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Ihmiset ovat ihmetelleet, kun tämä ei
maksa mitään. Se on aika harvinaista

tänä päivänä.”
Timo Kallinen, vapaaehtoinen autonpesijä”
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JÄMSÄ

Ulla Jäske

Teerijärveläiset Max Ståhl ja
Kenneth Kaitajärvi työnsivät
asuntoautoa eteenpäin liukkaal-
la rinteellä Kakariston mutkan
pellolla, MM-rallin Ouninpoh-
jan erikoiskokeen tuntumassa.
Auto ei ollut ensimmäinen kiin-
ni jäänyt.

– Tästä on jo vedetty muuta-
mia autoja traktorilla pois. Ei
meille tullut mieleenkään, että

pellot olisivat näin pehmeitä,
Kokkolan lähettyviltä kotoisin
oleva Ståhl hymähti.

Ståhlin ja Kaitajärven omat
asuntoautot oli pysäköity aivan
rinteen yläpäähän, joten miehet
olivat luottavaisia, että he pääse-
vät jatkamaan matkaa ilman
traktorin apua.

Miehet aikoivat kuitenkin läh-
teä pois heti toisen erikoisko-
keen jälkeen, etteivät jäisi jumiin
pellolle.

Kenneth Kaitajärvi arveli, että

traktori joutuu vierailemaan
asuntoautojen pysäköintipelloil-
la vielä monta kertaa lauantain
aikana.

– Ja taas, Ståhl vilkaisi taak-
seen, kun kuuli liejussa junnaa-
vien renkaiden äänen.

Kakariston mutkan talkoo-
vastaava Matti Hyppölä totesi,
että suurin osa autoista tulee pel-
loilta omin avuin pois.

– Kukaan ei jää tänne. Trak-
torilla vedetään ne, jotka eivät it-
se pääse. Työ tehdään satapro-

senttisesti, ja sen jälkeen katso-
taan, mikä on tulos, mies va-
kuutti.

Hyppölä kiitteli, ettei sade ol-
lut osunut Kakariston kohdalle
neljään päivään.

Jos olisi osunut, niin tilanne
olisi pahempi. Tosin vielä tors-
taina talkooväki oli varma, ettei
asuntoautoja ja -vaunuja voisi ol-
lenkaan pysäköidä pelloille.

Talkoolaiset ovat olleet vii-
meisen viikon ajan varpaillaan.
Peltojen ajoväylille levitettiin

perjantaina 400–500 kuutiota
hiekkamursketta ja jalankulku-
väylille purua.

Ralliväelle tarkoitettua pysä-
köintipeltoa oli kaikkiaan 20
hehtaaria.

Pelloille oli pysäköity lauan-
tain puoleenpäivään mennessä
noin 500 autoa ja liuta mootto-
ripyöriä.

Ensimmäisen Ouninpohjan
erikoiskokeen jälkeen katsojia
oli paikalla noin 10 000. Hyppö-
lä arveli, että iltapäivän aikana

väkimäärä vain kasvaa.
Vaikka suuri osa katsojista oli

yöpynyt Kakaristossa, niin on-
gelmia ei ollut. Hyppölän mu-
kaan juopuneita tuntui olevan
edellisvuosia vähemmän.

– Tämä on ollut henkisesti ras-
kas viikko. Asiakkaat luottavat
siihen, että homma pelaa. En oli-
si kyllä alkuviikosta uskonut, et-
tä tämä sujuisi näin hyvin, Hyp-
pölä huokaisi ja lähti kiikutta-
maan lapioita moottoripyörä-
parkkiin.

Aurinko ei kuivannut parkkipeltoja

Sateiden pehmittämät pellot eivät ehtineet kuivua täysin ralleihin
mennessä. Yksi jos toinenkin auto jäi sutimaan pehmeälle pellolle.
KUVA: ULLA JÄSKE

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI: Sateen pehmittämät Kakariston parkkipellot lisäsivät ralliväen
kisamatkan jännittävyyttä Jämsässä. Jyväskylän upouutta ralliäksöniä oli autonpesu.

JYVÄSKYLÄ

Janne Arola

Englannista lähtöisin oleva
Reclaim the streets -kadunval-
taustapahtuma rantautui jälleen
lauantaina Jyväskylään. Puisto-
kadun valtaus oli mielenilmaus
vapaan ja autottoman kaupun-
kitilan puolesta sekä samaan ai-
kaan käynnissä olevia MM-ral-
leja vastaan.

Jyväskylässä vuodesta 1997
lähtien järjestetty tapahtuma
käynnistyi puoliltapäivin Kirk-
kopuistosta, jolloin noin sata-
päinen joukko lähti marssimaan
katuja pitkin banderolleineen.

Järjestelyissä olivat tällä kertaa
mukana esimerkiksi jyväskylä-
läinen Musta aalto -anarkisti-
ryhmä sekä sekalainen joukko
muita asiasta kiinnostuneita. 

Järjestäjät ja poliisi olivat en-
nen marssin alkua puhelinyh-
teydessä, mutta tarkkaa kadun-
valtaamispaikkaa viranomaisille
ei ilmoitettu. Kulkue pysähtyi lo-
pulta Puistokadun alkupäähän,
jossa liikennevalopylväisiin ri-
pustettiin banderollit, ja katu
katkaistiin liikenteeltä.

Lähes välittömästi tämän jäl-
keen paikalle ajoi poliisipartioi-
ta, jotka alkoivat vallatun ka-
dunpätkän molemmissa päissä
ohjata liikennettä.

Marssiin osallistunut, jyväsky-
lässä opiskeleva Elina Lautamä-
ki kertoi olevansa mukana ka-

dunvaltauksessa, koska ympä-
ristöasiat ovat hänelle tärkeitä.

– Tämä on hauska tapa kertoa
mielipiteensä ja herättää samal-
la ajatuksia ihmisissä. Tavallisel-
le ihmiselle tämä on vieras käsi-
te, ja siksi tähän voi olla vaikea
tulla mukaan, hän pohti.

Vaihtoehtoinen
olemisen paikka
Iltapäivän kuluessa osa Puisto-
kadun vallanneesta väestä alkoi
vaihtua, mutta myös uutta po-
rukkaa ilmaantui erityisesti lä-
heisille nurmialueille.

Linja-autopysäkistä tehtiin dj-
koppi, josta useat eri esiintyjät
soittivat musiikkia. Paikalle pys-
tytettiin myös telttoja, ja jotkut
intoutuivat kadulle tanssimaan.

Paikalla päivää paistattelivat
Tanja Pihlajaniemi ja Tony
Vuorma. Tapahtuman ajankoh-
ta oli ollut heillä tiedossa jo pit-
kään, ja molemmille oli selvää,
että tapahtumaan myös osallis-
tutaan.

– Sillä tavalla on hyvä, että
vallattiin käytetty katu, joten he-
rättää varmasti huomiota, Vuor-
ma totesi.

Järjestelyissä mukana ollut
Aura Yliselä tekee toiminnasta
tutkimusta Jyväskylän yliopistol-
le. Aiemminkin kadunvaltauk-
siin osallistuneen Yliselän mie-
lestä marssi onnistui hyvin ja
rauhallisesti.

Hänen mukaansa kadun val-
taamisella vaikutetaan ihmisten
asenteisiin enemmän symboli-
sella kuin konkreettisella tasol-
la.

– Avataan tällä tavalla vaihto-
ehtoinen olemisen paikka. Tie-
toa tapahtumasta levitettiin esi-
merkiksi internetin keskustelu-
palstoilla sekä katumainosten
avulla, Yliselä sanoi.

Komisario Olli Hurtan mu-
kaan tapahtuma oli kokoontu-
mislain vastainen, koska siitä ei
tehty etukäteen virallista ilmoi-
tusta poliisille. Kadunvaltauk-

sesta aiotaankin jättää rikosil-
moitus. Hurtan mukaan itse ta-
pahtuma kuitenkin sujui poliisin
näkökulmasta rauhallisesti eikä
järjestyshäiriöitä ollut.
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Katso video
kadunvaltauksesta

Konemusiikki
ja nuoriso
valtasivat
Puistokadun
Kaikille autokilpailut eivät
ole juhlan aihe.
Satapäinen joukko osoitti
lauantaina mieltään
vapaan ja autottoman
kaupunkitilan puolesta.

Aino Tervo (vas.) Maria Tikkanen ja Laura Rantanen leikkivät käsipeliä Puistokadulla Reclaim the
streets -tapahtuman vallattua pätkän katua lauantaina Jyvsäkylässä. KUVA: MATTI SALMI
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Ville Lämsä

Se, millaisen kuvan rallin ystävät
ympäri maailmaa saavat Jyväs-
kylän MM-osakilpailusta, riip-
puu paljon Marko Viitasen pää-
töksistä.

Viitanen toimii rallien televi-
sioinnista vastaavan MTV3:n lä-
hetysten pääohjaajana.

Yhtiö hoitaa tänä vuonna en-
simmäistä kertaa rallien televi-
siointia.

Kotimaan ohjelmien lisäksi

kuvaa välitetään muiden maiden
kanaville.

Vaikka rallimittelöt käydään
pääasiassa metsissä, löytyy tele-
visioteknologian hermokeskus
Jyväskylän Paviljongin naapuris-
ta – tarkemmin sanoen Tans-
sisali Lutakosta ja sen naapuriin
pysäköidyistä rekoista.

Suoria lähetyksiä ohjataan pi-
meästä muutaman neliön kopis-
ta, joka sijaitsee yhden kontin ta-
kaosassa.

– Ralli on siinä mielessä haas-
tavaa, että kaikki tapahtuu kau-
kana ja eri paikoissa. Meidän
täytyy saada materiaali maastos-
ta ajoissa tänne, Viitanen kertoi
lauantaina.

Osa kuvista tulee ohjaamoon
satelliittiyhteyden kautta suo-
raan maastosta.

Kaikkiin paikkoihin satelliit-

tiauto ei ehdi, joten tapahtumat
joudutaan kiikuttamaan perille
kuriirin tuomalla kuvanauhalla.

Töitä tehdään
aamusta yöhön
Viitanen henkilökuntineen
koostaa lähetykset noin neljän-
kymmenen kameran tuottamas-
ta materiaalista. Vaikka satelliit-
tiyhteys ei vaadi johtoja, lähetys-
järjestelmän toteuttamiseen ku-
lui kymmenisen kilometriä kaa-
pelia.

Ohjelmia suunniteltiin jo puo-
li vuotta ennen kauden alkua, ja
rallien aikana työntekijät paina-
vat pitkää päivää.

Torstaina ensimmäisiä Huo-
menta Suomen raportteja alet-
tiin tehdä viideltä aamulla. Nuk-
kumaan päästiin yhdeltätoista
jälkeen illalla.

Viikonloppuna televisioihmi-
set saavat nukkua seitsemään,
koska aamuohjelmia ei tule.

MTV3:n työntekijöiden lisäk-
si rallilähetyksiä tuottaa kan-
sainvälinen organisaatio, joka
vastaa muun muassa autojen si-
sältä tulevista kuvista.

Jyväskylän ralleihin saapui ne-
lisenkymmentä kotimaisen tele-
visioyhtiön työntekijää, ulko-
maalaisia asiantuntijoita on pai-
kalla vielä enemmän.

Ohjelmat sujuneet
ilman vaikeuksia
Ralliohjelmien kulku suunnitel-
laan tarkasti, mutta suorissa lä-
hetyksissä etukäteen koostettua
materiaalia ei käytetä aina lain-
kaan.

– Pahimmillaan tilanne on se,
että lähetys alkaa kello 10.30,

mutta 10.29 ei ole vielä mitään
valmista, totesi Viitanen.

Pääohjaajan mukaan Jyväsky-
län lähetykset olivat lauantaihin
alkuiltaan mennessä sujuneet
moitteettomasti.

Myös sää suosi televisioväkeä,
sillä sade paitsi näyttää rumalta
kuvassa, myös aiheuttaa usein
teknisiä ongelmia.

Ralliohjelmien tuottajan Juho
Ukkosen mukaan MTV3 tekee
tänä vuonna enemmän ohjelmia
kuin Jyväskylän MM-osakilpai-
luista on koskaan lähetetty. Pää-
kanavan lisäksi ralleja tulee
maksulliselta Max-kanavalta.

– Myös lähetysten rakenne on
hieman erilainen kuin aiemmin.
Seuraamme käynnissä olevia eri-
koiskokeita niin reaaliaikaisesti
kuin pystymme, tuottaja Ukko-
nen sanoi.

Tämä mies päättää, mitä rallikansa saa katsoakseen televisiosta
Televisiolähetysten
pääohjaajan palettiin
kuuluu nelisenkymmentä
kameraa ja kymmenen
kilometriä kaapelia.

MTV3:n rallilähetysten ohjaamona toimiva auto on yllättävän
pieni. Lähetysten aikana tilassa istuu pääohjaaja Marko Viitasen
lisäksi muutakin henkilökuntaa. KUVA: TIINA MUTILA
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Ville Lämsä

Kristilliset järjestöt keksivät uu-
denlaisen tavan sanomansa le-
vittämiseen Jyväskylän MM-ral-
lien yhteydessä.

Vapaaehtoiset tempaisivat
lauantaina pesemällä ilmaiseksi
ohi ajavien ihmisten autoja Har-
jukadulla. Päivän aikana pesus-
sa kävi useita kymmeniä kulku-
neuvoja.

Puhtaiden autojen kuljettajil-
le jaettiin mukaan esite, jossa
kerrottiin tempauksen järjestä-
neestä useiden seurakuntien yh-
teisestä Missio Jyväskylästä.

Vapaaehtoiset aloittivat Har-
jukadun pesu-urakan jo perjan-
taina ja jatkoivat sitä lauantai-il-
taan saakka.

– Tavoitteemme on vain pal-
vella ihmisiä ja saada heille hyvä
mieli, kertoi tempauksen järjes-
telyihin osallistunut Timo Kalli-
nen iltapäivällä.

Kallisen mukaan ilmainen
palvelu otettiin innokkaasti vas-
taan.

Lyhyitä taukoja lukuunotta-
matta autonsa puhtaaksi halua-
via kuljettajia riitti koko päivän
tasaisena virtana.

Joukkoon mahtui niin taksi-
kuskeja kuin teini-ikäisten Co-
rolloitakin.

– Palaute on ollut todella hy-
vää. Ihmiset ovat lähinnä ihme-
telleet, kun tämä ei maksa mi-
tään. Se on aika harvinaista tä-
nä päivänä, totesi Kallinen.

Autonpesua mainostettiin kes-
kustassa jaetuilla lehtisillä per-
jantaina, mutta monelle kuljet-
tajalle pesu tuli iloisena yllätyk-
senä.

Ajoneuvojen puhdistukseen
käytettiin ympäristöystävällistä
pesuainetta.

Tempauksesta myös pyritään
tekemään jokavuotinen perinne
MM-rallien yhteyteen.

Autonpesun lisäksi Missio Jy-
väskylän ihmiset jakoivat vettä
Kirkkopuistossa ja järjestivät
ajanvietettä Harjulla.

Toiminnalliseen iskuun otti
osaa kuutisenkymmentä vapaa-
ehtoista.

Kymmenet autot
joutuivat lauantaina
yllätyksekseen
pesuun Harjukadulla

Katja Paajala osallistui yhtenä vapaaehtoisena autojen
pesutempaukseen Jyväskylän Harjukadulla lauantaina. Päivän
aikana moni ajoneuvo ehti saada suihkun Paajalan pesurista.
KUVA: MATTI SALMI

SODANKYLÄ: Jyväskyläläinen
Reijo Nivala kilpailee tänään
sunnuntaina kullanhuuhdon-
nan Suomen mestaruudesta
veteraanien, yli 60-vuotiaiden,
sarjassa Sodankylän Tankavaa-
rassa. Loppukilpailuun pääsi
lauantaina kummastakin kar-
sintaerästä 15 parasta eli yh-
teensä 30. Nivala on jo kerran
vuonna 2005 voittanut veteraa-
nien mestaruuden.

Kullanhuuhdonnan 34. SM-
kisat avattiin Tankavaarassa
Lokan ja Porttipahdan tekojär-
vien kupeessa lauantaina.

Kisoissa etsitään tuomariston
kilpailuannokseen kätkemiä
pieniä hippuja, jotka kilpailijat
pyrkivät löytämään mahdolli-
simman nopeasti.

Jyväskyläläinen
kisaa SM:stä kullan-
huuhdonnassa 
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Outi Laatikainen
Ilona Noponen

Jyväskylän poliisi odotti lauan-
tain ja sunnuntain välisestä yös-
tä vähintään yhtä vilkasta kuin
perjantain ja lauantain välinen
yö oli. Silloin poliisi kirjasi 157
tehtävää, mikä on huomattavas-
ti enemmän kuin normaalina ke-
säviikonloppuyönä.

– Väkeä on liikkeellä todella
paljon. Poliisilla on toistakym-
mentä hälytys-, valvonta- ja jal-
kapartiota, joten poliisi näkyy ja
se varmasti vaikuttaa, pohti Jy-
väskylän poliisin kenttäyksikön
johtaja, ylikomisario Tuomo Vii-
taniemi lauantai-iltana kello yh-
deksän jälkeen.

Putkaan oli lauantaina alkuil-
lasta viety 14 henkeä, poliisin va-
kiasiakkaita ja ralliväkeä. Tois-
sayönä poliisi vei selviämään 38
päihtynyttä.

170 narahti
ylinopeudesta
Päivällä rallikansa piti poliisia
kiireisenä ainakin liikenteessä.
Poliisi sakotti rallireitin varrella
170 kuljettajaa ylinopeuden ta-
kia ja 38 menetti ajo-oikeutensa.

Yhdeksää kuljettajaa epäillään
törkeästä liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta huomattavan
suuren ylinopeuden takia. Esi-
merkiksi Joutsassa yksi kuljetta-
ja hurjasteli 185 kilometrin tun-
tinopeudella sadan kilometrin
alueella. Korpilahdella toinen
ajoi 131 kilometriä tunnissa 60
kilometrin alueella.

Rattijuoppoja jäi kiinni yh-
deksän, joista kolme mahdolli-
sesti törkeää. Esimerkiksi Lau-
kaantiellä Leppävedellä autoili-
ja puhalsi 2,72 promillea. Vesi-
liikenteessä paljastui kaksi vesi-
liikennejuopumusta.

Ouninpohjan erikoiskokeella
miesasiakas löi järjestysmiestä
turpiin, kun tämä huomautti
asiakasta anniskelualueen ra-
joista. Alustavan tiedon mukaan
vammat olivat lieviä.

Perjantain ja lauantain välise-
nä yönä Jyväskylässä pahoinpi-
deltiin 14 ihmistä ydinkeskus-
tassa tai sen tuntumassa. Poliisin
mukaan uhrien vammat eivät
ole vakavia.

Poliisi odotti
vilkasta yötä


