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TÄNÄÄN

Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa,
Muurame ja Korpilahti yhtenäistivät
päivähoitomaksut elokuun alussa. Tavoitteena
on sekä yksinkertaistaa järjestelmiä että
helpottaa ylikunnallista päivähoitotarjontaa.
Yhtenäiset pelisäännöt muuttavat käytäntöjä
jossain kunnassa enemmän ja toisessa
vähemmän.  Esimerkiksi Jyväskylässä
vanhemmat eivät voi enää ostaa yksittäisiä
hoitopäiviä.
SIVU 7

Päivähoitomaksut
yhtenäistettiin

JYVÄSKYLÄN SEUTU

B-osan korkealla sijaitsevia työpaikkoja
esittelevä Pilvessä-sarja on edennyt toiseksi
viimeiseen osaansa. Tällä kertaa tutustutaan
espanjanirlantilaisen Pablon ja englantilaisen
Vickkin muodostaman duo Garcian elämään
Sirkus Finlandian akrobaatteina. Duo Garcia
kieppuu esityksessään pää alaspäin kahdeksan
metrin korkeudessa.
SIVU 19

Nurinkurin 
yläilmoissa

B-OSA

Erkki Kotasen
Volkswagen Kupla
1303A muodostaa
perävaunuineen
ajoneuvo-
yhdistelmän, joka
saa jokaisen
autoilun-
harrastajan hieraisemaan silmiään.
Lemmikinsininen menopeli on saanut taakseen
vaunun, joka on tehty puolitetun Kuplan
etupäästä. Taaksepäin osoittava ”keula” on
pelästyttänyt monet vähemmän tarkkaavaiset
kuljettajat: ”Sieltähän on tulossa Kupla vastaan
väärällä kaistalla!”
SIVU 20

Kuplaa ei ohiteta 
olankohautuksella

PULSSI

Kesän raikkaita makuja
ovat melonit. Valmista
mehukkaasta
vesimelonista pirtelöä
tai vadelmien kanssa
mehua. Melonin eksoottinen maku sopii hyvin
esimerkiksi jäätelön kanssa. Lisää aromikkaita
hedelmiä salaatteihin tai nauti niistä
sellaisenaan, kuitenkin aina mahdollisimman
kylmänä.
SIVU 24

Melonipirtelö on 
erilainen tuttavuus
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Viime vuonna Neste-rallin voittanut Markko
Märtin on tehnyt virolaisista todellisia
rallihulluja. Arvioiden mukaan ainakin 6 000
virolaista saapuu Jyväskylän seudulle
kannustamaan suosikkiaan tämän vuoden
rallissa. Rahaa etelänaapurit eivät aio Suomessa
juuri käyttää, sillä esimerkiksi SL Östulehtin
haastattelemat rallifanit ottavat eväätkin
mukaan kotimaastaan. Näin suurin menoerä
lienee 45 euroa maksava rallipassi.
SIVU 28

Tuhannet virolaiset
kannustavat Märtiniä

URHEILU

JYVÄSKYLÄ

Tuula Laitinen

Rallihumu iskee Jyväskylään vii-
meistään tänään täydellä tehol-
la. Erityisesti poliisille viikon-
loppu merkitsee rutkasti lisätöi-
tä. Lämmin – joskin epävakaa
– sää saa todennäköisesti myös
muut kuin rallivieraat liikkeelle.
Odotettavissa on, että erityises-
ti nuoriso juhlii viimeistä vapaa-
ta viikonloppuaan ennen kou-
lujen alkamista.

Poliisi on valmistautunut su-
perviikonloppuun kutsumalla

apuun virkaveljiä ja -sisaria ym-
päri Suomen. Suurin joukko tu-
lee tuttuun tapaan Tampereen
poliisikoulusta, yhteensä 40
nuorempaa konstaapelia. Lisäk-
si poliiseja tulee Turusta, Vaa-
sasta, Helsingistä ja Porista.
Heistä osa osallistuu liikenteen
valvontaan ja ohjaukseen yh-
dessä liikkuvan poliisin kanssa.

– Meidän puolesta kilpailu
voisi alkaa vaikka nyt. Sen ver-
ran hyvin olemme valmistautu-
neet, totesi Jyväskylän kihla-
kunnan apulaispoliisipäällikkö
Juha Vuorela keskiviikkona.

Poliisi on poiminut viime vuo-
sina entistä useammin juhlijoita
pahnoille lepäämään. Vuonna
2001 poliisilakiperusteisia kiin-
niottoja oli Jyväskylässä hieman
alle sata, viime vuonna jo lähes
140. Samaan aikaan esimerkik-
si varkauksien, pahoinpitelyjen
ja lievien pahoinpitelyjen määrä
on vähentynyt huomattavasti.
Tästä voisi vetää sen johtopää-
töksen, että juhlijoiden riski jou-
tua rikoksen uhriksi vähenee,
kun heidät korjataan kadulta
pois.

Komisario Arto Rajalan mu-

kaan nuorison juhlinta on otet-
tu huomioon myös poliisin toi-
mintaa suunniteltaessa. Kaiken
kaikkiaan poliisi jalkautuu kau-
pungille monen partion voimin
ja tarkkailee kaikkia kaupungil-
la liikkujia, niin nuoria kuin
vanhoja. Kun kaupungin väki-
määrä kasvaa, kasvaa poliisien
määrä samassa suhteessa. Tiuk-
kapipoiseksi ei kuitenkaan heit-
täydytä.

– Hymyssä suin me tätä teem-
me, Rajala naurahti. 
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Vahvistetuin voimin
hulinaviikonloppuun
NESTE-RALLI: Poliisi on ottanut rallikansan lisäksi
huomioon myös kesälomaansa lopettelevat
koululaiset. Tehtävien määrä moninkertaistuu
tavalliseen viikonloppuun verrattuna.

JYVÄSKYLÄ

Antti Savolainen

Kaunis kesäsää ja Neste-ralli saa-
vat jyväskyläläiskauppiaat vetä-
mään oluen hinnan alas. Kori

olutta maksaa halvimmillaan
15,90 euroa. Niin sanotun mäy-
räkoiran eli 12 pullon pakkauk-
sen olutta voi ostaa jopa 7,39 eu-
rolla. 

Kun hinnasta laskee pantit
pois, olutpullon sisällön hinnak-
si jää 47 senttiä. Hinta jää aavis-
tuksen jälkeen juhannuksen ajas-
ta, jolloin pullon sisällön sai va-
jaalla 39 sentillä.

Oluen halpaan hintaan vaikut-
taa osaltaan Neste-ralli, joka ke-
rää Jyväskylään ja lähitienoille

valtavan yleisömassan. Suuri osa
rallikansasta ostaa janojuomansa
paikkakunnalta. Ralli vaikuttaa
myös pullotetun veden menek-
kiin. Varsinkin ulkomaalaiset ral-
livieraat ostavat vesipulloja.

Toinen juomamyyntiin vaikut-
tava seikka on viikonlopuksi en-
nustettu lämmin sää. Jyväskylä-
läiset kauppiaat ovat varautuneet
oluen ja virvoitusjuomien kulu-
tuksen nousuun tulevana viikon-
loppuna.

Juhannuksena keskiyön juh-

laan varautuvat hamstrasivat juh-
lajuomaksi Suomen halvinta
olutta. Paikallisten kauppiaiden
mukaan muualta maasta ei ole
nytkään kantautunut viestejä hal-
vemmasta oluesta kuin satunnai-
sesti jonkin yksittäisen kaupan
tarjouksena.

Olutta menee normaalia vii-
konloppua enemmän myös huol-
toasemilla. Rallituristit tankkaa-
vat autonsa ja nappaavat samalla
mukaan olutta ja virvoitusjuomia
sekä pientä purtavaa.

Alkon myyntiin Neste-ralli ei
sanottavammin vaikuta. Lähinnä
viinejä menee hieman normaalia
viikonloppua enemmän kaupak-
si. Ulkomaiset rallivieraat ostavat
kotimaansa viinejä.

Oluen hinnoittelu on myyjien
mukaan päiväkohtaista. Viikon-
lopuiksi hinta yleensä laskee.
Myös lämpenevä sää saa myyjät
kirjoittamaan pienempiä nume-
roita hintalappuihin.

TALOUS 12

Rallituristit tankkaavat halpaa olutta
Ennustettu lämmin sää
lisää juomien myyntiä.
Oluen lisäksi myös
pullotetun veden menekki
kasvaa.

Pertti Vanhala oli keskiviikkona matkalla kesämökilleen Keljonlahdelle. Olutkorin hinta ei vaikuta hänen ostopäätökseensä. KUVA: RISTO AALTO
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Rai Suihkonen

Tommi Mäkinen ei tee rallira-
taa Tikkakoskelle lentokentän
naapuriin. Mäkinen päätti ve-
täytyä hankkeestaan paikallis-
ten asukkaiden ja Keski-Suo-
men ympäristökeskuksen vas-
tustuksen takia. Rallirata olisi si-
joittunut ykkösluokan pohjave-
sialueelle.

– Minua ei kiinnosta tapella
radan sijainnista nyt eikä tule-
vaisuudessa. Uusi paikka täytyy
etsiä toisesta kunnasta, koska
täällä ei ole sopivia alueita. Se-
kään ei ole saletti, että rata teh-
dään edes Keski-Suomeen. Jat-
kan tästä neuvotteluja syksyllä,
Mäkinen totesi keskiviikkona.

Mäkisen mukaan uuteen
paikkaan tehdään mahdollises-
ti muutakin kuin pelkkä rallira-
ta.

– Aika näyttää, mitä keksi-
tään. Mulla on käytössä jo nyt
yksityistien pätkiä, mutta
olisihan oma ratakin tervetullut.

Mäkinen ei tee
rallirataansa
Tikkakoskelle

JYVÄSKYLÄ

Olli Ristimäki

15-vuotishääpäivää voi viettää
monin eri tavoin. Anne Jaskio
heittää juhlan kunniaksi golfba-
gin selkäänsä ja lähtee tähtäile-
mään Sippulanniemen viheriöl-
le. Mies hoitaa samaan aikaan
lapsia kotona. 

Torstai-iltaisin kentälle ei
miehiä mahtuisikaan, vaan sil-
loin vietetään Jyväs-Golfissa
naisten iltaa.

Perinteisesti miehisenä pide-

tyssä golfissa ei ole mitään, mikä
ei kävisi naisiltakin. Pelissä on
silti eroja.

– Naiset kaipaavat enemmän
seuraa ja tukea pelatessaan kun
taas miehille tämä on kilpailu-
henkisempi yksilölaji, Jyväs-Gol-
fin sihteeri Sirpa-Liisa Pääkkö-
nen kertoo.

Useimmat Jyväs-Golfin 263
naisjäsenestä ovat lähteneet har-
rastukseen miehen mukana.
Kentälle suunnataankin usein
pariskunnittain, mutta torstaisin
ollaan tyttöporukassa.

– Miesten kanssa on oikeas-
taan mukavampikin pelata, ai-
nakin kilpailussa. Naisen ollessa
mukana ollaan aina herrasmie-
hiä. Mutta rennompaahan tämä
on, Kirsi Kunnari juttelee mat-
kalla ensimmäiseltä väylältä toi-
selle reiälle.

Siellä Kirsiä kohtaa bunkkeri.
Pallo kuitenkin löytää lopulta
tiensä pieneen koloon kunhan
hiekasta on ensin haravoitu jäl-
jet pois.
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Torstaina ollaan tyttöjen kesken

Bunkkerista ponnistetaan
suoraan greenille. 
KUVA: JORMA PÄRSSINEN
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Keijo Lehto

Asuntomessutalojen hinnoista ei
tavallinen messuvieras ota vielä-
kään selvää. ”Oikeaa” hintaa ei
kerrota, vaikka esillä on peräti
kaksi erilaista hintaa, kun vuosi
sitten niitä oli vain yksi.

Laukaan messutalojen hin-
noista nousi viime vuonna kala-
baliikki, ja kuluttaja-asiamieskin
jakeli asiasta lausuntoja. Kohtei-
den todellinen hinta oli Kes-
kisuomalaisen rakennuttajille
tehdyn kyselyn perusteella 1,5-
kertainen esitettyyn arviohin-
taan nähden. 

Nyt Suomen Asuntomessut
on muuttanut hintatietojaan.
Heinolassa on näkyvillä sekä
”laskennallinen kustannusarvio”
ja ”vertailuhinta”. Informaatio ei
ole uudistuksen takia välttämät-
tä parantunut.

TALOUS 13

Asunto-
messujen
hintatiedot 
yhä sekavia

HELSINKI

STT

Suomen Punainen Risti (SPR)
auttaa Aasian tulvien uhreja puo-
lella miljoonalla eurolla, järjestö
kertoi keskiviikkona. Kansainvä-
linen Punainen Risti on pyytänyt
apua 1,5 miljoonan ihmisen aut-
tamiseen Intiassa, Bangladeshis-
sa ja Nepalissa. Apua tarvitaan ai-
nakin vuoden loppuun saakka. 

SPR auttaa
Aasian
tulvauhreja

Poliisi näkyy katukuvassa ralliviikonloppuna tavallista enemmän.
Poliisivoimien riittävyys on turvattu muun muassa Tampereen
poliisikoulusta tulevan 40 nuoremman konstaapelin avulla.
Heidän lisäkseen poliiseja tulee muun muassa Turusta, Vaasasta,
Helsingistä ja Porista. KUVA: RISTO AALTO


