
SOITA JUTTUVINKKI 622 271   A-OSA TILAUKSET JA ILMOITUKSET 622 133

2 | MAANANTAINA 4.8.2008

YHTEYSTIEDOT
Uutispäivystys: (014) 622 271 (klo 7.30–24),
uutiset@keskisuomalainen.fi
Ilmoitukset: (014) 622 133 (klo 8.30–17), faksi: 622 394,
ilmoitukset@keskisuomalainen.fi, www.ksml.fi/ilmoitukset
Osoite: PL 159, 40101 Jyväskylä, faksi: 622 272,
www.ksml.fi/yhteystiedot

Edellisen The Rasmus -albumin julkaisusta
on aikaa jo kolme vuotta. Niinpä ei ole ihme,
että uutta odottavat fanien lisäksi myös
bändin jäsenet itse. Yhtyeen syyskuun
puolivälissä julkaistava seitsemäs
studioalbumi Black Roses on uudenlainen
Rasmus-levy. Soundi on aiempaa popimpi, ja
bändi rakensi albumikokonaisuudesta
tuottajalegenda Desmond Childin
innoittamana elokuvadraaman kaarta
mukailevan tarinan.
SIVU 11

The Rasmuksen uusi
levy on eeppinen tarina

B-OSA

Joka lapsen lelulaatikosta
löytyy pehmeä ystävä, josta ei
edes vanhemmiten viitsi
luopua. Suomessa omat
halinallekokemukset
pidetäänkin usein omana
tietona, mutta nallukat
eivät jätä silti ketään
kylmäksi – sen
paljastaa jo
suosikkipehmolelun
sadoista halauksista kulunut turkkikin.
Nallekarhu onkin se uskollisin ystävä, joka ei
kuole koskaan. Entä mitä tapahtuu niille
lapsiraukoille, jotka joutuivat viettämään
nallettoman lapsuuden? Heistä tulee
nallekeräilijöitä.
SIVU 12

Kaikki rakastavat
nallekarhua

TÄNÄÄN

Muuramelaiset Viivi ja Lotta Voutilainen
käyvät säännöllisesti ratsastamassa.
Ratsastaminen on tyttöjen mielestä ihanaa ja
helppoa. Vaikka Lotta on vasta kolmivuotias,
tottelee poni häntä siinä missä isompiakin.
Tallilla käynnissä on hauskinta hevosten
hoitaminen. Kuvassa Lotta harjaa Max-ponia
tunnin jälkeen.
SIVU 15

Voutilaisen sisarukset
rakastavat ratsastamista

MUKSUT

Kirjailija Lea Kranz on
huolissaan lasten ja
nuorten hyvinvoinnista.
Hän on itse nähnyt,
minkälaisiin tilanteisiin
mielenterveysongelmat
ajavat nuoren ihmisen.
Kranz menetti
tyttärensä
kolmekymmentä vuotta sitten, ja on nyt
purkanut kokemuksiaan kirjan muodossa.
SIVU 14

Suru näkyy
äidin runoissa

KULTTUURI
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JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Jyväskylän MM-ralli päättyi täl-
lä kertaa Ranskan kansallislau-
luun. Citroenia kuskaava lajin
nelinkertainen maailmanmesta-
ri Sebastien Loeb onnistui ku-
kistamaan Palokan Mikko Hir-
vosen tämän kotikulmilla vai-
vaisella yhdeksän sekunnin mar-
ginaalilla. Kirvelevästä tappiosta
huolimatta Hirvonen säilytti
MM-sarjan johtopaikan yhden
pisteen turvin, kun kaudesta on
takana yhdeksän kilpailua ja
edessä vielä kuusi rallia.

– Huikea taistelu. Tajusin lo-
pullisesti vasta palkintopallilla,
että jäin todellakin toiseksi, Hir-
vonen kuvasi uransa mielen-
kiintoisimpiin kuuluvaa rallivii-
konloppua.

– En oikeastaan keksi mitä
olisin voinut tehdä kilpailussa
paremmin. Ehkä yritin pienillä
ja kapeilla tieosuuksilla hieman
liikaa, koska juuri niillä jäimme
Loebille. Toisaalta olimme hie-
man nopeampia leveillä teillä,
Hirvonen analysoi.

Loebista tuli 42. MM-voitton-
sa myötä vasta toinen ei-suoma-
lainen kuski, joka on juhlinut Jy-
väskylässä sitten vuoden 1992.
Viron Markko Märtin poimi hi-
moitun ykköstilan vuonna 2003.

– Kilpailu oli alusta asti jän-
nittävä ja stressaava, mutta täl-
lainen taistelu tuo vastaavasti
suurta nautintoa. Ehdottomasti
yksi urani suurimmista voitois-
ta, aiemmin kolme kertaa Jy-
väskylän rallin alemmilla pal-
kintokorokkeilla seissyt voitta-
ja summasi.

Rallin suomalaismenestys oli
täysin Hirvosen harteilla, kun
suosikkeihin kuulunut Jari-Mat-
ti Latvala ajoi ulos jo perjantai-
na. Tällä kertaa Hirvosen seu-
raksi MM-pisteille mahtuivat
meikäläisistä vain yllättäjä Mat-
ti Rantanen, joka oli seitsemäs
sekä Suzukillaan rallin läpi tus-
kaillut Toni Gardemeister, joka
oli kahdeksas.  

Ralli ajettava
myös vuonna 2010
Kilpailu ajettiin hyvässä säässä ja
yleisöä oli liikkeellä runsaasti.
Olosuhteet ja järjestelyt miellyt-
tivät jälleen suuresti myös ralli-
talleja, jotka haluavat säilyttää
sarjan klassikkorallit kansainvä-
lisen autourheiluliitto FIA:n
kierrätyslistan ulkopuolella. Jy-
väskylän MM-rallia ei ole alus-
tavassa kalenterissa vuonna
2010.

– Tämä on sarjan paras kilpai-
lu, ja se pitää säilyttää kalente-
rissa joka vuosi, Fordin tallipääl-
likkö Malcolm Wilson vaati.

URHEILU 17–18
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Päivän kysymys: Onko
Sebastien Loeb kaikkien
aikojen paras rallikuski?

”Kaikkeni yritin”
JYVÄSKYLÄN MM-RALLI: Mikko Hirvonen kävi elämänsä taistelun
Sebastien Loebia vastaan. Yli 340 kilometrin kilvanajon
jälkeen eroa jäi yhdeksän sekuntia ranskalaisen hyväksi.
Rallitallit haluaisivat säilyttää Jyväskylän kisan jokavuotisena.

Mikko Hirvonen (vas.) myönsi,
että Sebastien Loeb oli
yksinkertaisesti nopeampi
kuljettaja. Kaksikko kehui
rehellistä taistelua
ikimuistoiseksi. KUVA: RISTO AALTO

KESKISUOMALAINEN

Mikko Hirvonen
• Talli: Ford
• Ikä: 28

• Asuinpaikka: asuu 
Jyväskylän maalaiskunnan 
Palokassa
• Perhesuhteet: avovaimo 
Karoliina, kaksi lasta 
• MM-ralleja: 80
• MM-rallien voittoja: 6 
• MM-rallien palkintosijoja: 26
• Yleiskilpailusijoitukset 
Suomen MM-rallissa: 2002: 21, 
2003: keskeytti, 2004: 
keskeytti, 2005: 5:s, 2006: 3:s, 
2007: 2, 2008: 2.
• Uran paras sijoitus 
MM-sarjassa 2007: 3:s.

JYVÄSKYLÄ

Hanna Vehviläinen

Jyväskylän Kiri pääsi juhlimaan
runkosarjan viimeisessä ottelussa
kolmen pisteen voittoa ja paikkaa
ylempiin pudotuspeleihin. Haa-
pajärven Pesä-Kiilat kukistui puh-
taasti numeroin 2–0 (10–0, 2–1).

Samaan aikaan Imatran Pallo-
Veikot voitti omassa ottelussaan
Kempeleen vasta supervuoropa-

rin jälkeen, joten Kiri nousi sar-
jataulukossa toiselle sijalle. Pu-
dotuspeleissä Kiri taistelee pai-
kasta superpesiskarsintoihin juu-
ri kolmanneksi sijoittunutta
IPV:tä vastaan.

Joukkueet aloittavat ottelunsa
torstaina Hippoksella. Super-
pesiskarsintoihin Koskenkorvaa
vastaan pääsee kahdella voitolla.

URHEILU 21

Kirin unelma
noususta elää yhä

Panu Jansson

McLarenin Heikki Kovalainen
kiitti talliaan tuoreesta jatkosopi-
muksesta parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Mies nousi Ferrarin Fe-
lipe Massan konevian ja tallika-
veri Lewis Hamiltonin rengasri-
kon avustuksella uransa ensim-
mäiseen voittoon. Unkarin osa-
kilpailu oli suomalaisten juhlaa,
sillä myös Kimi Räikkönen nou-

si palkintopallille kolmantena.
Sarjaa johtava Hamilton jäi

rengasrikon takia kisassa vii-
denneksi. Toyotan Timo Glock
otti ensimmäisen palkintopalli-
sijansa suomalaisten välissä toi-
sena.

Hamilton jatkaa sarjan kär-
jessä viisi pistettä Räikkösen
edellä.

URHEILU 19

Kovalaisen vuoro
nousta korkeimmalle

NEW YORK

Mika Horelli

Kysymys ehdokkaiden rodusta
on noussut osaksi Yhdysvallois-
sa meneillään olevaa presiden-
tinvaalikamppailua.

Rotukysymys on pysynyt vaa-
leissa taka-alalla, koska sen
esiintuomiseen liittyy molem-
milla puolilla suuria riskejä.
John McCain ei voi mollata kil-

pakumppaniaan Barack Oba-
maa ainakaan suoraan tämän
rodusta, koska se leimaisi hänet
rasistiksi.

Kohu alkoi, kun McCainin
kampanjapäällikkö Rick Davis
meni viime viikon lopulla väittä-
mään julkisuudessa, että Obama
yrittää ottaa kaiken mahdollisen
irti afroamerikkalaisuudestaan.

ULKOMAAT 10

Rodusta tuli vaali-
teema Yhdysvalloissa


