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Keskusrikospoliisin mukaan 
Turussa elokuussa tapahtu-
neen terrori-iskun motiiviksi 
on varmistunut ääri-islamis-
tinen ideologia. Tekijä ei kui-
tenkaan kuulunut mihinkään 
organisoituun terroristisoluun, 
vaan ihaili Irakiin ja Syyriaan 
hirmuvallan pystyttänyttä Isis-
järjestöä etäältä.

Suomessa paperittomana 

oleskellut marokkolainen Ab-
derrahman Bouanane ei Krp:n 
mukaan kuitenkaan matkusta-
nut Suomeen terroristisessa 
tarkoituksessa. Radikalisoitu-
minen alkoi täällä lähes vuoden 
oleskelun jälkeen. Puhelimeen 
oli ladattu Isisin materiaalia 
kolme kuukautta ennen iskua 
ja itse päätös oli tehty vain 
muutamaa päivää ennen.

Krp:n käsityksen mukaan 
Bouananen saama kielteinen 
turvapaikkapäätös ei vaikutta-
nut hänen tekoonsa.

Rikosvälineinä oli kaksi 
keittiöveistä, jotka tekijä oli 
ottanut lähtiessään tuttavan-
sa asunnolta Kaarinasta kohti 
Turkua.

Hän oli ensin aikonut surma-
ta linja-autoasemalla nähneen-

sä lomalla olleen varusmiehen, 
mutta uskallus ei riittänyt, 
koska paikalle tuli muitakin 
ihmisiä. Kauppatorilta löytyi 
suojattomampia uhreja.

– Tapahtumat kestivät kol-
me minuuttia ja 465 metriä. 
On täysin sattumasta kiinni, 
ettei kuolonuhreja tullut kol-
me, neljä tai jopa viisi, toteaa 
tutkinnanjohtaja Olli Töyräs.

Yksi miehen uhrikseen yrit-
tämä onnistui väistämään is-
kut. Kaksi muuta kuoli ja kah-
deksan haavoittui.

Ennen tekoaan Bouanane kä-
vi moskeijan rukoushetkessä ja 
taltioi videolle uskonnollissä-
vyisen julistuksen.

– Hän jakoi videon parissa-
kin eri ryhmässä viestipalvelu 
Telegramissa samanhenkisten 

henkilöiden kesken, Töyräs 
kertoo.

Eduskunnan ulkoasiainva-
liokunnan varapuheenjohtaja 
Pertti Salolainen (kok) arvioi 
keskiviikkona, että valmisteilla 
olevien tiedustelulakien val-
tuudet olisivat ehkä riittäneet 
hälyttämään viranomaiset ja 
estämään teon.
UUTISET 8

LAJISSAAN HARVINAISUUS. Mäkihyppääjiä on Varsinais-Suomessa nykyään hyvin 
harvassa. 14-vuotias Paavo Kilpeläinen edustaa Paimion Urheilijoita, mutta lähin 
kilpakumppani hänen ikäluokassaan taitaa löytyä Helsingistä.

Paimion Varasvuoressa on Varsinais-Suomen ainoa aktiivisessa käytössä oleva 

hyppyrimäki. Sen saaminen talvikaudella hyppykuntoon on viime vuosina ollut 
onnenkauppaa.

Nyt lunta ja pakkasta on kuitenkin ollut sen verran, että mäki on saatu laitettua 
kuntoon – ainakin siihen saakka, kun sää taas lämpenee. TORSTAI 14

EU:n suurimman jäsen-
valtion pitkittynyt halli-
tuskriisi vaikutti keski-
viikkoaamuna jo laukea-
van, kun Saksan konserva-
tiivit ja sosialidemokraatit 
pääsivät sopuun kolmen 
puolueen hallituksen 
muodostamisesta.

– Tie oli pitkä, mutta us-
kon tämän olleen vaivan 
arvoista, kommentoi liitto-
kanslerina jo neljättä kaut-
ta jatkava Angela Merkel.

Ratkaisu alistetaan 
kuitenkin sosialidemo-
kraattisessa puolueessa 
SPD:ssä jäsenäänestyk-

seen, josta odotetaan tä-
pärää. Erityisesti nuorten 
jäsenten ennakoidaan 
vastustavan.

Uuden hallituksen ul-
koministeriksi on tulos-
sa europarlamentaarik-
kona pitkän uran tehnyt 
SPD:n puheenjohtaja 
Martin Schulz  ja val-
tiovarainministeriksi 
Hampurin sosialidemo-
kraattinen pormestari 
Olaf Scholz.

Sosialidemokraatit 
ajoivat neuvotteluissa 
läpi työlainsäädäntöön 
liittyviä parannuksia, joi-
ta maan elinkeinoelämä 
vastusti. 

Tämä saattaa välillises-
ti parantaa esimerkiksi 
Suomen kilpailukykyä 
suhteessa Saksaan.
MAAILMA 13

Turkulaisen lihayhtiön 
HK-Scanin viime vuoden 
tappio oli kaiken kaikki-
aan 40,3 miljoonaa euroa, 
mutta yhtiön hallituk-
sen ehdotuksen mukaan 
omistajille jaetaan silti 
osinkoa.

Rökäletappioon vai-
kutti keskeisesti se, että 
Rauman broileritehtaan 

käynnistysvaiheen vaike-
udet tuottivat tulokseen 
25 miljoonan euron loven. 

Alunperin tehtaan 
hinnaksi arvioitiin 80 
miljoonaa euroa, mutta 
keskiviikkona julkistetus-
sa tilinpäätöksessä inves-
toinnin hintalappu oli jo 
117,5 miljoonaa euroa.
TALOUS 11

Olympialaisten 
toivotaan  
lähentävän 

kisoihin osallistuvia 
maita ja urheilijoita 
toisiinsa. Aito  
sitoutuminen  
yhteisiin eettisiin 
sääntöihin voisi olla 
hyvä alku.”
PÄÄKIRJOITUS 2

Yli 80-vuotiaat Ritva ja Paul 
Wiss ovat tehneet vapaaeh-
toistyötä Pelastusarmeijan 
palvelukeskuksessa T-talolla 
lähes yhdeksän vuoden ajan.

– Tämä on pitänyt meidät 
terveinä. Olemme käyneet 
täällä jokaisena arkipäivänä 
töissä, kertoo Ritva Wiss 
surullisena.

Kahdeksan vuotta Turun 
Nummella toimineen Pelas-
tusarmeijan palvelukeskuk-
sen toiminta on loppumassa 
helmikuun lopulla.
UUTISET 4
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Pariskunta Matintalo  
ja Vuorinen keräilee  
Koreassa kisafiilistä

Turun terroristi ihaili Isisiä
33Keskusrikospoliisin mukaan Kauppatorin puukotusten motiivi oli ääri-islamismi.
33Uhriksi oli ensin joutua linja-autoasemalla liikkunut lomaileva varusmies.

Paavo Kilpeläinen harrastaa yksinäistä lajia

SPD voi yhä  
kaataa Saksan
hallitussovun
Merkel huokaisi 
helpotuksesta 
jo ennen 
jäsenäänestystä.

Jättitappion
tehnyt HK-Scan
jakaa osinkoa

Suomen tiedeyhteisön 
vastustus on saanut Tu-
run yliopiston pyörtä-
mään päätöksensä pal-
kata yhdysvaltalainen 
tähtitieteilijä Christian 
Ott. Kahden vuoden 
määräaikaiseen työsuh-
teeseen tulossa ollut Ott 
joutui edellisessä työpai-
kassaan Kaliforniassa häi-
rintäsyytösten kohteeksi.

Nobelistien tuottajana-
kin tunnettu Kalifornian 
teknillinen yliopisto Cal-
tech lomautti hänet yh-
deksän kuukauden mää-

räajaksi. Lopulta Ott itse 
irtisanoutui.

Työsuhde Turussa oli-
si alkanut maaliskuussa, 
mutta rehtori Kalervo 
Väänänen ilmoitti kes-
kiviikkona purkavansa 
sopimuksen.

– Ratkaisuun päädyin 
kuultuani laajasti tie-
deyhteisöä, hän toteaa 
tiedotteessaan.

Vielä maanantaina 
Väänänen puolusti Ottia 
Turun Sanomien haastat-
telussa.
UUTISET 4

Yliopisto perui
kohuprofessorin
Turkuun tulon

T-talolla surraan
ruoka-avun loppua

Kaarinan sivistyslautakunnan 
päätös säilyttää lukiossa mu-
siikkiteatterilinja ei lohdutta-
nut kauaa osaa linjalaisista.

Esityslistan teksti, jossa an-
nettiin ymmärtää linjalaisten 
kärsivän oppimisvaikeuksista 
raivostutti osaa opiskelijoista 
niin paljon, että he järjestivät 
keskiviikkona ulosmarssin. 

Ulosmarssineet myös 
kokevat, että linjan lakkaut-
tamista koskevissa asioissa 
opiskelijoille on suoranaisesti 
valehdeltu. 
UUTISET 7

Kaarinan lukiolaisille 
tuli mitta täyteen

MITÄ TAPAHTUI 
TURUSSA VUONNA 1918 
Miksi kaupunginvaltuuston 
porvarit otettiin panttivangiksi? 
Ketkä räjäyttivät satamassa 11 lai-
vaa? Museokeskuksen Turku 1918 
-visassa selviää, mitä Turussa 
tapahtui sata vuotta sitten. ts.fi
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Kirjailija Mike Pohjola 
halusi kuvata yhdessä teok-
sessa Suomen sisällissodan 
vaikutuksen koko maahan 
ja kaikkiin väestöryhmiin. 
Vuorovaikutteinen romaani 
Sinä vuonna 1918 pakottaa 
lukijan tekemään itse valinto-
ja tapahtumista ja katsomaan 
sotaa niin punaisen, valkoi-
sen kuin siviilin silmin.
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M
äkihypyssä on menty pit-
kään alamäkeä. Tietysti 
jos aivan tarkkoja ollaan, 
se kuuluu oikeastaan la-
jin luonteeseen, mutta 
viime aikoina suoma-
laisilta on jäänyt lajissa 
puuttumaan kuvaan-
nollisesti itse hyppyri, 
joka muuttaa painovoi-
man tuottaman vauhdin 
eteenpäin suuntautuvak-

si ilmalennoksi.
Vuodenvaihteen Keski-Euroopan mäki-

viikolla paras suomalainen oli viideskym-
menesviides. Olympialaisissa superyllätys 
voi kantaa yksittäisen kisan toiselle kier-
rokselle. Romahdus on ollut nopea. Janne 
Ahosen edellisestä mäkiviikon voitosta 
ei ole ehtinyt vierähtää kuin kymmenen 
vuotta.

Tämä kuulostaa ehkä silmänräpäykseltä 
aikuiskatsojalle, mutta Paavo Kilpeläi-
selle se on koko uran mitta. 14-vuotias 
nuorukainen ponnistaa Paimiosta, josta 
löytyy käytännössä ainoa aktiivisesti käy-
tössä oleva hyppyrimäki koko Varsinais-
Suomessa.

Ihan kuollut ei laji siis näilläkään leveyksillä 
vielä ole. Eikä välttämättä edes saattohoi-
dossa.

– Voisihan Suomen mäkihypyllä parem-
minkin mennä. En oikein muista, että 
olisi missään vaiheessa ollut oikeastaan 
mitään esikuvia, koska eivät suomalaiset 
ole 2010-luvun puolella oikein kovin hyvin 
pärjänneet. Sieltä on aika vaikea löytää 
idoleita, Kilpeläinen sanoo.

Paimiolaislähtöisen Niko Kytösahon 
uraa Kilpeläinen on jonkin verran seuran-
nut. Tuoreen suurmäen Suomen mestarin 
isoisä ja isä ovat myös hypänneet aikanaan 
Paimiossa.

Esikuvien puute onkin ehkä yksi suu-
ri syy siihen, että harrastajamäärät ovat 
pudonneet roimasti. Suunnilleen kah-
deksanvuotiaana Paimion Varasvuoren 
K58-mäen valloittanut Kilpeläinen on 
mukana yksinäisessä lajissa. Eikä puhuta 
pelkästään siitä, kuinka jokainen hyppääjä 
on lähtöpuomilla keskenään omien ajatus-
tensa kanssa.

Suomessa, varsinkaan näin etelässä, ei 
yksinkertaisesti ole hyppääjiä. Maantie-
teellisesti lähin hurjapää Kilpeläisen ikä-
luokassa löytynee Helsingistä. Kilpeläisen 
motivaatiota ikätoverien ja kansainvälisen 
menestyksen puute ei kuitenkaan ole las-
kenut:

–Ihan hyvin voi jossain vaiheessa suoma-
lainen mäkihyppy nousta uudelleen. Rin-
kiin olisi kyllä ihan kiva saada lisää väkeä.

Varsinais-Suomella on pitkä historia mä-
kihypyssä. Ehkä tunnetuin täkäläisistä 
mäistä oli Urheilupuiston hyppyrimäki, 
joka oli pystyssä vuodesta 1912 eteenpäin. 
Vuonna 1959 se luokiteltiin vaaralliseksi 
ja purettiin. Tämän lisäksi Turussa ja Tu-
run seudulla on ollut suuri joukko isompia 
ja pienempiä mäkiä, jotka ovat jo lähes 
kadonneet maastoon. Esimerkiksi Kata-
riinanlaaksosta voi edelleen paikallistaa 
vanhan hyppyrimäen paikan.

Kun Liedon Parma juhli satavuotissynt-
täreitään reilu kymmenen vuotta sitten, 
vuosikymmenen poissa käytöstä ollut Par-
maharjun hyppyrimäki laitettiin kuntoon 
talkoovoimin. Vuonna 2009 hypättiinkin 
Liedossa pikkumäen SM-kisat, kokonaista 
neljäkymmentä vuotta mäen avajaiskisan 
jälkeen. 

Montaa vuotta kunnostetun Parmahar-
jun tornista ei kuitenkaan tultu alas, sillä 
viimeisimmät kisat järjestettiin vuonna 
2013. Rakenteita pidetään kuitenkin edel-
leen kunnossa, ja nyt Liedossa puuhataan 
mäkikisaa maaliskuun alkuun viiden vuo-
den tauon jälkeen. Harrastamista Liedossa 
haittaa monen muun seikan lisäksi se, että 
aloittamaan pitäisi päästä paljon pienem-
mistä mäistä.

Hieman ennen vuosituhannen vaihdetta 
elettiin näillä seuduilla mäkihypyn suhteen 
toivorikasta aikaa. Peräkkäisinä vuosina 
saatiin mäet ensin Marttilan Huhtaanmä-
elle ja tämän jälkeen Loimaan Kauhanojal-
le. Samoihin aikoihin Paimiossakin vanha 
mäki purettiin uuden tieltä.

Marttilassa oli toimintaa isommin vii-
meksi talvella 2009–10, mutta sen jälkeen 
on ollut hiljaisempaa. Mäen saaminen hyp-

pykuntoon vaatii valtavan työn, jonka he-
delmät saattavat kadota yhdessä yössä. Se 
alkaa väkisinkin turhauttaa.

– Siitä on nyt neljä tai viisi vuotta aikaa, 
kun viimeksi yritettiin. Yhtenä päivänä 
päästiin hyppäämään, ja sitten tuli vesisa-
de, Jarmo Kujanpää Marttilan Murrosta 
selittää.

Loimaalla mäki nousi kyläseuratoiminnan 
kautta, mutta sielläkin on vietetty viime 
vuodet hiljaiseloa. Aikanaan Loimaalla käy-
tiin ahkerasti kisoissa alueen varsinaisista 
mäkihyppyseuroista, sillä Kauhanojan ky-
lällä oli tarjota erikoislaatuista herkkua:

– Tänne tultiin mielellään hyppäämään, 
koska täällä oli yleisöä. Loimaalaisille tämä 
oli uusi juttu, ja mäki on helppojen yhteyk-
sien päässä, Kauhanojan kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Pekka Ahokas kertoo.

Kymmenvuotisjuhlakisaan saatiin mu-
kaan samana vuonna veteraanien maail-
manmestaruuden voittanut Matti Ny-
känen, jolla on muuten hallussaan myös 
Parmaharjun mäkiennätys.

Keli kuitenkin koitui kohtaloksi.
– Kävi niin, että tuli kauhea suojasää. 

Ihan viimeisenä päivänä kuskattiin vielä 
lunta paikalle, mutta se oli lopulta niin 
sohjoa, että tein päätöksen, ettei mäes-
tä voi hypätä turvallisuussyistä, Ahokas 
muistelee.

 
Kilpeläisen kotimäellä Paimion Varasvuo-
rella on yksi etu naapureihinsa nähden: 
siellä voi hypätä myös kesällä. Tämä seikka 
onkin ehkä pitänyt mäkihypyn vielä hen-
gissä näillä main. Oikeastaan kesäsesonki 
on jopa talvea vilkkaampi.

Jäiseen muovimäkeen ei oikein voi hypä-
tä, joten talvella Varasvuorikin vaatii lunta 
peitokseen ollakseen hyppykuntoinen. Sitä 
voidaan lumisateen puuttuessa tykittää, 
mutta Paimion Urheilijoiden lumitykki-
vanhus vaatii toimiakseen noin kymmenen 
asteen pakkasen. 

Hyppyrimäen saaminen harjoittelu- tai 
kilpailukuntoon on näin etelässä onnen-
kauppaa. Parin viime viikon aikana on 
kuitenkin suotu sen verran lunta ja pak-
kasta, että Varasvuorellakin on saatu mäet 
kuntoon.

Paimiossa on huomattu yksi positiivi-
nen ilmiö. Osa nuorena hypänneistä palaa 
uudelleen mäkeen vanhemmalla iällä. Pai-
mion Urheilijoiden noin kymmenhenkises-
sä mäkihyppyringissä vanhin edustaja on 
ylittänyt jo viidenkympin virtsanpylvään.

Paluu hyppyrimäkeen on varmasti teho-
kas hoitokeino ikäkriiseihin helposti liitet-
tävään vauhtikuumeeseen. Toiset ostavat 
moottoripyörän ja toiset liitelevät suksilla 
muutamia kymmeniä metrejä.

Mikä sitten saa varsinaissuomalaisen 
teinimäkikotkan uudelleen ja uudelleen 
hyppytorniin, vaikka lunta ei usein ole 
nimeksikään ja iso osa ympärillä olevista 
hyppääjistä kilpailee junnukisojen sijaan 
veteraanisarjoissa?

– Jos se hyppy on lähdössä hyvin, niin 
onhan siinä nokalla aika makee fiilis, Kil-
peläinen myhäilee.

Mäkihypyn  
harrastaminen  
Varsinais-Suomessa  
on taistelua leutoja  
talvia vastaan.  
Taivaalta ja tykistä  
saatu lumi on  
harvinaista herkkua.

Mikko Perttunen teksti // Jori Liimatainen kuva

Oispa lunta  
joka talvi

Paimion Varasvuo-
ri on Paavo Kilpe-
läisen kotimäki.

TURKU
SALO

LOIMAA

MARTTILA

PÖYTYÄ

PARAINEN

PAIMIO

LIETO

10km

4

3

1

2

9

10

1

Hyppyrimäkiä  
Varsinais-Suomessa

1. Varasvuori Paimiossa  
(ainoa aktiivisesti käytössä oleva)
2. Parmaharju Liedossa
3. Huhtaanmäki Marttilassa
4. Kauhanoja Loimaalla

”IHAN HYVIN VOI JOSSAIN VAIHEESSA SUOMALAINEN 
MÄKIHYPPY NOUSTA UUDELLEEN.   
RINKIIN OLISI KYLLÄ IHAN KIVA SAADA LISÄÄ VÄKEÄ.”


