sallita tä-
näkään vuonna.

Varaa rallissa aikaa jättiruuhkiin
NESTE RALLI: Keski-Suomen liikenne jopa kolminkertaistuu normaalista viikonlopusta.

● Ajankohtaista liikennetietoa lisää:
www.tiehallinto.fi sekä
Tienkäyttäjän linjalta 0200 2100.
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JYVÄSKYLÄ

Rai Suihkonen

Poutaa ja aurinkoa toivovat nyt
hartaasti Neste Rallin järjestäjät,
jotka pelkäävät, etteivät erikois-
kokeiden yleisöpysäköinti-
alueiksi tarkoitetut pellot ehdi
kuivia ennen perjantaita.

– Autoja ei voi ohjata märille
pelloille, koska ne jäisivät sinne
kiinni. Täytyy toivoa, että pouta
kuivattaa pellot mahdollisim-
man hyvin lähipäivinä, apulais-
kilpailunjohtaja Seppo Harjan-
ne tuskaili maanantaina.

Mikäli pellot ovat kilpailun
alettua yhä liian märkiä, osoite-
taan katsojille muita pysäköinti-
paikkoja esimerkiksi teiden
varsilta.

– Se taas tietää normaalia
pidempiä kävelymatkoja eri-
koiskokeille ja lisää ruuhkia,
koska pikkukylien soratiet ovat

jo muutenkin kapeita, Harjan-
ne varoitti.

Komisario Arto Rajala Jyväs-
kylän poliisista muistuttaa, että
muualle kuin tien varteen saa
pysäköidä vain maanomistajan
luvalla.

– Tien varressakaan ei saa
tukkia ajoväylää. Muuten hi-
naamme auton pois. Näin on
käynyt kymmenkunta kertaa
vuosittain, Rajala totesi.

Harjanne uskoo, että uhkaa-
vasta ongelmasta selvitään.

– Maanomistajat suhtautuvat
ralleihin hyvin, joten eiköhän
korvaaviakin parkkipaikkoja
löydy, jos pelloille ei päästä.
Poikkeusjärjestelyistä tiedotam-
me muun muassa radiossa.

Mikäli tuoreet sääennustukset
pitävät paikkansa, kannattaa
ralliruuhkiin varautua myös
kanisterilla vettä. Luvassa on
nimittäin helletta.

Autoja ei voi ajaa 
märille pelloille

JYVÄSKYLÄ

Elina Lappalainen

Suomi on yhdistysten ja järjes-
töjen luvattu maa. Yhdistysre-
kisterin mukaan kesäkuun lo-
pussa Suomessa oli 122 013 toi-
mivaa rekisteröityä yhdistystä.
Kun väkeä noin 5,2 miljoonaa,
on Suomessa yksi yhdistys 42
ihmistä kohden. 

Harrastus, hyväntekeväisyys,
aate, vapaaehtoistyö, kaupun-
ginosa tai lähes mikä tahansa
voi saada suomalaiset perusta-
maan yhdistyksen. Yhdistystoi-
minta täyttää monien kaiken va-
paa-ajan ja siitä voi tulla jopa
toinen työ.

Arto Oksanen on ollut jyväs-
kyläläisen tähtiharrastusyhdis-
tys Siriuksen kantava voima jo
yli kahdenkymmenen vuoden
ajan. Kymmenen vuotta Siriuk-
sen hallituksessa ja toiset kym-
menen puheenjohtajana istu-
nut Oksanen käyttää kaiken
vapaa-aikansa yhdistyksen toi-
mintaan tai tähtitaivaan ha-
vainnointiin.

– Tähdistä olen ollut kiinnos-
tunut niin pitkään kuin muistan.
Ensimmäisen oman kaukoput-
ken sain 14-vuotiaana ja Siriuk-
seen liityin Jyväskylän tähtipäi-
villä vuonna 1977. Sitä ennen
olin kyllä jo liittynyt valtakun-
nalliseen Ursaan, Oksanen
muistelee.

Löytöretkellä
avaruudessa
Hallituksen kokouksiin, jäsenil-
toihin, toimistolla päivystämi-
seen, kaukoputkenrakennus-
kerhoon ja tähtinäytäntöjen pi-
tämiseen kuluu talvisin kolmes-
ta viiteen iltaa viikossa. Oksa-
nen oli kymmenen vuotta myös

Siriuksen jäsenlehden, Valkoi-
sen Kääpiön, päätoimittajana.
Nyt hän on luopunut siitä vas-
tuusta, mutta kirjoittaa lehteen
edelleen.

Jokaisena tähtikirkkaana tal-
viyönä Oksanen istuu Nyrölän
tähtitornissa tuntikausia, usein
aamun valkenemiseen asti.

– Koska meillä on täällä upeat
laitteet, jotka on saatu pääosin
lahjoitusvaroin juuri havainto-

toimintaa varten, mielestäni
meillä on moraalinen velvolli-
suus käyttää niitä niin paljon
kuin mahdollista. Ja jokainen
meidänkin tekemä havainto voi
olla avain uuteen tietoon ava-
ruudesta.

– Tutkiminen ja uusien asioi-
den löytäminen kiinnostaa mi-
nua. Löysimme kaksi uutta aste-
roidia, joista toinen nimettiin
Nyröläksi. Täällä voi nähdä jo-

tain, mitä kukaan muu ei ole
koskaan nähnyt, Oksanen selit-
tää innostustaan.

Oksasen tekemät havainnot
muuttuvista tähdistä ja gamma-
purkauksista ovat kansainväli-
sesti merkittäviä ja vuosien an-
sioitunut havainnointi on saanut
myös kansainvälistä tunnustus-
ta. Heinäkuun lopussa Kalifor-
niassa pidetyssä tähtiharrastajien
AstroCon2004-konferenssissa

Oksanen vastaanotti American
Association of Variable Star
Observers’in (AAVSO) myöntä-
män Director’s Award’in. Hän
on ensimmäinen suomalainen ja
kolmas eurooppalainen, joka on
vastaanottanut kyseisen palkin-
non.

Mustaan
aukkoon
uppoaa
aikaa

Tähtiharrastusyhdistys
Sirius on ollut
jyväskyläläisen Arto
Oksasen intohimo jo 20
vuotta.

Tämän kaukoputken kanssa Arto Oksanen viettää kaikki tähtikirkkaat talviyöt Nyrölän observatoriossa.  KUVA: RAMI MARJAMÄKI

RUOHONJUURELLA

SIRIUS: HIENOT OBSERVATORIOT

● Juttusarjassa kerrotaan
erilaisissa järjestöissä toimivista
aktiivisista puuhaihmisistä.

● Tähtiharrastusyhdistys
Jyväskylän Sirius ry:llä on ollut
toimintaa vuodesta 1959 lähtien.
Jäseniä on 230.
● Toiminnan tarkoituksena on
levittää tietoa tähtitieteestä, koota
harrastajat yhteen ja tarjota heille
monipuoliset mahdollisuudet
tähtiharrastamiseen.
● Siriuksen Rihlaperän tähtitorni on
moderni harrastajaobservatorio

Jyväskylässä. Jyväskylän
maalaiskunnan Nyrölässä
Siriuksella on tähtitieteellinen
observatorio, jonka yhteyteen
rakennetaan myös
radioteleskooppia.
● Julkaisee omaa lehteä, neljä
kertaa vuodessa ilmestyvää
Valkoista Kääpiötä.

www.ursa.fi/sirius

HELSINKI

STT 

Helsingin rikospoliisi on lopetta-
nut esitutkinnan, joka koski hä-
määviä tilisiirtolomakkeita yri-
tyksille lähetelleen Suomen Yri-
tysmedia Oy:n toimintaa. Poliisi
lopetti tapauksen tutkimisen sillä
perusteella, ettei rikosta ole tehty.

Yritykset ja yhteisöt ovat ke-
sän aikana tehneet lukuisia tut-
kintapyyntöjä Suomen Yritys-
median lähettämistä tilisiirrois-
ta. Lomakkeissa tarjottiin mah-
dollisuutta päivittää yrityksen
yhteystiedot internetissä toimi-
vaan yrityshakemistoon 268,40
euron maksua vastaan. Osa vas-
taanottajista maksoi rahat luul-
tuaan tarjousta laskuksi.

Poliisin mukaan tavanomai-
sella huolellisuudella kirjeen si-
sällöstä tai tilisiirtolomakkeesta
ei voi saada sellaista käsitystä, et-
tä kyse olisi laskusta. Poliisin
päätöksessä todetaan myös, että
yrityksiltä vaaditaan ankaram-
paa huolellisuutta kuin keski-
vertokuluttajalta.

Poliisi lopetti
hämäävien
tarjouskirjeiden
tutkimisen

VARKAUS

STT 

Varkauden käräjäoikeus vangit-
si maanantaina poliisin vaati-
muksesta varkautelaisen naisen
epäiltynä todennäköisin syin al-
koholipitoisen aineen ammatti-
maisesta välittämisestä.

Vuonna 1954 syntyneen nai-
sen epäillään myyneen vuosi-
kausia kiljua alkoholisoituneille
asiakkaille. Poliisi pääsi tapauk-
sen jäljille, kun eräästä rivitalos-
ta löydettiin viime keskiviikko-
na kaksi ihmistä kuolleena.

Poliisin mukaan he olivat mi-
tä todennäköisimmin nauttineet
naisen valmistamaa alkoholi-
juomaa. Poliisi selvittää alkoho-
lin osuutta kuolemiin.

Kiljukaupasta
epäilty nainen
vangittiin

KUOPIO

STT 

Pari viikkoa sitten kadonnut 49-
vuotias kuopiolaismies on löy-
detty kuolleena. Rannalla leikki-
mässä olleet lapset löysivät vai-
najan sunnuntaina Linnanpellon
Maljalammesta. Kuopion polii-
sin mukaan tutkimuksissa ei ole
tullut ilmi mitään rikokseen viit-
taavaa.

Kuolinsyy selvitetään oikeus-
lääketieteellisissä tutkimuksissa.

Rannalla 
leikkineet 
lapset löysivät 
kuolleen

TERVOLA

STT 

Tervolan lossirannan uimapai-
kalta löydetyille vaatteille on sel-
vinnyt omistaja. Vaatteet kuu-
luivat tervolalaiselle naiselle, jo-
ka oli lähtenyt uimaan humalas-
sa lauantai-iltana.

Uintiretken jälkeen nainen oli
kävellyt alasti noin kilometrin
päässä olevalle asuinpaikalleen.
Hän ei ollut muistanut ottaa
vaatteitaan mukaan. Nainen oli
saanut sunnuntaina lainavaat-
teet ylleen miestutultaan.

Poliisi tavoitti naisen maanan-
taina iltapäivällä eräästä yksi-
tyisasunnosta, ja ilahtunut nai-
nen sai vaatteensa takaisin.

Nainen ei ollut ymmärtänyt,
että vaatteiden rannalle unohta-
minen olisi saattanut aiheuttaa
laajatkin etsinnät, jos naisen var-
maa olinpaikkaa ei olisi saatu
selville. Hänen oli kerrottu ensin
matkustaneen Etelä-Suomeen.

Poliisi sai yleisöltä muutamia
vinkkejä asiasta, jotka vahvisti-
vat ja auttoivat poliisin omia tut-
kimuksia.

Naku-uimarin
hävinneet 
vaatteet 
löytyivät


