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Krapulassa sata
vuotta sitten
KULTTUURI 13

Konduktööri:
Myöhästyminen 
ei ole vaihtoehto
KOTIMAA 4

KONGINKANKAAN kyläyhdistys 
osoitti yhteistyön voiman. SIVU 2

LEIKKIMÖKKI lähti uuteen kotiin. 
Miltä se tuntuu entisestä omistajasta? SIVU 15
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SÄÄ, SIVU 4. VERKOSSA KSML.FI/SAA

Joka neljäs
kansanedustaja
lyö laimin 
verkon
●Verkkosivut ovat lyöneet melko hyvin 
läpi kansanedustajien parissa. Keskisuoma-
laisen selvityksessä joka neljäs kansanedus-
taja oli jättänyt kesä–heinäkuussa verkkosi-
vujensa päivittämisen laimin. 
●Vaikka kyseessä on kesäaika, siihen sattui 
useita poliittisesti kuumia puheenaiheita, 
joihin poliitikoilta odotettiin kannanottoa.
●Blogit ja niihin rinnasteiset verkkopäivä-
kirjat ovat vähitellen yleistyneet kansan-
edustajien parissa. Selvityksen perusteella 
niitä ylläpitää edes jonkinlaisella aktiivisuu-
della 97 kansanedustajaa eli noin puolet.
●Ahkeria verkossa ovat muun muassa 
Anni Sinnemäki (virh.), Erkki Tuomioja 
(sd.) ja Toimi Kankaanniemi (kd.).
KOTIMAA 6

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

KOTIVOITTO
Palokkalainen Mikko Hirvonen voitti 
Jyväskylän MM-rallin ensimmäistä 
kertaa urallaan.
”Olen seurannut tätä rallia 
pikkupojasta lähtien ja toivoin, että 
pystyisin joskus voittamaan täällä. 
Muistan tämän päivän varmasti koko 
elämäni ajan”, Hirvonen tunnelmoi 
Paviljongin tungoksessa.
URHEILU 16–17

RISTO AALTO

Hädänalaisten
kuntien määrä 
kasvaa jatkuvasti
Vakavissa vaikeuksissa olevi-
en kuntien määrän ennakoi-
daan kasvavan ensi vuonna. 
Taantuman vaikutukset pal-
jastuvat, kun ennakkotiedot 
kuluvan vuoden tilinpäätök-
sistä saadaan. Valtiovarain-
ministeriö aikoo tuolloin ar-
vioida, mitkä kunnat ovat sa-
neerauskypsiä.

Ministeriön kuntatalousyk-
sikön päällikkö Rainer Ala-
nen pitää yllättävänä, jos ar-
vioitavien kuntien lista ei kas-

vaisi 2010–2011, koska lama 
rämähtää julkiseen talouteen 
kahden vuoden viiveellä.

Kahden peräkkäisen vuo-
den alijäämäbudjetti vie kun-
nan arviointilistalle. Talouden 
kriisi uhkaa eniten pieniä, al-
le 10 000 asukkaan kuntia.

837 asukkaan Luhangassa 
eläkeläisten määrä on Suo-
men ennätys. Kunta on tois-
taiseksi välttänyt talouden 
syöksykierteen.
KOTIMAA 8

PAIKKA KISAKONEESEEN

84,64 taululla ja tuloksena hopeasija Kalevan kisojen keihäänheitossa. 
Antti Ruuskasta ei kuitenkaan kultamitalin karkaaminen Teemu Wirk-
kalalle harmittanut, sillä pielavetinen nappasi hopeasijallaan keihään 
viimeisen kisapaikan Berliinin MM-kisoihin. SIVU 18

JJK:lle 
yllätys-
pisteet 
JJK haki Veikkausliigahisto-
riansa ensimmäisen vieras-
voiton Valkeakoskelta. Haka 
kaatui selkein 2–4 lukemin.

Ensimmäisen vierasvoi-
ton suurin sankari oli JJK:n 
korealaishyökkääjä Nam 
Ik-Kyung, joka latoi Hakan 
maaliin kaksi osumaa. Kuu-
della maalillaan Nam on lii-
gan maalipörssissä jo kol-
mantena. Voiton myötä JJK 
nousi sarjataulukossa pois 
toiseksi viimeiseltä karsijan 
paikalta ohi RoPS:n.
URHEILU 19

Lisää tietoa leikkauksista ja täydellinen hinnasto: 
www.sairaalakl.fi

ISAPS jäsen (The International Society of Aesthetic Plastic Surgery)

Asko Salmi LKT, plastiikkakirurgi

Plastiikkakirurginen sairaala KL
Kalevankatu 4, Jyväskylä, Ajanvaraus 014 446 0600
Uudenmaankatu 38, Helsinki, Ajanvaraus 020 766 9390 

Kimmo Tanttula, plastiikkakirurgi

Rintaimplantit alk. 5300 € kapselitakuu +580 €

Body Jet rasvaimu (WAL*) 
*Water-Jet Assisted Liposuction. Body Jet hoitojen hinnat 
löydät hinnastostamme. www.sairaalakl.fi

Silmäluomileikkaus 890 € 
Väsynyt ja mutruinen ilme johtuu usein laskeutuneista ja 
repsottavista silmäluomista, jotka pahimmillaan rajaavat 
näkökenttää. Vaiva voidaan korjata leikkauksella.


