
TEXTARIT

JUTTUVINKIT
Soita juttuvinkkisi uutistoimitukseen nume-
roon (017) 8351 311 tai lähetä sähköpostia 
osoitteeseen toimitus@iisalmensanomat.fi  tai 
tekstiviestillä numeroon 13521. 
Kirjoita tekstiviestiin ISS (välilyönti) VINKIT 
(välilyönti) vinkki ja nimimerkki, enintään 160 
merkkiä.  Palvelu toimii Soneran, Elisan, Sau-
nalahden, DNA:n, Kolumbuksen ja Tele Finlan-
din liittymillä. 

PALAUTE
Kerro hyvä tai huono palautteesi Iisalmen Sano-
mista numeroon (017) 8351 304 tai lähetä sähkö-
postia osoitteeseen toimitus@iisalmensanomat.fi 

LUKIJOILTA
Lähetä mielipidekirjoituksesi kirjeessä osoittee-
seen Iisalmen Sanomat, Lukijoilta, PL 11, 74101 
Iisalmi tai faksilla (017) 8351 401 tai sähköpostilla 

mielipide@iisalmensanomat.fi 

MENOVINKIT
Iisalmen Sanomien menovinkki -palstalla julkais-
taan ilmestymispäivän ja sitä seuraavan päivän 
tapahtumatietoja. 
Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään 
edellispäivänä klo 12 mennessä (su ja ma tiedot 
perjantaina klo 12 mennessä). 
Toimitus valitsee aineiston ja varaa itselleen oike-
uden karsia ja lyhentää tietoja. 
Aineisto vain kirjallisena: Iisalmen Sanomat, PL 
11, 74101 Iisalmi. Faksi: (017) 8351401.
Sähköposti: menovinkki@iisalmensanomat.fi 

VAUVAUUTISET
Syntyneet-palsta on lehdessä sunnuntaisin.
Kerro iloisesta perhetapahtumasta (vauvan syn-
tymäsairaala, sukupuoli, syntymäpäivä, äidin ja 
isän nimet ja kotipaikkakunta sekä mahdollisesti 

yläsavolainen lähtöpaikkakunta). Lähetä tiedot 
joko sähköpostitse osoitteeseen syntyneet@
iisalmensanomat.fi  tai postikortilla (Kysistä mak-
sutta) tai puhelimitse 8351 319. 
Julkaisu on maksuton.

JUNNUT-PALSTA
Maksuton Junnut-palsta on tarkoitettu yläsa-
volaisten alle 18-vuotiaiden junioriurheilijoiden 
tiedottamiseen lajista riippumatta.
Viesti julkaistaan palstalla yhden kerran. Palstaa 
julkaistaan tarpeen mukaan.
Lähetä viestisi arkisin klo 12 mennessä sähkö-
postilla osoitteeseen junnut@iisalmensanomat.
fi  tai tekstiviestillä numeroon 13521: kirjoita teks-
tiviestiin ISS välilyönti JUNNUT välilyönti, jonka 
jälkeen itse teksti, enintään 160 merkkiä. 
Tekstiviestejä voi lähettää Soneran, Elisan, Sau-
nalahden, Kolumbuksen, Tele Finlandin ja DNA:n 
liittymistä sekä Armas-liittymistä.
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YHTEYSTIEDOT SUDOKU

Täytä tyhjät ruudut siten, 
että jokainen vaaka- ja 
pystyrivi sekä 3 x 3 ruudun 
laatikko sisältää numerot 
yhdestä yhdeksään. Mitään 
lukuja ei lasketa yhteen.

KESKIVAIKEA

Miksi ei Kiuruveden asematiellä 
ole töyssyjä? On asutusta tien var-
rella, lapsiperheitä ym.

HUOLESTUNUT!

Paleltuneita lakkoja on turha ar-
vuutella, on nähty toki ennenkin.

SAARA

Elyn pitäisi mitata pohjavesien 
puhtautta Talvivaaran lähistöltä, 
niin selviäisi onko altaista vuota-
nut myrkkyjä maaperään

MYRKKYPOMMI?

Tarkista lastenvaunujen/rattaiden 
alaosa, ettet saa yllätysvierasta. 
Pikkuinen kyy löytyi meidän kam-
marin lattialta. 2,5-vuotias tyttö sa-
noi veljelleen: kato mato! Ei ollut 
mato,vaan elävä käärme.

IKÄVÄ YLLÄTYS

TEXTARIT
Kirjoita tekstiviesti ISS (välilyönti) TEXTARI (välilyönti) 
mielipide ja nimimerkki. 
Lähetä viesti numeroon 13521. 
Viestin hinta on 0,65 euroa/160 merkkiä. Palvelu toimii 
Soneran, Elisan, Saunalahden, DNA:n, Kolumbuksen ja 
Tele Finlandin liittymillä.
Kiitokset julkaistaan maksullisena ilmoituksena sivulla 6.
Toimitus valitsee julkaistavat mielipiteet.

Ilmakehän lämpeneminen oli laa-
jasti esillä Rovaniemellä pide-
tyssä kokouksessa (Lapin Kansa 
18.6.2013).  Keski-Euroopan läm-
pötilojen ennustetaan saavuttavan 
Pohjois-Suomen kuluvan vuosisa-
dan lopulla.

Ennustekuvia katsomalla sellai-
nen kuva todella syntyy. Kuvilla 
vaikutetaan ihmiseen enemmän 
kuin sanoilla. Tässä on kuitenkin 
aiheellista palata joihinkin maapal-
loa koskeviin peruskysymyksiin.

Ilmakehä on lämmennyt 0,8 as-
tetta sen 130 vuoden aikana, jol-
loin suoria lämpötilan mittauksia 
on tehty. 

Jos niin ei olisi pienen jääkauden 
jälkeen käynyt, saattaisi ennusta-
jat olla vähissä. Lämpenemisen 
ennusteissa kehityksen oletetaan 
tapahtuvan lineaarisesti nouse-
vana.

Luonnossa suuret linjat ovat aina 
tapahtuneet aaltokäyrän mukaan. 
Ei ole mitään syytä olettaa, että il-

makehän kehitys poikkeaisi tästä. 
Aallon pituudet tietenkin vaihte-
levat, mutta nykyinen tilanne on 
normaalin vaihtelun piirissä.

Maapallon stabiilisuus johtuu 
kuun vaikutuksesta. Maan ak-
seli vaappuisi holtittomasti il-
man kuun vetovoiman vaikutus-
ta. Vaappumista tapahtuu kaikes-
ta huolimatta, ja sen vaikutus on 
varmasti vaikuttanut maapallon il-
makehään.

Ennusteissa näyttää siltä, että 

niissä maan ilmakehä on jotenkin 
oma yksikkönsä. Siinä unohtuu 
auringon vaikutus, Auringon sä-
teilyssä on jaksollisuutta, joista 11 
vuoden jaksot ovat tutuimmat re-
vontulten toistuvuuden ansiosta. 
Pitempää jaksollisuutta on paljon 
suuremmilla muutoksilla, joista 
esimerkkinä ovat nykyinen sätei-
lyn maksimi ja viimeisen jääkau-
den sulattanut maksimi.

EELIS PULKKINEN

ylitornio

Lämpenemistä on luvassa

”Ei ole Kööpenhamina niin kuin 
ennen” sanotaan laulussa! Ei ole 
Rutakkokaan niin kuin ennen vä-
en vain vähentyessä? Ilman joka-
kesäistä Eukonkantoa kovin olisi 
hiljaista Rutakon raitilla eikä edes 
Eukonkantokaan ole niin kuin en-
nen!

Eukonkannon MM-tittelin jo vii-
dennen kerran voittanut lakimies 
ja Eukonkannon ”Suurvisiiri”... ex-
treme-lajien urheilija Taisto Miet-
tinen kannettavineen on tehnyt ja 
tekee arvokasta työtä rutakkolai-
sen ”siunatun hulluuden” hyväksi 
edustamalla Eukonkantoa ympä-
ri maailmaa järjestetyissä karsin-
ta kisoissa jotka hän on myöskin 
kaikki voittanut mutta kun se ei 
yksistään riitä!

Jotakin puuttuu mutta mitä? Per-
jantai oli typistetty vain sprinttiki-
saan eikä se pelkästään jaksa kiin-
nostaa suurta yleisöä jotta he saa-
puisivat tuhatmäärin paikanpäälle 
ihan niin kuin ennen. Jo vuosikau-
sia sitten olen esittänyt jotta per-
jantaina järjestettäisiin niin kutsu-
tut ”aika-ajot” jolloin parien läh-
töjärjestys muodostuisi tasoiltaan 
tasaisemmaksi kovien kilpaillessa 
itse lopputaistossa kovia vastaan 
mikä osaltaan nostaisi kisan kat-
sottavuutta ”Bolttimaisine tuule-
tuksineen” vai pitäisikö sanoa 
”Taistomaisine” jos nyt joku Tais-
ton taistossa pieksää kalkkiviivoil-
la 0,2 sekunnilla?

Koljonvirran patruuna Jamppa 
”Jami jami” Kiäriäinen Eukkoi-
neen on sitä vastoin pannut tuu-
lemaan myrskyn lailla järjestämäl-
lä joka viikonlopuksi jotakin aivan 
uutta viihdykettä kuten männeenä 
viikonloppuna, jolloin jopa lähes 
seitsemänkymmentä valtaisaa rek-
ka-autoa täytti koko Koljonvirran 
leirintäalueen eikä rahtarit tunne-
tusti jätä palvelutarjontaa käyttä-
mättä vaikka ”omiakin eväitä” lie-
nee kätköistä löytynyt illan ratok-

si?
Ei ole Koljonvirtakaan niin kuin 

ennen, mutta muutos on tapahtu-
nut pelkästään positiiviseen suun-
taan, jossa patruunapariskunnan 
vieraanvaraisuudesta sain jo toi-
sena kesänä nauttia!

Iisalmen torikaan ”kiljotiinei-
neen” ei ole niin kuin ennen pais-
tatellessa aurinkoisessa päivän-
paisteessa tyhjyyttään eikä Kuo-
pion torikaan ole niin kuin ennen 
kokonaan uusitun torin nähdessä 

8.7. päivänvalon valtaisine kolmi-
kerroksisine torinalus-parkkihal-
leineen, mutta siellä oli ”vilskettä 
ja vilinää” ihan mennen tullen ihan 
niin kuin ennenkin!

Kahdeksannettoista Eukonkan-
non MM-kisat oli jäähyväiskisa-
ni Eukonkannolle, jota olen mark-
kinoinut Pohjolan ”toreilla ja tu-
ruilla” sitten 1998 eli viidentoista 
vuoden ajan ajamalla tuhansia ja 
taas tuhansia kilometrejä jakaessa-
ni Eukonkannon ilosanomaa mai-

noksineen kauppakeskuksiin ja 
huoltamoille hanureineni eikä se 
totta vie ole ollut mitään ”yhden 
pysähdyksen taktiikkaa”, sillä sen 
verran paljon on polttonestettä ku-
lunut, mutta nyt on sitten nuorem-
pien ”aktöörien” vuoro Kojjootin 
jolokuttelun hidastuessa, mutta 
uluvonta on totta vie pysynyt vie-
lä tallessa!

RAIMO ”RUTAKON 

KOJJOOTTI” RÖNKKÖ

somero

Ei ole Rutakko kuin ennen...

Raimo Rönkkö ehdottaa Eukonkannon MM-kisoihin perjantaiksi aika-ajoja, jossa kisattaisiin lauantain 
kisan lähtöjärjestyksestä. Kuvassa australialaiset Mynard Beau ja Gresham Ellie viime viikonlopun ki-
soissa.

Katja Kaikkonen

Muistan elävästi erään torstai-
aamun. Pitkään odotetun vapaa-
päivän aamun kruunasi Yö-yhty-
een solistin korkeasointinen huu-
tolaulu. Oli kuin olisi seisonut 
jsp:llä ja kirurgi, paikallinen haa-
vuri (välskäri) amputoi puudutta-
matta koht’sillään haavoittuneen 
rajakersantin jalkaa.

On yhdyttävä sukulaiseni sinfo-
nisti Joonas Kokkosen ja arvosta-
mani pianisti-säveltäjä Olli Mus-
tosen arvioon erään nykymusii-
kin osa-alueen toimijoista: ”No, 
sehän on epämusiikkia. Saastet-
ta, joka tuottaa esittäjilleen mam-
monaa.”

Ja vain se on oleellisen tärkeää: 
se tulee pyytämättä kuin edeskul-
keneen pääministerin, ns. perin-
teisen linjan edustajan ja tukijan 
Anneli Jäätteenmäen kopiot pre-
sidentti Halosen kansliasta. Jäät-
teenmäki krusifioitiin euron pai-
kalla, minut passivoidaan saas-
teella, pakastetaan päivän räpillä 
tajunnallisesti:

Kiitän, epäilen, vastustan, elän.
Hyvää kesää Anna Mutasen su-

vulle ja Kauko Käyhkölle.
AHTI O. RYTKÖNEN

runni

Vaadin 
muutosta

IISALMEN SANOMAT   Tiistaina 9. heinäkuuta 2013
5LUKIJOILTA


