
Näkökulmat Uutiset TS2 Verkossa Tänään
Seuraavia
kuntavaaleja
kannattaa ly-

kätä vielä toisenkin
kerran, jotta ne voi-
daan pitää yhtä aikaa
ensimmäistenmaa-
kuntavaalien kanssa
lokakuussa 2017.
Tuplavaalien usko-
taan kannustavan
äänestäjät paremmin
liikkeelle.
Pääkirjoitus2 MAAiLMA 12

YK:n ex-pääsihteeri
Boutros-Ghali kuoli

Turkulainen kirjailija Heikki
Palmu eli opiskelijaliikkeen
heräämisen aikaan kahden
eri maailman välissä. Kirkko-
herran poika aloitteli itsekin
papin uraansa, mutta joutui
ajatuksistaan tuomiokapitulin
syyniin juuri ennen vihkimys-
tään. Palmu palaa 1970-luvun
vaihteen kiihkeisiin vuosiin
fiktiivisessä muistelmateok-
sessa.
kuLttuuri 15

RadikaalipapiN
fikTiomUiSTelmaT Homejuustopaketin kyljessä

kerrotaan herkun sisältävän
Penicillium-sukuista hometta.
Onko kyseessä sama tava-

ra, jota käytetään
antibioottina? Voiko antibiootti-
allerginen saada homejuustosta
oireita – tai päinvastoin hyötyä
siedätyksestä? Entä lisääkö
jatkuva homejuuston syöminen
antibioottiresistenssin riskiä?

Lue vastaukset kysymyksiin
osoitteessa hyvinvointi.ts.fi.
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Lomarahat ja karenssi hiertävät
3LännenMedian kyselynperusteella yhteiskuntasopimuksen synty vaikuttaa epätodennäköiseltä, jos siihen
sisältyy lomarahojen tai sairausajanpalkan leikkaus.
3SAK:n ja STTK:n vaikuttajat kaatavat sopimuksenmyös, jos hallitus valitsee lakitienpaikallisessa sopimisessa.
Lännen Media kysyi SAK:n,
STTK:n ja Akavan keskeisten
ammattiliittojen hallitusten
jäseniltä, mitä asioita he ovat
valmiita hyväksymään osana
yhteiskuntasopimusta. Vasta-
uksia kertyi 155.
SAK:n vaikuttajista 67 pro-

senttia ilmoittaa, että edes

määräaikainen leikkaus lomara-
hoihin ei missään tapauksessa
käyheille. AKT:n,Metalliliiton,
Rakennusliiton, Paperiliiton ja
palvelualojen PAMin vaikutta-
jat eivät hyväksy nipistystä lo-
marahoista.
Sairausajanpalkan leikkausta

ilmoittaa ehdottomasti vastus-

tavansa 75 prosenttia SAK:n ja
48prosenttiaSTTK:nvastaajis-
ta. Tehyn ja SuPerinhallitukset
ovat ehdottomasti sairausajan
palkan leikkausta vastaan.
Maan hallitus aikoo kertoa

keskiviikkona palkansaajille,
miten se etenee paikallisessa
sopimisessa.

Kyselyn perusteella vaikut-
taa selvältä, että yhteiskunta-
sopimusta ei tule, jos hallitus
valitsee niin sanotun lakitien.
SAK:n keskeisistä vaikuttajista
95 prosenttia kertoo, että he
eivät siinä tapauksessa kannata
yhteiskuntasopimusta. STTK:n
päättäjistä 71prosenttia vastaa,

että tuki sopimukselle loppuu,
jos mennään lakitietä.
Neuvotteluissa on edetty

pitkälle, mutta hallituksen
paikallisen sopimisen rat-
kaisut voivat yhä kaataa so-
pimuksen. Jos näin kävisi,
edessä olisi levottomuuksia
työmarkkinoilla ja repivä liit-

tokohtainen palkkakierros.
Yhteiskuntasopimuksessa

sen sijaan sovittaisiin vuo-
den mittaisesta keskitetystä
nollaratkaisusta. Enemmistö
kyselyn vastaajista pitää edel-
lytyksenä sitä, ettänyt sovitaan
myös palkoista.
uutiset8

toiPiLAs. Eric Perrin loukkasi polvensa sivusiteen jääkiekon SM-liigan ottelussa
joulukuun lopussa, mutta oli taas kaukalossa tasan kuusi viikkoamyöhemmin.
Olennaista Perrinin vamman hoidossa oli välitön ensiapu, kuntoutuksen nopea

aloittaminen ja omamotivaatio vammasta toipumiseen.
Usein vastaavista vammoista toipumiseen kuluu pidempi aika. Perrin päätti heti

alussa, ettei ylitä fysioterapeutin ennustamaa vähintään kuuden viikon kuntoutus-
jaksoa.
–Ajattelin, että paranen kuudessa viikossa, vaikkamikä olisi. Se oli hyvä haaste,

kiekkoilija kertoo.
urHeiLu20

Nopeakuntoutus jamotivaatio toivat Perrinin takaisin
Apulaiskaupunginjohtaja
JarkkoVirtasen (sd)mu-
kaanpäätöksen valmiste-
lussaoli unohdettupoliit-
tisen keskustelun henki
eli se, ettei kaupungille
pidä tulla kustannuksia
toriparkin toteuttami-
sesta.

Ajatuksena oli hänen
mukaansa, että kaupun-
gin edut voidaan turvata
paremmin, jos kaupunki
koordinoi koko suunnit-
telua. Suunnitteluunkäy-
tetty lähes 160000 euroa
olisi peritty toriparkin
toteuttajalta maanvuok-
rasopimuksen allekirjoit-
tamisen ehtona.
–Johtokunnalle tullaan

esittämään, ettäRambol-
lilta tilataan ainoastaan
kaupungin vastuulla ole-
vien osien suunnittelu.
Sen hinnaksi jää muuta-
ma kymmenen tuhatta
euroa.
Näitäosia ovat torikan-

nen alle sijoitettavat tori-
kaupan tarvitsemat tilat
kuten kylmävarastot ja
sosiaaliset tilat.
uutiset5

Toriparkkikuluja
suunnittelusta
kaupungillekin
Turunkiinteis-
töliikelaitoksen
johtokunta otti
käsittelyynsä vir-
kamiespäätöksen,
jolla kaupunki olisi
maksanut koko
kauppatorin alle
rakennettavanpy-
säköintilaitoksen
suunnittelun.

Negatiivisiksi valahtaneet
lyhyetmarkkinakorotovat
muuttamassa asuntolai-
nojen korkojärjestelyjä.
Muun muassa Danske

Bank ja Nordea ovat ot-
taneet jo käyttöön niin
kutsutun korkoputken,
jossa korko liikkuu mark-
kinakorkojen mukaisesti,
mutta silleonasetettuvä-
himmäis- jaenimmäistaso.
– Korkoputkessa on

myös se etu, että asiakas
pystyy tarkemminennus-
tamaan, paljonko korko-
ja joutuu maksamaan,
Danske Bankin henkilö-
asiakkaista vastaava joh-
taja Kenneth Kaarnimo
sanoo.
Noin 96 prosentissa

asuntolainoista viite-
korkona käytetään yhä
euribor-korkoa. Jos laina-
sopimuksessa ei ole py-
kälää miinusmerkkisten
korkojen varalta, pankin
marginaalistaosa leikkau-
tuu pois.
Kaikki pankit ovat jo

kirjanneet uusiin asunto-
lainasopimuksiinpykälän,
jonkamukaan viitekorko
ei voi olla negatiivinen.
–Jos nykytilanne jat-

kuu, paine pankin mar-
ginaalin korottamiseen
kasvaa. Luulen, että
alimmat marginaalit on
jo nähty, pankinjohtaja
Jukka Taimisto Liedon
säästöpankista sanoo.
tALous 11

Korkoputki korvaa
lainoissa euriborin

Ukrainan pääministeri
Arseni Jatsenjuk selviy-
tyi tiistaina yllättäenpar-
lamentin luottamusää-
nestyksestä. Presidentti
Petro Poroshenko oli
vain muutamaa tuntia
aikaisemmin kehottanut
pääministeriä eroamaan.
Epäluottamuslause

keräsi parlamentissa 194
ääntä. Se olisi tarvinnut
taakseen 226 edustajaa.

Poroshenkon mukaan
pääministerin ero on tar-
peen jotta kansan luotta-
mus hallitukseen ja sen
uudistuksiin saataisiin
palautetuksi.
Painetta henkilövaih-

doksiin on lisännyt myös
kansainvälisentalousavun
tarve. Lainaneuvotteluja
ovatvaikeuttaneetepäilyt
hallinnon korruptiosta.
MAAiLMA 12

YllätysUkrainan
valtataistelussa
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Haamurankkari juonittiin
Turussa jo 1970-luvulla
Abeille sataaelämänohjeita keskiviikko 13
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MAtkAiLu 19

urHeiLu21

AbuDhabi, superlatiivienkeidas

TS/TiMO JAKOnEn

Heikki Palmun kirkollinen ura vaarantui jo ennen kuin ehti kunnolla
alkaa.

OnkOhOmejuustOssAAntibiOOttejA?

Åbo Akademin irtisanomis-
aikeet ovat yt-neuvottelujen
aikana lieventyneet noin
sataan henkeen. Alun perin
uhattuina oli 154 työntekijää.
uutiset9

ÅA:n irtisanottavien
määrä pieneni sataan

uutiset9

Rauman Santala peri
aiheettomia korvauksia
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Urheilu Urheilutoimitus 022693280, ts.urheilu@ts.fi

TS Kiekko ja TS Futis
Urheilun erikoissivustot osoitteessa

kiekko.ts.fi ja futis.ts.fi
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Jussi Leppäsyrjä
Turun Sanomat

JÄÄKIEKKOMarko Grönholm
ja Eric Perrin seisovat kas-
votusten valmiusasennossa.
Grönholm kaataa kädessään
olevan puukepin Perrinin va-
semmalle puolelle ja Perrin
kyykistyy koppaamaan sen
ennen kuin se osuu lattiaan.
Grönholm on Terveystalon

fysioterapeutti, Perrin TPS:n
kanadalainen tähtisentteri.
Tämä oli Perrinin arkea

usean viikon ajan tammi-hel-
mikuussa. Kuntoutusta. Sitä
on monen jääkiekkoilijan arki
koko ajan.

Perrin loukkasi polvensa jou-
lukuun toiseksi viimeisenä
päivänä Pelicans-ottelussa.
Polveen annettiin välitön en-
siapu. Seuraavana päivänä,

uudenvuodenaattona Perrin
oli lääkärin vastaanotolla ja
magneettikuvissa.
Polvi oli hajonnut pahasti.

Polven sivuside oli revennyt.
–On tärkeätä, että vammaan

päästään puuttumaanmahdol-
lisimman nopeasti. Jos potilas
ontuu vielä viikko loukkaantu-
misen jälkeen, paraneminen
hidastuu kuukaudella tai kah-
della, ortopedian ja traumato-

logian erikoislääkäri Hannu
Lähteenmäki kertoo.
Perrinin kuntoutus alkoikin

saman tien.
–Paranemisprosessi ei lähde

liikkeelle, jos loukkaantunutta
kohtaa ei liikuteta tarpeeksi.
Perrinin tapauksessapääsimme
saman tien vauhtiin ja kuntou-
tus onnistui hyvin, Grönholm
sanoo.
–Polvenpitäämennä suorak-

si, reisilihaksen toimia ja kä-
velyn sujua ontumatta ennen
kuin kuntoutusta voi kunnolla
aloittaa. Perrin tuli vastaan-
otolle ontuen,mutta lähti sieltä
jo ensimmäisen kerran jälkeen
lähes ontumatta.
Grönholmkuntoutti Perriniä

vahvistamalla polven seudun
lihaksia ja muita tukikudoksia
”bulletproofaamalla bodyn”,
kuten hän asian ilmaisee.
–Idea on se, että loukkaan-

tuneen alueen kudosraken-
teita vahvistetaan niin, että
samanlaista vammaa ei tulisi
uudestaan. Rakennetaan ym-
pärille kudoksista tukikorsetti,
Grönholm kertoo.
Ohjelmassa oli paljon liikkei-

tä, joilla erilaisia liikesuuntia
vahvistettiin. Laitteita eiGrön-
holminmukaan juuri käytetty.

Perrinillepolvivammaoli toinen

uran aikana. Ensimmäisen ker-
ran hän kärsi polvivammasta
1990-luvun lopulla pelatessaan
IHL-liigaa Kansas Cityssa.
Kuuden viikon toipilasaika

kävi pitkäksi, kun Perrin olisi
kipeästi halunnut olla kauka-
lossa auttamassa joukkuettaan.
Ja silti kuusi viikkoa on vastaa-
vissa vammoissa lyhyt sairaus-
loma.Monesti vastaava vamma
vaatiimonta viikkoapidemmän
kuntoutusjakson.
–Grönholm arvioi heti aluk-

si, että kuntoutukseen menee
vähintään kuusi viikkoa. Käytin
sitä motivaattorina. Ajattelin,
että paranenkuudessa viikossa,
vaikka mikä olisi. Se oli hyvä
haaste, sillä rakastan haasteita,
Perrin nauraa.
–Sen opin ainakin, että on

todella tärkeätä saada kun-
toutus mahdollisimman pian
käyntiin. Ensimmäiset päivät
loukkaantumisen jälkeen ovat
paranemisen kannalta todella
tärkeitä. Senkin takia oli hyvä
päästä heti kuntoutukseen,
ettei jäänyt aikaa säälitellä ti-
lannetta.
Perrin palasi kaukaloon ta-

san kuusi viikkoa loukkaantu-
misensa jälkeen. Aikataulussa.
–Puristin sen siihen. Itse asi-

assa yritin saada pelilupaa jo
edellisellä viikolla, mutta var-

maanparempi jatkon kannalta,
etten sitä saanut. Edessä ovat
kuitenkin kauden tärkeimmät
pelit, Perrin sanoo.

TSKIEKKO
Lisää jääkiekkoa TS Kiek-
ko -sivustolla osoitteessa

kiekko.ts.fi

Perrin: ”Lähdinsiitä, että
toivunkuudessaviikossa”
TPS:n tähtisentteri Eric Perrin
toipui pahasta polvivammasta
kuudessa viikossa. Oleellista oli
kuntoutuksennopea aloittami-
nen.

REISILUU
Ulompi
sivuside
(LCL)

Takaristiside
(PCL)

Ulompi
polvi-
kierukka

PO
H
JELU

U

Sisempi
sivuside
(MCL)

Eturistiside
(ACL)

Eric Perrinin polvessa
oli sisemmän sivusi-
teen (MCL) gradus III
–asteinen repeämä
yläkiinnityskohdassa.

Sisempi
polvikierukka

SÄÄRILUU

POLVILUMPIO

TS/AJ

Polvinivelen toiminto

Kuusi viikkoa onpitkä aika olla poissa kaukalosta, kun kauden tärkeimpiä pelejä pelataan. Eric Perrinillä olikin kovamotivaatio palata jäälle aikataulussa polvivammansa jälkeen. FysioterapeuttiMarkoGrön-
holmvalvoi tarkkaan kanadalaisammattilaisen tekemisiä kuntoutusjaksolla.

TS/TImO JaKOnEn

”Ensimmäisetpäivät
loukkaantumisen
jälkeenolivatparane-
misenkannalta todella
tärkeitä.”

Eric Perrin
TPS:n hyökkääjä

Jussi Leppäsyrjä
Turun Sanomat

JÄÄKIEKKO Kuudentena SM-
liigassa olevallaTPS:lla on enää
kymmenen peliä runkosarjaa
jäljellä. Edessä on loppurutis-
tuksen paikka, joka käynnis-
tyy keskiviikkona kotiottelulla
Tapparaavastaan.Loppuviikolla
Palloseura pelaa vierasottelut
Kuopiossa jaLappeenrannassa.
–Edessä on iso viikko, kova

ja fyysinen viikko, TPS:n pää-
valmentaja Ari-Pekka Selin
miettii.

–Tehtävä on simppeli: mei-
dän pitää saada fokus kohdal-
leen ja päivän ilme sellaiseksi,
että omat vahvuutemme ovat
niin kovalla tasolla, että pys-
tymme voittamaan pelejä. Sii-
tähän tässä on kyse.
Tappara ja SaiPa ovat sarja-

taulukossa TPS:n edellä, KalPa
pari sijaa sen perässä. Koko ne-
likko taistelee paikasta kuuden
parhaan joukossa ja suorasta
pudotuspelipaikasta.
–Me taistelemme kynsin

hampain paikasta kuuden jouk-
koon. Se on selkeä tavoitteem-
me, Selin sanoo.

–Edessä on hienoja, kovia
pelejä. Näin loppusuoralla pe-
lien taso ja intensiteetti kas-
vavat aina niiden joukkueiden
keskuudessa, jotka taistelevat
pudotuspelipaikoista.
–Tappara on selvästi ladan-

nut kaiken siihen, että voit-
taisi mestaruuden. Meille on
hieno mahdollisuus päästä
mittaamaan kuntomme heitä
vastaan.

TPS:n riveistä edelleen sivussa
ovat hyökkääjäLauriTukonen
sekä puolustajat Niklas Fri-
man, Jani Forsström ja Pet-

teri Nummelin. Dave Spinan
pelaaminen oli vielä tiistaina
kysymysmerkki.
Nuoret hyökkääjät Patrik

Virta ja Otto Nieminen ovat
toipuneet pelikuntoon, mutta
hakevat pelituntumaa Mestik-
sen SaPKosta.
– Saamme Savonlinnasta

hyvää raporttia. Siellä on hyvä
valmennus ja meidän pelaa-
jillemme tarjolla hyvät roolit,
Selin kehuu.

TPS–Tappara
6Turkuhallissa keskiviikkona klo
18.30

TPS:lla edessään loppurutistus
aLL OVEr PrESS/maTTI raIVIO

Päävalmentaja Ari-Pekka Selininmukaan TPS taistelee kynsin
hampain suorasta pudotuspelipaikasta.

TPS–HIFK 2–5

JÄÄKIEKKO TPS:n A-
nuoret palasivat tiistaina
reilun viikon mittaiselta
tauolta nuorten SM-lii-
gassa. HIFK osoittautui
kuitenkin vahvemmaksi
maalein 5–2.
HIFK karkasi jo ensim-

mäisessä erässä 3–0-joh-
toon, eikä enää luopunut
johtoasemastaan. Joonas
Savolainenkavensi tilan-
teeksi 3–1 toisessa erässä,
muttaHIFK iski johtonsa
uudelleen kolmeen maa-
liin vain puoli minuuttia
myöhemmin.
TPS vaihtoi 4–1-tilan-

teessa maalivahtia ja Ju-
lius Pohjanoksa korvasi
maalilla Karolus Kaar-
lehdon. Pohjanoksa piti
maalinsa koskemattoma-
na loppuajan, mutta TPS
onnistui maalinteossa
vain kertaalleen, kun Je-
re Karlsson osui toisen
erän lopulla.
HIFK teki viidennen

osumansa tyhjään TPS-
maaliin kolmannen erän
lopussa.
HIFKoli ennen tiistain

ottelua sarjassa yhden si-
jan seitsemäntenä olevan
TPS:n edellä, joten ero
joukkueiden välillä kas-
voi kolmella pisteellä. TS

TPStauolta tappioon

JÄÄKIEKKO Jokerit on varmistanut KHL-jääkiekon
Bobrov-divisioonan voiton. Divisioonan ykkössija
takaa joukkueelle kotiedun KHL:n pudotuspelien
ensimmäiselle ja toiselle kierrokselle.
Jokerit kukisti tiistaina kotihallissaan Pietarin

SKA:n 3–1. Helsinkiläisten maaleista vastasivat Phi-
lip Larsen, Arturs Kulda ja Juhamatti Aaltonen.
Runkosarjasta Jokereilla on pelaamatta enää ko-

tiottelu Moskovan Spartakia vastaan ylihuomenna.
Pudotuspelit alkavat sunnuntaina. STT

Jokerit voitti divisioonansa

VAMPUlA–KANgASAlA0–3
LENTOPALLOLentopallossa syöttö- ja vastaanottopeli
ovat isossa roolissa ja siinä paremminonnistuva jouk-
kue on yleensä ottelun voittaja. Kangasala onnistui
molemmissa selkeästi paremminkuin emäntäjoukkue
Vampula ja vei naisten liigan ottelusta täydet pisteet
suoraan kolmessa erässä 0–3 (16–25, 19–25, 16–25).
–Kangasala pelasi aivan erinomaista peliä, ja vaikka

kuinka lujaa koitettiin pallolle antaa kyytiä, niin aina
Kangasalan torjunta sai vähintäänkin vaimennettua ja
puolustettua pallon peliin, totesi Vampulan valmen-
nuspuolella tuurannut Juha Lantto. TS

Vampula jäi jyränalle

KäRPäT–KOOKOO3–2
KAlPA–äSSäT 1–3
BlUES–SAIPA 1–3

JÄÄKIEKKO Puolustaja
Joni Pitkäsen ensim-
mäinen kotipeli toi heti
avausmaalin Kärppien
kaataessa KooKoon jää-
kiekkoliigassa 3–2.
Pitkänen oli alituinen

uhka KooKoon puolus-
tukselle. 1–0-ylivoima-
osumassa hän työnsi
oman laukauksensa pa-
luukiekon väkisin ohi
KooKoo-vahti Frederic
Cloutierin. KooKoon
joukkue protestoi osu-
maa vahvasti.
–Kiekko oli koko ajan

pelattavissa, ja sain sur-
vottua sen sisään, Pitkä-
nen itse näki tilanteen.
Pitkäsen edellinen

maali syntyi Carolinan
paidassaNHL:ssä vuoden
2013 helmikuussa.

Viimeviikkoisen valmen-
tajavaihdoksen myötä
otteitaan piristänyt
Porin Ässät otti toisen
peräkkäisen voiton, kun

se marssi Kuopiossa
3–1-voittoon KalPasta.
Vahvasti puolustaneet
patapaidat pitivät kuo-
piolaiset varjojen mail-
la.
Puhdas voitto nosti

porilaisjoukkueen osak-
keita pudotuspelipai-
kan tavoittelussa. Eroa
kymmenentenä olevaan
Sportiin on enää kaksi
pistettä.
–Huippufiilikset. Kol-

me pistettä oli illan ai-
noa tavoite, ja se saatiin.
Puolustettiin hyvin ja
iskettiin paikoista maa-
lit, Ässien avausosuman
viimeistellyt JarnoKärki
tunnelmoi.

SaiPa ei saanut voittoa
Bluesista jääkiekkolii-
gan pelissä helpolla, sil-
lä sarjajumbo Blues teki
ottelusta tiukan. Lopulta
SaiPa vei pelin 3–1.
Tappio oli Bluesille

seitsemäs peräkkäinen.
Juuri ennen siirtoik-
kunan sulkeutumista
joukkueesta lähti jälleen
kolme pelaajaa. Tämän
kauden neljäs kapteeni
onMikko Kukkonen.
Espoon kriisijoukku-

eesta ovat nyt lähteneet
miltei kaikki, jopa 15
pelaajaa kauden aikana.
Bluesin keski-ikä on tällä
hetkellä 21,5 vuotta, ja se
on selvästi nuorin liigas-
sa. STT

Pitkänenosui
ensimmäisessä
kotipelissään
Kärpät nousi
voittonsa ansiosta
Liigan kärkipäässä
pisteenpäähän
sarjaa johtavasta
HIFK:sta.

JÄÄKIEKKOLIIGA

JALKAPALLOArgentiinalaisessa amatöörisarjassa jal-
kapallopelejä tuominnutCesar Flores kuoli, kun hä-
nen ulos ajamansa pelaaja haki aseen ja ampui hänet.
Poliisi kertoi tapauksesta tiistaina.
Flores, 48, toimi erotuomarina kahden nuoriso-

joukkueen ottelussaCordoban kaupungissa. Hän ajoi
kentältä rikkeeseen syyllistyneen nuorukaisen, joka
haki revolverin kassistaan, marssi takaisin kentälle
ja ampui useita laukauksia Floresiin.
Flores kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin mu-

kaan tappaja pakeni ja häntä etsitään. STT–AFP

Jalkapalloilija tappoierotuomarin


