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Rattijuoppo
puhalsi
törkeät lukemat
Rovaniemi. Poliisi pysäyt•ti Rovaniemellä
epävarmasti

ajaneen auton, jonka kuljettaja
vaikutti juopuneelta.
Seulonta-alkometrin tulos
näytti 2,17 promillea. Miehellä ei ollut myöskään voimassaolevaa ajo-oikeutta. Auton
omistaja istui autossa matkustajana ja häntä puolestaan
epäillään kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle.
Törkeän rattijuopumuksen
raja on 1,2 promillea. Kuljettajaa epäillään myös kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Hitsaustyöt
sytyttivät eristeet,
palokunta paikalle

•

Kemijärvi. Kemijärven Särkeläntiellä rakennustyömaan
hitsaustyöt pääsivät hieman
ylikuumenemaan.
Seurauksena läheiset eristeet lähtivät kytemään ja palokunta hälytettiin paikalle.
Rakennusmiehet olivat saaneet jo palon sammutettua,
kun pelastuslaitos saapui paikalle. Rakennusmiehet joutuivat kuitenkin pelastuslaitoksen mukaan purkuhommiin
ennen töiden uudelleenaloittamista.

Vellivaarassa muuntaja

syttyi ilmiliekkeihin ukonilman
aikana.

Salama rikkoi
muuntajia ja kuori
1,5 km johtoa

•

Inari. Ukkonen jyrisi ja teki tuhojaan Akujärven ja Nellimin suunnalla Inarissa maanantaina. Ukonilma pätki sähköjä ja salama rikkoi kaksi
muuntajaa. Toinen muuntajista 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 kaupat ovat niin juhannusaattona kuin -päivänä auki kuuteen
saakka.
Perjantaina kaupat aukeavat
normaaliin aikaan, ja lauantaina kello 9 tai 12 välillä.
Lidl-myymälät ovat aattona
auki neljään. Juhannuspäivänä
Lidlit ovat kiinni. STT
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Onneksi
uida voi
säällä kuin
säällä
●●Perjantai on todennäköisesti

juhannusviikonlopun lämpimin
päivä. Erkki Vierimaa virkistäytyy
luonnonvesissä lämpötiloista
riippumatta.
Anna Ruohonen

asia tekee kesällä uimises•ta Yksi
asteen haastavampaa kuin tal-

visesta avantouinnista. Kesäisin
vesi on kylmempää kuin ilma. Veden ja ilman välinen kontrasti on
suurempi.
Se on kuitenkin sivuseikka
rovaniemeläiselle Erkki Vierimaalle, 82, joka ui kesät talvet.
Vierimaan motto kuuluu, että
niin kauan kuin vesi on vettä, se
on lämmintä. Vesi ei siis ole koskaan kylmää. Vain jää on kylmää.
– Edes alijäähtynyt vesi ei ole
kylmää, Vierimaa tarkentaa.
Tänä juhannuksena ei kenenkään tarvitse todennäköisesti pulahtaa hyisiin vesiin. Juhannuksen sääennuste on epävakaa, mutta lämpötilan odotetaan pysyvän
yli 15 asteessa suurimmassa osassa Lappia koko viikonlopun ajan.
Vain pohjoisimmassa Lapissa
on hieman viileämpää.
Juhannusaattona perjantai-

na ukkosen ja sadekuurojen todennäköisyys on suuri varsinkin
Lapissa, kertoi Ilmatieteenlaitos
keskiviikkona.
Sateiden tarkat reitit ovat vielä
epävarmoja ja sateen paikka saattaa muuttua lyhyessä ajassa parillasadalla kilometrillä alkuperäisestä ennustuksesta.
Mitä paikallisempi säätieto ha-

lutaan, sitä vaikeampaa sen ennustaminen on.
Juhannussään ennustukset
ovatkin eläneet pitkin viikkoa.
Ilmatieteenlaitoksen eilen keskiviikkona laatiman ennustuksen mukaan Lapissa saattaa sataa vettä myös lauantaina ja sunnuntaina.
Erkki Vierimaa ei ota säästä
stressiä. Sitäpaitsi Vierimailla
vietetään todennäköisesti parvekejuhannus.
Tervolan Koivusta kotoisin ole-

va Vierimaa ui ensimmäisen kerran valjastamattomassa Kemijoessa 1940-luvulla.
– Nyt vanhempana olen alkanut arvostaa, jos pystyn tuntemaan pohjan jalkojeni alla. Siitä
tulee turvallinen olo, kun tietää,
että vedestä pääsee helposti pois.
Kahdeksan vuosikymmentä
myöhemmin jokivedellä on sama,
miellyttävä vaikutus. Veteen pääsee aina ja se virkistää joka kerta.
– Toivon, että saan uida Kemijoessa kymmenenä vuosikymmenenä.
Tilastojen mukaan Vierimaa
on ehtinyt elämänsä aikana kokea yli neljäkymmentä aurinkoista 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

Vierimaa ui Rovaniemellä Valdemarin rannassa yleensä vain talvisin,
kun rannassa on avanto.

Informaatiopisteestä tukea
Ruotsiin tähtääville yrityksille
Tiia-Maria Juuso

Suomalais-ruotsalainen kaup•pakamari
avasi ensimmäisen in-

formaatiopisteensä Tornioon.
Sen myötä suomalaisten yritysten on yhä helpompi ottaa toiminnassaan ensimmäinen askel
Ruotsin rajan yli.
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (Finsve) toimitusjohtaja Kjell Skoglund vihki Bothnian Business House -yritystalossa sijaitsevan informaatiopisteen

käyttöön keskiviikkona.
– Tämän myötä saamme aikaan
verkostoja kehittävää yhteistyötä.
Pitkässä juoksussa tarkoituksena on tietenkin, että alueen bisneselämä ja kaupanteko vilkastuvat, Skoglund saatteli pisteen
toiminnan käyntiin avajaispuheessaan.
Informaatiopiste palvelee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka haluavat aloittaa liiketoimintansa Ruotsin markkinoilla. Se tarjoaa yrittäjille yhtey-

den Kauppakamariin ja tätä kautta ohjeita sekä apua monenlaisiin
käytännön asioihin.
Ajankohtaisen tiedon lisäksi in-

formaatiopiste auttaa suomalaisia
yrittäjiä myös Ruotsin puolella
toimivien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden etsimisessä.
Avajaisissa Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen ilmaisi
koko alueen tyytyväisyyden uudesta neuvontapisteestä.
– Tärkeintä on, että kauppa ke-

hittyy ja kasvaa. Silloin tänne saadaan investointeja, työpaikkoja ja
sitä kautta elinvoimaa. Pisteen
avaaminen symboloi isoja asioita, joita tässä tapahtuu, Nousiainen sanoo.
Kauppakamarin kanssa yhteistyössä pistettä ovat olleet perustamassa Tornionlaakson Neuvosto, Haaparannan ja Tornion elinkeinoelämän edustajat sekä Tornionlaaksosta kotoisin oleva yrittäjä Micael Blomster.
Skoglund muistuttaa, että Suo-

mi tarvitsee Ruotsia monellakin
tapaa enemmän kuin koskaan ennen.
Alueellinen yhteistyö on hänen
mukaansa pilari, joka tukee maiden vientiä ja taloutta.
– Tämän tyyppistä yhteistyötä

