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• Suomalais-ruotsalainen kaup-
pakamari avasi ensimmäisen in-
formaatiopisteensä Tornioon. 
Sen myötä suomalaisten yritys-
ten on yhä helpompi ottaa toi-
minnassaan ensimmäinen askel 
Ruotsin rajan yli. 
Suomalais-ruotsalaisen kauppa-
kamarin (Finsve) toimitusjohta-
ja Kjell Skoglund vihki Bothni-
an Business House -yritystalos-
sa sijaitsevan informaatiopisteen  

käyttöön keskiviikkona.
– Tämän myötä saamme aikaan 

verkostoja kehittävää yhteistyötä. 
Pitkässä juoksussa tarkoitukse-
na on tietenkin, että alueen bis-
neselämä ja kaupanteko vilkas-
tuvat, Skoglund saatteli pisteen 
toiminnan käyntiin avajaispu-
heessaan.

Informaatiopiste palvelee eri-
tyisesti pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä, jotka haluavat aloittaa lii-
ketoimintansa Ruotsin markki-
noilla. Se tarjoaa yrittäjille yhtey-

den Kauppakamariin ja tätä kaut-
ta ohjeita sekä apua monenlaisiin 
käytännön asioihin. 

AjAnkohTAISEn tiedon lisäksi in-
formaatiopiste auttaa suomalaisia 
yrittäjiä myös Ruotsin puolella 
toimivien verkostojen ja yhteis-
työkumppaneiden etsimisessä.  

Avajaisissa Tornion kaupungin-
johtaja Timo Nousiainen ilmaisi 
koko alueen tyytyväisyyden uu-
desta neuvontapisteestä. 

– Tärkeintä on, että kauppa ke-

hittyy ja kasvaa. Silloin tänne saa-
daan investointeja, työpaikkoja ja 
sitä kautta elinvoimaa. Pisteen 
avaaminen symboloi isoja asioi-
ta, joita tässä tapahtuu, Nousiai-
nen sanoo. 

Kauppakamarin kanssa yhteis-
työssä pistettä ovat olleet perus-
tamassa Tornionlaakson Neuvos-
to, Haaparannan ja Tornion elin-
keinoelämän edustajat sekä Tor-
nionlaaksosta kotoisin oleva yrit-
täjä Micael Blomster.

SkoglUnd muistuttaa, että Suo-
mi tarvitsee Ruotsia monellakin 
tapaa enemmän kuin koskaan en-
nen. 
   Alueellinen yhteistyö on hänen 
mukaansa pilari, joka tukee mai-
den vientiä ja taloutta. 

– Tämän tyyppistä yhteistyötä 

Informaatiopisteestä tukea 
Ruotsiin tähtääville yrityksille

• RovAnIEmI. Poliisi pysäyt-
ti Rovaniemellä epävarmasti 
ajaneen auton, jonka kuljettaja 
vaikutti juopuneelta.

Seulonta-alkometrin tulos 
näytti 2,17 promillea. Miehel-
lä ei ollut myöskään voimas-
saolevaa ajo-oikeutta. Auton 
omistaja istui autossa mat-
kustajana ja häntä puolestaan 
epäillään kulkuneuvon luovut-
tamisesta juopuneelle.

Törkeän rattijuopumuksen 
raja on 1,2 promillea. Kuljet-
tajaa epäillään myös kulku-
neuvon kuljettamisesta oi-
keudetta.

Hitsaustyöt 
sytyttivät eristeet, 
palokunta paikalle
• kEmIjäRvI. Kemijärven Sär-
keläntiellä rakennustyömaan 
hitsaustyöt pääsivät hieman 
ylikuumenemaan.

Seurauksena läheiset eris-
teet lähtivät kytemään ja pa-
lokunta hälytettiin paikalle.

Rakennusmiehet olivat saa-
neet jo palon sammutettua, 
kun pelastuslaitos saapui pai-
kalle. Rakennusmiehet joutui-
vat kuitenkin pelastuslaitok-
sen mukaan purkuhommiin 
ennen töiden uudelleenaloit-
tamista.

Salama rikkoi 
muuntajia ja kuori 
1,5 km johtoa
• InARI. Ukkonen jyrisi ja te-
ki tuhojaan Akujärven ja Nel-
limin suunnalla Inarissa maa-
nantaina. Ukonilma pätki säh-
köjä ja salama rikkoi kaksi 
muuntajaa. Toinen muunta-
jista syttyi tuleen. 

Vellivaarassa salama kuori 
1,5 kilometriä johtoa. Nellimin 
kylä sai sähköt tiistaina yöllä 
kello 1.51.

Ruokakaupat ovat 
auki juhannuksena
• hElSInkI. Ruokakaupat ovat 
pääsääntöisesti auki juhan-
nuksena, kertovat S-ryhmä ja 
Kesko. Aukioloajat vaihtelevat 
kaupoittain.

S-ryhmän ja Keskon kau-
pat ovat niin juhannusaatto-
na kuin -päivänä auki kuuteen 
saakka.

Perjantaina kaupat aukeavat 
normaaliin aikaan, ja lauantai-
na kello 9 tai 12 välillä. 

Lidl-myymälät ovat aattona 
auki neljään. Juhannuspäivänä 
Lidlit ovat kiinni. STT

Rattijuoppo  
puhalsi  
törkeät lukemat

VelliVaarassa muuntaja 
syttyi ilmiliekkeihin ukonilman 
aikana.

Onneksi 
uida voi 
säällä kuin 
säällä

●● Perjantai on todennäköisesti 
juhannusviikonlopun lämpimin 
päivä. Erkki Vierimaa virkistäytyy 
luonnonvesissä lämpötiloista 
riippumatta.

Anna Ruohonen

• Yksi asia tekee kesällä uimises-
ta asteen haastavampaa kuin tal-
visesta avantouinnista. Kesäisin 
vesi on kylmempää kuin ilma. Ve-
den ja ilman välinen kontrasti on 
suurempi.

Se on kuitenkin sivuseikka 
rovaniemeläiselle  Erkki Vieri-
maalle, 82, joka ui kesät talvet.

Vierimaan motto kuuluu, että 
niin kauan kuin vesi on vettä, se 
on lämmintä. Vesi ei siis ole kos-
kaan kylmää. Vain jää on kylmää.

– Edes alijäähtynyt vesi ei ole 
kylmää, Vierimaa tarkentaa. 

Tänä juhannuksena ei kenen-
kään tarvitse todennäköisesti pu-
lahtaa hyisiin vesiin. Juhannuk-
sen sääennuste on epävakaa, mut-
ta lämpötilan odotetaan pysyvän 
yli 15 asteessa suurimmassa osas-
sa Lappia koko viikonlopun ajan.

Vain pohjoisimmassa Lapissa 
on hieman viileämpää.

jUhAnnUSAATTonA perjantai-
na ukkosen ja sadekuurojen to-
dennäköisyys on suuri varsinkin 
Lapissa, kertoi Ilmatieteenlaitos 
keskiviikkona. 

Sateiden tarkat reitit ovat vielä 
epävarmoja ja sateen paikka saat-
taa muuttua lyhyessä ajassa pa-
rillasadalla kilometrillä alkupe-
räisestä ennustuksesta. 

Mitä paikallisempi säätieto ha-

lutaan, sitä vaikeampaa sen en-
nustaminen on.

Juhannussään ennustukset 
ovatkin eläneet pitkin viikkoa. 
Ilmatieteenlaitoksen eilen kes-
kiviikkona laatiman ennustuk-
sen mukaan Lapissa saattaa sa-
taa vettä myös lauantaina ja sun-
nuntaina. 

Erkki Vierimaa ei ota säästä 
stressiä. Sitäpaitsi Vierimailla 
vietetään todennäköisesti par-
vekejuhannus.

TERvolAn Koivusta kotoisin ole-
va Vierimaa ui ensimmäisen ker-
ran valjastamattomassa Kemijo-
essa 1940-luvulla.

– Nyt vanhempana olen alka-
nut arvostaa, jos pystyn tunte-
maan pohjan jalkojeni alla. Siitä 
tulee turvallinen olo, kun tietää, 
että vedestä pääsee helposti pois. 

Kahdeksan vuosikymmentä 
myöhemmin jokivedellä on sama, 
miellyttävä vaikutus. Veteen pää-
see aina ja se virkistää joka kerta.

– Toivon, että saan uida Kemi-
joessa kymmenenä vuosikym-
menenä.

Tilastojen mukaan Vierimaa 
on ehtinyt elämänsä aikana ko-
kea yli neljäkymmentä aurinkois-
ta juhannusta, sillä joka toinen 
juhannus on tilastojen mukaan 
aurinkoinen.

Tosin myös viime juhannus oli 
säältään epävakaa.

erkki Vierimaalla oli juhlapäivä jo ennen juhannusta. Pari viikkoa sitten                  tehty silmäoperaatio pakotti Vierimaan pysymään poissa vedestä, mutta nyt hän saa jälleen uida.

Vierimaa ui Rovaniemellä Valdemarin rannassa yleensä vain talvisin, 
kun rannassa on avanto.
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tarvitaan, jos haluamme nostaa 
Suomen nykyisestä vaikeasta ta-
loudellisesta tilanteesta, Skog-
lund painottaa.

– On myös tärkeää, että Ruot-
siin lähtevien suomalaisfirmojen 
tuotteet ja palvelukonseptit ovat 
kunnossa. Ruotsissa on kova kil-
pailu, hän jatkaa. 

Skoglundin mukaan informaa-
tiopisteen avaaminen on osa 
Kauppakamarin kehitys- ja laa-
jentamistyötä, joka mahdollistaa 
tietojen lisäämisen myös molem-
pien maiden paikallisella tasolla. 

Ensi syksynä 80 vuotta täyttävä 
Suomalais-ruotsalainen kauppa-
kamari tarjoaa yrittäjille konsult-
ti- ja jäsentoimintaa. 

Sen päätoimipiste sijaitsee Suo-
men suurlähetystön tiloissa Tuk-
holman Gärdetilla.
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Poiminta

Tästä syystä sääennustukset muuttuvat 
  • Juhannuksen säätä on vat-

vottu ainakin kuukauden ajan. 
Välillä on luvattu hellettä, välillä 
sadetta. Miksi?

LIIAn AIkAInEn ALoITUS 
  • syy on yksinkertainen: sääen-

nusteiden seuranta aloitetaan 
liian varhain, jopa kuukautta 
ennen, jolloin ennustettavuutta 
ei vielä ole.

SUomEn ILmASTo
  • Toinen syy on suomen ilmas-

to. Vuodenaika vaihtuu juuri ju-
hannuksena, kesä alkaa yleensä 
kunnolla vasta sen jälkeen. 

  • Vuodenajan vaihtuessa sääen-
nusteiden epävarmuus lisääntyy.

  • Lisäksi juhannus vietetään 
yleensä ulkona. 

  • sen takia säätä seurataan eri-
tyisen tarkkaan.

HAASTAvA vUoSI
  • Tämän vuoden juhannussää 

on ollut meteorologeille haasta-
va ennustaa, sillä suomi on juuri 
nyt ilmamassojen rajavyöhyk-
keessä. suursäätila on pysynyt 
samana, mutta sateiden ja hel-
teiden paikka saattaa vaihdella 
kartalla parillasadalla kilomerillä.

Lähde: Ilmatieteenlaitos

anssi  JokiranTa

erkki Vierimaalla oli juhlapäivä jo ennen juhannusta. Pari viikkoa sitten                  tehty silmäoperaatio pakotti Vierimaan pysymään poissa vedestä, mutta nyt hän saa jälleen uida.

• HELSInkI. Revontulien pok-
sahduksille ja räsähdyksille 
on löytynyt selitys, kertoo 
Aalto-yliopisto.

Äänet syntyvät, kun revon-
tuliin liittyvä magneettimyrs-
ky saa ilmakehän sulkuker-
rokseen kertyneet sähkövara-
ukset purkautumaan. Silloin 
syntyy mittauksissa näkyviä 
magneettipulsseja, jotka kuu-
lostavat paukahtelulta.

Havaintoja revontulien ää-

Revontulien  
äänille on nyt  
löytynyt selitys

nistä on tehty vain tyynellä 
säällä. 

Silloin ilma ei sekoitu, vaan 
lämmin ilma nousee ylös koh-
ti kylmempää kerrosta. 

Lämmin ilma ja sen mukana 
kulkeutuvat negatiiviset va-
raukset kuitenkin pysähtyvät 
niin sanottuun sulkukerrok-
seen juuri ennen kylmempää 
ilmakerrosta. 

Sulkukerroksen yläpuolelle 
kertyy vastaavasti positiivisia 
varauksia.

Lopulta magneettimyrsky 
rikkoo sulkukerroksen ja saa 
varaukset purkautumaan rä-
tinän saattelemana.

Äänet syntyvät noin 70 
metrin korkeudessa. STT

kEmI •  Täikön torille ja kä-
velykadulle Kemiin nousee 
torstaina perinteisesti lukui-
sia myyntikojuja Kauppama-
ratonin merkeissä. 
    Päivää siivittää monenlai-
nen tekeminen sekä lapsille 
että aikuisille. 

Täikön torilla nähdään 
muun muassa The Pioneers, 
No Swap sekä Kemi Facto-
ri, joka on Kemin kaupun-
gin nuorisotyön käynnistä-
män tapahtuma- ja musiik-
kituotantoihin erikoistu-

Veeti Kallio 
esiintyy kauppa-
maratonilla

 Kalliolta ilmestyi  
keväällä soololevy  
”Vereslihalla” neljän 
vuoden tauon jälkeen.

neen projektin musiikillinen  
tiivistymä.

Kauppamaratonin pää-
esiintyjä on Veeti Kallio, jol-
ta ilmestyi keväällä soololevy 
”Vereslihalla” neljän vuoden 
tauon jälkeen. 

Kauppamaraton viihdyttää 
kemiläisiä aamusta myöhään 
yöhön. 

Tarkemmin ohjelmaan voi 
tutustua osoitteessa www.ke-
mitiimi.fi.


