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Jyväskyläläisen Vox Aurea 
-kuoron fl unssan on todettu 
olleen sikainfl uenssaa. 

Kuoro teki matkan Yh-
dysvaltoihin heinäkuussa, ja 
parikymmentä kuorolaista 
sairastui. Tauti varmistettiin 
vain yhdeltä astman takia 
riskiryhmään kuuluvalta 
kuorolaiselta, mutta todennä-
köisesti kaikilla sairastuneilla 

oli sama tauti.
Joillain kuorolaisilla kuume 

nousi lähes neljäänkymme-
neen asteeseen. Toiset selvisi-
vät matalammalla lämmöllä, 
tukkoisuudella ja kurkku-
kivulla. Kuorolaiset potivat 
tautia parista päivästä lähes 
viikkoon.

Nyt kaikki kuorolaiset voivat 
hyvin.

Kuorolaisten tauti
todettiin sikainfl uessaksi

JYVÄSKYLÄ

Kaksi 19-vuotiasta
nuorta pahoin pideltiin
19-vuotiasta miestä heitettiin 
pullolla päähän Muuramessa 
torstaina yhdentoista aikaan 
illalla. Pullo lensi riidan 
päätteeksi Mikkolantiellä 
nuorisotalon pihassa. Miehen 
toiseen silmäkulmaan tuli kak-
si avohaavaa, ja hän hakeutui 
sairaalaan. Mies ei osannut 
sanoa, kuka paikalla olleista 
nuorista oli heittänyt pullon.

Toinen 19-vuotias mies 
joutui pahoinpitelyn kohteeksi 
Jyväskylän Säynätsalossa 
Taaplaajantiellä kahden aikaan 
perjantain vastaisena yönä. 
Mies sai vammoja toiseen 
korvaansa ja takaraivoonsa, ja 
hänet toimitettiin sairaalaan. 
Kun poliisi saapui paikalle, pa-
hoinpitelijöitä ei enää näkynyt. 
Miehet löydettiin kuitenkin 
lähistöltä.

JYVÄSKYLÄ, MUURAME

Musta Ford
ajoi rajusti ulos
Musta Ford ajoi rajusti ulos Jy-
väskylän Saarenmaantiellä tors-
tain ja perjantain välisenä yönä. 
Auto osui sähköpylvääseen ja 
auton kuljettajan puoleinen 
kylki painui pahasti ruttuun. 
Poliispartio hälytettiin tapah-
tumapaikalle hieman yhden 
jälkeen yöllä. Poliisi ei tavoitta-
nut kuljettajaa tai mahdollisia 
matkustajia auton ympäristöstä. 
Auton kuljettaja on kuitenkin 
poliisin tiedossa. Poliisi jatkaa 
tapahtumien selvittelyä.

JYVÄSKYLÄ

Poliisi pyytää
havaintoja kahdesta
varastetusta Bemarista
Musta BMW-merkkinen hen-
kilöauto anastettiin Jyväskylän 
Aholaidantieltä torstaina 
puoli kymmeneltä illalla. 
Vuosimallia 1992 olevan auton 
rekisteritunnus on MGB-871. 
Autoon liittyvistä vihjeistä voi 
ilmoittaa poliisin vihjepuheli-
meen 0800 181 880 tai poliisin 
numeroon 071 874 8647.

Keskiviikkona poliisille 
ilmoitettiin Jämsänkoskella 
Koivutie 9:n pihaan jätetystä 
BMW M3 -henkilöautosta. 
Auto on vuosimallia 1995 
ja väriltään violetti. Se on 
anastettu Hyvinkäältä 20. 
heinäkuuta 2009. Autosta 
tehtiin ensimmäiset havainnot 
jämsänkoskelaisella pihalla 
jo 24. päivä. Autoon oli kiin-
nitetty toisen auton anastetut 
rekisterikilvet. Poliisi kaipaa 
havaintoja auton liikkeistä 
Hyvinkään ja Jämsänkosken 
väliltä. Havainnoista voi il-
moittaa Jämsän poliisiasemalle 
numeroon 071 874 6500.

JYVÄSKYLÄ, JÄMSÄ

Poliisi puhallutti perjantai-
aamuna Jyväskylän ja Keuruun 
välillä yli sata MM-rallin aa-
mun erikoiskokeille matkalla 
ollutta rallivierasta. Heistä 
peräti joka viidennellä oli alko-
holia veressä.

Kaikkiaan poliisi teki päivän 
aikana 670 puhalluskoetta, 
joilla jäi kiinni neljä alkoholin 
vaikutuksen alaisena liik-
kunutta autoilijaa sekä yksi 

moottoripyörällä liikkunut.
Suurin osa puhalluskokeista 

tehtiin aamupäivän aikana ja 
huolestuttavaa poliisin mukaan 
oli havaita useiden autoilijoi-
den liikkuneen hieman ”mais-
tissa” eli puhalluskoe jäi alle 
rangaistavan 0,5 promillen.

Poliisi kirjoitti perjantain 
aikana kymmenittäin sak-
koja lähinnä ylinopeuksista, 
mutta isoja nopeusrajoitusten 

ylityksiä ei päivän aikana 
ollut kovinkaan runsaasti suh-
teutettuna liikennemäärään. 
Keski-Suomen poliisilaitoksen 
alueella päivittäiseen toimin-
taan osallistuneet poliisipartiot 
olivat kiireisiä, mutta vakavia 
onnettomuuksia ei ollut.

Päivittäistoimintaan osallis-
tuneet partiot tavoittivat päivän 
aikana useita autoilijoita alko-
holin vaikutuksen alaisena.

Joka viidennellä promilleja
JYVÄSKYLÄ

JYVÄSKYLÄ

Tiina Saari

MM-ralliviikonlopun ajaksi lei-
rejä on tänäkin vuonna pysty-
tetty ympäri Jyväskylää muun 
muassa kaupungin parkkipai-
koille.

Esimerkiksi nuorten miesten 
joukkio Karttulasta on pysäköi-
nyt asuntoautonsa kesähotelli 
Amiksen takapihalle.

– Meillä ei ole enää kuskia, 
koska hän päätti lähteä taksilla 
pois. Nyt hieman harmittaa, et-
tei nähnyt tänään ajoja. Jos em-
me löydä uutta ajajaa, huomen-
na jonkun meistä pitää olla sel-
vin päin, torstaina Jyväskylään 
saapuneet kertovat.

Ville Salminen, Erno Paju, 
Ari Vepsäläinen, Jaska Velin 
ja Pekka ”Voima” Salo sano-
vat kuitenkin viihtyneensä erin-
omaisesti parkkipaikalla.

– Rentoa menoa. Alkoholijuo-
mia riittää, ja keskustan baarei-

hin on lyhyt matka, he toteavat 
naurahtaen. 

Miehet ovat solmineet jo uu-

sia kaveruussuhteita.
– Tuossa bussissa on sauna, jon-

ne pääsemme halutessamme.

Aivan heidän vieressään on 
toinen asuntoauto, jota asutta-
vat nuoret eivät puolestaan ole 

ehtineet seurata ralleja ollen-
kaan. 

– Tekstitelevisiosta kyllä, mut-
tei paikan päältä. Seuraavana 
päivänä olisi tarkoitus käydä 
ajoissa, Antti Laamanen täs-
mentää.

Hän, Jorma Rantasalo ja Las-
se Brofeldt ovat tulleet Helsin-
gistä, Natta ja Nina Peura sekä 
Sanni Hämäläinen Äänekos-
kelta. Tälle nuorisojoukolle ral-
lin oheistoiminta on itse ralleja 
tärkeämpää.

– Minulla on erittäin mukava 
olo. On syytä hymyillä: ilma on 
hyvä ja täällä on kauniita naisia, 
Brofeldt kommentoi.

– On tämä järkyttävän hie-
noa: kaikki kaverit ja kännissä 
oleminen luovat tunnelmaa. Jy-
väskyläläiset ovat olleet ystäväl-
lisiä – vaikka heitä olisi vähän 
ampunut vesipyssyllä, Laama-
nen lisää.

Toisille taas ralli on perin-
ne. Heillä on oma vakiopaik-

kansa, niin kuin Lahdesta tul-
leella miesryhmällä. Tero Pato-
visti, Santtu Korhonen, Sami 
Hartikainen, Ville Järvelä, Ra-
ne Näveri ja Kari Vepsäläinen 
majoittautuvat tänä vuonna nel-
jättä kertaa Hannikaisenkadun 
parkkipaikalle ABC:n viereen.

Bussielämää
Lahtelaisilla on kaksi bussia ja 
yksi pakettiauto, jotka muodos-
tavat nurmikolle neliönmuotoi-
sen alueen.

– On hienoa, että voimme ol-
la tässä. Siivoamme kaikki, ai-
noastaan renkaiden jäljet saat-
tavat jäädä nurmikkoon. Bussis-
sani on baari, ja siellä voi laulaa 
karaokea. Syömme ja juomme 
hyvin, selvittää Hartikainen.

Suihkussa miehet käyvät tut-
tujen jyväskyläläisten luona. Ih-
miset, hässäkkä ja yhteishenki 
ovat heidän mielestään paras-
ta rallissa.

– Eilen naapuribussi kutsui 

meidät illalliselle. Esimerkiksi 
Porin Jazzeissa kansa jakautuu 
turisteihin ja niihin, jotka todel-
la pitävät jazz-musiikista. Mutta 
rallikansa ei ole kategorioitunut 
– olemme iso yhteisö, Hartikai-
nen ja Korhonen kuvailevat.

Illalla he lähtevät baareihin 
tapaamaan samanhenkisiä.

Hinnat korkeat
Hannikaisenkadun vilkkaan lii-
kenteen vierellä istuskeleva kol-
mikko ei vielä tiedä, missä yö-
pyy. Seinäjoelta ja Lapualta tul-
leet rallifanit ovat tällä kertaa 
matkalla asuntoautolla.

Liikenne ei häiritse Tapani 
Kivilahtea, Sami Kalliota eikä 
Mika Karhua.

– Päinvastoin: on mielenkiin-
toista katsella, millaisia ajoneu-
voja menee ohi. 

Miehet kritisoivat hotellien 
hintoja.

– Vaikka on myyjän markki-
nat, hintoja pitäisi tarkistaa.

  Omalla tyylillään Antti Laamanen (vas.),  Lasse Brofeldt, Natta 
Peura, Jorma Rantasalo, Nina Peura ja Sanni Hämäläinen 
viihtyvät kesähotelli Amiksen takana olevalla parkkipaikalla 
asuntoauton vieressä. Kaikki heistä eivät ole tunteneet 
aiemmin toisiaan.

RIIKKA KAAKKURIVAARA

  Santtu Korhonen (vas.), Ville 
Järvelä, Sami Hartikainen, 
Tero Patovisti, Rane Näveri 
ja takana istuskeleva Kari 
Vepsäläinen rallileireilevät.

JYVÄSKYLÄ

Anita Härkönen

P
aviljongin satama-alu-
een ympärillä olevas-
sa aidassa on mustakel-
tainen kyltti: Helicopter 
Drop Zone. Portista pää-

see sisään alueelle, josta lukui-
sat helikopterit lennättävät Jy-
väskylän MM-rallin vieraita eri-
koiskoepaikoille ja takaisin sa-
tamaan.

Helikopterilla lentävät ralli-
vieraat saavat nauttia luksus-
kyydistä, sillä jopa 200 kilo-
metrin tuntivauhtia lentävät 
kopterit vievät asiakkaansa 
perille muutamassa minuutis-
sa. Ilmassa ei ole huolia ruuh-
kasta.

Taivaalta laskeutuu alaspäin 
mustakeltainen vempele, joka 
pörisee kuin kärpänen, ja saa 
hiekan lentämään ilmassa suu-
ren tuulenvireen mukana. Oh-
jaamossa vilkkuu punainen va-
lo, kun neljän hengen kopteri 
laskeutuu maahan piirrettyyn 
valkoiseen rinkiin.

Nyt ei voi hidastella, nopeasti 
kyytiin vaan! Viikonlopun aika-
na laskeutumisalueen käyttö on 
vilkasta. Nousuja ja laskeutumi-
sia tapahtuu päivittäin kymme-
niä, elleipä jopa satoja. 

Copterway Oy:n konetta len-
tävä espoolainen lentäjä Heik-
ki Lehmuskoski lennättää tä-
nä vuonna ensimmäistä kertaa 
MM-rallivieraita Jyväskylässä. 

– Nousuja on tainnut tänään 
olla ainakin parikymmentä, hän 
arvioi. 

Kopterin ovi kiinni ja ilma-
lento voi alkaa. Vauhti kiihtyy, 
korkeus lisääntyy ja pian isojen 
ikkunoiden läpi on mahdollis-
ta ihailla kauniita Jyväsjärven 
maisemia. 

Ulkomaisia koptereita
Jyväskylän ilmassa lentää vii-
konlopun aikana parikymmen-
tä kopteria, joiden lennot ovat 
yritysten tai yksityishenkilöiden 
kustantamia. Suurin osa koneis-
ta on suomalaisia, mutta joukos-
sa on myös koptereita Ruotsista, 

Englannista ja Virosta. 
Jyväskylän MM-rallin kilpai-

lunjohtajan Kai Tarkiaisen mu-
kaan suomalaisia koptereita ei 
riittänyt rallia varten tarpeeksi, 
koska suuri osa koptereista on 
”muissa hommissa” eivätkä ko-
neet ole tarpeeksi monelle hen-
gelle mitoitettuja. 

Copterwayn toimitusjohtaja 
Henri Müller kertoo, että vilk-
kainta MM-rallin lentoliikenne 
oli 2000-luvun alkuvuosina, kun 
rallivieraita kuljetettiin jopa 40 
helikopterin voimin. 

Hänen mukaansa hintoihin 
vaikuttaa korottavasti se, että 
huoltohinnat, vakuutukset ja 

polttoainekustannukset nouse-
vat koko ajan. 

– Iso, 6 hengen kopteri mak-
saa 1200 euroa tunnilta ja pie-
nempi, 3 hengen kopteri 750 eu-
roa, hän kertoo.

Ei jonotusta
Vajaa puolet helikoptereista on 
vuokrattu helsinkiläisen Heli-
kopterikeskus Oy:n kautta. Yri-
tyksessä työskentelevän Mika 
Kasurisen mukaan kopterin 
vuokrahinnat ovat sopimus-
hintoja. 

– Hinta riippuu muun muassa 
kustannuksista, yrityksen tavoit-
teista ja lentoajasta. 

Jatke Oy:n toimitusjohtaja 
Kari Grönfors lensi rallissa asi-
akkaidensa Raimo Aukealan ja 
Sami Toivasen kanssa. Miehil-
le lentokyyti tuo ralliviikonlop-
puun luksushetkiä, sillä mootto-
riteillä autojonoissa seisominen 
ei heitä houkuta. 

– Kun on kone, ei tarvitse 
jonottaa ja näkee kaikki pai-
kat ilmasta käsin, Grönfors 

kertoo. 
– Onhan tämä hienoa ja vai-

vatonta olla ylhäällä, Aukeala 
jatkaa. 

Miehille Jyväskylän MM-ralli 
on yksi kesän kohokohtia ja he 
aikovat katsoa kaikki erikoisko-
keet. Myös Jyväskylän kaupunki 
on miesten mieleen. 

– Jyväskylä on positiivinen ja 
hieno kokemus, ja täällä on hy-
vä henki. Täällä on myös paljon 
vesistöjä ja kauniita naisia!, mie-
het perustelevat.

Kaikki ralliviikonlopun len-
not eivät ole kuitenkaan huvi-
lentoja. Tiettyjä helikoptereita 
käytetään myös turvallisuuden 
valvontaan sekä ambulanssihe-
likopterina.

Ilmojen halki käy rallivieras
1JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

Helikopterit kuljettavat 
yksityishenkilöitä ja 
yritysten vieraita.

HELIKOPTERIMATKUSTAJA  Turkulainen Sami Toivanen oli yksi Jyväskylän MM-rallin vieraista, jotka pääsivät nauttimaan helikopterikyydistä. 
Hänelle lentokyyti tuo ralliviikonloppuun luksusta autojonoissa seisomisen sijaan.

MIKKO VÄHÄNIITTY

YÖPYMINEN

JYVÄSKYLÄ

Anita Härkönen

Kauppapaikoista käydään tiuk-
kaa varauskilpailua ennen Jy-
väskylän MM-rallin alkua. Täs-
säkin lajissa pätee viidakon laki: 
nopeimmat varaajat vievät par-
haat kauppapaikat, ja hitaimmat 
jäävät nuolemaan näppejään.

Jyväskylän Messut Oy vastaa 
erikoiskoepaikkojen ja Pavil-
jongin piha-alueen kauppapai-
koista. Projektipäällikkö Han-

nu Mennalan mukaan paikko-
jen määrä on kutakuinkin sama 
kuin viime vuonna. Myytävänä 
on erityisesti autoiluun ja MM-
ralliin liittyviä tuotteita.

– Erikoista tänä vuonna on 
Keski-Suomi design -osasto, jos-
sa paikalliset taitajat esittelevät 
tuotteitaan: käsintehtyjä hartia-
huiveja, shaaleja, huopatöitä ja 
muita laadukkaita käsitöitä.

Kauppakadun myyntipaikat 
on järjestänyt Jyväskylän Elävä 
Kaupunkikeskusta Oy. Kävely-

kadulla on kolme promootiopis-
tettä, kaksi ruoka- ja karkkipis-
teettä sekä erilaisia festaripele-
jä, kuten sumopainipaikka sekä 
holtittomia tikkaita.

Jyväskylän Elävä Kaupunki-
keskusta Oy:n toiminnanjohta-
ja Mari Pitkänen kertoo, että ta-
pahtumajärjestäjät eivät voi ot-
taa MM-rallin aikaan käyttöön 
kaikkia myyntipaikkoja, joita 
normaalisti voisi olla tarjolla.

– Rallin aikaan tilaa on rajoi-
tetusti, joten pääasia on, että ral-

likansa mahtuu kadulle.
Kävelykadun siisteydestä huo-

lehtivat talkootyötä tekevät FC 
Vaajakosken jalkapallojuniorit 
sekä palkatut ammattilaiset. Eri-
koiskoealueiden siisteys taas on 
kokeiden järjestäjien vastuulla.

MM-ralli tuo roskaavaa juh-
lakansaa myös Paviljongin ja 
messukeskuksen ympäristöön, 
joka siivotaan neljä kertaa vuo-
rokaudessa. Kustannusta alueen 
siivoamisesta tulee AKK Sports 
Oy:lle yli 10 000 euroa.

OHEISTOIMINNOT

”Kun on kone, ei 
tarvitse jonottaa ja 
näkee kaikki paikat 
ilmasta käsin.”Kari Grönfors

Moottoripyörän 
koeajolle vienyt 
ajoi 222 km/h
Liikkuva poliisi tutkasi torstai-
iltana moottoripyöräilijän no-
peudeksi 222 kilometriä tun-
nissa valtatie 5:llä Sonkajärvel-
lä 100 km/t -rajoitus alueella. 
Ajaja löytyi perjantaina, kun 
moottoripyöräliikkeestä selvisi 
ylinopeutta ajaneen miehen 
olleen koeajolla.

Yleisöhavaintojen avulla 
poliisipartio löysi Kainuun 
Halla-ahosta Lahnasjärventieltä 
moottoripyörän rekisterikilven.

Perjantaiaamupäivällä Iisal-
men poliisiasemalla soitti 28-
vuotias espoolainen mies. Hän 
oli saanut moottoripyörän koe-
ajoon moottoripyöräliikkeestä 
pääkaupunkiseudulla torstaina 
ja pamauttanut saman tien 
Savoon. Poliisi tutkii tapausta 
törkeänä liikenneturvallisuu-
den vaarantamisena.

SONKAJÄRVI

Kauppapaikoille riittää kysyntää

Ralliyöpaikoilla on rento ja yhtenäinen tunnelma


