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Hannikaisenkadun parkkialueet
muistuttivat jo perjantai-iltana
ennen kahdeksaa festivaali-
aluetta, vaikka kaikkein suurin
juhlahumu alkoikin oletettavas-
ti vasta myöhemmin illalla. Park-
kipaikoille oli ajettu paljon asun-
toautoja, ja niiden vieressä ruo-
kaa grillailevia, olutta litkiviä po-
rukoita näkyi siellä täällä.

Junaradan ja parkkialueen
eristävän aidan viereen, tosin ju-

naradan puolelle, oli joku myös
pystyttänyt telttansa.

Ympäristössä vakituisesti asu-
vilta ihmisiltä on tullut sanomis-
ta muun muassa alueelta kan-
tautuvasta kovasta musiikista se-
kä talojen pihoille virtsaavista tu-
risteista.

Poliisiinkin on oltu yhteydes-
sä jo etukäteen, kun aiempien
vuosien perusteella on tiedetty,
missä rallikansa majoittuu.

Komisario Tuomo Viitaniemi
Jyväskylän poliisista kertoi per-
jantai-iltana, että poliisilla on

mahdollisuus puuttua vain kaik-
kein räikeimpiin rikkomuksiin,
koska hälytystehtäviä riittää jo-
ka puolella muutenkin.

Junaliikenteen 
jytinäänkin tottuu
Satakunnasta MM-ralleihin saa-
punut Markku Niskala kertoi
majoittuneensa samassa paikas-
sa jo seitsemän vuotta putkeen.
Nytkin Niskala oli tullut varaa-
maan paikan jo tiistaina, ettei
kukaan muu ehdi ensin.

Niskala iloitsi, että parkkee-

raaminen asuntovaunulla mak-
saa ainoastaan 3,5 euroa vuoro-
kaudessa.

– Tässä tottuu siihen, että juna
menee vieressä. Tuntuu, että täs-
sä ympärillä on vuosi toisensa
perään aina samoja porukoita.

Ruoka ravintolasta, 
aamupesu järvessä
Niskalan mukaan meininki alu-
eella on leppoisa, vaikka tänä
vuonna hänen autostaan olikin
jo pöllitty mersun tähti.

Hannikaisenkadun varteen

oman matkailuautonsa pysäköi-
neen raumalais-porilaisen seu-
rueen mukaan mitään muuta
majoitusta ei edes olisi kannat-
tanut etsiskellä, koska porukka
päätti lähteä matkaan vasta tiis-
taina. Jo useampana aiempana-
kin vuonna ralleissa käynyt po-
rukka tiesi jo etukäteen, mistä
parkkipaikan suurinpiirtein löy-
tää.

– Täällä on hyvä meno päi-
visinkin. Ihan ok paikka, näkee
ainakin ihmisiä, Janne Laakso-
nen sanoi.

Vaikka vilinää ympäristössä
riittää, Aapo Limnellin mukaan
edellisenä yönä oli kuitenkin ol-
lut rauhallista nukkua.

Ruokaa seurue kertoi hake-
vansa keskustan ravintoloista, ja
peseytymiseen on käytettävissä
uimahalli tai järvi.
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Katso video Jyväskylän
keskustan rallihumusta
perjantailta.

Parkkipaikka kuin festarialue
Janne Laaksosen, Manu Tammen, Minna Roslöfin, Anu Haapasen ja Aapo Limnellin mukaan hotellimajoituksesta oli turha haaveilla, koska seurue päätti vasta tiistaina lähteä ralleihin. KUVA: MATTI SALMI
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Jyväskylän kristillisellä opistolla
majoittuvien turistien meno oli
selvästi rauhallisempaa kuin kes-
kustan asuntoautokylissä.

Perjantai-iltana ennen kah-
deksaa alueella näkyi vain yksit-
täisiä rallivieraita. Vahtimestari
Ensio Holm selitti asiaa juuri
käynnistymässä olleella Killerin
erikoiskokeella.

Kristillisestä taustasta huoli-
matta opiston majoitustilat toi-
mivat MM-rallin aikana aivan
normaalina kesähotellina. Asuk-
kaat saavat avaimet itselleen ja
kulkevat mielensä mukaan.

Kaukaisimmat vieraat saapui-
vat tänä vuonna Australiasta
saakka.

Kansainväliseen joukkoon
mahtui vieraita myös Englannis-
ta, Italiasta ja Venäjältä.

– Ainoa ero tavalliseen hotel-
liin on se, että hintataso on pik-
kuisen edullisempi. Mitään sen
kummempia sääntöjä ei ole,
Holm kertoi.

Valtaosa opiston tiloista va-

rattiin täyteen jo vuoden alussa.
Rallien aikaan yhtään vapaata
paikkaa ei enää löydy.

Noin puolet asukkaista asui
kristillisellä opistolla jo viime
vuonna. Majoituksesta saatava
tuotto menee opiston normaalin
toiminnan pyörittämiseen.

Katsomassa 32:tta
kertaa peräkkäin
Pieksämäkeläinen Pekka Hei-
nonen tuli illalla hakemaan Hol-
milta huoneensa avainta. Hän
oli isänsä Raimon kanssa seu-
raamassa Jyväskylän MM-rallia
32:tta kertaa peräkkäin.

– En tiedä, mikä ralleissa kieh-
too. Ihan pikkupojasta lähtien
olemme käyneet isän kanssa näi-
tä katsomassa, sanoi Heinonen.

Isä ja poika ovat käyttäneet
opiston majoituspalvelua jo puo-
len vuosikymmenen ajan. Perus-
telu oli yksinkertainen: majoi-
tuksen saa aina, kun varauksen
tekee hyvissä ajoin.

Heinoset hankkivat huoneen-
sa välittäjän kautta. Opiston kris-
tillisellä taustalla ei ollut heille
merkitystä.

Kristillisen opiston
asukkaat aivan
tavallista ralliväkeä

Pekka Heinonen majoittuu isänsä Raimon kanssa rallien ajaksi
Jyväskylän kristilliselle opistolle. Isän ja pojan ralliohjelma on
tiivistä moottoriurheilun seuraamista. KUVA: TIINA MUTILA

JYVÄSKYLÄN MM-RALLIT: Rallituristien mielestä meininki Jyväskylän Hannikaisenkadun
parkkialueilla on leppoisa. Poliisille on tullut seudun vakituisilta asukkailta kyselyjä
häiriöistä jo etukäteen. Kristillisellä opistolla olot sen sijaan olivat rauhalliset.
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Perjantain ja lauantain välinen
yö käynnistyi poliisin näkökul-
masta MM-ralleille tyypilliseen
tapaan. Yhdeksän jälkeen tilan-
ne Jyväskylän kaupungilla oli vil-
kastumaan päin, mutta mitään
poikkeuksellista päivän aikana
ei sattunut.

Jyväskylän poliisin kenttäyksi-
kön johtajan, ylikomisario Tuo-
mo Viitaniemen mukaan put-
kassa majoittui illalla reilut pari-
kymmentä ihmistä. Lähes kaik-
ki otettiin talteen liiallisen päih-
tymyksen vuoksi. Suurempia na-
hinoita ei alkuillasta sattunut.

– Valtaosin he ovat vakituista
porukkaamme. Ajoihin liittyviä
vieraspaikkakuntalaisia ei juuri
ole, Viitaniemi kertoi.

Putkaan vietiin parikymmen-
tä ihmistä myös torstain ja per-
jantain välisenä yönä. Viitaniemi
odotti lisää asiakkaita lauantai-
yön aikana.

Kaikkein vilkkainta poliisilla
on kuitenkin todennäköisesti
vasta sunnuntaina aamuyöllä.
Aiempina vuosina poliisin säi-
löön on joutunut silloin vähin-
tään 30–40 ihmistä.

Jyväskylän keskustan ja Pavil-
jongin alueella partioi yöllä jär-
jestyshäiriöiden varalta noin 35
poliisia. Samalla määrällä aio-

taan pärjätä koko viikonlopun
ajan. Viitaniemi piti kriittisenä
aikana Paviljongin Rally Partyn
loppumista puolenyön jälkeen.
Silloin suuri määrä ihmisiä il-
mestyy kerralla keskustan katu-
kuvaan.

– Ja kun ravintolat purkautu-
vat aamuyöllä, silloin pieniä na-
hinoita ja tappeluita tulee, jos on
tullakseen, totesi Viitaniemi.

Väkivalta- ja alkoholirinta-
malla sujui rauhallisesti, mutta
liian kovaa ajaneet kuljettajat
kokeilivat päivän aikana poliisin
sakkovihkojen riittävyyttä. Per-
jantaina Keski-Suomen liiken-

teenvalvonnassa kirjoitettiin 165
rangaistusvaatimusta ja yksitois-
ta rikesakkoa.

Autoilijoista seitsemän syyllis-
tyi törkeään liikenneturvallisuu-
den vaarantamiseen. Suurin mi-
tattu nopeus satasen alueella oli
185 kilometriä tunnissa. Kortti
lähti kuivumaan 39 autoilijalta
vakavan piittaamattomuuden
vuoksi.

Päivän aikana viranomaiset
puhalluttivat noin 800 autoilijaa.
Kolmen autoilijan epäillään syyl-
listyneen rattijuopumukseen.

Ketään MM-rallin osallistujaa
ei epäillä rikkomuksista.

Poliisin yö alkoi vilkkaasti
Autoilijoille rapsahti
yli 150 sakkoa.

UURAINEN

Keskisuomalainen

Virolaiset rallituristit pahoinpi-
telivät viittä nuorta suomalais-
miestä Uuraisten Mökkiperän
erikoispikataipaleen leirialueel-
la torstain ja perjantain välise-
nä yönä.

Tapahtumat saivat alkunsa,
kun vuonna 1988 syntynyt
suomalaismies oli keräämässä
leirialueelle majoittuneelta
virolaisseurueelta pysäköinti-
maksua. Virolaiset eivät suostu-
neet maksamaan, ja yksi viro-
laismiehistä löi pysäköintimak-
sun kerääjää nyrkillä kuusi
kertaa kasvoihin.

Hetkeä myöhemmin 4–5
virolaismiestä kävi toisen,
vuonna 1985 syntyneen suo-
malaismiehen kimppuun ja löi
tätä pesäpallomailalla kasvoi-
hin ja muualle kehoon. Mies
sai vakavia ruhjeita ja hänet
vietiin ambulanssilla Keski-
Suomen keskussairaalaan.

Virolaisjoukkio ennätti
pahoinpidellä vielä kolmea
muutakin nuorta suomalais-
miestä. Miehet potkivat, hakka-
sivat ja löivät pesäpallomailalla
vuosina 1991, 1989 ja 1990
syntyneitä miehiä silmäkul-
maan, kylkeen ja leukaan.

Jyväskylän poliisi otti yhden
epäillyn kiinni.

Virolaiset rallituristit 
pahoinpitelivät suomalaisia
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Jopa pariasataa ihmistä odote-
taan lauantaina estämään lii-
kennettä Jyväskylän keskustas-
sa. Yksittäisten kansalaisaktivis-
tien ja Musta Aalto -nimisen
anarkistiryhmän järjestämällä
kadunvaltauksella pyritään kiin-
nittämään huomiota kaupunki-
tilan käyttöön. Aktivistien mie-
lestä MM-ralli ei anna oikeutta
sulkea julkisia paikkoja taval-
lisilta kansalaisilta.

Mielenilmaus alkaa puolen-
päivän aikaan. Järjestäjät eivät
paljasta etukäteen, minkä kadun
he aikovat vallata. Kadunval-
tauksen pitopaikka kerrotaan
valtaosalle osallistujistakin vas-
ta Kirkkopuistossa, josta tapah-
tuma käynnistyy.

Mielenilmauksen järjestelijöi-
hin kuuluvan Aura Yliselän mu-
kaan vallattavaa katua ei paljas-
teta, koska poliisi saattaisi tulla
paikalle estämään mielenil-
mauksen. Tapahtumasta ei to-
dennäköisesti aiota jättää lain

vaatimaa ilmoitusta viran-
omaisille.

– Tämä on kansalaistottele-
mattomuutta, mutta ainakin ai-
emmin poliisit ovat suhtautuneet
valtauksiin asiallisesti, Yliselä
kertoi ennen tapahtumapäivää.

Mielenilmausta suunnitellaan
jatkettavaksi alkuiltaan saakka.

Lupaa ei annettaisi,
vaikka pyydettäisiin
Jyväskylän poliisin kenttäyksi-
kön johtaja, ylikomisario Tuomo
Viitaniemi tiesi jo viikolla ka-

dunvaltauksesta, vaikkei siitä ole
kerrottu viranomaisille. Hänen
mukaansa poliisi valmistautuu
hajottamaan mielenilmauksen,
jos aktivistien toiminnasta ai-
heutuu kohtuutonta haittaa lii-
kenteelle tai rallitapahtumille.

Viitaniemi huomautti, ettei
poliisi hyväksyisi keskustan ka-
dun tukkimista, vaikka siihen
kysyttäisiinkin lupaa.

Aiemmin kadunvaltauksen on
annettu jatkua ilmoituksen puut-
tumisesta huolimatta, mutta ti-
laisuuksista on laadittu rikosil-

moituksia jälkikäteen. Poliisin
tietämättä järjestetty kadunval-
taus rikkoo kokoontumislakia.

– Pitää huomioida, että täällä
on valtakunnallisesti ja kansain-
välisesti merkittävä yleisötilai-
suus. Katsomme tilanteen mu-
kaan, miten poliisi toimii, totesi
Viitaniemi.

Ylikomisario korosti, että
edellisillä kerroilla keskustelu-
yhteys kadunvaltaajien kanssa
on toiminut hyvin. Tänä vuonna
neuvotteluja mielenilmauksen
hoitamisesta ei ole vielä käyty.

Vastaavia kadunvaltaustapah-
tumia on järjestetty Jyväskylän
MM-rallin yhteydessä muutamia
kertoja. Viime vuonna poliisi
joutui siirtämään Kalevankadun
tukkineet mielenosoittajat vä-
hemmän vilkkaalle Harjukadul-
le, koska tilaisuus häiritsi liiken-
nettä liian paljon.

Anarkistit yrittävät tänään
estää liikennettä keskustassa
Laittoman mielen-
ilmauksen paikkaa ei
paljastettu etukäteen
poliisin pelossa.

Viime vuonna aktivistit yrittivät vallata vilkkaan yvsäkyläläisen
Kalevankadun, mutta poliisi määräsi mielenosoittajat siirtymään
muualle. ARKISTOKUVA: MATTI SALMI

”Pitää huomioida,
että täällä on
valtakunnallisesti
ja kansainvälisesti
merkittävä
yleisötilaisuus.”
Ylikomisario Tuomo Viitaniemi
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Jyväskyläläisestä Siwasta Kin-
der-munia ryöväävä ja syövä
orava on herättänyt keskustelua
myös internetin keskustelupals-
toilla. Esimerkiksi Suomi24-si-
vustolla puitiin perjantaina sitä,
minkälaisia tuomioita ryöväri-
kurrelle pitäisi teoista langettaa.

”Taparikollisoravalle” ran-
gaistukseksi ehdotetaan esimer-
kiksi, että ulosottovirkailija ta-
kavarikoisi sen kävyt ja muut
herkut, ja oravan pitäisi suorit-
taa 20 minuuttia yhdyskuntapal-
velusta.

Eräs keskustelija kuitenkin
muistutti, että jos orava on alle
15-vuotias, se ei ole rikosoikeu-
dellisesti vastuussa teoistaan.

Lemmikkipalstat.net-sivuston
keskustelufoorumilla otettiin
esille hygienia-asiat. Jotkut kes-
kustelijat eivät edes haluaisi käy-
dä kaupassa, jossa orava on te-
pastellut. Erityisesti palstalla ol-
tiin huolissaan siitä, jos orava
käy tulevaisuudessa suklaan li-
säksi myös leipien tai hedelmien
kimppuun. 

Monien kommentoijien mie-
lestä uutinen suklaata mutuste-
levasta oravasta on kuitenkin pi-
ristävä, ja pääsääntöisesti kes-
kustelijat suhtautuvat otukseen
hyväntahtoisen huvittuneesti.

Kinder-kurre
puhuttaa
internetissäkin


