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syksyn uutuudet
saapuneet

            - Neuleita
            - Hameita
            - Housuja
            - Paitiksia
            - T-paitoja

Pitkähihainen

T-paita
Väreinä musta, t.ruskea

ja vaaleanpunainen

29,90

14,90

LAUKAA

Markku Malinen

Perjantaiaamulla ajettavan Jy-
väskylän MM-rallin Laukaan
EK 3:n valmistelut olivat jo täy-
dessä käynnissä keskiviikkoaa-
muna. Järjestelyistä vastaavan
Konneveden Moottorikerho/Ur-
heiluautoilijoiden ydinjoukon
tehtävänä oli saada yleisöalueet
ja rallipätkän tienvarsinauhat
valmiiksi alkuillan turvallisuus-
tarkastusta varten.

– Tarkat esivalmistelut ja
opasteet ovat erikoiskokeen jär-
jestämisen avainasioita. Hanka-
la yleisöä on sen jälkeen siirtää,
kun se on jo väärälle paikalle
mennyt, Laukaan erikoiskokeen
turvallisuuspäällikkö Jyrki Nis-
sinen toteaa.

Alusta asti
järjestelyissä
Konnevetiset ovat Nissisen mu-
kaan olleet jollain tavalla muka-
na Jyväskylän rallin järjestelyis-
sä kerhon perustamisvuodesta
1966 asti. Vuodesta 1999 heidän
vastuullaan on ollut nimen-
omaan Laukaan erikoiskokeen
järjestäminen.

Suuren vastuun pätkän onnis-
tumisesta kantavat kaksi EK-
päällikköä, turvallisuuspäällikkö
sekä järjestyspäällikkö.
– Urakkaa on neljän hengen
ydinporukalla riittänyt koko ke-
säksi, päävastuun kantava EK-
päällikkö Jani Röntynen kertoo.

– Kun tätä muun työn ohessa
on kesällä tehnyt, on siinä huu-
moria tarvittu, että jaksaa, Nissi-
nen naurahtaa.

Vajaan kahdentoista kilomet-
rin pituisen erikoiskokeen jär-
jestämiseen tarvitaan yhteensä
noin 250 henkilöä, joista suurin
osa osallistuu järjestyksenval-
vontaan. Lipunmyyjiä lukuunot-
tamatta porukka on vapaaeh-

toista talkooväkeä.
Yhteensä pätkällä on 120 ym-

päri Keski-Suomea haalittua jär-
jestyksenvalvojaa ja heidän tu-
kenaan vielä 70 toimitsijaa.

– Alue on jaettu viiteentoista
osaan, joissa jokaisessa on yksi
järjestyksenvalvonnasta vastaava
jaksopäällikkö. Jaksopäällikön
vastuulla on oman alueensa jär-
jestyksenvalvojien kouluttaminen
tehtävään, Röntynen selventää.

Virallisen järjestyksenvalvoja-
kortin omaavia henkilöitä riittää
jokaiselle jaksolle, mutta suu-
rimmalla osalla korttia ei ole.

– Näin suuressa tapahtumas-
sa ei yksinkertaisesti ole resurs-
seja saada pelkästään kortillisia
järjestyksenvalvojia, Nissinen
huomauttaa.

Majoittujista
huolta
Laukaan erikoiskokeen tie sulje-
taan perjantaina jo aamuseitse-
män aikoihin, ja ensimmäinen
kuski painaa kaasua taipaleen
lähtöpaikalla kymmenen jälkeen.
Varhainen kellonaika aiheuttaa
hieman lisähuolia järjestäjille.

– Monet rallituristit majoittu-
vat alueelle yöksi ja saattavat
mennä myös kielletyille alueille.
Näiden turistien tarkkailu on re-
surssipulan vuoksi vaikeaa, vaik-
ka meillä yövalvontaa onkin,
Nissinen selittää.

Järjestäjät jakavat vuolaasti
kiitosta talkoolaisille sekä lähi-
seudun asukkaille ja maanomis-
tajille yhteistyön sujuvuudesta.

Konneveden miehet luottavat,
että tänäkin vuonna Laukaan
rallipyrähdys sujuu suuremmitta
ongelmitta.

– Useamman vuoden koke-
muksen myötä porukka on niin
rutinoitunutta, että rallipäivän
aamuna on jo tunne, että kaikki
sujuu varmasti, Nissinen kiteyt-
tää.

250 henkilön tiukka voimannäyttö

Laukaan perjantaisen erikoiskokeen valmistelut olivat jo keskiviikkoaamuna täydessä käynnissä. Nauhan varressa vasemmalta Arto Jokinen, Jani Röntynen, Jyrki Nissinen, Jani Mölsä, Aku Korhonen ja
Matti Grönmark. Tarkat esivalmistelut ja opasteet ovat erikoiskokeiden järjestämisen avainasioita. Vajaan 12 kilometrin erikoiskokeen järjestelyyn tarvitaan noin 250 henkilöä. KUVA: MATTI SALMI

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI: Konneveden moottoriharrastajat pitävät talkoovoimin huolen,
että perjantain kolmannella erikoiskokeella kaikki sujuu varmasti kommelluksitta.
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Tapani Linna

Torstaista sunnuntaihin kestävä
Jyväskylän MM-ralli aiheuttaa
vuoden pahimmat ruuhkat Kes-
ki-Suomen teillä. Ruuhkat siirty-
vät rallin mukana ja liikenne
pakkautuu erityisesti erikoisko-
keiden alueella.

Suuren automäärän lisäksi
reittien varrella on useita tila-
päisiä nopeusrajoituksia, pysäh-
tymiskieltoja sekä poikkeavia lii-
kennejärjestelyjä.

Pahimmat ruuhkat ovat odo-

tettavissa tänäkin vuonna valta-
tielle 9. Perjantaina Vaajakoskel-
la Kanavuoren kiertoliittymään
ajovuoroaan odottavien ajoneu-
vojen jonot saattavat yltää Vaa-
jakosken moottoritielle asti.

Toinen pahasti ruuhkautuva
väli on Jyväskylä–Jämsä, jossa
ajonopeudet voivat lauantaina
olla hetkellisesti 30–50 kilomet-
riä tunnissa. Paikoin jonot saat-
tavat pysähtyä kokonaan.

Liikenteen viivästys saattaa ol-
la pahimmillaan toista tuntia.

– Jonoja muodostuu, joten ai-
kaa kannattaa varata riittävästi
ja käyttää kiertoreittejä jos mah-
dollista, Jyväskylän liikkuvan po-
liisin ylikomisario Veikko Stolt
opastaa.

Poliisi on varautunut viikon-

lopun liikenneruuhkiin lisää-
mällä valvontaa.

– Liikkuva poliisi saa tukea
Länsi-Suomen muista yksiköis-
tä. Kymmenkunta poliisimiestä
Tampereelta, Turusta ja Porista
ovat apuna viikonlopun ajan,
Stolt kertoo.

Liikenteen valvontamuodot
ovat normaaleja. Autojen no-
peuksia tarkkaillaan ja kuljetta-
jia puhallutetaan.

– Rallikansa haluaisi ajaa ral-
lia itsekin. Nopeudet kasvavat,
kun aikataulut laaditaan liian
tiukoiksi ja ruuhkia lähdetään
ohittamaan uhkarohkeasti, Stolt
toteaa.

Tietöistä ei juuri ole haittaa
viikonloppuna. Vain Laukaan-
tiellä Tiituspohjan liittymässä on

keskeneräinen tienparannustyö
meneillään, jossa nopeusrajoitus
on 50 kilometriä tunnissa. Pääl-
lystystöitä ei tehdä rallin aikana.

MM-ralli aiheuttaa sumppuja
myös Jyväskylässä. Kilpailukes-
kus sijaitsee Lutakossa ja ai-
heuttaa ruuhkaa sekä erityisiä lii-
kennejärjestelyjä koko rallien
ajan. Torstaina ja perjantaina
ajetaan Killerin yleisöerikoisko-
keet, jotka sulkevat koko Köh-
niön ja Kypärämäen kaupungin-
osat ja aiheuttavat ruuhkaa ai-
nakin Savelassa.

Varaa aikaa teiden jättiruuhkiin
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Kilpailukeskus sijaitsee Jyväskylän Paviljongissa ja aiheuttaa ruuhkaa 
sekä erityisiä liikennejärjestelyjä koko rallin ajan. Torstai- ja perjantai-
illan huipentumat ovat Killerin erikoiskokeet. Ne aiheuttavat pahoja 
ruuhkia Jyväskylässä.

PERJANTAI 18.8. 
 Liikenne lisääntyy huomattavasti tieosuuksilla: 
   Vt 4 Äänekoski – Jyväskylä klo 7.00 – 13.00 
   Vt 9 Kanavuori – Lievestuore klo 8.00 – 18.00 
   Vt 9 Jämsä – Jyväskylä klo 11.00 – 21.00 
   Vt 18 Petäjävesi – Jyväskylä klo 11.00 – 19.00 
   Mt 637 Jyväskylä – Laukaa klo 7.00 – 13.00 

LAUANTAI 19.8.

Liikenne lisääntyy huomattavasti tieosuuksilla: 
   Vt 9 Orivesi – Jämsä klo 7.00 – 22.00 
   Vt 9 Jämsä – Jyväskylä klo 7.00 – 22.00 
   Vt 18 Petäjävesi – Jyväskylä klo 8.00 – 18.00 
   Mahdolliset kiertotiet ovat vt 4 Lahti – Heinola – Jyväskylä
   ja kt 58 Orivesi – Keuruu – Multia 
   Vt 24 Kuhmoinen – Jämsä klo 7.00 – 20.00 

SUNNUNTAI 20.8.

Liikenne lisääntyy huomattavasti tieosuuksilla: 
   Vt 18 Petäjävesi – Jyväskylä klo 7.00 – 14.00 
   Mahdolliset kiertotiet ovat Vt 4 Lahti – Heinola – Jyväskylä
   ja kt 58 Orivesi – Keuruu – Multia 

Liikenne Keski-Suomen pääteillä
MM-rallin osakilpailun aikana
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H
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Jyväskylän MM-ralli tukkii
viikonloppuna Keski-
Suomen teitä.

● Tiehallinto seuraa liikennettä
automaattisten mittauspisteiden
avulla. Reaaliaikaista tietoa
liikenteestä saa internetistä
osoitteesta http://alk.tiehallinto.fi/jk
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Jyväskylä tehostaa ravintolapal-
velujaan MM-rallin aikana.
Ydinkeskustaan Aren aukiolle
avautuu tänä vuonna kokonai-
nen ruokamaailma, joka on
avoinna myös pikkutunneilla ai-
na aamuviiteen saakka.

Jyväskylän elävä kaupunki-
keskusta -yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Mari Pitkänen ker-
too, että varsinkin ulkomaalaiset
rallivieraat ovat aiemmin harmi-
telleet suomalaisravintoloiden
keittiöiden varhaista sulkemista.
Tänä vuonna yöruokailuun tot-
tuneet eivät jää tyhjin vatsoin.

Pitkäsen mukaan paikalliset
ravintolat eivät pystyneet otta-
maan vastuuta rallikansan yö-
ruokailusta. Kivijalkaravinto-
loissa on muutenkin kiire ja re-
surssipula rallin aikana. Siksi
apuun on kutsuttu ravintoloitsi-
joita Jyväskylän ulkopuolelta.

Kävelykadun aukion ruoka-
maailmaa tarjoaa sekä etnistä et-
tä supisuomalaista sapuskaa.
Tarjolla on kiinalaista ja thai-
maalaista ruokaa, espanjalais-
tyyppistä paellaa, kotimaista
makkaraa, kalaa, muita herkku-
ja ja kahvilatuotteita.

Yösyönnin lisäksi kaupunki-
keskustan yhdistys panostaa Pit-
käsen mukaan ostosmatkailijoi-
den viihtyvyyteen, sillä ralliviik-
ko tuo paljon sellaisia matkaili-
joita, jota eivät käy lainkaan ral-
litapahtumissa.

Kisaturisteja palvelevat ral-
lioppaat, ja keskustan liikkeet
ovat somistaneet ralliaiheisia
näyteikkunoita.

Yökyöpelit
saavat
kupunsa
täyteen Aren
aukiolla

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO:

Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta, psykoterapian
professoriksi Jaakko Seikkula.
Hän on toiminut pitkään
psykologina Torniossa Kero-
putaan sairaalassa ja Jyväsky-
län yliopiston psykologian
laitoksella yliassistenttina

vuodesta 1998 lähtien sekä
Tromssan yliopistossa sosiaali-
psykiatrian professorina ja
Lapin yliopiston psykologian
dosenttina. 

Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta, käytännöllisen
filosofian professoriksi Sami
Pihlström. Hän on toiminut
teoreettisen filosofian dosentti-
na Helsingissä ja filosofian

dosenttina Turussa 1998 läh-
tien sekä filosofian dosenttina
Kuopiossa vuodesta 2000
lähtien. 

Pihlström on toiminut vuo-
desta 2001 lähtien teoreettisen
filosofian yliopistonlehtorina
Helsingin yliopistossa ja mää-
räaikaisena professorina Tam-
pereen yliopistossa lokakuusta
2005 lähtien.

VALITUT Poliisi löysi
anastettuja
työkaluja
JYVÄSKYLÄ: Poliisi löysi elo-
kuun alussa rikostutkinnan
yhteydessä anastetuksi epäilty-
jä ammattikäyttöön soveltuvia
työkaluja ja -koneita. Poliisin
säilössä on muun muassa

kompressori, kaksi sirkkeliä,
kiintoavainsarja, kaksi pora-
konetta, hiomakone ja käsi-
höylä.
Mahdollisista havainnoista
voi soittaa virka-aikana Jyväs-
kylän poliisin numeroon (014)
313 5358. Muina aikoina
vihjeitä tapauksesta otetaan
vastaan numerosta (014)
313 5213.


