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R-Syke palaa koulun alun kunniaksi kesälomalta.
Kesäiset fiilikset eivät silti ole kadonneet
mihinkään. Koulun penkille palanneet kertovat,
miten laskeutuminen arkeen onnistuu. Vastaajien
mukaan aamuväsymystä ehkäisee parhaiten
ajoissa nukkumaan meneminen. Aikaisista
aamuista huolimatta monen mielestä koulun
alkaminen oli jopa mukavaa, sillä lomanloppu
alkoi jo käydä hieman tylsäksi.
SIVU 20

Kesäloma on ohi,
mukava kun on koulua

R-SYKE

Rallit tekivät sen taas. Alkuasukkaat ja muut
pidempään kaupungissa asuneet pakenivat
jaloista, kun kaupunki täyttyy toimittajista,
turisteista, rallifaneista ja – tottakai,
subarumiehistä. Subarumies, tuo nuorten neitojen
unelmien täyttymys, yhtäaikaisesti karski,
charmantti ja eksoottinen duunari herättää
kaupungilla takuuvarmasti tunteita. Mutta mistä
aidon subarumiehen tunnistaa?
SIVU 19

Nuo uljaat miehet 
rallipaidoissaan

B-OSA

Jyväskyläläinen Henriikka
Niemenmaa on hurahtanut
helmiin. Hänen
helmivarastonsa ja käsin
tehtyjen korujen valikoimansa
on vain kasvanut viiden vuoden
aikana. Helmiharrastuksessa pääsee alkuun
vähällä vaivalla. Perustarvikkeet ja yksinkertaiset
tekniikat ovat kaikkien ulottuvilla. 
SIVU 21

Helmiin on
helppo hurahtaa

PULSSI

Vanhat ja vanuneet kalsarit. Mutta ei niitä voi
heittää pois! Ne kun ovat onnenkalsarit? Venus vs.
Mars -vääntö päättyy siisteysnokitukseen.
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Ei onnenkalsareita
voi heittää roskikseen

PULSSI

JYVÄSKYLÄ

Heljä Roikonen

Kuntien rahapulan takia sadat
päihdeongelmaiset jäävät ilman
hoitoa Jyväskylän seudulla. Tällä
hetkellä apua pystytään tarjoa-
maan vuosittain noin 1 500 hen-
kilölle. Jyväskylän seudun päih-
depalvelusäätiön toimitusjohtaja
Jussi Suojasalmi arvioi tarpeen
olevan noin 2 000 henkeä. Avun
saajista kaksi kolmasosaa on al-
koholiongelmaisia, loput 500
huumeongelmaisia.

Suojasalmen mukaan tieto
hoidon niukkuudesta vähentää
hoitoon hakeutujien määrää.
Päihdehoitolain mukaan kuiten-
kin jokaiselle sitä tarvitsevalle
hoitoa olisi järjestettävä.

– Päihdeongelmaiset eivät
yleensä tee valituksia siitä, että
eivät ole päässeet hoitoon, hän
harmittelee.

Sosiaali- ja terveysministeriö
on esittänyt valtion ensi vuoden
budjettiin kymmenen miljoonan
lisärahoitusta päihdeongelmien
hoitoon. A-klinikkasäätiön joh-

tavan ylilääkärin Rauno Mäke-
län mukaan nykyinen hoitoka-
pasiteetti on jo enemmän kuin
täyskäytössä.

Viime vuonna hoidettiin
42 000 potilasta
Viime vuonna A-klinikoilla hoi-
dettiin noin 42 000 alkoholion-
gelmaista. Hoidossa olevien
määrä heijastelee kuitenkin Mä-
kelän mukaan jo enemmän kun-
tien budjetteja kuin todellista ti-
lannetta. Toisin sanoen hoidet-
tavia riittäisi todellisuudessa

huomattavasti enemmän kuin
hoitoon pääsee.

Haastetta lisää myös se, että
katkaisuun ja kuntoutukseen
pyrkijät ovat yhä huonokuntoi-
sempia ja hoitopaikoissa pysty-
tään tarjoamaan entistä lyhyem-
piä hoitojaksoja.

Alkoholi- ja huumetutkijoiden
karkean arvion mukaan päihde-
ongelmaisten määrä koko maas-
sa vaihtelee 250 000 ja 500 000
välillä.

Jyväskylän Päihdepalvelusää-
tiön 17-paikkaisessa A-yhteisös-

sä on tarjolla lyhyitä muutaman
vuorokauden tai viikon pituisia
katkaisuhoitopaikkoja sekä nel-
jästä kuuteen viikon mittaisia
kuntoutuspaikkoja. Enemmistö
kävijöistä on lyhyessä vieroitus-
hoidossa.

Iso osa kävijöistä tulee oman
A-poliklinikan kautta. 

Rauhallisen kesän jälkeen
päihdepalveluissa alkaa syksyä
kohden vilkastua. Aivan elo-
kuun alussa tulijoita oli jo tun-
gokseen asti, mutta Suojasalmen
mukaan elokuun puolivälissä ti-

lanne oli jo helpottunut. Muuta-
ma paikka oli vapaana.

Keski-ikäiset
kuolevat viinaan
Alkoholi tappaa yhä enemmän
suomalaisia. Jo joka kolmas kes-
ki-iässä kuolleesta miehestä kuo-
li alkoholiin vuonna 2004.

Suomalaisilla työikäisillä se on
pian yleisin kuolinsyy. Vielä
vuonna 2004 edelle menivät ni-
pin napin sepelvaltimotaudit
miehillä ja naisilla rintasyöpä.
Sekä miehillä että naisilla alko-

holi oli toiseksi yleisin kuolinsyy.
Viina tappoi 1 860 suomalais-

ta vuonna 2004. Se on noin kol-
mesataa eli viidenneksen enem-
män kuin edellisenä vuonna. Vii-

na tappaa suomalaisia jo enem-
män kuin perinteiset peikot lii-
kenne ja itsemurhat yhteensä.
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Sadat huonokuntoiset
jäävät ilman hoitoa
PÄIHTEET: Katkaisuasemat odottavat valtiolta kymmenen miljoonan hätäapua.
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Kimmo Kiimalainen
Keijo Lehto

Nokian ja Siemensin yhteisen
verkkoyrityksen kaavailemat ir-
tisanomiset saattavat iskeä odo-
tettua raskaammin Suomeen.

Siemens-konsernin työnteki-
jäneuvoston henkilöstöjäsen
Georg Nassauer vahvisti Kes-
kisuomalaiselle torstaina, että
siemensiläisiä suojaa työnanta-
jan kanssa tehty sopimus, jonka
perusteella uusikaan yhteisyritys
ei voi irtisanoa Siemensistä tule-
vaa henkilökuntaa tuotannolli-
siin ja taloudellisiin syihin vedo-
ten.

Sopimuksen takana ovat Sie-
mens-konserni ja työntekijöitä
edustava Saksan mahtava am-
mattiliitto IG Metall.

Sopimus on voimassa vuoteen
2009 asti. 

Se koskee siemensiläisten

osalta myös perustettavaa No-
kia Siemens Networks -yhteis-
yritystä.

Suomessa Nokian henkilöstöä
edustavan Toimihenkilöunionin
puheenjohtaja Antti Rinne ker-
toi liittonsa saaneen tällä viikol-
la tietoa mahdollisesta sopimuk-
sesta Siemensin henkilöstön ja
työnantajan kesken. Sopimuk-
sen sisältö ei ollut Rinteelle kui-
tenkaan vielä tuttu.

– Sopimus heittää ison huo-
lestumisen varjon tilanteeseen
Suomessa. Tulemme katsomaan
erittäin tarkasti, että henkilöstöä
kohdellaan eri maissa samalla
tavalla. Täytyy toivoa, että Nokia
yhteiskuntavastuullisena yrityk-
senä kantaa vastuunsa myös
suomalaisista työntekijöistä, Rin-
ne kommentoi Keskisuomalai-
sen tietoja.
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Siemensin henkilöstöä
suojaa sopimus
irtisanomisilta

JERUSALEM

Reuters 

Israel on vetäytynyt osittain
Etelä-Libanonista. Armeija on
luovuttanut YK:n rauhantur-
vaajille puolet miehittämistään
alueista, kertoi asevoimien tie-
dottaja.

Vetäytyminen jatkuu sitä mu-
kaa kun YK:n Unifil-joukot ja
Libanonin armeija ottavat alu-
een hallintaansa. Israelin ar-
meijan tiedottaja arvioi, että
joukkojen poistumiseen kuluu
useita päiviä.

Libanonin armeija uskoi tors-
taina ehtivänsä Israelin rajalle
vuorokauden kuluessa. Ensim-
mäiset joukot saapuivat jo maan
eteläosaan.

YK on päättänyt vahvistaa
Unifil-joukkonsa 15 000 sotilaan
vahvuisiksi. Vahvistukset alka-
vat saapua Etelä-Libanoniin en-
si viikon alussa, kertoo rauhan-
turvaajien komentaja. 
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Israel luovutti
YK-joukoille
miehitettyä
Libanonia

SUOLAHTI

Ira Blomberg-Kantsila

Automerkkien avaimenperiä on
myyty maailmansivu. Avaimen-
perät ovat kuitenkin vain pisara
isoista markkinoista, jotka
tarjoavat omaa merkkiään liput-
taville monennäköisiä tuotteita.
Myös maailman suurimmat trak-
torivalmistajat haluavat saada
näkyvyyttä omien vaate- ja tava-
ramallistojensa kautta.

Suolahdessa sijaitseva Valtra
valmistelee parhaillaan neljättä
mallistoaan, jolla halutaan vah-
vistaa yrityksen imagoa.
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Imagolle 
potkua
tavarataivaasta

Valtra haluaa pukea koko
perheen oman kokoelmansa
vaatteisiin. 
KUVA: IRA BLOMBERG-KANTSILA

JYVÄSKYLÄ

Heikki Kärki

Järjestyksessään 56. Jyväskylän
MM-ralli ampaistiin eilen liik-
keelle Killerin supererikoisko-
keella. Kenties epävakaan sään
johdosta avauspäivä ei vetänyt
Killeriä aivan yhtä täyteen kuin
muutamina aiempina vuosina.

Myöskään tunnelma katso-
mossa ei noussut viime vuosien
tasolle, sillä varsinkin virolaiskan-

nattajien määrä oli vähentynyt sel-
keästi maan ykköskuskin Mark-
ko Märtinin jäätyä sivuun rallisir-
kuksesta. Juuri virolaisten ”Mark-
ko” -huudothan ovat kaikuneet
2000-luvun kovimmilla desibe-
leillä ympäri Keski-Suomea.

– Meitä on nyt varmasti puo-
let vähemmän kuin viime vuon-
na, pääkatsomossa Viron lippu-
ja heiluttanut Maidu harmitteli
maanmiestensä vähyyttä.

Miksi seurue sitten oli päättä-

nyt saapua Jyväskylään Märtinin
puuttumisesta huolimatta?

– Onhan meillä Urmo Aava,
joka voi hyvinkin päästä junio-
reiden ykköseksi, mies arvioi.

– Ja ehkä me ollaan enemmän
rallin ystäviä. Ei huonomman
menestyksen takia tarvitse luo-
vuttaa, samaan porukkaan kuu-
lunut Ahti sanoi.

Luonnollisesti MM-ralli on ki-
savieraille myös paljon muuta
kuin itse kilpailun seuraamista.

Vaikka virolaismiehet aikovat
kiertää yhteensä 10 EK:ta, on
oheistoiminta heille vähintään
yhtä tärkeää kuin itse kisa.

– Voi sanoa, että tuo ajelu tuol-
la on sivuseikka. Tärkeintä on
hyvä porukka ja hyvä meininki
illalla, Maidu naureskeli.

– Myös luonto on tärkeä juttu.
Erikoiskokeilla saadaan nauttia
aina kauniista luonnosta, jo seit-
semättä kertaa Jyväskylän MM-
rallissa vieraileva Ahti huomautti.

Killeriltä löytyi väkeä myös
eksoottisemmista rallimaista. Ir-
lantilainen Tony Dempsey oli
saapunut yhdessä poikansa Eu-
genen kanssa kannustamaan ai-
noaa kisaan osallistunutta maan-
miestään: Rory Galligania.

– Hän on hyvä kuski ja tulee
varmasti menestymään sekä
täällä että tulevaisuudessa,
Dempseyt suitsuttivat numerol-
la 70 startannutta irlantilaista.

Ensi vuonna MM-sarjassa ki-

sataan myös Irlannin osakilpai-
lu, jota Dempseytkin odottavat
vesi kielellä.

– Ralli on Irlannissa iso laji.
Mutta kun nyt katselen ympäril-
leni, niin pakko sanoa, että tääl-
lä Suomessa se on vielä isompi,
yli 30 vuotta lajia seurannut To-
ny Dempsey antoi tunnustusta
Killerin tunnelmalle.
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”Tärkeintä on hyvä porukka ja hyvä meininki”
Pitkän linjan rallifani Tony Dempsey (oik.) oli tullut poikansa Eugenen kanssa Jyväskylään kannustamaan kisan ainoaa irlantilaista Rory Galligania. KUVA: MAIJA YRJÖLÄ


