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Solmi välipelirauha kesäksi
Jos lapsesi suhaa lomallaan päivät ja yöt
netin pelimaailmassa, ota käyttöön digipelipaasto. Koneen ulkopuoliselle elämälle
jää aikaa, kun laaditte pelaamiselle yhdessä aikataulun. Peliajan päättymisestä voit
muistuttaa herätyskellolla. Sääntöjen noudattamista on helpompi valvoa, jos kone

on sijoitettu perheen yhteisiin tiloihin. Pelipaussi tehostuu, jos myös kaverit ovat siinä mukana. Suomen Mielenterveysseura
on laatinut pelipaussiohjeet, joissa on vinkkejä muun muassa pelipäiväkirjan pitämisestä.
(STT)

Suomalainen retkikunta vaelsi tuntemattomaan

VIIKON TÄRPIT

MAANANTAI 23.6. Kolmen pointin pääministeri

Taikavuori mursi ennakkoluulot
Sebastian Koskinen (KP)
Erämaata, ydinuhkia, aseistettuja poliiseja eikä ainakaan vuoria. Tällaisia ajatuksia Pekka
Junkala ja kolmetoista muuta
retkeläistä pohtivat vielä muutama viikko sitten. Horisontissa häämötti Damavand ja maa,
josta medialla tai kenellä muullakaan ei juuri ollut mitään hyvää sanottavaa.
Ei olisi varmaan Junkalallakaan, ellei hän olisi viime vuonna Kiinassa tavannut tulevaa
retkiopastaan. Toisin kuitenkin
kävi, kun iranilainen kiipeilijä
Mohammad tokaisi Junkalalle,
että ensi kerralla nähdään Iranissa. Siitä se sitten lähti.
– Oli sellainen mielikuva, että
tuollahan on vain autiomaata.
Googlailtuani opin, että maasta
löytyy Lähi-idän korkein vuori,
Junkala naurahtaa.
Matka ei suinkaan ollut Junkalan ensimmäinen. Vuodesta 1999 kiipeillyt kokkolalainen jäi koukkuun korkeisiin ilmanaloihin
laskuvarjojääkärinä ollessaan. Oma harrastus
laajeni, kun Junkala aloitti retkien järjestämisen. Hänen johdollaan on lähivuosina kokkolastakin lähtenyt seikkailijoita
muun muassa Kilimanjaroon ja
Nepaliin.
Iranin matkalle ei siis ollut
vaikea saada lähtijöitä mukaan.
– Istuimme Nepalin porukan
kuvaillassa, missä sitten ehdotin tätä reissua. Paikat menivätkin siltä istumalta suunnilleen
täyteen. Oli yllättävää huomata, kuinka ennakkoluulottomasti ihmiset olivat mukana.

Ei sellainen maa kuin
luullaan
Kun määränpäänä on Iranin kaltainen valtio, jännitysnäytelmä
alkaa yleensä jo ennen laskeutumista. Junkalan ryhmällä kävi tuuri, koska Mohammad oli
järjestänyt heille Iranin päästä viisumit ja kiipeilyluvat. Niiden saaminen ei yleensä onnistu helposti.
– Olimme maksaneet jo matkat, joten kyllähän se jännitti.
Matkalaukut täytettiin tava-

Eduskunta kokoontuu äänestämään pääministeristä, ja presidentti nimittää uuden hallituksen. Ehdolle uusiksi ministereiksi Henna Virkkusen ja Alexander Stubbin tilalle on nostettu ainakin Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laasonen ja Lenita Toivakka.
Tuleva pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Alexander
Stubb on kuuluisa kolmen pointin puheistaan. Mitkähän ovat uuden hallituksen kolme pointtia?

KESKIVIIKKO 25.6. Lakivaliokunta pohtii
tasa-arvoista avioliittolakia
Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista kuumensi kansanedustajien tunteita lähetekeskustelussa helmikuussa. Tänään lakivaliokunta äänestää, näyttääkö se aloitteelle vihreää valoa. Aloitteen vastustajia kismittää se, että läpimenon vaikutukset eivät
ulotu vain samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuteen vaan
myös adoptio-oikeuteen. Kannattajat puolestaan muistuttavat,
että aloitteen takana on suuri osa suomalaisia ja että laissa on
vain voittajia.

TORSTAI 26.6. Saimaannorppa on loppukesästä
vaarassa joutua verkkoon
Kuuteille koittaa vaaralliset ajat, kun uhanalaisen saimaannorpan suojelemiseksi säädetty verkkokalastuskielto päättyy kesäkuun lopussa. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan vuosittaisten norppakuolemien määrä on pysynyt samalla tasolla keväisestä verkkokalastuskiellosta huolimatta. Pyydyskuolemat ovat vain
siirtyneet loppukesälle ja syksylle.
Verkkokalastuskiellolla yritetään pitää noin 310 yksilön norppakanta hengissä.
LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Kontrasti kolean vuoristoilman ja alla paahtavan aavikon välillä on suuri. Ripeällä vauhdilla etenevä retkikunta valloitti Damavandin 5600 metriä viidessä vuorokaudessa. PEKKA JUNKALA
roiden lisäksi käteisellä, koska
länsimaiden boikottien takia
maksukortteihin ei voi luottaa.
Kun kone saapui Istanbulin välilaskun jälkeen Teheraniin, romuttuivat negatiiviset mielikuvat täysin, Junkala kertoo.
– Monet sekoittavat Iranin ensinnäkin Irakiin, ja uutiset Iranista ovat hyvin yksiulotteisia.
Totuus on, että infrastruktuuri Teheranissa on kuin välimeren kaupungissa, ihmiset ovat
ystävällisiä ja kiinnostuneita.
Olen käynyt noin 50 eri maassa
ja Iran menee kyllä viiden kärjen joukkoon.
Kulttuurieroilta retkeläiset eivät tietenkään välttyneet, mutta alusta asti asenne oli ”maassa maan tavalla”. Seurueen naiset saivat opastusta Suomessa

asuvalta afgaaninaiselta pukeutumisesta ja sesongin muotiväreistä, ja miehet oppivat, ettei
heidänkään sovi näyttää paljasta pintaa. Miehet voivat kätellä
miehiä mutteivät naisia, naiset
saavat itkeä julkisesti, miehet
eivät. Seikkailijat saivat yllätyksekseen myös kutsun Suomen
suurlähetystöön syömään, saunomaan ja seuraamaan perinteisiä esityksiä.

Kohti lohikäärmeen
pesää
Teheranin viiden tähden hotelli vaihtui karavaanarimajataloon ja minibussi maastoautoihin ja muuleihin, kun retkikunta aloitti koitoksen kohti Damavandia. Junkala kertoo, että
huiputus tehtiin nopeasti ja tie-

MUKANA MATKASSA

Pekka Junkala Kokkola
Reijo Linnola Vaasa
Olli Salonen Nokia
Tommi Niemi Kokkola
Seppo Ingberg Järvenpää
Petri Kulha Kokkola
Lotta Sandvik Kuusamo
toisella riskillä.
– Halusimme nähdä lyhyessä
ajassa myös muutakin kuin vuoren. Kävimme suola-aavikoilla ja
perinteisessä kaupungissa, Kashanissa.
Neljänkymmenen asteen helteestä retkikunta siirtyi miinus
kymmenen pakkaseen, kuvailee
Junkala suurta kontrastia. Mui-

Mohammad Hajabolfath Teheran
Heidi Luokkala Kokkola
Vivan Nyman Kokkola
Henry Hagnäs Oslo
Stig Sandvik Teerijärvi
Keijo Kangasluoma Kokkola
John Hagnäs Kokkola
Eila Hagnäs Kokkola
naisten zarahustralaisten tarujen mukaan Damavandiin on
kahlehdittu Aži Dahka, kolmipäinen lohikäärme.
– Sellaista emme nähneet,
mutta huipun tuntuman kuumat rikkikaasut olivat kuin lohikäärmeen kidasta.
Kymmenestä huiputukseen
lähteneestä kiipeilijästä lopulta

TORSTAI 26.6. Kuka on vuoden Mr. Gay Finland?
Kuka perii Aleks Vehkalan manttelin ollen tämän vuoden Mr. Gay
Finland? Kilpailu järjestetään vuosittain sukupuolivähemmistöjen Pride-teemaviikolla. Nyt viidettä kertaa järjestettävä mallikilpailu tukee homoseksuaalien miesten ylpeyttä olla avoimesti oma
itsensä sekä homomiesten yhteisöllisyyttä.

kuusi pääsi huipulle. Noin 5600
metrin vuoren valloituksesta
haasteellista teki nopea vauhti, 1400 korkeusmetriä vuorokaudessa.
Nopeasti murtuivat ennakkoluulotkin, matkalla vuorelle
ja alas sieltä takaisin kohti koti-Suomea.

LEHTIKUVA/MIKKO STIG

PERJANTAI 27.6. Jenni Haukio ylistää kirjoja
Vanhan kirjallisuuden päivillä

Pekka Junkalalla ja Mohammad Hajabolfathilla on takana
lukuisia järjestettyjä retkiä ja saavutettuja huippuja.
PEKKA JUNKALA

AL

Neljästätoista kiipeilijästä kaksi olivat ensikertalaisia. Iso
osa kuvan retkeilijöistä on seikkailut yhdessä jo useamman
kerran. JOHN HAGNÄS

alkaa

–50%

–50%

–80%

RUNSAASTI
KEHYKSIÄ

AURINKOLASIT

Dyynit ja suola-aavikot edustavat perinteisempää kuvaa
Iranista. Korkeuksiin kipuamisen suosio on silti jatkuvassa
nousussa maassa. PETRI KULHA

Vanhan kirjallisuuden päivät on Sastamalan Vammalassa järjestettävä kulttuuritapahtuma, joka kerää vuosittain noin 20 000 lukutoukkaa vanhan kirjallisuuden pariin. Avajaisten pääpuheenvuoron käyttää kansanedustaja Timo Soini ja loppuhuipennuksena kuullaan Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkö Jenni Haukion esittämä Kirjan ylistys.

OPTIKON
NÄÖNTARKASTUS

0

€

AJANVARAUS SILMÄLÄÄKÄRILLE TAI OPTIKOLLE 010 190 200
KOKKOLA 020 760 8725* PIETARSAARI 020 712 2270* YLIVIESKA 020 760 8800*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Tarjous voimassa 20.7.2014 asti ostaessasi kehykset ja linssit. Kehykset erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35€), ei koske piilolasinäöntarkastusta. Ei muita alennuksia. Mallistot vaihtelevat
myymälöittäin. Aurinkolasitarjous koskee normaalihintaisia aurinkolaseja ilman voimakkuuksia, ei koske Bvlgarin, Chanelin, Diorin, Escadan, Givenchyn ja Oakleyn aurinkolaseja.

