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Rolling Stonesin Suomen-konsertin potkaisi
käyntiin kappale Start Me Up. Muutaman
biisin jälkeen kävi ilmeiseksi, että kitaristi Keith
Richards oli melkoisessa tuiskeessa. ”Keef”
pyllähti niskalleen rumpupatterin kulmalle,
mutta vanha menninkäinen sinnitteli tolpillaan
konsertin loppuun. Solisti Mick Jagger oli
vahvasti edukseen. Olipa tähti muun muassa
vaivautunut opettelemaan pitkät pätkät
suomen kieltä.
SIVU 23

Jagger välispiikkasi
stadionilla suomeksi

KULTTUURI

Ravintoloiden suhtautuminen asiakkaiden
pukeutumiseen on Jyväskylässä varsin
suvaitsevainen. Takavuosilta tuttua
pikkutakkipakkoa ei fiineimmissäkään
paikoissa enää ole. Samaan aikaan kun
pukukoodi on höllentynyt, ovat ihmiset
kuitenkin alkaneet pukeutua ulos lähtiessään
yhä siistimmin. Näin uskoo ainakin Sohwin
tarjoilija Elina Paavola. Sohwin terassille ei ole
asiaa ilman paitaa. Linjauksella pyritään
huolehtimaan ruokailijoiden viihtyvyydestä.
SIVU 20

Keskustan ravintoloissa 
ei ole pikkutakkipakkoa

BAANA

Kun on nuori nainen, jonka saama runsas
julkisuus keskittyy lähes täydellisesti
ulkonäköön ja yöelämäjuoruihin, syntyy tavan
tallukalle äkkiä mielikuva aivottomasta
diivasta. Anne-Mari Berg on 24-vuotias
glamour-malli, jonka nauttima runsas julkisuus
keskittyy pitkälti ulkonäköön ja
yöelämäjuoruihin. Stereotypian mukaisesti
hänkään ei saa kovin usein tilaisuutta kertoa,
millainen ihminen oikeasti on. Nyt saa.
SIVU 19

Kaunis on tyhmä, 
vai onko sittenkään?

B-OSA

Minua kiinnostaa
kaikki, mikä pölisee,
paitsi tietenkin pöly,
perustelee eräs
Finland Offroad
Tourin ratinkääntäjä
osallistumistaan
maastoauto-
seikkailuun.
Varsinaisesta
seikkailusta tosiaan
on kyse: 13
vuorokautta ja
siirtymineen 1 300 kilometriä painellaan
maastureilla läpi Suomen. Jos soitat jollekin
osallistujalle ja kysyt ensimmäisenä onko hän
pahassa paikassa – hän todennäköisesti on. 
SIVU 37

Offroad-harrastaja on
usein kiperässä paikassa

AUTOT JA LIIKENNE

HELSINKI

Esko Parkkila

Suurista puolueista keskusta ja
SDP virittelevät toimia jäsenka-
don pysäyttämiseksi. Vahvim-
min jäsenhankintaan on lähdös-
sä keskusta, joka tavoittelee
10 000 uuden jäsenen hankki-
mista vuosittain. Syytä puolueil-
la hankkeisiin onkin, sillä kes-
kusta menetti viime vuonna lä-
hes 12 000 ja SDP 1 700 jäsentä.
Suurista puolueista vain kokoo-
mus kasvatti jäsenmääräänsä.

Kokoomuksen ei tarvitsekaan
kampanjoida jäsenten hankki-
miseksi, vaan puolueessa luote-
taan asioiden ja aatteen vetävän
kiinnostuneita jäsenyyteen.

Keskusta ja SDP aikovat tar-
jota kansalaisille aiempaa pa-
rempia käytännön mahdolli-
suuksia vaikuttaa puolueen toi-
mintaan. Tässä hyödynnetään
muun muassa sähköisen verkon
mahdollisuuksia.

Vihreiden tavoitteena on nos-
taa rekisteröity jäsenmääränsä
tänä vuonna 3 000:een ja vuo-
teen 2010 mennessä 5 000:een.

Vihreiden jäsenmäärästä mer-
kittävä osa on alle 30-vuotiaita.
Puolueessa onkin jonkin verran
vaikeuksia saada heitä vanhem-
pia ihmisiä jäsenikseen.

Myös vasemmistoliiton jäsen-
määrä on edelleen laskussa, jos-
kaan pelättyä suurta pudotusta
ei Suvi-Anne Siimeksen lähdet-
ty tullutkaan.

Syynä puolueiden jäsenmää-
rän alenemiseen on lähinnä se,
ettei edesmenneiden ja ikäänty-
vien tilalle ole tulossa riittävästi
nuoria. Puolueissa laskun ar-
vioidaan johtuvan muun muas-
sa politiikan vastaisesta ilmapii-
ristä, jota puolueiden mukaan
muun muassa media valinnoil-
laan vahvistaa ja ylläpitää.

Aikuisväestöstä noin kymme-
nen prosenttia, eli noin 400 000
ihmistä kuuluu Suomessa jo-
honkin poliittiseen puolueeseen.
Luku on kansainvälisesti korkea,
sillä monessa muussa Euroopan
maassa vain noin kaksi prosent-
tia aikuisväestöstä on puoluei-
den jäseniä.

VALTAKUNTA 10

Suuret menettävät yhä jäseniä
PUOLUEET: Vain kokoomus voi olla tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen.
Keskustassa ja SDP:ssä etsitään keinoja jäsenmäärän kasvattamiseksi.

Viiden suurimman puolueen jäsenmäärän kehitys
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KESKISUOMALAINEN, lähde: puolueiden antamat tiedot

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI: Hirvonen aloitti varovasti

Mikko Hirvonen aloitti Jyväskylän MM-
rallin varovasti varmistellen. Hän ajoi
Killerin kahden kilometrin pituisen
yleisöerikoiskokeen 1,3 sekuntia
hitaammin kuin pohja-ajan kellottanut
Chris Atkinson.

– Hyvä, että se on nyt ajettu, Hirvonen
tokaisi.

Hirvosella on huonot muistot Killeriltä.

Kolme vuotta sitten hän romutti
Subarunsa kaiteeseen juuri Killerillä.

– Tietysti ei ole hyvä jäädä heti
sekuntia ekalla erikoiskokeella. Se on
koetettava ajaa kiinni, totesi Hirvonen,
jolla on 22 erikoiskoetta ja 358 ek-
kilometriä aikaa tavoittaa Atkinson.

Hirvonen ajoi Killerin
yleisöerikoiskokeen Norjan Petter

Solbergin parina. Solberg ajoi
erikoiskokeen 0,6 sekuntia Hirvosta
nopeammin. Toiseksi nopein Marcus
Grönholm ja kolmanneksi kiireisin
Sebastien Loeb jäivät Atkinsonin
kärkiajasta 0,2 ja 0,3 sekuntia. Citroenin
Daniel Sordo oli ensimmäisen
erikoiskokeen neljänneksi nopein. Jari-
Matti Latvala jatkaa kilpailua sijalta

kuusi, Juho Hänninen sijalta kymmenen
ja Kristian Solhberg sijalta 12.

Ensimmäisen erikoiskokeen hitain
kuljettaja oli Serbian Milos Komljenovic,
joka jäi kahden kilometrin erikoiskokeella
Atkinsonille 17,7 sekuntia. 

KUVA: JANNE NOUSIAINEN, TEKSTI: ARI MÄNTYLÄ

JYVÄSKYLÄ

Elina Lappalainen, STT

Tämän kesän hittijuoma on ollut
niin Jyväskylän Alkossa kuin
muissakin ketjun myymälöissä
chileläinen kuohuviini Fresita.
Se on myyty pitkäripaisessa lop-
puun jo useaan kertaan. Juoman
erikoisuus on se, että se on
maustettu oikealla mansikkaso-
seella.

Osasyyllinen Fresita-buumiin
on media, joka on kirjoittanut
juomasta näyttävästi.

Muidenkin kuohuviinien suo-
sio on noussut Alkoissa samaan
aikaan, kun ylellisyystuotteiden
markkinat ovat Suomessa ylei-
sesti kasvaneet. Luksus käy nyt
kaupaksi, kun yhä useammalla
on siihen varaa.

– Samppanjoissa myydään
mielikuvia. Ihmiset sijoittavat
nyt mielellään luksukseen, ar-
vioi alkoholijuomien jakelijan
Altian tuotepäällikkö Pia-Marie
Hæggstrom.

TALOUS 12

Mansikka-
soseinen
kuohuviini 
on kesän 
hitti Alkossa

HELSINKI

Päivi Ojanperä

Helsinki ei aio rokottaa autoili-
joita lähivuosina tietulleilla. Tuk-
holmassa ruuhkamaksut otetaan
pysyvästi käyttöön elokuussa,
kun poliitikkojen lisäksi kansa
lämpeni kokeilun jälkeen asial-
le. Ruuhkamaksujen käyt-
töönotto vaatisi Suomessa Ruot-
sin tapaan lakimuutosta. 

Helsingin teitä todennäköi-
semmin tietulleja aletaan periä
Vaalimaalle johtavalla valtatie
7:llä. Liikenneministeriön aset-
tama työryhmä pohtii parhail-
laan, ryhdytäänkö raskaalta lii-
kenteeltä perimään kokeilu-
luontoisesti tienkäyttömaksuja.
Päätöksiä kokeilun käynnistä-
misestä on luvassa ensi kevään
aikana.

– Helsingissä tilannetta seura-
taan, mutta toistaiseksi autolii-
kenne yritetään pitää aisoissa
muilla keinoin, liikennesuunnit-
telupäällikkö Olli-Pekka Pouta-
nen kertoo. 

Poutasen mukaan keskustan
rajalliset pysäköintimahdolli-
suudet ja joukkoliikenteen suo-
siminen varmistavat sen, ettei
ruuhkia pääse syntymään.

Suomeen 
ei ole vielä 
tulossa
tietulleja

URHEILU 25


