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Kaupunkiin saapuneista tuhan-
sista rallituristeista ja ylimääräi-
sestä hälinästä tulee monille hy-
vä tapahtumafiilis. Osa paikalli-
sista asukkaista puolestaan pak-
kaa tavaransa ja lähtee Neste
Rallin tuomaa tykitystä karkuun.

– Asun aivan keskustassa, ja se
pahin härdelli ja melu kantautuu
meille kotiin asti. Aamulla on
ikävä huomata, kun ulkona on
joka puolella niin likaista. Tie-
tysti sitä siistiäkin rallikansaa
täällä on, mutta valitettavasti mi-
nun silmiini ovat osuneet vain
nuo kielteiset tapaukset, sanoo
jyväskyläläinen Lasse Vuola.

Vuola kertoo olleensa rallien
aikaan kaupungissa yhden aino-
an kerran kolme vuotta sitten,
kun hän oli juuri muuttanut Jy-
väskylään. Sen jälkeen tapahtu-
ma ei ole kiehtonut ”pätkää-
kään”. Ei ihmisten eikä kisojen
osalta.

– Lähden avopuolisoni kans-
sa vanhempieni mökille Siipyy-
seen rauhoittumaan.

Ei turhaa stressiä
edes humalaisista
Niin ikään  jyväskyläläiset Anne
ja Laura Nousiainen sekä Kirs-
ti Jormakka ovat mielissään ral-
lien tuomasta vilskeestä. Taval-
lista suurempi ihmismassa tuo
mukavaa vaihtelua Jyväskylän
normaaliin katukuvaan.

– Varsinkin yrittäjien kannal-
ta tapahtuma on todella hyvä.
Hotellit ovat täynnä, ja kaupun-
ki hyötyy kaikin puolin tästä, sa-
noo Anne Nousiainen.

– Ja mikä parasta, niin täällä
saa bongailla julkkiksia! Edelli-
senä kesänä näin terassilla esi-
merkiksi Teemu Selänteen,
Nousiainen lisää.

Jos poikkeuksellisen vilkkaas-
ta viikonlopusta pitäisi listata
huonoja puolia, naisilla on hyvin
vähän sanottavaa. Heidän mie-
lestään liikenteen ruuhkista sel-
viää mainiosti, kun on tarpeeksi
tarkka ja kärsivällinen. 

Humaltuneet ihmisetkään ei-
vät pysty pilamaan heidän tun-
nelmiaan.

– Sehän kuuluu ideaan. Kyllä

sitä saa rentoutua, jos niin tah-
too. Ei niistä mitään riesaa ole,
ellei muille ole häiriöksi, kom-
mentoi Kirsti Jormakka.

– Ei me kyllä mitään ralliajoja
olla menossa katsomaan, mutta
tätä kansaa tullaan varmasti
kaupungille seuraamaan. Ajatte-
lin käydä myös Päijänne-ristei-
lyllä, sanoo Anne Nousiainen.

Karstulalainen Raija Nisonen,
saarijärveläiset Tiina ja Aino-
Maija Nisonen ja Otto-Ville Ra-
jalin sekä jyväskyläläiset Ella ja
Enni Rajalin ottavat rallit vas-
taan ilomielin. 

Perheen naiset eivät ole aikai-
sempina vuosina käyneet seu-
raamassa rallipätkiä, mutta tänä
vuonna ainakin Ella meinaa vel-
jensä Otto-Villen lisäksi seistä
tien reunoilla.

– Tämähän on loistava tapah-
tuma. Saa vähän vilskettä elä-
mään, ja onhan täällä paljon hy-
vännäköisiä miehiä, nauraa Tii-
na Nisonen.

No mutta kuka voittaa rallit
tänä vuonna?

– Marcus Grönholm tieten-
kin, Otto-Ville Rajalin ennus-
taa.

Täällä
voi nyt
bongata
julkkiksia

Kirsi Turunen sekä Arto ja Arttu (rattaissa) Piri ovat tulleet Oulusta seuraamaan ralleja. Perheen isäntä käy seuraamassa joka päivä
kolme pätkää sillä aikaa, kun Kirsi nauttii rallitunnelmasta shoppaillen. KUVAT: TIINA MUTILA

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI:
Poikkeuksellisen vilkas
viikonloppu kiehtoo
paikallisia. Osa  lähtee
puolestaan karkuun.
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Jyväskylän keskustan Tapion-
kadun Siwasta Kinder-munia
vohkiva orava on syönyt itsensä
koko maailman tietoisuuteen. 

Keskisuomalaisen kerrottua
erikoisesta eläinvorosta keski-
viikkona uutinen ja orava levisi-
vät koko maailman tietoisuu-
teen uutistoimisto Reutersin
kautta.

Arvovaltainen uutistoimisto
kertoo sähkeessään ja verkkosi-
vullaan oravan käyvän ainakin

kahdesti päivässä varastamassa
elintarvikeliikkeestä Kinder-yl-
lätyksiä.

Suklaariippuvainen
kurre ei siivoa jälkiään
Reutersin haastatteleman myy-
mäläpäällikkö Irene Lindroo-
sin mukaan orava kuorii her-
kun huolellisesti tinapaperista,
syö suklaan ja karkaa kaupasta
suklaamunan yllätyslelu muka-
naan. 

Ainoaksi harmiksi jutussa
mainitaan, että makeanhimoi-
nen orava ei siivoa kaupasta jäl-
kiään.

Reutersin mukaan oravat
ovat ansaitusti fiksun ja sopeu-
tuvaisen eläimen maineessa.
Tietotoimisto kutsuu oravaa
leikkisästi ”chocoholiciksi” eli
suklaariippuvaiseksi.

Elintarvikekaupan myyjä Ou-
ti Tamminen totesi eilen Kes-

kisuomalaiselle, että orava ei
ole säikähtänyt maailman mai-
nettaan; se käy edelleen päivit-
täin hakemassa vähintään yh-
den Kinderin ateriakseen niin
kuin tähänkin asti. 

– Paljon oravasta puhutaan ja
ihmiset kyselevät siitä kaupassa
jatkuvasti.

Reuters on maailman laajin ja
tunnetuin kansainvälinen uu-
tistoimisto, joka saavuttaa
omien sanojensa mukaan mil-
jardi ihmistä päivittäin. Sillä on
lähes 200 toimistoa 90 maassa.

Eilen torstaina uutinen Kin-
der-oravasta oli levinnyt jo ai-
nakin saksalaisen Spiegelin,
brittiläisen Metron ja austra-
lialaisen Food Weekin internet-
sivuille. Myös Iso-Britannian
yleisradioyhtiö BBC huomioi
lehtikatsauksessaan Daily Te-
legraphin tiedon jyväskyläläi-
sestä oravasta.

Kinder-oravasta tuli maailmankuulu
Jyväskyläläinen orava on
saanut julkisuutta jo
ainakin Saksassa, Iso-
Britanniassa ja
Australiassa.

Anne (vas.) ja Laura Nousiainen sekä Kirsti Jormakka viihtyvät
vilskeessä ja bongailevat julkkiksia.

Raija Nisonen (vas.), Ella ja Elli Rajalin, sylissä Aino-Maija
Nisonen, Otto-Ville Rajalin ja Tiina Nisonen pitävät rallista.

”Asun aivan
keskustassa, ja se
pahin härdelli ja melu
kantautuu meille kotiin
asti.”
Lasse Vuola

JYVÄSKYLÄ

Keskisuomalainen

Jyväskylän kansainvälinen kesä-
koulu järjestetään tänä vuonna
jo 17. kerran. Ohjelmassa uutta
ovat muun muassa uusiutuvan
energian tuulienergiaa käsittele-
vä kurssi sekä tietojenkäsittely-
tieteiden laitoksen kurssit. Kesä-
kouluun osallistuu runsaat 400
opiskelijaa yli 30 maasta.

Eniten ulkomaisia opiskelijoi-
ta on tulossa entisistä Itä-Euroo-
pan maista, heistä suurin osa tu-
lee Venäjältä. Opiskelijoita tulee
lisäksi Yhdysvalloista, Isosta-Bri-
tanniasta, Espanjasta, Japanista,
Kiinasta ja Ruotsista. 

Jotkut opiskelijat osallistuvat
kesäkouluun useana vuonna.
Italialainen Ferrante Neri esi-
merkiksi osallistui opiskelijana
kursseille peräti kahdeksana ke-
sänä, nyt hän toimii koulussa
luennoitsijana. 

Hänen pitämällään kurssilla
paneudutaan tieteellisen las-
kennan ajankohtaisiin kysy-
myksiin.

– Kesäkoulujen kurssit herät-
tivät minussa syvemmän kiin-
nostuksen tieteeseen, Neri ku-
vailee. 

Hän on valmistunut sähkö-
tekniikan alan tohtoriksi Italias-
sa ja viimeistelee parhaillaan väi-
töskirjaansa Jyväskylän yliopis-
tossa.

Kesäkoulussa tarjotaan kurs-
seja biologian, kemian, tietojen-
käsittelytieteen, matematiikan,
fysiikan, uusiutuvan energian,
tietotekniikan ja tilastotieteen
aloilta. 

Kesäkoulun kurssit on tarkoi-
tettu edistyneille maisteritason
opiskelijoille, jatko-opiskelijoil-
le ja post-doc -tutkijoille. 

Kesäkoulun järjestävät Jyväs-
kylän yliopiston matemaattis-
luonnontieteellinen tiedekunta
ja informaatioteknologian tiede-
kunta.

Tuulivoimaan
puhalletaan 
henkeä  
kesäkoulussa

JYVÄSKYLÄ

Keskisuomalainen

Jyväskylän ammattikorkeakou-
lussa käynnistyy uusia koulu-
tusohjelmia, jotka opetusminis-
teriö on hyväksynyt.

Nelivuotinen Music and Me-
dia Management -koulutusoh-
jelma, kansainvälisten musiik-
ki- ja mediatuotannon osaajien
koulutus, on puolestaan aivan
ensimmäinen laatuaan Suo-
messa. 

Uudella koulutusohjelmalla
pyritään vastaamaan musiikki-
ja mediatuotannoissa tapahtu-
viin muutoksiin. Tähän liittyvät
niin matkapuhelinten moni-
puolistumiset kuin internetin
kasvava merkitys musiikin ja-
kelutienä.

Jyväskylän Tiimiakatemiassa
käynnistyy syksyllä 2008 Yri-
tystoiminnan kehittämisen kou-
lutusohjelma ja kulttuurialalla
Music and Media Management-
koulutusohjelma. Vastaavan-
laista koulutustarjontaa ei Kes-
ki-Suomessa ole ollut ja Suo-
messa vastaava koulutusohjel-
ma löytyy ainoastaan Seinäjoen
ammattikorkeakoulun Kauha-
van yksiköstä.

Musiikin
alalle uusi
koulutusväylä
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Kaksi paikallista miestä joutui
pahoinpitelyn uhriksi Jyväsky-
lässä keskiviikkona illalla sekä
varhain torstaina.

Vuonna 1941 syntynyt jyväs-
kyläläismies pahoinpiteli seu-
rassaan olleen, muutamaa vuot-
ta nuoremman miehen puoli
kahdeksan aikaan illalla kuok-
kalalaisessa ravintolassa.  Pa-
hoinpidelty loukkasi kasvonsa,
ja hänet vietiin ambulanssilla
ensiapuun.

Kahdelta aamuyöllä pahoin-
pideltiin vuonna 1985 syntynyt
jyväskyläläinen mies keskustan
ravintolassa. Uhrille ja pahoin-
pitelijälle oli tullut riitaa. Pa-
hoinpidelty sai vammoja kas-
voihinsa.

Molemmat tekijät ovat polii-
sin tiedossa.

Kaksi 
pahoinpitelyä 
Jyväskylän
ravintoloissa

STT 

Kuntien verkkosivujen sisältö on
monipuolistumassa. Kuntaliiton
tilaaman selvityksen mukaan yk-
sittäisten palveluiden lisäksi tie-
tyille ryhmille suunnattujen in-
ternetpalveluiden määrä on kas-
vanut selvästi viiden viime vuo-
den aikana.

Kuntien tietyille ryhmille
suunnatuista verkkosivuista ovat
lisääntyneet eniten vanhuksille,
perheille ja nuorille suunnatut si-
vustot. Tällä hetkellä kaksi vii-
destä kunnasta tarjoaa perheille
suunnattuja verkkosivuja. Viisi
vuotta sitten näitä sivuja oli vain
joka viidennellä kunnalla.

Yleisimpiä erityissivustoja ovat
edelleen matkailijoille ja yrittä-
jille suunnatut sivustot. Myös
mobiilipalveluiden tarjonta on li-
sääntynyt kunnissa. Palveluja on
saatavilla joka kuudennessa
kunnassa, kun viisi vuotta sitten
niitä oli tarjolla joka kym-
menennessä kunnassa.

Yleisimmät kuntien tarjoamat
mobiilipalvelut ovat kirjasto-, tie-
to- ja uutispalveluita.Taloustut-
kimuksen toteuttama selvitys
suunnattiin toukokuussa verk-
kopalveluiden kehittämisestä
vastaaville johtajille ja verkko-
viestintäammattilaisille Manner-
Suomessa. Selvitykseen vastasi
52 prosenttia kunnista.

Kunnat
panostavat
verkko-
sivuihinsa

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOR-

KEAKOULU: Toimintaterapian
koulutusohjelma, toimintate-
rapeutti (AMK): Kansanen
Niina Marjaana, Kotonen
Päivi, Lehtonen Mirva Elina,
Leinonen Kati Elisa, Leola
Erja Elisabet, Pöntinen Soila-
Maria Kristiina, Rytky Heidi
Annika, Savinen Anne Maarit,
Välimäki Heta Marjaana.

Kuntoutusohjauksen ja -
suunnittelun koulutusohjel-
ma, kuntoutuksen ohjaaja
(AMK): Argillander Jaana
Maarit, Jokelainen Vesa Pek-
ka, Nieminen Leila Anita,
Pajamäki Kirsi Maria, Raittila
Päivi Maaria, Ruuska-Rappu
Krista Tuulia, Vuopala Aino
Sofia.

Sosiaalialan koulutusohjel-
ma, sosionomi (AMK): Apaja-
lahti Antti Samuli, Barton
Mirva Maaria, Hietamäki Eeva
Katariina, Julin Janette Pia
Kristiina, Karjalainen Anni
Helena, Kettinen Niina Elina,
Kettunen Hannu Tapio, Kivi-

nen Jaana Maria, Konttinen
Kaisa Marion, Lahti Tiina
Elina, 

Mattila Heli Tuulia, Musta-
lahti Saara Anuliina, Parantai-
nen Mia Johanna, Penttinen
Riitta Johanna, Rinkineva
Laura Johanna, Räsänen Satu
Johanna, Sarkonen Anne-
Mari, Satosaari Piia-Mari
Johanna, 

Savolainen Tiina Maria,
Sironen Minna Kyllikki, Sund-
berg Anna-Katariina, Säikkä
Marja Tuulia, Tolvanen Antti
Juhani.

Suun terveydenhuollon
koulutusohjelma, suuhygie-
nisti (AMK): Harkin Nina
Marika, Hukkanen Seija,
Lahtinen Heli Maarit, Peltola
Pertti Tapani, Taskinen Heidi
Marita, Tolonen Minna Kristii-
na.

Terveyden edistämisen ja
ehkäisevän työn jatkotutkin-
to: Huisko Marja-Leena,
Pohjolainen Maritta Maire
Marjatta.

VALMISTUNEET

Päivi Saarilahti

Vastoin pinttyneitä käsityksiä
ruokavaliolla ei ole yhteyttä ma-
sennuksen ennaltaehkäisyyn, jat-
kumiseen tai voittamiseen. Esi-
merkiksi runsaalla kalan syönnil-
lä ja omega3-rasvahappojen
saannilla ei tervehdytetä murtu-
nutta mieltä, ilmenee lääketieteen
lisensiaatti Reeta Rintamäen psy-
kiatrian alan väitöskirjasta.

Silti terveiden ja sairaiden vä-
lillä oli joitakin merkittäviä eroja.
Vakavan masennuksen vuoksi
sairaalahoidossa olleet miehet
saivat ravinnostaan huomatta-
vasti enemmän kahta aminohap-
poa: seriiniä ja lysiiniä.

– Nämä kaksi aminohappoa
ovat sellaisia, joiden yhteyksiä
mielenterveysongelmiin on selvi-
telty vasta hyvin vähän. Miksi po-
tilaat saivat niitä enemmän, em-
me voi tietää. Lisätutkimuksia siis
tarvitaan, Rintamäki arvioi.

Masentuneet ja ahdistuneet
käyttivät lisäksi alkoholia huo-
mattavasti enemmän kuin ter-
veet. Tutkimukseen osallistui
kaikkiaan lähes 30 000 suoma-
laista tupakoivaa miestä 5–8 vuo-
den ajan.

– Masentuneen tulee kuitenkin
kiinnittää huomiota säännölli-
seen ja terveelliseen ruokavali-
oon, sillä se vaikuttaa yleisjaksa-
miseen, Rintamäki sanoo.

Lääketieteen lisensiaatti Reeta
Rintamäen psykiatrian alaan
kuuluva väitöskirja Mood in as-
sociation with dietary nutrient
intakes and sleep length tarkas-
tetaan Kuopion yliopistossa 10.8.

Ruokavaliolla
ei ole yhteyttä
masennuksen
ehkäisyyn

Suklaasta pitävä orava on huomattu eri puolilla maailmaa. 
KUVA: WWW. REUTERS.COM


