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A Kotimaa

SENTINVENYTYSVIIKOT 29.11.–12.12.
YkkösBonus-asiakkaan

säästä

säästä

säästä

Lisää tarjouksia osoitteessa www.sentinvenytys.fi

100
kpl, rs, ps

lisää 1,- tarjouksia 
myymälässä

HK Amerikan pekoni 
170 g

300
2 pkt

250 200
5 kpl

säästä

250
2 kpl

säästä

Tarjoukset voimassa YkkösBonus-kortilla 29.11.-12.12.2012 ellei toisin mainita.
Lisää Sentti-tarjouksia myymälässä!

pkt169 399
pkt 399

säästä

21-30% 18-32%

säästä

16%

Atria naudan
paistijauheliha 400 g

299
rs

569
kpl

38-50%

Coca Cola, 
Fanta, Bon Aqua 1,5 l

499
3 pl

Voimassa  6.12.2012 saakka

(7,48/kg) 
Ilman korttia 4,09-4,19 rs

(10,23-10,48/kg)

26-28%

(0,84/l), hinta sis. pantit 1,20
Ilman korttia yksittäin 2,44-2,97 pl 

(1,36-1,71/l)

Atria 
Pikkukinkku 

 1 kg

(5,69/kg) 
Ilman korttia 7,49 kpl 

(7,49/kg)

24%

Voimassa  
6.12.2012 saakka

pkt

ERÄ!
Hedelmiä ja vihanneksia

esim. klementiinipussi 750 g,
omenapussi 1 kg, kirsikkatomaatti-

rasia 250 g

Voimassa 6.12.2012 saakka

Marli 
Vital-mehut 

1 litra

(1,25/l) 
Ilman korttia yksittäin 

1,59-1,79 kpl

Ingman Kalinka-
jogurtit 150 g

(2,67/kg)
Ilman korttia yksittäin

 0,49-0,59 kpl 
(3,27-3,93/kg)

Fazer makeisboksit 
320-350 g

(11,40-12,47/kg) 
Ilman korttia 4,79 pkt

(13,69-14,97/kg)

(8,82/kg)  Ilman korttia
 yksittäin 2,29-2,59 pkt

(13,47-15,24/kg)

Aino-jäätelöt 900 ml
(ei laktoositon, tyrni eikä

hilla)

(4,43/l) 
Ilman korttia 4,89-5,29 pkt 

(5,43-5,88/kg)

3 kpl

Flora-ruokakermat 
2,5 dl

(3,33/l) 
Ilman korttia yksittäin 

1,09-1,29 prk 
(4,36-5,16/l)

18-25%

Vaasan Isopaahdot
500-525 g

(3,22-3,38/kg)
Ilman korttia 2,19 pkt 

(4,17-4,38/kg)

1999
setti

 Ilman korttia 29,99 setti

Tamminen 
juustotarjoilusetti
sis. laudan (halk. 24 cm), 

höylän ja veitsen

Voimassa  
2.1.2013 saakka

33%
säästäsäästä

34-42%

säästä
24-36%

säästä

28%

Kivenlahden Valintatalo 
avataan uusittuna

torstaina 29.11. klo 10,
tervetuloa!

Liity nyt 

RAY Etuasiakkaaksi

osoitteessa www.ray.fi 

RAY Etuasiakkaana osallistut yli-
määräisten lisävoittojen arvontaan, 
saat rahanarvoisia etuja kumppaneil-
tamme ja voit voittaa arvonnoista 
mm. matkoja ja tuotepalkintoja. Etu-
asiakkaana käytössäsi ovat myös tur-
vallisen pelaamisen palvelut.

FIKSUN PELAAMISEN TYÖKALUT

Etuasiakkaana asetat pelaamisellesi päivä- 
ja kuukausikohtaiset euromääräiset peli-
rajat, joita voit muuttaa mm. netissä tai 
pelisaleissa. Näin pelaamisesi pysyy halu-
amissasi rajoissa. Verkkopalvelussamme 
voit myös tarkastella omaa pelihistoriaasi.

24/7 ASIAKASPALVELU

Kaikissa RAY Etuasiakkuuteen ja pelaami-
seen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa 
aina RAY:n asiakaspalvelu, jonka tavoitat 
numerosta 0100 87900 (mpm/pvm). Pal-
velu toimii joka päivä ympäri vuorokauden.

ETUASIAKKAANA
SAAT ENEMMÄN

HELSINKILÄINEN Anni, 16,
maistoi alkoholia ensimmäisen
kerran kahdeksannen ja yhdek-
sännen luokan välisenä kesänä.
Nykyisin hän juo kerralla kuusi
siideriä tai enemmän. Jos tarkoi-
tus on bilettää kunnolla, alas
saattaa mennä puolikas viinapul-
lo.

ANNI kertoo, ettei pystyisi
olemaan absolutisti. Juoma
maistuu, koska humalassa hän

rentoutuu ja uskaltaa puhua
vieraille ihmisille. Annia ei silti
haittaa, jos joku ei juo.

Nuorten Ääni -toimitus (NÄT)
haluaa kysyä, onko Suomessa
ylipäätään hyväksyttyä olla
juomatta. Vastaa kysymykseen
NÄTit kysyy -blogissa. Sen jäl-
keen voit perustella valintaasi
kommenttiosiossa.
Alma Zanella

http://blogit.hs.fi/natitkysyy

Saako Suomessa olla juomatta?

POIMINTA
EI KIITOS, sanoo Sanna Korpi,
16, kun hänelle tarjotaan alko-
holia. Hänen kaltaisiaan nuo-
ria on Suomessa yhä enem-
män.

Tutkimusten mukaan nuor-
ten alkoholin käyttö on vähen-
tynyt koko 2000-luvun. Vuon-
na 2011 tehdyn sosiaali- ja ter-
veysministeriön selvityksen
mukaan 16-vuotiaista pojista
yli viidennes, ja tytöistäkin lä-
hes yhtä moni, ei juo lainkaan
alkoholia.

Helsinkiläinen Sanna Korpi
päätti olla käyttämättä alko-
holia, sillä hän pelkää teke-

vänsä jotain typerää humalas-
sa. 

”Uskon, että alkoholin 18
vuoden ikäraja on asetettu
syystä.”

Hän on kuitenkin joutunut
selittelemään juomattomuut-
taan.

”Tuntuu siltä, että on todel-
la erikoista ja harvinaista olla
juomatta, vaikka olisinkin
nuori. Senhän pitäisi olla ai-
van toisin päin.”

Joskus Korpea ei ole kutsut-
tu bileisiin vain sen takia, että
hän ei juo. 

Alkoholin myötä bileissä oli-
si mahdollisesti helpompaa
tutustua uusiin ihmisiin, mut-
ta Korpi uskoo, että toisen op-
pii tuntemaan paremmin sel-
vin päin.

Kohtuudella juominen ei
haittaa Korpea, mutta hän ih-
mettelee nuoria, jotka juovat
itsensä kaatokänniin joka vii-
konloppu. 

Monet eivät ymmärrä vai-
kuttavansa myös muihin huo-
nolla kännikäytöksellään. Esi-
merkiksi oksentelu julkisilla
paikoilla on Korvesta vasten-
mielistä.

Korpi kokee, että hän ei ole

juomattomuutensa vuoksi jää-
nyt mistään paitsi. Kun muut
ovat juhlimassa, hän piirtää,
kirjoittaa, soittaa huilua ja
hoitaa gerbiilejään.

”Silloin on hyvä pitää koti-
aikaa. Ihmisillä on usein sel-

Sanna Korpi, 16,
uskoo, että nuoret
pakenevat ongelmiaan
juomiseen.

Kerttu Rantala

Raitis nuori saa yhä
selitellä juomattomuuttaan

laisia ennakkoluuloja, että jos
ei käytä alkoholia, elämä on
tylsää ja koulupainotteista.”

TOISAALTA Korpi tapaa myös
sellaisia, jotka arvostavat hä-
nen päätöstään olla juomatta.

Hän uskoo saaneensa päät-
tää omasta juomisestaan va-
paammin kuin monet muut
nuoret, koska ei ole kasvanut
suomalaiseen juomakulttuu-
rin.

”Olen puoliksi ruotsalainen.
Suomalaisessa kulttuurissa on
yleinen käsitys siitä, että on-
gelmia on hankala käsitellä.
Tämä voi ajaa jo nuoria pake-
nemaan ongelmiaan juomi-
seen.”

Kirjoittaja ja kuvaaja ovat
Pääkaupunkiseudun Nuorten
ääni -toimituksen toimittajia.
Helsingin nuorisoasiainkeskuk-
sen hankkeessa nuoret tuovat
näkökulmiaan esille mediassa.

ALMA ZANELLA

Kun muut ovat juomassa, Sanna Korpi, 16, hoitaa muun muassa gerbiilejään.

LYHYESTI

OIKAISU

JYVÄSKYLÄ. Jyväskylän Ly-
seon lukio saattaa sittenkin
säilyä nykyisessä historialli-
sessa rakennuksessaan. 

Lukiotoiminta päätettiin jo
syyskuussa lopettaa sisäilma-
ongelmista kärsivässä arvora-
kennuksessa, mutta Jyväsky-
län koulutuskuntayhtymän
hallitus muutti päätöstä kes-
kiviikkona.

Muun muassa Jyväskylän
kaupunginjohtaja ja kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja
ovat vaatineet Lyseon säilyttä-
mistä nykyisellä paikallaan.

Kuntayhtymän hallitus
päätti, että lukiotoimintaa
voidaan jatkaa, jos Jyväskylän
kaupunki maksaa kaikki
Lyseon säilyttämisestä aiheu-
tuvat korjaus- ja ylläpitokus-
tannukset. Jyväskylän kau-
punginvaltuusto käsittelee
asiaa ensi vuoden alussa. 

Koulutuskuntayhtymän
hallitus päätti myös, että
Jyväskylän lukiot kootaan
kahdeksi 1 200 opiskelijan
jättilukioksi. HS

Jyväskylän Lyseon
lukio saattaakin
säilyä

Päävalmentaja Esa Määtän
vaimon nimi on Maritta Si-
vander-Määttä eikä Maritta Si-
lander-Määttä, kuten jääpallo-
seura Botniaa käsitelleessä ju-
tussa lauantaina 24. marras-
kuuta sivulla B 14 kirjoitettiin.

JOENSUU. Mies uhkaili käsi-
aseella terveyskeskuksen
henkilökuntaa Kiihtelysvaa-
rassa Pohjois-Karjalassa keski-
viikkona.

60-vuotias paikkakuntalai-
nen mies oli tullut sisälle ase
kädessä ja osoitellut sillä
henkilökuntaan kuuluvia.
Teon motiivi on toistaiseksi
epäselvä.

Mies ehti poistua paikalta
autolla ennen poliisin tuloa.
Poliisipartio sai hänet kuiten-
kin pysäytettyä, eikä mies
vastustellut kiinniottoa. Mie-
hen autosta löytyi luvallinen
käsiase.

Poliisi epäilee miestä laitto-
masta uhkauksesta. STT

Mies osoitteli
aseella
terveyskeskuksessa 

VEROHALLINTO maksaa
veronpalautukset pankkitileil-
le ensi viikon keskiviikkona.
Rahat tulevat tileille päivän
mittaan. Palautuksia saa 3,3
miljoonaa ihmistä yhteensä
2,3 miljardia euroa. Yhtei-
söille tulee takaisin noin 420
miljoonaa euroa.

Jäännösveroja rapsahtaa yli
740 000 ihmiselle yhteensä
miljardi euroa. Keskimääräi-
nen mätky on vähän yli 1 400
euroa. STT

Veronpalautuksia
maksetaan
yli 2 miljardia
ensi viikolla 


