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Yhteydenotot:

SUOMEN MATKATOIMISTO
Kuopio. Puh. 010 826 6301.

HOMEOPAATTI/IRIDOLOGIHOMEOPAATTI/IRIDOLOGI
Ron Kiviharjun vastaanotto Jyväskylässä to 24.8.2006
• SELITEST-VITAMIINITUTKIMUS: 35 Eur
   – Tutkituta 27 eri vitamiinia ja hivenainetta
• Homeopaattinen tukiohjelma ja iirisanalyysi
• Kipeät lihakset, Hiivasyndr., Reuma, Astma, Allergiat...
Ajan.: 0400 413 383 tai  (09) 466 619 (myös ilt.) www.homeopaatti.com

HELSINKI

Sinikka Suosalmi / STT 

Lapsiperheet asuvat edelleen
muita ahtaammin ja heidän asu-
misväljyytensä on kasvanut jopa
hitaammin kuin muilla perheil-
lä. Kuitenkin asumismenot loh-
kaisevat lapsiperheen tuloista
niin suuren osan, että käyttöva-
ra jää pienemmäksi kuin muilla
perheillä. Lapsiperheillä on
myös muita enemmän asumis-
menoihin liittyviä maksuvai-
keuksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriön,
ympäristöministeriön ja Tilasto-
keskuksen yhteinen selvitys
osoittaa, että yksinhuoltajaper-
heiden ja vuokra-asunnoissa
asuvien tilanne on jopa entises-
tään huonontunut, kun se muil-
la talouksilla on ainakin jossain
määrin parantunut. Pienituloi-
simmat lapsiperheet ovat jääneet
jälkeen yleisestä kehityksestä ja
asumismenojen kasvu vain en-
tisestään pahentaa heidän ase-
maansa.

Asumisen tuista suurin osa
menee lapsiperheille. Yleisen
asumistuen tulorajoja ei ole kui-
tenkaan korjattu kustannusta-
son nousua vastaavasti, vaan ne

ovat jääneet lamavuosien tasol-
le. Lapsiperheet joutuvat maksa-
maan tuloista riippuvaa perus-
omavastuuosuutta jo tulotasolla,
joka oikeuttaa toimeentulotu-
keen. Myös enimmäisvuokra- ja
pinta-alanormit ovat jääneet jäl-
keen yleisistä asumiskustannuk-
sista.

Selvistyksessä on seurattu lap-
siperheiden asumiseen liittyviä
muutoksia vuosina 1995–2004.
Raportissa tarkastellaan sekä
lapsiperheiden tulojen ja asu-
mismenojen kehitystä, asumista-
son muutoksia, asuntomarkki-
noiden muutoksia että asumis-
tukijärjestelmän kehitystä.

Yksinhuoltajat 
tiukoilla
Etenkin vuokralla asuvilla lapsi-
perheillä asumismenot lohkaise-
vat entistä suuremman osan käy-
tettävistä olevista tuloista. Sen si-
jaan omassa asunnossa asuvilla
lapsiperheillä tulot kasvoivat asu-
mismenoja nopeammin. Korko-
tason alentuminen ja laina-aiko-
jen pidentyminen helpottivat
oman asunnon hankintaa, mut-
ta toisaalta asuntojen hinnan
nousu on jo pitkälti syönyt laina-
rahan halpenemisesta koituneen
hyödyn. 

Yksinhuoltajien perheistä 62
prosenttia asui vuokra-asunnois-
sa vuonna 2001. Näiden perhei-

den joukossa oli eniten talouksia,
joilla päivittäiseen kulutukseen
jäävä rahamäärä alitti jopa toi-
meentulotuen perusosan tason.
Yksinhuoltajien heikkoa asemaa
on heikentänyt entisestään se, et-
tä vuokrat nousivat vuosina
1990–2001 yhden huoltajan ta-
louksissa 67 prosenttia ja kahden
huoltajan perheissä 45 prosent-
tia. 

Kahden huoltajan lapsiper-
heistä 75 prosenttia asui omis-
tusasunnossa. Heille asunto-
lainojen verovähennysetuus on
merkittävä tuki. Se hyödyttää
etenkin parempituloisia lapsi-
perheitä, joilla ei ole oikeutta
yleiseen asumistukeen. 

Pääkaupunkiseudulla pienitu-
loiset lapsiperheet joutuivat tule-
maan toimeen vielä niukemmil-
la käyttövaroilla kuin muualla
maassa. Sen sijaan ylempien tu-
loryhmien lapsiperheet pärjäsivät
myös pääkaupunkiseudulla mui-
ta paremmin suurista asumisme-
noistaan huolimatta.

Lapsiperheiden asumisväljyys
seuraa odotetusti perheen tulo-
tasoa. Asumisväljyys on kasvanut
vauraammissa perheissä, mutta
pienituloisissa perheissä tilaa ei
ole saatu lisää. Kun alimmassa
tuloryhmässä tilaa oli vuonna
2003 perheenjäsentä kohden 24
neliötä, ylimmällä tulotasolla jo-
kaiselle riitti lähes 40 neliötä.

Lapsiperheet asuvat ahtaasti
Asumismenojen jälkeen
käyttövaraa jää niukasti.
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Tämäpä kummallista.
Baarin sulkemiseen on vielä

hetki, mutta siistiltä vaikuttava
herraseurue käännytetään ovelta.

– Parturin kautta kotiin! äräh-
tää ralliravintolan järjestysmies
seurueen pitkätukkaisimmalle.

Aleksi Molanderia harmittaa.
Loimaalta tulleiden täytyy suun-
nistaa Paviljongista keskustan yö-
kerhoihin. Tällaista ei tapahdu
miesten vakiopaikan Alastaron
moottoriradan lähibaareissa. Nii-
hin päästäkseen ei tarvitse edes
vetää farkkuja jalkaansa.

– Sitä paitsi musiikkia olisi saa-
nut soittaa kovemmalla, Molan-
der valittaa.

Ulkona tiukkapipoiset järjes-
tysmiehet eivät häiritse. Lavalla
jaetaan harrastajien Vetomies-kil-
pailun palkintoja. Toyota Corol-
la FX GT pärjää erinomaisesti.
Sukkahousuhevihitti Final
Countdown soi, kun voittaja kuit-

taa rahapalkinnon lisäksi täydel-
lisesti varustetun työkalupakin.

Automies kävi
erotiikkabaarissa
Liian pieniin olutmerkin paitoi-
hin puetut tytöt kannustavat voit-
tajia. Suomen lippuja heiluttavat
myös rallihattuihin pukeutuneet
kajaanilaiset. Parikymppiset Juha
Leinonen ja Juha Leinonen har-
rastavat itsekin rallia.

– Se on hyvä ajantappaja. Py-
syy muusta pahasta pois siviililii-
kenteessäkin, toinen Juha
Leinosista perustelee.

Harrastajaluokan menestyjiä
heijastetaan videotaululle suuren
maailman malliin.

– Tuo mies oli eilen Punaisessa
lyhdyssä, just tuo! kuittaa taulul-
le osoittava keski-ikäinen.

Myös Vetomies-kilpailun voit-
tajat pääsevät suihkuttamaan ja
juomaan samppanjaa autojensa
vieressä. Tai sponsorin logosta
päätellen pulloissa ei ole ihan ai-
toa samppanjaa, vaan halvempaa
espanjalaista kuohuviiniä.

Seuraa yhteiskunnallista poh-
diskelua, jossa voi auttaa vain ai-
to rallikuljettaja. Vetomiehessä
toiseksi sijoittunut Olli Häkki-
nen, kuka ajaa autot pois, kun
kuskit juovat kuohuviiniä?

– Eivätköhän huoltomiehet
aja, vastaa närkästyneen oloinen
Häkkinen ja jatkaa matkaansa
saunomaan kotiin Laukaaseen.

Kuopiolaiset
suutelevat jonossa
Keskustan yökerhossa viihdyttää
tänä iltana entinen ammattiur-
heilija, ja ruuhkat ovat sen mu-
kaiset. Kuopiolaiset kuluttavat ai-
kaansa suutelemalla jonossa.
Mies ei missään tapauksessa ha-
lua julkisuutta, mutta Kaija Kor-
honen suostuu antamaan lau-
sunnon.

– Hän on ollut jo 1980-luvulla
idolini. Ymmärräthän, miten tär-
keää se on, jos teini-iässä joku on
jonkun idoli? Hänen nykyinen
elämänsä ei kiinnosta.

Kulman takana vastaan käve-
lee omien sanojensa mukaan

Ypäjän pisin mies. Hänen kave-
rinsa ovat juuri ratkaisseet pa-
remmuutensa painiottelussa.

– Kirjoita sinne, että mä oon
205 senttiä pitkä Rantasen Janne,
Janne Rantanen sanoo.

Hän ei aio mennä katsomaan
yökerhon vetonaulaa. Mutta vain
siksi, että seisoi eturivissä jo eilen.

– Helvetin hyvät kappaleet ja
aina on Seiskassa juttu.

Esiintyjällä
riittää ystäviä
Yökerho Feverin portsarilla Tee-
mu Hirvosella pitää kiirettä.
Häntä kiusaa ainakin se, että il-
lan esiintyjällä on paljon sukulai-
sia ja tuttavia.

– Moi, mä oon sen veli Joonas
Nykänen, pääseekö sisään? ky-
syy mies ovenraosta.

Myös vaaleahiuksinen nainen
kertoo olevansa tähden hyvä ys-
tävä. Hirvonen saattaa hänet
kohteliaasti ulos. Kohta nainen
yrittää sisään englannin kielellä.

– Kristus sentään, Hirvonen
huokaa.

Kesken kaiken portsari huo-
maa, että hän tarvitsee esimiehel-
tään luvan haastattelun antami-
seen. Myöntävä vastaus järjestyy
yhdellä puhelinsoitolla.

– Kunhan jutussa ei halvenne-
ta ravintolaa millään tavalla, Hir-
vonen täsmentää.

Esiintymislavan edessä tun-
geksitaan. Juontaja kuuluttaa, et-
tä show’n alkamiseen on viisi-
toista minuuttia. Kymmenen mi-
nuutin päästä hän kuuluttaa, että
alkuun onkin tasan yhdeksän-
toista minuuttia. Ketään ei tunnu
haittaavan, vaikka länsimainen
aikakäsitys koki juuri kovan ko-
lauksen.

Lopulta viihdetaitelija orkeste-
reineen saapuu lavalle. Yleisö
osoittaa suosiotaan nostamalla
kamerakännykkänsä ilmaan.

Makkara ei
kaipaa sämpylää
Muusikot esittävät vasta neljättä
kappalettaan, mutta ulkona teh-
dään bisnestä. Eräs toimitusjoh-
taja haluaa hot dog -kärrystä kak-

si makkaraa.
– Ihan oikeasti? Eikö sämpy-

löitä? tiedustelevat Anni ja Sari,
jotka arvelevat työpäivänsä jat-
kuvan aamuviiteen.

– Ei.
– Humalaiset eivät harmita, jos

ne osaavat olla kunnolla. Kaikki
eivät osaa, Sari toteaa.

Kärryn vieressä istuu Erkki
Suokonautio Seinäjoelta. Erkillä
on ongelma. Kaverit katosivat
jonnekin. Heidän mukanaan me-
ni sisäänpääsy sovittuun yöpaik-
kaan. Kännykän akku on loppu.

Suokonautio lainaa kuvaajan
puhelinta. Hän soittaa ja soittaa,
mutta kukaan ei vastaa.

– Jos niitä ei löydy, menen var-
maan etuovelle ja nukun siinä,
seinäjokelainen pohtii.

Sunnuntaiaamuna Erkkiä ta-
voitellaan puhelimitse. Haloo,
Keskisuomalaisesta huomenta.
Miten yö sujui?

Useista yrityksistä huolimatta
Suokonautio ei vastaa. Onneksi
puhelin tuuttaa välillä varattua.
Ainakin akussa riittää taas virtaa.

Ralleista väsynyt yleisö jaksaa villiintyä suositun viihdetaiteilijan
esiintymisestä, vaikka kello lähentelee yhtä aamuyöllä.

Erkki Suokonautio lainaa puhelinta päästäkseen nukkumaan.

Juha Leinonen ja Juha Leinonen ostivat hatut ja liput.Ypäjäläiset ja muutkin painivat keskellä katua.

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI: Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kilpailuja
juhlivat Ypäjän pisin mies, illan tähden veli ja kaksi Juha Leinosta.

Ralliradalla aamuun asti


