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Anni Siitonen, 25, kuuluu marttakerhoon. Hän ei
suinkaan ole ainoa ikäluokkansa edustaja tuossa
myöhäiskeski-ikään helposti liitettävässä
yhdistyksessä, sillä Marttakerho on imagoaan
nuorekkaampi. Näin on ainakin Siitosen
edustaman marttakerhon, Seminaarinmäen
marttojen tapauksessa. Kuluvan vuoden
tapaamisissa on muun muassa tehty erilaisia
herkullisia kastikkeita ja drinkkejä.
SIVU 18

Marttakerho nappasi
nuoren naisen pauloihinsa

B-OSA

Linda Sonntag nauttii työstään mallina
ja erilaisten tilaisuuksien pr-emäntänä.
Tänä viikonloppuna hän kerää katseita
Neste-rallin yhteydessä. Keski-ikäinen
reppana miestoimittaja tunsi itsensä
hämmentyneeksi kävellessään Sonntagin
kanssa rallivilskeessä. Miehet eivät saaneet
katseitaan irti kaunottaresta, ja jokunen
onnellinen pääsi Lindan kanssa kuvaankin.
SIVU 19

Linda Sonntag pisti
miesten päät sekaisin

PULSSI

Fysiikan professori Päivi Törmä
sai kansainvälisesti merkittävän,
noin 1,2 miljoonan euron
palkinnon nanotekniikan
tutkimuksen edistämiseen.
Kannusterahoista käydään kovaa
kisaa. 1–1,25 miljoonan euron
palkintoja myönnettiin 25
tutkijalle Euroopassa.
SIVU 6

Jyväskylän yliopiston
nanotutkijalle miljoonapalkinto

UUTISET

Nokian pääjohtajan tehtävistä luopuva Jorma Ollila
valittiin maailman neljänneksi suurimman yrityksen,
energiajätti Shellin hallituksen puheenjohtajaksi.
SIVU 11

Jorma Ollila ei
suostu lepäämään

TALOUS

HELSINKI

Esko Parkkila

Keskustan ministerit eivät hy-
väksy valtiovarainministeri Ant-
ti Kalliomäen (sd.) esitystä, jon-
ka mukaan valtion ensi vuoden
budjetista rahoitetaan Tampe-
reen läntisen ohitustien rakenta-
minen ja Kuusamontien re-
montti Oulussa. Ne eivät ole hal-
lituksen aiemmin hyväksymällä
kiireellisyyslistalla.

Kauppa- ja teollisuusministeri

Mauri Pekkarinen (kesk.) sa-
noo, ettei koko hallitus voi hy-
väksyä tällaista ”oharia”, vaan
hallituksen on budjettiriihessä
löydettävä ratkaisut, joilla aiem-
min päätetyt liikennehankkeet
toteutetaan.

– Tällöin myös Vaajakoski–
Lusi-tieosuus käynnistyisi vuo-
den 2007 budjetista. Sen sijaan
Kalliomäen esitys toteutuessaan
pudottaisi sen tämän vaalikau-
den listoilta. Tällaista on mah-
dotonta hyväksyä, Pekkarinen

tähdentää.
Kalliomäen esittämistä uusis-

ta tiehankkeista ei hallituksen
piirissä ole sovittu, ja hänen esi-
tyksensä on vastoin sekä halli-
tuksen omia päätöksiä että lii-
kenneministeri Leena Luhtasen
(sd.) esitystä. Liikenneministe-
riön esitys on Pekkarisen mu-
kaan tehty sen kiireellisyyslistan
pohjalta, josta hallitus on itse
päättänyt.

Mikäli hallituksessa ei tehtäi-
si valtiovarainministeriön esi-

tykselle mitään, kiireellisyyslis-
tan häntäpäässä olevat hank-
keet jäisivät Pekkarisen mukaan
toteutumatta. Vaajakosken ja
Lusin välisen nelostieosuuden
perusparantaminen on listalla
kolmanneksi viimeisenä sijalla
14.

– Tämä ei voi missään ta-
pauksessa tulla kysymykseen.
Uskon saavani ainakin koko
keskustan ministeriryhmän tuen
sille, että tavalla tai toisella to-
teutetaan, mitä on käytännössä

sovittu. Tietojeni mukaan Kal-
liomäen esityksestä ei ole myös-
kään pääministerin kanssa so-
vittu, Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen muistuttaa, että
Kalliomäki on tähän saakka ai-
van oikein edellyttänyt kollegoi-
taan pitämään kiinni siitä, mitä
hallituksessa on sovittu. Nyt hän
itse poikkeaa radikaalisti liiken-
neministeri Luhtasen ja talous-
poliittisen ministerivaliokunnan
päätöksistä.

Hallitus asetti työnsä alussa

vuonna 2003 ministerityöryh-
män laatimaan kiireellisyyslis-
tan tällä vaalikaudella toteutet-
tavista liikennehankkeista. Pää-
ministeri Matti Vanhasen
(kesk.) johtama, hallituksen
avainministereistä koostuva ta-
louspoliittinen ministerivalio-
kunta hyväksyi valmistellun jär-
jestyksen.

Sen mukaan muun muassa
työt Vaajakosken ja Lusin välil-
lä käynnistettäisiin tämän vaali-
kauden aikana.

Pekkariselta tyly tuomio
Kalliomäen ”oharille”
LIIKENNEHANKKEET: Hallituksen sisälle on syntymässä kiista budjettiin
tulevista väylähankkeista. Valtiovarainministerin esitys herättää närää.

Keskisuomalainen

Hiroshiman ja Nagasakin kau-
pungit Japanissa tuhoutuivat Yh-
dysvaltain tekemissä ydinräjäy-
tyksissä 60 vuotta sitten, elokuun
alkupäivinä 1945. Siitä lähtien
joukkotuhoaseiden sienipilvet
taivaalla ovat varjostaneet ih-
miskuntaa.

Hiroshiman yläpuolella aa-
mulla 6. elokuuta 1945 räjäytet-
ty atomipommi tuhosi kaiken
noin 1,6 kilometrin säteellä rä-
jähdyskeskuksesta. Lisäksi usei-
den tuhansien celsiusasteiden
lämpöaalto poltti rakennuksia
noin 10 neliökilometrin alueel-
ta. Paineaalto rikkoi ikkunoita
vielä miltei 20 kilometrin pääs-
sä.

Arviolta 70 000 ihmistä kuoli
välittömästi, vuoden loppuun
mennessä kuolleiden määrä oli
noussut 140 000:een muun
muassa säteilyn vuoksi.

Kolmea päivää myöhemmin
oli Nagasakin vuoro tuhoutua.

Hiroshiman uhreja on yhä
elossa noin 85 000.

Maanpuolustuskorkeakoulun
dosentti, eversti Pekka Visuri
arvioi, että Japani olisi toisen
maailmansodan loppuvaihees-

sa ollut valmis antautumaan il-
man atomipommejakin. Kiiste-
ly siitä, oliko pommien räjäyttä-
minen tarpeellista sodan päät-
tämiseksi, jatkuu kuitenkin
edelleen.

ULKOMAAT 17

Sienipilvet nousivat
60 vuotta sitten

Vanha mies rukoili
atomipommin uhrien muistolle
Hiroshiman rauhanpuistossa
torstaina. KUVA: YOSHIKAZU TSUNO / AFP

JYVÄSKYLÄ

Esko Parkkila

Otteet saattavat koventua ja il-
mapiiri viilentyä työmarkkinoil-
la, epäilee Paperiliiton puheen-
johtaja Jouko Ahonen. Tästä
viestii hänen mukaansa se, ettei
Elinkeinoelämän keskusliitto
olisi halunnut viime syksynä läh-
teä mukaan tuporatkaisuun.

Ahonen arvioi otteiden kove-
nemisen johtuvan toisaalta
myös globaalin talouden tuo-
mista haasteista. Ne lienevät
suurin syy metsäteollisuuden
pyrkimykseen jäädä kolmikan-
taisuudesta pois.

SAK:n keskeisten liittojen joh-
tajista Ahosen lisäksi myös Me-
talliliiton puheenjohtaja Erkki
Vuorenmaa suhtautuu varauk-
sellisesti palkansaajien keskus-
järjestöjen yhdistymisajatukseen.
Hän epäilee väkisin tehdyn kes-
kusjärjestön toimivuutta ja muis-

tuttaa, että ay-liikkeessä tiiviste-
tään yhteistyötä joka tapaukses-
sa yli keskusjärjestörajojen.

UUTISET 10

Odotettavissa
kovia otteita ja
viileämpi ilmapiiri

Jouko Ahonen povaa kovia
aikoja työmarkkinoille.
KUVA: HANNA MARJANEN

JYVÄSKYLÄ

Ilona Noponen

Liikkuva poliisi uhkaa lomau-
tuksilla, jos lisämäärärahaa ei
järjesty. Se on antanut ennakko-
ilmoituksen, jonka mukaan suu-
rin osa henkilöstöstä eli noin
660 työntekijää lomautettaisiin
kolmeksi viikoksi tämän vuoden
lopussa. Heistä pääosa eli 600
on poliiseja ja loput muuta hen-
kilökuntaa.

Liikkuvan poliisin mukaan
määrärahaa on liian vähän: tä-
nä vuonna se riittää vain noin
11 kuukauden palkkoihin.
Asiasta neuvoteltiin viimeksi
kaksi päivää sitten, mutta neu-
vottelut päättyivät tuloksettomi-
na. Jos 1,5 miljoonan euron eri-

mielisyyteen ei löydy ratkaisua,
lomautusten järjestelyjä pohdi-
taan yt-menettelyssä elokuun lo-
pulla.

Liikkuva poliisi on elänyt niu-
kasti jo pitkään. Tämän vuoden
alussa lakkautettiin 50 virkaa,
eikä tyhjiksi jääneitä virkoja
enää täytetä. Lisäksi liikkuvan
poliisin 75-vuotisjuhlat jätetään
syksyllä juhlimatta, ja syyskuun
alussa autojen määrää vähenne-
tään kymmenellä.

Jyväskylässä liikkuvan poliisin
tehtävät ovat pääluottamusmies
Veikko Martikaisen mukaan li-
sääntyneet, mutta henkilöstö-
vahvuus on ollut laskussa jo
kymmenen vuoden ajan.

UUTISET 10

Liikkuva poliisi
antoi varoituksen
pakkolomista

JYVÄSKYLÄ

Olli Ristimäki

Jyväskylän MM-rallin avannut
Killerin yleisöerikoiskoe testasi
jälleen mittavat liikennejärjeste-
lyt kaupungin luoteisosassa.

Huolimatta erilaisista bussikul-
jetuksista raviradan alueelle pyr-
ki runsaasti henkilöautoja, ja lii-
kenne ruuhkautui muun muassa
Vesangantiellä jo alkuillasta, kun
erikoiskoe alkoi iltaseitsemältä.

Killerin alueen 1 300 pysä-
köintipaikkaa täyttyivät liiken-
nepäällikkö Kalevi Lehtisen
mukaan jo puoli kuuden maissa.

– Yllättävän aikaisin väki oli
liikkeellä. Toisaalta liikenne rau-

hottui yllättävän nopeasti eri-
koiskokeen alkamisen jälkeen ja
poikkeusjärjestelyt teillä ja lä-
heisillä asuinalueilla purettiin jo
puoli kahdeksan aikaan.

Viime vuonna
lähialueilla häiriöitä
Liikenteenohjaajille ongelmia
aiheuttivat lähinnä ulkomaiset
rallivieraat, jotka eivät totelleet
kaikkia ohjeita. Lehtisen mu-

kaan ongelma on jokavuotinen.
– Virkapukuinen poliisi on lä-

hes ainoa, jonka sana noissa ti-
lanteissa painaa.

Poliisi valvoi liikenteen suju-
mista ja järjestystä Killerin alu-
eella noin kymmenen miehen
voimin. Kello 22:een mennessä
poliisin oli tarvinnut puuttua jär-
jestykseen vain korjaamalla yh-
den päihtyneen talteen. Ilmoi-
tuksia tuli lisäksi väärin pysä-

köidyistä autoista.
Viime vuonna poliisi sai lä-

heisistä Köhniön, Kortesuon ja
Kypärämäen kaupunginosista
useita ilmoituksia väärästä pysä-
köinnistä ja sotkemisesta. Asuin-
alueet oli silloinkin iltapäivästä
alkaen suljettu liikenteeltä, mut-
ta Kypärämäen–Köhniön asu-
kasyhdistyksen puheenjohtajan
Sini Louhivuoren mukaan ralli-
vieraat aiheuttivat häiriötä ja sot-

kua lähinnä majoittuessaan
asuinalueilla erikoiskokeiden ja
sulun purkamisen jälkeen.

Vanhempi rikoskonstaapeli
Toni Peuha poliisin johtokes-
kuksesta kertoi poliisin valvovan
aluetta liikenteen purkautumi-
sen ajan, jonka jälkeen alueella
partioidaan normaalin päivit-
täistoiminnan mukaan.

Killerillä kilpaillaan myös per-
jantai- ja lauantai-iltoina.

Killerin erikoiskoe tukki liikenteen tuttuun tapaan
Ruuhkia on
odotettavissa myös
tänään ja lauantaina.

Killerille johtavat tiet ruuhkautuivat jo alkuillasta. Liikennejärjestelyjä Killerin ympäristössä oli torstai-iltana hoitamassa 41 liikenteenohjaajaa sekä saman verran pysäköintipaikkojen valvojia. KUVA: ILKKA KARHU


