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puheet tasaverosta 
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Seis:  ”Sähkäle” 
ja ”myymiö” eivät  
ole Kielitoimiston 
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kija Riitta Eronen.
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Kalevan Sunnuntai 
puserrettiin kasaan 
osana yli 100-vuotiaan 
oululaisen lehden  
kokonaisuudistusta.
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Tausta: Kaleva ja 5510

•• Pohjois-Suomen•suurin•
media-alan•yritys.
•• Työllistää••noin•460.
•• Liikevaihto•52,8•miljoo-

naa•euroa•vuonna•2010.
•• Tunnetuimmat•painetut•

tuotteet•ovat•sanomalehti•
Kaleva•sekä•kaupunkilehdet•
Forum24•ja•Lounais-Lappi.•
•• Digitaalisen•liiketoimin-

nan•päätuote,•www.kaleva.
fi•on•yli•160•000•eri•viikko-
kävijällään•Pohjois-Suomen•
suurin.
•• Sanomalehti Kalevan•en-

simmäinen•numero•julkais-
tiin•1.7.1899.•
•• Kalevan levikki•on•noin•

78•000•kappaletta.
•• Lukijamäärä•192•000.
•• Sunnuntai-liitteen 

lukijoita•127•000.

Kansan kaikuja Pohjoisesta
Kun tulin toimitussihteeriksi sano-
malehti Kalevaan tammikuussa 2007, 
tarve lehden kokonaisuudistukseen 
oli jo nähtävissä. Lehden kirjaintyyp-
pivalikoimaa oli uusittu pari vuotta ai-
kaisemmin, mutta isommasta remon-
tista oli mennyt yli vuosikymmen.

Sanomalehtien ulkoasua uudis-
tetaan kiihtyvällä tahdilla. Vuosina 
1996–2005 suomalaisissa päivälehdis-
sä tehtiin lähes sata uudistusta, totesi 
Sanoma Oy:n ulkoasupäällikkö Hannu 
Pulkkinen väitöskirjassaan (Pulkki-
nen 2008, 239). 

Tärkeimmät uudistamisen syyt 
ovat ajassa kiinni pysyminen ja sel-
keys. Tyypillisesti lehteen muodos-
tuu uusia juttuideoita, joita on vai-
kea mallintaa vanhalla typografialla. 
Tästä tuoreita esimerkkejä nähtiin 
Alman pohjoisten lehtien tabloid-uu-
distuksessa tammikuussa 2011.

Muita syitä ovat talouteen, kilpai-
luasetelmaan, tekniikaan ja toimin-
taympäristöön liittyvät sekä henkilöis-

tä johtuvat syyt (Pulkkinen 2008, 57). 
Kaleva on alueensa ehdoton mark-

kinajohtaja. Sen uudistukset ovat aina 
olleet maltillisia, koska päivälehdellä 
ei ole varaa menettää uskollisia luki-
joitaan. Lukijat arvottavat lehden sen 
sanoman, äänen, arvojen ja ulkoasun 
perusteella, kuten graafinen suunnit-
telija Lars Holm muistutti Kauppa-
lehden vuoden 2005 uudistuksesta 
kirjoittaessaan (Holm 2006, 12).

Kalevan kokonaisuudistus pantiin 
alulle toukokuussa 2009 ja otettiin 
käyttöön 5.5.2010. Siitä nimi 5510.

Ulkoasu-uudistuksesta oli talon 
johdossa sovittu päätoimittaja Risto 
Uimosen aikana, mutta ennen käy-
tännön toteutuksen aloittamista pää-
toimittajaksi oli vaihtunut Markku 
Mantila. Uudistusryhmän työtä johti 
toimituspäällikkö Juha Tolonen, joka 
oli ollut mukana tekemässä myös edel-
listä isoa uudistusta. 

Samaan aikaan toimituksessa teh-

tiin organisaatiouudistus. Se vei voi-
mia sisällön uudistamiselta, mikä 
heijastui ulkoasuunkin. Ellei ole kirk-
kaita tavoitteita mitä halutaan sanoa, 
on haastavaa luoda selkeitä malleja 
sille, miten asiat ilmaistaan.

Vuoden 2010 vuosikertomukses-
sa päätoimittaja listaa uudistuksen 
tavoitteiksi tuoda Kalevan ulkoasun 
tälle vuosituhannelle ja siirtyä te-
hokkaampaan tapaan toimia. Jälkim-
mäinen tavoite viittaa ennakoivaan 
taittoon ja uuden painokoneen mah-
dollisuuksiin. Lehden kakkososaan 
koottiin materiaali, joka voidaan 
painaa alkuillasta ja ykkösosassa on 
uutisaineisto, jonka painoaikataulua 
voidaan jatkossa myöhäistää. Uusi 
painokone otetaan käyttöön 2012.

Vuoden 2011 tärkein tavoite on si-
sällön kehittäminen.

Edellinen suuri kokonaisuudistus 
Kalevassa tehtiin vuonna 1995, jolloin 
lehti siirtyi tietotekniikkapohjaiseen 

KaLEva Oy

kokosivuntaittoon. Tuolloin luotiin 
pelisäännöt ilmoitusmyynnille ja 
ilmoitusten sijoittelulle. Tuon ajan 
peruja ovat myös pääjuttuajattelu, 
makasiinisivut ja vahva verkkolehti 
sekä tarkkaan säännelty ulkoasu ja ty-
pografia. Näiden periaatteiden päälle 
oli hyvä lähteä rakentamaan uutta. 

Vuonna 1995 uudistusta ryyditti 
periaate serving the reader, jonka mu-
kaan ulkoasun ja sisällön muutosten 
täytyy tuottaa hyötyä lukijalle, muu on 
koristelua. Samasta periaatteesta ker-
too myös tämän jutun otsikoksi nos-
tettu motto, joka on vuosikymmenet 
sijainnut Kalevan etusivulla logon alla.  
Sanomalehti on lukijoidensa lehti. 

5510-uudistuksen kuluessa Kale-
vassa istui useita lukijaraateja tut-
kimassa uudistettua sisältöä. Sivu-
luonnoksista tehtiin myös tutkimus 
ei-lukijoiden keskuudessa. 

Lukijoita kuultiin vielä uudistuk-
sen jälkeenkin,  ja palautteen perus-
teella tehtiin vielä viilauksia.

KaLEvan TOimiTuS.•Tässä•osa•Kalevan•noin•sadan•työntekijän•toimituksesta.•Oulun•keskustoimituksen•lisäksi•aluetoimituksia•on•Kuusamossa,•Raahessa,•Ylivieskassa,•Kemissä•ja•Vaalassa.

Tiivistelmä

Opinnäytetyön•aihe•on•sanomalehti•Kale-
van •24-sivuisen•Sunnuntai-liitteen•suun-
nittelu•ja•toteutus•keväästä•2010•helmikuu-
hun•2011.•Työn•lähtökohtana•oli•osallistumi-
nen•Kalevan•kokonaisuudistukseen.••Työssä•
käydään•läpi•uuden•liitteen•sisällölliset•peri-
aatteet,•juttuvalikoima,•typografia•ja•taiton•

periaatteet•sekä•verrataan•Sunnuntai-liitet-
tä•muiden•maakuntalehtien•tabloid-liittei-
siin.•Työssä•tuodaan•pitkään•työkokemuk-
seeni•pohjauetuen•esille•sanomalehden•ul-
koasusuunnittelun•reunaehtoja.
avainsanat:••sanomalehden•ulkoasu,•ulko-
asun•uudistaminen,•typografia,•layout.

abstract

This•study•examines•the•process•of••
creating•a•new•supplement•for•the••Finnish•
daily•newspaper•Kaleva.•Kaleva•is•the•4th•
biggest•newspaper•in•Finland.•I•was•a•mem-
ber•of•the•group•that•redesigned•the•broad-
sheet•during•the•winter•2009–2010.•I•then•
continued•with•designing•the•new•weekend•

tabloid.•This•work•describes•the•different•
stages•of•the•design•process•from•content•
principles•all•the•way•to•typography•and•
layout.•The•new•supplement•is•compared•
with•other•tabloid•supplements•in•Finland.
Keywords:•news•design,•newspaper•rede-
sign,•typography,•layout.

JaRmO•KOnTIaInen
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LAMK, Muotoiluinstituutti
Graafisen suunnittelun  
lopputyö  
Kevät 2011 
Leena Kosonen

Sanomalehden ulkoasun rakentaminen on yksi 
graafisen suunnittelun vaativimmista osa-alueista. 
Ulkoasun on oltava selkeä, ja sen on pystyttävä välittä-
mään tietoa nopeasti laajalle lukijakunnalle, jossa on 
vanhoja ja nuoria silmiä. Lukijat vaativat lehdeltään 
tuttua ilmettä ja helppoa navigaatiota, mutta sen 
lisäksi tarvitaan päivittäin myös visuaalisia yllätyksiä, 
jotta lukija ei nukahtaisi aamukahvinsa ääreen.

Sanomalehden typografian on taivuttava kymme-
niin erilaisiin tarkoituksiin isoista otsikoista pieniin 
faktalaatikoihin ja ohjelmalistauksiin asti. Tämän 
takia valitsimme Kalevalle tekstityypit, jotka ovat 
kaikki saman suunnittelijan tekemiä ja mittasuhteil-
taan lähellä toisiaan. Tämä varmistaa, että antiikvat ja 
groteskit sopivat varmasti yhteen.

Tämän lopputyön tärkein tavoite on kertoa Kalevan 
uuden tabloid-perheen, ja erityisesti Sunnuntai-liit-
teen luomisesta keväällä 2010 ja seurata jonkin matkaa 
sen alkutaipaletta, koska liitteen kehittämistä päätet-
tiin jatkaa vaiheittain vielä kevääseen 2011 saakka. 

Monen tabloid-liitteitä koskevan päätöksen takana 
oli runkolehden uudistamisessa tehtyjä ratkaisuja, 
joten kerron lyhyesti myös runkolehden uudistami-
sen tärkeimmät periaatteet.

Seuraavilla sivuilla omat selostuksensa saavat niin 
runkolehden muutokset, tuoteperheen typografia 
kuin ennakoiva taittokin. Työn ydin eli analyysi 
Sunnuntai-liitteen synnystä on sivuilla 10–21. Lisäksi 
kerron lyhyesti runkolehden ja viikkoliitteen 5510-uu-
distuksen saamasta palautteesta.

Johdanto

Sisältö
2 Tausta 
Millainen media ja yritys on Pohjois-Suomen suurin 
ja Suomen neljänneksi suurin sanomalehti Kaleva? 
Miksi lehti haluttiin uudistaa?

4–5 5510
Uudistuksen tavoitteet, organisointi ja aikataulu. 
Ääneen pääsee myös neuvonantajana ollut graafinen 
suunnittelija John Bark.

6–7  Runkolehti ennen ja nyt
Sanomalehti Kalevan tärkeimmät muutokset 
ja ennakoivan taiton periaatteet.

8–9 Typografia ja värit
Kirjainperheet Publico, Stag  ja Stag Sans ovat  
syntyneet saman suunnittelijan kynästä.

10–21  Näin syntyi Sunnuntai
Tämän lopputyön pihvi. Kerron taustoista, juttutyy-
peistä, rakenteesta, rytmistä, grideistä ja vertaan 
Sunnuntaita vastaaviin viikonvaihdeliitteisiin. Oman 
lyhyen kainalojuttunsa saavat myös Kalevan muut 
tabloid-liitteet. 

22 Palaute
Tässä jutussa kerron 5510-uudistuksen jälkeen 
tulleesta lukijapalautteesta. Sunnuntai-liitteestä on 
tehty kaksi lukijatutkimusta. 

24 Mars eteenpäin!
Kaleva Oy:n uskosta printtimedian tulevaisuuteen 
kertoo uuden painotalon rakentaminen. Digitaalisen 
median osuus ilmoitusmarkkinoista kasvaa hitaasti 
mutta varmasti, joten mediatalot panostavat nyt 
enemmän kuin koskaan verkkolehtiinsä ja sähköisten 
lukulaitteiden kautta välitettäviin tuotteisiin. 

24  Lähteet

NÄIN SYNTYI  
SUNNUNTAI

”Sisällysluettelo  on lehden toiseksi tärkein myyntisivu,” 
kirjoittaa aikakauslehdenteon keittokirjan tehnyt graafikko  
Lasse Rantanen (Rantanen 2007, 101). ”sitä silmäilemällä pitää 
pystyä hahmottamaan lehden kokonaisuus.”Yläpuolella on 
Kalevan sunnuntai-liitteen sisältösivun neljä kehitysvaihetta 
ensimmäisestä luonnoksesta aina maaliskuuhun 2011. Ensimmäistä 
sisällysluetteloa pidettiin liian tasapaksuna ja vaikeana hahmottaa. 
siksi yhdelle jutulle annettiin päävinkin paikka. Pidin pitkään kiinni 
hauskana pitämästäni yksityiskohdasta eli kuvien ja kuvatekstien 
kokoamisesta pieneen kaavakuvaan. se ei ilmeisesti kuitenkaan 
avautunut lukijoille, joten päädyimme perinteisiin kuvateksteihin.

SUNNUNTAI 12.12.2010 
päivänä 2010 4    SUnnUnTAi

Markku Mantila, päätoimittaja
044 7995 856 
PL 170, 90401 Oulu
www.kaleva.fi
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Woodyn uusin muusa Carla 
Bruni, Ranskan presidentin 
vaimo, on sanonut kyllä eloku-
vaohjaaja Woody Allenille.  14

”Oikea vesipeto”, 
Heljä Vanhala-
Räisänenluonnehtii 
Eemil-poikaansa. 8

Mitä liikkui nuoren 
punkkarin päässä 
1970-luvun  
lopussa?  22

Kaiken takana on punk 
Pauli Kallion ja Kyky Ahosen juuri 
julkaistu Maalaispunkin päiväkirja on sekä 
muistelmateos että henkilökohtainen 
dokumentti.siitä, millaista oli ollapunkkari 
Nivalassa 1970-luvun lopussa. 24

Maaherra eino Siu-
ruaiSelle kävi Sa-
Moin kuin monelle muul-
le nykylaman kurimukses-
sa kamppailevalle: tuli or-
ganisaatiomuutos, ja työ-
paikka meni alta. Vuoden-
vaihteessa Siuruainen saa 
lopputilin ja lomarahat, 
kun lääninhallitukset lak-
kaavat ja tilalle tulevat uu-
det nimihirviöt, aluehal-
lintovirastot. Ja uudet joh-
tajat, aluehallintoviraston 
ylijohtajat.
Linnan juhlista flunssan-
poikasen napannut Siuru-
ainen naurahtaa vertauk-
selle lääninhallituksen toi-
sen kerroksen vihreässä sa-
lissa. Itse asiassa valtiojoh-
to olisi halunnut hänen vie-
lä jatkavan ja panevan pys-
tyyn uuden viraston.
”Mutta kun aikaa olisi vain 
toista vuotta, tämä on oi-
kea vaihe jäädä pois”, koh-
ta 67 vuotta täyttävä Siuru-
ainen sanoo.

Maaherrojen potkut eivät 
tulleet Siuruai selle yllätyk-
senä, sillä hän oli itse rää-
tälöimässä aluehallintouu-
distusta. Hän on ollut koko 
ajan mukana maan halli-
tuksen nimittämässä alue-
hallinnon kehittämistyö-
ryhmässä. Siuruainen on 
suhteellisen tyytyväinen 

4 Woody uusin muusa Carla Bruni 
ranskan Presidentin 5 Mitä liikkui nuoren 
punkkari päässä 1970-luvun lopussa?  
8 Oikea vesipeto Heljä Vanhala Räisänen-
luonnehtii Eemil-poikaansa 12 Kaiken
 takana on punk Pauli Kallion ja Kyky 
Ahosen.  16 Tiedeviikko kruunaa syksyn.  
18 Puheenvuor Eino Siuruainen 
maaherra on pian. 26 Design-puoli on 
jämähtänyt paikoilleen  Siinä mennään  
aivan liian helposti.  29 Kymmenhenkinen 
perhe menetti kotinsa tulipalossa

4 Woody uusin muusa Carla Bruni ranskan Presidentin 5 Mitä liikkui nuoren punkkari 
päässä 1970-luvun lopussa? 8 Oikea vesipeto Heljä Vanhala Räisänenluonnehtii 
Eemil-poikaansa 12 Kaiken takana on punk Pauli Kallion ja Kyky Ahosen.  16 Tiedeviik-
ko kruunaa syksyn.  18 puheenvuor Eino Siuruainen maaherra on pian. 26 Design-puoli 
on jämähtänyt paikoilleen  Siinä mennään aivan liian helposti.  29 Kymmenhenkinen 
perhe menetti kotinsa tulipalossa
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”Design-puoli  
on jämähtänyt 
paikoilleen. Siinä 
mennään aivan 
liian helposti  
pinnallisiin ja 
trendeissä liikku-
viin ratkaisuihin, 
jotka eivät kestä 
pidemmän päälle.”

SUNNUNTAI 3
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SUHTEELLISTA: Vävy Mikko Ryyppö ja anoppi Sirkka-Liisa Karasti löysivät toisensa pari vuotta sitten. Suhteen perusta on huumori.

Kirjanpitoa 
harrastava 
anoppi teki 
lomakkeen, 
jossa tutki-
taan kaikki 
yksityiskoh-
dat tyttären 
kumppanista. 
SIVU 20

UUTTA  PÄIN
Vähän yli vuosi siihen meni. 
Kalevan uudistaminen 
alkoi keväällä 2009. Avuksi 
haettiin lahden takaa monen 
monta uudistusta tehnyt 
John Bark. Tavoitteena oli 
tehdä Kalevasta entistäkin 
selkeämpi, värikkäämpi ja 
läheisempi.

Projektiin liittyi osana 
myös viikonloppulukemis-
ton uudistaminen. Pitkäh-
kön pohtimisen jälkeen pää-
dyimme lopputulokseen, 
jossa lauantaisin ilmestyväs-
tä Peto-liitteestä ja sunnun-
taisivusto Viikko-Kalevasta 
yhdistettiin yksi liite, tabloid 
nimeltään Sunnuntai.

Televisio- ja radio-
ohjelmat löytyvät edelleen 
lehden välistä lauantaisin, 
Tärppi-nimisestä liitteestä. 
Mukana on myös menovink-
kejä ja keikkakalenteri.

Palvelut eivät vähene, 
muuttavat vain muoto-
aan – ja toivoaksemme yhä 
paranevat.

Sellaista on turha korjata, 
mikä ei ole rikki. Sunnun-
taissa on vanhoja tuttuja 
palstoja mukana, esimerkik-
si hersyvä Aleksi K. jatkaa. 
Palsta on lajissaan Suomen 
vanhimpia ja muuttunut 
yhdeksi Kalevan tavaramer-
keistä.

Jutuissa haemme viihdyt-
tävää asialinjaa, näyttäviä 
reportaaseja ja oivaltavia 
lukukokemuksia. VS on 
vastakkainasettelu, jossa 
mittaa otetaan suurissa ja 
pienissä asioissa. Puheen-
vuorossa nostetaan jokin 
keskeinen asia pöydälle. 
Kainostelematta ja suoraan.  
Pikkupalstoissa on hyötyä, 
hupia ja nokkelia havain-
toja tästä elämästä ja tästä 
maailmasta.

Toivottavasti pidätte.
 Ja palautetta antamalla 
saatte Sunnuntaistanne 
yhä paremman.

Markku Mantila
Päätoimittaja

Vs: Helena Maijala ja Mauno Peltoketo ovat eri mieltä 
ydinvoiman siunauksellisuudesta Pyhäjoelle.
Neljä tarinaa pinnan alta:  Kalevi Luonuankoskea, 
Olli Naukkarista, Matti Jämsää ja Edgar Allan Poeta 
yhdistävät maanalaiset kokemukset. 
Puheenvuoro:  Erkki Tuomioja toivottaa vieraat 
tervetulleiksi Suomeen.  
Pelit: Hidato ja Kakuro, mitä ne ovat? Katso Sunnuntain 
pelisivuilta. Löydät myös tutun Jussin tietovisan.

4

8  

14

22

18  Eka kerta: Toimittaja Päivi Alasuutari kävi lounasraveissa 
Äimärautiolla.   6 Viikon profiili: Valokuvaaja ja rumpali Vesa  
Ranta visioi, innostuu kultakutrejaan myöten ja saa kumppanit-
kin innostumaan. 7 Ajankohtainen: Elokuvien ennakkotarkas-
tus siirtyy kuva-alan yhtiöille, kertoo Matti Paloheimo.  Miten 
käy lastensuojelun? 4 Etuviisaat: Anna-Lena Laurén tuntee 
hankalan, mutta ihanan naapurin.

18
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7

”Jutuissa haem-
me viihdyttä-
vää asialinjaa, 
näyttäviä 
reportaaseja ja 
oivaltavia luku-
kokemuksia.”

JANICA KARASTI

PEKKA ALA-AHOTAPIO MAIKKOLA MAURI RATILAINEN/COM.PIC

MAURI RATILAINEN/COM.PIC
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SIVU 14 ”Yksittäiset rokottamattomat lapset 
eivät meillä sairastu, koska korkea laumasuoja 
pitää epidemiat loitolla.” 
Hanna Nohynek

Sivu 14: Jos jonkin rokotuksen 
hyödyt jäävät haittoja pienemmiksi, 
sen laajamittaisesta käytöstä luovu-
taan, kertoo rokoteturvallisuus-
lääkäri Hanna Nohynek. 
Sivu 5: Henri Turunen uskoo, 
että rakkautta jaksaisi kolme tai 
neljäkin päivää.
Sivu 21: Koira ja kuu -festivaalin 
logo löytyi maalausurakan jälkipyy-
kistä, esittelevät oululaiset 
ystävykset Anne Jurvakainen (vas.), 
Anna-Liisa Holopainen, Leena Jäntti 
ja Harri Hakasalmi. 

21

14

5

”Ei voi kuin 
arvailla, min-
kälainen kult-
tuurishok-
ki olisi ollut 
astua armei-
jan harmai-
siin vieraassa 
maassa ilman 
kielitaitoa.” 

13.02.2011

VIERAALLA MAALLA
Siitä on kulunut noin yhdek-
sän vuotta, kun tepastelin 
Jääkäriprikaatin porteista 
sisään ja aloitin vuoden 
kestäneen varusmiespal-
veluksen Sodankylässä. 
Ensimmäisestä päivästä en 
jaksa muistaa juuri muuta 
kuin sen, että ulkona oli 
pimeää ja jännitti. 

Itse asiassa koko alo-
kasajasta jäi vain irrallisia 
muistikuvia sieltä täältä. 
Muistamattomuus selitty-
nee sillä, että koko alkutaival 
oli hapuilua ja uuteen maail-
maan totuttelua. 

Ei voi kuin arvailla, min-
kälainen kulttuurishokki 
olisi ollut astua armeijan 
harmaisiin vieraassa maassa 
ilman kielitaitoa. Tällaisia 
tapauksiakin nimittäin on.

Tässä lehdessä kerrotaan 
kolmesta nuoresta miehes-
tä, jotka saapuivat Austra-
liasta tammikuun alussa 
suorittamaan vapaaehtoista 
varusmiespalvelusta Santa-
haminaan. Heillä totuttelua 
on riittänyt huomattavasti 
enemmän kuin keskiver-
toalokkaalla. Kielen lisäksi 
esimerkiksi lumi oli heille 
vierasta.

Kuvio voi kuulostaa hullun-
kuriselta, mutta Andrew 
Nightingalen, William Sex-
tonin ja Jonathan Shieldin 
motiiveja on myös helppo 
ymmärtää. Suomen yleinen 
asevelvollisuus antaa heille 
hyvän mahdollisuuden tu-
tustua tuntemattomaksi jää-
neeseen toiseen kotimaahan 
ja opetella samalla kieltä.

He voivat myös kokea 
hiihdellessä ripauksen 
enemmän eksotiikkaa kuin 
jo peruskoulussa laduille 
pakotetut kantasuomalaiset.

Niiles Nousuniemi

MAURI RATILAINEN/COM.PIC.

RISTO RASILA JARMO KONTIAINEN

4–5 AHA
Kotiäidit ovat edelleen kaikkein 
köyhin kansanosa.

6–7 AJANKOHTAINEN  
Eläin meissä elää ilmeissä, eleissä 
ja tavoissa.

8–13 REPORTAASI
Santahaminan Australian-alok-
kailla on asenne kohdallaan.

14–15  PUHEENVUORO
Rokotteen on oltava paitsi turvalli-
nen myös kustannusvaikuttava.

16 TIEDE
Pohjoissuomalaisten äkillisiin sy-
dänkuolemiin löytyi yksi uusi syy.

17 TIETOVISA  

18 SEIS
Ruotsalaiset rakastavat elämäntai-
donvalmentaja Mia Törnblomia.

 20 TEKIJÄ  X
Pia Hakola jaksaa tehdä talkootöi-
tä tyttäriensä harrastusten eteen.

21 SUHTEELLISTA  
Vuoden 1961 Nobel-illallinen 
Tukholman Stadshuskällarenissa 
nautitaan ystävyyden kunniaksi.

 22–23
PELIT 

24  LOMA  
Tammerkosken ranta on nähtävä.

SUNNUNTAI 3
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”Taleban 
yrittää nyt 
nopeuttaa 
Naton vetäyty-
mistä iskemällä 
voimalla Isafia 
vastaan.”

13.03.2011

YHDYSVALTAIN 
JA NATON  
Afganistan-joukkoja ko-
mentava kenraali David 
Petraeus varoitti vastikään, 
että kesän taistelut Afga-
nistanissa tulevat olevaan 
ennätysverisiä. 

Kapinallisten iskut ovat 
kiihtyneet, ja on nähtävillä, 
että taleban-joukot pyrkivät 
valtaamaan menettämiään 
alueita etelässä. Pohjoisessa 
Kunduzin alueella taleban 
on tiukentanut otetaan en-
tisestään. Väkivaltaisuudet 
ovat levinneet myös muualle 
Pohjois-Afganistaniin.

Naton suunnitelmissa on 
vetäytyä asteittain Afganis-
tanista niin, että vuoden 
2014 loppuun mennessä 
maa tulisi toimeen omil-
laan. Kaikki joukot eivät 
kuitenkaan lähde. Maahan 
jää kansainvälisiä joukkoja 
tukitehtäviin, mutta mitä 
todennäköisimmin myös 
sotilaallisiin tehtäviin.

Aikataulua pidetään epä-
realistisena. Myös Natossa 
myönnetään sen olevan 
optimistinen. Joku aikaraja 
on kuitenkin oltava. 

Taleban yrittää nyt nopeut-
taa Naton vetäytymistä iske-
mällä Isaf-joukkoja vastaan 
ja lisäämällä itsemurhais-
kuja siviiliväestöä kohtaan. 
Taktiikka on purrut, sillä 
monet Isaf-operaatioon 
osallistuneet maat ovat 
miestappioiden vuoksi alka-
neet painokkaammin puhua 
vetäytymisestä. 

Afganistanin rauhoitta-
minen ja saaminen maaksi 
muiden joukkoon on tär-
keää paitsi kansainvälisen 
terrorismin suitsemiseksi 
myös maan itsensä vuoksi. 
Elinolot maassa ovat epäin-
himilliset.

Siru Sipola

4–5 AHA
Ihmeelliset veropäätökset harmittavat 
myös verovirkailijaa, mutta oikeuden-
mukaista veroa hän maksaa ilolla.

6–7  AJANKOHTAINEN
Suomalainen on se, joka haluaa tulla 
haudatuksi Suomeen. 

8–13  REPORTAASI
U-käännös tulee tutuksi toimittajille, jotka 
tutustuivat Afganistaniin Yhdysvaltain 
Nato-operaation vieraina. 

14–15  PUHEENVUORO
SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaiselle 
sopii hyvin, että vaaleista tulee verovaalit. 

16  TIEDE
Synnytysten hoitokäytäntöjä pitäisi 
yhtenäistää, sanoo synnytysrepeämistä 
väitellyt tutkija. 

17  TIETOVISA
Kenen kuvanveistäjän teos on Kolmen 
sepän patsas Helsingissä?

18 SEIS
Tankotanssi on tekniikkalaji, jossa lapset 
oppivat monesti liikkeen paljon nopeam-
min kuin aikuinen harrastaja. 

 20 TEKIJÄ  X
Potkut mainostoimistosta sai Katja Lettisen 
suuntaamaan Balille koruntekijän oppiin.  

21 SUHTEELLISTA  
Anni-Leea Mierlahti ja Senni Paasonen 
eivät riitele, mutta väittelevät kevyistä 
aiheista, kuten uskonto ja moraali. 

 22–23 PELIT 

24  LOMA  
Szeged Unkarissa  on jugendin 
ja art nouveaun ystävän aarreaitta. 

SIVUT 18–19  Lapsetkin voivat harrastaa tanko-
tanssia. Eveliina Lopakka (vas.) ja Netta Hassi 
seuraavat ohjaaja Nanna Pehkorannan ohjeita – 
vaikka niiden myötä päätyisi seinälle X-asentoon 
pää alaspäin.

JUKKA-PEKKA MOILANEN

SIVU 16: Peräaukon sulkijalihas repeää yhä useammassa synnytyksessä. ”Repeämällä on 
merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia naisten terveyteen”, asiaa tutkinut Sari Räisänen kertoo.

PENTTI VÄNSKÄ

SIVUT 6–7:  Perussuomalaisten peräänkuulutta-
masta suomalaisesta identiteetistä ei saa otetta. 

SIVU 4: Viina vie vyötärön, koska se vai-
kuttaa hormoneihin, jotka taas vaikut-
tavat rasvan asettumiseen vartalolla. 

RISTO RASILA/ARKISTO
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1. Kaleva 2010-luvulle. Kaleva 
Oy:n hallitus päätti vuoden 
2009 alussa, että lehdessä 
tehdään kokonaisvaltainen 
tuoteuudistus. Kaikki käytännöt 
sekä  uutis- ja ilmoitussisällöt 
haluttiin tutkia. 

2. Lehden rakenne ja osastoja-
ko remonttiin. Keväällä 2008 
käyttöön otettu uutisaukeama 
edellytti entistä parempaa 
yhteistyötä ja toimituksen 
osastorajojen madaltamista. 
Jotta niukat resurssit saataisiin 
hyödynnettyä maksimaalisesti, 
haluttiin sisällön ja toimituksen 
osastojakoa purkaa edelleen.

3. Koko lehti neliväriseksi.  
Kalevan rakenteissa oli uu-
distukseen asti säännöllisesti 
mustavalkeita sivuja. Täysi 
nelivärisyys tarkoitti deadlinen 
aikaistamista tunnilla 22.15:een, 
kunnes uusi painokone saadaan 
käyttöön vuonna 2012.

4. Ulkoasu ajan tasalle. Lehden 
ulkoasua ja kirjaintyyppivali-
koimaa haluttiin uudistaa. Lehti 
koettiin harmaaksi, yllätyksettö-
mäksi ja viralliseksi.

5. Ennakoiva taitto.Yksi uudis-
tuksen tärkeimmistä tavoitteista 
oli runkolehden taiton automa-
tisointi mahdollisimman laajasti 
ennakoivan taiton keinoin. 
Tällä haettiin säästöjä, mutta 
myös entistä tasalaatuisempaa 
ulkoasua.

6. Liitteet uusiksi. Kalevan 
tabloid-kokoinen nuorisolle 
suunnattu viikkoliite Peto ei ollut 
löytänyt yleisöään toivotulla 
tavalla. Liitteessä julkaistiin myös 
viikon tv- ja radio-ohjelmat. Myös 
broadsheet-kokoista sunnuntai-
sin ilmestyvää Viikko-Kalevaa 
haluttiin uudistaa. Toimitus on 
tabloidin kannalla, jotta voistai-
siin julkaista  kattavia taustajuttu-
ja ja kuvareportaaseja.

Tavoitteet
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Viimeinen Peto on tuplanumero s. 1–36
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���� 23.4.–6.5.

PeTo
Markku Mantila, päätoimittaja
Heidi Hietala, tuottaja
044 7995 820
Hanna Kuonanoja, toimittaja
044 7949 793
Jarno Mällinen, toimittaja
044 7995 856 
peto@kaleva.fi 
faksi (08) 5377 195
PL 170, 90401 Oulu
www.kaleva.fi 

VAPPUHUUMORIA 
TANSSIN 
KIELELLÄ s. 6

PEto. Lukijatutkimusten mukaan 
nuoriso- ja tv-liitettä lukivat eniten 
eläkeikäiset.

6–8/2009
 • Perusrakenteen ja  

tuotantotavan vaihto-
ehtojen tutkiminen.
 • Ensimmäisiä ehdo-

tuksia typografiasta ja  
ulkoasusta.

9/2009
 • Lehden rakenne,  

Ilmoitustuotteet,  
liitteet ja kytkennät.
 • Ennakoivan taiton 

koekäyttöympäristön 
rakentaminen.

11–12/2010
 • Runkolehden  

testipainoksia.
 • Sisältötyöpajoja.

1–3/2011
 • Runkolehden  

testipainoksia.
 • Juttumallit ja  

geometriat.
 • Länsirannikon  

lehtien yhteistyö- 
projekti alkoi.

UUdistUksen aikataUlU
4/2010
 • Ennakoivan taiton ja 

uuden ulkoasun kou-
lutus.
 • Tabloidien testipai-

noksia.

5.5.2010
 • Kalevan julkaistaan 

uudistettuna.
 • Ennakoivan taiton 

käyttöönotto.

7.5.2010
 • Tärppi-liitte 

 julkaistaan  
ensimmäistä kertaa.

Minkälainen on suomalaislehtien taso?
”Taso on sekalainen, mutta nousussa kuten Ruot-
sissakin. Skandinaavisten lehtien vahvuus on sy-
vä suhde lukijoihin. Tärkein on aina sisältö – sitä 
ei hienoinkaan ulkoasu pysty korvaamaan.”

Missä vaiheessa lukijat kannattaa ottaa mu-
kaan uudistukseen?
”Lehden on tunnettava tuotteensa toimitukselli-
nen sielu – sitä ei pidä lähteä kyselemään lukijoil-
ta. Lukijoiden on myös vaikea ottaa kantaa vaih-
toehtoihin, joita he eivät ole nähneet. Lukijoita 
kannattaa kuunnella sitten, kun uudistajilla on 
esittää heille tarkat kysymykset. Ja lopuksi tarjota 
heille sellainen lehti, jota he eivät tienneet tarvit-
sevansa.”

Miten uudistus kannattaa esittää lukijoille?
”Monella tavalla. Kertokaa lukijoille tulevista 
muutoksista vaikka blogissa kun julkistamispäivä 
lähestyy. Kuukautta aikaisemmin voi aloittaa läh-
tölaskennan.”

”Kirjoittakaa artikkelisarja mediailmastosta ja 
vaikka siitä, miten Kalevan paperilehti, verkko ja 
mobiilikanava toimivat yhteen. Tehkää käyttöo-
pas, jossa esitellään tekstityypit ja lehden rakenne. 
Ulkoasua ei kannata korostaa liiaksi, koska kiin-
nostavampaa lukijoille on päästä kurkistamaan 
uutiskoneiston toimintaan julkisivun taakse.”

Joko lukijat ovat tottuneet uudistuksiin?
”Kyllä vaan. Nykyään lehdet osaavat uudistua 
lukijoita kunnioittaen eli paljon paremmin kuin 
silloin, kun minä aloitin näissä hommissa. Tästä 
huolimatta iso uudistus on aina tehtävä harkiten.”

Ruotsissa lähes kaikki sanomalehdet ovat 
muuttuneet tabloideiksi. Miten kävi? 
”Jäljelle jääneet harvat broadsheet-lehdet näyttä-
vät nyt todella vanhanaikaisilta. Toiset onnistui-
vat koon muutoksessa paremmin kuin toiset. Esi-
merkiksi Svenska Dagbladet sopeutui nopeammin 
kuin Dagens Nyheter.

Olet ennustanut, että sanomalehdet korvaa-
vat jatkossa arkipäivien lehdet verkkolehdel-
lä ja tekevät paperilehteä vain viikonlopuiksi. 
Miksi näin?
”Uskon, että sanomalehdet ja varsinkin niiden 
viikonloppupaketit pitävät pintansa vielä pit-
kään. Toinen suunta on sähköinen paperi, joka 
nyt vaikuttaa kömpelöltä. Mutta entäs sitten, kun 
käyttäytyy kuten paperi, mutta sisällön voi vaih-
taa yhdellä sormen painalluksella?”

tiUKKa vääntö värEistä.  Tuoreessa brändiuudistuksessa Kalevan väreiksi oli valittu keltainen ja musta. Kalevan johto halusi näiden 
värien näkyvän myös sanomalehden sivuilla. Onneksi brändivärien joukossa oli myös tummempi keltainen, joka näkyy tälläkin aukeamalla.

Etuviisas
Ruotsalainen graafinen suunnittelija John Bark 
oli mukana neuvonantajana Kalevan ja kolmen 
muun Pohjanmaan sanomalehden uudistuksissa 
2009–2010. Yhteistyö Kalevassa alkoi verkkoleh-
den uudistuksesta. Haastattelin häntä Kalevan 
henkilöstölehteen tammikuussa 2010.

Iso 
uudistus 
on tehtävä 
harkiten

JaRmO KOnTIaInEn

TÄRPPITV&
Menot

Vesa Kärki, tuottaja

044 799 5772

PL 170, 90140 Oulu

www.kaleva.fi

selviämistä seurataan luon-

tokuvaaja Simon Kingin 

dokumentissa Tokin tarina. 

Emon kuoltua nuorukaisen 

elämä luonnonpuistossa on 

täynnä vaaroja. Sivu 3

Orvon gepardin
Menovinkki

Ylivieska: Talent-

finalisti Iina Kan-

gasharju esiintyy 

Akustiikassa 15

Pudasjärvi: 

Tango laulaja Virpi 

Piippo Hyvän 

Olon messuilla 15

Oulu: Mansikka-

kakku herättää 

äidin ja mummon 

sunnuntaihin 13

7.5.–13.5.2010

Oulu: Ville Sauk-

kosen ohjaama 

Taikahuilu soi 

OAMK:lla 13

Sunnuntai Ilkka Lappalainen, vs. tuottaja
040 516 6812PL 170, 90140 Ouluwww.kaleva.fi

Roller derby on tiukka kontak-
tilaji, jossa kohtaavat pelottomat 

naiset verkkosukkahousuissaan. 
Pian myös Oulussa. Sivu 16

Erkki Tuomioja: Ensin meiltä 
mentiin Pohjois-Amerikkaan ja 

toisen maailmansodan jälkeen 
Ruotsiin. Sivu 14

Sukeltaja Olli Naukkarinen pulahtaa pian 

pinnan läpi. Noin 15 metriä alempana hän-

tä odottaa työmaa, jossa äänet vaimene-

vat ja liikkeet hidastuvat. Tämä ja kolme 

muuta tarinaa pinnan alta sivuilla 8–13.

Työmaa syvyyksissä

PEKKA  PEURA
9.5.2010
 • 24-sivuisen  

Sunnuntai-liitteen  
lanseeraus.

5–12/2011
 • Liitteiden  

suunnittelu ja  
lanseeraukset.
 • Sunnuntai-yhteistyö 

Turun Sanomien 
kanssa.

2/2011
 • Sunnuntain  

juttuvalikoiman  
ja ulkoasun  
viimeistely.

EsittELy. 5.5.2010 Kalevassa uudistuksesta kerrottiin lukijoille näin. Tätä ennen uudistuvan lehden eri osioista oli 
kerrottu lyhyissä jutuissa. Kuvassa toimituksen avainhenkilöt uudistuksessa.

5510-uudistuksen vetäjä Kalevan 
toimituksessa oli  toimituspäällik-
kö JuhaTolonen. Projektin kon-
sulttina oli ruotsalainen graafinen 
suunnittelija John Bark. 

Korkein päättävä elin oli uudis-
tuksen johtoryhmä, jonka puheen-
johtaja oli päätoimittaja Markku 
Mantila.

Uudistusryhmässä olivat muka-
na minun lisäkseni Pirjo Tuovi-
nen ja Simo Hiltunen. Teknisenä 
asiantuntijana projektiin osallistui 
myös Veli Holopainen.

 John Bark kävi Oulussa yhteen-
sä kymmenkunta kertaa. Hän ve-
ti työpajoja lehden rakenteesta, 
sisällöistä ja typografiasta. Hän 
myös esitteli kirjaintyyppivaih-
toehdot, joista teimme päätökset 
testien jälkeen, ja kommentoi uu-
distusryhmän ehdotuksia. 

Bark piirsi myös joitakin logoja. 
Hän teki joitakin alustavia sivura-
kenteiden malleja uutissivuille, 
mutta niitä ei otettu käyttöön. 

Itse suunnittelin uutissivujen 
rakenteita, uutisaukeaman, mie-
lipideaukeaman ja Sunnuntai-liit-
teen sekä muut tabloidit. 

Simo Hiltunen veti ennakoivan 
taiton pilottiprojektin loppuvuo-
den 2010 aikana, ja teki viimeises-
sä vaiheessa useimmat ennakoi-
van taiton mallit. Pirjo Tuovisen 
suurin työmaa oli sisältötyöpajo-
jen vetäminen lehden osastoilla. 

runko-Kalevan uudistus aloitet-
tiin kierroksella maakuntalehtiin.
Kävimme tutustumassa Aamuleh-
den, Satakunnan Kansan ja Savon 
Sanomien toimitusten organisaa-
tioon ja tapoihin soveltaa enna-
koivaa taittoa. Kierros tehtiin syys-
kuussa 2010.

Lokakuun alussa uudistusryh-
mä sai käyttöönsä syrjäisen Kota-
kabinetin Kalevan talon yläkerras-
ta. Kodassa oli talven kuukausina 
hyvä työrauha, mutta sijainti pi-
ti meidät valitettavasti erillään 
muusta toimituksesta. Kalevan 
sisäiseen intranettiin, Kaikuun, ra-
kennettiin kanava uudistussuun-
nitelmien kommentointiin. 

Uudistuksen aikana tehtiin va-
jaat kymmenen testipainatusta 
runkolehdestä ja kaksi tabloideis-
ta. Sanomalehtipaino suhtautui 
uudistukseen myötämielisesti ja 
kärsivällisesti, mikä tarkoitti, että 
saimme testipainatuksia muuta-

 • ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja 
oli päätoimittaja markku mantila. Jä-
senet:  toimituspäällikkö Juha Tolonen, 
tietohallinnon päällikkö Heikki nurmi, 
tekninen johtaja Jukka Hurskainen,  
leviikkijohtaja markku Jurvelin,  ilmoitus-
johtaja Ilkka Karvonen ja liiketoiminta-
johtaja Juha Väyrynen.
 • toimituksen uudistusryhmä. Vetäjä 

oli Juha Tolonen. Jäsenet: taittava toimit-
taja Simo Hiltunen sekä toimitussihteerit 
Leena Kosonen ja Pirjo Tuovinen.
 • Kaupallinen uudistusryhmä.
 • Konsultti John Bark.
 • työpajat henkilöstölle.

Talvi kului Kodassa
toimituksen 
uudistusryhmä 
sai kahdeksaksi 
kuukaudeksi oman 
työtilan Kota-
kabinetista

5510 :n organisaatio

YHTEYSTIEDOT:
Puhelin
Sähköposti
Kalevan vaihde  08 5377 111LEHTIUUDISTUS
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08 5377 315
kotimaa@kaleva.fi

Tällainen on uudistettu Kaleva

Uudessa lehdessä myös kirjai-
met ovat vaihtuneet. Uudet teks-
tityypit ovat Publico ja Stag. 

Niin sanottu leipäteksti, jota 
tämäkin teksti on, on nimeltään 
Publico text. Otsikot ovat Publico 
headline -nimistä kirjainlajiketta. 
Joissakin lyhyissä jutuissa, pien-
ten juttujen otsikoissa ja erilaisis-
sa tieto- ja taustajutuissa käytettä-
vät tekstityypit ovat Stag ja Stag 
Sans. Osastojen nimet sivujen 
ylälaidassa ovat myös Stagia.

Kirjainperheet on suunnitel-
lut Christian Schwartz, nuori 
fonttisuunnittelija New Yorkista. 
Publicoa ja Stagia on käytetty 
ensimmäisenä portugalilaisessa 
Publico-lehdessä ja brittiläisessä 
Guardianissa.

Lehtikonsultti John Bark, joka 
on avustanut Kalevaa uuden leh-
den suunnittelussa, painottaa 
tekstityyppien merkitystä sekä 
lehden ulkoasuun ja kokonaisil-
meeseen, että lehden käytettä-
vyyteen ja luettavuuteen.

”Tekstilajikkeet valikoituivat 
Kalevaan, koska ne sopivat leh-
den perinteeseen eli siihen, että 
Kaleva näyttää edelleen  oikealta 
sanomalehdeltä”, Bark sanoo. 

Kirjaimet on suunniteltu nimen-
omaan sanomalehdelle, jolloin 
ne toimivat hyvin painettuna 
pehmeälle lehtipaperille.

”Tekstityyppien valinnassa on 
tärkeää myös se, että leikkausla-
jeja on useita. Sekä Publicon että 
Stagin kirjainperheistä löytyy 
useita vaihtoehtoja erittäin ke-
vyestä mustaan extra boldiin.” 

”Publico on perinteinen ja toi-
miva, mutta se on kuitenkin Ka-
levalle persoonallinen valinta, 
jota ei tule vastaan joka toisessa 
lehdessä”, Bark sanoo.

Kirjaimetkin 
ovat uusia

Uuden Kalevan synnyttämisestä vastannut työryhmä sai 
päätökseen lähes vuoden urakkansa tiistai-iltana, kun 
tämän päivän lehden sivuja viimeisteltiin toimituksessa. 
Tietokoneella askaroivan toimitussihteeri Leena Kososen 

työtä seuraavat tomituspäällikkö Juha Tolonen, sovel-
lusasiantuntija Veli Holopainen, toimitussihteeri Pirjo 
Tuovinen, taittava toimittaja Simo Hiltunen sekä järjestel-
mäasiantuntija Svante Ahlroth Anygraaf Oy:stä, joka on 

toimittanut Kalevan teossa käytettävän toimitusjärjestel-
män. Samalla kun lehti uudistettiin, muuttui myös lehden 
tekotapa. Uusi tekniikka tehostaa lehden tekemistä ja 
parantaa laatua. 

Uudistustyö valmistui, uusi lehti lukijoiden käsiin

Pu
Stag Sans

Se on siinä, ensimmäinen täysin 
uudistetun Kalevan numero.  

Kalevaa uudistanut työryh-
mä asutti yhtä Oulun Lekatien 
kabineteista melkein vuoden. 
Ryhmä kokeili, testasi, mietti ja 
teki lukemattomia kertoja sivuja 
uudestaan ja uudestaan.

Tavoitteena oli läheisempi, 
selkeämpi ja värikkäämpi Kale-
va. Sellaista meiltä lukijaraatien 
ja –tutkimuksen perusteella toi-
vottiin. Siispä koetimme tehdä 
sellaisen. 

Sinun on nyt arvioitava, miten 
onnistuimme.

Koska työ oli vaativa, täyden-
simme osaamistamme palkkaa-
malla Tukholmassa toimistoaan 
pitävän konsultin John Barkin
avuksi.  John kyseenalaisti, aut-
toi, antoi näkemyksiä ja ohjasi 
kokemuksella, joita lukuisat 
lehtiuudistukset Ruotsissa, 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
ovat antaneet.

Pidimme koko ajan mie-
lessämme sen, että sisältö on 
tärkein. Hyvät jutut eivät tule 
hyviksi jutuiksi pelkällä korealla 
ulkoasulla.

Mutta hyvä ulkoasu korostaa 
hyviä juttuja, tuo ne selkeästi 
esille ja erottelee pienet asiat 
isoista. Järjestää lukijan puoles-
ta päivän.

Lehti on aikaisempaa sel-
vemmin kahteen osaan jaettu. 
Ykkösosasta löytyvät uutiset, 
kakkosesta lukemisto- ja palve-
luaineisto.

Oma kolumnipalstanikin 
muuttuu. Takkiin tarttunutta 
-kolumnin löydät yllä olevan  
kuvan vierestä sunnuntaisin 
pääkirjoitussivulta.

Rattoisia lukuhetkiä!
Markku Mantila
päätoimittaja

Urakka oli 
kova, mutta 
kyllä kannatti

Päätoimittajalta

Kerro meille 
mielipiteesi 
Lukijat voivat lähettää komment-
teja uudesta Kalevasta sähköpos-
tiosoitteeseen uusikaleva@ka-
leva.fi. Verkkolehdessä käydään 
keskustelua uudesta lehdestä. 
www.kaleva.fi
Kerro meille -osiossa on myös 
tietoa uudesta lehdestä.

Stag

RISTO RASILA

Kalevan välissä 
ilmestyy säännöllisesti 
kaksi uutta liitettä. 
Sunnuntaisin 
lukemistopaketti 
Sunnuntai ja 
perjantaisin viikon 
tv-ohjelmat ja meno-
vinkit sisältävä Tärppi.
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Lehden kakkososan, K2:n,  aloittaa 
kulttuuri. Kulttuurissa on erikoissivuja, 

kuten kuvat, kirjat sekä lauantain viihde.

       Menosivulta löytyy kattavasti Oulun 
ja Oulun lähialueiden menot ja 

menoilmoitukset.

Mielipideaukeaman avaa lehden 
pääkirjoitussivu, josta löytyvät 

pääkirjoitukset, kolumnit ja Jarin piirros. 

 Aukeaman kakkossivulla kuuluu 
lukijan ääni eli sieltä löytyvät lukijoiden 

kirjoitukset ja myös lukijoiden 
verkkolehteen lähettämiä kuvia ja otteita 
verkkolehden keskustelusta.

Ihmiset-sivu kertoo, kuka täyttää 
vuosia, palkitaan tai on muuten tämän 

päivän merkkihenkilö.

Teemasivulla on kaikkiaan 13 eri 
aihepiiriä. Teemoista osa ilmestyy joka 

viikko, osa vuorottelee kahden tai kolmen 
viikon välein.

Sarjakuvasivulla aloittaa uutena 
osastona joka päivä ilmestyvä 

Pikkunen–palsta perheen pienimmille. 
Sivulla on sunnuntaisin värisarjat ja 
albumien kätköistä –kuvatunnistus. 

Tv- ja radio-ohjelmat löytyvät 
entiseltä paikaltaan lehden lopusta.

Kaleva ilmestyy tänään uuden näköisenä. Lehti on jaettu sisällöltään kahteen osaan. 
Tässä lyhyt johdatus uuteen lehteen.

Uutiset ovat lehden alkuosassa

K2 tarjoaa hyötyä ja lukemistoja

Uutisaukeamalta   löytyvät päivän 
pääjutut. Aukeaman vasemmassa 

reunassa on nostoja päivän lehden juttuihin 
sekä kurkistus myös huomiseen lehteen. 
Aukeaman vasemmassa yläreunassa on 
yhteystietoja Kalevaan sekä auringon nousu- 
ja laskuajat eri paikkakunnilla. Aukeaman 

oikean puoleinen yläreuna kertoo 
verkkolehti Kaleva.fi :n asioista sekä sään 
Oulussa.

Oulun ja Oulun lähialueiden asiat 
käsitellään Oulu & seutu –sivuilla. 

Kotimaan uutisosasto kertoo sekä 
pohjoisen Suomen että koko 

valtakunnan uutiset

Ulkomaat kertoo kiinnostavasti 
maailman asioista keskittyen erityisesti 

uutisten taustoihin.

Taloussivun nimi on nyt Raha. 
Sivulla käsitellään Suomen ja muun 

maailman talousasiat. Myös pörssikurssit 
löytyvät rahasivulta.

Urheilu päättää nyt viimeisenä 
uutisosastona lehden alkuosan.
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man päivän varoitusajalla. Ongel-
mana sanomalehtipainon testipai-
natuksissa on se, että painettava 
määrä jää testeissä väkisinkin liian 
pieneksi siihen, että painatus saa-
taisiin painojäljeltään aidon kaltai-
seksi.

Lokakuussa aloitimme lehden ra-
kennemallien teolla ja testasimme 
kirjaintyyppejä. Samaan aikaan 
Kalevan eri osastoilla pohdittiin 
työpajoissa uusia sisältöjä.

Vuoden vaihteen jälkeen  mää-
rittelimme kymmeniä erilaisia 
sivupohjia sekä satoja erilaisia kap-
pale- ja juttumalleja. Ennakoivan 
taiton vaatimia geometrioita syn-

tyi uutissivuille lopulta yli 800. 
Vuoden 2010 lopulla käynnis-

tyi yhteistyö  Ilkan, Pohjalaisen ja 
Keski-Pohjanmaan kanssa. Kaikki 
nämä lehdet tekivät omia kasvo-
jenkohotuksiaan John Barkin joh-
dolla. Yhteistyön tuloksensa kaikil-
la neljällä lehdellä on nyt yhteisiä 
teemasivuja ja sama leipäteksti.

Toukokuun 5. päivän lanseera-
usta edelsi kuukauden mittainen 
tiukka koulutusjakso, johon osal-
listui koko toimitus. 

Ensimmäinen uudistetun Kale-
van sivut lähetettiin painoon mää-
räaikaan 22.15 mennessä ja sivuis-
ta yli puolet oli tehty ennakoivalla 
taitolla.
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Lähetä kuva, video 
tai uutisvihje 
numeroon

      13222
Tarkemmat ohjeet: www.kaleva.fi 

tai soita (08) 5377 315

!Kerro meille 
UUTINEN

Pää-
kirjoitukset 2
Lauantai 4–5
Oulu ja 
ympäristö 6–7
Kotimaa 8–9
Talous 12–14
Sää 14
Ulkomaat 15
Kulttuuri 16–17
Urheilu 19–23

Viikonvaihde      26
Tänään 27–28
Sarjakuvat 28
Terveydeksi 29
Lukijan sivu 30
Radio ja tv 31–32
Koti-Kaleva 1–16
Perhe-
ilmoitukset 7
Osasto-
ilmoitukset 23–25

SISÄLTÖ

Kulttuuri: Herrasmiehen oma herrasmies SIVU 16

Kotimaa: Ylläs luottaa kylähenkeen SIVU 8

Käsityö
muodissa
 KOTI-KALEVA 1

Viikonvaihde

–17

OULUN SEUTU

Hieman hiutaleita

Räikkönen Tunturirallissa
Kimi Räikkönen viihtyi ralli-
tunnelmissa Rovaniemellä. 
Kuvagalleria.  

Viisufi naali Tampereella
Illalla ratkeaa, kuka edustaa 
Suomea euroviisuissa Norjassa. 
Uutiset.

Vanukaspalkinto näyttelijälle
Dragmiehet hiostivat Anne 
Hathawayta Vanukaspalkinto-
gaalassa. Kuvagalleria. 

Kiistellyt toriparkit
Torien alle rakennettavat 
parkkihallit jakavat mielipiteitä. 
Uutiset.

Pekka Rahko
Kaleva
OULU Kun otetaan laskutoi-
mituksen pohjaksi kuusikym-
mentä minuuttia ja kymme-
nen tuhatta suomalaispihaa, 
saadaan tulokseksi mittava ai-
neisto talvilinnustomme ylei-

syydestä kautta maan. Birdli-
fe Suomen nyt viidettä kertaa 
järjestämä Pihabongaus kar-
tuttaa vuosien mittaan arvok-
kaan tietopankin lintulajien 
runsastumisista, vähenemisis-
tä ja alueellisista eroista.

VIIKONVAIHDE 26

Pihabongaus kertoo 
lähiluonnostamme

Talitiainen oli viime vuonna yleisin pihabongauslaji.

PEKKA NURMINEN

Ari Helminen
LAHTI Kansa ei lämpene ulko-
maankauppa- ja kehitysministe-

ri Paavo Väyryselle keskustan pu-
heenjohtajakamppailussa. Väy-
rysen suosio on jäämässä selväs-
ti jälkeen keskustan kahdesta nai-
sesta. 

Hallinto- ja kuntaministeri Ma-
ri Kiviniemi on ampaissut kes-

kustan puheenjohtajakisan kär-
keen. Toisena on europarlamen-
taarikko Anneli Jäätteenmäki, 
jolta Kiviniemi on vienyt ykkös-
paikan.

Seuraavana tulevat miehet: 
Väyrynen, komissaari Olli Rehn 

ja elinkeinoministeri Mauri Pek-
karinen. Kolmikko tallaa kymme-
nen prosenttiyksikköä naiskaksi-
kon takana.

Tulokset käyvät ilmi Kalevan 
ja viiden muun maakuntaleh-
den Taloustutkimuksella teettä-

mästä mielipidetutkimuksesta.
Keskustan puheenjohtajaeh-

dokkaiksi ovat tähän mennessä il-
moittautuneet Kiviniemi ja Väy-
rynen. Kun heidät laitetaan vas-
takkain Kiviniemi voittaa ylivoi-
maisesti.

”Ei kai se yllättävää ole. Paavo 
Väyrysellä on pitkältä ajalta tun-
nettuja tekijöitä, jotka alentavat 
hänen gallupsuosiotaan”, arvelee 
politiikan tutkija Sami Borg Tam-
pereen yliopistosta.

SIVU 4

Kärpissä uralleen uutta starttia hakeva 
huippupuolustaja Mikko Lehtonen kävi 
perjantaina ottamassa tuntumaa Raksilan 

isoon jäähän. Pian Lehtonen kuitenkin 
palaa takaisin jääkiekkoilijan arkeen 
areenoiden tutussa lämmössä. URHEILU 19

PEKKA PEURA

Luistimet jalkaan, vaikka sormia ja varpaita palelee

Väyrysen vetovoima ei tehoa
Mari Kiviniemi ja Anneli Jäätteenmäki ottivat etumatkaa keskustan puheenjohtajakisassa

Raimo Pirttkoski
Kaleva
OULU Elokuvamainonta notkah-
ti muun mediamainonnan tavoin 
pahasti Suomessa viime vuonna. 
Elokuvateattereissa tapahtuvaan 
mainontaan satsattu rahamäärä 
putosi liki 21 prosenttia.

Tänä vuonna kysyntä näyttää 
kuitenkin taas lähteneen jopa 
huimaan kasvuun ainakin Finn-
kinon teattereissa, joiden yhtei-
nen markkinaosuus elokuvissa-
käynneistä on jo yli 70 prosenttia.

Finnkinon elokuvamainontaa 
hoitava Clear Channel Cinema ar-
vioi, että mainosmarkoista päät-
tävien luottamus talouteen on pa-
lautunut. 

Lisäksi mainostajille on tarjot-
tu uusia mahdollisuuksia lisätä 
tuotteidensa näkyvyyttä elokuva-
teattereissa.

TALOUS 12

Elokuva-
mainonta
notkahti 
pahasti

Kaleva
OULU Pakkasessa jäätyneestä bio-
jätteestä on tullut jätehuoltoyri-
tyksille varsinainen riesa. Ainoa 
keino saada jäätynyt biojäte irti 
astian laidoista on sulattaa koko 
astia sisältöineen. 

Pitkä pakkaskausi on jäädyttä-
nyt myös kotikompostit. Ne saa 
sulaksi lämmittämällä kompos-
tia roikkalampulla tai valelemal-
la kuumalla vedellä. Vaivattomin-
ta on odottaa kevään lämpimiä il-
moja.

OULU 6

Pakastunut 
biojäte riesa 
jätehuollolle

Kari Sankala
Kaleva
OULU Haukiputaan, Kiimingin, 
Oulun, Oulunsalon, Muhoksen ja 
Yli-Iin monikuntaliitosta koskeva 
selvitys valmistuu 19 päivän ku-
luttua. 

Jos kuntajakoselvittäjä Arto 
Koski päätyy esittämään kuu-
den kunnan yhdistymistä ja kun-
nat hyväksyvät esityksen, peruste-
taan viimeistään kesäkuussa kun-
tien yhteinen yhdistymishallitus 
linjaamaan liitoskuntien toimin-
taa seuraavien kahden ja puolen 
vuoden ajan.

Yhdistymishallitus valvoo, ettei-
vät kunnat sorru loppusuoralla va-

rainkäytössä itsekkäisiin ylilyön-
teihin.

Kunnallisvaalien jälkeen syk-
syllä 2012 aloittaisi koko uuden 
Oulun alueelta valittu uusi 67-jä-
seninen valtuusto työnsä heti 
marraskuussa. Se laatii uudelle 1. 
tammikuuta 2013 perustettavalle 
Oulun kaupungille talousarvion 
ja toimintasuunnitelman.

Kuntaliitokseen on kuitenkin 
vielä matkaa. Neuvottelut yhdis-
tymissopimuksesta ovat kesken. 
Hyväksyvätkö selvityksessä mu-
kana olevat kunnat sen? Moni-
kuntaliitoksen kohtalo ratkeaa 
kevään aikana.

OULU JA YMPÄRISTÖ 6

Uusi Oulu 
aloittaisi jo kesällä

7

◆ Joka yhdeksäs nuori on viillel-
lyt itseään ainakin kerran. Viil-
tely on erityisesti tyttöjen tapa, 
mutta myös pojilla viiltely on li-
sääntynyt. Tutkija Marja-Liisa 
Rissasen mukaan kyseessä on hä-
tähuuto. 

TERVEYDEKSI 29

Itseään viiltelevä 
nuori huutaa apua

◆ Kimi Räikkönen lähti hake-
maan Tunturirallista oppia. Sitä 
tuli myös kantapään kautta, kun 
Räikkönen jysäytti lumipenkkaan. 
Lauantain erikoiskokeet kuiten-
kin osoittivat, että formulatähdes-
tä on myös ralliauton rattiin.

URHEILU 20

Kimille kokemusta 
kantapään kautta

Lauantai 30. tammikuuta 2010 2. painos 29/2010Irtonumero 2 € sis. alv. (Kestotilauksena 0,63 €/pv) 002865-10-4

Elämäsi tilaisuus teettää

Varmista laadukas lopputulos!

TOIMI
HETI!

HUOM!
• Verovähennys jopa 6000€• Edullinen rahoitus• Asennustakuu

Tilaa ILMAINEN remonttiarvio!

040 587 7661
info@malsetti.fi 
www.malsetti.fi 

terassit

KATTOREMONTTI

SU 12.00-16.00

www.keittiokalustetukut.fi

Takatie 10, 90440 Kempele, p. 08 376 601, fax 08 376 663

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU

Avoinna ark. 9-18, la 9-14

LIUKUOVET!Myös

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovetLaadukkaat vaihtoautot 

Veho Oulusta

www.veho.fi 

Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu. Puh. (08) 311 0777. Fax (08) 311 0780. 
Avoinna: ma-to 8.00-17.00, pe 8.00-18.00, la 10.00-14.00 

www.parkettiliikesakkinen.fi  

Lattiasi parhaaksi
Turvallista takuutyötä - yli 35 vuoden kokemuksella

Lattttiiiasii pparhaaksi
Turvallista takuutyötä - yli 3

0€
(Oulun talousalueelle)

p. 311 0777

Tilaa ilmainen 
kuntoarvio lattiallesi 

Muista hyödyntää kotitalousvähennys!

Teemme tarvittaessa 
tarjouksen 

lattiaremontista!

Kevät 
uutta

Ma-Pe 10-20, La 9.30-17, Su 12-16, www.vima.fi
Kirkkokatu 16, 90100 OULU, Puh. (08) 885 1200

farkut

housut

alk.  69,95 

alk.  89,95 

sunnuntai 12-16
naisten muoti 2. krs

The place where sport starts!

Pakkahuoneenkatu 24, 90100 Oulu, Puh. (08) 321 2300
Avoinna ma-pe 9.30-19, la 9-16, su 12-16

Sporttialen
loppuryminät
Intersport Rintamäellä!

1990
(49,90)

 Etirel Holly/Audrey
naisten college-
svetari tai -housut

/kpl

2990
(39,90)

 Craft Basic alusasu 
- naisille ja miehille
- lapsille mitat: 122-152cm

p

-
-

3990
(59,80)

 McKinley Finn
alusasu aikuisille
paita ja housut yhteensä

Jalkineosastolla Footbalance
jalkatestaus. Paikalla Joona 
Virkkala klo 10-15

3990
(99,90)

/kpl

 Energetics ministepperi
- lateraalinen

paita ja housut yhteensä

- steppereita 10 kpl

Maikkulan yrityskylä, Haaransuonkuja,
p. 535 1700  Valiota vastapäätä Iinatin puolella.

Av. ma–pe 10–18, la 10–15 www.oulunmattojakaluste.fi 

399
NYT! Sumo DIVAANI

(799,-)

tehtaan loppuerä-50%

Tango RUOKAILURYHMÄ
• pöytä + 6 tuolia

299
NYT!

tehtaan loppuerä

VOLVO   |   RENAULT   |   JAGUAR   |   LAND ROVER   |   MAZDA   |   BMW   |   MINI   |   HONDA   |  HYUNDAI   |   FORD

FIAT   |   ALFA ROMEO   |   LANCIA   |   CHRYSLER   |   DODGE   |   JEEP
WETTERI OULU   

WETTERI OULU,   ÄIMÄKUJA 2   90400   OULU  020 778 810
 WWW.WETTERI.FI     MA-PE 8-18,   LA 10-15,   SU 12-16MYYJÄT:   Jarmo Aarrekiv i 044 781 4652    Anna-Maija Mikkonen  040 548 8234   Harri Haataja  040 570 7264   Olli-Pekka Ryyppö  0400 148 269   Jari Nylander  044 781 4638   Tapio Haapalahti  040 505 9911  

EUROOPAN PUHTAIN AUTOMERKKI   LÖYTYY NYT UUDESTA OSOITTEESTA.
Fiat-malliston CO²-päästöt ovat Euroo-
pan pienimmät. Kiitos tekno logisten 
innovaatioiden, joista Fiat tunnetaan. 
Viimeisimmän Fiat-malliston löydät nyt 
uusista jälleenmyyntipisteistä. 
www.fiat.fi

Bravo
Hinnat alk. 18.489,43 €
Arvioitu autovero: 4.029,43 €
Autoveroton hinta: 14.460,00 €
CO2-päästöt: 119 –155 g/km

Punto-mallisto
Hinnat alk. 12.988,66 €
Arvioitu autovero: 2.603,66 €
Autoveroton hinta: 10.385,00 €
CO2-päästöt: 119 –139 g/km

Panda
Hinnat alk. 10.692,29 €
Arvioitu autovero: 1.932,29 €
Autoveroton hinta: 8.760,00 €
CO2-päästöt: 119 g/km

500
Hinnat alk. 14.497,29 €
Arvioitu autovero: 2.637,29 €
Autoveroton hinta: 11.860,00 €
CO2-päästöt: 110 –140 g/km 

Linea
Hinnat alk. 16.491,18 €
Arvioitu autovero: 3.556,18 €
Autoveroton hinta: 12.935,00 €
CO2-päästöt: 129 –157 g/km

* Lähde: JATO Dynamics. Tutkimus Euroopan 25 johtavan automerkin CO2-päästöistä g/km todellisten myyntimäärien mukaan laskettuna vuoden 2009 ensimmäisellä puolivuosijaksolla. Fiat-malliston CO2-keskiarvo 129,1 g/km. Kuvien autoissa on erikoisvarustelu.

-30%
Tekstiilit

Varaosat

Kypärät

 Kengät-20%
Kunto-

välineet  

Pyörät 
(2009 mallit)

Oulu

TYHJENNYSMYYNTI!

>> www.tyosuhdepyora.fi        >> www.bikeplanet.fi        

LAATUPYÖRIEN JA

KUNTOVÄLINEIDEN

YKKÖSKETJU

TULE KÄRPPÄNÄ PAIKALLE JA HAE OMASI!

Ovet suljetaan 20. helmikuuta.

| HELSINKI | ESPOO | VANTAA | LAHTI | JYVÄSKYLÄ | OULU | 
Paljetie 5, p. 010 397 0070  Avoinna: ark. 10-18, la 10-15

SUURI INVENTAARIO

Lekatie 2  Puh. (08) 338 175  Av. ma–pe 9–18, ti–to 9–17, la 10–14  •  Saaristonkatu 27  Puh. (08) 375 467  Av. ma–pe 9–17, la suljettu

ALENopeimmille 

parhaat!

jopa
Kaikki -09  PYÖRÄT, KUNTOPYÖRÄT,

AJOVARUSTEET, KENGÄT, TARVIKKEET...

(Ei koske moottorisahoja, 
raivaussahoja, eikä 2010 uutuuksia) -40%

-50%-15% -20% -30% 

VIELÄ
TÄNÄÄN!

Lauantaina, tammikuun 30. päivänä 2010 4

Lauantai 13222Lähetä kuva, video 
tai uutisvihje numeroon
Tarkemmat ohjeet: www.kaleva.fi 
tai soita (08) 5377 315!

Ari Helminen
LAHTI Naiset vievät ja miehet vi-
kisevät keskustan puheenjohta-
jakisassa. 

Hallinto- ja kuntaministeri 
Mari Kiviniemi on kansan suo-
sikki keskustan uudeksi puheen-
johtajaksi. Kansalaisista 21 pro-
senttia valitsisi Kiviniemen kes-
kustan johtoon, kertoo Kalevan 
ja viiden maakuntalehden Talo-
ustutkimuksella teettämä mieli-
pidekysely.

Seuraavana tulee varsin tasa-
väkinen kolmikko. Europarla-
mentaarikko Anneli Jäätteen-
mäkeä kannattaa 14 prosenttia, 
komissaari Olli Rehniä 13 pro-
senttia ja ulkomaankauppami-
nisteri Paavo Väyrystä 12 pro-
senttia.

Jäätteenmäki kuitenkin pon-
nistaa Kiviniemen rinnalle kes-
kustaa äänestävien keskuudessa. 
Jäätteenmäen 21 prosentin suo-
sio on käytännössä sama kuin Ki-
viniemellä (22 prosenttia).

Muut tulevat kaukana

Keskustan puheenjohtajaehdok-
kaiksi ovat tähän mennessä il-
moittautuneet Kiviniemi sekä 
Väyrynen. 

Kun heidät laitetaan vastak-
kain, Kiviniemi selviytyy ylivoi-
maisena voittajana. Väyrysen ko-
tikentäksi mielletyssä Pohjois-
Suomessakin Kiviniemi voittaisi 
luvuin 52–31.

Muut kyselyssä olleet ehdok-
kaat jäivät kauas kärkikastista. 
Elinkeinoministeri Mauri Pek-
karinen sai 7 prosentin, Nokian 
johdossa toimiva entinen päämi-
nisteri Esko Aho 5 prosentin ja 
eduskunnan varapuhemies Sep-
po Kääriäinen 3 prosentin kan-
natuksen.

Nuoret Väyrysen takana

Yhden prosentin kannatukseen 
jäivät puoluesihteeri Jarmo Kor-
honen sekä keskustan varapu-
heenjohtajat, kansanedustajat 
Tuomo Puumala ja Antti Ran-
takangas. Kansanedustaja Mika 
Lintilä jäi nollille. Peräti 23 pro-
senttia vastaajista ei osannut ot-
taa kantaa asiaan.

Keskustaa äänestävien keskuu-
dessa tilanne tasoittuu. Naiskak-
sikon takana porskuttavat lähes 
tasaluvuin Väyrynen, Rehn ja 
Pekkarinen. 

Ahon kannatus jää seitse-
mään prosenttiin, muiden vielä-
kin vaatimattomammaksi.

Kansalaisista 58 prosent-
tia näkisi uutena puheenjoh-
tajana mieluummin Kivinie-
men kuin Väyrysen. Keskus-

tan kannattajissa tulos on lä-
hes sama. Väyrysen kanna-
tus jää 35 prosenttiin. Ainoas-
taan nuorten keskuudessa Väy-
rynen hätyyttelee Kiviniemeä.
Kiviniemi näyttää olevan SDP:tä 
ja vihreitä äänestävien suosik-
ki (28 prosenttia). Jäätteenmä-
en suosio sen sijaan romahtaa 
11 prosenttiin sosialidemokraat-
tien ja kokoomuslaisten keskuu-
dessa. Kokoomuslaisista peräti 

27 prosenttia näkisi Rehnin kes-
kustan johdossa.

Kiviniemen suosio on korkein-
ta Etelä-Suomessa. Itä-Suomessa 
Jäätteenmäki ja Rehn ajavat hä-
nen ohitseen. Pohjois-Suomessa 
Väyrynen on vahva.

Ei yllätä tutkijaa

Politiikan tutkija Sami Borgia 
tulos ei yllätä. Hän muistuttaa, 

että kisaan on ilmoittautunut 
vasta kaksi ehdokasta. Gallupit 
eivät valitse keskustan puheen-
johtajaa vaan puoluekokous.

”Sitten on toisenlainen tilan-
ne, kun ei ole niin paljon jossia 
mukana.”

”Kun asia on julkisuudessa, se 
luo paineita asettaa ehdokkai-
ta ja asettua ehdolle. Toiset voi-
vat saada etua, jos ehdokkaat ko-
vin kauan saavat yksin tai kaksin 

paistatella julkisuudessa.”
Taloustutkimus haastatteli 

tutkimusta varten 968 ihmistä. 
Haastattelut tehtiin 25.–29. tam-
mikuuta. Tutkimuksen virhe-
marginaali on 3,2 prosenttiyk-
sikköä.

Keskustan puoluekokous va-
litsee uuden puheenjohtajan 12. 
kesäkuuta Lahdessa. Uusi pu-
heenjohtaja siirtyy todennäköi-
sesti myös pääministeriksi.

��� � � ���������

Kaleva
Yhdysvaltain talous kasvoi sel-
västi odotettua nopeammin vii-
me vuoden viimeisellä neljän-
neksellä. 

Maan kauppaministeriön per-
jantaina julkistamien alustavi-
en tietojen mukaan bruttokan-
santuote kasvoi loka–joulukuus-
sa 5,7 prosenttia. 

Talouden kasvuvauhti oli nyt 
nopeinta kuuteen vuoteen.

Uutistoimisto Bloombergin 
mukaan ekonomistit olivat en-
nakoineet 4,7 prosentin kasvu-
vauhtia. 

Edellisellä vuosineljänneksel-
lä heinä–syyskuussa Yhdysval-
tain talous kasvoi 2,2 prosentin 
vuosivauhtia.

Loppuvuonna koneiden, laittei-
den ja ohjelmistojen myynti kas-

voi 13 prosentin vauhtia eli eni-
ten kolmeen vuoteen, minkä 
vuoksi yritysten kokonaisinves-
toinnit olivat 2,9 prosenttia suu-
remmat kuin edellisellä neljän-
neksellä. 

Yksityinen kulutus kasvoi lo-
ka–joulukuussa kaksi prosent-
tia, kun edellisellä neljänneksel-
lä se kasvoi 2,8 prosenttia. 

Ekonomistit olivat odottaneet 
nyt 1,8 prosentin kasvua. 

Yksityisen kulutuksen kasvua 
on tehokkaasti hillinnyt maan 
10 prosentin työttömyys. 

Heinä–syyskuussa kulutus sai 
vauhtia tukiohjelmasta, jolla 
vauhditettiin autojen myyntiä.

Koko viime vuonna Yhdysval-
tain talous supistui 2,4 prosent-
tia. Pudotus oli suurin sitten vuo-
den 1946.

USA:n talouden 
kovat kasvuluvut 
yllättivät Keskustassa Jäätteenmäki ja Kiviniemi askeltavat puolueen johtoon tasatahtia

Naiskaksikko keskustan keulilla
Kiviniemi ja Jäätteenmäki vahvoilla

KALEVA

Lähde: Taloustutkimus Oy, grafiikka ANSSI HIETAMÄKI ja ANU LEVÄ

Kuka seuraavista henkilöistä olisi mielestänne paras 
Suomen keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi? (%)

Keskustan puheenjohtajaehdokkaiksi 
ovat tähän mennessä ilmoittautuneet 
ministerit Mari Kiviniemi ja Paavo Väyrynen. 

Mari Kiviniemi

Anneli Jäätteenmäki

Olli Rehn

Paavo Väyrynen

Mauri Pekkarinen

Esko Aho

Seppo Kääriäinen

Jarmo Korhonen

Tuomo Puumala

Antti Rantakangas

Mika Lintilä

0 5 10 15 20 25

25

17

11

6

6

3

2

1

0

1

0

16

10

16

18

8

6

4

2

1

1

0

22

21

11

12

11

7

3

1

3

2

0

   KESKUSTAN 
KAIKKI VASTAAJAT, % NAISET MIEHET KANNATTAJAT

Mari Kiviniemi

Paavo Väyrynen

Ei osaa sanoa

0 10 20 30 40 50 60 70

                                           58 

             27 

15 

67

20

14

49

34

17

59

35

5

   KESKUSTAN 
KAIKKI VASTAAJAT, % NAISET MIEHET KANNATTAJAT

Tutkimuksen kohderyhmänä oli maamme 15–79-vuotias 
väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 968 henkilöä 
aikavälillä 25.– 29.1.2010. 

Virhemarginaali on noin ± 3 % -yksikköä.  

Jos valinta pitäisi tehdä näiden kahden henkilön 
välillä, kumpaa kannattaisitte keskustan puheen-
johtajaksi ja pääministeriksi? (%)
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Anneli Jäätteenmäki Mari Kiviniemi

Olli Rehn Paavo Väyrynen

Keskustan puheenjohtajaeh-
dokkaaksi ilmoittautunut hal-
linto- ja kuntaministeri Mari 
Kiviniemi suhtautuu hillitysti 
suosikkiasemaansa. 

”Gallupit ovat gallupeja, nii-
den pohjalle ei pidä omia kam-
panjoitaan perustaa. Varsinkin 
kun koko kampanjointi on vie-
lä näin alussa. Puoluekokous 
on vasta kesäkuussa, joten täs-
sä vaiheessa tehdyt mielipide-
kyselyt ovat lähinnä sellaista 
viihdettä.”

Kiviniemi kuitenkin myöntää, 
että luvut kuulostavat ihan 
mukavilta keskustan puheen-

johtajan paikkaa tavoittelevan 
korvissa. 

Silti hän tuntuu pitävän ja-
lat tukevasti maassa.

Kiviniemi haluaa puolu-
een näyttäytyvän yhtenäisenä 
joukkona, joskin isossa puolu-
eessa on aina erilaisiakin näkö-
kantoja. 

Uuden keskustajohtajan pitää 
Kiviniemen mielestä olla ”uu-
distava yhdistäjä”. 

Hän haluaa myös pois-
taa keskustasta ajattelua, jos-
sa on asetettu vastakkain 
pääkaupunkiseutu ja muu 
Suomi.

Kiviniemi: Gallupit tässä 
vaiheessa lähinnä viihdettä

Tuoreet gallup-luvut eivät yllätä 
elinkeinoministeri Mauri Pekka-
rista. 

”On ymmärrettävää, että eh-
dokkaiksi tähän mennessä il-
moittautuneet Mari Kivinie-
mi ja Paavo Väyrynen johtavat 
suosikkikilpaa. Toisaalta Anne-
li Jäätteenmäellä on vanhastaan 
vankka kannatus.” 

Omista puheenjohtajahaluis-
taan Pekkarinen ei halunnut vie-
lä kertoa mitään lopullista suun-
taan tai toiseen.

”Tutkimus näyttää antavan 
hyvät lukemat, joten kiinnostus-
ta on, mutta mitään päätöstä en 
ole vielä tehnyt. Katsotaan ja ar-
vioidaan”, Pekkarinen totesi.

Pekkarinen: 
Kiinnostusta on

Oulun Karjasillan seurakun-
nan Maikkulan kappelissa tar-
joillaan maaliskuun alusta alka-
en vain alkoholitonta ehtoollis-
viiniä. 

Miksi ehtoollisviini vaihdetaan, 
kirkkoherra Juhani Lavanko?

Maikkulan alueelta on tullut 
eniten pyyntöjä alkoholittomas-
ta vaihtoehdosta. Molempien sa-
manaikaisessa tarjoamisessa on 
käytännön ongelmia, alkoholit-
toman viinin säilyvyys on heik-
ko. Kirkon päälinja on edelleen, 
että uskon näkökulmasta eh-
toollinen on täysi, vaikka naut-
tisi vain leivän tai vain viinin. Se 
on ykkösvaihtoehto, jos ei halua 
syystä tai toisesta jompaa kum-
paa nauttia.

Miksi alkoholitonta vaihtoehtoa 
halutaan?

Siihen voi olla uskonnollisia 
syitä. Joillakin on ajatus, että us-
kovaiselle ihmiselle ei alkoholi-
pitoinen viini sovellu. Kirkko ei 
kyllä ylläpidä tätä käsitystä. Vii-

ni voi olla ongelma myös alko-
holisteille, jotka haluavat pysyä 
kuivilla.

Alkoholiton viinihän maistuu kar-
mealta. Eikö sen sijaan voisi tar-
jota vaikka omenamehua?

Ai oletko maistanut? Piispain-
kokous on linjannut juomat, jot-
ka soveltuvat ehtoollisviiniksi. 
Luettelossa on myös valkoviini ja 
alkoholiton vaihtoehto. On käy-
ty myös keskustelua, käyvätkö 
marjaviinit ehtoolliselle. 

On lähdetty siitä, että halu-
taan kunnioittaa kirkon perin-
nettä ja ehtoollisviini on vii-
nipuun antia.

Hätäehtoollisessa esimerkiksi 
sairaalassa, jos viiniä ei ole saata-
villa, voidaan käyttää muutakin.

Oulun seurakunnat siirtyvät myös 
kokonaan gluteenittomaan eh-
toollisleipään. Maistuuko se eri-
laiselta?

Ei siinä suurta makueroa ole. 
Ei se pahalta ainakaan maistu.

Pia Alatorvinen

Muuttuuko ehtoollisviini vedeksi?

STT
HELSINKI Suomen Toyota lähet-
tää lähiaikoina korjauskutsun 
autonomistajille, joiden ajoneu-
voissa saattaa olla kaasupolki-
messa ongelmia.

Toyotan mukaan takaisinkut-
sun piirissä olevat mallit ovat 
Aygo, iQ, Yaris, Auris, Corolla, 
Verso, Avensis ja RAV4, jotka on 
valmistettu eri ajankohtina hel-
mikuun 2005 jälkeen. 

Koko Euroopassa tullaan kut-
sumaan korjaukseen yhteensä 
noin 1,8 miljoonaa autoa.

Korjauskutsu johtuu siitä, et-
tä kaasupolkimet saattavat jois-
sakin harvinaisissa tapauksissa 
tarttua kiinni. Kaasupoljinmeka-
nismi saattaa palautua hitaam-
min ylös tyhjäkäyntiasentoon tai 
juuttua mekaanisesti osakaasu-
asentoon.

Toyota kehottaa niitä autoi-
lijoita, jotka epäilevät havain-
neensa esimerkiksi tahmeutta 
autonsa kaasupolkimen toimin-
nassa, ottamaan yhteyttä valtuu-
tettuun Toyota-korjaamoon.

Kutsu ei koske Lexus-malleja ei-
kä muita Toyotan malleja. Toyo-
tan mukaan tiedossa ei ole, että 
kaasupolkimista olisi aiheutu-
nut onnettomuuksia Euroopas-
sa. Tiedossa on vain joitakin toi-
mintahäiriöitä.

”Toyotan politiikka on asettaa 

asiakas etusijalle kaikissa olo-
suhteissa. Ymmärrämme, että 
nykyinen tilanne aiheuttaa huol-
ta ja pahoittelemme asiaa syväs-
ti. Haluamme rauhoittaa asiak-
kaitamme; kyseinen poljinon-
gelma on erittäin harvinainen. 
Korjaus on ennaltaehkäisevä toi-
mi”, sanoi Toyotan Euroopan-
johtaja Tadashi Arashima tie-
dotteessa.

Toyota on Suomen myydyin au-
tomerkki ja Corolla suosituin 
malli. Toyotoja on Suomessa lii-
kenteessä yli 300 000. Koko Eu-
roopassa myytiin viime vuonna 
lähes 900 000 Toyotaa.

Ennen Euroopan korjauskut-
sua Toyota on joutunut korjaa-
maan miljoonia autoja Pohjois-
Amerikassa. Ongelmia on ollut 
sekä kaasupolkimissa että lattia-
matoissa. Aiemmin tällä viikol-
la Toyota ilmoitti pysäyttävän-
sä tilapäisesti kahdeksan mallin 
myynnin ja valmistuksen Poh-
jois-Amerikassa.

Moni Toyotan omistaja 
saa pian korjauskutsun
Euroopassa 
1,8 miljoonan 
auton kaasupoljin 
korjataan 

Toyota aikoo tarkistaa ja 
korjata miljoonien autojensa 
kaasupolkimet.

Antti Goman
Kaleva

OULU Oulu ja Oulun seudun 
kunnat loistavat poissaolollaan 
Suomen väkivaltaisimpien kun-
tien listalla.

Oulu sijoittui Ilta-Sanomien te-
kemässä Suomen väkivaltaisim-
pien kuntien listauksessa sijalle 
86. Toiseksi väkivaltaisin Oulun 
seudun kunnista on Haukipu-
das, joka on sijalla 131. Rauhalli-
sinta oli Oulunsalossa, jossa väki-
valtarikoksia tehtiin vain 2,3 tu-

hatta asukasta kohti.
Selvityksessä mitattiin kunti-

en väkivaltaisuutta suhteutta-
malla tehtyjen väkivaltarikosten 
määrä kunnan väkilukuun.

Väkivaltarikokset vähenivät 
Oulun poliisilaitoksen alueella 
hieman viime vuonna. Oulun po-
liisi uskoo, että näkyvä kamera-
valvonta ravintoloiden edustoil-
la ja puistoissa vähensi väkival-
lantekojen määrää.

Oulussa tehtiin viime vuonna 

yhteensä vajaat 900 väkivaltari-
kosta, mikä tarkoitti 6,4:ta rikos-
ta tuhatta asukasta kohti.

Oulu on suureksi kaupungik-
si turvallinen. Vain Espoossa ja 
Tampereella tehtiin Oulua vä-
hemmän väkivaltarikoksia.

Kunta voi päätyä väkivaltatilas-
ton kärkeen monesta syystä. Lis-
tan kärjessä komeilevan Maa-
rianhaminan synkkää sijoitus-
ta selittää risteilyillä tehtyjen ri-
kosten kirjaamiskäytäntö: ruot-
sinlaivoilla tehdyt rikokset kirja-
taan Maarianhaminassa.

Pohjois-Suomesta listan kärki-
päähän yltävät Hyrynsalmi, Pel-
kosenniemi ja Kemi. Hyrynsal-
men sijoitusta selitetään Ukko-
hallan laskettelukeskuksella ja 

sen mukanaan tuomilla turisteil-
la. Listalle kahdeksantena oleval-
la Pelkosenniemellä tehtiin 11 
väkivaltarikosta. Kunnassa asuu 
vain noin tuhat ihmistä.

22 000:n asukkaan Kemi si-
joittuu listalla kymmenennek-
si. Peräpohjolan poliisilaitoksen 
päällikkö Seppo Kinnunen us-
koo syiden löytyvän työttömyy-
destä, osattomuudesta ja tekemi-
sen puutteesta. ”Suuri osa väki-
valtarikoksista sattuu porukois-
sa, joissa ei ole aamulla kiire töi-
hin”, Kinnunen sanoo.

Omaa kieltään kertoo sekin, 
että yli puolet poliisipiirin työn-
tekijöistä on sijoitettu Kemiin. 
Samankokoinen Tornio ei tarvit-
se lähellekään suurta miehityst, 
ja on tilastossa vasta sijalla 134.

Oulu on isoksi kaupungiksi turvallinen
FAKTA

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi on ilmoittautunut keskus-
tan puoluejohtajaehdokkaaksi, mahdollisena ehdokkaana pidetty 
elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vielä miettii ratkaisuaan.

Kysely kertoo selvää sanomaa: kes-
kusta tulee perinteilleen uskollise-
na valitsemaan itselleen johtajan 
nuoremmasta polvesta. Kenties vie-
lä naisen. Gallupeilla kuulutettu lä-
pihuutojuttu keskustan ensi kesän 
puoluekokous ei ole. 

Päättäjiksi kokoontuu emäntiä ja 
isäntiä, joilla on aivan oma näkemys 
maailmanmenosta mediapeleineen.

Näyttää kuitenkin siltä, että ku-
kaan ei voi nousta saman puolueen 
johtoon kahta kertaa. Paavo Väyry-
sen toinen yritys tulee olemaan ko-
va, mutta puhku voi loppua kes-
ken. Sama pätee Anneli Jäätteen-
mäkeen, joka johti keskustaa 2002-
2003. 

Petri Laukka

Perinne puree
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SARI GUSTAFSSON/LEHTIKUVA

Kemi, Pelkosenniemi 
ja Hyrynsalmi Pohjois-Suomen 
väkivaltaisimmat kunnat Kymmenen väkivaltaisinta

Pohjois-Suomessa
1.  Hyrynsalmi

2.  Pelkosenniemi

3.  Kemi

4.  Taivalkoski

5.  Pyhäjärvi

6.  Sotkamo

7.  Raahe

8.  Inari 

9.  Kittilä

10. Kajaani

Koko maassa
1.  Maarianhamina

2. Hyrynsalmi

3. Helsinki

4. Hanko

5. Punkaharju

6. Pietarsaari

7. Harjavalta

8. Pelkosenniemi

9. Loviisa

10. Kemi

Lauantaina, tammikuun 30. päivänä 2010 

M
aapallon yli on 
pyyhkäissyt sinis-
ten humanoidien 
aalto. Suomenkin 
elokuvateattereis-
sa on pyörinyt jo 

yli kuukauden päivät James Camero-
nin Avatar. Na’vi-rodusta ja kaukai-
sesta Pandora-planeetasta kertova, 
2100-luvulle sijoittuva sci-fi fantasia 
nousi tällä viikolla kaikkien aikojen 
tuottoisimmaksi elokuvaksi.

Avataria on suitsutettu monissa ar-
vioissa erityisesti sen häikäisevän kol-
miulotteisen videografi ikan vuoksi. 
Elokuvan poliittiset teemat sen sijaan 
ovat saaneet tämän maapallon ihmi-
set takajaloilleen. 

Avatarin kotimaassa Yhdysvallois-
sa kiinnitettiin huomiota elokuvan 
ajoittain tökeröihin viittauksiin Ira-
kin ja Afganistanin sotiin sekä Ameri-
kan omaan siirtomaa-ajan historiaan. 
Moni piti elokuvaa jopa amerikkalais-
vastaisena, sillä Pandoran omistuk-
sesta ja luonnosta mittelevät planee-
tan alkuasukkaat ja amerikkalainen 
kauppakomppania, joka koostuu 
muutamien tieteentekijöiden lisäksi 
lähinnä palkkasotilaista.

Avatarin silmiinpistävin teema on 
kuitenkin kulttuurien kohtaaminen. 
Mikä on oikea lähestymistapa vieraa-
seen ja millä säännöillä kohtaamises-
ta selvitään?

Kulttuurien kohtaamisesta puhut-
taessa tahdotaan keskittyä ennalta 
määriteltyihin korkeakulttuurei-
hin, kuten kristikunta ja islam tai 
länsi ja kungfutselaisuus. Tästä nä-
kökulmasta kohtaaminen merkitsee 
tuhatvuotisten kirjallisten perintei-
den sovittelua tai niiden edustajien 

mitan ottamista toisistaan. 
Maailmanuskontojen ympärille 

muodostettujen suurten kulttuuri-
piirien väliset tapahtumat ovat kui-
tenkin vain kohtaamisten historian 
valtavirta. Niiden rinnalla virtaa pie-
nempiä puroja, joissa suuri kohtaa 
pienen.

Avatar kertoo suuren ja pienen koh-
taamisesta, mutta meidän ei tarvitse 
välttämättä matkustaa avaruusaluk-
silla tulevaisuuteen nähdäksemme 
pieniä. Heitä löytyy ainakin Brasilian 
sademetsistä ja Kiinan maaseudulta.

Kaksi vuotta sitten brasilialaiset vi-
ranomaiset valokuvasivat helikopte-
ristaan intiaaniheimon jäseniä, jotka 
asuivat syvällä sademetsässä. Kuvas-
sa Amazonin alkuperäiskansan sotu-
rit tähtäsivät vierasta kohti, mutta ei 
kameroilla vaan jousipyssyillään. 

Brasilian oikeusministeriön alai-
suudessa toimivan kansallisen inti-
aanisäätiön tempauksen tarkoituk-
sena oli herättää julkisuutta, joka 
suojaisi intiaaneja öljynetsijöiltä, 
maanraivaajilta ja muilta heitä uh-
kaavilta ulkopuolisilta. Säätiön vir-
kamiesten linja on selvä: intiaanien 
pitää antaa elää rauhassa.

Useat näkökohdat puhuvat alkupe-
räiskansojen elinalueen rauhoitta-
misen puolesta. Intiaaneilta puuttuu 
kyky vastustaa eurooppalais- ja af-
rikkalaisperäisen väestön kantamia 
sairauksia. Rappion uhka ei ole vain 
fyysinen: heimojen kulttuurillinen 
elinvoima ehtyy, jos ne ovat yhtey-
dessä läntiseen maailmaan. Lisäksi 
alkuperäiskansojen neuvotteluasema 
suhteessa karjatilallisiin, maanviljeli-
jöihin tai suuryrityksiin on toivotto-
man heikko Brasilian villissä lännessä.

Brasilian sademetsissä asuu arvi-
olta 40 intiaaniheimoa, jotka eivät 
ole olleet yhteydessä länsimaiseen 
tai teolliseen elämänmuotoon. Moni 
pelkää, että jos kaksi kulttuuripiiriä 
kohtaisivat, vuoropuhelun sijaan in-
tiaanit kuulisivat vain saarnan.

Silti tuntemattoman yhteisön rajaa-
minen inhimillisen kanssakäymisen 
ulkopuolelle ei ole ongelmatonta. Jo 
helikopteri heidän kylänsä yllä osoit-
taa intiaaneille, että muu maailma 
on olemassa. Lisäksi sekä menneen 
että nykyisen perusteella on vaikea 
kuvitella, että etäisyys kulttuuripiiri-
en välillä säilyisi kovin pitkään.

Kuten Avatarin esittämässä tule-
vaisuudessa näemme, voittoa tavoit-
televa taloudellinen järjestelmä tun-
keutuu maailman syrjäisimpiinkin 
kolkkiin. Siksi oleellista onkin kysyä, 
että olemmeko oppineet menneestä. 
Viemmekö voiton tavoittelun lisäksi 
mukanamme laajemman oikeudelli-
sen maailmankatsomuksen?

Suuren kohdatessa pienen eräs län-
simainen arvojärjestelmä on ylitse 
muiden: omistusoikeus. Jo 1500-lu-
vulla, kun Espanja ja Portugali laa-
jentuivat uuteen maailmaan, Iberian 
niemimaan oikeustieteilijät ja teo-
logit korostivat alkuperäiskansojen 
oikeutta omaan maahansa. Lainsää-
dännön vaikutus paikalliseen todel-
lisuuteen oli alusta pitäen kuitenkin 
heikohko ja oikeutta ei varjeltu. Vää-
ryydet jatkuivat läpi viime vuositu-
hannen jälkipuoliskon.”

Aivan viime aikoina on saatu enteitä 
paremmasta. Joulukuussa Brasilian 
presidentti Luiz Inácio laajensi alku-
peräiskansoille suojeltuja elinalueita 
50 000 neliökilometrillä kasvattaen 
niiden kokonaispinta-alan yli miljoo-
naan neliökilometriin tai kolmeen 
Suomeen. Omistusoikeuden täytän-
töönpanokin edistyy, sillä Brasilian 
armeija on saanut tehtäväkseen val-
voa rintamaiden suojeltuja sademet-
siä ja niiden asukkaita tuholta.

Omistusoikeus on noussut Ava-
tarin myötä esiin muuallakin maa-
ilmassa. Kiinassa valtavan suosion 
saavuttanut elokuva on vedetty pois 
suuresta osasta maan elokuvateat-
tereita sen jälkeen, kun vertaukset 
Pandoran na’vien ja kehityksen tieltä 
väkivalloin siirrettävien kiinalaisten 
välillä alkoivat kukkia. Viime vuosien 
pakkosiirrot niin maalla kuin kau-
pungissakin ovat vieneet miljoonilta 
kiinalaisilta kodin alta.

Lähes päinvastoin kuin elokuvan 
synnyinmaassa Avatarin perussano-
mana nähdään Kiinassa periamerik-
kalainen arvo: omistusoikeus ja sen 
suojelu.

Virallisen kiinalaisselityksen mu-
kaan teattereihin halutaan tehdä 
tilaa fi losofi  Kungfutsesta kertovalle 
elokuvalle, joka vaalii Kiinan omaa 
tuhatvuotista kulttuuria. Silti on il-
meistä, että juuri tässä tapauksessa 
Kiinan yksipuoluejärjestelmällä on 
syytä pelätä jäävänsä tappiolle kah-
den kulttuuripiirin elokuvien koh-
taamisessa.

Sekä Kiinan maaseudulla ja lähiöis-
sä että Brasilian sademetsissä näkyy, 
miten käy, kun moderni talous tun-
keutuu rajamaille ilman sitä ohjeista-
vaa tai rajoittavaa lainsäädäntöä. Län-
simaissa kehittyneen massatalouden 
mukana tulee sen rinnalla kehittynyt 
arvokeskustelu, joka asettaa voiton 
tavoittelun uomiinsa.

Merkillisintä Avatarissa oli se, 
että Cameron ei ollut lastannut ava-
ruuslaivaansa juristeja, fi losofeja tai 
teologeja. Tiedemiehiä ja -naisia oli, 
mutta tiede itsessään on yhtä arvova-
paata kuin talous. Ehkä moraalifi lo-
sofi n tehtävä lankeaakin miljoonille 
katsojille ympäri maailmaa.

Pääkirjoitukset

Jari 

Alakerta

Päivän sitaatit 

Hankalia aikoja elänyt kännyk-
käjätti Nokia on onnistuneesti 
trimmannut toimintaansa ja 
tuotevalikoimaansa. Pohjois-
Amerikassa kangertaa, mutta 
kehittyvissä maissa yhtiö 
kauhoo menestystä.

N okia kuuluu maailman seu-
ratuimpiin yrityksiin, mut-
ta silti se onnistui jälleen 
yllättämään analyytikkojen 
ja muiden alaa tuntevien 

eksperttien enemmistön. Yllätys oli – niin 
kuin usein ennenkin – myönteinen. Uuti-
nen on hyvä ja rohkaiseva myös Suomelle.

Etenkin kalliiden älypuhelinten valmis-
tajana Nokia on viime aikoina vaikutta-
nut dinosaurukselta, jota pienemmät ja 
ketterämmät kilpailijat Apple etunenässä 
purevat yhä kipeämmin ja yhä arempiin 
paikkoihin. Nyt suomalaisjätti osoitti ole-
vansa edelleen vetreässä kunnossa. Vaikka 
sen tuotevalikoimassa on yhä heikkoja 
kohtia, yhtiö lisäsi viime vuoden lopussa 
älypuhelinten kappalemääräistä myyntiä 
38 prosenttia.

Kun kyse on laitteista, joista valmistaja 
saa paremman katteen kuin halpamalleis-
ta, yhtiö sai mukavan lisän myös koko vuo-
den tulokseen, joka kokonaisuutena tosin 
oli viime vuotta selvästi huonompi. Olen-
naista oli kuitenkin vuoden lopun käänne.

Niin ikään 38 prosentissa on yhtiön osuus 
maailman matkapuhelinmarkkinoista. 
Nokia on ollut jo hämmästyttävät 12 vuot-
ta maailman selvästi suurin matkapuhe-

linvalmistaja. Kun kakkonen, Samsung, 
pitää hallussaan 23 prosentin osuutta, 
näyttää Nokian asema yhä vahvalta.

Koko ei toimialalla sinänsä ole menes-
tyksen tae. Asetelmat voivat vaihtua no-
peastikin sen mukaan, mikä valmistaja 
pystyy tuomaan markkinoille vetävimmät 
uudet tuotteet. Joitakin vuosia sitten paril-
la lyhyellä menestyspiikillä markkinoita 
ravisteli Motorola, jonka kännykkätuotan-
to on nyt suoranaisessa kriisissä.

Kilpailijoista Samsung tarjoaa Nokian 
tapaan laajaa valikoimaa, älypuhelimiin 
erikoistuneet Apple ja toinen vahva poh-
joisamerikkalainen Reserch In Motion 
selvästi kapeampaa. Se on myös näiden 
kahden riski kuluttajien mieltymysten 

muuttuessa. Apple on tosin pystynyt si-
touttamaan asiakkaitaan iPhoneen siihen 
liittyvin lukuisin suosituin sovelluksin.

Ylipäätään matkapuhelinala on tätä ny-
kyä paljon muutakin kuin laitemyyntiä. 
Tarjolla olevien oheispalvelujen merkitys 
kasvaa koko ajan. Nokia havaitsi kehityk-
sen suunnan jo varhain, muttei toistaisek-
si ole pystynyt käyttämään kokoaan niin 
hyvin kuin odotettiin.

On kuitenkin virhearvio, että Nokia olisi 
tässä kohtaa menettänyt pelin. Se on vie-
lä täysillä mukana. Esimerkiksi aikanaan 
kalliiksi moitittu, mobiileja karttapalve-
luja kehittävän Navteq-yhtiön osto saattaa 
toden teolla ruveta poikimaan vasta tästä 
eteenpäin. Nokiahan sai älypuhelimiinsa 
melkoisen markkinavaltin, kun se alkaa 
tarjota laitteisiin navigointiominaisuutta 
vakiona.

Nokian murheenkryyni on ollut jo mo-
nen vuoden ajan ollut tahmea menestys 
Pohjois-Amerikan markkinoilla. Aikanaan 
toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo lu-
pasi kohdistaa alueeseen henkilökohtai-
sestikin erityishuomiota, mutta ainakaan 
markkinaosuuksien takaisin valtaamise-
na tämä ei ole näkynyt.

Vastapainona Nokia on kuitenkin todel-
linen kukkulan kuningas niin sanotuilla 
kehittyvillä markkinoilla kuten Intiassa, 
Lähi-idässä, Afrikassa ja Kiinassa. Suuri 
osa alueilla myytävistä Nokia-malleista on 
pienikatteisia halpamalleja, mutta noilta 
väestömääriltään valtavilta alueilta on 
odotettavissa tulevaisuuden suurin kasvu. 
Nokian kovana haasteena on, kuinka se pi-
tää yhtiön tuotteita nyt käyttävät kehitty-
vien maiden kuluttajat merkkiuskollisina.

Kännykkäjätti vetristyi

Nokian toimitusjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon 
ilmeet olivat torstaina Nokian tulosjulkistuksen 
yhteydessä muikeammat kuin aikoihin.

Vuoden Valkoista taloa isännöinyt Ba-
rack Obama on kokenut äkkiä, kuin-
ka katoavaista suosio pahimmillaan 

on. Obama voi olla maailmalla yhä unel-
mapresidentti, mutta Yhdysvalloissa hän 
on epäsuositumpi kuin yksikään edeltä-
jistään ensimmäisen virkavuoden jälkeen.

Tulos on julma verrattuna niihin positii-
visiin värinöihin, joita hänen valintansa 
sai aikaan sekä Yhdysvalloissa että muual-
la. Huuma on karissut niin nopeasti, että 
Obama jää valitsematta uudelleen marras-
kuussa 2012, ellei yllätyksiä satu tai ellei 
hän reivaa linjaansa.

Obaman ahdinko muistuttaa tilannet-
ta, jossa edellinen demokraattipresidentti 
Bill Clinton oli ensimmäisellä kaudellaan 
1990-luvun puolimaissa. Clinton yritti ajaa 
läpi mitäpäs muuta kuin terveydenhuolto-
järjestelmän uudistusta, joka on Obaman-
kin sisäpoliittisen asialistan ykkönen.

Bill Clinton sai pikaopetuksen Yhdys-

valtain sisäpolitiikan lainalaisuuksista 
kongressin välivaaleissa 1994, runsas vuo-
si virkaanastumisensa jälkeen. Clintonin 
sekava alkukausi ja Hillary Clintoniin 
henkilöitynyt terveysuudistus siivittivät 
republikaanit rökälevoittoon ja aloittivat 
oikeistolaisen vyörytyksen.

Presidentti Clinton oppi läksynsä nopeas-
ti, luopui terveydenhuoltouudistuksesta  ja 
otti muutenkin kurssin poliittiselle keski-
kentälle, jossa Yhdysvaltain vaalit ratkais-
taan. Tämä taittoi oikeistoaallon ja vei Clin-
tonin helppoon uudelleenvalintaan 1996.

Obamalla ja demokraattipuolueella on 
edessä kongressin välivaalit marraskuus-
sa, ja ainakin näillä näkymin republikaa-
neille on tulossa voitto. Obaman tilannet-
ta Clintoniin verrattuna helpottaa se, että 
Obamalla on nyt tukevammat enemmis-
töt kongressin molemmissa kamareissa 
kuin Clintonilla. 

Obaman tällä viikolla pitämän, liittoval-
tion tilaa käsitelleen 70-minuuttisen pu-
heen suurin uutinen oli se, ettei hän juuri 
tinkinyt sisäpoliittisista tavoitteistaan. Hän 
ei nähnyt vikaa terveysuudistuksessaan ja 
moitti vain itseään sen huonossa selittä-
misessä amerikkalaisille. Clinton-käännös 
voi olla kuitenkin edessä, jos demokraatit 
kärsivät suurtappion välivaaleissa.

Ulkopolitiikassaan Obama ei enää eroa 
paljonkaan inhotusta edeltäjästään Geor-
ge W. Bushista. Yhdysvallat aikoo kyllä ve-
tää joukkonsa Irakista, mutta on sitoutu-
nut yhä tiukemmin Afganistanin sotaan. 
Päätös tyydyttää republikaaneja, mutta 
oli paha pettymys Obaman innokkaim-
mille kannattajille eli demokraattien va-
semmalle laidalle ja nuorisolle. Politiikan 
ihmelapsi on muuttunut äkkiä tavallisek-
si kuolevaiseksi.

 
paakirjoitus@kaleva.fi 
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Päätoimittaja Markku Mantila

Mahdoton työuravaatimus

Työurien pidentämistä selvittävi-
en kahden työryhmän työ on jumis-
sa, vaikka molempien määräaika on 
päättymässä. Työskentelyn kuva-
taan etenevän jopa kriisitunnelmis-
sa, sillä työnantajapuoli on halun-
nut poistaa varhennetun vanhuus-
eläkkeen kokonaan 62-vuotiailta ja 
että 63-vuotiaat pääsisivät eläkkeel-
le vasta 40 vuoden työuran jälkeen. 
Ei onnistu, toteaa Hannu Laaksola, 
Opettaja-lehdessä.

”40 vuoden työura on opettajille ja 
muille korkeasti koulutetuille käy-
tännössä mahdotonta, koska itse työ-
hön voidaan tarttua myöhään. Työ-
uran pidentäminen ei onnistu me-
kaanisesti vaan keinot on löydettävä 
työelämän kehittämisestä ja laadun 
parantamisesta. Ratkaisun on oltava 
kaikille työntekijöille tasapuolinen.”

Vanhasen asema puntariin

Jo hiipuvalta vaikuttanut vaaliraha-
kohu roihahti uudelleen, kun julki-
suuteen kiiri tieto keskusrikospolii-
sin kiinnostuksesta selvittää päämi-
nisteri Matti Vanhasen asemaa Ra-
ha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja 
Nuorisosäätiön avustustenjaossa. 

Avustusrahojen kulku ei näytä Tu-
run Sanomien mielestä Vanhasen 
kannalta hyvältä. 

”Pelkästään esitutkinnan aloitta-
minen on erittäin korkean kynnyk-
sen takana. Vaalirahoitusjutun ja 
Vanhasen vieminen valtakunnanoi-
keuteen vaatisi jo perustuslakivalio-
kunnan ja koko eduskunnan päätös-
tä. Ministerin olisi pitänyt toimia vi-
rassaan ”selvästi lainvastaisesti” ja 
syyllistyä tahallisuuteen tai törkeään 
huolimattomuuteen velvollisuuksis-
saan, jos oikeuteen mentäisiin.

Vaikka Vanhasta koskeva tutkin-
ta kuivuisikin kokoon, vaalirahako-
hun käänne on piinallinen ja vahin-
gollinen sekä hallitukselle että kes-
kustalle.”

Ainainen yllättäjä

Tapahtuipa jätiksi kutsutulle mat-
kapuhelinyhtiölle Nokialle mitä ta-
hansa, kyseessä on aina yllätys. Ny-
kyaikana nyky-Suomessa asia pitää 
jotenkin aina ymmärtää, opastaa 
Aamulehti.

”Nyt yllätys rakennettiin paljolti 
sille, että analyytikot olivat odotta-
neet jotakin vaatimattomampaa. Se 
on laihaa riemua. Tulosta, mennyttä 
siis, voi katsella eri näkökulmista.”

”Suomessa puhutaan paljon, mutta tehdään 
vähän. Suomessa on pääomia, mutta niitä ei 
osata käyttää. Sen sijaan, että sopeutuisimme 
uuteen maailmaan, investoimme menneisyy-
teen. Ja ylläpidämme velaksi elintasoa, johon 
meillä ei ole varaa.”

Veijo Miettinen
Tekniikka & Talous

E lokuvateatterit vetävät nyt 
kummallista väkeä.

Kari Väänäsen ohjaama Ha-
vukka-ahon ajattelija kokoaa istuin-
rivit täyteen ikämiehiä – ja jokusen 
heidän seurassaan kulkevia naisia. 
Kohderyhmä liikuskelee meluamat-
ta, asettelee karvareuhkan nöyräs-
ti syliinsä ja malttaa odotella. He vie-
rastavat popcornien mussutusta ja 
kolajuomien maiskutusta. 

Näytännössä keskitytään Veikko 
Huovisen kuolemattomaan tekstiin, 
hengityksen salpaannuttavan suo-
malaiseen maisemaan ja Kai Lehti-
sen sekä muiden näyttelijöiden am-
mattityöhön.

Yleisö hyrisee mielihyvästä ja hö-
rähtää väliajoin. Moni näyttää pyyh-
kivän silmäkulmaansa. Ilosta. 

Veikko Huovinen on maailman pa-
ras kirjailija, vaikka on niitä iso jouk-
ko muitakin.

Eikä Veikko Huovinen ollut mi-
kään vöyhkä.

Ei sitä ollut myöskään tasan 150 
vuotta sitten syntynyt Anton Tshe-
hov. Molemmilla piisasi kärsivälli-
syyttä tarkkailla ihmistä ja kirjoittaa 
monikanttisia tarinoita, joiden vas-
taanottoon riittää kova kotisohva ja 
nokalle laskevat lukulasit. Jokaisen 
lukukerran jälkeen ihminen tuntee 
leijuvansa.

Timo Koivusalon ohjaama Täällä 
Pohjantähden alla kiinnostaa Havuk-
ka-ahon lailla varttuneempaa poruk-
kaa, joka on yleensä lukenut eloku-
van alkuperäistekstin Väinö Linnal-
ta. He muistavat Edvin Laineen elo-
kuvaversion ja vertaavat tuoretta ku-
vakerrontaa siihen. Väriä on enem-

män, ja verta, mutta semmoista se 
oli Suomessa vielä sata vuotta sitten.

Nämä molemmat ovat suuria suo-
malaisia kertomuksia. Suuret ikäluo-
kat tuntevat ne omakseen.

Innostavaa elävää teatteria tarjo-
taan oululaisessa yksityisessä Teatte-
ri Riossa. Suomalainen iso elokuva-
mies, Markku Pölönen Pohjois-Kar-
jalasta innostui matkustamaan Ou-
luun ja ohjaamaan ”oikeaa” teatte-
ria. Hän tuottaa näyttelijä Mika Nuo-
jualle yksinpuhelun. Nuojua lupaa 
”marssittaa estradille virtuoosimai-
sen sarjan ihmistyyppejä ja kohtaloi-
ta.” Sopii kuulemma ukoille, jotka 
harvoin eksyvät esimerkiksi Picasson 
näyttelyyn Ateneumiin.

Markku Pölönen sanoi oppineen-
sa Mika Nuojualta ”hurjan paljon”, 
mitä näyttämöllä voi tehdä. ”Minulle 
on hirmuinen helpotus, ettei tarvit-
se koko ajan pelata tekniikan kans-
sa”, elokuvaohjaaja Pölönen virkkoi 
viime tiistain Kalevassa ja viittasi työ-
lääseen elokuvan kasaamiseen.

Ei tarvitse pelata tekniikan kans-
sa. Pölönen saattoi sanoa hirvittävän 
suurta tästä ajasta. Ei kait meidän 
tarvitsisi niin hirveästi pelata teknii-

kan kanssa. Yhden pienen miehen 
teatterin tai miksei suuremmankin 
voi laittaa pystyyn tässä ja nyt, minne 
vain, ilman suuria koneita ja seiniä. 
Bravo Mika Nuojua!

Mikä Havukka-ahoa ja Pohjantähteä 
yhdistää? Mitä Pölösen ja Nuojuan 
yhteistuotanto tähän kuuluu?

Kaikki piirtävät suomalaista ihmis-
tä eläväksi kuvaksi luontonsa keskel-
lä. Kemijärvelle lapsuudenmaisemiin-
sa muuttanut ohjaaja Kari Väänänen 
tekee kunniaa kainuulaiselle kirjaili-
jalle. Satakuntalainen Timo Koivusa-
lo puolestaan valitsi elokuvansa pää-
osiin pohjoisen totisia miehiä. Oulun 
kaupunginteatterin Risto Tuorila is-
tuu Jussi Koskelan vantteraan rooliin 
ja Ilkka Koivula passaa kirveellä veis-
tetyksi Akseli Koskelaksi.

Teatteri Rion Mika Nuojua haluaa 
nostaa Oulun valtakunnalliseksi te-
atterikaupungiksi. Oulun seudun ja 
koko Pohjois-Suomen unelias ilma-
piiri kaipaa totta vie suurta ja pientä. 
Rohkeita ja näkyviä tekijöitä näillä 
koleilla kulmilla ei liikoja liiku.

erkki.hujanen@kaleva.fi 

Suurta ja pientä, isoa tarinaa
ja pientä luomua, rytmiä lissää!
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Kirsi Kunnaksen mukaan 
lapsen aivot huutavat kon-
taktia kieleen. ”Juuri tä-
mä prosessi erottaa ihmi-
sen eläimistä”, akateemik-
ko ja lastenkirjailija sanoo 
uusimmassa Suomen Ku-
valehdessä.

”Kuten Avatarin esittä-
mässä tulevaisuudessa 
näemme, voittoa tavoit-
televa taloudellinen 
järjestelmä tunkeutuu 
maailman syrjäisim-
piinkin kolkkiin. Siksi 
oleellista onkin kysyä, 
olemmeko oppineet 
menneestä.”

Lauri Tähtinen
Kirjoittaja valmistelee väitös-
kirjaansa kansainvälisestä 
aatehistoriasta Cambridgen 
yliopistossa Britanniassa.
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Pia Kaitasuo
Kaleva

OULU Se mitä englantilaisilta ka-
dehditaan, ei ole keittotaito, sää, 
naiskauneus tai tyylitaju – siis 
jos perustamme ajatuksen kir-
jallisuuden, elokuvan ja tv:n tar-
joamaan käsitykseen. Kateuden 
kohde on tehokas palveluskunta: 
nöyrästi niiaavat sisäköt, juhla-
van huomaamattomat hovimes-
tarit ja kätevät kamaripalvelijat.

Kamaripalvelijoiden ehdoton 
kuningas on englantilaisen P.G. 
Wodehousen luoma hahmo Re-
ginald Jeeves. Jeeves on varak-
kaan poikamiehen Bertram ”Ber-
tie” Woosterin palveluksessa, 
”herrasmiehen oma herrasmies” 
kuten kamari- eli miespalvelijaa 
on kutsuttu.

Ensimmäinen Jeeves–Wooster-
novelli ilmestyi 1915 ja viimei-
nen liki 60 vuotta myöhemmin. 
Parivaljakon koominen yhteis-
elo on ollut kaikki nämä vuodet 
brittien kansallisomaisuutta, 
josta ovat eritoten dramatisoin-
tien kautta päässeet iloitsemaan 
muutkin. Vuosina 1990–93 teh-
ty toinen Jeeves–Wooster-tv-sarja 
on nähty Suomen televisiossa jo 
pariin kertaan, nytkin TV1:n sun-
nuntaipäivässä.

Kuhnurit kuriin 
isällisellä kädellä
Jeeves ei olisi klassikko pelkän 
työnsä perusteella: kaiken ydin 
on siinä vastakkainasettelussa, 
johon Wodehouse on isännän ja 
palvelijan sijoittanut.

Wooster on hyväntahtoinen 
hölmö, jonka lähipiiri on täynnä 
samankaltaisia yläluokan jouti-
laita nuoria miehiä, jotka sattu-
vasti viettävät enimmän aikansa 
omalla Kuhnuri-klubillaan.

Jeeves hoitaa työnsä moitteet-
tomasti ja tosiasiassa ohjailee 
isäntänsä elämää vankalla kädel-
lä – toki tämän omaksi parhaak-
si. Itse asiassa Bertie olisi pahas-
sa pulassa ilman palvelijansa tai-
toja, viisautta ja neuvokkuutta.

Jeeves–Wooster-tarinoiden pe-
rusidea on klassinen: palveli-
ja pelastaa isäntänsä kerta toi-

sensa jälkeen. Eikä vain isäntän-
sä, vaan kaikki tämän lähipiiris-
sä alhoon astuneet: tädit, serkut, 
heilat, kuhnurikollegat ja appiu-
kontekeleet.

Krapularyypyn ohje 
pysynyt salassa
Eräs Jeevesin legendaarisista yk-
sityiskohdista on hänen krapu-
laryyppynsä, jolla hän on pe-
lastanut niin Bertie Woosterin 
kuin vaikkapa Boko Fittlewort-
hin, Bingo Littlen, Barmy Fothe-
ringay-Phippisin tai Stilton Chee-
sewrightin – Wodehousen nimi-
galleria on maailmankirjallisuu-
den riemastuttavampia – tahi 
muiden juhlien jälkeisen anke-
an aamun.

Jeevesin sekoituksen ohjetta 
on pohdittu siitä hetkestä, kun 
se vuonna 1915 ensi kerran luki-
joille tarjoiltiin. ”Raaka muna, 
Worcester-kastike ja ripaus pap-
rikajauhetta”, Jeeves itse avasi sa-
laisuutta, mutta vain osaksi.

Jeevesin taidokkuus perustuu 
laajaan lukeneisuuteen, ja hän 
myös kykenee siteeraamaan ul-
komuistista niin shakespearelai-
sia ajatelmia kuin spinozalaisia 
viisauksiakin.

Itse asiassa, Jeevesin tietoja ja 
ratkaisutaitoja on arvostettu to-
sielämässäkin: internetissä toi-
mii hakukone Ask Jeeves (http://
uk. ask.com).

Harvasta fi ktiivisestä hahmos-
ta on tullut käsite. Jeevesistä on: 
viittauksia häneen löytää useis-
ta sanakirjoista kuten vaikka Ox-
ford English Dictionarysta.

Wodehouse ammensi 
omasta taustastaan
Yläluokan elämä joutilaine ja 
jokseenkin rappeutuneine edus-
tajineen, joiden vastapainona 
esiintyy tervehenkinen ja järke-
vä työväki, on tuttu kuvio P.G. 
Wodehousen tarinoissa. Se hei-
jastelee vankasti hänen omaa 
taustaansa.

Wodehousen isä, aatelistoa 

alenevassa polvessa, toimi tuo-
marina Hong Kongissa, joka tuol-
loin oli osa brittiläistä imperiu-
mia. Pelham eli perheen kesken 
Plum palasi ilman vanhempiaan 
kotimaahan vain kolmen vuo-
den ikäisenä ja sain lähimmäk-
si omaisekseen lastenhoitajan, 
nannyn.

Viiden ja 15 vuoden ikäkauden 
aikana Pelham kävi useaa eri si-
säoppilaitosta, ja tuona aikana 
hän tapasi vanhempiaan yhteen-
sä vain kuuden kuukauden ajan.

Wodehouse oli hyvä urheilija 
ja suosittu tovereidensa keskuu-
dessa, ja yksityiskoulujen maa-
ilmasta oli hyvä imeä vaikuttei-

ta ja tallentaa muistiin henkilöi-
tä ja sattumuksia tulevaa sanan-
käyttäjän uraa varten.

Lupaavasti sujuneet opinnot 
kuitenkin katkesivat ennen odo-
tettua Oxfordin-aikaa. Perheen 
taloudellinen tila romahti ja P.G. 
Wodehouse ryhtyi isänsä käskys-
tä pankkiuralle. Rahamaailma 
oli hänelle kuitenkin vieras, ja 
kirjoittamisen makuun kouluai-
kanaan päässyt Pelham avusti si-
vutyönään useita lehtiä.

Vuonna 1902 pankkiala jäi lo-
pullisesti. Wodehousesta tuli no-
peasti suosittu ja laaja-alainen 
kirjoittaja. Käytännössä hänen 
kirjoittajan uransa kesti liki kah-

deksan vuosikymmentä: Wode-
house kuoli työnsä ääreen. Kirjai-
mellisesti: viimeinen käsikirjoi-
tus lepäsi polvien päällä.

Kielellinen taituri 
vailla vertaa
Wodehouse on huumorissaan 
selkeä jatkaja pitkälle perinteel-
le. Kuitenkaan hänen tuotannos-
taan ei löydä samankaltaista yh-
teiskuntakritiikkiä tai morali-
sointia kuin mitä esimerkiksi 
Charles Dickensillä on.

Wodehouse keskittyy viihdyt-
tämään, minkä hän tekeekin läh-
temättömällä tavalla. Wodehou-

se taitaa tilannekomiikan, fars-
sin ja kepeän komiikan. 

Eikä sekään ole helposti ver-
rattavissa muihin: kun tilanne-
komiikka useimmilla perustuu 
toiminnan ajoittamiseen, Wode-
housen taituruuden ydin on hä-
nen kielessään.

Onkin korostettu, että vasta 
Wodehousen tekstin lukeminen 
ääneen saa ymmärtämään, mil-
lainen kielellinen nero tämä oli. 
Wodehousen kääntäminen köy-
käisimmille kielille onkin osoit-
tautunut erityisen haastavaksi.

23-osainen Kyllä Jeeves hoitaa -sar-
ja TV1:ssä sunnuntaisin kello 12.15.

Kirjailija P.G. Wodehouse loi 
kadehdittavan kaikentaitavan 
kamaripalvelijan

Herrasmies Jeevesistä tuli käsite

Näyttelijät Hugh Laurie (vas.) ja Stephen Fry ovat olleet suuria Wodehouse-faneja jo lapsesta. Fry (Jeeves) sanoo, että ilman Wodehousea hän olisi näyttelijänä ja ihmisenä köy-
käisempi. Laurie (Bertie Wooster) taas on kirjoittanut, että Jeevesin maailma on yhtä jäsentynyt, konstikas ja hillitty kuin Shakepearen Kuningas Lear – mutta paljon hauskempi.

Konsertti

Oulu Sinfonia. Kapellimestari Si-
an Edwards. Solisti Cristina Ortiz, 
piano. Madetojan salissa 28.1.

Oulu Sinfonian konserttisarjassa 
olivat tällä kertaa vuorossa häi-
käisevä pianosolisti ja ilmaisu-
keinoiltaan yllättävän rajoittu-
nut kapellimestari.

Brasilialaissyntyinen pianisti 
Cristina Ortiz nousi maailman-
maineeseen voittaessaan van Cli-
burn -pianokilpailun 1969. Orti-
zista tuli nopeasti todellinen täh-
ti, joka konsertoi paljon ja teki le-
vyjä suurille yhtiöille.Tämän jäl-
keen tahti on rauhoittunut, mut-
ta Ortiz esiintyy edelleen ympä-
ri maailmaa omin konsertein ja 
orkesterien solistina. 2000-luvul-
la taiteilija on tosin Martha Arge-
richin tavoin siirtynyt eneneväs-
sä määrin kamarimusiikin pariin.

Madetojan salissa Cristina Ortiz 
todisti olevansa edelleen merkit-
tävä pianisti, jonka musisoinnis-
sa on suurten salien tuomaa mit-
takaavaa ja auktoriteettia. 

Vladimir Horowitzin perään-
kuuluttama musiikin projisoin-
tikin on hyvin hallussa ja taitei-
lijan näkemys kantaa vaivatto-
masti salin perälle asti.

Harmi vain, että näinkin lois-
tava pianisti oli kaikista tarjolla 
olevista vaihtoehdoista valinnut 
soitettavakseen juuri Felix Men-
delssohnin Pianokonserton nro 
1, joka sujuvassa loistossaan on 
kuitenkin lajityypin tyhjänpäi-
väisimpiä teoksia.

Ortizin pianistisista ja musii-
killisista taidoista hienoin osoitus 
oli konserton fi naali, joka yleensä 
kuulostaa lähinnä banaalilta. Nyt 
osa oli kimmeltävästi soivaa keiju-
kaismusiikkia ja mykistävän sor-
mitekniikan juhlaa. Mendelssoh-
nin sävellys kuitenkin on ja pysyy 
briljanttina hömppänä.

Ylimääräisenä kuullussa 
Frédéric Chopinin Etydissä Ortiz 
loi saliin herkän ja intiimin tun-
nelman, vaikka vieressä kuun-
neltuna hän varmasti soitti mel-
koisen voimakkaasti.

Orkesteria johtanut Sian Ed-
wards puolestaan jätti itsestään 
kovin yksivakaisen kuvan. Ka-
pellimestarin elekieli näytti suu-
rimman osan ajasta muodostu-
van yksinkertaisesta liikkeestä, 
jossa tahdin loppupuolella ko-
hotetaan käsivarsia ja nostetaan 
kantapäät lattiasta.

Ykkösellä taas käsillä tehdään 
liikeradaltaan tavoitellun ny-
anssin mukaan muuttuva, mut-
ta kuitenkin mielellään terhak-
ka heilautus ja pudotetaan kan-
tapäät alas. Tällä tavalla hahmo-
tettuna musiikki etenee tietysti 
tahdin mittaisina laatikkoina ei-
kä Edwardsin tulkinnoista pitkiä 
linjoja juuri löytynytkään.

Oulu Sinfonia seurasi kuuliai-
sesti johtajaansa ja pumppasi lä-
pi Robert Schumannin Sinfoni-
an nro 3 Es-duuri. Edwardsin tyy-
li sopi parhaiten sinfonian rytmi-
seen fi naaliin. Feierlich-osan kul-
mikkuus taas sai vision Kölnin 
tuomiokirkosta kuulostamaan 
paremminkin katedraalin raken-
nustyömaalta. 

Konsertossa orkesterin osuus 
oli kevyempi ja linjakkaampi, 
mutta tästäkin kiitos taitaa men-
nä enemmän Ortizin kuin Ed-
wardsin suuntaan.

Hannu Hirvelä

Briljanttia 
hömppää

Jeeves sai nimen-
sä I maailmanso-
dassa menehty-
neeltä krikettisan-
karilta, ja esikuva-
na oli Wodehousen 
oma hovimestari 
Robinson, ”kävele-
vä tietosanakirja”, 
kuten Wodehouse 
tätä kutsui.

FAKTA

P.G. Wodehouse sai isänmaanpetturin leiman
◆  Sir Pelham Grenville Wode-

house (1881–1975) oli eng-
lantilaisen yläluokan jälke-
läinen ja sen kulttuurin kas-
vatti.

◆  Perheen taloudellinen tilan-
ne ei sallinut yliopisto-opin-
toja, vaan hän ryhtyi pank-
kialalle.

◆  Pankkityön ohessa Wode-
house avusti useita leh-
tiä huomaten pian sen tuot-
tavan paremman toimeen-
tulon.

◆  Wodehouse asui aikuisikän-
sä Ranskassa ja Yhdysval-
loissa.

◆  Saksalaiset internoivat Wo-

dehousen vaimoineen vuon-
na 1940: tuona aikana teh-
dyt radioinnit aiheuttivat 
syytöksen isänmaanpettu-
ruudesta. MI5 eli Britanni-
an salainen palvelu tutki asi-
an ja totesi epäilyn vääräksi, 

mutta leima py-
syi Wodehousessa 
sitkeästi.
◆  Hän julkaisi 
novellien ja 
romaanien ohella 
15 näytelmää.
◆  Wodehouse 
työskenteli muun 
muassa Jerome 
Kernin kanssa ja 

laati sanat 250 lauluun 
30 eri musikaaliin.

◆  P.G. Wodehouse -seuroja on 
muun muassa Britanniassa 
ja Yhdysvalloissa, ja erityi-
sen innokasta fanitoimintaa 
on tällä hetkellä Venäjällä.

Novelleja

P.G. Wodehouse: Kiitos, Jeeves. 
Suomentanut Kaisa Sivenius. 
Teos.

Tilannekomiikassa brittiläinen 
huumori on useimpien mieles-
tä omassa lajissaan. Kun nau-
run kohteena on brittiläinen ylä-
luokka ja sen mahtipontiset tai 
vähä-älyisen hölmöt edustajat, 
klassikoksi voidaan nimetä P.G. 
Wodehousen teokset.

Wodehousen romaaneja, näy-
telmiä ja novelleja suomennet-
tiin 1920-luvulta alkaen. Vii-
me vuosina uusintapainoksia ja 
-käännöksiä on tehty muun mu-
assa golf-tarinoista, mutta uu-

siin kansiin ovat päässeet myös 
suomalaisten kenties parhaiten 
tunteman kaksikon Jeevesin ja 
Woosterin tarinat.

Useat kustantajat olivat 
1990-luvulla Jeevesin jäljillä ja 
nyt Teos on laskenut markkinoil-
le tuhdin paketin: lähes 600 si-
vua Wodehousen taiturillista ko-
miikkaa.

Wodehouse-ilottelu Kiitos, Jee-
ves koostuu kolmesta eri teok-
sesta. Mukana ovat Jepulis, Jee-
ves (1934), Kiitos, Jeeves (1934) 
ja Munakasta, Jeeves (1959). Ta-
rinat ovat uusia suomennoksia, 
mutt’eivät ensi kertaa suomen-
nettuja.

Wodehouse on erityisen kiitel-

ty juuri kielensä tähden; ”Shake-
spearen vertainen”, on hän-
tä muun muassa luonnehdittu. 
Suuri Wodehouse-fani ja asian-
tuntija, monen mielestä eräs mer-
kittävimmistä Wodehouse-tulkit-
sijoista, näyttelijä–kirjailija Ste-
phen Fry on painottanut, ettei 
tekstistä voi jättää huomioimatta 
yhtäkään välimerkkiä. Niilläkin 
on tarkka merkityksensä.

Niinpä kääntäjä on kiperän 
paikan edessä; olettaen toki, et-
tä hänen kunnianhimonsa on 
käännettävän tekstin vertainen.

Kaisa Sivenius ansaitsee kii-
toksen. Tekstissä on säilynyt tyyli 
ja kirjailijan tunnuspiirteet. Suo-
mentajan vika ei ole se, jos kie-
lemme ei anna mahdollisuuksia 

samanlaiseen nokkelaan leikit-
telyyn kuin englanti.

Se joka on viehättynyt 1990-lu-
vulla tuotettuun Jeeves–Woos-
ter-tv-sarjaan, nauttii varmaan 
tuoreista suomennoksista. Niitä 
on ilmeisesti aihetta odottaa li-
sääkin, sillä kirjan kannessa to-
detaan ”Jeeves-tarinoita 1”.

Jotakin myös puuttuu: Wode-
house ei tarkoittanut Bertien ole-
van sellainen musikaalinen ilot-
telija kuin mitä tv-sarja antaa 
ymmärtää. Tämä ominaisuus 
on ihan Woosterin näyttelijän, 
Hugh ”Tohtori House” Laurien
kykyjen mukana tuomaa lisää ta-
rinassa.

Pia Kaitasuo

Tuhti huumoripaketti

Tanssi-ilta

Suurenmoisten koreografi en ilta: 
Digital duende. Koreografi a Jyrki 
Karttunen. Tanssi Jyrki Karttunen 
ja Mikko Paloniemi. 
   Luonnoksia – duetto. Koreog-
rafi a Tommi Kitti. Tanssi Natasha 
Lommi ja Pekka Louhio. 
   Valvesali Oulu 28.1.

Suurenmoisten koreografi en il-
laksi oli otsikoitu JoJo – Oulun 
Tanssin Keskuksen kevään avaus. 
Suurenmoista tanssia saatiinkin.

Illan molemmat teokset ovat 
lyhyitä ja ytimekkäitä. Tekohen-
gitystä ei tarvittu. 

Tanssissa kierrätys todella toi-
mii, jos koreografi t ja ryhmät 
jaksavat satsata teostensa elin-
kaaren venyttämiseen.

Jos on joskus aikaisemminkin 
nähnyt Jyrki Karttusen koreogra-
fi oman Digital duenden (1998), uu-
sinta vain kirkasti muistot. 

Karttusen tavaramerkkejä 
ovat leikkisyys, liikkeen innova-
tiivisuus, virtaus ja liikkeisiin 
kiteytetyt tarkat havainnot se-
kä loistokas musiikin käyttö. Ne 

kaikki ovat näkyvissä jo tässä lä-
pimurtobiisissä.

Sitä paitsi Oulun-esitys oli 
tanssija Mikko Paloniemelle en-
si-ilta.

Paloniemen tanssi on notkeaa 
ja avointa. Hän on Karttusta liik-
kuvampi, muttei aksentoi aivan 
yhtä tarkasti kuin teoksen toi-
nen tanssija eli koreografi  itse.

Digital duende on kaksinaa-
mainen ja karnevalistinen te-
os. Välillä se on valmis heittäyty-
mään yltiöteatraaliseksi ja kohta 
kohtelee duendea kevytmielises-
ti kuin alatyylinen narri.

Tämä vaatii paljon myös esittä-
jiltä. Paloniemellä on hyvät eväät 
sekä teoksen sielun, mehevän 
duenden kyseenalaistajaksi että 
tulkiksi.

Digital duenden musiikkimaa-
ilma on riemastuttava löytöjen 
vakka. Siinä limittyvät Andalusi-
an sensuellit ja käheät fl amenco-
soundit sekä Saint-Preux’n Kon-
serton yhdelle äänelle heleät lurit-
telut eli vokaliisit kuin eri radio-
kanavilta vaaleanpunaisen kohi-
nan seasta poimittuina.

Ja sen voi sanoa, että tanssima-

ton värillä on väliä. Mikä lämpö 
tanssin tilaksi valitusta oranssis-
ta matosta leviääkään parinkym-
menen asteen viimaisen pakka-
sen keskelle!

Digital duende on oppikir-
jamaisen selkeä teos siinäkin, 

kuinka se tekee katsojan tietoi-
seksi siitä, että se on esittämistä 
– ja vierailulla.

Esitys alkaa niin, että pimeäs-
sä salissa taskulampun avulla 
esitellään tanssimattoa rajaavat 
ruukkukasvit ja niiden varaan 
viritetyt sähköjohdot. Humoris-
tisesti kiteytetty ”köyhän teatte-
rin” siirtymä Espanjan tulisem-
malle kulttuuriselle maaperälle.

Niin yksinkertaista ja nerokas-
ta. Teos tulee näkyviin kuin tyh-
jästä ja sammuu aistien tavoitta-
mattomiin. Mutta katsojalle jää 
sellainen olo, että siellä jossakin 
se on aina olemassa. Ei tarvitse 
kuin sytyttää fi kkari.

Illan toinen duetto oli persoonal-
lisen, mestarillisen koreografi -

sen kielen ja musiikillisen asen-
teen luoneen Tommi Kitin kore-
ografi a Luonnoksia.

Kitin tanssikieli on vaativan 
fyysistä, mutta suorittamista tai 
puskemista ei saa näkyä. Tans-
sijoilta vaaditaan rautaista tek-
niikkaa ja päällimmäiseksi ren-
toa esittämistä.

Kitin omassa tanssissa liike 
hengittää ja ajatus kulkee. Aivan 
kymppiin eivät yltäneet dueton 
Oulussa esittäneet Natasha Lom-
mi ja Pekka Louhio.

Teoksen liikemateriaali on 
kyllä hallussa ja aivan loistokas-
ta, mutta tanssijoiden keskinäi-
sessä kontaktissa on vielä petraa-
mista. Duetossa ei voi olla yksin 
kaksin vaan näkymättömän ve-
tovoiman vallassa, jonka eläyty-
vä katsoja aistii luissaan ja yti-
missään.

Suurenmoisten koreografi en il-
ta olisi käynyt mestaritason oppi-
tunnista tuhansille ja tuhansille 
oululaisille tanssin harrastajille 
ja opiskelijoille.

Miksi tällaisia tilaisuuksia ei 
hoksata käyttää hyväksi?

Eeva Kauppinen

Suurenmoista ja mallikasta!

Mestari kävi Oulussa, missä 
lymysivät opetuslapset? Jyrki 
Karttunen koreografi assaan 
Digital duende.

Kaleva
OULU Oululainen Tuiran kama-
rikuoro juhlii 40-vuotista toimin-
taansa tänään lauantaina 30.1. 
juhlakonsertilla Oulun Lyseon 
juhlasalissa kello 17.

Kuoroa johtavat sen nykyisen 
johtajan Risto Laitisen lisäksi en-
tiset johtajat Pekka Mäntymaa 
ja Leena Hyvönen.

Juhlakonsertissa saa muun 
muassa kantaesityksensä Ris-
to Laitisen säveltämä yksinäy-
töksinen pienoisooppera Sopraa-
non kuolema, jonka ovat ohjan-
neet Tarja Kannus-Kivelä ja An-
ne Ålander.

Sopraanon kuolema on on Ta-
lon ja Juhannusidyllin jälkeen Risto 
Laitisen ja libretisti Tuulia Ahon 
kolmas näyttämöllinen yhteis-
työhanke.

Esityksessä on mukana myös 
soitinkvartetti, johon kuuluvat 
klarinetti, viulu, kontrabasso ja 
piano. 

Sopraanon 
kuolema 
kanta-
esityksenä

Katsojalle jää 
sellainen olo, että 
Digital duende 
on aina jossakin. 
Ei tarvitse kuin 
sytyttää fi kkari.
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etusivu: Kalevan etusivu on useim-
miten myyty täyteen ilmoituksia. Kun il-
moituksia oli vähemmän, tehtiin kivijal-
kaetusivu. Nimitys tarkoittaa sitä, että 
uutiset sijoitettiin 125 millimetriä korke-
an ilmoitusrivin päälle.

uutisaukeama: Lehden tärkeim-
mille jutuille tehtiin uutisaukeama (täs-
sä vasen puoli) jo keväällä 2008. Tämä 
kooste oli yksisivuinen silloin, kun pre-
mi siirtyi etusivulle. Sinne haluttiin uu-
tisia kaikilta osastoilta.

Pääkirjoitus: Ennen uudistusta Ka-
levan pääkirjoitussivu oli lehden alussa 
kakkossivulla. Tämä sivu oli aina musta-
valkoinen. 

osaston lähtösivu: Osastojen 
nimet olivat alunperin kaikki eri värisiä. 
Ennen uudistusta kaikki olivat sinisiä. 
Erikorkuisia sivupäitä oli viisi.
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Sinkkupukki lupaa lähteä 
keikalle minne vain, vaikka elää-
kin jatkuvassa muorittumisen  
vaarassa. Sivu 26

Riikka Marjomaa Kaleva
OULU Oulun kaupungin lii-
kuntavirastossa tuijotetaan nyt 
silmät sirrillään sääkarttojen 
merkkejä. Ilmatieteen laitok-
sen, Forecan ja amerikkalaisten 
sääpalvelujen pitkän ajan sääen-
nusteet tutkitaan tarkkaan, sillä 
niiden avulla tehdään päätöksiä 
tärkeästä asiasta – siitä, milloin 
päästään hiihtämään.

Aivan vielä lähtökäskyä ei 
päästä huutamaan, sillä ensi 
viikolla on luvassa vesisateita. 
Innokkailta hiihtoharrastajilta 
vaaditaan siis vielä malttia. 

”Nyt ei auta muu kuin seurata 
säätä. Tämänhetkisen tiedon va-
lossa voin sanoa, ettei tällä eikä 
vielä ensi viikollakaan päästä le-
vittämään tykkilunta Sankivaaran 
ensilumenladun pohjalle”, Oulun 
kaupungin ulkoliikuntapäällikkö 
Mika Puolitaival arvioi.

Viime vuonna Sankivaaran 
ensilumenladulla lykittiin jo 10. 
marraskuuta, mutta syksy olikin 
tätä syksyä kylmempi. Aikaisin 
lumetettu latu jouduttiin kui-
tenkin sulkemaan marraskuun 
lopulla joksikin aikaa, kun kol-
me viikkoa jatkuneet vesisateet 

pyyhkäisivät lumet laduilta. 
”Tämä on sellaista puntaroin-

tia ja arpapeliäkin välillä. Kovin 
pitkälle ei lumettamista kannata 
nytkään odottaa, sillä jos luon-
nonlumi ehtii tulla, ensilumen-
latu ei ole enää ensilumenlatu”, 
Puolitaival pohtii.

Liikuntaviraston puhelimet ovat 
pirisseet viime aikoina ahkeras-
ti, sillä kaupunkilaisilta satelee 
kyselyjä latujen aukaisemisesta 
melkein päivittäin. 

”Moni aktiiviharrastaja seu-
raa tarkasti säätilannetta. Meille 
on tullut myös kehotuksia, että 
älkää nyt vain vielä lumettako”, 
Puolitaival kertoo.

Myös Haukiputaan Virpinie-
messä ollaan odottavalla kannalla. 

”Meillä on valmiudet lumen ty-
kitykseen, mutta nyt odotellaan 
oikeanlaista pakkasjaksoa. Pitäisi 
olla vähintään 3–4 päivää lähes 
kymmenen pakkasasteen tuntu-
massa, jotta tykkilumesta tulisi 
hyvänlaatuista. Menee muuten 
räpistelyksi”, liikuntapaikkames-
tari Tuomas Orava sanoo.

Virpiniemessä suunnitellaan 
ensilumenladun reittiin pientä 
muutosta, sillä viime vuonna 
käyttäjiltä tuli palautetta, että 
latu on liian raskas. Oulussa latu-
verkosto säilyy ennallaan.

Yksi uutuus on tarjolla, mutta 
siitä päästään nauttimaan vasta 
kevättalvella. Tekeillä on Sanki-
vaarasta Muhoksen rajalle Kal-
lioselkään ulottuva erämaahiih-
toreitti, joka otetaan käyttöön 
arviolta helmikuun lopulla.

”Reitti toimii nyt patikkapol-
kuna, joten vielä en kehottaisi 
menemään sinne suksien kans-
sa”, Puolitaival ohjeistaa.

Oulun 16 kilometrin osuus on 
osa ylikunnallista hanketta, jos-
sa tehdään ulkoilureitti Oulusta 
Oulujärvelle saakka.

Sankivaaran lumetus siirtyy kuun loppupuolelle

Sää sulattaa
latutoiveet

UUTISAUKEAMA 2: Kallioparkki on käytössä aikaisintaan 2014 lopussa

Joko haluaisit hypätä suksillesi?

”
Joka päivä tui-
jotamme sääen-
nustetta ja mie-
timme, milloin 
tykkilumen us-
kaltaa levittää.”

Mika Puolitaival 
Oulun kaupungin  
ulkoliikuntapäällikkö

Heidi Hietala Kaleva
OULU Sotaveteraanien hy-
väksi myydään 31. joulu-
kuuta saakka 12 euron hin-
taisia veteraaniheijastimia. 
Näiden hinnasta kymme-
nen euroa käytetään vete-
raanien, puolisoiden ja les-
kien avustamiseen.

Sotaveteraanikeräysten 
yhteydessä kuulee usein 
ihmeteltävän, kuinka mon-
ta sotaveteraania vielä on 
jäljellä. 

Suomen sotaveteraaniliiton 
toiminnanjohtaja Markku 
Seppä, kuinka monta vete-
raania on elossa?
Hankimme varoja kolmelle 
ryhmälle eli veteraaneille, so-
taleskille sekä sotaveteraani-
en puolisoille ja leskille. 

Veteraaneja on tällä het-
kellä 55 000, sotaleskiä noin 
1 000. Sotaveteraanien puo-
lisoiden ja leskien määrästä 
meillä ei ole tarkkaa tietoa. Se 
on kuitenkin lähempänä sataa 
tuhatta, järjestöissä heitä on 
mukana noin 30 000.

Miten erilaisista sotavete-
raanikeräyksistä saadut 
tuotot käytetään veteraani-
en hyväksi?
Pyrimme ohjaamaan avustuk-
sia erityisesti pienituloisille 
veteraaneille, puolisoille ja 
leskille. 

He voivat saada esimerkik-
si silmälasit, tai osan niistä. 
Niukimmillaan avustustoi-
minnan kautta voi saada koi-
vuklapeja, kävelykeppejä ja 
aurauspalvelua. 

Tuottoja käytetään kuntou-
tukseen, ja lisäksi järjestöt 
järjestävät erilaisia kunto- ja 
virkistysviikkoja, joissa on 
hieman liikuntaa, hierontaa, 
ruokaa ja sitä tärkeintä eli yh-
dessäoloa. 

Sitten yhdistykset järjestä-
vät jäsenilleen erilaista virkis-
tystoimintaa, kuten joululou-
naita.

Kuinka paljon yksittäinen 
sotaveteraani voi saada 
keräysten tuotosta?
En osaa aivan tarkalleen sa-
noa, sillä avustustoiminta on 
niin laajaa. Silloin kun puhu-
taan silmälaseista ja muista 
apuvälineistä, niin ollaan kes-
kimääräisesti 300 euron kiep-
peillä. 

Tällaisen säätiöavustuksen 
voi saada joka toinen vuosi.

Pari kysymystä

Kuinka 
monelle 
veteraanille 
kerätään 
vielä rahaa?

”Ei ole ladulle mikään kiire. Minulla on kolme pientä lasta, 
ja he pitävät huolen siitä, ettei hiihtämään ehdi vaikka ha-
luaisikin.”
Mika Oja, Muhos

”Jo! Ladulle lähden heti kun sinne vain pääsee. Sukset 
odottavat ulkovarastossa, ja ne saa napattua sieltä hyvin 
äkkiä, jos tarve vaatii.”
Henriika Weiste, Oulu

Viime talven pakkasilla tykitetty lumi odottelee jäätyneen puru-
kerroksen alla Oulun Sankivaarassa. Kun sääolot ovat sopivat, pu-
rukuori murskataan ja lumet levitetään aumasta ensilumenladun 
pohjalle. Ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival (vas.) ja latujen 
isännöitsijä Petri Yli-Pyky ruopsuttavat jäistä tykkilumivuorta. 

JARMO KONTIAINEN

”Hiihto ei ole minua varten. Ostin kyllä sukset kymmenen 
vuotta sitten ja hiihdin 32 kilometriä. Taitavat olla osto-
hetken voiteetkin edelleen suksien pohjissa.”
Arto Matinlauri, Oulu
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10.11.
AURINKO NOUSEE

Utsjoella 9.27
Rovaniemellä 8.49
Kuusamossa 8.30
Pudasjärvellä 8.34
Oulussa 8.37
Ylivieskassa 8.33
Helsingissä 8.06
Kemissä 8.47
Kajaanissa 8.21

AURINKO LASKEE

Utsjoella 14.23
Rovaniemellä 15.12
Kuusamossa 15.03
Pudasjärvellä 15.17
Oulussa 15.26
Ylivieskassa 15.38
Helsingissä 16.02
Kemissä 15.23
Kajaanissa 15.24

Tietoturvayhtiö on kehittä-
nyt ”alkolukon”, joka estää es-
imerkiksi Facebookin käyttäjää 
julkaisemasta päissään tietoa, 
jonka julkaisu aamulla kaduttaa.

Pikkujoulukansa odottaa kiih-
keästi sovellusta, joka estäisi 
käyttäjää laukomasta humalas-
sa esimiehelle paria valittua 
sanaa.

Alkolukko naamaan vai naamakirjaan?Ihmiset 26

”Liikkuessa pelaa 
omaan pussiin. Se on 
laillista huumetta.”

Jukka-Pekka Kaarlela

HUOMENNA
Voiko huoltoriitojen syntyä estää?
Millaisia kustannuksia huoltoriidoista koituu ja miten riitojen 
syntyä voi estää? Erofoorumin yhteydessä julkistetaan selvitys 
huoltoriitojen kustannuksista sekä selvitys eropalveluiden 
kehittämisestä.

Venäjän talous on piristymässä
Venäjän markkinoilla näkyy piristymisen merkkejä – mitkä 
suomalaistuotteet menevät kaupaksi? Suomalais-venäläinen 
kauppakamari julkistaa Venäjän kaupan barometrin.

TÄNÄÄN
Terveysasemalta ei löydä parkkipaikkaa
Aamuisin Tuiran terveysasemalta ei tahdo saada parkkipaikkaa, 
vaikka alueella on iso parkkitalo. Lähistöltä lakkautettujen 
laboratorioiden asiakkaat ovat suunnanneet Tuiraan, mikä 
aiheuttaa asiakaspiikin.
OULU & SEUTU 4

Sanginsuuhun ja Herukkaan jatkoaika
Oulun kaupunginhallitus esittää, että Sanginsuun sivukoulu ja 
Herukan tilaelementtikoulu voisivat toimia elokuun alkuun 2013. 
Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä kyseisiä kouluja oltiin 
lopettamassa jo ensi vuoden elokuussa. Myös Korvensuoran 
kouluasiat aiotaan selvittää ensi vuoden aikana.
OULU & SEUTU 4

Kalkkikiviralli kiinnostaa Oulun satamaa
Talvivaaran raaka-ainereitit kiinnostavat satamia; erityisesti 
kalkkikiviralli, joka muutaman vuoden sisällä kasvaa 800 000 
tonniin. Nyt kalkki kuskataan Kokkolan satamasta Talvivaaraan. 
Tilanne voi muuttua, sillä yhtiön kemikaalipatteristossa sopi-
mukset nykytoimittajien kanssa ovat katkolla 1–3 vuoden sisällä.
RAHA 9

Kuivamuonaa ja lämmintä vettä
Pakistanin tulvien avustustöissä ollut Ville Lähteenmäki kertoo, 
että työtä tehdään hankalissa olosuhteissa.
”Majapaikassa ei ollut aluksi suihkuja. Eväinä oli kuivamuonaa ja 
60-asteista vettä”, Lähteenmäki kuvailee.
ULKOMAAT 12

Olli Huttunen toistaiseksi Baxterin tilalle
Kajaanista maailmalle lähtenyt Olli Huttunen toimii väliaikaisesti 
Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana. Palloliitto 
ilmoitti tiistaina, että Stuart Baxter siirtyy valmentajan pallilta 
toisiin tehtäviin. 
URHEILU 15

67
Mitä tekee vuoden taiteilija?
Vuoden taiteilija on Oulun kaupungin muotoilema uusi 
tukimuoto. Se on tunnustus, jonka sisältö ja budjetti räätälöidään 
aina valittavan tekijän mukaan. Ensimmäisenä titteliä kantaa ensi 
vuoden alusta tanssija ja koreografi Pirjo Yli-Maunula.
KULTTUURI 21

Pikavippi ajaa pahaan kierteeseen
Harva hätäänsä pikavipin ottanut tajuaa, paljonko tällä tavoin 
otettu laina todella maksaa. Vain kolmannes tietää vippinsä 
todellisen vuosikoron. Tätä kautta syntyy maksuvaikeuksia. Mikä 
merkillepantavaa: iso osa niistä koskettaa nuoria aikuisia. Kun 
luottotiedot menevät pikavippi-innostuksen seurauksena, oikea 
laina karkaa kauemmas. Kierre on valmis.
PÄÄKIRJOITUS 24

Millainen yliopistolaitos on rakentumassa?
”Hallinnolliset älyttömyydet voisi vielä sietää, jos etenisi itse asia, 
se korkein opetus ja tutkimus, joka on yliopiston tehtävä. Vaan 
hyvää ei lupaa tälläkään puolella se, että valtaa on niin paljon 
annettu yliopiston ulkopuolisille rahapiireille.”
LUKIJALTA 25

ARKI 28
Yhä useampi ostaa 
palveluja kotiin

13222!
Lähetä sähköpostia 
tai soita uutisvihje
08 5377 315

toimitus@kaleva.fi 

Lähetä kuva, tekstaa viesti

Liisa Laine Kaleva
OULU Kallioparkin rakentami-
nen aloitetaan Hallituskadun 
ja Uudenkadun risteyksestä eli 
toisesta ajoneuvojen sisään-
käynnistä. Kaivinkoneita ei 
kuitenkaan vielä puoleentoista 
vuoteen vyörytetä asemiin tätä 
varten, sillä varsinaisten raken-
nustöiden on tarkoitus alkaa 
vasta keväällä 2012.

Rakentamisaikaa varataan 
kaksi ja puoli vuotta, joten käy-
tössä kallioparkki on todennä-
köisesti aikaisintaan vuoden 
2014 lopussa.

Hallituskadun lisäksi aukaistaan 
toinen monttu torinrantaan, 
johon on suunniteltu kalliopar-
kin toista sisäänkäyntiä. Työt 
etenevät alkuun avolouhintana 
molemmissa päissä. Vuonna 
2013 päästään kiinni kalliotun-
neleiden louhintaan. Tunnelit 
lähestyvät toisiaan vastakkaisis-
ta suunnista ja yhtyvät lopulta, 
kertoo projektipäällikkö Juha 
Isoherranen. 

Tunneleiden louhiminen mo-
lemmista päistä nopeuttaa työtä. 

Kun ajotunnelit on saatu val-
miiksi, ruvetaan louhimaan 
varsinaisia pysäköintitunne-

Rakentamaan vasta 2012
Kallioparkin työt alkavat Hallituskadulta ja torinrannasta ja etenevät toisiaan kohti
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Mahdollisten hissien ja portaiden paikat viitteellisiä. 

Näin kallioparkki 
rahoitetaan

Oulun Pysäköinti Oy organisoi, in-
vestoi ja toteuttaa kalliotilat vuosina 
2012 – 2014. 
Keskitetty maanalainen pysäköinti- 
ja huoltoliikenne sekä väestönsuoja 
maksavat 59,5 miljoonaa euroa. Park-
kipaikkoja tulee 900.
Oulun kaupunki omistaa Oulun Pysä-
köinti Oy:n. Taloussuunnitelmaesityk-
sen mukaan kaupunki sijoittaa yhti-
öön 2012 osakepääoman korotuksena  
yhdeksän miljoonaa, seuraavana viisi 
miljoonaa ja sitä seuraavana viisi mil-
joonaa euroa. 
Sijoitettavat rahat on jo kerätty tai ke-
rätään kiinteistön omistajilta velvoi-
teautopaikoista. Maksuja arvioidaan 
kertyvän 38 miljoonaa euroa.
Velkarahaa Oulun Pysäköinti Oy tar-
vitsee 21, 5 miljoonaa euroa. Yhtiö ot-
taa pankilta lainan, jonka kaupun-
ki takaa.
Lainojen takauspäätökset tekee val-
tuusto.

leita ja huoltotiloja, kertoo Iso-
herranen. Huoltotilojen määrä, 
laatu ja paikka määräytyy kiin-
teistönomistajien tarpeiden 
mukaan.

Ensimmäisessä vaiheessa 
puhkaistaan maan pinnalle 
myös kaikki tarvittavat poistu-
mistiet ja ilmastointitunnelit 
pystysuunnassa. Maan alle tar-
vitaan lisäksi läpivedot lämpöä, 
vettä ja sähköä varten. 

Ne eivät ole valtavan suu-
ria työmaita, mutta vaativia, 
korostaa Isoherranen. Työt 
tehdäänkin mielellään samas-

sa yhteydessä kuin korttelit 
rakennetaan. ”Itse asiassa en-
simmäisessä vaiheessa tehtävät 
pysty-yhteydet sijoittuvat kort-
teleiden uudelleen rakennetta-
viin osiin.”

Maanalaisen ajoneuvotunnelin 
korkeus on hieman päälle seitse-
män metriä. Holvimaisen paikoi-
tushallin korkeus on reilu kuusi 

metriä ja leveys noin 17 metriä.  
Huoltotilojen korkeus on noin 
yhdeksän metriä ja 3 000 hen-
gelle tarkoitetun väestönsuojan 
seitsemän metriä. Kalliotilat 
ulottuvat syvimmillään noin 28 
metriin. Ehjää kalliota tulee olla 
päällä riittävästi eli vähintään 10 
metriä. 

Kalliotiloista ei vielä ole ole-
massa tarkkoja suunnitelmia 

vaan erilaisia vaihtoehtoja sille, 
miten kaikki voidaan toteuttaa, 
huomauttaa Isoherranen.

Kun kallioparkkia puolentois-
ta vuoden kuluttua ryhdytään 
rakentamaan, siitä koituu väis-
tämättä häiriötä keskustassa 
asuville, työskenteleville ja siel-
lä asioiville. Suurin häiriöiden 
syy on työmaaliikenne raskaine 
ajoneuvoineen sekä työmaiden 
tuottamat liikkumisesteet. 

Rakentamisaikaiset haitat 
kohdistuvat ajoramppien alu-
eelle ja niiden lähikaduille, joilla 
joudutaan tekemään avokaivan-
toja. Myös henkilöliikenteen ja 
muiden pysty-yhteyksien yläosi-
en ja ja niihin liittyvien rakennel-
mien tekeminen tuottaa jonkin 
verran häiriötä.

Ramppien rakentamisen jäl-
keen louhinta etenee maan alla 
ja haitat vähenevät oleellisesti.

Kallioparkista ehdittiin jo reilu 
vuosi sitten käydä yksi urak-
katarjouskilpailu, joka osoitti, 
missä mittaluokassa todellinen 
hinta liikkuu. 

Nämä paperit eivät kuiten-
kaan enää ole voimassa, vaan 
joudutaan järjestämään uusi 
urakkakilpailu ensi keväänä.

Suomessa ei enää pidetä kunnia-asiana tehdä kaikkea itse. 
Erilaisten kotiin ostettavien ja vuokrattavien palvelujen ky-
syntä kasvaa ja palvelujen tarjonta laajenee.

TAPIO MAIKKOLA/ARKISTO

Kallioparkkia on vatvottu neljännesvuosisata

Ajatus kallioon 
sijoitettavasta 
pysäköinti-
laitoksesta 
viriää ensim-
mäisen kerran  
– ajatus 
tyrmättiin

Oulun liike-
keskus esittää 
kallioparkkia, 
tekninen keskus 
ryhtyy selvittä-
mään mahdol-
lisuutta

Puolustusvoimat 
kiinnostuu 
johtokeskuksen 
sijoittamisesta 
kalliotiloihin

Asemakaavan muutos vireille

Alustava suunnittelu alkaa
Kallioperän rakennetta 
ryhdytään tutkimaan

1985 1998 2000 2001 2002 2003

Päätöstä 
kallioparkista 
lykättiin

24.9.

Hätäkeskus pois 
kallioparkki-
kaavailuista

8.11.

Puolustusvoimat 
luopuu kalliotiloista

Valmistumisen tavoite-
vuodeksi asetetaan 2010

19.8. 2006 1.3.

Vuonna 
2005 torin-

rannassa 
tehtiin kallio- 

ja maaperä-
tutkimuksia
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Blogi: Petri Sirviö pohtii, 
mitä kaupungin omistaman 
Pikisaarentie 10:n myynti 
merkitsisi.
Video: Psoriasis on enem-
män kuin ihovaiva, sillä 
sairastuneella saattaa olla 
muita hankalia liitännäis-
sairauksia.
Kuvagalleria: Kuusi kirjaa 
valittiin loppusuoralle 
tavoittelemaan Finlandia 
Junior -palkintoa.

Uutiset:  Keskiviikkona 
julkistetaan matalaener-
giakerrostalosta tehdyt 
Suomen ensimmäiset tutki-
mustulokset.
Uutiset: Venäjän mark-
kinoilla näkyy piristymisen 
merkkejä.
Blogi: Suvi Lappalainen 
ei jaksa suuttua, vaikka 
roskakorin kansi päässään 
pyörivä noutaja kolistelee 
pitkin keittiötä.

Aina ajassa
Pohjois-Suomen 

johtava uutiskone
joka päivä, 

kellon ympäri. 

www.kaleva.fi

Lukijakuva: Narsissikasvi Sää OulussaSeuraa verkossa: Kisakausi alkaaVerkossa tapahtuu

Missä iskussa 
on Matti 
Heikkinen?

”Rooppi sopii hyvin suuhun. Tuntuu oikeinkin hyvältä 
nimeltä.”
Leena Holmström Haukipudas

Onko Rooppi hyvä 
nimi kallioparkille?

Riitta Taulavuori Kaleva
OULU ”Jos kallioparkin raken-
taminen kestää pari kolmekin 
vuotta ja sen ajan on kulkuyhte-
ys poikki, on se aika katastrofi  
myymälälle”, päivittelee Sakari 
Pekkala Taide ja kehys Pekkalan 
Hallituskadun-myymälässä. 

”Eikä meille ole vielä millään 
lailla selvitetty esimerkiksi sitä, 
tehdäänkö asiakkaille täksi ajak-
si mitään kulkuväyliä tai muuta 
vastaavaa. Olisihan se kiva tie-
tää, pystyykö puotia pitämään 
auki vai ei.”

Pekkala arvioi, että liiketoi-
minnan harjoittaminen käy 
kalliotilojen louhinnan aikana 
joka tapauksessa hankalaksi ja 
harkittavaksi tulee, kannattaa-
ko yrityksen toimintaa keskit-
tää Kansankadun-myymälään. 
”Myynnin kannalta tämä kes-
kustan liike on kuitenkin tärkeä. 
Tällä paikalla on oltu parikym-
mentä vuotta.”

Kalliotilojen teko herättää ky-
symyksiä Hallituskadulla myös 
kahvila-konditoria Mazarinessa. 
”Olemme tulleet tähän yrittäjä-
parini kanssa vasta noin vuosi 
sitten, ja koko asia on meille vie-
ras. Kyllä tässä ollaan vielä epä-
tietoisia siitä, milloin rakentami-
nen alkaa, katkaistaanko katuja 
ja miten tämä kaikki vaikuttaa 
myyntiimme”, miettii yrittäjä 
Tarja Niemelä. ”Kävelykatualu-
een laajentumiseen suhtaudun 
kyllä myönteisesti.”

Luottavaisemmin kallioparkin 
etenemiseen suhtautuvat isot 
toimijat. ”Ilman muuta olen tyy-
tyväinen kaupunginvaltuuston 
maanantaiseen päätökseen”, 
kommentoi osuuskauppa Ari-
nan toimitusjohtaja Veli-Matti 
Puutio. 

”Asiastahan on keskusteltu 
kymmenen vuotta, eikä ydinkes-
kustassa ole voinut suunnitella 
oikeastaan mitään, kun parkki-
linjaus on ollut ratkaisematta.”

Nyt kun tuo linjaus on saatu, 
voi Arinakin alkaa suunnitella 
uudelleen jo pitkään puheissa 

pyörinyttä Sokos-tavarataloa 
Ouluun.

”Kunhan monta vuotta työs-
tetyt kortteleiden maanpäälli-
set asemakaavat saavat vihdoin 
lainvoiman, pääsemme viemään 
eteenpäin omaa suunnittelu-
amme ja neuvottelemaan Gal-
leria- ja Kauppuri-kortteleiden 
tontinomistajien kanssa heidän 
investointihalukkuudestaan. 
Ehkä vuoden päästä meillä voisi 
olla selvillä hankkeen laajuus ja 
hinta, ja tämän jälkeen voisim-
me tehdä mahdollisen inves-
tointipäätöksen.”

Arinan tavoitteena olisi tehdä 
Ouluun yli 10 000 neliön Sokos. 
”Tässä vaiheessa tavoitteen to-
teutumisen todennäköisyyttä ei 
pystytä sanomaan. Siitäkään ei 
ole vielä täyttä varmuutta, tulee-
ko Sokosta ollenkaan.”

”Tämä on meille tervetullut 
asia”, kommentoi Ilmarisen 
kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen
kaupunginvaltuuston maanan-
taisia linjauksia. 

Keskinäinen eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen omistaa Pallas-
korttelissa Kauppurienkadun ja 
Torikadun kulmauksessa Stock-
mannia vastapäätä kiinteistön, 
jonka kehittämiseksi yhtiöllä on 
olemassa jo valmiit suunnitel-
mat. Ne jäädytettiin noin vuosi 
sitten, kun kaupunki otti aika-
lisän keskustan kehittämisen 
eteenpäin viemisessä.

”Tarkoituksenamme on pur-
kaa nykyinen toimisto- ja liike-
rakennus ja rakentaa tilalle uusi. 
Siihen tulee kellari- sekä ykkös- 
ja kakkoskerrokseen liiketilaa ja 
näiden päälle vielä kolme ker-
rosta toimistotilaa”, hän kertoo.

”Liiketiloihin haetaan ydin-
keskustoihin tyypillisiä erikois-
liikkeitä, jotka arvostavat erin-
omaista sijaintia. Kun kohde oli 
ennakkovuokrakyselyssämme, 
se kiinnosti. Uskon, että kysyntä 
on yhä hyvää tuolla paikalla.”

Toteutusaikataulu riippuu 
korttelin asemakaavan valmistu-
misesta.

Rakennustyö huolettaa
Kallioparkin teko pelottaa 
pienyrittäjää, mutta saa vauhtiin 
myös uusia liiketilahankkeita

Markku Rättilä Kaleva
OULU Jos kaupunkilaiset saisivat 
päättää kallioparkin nimeksi tu-
lisi Rooppi. Näin oli asia ainakin 
kolme ja puoli vuotta sitten kun 
Kaleva järjesti aiheesta nimikil-
pailun. Rooppia kallioparkista ei 
silti välttämättä tule, sillä asiasta 
päättää virallisesti kaupungin 
asettama nimistötoimikunta. Esi-
tyksen nimestä tekee kaavoittaja.

Nimiehdotukset luovutettiin 
aikoinaan toimikunnan käyt-
töön.

Kalevan vuonna 2007 organi-
soima kilpailu innosti kansalaisia 
keksimään jos minkälaisia ni-
miehdotuksia mielipiteitä rajusti 
jakaneelle kohteelle. Kaikkiaan 
kilpaan tuli yli tuhat ehdotusta.

Lopullisessa äänestyksessä 
Rooppi voitti muut selvästi. Se 
sai 186 ääntä kaikkiaan 729 ää-
nestä. Toiseksi suosituin vaihto-
ehto oli Tervaparkki 139 äänellä. 

Ottopark sai taakseen 94 kan-
nattajaa.

Rooppia kallioparkin nimeksi 
ehdotti 14 henkilöä. Voittoehdo-
tuksesta palkintona olleen GPS-
navigaattorin voitti arvonnan jäl-
keen oululainen Tuulikki Pirnes.

Rooppia luolaparkin nimeksi 
esitti myös muun muassa Pohjoi-
sen maanpuolustusalueen esi-
kunta, jonka suojatiloja piti alku-
peräisen suunnitelman mukaan 
sijoittua kallioparkin oheen. Puo-
lustusvoimat kuitenkin luopui ai-
keesta jo viitisen vuotta sitten.

Rooppi on vanha oululainen 
murresana. Se tarkoittaa kuop-
paa tai kaivantoa.

Rooppi oli nimi-
kilpailun ykkönen

Markku Rättilä Kaleva
OULU Päätös kallioparkin ra-
kentamisesta syntyi rapiat 25 
vuotta sen jälkeen kun asia nou-
si Oulussa ensimmäistä kertaa 
esille. 

Idean isänä pidetään Oulun 
kaupungin entistä väestönsuoje-
lupäällikköä Veikko Kauppilaa, 
joka neljännesvuosisata sitten 
ryhtyi selvityttämään kalliosuo-
jan rakentamismahdollisuutta 
Oulun alle.

”En välttämättä ole ensim-
mäinen, joka asiasta puhui, 
mutta olen ensimmäinen, joka 

pani asiassa toimeksi”, Kauppila 
muistelee.

Kauppilan lisäksi asiaan 
tarttui samoihin aikoihin väes-
tönsuojelulautakunnan jäsen 
Pentti Hukkanen. Hän teki 

lautakunnalle Kalevankin uuti-
soiman aloitteen kalliotilojen 
rakentamisesta.

Väestönsuojelulautakunta teki 
tekniselle lautakunnalle esityk-
sen, jossa pyydettiin selvittä-
mään, onko Ouluun ylipäätään 
mahdollista rakentaa kalliosuo-
ja. Yleinen käsitys oli, ettei Ou-
lun keskustan alta löydy sopivaa 
kalliota, johon maanalaiset tilat 
voitaisiin louhia. Kalliota luul-
tiin olevan keskustan tuntumas-
sa vain Merikosken kohdalla.

Veikko Kauppila tilasi Oulun 

yliopiston geologian laitoksen 
tekemään asiasta selkoa. Käsitys 
osoittautui vääräksi.

Tilojen käyttö pysäköintitar-
koituksiin oli heti alusta asti mu-
kana kuvioissa. Väestönsuojelu-
tarpeet tulivat vasta kakkosena, 
Kauppila toteaa.

”Siitä se kalliotilojen pohdinta 
suurin piirtein alkoi.”

Tekninen lautakunta kuiten-
kin tyrmäsi ajatuksen perusteel-
lisesti.

”Siihen se olisi ehkä jäänytkin, 
mutta sitten puolustusvoimat ot-
ti kalliotilat esille.”

Sen jälkeen myös teknisen 
puolen johto on pariin otteeseen 
ehtinyt vaihtua.

”Sinänsä tuntuu hassulta, 
että isoissa kaupungeissa on 
rakennettu jo pitkään kallioon 
tiloja uimahalleista pysäköin-
tilaitoksiin, mutta oululaiset 
päättäjät eivät ole asialle sytty-
neet”, kallioparkin kannatta-
jaksi tunnustautuva Kauppila 
ihmettelee.

Hän arvelee, että jos urhei-
luihmiset olisivat olleet aikoi-
naan asialla, Oulussa olisi jo 
useita kalliotiloja.

Kalliotilat esillä jo 25 vuotta sitten ”Oisko rahareikä osuvampi 
nimitys tällä kertaa?”
Nimimerkki

”Miten olisi Velkakuoppa?”
Nimimerkki

”Rooppi kuulostaa hyvältä. Tosi 
oululainen sana.”
Autoni tulee olemaan 
Roopissa

”Ehdotuksia: Nappaskenkä-
miestenparkki. Hyvä veli
-parkki. Voitelurahaparkki. S-
bonusparkki!”
Nimimerkki

”Monttu olisi hyvä nimi. ”
Monttunen

”Menneisyyden vanki. Päättäjät 
ovat naimisissa parkin kanssa 
eli ovat menneisyyden van-
keja.”
Nimimerkki

”Voisko ehdottaa uudestaan 
kuvaavampaa nimeä: Miten 
olisi Moolokin kita?”
Turhuuksien turhuus

”Sehän on aivan sama, miksi 
se nimetään. Voisiko kaupunki 
myydä nimen, kuten  jalkapallo-
hallissa?”
Anonyymi

Pitäisikö kallioparkista 
järjestää nimikilpailu?

www.kaleva.fi

Kaleva
OULU Oulun kaupunginvaltuus-
ton varapuheenjohtajan Tytti 
Tuppuraisen (sd.) mukaan maa-
nantaisessa kallioparkkia kos-
kevassa valtuustonkokouksessa 
käytettiin asiatonta kieltä.

”Kymmenen vuoden valtuu-
tetun urallani en ole kuullut käy-
tettävän sellaista kieltä kuin mitä 
valtuustosalissa eilen”, Tuppu-
rainen kertoo Kaleva.fi :n Pohjoi-
sen ääni -blogissa.

Hän toteaa olevansa väitte-
lyjen ystävä, mutta hänen mie-
lestään maanantain kokoukses-
sa osa puheenvuoroista meni 
mauttomuuksiin. ”Se menee yli, 
kun aletaan pilkata toisia henki-
lökohtaisista ominaisuuksista”, 
Tuppurainen kirjoittaa.

Myös valtuuston puheenjohta-
ja Riikka Moilanen (kesk.) pettyi 
keskustelun tasoon. ”Esimer-
kiksi valtuutettu Juha Markkola
meni sellaisiin asiattomuuksiin, 
että jouduin häntä ojentamaan. 
Varmasti osaksi ylilyönnit johtui-
vat siitä, että kyseessä on iso asia 
ja kokous venyi.”

Moilanen aikoo puhutella val-
tuutettuja vielä ennen seuraavia 
kokouksia, jottei vastaava tois-
tuisi.

Lue Tuppuraisen kirjoitus 
kokonaisuudessaan 

Pohjoisen ääni -blogista.
www.kaleva.fi

Tuppurainen: 
Salissa 
asiatonta 
kieltä

Liisa Laine  Kaleva
OULU Kallioperän sijaintia ja 
laatua on selvitetty keskustassa 
perusteellisesti vuodesta 1998. 
Porauksia on tehty torinrannas-
ta Hallituskadulle ja Mäkelinin-
kadulle asti ja leveyssuunnassa 
Kauppurienkadulle ja Pakka-
huoneenkadulle. 

Tietoja on tarkennettu ihan 
viime metreille saakka.

Alun perin oli yllätys, että 
rakenteeltaan sopivaa kalliota 
löytyi ihan ydinkeskustan al-
ta. Ehyttä kalliota on kuitenkin 
keskustassa vain suhteellisen 
pienellä alueella kumpumainen 
muodostelma. Etelästä päin tul-
taessa kallio alkaa vasta Saaris-
tonkadun jälkeen. 

Itään mennessä kalliossa on 
ruhjevyöhyke kaupunginojan 
alapuolella Uudenkadun koh-
dalla. Ruhjevyöhyke tarkoittaa, 
että kallio on rikkonaista. Kallio-
tilojen rakentamisen kannalta 
on sitä parempi, mitä vähem-
män ruhjeita on.

Meren suuntaan kallio jatkuu 
ehyenä, paitsi kaupungintalon 
kohdalla on iso monttu.

Syvimmillään kallio on kes-
kusta-alueella, jossa maata kal-
lion päällä on noin kymmenen 
metriä. Otto Karhin puiston koh-
dalla kallio on noin viiden met-
rin syvyydessä.

Kallioperää 
tutkittiin 
porauksilla

Sakari Pekkala pelkää, että kallioparkin rakennustyöt  vaikeuttavat Hallituskadulla toimivien yritysten 
liiketoimintaa pitkään. Hänen mielestään koko kallioparkin tarpeellisuus on kyseenalaista.

JARMO KONTIAINEN

Amatsoninlilja kukki pyhäinpäivänä Vaalassa.

V. NUOJUA

!
Rooppi tarkoit-
taa kuoppaa 
tai kaivantoa

”Onhan se vähän rouheva nimi. 
Siitä tulee mieleen ruoppaus. 
Monttu olisi parempi.”
Sinikka Kuismin Oulu

”Rooppi on hyvä nimi, kuvain-
nollinen. Se sopii kallioparkille. 
Kuoppahan siitä tulee mieleen.”
Lassi Kalleinen Haukipudas

”
Ei se sen kum-
mempaa raken-
tamista ole kuin 
muualle raken-
taminen.”
Veikko Kauppila
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-2
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Rakentamisaikaa 
varataan kaksi ja 
puoli vuotta, joten 
käytössä kallio-
parkki on toden-
näköisesti aikai-
sintaan vuoden 
2014 lopussa tai 
vuonna 2015.

Koonnut MARKKU RÄTTILÄ, LIISA LAINE, grafiikka LEA REMES

Kallioparkkia 
vastustavassa 
adressissa 
10 000 nimeä

Kallioparkin 
suunnitteluun 
myönnetään 
rahaa

2008 2009 2010 201121.5.

Kallioparkil-
le haetaan 
urakoitsijaa

Kallioparkista vaaditaan 
kansanäänestystä 17 000 
allekirjoittajan nettiadressilla

30.1.

Kallioparkista jätetään 
kolme urakkatarjousta

17.3.

Valtuusto päättää ettei 
kansanäänestystä järjestetä

19.5. 25.9.

Kallioparkki putkahtaa 
uudelleen esille

Urakkatarjoukset 

Kaupunginjohtaja Pen-
nanen puhuu Kalevassa 
kallioparkin puolesta

Kaupunginjohtaja Pennanen 
esittää kallioparkin toteuttamista 
Oulun Pysäköinti Oy:n toimesta

Vaatimus kansanäänestyksestä 
valtuustossa

Valtuusto päätti ettei 
kansanäänestystä 
järjestetä

Valtuusto 
päättää 
toteuttaa 
kallioparkin

Rakennustyöt 
alkuun

2.6. 7.6.
kevät

2012
kevät

2015
2014

12.10. 1.11. 8.11.

Kaupunginjohtaja 
Pennanen vetää kallio-
parkin hankelistalta pois

26.10.28.11.

Päätös 
kallioparkista 

kiinnosti 
oululaisia
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Yhdysvalloissa pidetään tiis-
taina kongressin välivaalit. 
Niissä mitataan perinteisesti 
istuvan presidentin ja hänen 
puolueensa suosiota. Yhtä 
perinteisesti välivaalit päät-
tyvät useimmiten presiden-

tin puolueen tappioon.
Tilastotappio uhkaa siis presidentti Ba-

rack Obamaa ja hänen demokraattista puo-
luettaan. Suurimmat jännitysmomentit 
liittyvät siihen, tuleeko demokraateille rö-
käle- vaiko siedettävä tappio ja voittavatko 
republikaanit enemmistön kongressin mo-
lemmissa kamareissa.

Vuoden 2008 presidentinvaaleissa Obama 
päihitti kirkkaasti republikaanisenaattori 
John McCainin. Obaman voiton vanavedessä 
demokraatit vahvistivat entisestään vuoden 
2006 välivaaleissa voittamiaan enemmistöjä 
edustajainhuoneessa ja senaatissa.

Todennäköistä republikaanivoittoa aina-
kin edustajainhuoneen vaaleissa himmen-
tää se, että puolue otti poikkeuksellisen 
paljon takkiinsa kongressivaaleissa 2008. 
Jos senaatti ei muutu republikaanienemmis-
töiseksi, voikin puhua enemmän punttien 
tasoittumisesta kuin vakuuttavasta voitosta.

Välivaalit ratkennevat pitkälle siihen, mi-
ten puolueet saavat kannattajansa äänestä-
mään. 2008 Obama-ilmiö sai demokraatit 
liikkeelle, mutta nyt vipinää on enemmän 
republikaaniriveissä. Sen näkyvin ilmenty-
mä on äärikonservatiivinen Teekutsuliike, 
jonka ylilyönnit saattavat paikoitellen iskeä 
myös republikaanien omaan nilkkaan. 

Hävisipä Obaman puoli miten paljon ta-
hansa, siitä ei voi tehdä vielä vuoden 2012 
presidentinvaaleja koskevia johtopäätöksiä. 
Edellinen demokraattipresidentti Bill Clin-
ton kärsi välivaaleissa 1996 pahan tappion, 
mutta nousi kanveesista komeaan voittoon 
1998. Demokraattien välivaalitappio vetäisi 
yhtäältä sisäpolitiikan yhä tiukempaan um-
pisolmuun, mutta pakottaisi toisaalta hake-

maan kompromisseja.
Obaman valinta nostatti kaikkialla epärea-

listisia odotuksia. Obama joutui aloittamaan 
juuri kun Yhdysvaltain talous oli nelinkontin 
subprime-lainakriisin ja hänen edeltäjänsä 
George W. Bushin perinnön jäljiltä. Obamal-
la on jo saavutuksia, mutta ne eivät vastaa 
odotuksia.

Talous ei ole massiivisesta elvytyksestä 
huolimatta kääntynyt Obaman kaudella py-

syvään nousuun. Tästä lankeaa presidentin 
puolueelle vaaliuurnilla suurin lasku, vaikka 
suurin vastuu syöksystä talouskriisiin kuu-
luu aivan muille. 

Vaalit ratkeavat viime kädessä yleensä sen 
mukaan, miten äänestäjillä menee taloudel-
lisesti. Näin on erityisesti Yhdysvalloissa. 
Mielipidetiedustelujen mukaan amerikka-
laiset ovat  nyt talouden takia poikkeukselli-
sen hämmentyneitä ja vihaisia. Tyytymättö-
myys kohdistuu myös republikaaneihin.

Muissa asioissa Obama toteutti vaalilu-
pauksensa, ja samalla myös Bushin lupauk-
sen, vetää taistelujoukot pois Irakista. Teko 
ei ole paljon lämmitä, sillä samaan aikaan 
Obama on sitoutunut tiukasti Afganistanin 
sotaan. Sekään ei miellytä sotaväsyneitä 
kansalaisia, vaikka toisin kuin Irakissa, Afga-
nistanin sodalle on ollut päivänvalon kestä-
viä perusteita.

Obama häviää,
mutta paljonko?
Presidentti Barack Obaman johtamia 
demokraatteja uhkaa jonkinlainen tappio 
tiistain välivaaleissa. Ne ovat kuitenkin vain 
välisoitto ennen presidentinvaaleja.

”
Hävisipä Obaman puoli 
miten paljon tahansa, 
siitä ei voi tehdä vielä 
vuoden 2012 presiden-
tinvaaleja koskevia 
johtopäätöksiä.”
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Taas on se aika vuodesta, että on syytä ottaa 
kausi-infl uenssarokotus. Ainakin niiden, jot-
ka kuuluvat niin sanottuihin riskiryhmiin. 
Heillehän kausi-infl uenssarokotus on mak-
suton ja hyöty ilmeinen.

Etua rokotuksesta on myös muille, niinpä 
monet työnantajat kustantavat palkollisten-
sa rokotukset. Näin säästetään paitsi roko-
tettavaa työntekijää myös muuta yhteisöä 
saamasta tartuntaa.

Rokotuksella on hieman huono maine 
viimetalvisen sikainfl uenssan rokotuskam-
panjan jäljiltä. Tuolloinhan kampanjan jär-
jestäminen meni alussa monessa paikassa 
pahasti poskelleen. Ihmisiä seisotettiin tun-
tikausia pakkasessa, ja rokotteet loppuivat 
heti kättelyssä. 

Kampanjan edetessä tilanne korjaantui. 
Mutta jälkimaininkeja aiheutti epäily siitä, 
että muutamien lasten epäillään sairastu-
neen narkolepsiaan eli nukahtelusairauteen 

rokotuksen vuoksi.
Rokotukset ovat olleet tulilinjalla siitä läh-

tien, kun niitä alettiin antaa 1800-luvulla.
Valitsevan lääketieteellisen tietämyksen 

valossa rokotusten hyödyt ovat kuitenkin 
kiistattomat. Rokotteilla on onnistuttu hä-
vittämään maapallolta kokonaan joitakin 
tauteja.  Maailman terveysjärjestön (WHO) 
arvion mukaan tällä vuosituhannella kuolee 
noin puolitoista miljoonaa lasta vuodessa 
tauteihin, jotka tehokkaalla rokottamisella 
oltaisiin voitu eliminoida.

Suomalaiset on rokotettu useita tauteja 
vastaan ja rokotetaan edelleen. Rokotusten 
ansiosta monia hengenvaarallisia tauteja ei 
enää juurikaan esiinny.

Maailmassa annetaan vuosittain miljar-
deja rokotuksia. Rokotteisiin liittyy haittoja, 
ja ne tiedostetaan melko hyvin. Haitat ovat 
kuitenkin mitättömät hyötyihin verrattuna.

Rokotteet on kehitetty
suojaamaan ihmistä

todella korkea. Tästä mielipide-
mittaukset eivät kerro mitään.

Vaaleihin on puoli vuotta. Silti 
eletään kuin perussuomalaiset 
olisivat jo voittaneet. Suuret 
puolueet muotoilevat kannan-
ottojaan perussuomalaisia sil-
mäillen. Oikeat asiat makaavat, 
miehet istuvat ja palkka juoksee.

Kolmas peruste epäillä perus-
suomalaisten kannatusta kup-
laksi on se, että vaalitaistelussa 
ehdokkailta on löydyttävä mui-
takin vastauksia kuin lisää veroja 
rikkaille ja Kreikan auttaminen 
on väärin.

Persujen pitää pystyä parem-
min määrittelemään keitä ovat 
rikkaat ja mihin tuloluokkaan 
raja vedetään ja mitä se oikeasti 
vaikuttaisi. Puolueen pitää kyetä 
kertomaan, mitä Kreikka-avun 
evääminen olisi tehnyt lainako-
roille.

Asuntolainoja on persuillakin.

Perussuomalaiset on aikam-
me poliittinen ilmiö. Puolueen 
kannatuksen nousua mielipide-
mittauksissa äimistellään kautta 
valtakunnan. Persut ovat itsekin 
hoksanneet, että hei, tässähän 
on saumaa ja jakavat jo ministe-
rinsalkkuja.

Mittauksissa saatu 14,3 pro-
sentin kannatus on huikea ja 
pönkittää itsevarmuutta. Eten-
kin jos se on todellista.

On täysin mahdollista, ettei 
ole. Suomi saattaa hyvinkin elää 
gallup-demokratian harhaa. 
Oikeita ääniä ei ole annettu yh-
tään. Valtiollisen vallankäytön 
kannalta perussuomalaiset on 
edelleen 4,1 prosentin puolue.

Ei muuta.

Kun päätoimittajan yksi tär-
keimmistä hommista on väittää 
vastaan, väitänpä tässä, etteivät 
perussuomalaiset saa lähelle-
kään 14 prosentin kannatusta 

huhtikuun eduskuntavaaleissa. 
Väitän, että puolueella on te-
kemistä kahdeksan prosentin 
rajan rikkomisessa. Sekin olisi 
sitä paitsi huikea kannatuksen 
kasvu.

Ensimmäinen peruste on 
ehdokasasettelu. Puolueella 
on korkeintaan puoli tusinaa 
niin raskaan sarjan kansallista 
poliitikkoa, että heitä kehtaa 
häpeilemättä esitellä muulle 
maailmalle. Kärjessä on tietysti 
poliittisten sloganien kruunaa-
maton mestari Timo Soini. Hä-
nen nimensä luultavasti piirre-

tään tuhanteen äänestyslippuun 
myös Oulun vaalipiirissä.

Viis siitä, ettei hän ole ehdolla 
Oulun vaalipiirissä.

Soinin seuraajaksi nousee 
aikanaan kurikkalainen Vesa-
Matti Saarakkala, joka on saanut 
synnyinlahjakseen niin hyvän 
poliittisen hoksnokan ja verba-
liikan, että niillä selviää missä 
tahansa. Muut tulevat kaukana 
perässä.

Toinen peruste epäillä per-
sujen kannatusta on se, että 
suomalaiset ovat puolueuskol-
lista väkeä. Mielipidemittauk-
set ovat oma maailmansa. Kuka 
tahansa voi sohvalla vastata 
kännykkään, että äänestäisi pe-
russuomalaisia, vaikka oikeassa 
vaalitilanteessa tuskin viitsisi 
edes hilata takamustaan äänes-
tyskoppiin saatikka vaihtaa puo-
luetta.

Oikeassa vaalitilanteessa kyn-
nys puolueen vaihtamiseksi on 

Paljon porua persuista

Takkiin 
tarttunutta
Markku Mantila
päätoimittaja

”
Vaaleihin on 
puoli vuotta. 
Silti eletään kuin 
perussuoma-
laiset olisivat jo 
voittaneet.

Keskustan kansanedustaja 
Hannes Manninen kyllästyi 
oltuaan 41 vuotta kansakunnan 
kusitolppana. Monelle muulle 
riittäisi paljon lyhyempikin 
aika.

Valitut

Tällä viikolla lentokonemekaa-
nikot. Sitten postinjakajat. Sit-
ten metsäteollisuuden ylemmät 
toimihenkilöt. Saattaa olla mui-
takin. Suomesta on tullut lakko-
herkkä maa.

”Eurooppalaisittain Espanja, 
Ranska ja Italia johtavat tilasto-

ja. Suomi on neljäntenä ja meillä 
on lakkoja merkittävästi enem-
män kuin meidän kilpailijamais-
samme Ruotsissa ja Saksassa”, 
sanoi Elinkeinoelämän keskus-
liiton toimitusjohtaja Mikko 
Pukkinen Ylen Ykkösaamussa 
eilen.

Suomi loistaa väärässä sar-
jassa. Samaan aikaan kun rakas 
isänmaa lipuu työn tuottavuus-
vertailuissa kohti OECD:n pah-
nanpohjimmaisia, pääsemme 
sentään lakkoilussa eteläeuroop-
palaisen listan kärkeen.

Näin ei voi kauhean kauaa jat-

kua. Tien päässä on totaalinen 
romahdus.

Pukkinen ja kumppanit voisi-
vat ottaa hiukan itseensä. Olisiko 
EK:n tiukalla tupon kieltämisellä 
jokin vaikutus? Lakkoherkkyys 
ei Suomessakaan ole pelkästään 
työntekijöiden syytä.

Suomesta tullut Euroopan lakkoilija

EU:n keskeisiä energiapoliittisia tavoitteita 
on päästöjen vähentäminen, uusiutuvan 
energian käytön lisääminen, energiatehok-
kuuden parantaminen ja energiaomavarai-
suuden lisääminen. Pohjois-Pohjanmaalla 
lämpö- ja voimalaitoksissa tuotetun sähkön, 
kauko- ja teollisuuslämmön polttoaineiden 
omavaraisuusaste on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ollut yli 80 prosenttia. Tämä 
johtuu turpeen ja puupolttoaineiden käytös-
tä. Turpeen osuus omavaraisuusasteesta on 
60 prosenttia. 

Turpeen luokittelusta uusiutuvan bio- ja 
fossiilisen polttoaineen välillä on käyty kii-
vasta keskustelua. Vuonna 2000 kauppa- ja 
teollisuusministeriön asettama turpeen luo-
kittelua pohtinut tiedemiesryhmä esitti, että 
turve tulisi luokitella ”hitaasti uusiutuvaksi 
biomassapolttoaineeksi”. Suon vuotuisesta 
kasvimassasta vain osa muodostaa turvetta. 
Suurin osa hajoavasta biomassasta vapau-
tuu ilmakehään metaanina ja hiilidioksidina 
sekä veteen liuenneena humuksena.

Nyt polttoaineeksi hyödynnettävien soi-
den turvekerrostumat ovat muodostuneet 
viimeisen 6000–8000 vuoden aikana. 
Vuonna 2002 eduskunnan suuri valiokunta 

ratkaisi tasan menneen äänestystuloksen 
arvalla, että turve on biomassaa, mutta ei 
uusiutuva polttoaine. EU:n parlamentin use-
at valiokunnat ovat ottaneet kantaa turpeen 
luokitteluun. Vuonna 2008 se todettiin uu-
siutumattomaksi polttoaineeksi. Turpeen 
poltossa syntyvät kasvihuonekaasut tilas-
toidaan kuitenkin omana ryhmänä erillään 
fossiilisista polttoaineista. Kun turve luoki-
tellaan ei uusiutuvaksi, on uusiutuvien bio-
polttoaineiden osuus Pohjois-Pohjanmaan 
lämpö- ja voimalaitosten polttoaineista alle 
35 prosenttia.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Pohjois-
Pohjanmaan turpeen polttoainekäyttö on 
ollut 6 000 gigawattituntia vuodessa. Tämän 
turvemäärän ja varmuusvarastojen ylläpitä-
minen edellyttää vuosittain 15 000 hehtaa-
rin turvetuotantoalaa, kun tuotetun turpeen 
määrä hehtaarilta on 500 megawattituntia 
kesän aikana. Turvetuotantoon valmisteltu 
suo on käytössä keskimäärin 20 vuotta.

Kun Pohjois-Pohjanmaan soiden turve-
kerrokset ovat melko matalia, merkitsee tur-
peen vuotuinen käyttö noin 600 hehtaarin 
suuruisen suoalan koko turvemäärää. Tämä 

on 0,5 prosenttia tutkittujen soiden tekni-
sesti turvetuotantokelpoisesta suo-alasta 
ja 0,04 prosenttia maakunnan koko suo-
alasta. Tuotannosta poistuneet suot eivät 
ole joutomaita, vaan pääosin ne palautuvat 
metsätalouskäyttöön. Jos kasvuolosuhteet 
ovat kohdallaan, entinen turvetuotantosuo 
tuottaa metsää parhaiden kivennäismaiden 
tapaan. Pohjois-Pohjanmaalla kaukoläm-
möstä 65, teollisuuslämmöstä 25 ja sähköstä 
35 prosenttia tuotetaan turpeella.

Pohjois-Pohjanmaan vuotuinen puupolt-
toaineiden käyttö on 5 100 gigawattituntia 
(2,5 miljoonaa m3) vuodessa. Puolet tästä 
on sellun valmistuksessa syntyvää musta-
lipeää. Halkojen ja klapien osuus kokonais-
käytöstä on kolmannes (0,64 miljoonaa m3). 
Muita puuperäisiä polttoaineita ovat mekaa-
nisen metsäteollisuuden sivutuotteet kuori 
ja puru sekä päätehakkuiden hakkuutäh-
teistä ja ensiharvennusten energiapuusta 
valmistettu metsähake. Lämpö- ja voimalai-
tosten puupolttoaineiden vuotuinen käyttö 
on noin 3 700 gigawattituntia (1,8 miljoonaa. 
m3). Niiden saatavuus riippuu massa- ja puu-
teollisuuden käyttöasteesta, metsänomista-
jien energiapuun myyntihalukkuudesta ja 

ensiharvennusten energiapuun korjuuseen 
myönnetyistä tuista. Vuoden 2008 syksyllä 
alkanut globaali taantuma näkyi sivutuottei-
den käytön laskuna. Pohjois-Pohjanmaalla 
kaukolämmöstä 18, teollisuuslämmöstä 50 
ja sähköstä 10 prosenttia tuotetaan puupolt-
toaineilla. 

Tärkein uusiutuvien biopolttoaineiden 
lisäämismahdollisuus on metsähakkeen 
käytön kasvattaminen. Pohjois-Pohjanmaan 
vuotuiset metsäenergiavarat ovat noin 
3 000 gigawattituntia, mistä 2/3 on nuorten 
metsien energiapuuta. 2007–2009 kotimai-
sen metsähakkeen käyttö kolminkertaistui. 
Vuonna 2009 metsähakkeen kokonaiskäyt-
tö ylitti 1 000 gigawattituntia, josta tuontiha-
ketta oli viidennes. Kun osa ensiharvennus-
ten energiapuusta menee polttopuuksi, on 
käyttämätöntä metsäenergiaa noin 2 000 
gigawattituntia. 2009 kotimaisen metsä-
hakkeen käyttö vastasi 30 prosentin metsä-
energiapotentiaalin käyttöastetta. Pohjois-
Pohjanmaan metsäenergiavarat eivät riitä 
korvaamaan turvetta.

Kirjoittaja on FM, joka toimii bioenergia-asiantun-
tijana Pohjois-Pohjanmaan energiatoimistossa.

Metsäenergiavarat eivät riitä korvaamaan turvetta
Alakerta
Veijo Leiviskä

”
Tärkein uusiutuvien 
biopolttoaineiden 
lisäämismahdollisuus 
Pohjois-Pohjanmaalla 
on metsähakkeen 
käytön kasvattaminen.”

”Joka tapauksessa selvää on, että 
harmaa talous on Suomen kan-
santaloudelle suuri riesa, joka 
leviää entisestään, jos sen kitke-
miseen ei ole aikaa ja rahaa riit-
tävästi valvontaa tekevien työn-
tekijöiden palkkaamiseen.

Harmaan talouden kansainvä-
listyminen ja niin sanottu pimeä 
työvoima tuo mukanaan myös 
työntekijöiden oikeuksien pol-
kemista ja jopa ihmiskauppaa.”
Pääkirjoitus
Ilkka

”Jo talouskriisin hoidossa EU 
myi monia periaatteitaan. Ja nyt 
koko Euroopan pitäisi lähteä uu-
siin uuvuttaviin ja monia uusia 
tulkintariitoja avaaviin perusso-
pimusneuvotteluihin vain yh-
den maan perustuslaillisten on-
gelmien vuoksi. Koko uljas visio 
yhteisestä eurooppalaisuudesta 
on murenemassa.”
Pääkirjoitus
Keskisuomalainen

Indonesialaispoika joutui turvautumaan hengityssuojaimeen pyöräilles-
sään Yogyakartan alueella, johon tulivuori Merapi oli sylkenyt kosolti tuh-
kaa. Keski-Jaavalla sijaitseva Merapi yltää melkein kolmen kilometrin kor-
keuteen. Purkautuessaan se suihkautti tuhkaa peräti kahden kilometrin 

korkeuteen vuoren huipulta. Tuhkaa on levinnyt viranomaisten antamien 
tietojen mukaan kymmenen kilometrin säteelle Merapista. Tulivuori pur-
kautui ensimmäisen kerran 26. lokakuuta. Purkaus tappoi ainakin 33 ih-
mistä ja pakotti yli 40 000 ihmistä jättämään kotinsa.

Kuvakommentti: Maski on pyöräillessä tarpeen

MOHAMMAD ALI/EPA

LUKIJALTA
YHTEYSTIEDOT:
Puhelin
Sähköposti

044 799 5755
mielipide@kaleva.fi

Kalevan vaihde  08 5377 111
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Nettikysely

LÄHETÄ KIRJOITUKSESI 
Lukijalta, PL 170, 90401 Oulu tai mielipide@kaleva.fi
Älä laita sähköpostiin liitetiedostoja. Tekstin pituus enintään 3 000 merkkiä 
välilyönteineen. Kaleva hyväksyy nimimerkit vain tekstiviesteissä. Kirjeissä 
on oltava kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Toimituksella on oikeus 
tarvittaessa käsitellä kirjoituksia. 

LÄHETÄ TEKSTIVIESTI numeroon 13222. 
Viestin pitää alkaa kirjaimilla MP, sen jälkeen lyödään yksi tyhjä merkki. 
Teksti ja nimimerkki on erotettava pisteellä. 
MALLI:  MP Minusta verotus on liian kovaa. Matti Meikäläinen  Merkkejä saa 
olla enintään 160. Toimii Elisan, Soneran, DNA:n ja Saunalahden liittymillä. 
Viestin hinta on 0,70 euroa. Toimitus valitsee julkaistavat mielipiteet.

OTA KANTAA 
päivän nettikyselyyn Kaleva.fi:ssä tai lähettämällä tekstiviesti 
KALEVAK (kyllä) tai KALEVAE (ei) numeroon 13222. Viestin hinta 0,70€. 
Toimii Soneran, Saunalahden, Elisan ja DNA:n liittymissä.

!13222 Lähetä meille kuvia, videoita ja juttuvinkkejä.

Kyllä 28 %
Kyllä! Mutta ei ihan vielä, ehkä 15 vuo-
den kuluttua, kun hän on jo näyttänyt 
kyntensä ja lunastanut paikkansa py-
syvästi kansainvälisesti merkittävä-
nä kirjailijana. Alku on poikkeukselli-
sen lupaava.
Vielä hänestä kuullaan

Sofi on teoksillaan paljon puhdistanut 
jämähtäneisyyden riivaamaa alaa.
Onnekas Sofi

Ei 72 %
Sofi Oksanen on loistava kirjailija. Lu-
kekaa! Haluan hänen jatkavan kirjoit-
tamistaan, rauhassa nobeleilta ja il-
keiltä ihmisiltä.
rva K

No ei nyt sentään, kyllähän siihen vaa-
ditaan vähän enemmän kuin yksi kirja.
Katoaako suhteellisuuden taju

Vastaajia kaikkiaan 453

Eilen: Pitäisikö Sofi Oksaselle 
myöntää kirjallisuuden 
Nobel-palkinto?

Uskotko, että Jarmo Korhonen 
on työpaikkakiusaamisen uhri?

NÄIN LÄHETÄT 
KUVAN
MMS- eli kamera-
kännykällä: 
Kirjoita tekstikenttään 
LUKIJAKUVA, 
KUVAAJAN NIMI, 
TILANNETEKSTI 
ja lähetä kuva 
numeroon 13222. 
Esimerkiksi: ”LUKIJA-
KUVA, Maija Mehiläinen, 
Mehiläinen lentää.” 
Viestin hinta 0,60€. 
Toimii Soneran, Sauna-
lahden, Elisan ja DNA:n 
liittymissä.
 
Tietokoneelta: 
Lähetä kuva -lomake 
löytyy osoitteesta 
www.kaleva.fi/
lukijakuva

www.kaleva.fi
Lisää lukijakuvia

verkkolehdessä

KANSAN  KAIKUJA POHJOIS-SUOMESTA

Yhdeksän Oulun vaalipiirin 
kansanedustajaa tukee 1.11. 
kannanotossaan ydinvoimalan 
rakentamista Pyhäjoen Hanhiki-
venniemeen.

Paikan soveltuvuudesta ydin-
energiateollisuuden käyttöön 
on esitetty hyvin perusteltuja 
vastakkaisiakin näkökulmia.

Pro Hanhikivi ei tosin kannata 
ydinvoiman rakentamista min-
nekään. Kaavoituksen ja koko 
hankkeen sisältämiä ristiriitoja 
selvitellään sekä Pyhäjoen että 
Simon osalta vielä muun muassa 
korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa, Euroopan komissiossa 
ja parlamentin vetoomusvalio-
kunnassa.

Pyhäjoen valtuustossa todet-
tiin juuri Hanhikiven kaavoituk-
seen liittyen esille tulleen uutta, 
paikan teollisuuskäyttöön so-
veltumattomuudesta kertovaa 
luonnonsuojelullista tietoa.

Kunnanhallituksen hätäko-
kouksen ja viranomaisneuvot-
telujen jälkeen kaavan vahvista-
misesta jouduttiin tästä johtuen 
rajaamaan osa käsittelyn ulko-
puolelle.

Fennovoima ei myöskään 
omista muun muassa sataman 
rakentamisen ja lauhdevesien 
oton kannalta tarvitsemiaan 
maa- ja vesialueita Hanhikivellä, 
eivätkä nämä alueet tiettävästi 
ole tarjolla jatkossakaan. Pak-
kolunastus yksityisen yhtiön 
tarpeisiin ei kuulu maassamme 
sallittuihin keinoihin.

Kansanedustajat esittävät, että 
Pohjois-Pohjanmaa tahtoo ydin-
voimalan.

On ylimielistä väittää maa-
kunnan tahtotilasta jotain yh-
tenäistä asiassa, joka valtakun-
nallisesti selkeästi jakaa kansan 
kahtia, kuitenkin niin, että lisä-
ydinvoimaa vastustavien osuus 
(51 prosenttia) suomalaisista 
on suurempi kuin kannattajien 
(34 prosenttia) (Taloustutkimus 
3/2010).

Tuskin pohjoispohjalaiset 
tässä suhteessa merkittävää 
poikkeusta muodostavat. Maa-
kunnan muodostavat silti kaikki 
sen asukkaat yhdessä, eivät vain 
tiettyyn joukkoon kuuluvat.

Maakunnan menestystä, työl-
lisyyttä ja tulevaisuutta pitää 
osata ajatella pitemmälle kuin 
noin 60 vuoden päähän, jol-
loin voimalasta olisi jäljellä vain 
pitkäikäiset ydinjätteet sekä 
erittäin kallis, radioaktiivinen 
purkutyömaa. Voimayhtiö kiit-
tää, valtio viime kädessä vastaa 
jätöksistä.

Näitä taustoja olisi kaikkien kan-
saedustajien ollut hyvä pohtia 
heinäkuussa ja edelleen.

Kokoomus toki vain toteut-
taa kannattajiensa ideologiaa. 
Ydinvoimalla aluepolitiikkaa te-
kevässä keskustassa sen sijaan 
kenttäväen ja kansanedustajien 
kannat erosivat puolueista kaik-
kein räikeimmin. Vaalien lähes-
tyessä puolue tuskailee yhä las-
kevia kannatuslukuja.

Peiliin pitäisi kepussa kat-
sahtaa myös tehtyjen ener-
giaratkaisujen suhteen, joiden 
negatiivisesta vaikutuksesta 
kannatukseen on huolellisesti 
vaiettu.
Hanna Halmeenpää
Pro Hanhikivi ry
eduskuntavaaliehdokas (vihr.)
Kalajoki

Voimayhtiö kiittää, 
valtio viime kädessä 
vastaa jätöksistä

”
Maakunnan 
menestystä, 
työllisyyttä ja 
tulevaisuutta 
pitää osata aja-
tella pitemmälle 
kuin noin 
60 vuoden 
päähän.”

Hanna Halmeenpää

Hyvä lääkäri Pauli Räsänen (Ka-
leva 2.11./Lukijalta, otsikolla 
Armo ja rukous ovat viheliäisiä 
käsitteitä).

Yhä useamman suomalaisen 
on mahdotonta saada asianmu-
kaista ja tehokasta hoitoa.

Syynä on tarkoituksellisesti 
pienenä pidetyn lääkärikunnan 
ja tiukasti luvanvaraisen ap-
teekkijärjestelmän harjoittama 
riisto.

Tässä ajassa, tässä yhteiskun-
nassa rukous lienee sairaan ja 
köyhän ainoa toivo.
Salme Tarkiainen
Sodankylä

Rukous 
köyhän ja 
sairaan
ainoa toivo

Syksyinen pakkasaamu Pudasjärvellä.

LAURI KOIVULUOMA

Kävin uudella hammaslääkärillä-
ni (entinen vanha lopetti). Hyvä, 
mutta hän käyttää voimakasta 
hajuvettä ja hammastyö on 
niin intiimiä, että saan kamalan 
päänsäryn ja ääni karkaa. Luulisi 
tehtävän luovan tietyn viisau-
den, ettei lotraisi juhlavesiä työ-
paikallaan, vinkkaa nimimerkki 
Vaihdanko uusiksi.

Olisit sen hänelle ystävällisesti kerto-
nut. En usko, että olisi siitä huonoa ty-
kännyt.
PerusSeppo

Terveysasemalla labrassa olen nähnyt 
lapun seinällä, jossa luki: Ethän käytä 
meillä hajusteita. Kiitos!
En laita
partavettäkään

Itse kävin fysikaalisessa hoidossa ja 
hoitoa opastava henkilö haisi niin ka-
malalle tupakalle, että aivan yököt-
ti. Samoin erehdyn kerran menemään 

kosmetologille, joka kävi välillä tupa-
kalle. Sitten hän tuli haisemaan siihen 
naaman eteen. Yök! En enää mennyt 
hänen käsittelyynsä. Eikö näille hoito-
työtä tekeville saada jotain lakia, mikä 
kieltäisi voimakkaat hajut työaikana?
Itse eivät ymmärrä
haisevansa pahalle

Pääsisinpä hänen vastaanotolleen...
voisitko vihjaista, missä päin tällainen 
lääkäri ottaa vastaan. Oma lääkärini 
on kyllä tosi pätevä, vieläpä väitellyt 
tyyppi, mutta kun hän on aivan haju-
ton ja niin kovin väritön...
Hese

Liika on aina liikaa ja varsinkin joku ha-
jujen ja tuoksujen sekamelskasinfonia 
yäk! Kohtuus kaikessa ja pullo päiväs-
sä ei päde hajuvesiin ainakaan.
Koillismaan tyttö

Keskustelu jatkuu kalevassa
www.kaleva.fi

Juttutupa

Jouduin hajuvesipilveen

Kukas minut herätti?

TENHO FREDMAN

Suomen Teatterinjohtajaliitto, 
Oulun kaupunginteatteri ja Te-
atterikorkeakoulu kannattavat 
lämpimästi esitystä, jonka mu-
kaan draamasta tulisi uusi, kai-
kille opetettava oppiaine perus-
koulussa.

Teatteri on perusluonteeltaan 
ihmisiä yhdistävä, kollektiivinen 
taidemuoto.

Vuonna 2009 ammattiteat-
tereilla oli noin neljä miljoonaa 
katsojaa ja harrastajateattereilla 
lähes 800 000.

Ammattiteattereiden katsoja-
määristä noin kolme miljoonaa 
kertyi pääkaupunkiseudun ul-
kopuolella.

Teatteri on alueellisesti ja pai-
kallisesti tärkeä vetovoimatekijä 

ja elävöittäjä. Tästä huolimatta 
teatterin asema Suomessa kou-
luopetuksessa on ollut heik-
ko verrattuna moniin muihin 
maihin.

Teatterilla ei ole ollut itsenäi-
sen taideaineen asemaa kuten 

esimerkiksi musiikilla tai kuva-
taiteella.

Teatterit ovat viimeisen 
kymmenen vuoden aikana ke-
hittäneet yleisötyötään, josta 
yhteistyö koulujen kanssa on 
merkittävä osa.

Sen tavoitteena on kehittää 
lasten ja nuorten kykyä lukea 
esittävää taidetta mutta myös 
vahvistaa heidän luovuuttaan, 
itseilmaisuaan, rohkeuttaan ja 
vuorovaikutustaitojaan.

Draama itsenäisenä oppiainee-
na mahdollistaisi laajemman 
yhteistyön käynnistämisen kou-
lujen ja teattereiden välillä.

Draamaopetus peruskoulussa 
edistää lasten ja nuorten alueel-
lista tasa-arvoa.

Mahdollisuudet kouluope-
tuksen ulkopuoliseen taiteen 
perusopetukseen teatterialalla 
ovat maantieteellisesti epätasa-
arvoiset. Siksi olisi tärkeää, että 
taidealaan liittyvää lukutaitoa 
kehitettäisiin osana perusope-
tusta ja yleissivistystä.

Ja mitä laajemmalla katsojien 
keskuudessa teatterin juuret 
ovat, sitä elinvoimaisempaa 
teatteri on myös taiteena.

Teatteritaiteen opetus tukee 
myös lasten ja nuorten hyvin-
vointia. Teatteri on kokonaisval-
taista toimintaa, jossa oppilaan 
keho ja mieli aktivoituvat ja in-
tegroituvat.

Uusi oppiaine tulee toteutues-
saan vahvistamaan oppimisen, 

kehityksen ja hyvinvoinnin 
mahdollisuuksia läpi lapsuuden 
ja varhaisnuoruuden.

Uudistus tulee kuitenkin to-
teuttaa siten, että muiden tai-
deaineiden opetus ei vähene 
samalla, kun teatteritaide saa 
täysivaltaisen taideaineen ase-
man ja ammattimaisen opetuk-
sen muiden taideaineiden rin-
nalle.  
Reino Bragge
puheenjohtaja
Suomen Teatterinjohtajaliitto ry
teatterinjohtaja, Tampereen Teatteri
Ahti Ahonen
teatterinjohtaja
Oulun kaupunginteatteri
Maria-Liisa Nevala
hallituksen puheenjohtaja
Teatterikorkeakoulu

Draamasta oppiaine peruskouluun
”

Teatteri on 
kokonaisvaltais-
ta toimintaa, 
jossa oppilaan 
keho ja mieli 
aktivoituvat ja 
integroituvat.”

VR ja Oulu yhdessä kimppaan raken-
tamaan kallioparkkia junille ja autoille. 
300 metriä pitkä halli olisi ruma.
Scope

Vainionkangas, kirkko on pelkkä lii-
keyritys, asia ei selittelyillä muuk-
si muutu.
Isän pikkupoika

Kiitos Heli Perätalolle asiallisesta kir-
joituksesta. Olen niin samaa mieltä 
kanssasi.
Huolestunut

Barcelonan keskustassa 2.11. maito-
kahvi ja croisant pöytään tuotuna kak-
si euroa!
Gracias

Tekstarit

Kiitos P. Sirviö hyvästä kannanotosta 
torstain Kalevassa Oysin henkilöstö-
politiikasta. Näin meitä ”pikku”hoitajia 
kyykytetään.
Pian ex-hoitaja

Erikoisluokat kalliita ylläpitää? Me ai-
nakin joudumme maksamaan vuosit-
tain materiaalimaksua Myllytullin ku-
vataideluokalle.
Äiti

Suurkaupungeissa kallioparkki on pa-
kon sanelema, Oulun kokoiselle kau-
pungille naurettava suuruudenhul-
lu ratkaisu.
Päättäjät herätkää

Yhtä viedään pianotunneille, toista 
hiihtokouluun, kolmatta hengellisiin 
tilaisuuksiin. Joskus pakkopullaa.
Rahan kanssa kadulle
huonompi vaihtoehto

Ei kansanäänestystä kallioparkista, 
hyvä. Näin tavalliset tallaajat saadaan 
ruotuun.
Eliitti tietää

Tiesittekö, että pakolaisille on Oulus-
sa oma lääkäri ja useampi hoitaja joi-
den vastaanotolle pääsee jopa sama-
na päivänä!
Suomalaiset vanhukset
eivät pääse

Kalevassa (ke Lukijalta) opetusluval-
la opettamisesta. Olen kokenut saman 
kuin kyseinen isä. Yhdyn mietteisiinsä: 
Suosittelen lämpimästi.
5 lastaan opettanut

Mitä saa 6 miljoonalla veroeurolla? 110 
sairaanhoitajaa vuodeksi tai kymme-
nesosan kallioparkkia.
Kummanhan
valittis?

Irti EU:sta! Saadaan viljellä, kalastaa, 
lämmittää saunaa jne!
Oltais omavaraisia
ja itsenäisiä!

ISCD-komitean mukaan alkoholi on 
kiistatta pahin päihde. STM kieltäköön 
mainonnan heti. Myynti vain Alkosta.
Stop lipitykselle

”
Kun mikään ei 
riitä! Suomi si-
joittui kansain-
välisessä vertai-
lussa ykköseksi. 
Siis haloo! Vali-
tetaan sitten kui-
tenkin kaikesta.”
Missä mennään!

Kalevan pääkirjoituksessa (3.11.) 
pidettiin postilakiesityksen oleel-
lisena kysymyksenä, mistä Itella 
saa rahaa turvata lain mukaan sil-
tä vaadittavat kannattamattomat 
syrjäseutujen palvelut.

Kirjoituksessa todettiin, ettei 
Itella voi kustantaa itse tappiol-
lista toimintaansa. Pääkirjoituk-
sessa oletetaan, että yleispalve-
luyrityksen on kaivettava varat 
tappioiden kattamiseen omasta 
pussistaan. Näin asia ei postilaki-
esityksessä kuitenkaan ole.

Esitykseen on selkeästi kir-
jattu korvausvelvollisuus (33§). 
Jos yleispalvelun tarjoamisesta 
tulee Itellalle kohtuuton kus-
tannus, maksetaan yritykselle 
siitä korvaus. Kustannusten kor-
vaamisesta päättää liikenne- ja 
viestintäministeriö Viestintävi-
raston laatiman nettokustannus-
laskelman pohjalta.

Lakiesityksen mukaan muilla 
postiyrityksillä on velvollisuus 
osallistua kohtuuttomien kus-
tannusten korvaamiseen niiden 
Suomessa harjoittaman postitoi-
minnan liikevaihtojen tai lähe-
tysmäärien suhteessa.

Viime kädessä tappioita ka-
tetaan valtion varoilla. Siitä, 
kuinka tarkkaan ottaen mene-
tellään, säädetään myöhemmin 
erikseen.

Postilainsäädännön ydinasi-
ana on turvata postin peruspal-
velut koko maassa niin kaupun-

geissa kuin maaseudullakin. 
Lailla säädetään viisipäiväinen 
jakelu tasapuolisesti kaikkialle 
maahan.

Yleispalvelun vähimmäis-
tasona on lakiesityksen mukaan 
vakiokirje, joka tulisi toimittaa 
perille lähettämispäivästä kah-
den yön yli. Vakiokirjeen tulee 
olla edelleenkin samanhintainen 
koko maassa, ja hinta on nykyistä 
ykkösluokan kirjettä edullisempi.

Lakiesityksen mukaan posti-
toimipaikat tulee sijoittaa siten, 
että asiakkaat voivat asioida niis-
sä kohtuullisen matkan päässä 
asunnostaan.

Lähtökohta on, että toimipai-
kat sijaitsevat siellä, missä asiak-
kaat muutoinkin asioivat. Toimi-
piste voi olla myös liikkuva.

Pääkirjoituksessa todetaan 
postilain uudistamisen lähte-
neen liikkeelle EU:n postidirek-
tiivistä.

Tämä on totta, mutta suurem-
man tarpeen lainsäädännön 
muuttamiseen ovat tuoneet 
sähköisen viestinnän lisääntyvä 
käyttö ja paperipostin vähene-
minen. Lailla halutaan luoda 
mahdollisuuksia näihin haastei-
siin vastaamiseen.

Yhtä kaikki, postin peruspal-
velut säilytetään tasapuolisesti 
koko maassa. Tämä turvataan 
nyt uudistettavalla lailla.
Suvi Lindén
viestintäministeri (kok.), Oulu

Kannattamattoman 
postipalvelun 
tappiot korvataan

Valitsemme seurakuntavaaleis-
sa päättäjiä, jotka joutuvat jäsen-
kadon myötä tekemään päätök-
siä toiminnan painotuksista ja 
leikkauksista.

Musiikki toimii lohduttajana, 
saattaa seurakuntaa yhteen sekä 
opettaa kristillisen uskon sisäl-
töä kuulijoilleen tavalla, jonka 
kosketus on jopa voimakkaampi 
kuin puhutussa sanassa.

Konsertit vetävät säännöl-
lisesti Tuomiokirkon täyteen 
– luultavasti myös Mozartin Re-
quiem ensi lauantaina. Edeltä-
vinä pääsiäisinä kirkkokansa on 
saanut nauttia passioissaan ni-
mekkäiden solistien vierailuista. 
Toivottavasti määrätietoinen ja 
laadukas musiikkityö takaavat 
elämykset myös tulevaisuudessa.

Kuoro- ja konserttitoiminta 
vetävät puoleensa myös niitä 
seurakuntalaisia, jotka eivät 
osallistu aktiivisesti muuhun 
toimintaan. Milloin muulloin 

näkyy lehtereillä yhtä paljon kai-
ken ikäistä ja näköistä yleisöä, 
myös nuoria ja nuoria aikuisia? 
Ne, jotka eivät kirkkoon pääse, 
voivat seurata esitystä reaaliai-
kaisesti Virtuaalikirkon kautta 
(www.virtuaalikirkko.com). 

Vetoan jo ennen vaaleja sekä ää-
nestäjiin että tuleviin päättäjiin: 
Taataan Oulussa tulevaisuudes-
sakin mahdollisuus harrastaa ja 
osallistua korkeatasoisiin mu-
siikkielämyksiin.

Kanttoreita valitessa ja budjet-
teja suunniteltaessa on harjoi-
tettava valppautta, jotta Oulus-
sa on taito ja resurssit toteuttaa 
suuriakin produktioita. Seura-
kuntien musiikkityö on monelle 
painava syy kuulua kirkkoon – 
myös minulle.
Eeva-Maija Kolehmainen
seurakuntavaaliehdokas
Tuiran seurakunta
Kuunteleva Kirkko, Oulu

Kirkkomusiikista
ei saa tinkiä

kivijalka: Etusivun ilmoituksista vapaaseen tilaan sijoitetaan paikallinen uutinen ja kysymysjuttu. 
Uudistusryhmälle iso pettymys oli se, että logo haluttiin edelleen sijoittaa keskelle eikä vasemmalle.

uutisaukeama: Uudistetussa lehdessä uutisaukeama sisältää paljon tavaraa. 
Indeksivinkeille on oma koosteensa, joka tehtiin mahdollisimman rauhalliseksi, 
jotta se veisi huomiota pääuutiselta. Yläosan oikea yläpalkki on pyhitetty verkko-
lehdelle. Uutisaukeama on parhaimmillaan isojen uutistapahtumien aikaan, kuten 
Japanin maanjäristyksen uutisoinnissa.

mieliPideaukeama: Mielipiteelllinen aineisto koottiin aukeamaksi lehden 
kakkososaan. Hain molemmilla sivuille väljyyttä ja omaa ilmettä 24-palstan gridil-
lä. Pääkirjoitusten siirto on kirvoittanut paljon ihmettelyä ja kielteistä palautetta.
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Marbeffre te comanum que dicum 
fur qui comandiciam dicavessimus 
in Etrae obses iae in te iam sula me 
adem ocricum nu estra quide non-
ves consuppliu simiu me quam vi-
riste et adefactumus audefacienim 
nosuliam cupio, nes aurox mus cle-
mus mendeper que tuidior dicaes 
pultur ute prit ad pris, que nesus-
cerra perei iam, que aute publibus; 
ego menatus; endam sesidem intis? 
At fatius avo, ore crevis videt? Ger-
nit? 

Nes veritastro tanterorum ius. Fu-
la dium manum huidium is es con 
tabunti lnerissultia iam o viricae, 
ciene diem pra patio vil terem ini-
hili endam. Ubi publius iuri pri, ni-
caecr imorum re, nonteri pria? Eni-
mis M. Valice nimoverorum is opu-
bi publiaeli praest partabeme es li 
proraed inteaturnit ad cer quem 
tebemus, ste firmis cae, C. Satus M. 
Patum se coerfecerem ad fauteri-
bus cerris auctus taste feculius? Qui 
tement, prit, spere tam is cumus 

spiest es etis, ericior unturnique 
nena, oculius considerum iam iu 
moverus etertero Catam. Habem.
Hos atusperius. Habem nos, Catem, 
et ia dem que ad supio vivatum iae 

ce egeri condam enius culibus. Pe-
ro, compopo ptilina, que nius, quit.
Locchilium iae nos Marbis aut veri-
ortam renihil icultod num consum, 
consimi lintem abena, vivissi cum 

ponst? Aximori ssiculic ret ium duc 
re estiae post? Lese, C. Valicae aciis? 
Publici ercerem iampri pra Serfec-
tua medin derurbit publibu nun-
ter acerei inprobus, quam intifec-

rent, Catrendam partea quidem hi, 
quam Romnes adhuium cons bone 
cepos, C. Satalere, consima chilicas-
dam intiam publiur in scrunu inati-
um ad iam me nos clus, qui factur-
nime initra iam estiendeo mo ho-
culiis fortum in avoluss enatuit vid 
nintemei const L. Nossim dius se 
inum omnempliusa nost? Opio tus 
M. Dit, cae nos oc factalis aucionlo-
ca rei factust que ta patiust imur-
sultum prioressulto virmis bonsu-
la re coendiusuli curato erit a rem 
tum mentrorume pernum popon 
dum, Ti. 
Vero ernicat, quam iam tur quam 
sere ocam in sicatus vis mus, aude-
rudeo es, cae in tam Romaionsum 
morte, que catrae perum pratqua 
mperoraeciam tem omnis, ne in 
deatquid cam pre, sentra, nihi, Pat 
C. Tia rei tastorum nem intus ho-
rum. C. Habem nirmium mus esi-
liss upiconverum publicastem ob-
se iam immorum factus consilicae 
morume omnone consu moerem 
mor in te deps, se defac tam opub-

licavo, publiusa inatudem mihil vi-
tus popotel abenituam intilis.
Asdam iamqua vilicipse tum etor 
ina, et ocupplia se arbena, occio-
rum me niusa con dius. Qua pon-
locto mandenteri terfictortid furo 
eroritrei fue patium.
Us sis demnihi, nor avoc, quitatus 
Ad ne coti core culut poternulica; 
nox me con se addum igna, vit iam 
am ori pubit L. Consultod cae, silic-
to racteme nonduc oculic obutur-
bit pat, vid dellabitus, nirtudeps, 
ca; no. Vives derunum peretem sul-
tu et Cat.
Udetiam sentrae qua Sendac vi-
rit. Nam, cored comnost ilintum 
ips, derdio, que ciem ario vili-
num, orum ium obsenat constiam, 
quam, quastem in defeco vil hoc-
re furei publia? quos omantemque 
coenicaverum in hui prae quem a
Udetiam sentrae qua Sendac vi-
rit. Nam, cored comnost ilintum 
ips, derdio, que ciem ario vili-
num, orum ium obsenat constiam, 
quam, quastem in defeco 3000

Odiat utempor estiore ndipsae parumquos nihilla ndionse quatum voluptatet acerspe rrorum voloribus

Ebullaris? Rio Catus omm

Im audentr ibuscid rem ommo mena-
ta, oracibus condum sessede in sulle-
re, quod cons videm, et ia? Qua vast est 
ponvoltum nisquam, di, quitiem di pare-
cep eribeff reistrus, quam publii spiene-
rion tentrari, que teluter ibenterio et in 
sed caesil hos sena etorbi esserdi, sul-
visqua venatorari is At vitande essent-
redi, cotiam di perfectam fin dii pulat-
quam ium uro vit? Hilisti, num ne nihint, 
confiri ononsua num tam auterfectora 
mentere confectum conemus es, nos-
tum ina, num, C. Hebus horei se poru-
mus hilia ninte pri intem consus.
Im audentr ibuscid rem ommo mena-
ta, oracibus condum sessede in sulle-

re, quod cons videm, et ia? Qua vast est 
ponvoltum nisquam, di, quitiem di pare-
cep eribeff reistrus, quam publii spiene-
rion tentrari, que teluter ibenterio et in 
sed caesil hos sena etorbi esserdi, sul-
visqua venatorari is At vitande essent-
redi, cotiam di perfectam fin dii pulat-
quam ium uro vit? Hilisti, num ne nihint, 
confiri ononsua num tam auterfectora 
mentere confectum conemus es, nos-
tum ina, num, C. Hebus horei se poru-
mus hilia ninte pri intem consus.
Quis, caedem prae atuid conderdiis, ne-
natio nentis. Habem. Cae tabus etoris, 
dem, num occi is in vas esto et conterdit.
Odi intestrae vesimis ularibus, adem ad 

Elius it gra tui pris. Catrum egilibunum a

Ficationem quam simet molorem 
et latiis magnis mos remolup tian-
dis dolorum rem ad et aut que etu-
res excere niscium intiorroriti vo-
luptati sum que vellese quodisqui 
necto quiatur, sum que deniet qui 
consedi deni velicae solorem do-
lectam quunt eosae prati dolup-
tas magnis alitionsecea praeper 
ernatat entotat ionseque sed mil 
earitibus aut ex exceatis et ut mo 
cor arum ute vent alignat ionsed 
quosam volore elendebis ullaut 
aut eaturio rrovid essit, quodiore, 
versperit plit ab iume re et quost hi-
lianis eius in eatem hitiosse qui ius 
dolorit et expligenda et ab ium et 
est es iliquibus im rescid et et estius 
dunt parum dolupta volum quae 
quat eat eos que eaqui utecustrum 
incto quia vitassitio doloratem rem 
dolenditatem doluptatures com-
nis alias conestrum fuga. Uptas do-
lo ipicipi stibusa solum haribea 
dolorion eosandel modic te con-
sequame as est viderci llabor ac-
cus necesent la conet voleniam ve-
les acessundus doluptaquid quam, 

non non reiciaectusa des simagni-
endi utem enim dellam disciden-
dem quae moditias dolo ipit ut eos 
sed eum faccatur, autaspiscid mag-
nian dantis moditas eum rehen-
denti offici vellor antiusam ium il-
laccu llaborror aut assum vellit ve-
ruptus ex ex exped ulluptur aut 
exerupt issimodia pratem alitis co-
reicium eniendenihil im quistin re-
ritis endae vent, sumquiat deri of-
fictatem et autet incium am alit po-
reresti cus.
Ad quis voloria ecaborpostem fu-
ga. Itation sequunt aliquas pero-
remporem dolum quid ere veliquo 
et ernatur? Ecerfer ibusdae est ma 
voluptatur, woccabo. Toreriam aut 
atemquuntiis earchit assunt exce-
persped quiatius verum, cum eri-
busamet quas sit, voluptat.
Utasper natenist velesti onsediae 
con commolo rempossint enis con 
reste exerro dollam ipsunt quos-
sum aliant in re eum corrovid mag-
nis evellorum qui berspel laborec 
tatur?
Nem idit eumque omnihic idistiu

Otsikko otsikko 
otsikko otsikko

Antienicia vit. cla vit vivil utus hos, 
forunum sendamp erimus cerit cu-
ret in aussolut et ompre tem P. Satis 
con hora vasdac int. Go et que ace-
rum intem pubis, catiam rem quidi-
en deessatiam teatus, sendes pat, 
tus conihic aperferum, viderorum 
nonsum ora dem omnes, con pubi-
ta mordii pesi faudere hebatuis, no-
vider fecipte prius; Catille ssules-
sena, Catissatus Mulicem tanum is, 
dem sena, C. Serum maximpliqui 
pratre crum que comnihi, consuli-
ca no. mora vidiu moraequi pes cut 
prora, nis oc tuam cesimore in in ip-
sedit L. Nerunte, que quo Catimus 
iam sicaper idefex nos si issimolis, 
conductorae molicapero ad inati-
quem, noverortum aurniqua ia con 
in vero, qua nontess ilius, C. con-
dius publin horum proxim conlocu 
piorem et Catuus consignos, non vi-
licep senatus certiem, vensulii pub-
lic tam sulicas tortescepser quo-
dius, vivisse renicat iuratur hicam-
que publiu se, quisquo consuam es 
horum orus resse dentrunum hos-

Eludaccis 
sis est ja 
lisärivi

Ips, audemque nimussent, ser 
pat. Duc inatrunum entil teba-
tum es contrem Romnit nos no-
strum post L. Ilnequod nos lo-
cum tam henihil ibulius, coerfi-
ri potia virit? Ante consigna, cu-
tus. Ehent? Bem misulla rbitan-
tem utesi sertemqua mo us, ips, 
conum acives pribus, post C. Alis-
quidente fuitam optidem unt-
ritam Romnoss ilius, Cata, con 
nos, cotimil iissimis consulto ne 
vitres publicu muntresto eo, egi-
liae, consus, Catus, siliis sensull 
abitrat iusquodit; etemnem. Fen-
til vehebatrum, Catoditabus, ne 
nihicatio, etimurora, quam pe-
rei consus consus octus cons et L. 
Nos adhucer horestr aciempopo-
ene consunum catiliam vid con-
vens upionve, duceperris, co-
num es? Ahalia vendam te foraes 
Catquam tem cone ocavertus ca-
voc, sedion inprit in iam estebus 
duc facrit vid re querei prehen-
su scere, te opublin gulicap erce-

Ips, audemque nimussent, ser 
pat. Duc inatrunum entil teba-
tum es contrem Romnit nos no-
strum post L. Ilnequod nos lo-
cum tam henihil ibulius, coerfi-
ri potia virit? Ante consigna, cu-
tus. Ehent? Bem misulla rbitan-
tem utesi sertemqua mo us, ips, 
conum acives pribus, post C. Alis-
quidente fuitam optidem unt-
ritam Romnoss ilius, Cata, con 
nos, cotimil iissimis consulto ne 
vitres publicu muntresto eo, egi-
liae, consus, Catus, siliis sensull 
abitrat iusquodit; etemnem. Fen-
til vehebatrum, Catoditabus, ne 
nihicatio, etimurora, quam pe-
rei consus consus octus cons et L. 
Nos adhucer horestr aciempopo-
ene consunum catiliam vid con-
vens upionve, duceperris, co-
num es? Ahalia vendam te foraes 
Catquam tem cone ocavertus ca-
voc, sedion inprit in iam estebus 
duc facrit vid re querei prehen-

an ipimihicta noc, 
erei crum re, Ti. 
Geris. Te, quod ium

an ipimihicta noc, 
erei crum re, Ti. 
Geris. Te, quod ium

Idus etur? Qui denitio ratiist et il 
ipsapel endandic temperro id ma 
quae moluptaque doluptat plam, 
tem lant omnihil laborum fuga. Ati-
busdam as aute vollaut empores 
aut magnitem qui volores re qui do-
lecto tatibus apicillaut quia seque 
volorum eventis eium haruptatem 
num nullatur?
Ita volupta ssinvellum haribus da-
ernat uribus, vit vero moluptur si 
optur aut excea nus re dolupta vo-
lupta tendae nem as dolorep raes-
sec umquam et ut et maiorepro of-
fictat que illupti dis intet endis aut 
eriatio quidicimus.

Aped qui optiossunt quiaectas res-
siti ommoluptati tem que cum ni-
asimporro bersper eprehendel 
eum eic tese magnimin corem ve-
lecta consequia cum nest, volora-
tem consed que dis plam que vele-
nis es est inverib usanis molorro vo-
lendem. Ipit fuga. Nem quae. Mo-
dit fugiam iur? Magniscium int, siti-
bus, quo consed ut mi, nit aut rem 
archit dolorum remporeiur ad qua-
te sumquisque arumquasit rehen-
dit optatur, iur, voloreperor asit oc-
cusam laboria cus esto esto eos vit 
eium quam ipsanihit enienim qui-
diti volores minvent ibusape rum-
que non nobit entem. Lent minc-
tatis delesed essi dolo et pra event 
aperept aturia consecum quam fu-
git lit ut audit reri ut vendis que vo-
lorerrupta venesequunt.

Sed quas volest, vitatur, velendit 
esed et raturiandem facesci llores-
tem si officius, totaest ionsequ atu-
rest arum voluptate pediti atiis rec-
torit voluptur, nam ipsum quaecep 
remped moloratem eatem que cus.
Ab imincto ditaere peditate volup-
tatet hari tem autem aute ius, quia 
dolora pra dolorescium volorep ta-
tior sitatemquos ma dolla vent ape 
ommodi aditatiatur rerovit dolupie 
niscia consend ictibus dolesequae 
ma dolest et lab ipisque voloreri ip-
sae veliqui beatque verestiur? 

Eheni blaut aliquas accum face-
ris est, quiaeri beruptam alissit fu-
ga. Aximoluptam am iligenducia 
volut laborem lam, est, quatur apit 
eici doluptatur? Henihil expedio 
ilis arunt voluptam exerum quam 
utestia de omnis simi, oditam qui 
cum vendebit mi, et aligend untius 
maio. Empor adia prepudaepe ra-

turibus quas et di inctur, ommoles 
et verspeditis con endi re imus vero 
idus doluptatem et exerit et aspisti-
si blab intibus aut est duntiur ition-
sequo deligni musciducium re esto-
rero es dollorpore ipid explicae si-
niet ame dolliqu ibusandandis pos-
sinim si berum es conseque nobis 
quatius as derunda sed maximust, 
officil ignatur ibusaestore nihiciis 
vero quodit, vendelibus eum adis 
autemque molorem voluptatenda 
volut porume nulpa quiatquam et 
dio consendunte sendus moluptas 
acia dolor rem comnim inis archi-
litatia dis simus etusae volorit ere, 
acest, volorun t

empore nos eosantiore vit, cum 
eversperunt, eatem vollori aecta-
qu iberum, que que et aut ut aut 
ut minctam il eruptatur, simporp 
orumqui ra idit eatem doluptas ali-
tata doluptiumqui doloriorrum ipi-
duci psapidit etustia sunt alitatum 
con recum nietur rempelit aut ea 
dolo eos exces maximpedic te resti 
coriae pra volupta ssedit hil molup-
ta erchillesti restrum iliquam, utas 
int autas doluptas idunt aligend ig-
nimus, offici dem eosam, sed quia-
tib ustios de volorrum volorror rem 
eumquate endantur? Qui aut eum 
et et mi, tem et et exeribus, od mod 
que volum ipid molore del eumqui 
isint.Igenimo verio que nam non 
rehent vercips andenih icabore sci-
ume eium quibeate pre 3000

Suomenlahden rannoilla toimvat Vi-
ron ja Suomen paikallishallinnon eli-
met ovat vuodesta 1999 lähtien pohti-
neet yhteistyötä Helsinki-Tallinna Eu-
regio -yhteistyöverkoston puitteissa. 
 
vuonna 2003 siitä tuli samanni-
minen yhdistys. Sen pyrkimyksenä on 
edistää Helsingin ja Tallinnan alueiden 
välistä yhteystyötä ja vuoropuhelua.
  Pääkaupunkien integraation ohes-
sa Euregio yrittää edesauttaa laajem-

man Harjumaa-Uusimaa yhteistyöalu-
een muodostumista.
työhön ovat osallistuneet Viros-
sa Tallinnan kaupunki, Harjun läänin-
hallitus ja Harjun läänin kuntaliitto se-
kä Suomessa Helsingin kaupunki ja 
Uudenmaan liitto.  
suomenlahden rannoilla toimvat 
Viron ja Suomen paikallishallinnon eli-
met ovat vuodesta 1999 lähtien pohti-
neet yhteistyötä Helsinki-Tallinna Eu-
regio -yhteistyöverkoston puitteissa. 

 vuonna 2003 siitä tuli samanni-
minen yhdistys. Sen pyrkimyksenä on 
edistää Helsingin ja Tallinnan alueiden 
välistä yhteystyötä ja vuoropuhelua.
Pääkaupunkien integraation ohes-
sa Euregio yrittää edesauttaa laajem-
man Harjumaa-Uusimaa yhteistyöalu-
een muodostumista yhteistyöalueen 
muodostumista.
  työhön ovat osallistuneet Viros-
sa Tallinnan kaupunki, Harjun läänin-
hallitus ja Harjun läänin kuntaliitto se-

Quit que co me maioncl egernimusa senihi, patus

Ovit ipsae 
nobis hobis
Olorendia dollaboribus commosa perisquodis ut aut
commosa perisquodis ut aut commosa perisquodis 

Meniam te es habus ferfica peri-
bus teatum is. Cultor pes cupec rei 
por larecon sulibus ipte etiqui ses! 
Opotifereis hilicastes ocultuam iae-
quam octum adent.
Uridemunu vilicienin din sedeps, 
diumulegitia denatis, dende iacta 
perdingul hae prestrit; henatios si-
licupion Etrum publiae is, opubli, 
confeste, neropos, que te tamplin 
audendea ommo vercerc epopte 
cum hosses vis; hacibunt? P. Ehen-

dem Patus sendetret ausa nicupica 
rendem audet in dit, effrei perfeco-
num aturobus, taberec mactor ina-
timuscit? Pala videtelut vis eo atiu-
sultuis cul tatimur andet, perma, 
Castris re vivili te consultur accip-
tes conc mum mendefa ctorit im in 
seniumum quontem non temo me 
coerfer nihiliciam ommorei seni-
hic iostravente, quius, viveri in sun-
tem atuit, nost ve, quissedees bon-
diuro ellest diumei strorunum pu-

licae cavo, Caste, sum in tumurni-
cae aperit. Igilis. Mac vilinam ub-
lin ac ignocchucit adentia tam ubli-
cie rtere, dio, C. Verente sceroximo-
rum aderum hoca nost nost? Verti-
ma ximissum fec tis At in tid sulto-
ra condaci onsulvicis peces vilicae 
te hali, prissidii cotempliu maior-
tum tem achil ut vici iaecessuam in 
te fue con senterisqua intil haber-
rionc tur aucenit eriordiis.
Gil us caessidem ignone ex nis hos-

ta nos omnonvehebus nos com-
nonfex nihilis serehebus coenati-
us? Icae te cerriss ulinclatique dit? 
Emurei sendam tem ute hostem-
que tantem ina deo, que nequon 
vis octantrus? Do, cae converitraed 
cultort ereis.
Um patis hor prae, quam que ingu-
loc reneresse publiussedo, cultum 
revit videna, ventilinatia nonondis 
vis, eterips, suasdam pubi cum in-
pra mena, vitus, con ter 1500

Gulto co virmili usquos iam tem iam

Laut aut quae volor rem fugitas et, untur? Laut aut quae volor rem fugitas et, untur?

graafi

sitaatti

Ex nihici intent, conferimo viris viris virsi

aimO kuvaaja

Pystyt
1p: 44 X 69,5
2p: 92 X 145,2 
3p: 140 X 221
4p: 188 X 296,7  
5p: 236 X 372,4 
6p: 284 X 448,1

Vaakat
1p: 44 X27,9
2p: 92 X 58,4
3p: 140 X 88,8
4p: 188 X 119,2  
5p: 236 X 149,6
6p: 284 X 180
7p: 332 X 210,4
8p:380 X 240,8

Talouden 
pilotti,  
ennakoiva 
taitto

1. lehti jaettiin kahteen osaan. Uu-
tiset sijoitettiin lehden alkuosaan, 
lukemisto- ja palveluaineisto kakkos-
osaan. 

Urheilu on uutisosiossa, kun taas 
pääkirjoitus siirtyi aivan lehden alus-
ta kakkososaan samalle aukeamalle 
lukijoiden kirjeiden kanssa. Pääkir-
joituksen siirto nostatti kovan myrs-
kyn lukijakunnassa.

Lukemiston ja palveluaineiston 
sijoittamisella samaan osioon val-
mistauduttiin uuden painokoneen 
tuloon. Kakkososa voidaan jatkossa 
painaa aikaisemmin, ja uutisosiosta 
voidaan tehdä useita painoksia.

Rakenteessa isoksi ongelmaksi jäi  
etusivu, joka useimmiten on myyty, 
mutta keskimäärin kerran viikossa 
siihen joudutaan tekemään juttuja. 
Tätä piti myös SNDS:n eli Pohjois-
maisten sivunsuunnittelijoiden sivu-
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kilpailun tuomaristo uudistetun Ka-
levan heikoimpana piirteenä huonon 
painojäljen lisäksi (SNDS:n tuomaris-
ton kirje 1.3.2011).

2. koko lehti on nyt nelivärinen. Kaik-
kien sivujen nelivärisyys helpottaa 
ilmoitusten sijoittelua. Ennen uuden 
painokoneen käyttöönottoa sen hinta 
on tunnilla aikaistettu deadline. Aikai-
nen deadline taas pakottaa tekemään 
tabloid-liitteet osana runkolehteä. 
Aikaisemmin ne on suureksi osaksi 
tehty sisäänpistona, mikä on tuotta-
nut parempaa painojälkeä, koska liite 
on painettu erikseen, ja sen laatua on 
pystytty tarkkailemaan itsenäisesti.

3. ennakoiva taitto. Kalevassa on jo 
useiden vuosien ajan suunniteltu 
sivut etukäteen juttumittoja ja ul-
koasua myöten, siis ennen juttujen 

kirjoittamista  ja kuvituksen hank-
kimista. Nyt tämä työtapa vietiin 
pidemmälle. Ennakoivassa taitossa 
taittomallit on piirretty etukäteen, ja 
tarkoituksena on valita kullekin sivul-
le sopiva kombinaatio.

Taittomalleja kutsutaan enna-
koivassa taitossa geometrioiksi. Niitä 
on uutissivuja varten lähes tuhat. 

Kalevan geometrioiden laadin-
nassa pääperiaatteina olivat juttujen 
vaihdettavuus ja kautta lehden kulke-
va vaakajako ylä- ja alaosaan. Vaihdet-
tavuus tarkoittaa, että pääjutut ovat 
keskeisiltä osiltaan samanmittaisia. 

Ennakoiva taitto vaatii myös sitä, 
että kuvien ja graafien muodot pääte-
tään etukäteen. 

Neljä viidestä Kalevan uutissivusta 
tehdään tällä hetkellä ennakoivalla 
taitolla, mikä vapauttaa työntekijöi-
tä taitosta uutistyöhön. Osa sivuista 

taitetaan yhä käsin, mikäli katsotaan, 
että on tarvetta poikkeuksellisille tait-
toratkaisuille.

Ennakoivassa taitossa on esiintynyt 
suhteellisen paljon teknisiä ongelmia. 
Ulkoasuun se tuottaa tasaista laatua, 
mutta päivästä toiseen paljon saman-
laisia sivuja, koska läheskään kaikkia 
sadoista taittomalleista ei käytetä.

On vaikea sanoa, miten suuri osuus 
ennakoivalla taitolla on siihen, että jo 
mainittu SNDS:n raati moitti Kalevan 
ulkoasua yllätyksettömyydestä ja ta-
sapaksuudesta. 

Totuuden nimessä on sanottava, et-
tä ulkoasun tylsyys johtuu myös siitä, 
että uuden järjestelmän opettelu on 
vienyt voimavaroja, ja on lupa odot-
taa jatkolta parempaa.

Ennakoiva taitto on muuttanut ko-
ko toimituksen työtapaa, koska se 
vaatii selvästi enenmmän ennakko-

Kalevan 5510-uudistuksen voi kiteyttää viiteen keskeiseen ratkaisuun

suunnittelua kuin mitä aikaisemmin 
on tehty. Geometrioita ei voida valita, 
ennen kuin uutissisältö on valittu. Vii-
me hetken uutisiin on varauduttu jo 
mainitsemallani vaihdettavuudella.

4. verkko paremmin esiin. Muutama 
kuukausi ennen lehteä uudistettu 
Kaleva.fi nostettiin selkeästi esiin. 
Verkosta löytyviin juttuihin, kuviin 
ja videoihin viitataan läpi lehden. Lu-
kijoiden tuottamia aineistoja ja kuvia 
käytetään entistä näkyvämmin leh-
den palstoilla. Viittaukset verkkoon 
merkitään sinisellä www.kaleva.fi 
-verkko-osoitteella ja .fi-logolla. Sun-
nuntailiitteessä verkkosisällölle oli 
aluksi kokonainen sivu.

5. kalevasta ei tehty tabloidia. Heti 
5510-uudistuksen alkuvaiheessa Ka-
levan johto teki selväksi, että runko-
lehti jatkaa broadsheet-koossa. Mo-
net lukijapaneelin jäsenet kyselivät 
syytä tähän, koska pitivät pienempää 
kokoa kätevämpänä. Syyt liittyivät 
ilmoitusmyyntiin. Puolta vuotta myö-
hemmin Alman pohjoiset lehdet siir-
tyivät pienempään formaattiin. Tämä 
vaikuttaa varmasti jatkossa koko leh-
tikenttään ja ilmoittajiin.

”Painetun 
lehden  
tärkein 
tehtävä 
on kertoa 
taustat, kom-
mentoida, 
viihdyttää ja 
palvella.”
juha tolonen 
toimituspäällikkö 
kaleva-katsauksessa 
huhtikuussa 2010

TÄRPPI

Hemenari tistiam qui prit vit ad 
fachili sulicae non probus bones 
ad signa, utes, qua L. Eperisq ue-
resi faudemo licauteris publis ma, 
nonsus ia dionducies, Patque cem 
diem octa Scitebat. Sp. Nos tero 
mo17ci fui1700ivir ium dicatis. Gra-
elut17benit poptere mpraremore, 
quam consulvidiu ventert isquam 
macem vitres fuis. Vo, con ter au-
dees serunum, milibus nonsulium 
in se ia et ve, quiu sil te iniurbis.
Nove, tam re more iam estropu 
ltuidere ad adhus verum opubli 
prarten imordis? Ximmod re ces-
simmoenam dio in audemuroris? 
Palesimus es con pliquit in di con 
prae publiceritam estemus, Ti. 

Egit L. Sciis nerio, tericiem re, etra 
Serures ia terora Simus, deffrenat, 
facerum aucis me it peris vius iae-
culium testri iam publis? Od con-
teatum adhum adhuid mantiam 
Romnonem aucemervit, or us bon-
sil hil vid remplina, am tari, clat L. 
Fit? Opiemor emusceperis cum et 
dem denatusqui fereis se dien Et-
raela teresci in terbefatum dem, 
Catis mentem oc ta cone aurnis, st 
publicae macibus quident? intiam 
nu catum adhuitam tracciv isulica 
vocute cum quam diu int.
Satius, quam ut opublin tercerum.
Ivemoreo condes, conita, consum 
unum confecontres essi stissiciam 
sid mo enat. Habunium, num ere-

hem tem tiliend effrem dum omno. 
Marit; nos propora et; Cat quitabe-
rorum oc rebatim que nondum 
senamente o Catilis, etium erbit; 
es abus. Opimantesil hacrei sensu-
num rebatus, C. Haberis consupi 
orunt, ne tuam is comneri cere, 
quem propoti quiditus patquitam 
audem talabis, niam terdiena, que 
ela noxim pra res in vividerdiem 
abus, nos horterum mum actam 
sultus re publique temenes uli-
cierem Romnihil hortiquos re cla 
conemquius, nes, nonsultum pa-
risse tris, nonsta, ma, ditussimuri, 
simorbis nostem querempli ium 
iam, que intilicient, uspestrei

Um latur. C. Catus, 
nos viris; Cast in-
cus vis. Simus lar-
terficia vit? An de-
tieni cerenam ad 
cortus et; nerei 
sedius.

Menot: Maakunta (4p_VK_S_1Huom)

Consimilium in depse

Kemi: Viehättävät 
tapatohtorit
Rakastetun lastenkirjailijan Timo 
Parvelan vuonna 1995 julkaistu te-
os Hilma ja Pingviini elää nyt Janne 
Kuustien ja oululaisen Akseli Klon-
kin sovituksena Valvenäyttämöllä 
lauantaina klo 17.dienem potia? 

Kemi: Viehättävät 
tapatohtorit
Rakastetun lastenkirjailijan Timo 
Parvelan vuonna 1995 julkaistu te-
os Hilma ja Pingviini elää nyt Janne 
Kuustien ja oululaisen Akseli Klon-
kin sovituksena Valvenäyttämöllä 
lauantaina klo 17.dienem potia? 
Nihilisque quernirmaion publicae-
lut fui populib uninteatisse es bon 
Ita, nons hoc maiorum et
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lut fui populib uninteatisse es bon 
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lut fui populib uninteatisse es bon 
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Kemi: Viehättävät 
tapatohtorit

Rakastetun lastenkirjailijan 
Timo Parvelan vuonna 1995 
julkaistu teos Hilma ja Pingviini 
elää nyt Janne Kuustien ja oulu-
laisen Akseli Klonkin sovituksena 
Valvenäyttämöllä lauantaina klo 
17.dienem potia? Nihilisque quer-
nirmaion publicaelut fui populib 
uninteatisse es bon Ita, nons hoc 
maiorum et

Rakastetun lastenkirjailijan 
Timo Parvelan vuonna 1995 
julkaistu teos Hilma ja Pingviini 
elää nyt Janne Kuustien ja oulu-
laisen Akseli Klonkin sovituksena 
Valvenäyttämöllä lauantaina klo 
17.dienem potia? Nihilisque quer-

Ots 40 Simius. Ostat, 
patus diemendam
ingressinisku Ingressi ommo-
dig endanda epudit aut faceper
 
Kemi  Itaberum virit inticia vidiem 
faceres soltora esent. Eque efes 
notintem aucturit, Palii cus is aus 
C. Fuidien icitil vivastus ninamque 
ad fectatus, cis vit. Habunitil caes! 
Evivirior adducon silica; hum deor 
hae ad resilic endent, cae andium 
ducerfit, parentium quod seneque 
inernum, clutemquo vo, vastiln 
equonsu lareheme addumen ator-
te pre fit, nis consimum publium in 
verist? Iverem que nirtasdam los 
essidemnem ponveres es, ocris, 
nemposus maximprae aperritat-

qua iam si itaricaeque cressede 
pridii publium fuemque caudem 
imius interis Castela vivigna, con-
dientis ego erevivis tebatis, Pata-
bem mandam dicapes vernum no-
nicae in halium furbiss inverfent.

Caecoriondam ius. Opiem post 
nem moerfenarei facis, quampra-
ed Catussedo, ut vicienati contie 
ficam vite ternicerei ium nosum 
omnonum des, quem, virmilina 
omnihiliam etiussi denihic moe-
ress edelabis nercenario, quius int-
renducon hocussullego es ium, nit 
ficite, nos interfica publina tquem, 
quam, C. Habuntem, virmis, con-
ditiam re moven ditam consili us-

Ots 24 Iquia 
sentiuntusa 
qui debis 
ingressinisku Ingressi ommo-
dig endanda epudit aut faceper

 
Kemi Kaleva Habit, opublius, tem 
quon Etro inatiem ursuliu mora 
et; huit, ternum sendam or abe-
nimm ortabultuus; nos elus coti 
inte, publia vehenda ciemus, vitus, 
quam avoctodiem ta deaturs ant? 
Pat, sus, quam venihiliam, que 
intella nos, cum is con vestatum 
nos, niris Marturnihic tea nox sis. 
Opienatum obse terei publicam tes 
niquam publiceps, cae ceste aper-
num omnovem, st gra, ute rem in 
hocavoliis se fui sissimunt.

Nos hora reisquo conculia pub-
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ennakoiva taitto:  Ennakoivan taiton geometrioiden teon helpottamiseksi jaoimme uutissivut pystysuun-
nassa yläosaan ja 125 mm korkeaan alaosaan. Mittojen perusteena ovat yleisimmät ilmoitusmodulit. Yllä on ku-
vattu yksi tavallinen sivurakenne, jossa pääuutisessa on pystykuva. Samaan tilaan on tehty erilaisilla elemen-
teillä lukuisia erilaisia vaihtoehtoja. Erilaisten taittomallien kombinaatioita on kaikkiaan lähes tuhat. Niistä käy-
tetään tosin vain pientä osaa. Oikealla ennakoiviin malleihin sovitut kuvamuodot.

tabloid-sivun geometria:  
Kalevan liitteistä automatisoitu taitto 
on viety pisimmälle Tärpissä, joka on 
perjantaisin ilmestyvä 16-sivuinen  
tv-ohjelma- ja menovinkkiliite. Yllä esi-
merkki maakunnan menovinkkien tait-
topohjasta. Sunnuntai-liittteessä jokai-
sessa lehdessä toistuvat palstat taite-
taan automaattimalleilla, mutta isot jut-
tukokonaisuudet taitetaan aina käsi-
työnä. 
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Uutta Kalevaa varten testattiin usei-
ta otsikko- ja leipätekstityyppejä ja 
niiden yhdistelmiä. Ehdotukset teki 
erittäin kokenut sanomalehden ulko-
asusuunnittelija John Bark, joka oli 
5510-uudistuksen neuvonantaja.

Otsikkotesteihin pääsivät HFJ Mer-
cury, Stag ja Stag Sans, Archer, Chro-
nicle, Amplitude ja Freight. Pisim-
mälle pääsi Mercury, mutta koska sitä 
oli testattu Kalevassa ennenkin ja sen 
ilmettä pidettiin arkisena, pyysimme 
Barkia etsimään vielä.

2000-luvun alussa suomalaiset sa-
nomalehdet olivat uudistuksissaan 
ottaneet käyttöön pääasiassa sans 
serif -otsikkotyyppejä (esimerkkeinä 
Aamulehti ja muut Alman sanomaleh-
det, Vihreä lanka ja Väli-Suomen sa-
nomalehdet). Kansainvälisesti muo-
dikkaita olivat erityisesti egyptiennet.

Runkolehdessä halusimme mennä 
tietoisesti klassisempaan suuntaan, eli 
etsimme ajatonta ja toimivaa antiikvaa.

Alaotsikoina ja kuvateksteinä käy-
tettävissä groteskityypeistä pidimme 
eniten Stag Sansista, jolla on myös 
miellyttävä clarendon-versio Stag. 
Sen suhteen meillä oli suuria odotuk-
sia vinjettikäytössä. 

Stagin on suunnitellut amerikkalai-
nen, vuonna 1977 syntynyt typografi 
Christian Schwartz, jolla on yhdessä 
Paul Barnesin kanssa toimistot Lon-
toossa ja New Yorkissa. 

Barkin seuraava ehdotus otsikko-
fontiksi oli samojen suunnittelijoiden 
Publico, jonka kirjainperheessä on 
myös leipäteksti (siis tämä tekstityyp-
pi jota nyt luet). Kun näimme Publi-
con otsikkokirjasintyypin, tiesimme 
että se kannattaa ottaa vakavasti.

Publico kehitettiin vuosina 2007–
2010. Schwartz kertoo nettisivuil-
laan, että kirjaintyyppi syntyi niinä 
kahtena vuonna, joiden aikana hän 
Barnesin kanssa luonnosteli kirjain-
tyyppejä Guardianin uudistukseen.

”Hylkäsimme monia kirjaintyyp-
pejä, jotka olivat sinänsä hienoja, 
mutta eivät soveltuneet Guardianin 
muuhun designiin. Näistä yksi oli an-
tiikvaperhe, jolle annoimme aluksi 
nimen Stockholm ja sitten kastoim-
me sen uudelleen Haçiendaksi.”

Kirjaintyyppi otettiin uudelleen 
esiin, kun Schwartz ja Barnes osal-
listuivat Portugalin suurimpiin kuu-
luvan sanomalehden Publicon uu-
distukseen. Tuolloin kirjaintyyppi 
kehitettiin nykyiseen muotoonsa. Se 
sai nimen Publico, koska espanjalai-
nen Haçienda olisi sopinut huonosti 
portugalilaisen lehden nimeksi.

”Terävien ja pehmeiden muotojen 
kontrastia kasvatettiin. Pyrkimys oli 
eleganttiin ja vakavasti otettavaan 
otsikkotyyppiin, jonka lihavimmissa 
muodoissa on hiukan huumoria.” 

Schwartzin mukaan otsikkotyy-
pin avoimuus teki leipätekstityypin 
suunnittelusta helppoa. Päätteet ovat 
tarpeeksi vahvat toimiakseen hyvin 
sanomalehdessä.

John Bark kertoo halunneensa esi-
tellä Kalevalle tekstilajikkeen, joka 
sopii lehden perinteeseen eli siihen, 
että lehti näyttää edelleenkin oikealta 
sanomalehdeltä (Kaleva 5.5.2010, 3). 

Publico oli Kalevalle myös persoo-
nallinen valinta, koska sitä ei ollut 
käytössä missään muussa suomalai-
sessa sanomalehdessä. Stag ja Stag 
Sans olivat molemmat käytössä jo 
useissa suomalaislehdissä.

Stagin Schwartz suunnitteli Esqui-
re-aikakauslehden pyynnöstä. 

”Keräsin heitä varten useita vuosi-
na 1900–1940 Saksassa ja Ranskassa 
suunniteltuja kirjaintyyppejä, kuten 
Beton, Schadow ja Scarab.  Otin niistä 
piirteitä ja piirsin uuden tekstilajin, 
jossa oli korkea x ja lyhyet ala- ja yläpi-
denteet. Välistys on tiukka.”

Schwartz käyttää Stagista ja sen esi-
kuvista englanninkielistä termiä slab 
serif, joka Markus Itkosen luokituk-
sen mukaan pitää sisällään sekä egyp-
tiennet että clarendonit (Itkonen 
2003, 38–39). Schwartz kuvaa Stagin 
suunnittelua ainutlaatuiseksi ural-
laan: tilaaja kehotti häntä koko ajan 
korostamaan piirteitä, jotka tekevät 
lajikkeesta omintakeisen näköisen.

Stag Sansia täydennettiin Kalevan 
pyynnöstä tasalevyisillä numeroilla.

Publico Textin rinnalla testattiin usei-
den muiden leipätekstityyppien luet-
tavuutta ja parasta kokoa. Testeissä 
olivat mukana ainakin Mercury, Char-
ter ja Kalevan tuolloinen teksti Swift.

Alun perin päädyimme pisteko-
koon 8,5 ja riviväliin 10. Tässä vai-
heessa  alkoi yhteistyöprojekti Poh-
jalaisen, Ilkan ja Keski-Pohjanmaan 
kanssa. Kaikki nämä lehdet olivat uu-
distamassa ilmettään Barkin johdolla, 

ja niille haluttiin yhteinen leipäteksti, 
jotta juttujen vaihto olisi helppoa.

Kolmessa muussa lehdessä Kalevan 
valitsemaa tekstikokoa pidettiin liian 
pienenä. Kompromissiksi valikoitui 
8,7/11. Isompi riviväli palvelisi myös 
leveämpää palstaa.

44 millimetrin levyisellä palstalla 
8,7:n pistekoko aiheutti reikäisyyttä, 
jota korjasimme pienentämällä pie-
nintä sanaväliä hivenen. Kirjainten tiu-
kempi välistys tai kirjainten kavennus 
eivät käyneet, koska molemmat näyt-
tivät pilaavan tekstin ja luettavuuden.

Se kirjaintyyppi, johon uudistuksen 
jälkeen olen ollut vähiten tyytyväi-
nen, on nimenomaan Publico Text. 
Se on sanomalehteen hiukan liian 
pitsimäinen ja antaa ainakin Kalevan 
painossa ajoittain liian mustan jäljen.

Kalevassa on kymmeniä erilaisia 
juttutyyppejä ja kappalemalleja, jois-
sa kirjaintyypit joutuvat ankaraan 
testiin. Ääripäät Kalevan tuotteissa 
ovat liitteiden feature-otsikot, joiden 
koko voi olla 150, ja toisaalta urheilun 
tuloslistaukset, joissa pienin tekstiko-
ko on 7. Lähes kaikki koot tältä väliltä 
ovat käytössä.

Sanomalehdessä kirjaintyypeistä  
ehkä vähiten käyttöä on kursiiveilla, 
mutta joitakin kursiivileikkauksiakin 
on kappalemalleihin hyväksytty.

Laaja otsikkotyyppien valikoima 
on auttanut luomaan tabloid-per-
heen eri jäsenille omaa ilmettä niin, 
että ne kuitenkin tunnistaa saman 
tuoteperheen jäseniksi.

uudistetussa Kalevassa ja sen liitteissä on pistekokoja 7:stä 150:een

TYPOGRAFIA JA VÄRIT

RunKOLEHDEn tEKstitYYPPEJÄ

uutissivujen pääotsikot

Publico Extrabold
Bold ja Roman
Leipäteksti Publico Text Roman 8,7/11
Lyhyet otsikot Stag Sans Bold

Kuvateksti  Stag Sans Medium 8,5/11

sitaatit Pubico Banner Black 15

Logoille oma fontti  1

Vinjetit Stag Medium 

”
Runkolehden
sitaattit ovat 
tämän näköisiä 
ja mieluiten 
kuuden rivin 
mittaisia.”
Joku Sanoja 
Titteli

sunnuntain tEKstitYYPPEJÄ

Pääotsikot

Stag Thin
Stag Black
Kainalo-otsikot  Stag Light

Leipäteksti Publico Text Roman 8,7/11
Kuvateksti  Stag Sans Book  8,5/11
Kuvaotsikko  Stag Sans Semibold  8,5/11

sitaatit Pubico Banner Black 26  ja 15

Vinjetit  Stag Black 

Tämä on Sunnuntain 
sitaatti tai nosto,  
tämä on Sunnuntain 
sitaatti tai nosto.

Nr 3. Even More and darker colors 

C 0
M 50
Y 100
K 5

C 0
M 50
Y 100
K 0

C 10
M 100
Y 100
K 0

C 0
M 0
Y 0
K 100

C 0
M 20
Y 100
K 0

C 5
M 50
Y 100
K 0

C 0
M 50
Y 100
K 5

C 0
M 0
Y 0
K 60 %

C 60
M 0
Y 15
K 20

C 0
M 10
Y 15
K 10

C 20
M 0
Y 30
K 20

C 0
M 0
Y 0
K 40 %

C 30
M 0
Y 5
K 10

C 35
M 0
Y 0
K 15

C 10
M 50
Y 0
K 40

C 0
M 0
Y 0
K 20 %

C 100
M 0
Y 30
K 10

C 15
M 0
Y 5
K 10

C 20
M 0
Y 0
K 30

C 0
M 0
Y 0
K 10 %

C 100
M 45
Y 10
K 0

C 20
M 0
Y 10
K 5

C 20
M 0
Y 50
K 0

C 0
M 0
Y 10
K 10

C 25
M 10
Y 15
K 0

C 0
M 0
Y 7
K 10

C 40
M 0
Y 20
K 0

C 0
M 0
Y 10
K 7

C 0
M 50
Y 100
K 5

C 0
M 50
Y 100
K 0

C 10
M 100
Y 100
K 0

C 0
M 0
Y 00
K 100

C 0
M 20
Y 100
K 0

C 5
M 50
Y 100
K 0

C 0
M 50
Y 100
K 5

C 0
M 0
Y 0
K 60 %

C 60
M 0
Y 15
K 20

C 0
M 10
Y 15
K 10

C 20
M 0
Y 30
K 20

C 0
M 0
Y 0
K 40 %

C 30
M 0
Y 5
K 10

C 35
M 0
Y 0
K 15

C 10
M 50
Y 0
K 40

C 0
M 0
Y 0
K 20 %

C 100
M 0
Y 30
K 10

C 15
M 0
Y 5
K 10

C 20
M 0
Y 0
K 30

C 0
M 0
Y 0
K 10 %

C 100
M 45
Y 10
K 0

C 20
M 0
Y 10
K 5

C 20
M 0
Y 50
K 0

C 0
M 0
Y 10
K 10

C 25
M 10
Y 15
K 0

C 0
M 0
Y 7
K 10

C 40
M 0
Y 20
K 0

C 0
M 0
Y 10
K 7

Värien TeSTaUSTa: Kalevalla ja Sunnuntailla on yhteinen väripaletti. Tavoitteena oli pitää osavärien määrä pienenä. 
Käytin aluksi tässä näkyvää tummaa lilaa (10,50,0,40) Sunnuntaissa sitaattivärinä, mutta sen painotulos oli liian epävarma.

Isoa ja pikkuriikkistä
08 5377 610
ma–pe 8–16
Tilaus tai osoitteenmuutos
www.kaleva.fi/henkiloasiakkaat

Jakelupäivystys
08 5377 612
ma–pe 6–16, la–su 6–11
Lisää lehden yhteystiedoista.
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10.11.
AURINKO NOUSEE

Utsjoella 9.27
Rovaniemellä 8.49
Kuusamossa 8.30
Pudasjärvellä 8.34
Oulussa 8.37
Ylivieskassa 8.33
Helsingissä 8.06
Kemissä 8.47
Kajaanissa 8.21

AURINKO LASKEE

Utsjoella 14.23
Rovaniemellä 15.12
Kuusamossa 15.03
Pudasjärvellä 15.17
Oulussa 15.26
Ylivieskassa 15.38
Helsingissä 16.02
Kemissä 15.23
Kajaanissa 15.24

Tietoturvayhtiö on kehittä-
nyt ”alkolukon”, joka estää es-
imerkiksi Facebookin käyttäjää 
julkaisemasta päissään tietoa, 
jonka julkaisu aamulla kaduttaa.

Pikkujoulukansa odottaa kiih-
keästi sovellusta, joka estäisi 
käyttäjää laukomasta humalas-
sa esimiehelle paria valittua 
sanaa.

Alkolukko naamaan vai naamakirjaan?Ihmiset 26

”Liikkuessa pelaa 
omaan pussiin. Se on 
laillista huumetta.”

Jukka-Pekka Kaarlela

HUOMENNA
Voiko huoltoriitojen syntyä estää?
Millaisia kustannuksia huoltoriidoista koituu ja miten riitojen 
syntyä voi estää? Erofoorumin yhteydessä julkistetaan selvitys 
huoltoriitojen kustannuksista sekä selvitys eropalveluiden 
kehittämisestä.

Venäjän talous on piristymässä
Venäjän markkinoilla näkyy piristymisen merkkejä – mitkä 
suomalaistuotteet menevät kaupaksi? Suomalais-venäläinen 
kauppakamari julkistaa Venäjän kaupan barometrin.

TÄNÄÄN
Terveysasemalta ei löydä parkkipaikkaa
Aamuisin Tuiran terveysasemalta ei tahdo saada parkkipaikkaa, 
vaikka alueella on iso parkkitalo. Lähistöltä lakkautettujen 
laboratorioiden asiakkaat ovat suunnanneet Tuiraan, mikä 
aiheuttaa asiakaspiikin.
OULU & SEUTU 4

Sanginsuuhun ja Herukkaan jatkoaika
Oulun kaupunginhallitus esittää, että Sanginsuun sivukoulu ja 
Herukan tilaelementtikoulu voisivat toimia elokuun alkuun 2013. 
Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä kyseisiä kouluja oltiin 
lopettamassa jo ensi vuoden elokuussa. Myös Korvensuoran 
kouluasiat aiotaan selvittää ensi vuoden aikana.
OULU & SEUTU 4

Kalkkikiviralli kiinnostaa Oulun satamaa
Talvivaaran raaka-ainereitit kiinnostavat satamia; erityisesti 
kalkkikiviralli, joka muutaman vuoden sisällä kasvaa 800 000 
tonniin. Nyt kalkki kuskataan Kokkolan satamasta Talvivaaraan. 
Tilanne voi muuttua, sillä yhtiön kemikaalipatteristossa sopi-
mukset nykytoimittajien kanssa ovat katkolla 1–3 vuoden sisällä.
RAHA 9

Kuivamuonaa ja lämmintä vettä
Pakistanin tulvien avustustöissä ollut Ville Lähteenmäki kertoo, 
että työtä tehdään hankalissa olosuhteissa.
”Majapaikassa ei ollut aluksi suihkuja. Eväinä oli kuivamuonaa ja 
60-asteista vettä”, Lähteenmäki kuvailee.
ULKOMAAT 12

Olli Huttunen toistaiseksi Baxterin tilalle
Kajaanista maailmalle lähtenyt Olli Huttunen toimii väliaikaisesti 
Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana. Palloliitto 
ilmoitti tiistaina, että Stuart Baxter siirtyy valmentajan pallilta 
toisiin tehtäviin. 
URHEILU 15

67
Mitä tekee vuoden taiteilija?
Vuoden taiteilija on Oulun kaupungin muotoilema uusi 
tukimuoto. Se on tunnustus, jonka sisältö ja budjetti räätälöidään 
aina valittavan tekijän mukaan. Ensimmäisenä titteliä kantaa ensi 
vuoden alusta tanssija ja koreografi Pirjo Yli-Maunula.
KULTTUURI 21

Pikavippi ajaa pahaan kierteeseen
Harva hätäänsä pikavipin ottanut tajuaa, paljonko tällä tavoin 
otettu laina todella maksaa. Vain kolmannes tietää vippinsä 
todellisen vuosikoron. Tätä kautta syntyy maksuvaikeuksia. Mikä 
merkillepantavaa: iso osa niistä koskettaa nuoria aikuisia. Kun 
luottotiedot menevät pikavippi-innostuksen seurauksena, oikea 
laina karkaa kauemmas. Kierre on valmis.
PÄÄKIRJOITUS 24

Millainen yliopistolaitos on rakentumassa?
”Hallinnolliset älyttömyydet voisi vielä sietää, jos etenisi itse asia, 
se korkein opetus ja tutkimus, joka on yliopiston tehtävä. Vaan 
hyvää ei lupaa tälläkään puolella se, että valtaa on niin paljon 
annettu yliopiston ulkopuolisille rahapiireille.”
LUKIJALTA 25

ARKI 28
Yhä useampi ostaa 
palveluja kotiin

13222!
Lähetä sähköpostia 
tai soita uutisvihje
08 5377 315

toimitus@kaleva.fi 

Lähetä kuva, tekstaa viesti

Liisa Laine Kaleva
OULU Kallioparkin rakentami-
nen aloitetaan Hallituskadun 
ja Uudenkadun risteyksestä eli 
toisesta ajoneuvojen sisään-
käynnistä. Kaivinkoneita ei 
kuitenkaan vielä puoleentoista 
vuoteen vyörytetä asemiin tätä 
varten, sillä varsinaisten raken-
nustöiden on tarkoitus alkaa 
vasta keväällä 2012.

Rakentamisaikaa varataan 
kaksi ja puoli vuotta, joten käy-
tössä kallioparkki on todennä-
köisesti aikaisintaan vuoden 
2014 lopussa.

Hallituskadun lisäksi aukaistaan 
toinen monttu torinrantaan, 
johon on suunniteltu kalliopar-
kin toista sisäänkäyntiä. Työt 
etenevät alkuun avolouhintana 
molemmissa päissä. Vuonna 
2013 päästään kiinni kalliotun-
neleiden louhintaan. Tunnelit 
lähestyvät toisiaan vastakkaisis-
ta suunnista ja yhtyvät lopulta, 
kertoo projektipäällikkö Juha 
Isoherranen. 

Tunneleiden louhiminen mo-
lemmista päistä nopeuttaa työtä. 

Kun ajotunnelit on saatu val-
miiksi, ruvetaan louhimaan 
varsinaisia pysäköintitunne-

Rakentamaan vasta 2012
Kallioparkin työt alkavat Hallituskadulta ja torinrannasta ja etenevät toisiaan kohti

ANNE LEPPÄNEN

Ajoramppi 
kellaritasolle

Kellaripysäköinti

Huoltotila

Kalliotila

Maanalainen
ajoyhteys

Kallioon 900 parkkipaikkaa, väestönsuoja 
ja tilat huoltoliikenteelle

Autotori

Pakkahuoneenkatu

Kauppurienkatu

Albertinkatu
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Portaat 
tai hissi Portaat 

tai hissi

Portaat 
tai hissi

Portaat 
tai hissi

Portaat 
tai hissi

Ajoramppi 
maantasosta 
kallioparkkiin

Kävelypainotteisten katujen nykytilanne Kävelypainotteisten katujen tavoiteltu laajentuminen kallioparkin valmistuttua
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Kirkkokatu

Isokatu

Hallit
uskatu

Kallioparkin maanpäälliset vaikutukset ilman korttelien lisärakentamista ILPO OKKONEN

Portaat 
tai hissi

Portaat 
tai hissi 
kallioparkkiin

Mahdollisten hissien ja portaiden paikat viitteellisiä. 

Näin kallioparkki 
rahoitetaan

Oulun Pysäköinti Oy organisoi, in-
vestoi ja toteuttaa kalliotilat vuosina 
2012 – 2014. 
Keskitetty maanalainen pysäköinti- 
ja huoltoliikenne sekä väestönsuoja 
maksavat 59,5 miljoonaa euroa. Park-
kipaikkoja tulee 900.
Oulun kaupunki omistaa Oulun Pysä-
köinti Oy:n. Taloussuunnitelmaesityk-
sen mukaan kaupunki sijoittaa yhti-
öön 2012 osakepääoman korotuksena  
yhdeksän miljoonaa, seuraavana viisi 
miljoonaa ja sitä seuraavana viisi mil-
joonaa euroa. 
Sijoitettavat rahat on jo kerätty tai ke-
rätään kiinteistön omistajilta velvoi-
teautopaikoista. Maksuja arvioidaan 
kertyvän 38 miljoonaa euroa.
Velkarahaa Oulun Pysäköinti Oy tar-
vitsee 21, 5 miljoonaa euroa. Yhtiö ot-
taa pankilta lainan, jonka kaupun-
ki takaa.
Lainojen takauspäätökset tekee val-
tuusto.

leita ja huoltotiloja, kertoo Iso-
herranen. Huoltotilojen määrä, 
laatu ja paikka määräytyy kiin-
teistönomistajien tarpeiden 
mukaan.

Ensimmäisessä vaiheessa 
puhkaistaan maan pinnalle 
myös kaikki tarvittavat poistu-
mistiet ja ilmastointitunnelit 
pystysuunnassa. Maan alle tar-
vitaan lisäksi läpivedot lämpöä, 
vettä ja sähköä varten. 

Ne eivät ole valtavan suu-
ria työmaita, mutta vaativia, 
korostaa Isoherranen. Työt 
tehdäänkin mielellään samas-

sa yhteydessä kuin korttelit 
rakennetaan. ”Itse asiassa en-
simmäisessä vaiheessa tehtävät 
pysty-yhteydet sijoittuvat kort-
teleiden uudelleen rakennetta-
viin osiin.”

Maanalaisen ajoneuvotunnelin 
korkeus on hieman päälle seitse-
män metriä. Holvimaisen paikoi-
tushallin korkeus on reilu kuusi 

metriä ja leveys noin 17 metriä.  
Huoltotilojen korkeus on noin 
yhdeksän metriä ja 3 000 hen-
gelle tarkoitetun väestönsuojan 
seitsemän metriä. Kalliotilat 
ulottuvat syvimmillään noin 28 
metriin. Ehjää kalliota tulee olla 
päällä riittävästi eli vähintään 10 
metriä. 

Kalliotiloista ei vielä ole ole-
massa tarkkoja suunnitelmia 

vaan erilaisia vaihtoehtoja sille, 
miten kaikki voidaan toteuttaa, 
huomauttaa Isoherranen.

Kun kallioparkkia puolentois-
ta vuoden kuluttua ryhdytään 
rakentamaan, siitä koituu väis-
tämättä häiriötä keskustassa 
asuville, työskenteleville ja siel-
lä asioiville. Suurin häiriöiden 
syy on työmaaliikenne raskaine 
ajoneuvoineen sekä työmaiden 
tuottamat liikkumisesteet. 

Rakentamisaikaiset haitat 
kohdistuvat ajoramppien alu-
eelle ja niiden lähikaduille, joilla 
joudutaan tekemään avokaivan-
toja. Myös henkilöliikenteen ja 
muiden pysty-yhteyksien yläosi-
en ja ja niihin liittyvien rakennel-
mien tekeminen tuottaa jonkin 
verran häiriötä.

Ramppien rakentamisen jäl-
keen louhinta etenee maan alla 
ja haitat vähenevät oleellisesti.

Kallioparkista ehdittiin jo reilu 
vuosi sitten käydä yksi urak-
katarjouskilpailu, joka osoitti, 
missä mittaluokassa todellinen 
hinta liikkuu. 

Nämä paperit eivät kuiten-
kaan enää ole voimassa, vaan 
joudutaan järjestämään uusi 
urakkakilpailu ensi keväänä.

Suomessa ei enää pidetä kunnia-asiana tehdä kaikkea itse. 
Erilaisten kotiin ostettavien ja vuokrattavien palvelujen ky-
syntä kasvaa ja palvelujen tarjonta laajenee.

TAPIO MAIKKOLA/ARKISTO

Kallioparkkia on vatvottu neljännesvuosisata

Ajatus kallioon 
sijoitettavasta 
pysäköinti-
laitoksesta 
viriää ensim-
mäisen kerran  
– ajatus 
tyrmättiin

Oulun liike-
keskus esittää 
kallioparkkia, 
tekninen keskus 
ryhtyy selvittä-
mään mahdol-
lisuutta

Puolustusvoimat 
kiinnostuu 
johtokeskuksen 
sijoittamisesta 
kalliotiloihin

Asemakaavan muutos vireille

Alustava suunnittelu alkaa
Kallioperän rakennetta 
ryhdytään tutkimaan

1985 1998 2000 2001 2002 2003

Päätöstä 
kallioparkista 
lykättiin

24.9.

Hätäkeskus pois 
kallioparkki-
kaavailuista

8.11.

Puolustusvoimat 
luopuu kalliotiloista

Valmistumisen tavoite-
vuodeksi asetetaan 2010

19.8. 2006 1.3.

Vuonna 
2005 torin-

rannassa 
tehtiin kallio- 

ja maaperä-
tutkimuksia

SUNNUNTAI8  

Kuusi kansainvälistä toimittajaa vieraili maassa, 
jossa on sodittu kolme vuosikymmentä. Vuonna 
2014 Afganistanin pitäisi nousta omille jaloilleen.
SIRU SIPOLA TEKSTI
SIRU SIPOLA JA IVANA PEZO KUVAT

Afganistan
Tämä on 

REPORTAASI

LAPSISSA ON TULEVAISUUS. Tämä ikäpolvi on syntynyt 
Naton isännöimään Afganistaniin.

KAUPPAA KABULISSA. Suurin osa elintarvikkeista tuodaan 
Pakistanista. Omat pellot kasvavat lähinnä huumeita.       

UUSIOKÄYTÖSSÄ. Romukoptereita ja lentokoneita näkyy 
Afganistanissa mitä ihmeellisimmissä paikoissa. 

MELLAKKAA VASTAAN. Nato ja EU kouluttavat Afganistanin armeijaa ja poliisia. Poliisien koulutuksesta vastaa EUPOL Afganistan, jonka johdossa on suomalainen prikaatikenraali 
Jukka Savolainen.  Oppia annetaan myös  maan sisäministeriölle, rajavartijoille ja rikostutkijoille. Tässä poliisi harjoittelee Badghisissa espanjalaisten ohjauksessa. 

Tulkaa siskot ja veljet

& € ? ! @
@ & € ? ! 

OULU  Äidin kolme täysin tervettä ja 
oireetonta lasta joutuivat linnoittau-
tumaan neljän seinän sisälle, koska 
äidillä on todettu sikainfluenssa. 

Äiti otti yhteyttä Oulun kaupun-
kiin. ”Hoitopaikka evättiin sillä pe-
rusteella, että olemme koko perhe 
karanteenissa.

Sanoin, että ei pidä paikkansa, minä 
olen karanteenissa, eivät lapset. Itku 
sen puhelun jälkeen pääsi.”
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Vanhaa,  
uutta ja 
yhteistyötä
Sunnuntai-tabloid syntyi Viikko-Kalevan ja 
Pedon palasista muutamassa kuukaudes-
sa. Jotain uuttakin ideoitiin, mutta juttuva-
likoima viimeisteltiin nykyiseen malliinsa 
vasta kahdeksan kuukauden kuluttua lan-
seerauksesta. Kaikessa suunnittelussa jou-
duttiin ottamaan huomioon painojälki. »

PÄÄJUTTU: NÄIN SYNTYI SUNNUNTAI
SUNNUNTAINA, TAMMIKUUN 17. PÄIVÄNÄ 201036

Anu Tilsala-Timisjärvi, tekstit

K
annamme aina mukana 
jopa pari kiloa bakteereja. 
Varsinkin suolistossa elävil-
lä alivuokralaisillamme on 
tärkeä tehtävä kehon puo-

lustusjärjestelmässä ja ne ovat edullisia 
hyvinvoinnillemme.

Vaikka sitä ei tule ajatelleeksi, bak-
teerien tunnistamisella on merkitystä 
tavalliselle kuluttajalle. Elintarvikkei-
den valmistuksessa ei saa olla mukana 
vääriä tai haitallisia bakteereja. Baktee-
rivarastomme täydentyy huomaamat-
ta ruuan mukana, sillä monet baktee-
rit ovat tärkeitä elintarviketuotannos-
sa. Esimerkiksi juuston ja jogurtin ha-
patteina käytetyt maitohappobaktee-
rit vaikuttavat tuotteen makuun ja olo-
muotoon.

Toisaalta bakteerit ovat terveysuhka 
aiheuttamalla tulehduksia, tauteja ja 
jopa kuoleman. On tärkeää tunnistaa 
taudinaiheuttajat sopivan hoidon valit-
semiseksi, kun niitä voidaan vielä tor-
jua. Silloin pystytään ehkäisemään tai 
lieventämään haittavaikutuksia.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 
bakteerien saastuttamat suihkusuutti-
met voivat olla syy lisääntyneisiin keuh-
kotulehduksiin. Yleisin löydetty tau-
dinaiheuttaja oli mykobakteeri. Se ei 
sairastuta kaikkia altistuneita, vaan on 
vaarallisin heille, joiden elimistön puo-
lustusjärjestelmä on heikentynyt. Tut-
kimus on silti esimerkki siitä, kuinka 
kohtaamme huomaamatta bakteereja 
arkipäiväisissä yhteyksissä.

Välillisesti voimme helposti havai-
ta bakteerien olemassaolon niiden toi-
minnan kautta. Janoinen oluenystävä 
kokee takaiskun, jos juoma onkin bak-
teerien pilaama. Toisaalta, kun kotikok-
ki kaataa kulhoon maitoa ja sekoittaa 
joukkoon valmista viiliä, maitohappo-
bakteerien aherruksen tuloksena on 
koko kulhollinen viiliä syötäväksi.

Vanhoja konsteja
Miten tunnistaa bakteeri? 

Yksittäisiä pieniä bakteereja ei voi sil-
min havaita. Niitä voidaan tarkastella 
erikoislaitteilla, kuten mikroskoopeil-
la ja luokitella ulkomuodon perusteel-
la esimerkiksi sauvamaisiksi tai pyö-
reiksi. Bakteereja tunnistetaan rutiinis-
ti sairaaloiden sekä tuotanto- ja tutki-
muslaitosten laboratorioissa.

Perinteinen tapa on viljellä baktee-
ria sopivassa ravintoalustassa. Se sisäl-
tää bakteerin kasvulle tarvittavat ra-
vinteet. Eri bakteereilla on erilaiset ym-
päristömieltymykset ja ne kasvavat eri 
olosuhteissa. Niitä ovat lämpötila, hap-
pamuus, hapen määrä ja sokerit. Usein 
testeissä tutkitaan monia vaikutusteki-
jöitä, ja bakteeri tunnistetaan saadun 
tulosprofi ilin mukaan.

Suotuisissa oloissa ravintoalustaan 
muodostuu silminnähtävää kasvustoa, 
joka muodostuu miljoonista bakteeri-
soluista. Kaikki bakteerit eivät kuiten-
kaan kasva keinotekoisessa ympäristös-
sä tai niitä ei voi erottaa muista viljelyn 
perusteella. Silloin tunnistukseen täy-
tyy käyttää muita, esimerkiksi perimä-
ainekseen eli dna:han kohdistuvia me-
netelmiä.

Uusia menetelmiä
Dna:n monistustekniikan eli PCR-tek-
niikan keksiminen 1980-luvulla mah-
dollisti uusien tunnistusmenetelmien 
kehittämisen eri bakteereille. Niiden 
etu on nopeus perinteisiin tekniikoihin 
nähden. Myöhemmin jalostettiin kvan-
titatiivinen PCR-tekniikka.

Monistusta varten tarvitaan tietoa 
bakteerin dna:sta. Sen pohjalta vali-
taan dna-alue, joka esiintyy vain tietys-
sä bakteerilajissa. Hyödyntämällä tätä 
lajille tyypillistä aluetta voidaan monis-
taa dna:ta vain tästä lajista ja siten tun-
nistaa se. PCR-menetelmiä käytetään 
nykyään useimmissa laboratorioissa.

Uutta teknologiaa tälläkin alalla ovat 
mikrosirut ja biosensorit. Suomalainen 
yritys Mobidiag Oy on kehittänyt me-
netelmän, missä tunnistetaan eri tau-
dinaiheuttajabakteereja mikrosiruilla. 
Kerralla tunnistetaan yli 60 bakteeria, 
mikä on alan maailmanennätys. Auto-
matisoitu menetelmä tehostaa rutiini-
testausta sairaalaympäristöissä.

Uusien menetelmien vakiintuminen 
rutiinikäyttöön vie aikansa. On kiintoi-
saa nähdä vaikka 20 vuoden päästä val-
litseva tunnistustekniikka. Mutta siitä 
huolimatta näkymättömät tuttavam-
me pitävät yhä meille seuraa.

Vaikka emme usein huomaa, elämme 
yhteiseloa miljoonien bakteerien kanssa. 
Kuinka ne voi ja miksi ne pitäisi tunnistaa?

Näkymättömät 
kumppanimme

O ululainen Ositum Oy keskittyy 
pääasiassa sisäilmaongelmien 
tutkimiseen ja tekee elinympä-

ristön mikrobien tunnistusta erilaisilla 
menetelmillä.

”Pyrimme selvittämään, onko ilmas-
sa bakteereja, homeitiöitä tai sädesie-
niä ja viittaavatko ne kosteus- ja home-
vaurioihin rakenteissa. Rakennusma-
teriaalinäytteistä tutkitaan, onko niis-
sä liikaa mikrobeja. Niitä esiintyy aina 
luonnossa, mutta tutkimme raja-arvo-
jen ylittymistä. Kasvuston esiintymi-
nen voi tuoda ongelmia sisäilmaan tai 
jopa rakenteiden kestävyyteen”, ker-
too yrityksen toimialajohtaja, fi losofi an 
tohtori Merja Mikkonen.

”Mikrobitunnistuksessa käytämme 
perinteisiä viljelymenetelmiä ja dna-
menetelmiä kvantitatiivisella PCR-tek-
niikalla. Viljelyssä mikrobien kasvatus 
tietyntyyppisillä ravintoalustoilla vie 
vähintään vuorokauden, usein vuoro-
kausia tai jopa viikkoja. Tuloksista ha-
vaitaan, onko näytteessä ollut eläviä 
homeita tai bakteereja, jotka pystyvät 
näillä alustoilla kasvamaan. Dna-mene-
telmän etu on, että vastaukset saadaan 
nopeammin.”

Materiaalien standardiviljelyanalyysi 
vie 14 vuorokautta, minkä hidaskasvui-
set mikrobit vaativat kasvaakseen. Kii-
reessä se on pitkä aika odottaa tuloksia. 
Se voi olla ongelma korjauksia tehtä-
essä. Kun halutaan selvittää rakenteis-
sa havaitun kosteusvaurion laajuus eli 
purkutarve, kannattaa ottaa näytteitä 
silminnähtävän vaurion alueelta ja sen 
ympäristöstä sekä varmistaa siinä olevi-

en mikrobien tyyppi.
Dna-menetelmällä vastaus voi val-

mistua näytteen saapumispäivänä. 
Yleensä asiakas saa sen viimeistään seu-
raavana päivänä. 

Menetelmällä saadaan näkyviin ho-
meiden, bakteerien ja sädesienten ko-
konaismäärät. Se tieto yleensä riit-
tää, koska yksittäiselle homelajille ei 
ole erillisiä raja-arvoja. Lajisto voidaan 
määrittää haluttaessa.

Viljelyä käytetään lähinnä mahdollisis-
sa asuntokauppariitatapauksissa. Se on 
oikeuslaitoksessa varmasti ymmärret-
tävä ja hyväksyttävä tekniikka. 

Mikkonen kuitenkin muistuttaa, ett-
eivät kaikki lajit koskaan näy viljelyllä. 
”Siinä näkyvät vain ne lajit, jotka kysei-
sellä menetelmällä ylipäänsä voidaan 
nähdä. Enemmistö analyyseistä teh-
dään dna-menetelmällä.”

Mikkosen arvelee, että esimerkiksi 
mikrosirutekniikka on liian kallis, jot-
ta se yleistyisi nopeasti peruslaboratori-
oissa. ”Ongelmana on myös, etteivät ne 
mittaa määriä. Luonto on täynnä mik-
robeja, eikä edes leikkaussali ole täysin 
steriili. Siksi mitataan, mikä määrä on 
normaalitaustaa ja mikä kertoo kasvus-
tosta.”

Tavallisen ihmisen ei tarvitse tuntea 
menetelmän teknistä suoritusta. ”Tär-
keämpää on ymmärtää, mihin kysy-
mykseen menetelmä oikeasti vastaa, 
mitä tietoa sillä saadaan ja mitä ei”, 
Mikkonen sanoo. 

On turha tehdä väärällä menetelmäl-
lä analyysi, josta ei käytännössä ole mi-
tään hyötyä ongelmaan.

Pöpökasvusto saattaa olla 
osa oikeudenkäyntiä

FAKTA

◆  Mikrobi: mikroskooppisen pie-
ni eliö kuten bakteeri, home tai vi-
rus.

◆  Viljelymenetelmä: mikrobeja 
kasvatetaan kiinteällä tai geeli-
mäisellä ravintoalustalla tai ravin-
toliemessä sopivissa olosuhteis-
sa 1–14 vrk.

◆  Dna: deoksiribonukleiinihappo; 
aine, joka sisältää ja siirtää solun 
perinnöllistä tietoa, sijaitsee kro-
mosomeissa.

◆  PCR-menetelmä: mikrobien 
dna:sta monistetaan tietty alue 
muutamassa tunnissa; tuotteen 
syntyminen osoittaa, että näyt-
teessä on tutkittavaa mikrobia.

◆  Kvantitatiivinen PCR-menetel-
mä: Antaa tietoa myös näyttees-
sä olevien mikrobien määrästä. 
Teelusikallinen (viisi ml) PCR-ai-
neksia riittää 100–200 reaktioon.

Henrik Ahola, tekstit
Pekka Peura, kuvat

”
Onhan tämä erikoista. Kaikki 
ovat melkein samannäköisiä, 
ja kaikilla on sama vaatetus”, 
pohtii toholampinen alokas 
Arto Levonperä parin hyvin 

nukutun yön jälkeen Kainuun Prikaatin 
ensimmäisessä pioneerikomppaniassa.

Ensimmäisenä iltana tuvassa pohdis-
keltiin sitä, mitä intissä tulee vastaan. Sa-
malla tutustuttiin tupakavereihin.

”Kaikki jutut, joita olin kuullut etukä-
teen, eivät pidä paikkaansa. On tämä mu-
kavampaa niihin kauhutarinoihin verrat-
tuna.”

Ilman alkusokkia selvisi myös kauhava-
lainen Joona Saari.

”Helpompaa tämä on ollut kuin etukä-
teen kuulluissa tarinoissa.”

Saaren mukaan tähän mennessä ran-
kinta ovat olleet ensimmäiset sulkeishar-
joitukset. Sulkeisissa harjoitellaan muun 
muassa asentoa, lepoa, käännöksiä ja 
marssimista.

Lisäksi rokotteet on lyöty kankkuun, 
haettu nippu varusteita ja jäkitetty tais-
telujakkaralla. Pari ensimmäistä viikkoa 
koulutusta riittää aamusta iltaan, kun uu-
det varusmiehet opetetaan talon tavoille.

Ainakaan Levonperä ei ole hätkähtänyt 

komentamista. ”Kotonahan käsketään sa-
malla lailla”, alokas velmuilee.

Levonperä ei olisi halunnut pioneeriksi, 
jääkärin hommat olisivat kiinnostaneet 
enemmän. Rakennusalan koulutuksen 
takia aselaji kuitenkin vaihtui. Kemiaa, 
fysiikkaa ja matematiikkaa yliopistossa 
opiskeleva Saari sen sijaan hakeutui pio-
neeriksi ihan itse.

”Tutustuin pioneerityöhön yhdestä kir-
jasta, josta sain varsinaisen idean. Toisaal-
ta räjähdysaineiden ja vastaavien kanssa 
toimiminen voisi liipata likeltä opintoja.”

Pioneeripataljoonaan on valikoitunut 
paljon rakennuspuolen ja teknisen alan 
miehiä. Kaivurin ohjaimissa tai räjäytys-
hommissa suoritettu asepalvelus voi hyö-
dyttää työelämässä.

Sekä Levonperä että Saari vakuuttavat 
olevansa motivoituneita asepalveluksen 
suorittamiseen, eikä siviilipalvelus ollut 
kummallekaan vaihtoehto.

Viime kesästä asti armeijan vihreissä 
palvellut seinäjokinen alikersantti Topi 
Mäkynen kertoo kokevansa armeijan käy-
misen velvollisuutena, jota ei sen kum-
memmin ole tullut pohdittua.

”Ekoina päivinä sitä mietti, että onko 
tässä mitään järkeä, mutta ei enää. ”

Kasarmielämän kuri ja järjestys seuraa-
vat varuskunnan porttien ulkopuolelle.

”Lomilla tulee vedettyä huppari ylös as-
ti kiinni, ja sisään mennessä pipo irtoaa 
päästä. Sitten välähtää, että nyt ei olla ar-
meijassa, vaan kotona.”

Mäkynen uskoo, että tiukatkin koke-
mukset muuttuvat mukaviksi, kun aika 
kultaa muistot.

Mäkyselle yksi syy hakeutua 12 kuukau-
den palvelukseen ja aliupseeriksi oli työ, 
joka alkaa heinäkuussa.

”Ennemmin olen täällä, kuin pyöritte-
len peukaloita puoli vuotta.”

Levonperä vähän valittelee, että varustei-
ta ei saanut sovittaa varusvarastolla.

”Ne annettiin vain arvion perusteella.”
Ylisuuria housuja tai kiristäviä kenkiä 

päästään kyllä vaihtamaan myöhemmin, 
mutta sovituskoppeja ei varusvarastolla 
ole.

Vaikka varusvarastolla ei ole edelleen-
kään sovituskoppeja, moni asia on muut-
tunut.

Esimerkiksi alokkaiden punkat ja pin-
kat eivät enää räjähtele.

Alkuvaiheessa sänky kiskotaan seinäs-
tä irti, jos se on pedattu huonosti. Jatkos-
sa, kun punkan teko on opittu, varusmies-
johtajat ”saavat korostaa virheitä”.

”Vedetään vaikka päiväpeiton reunaa li-
sää esille, että alokas huomaa, mitä kohtaa 
pitää särmätä”, alikersantti Mäkynen sa-
noo.

Entisajoista poiketen alikersantitkin ovat 
ihan leppoisia alokkaiden mielestä.

”Itse odotin, että alikessut olisivat ol-
leet paljon pahempia”, Levonperä.

Alikersantti Mäkynen sanoo, että tur-
ha räyhääminen on kiellettyä, mutta toki 
edeltäviltä varusmiesjohtajilta on pikkui-
sen opittu komentoääntäkin.

”Meille sanottiin, että täytyy olla isälli-
nen.”

Perinteinen kuva räyhäävästä aliker-
santista on pyritty tekemään vanhentu-
neeksi.

”Joskus varusmiesjohtajien keskuudes-
sa kiertää perinteinä huonoja toiminta-
malleja. Nämä pyritään karsimaan ennen 
alokkaiden tuloa keskustelemalla avoi-
mesti varusmiesjohtajien kanssa heidän 
omista kokemuksistaan peruskoulutus-
kaudella. Näistä kokemuksista on help-
po konkretisoida juuri valmistuneille joh-
tajille hyvät ja huonot johtamistavat”, sa-
noo 1. pioneerikomppanian päällikkö, 
kapteeni Tuomas Kauhanen.

Toisaalta nykyarmeijassa muodoste-
taan sodanajan joukko heti peruskoulu-
tuskauden jälkeen, joten varusmiesjohta-
jat säilyvät pitkään samana.

Isällisyyttä toteuttaakseen alikessut 
käyvät tuvissa juttelemassa ja kyselevät 
kuulumisia.

”Pientä ujoutta on nähtävissä. Muistan 
omalta alokasajalta, että alkuun oli vä-

hän pallo hukassa. Parin viikon jälkeen 
hommat menevät kuin itsestään eikä po-
rukka enää ole niin ujoa”, alikersantti 
Mäkynen sanoo.

Suurempien herrojen kohdalla ujouske-
hitys kulkee toisinpäin. Pohjan Pioneeri-
pataljoonan komentaja, everstiluutnant-
ti Asko Valta kertoo, että parin ensimmäi-
sen päivän aikana everstiluutnantin kes-
tää rennosti jutella alokkaiden kanssa, et-
tä mistä tulet ja miten menee. Sen jälkeen 
rauta komentajan kaulassa alkaa ujostut-
taa, ja jutustelu muuttuu virallisemmak-
si ja väkinäisemmäksi.

Valta sanoo pyytävänsä varusmiehiä 
ajattelemaan komentajan olevan kuin 
koulun rehtori. ”Kunnioitetaanko niitä 
rehtoreitakaan enää ollenkaan”, hän poh-
tii.

”Taitoja taisteluun, eväitä elämään”, 
määrittelee Valta koulunsa tavoitteet.

Everstiluutnantti Valta uskoo, että Puo-
lustusvoimissa on aiempaa enemmän ai-
kuiskoulutushenkeä. Yhtensä syynä on 
yksilöllistyminen, yhteiskunnan ja yh-
tenäiskulttuurin pirstoutuminen. Niin 
alokkaat kuin uudet työntekijätkin ke-
hittävät ja muuttavat Puolustusvoimien 
kulttuuria muun yhteiskunnan mukana.

Koska väkivaltakoneiston osaksi hyp-
pääminen ei ole enää yhtä itsestään selvää 
kuin takavuosina, miehiä pitää motivoida.

”Välillä pitää kysyä, mitä minä voin teh-
dä Suomelle, kun tähän asti Suomi on an-
tanut minulle. Toisaalta kyllä siviilipalve-
luksessakin palvellaan Suomea.”

Yhteiskunnan muuttumisesta kertoo se-
kin, että etenkin koulutuksen alussa jou-
dutaan ottamaan huomioon se, ettei ny-
kynuoriso ole yhtä tottunut toimimaan 

ryhmässä kuten aikaisemmat sukupol-
vet. Sen sijaan uudet asiat opitaan melko 
nopesti.

Kauhanen haastattelee jokaisen alok-
kaan vähintään kaksi kertaa kahdeksan-
viikkoisen peruskoulutuskauden aikana. 
Hän vakuuttaa, että varusmiehet pystyvät 
ja uskaltavat kertoa avoimesti mieltä vai-
vaavista asioistaan.

Kauhanen vilauttaa vuoden alussa ko-
tiutuneiden varusmiesten palautetta. Ni-
mettömiä arvioita ykkösestä vitoseen ke-
rätään niin varusmiesjohtajista kuin kan-
tahenkilökunnastakin. 

Maanpuolustustahto ja yhteishen-
ki ovat erityisen korkealla, ja Kauhasen 
komppania on kaikissa arvioissa kärki-
päässä. 

Huonoimpia, mutta ei kuitenkaan heik-
koja, arvosanoja ovat jaelleet kranaatin-
heitinkomppanian varusmiehet.

Lisäksi pioneerikomppaniassa kerä-
tään omaan käyttöön kirjallista palau-
tetta harjoituksista ja muusta inttielä-
mästä.

”Miehistö oli todella tyytyväisiä omiin 
varusmiesjohtajiinsa.”

Äidit, isät ja heilat 
voivat olla huoleti: 
viikko sitten 
armeijaan lähtenyt 
lapsenne pärjää kyllä. 
”Ekoina päivinä sitä 
mietti, että onko 
tässä mitään järkeä, 
mutta ei enää”, 
lohduttaa Topi 
Mäkynen, jolla on 
jo puolen vuoden 
kokemus Kainuun 
Prikaatista.

Lapset lähtivät aikuiskoulutukseen

A rmeijan omien tilastojen lisäk-
si varusmiesten kokemuksia int-
tiajasta on tutkittu yllättävän vä-

hän. Väinö Linnan romaanin Tuntemat-
toman sotilaan henkilögalleria toki löy-
tyy jokaisesta varuskunnasta edelleen-
kin. Knut Pippingin tutkimus Komppa-
nia pienoisyhteiskuntana käsittelee rin-
tamasotilaita vuosilta 1941–44.

Tuoreinta tietoa on viime syksynä Nuo-
risotutkimusverkoston julkaisema Tun-
netut sotilaat, jossa kolme tutkijaa viet-
ti kolme kuukautta alokkaiden seassa Ka-
jaanissa ja Parolassa.

Tommi Hoikkalan, Mikko Salasuon ja An-
ni Ojajärven piti alunperin tutkia nuor-

ten miesten terveys- ja syömistottumuk-
sia. Riviin astuvien elopaino kun on nous-
sut kilotolkulla samaa tahtimarssia lihas-
kunnon heikentymisen myötä. Armeijas-
ta vapautuksen saaneiden ja sen keskeyt-
täneiden määrä on vastaavasti noussut. 
Syitä voidaan löytää pullamössösukupol-
vesta, peruskoulun tuottamista yksityis-
ajattelijoista, varusmiespalveluksen tii-
vistymisestä ja niin edelleen.

Koska armeija on kokonaisvaltainen 
laitos, tutkimus kääntyi tarkastelemaan 
kaikkea maan ja taivaan väliltä. Varus-
miesten ja kantahenkilökunnan tarkkai-
lun ja haastattelun lisäksi tutkijat purka-
vat omia tuntemuksiaan. 

Tunnetut sotilaat kertoo pikkutarkasti 

varusmieselämän kiemuroista, eikä sen 
sisältö oikeastaan yllätä armeijan käynyt-
tä. Samanlaista tornitouhua kuin Oulun 
Hiukkavaarassa rapiat vuosikymmen sit-
ten. Tornitouhu on yhteisilmaus kaikelle 
armeijassa tapahtuvalle turhalle sählää-
miselle, odottamiselle ja kiirehtimiselle. 
Vaikka tornitouhu ei ole mitenkään suo-
tavaa eikä ohjesäännönmukaista, sitä sil-
ti tapahtuu jatkuvasti, ja varusmiehenä 
sen ikään kuin kokee osaksi koko järjes-
telmää.

Tutkijakolmikon mielestä varusmiespal-
velus ei ole juuri viime vuosikymmeninä 
muuttunut, vaikka maailma kasarmin ai-
tojen ulkopuolella on hypännyt internet-

aikaan. Tutkijoiden mukaan niin sodan 
kuin sotilaankin mallit periytyvät edel-
leen talvi- ja jatkosodan ajoilta. Varusmie-
hille pitäisi antaa enemmän kansalais-
kasvatusta ja kansalaistaitoja painottavaa 
koulutusta. Näin varusmiespalvelus voi-
si palvella myös armeijan jälkeistä siviili-
elämää.

Vaikka tutkijat väittävät, että varus-
miespalvelus on jämähtänyt mennee-
seen, monta hyvää muutostakin on saatu 
aikaiseksi. Sekin on selvää, että suuri lai-
va kääntyy hitaasti.

Puolustusministeri Elisabeth Rehnin 
(r.) ansiosta viimeiset ovettomat vessat jäi-
vät pois käytöstä Oulun Hiukkavaarassa 
kesällä 1998.

Tornitouhua

”Ei tätä liian tosissaan kannata ottaa” alikersantti Topi Mäkynen (kesk.) opastaa alokkaitaan Joona Saarta (vas.) ja Arto Levonperää. Ennen lääkärintarkastusta alokkaat eivät saa juosta, mutta ruokalaan mennään rivakkaa tahtimarssi heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Tänään sunnuntaina on kotiväen päivä.  ”Siihen on ilmoittautunut vajaat 200 osallistujaa”, kertoo noin 120 alokkaan komppanianpäällikkö, kapteeni Tuomas Kauhanen.

Viikko-kaleVa: Reportaasin ulospano isolle aukeamalle ei tukenut tarinallisuutta, ja yksittäiset kuvat hukkuivat helposti laajaan kokonaisuuteen.

Pekka Peura
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SIVUT 33-40

Selkä on suorassa , katse listassa, kädet polvilla...   Mutta kas, yhdestä jutusta on huomautettava: 

päiväpeitossa ei saa olla siviilikierrettä ✽ ✽.

14 000 nuorta aloitti varusmiespalveluksensa maanantaina.  Viikko-Kaleva kävi katsomassa 

Kajaanissa, miten ensimmäinen viikko sujui.
Sivut 36-37

Hyvin jäkitetty, pojat
Viikko

Outi Kavén on näyttelijä, 
joka ei halua olla suuna 

päänä etualalla.

SIVU 39

KOLUMNI
Ei ne pyssyt ja aamuherätys, mutta se äijien huumori.

PULSSI 38

Amerikkalaisista osa 
odottaa jo rebuplikaaneja, 

jotka panevat Obaman kuriin. 
SIVU 34
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✽

✽ istua asennossa taistelujakkaralla

✽ ✽ peiton ruudut ovat vinossa

Arto Levonperä ja tupakaverit jäkittävät sotilaallisesti.

Jonathan Shield tuli inttiin 
Australian Perthistä. Sivut 8–13

13. helmikuuta 2011

Marjo Oikarinen, tuottaja
044 799 5827
PL 170, 90401 Oulu
sunnuntai@kaleva.fi
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Ajankohtainen: 
Nukumme pitkän yö-
unen, ja pimeä pelottaa 
meitä. Kuten muitakin  
kädellisiä. Sivu 6

Seis: Hyvä itsetunto ei 
tee ihmisestä itsekeskeistä. 
Päinvastoin, sanoo 
ruotsalaisten rakastama 
Mia Törnblom. Sivu 6

Terveiset
Valentinukselta!
       Sivut 4 ja 21

PEKKA PEURA
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”Thanks, mate”, William Sexton (oik.) kiittää 
Jonne Tuomea avusta. Tasmanian saarelta 
Santahaminan saarelle asepalvelukseen 
tullut Sexton ei puhu vielä suomea, mutta 
varusmiestovereiden auttava käsi ojentuu 
aina tarpeen tullen.»
NIILES NOUSUNIEMI TEKSTI
PEKKA PEURA KUVAT

Aseveli
Australiasta
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Opetustuokion jälkeen alokkaat 
palaavat jonomuodostelmaan. Lyhy-
een hiihtolenkkiin sisältyvä pieni not-
kelma osoittautuu monelle hankalak-
si. Pyllähtäneissä on niin suomalaisia 
kuin australiansuomalaisiakin.

”Tasapaino säilyy paremmin, kun 
polvissa on joustoa ja pitää käsiä si-
vulla”, luutnantti Jääskeläinen neu-
voo joukon siirryttyä isomman rin-
teen juurelle.

Alokkaat laskevat vuoron perään 
alas rinnettä, kukin omalla tyylillään. 
Suurin osa keskittyy pystyssä pysymi-
seen, mutta joukossa on myös niitä, 
joille kerta ei ole ensimmäinen.

”You are fucking crazy”, joku alok-
kaista huutaa rinteen päältä varus-
miestoverille, joka lykkii lisää vauhtia 
mäessä ja ottaa rinteen nyppylästä 
ilmaa metsäsuksiensa alle.

”Ne, jotka ovat harrastaneet lasket-
telua, pärjäävät hyvin mäessä”, Jääs-
keläinen tuumaa.

Koko joukon vanhin varusmies, 
28-vuotias Andrew Nightingale, kiitää 
suksilla rinteen alas. Hän horjahtaa, 
mutta pysyy kuin pysyykin pystyssä. 
Rinteen päältä suoritukselle anne-
taan sauva-aplodit.

Toiselle Tasmanian miehelle, Wil-
liam Sextonille, mäenlasku osoittau-
tuu hieman vaikeammaksi. Hänen 
suksiensa kärjet osoittivat kohti tai-
vasta jo notkelmassa, eikä homma 
helpotu isommassa mäessä.

”En ole kovin hyvä hiihtäjä, mutta 
nautin tästä silti todella paljon”, hän 
toteaa hymyillen. 

Johtamista ja henkilöstöhallintoa 
Tasmaniassa opiskeleva Sexton sa-
noo tietävänsä Suomesta toistaiseksi 

vielä melko vähän. Talvisotaan hän 
kuitenkin perehtyi ennen Suomeen 
saapumista. 

”Tämä on hieno mahdollisuus tu-
tustua suomalaisiin sukujuuriini. 
Vanhempani ovat onnellisia, kun 
päätin lähteä armeijaan ja tutustu-
maan Suomeen.”

Sextonin mukaan Tasmaniassa 
asuvien iäkkäämpien suomalais-
taustaisten ihmisten side Suomeen 
on edelleen vahva. Sextonille ei ole 
puhuttu suomea lapsena, mutta hä-
nen vanhemmillaan on selvästi ollut 
pohjola mielessä nimeä keksiessä. 
William Sextonin toinen etunimi on 
nimittäin Veikko.

Kielimuurin ja muut armeijaelämän 
haasteet Sexton aikoo nujertaa pitä-
mällä mielen avoimena. ”Yritän par-

K
aartin jääkäriryk-
mentin tukikomp-
panian pihamaalla 
käy kuhina ja lumi-
pukujen kahina, 
kun Santahami-
nassa tammikuun 

alussa asepalveluksensa aloittaneet 
varusmiehet valmistautuvat päivän 
harjoituksiin aamuhämärissä. Osa 
alokkaista lähtee hiihtomarssille, toiset 
suuntaavat ampumaradalle ja yksi osas-
to valmistautuu hiihtoharjoitukseen.

”Käsi ylös ne, jotka harrastavat 
hiihtoa”, luutnantti Akseli Jääskeläi-
nen tiedustelee sotilaalliseen tyyliin 
hiihtoharjoitukseen lähteviltä. 

Yhtäkään kättä ei kolmirivistä nou-
se  Hiihto ei selvästikään kuulu enää 
samalla tavalla suomalaisnuorten 
suosikkiharrastuksiin kuin joskus en-
nen muinoin. 

Monella palvelukseen astuvalla 
suomalaisella on hiihtokilometrejä vä-
hänlaisesti alla ennen varusmiesaikaa, 
mutta joukossa on myös kolme alokas-
ta, joille laji on tuiki tuntematon.

He ovat Australiasta Suomeen ase-
palvelusta suorittamaan tulleet And-
rew Nightingale, William Sexton 
ja Jonathan Shield. Nightingale ja 
Sexton ovat kotoisin Hobartista, joka 
on Australian eteläkärjessä sijaitse-
van Tasmanian saaren pääkaupun-
ki. Shieldin koti on Perthissä, joka 
sijaitsee Australian länsirannikolla. 
Kaikkien kolmen sukujuuret ovat 
Suomessa äidin puolen suvun kautta.

Toiselta puolelta maailmaa Santa-
haminaan matkustaneet miehet ovat 
monikansalaisia, jotka ovat halunneet 
tulla suorittamaan asepalveluksen 
Suomeen, vaikka lain mukaan he ovat 
saaneet vapautuksen palveluksesta. 

Suomen kansallisuuslain mukaan 
ulkomailla asuva monikansalainen 
saa vapautuksen varusmiespalveluk-
sesta, mikäli hän on asunut vähintään 
viimeiset seitsemän vuotta ulkomail-
la. Halukkaat, kuten Nightingale, 
Sexton ja Shield, kuitenkin otetaan 
vastaan, ja usein palveluspaikka on 
juuri Santahaminan saarella sijaitse-
va Kaartin jääkärirykmentti.

Joukko lähtee hiihtämään rauhalli-
seen tahtiin luutnantti Jääskeläisen 
perässä kohti Santahaminan vanhaa 
vesitornia. Australialaiset ovat toista 
kertaa armeijan metsäsuksilla. En-
simmäisessä harjoituksessa hiihtoa 
harjoiteltiin tasaisessa maastossa. 
Nyt vaikeusastetta on nostettu py-
kälällä ja ohjelmassa on mäkisessä 
maastossa hiihtäminen. Muutaman 
sadan metrin etenemisen jälkeen let-
ka siirtyy ladulta sivuun. On pienen 
opetustuokion aika.

Jääskeläinen antaa ohjeita, miten 
suksilla liikutaan mäessä. Australia-
laiset eivät ymmärrä suomea, mutta 
alikersantti Alex Hakala kääntää Jääs-
keläisen ohjeita lennosta sujuvalla 
englannillaan. Hakalan kielitaito on 
kehittynyt maailmalla. Hänen per-
heensä on asunut Suomen lisäksi Yh-
dysvalloissa, Kiinassa ja Espanjassa.
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Helsingin edustalla sijaitseva 
Santahamina ei ole mikä ta-
hansa saari. Suljettuun sotilas-
saareen kätkeytyy sekä rikas 
historia että monimuotoinen 
luonto.

”Santahaminan tunnettu 
historia alkaa 1300-luvulta. 
Vantaajoen suulla ja keskeisten 
meriväylien varrella sijaitse-
va Santahamina oli aikoinaan 
luonteva satamapaikka. Sekä 
Kustaa Vaasa että Pietari Bra-
he suunnittelivat kaupungin 
perustamista saarelle”, kertoo 
Santahamina-seuran puheen-
johtaja everstiluutnantti Jar-
mo Nieminen.

Strategisesti tärkeässä 
paikassa sijaitseva saari on 
vuosien varrella houkutellut 
sotaväkeä suojiinsa. Samalla 
saari saanut osansa Ruotsin, 
Venäjän, Saksan, Englannin ja 
Ranskan sotatoimista. Saari on 
ollut sotilaiden hallinnassa vii-
meiset kaksisataa vuotta.

Autonomian aikana saari kuu-
lui Viaporin venäläisten varus-
kuntaan. 

Ensimmäisessä maailmanso-
dassa saksalaiset ja suomalai-
set linnoittivat saarta. Toisessa 
maailmasodassa Santahami-
nassa oli Helsingin itäisen ilma-
puolustuksen lukko.

Näkyvimpiä merkkejä so-

taväen paikallaolosta ovat ve-
näläisten rakentamat Krimin-
sodan aikaiset tykkipatterit, 
puukasarmit ja punatiilikasar-
mit sekä suomalaiset funkkis-
kasarmit.

Saari luokiteltiin joulukuussa 
2009 valtioneuvoston päätök-
sellä valtakunnallisesti arvok-
kaaksi kulttuuriympäristöksi.

Sotilailla on ollut oma – hie-
man raadollinen – roolinsa myös 
siihen, että Santahaminan met-
sien puusto lukeutuu Uuden-
maan vanhimpien joukkoon. 

”Vuosien saatossa ammuk-
sista ja pommeista irronneiden 
sirpaleiden vuoksi puustosta 
on tullut käyttökelvotonta pa-
periteollisuudelle ja sahoille”, 
Nieminen kertoo.

Alueella elää myös lukuisia 
uhanalaisia hyönteisiä.

Aika ajoin Helsingissä on nos-
tettu esille Santahaminan alu-
een muuttamista asuinalueeksi. 
Toistaiseksi Puolustusvoimat 
on saanut pitää saarensa.

Funkkiskasarmeissa toimiva 
maanpuolustuskorkeakoulu 
tekee Santahaminasta myös 
yliopistosaaren.

Jarmo Niemisen pystyttä-
mä Sandis – Intin saari -näytte-
ly Helsingin kaupungintalolla 
esittelee parhaillaan Santaha-
minan nykyisiä näkymiä. Näyt-
tely on jaettu kolmeen osaan 
stadin slangilla: sköne, skutsi 
ja intti (meri, metsä ja armeija).

Sköne, skutsi ja intti 
tekevät saaresta 
ainutlaatuisen

”Perthissä 
on usein 
todella 
lämmintä. 
En hirveästi 
nauti siitä. ” 

Jonathan Shield

Koonnut NIILES NOUSUNIEMI, grafiikka LEA REMES
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    Australian mantereen etelä-
puolella sijaitseva Tasmania on 
yksi Australian osavaltioista. 
Saaren pääkaupunki on Hobart.

    Saaren pinta-ala on noin 
90 000 neliökilometriä.

    Tasmania on vuoristoista 
aluetta. Saarella on myös 
harvinaista lauhkean vyöhyk-
keen sademetsää. 

    Aboriginaalit asuttivat saaren 
kymmeniä tuhansia vuosia 
sitten. Ensimmäinen saarelle 
astunut eurooppalainen oli 
ranskalainen Marion du Fresne 
vuonna 1772.

    Saarella on noin 500 000 
asukasta.

    Helsingin edustalla sijaitseva 
Santahamina on yksi Helsingin 
kaupunginosista.

    Saaren pinta-ala on 400 
hehtaaria.

    Santahamina on jääkauden 
jälkeen merestä noussut saari, 
jonka eteläosassa on jylhiä 
kallioita. Saaren metsät ovat 
pääkaupunkiseudun vanhimpia.  

    Saari asutettiin 1300-luvulla.

    Saarella on nykyään noin 400 
vakituista asukasta. Lisäksi vuo-
sittain Santahaminassa palvelee 
noin 2 000 varusmiestä ja maan-
puolustuskorkeakoulussa opis-
kelee noin 750 opiskelijaa. 
Saarella on noin 900 vakituista 
työpaikkaa, joista valtaosa on 
puolustushallinnon alaisuudessa.
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HETKI ENNEN KAATUMISTA. Tasmaniasta kotoisin oleva William Sexton ei ole syntynyt sukset 
jalassa, mutta hänellä on halu oppia hiihtämään kunnolla.

AMMUNNAT OHI. Kaseja ja seiskoja napsinut Jonathan Shield kantaa tauluaan takaisin 
tauluvarastoon.

HIKI. Perthistä kotoisin oleva Jonathan Shield irvistelee Santahaminan Saharassa tiukan 
ja voitokkaan suksi-ultimatepelin jälkeisellä tauolla.

MUONAA. Lämmin gulassikeitto maistuu australiansuomalaiselle Andrew Nightingalelle 
hiihtoharjoituksen päätteeksi.
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haani, ja katsotaan mihin se riittää”, 
hän toteaa kuin ammattiurheilija 
konsanaan.

Australian-alokkaita ei voi negatii-
visuudesta moittia, sillä he tuntuvat 
nostavan keskustelussa esille aina 
asioiden positiivisen puolen. Outo 
kieli ja armeijaelämä vieraassa maas-
sa vaativat tietynlaista asennetta, jota 
kaikilla ei ole.  Tätä mieltä on myös 
Pääesikunnan asevelvollisuusosas-
tolla työskentelevä komentajakap-
teeni Jyrki Kivelä.

”Kannustamme ulkomailta pal-
velukseen tulevia monikansalaisia 
vakaasti harkitsemaan, kannattaako 
varusmiespalvelusta tulla suoritta-
maan, jos he eivät osaa kieltä. Laissa 
olevan pykälän mukaan monikansa-
laisuuteen ei voi vedota vapautuksen 
saamiseksi enää sen jälkeen, kun on 
aloittanut varusmiespalveluksen”, 
Kivelä kertoo. 

Monikansalaisella tarkoitetaan 
henkilöä, jolla on Suomen kansalai-
suuden lisäksi yhden tai useamman 
muun maan kansalaisuus. 

”Jos armeija ei nappaakaan esi-
merkiksi kielitaidon takia, niin lop-
puvaiheesta voi tulla aika tuskainen. 
Motiivina palvelukseen astumiselle ei 

saa olla pelkästään halu kokea jotain 
extremeä”, Kivelä sanoo.

Palvelukseen astuu vuosittain 100–
150 ulkomailla asuvaa, joista noin 
puolet on monikansalaisia. Puolus-
tusvoimien reserviä heidän koulut-
tamisensa ei hetkauta suuntaan tai 
toiseen. Itse asiassa ulkomailla asuvia 
ei edes sijoiteta Puolustusvoimien so-
dan ajan organisaatioon.

”Poikkeusoloissa heidän hyödyn-
tämisensä olisi vaikeaa. Jos pilliin 
vihellettäisiin, he olisivat velvollisia 
tulemaan, mutta esimerkiksi kulje-
tuksien järjestäminen ulkomailta 
Suomeen olisi käytännössä lähes 
mahdotonta.”

Kyse onkin enemmän halusta antaa 
mahdollisuus varusmiespalveluk-
seen. ”Se on osittain lipunnäyttöä 

ulkomaille, että meillä on yleinen 
asevelvollisuus ja miehet voivat tulla 
ulkomailtakin palvelukseen”, Jyrki 
Kivelä sanoo.

Australian aseveljet ovat tehneet 
päätöksensä asepalveluksen suorit-
tamisesta Suomessa, ja ainakin tässä 
vaiheessa heidän tilanteensa näyttää 
erinomaiselta. He ovat motivoitu-
neita, ja tupakaverit auttavat asiassa 
kuin asiassa. 

Silmiinpistävää on se, kuinka suomea 
äidinkielenään puhuvat suomalaiset 
vaihtavat tauoilla kielen sujuvasti 
englanniksi, jos porukassa on yksikin 
ausseista. Tällainen huomioonotta-
minen tahtoo usein unohtua suoma-
laisilta. 

Nightingale, Sexton ja Shield kiitte-
levätkin varusmiestovereiden hyvää 
englantia ja avuliaisuutta. He eivät 
kuitenkaan aio tyytyä kuuntelemaan 
tulkkausta ja keskustelemaan vapaa-
ajalla englanniksi, vaan jokainen 
heistä haluaa myös oppia kieltä.

Nightingale kertoo osaavansa 
joitain kohteliaisuussanoja. Myös 
armeijasanasto on alkanut tarttua 
päähän. Shield puolestaan on viettä-
nyt aiemmin vaihto-oppilasvuoden 

 • 2008 voimaan tulleen ja 
2010 tarkennetun asevel-
vollisuuslain mukaan ulko-
mailla asuva monikansalai-
nen saa automaattisesti va-
pautuksen varusmiespalve-
luksesta, mikäli hän on asu-
nut vähintään viimeiset seit-
semän vuotta ulkomailla. 
Monikansalaisella on Suo-
men kansalaisuuden lisäksi 
yhden tai useamman muun 
maan kansalaisuus. 
 • Niiden, jotka haluavat au-

tomaattisesta vapautukses-
ta huolimatta suorittaa va-
rusmiespalveluksen Suo-
messa, pitää lähettää selvi-
tys omasta terveydentilas-
taan Puolustusvoimille. Sel-
vitykseksi riittää, että hen-
kilö kertoo olevansa palve-
luskelpoinen ja halukas tu-
lemaan varusmiespalveluk-
seen. Lisäksi häneltä pyyde-
tään todistus siitä, että hän 
on tietoinen mahdollisesta 
vapauttamisesta. Ulkomail-
la asuvat on vapautettu kut-
sunnoista. 
 • Vapaaehtoisten naisten 

asepalveluksen kuvio on ki-
murantimpi, koska naisille ei 
järjestetä kutsuntoja, vaan 
erillinen valintatilaisuus. Ul-
komailla asuvien asepalve-
lukseen haluavien naisten 
pitää matkustaa omilla kus-
tannuksillaan Suomeen va-
lintatilaisuuteen ja saada 
päätös palvelukseen hyväk-
symisestä.  Palvelusajan ku-
lut korvataan miehille ja nai-
sille tasa-arvoisesti. Moni-
kansalaisia naisia hakeu-
tuu Suomeen varusmiespal-
velukseen muutamia vuo-
sittain.
 • Jos monikansalainen on 

asunut ulkomailla lyhyem-
män aikaa kuin viimeiset 
seitsemän vuotta, hän voi 
hakea kirjallisesti vapautus-
ta sillä perusteella, ettei hä-
nellä ole siteitä Suomeen.
 • Kun Suomessa asuva ul-

komaalainen mies saa Suo-
men kansalaisuuden, hä-
nestä tulee automaattises-
ti asevelvollinen. Hän on 
18–30-vuotiaana velvollinen 
suorittamaan varusmies-
palveluksen, ellei hän ole 
suorittanut rauhanaikaista 
varusmiespalvelusta vähin-
tään neljän kuukauden ajan 
jossain toisessa maassa tai 
täytä edellä mainittuja va-
pauttamisperusteita.
 • Jos ulkomailla asuval-

la suomalaisella miehellä 
ei ole muita kansalaisuuk-
sia, häntä koskee asevelvol-
lisuus samalla tavalla kuin 
Suomessa asuvia miehiä.

NAISEN MATKA 
HARMAISIIN ON 
HANKALAMPI

RASKAS TAAKKA. Suunnistusta harjoittelevat tukikomppanian alokkaat 
ohittavat naapurikomppanian tuntemattoman sotilaan.

MAASTOPUKU NISKAAN. Pukemiseen ja riisumiseen saa tottua alokasaikana. Varusvarastolle vaatteita vaihtamaan lähtevä Jonathan Shield vetää yllensä 
M-91-palveluspukuaan.
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Suomessa, joten hän ymmärtää kiel-
tä jonkin verran enemmän. Keskuste-
luun sanasto ei vielä riitä.

Mutta palataanpa vielä takaisin suk-
sille. Mäenlaskuharjoituksen jälkeen 
osasto hiihtää Santahaminan Saha-
raan, jossa sotien aikaan sijaitsi len-
tokenttä. 

Kesäisin varusmiehet pääsevät au-
kealla saharamaiseen tunnelmaan 
harjoitellessaan jääkärin eri etene-
mistapoja, joihin kuuluvat muun 
muassa ryömiminen ja lyhyet syök-
syt. Santahaminalainen inttisanon-
ta kuuluukin: Sahara ei ole paikka, 
vaan elämys. 

Maassa möyrimisen sijasta Saha-
raan on tultu tällä kertaa pelaamaan 
suksijalkapalloa ja -ultimatea. Yhdis-
telmälajeja pelataan toinen suksi ja-
lassa, ja pelien tarkoituksena on kehit-
tää hiihdossa tarvittavaa tasapainoa. 

Shieldin pää on tauolle tullessa 
hiestä märkänä. ”Se oli aika hauskaa.”

Shield sanoo olevansa Suomessa 
hakemassa kokemuksia ja tutustu-
massa omiin sukujuuriinsa.

”Opiskelut alkoivat tuntua tylsiltä, 
ja halusin tehdä jotain erilaista ja kiin-
nostavaa”, konetekniikkaa Australi-

assa opiskeleva Shield kertoo. 
Australian länsirannikon kuu-

muutta hän ei ikävöi.
”Perthissä on usein todella läm-

mintä. En hirveästi nauti siitä. Kyl-
mempi ilma sopii minulle parem-
min.”

Tällä hetkellä Shieldin ja Nightinga-
len lomaosoite on Santahamina, sillä 
he asuvat toistaiseksi Puolustusvoi-
mien asunnoissa. Sexton puolestaan 
löysi varuskunnan sosiaalikuraatto-
rin avustuksella vuokra-asunnon Hel-
singistä edellispäivänä.

Shield pitää mahdollisena Suo-
meen muuttamista pysyvästi.

”Se riippuu paljon kielestä. Toivon, 
että pääsen 12 kuukauden varusmie-
heksi, jotta ehdin opetella kieltä mah-
dollisimman paljon”, Shield kertoo.

Englanninkielisessä koulutusoh-
jelmassa kasvatustieteitä opiskellut 
luutnantti Jääskeläinen sanoo vieras-
kielisten varusmiesten pärjäävän sii-
nä missä muutkin, vaikka koulutus-
kielenä on pääasiallisesti suomi.

”Saapumiserästä löytyy aina joku, 
joka puhuu niin sujuvaa englantia, 
että voi toimia tulkkina. Ampumara-
dalla tosin annan ohjeet myös englan-

niksi ollakseni varma, että jokainen 
ymmärtää kristallinkirkkaasti sen, mi-
tä aseen kanssa on tarkoitus tehdä.”

Jos varusmieheltä puuttuu paitsi 
suomen myös englannin kielen taito, 
tilanne muuttuu mutkikkaammaksi. 
Tällainen tilanne on toisessa komp-
paniassa palvelevalla alokkaalla, joka 
on kotoisin Japanista. 

Esimerkiksi lomalentotoiveensa 
kertomiseksi nuorukainen oli joutu-
nut turvautumaan kynään ja piirus-
tuspaperiin.

Saharasta varusmiehet palaavat 
komppaniaan ja vievät sukset väline-
varastoon. Sen jälkeen vuorossa on 
kenttälounas, joka nautitaan ruoka-
lan nurkalla metsikössä .

Jonottaminen ruoka-astioille ta-
pahtuu viiden metrin välein korkeas-
ta polviasennosta. 

Ruokalistalla on tänään gulassikeit-
toa ja näkkileipää. Kyytipoikana on 
jokaiselle armeijan käyneelle tuttua 
punaista mehua.

Nightingalen mielestä gulassikeitto 
on hyvää. Hän tosin huomauttaa, että 
melkein mikä tahansa lämmin ruoka 
maistuu mainiolta ulkoiluntäyteisen 
aamupäivän päätteeksi. Yleisesti ot-

taen hän on tyytyväinen varuskunnan 
sapuskoihin. 

Ruokailusta joukko siirtyy marssien 
parin kilometrin matkan ampumara-
dalle. Ammuntoja harjoitellaan ensin 
ilman patruunoita. Välillä ampumaka-
toksen alta kuuluu Jääskeläisen käskyjä 
ja rynnäkkökiväärin oikeaa pauketta.

Rakennusmiehenä Tasmaniassa 
työskentelevä Nightingale osoittautuu 
tarkaksi ampujaksi. Kymppejä rynnäk-
kökiväärillään napsautelleen miehen 
hyvä tulos mainitaan erikseen koulut-
tajan loppupuhuttelussa ammuntojen 
päätteeksi. Nightingale ottaa kehut vas-
taan nyökkäämällä päätä tyynesti.

Ammuntojen jälkeen tukikomppani-
an alokkaiden virallisessa päiväohjel-
massa ei ole enää jäljellä kuin paluu 
komppaniaan ja päivällinen. Yksi toi-
minnantäyteinen palveluspäivä on jäl-
leen takana.

”En oikeastaan ole edes ehtinyt miet-
timään, mitä kotiin kuuluu”, Nightinga-
le toteaa. Hetken kuluttua hänen pää-
hänsä pälkähtää yksi hivenen yllättävä 
asia, jota hän kaipaa.

”Saunassa olisi mukava käydä. Tas-
maniassa asuvilla suomalaistaustaisilla 
ihmisillä on saunoja kodeissaan. Täällä 
en ole vielä päässyt saunomaan.”

”En oike-
astaan ole 
edes ehtinyt
miettimään, 
mitä kotiin
kuuluu.”

Andrew Nightingale

PÄIVI ALASUUTARI 

Jonne Tryphonos tuli Santahaminasta ensim-
mäiselle viikonloppulomalleen Ouluun tätinsä 
perheen luo. 

Takana on kaksi viikkoa, jonka aikana hänelle 
on paitsi tapahtunut paljon, hän on myös koke-
nut tunteita laidasta laitaan.

”Vasta Santahaminassa oikeasti ymmärsin, 
että joudun ponnistelemaan kaikkeni, jotta ym-
märrän, mitä milloinkin tapahtuu ja mitä minun 
pitää tehdä”, hän kertoo.

Ensivaikutelma armeijasta oli, että alokkaiden 
vastaanottamisessa kaikki oli erittäin hyvin orga-
nisoitua.

Ensimmäisenä lomapäivänä askeleet suun-
tautuvat kirjakauppaan, josta hankitaan tasku-
kalenteri, suomenkielen oppikirja ja Suomen 
historia. Jo aikaisemmin hän on pyytänyt äitiään 
lähettämään englanninkielisen Tuntemattoman 
sotilaan, jonka hän sai kerran lahjaksi Suomen 
sukulaisiltaan.

TRYPHONOS ON TOISELTA kansallisuudeltaan 
britti, syntynyt ja kasvanut Hastingsissa Etelä-
Englannissa ja puhuu äidinkielenään englantia. 
Tosin aivan pienenä hän puhui äitinsä kanssaan 
suomea, mutta suomi jäi, kun hän meni 3-vuo-
tiaana esikouluun. Äiti Pirjo on Rovaniemeltä 
lähtöisin.

Lomallaankin Jonne selailee suomenkielistä 
Varusmiehen käsikirjaa ja pyytää selventämään 
hämäräksi jääneitä kohtia. Opeteltavaa riittää 
myös pinkka ja punkka -tarkastuksen sanankään-
teissä, jotka pitää hallita, kun on hänen vuoronsa 
lausua litania alikersantille.

Jonne Tryphonoksella oli mielessä monta hy-
vää syytä tulla Suomeen armeijaan. Ensinnäkin 
hän oli jo aikaisemmin päättänyt pitää välivuo-
den collegen jälkeen ennen yliopisto-opintoja.

Kirjakaupasta kalenteri 
ja Suomen historia

”Ajattelin, että armeijan käyminen olisi hyvä 
keino hankkia itsekuria, jota yliopisto-opinnoissa 
tarvitaan. Britanniassa puhutaan paljon varsin-
kin pojista, jotka eivät hallitse itsenäistä elämää 
yliopistossa. He vain juhlivat, eivät osaa huoleh-
tia itsestään, eivätkä saa opintoja suoritetuksi”, 
Tryphonos kertoo.

JONNE MYÖNTÄÄ, että erityisesti ensimmäinen 
viikko alokkaana oli henkisesti raskas. ”Sekin vei 
voimia, että paitsi etten ymmärrä suomea, eng-
lantiakin piti keskittyä puhumaan niin, että toiset 
ymmärtävät.”

Toisella viikolla moni asia alkoi jo sujua rutiinil-
la. Myös kommunikointi tupakavereiden kanssa 
käy koko ajan paremmin.

Jonne on valoisalla mielellä ja odottaa mie-
lenkiinnolla metsäleirejä. Hiihtämistä hän olisi 
mielellään vähän harjoitellut lomalla, mutta aika 
loppui kesken. Jotta hän ehtii sunnuntaina kello 
21:een mennessä Santahaminaan, Oulusta on 
lähdettävä junalla Helsinkiä kohti jo puolen päi-
vän aikoihin.

JUURILLA. Puoli vuotta Suomessa antaa Jonne 
Tryphonokselle tilaisuuden oppia suomea.

RISTO RASILA

SUNUNTai 13.2.2011: Niiles Nousuniemi kävi Santahaminassa haastattelemassa suomalaissukuisia poikia, jotka olivat tulleet asepalvelukseen Suomeen. Kuvat otti Pekka Peura.
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S
unnuntain Kalevan osa-
na ilmestyi ennen joka 
sunnuntai kahdeksan-
sivuinen, broadsheet-
muotoinen Viikko-Ka-
leva. Liitteellä oli hyvin 
vakiintunut jopa jäykis-

tyneeksi koettu formaatti, jonka osat 
oli pidetty käytännössä samanlaisina 
jo vuosia. 

Kantava periaate oli viikon uutis-
tapahtumien taustoittaminen re-
portaasien ja haastattelujen avulla. 
Rakenteessa oli omat paikkansa re-
portaasille, isolle ja pienelle henkilö-
haastattelulle, ulkomaiden isolle ja 
pienelle taustajutulle, matkailujutulle, 
kysymyspalstalle ja toimittajien vuoro-
viikoin kirjoittamalle kolumnille. 

Viikko-Kalevaa teki toimitus, jossa 
oli vetäjän ja toimitussihteerin lisäksi 
3–4 toimittajaa.  He kuitenkin osallis-
tuivat myös laajemman ajankohtais-
toimituksen mukana muidenkin sivu-
jen, kuten teemasivujen tekoon. 

Viikko-Kalevaa tehtiin asiantunte-
vasti ja vakavasti, mutta monen vuo-
den jälkeen kaavat alkoivat kangistaa 
niin sisältöä kuin ulkoasuakin. Uu-
distamisen tarpeen tunnustivat käsit-

tääkseni kaikki.  Reportaasin ulospano 
isolle aukeamalle ei tukenut tarinalli-
suutta, ja yksittäiset kuvat hukkuivat 
kokonaisuuteen. Ison henkilöhaas-
tattelun muoto vaati 10 000 merkkiä, 
mikä tuotti usein puuduttavaa tekstiä, 
varsinkin jos päähenkilö oli valtakun-
nan poliitikko, kuten usein oli. 

Päivälehtien tuttuun tapaan juttujen 
ideoinnissa ja toteuttamisessa näkyi 
ajanpuute. Kuvituksessa ja taitossa py-
rittiin korkeampaan tasoon kuin päi-
välehdessä, mutta formaatin jäykkyys 
ja esimerkiksi kuvaajien kiireisyys vai-
kuttivat lopputulokseen. 

Taitoin itse Viikko-Kalevaa kesän 
2007, joten tunsin sen hyvin. Sunnun-
tain Kalevaa lukiessa ainakin minulle 
tuli tunne, että Viikko-Kalevan pystyi 
helposti ohittamaan pysähtymättä 
yhteenkään juttuun. 

Peto nuorille 
ja eläkeläisille
Peto oli useimmiten 24-sivuinen 
tabloid-liite, jonka alkuosassa oli 
nuorten näkökulmasta tehtyjä juttua 
ja menovinkkejä, loppuosassa taas 

viikon televisio- ja radio-ohjelmien 
listaukset sekä muutama vinkkijuttu. 
Pedon nimi tuli sanoista perjantaista 
torstaihin eli ohjelmalistausten katta-
masta ajasta.  Peto ilmestyi perjantai-
sin, tosin aivan loppuvaiheessa ilmes-
tymispäivä siirrettiin torstaille. 

Liitteen lukijatutkimukset ker-
toivat, että sitä lukivat ahkerimmin 
eläkeikäiset eli ne, jotka muutenkin 
lukevat sanomalehdet kaikkein tar-
kimmin. 

Samaan aikaan sanomalehtien 
yleiset lukijatutkimukset kertoivat, 
että nuoret lukijat eivät välttämättä 
arvosta juuri heille suunnattua ai-
neistoa, vaan hakevat sanomaleh-
distä uutisia ja taustajuttuja kuten 
muutkin lukijat.

Pedon tekijät, vetäjä ja enintään 
kaksi toimittajaa, olivat osa ajankoh-
taistoimitusta. Toimittajat tekivät 
vuosittain satoja ylityötunteja, koska 
työtahti oli niin kiivas.

Pedon lakkauttamista suunniteltiin 
jo vuoden 2009 loka–marraskuussa, 
mutta epävarmuutta oli ilmassa. Rat-
kaisu tehtiin vasta maaliskuun alussa 
2010, kun uusista tabloideista oli teh-
ty testipainokset. 

Ilmoitusosasto esitti uudistuksen 
ohjausryhmässä, että Viikko-Kaleva 
ja Peto jatkaisivat ilmestymistään 
sellaisinaan syksyyn 2010. Uudistus-
ryhmän vetäjä ja kaikki jäsenet olivat 
kuitenkin yksimielisiä siitä, että myös 
nämä liitteet pitäisi uusia yhtä aikaa 
runkolehden kanssa, koska niiden ul-
koasu ja typografia koettiin kaikkein 
vanhentuneimmiksi koko Kalevassa.

Toimituksen nuorimpien jäsenten 
työryhmä teki esityksen Pedon säi-
lyttämisestä niin, että kelkkaa kään-
nettäisiin urbaanin kaupunkioppaan 
suuntaan, eli tapahtumavinkeille ja 
nuorten kaupunkikulttuurille annet-
taisiin enemmän tilaa. Työryhmän 
esitys ei mennyt läpi.

Sunnuntain 
alustus
Uudistusryhmän vetäjä Juha Tolo-
nen halusi, että minä keskityn ke-
vään viimeisiksi kuukausiksi Sunnun-
tai-liitteen ja Tärpin suunnitteluun, 
toki niin että graafinen neuvonantaja 
John Bark on tukena ja kommentoi 
suunnitelmia tarpeen tullen.  Bark 
piirsi liitteen logon ja ensimmäisen 
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uuret ikäluokat muistelevat 
60-lukua, jolloin kaikki muut-
tui. Nuoremmille kulta-aika 
on 70- tai 80-luku. Niitäkin on, 
joiden mielestä 90-luku oli hy-
vää aikaa. Lämpöisen nostalgi-

an viimeisin villitys on 00-luku, englannik-
si noughties. Vaikka nollavuosikymmen on 
vielä päällä, siitä on jo kirjoitettu kirjoja. 
Ajoissa on hyvä olla.

Brittitoimittaja Tim Footman uskoo, et-
tä 00-luku oli pelon ja teknologian aikakau-
si. Hän on havainnut pelon teknologiaa ja 
teknologian pelkoa. Sodasta ja terrorismis-
ta seuraa valvontaa, ja valvonnassa on omat 
harminsa. Joka päivä tulee vastaan uusia 
härveleitä, sovelluksia ja termejä, joilla in-
sinöörit ja nörtit orjuuttavat maailmaa.

Noughties on ”vuosikymmen, joka 
muutti maailman”. Tosin vain amerikkalai-
set ajattelevat, että terrorismi muutti ihan 
kaiken. Luovan luokan ihmiset taas usko-
vat, että Facebook, Twitter, MySpace ja You-
Tube ovat yhdessä vallankumous. 

Mistä kumpuaa tämä vimma paketoida lähi-
menneisyyttä kalenterivuosikymmenien 
mukaan? 

Historiantutkijat tietävät, ettei maail-
ma pyöri edes vuosisatojen mukaan. Arvos-
tettu Eric Hobsbawm esimerkiksi on sitä 
mieltä, että 1900-luku alkoi ensimmäises-
tä maailmansodasta ja päättyi sosialismin 
häviöön. Se siis sijoittuu aikavälille 1914–
1991. 

Vuosikymme-
nen identiteettiä et-
sivä Footman väittää, 
ettei 1.1.2000 ole kovin 
maaginen vedenjakaja, ei 
ainakaan koko maailmassa.

Silloin vuosi oli 1420 Riadissa, 
2543 Bangkokissa ja 5760 Jerusale-
missa. Aikaa lasketaan eri tavalla eri 
puolilla maailmaa. Todellisuus ei katso ka-
lenteria ja pane sitten tuulemaan. Vasta his-
toria näyttää, mikä aikakaudessa on oikeas-
ti tärkeää ja miten asiat sijoittuvat allakan 
mukaan.

Vuosikymmen voi olla turhan lyhyt histori-
alle, mutta trendi-ihmisille ja toimittajille 
se on viileä juttu. Sen aikana ehtii tapahtua 
paljon muodikasta ja arkinautintoihin vai-

kuttavaa. 
Vuosikymmeniä 
määritellään nuorisokulttuurien, vaattei-
den, musiikkityylien, mediakuvien ja täh-
tien mukaan. 

Ranskalainen antropologi Marc Augé 
arveli jo 15 vuotta sitten (kirjassaan Non-
Lieux, englanniksi Non-Places), että histo-
rian vauhti kiihtyy. Tuskin me olemme ai-
kuisiksi ennättäneet kun oma menneisyy-
temme jo on nostalgista historiaa. 

Palkitun Teema-kanavan ohjelmat vah-
vistavat Augén ajatuksen, jonka mukaan 
historia on kannoillamme. Se seuraa meitä 
kuin varjo tai kuolema. The Beatles, 1968, 
Vietnam, punk, Jane Fondan aerobic-vide-
ot ja Berliinin muurin murtuminen ovat 
merkittäviä tapahtumia kukin omalla ta-
vallaan. Vakava historia ja ohimenevät il-
miöt menevät iloisesti sekaisin varsinkin 
englantilaisissa dokumenttisarjoissa, joi-
ta eri sukupolvien rakkaat muistot ja aisti-
mukset pyörittävät.

90-luku tosin vaikuttaa aivan turhal-

ta vuosi-
kymme-

neltä – jopa 
englantilaisten 

mielestä. Siitä on 
tehty kirja nimeltä 

The Nineties: What the 
F—k Was That All About? 

(”90-luku: mitä v….a oikein ta-
pahtui?”). 

Mutta maaginen 00 se vasta on jotain. Oli 
9/11-iskut ja islamin nousu kartalle, mp3 
ja iPod, internetin sosiaaliset sovellukset 
ja blogit, World of Warcraft ja Taru sormus-
ten herrasta, Google ja Wii,  Big Brother ja 
Idols, Britney Spears ja Paris Hilton, globa-
lisaatio ja sen vastaisuus, talouskriisi ja il-
mastonmuutos. Tämä oli ja on hyvän sekä 
pahan vuosikymmen.

Voiko olla niin, että 00-luvulla kaikki 
muuttui? Tärkeintä ei ehkä olekaan totuus 
vaan se, miltä tuntuu. Katsotaanpa siis, mi-
tä merkki 00 todella nyt merkitsee. Näkö-
kulma on kansainvälinen, koska mitä ame-
rikkalaiset ja muut ulkomaanpellet sitten 
ikinä keksivätkään, se on heti täällä.

Suomessa voidaan toki muistella rokki-
bändien vientiä, kouluampumisia ja po-
litiikan rahasotkuja – jotka muuten osoit-
tavat, ettei Suomi todellakaan ole mikään 
saari vaan osa suurta maailmaa.

Kari Salminen, tekstit
Kalevan arkisto, kuvat

Nyt muistellaan 
00-lukua, joka päättyy 
aivan näillä näppäimillä.

Brittitoimittaja 
Tim Footman uskoo, että 

00-luku oli pelon 
ja teknologian aikakausi. 
Hän on havainnut pelon 

teknologiaa ja 
teknologian pelkoa.
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● 9/11 
Koska syyskuun 11. päivän terrori-iskut 
muuttivat Amerikkaa, ne muuttivat maail-
maa. Niistä alkoi kaksi sotaa, puhe islamis-
ta sekä pelon hallinnan ja yleisen valvonnan 
aikakausi. 

● Bush ja Orwell 
”Kun puhutaan sodasta, puhutaan tosiasiassa 
rauhasta”, sanoi George W. Bush, vuosikym-
menen vaarallisin koomikko. 

Yhdysvaltain presidentti tuotti materiaa-
lia poliittiselle satiirille ja toteutti George Or-
wellin antiikkisen pelon uuskielestä, jossa so-
ta on rauhaa.

● Ilmastosta on puhe
Ilmastonmuutoksesta tuli hitti ja kiistakapu-
la. Tieteen totuus ja kansanuskomukset tais-
televat yhä maapallon tulevaisuudesta. 

Samalla muut ympäristöasiat ovat jääneet 
paitsioon.

● Todellisuus tässä ja nyt
YouTube-videot, Abu Ghraib -valokuvat ja blo-
git nostivat todellisuuden arvoonsa. Telkka-
rin Idols ja Big Brother kehittivät uudenlaisen 
kuvitteellisen todellisuuden lajin. Totuus on 
suhteellinen ja myös viihteellinen käsite.

● Epätodellisuus lumoaa
Virtuaalielämään kutsuva Second Life ja pe-
laamisen tosissaan verkkoon vienyt World of 
Warcraft ovat kutsuneet verkostoitumaan, 
mutta sivusta katsoen ne voivat näyttää epä-
toden markkinoilta. 

Sama koskee muutenkin pelejä, joista tuli 
00-aikana massahupia – ja rahassa mitattuna 
isompia kuin elokuva tai musiikki.

● Tieto ja ilmaisu vapautuivat
Kun blogit alustivat kansalaisjournalismin, 
Google toi informaation massamitassa käyt-
töön ja Wikipedia teki tiedosta vapaata, sa-
maan aikaan yhteisöpalvelut Facebook ja 
Twitter saivat ihmiset viestimään keskenään 
maantieteestä piittaamatta. 

Nyt kaikilla on mielipiteitä, käytössään ta-
vat ilmaista ne ja parin klikkauksen päässä 
leikkipaikkoja, joissa voi kertoa kaverille, mi-
tä juuri tuli ajateltua ja syötyä.

● Shoppailemaan
Supermarkettiketjut ja ostoskeskukset kuin 
myös verkkokaupat ovat tehneet ostamisesta 
entistä helpompaa ja hauskempaa. 

Edes lama ei näytä nitistävän ostamisen 
huumaa.

● Pop eilen ja taas
Vuosikymmenen paras pop ja rock on ollut 
vanhaa. Led Zeppelin, The Beatles, Motown, 
Elvis, Abba, glam, punk ja disko ovat olleet 
muodissa. Klassisen rockin lehdet ja radioka-
navat pitivät huolta siitä, että 60- ja 70-lu-
vun äänet soivat kaikkialla.

● Elektroniikka välittää
Mp3-tekniikka, Applen iTunes-palvelu se-
kä iPhone-laite tai vaikka Amazonin Kindle-
lukulaite osoittavat, että kulttuuri sähköis-
tyy. Elokuva on muuttumassa kolmiulottei-
seen, digitaaliseen ja erikoistarkkaan (blu-
ray) muotoon. 

Älkää välittäkö, kyllä tekniikka välittää.

● Jumalan nimissä
Amerikassa ovat kamppailleet uudet ateistit 
ja kristilliset fundamentalistit, maailman mit-
takaavassa on havaittu kristillisen ja islami-
laisen kulttuuripiirin törmäys. Suomessakin 
totutellaan siihen, että uskoja ja uskomuksia 
on monenlaisia. 

Jumala on tärkeämpi kuin aikoihin, vaikka 
eletäänkin tieteen, järjen ja tekniikan aikaa.

����
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Puhelin tuuttaa. Kuuluisipa toisesta päästä 
pelkkä ”Majuri”, niin pääsisi kysymään, että 
majuri kuka.

Mutta ei. Eversti evp Pekka Majuri vastaa 
tällä kertaa puhelimeen koko nimellään. Ja 
kun tarkemmin ajattelee, ehkä juttu ei olisi 
niin kovin omaperäinen. Majuri vahvistaa, 
että samansuuntaisia mielihaluja on ilmen-
nyt muutamalla muullakin.

”Pitää täysin paikkansa. Juttuja on vaik-
ka kuinka paljon, jos niitä rupeaa muiste-
lemaan. Onhan se ollut hauska nimi varus-
miesajoista lähtien.”

Alokas Majuri herätti aikanaan luonnolli-
sesti hilpeyttä. Eniten hupia nimi tuotti kui-
tenkin sinä aikana, jolloin se oli kirjaimel-
lisesti miestä myöten: Majuri Majuri -kau-
si kesti viisi kuusi vuotta. Kun silloin vasta-
si puhelimeen sukunimellään, sai melko hy-
vällä todennäköisyydellä aikaan hölmisty-
neitä reaktioita.

Yksi yksittäinen nimeen liittyvä sekaan-
nuskin Majurin mieleen nousee:

”Olin pitkään pääesikunnassa töissä, ja 
kerran jotkut halusivat kysyä jotain erityis-
tä asiaa riittävän korkea-arvoiselta upseeril-
ta. Olivat päätelleet, että kyllä sen täytyy vä-
hintään majuri olla, että tietää näistä asiois-
ta jotain. He soittivat pääesikunnan keskuk-
seen ja pyysivät majurille, ja minullehan se 
tuli nimen perusteella. Siellä oltiinkin sitten 
ihmeissään, kun minä en tuntenutkaan asi-
aa ollenkaan. Että majuri mikä majuri!”

Majuri on suhtautunut niin nimeensä kuin sii-
tä aiheutuneisiin tilanteisiinkin pelkästään 
positiivisesti. Samaa sanoo omasta puoles-
taan Pohjolan tutkimusjohtajana toimiva 
analyytikko Jussi Hyöty. Vaikka mitäpä ne-
gatiivista siitä aikaan saisikaan, että moisel-
la nimellä on paiskattu juuri talouselämän 
asiantuntijaa.

Hyöty muistelee erään lehden tehneen 
kerran jutun, johon haastateltiin tarkoituk-
sella Olli Tuuria, Seppo Riskiä ja häntä itse-
ään. Analyytikko Hyöty on myös vakionimi 
huumorimielessä kootuilla listoilla, joilta 
löytyvät joka kerta esimerkiksi meteorologi 
Pekka Pouta ja Metsäteollisuuden tutkimus-
johtajana toiminut Aarni Metsä.

Yhdysvaltalainen käyttäytymistieteili-
jä Brett Pelham väittää, että oma nimi on 
tärkeässä roolissa esimerkiksi ammatin ja 
asuinpaikan valinnassa, sillä ihminen kallis-
tuu päätöksenteossa helposti sellaisten asioi-
den puoleen, jotka assosioi itseensä.

Hyöty ei kuitenkaan ole taipuvainen usko-
maan, että nimi vaikuttaisi alanvalintaan, 
alitajuisestikaan. Eikä hän arvele nimen tuo-
van myöskään ylimääräistä luotettavuutta 
ammatissaan. Mutta kyllähän se nyt positii-
visempia mielleyhtymiä aiheuttaa kuin esi-
merkiksi joku hakuammuntaan viittaava.

”Niin, tai vaikka Turska [merkitsee ta-
lousslangissa tappiota].”

Itse Hyöty ei kuitenkaan osaa ajatella nime-
ään hyötyä tarkoittavana sanana. Samanlai-
sen havainnon on tehnyt laukaalainen dra-
maturgi ja ohjaaja Aila Lavaste, joka kuuluu 
itse asiassa varsinaiseen Musta Pekka -peli-
korttien perheeseen: ex-mies Kimmo Lavas-
te ohjaa, tytär Saana Lavaste ohjaa ja poika 
Aleksi Lavaste opiskelee näyttelijäntyötä.

”Ei sitä itse mieti sillä tavalla, kun tietää 
nimen etymologian. Se on käännetty 30-lu-
vulla Lindströmistä, eikä se ole tarkoittanut 
silloin mitään. Silloin puhuttiin kulisseis-
ta. Itse koen nimen abstraktina, muutenkin 
kuin tästä syystä. En koe sanovani Aila Kulis-
si, kun sanon Aila Lavaste – saati että sanoi-
sin jotain Leipuri Pulla -tyyppistä.”

Lavastettakaan nimijutut eivät ole tym-
päisseet, vaikka hän on vastannut lukemat-

tomat kerrat samantyyppisiin nimeään kos-
keviin tiedusteluihin.

”Mutta ehkä siitä nyt ei osaa niin paljon it-
se riemuita kuin se, joka hiffaa tämän haus-
kuuden.”

Valtakunnan virallista Hauskaa Nimeä, Turun 
yliopiston kasvitieteellisen puutarhan yli-
puutarhurina työskentelevää Arno Kasvia, 
jutut ovat toisinaan jurppineet. Kun Kasvia 
haastateltiin tähän lehteen puolitoista vuot-

ta sitten, hän kertoi tapauksesta, jossa hänel-
tä meni työpaikka sivu suun nimiselkkauk-
sen takia. Vastavalmistuneena puutarhuri-
na hän ajatteli hankkia kokemusta joltain 
muultakin alalta ja päätyi hakemaan voilei-
pänissen paikkaa laivalta. Työnhakupuhelu 
kapteenille ei kuitenkaan mennyt ihan niin 
kuin piti.

”Kun hän kysyi, mitä olin siihen asti teh-
nyt, sanoin, että olen puutarhuri. Mies ky-
syi, että anteeksi, mikä se teidän nimenne 
oli. Sanoin, että Kasvi. Mies toisteli sitä muu-
taman kerran ja huusi sitten viereiseen pöy-
tään ruotsiksi, että kuuletko Pirkko, tääl-
lä on mies, joka väittää olevansa puutarhu-

ri Kasvi, ja että tämä kaveri ei varmasti ole ai-
van selvä. Minulta paloi pinna. Kun hän ky-
syi, että mikä teidän nimenne taas olikaan, 
sanoin, että Kankkunen tai jotain muuta yh-
tä typerää ja että kiitos, minulle riitti.”

Mutta entäpä jos nimi herättää vielä astetta 
hupaisampia mielleyhtymiä? Urologi Martti 
Ala-Oppaan puhelinnumeroa näppäillessä 
herää kysymys, onko hän ehkä joutunut ko-
kemaan jotain samanlaista kuin se miespar-
ka, jonka sukunimi oli Terska ja jolle pojat 
soittelivat kouluaikoina pilapuheluita, jois-
sa toistui aina sama kaava:

”Terska.”
”Hähähähä! Tuut...tuut...tuut...”
Mutta Ala-Opasta, Docrates Klinikalla työs-

kentelevää kirurgian ja urologian erikoislää-
käriä, naurattaa itseäänkin.

”Joo, olen monesti törmännyt tähän! Kun 
olin kirurgiaan erikoistuvana, gynekologit 
veistelivät kovasti, että eikö sinun olisi pitä-
nyt ryhtyä gynekologiksi, kun spesialiteetti 
oli tiedossa. Mutta kun sitten lipsahdin uro-
logian puolelle, siihen oli muita syitä kuin 
nimi, todellakin.”

Myös Ala-Oppaan mielessä oma nimi on ai-
na ollut irrallinen kaikista mielleyhtymistä.

”Totesin sitten myöhemmin, että katos 
vaan, tässähän on ihan järkeä tässä nimen ja 
meikäläisen symbioosissa. Etuahan siitä on 
minulle selvästi ollut, koska minua se ei hait-
taa ja potilaalle saadaan siitä hauska juttu, 
joka jää mieleen. Sehän on hyvä mainos mi-
nulle.”

No, pitäisiköhän sitä sitten ihan tietoisesti 
hyödyntää markkinoinnissa?

”En ole kehdannut, hehheh.”

Hanna Kuonanoja, teksti
Anna Saharinen, kuvitus

25. joulukuuta ei ole kenenkään nimipäivä.

KUN NIMI ON MIESTÄ MYÖTEN 
Joitakin ihmisiä vain on siunattu nimellä, joka sopii heille kuin nakki silmään.

”Totesin sitten myöhemmin, 
että katos vaan, tässähän on 
ihan järkeä tässä nimen ja 

meikäläisen symbioosissa. ”
– Urologi Martti Ala-Opas
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Duudsonit jatkavat omapäistä 
sekoiluaan Subilla. Uuden tuo-
tantokauden jaksot on kuvattu 
Lapissa Ylläksen maisemissa. 
Siellä kipua pelkäämättömät 
pohjalaiset hyppivät suoraan 
kuuseen, sukeltavat alasti jään 
alla ja ajavat rallia rinteessä se-
kä heikoilla jäillä. Saunanra-
kentaminenkin on tiedossa. Li-
säksi Jarppi havittelee pääsystä 
joulupukiksi, mutta tuskin ai-
van perinteiseksi, leppoisaksi 
valkoparraksi.

Sarjan aikana nähdään 
myös paloja siitä, miten Duud-
sonit valloittavat massiivisella 
livekiertueella Australiassa.

■ Sub
perjantai kello 21.30

Kivunsekaista 
sekoilua

Studio 54 oli legendaarinen 
newyorkilainen yökerho, jo-
ka oli 1970-luvulla muuta-
man vuoden kaikkien bailaa-
jien keskipiste. 54 – Nautinto-
jen Manhattan on nopeatem-
poinen bailudraama tuosta 
ajasta ja elämästä Ison Ome-
nan syntisimmässä ja seksik-
käimmässä yökerhossa. Klu-
bin taru päättyi omistajien 
petokseen.

Leffan keskiössä ovat New 
Jerseystä baarimikoksi pääty-
vä Shane (Ryan Phillippe), lu-
moava diskokuningatar Ju-
lie (Neve Campbell) ja laulaja-
lupaus Anita (Salma Hayek). 
Kiehtovaa mutta raadollista 
karusellia pyörittää Mike My-
ersin esittämä klubipohatta 
Steve Rubell.

■ Nelonen 
Perjantai kello 00.15

Bailupaikan 
pyhin ikoni

Palautteet
TV1: 020 690414 
tv.ohjelmapalaute@yle.fi , ww.yle.fi /tv1
TV2: 020 690 414
tv.ohjelmapalaute@yle.fi , ww.yle.fi /tv2
MTV3: (09) 6224 176
9700-8181, mtv@mtv3.fi , www.mtv3.fi 
Nelonen: 0600-1-4444
palaute@nelonen.fi , 
Ylen radiokanavat: 020 690414
yle.radio1@yle.fi 

PERJ ANT A I S T A  PERJ ANT A IH IN

15.–22.1.
Peto julkaisee katsotuimpien tv-kanavien ohjelmatiedot. 
Radio-ohjelmat sivulla 20.

Tuottaja Sirpa Heikkinen. Puhelin 044 7995 754. 
Sähköposti radio-tv@kaleva.fi 

M
aallikoilla on omat 
käsityksensä fi loso-
feista. Nehän ovat 
hullun hämäriä ih-
misiä, jotka ajat-
televat hankalasti 

ihan työkseen. 
Yksi ei usko, että pöytä on ole-

massa. Toisen mielestä historia 
on vain hengen toteutumista. Kol-
mannen mukaan maailma on 
pelkkää kieltä.

Jotkut ovat lähes vaarallisia. Nat-
sit sovelsivat omiin tarkoituksiin-
sa Friedrich Nietzschen ajatuk-
sen yli-ihmisestä. Martin Heideg-
ger fl irttaili natsismin ja Jean-Paul 
Sartre stalinismin kanssa.

Slovenialainen Slavoj Žižek on 
parin uuden kirjasuomennok-
sen ohella nyt myös kahden tv-oh-

jelman arvoinen viisas sekoilija. 
Toinen esittelee miehen ajatuksi-
neen, ja toisessa fi losofi  itse selvit-
tää tukka pystyssä ja silmät leimu-
ten, miten fi losofi nen taide eloku-
va on.

Žižek on amerikkalaisten mieles-
tä sekä ”lännen vaarallisin fi losofi ” 
että ”kulttuuriteorian Elvis”. 

Ajattelija uskoo Jacques Laca-
nin psykoanalyysiin ja Karl Mar-
xin yhteiskuntaoppiin. Hänen 
mielestään kapitalismi on ryös-
täytynyt niin vapaaksi, että siihen 
oikea vastaus on vain totalitaris-
mi. Hänen mukaansa kommunis-
tisen Kiinan kapitalismi on vain 
uusi versio 1800-luvun mallista, 
jota harvat veivät ja massat viki-
sivät. 

Žižek katsoo, että lännen on tur-
ha parkua terrorismin vuoksi, sillä 
se on vain näkyvä epätoivon ilmaus 
kapitalismin ja demokratian har-
joittaman rakenteellisen väkival-
lan edessä. 

Ja vielä: Žižekin mielestä vastak-
kainasettelun aika ei suinkaan ole 
ohi vaan vasta alkamassa. 

Populistien muukalaisviha 

on vain vinoutunut reaktio pää-
oman siunaamaan tapaan tuo-
da rikkaisiin maihin halpaa ulko-
maista työvoimaa. Populistien pi-
täisi vain heivata rasismi ja koh-
distaa hyökkäykset politiikkaan 
ja talouteen, joka tarvitsee uu-
sia riistettäviä voidakseen laskea 
palkkoja eli parantaa kannatta-
vuutta.

Ikävää vain, että vasemman lin-
jan vaihtoehto ja varsinkaan sosi-
alismi eivät ole muodissa, vaikka 
niiden pitäisi olla. Globaalin kapi-

talismin ryöstämät ihmiset eivät 
enää osaa nähdä vallitsevalle me-
nolle mitään vaihtoehtoa. 

Vastarinta ei enää kanavoidu 
politiikkaan vaan siellä täällä tur-
hiksi ilkivallanteoiksi, populisti-
seksi paasaamiseksi tai terroris-
miksi.

Žižek on entinen poliitikko ja nykyi-
nen rauhanhäiritsijä. Hän osaa hie-
nosti popularisoida vaikeaa teori-
aa. Kun psykoanalyysiä ja vallanku-
mouksen teoriaa kuvitetaan Mat-
rixilla tai Alfred Hitchcockilla, 
maallikollakin on mahdollisuus 
päästä jyvälle. 

Samaa mieltä ei tarvitse olla, 
mutta se on varmaa, että herra Ž 
ja hänen žižekosofi nen ajattelunsa 
viihdyttävät vallan vimmatusti.

Kari Salminen

Žižek! 
■ Yle Teema 

Keskiviikkona klo 20.50

Kolmiosainen sarja 
Elokuvan kätketty kieli 

alkaa Teemalla 27.1.

Ž niin kuin Žižekosofi a
Outoja nuo 
fi losofi t – ja 
varsinkin herra 
Slavoj Žižek

Astra Taylorin ohjaama dokumentti slovenialaisesta fi losofi sta, lacanilaisuudesta ja marxilaisesta historian analyysista ammentavasta Slavoj Žižekista.

Populistien 
muukalaisviha on vain 

vinoutunut 
reaktio pääoman 

siunaamaan tapaan 
tuoda rikkaisiin maihin 

halpaa ulkomaista 
työvoimaa.

Ylläksellä otetaan duudsonista 
mittaa. Kuvassa on Jarppi.

�������� 9.–15.4.
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PERJANTAI 9.4.

Balls of Fury – pallot liekeissä
Nelonen kello 21.00
(Balls of Fury, USA, 2007, 86’) En-
tinen pingiksen superlupaus, ny-
kyinen luuseri kutsutaan apuun 
mystisen rikollispomon kiinnisaa-
miseksi. Halpaa huumoria viljele-
vä komedia saa aikaan muutaman 
nauruntirskahduksen, pääasias-
sa Christopher Walkenin outoilun 
vuoksi. O: Robert Ben Garant. N: 
Dan Fogler, Christopher Walken.
**

Irlannin poika (K15)
TheVoice/TvViisi kello 21.00
(Irish Jam, USA, 2006, 89’) Räppää-
vä pikkurikollinen voittaa puoliva-
hingossa runokilpailun, josta vei-
jari saa palkinnoksi kapakan Irlan-
nista. Heppoinen komedia yrittää 
riipiä nauruja kahden eri kulttuu-
rin kohtaamisesta. O: John Eyres. 
N: Eddie Griffi n, Dudley Sutton.
*

Miestä ei voi raiskata (K15)
YleTeema kello 21.45
(Suomi-Ruotsi, 1978, 99’) Märta 
Tikkasen romaaniin perustuva 
draama naisesta, joka joutuu rais-
katuksi. O: Jörn Donner. N: Anna 
Godenius, Gösta Bredefeldt.
***

Clearing
MTV3 kello 22.35
(USA, 2004, 95’) Hyvät näyttelijät 
menevät haaskiolle elottomassa 
jännitysdraamassa varakkaasta 
bisnesmiehestä, joka joutuu epä-
toivoisen miehen kidnappaamak-
si. O: Pieter Jan Brugge. N: Robert 
Redford, Helen Mirren.
**

Juoksuhaudantie
TV1 kello 23.05
(Suomi, 2004, 113’) Kari Hotakai-
sen romaaniin perustuva draama 
miehestä, joka haluaa täydellisen 
talon. Huumoriakin sisältävä elo-
kuva on kokonaisuutena jotenkin 
nihkeä. O: Veikko Aaltonen. N: Ee-
ro Aho, Tiina Lymi.
**

Cyborg (K18)
Nelonen kello 00.05
(USA, 1989, 82’) Tulevaisuuden 
nyrkkisankari etsii lääkettä maa-
ilmaa  vaivaavaa ruttoa vastaan 
b-toimintaseikkailussa. O: Albert 
Pyun. N: Jean-Claude Van Damme, 
Deborah Richter.
*

LAUANTAI 10.4.

Komisario Palmun erehdys
TV2 kello 13.40
(Suomi, 1960, 103’) Joel Rinteen 
esittämä mainio komisario selvit-
tää rikkaan playboyn murhaa Hel-
singissä. Kotimaisen dekkarielo-
kuvan merkkiteos on Mika Walta-
rin luoman Palmu-sarjan ensim-
mäinen elokuva. O: Matti Kassila. 
N: Joel Rinne, Matti Ranin.
****

Juntit Beverly Hillsissä
MTV3 kello 15.35
(Beverly Hillbillies, USA, 1993, 94’) 
Vanhaan tv-sarjaan perustuva ko-
media öljyllä rikastuneista puna-
niskoista, jotka muuttavat Bever-
ly Hillsin ökyalueelle. O: Penelope 
Spheeris. N: Diedrich Bader, Dab-
ney Coleman.
**

Salamaseepra
Nelonen kello 16.45
(Racing Stripes, USA, 2005, 97’) Sin-

nikäs Seepra haluaa kilpahevoseksi 
ennalta-arvattavassa koko perheen 
seikkailussa. O: Frederik Du Chau. 
N: Aleksi Sariola, Jarmo Mäkinen.
**

Purppuravirrat (K15)
Nelonen kello 21.00
(Les Rivières Pourpres, Ranska, 
2001, 101’) Ranskalaispoliisit selvit-
tävät alpeilla tapahtuneita raako-
ja murhia rikostrillerissä, joka yrit-
tää kovasti näyttää Hollywoodin-
sukulaisiltaan. O: Mathieu Kasso-
vitz. N: Jean Reno, Vincent Cassel.
***

Signs (K15)
TheVoice/TvViisi kello 21.00
(USA, 2002, 101’) Viihdyttävä tie-
teisjännäri, jossa vaimonsa kuole-
man takia uskonsa menettäneen 
yksinhuoltajapapin tiluksille hiip-
pailee viekkaita avaruusolioita. O: 
M. Night Shyamalan. N: Mel Gib-
son, Joaquin Phoenix.
***

Mustat palmupuut
FST5 kello 21.30
(Svarta palmkronor, Ruotsi, 1967, 
102’) Viinalle persot ruotsalaisme-
rimiehet seikkailevat Etelä-Ameri-
kassa kelvollisessa draamakome-
diassa. O: Lars-Magnus Lindgren. 
N: Max von Sydow, Bibi Andersson.
***

Silmä silmästä (K15)
TV2 kello 22.05
(Jeremiah Johnson, USA, 1972, 108’) 
Erakkomies ottaa yhteen intiaani-
en kanssa komeassa länkkärissä, jo-
ka sijoittuu 1800-luvun loppupuo-
len Yhdysvaltoihin. O: Sydney Pol-
lack. N: Robert Redford, Will Greer.
****

Elisabet (K15)
MTV3 kello 22.30
(Elizabeth, Englanti, 1998, 124’) Ca-
te Blanchett tulkitsee kuningatar 
Elisabet ensimmäistä näyttävässä, 
mutta sisällöltään viileässä histori-
adraamassa. O: Shekhar Kapur. N: 
Cate Blanchett, Joseph Fiennes.
***

Kama sutra (K15)
YleTeema kello 22.30
(Intia, 1996, 117’) 1500-luvun intia-
laisnaiset rakastavat kiihkeästi ul-
koiseen näyttävyyteen panostavas-
sa draamassa. O: Mira Nair. N: Indi-
ra Varma, Sarita Choudsury.
**

Purppuravirrat 2  – 
Ilmestyskirjan enkelit (K15)
Nelonen kello 00.15
(Les Rivières Pourpres II – Les anges 
de l’apocalypse, Ranska-Italia-Bri-
tannia, 2004, 94’) Ranskalaispolii-
sit palaavat ratkomaan lisää raako-
ja murhia toimintajännärissä, jo-
ka alkaa mennä jo naurettavuuden 
puolelle yliluonnollisine synkiste-
lyineen. O: Olivier Dahan. N: Jean 
Reno, Benoit Magimel.
**

SUNNUNTAI 11.4.

Valasratsastaja
MTV3 kello 14.45
(Whale Rider, Uusi-Seelanti, 2002, 
98’) Sympaattinen koko perheen 
draama, jossa pikkutyttö opettaa 
vanhemmille avarakatseisuutta. O: 
Niki Caro. N: Keisha Castle-Hughes, 
Rawiri Paratene.
****

Kino Klassikko: Afrikan aarre
YleTeema kello 18.00
(Beat the Devil, Englanti, 1953, 
89’) Kelvollinen satiiri, jossa ryh-

mä keinottelijoita seikkailee 
Pohjois-Afrikassa uraanin kiil-
to silmissään. O: John Huston. N: 
Humphrey Bogart, Jennifer Jones.
***

Mustakarhu Benin pako vuoristossa
TheVoice/TvViisi kello 19.00
(Gentle Ben: Terror on the Moun-
tain, USA, 2002, 85’) Poika ja mus-
takarhu seikkailevat vuoristossa 
koko perheen tv-seikkailussa. O: 
David Cass, Sr. N: Dean Cain, Rei-
ley McClendon.
*

Harold Lloyd: Kysy isältä
FST5 kello 19.16
(Ask Father, USA, 1919, 14’) Sulhol-
la on vaikeuksia saada naimalu-
pa lyhyessä mykkäkomediassa. O: 
Hal Roach. N: Harold Lloyd, Walla-
ce Howe.
***

Collateral – väärä aika, väärä 
paikka (K15)
Nelonen kello 21.00
(Collateral, USA, 2004, 114’) O: 
Michael Mann. N: Tom Cruise, Ja-
mie Foxx. Lisää elokuvasta ohessa.
****

Me kaksi ja Irene (K15)
Sub kello 21.00
(Me, Myself and Irene, USA, 2000, 
112’) Jim Carreyn esittämä skitso-
freenikko poliisi pelastaa pinteessä 
olevan todistajan Farrellyn veljes-
ten hetkittäin hauskassa matkako-
mediassa. O: Bobby ja Peter Farrel-
ly. N: Jim Carrey, Renée Zellweger.
***

MAANANTAI 12.4.

Superman Returns
Sub kello 21.00
(USA, 2005, 144’) Teräsmies pa-
laa Metropolikseen vuosien pois-
saolon jälkeen. Sarjakuvasanka-
rin elokuvasarjan uudelleenkäyn-
nistys on jopa yllättävän tylsä toi-
mintaseikkailu. O: Bryan Singer. 
N: Brandon Routh, Kate Bosworth.
**

Poikkeusreitti
TheVoice/TvViisi kello 22.00
(Diverted, USA, 2008, 85’) Terroris-
ti-iskut pakottavat tuhannet len-
tomatkustajat jumiin pikkukau-
punkiin tavanomaisessa tv-draa-
massa. O: Alex Chapple. N: Shawn 
Ashmore, David Suchet.
**

Kino Kauko: 4:30
YleTeema kello 22.30
(Singapore, 2005, 93’) Hiljainen ja 
hidastempoinen draama pikkupo-
jasta, joka vakoilee naapurin mies-
tä. O: Royston Tan. N: Kim Young-
jun, Xiao Li Yuan.
***

TIISTAI 13.4.

Yhden yön hinta
TV2 kello 12.55
(Suomi, 1952, 73’) Poliisit jahtaa-
vat rikollisia Edvin Laineen toti-
sessa rikosdraamassa. O: Edvin Lai-
ne. N: Joel Rinne, Eila Peitsalo.
***

Kuolleiden runoilijoiden seura
TheVoice/TvViisi kello 21.00
(Dead Poets Society, USA, 1988, 
123’) Idealistinen opettaja innos-
taa poikakoulun oppilaat tarttu-
maan hetkeen laadukkaassa kou-
ludraamassa. O: Peter Weir. N: Ro-
bin Williams, Ethan Hawke.
****

Todellinen lady
Liv kello 21.00
(A Good Woman, Espanja-Italia-Bri-
tannia-Luxemburg-USA, 2004, 89’) 
Miestennielijän maineessa oleva 
nainen iskee silmänsä nuoreen, rik-
kaaseen mieheen laimeassa draa-
massa, joka perustuu Oscar Wilden 
näytelmään. O: Mike Barker. N: He-
len Hunt, Scarlett Johansson.
**

Luottamus
YleTeema kello 22.15
(Suomi-Neuvostoliitto, 1976, 94’) 
Itsenäisyyttä hamuavat suoma-
laiset matkaavat Leninin juttusil-

le kankeassa draamassa. O: Edvin 
Laine, Viktor Tregubovits. N: Gö-
ran Schauman, Ekke Hämäläinen.
**

Stargate – tähtiportti
TV2 kello 23.15
(Stargate, USA, 1994, 117’) Tutkija-
ryhmä joutuu egyptiläisiä muistut-
tavien avaruusolioiden maahan ta-
sapaksussa tieteisseikkailussa, jo-
ka poiki tv-sarjan. O: Roland Emme-
rich. N: Kurt Russell, James Spader.
**

KESKIVIIKKO 14.4.

Hormoonit valloillaan
TV2 kello 12.55
(Suomi, 1948, 70’) Johtaja ottaa 
nuorentavaa hormonilääkettä Ar-
mas J. Pullan tekstiin perustuvas-
sa farssissa. O: Orvo Saarikivi. N: 
Joel Rinne, Hilkka Helinä.
**

Hamlet
YleTeema kello 18.30
(Britannia, 1948, 150’) Sir Lauren-
ce Olivierin tähdittämä ja ohjaa-
ma hieno Shakespeare-fi lmati-
sointi kuuluu alansa parhaimmis-
toon. O: Laurence Olivier. N: Lau-
rence Olivier, Jean Simmons.
****

Kung fu killer (K15)
TheVoice/TvViisi kello 21.00
(USA, 2008, 93’) Eläkeikäinen 
nyrkkisankari lähtee kostoretkel-
le Shanghaihin tylsähkössä tv-toi-
mintaelokuvassa. O: Philip Spink. 
N: David Carradine, Lim Kay Tong.
**

TORSTAI 15.4.

Ali
TheVoice/TvViisi kello 21.00
(USA, 2004, 150’) Laadukas, mutta 
raskaasti ylitpitkä urheiludraama 
nyrkkeilylegendojen kuninkaasta, 
Muhammad Alista. Pääosassa Bel 
Airin prinssi. O: Michael Mann. N: 
Will Smith, Jamie Foxx.
***

Lantana
YleTeema kello 21.55
(Australia, 2001) Australialaisten 
monimutkaiset ihmissuhteet nou-
sevat murhan myötä pintaan hy-
vin näytellyssä draamassa. O: Ray 
Lawrence. N: Anthony LaPaglia, 
Barbara Hershey.
****

Luther
TV1 kello 22.45
(Saksa, 2003, 119’) Urhea munkki 
kamppailee katolista kirkkoa vas-
taan 1500-luvun Saksassa. Tunne-
tun uskonpuhdistajan tarinaa ker-
taava historiankuvaus jää kaut-
taaltaan tasapaksuksi. O: Eric Till. 
N: Joseph Fiennes, Alfred Molina.
**

Riverman (K15)
MTV3 kello 23.30
(USA, 2004, 90’) Uhrilampaat-elo-
kuvaa muistuttava jännäri etsiväs-
tä, joka kääntyy vangitun sarjamur-
haajan puoleen saadakseen toisen  
murhamiehen kiinni. O: Bill Eagles. 
N: Bruce Greenwood, Cary Elwes.
**

Ilmassa (K15)
TV2 kello 23.50
(The Flyer, Etelä-Afrikka, 2005, 92’) 
Nuori pikkurikollinen innostuu 
trapetsitaiteilusta kelvollisessa 
kasvudraamassa. O: Revel Fox. N: 
Ian Van Der Heyden, Craig Palm.
***

Los Angelesissa taksia työkseen 
ajavan Maxin (Jamie Foxx) yö-
vuoro muuttuu yllättäen hen-
genvaaralliseksi, kun kyytiin 
tuppaa vaativa Vincent (Tom 
Cruise), joka haluaa käyttää 
kuskin palveluita henkilökoh-
taisten asioidensa hoitamiseen 
koko illan ajan.

Rahan tarpeessa oleva Max 
tarttuu taloudellisesti kiinnos-
tavaan tarjoukseen, mutta pian 
omasta limusiinifi rmasta haa-
veilevalle kuskille alkaa valje-
ta, että kyytiläisen pysähtymis-
paikkojen perässä seuraa veri-
vana, joka on illan aikana kas-
vamassa joeksi.

Ohjaaja Michael Mannin dy-
naaminen ja viileän tunnel-
mallinen rikosjännäri kertoo 
suurkaupungin öiseen sykkee-
seen piiloutuvasta väkivallas-
ta. Harmaahapsiseksi maskee-
rattu Tom Cruise tekee kylmä-
verisenä ammattitappajana yh-
den 2000-luvun parhaista roo-
leistaan.

Jamie Foxx onnistuu hänkin 
taksikuskina, josta mies raken-
taa helposti samaistuttavan ja 
sympaattisen hahmon.

Taneli Kärki

Collateral – väärä aika,
 väärä paikka (K15)

■ Nelonen
Sunnuntaina kello 21.00

****

Suurkaupungin susi

Palkkamurhaaja Vincent (Tom 
Cruise) joutuu välillä ojenta-
maan niskuroivaa taksikuskiaan 
Maxia (Jamie Foxx) sunnuntai-
illan rikosjännärissä.

Tassutukset:
Taneli Kärki
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Osa Jigokudanin laakson lumiapinoista eli japaninmaka-
keista on löytänyt kuumista lähteistä lokoisan 
oleskelupaikan.
■  TV1 kello 18.45

Lääkäri Christian Jessen 
laittaa dieetit vaihtoon.
■  Sub kello 15.40

Ihmisvasara Guy 
Bavli nähdään Jim Salabim 
Taikashow’ssa.
■  TV2 kello 19.40

Komisario Palmu (Joel Rinne), komisario Palmun apulainen 
Toivo (Matti Ranin) ja etsivä Kokki (Leo Jokela) nähdään 
ensimmäisessä Palmu-elokuvassa.
■  TV2 kello 13.40

Lauantai 10.4.
TV1 TV2 MTV3 NELONEN SUB YLE TEEMA

05.00 Piilosana
06.00 Mikämikä-tvpeli
07.00 Tellus-tietovisa
07.45 Pikku Kakkonen
07.47 Pikku Kakkosen posti
07.54 Saari
07.57 Pasin ja Kielon valta-

kunta
08.09 Ludovic
08.23 Maikki ja pelottava 

Pontso
08.47 Hotelli Ulappa
09.00 GALAXI
09.01 Anna ja lohikäärme
09.27 Futaajat
09.41 Vasikantanssi: Isä
10.00 Taotao, pieni panda-

karhu
10.25 Tartu Mikkiin
11.15 Peliuutiset
11.45–13.10 Pieni talo 

preerialla
13.15 Kolmen kopla
13.40 Komisario Palmun 

erehdys
15.25 Luontokuvaaja 

vaarassa
15.45 Puskuri
16.15 Riskirajoilla: Amazo-

nia luotaamassa
16.45 V75-ravit
17.20 Pressiklubi
18.00 Matkapassi: Kreikka
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen kevätsää
19.10 Mummo
19.40 Jim Salabim Taikashow
20.25 Kolmen kopla
20.50 Kettu
21.50 Uutiset ja sää
21.55 Urheiluruutu
22.05 Silmä silmästä (K15)
23.55 Da Vincin murha-

tutkimukset (K15)
00.40 Yle Live: Sonisphere 

2009
01.30– 02.00 Tellus-tietovisa

08.00 Tv-uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 

Ihmeelliset uskon-
menot

09.00 Tv-uutiset
09.05 Ykkösen aamu-tv
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Ihmiskunnan aarteita
11.00 Tv-uutiset
11.05 Pisara
11.10 Prisma: Ida-fossiilin 

tarina
12.10 Prisma Studio
12.40 Voimala
13.30 Strada
14.00 Puutarhan lumoissa: 

Vuoden ympäri
14.30 Dibleyn kirkkoherra
15.10 Eläinten elämää 

maalla ja merellä
15.25 Tohtori Kiminkinen
15.55 Holby Cityn sairaala
16.55 Viittomakieliset 

uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.05 Kotikatu
18.00 Kuuden Tv-uutiset 

ja sää
18.10 Urheiluruutu
18.15 Isot ja pienet
18.45–19.35 Avara luonto: 

Lumiapinan kuuma 
kylpy

19.40 Midsomerin murhat 
(K13)

20.30 Tv-uutiset ja sää
20.45 Lotto ja Jokeri
20.51 Urheiluruutu
21.15 Ihmisten puolue
21.30 Make up!
22.00 Uutisvuoto

Vieraina ovat kirjailija 
Tuomas Kyrö ja näytte-
lijä Kristiina Halttu.

22.30 Benidorm
22.55 Fitz ratkaisee
23.45–00.15 Strada

04.00 Teematieto
07.30 Opettaja.tv
09.00 Koulupalvelu
09.50 Pykäliä ja purtavaa
10.20 Japania Erinin kanssa
10.45 Afrikan sinfonia
11.45 Ooppera-ilta: 

Ovela kettu
13.30 Kolmas ulottuvuus: 

Paholaisen kaivos
Dokumenttielokuva 
nuorista pojista, jotka 
työskentelevät Cerro Ri-
con hopeakaivoksissa.

14.55 Studio Kotro
15.20 Maailmanmatkaaja 

arkkitehtuuriretkillä
Dan Cruickshank 
esittelee mm. Siinaissa 
sijaitsevan Pyhän 
Katariinan luostarin. 

16.10 Onko naisen 
haluttomuus sairaus?

17.10 Tiededokumentti: 
Naisten Viagra

18.04 Kalevala nyt
18.10 Historia: Kertomus 

taistelusta
19.05 Arbatin lapset
19.54 Kalevala nyt
20.00 Talo Ranskassa
20.45 Rakennustaiteen 

aarteita
Bambergin tuomio-
kirkko. Arkkitehtonisia 
lyhytdokumentteja 
Euroopan merkittävistä 
keskiaikaisista raken-
nuksista.

20.55 Lapset puhuvat
21.00–00.20 Teemalauantai: 

Intohimojen Intia
21.00 Rakkautta 

intialaisittain
22.30 Kama sutra (K15)
00.20 Hävystä häpeämättä
01.10 Jools Holland show
02.10–04.00 Teematieto

11.15 Ostos-tv
14.15 E! Hyvältä näyttää

Kulahtanut viherpii-
pertäjä. Ekologisuutta 
arvostava Heather ei 
ole uusinut vaatekaap-
piaan vuosikausiin ja 
pukeutuu edelleen pon-
choihin ja kaapuihin, 
jotka osti kirpputorilta 
lukioaikoinaan.  

15.10 E! Stailaa kotini!
Vastavihittyjen Elisan 
ja Danin makuuhuone 
kaipaa romantiikan 
tuntua.  

15.40 Dieetit vaihtoon!
16.40 Mad TV
17.30 Xtra Factor

Miten fi nalistit valmis-
tautuvat sunnuntain 
suoraan lähetykseen?

18.00 Meidän häät
19.00 American Idol
21.00 Rimakauhua ja 

rakkautta
Fantastista seksiä. 
Kyllä, ei, ehkä - tuttuja 
sanoja myös sänky-
kamarissa. Auttaisiko 
kirjaviisaus? Entä 
yksityisopetus?

22.00 Top Chef
Kulissien takaa.

23.00 Heroes
Pimennys: osa 1. 
Auringonpimennys 
vie sankareilta heidän 
erikoiskykynsä.

00.00 Miami Vice
Kultainen kolmio.

01.00 Ultimate Fighter (K15)
Rähinä päälle. 

01.50 Teräspallit (K13)
Herra Sopimaton käy 
ostoksilla kaoottisin 
seurauksin. 

02.20–03.20 Petolliset

09.00 Veneilyn maailma
09.30 Start!
10.00 Eläintenpelastustiimi
10.30 Eläintenpelastustiimi
11.00 Eläintenpelastustiimi
11.30 Kellarin kunkku
12.00 Snoukkabisnes
13.05 Kyle XY

Edessä loistava 
tulevaisuus.

14.05 Anna Eriksson: 
Garden of Love

14.15 Kaikki rakastavat 
Raymondia

14.45 Kaikki rakastavat 
Raymondia

15.15 Kaikki rakastavat 
Raymondia

15.45 Kaikki rakastavat 
Raymondia

16.15 Kaikki rakastavat 
Raymondia

16.45 Elokuva: Salamaseepra
Ihastuttava koko per-
heen elokuva sirkuksen 
kyydistä jääneestä 
seepravarsasta.

18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Brittien Gladiaattorit
20.00 Usko tai älä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Purppuravir-

rat (K15)
Alppien jylhiin 
maisemiin sijoittuva 
menestystrilleri.

23.05 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 American Chopper
00.15–02.15 Elokuva: 

Purppuravirrat 2 – 
Ilmestyskirjan enkelit 
(K15)
Pääosissa: Jean Reno, 
Benoit Magimel, Chris-
topher Lee.

02.30–06.00 Älypää-TV

06.00–07.15 Se Oikea
07.45 Uki
07.50 Kikoriki
08.20 Chuggington
08.35 Disney: Nalle Puhin 

uudet seikkailut
09.00 Winx-klubi
09.25 Code Lyoko
09.50 Horseland – heppa-

jengi
10.15 Prätkähiiret
10.40 Woimaxi
11.10 Mitä tänään 

syötäisiin?
11.15 FUTIS+
11.45 Jalkapalloa: UEFA 

Europa League 
-maalikooste

12.15 Iceman Kuusamo 
Lapland

13.15 Pilanpäiten
13.30 Kaikkea sitä näkee
13.35 Lomaräätälit
14.05 Salatut elämät
14.35 Salatut elämät
15.05 Salatut elämät
15.35 Lauantain perhe-

leffa: Juntit Beverly 
Hillsissä

17.25 Star Wars: 
The Clone Wars
Mandaloren salajuoni. 

17.55 Top Gear
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Lomaräätälit
20.00 Biisikärpänen
21.00 Selviytyjät

Jälleennäkeminen. 
21.50 Pilanpäiten
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.25 Lotto ja Jokeri
22.30 Elisabet (K15)
01.00 Kasvottomat sotilaat
01.55 Televisa
02.55–06.00 Se Oikea

JIM
6.00 Älypää kuvavisa. 7.30 Ostosruutu. 8.30 
Ostosruutu. 9.30 Unitupa. 10.00 Huikeat 
vempaimet. 10.30 Maailman parhaat 
kalapaikat. 11.25 Chopper Challenge. 12.15 
Expedition – Tutkimusmatkalla. 13.10 JIM D 
Henkilökuva: Salma Hayek. 14.10 Uhkaroh-
keat metsurit. 15.05 Maailman oudoimmat 
ruoat. 16.00 Koukussa kalastukseen. 16.30 
Eräkuksa. 17.00 James Martinin ranska-
lainen keittiö. 17.30 Tylerin ruokamatkat. 
18.00 Kiinteistökauppaa maailmalla. 18.30 
Keittiökaaos. 19.00 Poliisit. 19.30 Poliisit. 
20.00 Poliisit. 20.30 Poliisit. 21.00 JIM D: Ar-
voitusta ratkomassa. 22.00 Sali. 22.30 Sali. 
23.00 Gene Simmonsin sukukalleudet. 23.30 
Liian seksikkäät mainokset. 0.00 Amerikan 
rajalla. 1.00 Ongelmia paratiisissa. 2.00 
Gumball-ralli. 2.30 Ostosruutu. 2.45-6.00 
Älypää kuvavisa. 

Nelonen Sport
18.00 MotoGP LIVE: 125cc vapaat harjoituk-
set 2. 19.00 MotoGP LIVE: MotoGP vapaat 

harjoitukset 2. 20.00 Yleisurheilun maailma. 
20.30 Jääkiekkoa: SM-liiga, 1. semifi naali. 
22.30-0.00 Golfi a LIVE: US Masters. 

Eurosport
9.30 FIA WTCC/Vakioautojen MM-sarja: 
Inside WTCC -makasiini. 10.00 Painonnosto: 
EM-kilpailut, miehet 85 kg, Minsk, Valko-
Venäjä. 11.00 Painonnosto: EM-kilpailut, 
naiset 75 kg, Minsk, Valko-Venäjä. Suora. 
12.45 Curling: Miesten MM-kilpailut, playoff, 
Cortina d Ampezzo, Italia. Suora. 14.00 Pai-
nonnosto: EM-kilpailut, miehet 94 kg, Minsk, 
Valko-Venäjä. Suora. 16.00 Jalkapallo: 
Saksan Bundesliiga, otteluennakko, Saksa. 
Suora. 16.30 Jalkapallo: Saksan Bundeslii-
ga, Werder Bremen – Freiburg. Suora. 18.30 
WATTS. 18.45 Curling: Miesten MM-kilpailut, 
välierät, Cortina d Ampezzo, Italia. Suora. 
20.30 Tanssiurheilu: Salsanäytös, Monaco. 
22.00 Kamppailulajit: Fight Club, Klash-
fi naali. 0.30 Painonnosto: EM-kilpailut, 
naiset +75kg, Minsk, Valko-Venäjä. 1.45 
Painonnosto: EM-kilpailut, miehet 94 kg, 
Minsk, Valko-Venäjä. 

The VoiceTV Viisi
8.00 Viikonloppu Voicella. 10.00 Heräämö 
Best Of. 11.00 Viikonloppu Voicella. 12.00 
Suomen Virallinen Latauslista. 13.00 
Viikonloppu Voicella. 14.00 The Voice 
Special. 14.30 POP. 15.00 100% Rock. 
16.00 Viikonloppu Voicella. 17.00 Killer 
Karaoke. 18.00 TV Viisi: Pieni pariskunta. 
18.30 TV Viisi: Ylipainoinen perhe. 19.30 TV 
Viisi: Kuinka rikastuit?. 20.00 TV Viisi: Taika-
temput paljastuvat. 21.00 TV Viisi: Elokuva: 
Signs K-15. 23.05 TV Viisi: Late Night with 
Jimmy Fallon. 0.05 TV Viisi: 70’s show. 0.35 
TV Viisi: Aleksi Litovaara Snowboarding. 
0.55 Killer karaoke. 1.55 Me Rakastamme 
Musiikkia. 

MTV
6.00 MTV Breakfast Club. 8.10 Top 25 
Most Played. 10.10 Paris Hilton’s My New 
Bff. 11.00 The Hills. 11.30 The City. 12.00 
MTV Marathon: Disaster Date. 18.10 Teen 
Mom. 19.05 Peak Season. 19.30 Peak 
Season. 20.00 Daddy’s Girls. 20.25 Teen 

Cribs. 20.50 My Super Sweet 16. 21.20 
40 Naughtiest Celebrity Scandals 2. 22.10 
Scream Queens. 23.05 Jersey Shore. 0.00 A 
Double Shot at Love with the Ikki Twins. 1.00 
After Hours. 

TV7
8.30 Sanan silta. 9.00 Koulun jälkeen. 9.30 
Lentävä talo. 10.00 Uudistunut työelämä. 
10.30 Benny Hinn – Haastattelussa T. D. 
Jakes 2. 11.00 Yliluonnollista. 11.30 Isän-
nän pöydässä. 12.00 Leo Meller ja ystävät. 
12.30 TV7 Israel News. 12.40 Sateet 
lähetä. 13.40 Pawson. 14.50 Lähetyskäsky. 
Nyt. 15.20 Ojennettu käsi. 15.35 Come 
Home. 16.05 Innoituksen lähteellä. 16.30 
Ohjelmatiedot. 17.00 Polvijärven pastori. 
17.30 Yltäkylläinen elämä. 18.00 Lasten 
Taivas. 18.30 Ruutupyhäkoulu. 18.50 Anna 
kulkee enkelin kanssa. 19.00 Kaivo. 19.30 
Café Raamattu. 20.00 Kosketus taivaasta. 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset. 21.10 Israel 
puhuu. 21.40 Jeesuksen hauta. 22.50 
Täysi myrsky. 23.45 Lähetysvalmis. 23.55 
Lähetysvalmis. 0.00 Elämän virta. 0.30 Tie 

on valmis!. 1.00 Polvijärven pastori. 1.30 
Yltäkylläinen elämä. 2.00 Ruutupyhäkoulu. 
2.20 Anna kulkee enkelin kanssa. 2.30 
Kaivo. 3.00 Café Raamattu. 3.30 Kosketus 
taivaasta. 4.30 TV7 Jerusalem Uutiset. 4.40 
Israel puhuu. 5.10 Jeesuksen hauta. 6.20 
Täysi myrsky. 7.15 Lähetysvalmis. 7.25 
Lähetysvalmis. 7.30 Elämän virta. 8.00 Tie 
on valmis!

FST5
15.40 Bloggaavat maajussit. 15.55 Tans-
kalainen maajussi. 16.25 Spotlight: Oletko 
tuottoisa ystäväiseni?. 16.55 Seportaasi: 
Haudankaivajien vuori. 17.25 Liikkeellä 
luonnossa. 17.55 TV-nytt. 18.00 BUU-
klubben: Plåstret. 18.30 Kuohuvat elämän 
vuodet. 19.30 TV-nytt. 19.40 Sportnytt. 
19.50 Bettina &. 20.30 Aistit avoinna 
Italiaan. 21.00 Kolmas valtiovalta. 21.30 
Elokuva: Mustat palmupuut. 23.10 Onnea 
onkimassa. 23.35-23.54 Peter Lund Madsen 
opintomatkalla. 

KARI PÄIVÄRINTA
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■ ■ ihmiskauppa

■ ■ kivahiili
Vapo väittää tarvitsevansa turpeennostoon 
vain kaksi prosenttia Suomen soista, ja asias-
ta päättämiseen riittää yksinkertainen enem-
mistö turvenuijia.

■ ■ tukija

■ ■ kaatokänni

■ ■ ruumiinvamma

Toivo Sukari tähyää eduskuntaan (STT 7.4.). 
Siellähän hänen silmänsä ovat aiemminkin ol-
leet, kuten myös lompakko.

Inarilaisen ravintolan seinältä löytyi toimiva 
haulikko, mikä selittyy Lapin miesten mielty-
myksellä shotteihin.

Neumannilla on olkapäässään tatuointi, joka 
muistuttaa häntä avioliitostaan, sillä tokihan 
eronnut mies tarvitsee olkapään, jota vasten 
itkeä.

Kahden viikon
takainen ratkaisu, ristikko 12:

Ristikko 14
Oikein vastanneiden kesken arvomme neljä 10 euron suuruista palkkiota. Vastausten pitää olla perillä 20.4.2010 mennessä osoitteella 
Kalevan toimitus, PL 170, 90401 Oulu. Kuoreen tunnus ”RISTIKKO 14”. Palkkion maksamista varten tarvitsemme ratkaisijan osoitteen 
ja pankkitiedot. Ristikon 12 arvonnassa onni suosi oikein vastanneista tällä kertaa Atte Koskenniemeä Rovaniemeltä, 
Perttu Hurmetta Oulusta, Matti Suorsaa Oulusta ja Pirkko Riihijärveä Kempeleestä. Onnittelemme!

Nimi ja osoite:             

Pankkitiedot:             
Tekijät: Jarno Mällinen, Heidi Hietala
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Oinas 21.3.-20.4.
Huomaa, että asiasi jär-
jestyvät itsestään. Ole 
avoin kaikelle uudelle, 
sillä jotakin hauskaa on 
tapahtumassa.

Härkä 21.4.-21.5.
Sinun kannattaa tehdä 
kaikki paperityösi val-
miiksi. Työ vie aikaa, 
mutta älä huolestu, sillä 
ehdit tavata ystäviäsikin.

Kaksoset 22.5.-21.6.
Olet nyt valmis neuvot-
telemaan asioista, jotka 
työssäsi on otettu esiin. 
Teet kotonasi jotain, jos-
ta on iloa kaikille.

Rapu 22.6.-22.7.
Aivosi työskentelevät 
kuin tietokone. Tutki, 
mitä mielessäsi liikkuu, 
sillä saatat löytää kulta-
jyvän!

Leijona 23.7.-22.8.
Olet nyt ailahteleva et-
kä voi peittää tunteitasi 
– ei hätää, ystäväsi ovat 
suorastaan ihastuneita 
avoimuutesi.

Neitsyt 23.8.-22.9.
Ole huolellinen, mitä 
teetkin: sinulla ei ole va-
raa jättää asioita puoli-
tiehen tai aikaa korjata 
virheitä myöhemmin.

Vaaka 23.9.-23.10.
Kärsivällisyys on tärke-
ää, sillä olet taipuvainen 
tekemään ylilyöntejä. 
Yritä löytää keskitie kai-
kessa, mitä teet ja sanot.

Skorpioni 24.10.-21.11.
Otat työssäsi yhteyttä vi-
ranomaisiin tai asian-
tuntijoihin – valitetta-
vasti et voi välttää byro-
kratian ”kiemuroita”.

Jousimies 22.11.-20.12.
Jos et voi pitää sovittu-
ja asioita, kerro heti asi-
asta muille osapuolille, 
jotta maineesi ei kärsi. 
Käytä huumorintajuasi.

Kauris 21.12.-20.1.
Sinulla on nyt niin hy-
viä kuin haasteellisiakin 
päiviä: ota hankalat vai-
heet mahdollisuuksina 
tarkistaa suunnitelmasi!

Vesimies 21.1.-19.2.
Muista, että elämässä on 
muutakin kuin vain työ: 
milloin viimeksi tapasit 
ystäviäsi tai järjestit ro-
manttisen illan?

Kalat 20.2.-20.3.
Tapaat uusia ihmisiä ja 
eräästä heistä tulee si-
nulle läheinen ystävä. 
On korkea aika laittaa 
eräs raha-asia kuntoon!

� � � � � � � � � � � � �

Litra mansikoita maksaa Kabulin torilla 120 
afgaania (HS 1.4.), mutta Suomessa saa tuhat 
litraa yhdellä thailla.

Kysymys: Mitä kertoo maan poliittisesta kult-
tuurista, että Arto Merisalon kaltainen tyyppi 
on päässyt tällaiseen asemaan?
Vastaus: Ei mitään, mitä Mämmilässä ei olisi 
jo kerrottu.

■ ■ sarjakuva

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa suomalai-
semman nimen, ja parhaiten perussuomalai-
sen suuhun istuisi Svenska Talande Bättre Folk.

■ ■ kansanomaisin

Maailman uhanalaisin kissaeläin sai pentuja 
(MTV3.fi  6.4.)

Onnittelumme villiä elämää viettävälle puu-
manaiselle!

■ ■ patsyin

Ryanair muuttaa vessakäynnit maksullisiksi 
lentokoneissaan, mutta jos tarjolla on halpaa 
viinaa, vaikutus on vain mukavasti takapuolta 
lämmittävä.

■ ■ lasti

Olutliitto: Alko syyllistyy syrjintään (MTV3.fi  
7.4.)

Tummienko?

■ ■ rasisti-ale

RakeNNeSUUNNiTelma: Sunnuntaista kaavailtiin aluksi 32-sivuista asia- ja viihdelukemistoa. Tässä toimituspäållikkö Juha Tolosen piirtämä ensimmäinen rakennesuunnitelma.
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Sunnuntai

Woodyn uusin muusa 
Carla Bruni Ranskan presiden-
tin vaimo, on sanonut kyllä elo-
kuvaohjaaja Woody Allenille.  14

”Oikea vesipeto” 
Heljä Vanhala-
Räisänenluonnehtii 
Eemil-poikaansa. 8

Mitä liikkui  
nuoren punkkarin 
päässä 1970-luvun  
lopussa?  22

Kaiken takana on punk 
Pauli Kallion ja Kyky Ahosen juuri 
julkaistu Maalaispunkin päiväkirja on sekä 
muistelmateos että henkilökohtainen 
dokumentti.siitä, millaista oli ollapunkkari 
Nivalassa 1970-luvun lopussa. 24
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Woodyn uusin muusa Carla 
Bruni, Ranskan presidentin 
vaimo, on sanonut kyllä eloku-
vaohjaaja Woody Allenille.  14

”Oikea vesipeto”, 
Heljä Vanhala-
Räisänenluonnehtii 
Eemil-poikaansa. 8

Mitä liikkui nuoren 
punkkarin päässä 
1970-luvun  
lopussa?  22

Kaiken takana on punk 
Pauli Kallion ja Kyky Ahosen juuri 
julkaistu Maalaispunkin päiväkirja on sekä 
muistelmateos että henkilökohtainen 
dokumentti.siitä, millaista oli ollapunkkari 
Nivalassa 1970-luvun lopussa. 24

Maaherra eino Siuru-
aiSelle kävi SaMoin 
kuin monelle muulle nyky-
laman kurimuksessa kamp-
pailevalle: tuli organisaa-
tiomuutos, ja työpaikka meni 
alta. Vuodenvaihteessa Siu-
ruainen saa lopputilin ja lo-
marahat, kun lääninhallituk-
set lakkaavat ja tilalle tulevat 
uudet nimihirviöt, aluehal-
lintovirastot. Ja uudet johta-
jat, aluehallintoviraston yli-
johtajat.

Linnan juhlista flunssanpoi-
kasen napannut Siuruainen 
naurahtaa vertaukselle lää-
ninhallituksen toisen kerrok-
sen vihreässä salissa. Itse asi-
assa valtiojohto olisi halun-
nut hänen vielä jatkavan ja 
panevan pystyyn uuden vi-
raston.
”Mutta kun aikaa olisi vain 
toista vuotta, tämä on oikea 
vaihe jäädä pois”, kohta 67 
vuotta täyttävä Siuruainen 
sanoo.

Maaherrojen potkut eivät 
tulleet Siuruai selle yllätyk-
senä, sillä hän oli itse räätä-
löimässä aluehallintouudis-
tusta. Hän on ollut koko ajan 
mukana maan hallituksen ni-
mittämässä aluehallinnon 
kehittämistyöryhmässä. Siu-
ruainen on suhteellisen tyy-
tyväinen lopputulokseen, 
jossa kuusi virastoa yhdistyy 
kahdeksi. Nykyinen läänin-
hallitus siirtyy melkein koko-
naan uuteen aluehallintovi-
rastoon, AVI:iin. Lisäksi sin-
ne tulevat työsuojelupiiri ja 

4 Woody uusin muusa Carla Bruni ranskan. 5 Mitä liikkui 
nuoren punkkari päässä 1970-luvun lopussa. 8 Oikea vesipeto 
Heljä Vanhala Räisänenluonnehtii Eemil-poikaansa. 12 Kaiken 
takana on punk Pauli Kallion ja Kyky Ahosen. 16 Tiedeviikko 
kruunaa syksyn. 18 Puheenvuor Eino Siuruainen  maaherra 
on pian. 26 Design-puoli on jämähtänyt paikoilleen  Siinä 
mennään aivan liian helposti. 29 Kymmenhenkinen perhe 
menetti kotinsa tulipalossa.
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on jämähtänyt paikoilleen  Siinä mennään aivan liian helposti.  29 Kymmenhenkinen 
perhe menetti kotinsa tulipalossa
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”Design-puoli  
on jämähtänyt 
paikoilleen. Siinä 
mennään aivan 
liian helposti  
pinnallisiin ja 
trendeissä liikku-
viin ratkaisuihin, 
jotka eivät kestä 
pidemmän päälle.”

18. Linnan 
juhlista fluns-
sanpoikasen 
napannut Siu-
ruainen nau-
rahtaa verta-
ukselle lää
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Profiili Pekka Syrjälä

Am is quae sunt labo. Nam intia sinctum ullam et, offic tem 
quaspelis et voleni doloritis magnationsed que quisi nectae. 
Rores commodiore et ut maiore remost, sed unti ipsant facepro 
ritat.

Quia nis cus volorrum re seni bercilicia aut erferferum delle-
sed exerist ionserci renimpero mod eos abo. Rest, sum doluptiat 
esequo imaior mo dolor sapidelest, elique mo coratque dit, sed 
est fugitatem faccabor seceper untiis 
rest, tem essecte mporpor endigen-
de volorrovit am as rempore strum-
que et, nimus aruptatur aut magna-
tur, quis mini doluptatis consed quisi 
dolupienet pratur, vellam qui der-
fernam exped quaesequia sedist aut 
landionesto dis es eum quatem iur? 
Icita prae vere, te nullentibusa dolo-
ribea plaut prem am rerum delecab 
oribus aligendit alis aute eos velita-
tio. Et harum, ium venitibus volendi 
aut omnimagnam, si alibus elit odit 
enimo voleni quae volla dit vento 
bernat verunt labora doles re endem 
ad esequiate voluptatqui dolum ea 
dolupis asperciti reped magnia dem-
pere conesec tianderuntem ipsunte 
simagnate min repe aut omnihicimi, 
si aperum volores enisquam deliciis 
duntus et velectesti sam sam qui te 
poria vendis et ut hit aut et a voluptu-
re int voluptas accus sintiae am as et adi sus nemodia consed et 
pari uteces qui dit, tes idus, totatioribus a aliti vent ligendi pidun-
tionet dolendusapit unt que nam reptat.

Lestium quiatus dolo explam, nam, nullaboreic tem que et 
autatur sapidempos moluptur molecaborum quiatquis milla si 
nate nulloreperi volupta acia doluptibus, aut labore minis dole-
ceatatur atquodi ut ommoluptat molor aligni dicilicatem earum 
sus illigentiam exerrum quiatur empererera doluptam quibus 
exernat iuntem nonsequiae ipis pa quuntem olorem. Et landen-
dio. Nem velestor atquas aspe vent delitio neculluptate volup-
tassit ut dolecest il millam hiliquid et et, ut est que sinciendam 
doluptur sit alit aut modipsu mquunt od ut quis eatis eribus del-
late stibeat iuntet qui aut es et quidem dem estin nobis corerfe 
restrup tatiatur?

Cepuditium reperi sit arci ium is dus nonse pero velissi dita aut 
fuga. Itat quamus nisciti ditatum, exped ut aut etustemossum 
nonsedio velest fugia esto toremporro quatur rempor acillest 
alibus aut am, acitatquiae esende volesequae non este de dest 
ratur, corerchit autectis ad quam quid quo quis aut ulles sum 
erum facerum doluptat.

Sum adition sendiat entusdam, quidit maxim nostempore 
nam qui re volenetur alignim oluptaerci aut optur, unt harupta 
ent utemquatur rem sit utatqui apiendit aliquas dolendae volo-
rum audam, ellabor essimin rerchil lorepudit aut alias et eati-
atem venecullabo. Explis quatias eum, officip sundae voluptini 
doluptatur, voloribus magnis alignis mosandae nis  3000

joku tärkeä

 • Ratium ut lant volorro to-
repud aepuda eum harum-
quo mil et et, sitatem pori-
busa doluptum facil eture-
puda cumqui nonsequi ten-
di ratiusa pelectur?
 • Epre magnihil id ut aut 

harchilia exerchil maximpo 
rentibus.
 • Obis aboremod et vel mo-

dis dolore, cor rae aut pelig-
na turepta spelit, quassus 
esequodipsa eatibusdam, 
que niam quassimi, alis 
rest, into velecti busdan-
dest, a nonsecto volorer fe-
ribus sed molorpo rernatu-
rio eos consed que nescius- Joku tärkeä 

asiajuttu 
tähän näin

Archic tentectus modicia de nonesti aestium faccum inullaut et eos molorum nobit quid et apitatem cones-
sitio. Et provitae dia natiaerum fugit am fugit, que nonsenet hiliquo ssitio. 

PekkA kArjALAinen TEKSTI

tAPio MAikkoLA KUVAT

Pekka Syrjälä 
tekee taidetta

neM quid magnam, sit omnieni modisqui dem sinus doles del ip-
sam, omnimolumque eum dit, omnim re debita quodis pro bea qui 
ad ut el millab inctur ad que aperspi caecatur asperum s
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F
itam hostum me ficerra-
elude tam nem publici sci-
bus ad nihil ut omporte 
tam ne ad cons viris apes 
vitium iam mei et ac tere 

nos inimperit.Lici incepoposte, se ho-
ritrae publintemus ses huconsu liceps, 
ilium opultorum itus rem itabentiente 
portem ma, untella taliculici sunint.

Similissena nos converuro noriame 
quamquam inte enate ex mentesis, 
unteniam patiam nem, ut o Cast intu-
robuntem aur, ocae acerat acrei poret 
cum horacem, con viri iam acienti am-
diem publinti esimil utumunt, quiusat-
quam iaequod dea conde cat dit grae 
de pubi pari poentum queres Cas factui 
senessintis, me ne nuludem nihili incu-
lin intin ta inclarit que et; nondum verit. 
Opossimena, num dinam abemenit; Ca-
tursus, pro, se ce audemun tinprop ubli-
bus, utes vit. Quam. Sci inum crem, Cat 
aus effrecibunum forae inatuam pora re 
con teat. conloctuit.

Bonsil verio convo, nos et, ne con 

sim nesidem publiernicae et ressula 
rionsiciam publis muroptem nost viria 
virmis? Opio in horimolus, nox mus, 
essul veroximis pra? Daciost probsed 
fatur, convehem et quius etionstemo 
et anum orsulude quid sigilic oc, com-
nondii ti, Pat cri, macchus, eliam pos, 
silii sis sed in di pon in pescrum re nosta 
nosu ceps, num terum vaturitur que ne 
auctus adeffreis et is confitu qua publi-
bunum tartiam ili, con dem steatus ad 
patius, quam nostem cri proracepecut 
adessilici sus inem ela quam lostiam 
uni et? quemoli, C. Mis, nonsus prorit? 
Orestis, que effremus consulla silinum 
nuliu musulistis, senihin ves consupp 
liaedem trunt? Ic re nonsi cupioctam 
mod diem hos is co public forum ut 
quam publissedo, vas cavo, nonihilium 
maionic onsus, C. Quod auci issenimiu-
ro autemurnum. Opicae ducies vis cler-
viviria? quidess ilictua Si se movehenihil 
tem tala moltoris simus es me porum 
potiontilis, quam in depecuspior la nos 
egilis? Eperi publicamdi pris, unt? Fue 

turbi sentelute te tatum morimoene 
fure me inenatina, neniqua mportiem. 
Ti. mo ut fac fue turbis iam int? Nam nos 
vermil hocribus ego Cati iae converis 
ia intis ni consultusa nes cone nemum, 
etiem in interidium qui perit. Simusper-
vis, derferf eroximus, nihiliam etrora-
ectuam me nonsi senductorae auterdi 
entrunt coenata L. Cum, sermanum 
erum uraedic uppliis ex nena porare-
mus, specta non sent praediusus? inum 
antella vivehena, inatiac viris, consimo 
revivil iumusperis; in pulusci clatem 
oculto nondam pri conlocaela L. M. Cu-
pieridem inclus contem iam haelin Etre 
convem convess edepons ultum, stili, 
nos opubliam am inatus etris caed mo 
virmandampl. Torditrum. Et nit aus hu-
cientea patui con Itam viriver ridiissum 
quidemquam dem octem duceps, sena, 
C. Habessis, spiorum re factaritem om-
ne ero tam vignost re cons hebunum 
ipio vesimunum pes it; ina, non sentina-
re, scesidi enatus ina, iam inatus co prei 
patque fat qua re esimuraris.

Valegita re quem, nihintem es hos 
cupiostis vivitios C. Opublistrat ad con-
dera riureco nsupior icastan ducon-
sulices adertes soltus adhuit fachuc 
igilium abut quam involut permantio 
condiur nihilis et re cepse, quem dius, 
fatquem oruraes silium auctus. Ubliame 
is? Opublin aturbi supeculi cae ata quid 
patrarbi perferribus erorem di, conlo-
caecit. Fuiur in ducensi estia quonsus 
bon sultum habiter manulic iocchilic 
fatque cris. C. Veripiore tanum volibus 
mei pero ur. Milicau dacterf iriusciem 
aurnici stridem que prit; nultum ella-
tium, orum imortiumus consime ndu-
ciocre et, C. Ex menitiam temus, sidem 
morsule gerris verum te maximum tam 
auconst? Ibus. Paturemorei publis cio 
Castia Senates imulin specondam pero 
are, mensid sediusc erionsi lictus conti-
que auctandum portic mo et vestiquam-
pos ena, iam opubli inatintra noccienat 
adentra videt facciae, veres ina, Casta, 
se, C. conscris. Et? Quidituam pres con-
locut igil vem,   4 000

Uptatureium rest ius aut pelenihil et aut vendaepudi ut lat.
Perae expliti busam, sumetusam il et verumquia aut et am re, ut alitemque rectiberiore 
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Ed modi dipsunto officia quis et mint. Ilitius aecaes maximus qui dolupta 
nostisto imus sunt. Ment qui cus. Everum veniti andior rat alique eos debis.
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Puheenvuoro: Työministeri Anni Sinnemäki

Työttömyys on tarpeen
Minihillaut ut doluptium harchita 
qui delluptas dus quae demped eum 
estios modistr uptatur magniate au-
da de voloreperia ventotatia et fa-
cea soluptaquis eatectentiis dolecte 
mquaepe lendus rerovide sit volore 
inis quos eatum ut et volum derume 
dera nobis expliti atecusda que por-
poru ptasseque velicil liquasi taeris 
quid quatquibus abor si conecest mi, 
sandignatus estrum fuga. Ut andeliq 
uisciat ionseque si aut accusam et 
aut volupta tiustium et vendia volest, 
sectem eum volupta quatur maximo 
to od eosam verio eum hilles eum 
harciis sum ipsamus doluptatem 
quatqui re sam dellanis mil isi vo-
lum imporum harum il es que porio 
idunt qui dolupta musdant optatus, 
si dendaec atemolu ptatque nis aut 
faccuptur rerovit vent dolupturero 
eaquatiis pari qui rerrovitis andist, 
que lias et prem rehendae maximpo 
rroritat adi vent officium quis dolup-
tatur asserspiet peliquibus sitet que 
voles non es res simporrum estior 
autecta dunt dolo ommolent utem-
poris dus autemo tor amuscie nduci-
usae ma volor sit eos sequamus dita-
tem facepud isquia inci dunt faceris 
nos mod etum lant harum ut que 
omnihil luptaque duciusae destrum 

Elescili buscipic to omnis quament emporporibus et qui dollorepudia ene nonseque 

TIETOLOOTA

 • Nonse repedi rehente 
mquuntiamus rerum a se-
quibus, esequi consequo 
coriatus, ium venis ma-
ximagnihil ilibus
 • Nonse repedi rehente 

mquuntiamus rerum a se-
quibus, esequi consequo 
coriatus, ium venis ma-
ximagnihil ilibus
 • Nonse repedi rehente 

mquuntiamus rerum a se-
quibus, esequi consequo 
coriatus, ium venis ma-
ximagnihil ilibus

faccum nonserum quam, conectur 
raeri aspient que a dolesti dit ium 
quis aut et eos non endisita que nis 
ducil estias int ulpa isciatios dolupta 
tquiam, cum apitati beaquis molent 
perest demquas suntius acepti non-
sequ iaspisitios si comnis maio modi 
volorum cus, officabor am, autaepe 
litioria eum quatiusanis essunti orio-
net rectotat.

Volorro exerferum earum qui sit es 
quatia volupta con ra volessum qui 
nonsecu llaboritibus quis et ent auta-
tibus as maionet essit omnima abor 
aut qui doleniscia as maion prerum 
aut aut dolendis accabor aspid mo-
lorendunt, occaborem audam, is es 
autatus, comnis rectotatur molores 
remquam eum accum verum faccus 
saperis que erepuda ndamet offictiis-
quo custiis et est doloribea perem is 
aut rent.

Soluptas eos sam quunt quae. Om-
nimi, sitio consero mo et, incia coria 
corem fuga. Tur sus et, sanimusapis 
sequis consecto verectur sim autem 
imuscil ipsant aspersp erovide lam, 
cum est et plictusae quiamus eveli-
qui nonse volupture lab il est earum 
qui ut la vendaer ovideleniet pratem 
quo tempelique maxim esci tem re 
nobis moluptatur mod quidelent 

enimet, explaboribus dem qui sitam 
fugitas nostio moditassum, od qui 
offic tendam eume parument labo-
ratiis aut et rem veritatibus ipiet ea 
cus vendam dolupta vid esectibus 
que eum explaut eium secabo. Ritia 
sequatem quos dus sequas nobisci-
um quature corest, qui as de coressi 
tiorro quiatemped moluptaquo op-
tur repernam et hicit omnis amene 
quid evelluptate inihilit volenis ex et 
qui aut aliqui dolenduciae omnimpo-
ria que peruptu riatect intiossimi, odi 
dolorias expliam verchil laboris en-
dignatiat esequi reicatius sed quam 
comnihil elest ut occab inullup tas-
pero erferfe rsperunt percil modis ex 
eossitatius et hicimen debitat iusae. 
Gentio occus.

Derem faccusdae explaborum est 
ant volenis vent perspicae plam nec-
te esequo quam, sim necullo rum-
qui commole sequatus min repraep 
elendes apiciandam, sit, nonserc 
iendis excestrum es doluptat ut latqui 
arum voluptur, occus et ab ides dissi-
met utectius animaios mi, sandis est 
molor aut laut ipsandis et quo molo 
ipsapis et enihicient ra quid magna-
tio in nectatecus ulparum quibusa 
peritatibus, cum cumqui cum volest, 
odi rehentiatur anda nis ea as expedi 

sundes resenis as aliqui asit essit ut 
verum, corit oditiur?

Ni dolor alis quatus et fuga. Iqui im 
fuga. Duci dolorpo repudit anduciae 
ipiciis dit veni beaquate volendi tati-
um aut velendis consere rferum que 
volorem. Illuptate doluptatin cuptas 
idiandam init ad que et ad que volor 
aut pa sitiunt odi cuptae reperem 
volecto blab il idem alibus et oditem 
eatium voluptatur? Illuptio. Nam, ut 
volorecerem comnient remquis anis 
voluptate quossunt.

Rite eos restiae a dolor aut omnit ut 
es sus aliquodias ute labores maiore-
henim reius quossent millabore sum 
aligent.

Bus eum quis ut veritat veliciducia 
sus ab in et porum quiderunti ut vo-
lor reperuntiat volupta quasimin plic 
tetur, quam evelibus dolestiumque 
andere earum verferu ptatquid mo-
dipsum aut fuga. Ihit laborerspe sam 
fugitibeatur sinienet aliquiatque prae 
non rentior eperchiti num ressitas ve-
ro quo cullorr umquamendit dolup-
tatas evelibus quia is dent quiaepera 
preri dollandit volorrovid maximodit 
reniendae volendel iunt.

Ab is est, sinvellit ad mo et es sun-
derion repedis dolestiis vollessi venis 
et fuga. Aborpor epudae nos 4 300 

ARCHIC TENETUS modicia de no-
nesti aestium faccum inullaut et eos 
molorum nobit quid et apitatem co-
nessitio. Et provitae dia natiaerum 
fugit am fugit, que nonsenet hili-
quo ssitio. 
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Suomen postilaitos – tai mikä Postilla tai Risella se 
nykyisin onkaan – aikoo jälleen kehittää palveluaan, 
joten herra parahtakoon. 

Aikaisemmin palvelua on kehitetty muun muassa 
sillä tavalla, ettei postia kanneta enää perille saakka, 
vaan jätetään jonnekin kodin ja postitoimiston 
välimaastossa olevaan laatikkoon. Muutamia vuosia 
sitten taidettiin tälläkin palstalla kirjoittaa muka 
suurena vitsinä, että kohta asiakkaat saavat itse käy-
dä hakemassa kirjeensä ja korttinsa postitoimistos-
ta. Silloin ajatus ehkä vielä nauratti, muttei naurata 
enää, sillä tämän Sibyllan tuorein suunnitelma vie 
jälleen askeleen lähemmäs tuollaista tulevaisuutta. 
Nyt nimittäin postikustaat aikovat ruveta päätoi-
misesti istuskelemaan toimistoissaan ja aukomaan 
siellä ihmisille tulevat kirjeet ja sen sellaiset. Avat-
tujen kirjeiden sisältö skannataan tietokoneella ja 
lähetetään sähköpostilla vastaanottajalle. Kukaan 
ei varmaan kysele sen perään, miksi kirje ylipäänsä 
pitää lähettää ensin kuoressa ja sitten vasta sähköllä 
– miksei sitä lähetetä sähköpostina jo alun perin? 

Äkkipäätä tällainen hanke saattaa säpsäyttää 
kirjesalaisuuteen tottuneita asiakkaita. Kirjeiden 
availu voi tuntua paluulta puhelimien sentraali-
santrojen aikakauteen, jolloin puhelijat tiesivät, 
että koko ajan myös santra oli langalla. Ei kokeilu 
ehkä kuitenkaan ole niin kauhea asia kuin kuulostaa 
– ainakin testipaikaksi valitussa Porvoon Anttilan 
kylässä kuulemma yli puolet kyläläisistä ja yrittäjistä 
on ottanut ajatuksen vastaan riemumielin. Sillähän 
säästetään itellankantajan vaivoja ja polkupyöriä, ja 
vielä nopeutetaan viestien perillemenoa. 

Palvelua voitaneen laajentaa ja ruveta lähettämään 
viestejä myös ääniposteina. Jos postipojat opettele-
vat hieman lausuntataitoja, he voivat rakkauskirjeen 
avattuaan tarjota asiakkaalle useitakin palveluvaih-
toehtoja. Kakkosluokan äänipostissa rakkauskirje 
pelkästään lukea jollotetaan ääneen, ilman min-
käänlaista tunnelatausta. 

Sen sijaan ykkösluokan maksulla mukaan saa ää-
nenväristyksiä herkimmissä paikoissa, ja ehkä myös 
muutaman niiskahduksen. Jos rakkauskirjeen halu-
aa oikein kirjata, silloin postipoika menee lukemaan 
sen äänieriöön, eikä edes näytä työtovereilleen. 

Vielä kannattavampaa sähköitella on varmaan-
kin pakettien jakelussa, koska paketit ovat usein 
painavia ja vaativat siis suurempia ponnisteluja kuin 
kirjeet. 

Käytännössä homma sujuu varmaan sillä lailla, 
että kun mummu Suomussalmelta lähettää pääsiäi-
seksi paketillisen itse tehtyä mämmiä sukulaisille, 
paketti avataan lähimmässä itellassa, virkailija syö 
mämmit suihinsa ja lähettää vastaanottajalle sähkö-
postin, jossa kehuu, että kylläpä oli mummu hyvät 
hutut keittänyt – kannattaa laittaa kiitoskirje, vai 
laitetaanko suoraan täältä. 

Tai saattaa postimies tietysti moitiskellakin lähe-
tyksen laatua, jos vaikka tuokkonen oli päässyt mat-
kan varrella homehtumaan tai kuivettumaan. Silloin 
ei vastaanottajaa edes harmita, vaikkei päässyt itse 
maistamaan.

Aleksis K

Dae eos doluptatur ameneca tustrup 
tatiisquam, aut maionse ndestota 
consequid quam ratemperci conse-
quos maio te pedit quo blaborume-
nis a dolut quostio netur?

Atectota sectem quatem fugia-
essus, nobis iundunt qui consequi 
offictus volenditas nonestia sit as do-
luptas recte ducil inisimi, voluptatis 
etume etur sinveliquia nulparument 
ipissitio. Saped modipsaerum que 
poruntotatum aut vit, velestibus, aut 
laut harias experum voluptatiis dus 
invendae nonseces magnis aspersp 
iducilles dolorest, ommollorerum 
aut faciis quam esciam, voluptatate 
volores tiisquae voluptist, aut arun-
del eatempedi susaperum as si co-
restia nos delesed quost, suntio mo-
di con rem sunto mint latem ea quis 
iliatempos non et am in nat.

Volum fugitibus ea volupta 
tquiatem autemporios autem eatur, 
nobis nempor am vidus acid quam 
quatem dus, cone sitem is aut offi-

citaque eatem estibus et fugit haria 
conse expe et recti reprem. Tem ab 
inveri simus doloratiist voloriae na-
tur a voloruntem repra volores pore-
pelliti blantius reprepudae sant, oc-
cum vero dolupta quoditias alitiate 
volupta qui cus earumquam, ut etus, 
conet lia volupta simpedi ciliae repro 
moluptaque prem quatate volupta-
tur, nihit ent.

Icaboribus con repudis sunt ver-
cium quiam aut laborunt iligento ea 
quam nem voluptas exera ilis doloria 
nonet andit, sim faceaquatur aper-
nam que consene doluptatur?

Ex eum quaspere moditemque 
nos quam quat fuga. Sum eostibus 
est officia sitatibus.

Il imoluptas aborepro totatae cti-
bus molorias init enis doluptatis ent.

Igni cus renissum voluptatur sit 
lautem faccatum volorestem iurit eic 
te eicabor millaci as est iduciam vo-
loreritate et rercid maxim que offic 
toritet, niate con et volume num que 

Liisa 
Jaakonsaari: 
Häpeä ja 
tragedia 
yksilölle

Kuvaaja/Kaleva

Kuvaaja/Kaleva

Sinulle  
oli postia

”Muutamia vuosia  
sitten taidettiin tällä-
kin palstalla kirjoit-
taa muka suurena  
vitsinä, että kohta 
asiakkaat saavat it-
se käydä hakemassa 
kirjeensä ja korttinsa 
postitoimistosta.”

”Etrimiumus me tam dieniu crei 
postifeceris M. At gratra, videntri, 
sperfecon sernit; efacchui simedo, 
caet vid dio videstis conterit, sena-
tus ortabus bones tena Sp.”
 at ium nonsupio

”Vastri posulto ignox sente aucis, 
se cludam acturni mmolis te poen 
sederfex more fac firmandam ocus 
sent. Locuppl. Fecurnin vid nost 
vocchuis haeti, et? ”
Ninerei

”Ninerei pultum ia me issupio, iam 
sceresicaed achum nos vide neret 
converoxim occiem ignosto rternite 
ius fectus; esterop ortus; horae 
inatumus, qui iam nos audeperdicae 
iam aucienatum nononlos.”
Sultus

Batus, nonsum tumuncerfex nor 
www.kaleva.fi

Patum alatratum se consulercem, essatri se quium in intrunu que.
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!!!Hylly_Fi Duntio. Oluptat occabo. Oremquam qui sequunt 
explat re sumque estia veli175 invenissita nitio. Xim rero do-
luptius dolupta spient odi con cum eum hictem eliti

OsUVAsTI 
sANOTTU
Palstalla julkaistaan makeim-
mat kommentit verkkolehdes-
tä ja juttutuvasta.

uutiskommentit
isku: Ydinvoimapäätök-
seen kytkettyä 28.3.
”Kokoomus on onnistunut ve-
dättämään koko muuta halli-
tusta. Vihreät, keskusta ja RKP 
ovat perinteisesti vastustaneet 
ydinvoimaa, ja asian esitellyt 
ministeri Pekkarinen on aiem-
min päätynyt nollasta yhteen 
lupaan. Nyt hallituksen enem-
mistö on antanut periksi kokoo-
mukselle ja päättänyt tuottaa 
uutta ydinvoimaa niin paljon 
kuin on käytännössä mahdollis-
ta, Arhinmäki vyöryttää.
Lähde

Ydinvoimapäätökseen
 kytkettyä  28.3.
”Risupakettia” Arhinmäki pitää 
poliittisena teatterina.
– Hallitus kääri risupakettiinsa jo 
aiemmin EU:ssa tehdyt laillisesti 
sitovat velvoitteet. Mitään uutta 
ei tarjottu, eikä asialla ollut yh-
teyttä ydinvoimalupiin.
Lähde

Ydinvoimapäätökseen
 kytkettyä  28.3.
”Risupakettia” Arhinmäki pitää 
poliittisena teatterina.
– Hallitus kääri risupakettiinsa jo 
aiemmin EU:ssa tehdyt laillisesti 
sitovat velvoitteet. Mitään uutta 
ei tarjottu, eikä asialla ollut yh-
teyttä ydinvoimalupiin.
Lähde

juttutupa (väLiots.)
Yli kuusikymppiset 
koulunpenkille
”Kokoomus on onnistunut ve-
dättämään koko muuta halli-
tusta. Vihreät, keskusta ja RKP 
ovat perinteisesti vastustaneet 
ydinvoimaa, ja asian esitellyt 
ministeri Pekkarinen on aiem-
min päätynyt nollasta yhteen 
lupaan. Nyt hallituksen enem-
mistö on antanut periksi kokoo-
mukselle ja päättänyt tuottaa 
uutta ydinvoimaa niin paljon 
kuin on käytännössä mahdollis-
ta, Arhinmäki vyöryttää.
Lähde

Yli kuusikymppiset 
koulunpenkille
”Kokoomus on onnistunut ve-
dättämään koko muuta halli-
tusta. Vihreät, keskusta ja RKP 
ovat perinteisesti vastustaneet 
ydinvoimaa, ja asian esitellyt 
ministeri Pekkarinen on aiem-
min päätynyt nollasta yhteen 
lupaan. Nyt hallituksen enem-
mistö on antanut periksi kokoo-
mukselle ja päättänyt tuottaa 
uutta ydinvoimaa niin paljon 
kuin on käytännössä.
Lähde

13222  Lähetä  meille kuvia ja videoita. Tee itsestäsi tähti!

Tulossa:  igil ubliurnum hilnequod 
cest? Lum intest prorte re nore tertil 
ut o clernum diendam maceri pub-
liciesse pl. Seriondam pubi sed aus 
nost? Nostam re que fates actursus 

KATsOTUIMMAT
katsotuimmat Imus coerratus, orudem, nonvo-
ludem ium in ne con senat publibus neropop oe-
rete culis. Giliae niuscerivis mo me probsen imu-
lien tiferdi 4 re conve, urit. Equam ducionsis face 
nium tasdam porivenicae esensis et publie iu cae-
lius, non taberuri scivist ernihiliam in nont? quis 
visque etoret gra nem estra cultorus quis visque 
etoret gra nem estra cultorus nem estra cultorus 
quis visque.

BlogitExtrat

”Sitaatti Extrat-
Catili, cor ut gra 
es et vilicaedo, 
publis. O ta L. 
Horb200volum 
ium, con sulicio-
ra videperfecre 
vivastertem vi-
vaste”
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Isku isku isku
isku isku isku
Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä. Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä. 3200

Isku isku isku
isku isku isku
Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä. Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä. 3200

Isku isku isku
isku isku isku
Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä. Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä.3200

Isku isku isku
isku isku isku
Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä. Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä.Tekstiä 
tekstiä tekstiä tekstiä teks-
tiä.Tekstiä tekstiä tekstiä 
tekstiä tekstiä. 3200

1760

1400

175

175

420
600

210

koePaiNoS 8.4.2010: Kannesta tehtiin asiallinen, mutta 
raikas. Typografiassa hyödynnettiin Stag-kirjainperheen eri  
leikkauksia. Kalevan painossa ei ole leikkuria ja painojälki on 
niin suttuinen, että esimerkiksi otsikon sijoittaminen kuvan 
päälle on joka kerta mietittävä tarkkaan. Peruskannessa  
kuva ja teksti ovat tästä syystä erillään.
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version sen kanneksi tammikuussa 
2010 ja teki muutamia luonnoksia 
kolmossivusta eli pääkirjoitus- ja si-
sällysluettelosivusta. Hän suunnitteli 
myös .fi-sivun, jolla kerrattiin Kale-
van verkkolehden Kaleva.fi:n tapah-
tumat viikon varrelta. 

Piirsin toimituksen pyynnöstä 
kantta ja kolmossivua uusiksi ennen 
vuoden 2010 loppua, ja .fi-sivu teki 
tammikuussa tilaa kaupunkilomaju-
tulle. Muilta osin suunnittelin Sun-
nuntain itsenäisesti, tosin John Bark 
ja uudistusryhmän jäsenet kommen-
toivat luonnoksia pitkin matkaa.

Samaan aikaan Sunnuntain kanssa 
rakensin 16-sivuisen tv- ja menovink-
kiliitteen Tärpin.

Ajatuksena oli yhdistää viikonvaih-
teen lukemistoaineistoa ja Pedon 
nuorten aineistoa 32-sivuiseksi vii-
konvaihdeliitteeksi. Minun mielestä-
ni uuden liitteen rakentaminen van-
hoista juttutyypeistä tuntui hiukan 
keinotekoiselta ja varsinkin se, että 
liite oli määrä jakaa kahteen osaan, 
alkupää viikonvaihdelukemistoksi 
ja loppupää kevyeksi ja riehakkaaksi 
nuorten sivustoksi. Tästä ajatuksesta 
kuitenkin uudistusryhmän vetäjä ja 
lukemiston toimitus pitivät kiinni.

iso tila 
reportaaseille
Lukemisto-linjan uusi tuottaja, Mar-
jo Oikarinen oli liitteen suunnittelun 
aikaan opiskelemassa Rovaniemellä. 
Alustavat sisältösuunnitelmat teim-
me kahdestaan toimituspäällikkö Ju-
ha Tolosen kanssa.

Aivan ensimmäiseksi 32-sivuiseksi 
luonnostellun liitteen keskeltä rai-
vattiin kuuden sivun eli kolmen au-
keaman tila reportaasille tai laajalle 
profiilijutulle. Olimme Juhan kans-
sa molemmat kaivanneet Kalevaan 
paikkaa, jossa kuvareportaasi pääsisi 
oikeuksiinsa ja toimittajat pääsisivät 
tekemään  pitkiä seurantajuttuja. 

Reportaasin oli määrä olla liitteen 
sydän, ja 32-sivuissa paketissa sitä oli-
si vara laajentaa tarpeen tullen jopa 
8-sivuiseksi. Tätä mahdollisuutta on 
tähän mennessä käytetty yhden ker-
ran.  Reportaasin suunniteltiin päät-
tyvän joka kerta toppariin eli esimer-
kiksi toimittajan kommenttijuttuun 
tai grafiikkaan.

Seuraavalla aukeamalla on esi-
merkkejä toteutuneista kuuden si-

vun pääjutuista. Jouluaattona 2010 
julkaistu Auringon kuvat -reportaasi 
palkittiin vuoden parhaana feature-
sivuna (vaikka siinä onkin kuusi sivua 
+ kansi) Sanomalehtien liiton sivukil-
pailussa.

Pitkät kuvareportaasit ovat kiitol-
lisia taitettavia, ja myös toimittajat 
tulevat mielellään mukaan tekemään 
näyttäviä paketteja. Pullonkaula on 
yhä, mistä kiireiset tekijät varastaisi-
vat aikaa ja energiaa ideoida tarpeek-
si mielenkiintoisia juttupaketteja ja 
poikkeavia näkökulmia myös kuviin.

Rakenne  
ja rytmi
Sunnuntain rakenteeseen haluttiin 
vuorotellen lyhyttä ja pitkää, vakavaa 
ja kevyttä. Osittain tätä periaatetta 
vastaan taisteli kahtiajako, johon ai-
emmin viittasin ja joka kasasi lyhyttä 
ja kevyttä aineistoa loppupuolelle.

Alkuperäistä rakennetta korjat-
tiin heti ensimmäisen testilehden 
jälkeen. Puheenvuoro ja lähes auke-
aman mittainen asiajuttu edelsivät 
välittömästi kolmen aukeaman mit-
taista pääjuttua, mikä teki lähdöstä 
huomattavan raskaan. 

Pääjuttua heivattiin aukeaman 
verran alkuun päin, ja puheenvuoro 
tuli vasta sen jälkeen. Tämä kuitenkin 
tarkoitti, että oikea keskiaukeama on 
pääjutussa vasta viimeisellä aukea-
malla. Vain oikealla keskiaukeamalla 
voi esimerkiksi grafiikkaa vetää huo-
letta aukeaman yli. Muissa tapauk-
sissa on aina pidettävä huolta, että 
tekstiä ei mene taitteen yli ilman mar-
ginaaleja.

Piirsin kokosivun ilmoituspaikat 
kakkoselle ja takasivulle. Sunnuntaita 
ja Tärppiä ehdotettiin Kärkimedian il-
moituspaikoiksi, joten näiden lisäksi 
sivuille 16–17 tehtiin vielä mahdolli-
suus pienemmille ilmoituksille. 

Kalevan ilmoitusosasto on kuiten-
kin pitänyt Sunnuntaita vaikeana 
tuotteena myydä ilmoittajille osittain 
siksi, että uudistus tuli kesken vuotta 
eikä vuosiilmoittajia luonnollisesti-
kaan saatu heti mukaan. 

Kun ilmoituksia ei saatu, otettiin ta-
kasivu toimitukselliseen käyttöön eli 
sinne sijoitettiin .fi-sivu, joka oli alus-
ta saakka tuntunut hiukan irralliselta 
liitteen muuhun sisältöön verrattuna. 
Kuten jo mainitsin .fi-sivu lakkautet-
tiin tammikuussa, koska se koettiin 

työlääksi ja lukuarvoltaan pieneksi. 
Ensimmäinen dummy tehtiin 32-si-

vuisena, mutta kun päätös Sunnun-
tain aloittamisesta tuli helmikuussa 
(Ohjausryhmän pöytäkirja 11.2.), oli 
ehtona liitteen supistaminen kustan-
nussyistä 24 sivuun.  

Päätoimittaja Markku Mantila piti 
32-sivuista liitettä tavoitteena vielä 
syksyllä 2010, jolloin aloitettiin neu-
vottelut Turun Sanomien kanssa jut-
tuyhteistyöstä sen viikonvaihdepa-
ketin ja vuodenvaihteessa 2010–2011 
uudistettavaksi suunnitellun Extra-
liitteen kanssa. Tein useita uusia jut-
tumalleja Sunnuntain laajentamista 
varten joulukuussa 2010, esimerkkei-
nä kolmen sivun henkilökuva ja koko 
sivun kuvitettu  Jussin tietovisa. 

Loppujen lopuksi toimitusjohtaja 
Jukka Haapalainen ei katsonut voi-
vansa antaa lupaa liitteen laajentami-
selle, koska siihen ei ollut saatu ilmoi-
tuksia. Uudet rakenteet ja juttumallit 
otettiin kuitenkin käyttöön, koska ai-
neistojen vaihdosta oli sovittu Turun 
Sanomien kanssa.

liitteenä 
muiden joukossa
Suomessa ilmestyy useita sanoma-
lehtien tabloid-kokoisia viikkoliiit-
teitä. Näistä nimekkäimpiä ja useaan 
kertaan palkittuja ovat Aamulehden 
Ihmiset ja Asiat -liitteet, Ilta-Sanomien  
ja Iltalehden viikkoliitteet ja vaikkapa 
Maaseudun Tulevaisuuden Kantri.

Jokainen edellä mainituista on si-
vumäärältään Kalevan Sunnuntai-lii-
tettä isompi (AL liitteet yhteensä noin 
44 sivua, IS Plussa 42 sivua ja Kantri 
42 sivua). 

Omassa sarjassaan ovat HS:n Nyt 
ja Kuukausiliite, joista kumpikaan ei 
vastaa Sunnuntaita. Turun Sanomi-
en Extra vaihtaa aineistoja Kalevan 
Sunnuntai-liitteen kanssa, mutta se 
sisältää myös tv-aineistoa ja menoka-
lenterin.

Useimmat tabloid-liitteet hakevat 
sanomalehdestä poikkeavaa ilmettä 
leikkureilla, joiden ansiosta painopin-
ta jatkuu aivan sivun reunoihin 
saakka. Leikkaaminen tuottaa myös 
tabloid-sanomalehdistä pienemmän 
koon. Kalevassa ei tällä hetkellä pysty-
tä tekemään leikattua liitettä.

Kaikkien mainittujen liitteiden, ku-
ten myös ruotsalaisen Dagens Nyhete-
rin Söndag-liitteen rakenteen kantava 

voima on 3–4 aukeaman mittainen 
pääjuttupaketti, jonka taitto on tyy-
pillisesti väljää ja näyttävää. 

Toinen liitteiden vakioelementti on  
2–4 sivun mittainen henkilöjuttu, jos-
sa päähenkilöstä kerrotaan haastatte-
lun lisäksi myös näyttävin kuvin.

Lukemistoliitteillään sanomaleh-
det pyrkivät kilpailemaan aikakau-
silehtien kanssa, ja tuomaan sano-
malehden lukijoille jotain ekstraa. 
Sanomalehdillä on käytössään uutis-
koneisto, jonka avulla niiden on help-
po tuottaa taustajuttuja ajankohtai-
sista aiheista. Toisaalta suomalaisten 
sanomalehtien liitteiden painolaatu 
ei HS:n Kuukausiliittettä lukuun otta-
matta pysty kilpailemaan aikaukau-
silehtien kanssa laadukkuudessa ja 
ylellisyydessä.

Kalevan nykyinen painokone vete-
lee viimeisiään, eikä esimerkiksi vä-
rejä pystytä kohdistamaan kunnolla. 
Siksi  Sunnuntain kannessa pidetään 
pääsääntöisesti kuva ja teksti erillään. 

Miksi sitten Kalevassa ryhdyttiin 
uudistushommiin vain pari vuotta 
ennen uuden painokoneen käyttöön-
ottoa? En itse asiassa tiedä syytä, mut-
ta arvelen, että painokonepäätöstä 
jouduttiin odottelemaan niin monta 
vuotta, että tuotteiden ulkoasuille oli 
pakko jo tehdä jotain.

Kalevan Sunnuntai painottuu mo-
nesta muusta viikkoliitteestä poik-
keavasti vakaviin puheenvuoroihin 
ja repparitkin perustuvat usein uu-
tisten taustoittamiseen, joten hiukan 
arkinen ja sanomalehtimäinen ulkoa-
su kertoo myös liitteen sisällöstä aika 
paljon. Ainakaan ulkoasu ei huijaa 
lukijaa glamourilla.

Ulkoasun tekijän ristiriitaisia tun-
nelmia kuvaa hyvin erään lukijan 
kommentti, jonka mukaan Sunnuntai 
on kuin aikakausilehti, mutta painet-
tu halvimmalle paperille.

Gridejä pystyyn 
ja vaakaan
Sunnuntain sivukoko on 273 x 390 
mm, ja painopinta 251 x 372,325 mm. 
Kärkimedia-yhteistyössä mukana 
olevien tabloidien ilmoituskorkeus 
on 365 mm ja leveys 251 mm. Sivun 
tekstiala on sopeutettu tähän. 

Broadsheet-sanomalehtien uutissi-
vut on useimmiten jaettu kahdeksaan 
palstaan ja tabloidit viiteen tai nyky-

PÄÄJUTTU: NÄIN SYNTYI SUNNUNTAI

sunnuntai

Aha

Ilmoituskorkeus  
365 mm
(Kärkimedia)

Sunnuntain  
sivukoko on  
273 x 390 mm, 
ja painopinta  
251 x 372,3 mm.

VINJETTI

Otsikko

Aha-sivun otsikko
Rivirekisteri 11 p

14-palstainen: Tavallisin jako 4x3=palsta (50,643 mm) 
ja 2x1=välipalsta (32,429 mm). Palstaväli 4 mm. 
Tekstipalstana mhdollinen myös 4x1 (68.857 mm).

Vaakataitossa kuvan alareuna

5-palstainen:
 palstaleveys  
47 mm,  
väli 4 mm

Vaakataitossa tekstin yläreuna,
kohdistus versaali T:n mukaan

50,643  mm 32,429 mm 68,857 mm

SUNNUNTAI4  

14.3. 
Hyrynsalmelaisia 
suopotkupallon MM-
kisojen järjestäjiä 
lähtee Pietariin autta-
maan Venäjän karsin-
takilpailujen järjeste-
lyissä.

15.3.
Liisamaija Laakso-
sen näytelmä Lumikit 
on Kajaanin teatterin 
uuden johtajan 
Kristian Smedsin 
kauden ensimmäinen 
ensi-ilta.

16.3.
Indonesian  armei-
jan joukkoja lähete-
tään levottomalle 
Acehin alueelle, kun 
öljy-yhtiö Exxon Mo-
bil ilmoitti sulkevansa 
siellä öljykenttänsä.

17.3.
Veikkaus Oy kutsuu 
oikeustieteen tohto-
ri Pirkko K. Koskisen 
selvittämään toimi-
tusjohtaja Matti Ah-
teeseen kohdistuneet 
ahdisteluväitteet.Aha

Poimintoja valheesta
 ja totuudesta.

1. Valepsykologi. Turussa paljas-
tui uusin valeammattilainen, 15 
vuotta neuvolapsykologina toi-
minut valepsykologi. Mutta hei! 
Suomesta löytyy vielä paljon 
uusia valeammattilaisia. On va-
lekirvesmiehiä ja -putkimiehiä, 
puhumattakaan valemyyjistä ja 
-kassanhoitajista. Muuhun ei voi 
päätyä, kun näkee nauravia jiire-
jä tai hartioitaan kohauttelevia 
yleisönpalvelijoita.

2. Valeministeri. Uusi postilaki 
päästää fi rmat mellastamaan ja 
napsimaan postinjakelun par-
haat mansikat päältä. Suurim-
pien kaupunkien jakelu tarjoaa 
meheviä voittoja yrityksille, 
mutta me veronmaksajat saam-
me kunnian maksaa Kemijärven 
ja Siikalatvan kirjeiden kantoa. 
Ettei vain viestintäministeri 
Suvi Lindén paljastu valeminis-
teriksi? 

Ihmetyttää, mistä näitä 
Suomelle vahingollisia yltiölibe-
ralistisia EU-määräyksiä tippuu 
jatkuvasti. Miksi kiltin Suomen 
piti taas kerran mennä eturivis-
sä noudattamaan  harvaan asu-
tulle maallemme vahingollista 
EU:n määräystä? Suomi-neidon 
olisi ollut viisasta odottaa, miten 
etelän vilkasliikkeiset, nokke-
lat pojat kiertävät taas kerran 
säädöstä, ja ottaa heistä mallia. 
Mutta tämä on vasta esimakua. 
Kunhan kansainväliset hoi-
vayritykset huomaavat Suomen 
pienet markkinat, valuvat 
vanhusten vaipanvaihtojenkin  
tulevat voitot amerikkalaisten 
eläkeläisten taskuihin. 

3. Satoja valefirmoja. Kuntien 
rakennus- ja kuljetustöissä 
seikkailee noin 40 kulissifi rmaa, 
jotka kunnostautuvat vain ra-
hanpesussa ja muissa vippas-
konsteissa. Kuntien virkamiehet 
eivät uskalla penkoa näiden 
asiakasyritystensä asioita 
uhkailujen vuoksi. Mitähän 
seuraavaksi?
PEKKA KARJALAINEN

Lista

ONKO HÄN VAI EIKÖ OLE? Uusi 
postilaki saa epäilemään Sivu Lin-
dénin ministeriyttä.

10 VUOTTA SITTEN

PÄIVI ALASUUTARI

Suomen Akatemian rahoittama 
DILGOM-hanke osoittaa alkoholin 
lihottavan suomalaisia. Lisäksi al-
koholin tuomat lisäkilot asettuvat 
erityisesti vyötärölle.

Mutta miksi alkoholista saatu yli-
määräinen energia kertyy rasvaku-
dokseksi juuri vyötärölle?

Tutkimusprofessori Markus Pe-
rola Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tokselta kertoo, ettei vastausta tie-
detä, mutta monista tutkimuksista 
löytyy olettamuksia syistä.

Selkeä yhteys alkoholinkäytön 
ja vyötärölihavuuden välillä ha-
vaittiin tutkimuksessa tilastollisin 
menetelmin: mitattiin painoindek-
siä eli pituuden ja painon suhdetta 
sekä vyötärö–lantio-suhdetta, joka 
osoittaa, kuinka paljon rasvamas-
sasta on vyötäröllä. 

Runsaasti alkoholia käyttävät, 
niin miehet kuin naiset, osoittau-
tuivat selkeästi lihavammiksi vyö-
täröltään kuin vähemmän juovat.

Yksi selittävä tekijä voi olla maksa: 
se polttaa alkoholin energiaksi eli-
mistössä. Jos alkoholia on paljon, 
kaikki maksan toiminta keskittyy 
alkoholin polttamiseen. Jopa niin, 
että kroonisilla alkoholisteilla voi 
olla aliravitsemustila välttämättö-
mistä ravintoaineista, joita maksa 
tuottaa, koska heidän maksansa 
keskittyy alkoholin polttamiseen.  
Kehittyy ns. rasvamaksa, joka on 
iso ja lisää siten myös vyötärönym-
päryksen mittaa.

Sekin tiedetään, että alkoholi 
vaikuttaa hormonitoimintaan, esi-
merkiksi kilpirauhaseen. Kilpirau-
hasen vajaatoiminta taas tunnetus-

ti lihottaa.
Myös alkoholin vaikutuksella 

sukupuolihormoneihin voi olla 
yhteytensä vyötärölihavuuteen.  
Alkoholistimiehillä myös testos-
steronin tuotanto heikkenee. Vah-
vimmat syyllisehdokkaat ovat siis 
alkoholin vaikutus eri hormonita-
soihin, jotka sitten vaikuttavat ras-
van jakautumiseen.

Muista ihmisen ruokavalioon 

kuuluvista aineista ei tiedetä, mi-
hin niistä kertyvä ylimääräinen 
rasva asettuu. ”Ei, tämä on alkoho-
lin uniikki metabolia (aineenvaih-
dunta). Sehän ei ole ravintoaine ja 
se muuttuu elimistössä kaloreiksi 
eri tavalla kuin ravintoaineet”, tut-
kija sanoo.

Mihin ylimääräinen rasvakudos ih-
misessä ylipäänsä asettuu, riippuu 
useasta eri geenistä.

”Siinä, miten geenit liittyvät 
vyötärölihavuuteen, on vielä eroa 
sukupuolten välillä. Naisten ja 
miesten vyötärölihavuuteen vai-
kuttavat eri geenit”, kertoo Perola, 
joka on mukana isossa kansainvä-
lisessä lihavuutta tutkivassa hank-
keessa.

Jo vanhastaan tiedetään, että 
omenalihavuus on tyypillistä mie-
hille ja päärynälihavuus naisille, 
mutta se on uusi löytö, että näitä 

lihavuustyyppejä säätelevät eri 
geenit miehillä ja naisilla.

Eri väestöjen välillä on myös 
löydetty joitain eroja vyötäröliha-
vuudessa. Geenit voivat selittää 
näitä eroja. Toisaalta painoindeksi 
huomioi vain painon ja pituuden 
suhteen, eikä ota huomioon lihak-
sikkuutta.

”Jos on isot lihakset, painoin-
deksi on korkea, vaikka vyötärö 
olisi kapea. Fyysinen aktiviteetti 
lisää painoa, mutta se ei lisää vyö-
tärön ympärystä. Päin vastoin.”

Myös stressin on sanottu lihotta-
van ja aiheuttavan erityisesti vyö-
tärölihavuutta. 

Asiaa on tutkittu paljon ja Perola 
arvioi, että stressin ja vyötäröliha-
vuuden yhteys voi olla saman tyyp-
pinen kuin alkoholin ja vyötäröli-
havuuden.

”Stressi on vähän samanlainen 
tila kuin humalakin: se vaikuttaa 
moneen hormoniin. Tätä kautta 
sillä voi olla yhteys vyötäröliha-
vuuteen”, hän sanoo, mutta kiireh-
tii lisäämään, ettei asiaa ole vielä 
analysoitu DILGOM-projektissa.

”Puhutaan myös hypotalamus-
aivolisäke-lisämunuainen-ketjusta 
(HPA-axis), johon niin alkoholi 
kuin stressi vaikuttavat, ja jonka 
vaikutus sitten välittyy stressihor-
moni kortisolin kautta.”

Avoimia kysymyksiä lihavuuden, 
ja erityisen haitallisen vyötäröliha-
vuuden syistä on vielä monia. Vuo-
delle 2012 onkin vireillä seuranta-
tutkimus, jolle haetaan rahoitusta.

Perola vertaa tutkimusaineistoa 
kansallisaarteeseen, josta voidaan 
saada paljon tietoa lihavuuden 
synnystä.

Miksi viina vie uuman?
Mitämitä: Tutkimus etsii syitä hormonien häiriintymisestä

Mihin ylimää-
räinen rasvaku-
dos ihmisessä yli-
päänsä asettuu, 
riippuu useasta 
eri geenistä.

GEENIT OHJAAVAT. Ainakin alkoholi ja stressi näyttävät pyöristävän vyötä-
röä, mutta ylipäänsä geeneillä on osansa siinä, aiheuttaako ylipaino omena- 
vai päärynälihavuutta.

PEKKA ALA-AHO/ARKISTO

Vähintään neljä koitosta 
Huomenna alkavat kevään ylioppilaskirjoituksi-
en kirjalliset kokeet. Kaikkiaan 31 250 kokelasta 
voi saada tutkinnon valmiiksi tänä keväänä.
Lukuun eivät sisälly yksittäisen kokeen uusijat, 
tutkinnon hajauttajat tai täydentäjät.
    Lakin saadakseen pitää onnistua vähintään 
neljässä pakollisessa kokeessa, mutta tämä-
kään ei vielä riitä. Lukiokursseja on oltava 
suoritettuna 75 kappaletta.

    Abiturienttien savotta polkaistiin liikkeelle vie-
raiden kielten kuullun ymmärtämisen kokeilla 
helmikuussa.
    Varsinaisia koepäiviä on kahdeksan. Kokeet 
päättyvät keskiviikkona 30.3. äidinkielen saamen 
kielen kokeeseen. Viime vuonna kokonaista tut-
kintoa yritti noin 31 400 kokelasta. Lakin painoi 
kesän korvalla päähänsä 28 795 uutta ylioppi-
lasta. Hylkäysprosentti oli 5,81.

Tekstit SEPPO PÖNKÄNEN,  grafiikka JOHANNA TASKILA
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1. c) 101 2. c) Jemenin 3. b) 2 4. c) Palermossa 5. d) Felix Nylundin 6. b) Kirgisian 7. a) häntäruoto 8. d) Saudi-Arabiassa 9. c) 96-vuotias 10. a) englantilainen 11. kurki 12. asbesti 13. sukkula 14. mitta 15. lomake

JUSSIN TIETOVISA: 15 KYSYMYSTÄ

Mikä on sapa?
Visan maksimipistemäärä on aina 25. Yhdestä vastauksesta voi saada 1–3 pistettä. Oikeat 
vastaukset löytyvät sivun alareunasta. Kysymykset on laatinut Juha Similä.

1. Montako jäsentä on 
Viron riigikogussa? (1 p)
a) 97 
b) 99 
c) 101 
d) 103

2. Minkä valtion presidentti oli 
Ali Abdullah Saleh? (1 p) 
a) Omanin 
b) Trinidadin 
c) Jemenin 
d) Syyrian

3. Kuinka monta
 henkilökohtaista MM-mitalia 
on Matti Heikkisellä, jos viestejä 
ei oteta huomioon? (1 p)
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4

4. Missä Italian kaupungissa 
ei saa kammata hiuksia kadulla 
eikä laulaa serenadeja? (1 p)
a) Firenzessä 
b) Torinossa 
c) Palermossa 
d) Milanossa

5. Kenen kuvanveistäjän teos 
on Kolmen sepän patsas 
Helsingissä? (1 p) 
a) Walter Runebergin 
b) Wäinö Aaltosen 
c) Simo Hirvosen 
d) Felix Nylundin

7. Mikä on sapa? (1 p)
a) häntäruoto 
b) hauislihas 
c) päälaki 
d) intialainen juoma

8. Missä valtiossa 
Idi Aminilla oli turvapaikka 
vuosina 1980–2003? (1 p)
a) Libyassa 
b) Egyptissä 
c) Irakissa 
d) Saudi-Arabiassa

9. Minkä ikäinen oli 
näyttelijätär Katharine 
Hepburn kuollessaan? (1 p) 
a) 86-vuotias  
b) 91-vuotias 
c) 96-vuotias 
d) 101-vuotias

10. Minkä maalainen fyysikko 
oli James Joule? (1 p)
a) englantilainen 
b) irlantilainen 
c) amerikkalainen 
d) skotlantilainen

11. Mikä Suomessa 
tavattava lintu? (1–3 p)
3 p. Sen nimestä löytyy kaksi suo-
menkielen käskyä. Tämä joki on 
Suomen entinen kunta Laatokan 
luoteisrannikolla.
2 p. Ilman 1. kirjainta vakoilijalle 
annettava käsky.
1 p. Ne lentävät aurassa.

12. Mikä rakennus-
materiaali? (1–3 p)
3 p. Nimi koostuu norjalaisesta 
osakeyhtiöstä, englanninkielen 
superlatiivista ja ruotsin kielen 
prepositiosta.
2 p. Nimen sisältä löytyy paras 
vieraalla kielellä.
1 p. Tutkitusti aiheuttaa keuhko-
tautia.

13. Mikä nopea 
kulkuväline? (1–3 p)
3 p. On olemassa tällaisia -matoja. 
Se on myös maton kudontaväli-
neen nimitys.
2 p. Yksi kirjain vaihtamalla 
saadaan suomenkielen adjektiivi, 
joka on nopean synonyymi.
1 p. Edesmenneen Kikan kappa-
leessa se syöksyy Venukseen.

14. Mikä väline? (1–3 p)
3 p. Yksi kirjain vaihtamalla 
saadaan juhlapäähine. On 
olemassa tällainen -lasi, -luku ja 
-nauha.
2 p. Tämä -tilaustyö on tuttu 
esimerkiksi räätälille.
1 p. Tämä -kaava on tuttu 
kartoista.

15. Mikä painettu 
liuska?(1–3 p)
3 p. Nimen alku on suomalaisen 
elokuvan nimi. Nimen loppu 
on Hectorin kappaleesta tuttu 
henkilö.
2 p. Nimen alku on Risto Jarvan 
ohjaama elokuva.
1 p. Nimen alku on työntekijän 
vuosittain ansaitsema vapaa-aika.

6. Minkä valtion 
kansalliskukka 
on tulppaani? (1 p)
a) Armenian 
b) Kirgisian 
c) Valko-Venäjän 
d) Ukrainan

sunnuntai sunnuntai 1918  

Seis!
Lentokone on hermostuttava putki, jossa 
vietetään sietämättömän pitkiä aikoja tekemät-
tä mitään. tässä kummallisessa välitilassa on 
syntynyt omanlaisensa tapakoodisto.

vaikka satametrinen jono kiemurtelisi koneen 
ulkopuolella pakkasessa, omalle paikalle ei kos-
kaan mennä kaavalla ”sujautetaan laukku hyllyl-
le – istutaan alas”. sen sijaan jäädään käytävälle 
pohdiskelemaan, mikäs rivi siinä laukun pohjalle 

kadonneessa lipareessa lukikaan, ja kun kohdal-
le osuu sopivanoloinen tyhjä paikka, arvellaan, 
että tämähän se taisikin olla. kaivellaan laukusta 
lehteä ja purkkapussia, kun jono seisoo.

näytetään hölmistyneeltä, kun joku tulee 
sanomaan, että siinä taitaa olla minun paikkani. 
noustaan käytävälle, vedetään laukku esiin, 
etsitään lipare käsiin ja todetaan, että eihän se 
ollutkaan 11a vaan 24F.

rynkytetään edessä istuvan selkänojaa 
paikalta noustessa, sille palatessa ja muuten-
kin. Lähdetään liikkelle turvavyömerkkivalon 
palaessa, sillä ei se varmaankaan minua koske. 
Lopuksi, jos kyse on suomalaisesta charterista, 
taputetaan. se on perinteikäs tapa kertoa kap-
teenille, että katsohan perhana, onnistuit laskeu-
tumisessa – vastoin kaikkia ennakko-oletuksia.
Hanna Kuonanoja

Matkalla: Jahkailua, rynkytystä ja lopuksi aplodit
SuomeSSa pienellä: suomea äidinkielenään 
puhuvan kielikorva heittää usein englannin takia. näin 
näkee käyvän esimerkiksi erisnimien johdosten kanssa. 
vaikka englanniksi kirjoitetaan Finnish, suomen kielessä 
esimerkiksi asukkaannimet, kielet ja adjektiivit kirjoite-
taan pienellä: suomalainen, pariisilainen, kempeleläinen, 
ruotsi (kieli), bulgarialainen tuote. Jos paikannimi koos-
tuu useammasta osasta, kirjoitetaan pienellä ja yhteen: 
newyorkilainen, itäeurooppalainen.

Pilkunviilaus

T
alo on yksi sadoista taloista, jotka 
reunustavat värikästä katua, joka 
kulkee läpi vilkkaan kylän, joka sijait-
see vehreällä rannikolla jossain päin 
Thaimaata. Ovi on liukuovi. Ennen 

kuin astutaan sisään, riisutaan kengät. Tohtori 
Pruittipongin vastaanotolle tullaan paljain jaloin.

Tohtorin pakeille pääsee miltei siinä ajassa, joka 
kuluu potilastietolomakkeen täyttämiseen. Sinne 
pääsee, vaikka on mukana vain saattajana ja jää 
ensin törröttämään eteisen penkille. Tohtori Pruit-
tipong on sitä mieltä, että kaikki mukaan vaan.

Tohtori pruittipong on suuri mies. Jopa hämmen-
tävissä määrin siihen nähden, minkä kokoisia hä-
nen maanmiehensä yleensä ovat. Hän on suuri ja 
iloinen ja sangen mieltynyt sydämelliseen hohot-
tamiseen. Hän vilkaisee tulehtunutta kyynärpäätä 
ja kaivelee monistenipusta esiin oikean paperin. 
Siinä lukee ”cellulitis” ja ”bacteria” ja aika paljon 
muita sanoja, jotka Pruittipong tiivistää asiakkaan 
puolesta: ”This is nothing.”

Sitten hän hohottaa jälleen.
Tohtori Pruittipong ohjaa piskuiseen toimenpi-

dehuoneeseen. Hän pyytää potilasta asettumaan 
makuulleen ja tarkastelee kyynärpäätä lähemmin. 
Sitten hän nauraa, lyö otsaansa ja mylväisee läm-
minhenkisen vähättelevään sävyyn: ”Oo, but this 
is nothing!”

Tohtori Pruittipong määrää kaksia lääkkeitä. 
Hän sanelee annostuksen pariin kertaan englan-
niksi. Sitten hän osoittaa ensimmäistä lääkepak-
kausta: ”Laake numero uksi: uksi aamula, uksi 
illala.” Sen jälkeen hän osoittaa toista pakkausta: 
”Laake numero kaksi: uksi aamula, uksi illala.” 

Sitten hän sanoo kaiken vielä toiseen kertaan.

Vierailun loppuosa koostuu diagnoosin 
(”This is nothing!”) kertaamisesta, 
tauottoman puheen sävyttämästä 
lappusten täyttelystä, työtuolilla sin-
ne tänne rullailusta ja vaikuttavasta 
käsillä viuhtomisesta. Ovesta ulos as-
tuessa tohtorin nauru livahtaa edeltä 

ja pongahtaa takaisin vastapäisestä 
seinästä.

Vaiva paranee epäilemättä 
samaa vauhtia kuin jonkun 
kurttuotsaisemman kollegan 
hoidossa. Sen vain unohtaa nope-
ammin. Tohtori Pruittipong on 

tehnyt tavanomaisesta lääkäri-
käynnistä eräänlaisen näy-

töslajin. Tyhmempikin 
ymmärtää, tosikom-

paakin naurattaa.

Tohtori  
Pruittipongin 
vastaanotolla

Pulssi
Hanna Kuonanoja
hanna.kuonanoja@kaleva.fi

Heidi HieTala teksti
juKKa-peKKa moilanen kuvat

”Äiti katso!”
”Joo, hyvä!” Tiia Hassi kannustaa 

Netta-tytärtään ja kääntyy levitellen 
käsiään: ”Sitä on itse saanut vääntää 
tuon liikkeen tekniikkaa puoli vuotta 
ja nyt tuo tyttö vaan tulee ja tekee sen!”

Nyt lapset saavat tehdä ihan luvan 
kanssa sitä, mitä tekisivät muutenkin 
eli kiipeillä, pyöriä ja keikkua välillä 
vaikka pää alaspäin. Ja vanhemmat 
katsovat ihaillen vierestä ja tekevät 
vielä perässä. Tankotanssin perhe-
tunnilla rimpuilu tapahtuu ohjaajan 
valvovien silmien alla, ja hän myös 
tietää näyttää, kuinka kyseiset tem-
put tehdään.

 • Tankotanssin juuret ovat kiinalaisessa 
sirkuksessa, jossa lajia harrastettiin  
vuosituhansia sitten. intiassakin on  
harrastettu voimailulajeja tangon avulla.
 • laji rantautui myöhemmin eurooppa-

laisiin kabareihin.
 • 1920-luvun laman aikaan amerikassa 

kiersi liikkuvia show-karavaaneja,  
joiden esitykset järjestettiin teltoissa.  
Yhdessä teltassa saattoi olla tankotans-
siesiintyjiä. 
 • Tankotanssi siirtyi burleskiesitysten 

mukana teltoista baareihin 1950-luvulla.
 • 1990-luvulla tankotanssia alettiin 

opettaa kanadassa, Yhdysvalloissa ja 
australiassa. Laji houkutteli ensin  
julkkiksia.
 • 2000-luvulla lajista on tullut 

yleisemmin suosittu kuntoilumuoto.
 • Harrastajia on jo lähes kaikissa 

ikäryhmissä. taitavimmat opettavat, 
esiintyvät ja jopa kilpailevat.   
he panostavat lajin edellyttämään  
voimaan, taiteellisuuteen ja koreografi-
seen osaamiseen.

Ketterät pikkuapinat

”Tämä on fitness- ja tekniikkalaji, 
jossa lapset ovat luontaisesti lahjak-
kaita. He saattavat tehdä jonkin liik-
keen täysin oikein ensimmäisen näyt-
tämisen jälkeen”, kehuu oululaisen 

Tanssikoulu Sulavan tankotanssieks-
pertti Nanna Pehkoranta.

Sulavassa Pole Family -tunteja 
alettiin miettiä syksyllä, sillä laji oli 
saanut jo lapsiharrastajia ainakin 
Helsingissä ja Turussa. Ensimmäisel-
le seitsemän kerran tiiviskurssille tuli 
kolme lasta vanhempineen, vanhem-
mat olivat entuudestaan tanssikou-
lun asiakkaita.

näin aluksi liikkeitä on tehty leikin 
kautta lähellä lattiaa, ilman koreogra-
fioita. Suunta on ylöspäin kunhan 
pikkuapinat saavat varmuutta ottei-
siinsa.

Tunnin nuorin on 7-vuotias Netta 
Hassi. Ohjaajan mukaan alaikäraja on 
kuudessa ikävuodessa.

”Oma poikani täytti kuusi vuotta 
aika vasta, ja hänestä huomaa, et-
tei voimaa ole aivan vielä riittävästi. 
Muuten laji soveltuu kyllä pojillekin”, 
Pehkoranta kannustaa.

Samaa mieltä ovat hänen oppilaan-
sakin.

”Itse asiassa se oli minun mieheni, 
joka tuli tälle kurssille tytön kanssa. 
Itse käyn tuuraamassa häntä silloin, 
kun hän ei pääse paikalle. Jaska on 
todella innostunut tästä lajista”, ker-
too Helena Mahlakaarto, tankotans-
sia harrastavan perheen äiti. Hän on 
huomannut, että siinä, missä aikui-
nen alkaa miettiä liikkeitä järjellään 
ja kavahtaa aluksi kääntymistä pää 
alaspäin, lapsi on jo löytänyt oikeat 
liikeradat luontaisesti.

tankotanssi on laji, jonka liikkeitä lapset pystyvät omaksumaan tuosta vaan

SirKuKSeSTa TuTTu

Tiia Hassilla on 6-vuotias poika, 
joka treenailee kotona isosisarensa 
Netan tangolla, kuten moni muukin 
lähikulmien lapsi – sukupuoleen kat-
somatta.

”Poika on tosin vielä niin pieni, et-
tä en usko, että hän jaksaisi keskittyä 
ihan tuntia.”

Hassi arvelee, että pojille kynnys 
osallistua juuri tankotanssiin on kor-
keampi kuin tytöille: ”Ehkä se on tuo 
tanssi-sana, joka jännittää. Tanko-
rimpuilu toimisi varmaan heille pa-
remmin.”

Tankotanssi on tullut Suomeen jää-
däkseen, joten lajin harrastajat toi-
vovat sen kuvan puhdistuvan. Kyse 
ei ole enää tuhruisesta yökerhoviih-
teestä vaan todella paljon voimaa 
vaativasta lajista, joka kasvattaa har-
rastajiensa voimaa, notkeutta ja koor-
dinaatiota sekä parantaa tasapainoa. 

”Kun kävin täällä ensimmäisen 
kerran, kädet tärisivät oikein kunnol-
la tunnin lopussa. En ollut aiemmin 
tottunut nostamaan painoani käsillä 
tangon varaan”, selittää Helena Mah-

lakaarto pyyhkien hikeä otsaltaan.
Mitäpä lapset lajistaan tuumaavat?
”Tämä on hauskaa!” sanoo Roosa 

Reinilä. 
Hänellä on mukanaan kaveri Eve-

liina Lopakka, joka oli käynyt ko-
keilemassa tunnilla kerran aikaisem-
min. Kokemus oli sen verran hauska, 
että oli mukava päästä toistekin.

Netta Hassi pääsi viime vuoden 
puolella kokeilemaan kerran tanko-
tanssia aikuisten tunnille ja oli sen 
jälkeen toivonut joulupukilta oman 
tangon. 

Balettiakin harrastava tyttö oli 
saanut sen yhteen kodin makuuhuo-
neista, josta on tehty oikein tanssisali 
seinäpeileineen päivineen. 

Mikä onnentyttö!

”äiti, etkö saa? Tämä on tosi help-
poa!” ihmettelee Roosa Reinilä.

”Ai on vai? Ei tämä minulle ole”, 
tuumaa Helena Mahlakaarto.

”Joo, katso!”
”Sehän meni hyvin! Varpaat vaan 

ojennukseen vielä.”
”Niitä minä en saa.”

”Tämä on fitness- 
 ja tekniikkalaji, 
jossa lapset ovat 
luontaisesti  
lahjakkaita.”
Tankotanssiekspertti  
nanna pehkoranta

Tankotanssin  
juuret ovat kiina-
laisessa sirkuk-
sessa, jossa lajia 
harrastettiin  
vuosituhansia  
sitten. Intiassa-
kin on harrastet-
tu voimailulajeja 
tangon avulla.

Pekka aLa-aho/ark
isto

TeKniiKan oppii ToiSToilla. ohjaaja nanna Pehkoranta (oik.) opastaa tankotanssin perhetunnille tyttärineen tullutta tiia hassia. kaikki tankoliikkeet tehdään sortsit jalassa,
 sillä pitkälahkeisten housujen pito on huonompi. taustalla roosa reinilä ja eveliina Lopakka.

Voimalaji. helena 
mahlakaarto tuli tuuraa-
maan miestään tanko-
tanssitunnille.

USeiTa GRidejä:  Aha- 
ja tietovisa-sivut on 
suunniteltu viiden pals-
tan jaolla. Jälkimmäisel-
lä on myös ilmoituspaik-
koja, jolloin visa taitetaan 
suppeampaan tilaan. 
Seis-aukeama (oikeal-
la) on tehty 14-palstan ra-
kenteella, samoin repor-
taasisivut. Joskus näis-
säkin on tarpeen käyttää 
viittä palstaa, jos aineis-
to koostuu pienistä pa-
loista.

Liitteeseen 
sijoitettiin 
vuorotellen 
lyhyttä 
ja pitkää, 
vakavaa  
ja kevyttä. 
1. huippu  
on reppari, 
toinen Seis-
aukeama.

sivulle 20 »
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Olimme 
kaivanneet 
Kalevaan 
paikkaa, 
jossa kuva-
reportaasi 
pääsisi 
kunnolla 
esille.

16.1.2011:  Paltamolai-
nen rekkakuski Arto Mik-
konen kyllöstyi jatku-
vaan poissaoloon kotoa 
ja vaihto alaa. Valokuvaa-
ja Jarkko Mikkonen istui 
veljensä seurassa tämän 
viimeisen keikan Hol-
lantiin.
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Euroopan 
valloittajat

REPORTAASI: REKALLA EUROOPPAAN
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Viime vuonna yli puolet Suomen viennistä meni muihin EU-maihin. Suurin osa 
tavaroista kuljetettiin rekoilla. Rekkoja ajavat keski-ikäiset miehet, jotka jättävät Suomen
jopa kuukaudeksi kerrallaan viedäkseen rahdin perille. Yksi heistä on Martti Vaittinen, 
joka  aloitti alalla yli kolmekymmentä vuotta sitten ja tuntee Euroopan paremmin kuin 
moni EU-parlamentin edustaja.  Vaittisen  nuorempi kollega, paltamolainen Arto Mikkonen, 
kyllästyi jatkuvaan poissaoloon kotoa ja vaihtoi alaa. Valokuvaaja Jarkko Mikkonen istui 
veljensä seurassa tämän viimeisen keikan Hollantiin. » 
ANNA LEHTO TEKSTI JARKKO MIKKONEN KUVAT

SAKSAN JA HOLLANNIN RAJA 
29.9. KELLO 4:25. Kahvitauko.
Laiva toi Arto Mikkosen Saksaan 
puolilta öin ja matka jatkui saman
tien kohti Hollantia. Rahtina on 
Travemündesta mukaan 
pakattua nikkeliä. »

200 km

SAKSA

HOLLANTI

SUOMI

Enschede
Barendrecht

Travemunde
Lybeck

Helsinki

Harjavalta

Bodegraven
Oudewater
Rotterdam

Arto Mikkosen 
keikka Harjavallasta 
Hollantiin  27.–30.9.
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V
aittisen kä-
det ovat isot 
ja karheat. Ne 
esittelevät rek-
kakuskin aino-
aa työkaveria, 
300-sivuista Eu-

roshell-kartastoa. Näillä sormilla ei 
navigaattorin hipaisunäyttöä käy-
tetä, vaan Martti Vaittinen luottaa 
edelleen paperikartastoihin. 

Vaikka osaa hän myös luetella ul-
koa, kuinka ajetaan vaikkapa Aals-
meeriin Hollantiin. Sinne on kotoa 
Eurasta parin tuhannen kilomet-
rin ajomatka. Vaittinen muistaa jo-
kaisen mutkan, sillä nuo isot kädet 
ovat ohjanneet rekan Aalsmeeriin 
monta kertaa.

Kaikki alkoi sattuman kautta 
eräänä kesäkuun päivänä vuonna 
1977, kun Vaittinen asteli yhdessä 
kaverinsa kanssa työnvälitystoi-
mistoon. Piti hankkia uusia hom-
mia, sillä työt kalkinpolttajana 
olivat juuri loppuneet Paraisilla. 

Kun paperit oli täytetty ja allekir-
joitettu, ilmoitustaulun iso juliste 
kiinnitti Vaittisen huomion.

”Rekkakuskiksi Huittisiin, siinä 
luki. Mä käännyin takaisin, ja me 

pantiin paperit heti menemään.”
Vaittinen on ajanut rekkaa nyt 

yli kolmekymmentä vuotta. Siinä 
ajassa Suomi on liittynyt EEC:hen, 
hylännyt YYA-sopimuksen ja ryh-

tynyt osaksi Euroopan unionia. 
Tiet ovat auenneet Eurooppaan, 
ja Vaittinen on nähnyt koko muu-
toksen rekkansa nupista. Hän on 
kuskannut Suomea Eurooppaan 
kaivinkoneina, paperina ja kan-
kaina. Ensin unionin sydänmaihin 
Saksaan ja Belgiaan, sittemmin 
uusiin jäsenmaihin Puolaan ja 
Tšekkeihin.

Vaittisen aloittaessa rekkakuski-
na Suomessa oli noin 170 kilomet-
riä moottoriteitä. Teollisuuden 
tuotteet oli totuttu kuljettamaan 
junilla satamiin tai suoraan Neu-
vostoliittoon, teitä ei tarvittu.

Käynnissä oli suuri työn muu-
tos. Työt teollisuudessa vähenivät 
ja työn tarve kasvoi palvelualalla, 
julkisella sektorilla ja liikenteessä. 
Siksi työnvälitystoimiston seinällä 
olevassa julisteessakin kaipailtiin 
rekkakuskeja.

Vientiin nojaavan Suomen ta-
louden vetojuhdiksi valjastettiin 
25-metriset rekat. Pitkällä F12-

mallin avolava-Volvolla Vaittinen-
kin ajoi ensimmäisen kuormansa 
Eurasta Helsingin satamaan seitse-
män kuukauden rekkakuskikoulu-
tuksensa lopussa. Lavalle oli lastat-
tu puutavaraa. Helsingin tiet saivat 
ummikkokuskin tutisemaan.

”Vatsa oli kuralla, kun lähdin 
rekan kanssa Mannerheimintielle. 
Sitä ei käännetä missä tahansa. En-
kä edes tiennyt, missä satama on.”

Satamasta puutavara meni to-
dennäköisimmin Saksaan tai Iso-
Britanniaan, Suomen vanhoihin 
tuttuihin vientimaihin. Niihin ja 
moniin muihinkin Keski-Euroopan 
maihin oli EEC-sopimuksen myötä 
halvempaa viedä suomalaisia tuot-
teita. Vaikka Neuvostoliiton kanssa 
sovittiin vastaavat tulliedut kuin 
EEC-sopimuksessa, Suomi käänsi 
kurssiaan hitaasti kohti Eurooppaa.

Haasteet. Nehän ne ajoivat eron-
nutta poikamiestä Eurooppaan. 
Vuonna 1981 Vaittinen vaihtoi 

REPORTAASI: REKALLA EUROOPPAAN

LAIVASSA MATKALLA SAKSAAN 28.9. KELLO 9:11. Rekka on turvallisesti sidottuna autokannella,  ja Arto Mikkonen voi levähtää hytissä. Aika kuluu nukkuen ja netissä. Internetyhteys pätkii, 
mutta videopuheluilla voi yrittää ottaa yhteyden kotiin Paltamoon. Laiva lähti Helsingistä Travemündeen kahdeksan aikaan illalla.

KOTONA EURASSA. Martti Vaittinen saattoi ennen viettää kaksikin kuu-
kautta poissa kotoa. Se oli yksinäistä aikaa niin Vaittiselle kuin vaimollekin.
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työnantajaa ja ryhtyi ajamaan 
autoja ulkomaille. Ensimmäinen 
keikka osui Zürichiin.

Eurasta tai Suomesta ylipäätään 
on pitkä matka Keski-Eurooppaan. 
Ensin on ylitettävä Itämeri rahtilai-
valla. Laivamatka Travemündeen 
Helsingistä kestää nykyään 29 tun-
tia, eikä se ole mikään huviristeily. 
Tyypillinen hytti on kymmenen ne-
liön ikkunaton koppi. Siellä kuskit 
naputtavat läppäriä ja odottavat.

”Luen ja makaan”, kertoo Vait-
tinen laivamatkan aktiviteeteista.

Kuntosalikin laivalla olisi, mutta 
se on kuskien mukaan aika mitä-
tön. Ruoka on laivalla hyvää, jos 
on kesä. Silloin mukana matkustaa 
turisteja. Talvella sapuska on yk-
sipuolisempaa. Vaittisen mukaan  
saman ruoan syöminen alkaa kyl-
lästyttää.

Kuskien keski-ikä huitelee neljän-
kympin paremmalla puolella. Vuo-
sien ajamisella on seurauksensa, 
joita on vasta nyt alettu UKK-insti-

tuutissa tutkia. Vaittinenkin on va-
littu instituutin Metrimies-kampan-
jaan, jonka tarkoituksena on saada 
kuskeja laihtumaan. Työolosuhteet 
eivät helpota laihduttamista.

”Kun sä menet kolmen aikaan 
yöllä laivaan, ruoka on voinut seis-
tä tiskillä kolme neljä tuntia.”

Kylmä ruoka ei houkuta. Kus-
keille ei kunnon ruoka maistu 
muutenkaan. Suomen Kuljetus ja 
Logistiikka ry:n kyselyn mukaan 61 
prosenttia kuskeista syö päivittäin 
lämpimän aterian taukopaikalla. 
Se tarkoittaa useimmiten huolto-
aseman lehtileikettä tai muuta, mi-
tä nyt sattuu olemaan tarjolla. 

Ajaessa suosituin eväs on leipä 
tai sämpylä; niitä syö lähes yh-
deksän kymmenestä vastaajasta. 
Marjoja tai hedelmiä syö päivittäin 
vain kolmasosa kuskeista.

Kun Vaittinen aloitti kuljetus-
alalla, messissä murkinoitiin mui-
den suomalaiskuskien seurassa. 
Muutama vuosi sitten Vaittinen 

huomasi muutoksen. Yhä useampi 
kuski oli virolainen.

”Joillakin laivavuoroilla on pari-
kymmentä suomalaista kuskia ja 
ehkä viisitoista virolaista.”

Saksassa matkaa on jatkettava 
tien päällä. Siellä Vaittinen näki, 
mitä Keski-Euroopassa tapahtui.

Saksan autobahnoilla kulki kol-
me tai neljä kaistaa molempiin 
suuntiin. Autoja tuntui liikkuvan 
niin paljon kuin silmä kantoi ja ta-
kapeilistä näki.

”Silloin mä ajattelin, että jos jos-
kus pääsen kotia, niin en ikinä tule 
tänne enää.”

Päätös ei pitänyt. Viikon kotona 
oltuaan Vaittinen halusi jo takai-
sin bahnoille. Vaikka Eurooppa 
oli osoittautunut liikenteellisesti 
katastrofi ksi, siellä pärjättäisiin 
maltilla, uskoi Vaittinen. Matkailu-
halua ei estänyt edes hieman puut-
teellinen kielitaito.

”Sen verran saksaa ja englantia 

VUOSAAREN SATAMA 27.9. KELLO 19:16. Hytin ikkunasta näkyy, kuinka 
viereinen Finnmaid-laiva on juuri lähdössä. Rahtiliikenne on Helsingissä 
keskitetty vuonna 2008 avattuun Vuosaaren satamaan. 

LAIVAN KANNELLA 28.9. KELLO 13:25. Kovan merenkäynnin takia kontit 
ja rekat sidottiin liinoilla tiukasti kiinni. Viime vuonna lähes 400 000 konttia 
kulki Helsingin sataman kautta.

HELSINKI 27.9. KELLO 19:10. Matkan ajaksi autokansi menee kiinni, mutta 
elintarvikkeita tai kukkia kuljettavien autojen jäähdytysjärjestelmät saa 
käydä tarkastamassa tietyin väliajoin.

TRUCKER’S LOUNGE  28.9. KELLO 00:51. Laivan peräosassa sijaitsee 
kuskien oma tila, jossa on keittiö ja jääkaappi. Laivan lähdettyä ennättää
ottaa olutta ja iskeä tarinaa kollegoiden kanssa.
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puhun, ettei orjaksi pysty myy-
mään. Kyllä se on aika vähäistä, 
valitettavasti.”

Maltilla ja varmasti myös puut-
teellisella kielitaidolla koko Suomi 
eteni Eurooppaa kohden 1980-lu-
vulla. Liittyminen Euroopan 
vapaakauppajärjestö Eftaan oli 
kylmähermoisen harkittu askel 
poispäin Neuvostoliiton kauppa-
politiikan vaikutusalueesta.

Samoihin aikoihin viennin 
osuus ulkomaankaupasta nousi 
kolmannekseen. Se tarkoitti sitä, 
että Vaittinen ajoi yhä enemmän 
ja yhä jalostetumpaa suomalaista 
tavaraa Eurooppaan. Hommia hel-
potti, kun tavaraa alettiin pakata 
lavoille, joita on helpompi siirrellä.

Välimatkat ovat Euroopan sydän-
mailla erilaisia kuin Suomessa. En-
simmäisellä keikallaan Saksan val-
tateillä Vaittinen oli varma, että oli 
jo ajanut koko Sveitsin ohi. Toinen 
hänen isoista kouristaan piteli rattia 
ja toinen selasi karttakirjaa. Silloin 
Vaittinen mietti kerran tai kaksi, jos-
ko ajaminen on hänen hommaansa, 
mutta sitten ala vain kolahti.

Nykyään Vaittista ei pelota, vaik-
ka rekka lasteineen saattaa painaa 
neljäkymmentä tonnia. Mitä nyt 
talven peilikirkkaat tiet voivat her-
mostuttaa. Niskat jäykistyvät, ja 
kourat puristavat rattia niin, että 
särkee. Lasti on kuitenkin saatava 
perille, joten mennä pitää.

Illan tullen Saksan maanteiden 
varrella sijaitsevien kievarien 
parkkipaikat täyttyvät rekoista. 
Yhdeksän aikaan illalla saattaa ol-
la mahdotonta löytää lepopaikkaa 
muualta kuin tienpenkasta.

Vapaa liikkuvuus on EU:n keskei-
sin idea: työntekijät voivat työsken-
nellä missä vain jäsenmaassa. EU:n 
laajennettua itään vuonna 2004 
virolaiset, puolalaiset ja muut en-
tisen itäblokin maat rynnistivät 
myös kuljetusalalle. Englannista 
on suomeksi väännetty termi ka-
botaasi, joka tarkoittaa yhteen 
maahan rekisteröidyn ajoneuvon 
suorittamaa rahtikuljetusta toisen 
maan sisällä. Saksa on edelleen 
suurin kabotaasin harjoittaja, mut-
ta tšekkiläiset autot lisääntyvät 
muissa maissa koko ajan.

Kuskit kertovat, että Saksan 
taukopaikoilla puhutaan yhä use-
ammin puolaa. Kuskeilla ei aina 
riitä myötätuntoa muunmaalai-
sille kollegoilleen. Suomalaisilla 
rekisterikilvillä varustettua rekkaa 
autetaan tien päällä aina, mutta 

toisin on esimerkiksi venäläisten 
kohdalla.

Toisaalta jokainen kuski on yk-
sin matkallaan, usein seuranaan 
vain radio ja satunnaiset Suomesta 
tulevat tekstiviestit.

”Mä olen yksin siellä nupissa 
kaksi kolme viikkoa. Voi olla, etten 
puhu suomea viikkoon”, kertoo 
Vaittinen.

Perheenisälle tien päällä olemi-
nen on hankala yhtälö. Muutaman 
kerran Vaittisen pojat matkasivat 
isänsä kanssa Euroopassa koko 
kesäloman toukokuusta elokuulle. 
1980-luvulla rekassa ei ollut ilmas-
tointia. Hytissä oli yksi peti kolmel-
le ihmiselle. 

Molemmista pojista tuli sittem-
min rekkakuskeja.

1990-luvun alussa Suomeen ko-
lahti lama, osin Neuvostoliiton ha-
joamisen seurauksena. Vaittinen 
ei sitä huomannut. ”Tavaraa kulki 
laivoissa niin pirusti. Joku tosin sa-
noi, että suuria autoja ei tuotu niin 
paljon siihen aikaan.”

Vaittisen rekan nupista näkyy Ve-
ronan valot, lastina on lasia Italiaan.

Vaittinen ajaa harvoin kaupun-
kien keskustoihin, mutta monen 
Keski-Euroopan suurkaupungin 
valot ovat hänelle tuttuja. Lasti 
puretaan yleensä kaupunkien ul-
kopuolella sijaitsevilla teollisuus-
alueilla tai rautatieasemilla.

Italian Alpeilla ajaessa Vaittinen 
nauttii. On vain tyhjää tietä ja täh-
tien täyttämä taivas.

Rauhalliset hetket alkavat olla 
rekkakuskeilla harvassa. Kesäkuus-
sa Euroopan parlamentti hyväksyi 
kuljetusalalle uuden työaikalain-
säädännön. Rekkakuskit saavat teh-
dä 48 tuntia töitä viikossa.

Kuulostaa leppoisalta, mutta työ-
aikaa on hienosäädetty vielä enem-
män. Ajoa saa olla yhtä menoa neljä 
ja puoli tuntia, jonka jälkeen on 45 
minuutin lakisääteinen lepo. Le-
von jälkeen saa ajaa toiset neljä ja 
puoli tuntia, jonka jälkeen on yh-
deksän tunnin lepo. Ajot ja levot 
mittaa rekan nupissa kuskien pään 
yläpuolella raksuttava ajopiirturi.

Työaikalainsäädännön tarkoi-
tus on tehdä kasvaneesta tieliiken-
teestä turvallisempaa. Kuskeja mi-
nuuttipeli hermostuttaa.

Kuljettajalle yksityiskohtainen 
lepo- ja ajojaksotus aiheuttaa pa-
himmillaan rahanmenoa. Euroo-
pan teillä päivystävät tarkastajat, 
joille on luovutettava piirturin tie-
dot. 15 minuuttia liian lyhyt tauko 

maksoi Vaittiselle 260 euroa. Se 
oli halpaa. Kollegan lasku kaksi 
minuuttia liian lyhyestä tauosta oli 
Saksassa 1 800 euroa. Muun muas-
sa Saksassa, Hollannissa, Belgiassa 
ja Ranskassa sakot pitää maksaa 
heti ja käteisellä.

”Sä haet sen rahan automaatilta 
tai odotat, että joku tuo sen”, Vait-
tinen kertoo.

Ainakin suomalaiset maksavat. 
”Ei hollantilainen sakota hollanti-
laista tai ranskalainen ranskalais-
ta. Mutta suomalaiset ovat tuolla 
maailmalla lompsa leveänä.”

Kuskien mukaan Suomessa an-
netut sakkolaput lentävät ulko-
maisten kuskien ikkunoista ulos, 
koska niitä ei tarvitse maksaa heti.

Ajopiirturin lisäksi rekkojen 
hyteissä raksuttaa kello; ajoaika-
taulusta on pidettävä kiinni. Se on 
nykyään kiristetty niin tiukaksi, 
että esimerkiksi laivan myöhästy-
minen saattaa heittää aikataulun 
päivällä eteenpäin. 

Purkupaikoilla saattaa olla kym-
menen minuutin jousto purku-
ajassa. Jos kuljetus ei ehdi purku-
aikaan, kuski joutuu odottamaan 
tienposkessa seuraavaa aikaa. 
Pahimmillaan odotusta voi kertyä 
vuorokausi. 

Vaittinen on kuitenkin haka ar-
vioimaan. Vuosia Veronan lähelle 

Santa Luciaan ajaneena hän osaa 
arvioida saapumisaikansa vartin 
tarkkuudella.

”Yhden konjakkipullon voitin, 
kun löin vetoa paikan varastomies-
ten kanssa. Lupasin tulla seuraa-
valla viikolla tiistaina vartin yli kol-
me, ja tasan silloin ajoin portille ja 
tööttäsin.”

Vaittisen mukaan välillä kuiten-
kin tuntuu siltä, että kuski on aina 
väärässä. ”Ei sitä kukaan ajattele, 
kun makkarapaketin ostaa, että 
sen on kuski sinne kauppaan yöllä 
ajanut.”

Kotona Eurassa soi puhelin. Vait-
tisella on vapaapäivä, mutta kol-
lega tarvitsee ohjeita, kuinka ajaa 

Marienburgin kylään Belgiaan. 
Vaittinen kelaa paikan päähänsä ja 
aloittaa:

”Kun tulet kylälle, siinä on kuu-
denkympin rajoitus. Navigaattori 
neuvoo sua vasemmalle, mutta 
älä käänny, vaan aja kylälle päin. 
Menet kaksi autonmittaa, ja sitten 
näet puskan, jossa on kyltti. Siitä 
käännyt oikealle.”

Selostus jatkuu noin viisi mi-
nuuttia. Välillä kollega luurin toi-
sessa päässä kirjoittaa ohjeita  ylös.

Nuoret kuskit tykkäävät kuu-
lemma tuijottaa navigaattoria. 
Eivät katso ympärilleen yhtään. 
Vaittisen mielestä hienointa koko 
ajamisessa on ollut nähdä niin pal-
jon. Hän laskee ajaneensa Saksas-
sa, Hollannissa, Belgiassa, Italias-
sa, Tšekissä, Puolassa ja tietenkin 
Ruotsissa. Vielä on kaksi vuotta 
aikaa ajaa ennen eläkeikää.

Vuonna 2014 kuskeilta aletaan 
vaatia EU-direktiivillä säädettyä 
ammattipätevyyttä. Jo alalla oleville 
se tarkoittaa lisäkoulutusta muun 
muassa ennakoivassa ajossa ja tru-
kinkuljettamisessa. 

Vaittisen mielestä trukin kuljet-
taminen tai rahdin lastaaminen ei 
kuulu kuskeille. Uusi direktiivi pän-
nii muutenkin.

”Jos olen vuodesta 1977 ajanut 

ja en nyt sitä osaa, niin hemmetti, 
olen ollut väärällä alalla.”

Euran kodin ikkunasta näkyy 
peltoa. Toisella puolella on pojan 
juuri remontoitu talo. 

Joillekin riittää, että ikkunasta 
näkyy joka päivä sama kirkontor-
ni. Vaittinen arvostaa kuitenkin 
niitä, jotka poikkeavat reitiltä, käy-
vät katsomassa maailmaa.

”Täällä ollaan kuin herran kuk-
karossa.”

Jutussa on käytetty lähteenä 
Markku Kuisman kirjaa Suomen 
poliittinen taloushistoria.

Katso kuvagalleria
www.kaleva.fi

REPORTAASI: REKALLA EUROOPPAAN

 • Suomi solmi vapaakauppasopimuk-
sen Keski-Euroopassa kasvavan Euroo-
pan talousyhteisön kanssa 1973. EEC-so-
pimus romautti suojatullit kokonaan pois 
teollisuustuotteilta ja kannusti suoma-
laisyrityksiä vientiin.
 • Vielä vuonna 1981 Suomen EU-jä-

senyys oli korkeintaan poliittisen epä-
korrekti unelma. Tuonti ylitti viennin ja 
kauppatase jäi noin 160 miljoonaa eu-
roa vajaaksi.
 • 1980-luvun alussa Suomessa oli 204 

kilometriä kaksisuuntaista moottoritietä. 
Saksan lähes 8 000 kilometriä pitkillä au-
tobahnoilla kulki kolme tai neljä kaistaa 
molempiin suuntiin. 
 • Yksistään Saksassa oli 1980-luvun 

loppuun mennessä 10 000 kilometriä 
moottoritietä. Piskuisessa Belgiassakin 
moottoriteitä oli lähes 2 000 kilometriä. 
Vuonna 1990 Suomessa oli 225 kilomet-
riä moottoritietä.
 • Vuonna 1986 Suomesta tuli Euroopan 

vapaakauppajärjestö Eftan jäsen.
 • Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995. 

Liittyminen toi Suomen kertaheitolla 
osaksi Eurooppaa.
 • Vuonna 2006 EU-maihin rekisteröidyt 

autot kuljettivat tavaraa 1,85 miljoonaa 
tonnikilometriä, eikä summaan ole vielä 
edes laskettu vuonna 2004 unioniin liit-
tyneiden maiden autoja. 
 • Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 

11 064 kuorma-autoilla kuljetuksia hoita-
vaa yritystä, jotka työllistivät yli 40 000 
ihmistä. Heistä suurin osa on kuljettajia. 
 • Kaksi kolmannesta EU:n sisäisestä ta-

varaliikenteestä kulkee pyörillä. Vain 
Virossa ja Latviassa tavara kulkee enem-
män junalla kuin autoilla.

YHDISTYNEEN EUROOPAN 
LIIKENNE KULKEE PYÖRILLÄ

15 minuuttia liian lyhyt 
tauko maksoi Vaittiselle 
260 euroa. Se oli halpaa. 

BARENDRECHT, HOLLANTI 29.9. KELLO 11:50. Arto Mikkonen mittaa 
lähtevän hedelmäkuorman lämpötilaa. Elintarvikkeet eivät saa olla liian läm-
pimiä. Paikka on yksi Euroopan suurimmista hedelmä- ja vihannestukuista.

ROTTERDAM, HOLLANTI 29.9. KELLO 18:12. Suomalaisen Merimieskirkon 
palveluvastaava Riikka Velema tekee spagettia ja jauhelihakastiketta. Kävijä-
määrät ovat pudonneet, sillä yhä harvempi laiva seilaa Suomen lipun alla.

SAKSAN MOOTTORITIE 29.9. KELLO 3:59.   
ajaa. Kuskit juttelevat lähistöllä ajavien maanm
välityksellä voidaan myös välittää tietoa ruuh
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ANNA LEHTO

Autossa asumista, pyykkien pese-
mistä laivalla  ja suuria puhelinlas-
kuja. Sellaista oli paltamolaisen 
Arto Mikkosen elämä rekkakus-
kina.

”Ei se poikamiehelle ollut koti-
oloja kummempaa”, hän sanoo.

Mikkonen ajoi kuorma-autoja 
työkseen 13 vuotta. 

Alalle ajoivat seikkailunhalu ja 
jo pienenä herännyt kiinnostus ko-
neisiin. Lähinnä Benelux-maihin 
ajanut Mikkonen kertoo puhelin-
laskujen olleen korkeita, kun tuli 

tien päältä soiteltua kavereille. 
Muuten ikävä tuli harvoin, sillä 
Suomessa oli vähän mitä kaivata.

Sitten Mikkonen löysi jotakin, 
mikä veti takaisin Suomeen. Muu-
tama vuosi sitten hän meni kihloi-
hin, ja pian pariskunnalle syntyi 
poika. Perheeseen kuuluvat myös 
kihlatun 9- ja 13-vuotiaat tyttäret 
sekä kaksi koiraa.

Kuukausien poissaolot eivät 
enää sopineet perhe-elämän kans-
sa yhteen. 

Videopuhelinyhteys helpotti, 
kun näki kuinka lapset kasvavat, 

mutta seitsemän viikon poissaolot 
alkoivat tuntua liian pitkiltä. Las-
ten syntymäpäiväjuhlat jäivät liian 
usein väliin.

Viime lokakuussa Mikkonen 
vaihtoi alaa. Nyt hän opiskelee 
Helsingissä veturinkuljettajaksi. 
Viikot hän viettää etelässä, mut-
ta viikonlopuiksi sentään pääsee 
perheen luo.

Alanvaihdossa on ollut hieman 
totuttelua. Mikkonen voi nyt viet-
tää enemmän aikaa kotona ja osal-
listua perheen arkeen. Perheelle 
ovat muotoutuneet omat rutiinit, 

joihin entisen maailmanmatkaa-
jan on nyt totuttauduttava.

Entinen työnantaja ymmärsi 
Mikkosen päätöksen hyvin ja lu-
pasi paikan olevan auki, jos tämä 
haluaisi palata rekan rattiin.

”Kyllästymisen takia en lopet-
tanut rekkahommia. Päätös oli 
vaikea juuri hyvän työporukan 
ja työnantajien takia”, Mikkonen 
sanoo.

Tähän saakka päätös on tuntu-
nut hyvältä. Matka kotiin on huo-
mattavasti lyhyempi kuin vaikka-
pa Belgiasta, jonne Mikkonen ajoi 
viimeisiä ajojaan.

Seitsemän viikkoa poissa kotoa oli liikaa

 Yöllä on vähemmän liikennettä ja helpompi 
miestensä kanssa LA-puhelimella. Puhelimen 
kista tai onnettomuuksista tiellä.

BODEGRAVEN, HOLLANTI 30.9. KELLO 11:03. Laina-auto on hyvä pitää siistinä. Arto Mikkonen lakaisee odotellessaan uutta kuormaa. Bodegravenista otetaan mukaan juustoja.

Autossa asumista ja pyykkien pesemistä 
Saksan-laivalla. Poikamies Arto Mikkonen 
nautti siitä elämästä. Perhe sai hänet jättä-
mään ajot Eurooppaan. Sivut 8–13  

Aamu Fruitparkissa

16. tammikuuta 2011

Sunnuntai Marjo Oikarinen, tuottaja
044 799 5827
PL 170, 90401 Oulu
sunnuntai@kaleva.fi

JARKKO MIKKONEN

Suhteellista:
Ystävät  tulevat
ja menevät, mutta 
sisaruus säilyy 
läpi elämän, muis-
tuttavat Minna ja 
Jenna Lempinen. 
Sivu 21

Muualta:
Lenin-vainaa ei 
käänny haudas-
saan, vaikka 
Venäjällä tapah-
tuisi miten hurjia 
tahansa. Miksi?
Sivu 6
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Korhonen
on lukenut
korsimonsa»
Jarmo Korhonen on lukenut tarkkaan oppi-isänsä, maalaisliiton 
puoluesihteerin Arvo Korsimon opit. Menetelmät puoluekoneen 
pyörittämiseen ovat kuin suoraan Korsimolta 1950-luvulta.
Korhosen tukena on myös toinen oppi-isä. Eikä hän ole Santeri Alkio, 
vaan Kalle Kustaa Pykälä.
Jo nyt on varmaa, että Jarmo Korhosen nimi on jäänyt pysyvästi 
keskustan historiaan. Hänet voi tulevaisuudessa googlata sanalla 
vaalirahoitus.
ILKKA LAPPALAINEN TEKSTIT
ULLA ETTO PIIRROS
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1906
Suomen maalaisväes-
tön liitto perustetaan 
Oulun seudulla, 
puheenjohtajaksi 
Otto Karhi.
Etelä-Pohjanmaan 
nuorsuomalainen 
maalaisliitto syntyy 
Laihialla, johtajanaan 
Santeri Alkio. 

1907
Eduskuntavaalit: 
9 paikkaa, 
6 % äänistä.
Kalle Kustaa 
Pykälä kansan-
edustajaksi (–1915).

1908
Maalaisväestön 
liitot yhdistyvät 
maalaisliitoksi.
Tavoitteeksi 
kohentaa maa-
seutuväestön 
hyvinvointia.

1909 (–1917)
Puheenjohtajaksi 
Kyösti Kallio.

1925 (–1931)
Lauri Kristian 
Relanderista 
presidentti.

1929
Eduskuntavaalit: 
60 paikkaa, 26%.

1946 (–1964)
Puheenjohtajaksi 
V.J. Sukselainen.

1937 (–1940)
Kyösti Kalliosta 
presidentti.

1937
Ensimmäinen 
maalaisliiton 
ja sosiaalide-
mokraattien 
punamulta-
hallitus.

1950 (–1960)
Puoluesihteeriksi 
Arvo Korsimo.
Puolue Maailman 
rauhanneuvoston ja 
Rauhanpuolustajien 
jäseneksi.
Maaseudun säätiö 
hankkii lahjoituksia 
elinkeinoelämältä.
Neuvostoliitolta 
taloudellista tukea 
Urho Kekkosen vaali-
kampanjaan.

Jarmo Korhosen tuntevat kaikki. Ai-
nakin ulkonäöltä. Ja takuuvarmasti 
kaikki keskustalaiset. Puoluesihteerik-
si pyrkiessään ja sihteeriaikanaan hän 
on ajanut monet kerrat Suomennie-
men päästä päähän ja ristiin rastiin.

Korhosen maine on kiirinyt omaa 
väkeä laajemmallekin. Tämä rillipäi-
nen, perusjuntin oloinen, ronskiottei-
nen mies on sen verran usein vieraillut 
olohuoneissamme kertomassa televi-
siossa niistä pienistä vaalirahoituksen 
puroista, jotka ovat hänen kohdallaan 
yhtyneet suureksi virraksi.

Tämä virta on vienyt keskustaa 
kuin entinen isäntä sonnia narussa tai 
sonni isäntää narussa. Kuinka vain. 
Korhosen koko kahden kaksivuotisen 
puoluesihteerikauden ajan on puhut-
tu pääasiassa vain yhdestä asiasta: 
vaalirahoituksesta.

Yksi asia on varma: jo näillä näy-
töillä Jarmo Korhonen on kirjoittanut 
itsensä lähtemättömästi keskusta-
puolueen historiaan ja siinä sivussa 
pienellä raapaisulla isänmaan poliit-
tiseen historiaan. Vaikka kaikki muu 

 • Poliitikko, keskustan puo-
luesihteeri vuodesta 2006.
 • Syntynyt Joensuussa 

1965. Asuu Seinäjoella.
 • Isä veturinkuljettaja Ui-

maharjun sellutehtaalla. Äiti 
kuoli Jarmo Korhosen olles-
sa yhdeksänvuotias.
 • Opiskeli historiaa Joen-

suun yliopistossa. 
 • Liittyi keskustapuoluee-

seen 1987.
 • Toimi keskustan Etelä-

Pohjanmaan piirin toimin-
nanjohtajana 1994–2006.
 • Mukana suunnittelemas-

sa Kyösti Virrankosken ja 
Anneli Jäätteenmäen mah-
tipontisia kampanjoita.
 • Seinäjoen kaupunginval-

tuutettu vuodesta 2004.
 • Avoliitossa, kolme lasta.
 • Harrastaa lukemista ja 

lenkkeilyä. 

unohtuisi, tämä yksi asia jää elämään. 
Siis vaalirahoitus. Ensin kun ei ollut 
mitään. Sitten tuli Kehittyvien maa-
kuntien Suomi merisaloineen, yli-
saunamäkineen, tokmanneineen, 
suomisoffi  neen ja maskuineen. Nuo-
risosäätiötä sun muuta.

Aluksi Korhonenkaan ei tiennyt mi-
tään. Tovin kuluttua hän tiesi vähän 
jotain. Puolueen puheenjohtaja, pää-
ministeri Matti Vanhanenkin (kesk.) 
muisti jotain. Oli kiitoskirjeitä, vaali-
karonkkia, tehtaiden vihkimisiä ja jo-
tain muuta pientä. Pikkuhiljaa on pal-
jastunut, että Korhonen tietää paljon 
enemmän. Nyt on varmaa, että hän 
tietää ainakin enemmän kuin kertoo.

Miksi tämä sotku ja sen laastinteki-
jä Korhonen jäisivät muka historian 
kirjoihin? Eikö suomalaisen poliitti-
nen muisti kestäkään kuin korkein-
taan kolme kuukautta? Niinhän on ai-
na uskoteltu. Korhonen jää elämään 
yksistään siitä syystä, että keskustan 
vähintäänkin laillisuuden harmailla 
alueilla liikkuneen vaalirahakeruun 
vuoksi vaalirahoituslainsäädäntöä 

on muutettu ja tullaan muuttamaan. 
Korhonen on synnyttänyt Lex Korho-
sen, tahtoi tai ei.

Korhosta on pidetty eteläpohjalai-
sen uhon ilmentymänä. Kieltämättä 
siltä tuntuu, kun miestä katselee ja 
kuuntelee. Hän on osoittautunut jois-
sain asioissa varsin nopeaoppiseksi. 
Yleensä eteläpohjalaiseksi ei opiskel-
la, vaan sellaiseksi kasvetaan synty-
mällä Etelä-Pohjanmaalla.

Korhonen ei kuitenkaan ole synty-
nyt Etelä-Pohjanmaalla, vaan hän on 
muuttanut sinne työn perässä vasta 
kolmenkympin huitteissa. Ilkka-
lehden legendaarisen päätoimittajan 
Kari Hokkasen (kesk.) koulussa tosin 
kasvettiin pohjalaiseksi, halusipa sitä 
tai ei. Korhonen on ollut tuon koulun 
kuuliainen oppilas.

Ilmeisesti karjalaislähtöiset eivät 
pääse sisälle eteläpohjalaiseen elä-
mänmenoon, elleivät he osoita poh-
jalaisuuttaan olemalla pohjalaisem-
pia kuin pohjalaiset itse. Sekä oppi-isä 
Hokkanen että oppilas Korhonen kun 

ovat lähtöisin Karjalasta. Hokkanen 
on syntynyt Parikkalassa ja Korhonen 
Joensuussa.

Arvioipa Korhosta miltä kantilta ta-
hansa, historia tulee iholle. Ei ihme, 
sillä hän opiskeli historiaa Joensuun 
yliopistossa ennen kuin heittäytyi 
politiikan palkkarengiksi. Historian 
opinnot ovat yhä vaiheessa, ja aina-
kin lopputyö odottaa vielä joutilaam-
pia aikoja. 

Ainakin pari lukua historiasta 
Korhonen on lukenut suurennusla-
sin kanssa. Toinen niistä käsittelee 
maalaisliiton legendaarisen puolue-
sihteerin Arvo Korsimon edesotta-
muksia. Toinen on vielä varhaisem-
malta maalaisliittolaisajalta ja liittyy 
kansanedustaja Kalle Kustaa Pykä-
lään. Toki maalaisliiton henkinen isä 
Santeri Alkiokin on tullut tutuksi, ja 
hänet Korhonen muistaa varmasti – 
juhlapuheessa.

Arvo Ilmari Korsimo, joka kantoi vuo-
teen 1934 saakka sukunimeä Kors-
man, syntyi Varsinais-Suomen Sau-

JARMO KORHONEN

»Kentän äänestä muodostui Korhosen brändi

Maalaisliiton puoluesihteeri Arvo Korsimo 
vuonna 1958. 

Keskustalaisuuden aatteel-
linen isä Santeri Alkio.

Puoluekokous Tampereella vuonna 1935. Eturivissä viides vasemmalta Kyösti Kallio ja  hänen vasemmal-
la puolellaan lehtimies Artturi Leinonen. Leinosen takana vasemmalla istuu Urho Kekkonen. Kallion oi-
kealla puolella puolueen puheenjohtaja P.V. Heikkinen, Viljami Kalliokoski ja Juho Niukkanen.

Jarmo Korhosen jäljet näkyvät 8–13
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1959
Veikko Vennamo 
lähtee maalais-
liitosta.

1965
Maalaisliitosta 
keskustapuolue.
Puheenjohtajaksi 
Johannes Virolainen 
(–1980).
Jarmo Korhonen 
syntyy Joensuussa.

1980 (–1990)
Puheenjohtajaksi 
Paavo Väyrynen.

1987
Jarmo Korhonen 
liittyy puolueeseen.

1988
Suomen keskusta 
puolueen nimeksi. 1990 (–1992) 

Puheenjohtajaksi 
Esko Aho.

1994
Jarmo Korho-
sesta Etelä-
Pohjanmaan 
piirin toiminnan-
johtaja.

1995
Suomi Euroopan 
unioniin keskustan 
johdolla.

1954
Eduskuntavaalit: 
53 paikkaa, 24 %.

1956 (–1982)
Urho Kekkosesta 
presidentti.

vossa vuonna 1901 ja kuoli samoilla 
kulmin Liedossa vuonna 1969. Korsi-
mo toimi maalaisliiton puoluesihtee-
rinä 1950-luvulla, aina vuoteen 1960. 
Eli aikana, jolloin Urho Kekkonen 
nousi tasavallan presidentiksi.

Kun lukee Korsimon historiaa, on 
kuin lukisi Korhosen historiaa. Tosin 
Korhosen henkilöhistorian jatko-
käänteet ovat vielä hämärän peitos-
sa, mutta jo tähänastisissa tekemi-
sissä herroilla on tavattoman paljon 
yhtäläisyyksiä. Jos kaikki menee Kor-
hosen kannalta parhain päin, voi olla, 
että hän kulkee Korsimon tietä vielä 
pitkälle.

Maanviljelijäperheessä kasvanut 
Korsimo oli innokas suojeluskunta-
lainen ja mukana Sauvon kunnallis-
politiikassa. Maalaisliiton palkolli-
seksi hän siirtyi vuonna 1936. Sodan 
jälkeen hän heittäytyi Urho Kekkosen 
tukijaksi, k-linjalaiseksi, ja puolu-
een herrahissi nostatti hänet vaali-
päälliköksi Helsinkiin. Tässä omi-
naisuudessa Korsimo vei puolueen 
vaalivoittoon vuoden 1948 eduskun-
tavaaleissa. Sittemmin hän kohosi 
puoluesihteeriksi ja toimi Urho Kek-
kosen kuningastien tasoittajana.

Korsimon politiikan suuri linja oli 

varsin yksinkertainen: hän teki kaup-
poja niiden tahojen kanssa, joiden 
tuki tarvittiin Kekkosen taakse. Hän 
oli johdattelemassa maalaisliittoa 
Neuvostoliiton työkaluina tunnettui-
hin Maailman rauhanneuvostoon ja 
Rauhanpuolustajat-järjestöön. Neu-
vostoliiton tuki turvasi kotikommu-
nistien tuen Kekkoselle ja maalaislii-
tolle roppakaupalla ruplia Kekkosen 
vaalityöhön. Kuten tunnettua, tavoi-
te toteutui, keinoista viis; Kekkosen 
valinnan ratkaisseen viimeisen ää-
nen salaisuutta aprikoidaan yhä.

Korhosen keinovalikoiman ym-
märtää, kun katsoo mitä muuta Kor-
simo teki. Hän perusti Maaseudun 
säätiön, jonka tehtävänä oli hankkia 
vaalirahoitusta elinkeinoelämältä. 
Näillä rahoilla tuettiin puolueen tu-
kimiesverkoston rakentamista. Et-
teivät puoluejohdon peukalon alla 
olleet rahat olisi menneet vääränlai-
sille maalaisliittolaisille, perustettiin 
Maaseudun yhteisvaliokunta k-linjan 
toiminnan tukemiseksi ja Kekkosen 
vaalityön rahoittamiseksi.

Korsimon linja ja kovat otteet aihe-
uttivat halkeamia puolueessa. Kek-
kosen kanssa riitaantunut Veikko 
Vennamo otti ja lähti ovet paukkuen. 

Perussuomalaiset vaalivat nyt hänen 
perintöään. Johannes Virolainen 
hävisi Korsimolle puoluesihteerivaa-
lissa ja sai maksaa tästä niin kauan 
kuin Kekkonen oli vallassa.

Keskustan puoluekokous valitsi Kor-
hosen Oulussa neljä vuotta sitten 
hoitamaan juuri sitä tehtävää, jota 
Korsimo hoiti: nostamaan puolueen 
kannatuksen ja rakentamaan parem-
man puolueverkoston sekä paranta-
maan puolueen taloudellista asemaa. 

Korhonen halusi tehtävään. Se ei 
jäänyt epäselväksi kenellekään. Ja sii-
hen, mitä hän haluaa, hän myös pyr-
kii tosissaan. Korhonen rullasi asun-
toautolla ympäri maata tupailloissa 
tekemässä itseään tykö. Kampanja 
maksoi maltaita, mutta keskustaväki 
näki hänessä itsensä: kentän miehen 
ja kentän äänen. Valinta puoluekoko-
uksessa tapahtui selvin numeroin. Sa-
ma toistui kahden vuoden kuluttua.

Kentän äänestä muodostui Korho-
sen brändi – mielikuva, tuotemerkki. 
Mutta mikä tämä mystinen kentän ää-
ni oikein on? Onko se muuta kuin sitä 
mitä Korhonen sen nimissä puhuu? 
Keskusta kun puolueena on ehkä kai-
kista puolueista epäyhtenäisin. Sata-

tuhatta jäsentä ja yli puoli miljoonaa 
äänestäjää pitävät sisällään miltei ko-
ko aatteellisen kirjon. Joten puhuupa 
Korhonen mitä tahansa, hän puhuu 
ainakin jonkun osakentän äänellä.

Keskustan johtoon on aina valit-
tu miehiä; pääasiassa miehiä, jotka 
osaavat puhua. Ajatellaanpa vaikka 
entistä, pitkäaikaista valtiovarainmi-
nisteriä, haapavetistä Ahti Pekkalaa. 
Hän oli parhaimmillaan hersyvä sa-
nankäyttäjä. Puhe aaltoili kuin vilja 
syksyisillä vainoilla. Kevyet sutkauk-
set sitoivat tarinan viihdyttäväksi yk-
sinpuheluksi. Sanat menettivät mer-
kityksensä: vaikutelma riitti, ja se oli 
täydellinen.

Korhonen taitaa saman. Hän osaa 
käyttää kaikkia puheteknisiä kikkoja 
ja yhdistää ne yleisöä kosiskelevaksi 
vuodatukseksi. Tiukan paikan tullen 
Korhonen ei ole koskaan niin kova, 
etteikö häneltä irtoa sellaista tunteen 
paloa, joka sulattaa hänen tyylistään 
tykkäävät muuten kyyniset keskusta-
laiset. Sieltä löytyy se alkiolaisuuskin, 
jolla maalaisliitto-keskusta on aina 
ratsastanut, on se sitten tehnyt min-
kälaista politiikkaa tahansa.

Puheessa on aimo annos uskonnol-
lista paatosta. Saarnamiehen pauhaus 

”Herroja 
pittää 
eppäillä.”
Kalle Kustaa Pykälä

KUVAT:  KESKUSTAN JA MAASEUDUN, LEHTIKUVAN JA KALEVAN ARKISTOT

Eduskuntavaalijuliste 1940-luvun lopulta.

Paavo Väyrynen oli vuonna 1991 ulkoministeri ja Esko Aho pääministeri. 
Molemmat olivat vuorollaan keskustan puheenjohtajia.

Kunnallisvaalijuliste mallia 1996.

PILAPIIRROS Kalle 
Kustaa Pykälästä vuodel-
ta 1909.

Uusi ja vanha puheenjohtaja vuonna 1964. Valta siirtyi V.J. Sukselaiselta 
Johannes Virolaiselle.
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jos mikä uppoaa ainakin maaseudulla 
voimissaan olevien herätysliikkeiden 
keskustalaisiin kannattajiin.

Ja mikä tärkeintä: Korhonen huo-
kuu itsevarmuutta. Hän on kuin itse 
isäntä. Juuri se, jonka perään kes-
kustan maalaisliittolainen kannat-
tajakunta on itkenyt sen jälkeen kun 
viimeinen isäntä, Kekkonen, kaatui.

Matti Vanhasta arvostetaan päämi-
nisterinä. Mutta puheenjohtajana 
Vanhanen vaikuttaa nukkavierulta 
tallukalta itsevarman Korhosen rin-
nalla. Vanhanen on antanut Korhosel-
le tilaa mellastaa mielensä mukaan. 
Varsinkin puoluesihteeritaipaleen al-
kuvaiheessa Korhonen veti jatkuvasti 
hihasta omia poliittisia avauksiaan, 
jotka sotivat Vanhasen hallituspoli-
tiikkaa vastaan. Niillä kyllä saatiin ko-
vaäänisen kentän tuki, mutta samalla 
myös puoluejohto sekaisin ja selitte-
lemään.

Puoluekokoukselta mandaattinsa 
saaneella Korhosella oli varaa leukail-
la, että hän tukee Vanhasta, kunhan 

tämä noudattaa keskustan linjaa.
Taistellessaan valtaanpääsystä 

Korhonen lupasi puolueväelle monta 
hyvää, helposti arvioitavissa olevaa 
ja konkreettisesti ymmärrettävää 
määrällistä tavoitetta: kannatus 25 
prosenttiin, 10 000 uutta jäsentä joka 
vuosi ja puolueen talous kuntoon.

Vaan kuinka kävi? Jokaisesta lupa-
uksesta on syntynyt kaaos.

Puolueen talous lienee nyt jollakin 
mallilla, mutta varsin kyseenalaisin 
keinoin. Jäsenkorttien jako meni täy-
delliseksi farssiksi, kun kortteja sateli 
kymmenilletuhansille ihmiselle, jot-
ka eivät tienneet koskaan liittyneen-
säkään keskustaan. 

Ja sitten se kannatus. Vuonna 2003 
keskusta sai 55 kansanedustajaa 25 
prosentin ääniosuudella. Korhosen 
kaudella vuoden 2007 vaaleissa kes-
kustan paikkaluku putosi 51:een ja 
ääniosuus 23 prosenttiin. Sen jälkeen 
kannatus on kääntynyt huimaan 
syöksyyn: viimeisimmän, MTV3:n 
toukokuussa julkistaman kannatus-
mittauksen mukaan puoluetta ää-

nestäisi nyt vain 18,6 prosenttia kan-
sasta. Puolueen kannalta katastrofi n 
ainekset ovat hyppysissä.

Korhosen toimien taustalta on luet-
tavissa kaipuu suuren joukkopuolu-
een aikaan. Tuo aika näyttää olevan 
auttamatta takana, ja sitä Korhonen 
ei ole huomannut. Politiikan tekota-
pa on muuttunut; jos osallistutaan-
kin, osallistutaan internetin ja kaiken 
maailman naamakirjojen kautta. 

Jarmo Korhosen puoluesihteerikausi 
on ollut ainutlaatuinen, kaoottisella 
tavalla. Maalaisliitto-keskustassa on 
aina taisteltu verissä päin. Mutta näin 
sekaisin puolueen asiat eivät ole ol-
leet miesmuistiin.

Korhosen menettelytavat ovat he-
rättäneet ihmetystä ja arvostelua. To-
siasiassa Korhonen on toiminut var-
sin kotikutoisin ja monesti koetelluin 
menetelmin keinoinaan lahjonta, 
kiristys ja lahjonnan lopettamisella 
uhkailu.

Keskustan sekasorrosta on turha 
syytellä etelän mediaa. Tämän sopan 

ovat keittäneet keskustalaiset ihan it-
se Korhosen johdolla.

Maalaisliitto-keskustan kannatta-
jakunnassa on kautta historian elä-
nyt vahvana herraviha. Maaseudulla 
on aina arvostettu oikeaa työtä, ja 
sellaiseksi on luettu vain riuska ruu-
miillinen työ. Muunlainen tekeminen 
on saanut osakseen halveksuntaa. 
Vaikka tämä ajattelutapa on jäänyt 
taka-alalle, istuu se yhä syvällä maa-
seudun ihmisissä. 

Tästä tullaankin Kalle Kustaa Py-
kälään (1864–1915), maanviljelijään ja 
maalaisliiton kansanedustajaan. Py-
kälän usein toistama lause oli ”herro-
ja pittää eppäillä...”. Hän edusti maa-
laisliitossa herravihaa korostanutta 
linjaa, joka arvosteli yhteiskunnan 
epäkohtia ja päättäjiä. Pykälä kuoli 
salamurhan uhrina; hänet ammut-
tiin ikkunan läpi kotitalonsa saunaan 
vuonna 1915.

Jarmo Korhonen on ammentanut 
kannatustaan herravihasta. Siitä huo-
limatta, että myös hän on herra: hy-
väpalkkainen puoluepukari.

2002
Puheenjohtajaksi 
Anneli Jäätteenmäki 
(–2003).

2003
Jäätteenmäestä  
Suomen ensimmäinen 
naispääministeri.
Irak-skandaali; 
Jäätteenmäki joutuu 
eroamaan.
Puheenjohtajaksi ja 
pääministeriksi 
Matti Vanhanen (–2010).

2006
Jarmo Korhosesta 
puoluesihteeri.
Perustetaan 
Kehittyvien 
maakuntien Suomi.

2007
Eduskuntavaalit: 
51 paikkaa, 23 %.

2010
Gallupkannatus MTV:n 
kyselyn mukaan 18,6%.
Puoluekokous Lahdessa.

Jarmo Kor-
honen on 
ammenta-
nut kanna-
tustaan her-
ravihasta.

»Jokaisesta lupauksesta on syntynyt kaaos

KUVAT: KALEVAN ARKISTO

Puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki joutui eroamaan pääministerin 
tehtävästä Irak-skandaalin takia.

Jarmo Korhonen valittiin keskustan puoluesihteeriksi Ouluhallissa 2006. Korhosen vieressä kolman-
neksi kisassa jäänyt Inkeri Räisänen, toisella puolella toiseksi tullut Mikko Alkio, puheenjohtaja Matti 
Vanhanen sekä varapuheenjohtaja Paula Lehtomäki.

Jarmo Korhosen jäljet näkyvät 8–13
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Timo V. Korhonen, keskustalainen kansanedustaja, Sotkamo.
”Kun Jarmo Korhonen Oulussa valittiin ensimmäisen kerran 
puoluesihteeriksi, kannatin hänen valintaansa sillä ajatuksella, 
että hänen avullaan saadaan kentän ääntä ja kokemusta puolue-
johtoon. Toinen ajatus oli, että saadaan puolueen vaikea talousti-
lanne parantumaan. Mutta kyllähän tässä on menty skandaalista 
toiseen. Tietystikään Jarmo ei ole osaton siinä. 

Taloustilannetta on saatu keskusjärjestötasolla paremmaksi, 
mutta kenttäorganisaation taloudessa ei ole tapahtunut paran-
nusta, päinvastoin.  Keskustan epämääräinen kuva kulminoituu 
ja kohdistuu paljon puoluesihteeriin. 

Vähän yllättävää, ettei hän ymmärrä kantaa vastuutaan oikein. 
Jos ajattelisi puolueen näkökulmasta, hän olisi ilman muuta il-
moittanut tässä yhteydessä, että keskustan kannalta on parasta, 
että hän vetäytyy pois eikä vedä tähän enää puoluekokousta pe-
liin mukaan.  Hyvin kriittisesti arvioin häntä. Yleiskuva on aika 
negatiivinen monella tavalla.”

”Skandaalista 
toiseen”

Tytti Isohookana-Asunmaa, ex-kansanedustaja ja -ministeri, 
Haukipudas.
”Jarmo Korhonen on alusta saakka ollut kiistanalainen henkilö 
puolueen järjestöväen keskuudessa, koska hänellä on korsimo-
laisia otteita, jotka eivät istu enää tähän päivään ja tähän aikaan. 

Se, että hän on kiistanalainen, ei ole uutta maalaisliitto-keskus-
tassa. Kautta satavuotisen historian on totuttu siihen, että puolu-
een johtopaikoilla on värikkäitä ja voimakkaita persoonia, joista 
kaikki eivät pidä.

Korhosella on puoluesihteerinä ollut kaksi tavoitetta: jär-
jestörakenteen uudistaminen ja vahvistaminen sekä talouden 
kuntoon saattaminen. Ongelman on aiheuttanut se, että hän on 
saattanut puolueen talouden kuntoon menetelmin, joita suurin 
osa vieroksuu kovasti. Täytyy antaa kritiikkiä myös puoluehalli-
tukselle, koska se olisi voinut asettaa Korhosen tiukempaan kont-
rolliin. Puoluehallitus on ollut liian lepsu ja luottavainen. 

Korhonen ei ole kyennyt uudistamaan järjestörakennetta odo-
tusten mukaisesti. Viime metreillä tuli vaikeuksia, kun jäsenre-
kisteri vedettiin kuntoon liian hätäisesti, ja tämäkin velvoite olisi 
pitänyt toteuttaa.

Nykyään puolueen sisäinen toiminta on avointa. Niinpä tästä 
on tullut iso julkinen asia. Sanotaan, että tällaiset asiat unohtuvat 
muutamassa kuukaudessa, mutta kyllä minä uskon, että tämä jät-
tää jälkensä. Varsinkin kun osa kansanedustajista sai rahoitusta 
puoluetoimiston kautta ja osa tukiryhmistä ei saanut, vaan toimi 
lakien ja pykälien mukaan. Tuntien puolueen pitkän historian 
tiedän, että järjestöväki on sen tapaista, että kun se tekee jonkun 
päätöksen, kaikki kissan jalat kulkevat yhteen suuntaan ja ollaan 
kasassa ja koossa.”

”Tämä on 
jättänyt jälkensä”

”Julkisuus 
tuntuu farssilta”

Seppo Maskonen, kirjapainoneuvos, keskustan äänenkan-
nattajaa Suomenmaata julkaisevan Joutsen Median entinen 
pitkäaikainen toimitusjohtaja, Oulu.
”Toimitusjohtajavuosina jouduin asioimaan puoluejohdon 
kanssa paljon siksi, että Suomenmaa-lehti sai lehdistötukea. 
Minulla on kokemusta viidestä puoluesihteeristä ennen Jarmo 
Korhosta; mukaan mahtuu muun muassa seniori Seppo Kää-
riäinen.

Asioiden hoito ei koskaan ole ollut niin hankalaa kuin Korho-
sen aikana. Mikään ei ollut selkeää, eikä hänellä ollut kykyä so-
pia asioista avoimesti. Avoimeen rehtiin pohdintaan en päässyt 
hänen kanssaan. 

Koskaan ei voinut tietää, miten asiat saa sovituksi ja miten asi-
at hoituvat. Kaipasin toisenlaista otetta. 

Asioiden käsittelyn epämääräisyys kärjistyi hänen toisella 
kaudellaan, kun lehtitukijärjestelmä muuttui, ja kaikki lehdis-
tötuki alkoi kulkea puolueen kautta.

Tietenkin noin pitkäjänteisen liiketoiminnan kannalta se on 
hankalaa. 

Korhonen ei halunnut, että lehtitukijärjestelmän muuttues-
sa pelisäännöistä sopiminen oltaisiin viety mihinkään puolue-
elimeen.”

”Kaikki rahat 
yhden 
peukalon alla”

Eija-Riitta Niinikoski, keskusta-aktiivi puolueen vankimmalta 
kannatusalueelta, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, 
Nivala.
”Nivalassa järjestettiin pari vuotta sitten vuoden 1918 tapahtu-
miin liittyen tasavallan eheytymisen juhla. Tuolloin oli kulunut 
90 vuotta Kyösti Kallion puheesta Nivalan kirkossa. 

Kalliohan totesi, että ei ole punaisia ja valkoisia, vaan isänmaa-
taan rakastavia suomalaisia. Idea tilaisuudesta syntyi alueella. 
Koko puolue halusi olla mukana juhlan järjestelyissä. Juhla on-
nistuikin hyvin. Jarmo Korhosen kontaktien avulla varmistui, 
että saimme paikalle mielenkiintoisen  puhujakaartin.

Kun Korhonen valittiin puoluesihteeriksi, hän lupasi paljon: 
kannatuksen nousevan ja järjestötyön kehittyvän. Ensimmäi-
sen kauden aikana näin ei tapahtunut. Odotukset olivat suuret. 
Olisin toivonut nopeampaa etenemistä. On hän hoitanut työn-
sä mitenkä tahansa, mutta sellainen olo on, että nyt tarvitaan 
uudistumista. Tarvitaan uusi alku riippumatta Jarmo Korhosen 
henkilöstä. 

Osa asioista on ollut sellaisia, joihin hän ei olisi voinut millään 
vaikuttaa. Osaan hänen persoonallaan ja tavallaan toimia on ol-
lut vaikutuksensa. Välillä julkisuus on tuntunut farssilta. Tunnel-
mat ovat ristiriitaiset.”

”Puoluesihteeri Korho-
nen antoi ymmärtää, että 
kaikki raha on hänen peu-
kalonsa alla. Ei saatu 
riittävän selkeitä peli-
sääntöjä sovituksi muuta 
kuin tämän vaalikauden 
loppuun.”
Seppo Maskonen

HYVÄSSÄ JA PAHASSA. Jarmo Korhonen ja kansanedustaja Timo V. Korhonen osuivat samaan ku-
vaan puoluetoveri Susanna Haapojan siunaustilaisuudessa Kauhavalla 2009. 

HARRI TOIVOLA/LEHTIKUVAN ARKISTO
Sunnuntai Marjo Oikarinen, tuottaja

044 799 5827
PL 170, 90140 Oulu
www.kaleva.fi

Syökää vähemmän ranskan-
leipää ja enemmän rypsiöljyä, 
sanoo ravitsemustieteen dosentti 
Mikael Fogelholm. Sivu 6

Jarmo Korhonen on pyörittänyt keskusta-
konetta isännän elkein. Keinoja kaihtamat-
tomat otteet ja uhoava usko itseensä ovat 
koetelleet äänestäjien uskoa puolueeseen 
ja sen tulevaisuuteen. Sivut 8-13.

Isännän elkein

VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

Vaikka Mari Pieniniemi ja
Laura Peltonen eivät enää 
konttaa housunpolvia halki, he 
viihtyvät yhä yhdessä. Sivu 20

VESA MOILANEN

13.6.2011:  Toimittaja Ilk-
ka Lappalainen teki puo-
luesihteeri Jarmo Korho-
sesta henkilökuvan en-
nen keskustan puolue-
kokousta. Lähtöaukea-
man kuvan piirsi Ulla Et-
to, jonka kynänjälki nä-
kyy usein muissakin  
liitteisssä.
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Valon jäljillä
Neulanreikäkuvaus on 
säilynyt harrastuksena 
hengissä kameratekniikan 
huikeasta kehittymisestä huolimatta. 
Tai ehkä juuri siksi, sillä käsillä tekeminen 
ja valokuvauksen perusteisiin palaaminen 
kiehtovat monia. Yksi askel tällä valoku-
vauksen osa-alueella on solarigrafi a: 
päivien, viikkojen tai kuukausien valotus-
ajat, joilla halutaan ikuistaa Auringon 
reittejä taivaalla. »

REPORTAASI: AURINGON KUVAT

PEKKA ALA-AHO KUVAT
PEKKA RAHKO TEKSTI
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”Joukossa on tosi hienoja kuvia”, 
pohtii Oulua solarigrafeihin tallentanut 
valokuvaaja Pekka Ala-aho. 
”Sitten on merkillisiä, mutta silti hienoja 
kuvia. Ja osa menee oppia ikä kaikki
 -osastolle”, hän lisää.

NEULANREIKÄKAMERALLA.  Näkymä Maikkulan kartanon rannasta  28.9.–10.12. valotettuna solarigrafina... 

TAVALLINEN VALOKUVA samasta maisemasta. 

KAMERAN PAIKKA. Solarigrafin valottanut kamera oli 
kiinni laiturin tukirakenteissa.
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”O
ksasakset on par-
haat tässä hom-
massa”, puhisee 
tikkailla tasapai-
noileva Kalevan 

valokuvaaja Pekka Ala-aho ja 
leikkaa lyhytteräisillä saksilla koh-
meista ilmastointiteippiä lieriö-
mäisen purkin ympäriltä. Purkki 
on tukevasti teipattu viiden metrin 
korkeuteen Ala-ahon pihalla seiso-
vaan vanhaan sähköpylvääseen.

Lieriön kyljessä on pienen pieni 
reikä, jonka päälle Ala-aho repäisee 
rullasta palan teippiä. Tämän ka-
meran valotusaika päättyi siihen. 

Purkki on yksi monista neulan-
reikäkameroista, joita Ala-aho on 
asettanut ympäri Oulua. Kun taval-
lisessa neulanreikäkuvauksessa ta-
voitteena on ikuistaa maisema, tässä 
kuvassa pääosan ottavat Auringon 
taivaalle piirtämät valokaaret.

Menetelmän nimi on solarigra-
fi akuvaus, ja sen lopputulos on so-
larigrafi  – kuva Auringon liikkeestä.

Faktoista tarkka tähtitieteilijä 
huomauttaisi nyt, että Aurinko ei 
tietenkään liiku mihinkään, vaan 
maapallo pyörii niin, että katsoja 
saa vaikutelman Auringon liik-
keestä. Näinhän se tietysti onkin, 
mutta valotuksen kannalta loppu-
tulos on sama.

Mutta takaisin kuvauksen perus-
teisiin: kuvittele seisovasi avoimel-
la paikalla aamulla Auringon nous-
tessa. Jatka Auringon seuraamista, 
kun se nousee vähitellen korkeam-
malle, kääntyy puolenpäivän ai-
kaan laskuun ja katoaa illalla hori-
sontin taakse.

Silmä ei Auringon liikettä näe, 
mutta jos seisoit solarigrafi purkin 
vieressä, voit kehittää tuosta päi-
västä muistoksi kuvan, johon Au-
ringon rata valottui. Purkin sisällä 
on valokuvapaperi, jolle liike on 
tallentunut. 

Perinteisessä neulanreikäkame-
rassa kuva kehitetään pimiössä. 
Solarigrafi assa sen sijaan valo-
kuvapaperi siirretään purkista 
suoraan skanneriin. Koska kuva 
on negatiivi ja maisema peilikuva-
na, skannauksen jälkeen otoksen 
työstäminen jatkuu kuvankäsit-
telyohjelmalla. Vaikka kamerassa 
käytetään mustavalkoista paperia, 
lopputulos on värikuva. 

Aurinko, latinaksi Sol, on kieh-
tonut ihmisen mieltä aina. Sen 
seuraaminen on ollut tärkeää esi-
isillemme jo käytännön syistä, esi-
merkiksi maanviljelyksen vuotuis-
ten vaiheiden tai uskonnollisten 
juhlien ajoittamiseksi.

Auringon liikkeiden laskeminen 

ja tähtitiede yleisemmin ovat kul-
keneet käsi kädessä vuosituhan-
sien ajan kahden muun tärkeän 
asian kanssa: kalenterin kehittämi-
sen ja matematiikan.

Vuoden tärkeimpien aurinko-
päivien, kesä- ja talvipäivänseisa-
usten sekä kevät- ja syyspäivän-
tasausten, ajoittaminen osattiin 
monissa kulttuureissa jo ennen 
kristillisen ajanlaskumme alkua.

Pohjoisilla leveysasteilla, kuten 
Oulussa, elämme Auringon tai-
vaallisten matkojen seuraamisen 
suhteen erityisessä asemassa. 
Talvisydännä Aurinko pistäytyy 
muutaman tunnin ajan näkyvissä 
kohoten vain vaatimattomasti ho-
risontin yläpuolelle.

Keskikesällä se on näkyvissä lä-
hes koko vuorokauden ja käy kes-
kipäivällä vuotuisen ratansa kor-
keimmassa pisteessä.

Solarigrafi assa puolen vuoden 
valotusajalla saisi samaan kuvaan 
Auringon kaaret talven matalim-
masta kesän korkeimpaan. Joka 
päivä Auringon reitti muuttuu 
hieman ja tallentuu uutena kaare-
na kuvaan. Pilvisinä päivinä jälki 
jää ikuistumatta ja lopullisessa 
kuvissa kaaria erottavatkin nämä 
epäsäännölliset, sääolosuhteiden 
rajaamat välit.

Ala-ahon kuvat ovat yksi ulottu-
vuus lisää koko ajan kasvavassa 
solarigrafi an maailmassa. Yksi 
alan tunnetuimmista nettisivuista 
on suomalainen, ja sitä ylläpitää 
Aalto-yliopiston Taideteollisen 
korkeakoulun lehtori Tarja Trygg.

”Toukokuussa 2002 olin Puo-
lassa, Poznanin taideakatemian 
järjestämässä kansainvälisessä 
valokuvauksen workshopissa”, 
kertoo Trygg ensikosketuksestaan 
solarigrafi aan. Menetelmä oli ke-
hitetty Puolassa vain vuosi tai pari 
aikaisemmin, eikä Trygg ollut kos-
kaan kuullutkaan siitä. Koukkuun 
hän jäi kuitenkin heti.

”Puolalaiset valokuvaajat keksi-
vät menetelmän sattumalta leikki-
essään valoherkkien materiaalien 
kanssa”, Trygg muistelee.

Trygg teki lisensiaatintyönsä va-
lokuvan lumosta, jonka jälkeen väi-
töskirjan aiheeksi valikoitui luonte-
vasti solarigrafi a. ”Ideana on saada 
selville, kuinka erilaisia Auringon 
jättämät kaaret ovat maailman eri 
leveyspiireillä”, Trygg tiivistää pro-
jektinsa ajatuksen.

Maailma on laaja, eikä yksi tutki-
ja ehdi asettelemaan kuvauspurk-
keja joka paikkaan. Niinpä Trygg 
alkoi alusta asti värvätä mukaan 
avustajia. Ympäri Suomea sola-
rigrafi a levisi jo 2003, kun Trygg 
esitteli ideaa kuvataideopettajien 
kevätpäivillä.

”Glasgow’n tiedekeskuksessa 
työskentelevä Mario Di Maggio 
kehotti tekemään projektista web-
bisivun”, Trygg muistelee.

Di Maggio välitti nettisivun 
osoitteen (solargraphy.com) kai-
kille maailman tiedekeskusten 
johtajille. ”Ympäri maailmaa alkoi 
tulla vapaaehtoisia avustajia, joita 
kutsun purkkiassistenteiksi. He 
kiinnittävät lähettämiäni neulan-
reikäpurkkikameroitani ohjeitteni 
mukaan”, Trygg kertoo.

”Ilman nettiä tästä ei mitään 
maailmanlaajuista olisi saanut 
aikaiseksi”, Trygg lisää nyt, puo-
lenkymmentä vuotta nettisivun 
perustamisen jälkeen. »

REPORTAASI: AURINGON JÄLJILLÄ

”Joulukuun 
kuvissa 
Aurinko 
juuri ja 
juuri viistää 
taivaanran-
nan yli.”

PEKKA PEURA

KOTIPIHA. Valokuvaaja Pekka Ala-aho kiinnittää solarigrafikameraa sähköpylvääseen. Keskimmäisessä 
kuvassa pylväästä 15.9.–2.12. valotettu maisema ja alinna sama piha tavallisessa valokuvassa.
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”Silmä ei Auringon liikettä 
näe, mutta jos seisoit 
solarigrafipurkin vieressä, 
voit kehittää tuosta päivästä 
muistoksi kuvan, johon 
Auringon rata valottui.”

MUSTANSALMEN SUU merelle 
Hietasaaressa ei hahmotu kuvasta.

SOKERI-JUSSIN PATIO ja kevyenliikenteen silta Pikisaaresta kaupunkiin 
ovat saaneet siniset sävyt. Kuva on valotettu 25.9.–12.12.
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Purkkiassistentteja on työllistet-
ty satoja, ja valokuvia on kertynyt 
kaikilta mantereilta Antarktista 
lukuun ottamatta. Trygg on esi-
tellyt kuviaan näyttelyissä muun 
muassa Helsingissä, Uudessa See-
lannissa, Sveitsissä, Hollannissa, 
Britanniassa, Hong Kongissa, 
Argentiinassa ja Japanissa. Ensi 
vuonna solarigrafi oita nähdään ai-
nakin Yhdysvalloissa, Coloradossa 
ja Britanniassa, Newcastlessa.

Monet avustajat ovat löytäneet 
Tryggin solarigrafi asivut neulan-
reikäkameroiden harrastajien si-
vujen kautta tai etsineet ne omin 
päin luettuaan kiehtovasta harras-
tuksesta lehtijutusta. 

Solarigrafi aa on myös ehditty 
jatkojalostaa taiteessa. Esimer-
kiksi Mari-Liisa Aho yhdisti ar-
tesaanin tutkinnon lopputyössään 
solarigrafi akuvat ja kankaanpai-
nannan.

Aho oli Tarja Tryggin ja Maija 
Pellonpää-Forssin pitämällä ke-
säkurssilla, jossa sovellettiin so-
larigrafi aa kankaanpainantaan 
Kankaanpään opistolla. Tästä in-
nostuneena Aho teki opinnäyte-
työnsä Auringon siivet – solarigra-
fi akuvia kankaalla Kankaanpään 
opistoon.

Trygg on halunnut pitää kuvaami-
sen assistenteilleen helppona. Tar-
vittaessa hän lähettää avustajalle 
valmiin purkin, jonka voi sitten 
palauttaa postissa. ”En odota että 
avustajien tarvitsee tietää hölkä-
sen pöläystä valokuvauksesta. He 
vain kiinnittävät purkit ohjeideni 
mukaisesti.” 

”Ideana on, että maisema tulee 
mukaan kuvaan, jotta näkee on-
ko kuva Kiinasta vai Suomesta”, 
Trygg lisää.

Kameran voi rakentaa minkä 
kokoiseen purkkiin tahansa. Trygg 

suosii fi lmipurkkeja, koska niitä on 
halpa lähettää kirjekuoressa pitkin 
ja poikin maailmaa. ”Isoja purkke-
ja ihmiset luulevat pommeiksi ja 
niitä katoaa, tai turvamiehet rikko-
vat ne.”

Tryggin mukaan avustajissa on 
monenlaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. 
”Esimerkiksi isovanhemmat halu-
avat kuvata lastenlastensa kanssa”.

Vuosien mittaan mukaan on liit-
tynyt paljon astronomeja ja valo-
kuvaajia. 

”Monia valokuvauksen harrasta-
jia kiehtoo solarigrafi assa yhdisty-
vä analoginen ja digitaalinen tek-
niikka”, Trygg huomauttaa.

Solarigrafi aa on esitelty myös 
kouluissa. ”Oppimisen kannalta 
menetelmä on hieno, kun siinä 
tajuaa kuvan synnyn ja suhteem-
me maailmankaikkeuteen”, Trygg 
kertoo.

Millaisena Oulu näyttäytyy sola-
rigrafi an keinoin? ”Joukossa on to-
si hienoja kuvia”, Ala-aho aloittaa 
pohdinnan tuloksista. ”Sitten on 
merkillisiä, mutta silti hienoja ku-
via. Ja osa menee oppia ikä kaikki
-osastolle”, hän lisää.

Ensimmäisissä, syys-lokakuun 
vaihteessa alkaneissa valotuksis-
sa Auringon kaari käy vielä aika 
korkealla. ”Joulukuisissa kuvissa 
Aurinko juuri ja juuri viistää tai-
vaanrannan yli”, Ala-aho kertoo 
vuoden pimeimmästä ajasta.

Kuvista on toisinaan vaikea sa-
noa mistä ne otettu. Tuira näyttää 
itseltään, samoin Villa Hannala, 
mutta torilta valittu kuvakulma 
hahmottuu vasta muutaman mi-
nuutin tuumimisen jälkeen ja 
sittenkin hieman epävarmana 
tunnistuksena. Purkkikameran 
kuvakulma on 180 astetta ja pers-
pektiivi taittuu hämäävästi.

”Sen opin, että kuvaan pitää 

etualalle saada aavaa pintaa, esi-
merkiksi vettä, peltoa tai luminen 
aukea”, Ala-aho huomauttaa. ”Ja 
mitä pienempi, pyöreämpi ja siis-
timpi neulanreikä, sitä parempi 
kuva saadaan.”

Kuvauspurkkeja Ala-aho asetteli 
noin 25 kappaletta, mutta osa ka-
tosi ja osa meni teknisesti pilalle. 
”Noin 15 kameraa oli käypäisiä”, 
Ala-aho laskee saldon.

”Filmipurkki on sopivan kokoi-
nen, sillä sen pystyy naamioimaan 
teipillä”, Ala-aho tietää kokemuk-
sesta. Isot purkit kannattaa virittää 
paikkoihin, missä ohikulkijoita 
liikkuu mahdollisimman vähän.

Kuvankäsittely oli kokonaan oma 
maailmansa. ”Skannasin kaikki 
kuvat kahteen kertaan, siis kaksil-
la eri asetuksilla. Kuvankäsittelyn 
suhteen en ole vieläkään ihan var-
ma, teinkö kaiken oikein ja mitä 
kaikkea olisin voinut tehdä”, Ala-
aho pohtii.

”Yrityksen ja erehdyksen kaut-
ta”, tiivistää Ala-aho solarigrafi a-
otostensa kuvankäsittelyn.

”On aivan huikeata, kuinka iso 
merkitys sattumalla on”, hän ko-
rostaa. Kosteusläikät, naarmut ja 
roskat jättävät omat jälkensä ku-
viin. ”Mitään en lähtenyt poista-
maan kuvista.”

Kiinnostus kuvausta kohtaan jäi 
elämään. Yksi kamera jäikin vielä 
paikoilleen seuraamaan päivän ja 
auringonkaarien pitenemistä.

Ammattikuvaajan mieli liikkuu 
jo uusissa kuvauspaikoissa ja ku-
vanlaatua kohentavissa teknisis-
sä ratkaisuissa. ”Jos saisi laserilla 
tehtyä alumiinifolioon varttimillin 
kokoisia siistejä reikiä...”, Ala-aho 
tuumii. «

Katso kuvagalleria
www.kaleva.fi

”Purkkiassistentteja on työllistetty 
satoja,  ja valokuvia on kertynyt 
kaikilta mantereilta Antarktista 
lukuun ottamatta.”

1. Tarvitset 
filmipurkin, 
valokuva-
paperia, foliota, 
sakset, mustaa 
maalia ja teippiä.

2. Tee saksilla 
reikä filmipurkin 
kylkeen.

3. Reikä on 
suurempi kuin 
kuvaukseen 
tarvittava 
neulanreikä.

4. Leikkaa
alumiinifoliosta 
niin iso pala, että 
se peittää 
leikkaamasi 
reiän.

5. Tee folioon 
pieni reikä 
neulankärjellä.

6. Tasoita 
neulanreiän 
reunojen 
epätasaisuudet 
hiekkapaperilla.

7. Maalaa folio 
mattamustaksi.

8. Kiinnitä folio 
teipillä purkin 
kylkeen leikkaa-
masi reiän päälle.
Teippaa neulan-
reikä umpeen.

10. Aseta 
valokuvapaperi 
filmipurkkiin 
pimennetyssä 
huoneessa ja 
sulje purkin 
kansi.

11. Kiinnitä 
kamera 
tukevasti 
neulanreikä 
aurinkoa kohti. 
Poista teippi 
reiän edestä. 

Näin teet solarigrafiapurkin

Lähde: Tarja Trygg

NÄKYMÄ TYÖHUONEESTA. Tarja Trygg (kuva vasemmalla) esittelee isokokoista solarigrafia, joka on valotettu 
Taideteollisen korkeakoulun ikkunasta. Solarigrafi on ollut esillä Aurinko ja tuuli -yhteisnäyttelyssä mediataiteilija 
Miska Knapekin kanssa marraskuussa 2009 Mediakeskus Lumeessa Helsingissä. Ikkunanpieleen teipattu purkkika-
mera (yllä) valottaa kohdetta, jota Tryggin pitelemä kuva esittää. 

Sunnuntai Marjo Oikarinen, tuottaja
044 799 5827
PL 170, 90401 Oulu
sunnuntai@kaleva.fi

Profi ili: Navigaattori on 
korvannut Petterin punaisen 
kuonon, kun pukki kiitää 
minuuttiaikataululla. Sivu 20

Tarja Tryggin solarigrafi ssa
on Auringon kaaret joulusta 
juhannukseen Helsingissä. 
Kalevan kuvaaja Pekka Ala-aho tallensi 
talven valon Oulun torilla. Sivut 8–13

Auringon kuvat

24. joulukuuta 2010
MAURI RATILAINEN/COM.PIC.

Valo ja Varjo: 
Lemmenlukot
tulivat Patosillan
kaiteeseen. Sivu 18

Ajankohtainen: 
Yhä useammin lap-
sen huollon ratkaisee 
tuomari. Sivu 6

PEKKA ALA-AHO

Yksi  
reportaasin 
muodoista 
on typogra-
fisesti vähä-
eleinen,  
yhtenäinen, 
pitkä juttu. 

24.12.2010:  Auringon 
reittejä piirtävät sola-
rigrafit ajoitettiin vuoden 
pimeimpään aikaan. 
Sitkeä ryhmäponnistus 
toi feature-sivujen voiton 
Sanomalehtien liiton  
vuoden parhaiden  
sivujen kilpailussa.

Auringon  
kuvat ei  
kaivannut 
välipalstaa, 
koska siinä 
oli paljon  
kuvia.
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»Mihin lähes 300:a ulkomailla 
asustavaa suomalaista  
virkamiestä tarvitaan, kun 
soppaa sotkemaan tulee 
myös Euroopan unionin ulko-
asiainhallinto?

D
iplomaattikurssille 
valittu Salla Tal-
vitie pahoittelee 
viimeisiä muutto-
sotkuja huikaise-
van merinäköalan 
tarjoavassa asun-

nossaan Helsingin Arabianrannassa. 
Muuttolaatikoille ja Talvitielle kehittyy 
vielä varsin säännöllinen suhde. 

Suomen edustustoa maailmalla 
johtaa suurlähettiläs. Tähän korkea-
arvoiseen pestiin päädytään jos-
kus harvoin poliittisten ansioiden 
perusteella. Tavallisimmin suurlä-
hettilääksi etenee ulkoministeriön 
kansainvälisten asioiden valmennus-
kurssille (kavaku) päässyt diplomaat-
ti työuransa huipennukseksi.

Talvitie on tyypillinen kurssilai-
nen, reilu kolmikymppinen, nainen, 
opiskellut valtiotieteitä, hyvin kie-
litaitoinen, kokemusta ulkominis- 
teriön töistä. Diplomaatin ura häiväh-
ti mielessä ensi kertaa jo teininä, vaik-
ka hänestä pitikin tulla muusikko.

”Esiinnyimme orkesterin kanssa 
erään Pohjois-Amerikan kiertueen yh-
teydessä Washingtonin-edustustossa. 
Silloinen suurlähettiläs teki minuun 
persoonallaan suuren vaikutuksen. 

•• Kavaku 35:n hakuaika•päättyi•
vuoden•2009•lopussa.
•• 518 hakemuksen•joukosta•perat-

tiin•helmikuussa•180•henkilöä•yleis-
tietokokeeseen•ja•alkuhaastatte-
luun.
•• 58 henkilöä kutsuttiin•huhtikuus-

sa•soveltuvuusarviointiin.
•• Viimeisessä vaiheessa•valin-

ta-•ja•koulutuslautakunta•haastat-
teli•33•hakijaa.•Hakijat•tekivät•myös•
kahden•vieraan•kielen•kirjallisen•ko-
keen.
•• 20 tulevaa•diplomaattia•aloittaa•

koulutuksen•syyskuussa.
•• Noin kahden vuoden•koulutuk-

seen•kuuluu•kolme•opintojaksoa,•
joiden•väleissä•kurssilainen•työs-
kentelee•ulkoministeriön•eri•osas-
toilla.

•• Opintojaksot•kestävät•noin•
kuukauden.
•• Ensimmäisessä jaksossa•opis-

kellaan•ulkoasiainhallintoa•ja•sen•
tehtäviä•sekä•esiintymistä•sekä••
tehdään•matka•Brysseliin.
•• Toisessa jaksossa•on•matka•

Ahvenanmaalle.•Opinnoissa•tutus-
tutaan•suomalaiseen•yhteiskuntaan•
ja•historiaan.
•• Kolmas opintojakso valmentaa•

ulkomaanedustukseen.•Opintomat-
ka•suuntautuu•Venäjälle.
•• Lopulta kurssilainen•aloittaa•

ensimmäisen•ulkomaankomen-
nuksensa.•Hän•on•vielä•puoli•vuotta•
koeajalla•määräaikaisena•avustaja-
na.•Jos•hän•osoittautuu•työhön••
sopivaksi,•hänet•nimitetään•virkaan•
ulkoasiainsihteeriksi.

Muistan edelleen, kuinka kotiin tulles-
sa kyselin isältä, mitä kaikkea edustus-
toissa oikein tehdään ja miten niihin 
pääsee töihin”, Sibelius-Akatemiasta-
kin valmistunut Talvitie kertoo.

Tällä hetkellä Talvitie on ulkomi-
nisteriön leivissä kampanjoimassa 
Suomea YK:n turvallisuusneuvoston 
jäseneksi. Sitä työkokemusta ilmei-
sesti arvostettiin, koska Talvitie on 
hakenut kurssille kerran aiemmin-
kin. ”Jos minua ei nyt olisi valittu, en 
olisi lannistunut, vaan hakenut mah-
dollisesti uudelleen.”

Diplomaatteja on valikoitu näin jo 40 
vuotta. Mutta syksyllä homma menee 
uusiksi. Ulkoministeri Alexander 
Stubb (kok.) ilmoitti toukokuun lo-
pussa, että hän haluaa muuttaa  valin-
tajärjestelyt ja avata kurssin muillekin 
kuin ulkoministeriön virkamiehille.

”Kurssilta rekrytoitaisiin edelleen 
tulevat diplomaatit, mutta opetus oli-
si avoin muillekin”, Stubb sanoo.

Ministeri kutsuu mukaan jo tänä 
syksynä alkavalle kurssille osallistujia 
valtionhallinnosta, yrityksistä, jär-
jestöistä tai mediasta. Myös puolus-
tusvoimista osallistutaan kurssille. 
”Enintään kurssille mahtuu 40 ihmis-

tä”, ulkoministeriön koulutuspäällik-
kö Leena Aalto sanoo.

Stubb haluaa potkaista puolueet 
kokonaan ulos kurssilaisten valin-
noista. Tähän asti valintalautakun-
nassa ovat istuneet ulkoministeriön 
virkamiesten lisäksi suurimpien puo-
lueiden edustajat. ”Se on tuulahdus 
menneestä maailmasta. Ulkominis-
teriö ei ole puoluepoliittinen elin”, 
Stubb muistuttaa.

Ministeriöstä sanotaan, ettei puo-
luepolitiikka ole näkynyt tähänkään 
asti millään tavoin valinnoissa. ”Ha-
kijoiden kannalta kyseessä on vaativa 
työhönottohaastattelu. Politiikalla ei 
ole mitään tekemistä sen kanssa”, it-
sekin lautakunnassa istunut henkilös-
tösuunnittelupäällikkö Anne Vasara 
vakuuttaa.

Haastateltavan paikalla istunut Tal-
vitie toteaa, ettei hän huomannut ky-
symyksissä poliittisuutta, eikä tunnis-
tanut haastattelijoitakaan. Poliittista 
taustaa ei Talvitiellä ole.

Toukokuun lopussa ensimmäistä 
kertaa valintalautakuntaan osallis-
tunut kokoomuksen kansainvälisten 
asioiden sihteeri Pasi Rajala sanoo, 
että hän ei tiennyt haastateltavien 

puoluekantaa, eikä se missään tullut 
esille. ”Pisteytimme haastatellut tie-
tyillä kriteereillä, ja tein siinä parhaa-
ni. Silti ajatus puolueiden edustuksen 
loppumisesta on kyllä minustakin jär-
kevä”, Rajala sanoo.

SDP:n edustaja lautakunnassa, 
erityisasiantuntija Juha Eskelinen 
pelkää, että pelkkien virkamiesten 
valinnat voisivat tehdä diplomaatti-
kunnasta sisäänpäinlämpiävän. ”Ei 
mitään diplomaattien lapsia vastaan, 
mutta valinnoista voisi tulla itseään 
täydentävä, ja tavat ja pinttyneisyy-
det siirtyisivät eteenpäin.”

Eskelisen mukaan puolueet laajen-
tavat näkökulmaa valinnoissa, vaik-
kei puoluepoliittisia valintakriteere-
jä olekaan. ”Ei auta vaikka puhuisit 
kymmentä kieltä, jos et ymmärrä 
mistä puhutaan. Kansainvälisissä 
ympyröissä kasvaneita broilereita on 
siellä jo aika paljon.”

Myös ulkoministeri arvelee, että 
valinnoissa on painotettu vähän lii-
kaa kokemusta kansainvälisistä jär-
jestöistä. ”Voi olla kokemusta myös 
muualta, vaikka ay-järjestöistä. Mi-
nisterihän ei valintaprosessiin vaiku-
ta, mutta minä haluan monenlaisia 
ihmisiä ulkoministeriöön töihin.”

VIIDEN KUUKAUDEN MANKELI ENNEN  
KAHDEN VUODEN KOULUTUSTA

Stubb ei itsekään ole käynyt kava-
kua, vaikka onkin työskennellyt ulko-
ministeriössä. ”Ei minua sinne pääs-
tettäisikään. Liian vilkas luonne”, 
Stubb naurahtaa.

Ai ei Stubb kelpaisi? Toiseksi viimei-
sessä vaiheessa hakijoille tehdään 
soveltuvuusarviointi. Minkälaisia ih-
misiä kurssille seulotaan?

”En voi yksityiskohtaisesti kertoa, 
se veisi soveltuvuuskokeilta pohjan”, 
Anne Vasara sanoo.

Talvitien mielestä psykologiset tes-
tit olivat rankin valintakokeen osio. 
Kymmenen tunnin aikana käytiin läpi 
soveltuvuustestejä laidasta laitaan.

Kokeissa haetaan ihmisiä, jotka so-
veltuvat kansainvälisiin ja vaihtuviin 
tehtäviin, kykenevät elämään vie-
raassa kulttuurissa ja haluavat oppia 
jatkuvasti uutta. Kurssin jälkeen mi-
nisteriöllä on vielä puolen vuoden har-
joittelujakso aikaa huomata, jos sihdin 
läpi olisikin päässyt henkilö, joka ei 
alalle sovellu. Silloin virkaa ei tipu.

”Tällainen on äärimmäisen harvi-
naista”, Vasara sanoo.

Edustaako meitä sitten maailmalla 
joukko toistensa kopioita, jotka on 
ensin valikoitu tiukoin kriteerein ja 

sen jälkeen vielä puristettu kahden 
vuoden ajan diplomaattimuottiin?

”Ei ollenkaan. En tiedä, mistä joh-
tuu, että tällainen käsitys on niin sy-
vässä. Tämän päivän diplomaatteina 
tarvitaan erilaisia ihmisiä ja koulu-
tuksia. Ja sanomme aina, että olkaa 
kriittisiä”, Leena Aalto painottaa.

Yksi osa koulutusta on esiintyminen. 
Perttu Laaksonen on opettanut ka-
vakulaisille jo useamman vuoden 
ajan esiintymistaitoja. Harjoituksena 
voi olla vaikka perehtyä Suomen kan-
taan metsien suojelusta ja edustaa 
sen jälkeen maata paneelikeskuste-
lussa. Suoriutumista katsellaan vide-
olta ja ruoditaan kouluttajien ja kolle-
goiden kanssa.

Laaksosen mukaan valikoitunut-
ta ja motivoitunutta joukkoa on an-
toisaa opettaa. ”Heillä on jo työuraa 
takana, eivätkä he ole tehneet mi-
tään pilipalihommia. Heillä on hyvät 
valmiudet ottaa vastaan opetusta”, 
Laaksonen sanoo.

Neljänä päivänä diplomaatinaluil-
le opetetaan esiintymistä ja median 
kanssa toimimista. Vuorovaikutus-
taitojen hiominen tarkoittaa yk-
sinkertaisimmillaan puhumista ja 

kuuntelemista. Tärkeintä on tajuta, 
mikä esiintymistilanteen tavoite on. 
Pitääkö luoda suhteita vai saada jokin 
asiapitoinen viesti perille.

Kavakulaisista ei ole tarkoitus tehdä 
kaavamaisia viestijöitä, vaan heitä roh-
kaistaan persoonalliseen viestintään. 

”Se ei tarkoita, että puhutaan mitä 
sattuu. On tarkkaa, että viestit ovat 
samanlaisia. Mutta on lupa olla mie-
lenkiintoinen esiintyjä.”

Muutosta ministeriön viestinnäs-
sä on Laakkosen arvion mukaan jo 
tapahtunut, mutta vanhasta roolista 
eroon pääseminen ei käy hetkessä. 
Ulkoministerin oma esiintyminen on 
esimerkkinä.

”Sillä on merkitystä, että avoimuu-
teen rohkaistaan, eikä vain sanoissa 
vaan myös teoissa.”

Laaksonen muistuttaa, ettei kurs-
sin jälkeen kukaan ole valmis esiin-
tyjä. ”Taitoja voi ja tulee kehittää 
tietoisesti arjessa. Vain se, että tekee 
työnsä, ei kehitä esiintymistaitoja.”

Diplomaattiuraputkesta pois jättäy-
tyminen on harvinaista. Kavakulle 
päässeet yleensä tietävät tarkkaan, 
mihin ovat tulossa, niin Talvitiekin. 
Päämäärä on kirkkaana mielessä. 

MAURI•RATILAINEN/COM.PIC.

PERTTU LAAKSONEN•kouluttaa•diplomaateille•esiintymistaitoja.•Hänen•mukaansa•tärkeintä•on•tajuta,•mihin•viestinnällä•pyrkii,•mikä•minkäkin•tilaisuuden•tavoite•on•eikä•kohderyhmääkään•saa•
unohtaa.•”Miten•viesti•välittyy•erilaisille•kuulijakunnille”,•Laaksonen•sanoo.

ULKOMINISTERI•Alexander•Stubb•(kok.)•on•pistänyt•tuulemaan•myös•diplomaattikoulutuksessa.•Hän•haluaa•poliitikot•muualle•
valitsijalautakunnasta•ja•koulutukseen•mukaan•muitakin•kuin•tulevia•diplomaatteja.

MARTTI•KAINULAINEN/LEHTIKUVA

»

MALJA URALLE.•Sal-
la•Talvitie•pääsi•yhtenä•
20:stä•opiskelemaan•dip-
lomaattikurssille.•Tiedos-
sa•on•monta•muuttoa.

MARKKU•OJALA/COM.PIC.

Palstajako 14:
normaalipalsta 3
välipalsta 2
4 ja 5 ovat myös käyttö-
kelpoisia kainaloissa 
tms. Myös kuvat seu-
raavat useimmiten 
palstajakoa.

jatkomerkin löydät 
merkistöstä

Taitteen yli menevän 
kuvan kuvateksti  
EI YLITÄ TAITETTA!

Y: 14 mm

Kuvan alalaita Y: 226,372 mm

Tekstin versaalilinja  259,175
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Mistä on 
pienet 
diplomaatit 
tehty?
Samppanjalasien kilistelystä, kokkareilla 
patsastelusta, jakkupuvuista ja kravateista? 
Vai häikäilemättömästä suomalaisten etu-
jen ajamisesta ja kriisien hallinnasta?  
Salla Talvitien urapalaset loksahtivat koh-
dalleen, kun hänet valittiin elokuussa alka-
valle diplomaattikurssille. »

MARKKU OJALA/COM.PIC.

PIIA ALATORVINEN

O_Otsikko_Isovinkki 
(suurennettu tässä ko-
koon 120/113

teksti: T_Teksti_Iso-
vinkki  ja I_Isku_Iso-
vinkki

Reppareissa  
horisontaalitaitto,  
jossa vaakalinjat 
pysyvät kautta jutun/
koko lehden.
14 palstaa ( 4 x 50,6  mm 
+ 1 x 32,4 mm välipalsta)

TyylikiRja:  Sunnuntain tyylikirjaa on jouduttu päivittämään jo monta kertaa, kun alkuperäiset värit osoittautuivat ongelmallisiksi painossa ja lehtiyhteistyö on tuonut uusia juttutyyppejä.
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6 370 km

700 km

100 km
60 km

ULKOYDIN

SISÄYDIN

MESOSFÄÄRI

ASTENOSFÄÄRI

VAIPAN YLÄOSA

MANNERKUORI
30–60 km 

MERENPOHJA-
KUORI 5–8 km

VAIPPA2  900 km

5 100 km

VAIPAN YLÄOSA

ASTENOSFÄÄRI

Jos Oulun keskustasta
kaivauduttaisiin
maapallon toiselle
puolelle, pää pulpahtaisi
pintaan Tyynellä
valtamerellä lähellä
Etelämannerta. 

Maapallon säde
on 6 370 kilometriä.
Oulusta on linnuntietä
sama matka Kiinaan. 

ETELÄMANNER 

Tyyni 
Valtameri

AASIA

mat pelot, uskaliaimmat ovat kokeilleet 
sitä vapaaehtoisesti – toki tietäen, että 
pelastus on paniikin iskiessä lähellä.

Silti tämäkään tieto ei aina ole 
riittänyt. Apu-lehteen 1950-luvulla 
hurjapäisiä reportaaseja kirjoittanut 
Matti Jämsä sai kokea tämän kirjai-
mellisesti läheltä, kun hänet ja fakiiri 
Jussi Pöyhönen haudattiin arkuissa 
vierekkäin maan sisään. Pöyhönen 
sai vajaan vuorokauden jälkeen kau-
hukohtauksen, ja kesti yli 20 minuut-
tia kaivaa sokkitilassa oleva mies ylös.

Jämsä kuunteli tämän huutoa tus-
kaisena viereisessä haudassa: ”Kaiva-
minen kestää mielestäni ikuisuuden. 
Kuulen sydämeni lyönnit hirvittävänä 
jyskeenä. Narskuttelen epätoivoisesti 
hampaitani. Alan potkia kantapäilläni 
arkun pohjaa välttyäkseni kuulemas-
ta kaikkea. Minusta tuntuu, että jotain 
on ratkeamaisillaan päässäni.”

Pöyhönen tokeni koettelemukses-
taan jonkin aikaa pinnalle pääsyn jäl-
keen. Jämsä vietti haudassa 50 tuntia 
ja palasi sieltä kutakuinkin henkisesti 
ehjänä. Toisena yönä paniikkikohta-
us oli silti ollut lähellä hänelläkin.

Oulaistelainen fakiiri Veli-Matti 
Lehtikangas oli Jämsää kylmäher-
moisempi viettäessään maan sisässä 
peräti kahdeksan vuorokautta vuon-
na 2000. Vaikeimmaksi hetkeksi hän 

kuvaili Kalevalle antamassaan haas-
tattelussa sitä samaa, joka oli kauhis-
tuttanut Jämsää ja Pöyhöstä – arkun 
peittämistä suorituksen alkaessa.

Sitä hetkeä, kun ihminen tajuaa, et-
tei pääse omin avuin enää pois.

”Kun tämä kauhea vakaumus täten 
työntyi sieluni sisimpiin kammioihin, 
yritin taas kerran huutaa ääneen. Ja 
tällä toisella yrityksellä onnistuin. 
Pitkä, kesytön ja katkeamaton tuskan-
huuto tai -karjunta kaikui maanalai-
seen Yön valtakuntaan.”

Poen kertojalle kävi hyvin; ennen 
pitkää hän ymmärsi olevansa puutar-
hamultaa kuljettavan purjeveneen 
ahtaassa hytissä. Entä hänen tosimaa-
ilman otaksutut kohtalotoverinsa? 
Tiedettävästi yksikään turva-arkussa 
haudattu ei koskaan ole palannut le-
popaikastaan.

On tietysti vähän vaikea sanoa, on-
ko se hyvä vai huono asia.

Lainaukset teoksesta Edgar Allan Poe: 
Kootut kertomukset (Teos 2006).
Lähteet: Matti Jämsän tempaukset 
(Gummerus 1960)
http://australianmuseum.net.au/
Safety-coff ins
http://www.associatedcontent.com/ar-
ticle/2305977/the_fear_of_being_buried_alive.
html?cat=37

MAAPALLON SÄDE on noin 6 370 
kilometriä. Koska ihminen on syvim-
milläänkin onnistunut kairaamaan 
maapallon pintaan vain pikkuriikki-
sen kolon, 12 kilometriä, päätelmiä 
Maan sisärakenteesta on tehty 
pääasiassa tutkimalla maanjäristys-
aaltojen etenemistä.
Maapallo jaetaan kemiallisen 
koostumuksen perusteella kolmeen 
kehään: kuoreen, vaippaan ja ytimeen. 
Mekaanisten ominaisuuksien perusteel-
la toisistaan voidaan erottaa litosfääri, 
astenosfääri, mesosfääri ja ydin.
Kuori on mantereiden kohdalla kym-
menien kilometrien mutta valtamerten 
kohdalla vain noin 5–8 kilometrin paksui-
nen. Kuori ja vaipan ylin osa muodostavat 
yhdessä litosfäärin eli kivikehän.
Litosfääri on jakaantunut jäykkiin 
laattoihin, joista useimmat sisältävät sekä 
mantereisia että mereisiä osia. Laatat kel-
luvat astenosfäärin osittain sulan kiviainek-
sen päällä ja voivat joko törmätä toisiinsa, 
erkaantua toisistaan tai liukua sivuttain 
toisiinsa nähden. Laattojen reuna-alueilla 
esiintyy tulivuoria ja maanjäristyksiä.
Vaippa muuttuu jähmeämmäksi alemmas-
sa kerroksessaan mesosfäärissä. Lämpötila 
kasvaa ydintä lähestyttäessä; kun se kuoren 
lähellä on noin 1 800 astetta, mesosfäärin 
alaosassa asteita on tuhat enemmän.
Maapallon ytimen on maanjäristysaaltojen 
perusteella päätelty jakautuvan kahteen 
osaan, sulaan ulkoytimeen ja kiinteään sisäyti-
meen. Ydin koostuu ilmeisesti pääosin raudas-
ta, jonka seassa on nikkeliä. Lämpötilastakaan 
ei ole tarkkaa tietoa, mutta sen arvellaan olevan 
3 000–5 000 astetta. Maapallon keskustassa 
vallitseva paine vastaa peräti 3–4 miljoonan 
ilmakehän painetta.

Lähteet: Gaia – Suuri maailmankartasto, 
www.kiviopas.fi

»Pinnalta 
keski-
pisteeseen

4.

GRAFIIKKA: EIJA SARASTAMO

 kauhun hetket läheltä kokeillessaan elävältä hautaamista 1950-luvulla. Viereen haudattu 
ös. Jämsä itse nousi haudastaan ainakin näennäisen tyynenä 50 tunnin jälkeen.

A-LEHDET/KUVA-ARKISTO
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ILKKA LAPPALAINEN TEKSTIT 
JARMO KONTIAINEN KUVAT

Venäjän lokakuun vallankumouksen ruumiil-
listuma V. I. Lenin (1870–1924) saa vieläkin 
maata kaikessa rauhassa marmorisessa mau-
soleumissaan Moskovan Punaisella torilla. 

Tampereen Lenin-museon johtaja Ai-
mo Minkkinen arvioi Leniniä tarvittavan 
vallan pönkittämiseen. Venäjän johto on 
kaivanut historiasta tsaarit, kuten Pietari 
Suuren ja Aleksanteri Nevskin sekä jopa 
diktaattori Stalinin, tukemaan mielikuvaa 
siitä, että Venäjä on suurvalta; on aina ollut 
ja tulee aina olemaan.

”Putin on nostanut esille kaikkia mahdol-
lisia tekijöitä, joilla Venäjän mahtia voidaan 
ylläpitää ja korostaa. Lenin on yksi maail-
manhistorian merkkihenkilöistä, eikä Putin 
halua heittää häntä roskakoriin vaan ottaa 
hänestä irti kaiken hyödyn.”

Minkkinen arvioi, etteivät Venäjän johta-
jat halua provosoida sekasortoa, joka syntyi-
si, jos Lenin vietäisiin pois mausoleumista. 

Etenkin iäkkäämpien venäläisten keskuu-
dessa on paljon niitä, jotka arvostavat yhä 
Leniniä. Maassa on myös vaikutusvaltainen 
kommunistinen puolue, jolle vallanku-
mousjohtaja on pyhä ikoni.

Mausoleumi tuli tunnetuksi koko maail-
malle, kun kommunistijohtajat ottivat vas-
taan paraateja sen tasanteella seisten. 

Poliittiset tarkkailijat lännessä seurasivat 
aina herkeämättä, miten puoluepamput oli-
vat sijoittuneet. Järjestyksestä yritettiin pää-
tellä, ketkä ovat puoluehississä nousussa ja 
ketkä laskussa.

Saksan joukkojen kolkutellessa Moskovan 
portteja toisen maailmansodan aikana Le-
nin joutui evakkoon Tjumeniin Siperiaan. 

Sodan päätyttyä hän palasi mausoleu-

miinsa. Eikä ole sen jälkeen poistunut mitä 
nyt aina välillä käynyt laboratoriossa tuunat-
tavana. Jos Leniniä hoidetaan nykymenetel-
min, arvioidaan, että hän säilyy esittelykel-
poisena ainakin sata vuotta. 

Leninin mausoleumi on auki yleisölle. Hy-
vissä ajoin ennen ovien avaamista väkeä ko-
koontuu jonoon Punaisen torin laitaan. Jono 
on lyhentynyt runsaassa parissa vuosikym-
menessä sadoista metreistä kymmeneen, 
pariinkymmeneen metriin. Mutta yhä on 
niitä, jotka haluavat nähdä Leninin balsa-
moidun ruumiin.

Jotkut tarjoutuvat kuvattavIksi myös elä-
vänä Lenininä. Leniniksi maskeerattuja 
ihmisiä saattaa tavata vilkkaaseen turistiai-
kaan torilla ja sen lähialueiden kuppiloissa. 
Markkinatalous toimii, ja Leninkin kelpaa 
kauppatavaraksi.

Oikeaa Leniniä ei ole lupa kuvata, eikä 

kameroita ja kännyköitä saa viedä mauso-
leumiin. Mausoleumiin menijät joutuvat kä-
velemään Kremlin Nikolain tornin kohdalla 
sijaitsevan lentoasemilta tutun turvatarkas-
tuspisteen läpi.

Tunnelma on harras. Leniniä lähestytään 
hiljaa, rauhallisesti astellen. Jos matkalla py-
sähtyy, turvamies kehottaa liikkeeseen.

Leninin ruumis on mausoleumissa torin pin-
nan alapuolella. 

Ensimmäinen mielikuva korokkeella ma-
kaavasta, kelmeästi valaistusta, kalpeakas-
voisesta ukosta on, että siinä on nukke mus-
tassa juhlapuvussa. 

Hahmosta tuntee sen Leninin, jonka on 
kuvissakin nähnyt. Jos on oikein tarkkaa-
vainen, voi havaita, että oikean käden peu-
kalon kynnen juuressa iho ei olekaan aivan 
valkoinen, vaan pieneltä osalta musta kuin 
muumiolla.

grafiikka LEA REMES ja EIJA SARASTAMO

12 metriä

24 metriä

marmori labradoriitti profyriitti graniitti

Kuutionmuotoinen hiljentymistila, jonne vieraat laskeutuvat
kolme metriä leveitä portaita. Punaiset kuviot
hiljentymishuoneen seinällä symboivat lippuja.

Vladimir Iljitš
LENIN
22.4.1870–21.1.1924

Leninin ruumis balsamoitiin
pian hänen kuolemansa jälkeen
1924 ja sijoitettiin mausoleumiin.

Kolmen vuoden välein muumiolle vaih-
detaan uusi puku ja kravatti. Ennen toista
maailmansotaa ruumis oli puettu sotilaspukuun,
mutta nykyään käytetään tummaa juhlapukua.

Mausoleumin ensimmäistä puista versiota
alettiin rakentaa Leninin kuolemaa
seuraavana päivänä.

1924

Avattiin isompi tasakattoinen puinen pyrami-
din muotoinen mausoleumi. Puiset rakenteet
suojattiin vernissalla.

elokuu

tammikuu lokakuu
Kivisen hautamuistomerkin
rakennustyö valmistui.

1930

1993
Leninin muumio joutui evakkoon Tjumeniin,
kun Saksan armeijan joukot uhkasivat Moskovaa.

Toisen maailmansodan aikana 1941–1945

MAUSOLEUMIN
HISTORIA

Leninin mausoleumi on klassinen neuvosto-
arkkitehtuurin monumentti.
Sen suunnitteli arkkitehti A.V. Shchusev. 

Se on myös osa Unescon maailmanperintö-
kohdetta, johon kuuluvat Kreml ja Punainen tori. 
Teräsbetonista ja tiilistä rakennetut seinät on verhottu
marmorilla, labradoriitilla, porfyriitilla ja graniitilla.

1

1

2 Nimi LENIN on kirjoitettu sisäänkäynnin ylle punaisella
kvartsiitilla mustalle labradoriittipohjalle.

3 Leninin arkkua pidetään avoinna vierailijoiden aikana.

2 3

marmori

Kuutionmuotoinen hiljentymistila, 
kolme metriä leveitä portaita. Puna

1

adoriitti

jonne vieraat laskeut

labr

ymistila, 

ofyriittipro

uvat

iitti

fyriitilla ja graniitilla.

gran

Mausoleumi
sivusta

Mausoleumi
ilmasta

Punainen tori

Punainen tori

Mausoleumia ei rahoiteta enää
valtion varoista, vaan toiminta
perustuu lahjoituksiin ja keräysvaroihin.

Venäjän presidentti Boris Jeltsin sulki mausoleumin,
mutta se avattiin uudelleen.

Vuoden 1991 jälkeen
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 Sunnuntai Marjo Oikarinen, tuottaja

044 7995 856
PL 170, 90140 Oulu
www.kaleva.fi

Vähemmistövaltuutettu Eva 
Biaudet on ystävien ja työkave-
reiden mukaan oikeudenmukai-
suuden perikuva. Sivu 6

Toivo J. Kannisen piina on kestänyt pian 
vuosikymmenen. Kesäkuun lopussa on lii-
kemiehen välitilinpäätöksen aika. Sivu 8

Syyllinen vai syytön?

ULLA ETTO

Työpari: Hammaslääkärillä 
ja hoitajalla nauru on yhtä her-
kässä kuin irvistys porattavalla 
potilaalla. Sivu 20

GRaFiikka ja kUViTUS:  Sunnuntailla on käytössä sama väripaletti kuin runkolehdessäkin, Grafiikkassa käytetään kuitenkin sävyskaalan kirk-
kainta ja tumminta päätä, kuten näkyy ylinnä olevasta Leninin mausoleumia kuvaavasta infograafista. Kalevan grafiikkaa on pitkään vaivannut lai-
meus ja varovaisuus, eikä grafiikkaan ennätetty tälläkään kertaa tehdä kunnollista uudistusta. Liitteen kuvituksessa on voimakkaasti näkynyt Kel-
valle pitkään karikatyyrejä piirtänyt Ulla Etto. Hän on pyynnöstäni rohkaistunut käyttämään entistä voimakkaammin myös väripintoja. Viereinen 
piirros on Kalevan vaaliliitteestä. 

Sunnuntai Marjo Oikarinen, tuottaja
044 799 5827
PL 170, 90401 Oulu
sunnuntai@kaleva.fi

Profi ili: Navigaattori on 
korvannut Petterin punaisen 
kuonon, kun pukki kiitää 
minuuttiaikataululla. Sivu 20

Tarja Tryggin solarigrafi ssa
on Auringon kaaret joulusta 
juhannukseen Helsingissä. 
Kalevan kuvaaja Pekka Ala-aho tallensi 
talven valon Oulun torilla. Sivut 8–13

Auringon kuvat

24. joulukuuta 2010
MAURI RATILAINEN/COM.PIC.

Valo ja Varjo: 
Lemmenlukot
tulivat Patosillan
kaiteeseen. Sivu 18

Ajankohtainen: 
Yhä useammin lap-
sen huollon ratkaisee 
tuomari. Sivu 6

PEKKA ALA-AHO

Sivut 8–13

27. helmikuuta 2011

Sunnuntai Marjo Oikarinen, tuottaja
044 799 5827
PL 170, 90401 Oulu
sunnuntai@kaleva.fi

Tyhjän
päällä

Puheenvuoro:  
Viime aikojen 
puheet tasaverosta 
ovat harhaan-
johtavia, moittii 
kokoomuksen 
puheenjohtaja 
Jyrki Katainen.  
Sivu 14

Seis:  ”Sähkäle” 
ja ”myymiö” eivät  
ole Kielitoimiston 
ehdotuksia uudis-
sanoiksi, vaikka 
verkossa niin juo-
rutaan, kertoo  tut-
kija Riitta Eronen.
Sivu 18

HENNA RAITALA

Tuiran metsissä 
lapsena seikkaillut 
Johanna Iivanainen 
teki ensimmäisen 
itsensä kuuloisen 
levyn. Sivut 14–16

6. maaliskuuta 2011

Sunnuntai Marjo Oikarinen, tuottaja
044 799 5827 
PL 170, 90401 Oulu 
sunnuntai@kaleva.fi

Jukka-Pekka MOiLanen

Luulitko tuntevasi nämä kasvot? Sivut 6–11

kaNSi kehiTTyy:  Alkuperäisessä 
kannessa (vasemmalla) pienet juttuvin-
kit on litistetty sivun yläosaan. Toimi-
tus piti näitä vinkkejä liian huomaamat-
tomina. Helmikuisen sisältöuudistuk-
sen yhteydessä pienten vinkkien kor-
keutta nostettiin.  Aikakausilehtimäisen 
kannen tekeminen on haastavaa, kun 
kuvan päälle harvoin uskaltaa sijoit-
taa tekstiä. Viereisen kannen kuvitus on 
Henna Raitalan. 



sunnuntai sunnuntai 2120  

RAKENNA JA SISUSTA 14.4.2010

Lauri Salovaaran 
ja Johanna Lanton 
unelmakoti Oulujoen 
törmällä

eNNeN: Aiemmin liitteet painettiin usein erillisinä 
tuotteina, jolloin painojälki oli parempi. Tällä hetkellä 
liitteet painetaan runkolehden osana säästösyistä. 

Sukella oululaisuuteen kulttuurioppaana Merja Satulehto 
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KESÄ-KALEVA
Markku Mantila, päätoimittaja
Päivi Alasuutari, tuottaja
044 7995 859
Lea Remes,
graafi nen suunnittelu
ajankohtaistoimitus@kaleva.fi 
Kannen kuva Marjaana Malkamäki
faksi (08) 5377 195
PL 170, 90401 Oulu
www.kaleva.fi 
Painos  150 000 kpl

eNNeN:  Kesä-Kalevan sisältökonsepti säilytettiin uu-
distuksen jälkeenkin entisellään. Sisältöjen uudista-
mistyö jatkuu Kalevassa vuoden 2011 aikana.

TÄRPPI TV&
Menot

Vesa Kärki, tuottaja
044 799 5772
PL 170, 90140 Oulu
www.kaleva.fi

Menovinkki

5.11.–11.11.2010

kerää jälleen avustusvaro-
ja kehitysmaiden lasten 
auttamiseksi. Mukana ovat 
muun muassa Olli Lind-
holm, Hanna Pakarinen 
sekä Katri Helena. Sivu 3

Nenäpäivä-show

Oulu: Sointupe-
sulan halloween-
tanssit kaamoksen 
kunniaksi 13

Liminka: Marsut 
kilpailevat 
kauneudesta 
pet show’ssa 13

Keminmaa: 
Pyhäinpäivänä 
tanssitaan kiih-
keästi kilpaa 15

Kalajoki: Tuomo 
Partasen piano-
konsertti Pohjan-
kylän koululla 15

Sunnuntain kanssa samanaikaisesti 
syntyi Tärppi, joka tuli ulos 7.5.2010. 
Suunnittelin Kalevan Tabloid-liittei-
den ulkoasun niin, että ne tunnistaa 
samaan perheeseen kuuluviksi. 

Muiden liitteiden ulkoasu syntyi 
pitkin vuotta töiden ohessa. 

Tärppi on ulkoasultaan hyvin rii-
suttu tv-ja radio-ohjelmisen sekä pai-
kallisten menojen opas. Leipäteksti 
on yhteinen (Publico Text Roman 
8,7/11) runkolehden kanssa, kuten 
muissakin liitteissä. 

Tärpin ulkoasulle antaa leimaa 
pyöreämuotoinen Stag. Logossa ja 
vinjeteissa käytetään vahvempia leik-
kauksia (Semibol, Black) ja otsikoissa 
kevyttä Lightia.

Tärppi toteutetaan hyvin kaava-
maisesti ennakoivan taiton malleilla 
ja automaattijutuilla. 

ensimmäinen  uusimuotoinen Ke-
sä-Kaleva oli 64-sivuinen, ja pistettiin 
kasaan kahdessa viikossa osittain yli-
töinä ja viikonloppuina. Kesä-Kaleva 
on luonteeltaan opasmainen, vaikka 
sisältääkin isoja juttupaketteja. 

Kohderyhmään kuuluvat Kalevan 
lukijoiden lisäksi alueella liikkuvat 
matkailijat, joita halutaan palvella 
esimerkiksi kartoilla. Kesä-Kaleva ke-
rää perinteisesti runsaasti ilmoittajia.

Kesä-Kalevalla ( ja sen talvisaikaan 
ilmestyvällä sisarjulkaisulla) on run-
kolehden kanssa yhteinen leipäteks-
ti, faktalaatikot, kuvatekstit ja alaot-
sikot.Muista tabloideista poiketen 
Kesä-Kalevassa käytetään myös run 

kolehden otsikkotyyppiä Publicoa, 
joka tekee ulkoasusta klassisemman 
kuin muissa liitteissä. 

Kesä-Kalevan tunnusvärit ovat vah-
va sininen (100,45,0,0) ja väripaletin 
pehmeä vihreä(25,0,35,20). Kalen-
terin vinjetoinnissa värinä oli kirkas 
punainen (4,83,78,1). Tapahtumaka-
lenteri oli hyvä testi listauksessa eri 
vahvuuksina käytetylle päätteettö-
mälle Stag Sansille. Se toimi moitteet-
tomasti.

Teemaliitteiden ulkoasu seuraa pit-
källe muiden tabloidien mittoja ja ty-
pografiaa. Huomiovärinä käytetään 
oranssia (0,50,100,5), joka on myös 
yksi Kalevan brändiväreistä.

 • 24-sivuinen Sunnuntai joka viikon 
sunnuntai 9.5. alkaen.
 • 16-sivuinen Tärppi perjantaisin 

7.5. alkaen. Tuplanumero joulun aikaan.
 • 64-sivuinen Kesä-Kaleva 26.5.
 • 32-sivuinen Talvi-Kaleva 17.11.
 • 36-sivuinen Rakenna & Sisusta 15.9.
 • 24-sivuinen Opiskelu & Ammatit 21.9.

Tabloidit 
yhtenäiseksi 
perheeksi

VUoNNa 2010  
ilmeSTyNeeT liiTTeeT

TäRPPi:  Perjantaisin ilmestyvä tv-ohjelma- ja menoliite on sisällöltään ja ulkoasultaan hyvin riisuttu. Tärpinkin 
kannen suunnitteluun vaikutti painojälki. Aikaisemmin tv-ohjelmalistaukset ja nuorille suunnattu menokalen-
teri julkaistiin Pedossa, josta kerrotaan Sunnuntain suunnittelun yhteydessä edellisillä sivuilla.

Ilot: Nallikarin 
aallot kutsuvat 
uimaan kesken 
kesäisen pyörä-
retken. Sivu 6

KESÄ2010 Päivi Alasuutari, toimittaja
044 799 5859
PL 170, 90401 Oulu
www.kaleva.fi

1.6.–31.8.

Maut: Marjat 
ja hedelmät 
maustavat
kesäjälkkärin. 
Sivu 24

Tyyli: Korkeat 
korot juhliin,
matalat ballerii-
nat festareille. 
Sivu 28

Menot: Manna   
viettää kesänsä 
tien päällä ja 
festarilavoilla. 
Sivu 52

Pallo
ilmaan
ja varpaat
hiekkaan!
SIVU  10

jälkeeN:  Kesän korvalla ja talvikauden alkaessa 
Kaleva tekee marketeissa jaettavan juttu- ja ilmoitus-
liitteen. Keväällä 2010 liite on 64-sivuinen.

OPISKELU
&AMMATIT

 8.2.2011    

●  MARKKU MANTILA, PÄÄTOIMITTAJA    

●  PÄIVI ALASUUTARI, TOIMITTAJA, 044 799 5859      

●  www.kaleva.fi 

Paavo Klintrup kuuluu niihin onnellisiin, jotka ovat 
saaneet kulkukortin Poliisiammattikorkeakoulun 
asuntolaan Tampereen Hervannassa. 
Poliisiopintoihin haki viime vuonna 2 183 hakijaa, 
joista sisään pääsi 365. Sivut 4–7

Täällä asuu poliisi

jälkeeN:  Vuosittain julkaistaan useita juttu- ja 
ilmoitusliitteitä, joilla jokaisella on oma teemansa.   
Aiemmin näillä liitteillä oli yhteinen Lisä-logo. 

TÄRPPI4  

TV Perjantai 3.9.
TV2TV1 MTV3 NELONEN SUB YLE TEEMA

JIM
6.00 Älypää kuvavisa. 10.30 Ostosruu-
tu. 11.30 Ostosruutu. 12.30 Los Angele-
sin tatuointitarinat. 13.25 Keittiökaaos. 
13.50 Remonttiarkea. 14.15 Expedition 
– Tutkimusmatkalla. 15.05 Teho-osasto. 
15.35 Ensiapuasema. 16.05 Valtava 
rakennusurakka. 17.00 American Hot 
Rod. 18.00 Kokki liemessä. 18.30 Töissä 
ruokapalkalla. 19.00 Poliisit. 19.30 Po-
liisit. 20.00 Poliisit. 20.30 Poliisit. 21.00 
JIM D Rikos: Murhamysteeri (K15). 22.00 
Likaiset työt. 23.00 Roast (K15). 0.20 
Penn & Teller (K15). 0.55 Uskomattomat 
uutiset (K15). 1.25 Villit lomavideot (K13). 
1.55 Villit nettivideot. 2.25 Ostosruutu. 
2.40-6.00 Älypää kuvavisa. 

NELONEN SPORT
10.00 Ostosruutu. 11.30-12.30 Ostos-
ruutu. 18.00 Suunnistusta: Huippuliiga, 
finaali. 19.30 Jalkapalloa: Ranskan liiga, 
Bordeaux – Marseille. 21.30 Ravi-tv: Illan 
Huippuhetket. 21.50 Peliuutiset ja päi-
vän vihjeet. 21.55 Casino- ja Ässä-arvan 
lisäarvontojen voittajat. 22.00 FHRA: 
DEFA Finals, Alastaro SM 6. 22.30 Sports 

Adventure. 23.00-0.00 Kamppailu-
urheilua: Fight Quest. 

LIV
7.00 Ostosruutu. 8.00 Ostosruutu. 
9.00 Kokataanko teillä?. 9.30 Huoneen 
muodonmuutos. 10.00 Vauvasairaala. 
10.30 Unitupa. 11.00 Nuorennusleikkaus. 
11.30 Hiirulaisesta hottis. 12.00 Ellen 
DeGeneres Show. 13.00 New Yorkin 
kukkakeisari. 13.30 Kukkataiturit. 14.00 
Sisustuskoulu. 14.25 Style dept. sisustaa. 
14.55 Reissussa lasten kanssa. 15.30 
Äidit & tyttäret. 16.00 Deittipalvelu. 16.30 
Deittipalvelu. 17.00 Tyylimatkalla. 17.30 
Tyylimatkalla. 18.00 Jamien kotona. 
18.30 Arvostele mun illallinen. 19.00 
Amyn lailla. 20.00 Koirakuiskaaja. 21.00 
Lisäarvoa asunnolle. 22.00 Liv D Henkilö-
kuva: Nicole Kidman. 23.00 Sisustustiimi. 
0.00 Ellen DeGeneres Show. 0.55 Ostos-
ruutu. 1.10-7.10 Älypää-TV.
 
THE VOICETV VIISI
6.00 Heräämö Live. 10.00 Suomen Viral-
linen Latauslista. 11.00 Me Rakastamme 
Musiikkia. 12.00 Parasta Suomesta. 13.00 

POP. 13.30 Voicen Uutuudet. 14.00 Me 
Rakastamme Musiikkia. 15.00 Deja Voice. 
16.00 Me Rakastamme Musiikkia. 17.00 
Suomen Virallinen Latauslista. 18.00 TV 
Viisi: Iso Ahteri. 18.30 TV Viisi: Punk’d. 
19.00 TV Viisi: Celebrity Devil Race. 20.00 
TV Viisi: Elokuva: Sweet Home Alabama. 
22.10 TV Viisi: Elokuva: Studio 54 (K15). 
0.10 TV Viisi: Late Night with Jimmy 
Fallon. 1.10 Killer Karaoke. 

SUOMITV
7.00 Pikku Amadeus. 7.30 Taikatuokio. 
7.45 Taikatuokio. 8.00 Taikatuokio. 8.15 
Pandan päivä. 8.30 Ruff us. 8.45 Ruff us. 
9.00 Kymppitonni. 9.30 Sairaala meren 
rannalla. 10.00 Uusi elämä. 10.30 Resepti-
testi. 11.00 Yli rajojen. 12.00 Kalastaja 
Krupan koukussa. 12.30 Matka avaruu-
teen. 13.00 Ruutukauppa. 13.30 Tulevai-
suuden teknologiaa. 14.00 Kokki kotona. 
14.30 Pandan päivä. 14.45 Pandan päivä. 
15.00 Kolumbuksen seikkailut. 15.30 
Apua, ponini ei tottele!. 16.00 Hurjapäät 
erämaassa. 16.30 Kalavesillä. 17.00 
Kanadan mahtavimmat joet. 17.30 Uusi 
elämä. 18.00 SuomiTV:n Uutiset. 18.05 

Sairaala meren rannalla. 18.30 Kalastaja 
Krupan koukussa. 19.00 SuomiTV:n 
Uutiset. 19.01 Kymppitonni. 19.30 Kingit 
kotivideot. 20.00 SuomiTV:n Uutiset. 
20.10 SuomiTV:n Sää. 20.15 Fort Boyard 
– Ranska. 21.15 Äitikokelaat. 22.15 Yli 
rajojen. 23.15 Kymppitonni. 23.45-0.40 
Uhka menneisyydestä (K7). 

TV7
7.25 Hillsong TV. 7.55 Kirja. 8.25 Pelas-
tusrukous. 8.30 Jumalan juoksutytöt. 
9.00 Café Raamattu. 9.30 Come Home 
Kids. 10.00 Sanan ja runon tuoksua. 
10.15 Ruokaa ja toivoa. 10.30 Rakkauden 
tie. 11.00 Hyvät, pahat ja pyhät. 11.30 
Kosketus. 11.40 Vremja tserkvi – Kirkon 
aika. 11.55 Ylistysliike. 12.00 Leo Meller ja 
ystävät. 12.30 TV7 Israel News. 12.40 Tul-
ta Jerusalemista. 13.10 Wake Up!. 13.55 
Katupaimen. 14.05 Ylistysliike. 14.10 
Missä olet?. 14.40 Rohkaisua Raamatus-
ta – Matti Vuolanne. 14.55 Käännekohta. 
15.25 Hillsong TV. 15.55 Kirja. 16.25 Pe-
lastusrukous. 16.30 Ohjelmatiedot. 17.00 
Cantate!. 17.30 Koulun jälkeen. 18.00 
Lentävä talo. 18.30 Uudistunut työelämä. 

19.00 Benny Hinn. 19.30 Yliluonnollista. 
20.00 Nokia Missio. 20.30 Leo Meller ja 
ystävät. 21.00 TV7 Israel News. 21.10 
Musiikkia. 21.25 Uskon ABC. 22.10 Isän 
rakkaus. 23.10 Pawson. 23.50 Musiikkia. 
0.00 Come Home. 0.30 Tienhaarassa. 
1.00 Cantate!. 1.30 Koulun jälkeen. 2.00 
Uudistunut työelämä. 2.30 Benny Hinn. 
3.00 Yliluonnollista. 3.30 Nokia Missio. 
4.00 Leo Meller ja ystävät. 4.30 TV7 Israel 
News. 4.40 Musiikkia. 4.55 Uskon ABC. 
5.40 Isän rakkaus. 6.40 Pawson. 

FST5
6.40 Min Morgon. 8.30-8.58 Intialaista 
– hyvää helposti!. 16.07 Hill Street Blues. 
16.55 Rakkausagentit. 17.23 Lapsilla 
on oikeuksia. 17.25 Obs. 17.55 TV-nytt. 
18.00 BUU-klubben: Linuksen leimaukset. 
18.30 Alistairin hirmuinen kosto. 19.00 
Aamusta Iltaan. 19.30 TV-nytt. 19.55 
Sportnytt. 20.00 Sana ja pommi. 20.30 
Puutarhaperjantai. 21.00 Höök (K15). 
22.00 123 asiaa jotka jokaisen ruotsalai-
sen tulisi tietää. 22.30 TV-nytt. 22.40 Dok: 
Kaukorakkautta. 23.40 Oddasat. 23.55-
0.39 Jälkivääntö. 

04.00 Teematieto
15.45 TV-arkiston vieraana: 

Kullervo Joutseno
Näyttelijätär Lea Joutse-
non syntymästä on tullut 
kuluneeksi sata vuotta. 

16.00 Dynamiittityttö
Rikosromaanien 
maailmaan uppoutunut 
tyttö kaipaa elämäänsä 
jännitystä ja lyöttäytyy 
mukaan rikoskoplaan. 
Näyttelijät: Lea Joutseno, 
William Markus, Tapio 
Nurkka, Rauha Rentola, 
Tarmo Manni. 

17.15 Iiro irti
Pianovirtuoosi Iiro Rantala 
liittyy legendaarisen Eppu 
Normaalin riveihin.  

18.00 Kevään 17 hetkeä
1/12. Sodan viimeisenä ke-
väänä liittoutuneiden jou-
kot iskevät joka rintamal-
la, ja osa Saksan joukoista 
tietää jo kohtalonsa. 

18.55 Venäjän halki 30 
päivässä
Novosibirskissa Ville 
tutustuu leijonan ja tiike-
rin sekoitukseen, pelaa 
jalkapalloa 30-henkistä 
perhettä vastaan, pereh-
tyy hiukkaskiihdyttimen 
toimintaan sekä mittelee 
painijalegenda Aleksan-
der Karelinin kanssa.  

19.40 Musiikin muisti – kan-
sansoitinvideot
Suomalaiset perinteiset 
kansansoittimet heräävät 
eloon 2000-luvun karis-
maattisten muusikoiden 
käsissä. 

19.55 Lapset puhuvat
20.00 Sprengtporten – itse-

näisyyden arkkitehti
Yrjö Maunu Sprengtpor-
ten suunnitteli Suomen 
tasavaltaa ja perustusla-
kia yli 200 vuotta sitten.  

21.00 Monty Python – to-
tuutta hipoen
Osa 1/6: Ei niin kovin 
jännittävä alku. Legen-
daarinen komediatiimi 
muistelee tehtyjä ja 
tekemättömiä. 

21.55–23.55 Dokumentti-
elokuvan klassikot

21.55 Peter von Bagh esitte-
lee elokuvan

22.00 Muhammad Ali – suu-
rin ja kaunein
William Kleinin elokuvan 
päähenkilö on ensin 
Cassius Clay, jatkossa 
Muhammad Ali. 

23.55 Täältä ikuisuuteen 
(K13)

00.45 Raivoisat riimit
Dokumenttielokuva ker-
too maailmanlaajuisesti 
hiphopista 1970-luvulta 
lähtien ja valaisee sen 
käyttämän kielen taustoja 
musiikin, tanssin ja graff i-
tien avulla. 

02.10–03.58 Teematieto

07.00 Horseland 
07.30 Warner esittää: 

Batman
08.00 Lemmen viemää
08.55 Tivoli
10.00 Astro-tv
10.30 Tivoli
11.30 Ostos-tv
14.30 Ben Stiller Show

Viimeiset löylyt. Sarja 
päättyy. Emmy-palkitussa 
sketsisarjassa toilailevat 
Ben Stiller itse, Janeane 
Garofalo, Andy Dick ja 
Bob Odenkirk. Uusinta. 

15.00 Perheen kalleudet
Taasko pitää olla niin 
gynekologinen! Tohtori 
Gibson kertoo Jimin 
sperman olevan hyvää, 
mutta siittiöt eivät vielä 
ylitä tiettyä tasoa. 

15.30 Hills
16.00 E! Suoraan 

Hollywoodista
17.00 Lemmen viemää

Kuntosali kuntoon. 
18.00 Subin uutiset
18.05 Kolmas kivi aurin-

gosta
18.30 Marienhof

Eloonjäämiskamppailu. 
Kauppakeskukseen 
jääneet taistelevat eloon-
jäännistään.  

19.00 Big Brother Extra
19.30 Miehen puolikkaat

Naisystävät. Alanin ex-
vaimo Judith ystävystyy 
Charlien tuttuun surff ari-
tyttöön. 

20.00 Frendit
Hääpäivä tiedossa. 

20.30 Simpsonit
Julkea takapuoli. Bartin 
paljas takapuoli koulun 
aasikilpailussa saa aikaan 
sen, että koko perhe julis-
tetaan epäamerikkalaisek-
si ja Simpsonit pakenevat 
Ranskaan. 

21.00 Duudsonit (K15)
21.30 Duudsonit (K15)
22.00 Big Brother
23.00 Big Brother Game
23.05 C.S.I. Miami

Murha silmänräpäykses-
sä. Lukiolaisten tempaus 
golfkentällä jättää jälkeen-
sä opiskelijan ruumiin. 

00.00 Elämää Philadelphias-
sa (K13)

00.30 Donnellyn mafiaveljet
New Yorkin koville kulmil-
le sijoittuvan sarjan pilot-
tijaksossa kaksi Donnellya 
saa vastaansa paikallisen 
gangsteripomon.  

01.30 Star Wars: 
The Clone Wars

02.00 Star Wars: 
The Clone Wars

02.25–03.15 Mad TV
Kahvilassa ihaillaan kau-
kaa ja katsellaan vieraisiin 
pöytiin. Lisäksi saadaan 
pikaruokalan ABC-
oppitunti. Erikoisvieraana 
koomikko Pauly Shore. 

07.00 Hämmästyttävä 
Hämähäkkimies

07.25 Disney esittää: 
Timon & Pumba

07.50 Vaaleanpunainen 
pantteri

08.00 Uusi elämä maalla
09.00 Kokkikoitos

Tällä kertaa seuraavaa 
aluefinalistia etsitään 
Skotlannista. Jane ja Bert 
valmistavat perinteistä 
skotlantilaista ruokaa. 
Kisa on äärimmäisen 
tiukka, mutta voittajia voi 
olla vain yksi.

10.00 Vatsasta maailmaan
10.30–11.00 Nuorennus-

leikkaus
13.00 Vatsasta maailmaan
13.30 Nuorennusleikkaus
14.00 Kokkikoitos
14.55 Häähullut
15.50 Reissussa lasten 

kanssa
16.25 Dr. Phil

Painonpudotuskisa, osa 
1. Dr. Phil on päättänyt 
panna pisteen yleistyvälle 
ylipainoisuudelle. Tänään 
käynnistyy uusi Amazing 
Race -tyylinen Painonpu-
dotuskisa, johon valitaan 
elämänmuutosta janoavat 
finaaliparit. 

17.20 Nelosen sää
17.25 Isännän ja koiran 

käytöskoulu
8-kuinen suursnautseri 
Bailey nylkyttää, hyppii, 
näykkii ja haukkuu, mutta 
kahden viikon kuluttua 
sen pitäisi osallistua 
maailman suurimpaan 
koiranäyttelyyn. 

17.50 Oprah
Oprah käsittelee Yhdys-
valtojen viime kesän 
kuumimpia uutisaiheita. 
Oprah-ohjelman kirjeen-
vaihtajan Lisa Lingin sisko 
Laura oli vankina Pohjois-
Koreassa, kunnes Bill 
Clinton kävi pyytämässä 
hänen armahtamistaan. 

18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Dance
20.00 Talent USA

Kolmannen kauden kyky-
jenmetsästys on edennyt 
Vegas-viikolle, josta 
haetaan 40 esiintyjää 
Los Angelesin välieriin ja 
livelähetyksiin. 

20.57 Keno
21.00 Elokuva: 

Luunkerääjä (K15)
23.20 Nelosen uutiset
23.25 Nelosen sää
23.30 NCIS Los Angeles 

(K13)
Irakissa toimivan varti-
ointiliikkeen työntekijää 
syytetään liikemiehen 
murhasta. 

00.30–02.40 Elokuva: 
Panic Room (K15)

02.55–07.30 Älypää-TV

05.20 Aamusää
05.55 Studio55.fi
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.fi
10.00 Mitä syötäisiin?

Meheviä broilerinkoipia, 
riisiä ja kasviksia. 

10.05 Tunteita ja tuoksuja
10.55 Televisa
11.10 Emmerdale
11.40–12.10 Emmerdale
13.10 Perhesiteet

Jäähyväiset Ojaille. Uudet 
tuulet puhaltavat Ojaissa 
ja saavat perheenjäse-
net tekemään yllättäviä 
ratkaisuja. Kevin joutuu 
valitsemaan periaatteiden 
ja uran välillä. 

14.05 Mitä syötäisiin?
14.10 Bill Engvall Show
14.40 Rekkakuskit jäällä

Jäätie kutsuu jälleen. 
Ensimmäisessä jaksossa 
muistellaan viime kauden 
tapahtumia ja otetaan 
katsaus siihen, mitä uusi 
kausi tuo tullessaan.

15.35 Kelmien kerho
Leskeneläke. Emma ja 
Sean pääsevät mukaan 
ensimmäiseen isoon 
huijaukseensa. 

16.35 Televisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat

Olit roolimallini, isä! 
Stephanie sanoo, että on 
se vain kummallista, kun 
Ridge aina ongelmien tul-
len kääntyy juuri Taylorin 
puoleen.

17.55 Mitä syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Emmerdale
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät
20.00 Morsian

Pääosissa: Laura Birn, 
Mikko Nousiainen, Antti 
Luusuaniemi, Elina Stirk-
kinen, Anna Paavilainen, 
Jussi Nikkilä. Käsikirjoitus 
Marko Leino. Ohjaus 
Minna Virtanen. 

21.00 Paljastavat valheet
Tyttären tähden. Seit-
semän vuoden takaiset 
tapahtumat tekevät räjäh-
tävän paluun, ja Lightman 
tiimeineen on jälleen 
keskellä soppaa, johon liit-
tyvät IRA, Pentagon sekä 
henkilökohtaiset kaunat ja 
katumus.  

22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 12 apinaa (K15)
01.10 Varas

Chinatownin ryöstön 
saalis houkuttelee yhä 
kiinalaista mafiaa, ja myös 
uudesta keikasta tietämä-
tön korruptoitunut poliisi 
haluaa osuutensa.

02.05-03.05 Televisa

06.00 Tellus-tietovisa
06.50 Pikku kakkonen
06.53 Nalle Luppakorva
07.02 Turilas ja Jäärä
07.09 Nallepaini
07.12 Anniina Ballerina
07.25 Nuottiavain
07.33 Tähtiplaneetta Cano-

pus: Hirviöt
07.39 Napero
07.46 Pikku Kakkosen posti
07.53 Muumilaakson 

tarinoita
08.17 Syrhämä
08.50 Oddasat
09.05 Alueellisia uutisia
10.15 Pohjois-Suomen 

uutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.10 Matkapassi
12.02 Sydänmailla
12.45 Hullu juttu
13.15 Derrick

Veljesi, murhaaja. 
Epämääräistä elämää viet-
täneen tyttären ruumis 
on ilmestynyt yön aikana 
vanhempien kotiovelle. 
Johtolangat viittaavat 
psykopaattiin, mutta 
myös uhrin miesystävät 
joutuvat Derrickin tarkas-
teluun. 

14.15 Jumppa
14.45 Vuoristosairaala
15.29 Voimakaksikko
16.08 Isä Matteon 

tutkimuksia
Kulissien takana. Kuului-
salle oopperadiivalle sat-
tuu ikäviä. Kuka hänelle 
haluaa pahaa ja miksi? Isä 
Matteon ja karabiniee-
rien apua tarvitaan taas 
kerran. 

17.00 Martta puhuu
23/40. Hoitaja Martta. 
Jymyuutinen. 

17.23 Pikku Kakkonen
17.58 Mikronesian 

syvyyksissä
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen 

uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen syyssää
19.20 Jalkapallon 

EM-karsinta
Moldova - Suomi. Chisi-
nau, Moldova. 

21.25 Pressiklubi
22.05 Uutiset ja sää
22.15 Urheiluruutu
22.20 Kova laki (K13)
23.05–23.59 Sopranos 

(K15)
Pariisin taivaan alla. Vito 
palaa kaikessa hiljaisuu-
dessa New Jerseyyn ja 
yrittää päästä Tonyn 
kautta takaisin kuvioihin. 
Carmela löytää sisäisen 
filosofinsa Pariisin-
matkalla. 

00.00 True Blood (K15)
00.45 Poliisi-TV
01.15 Tellus-tietovisa
02.00 Mikämikä-tvpeli
03.00–04.00 Piilosana

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Naapureina 

Madridissa
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Antiikkia ja arvoi-

tuksia
12.00 Ykkösen aamu-tv: 

Tänään otsikoissa
13.00 Nujerrettu mies
13.30 Isä ja poika
14.00 MOT: Pikavippiparonit
14.30 Puoli seitsemän
15.00 Tv-uutiset
15.05 Coronation Street
16.15 Toivo
16.25 Tosi tarina: Suomen 

onnellisin mies
16.55 Viittomakieliset 

uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 Kyläsairaala
18.00 Kuuden Tv-uutiset 

ja sää
18.30 Puoli seitsemän

Vieraana tanssiva tv-
kuuluttaja Maria Jungner. 
Lisäksi lähdetään urheile-
maan - alasti. 

19.00 Kuvakirjeitä maail-
malta

19.10 Ketju
20.00 Kotikatu

Osa 2/2. Vastoin odotuk-
sia: Niina saa houkutte-
levan tarjouksen. Laura 
huomaa olevansa yksin. 

20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Muslimielämää

Mentori Isra järkyttyy 
kotikäynnillä Kirsikan alas-
tonkuvista. Isra ei myös-
kään ilahdu oppilaansa 
vaatekaapin sisällöstä ja 
asumisjärjestelyistä. 

21.30 Epäkorrektia, Tuomas 
Enbuske!: Terveysintoilu 
on sairasta!

22.00 Avot, sinkut ja avikset
Perhepäivälliset. Clint on 
langennut loveen. Kuinka 
karistaa hulivilin maine ja 
osoittaa olevansa valmis 
vakavoitumaan? Onko 
pariutuneista ystävistä-
kään apua, kun kiinteinkin 
parisuhde on ajamassa 
karille? 

22.45 Terapiassa
April, kuudes viikko. 
April tulee vastaanotolle 
vihaisena siitä, että Paul 
on luvatta kertonut hänen 
äidilleen sairaudesta. Paul 
yrittää saada Aprilin taas 
luottamaan häneen ja 
tajuamaan käyttäytymi-
sensä perimmäiset syyt. 

23.10 Tv-uutiset
23.15–00.00 Kotikatsomo: 

Kirje isältä
Osa 1/3: Kohtaaminen. 
Rääväsuinen Anni Suokas 
matkustaa pentulauman-
sa kanssa evakkojunassa. 
Eletään kesää 1944. 
O: Heidi Köngäs.
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! JUHANNUS
Saariselän Juhannus
22.–26.6. Saariselkä
016 554 0500, www.saariselka.com

Yöttömän Yön Juoksut sekä Poh-
jois-Pohjanmaan kennelpiirin mes-
taruus ja sijoituskilpailu
24.7. Oulu 
Mourungin radalla (nurmi), varalla Virpi-
niemen rata (hiekka)
Oulun Seudun Vinttikoiraharrastajat 
ry, 040 5729 866, www.osvkh.net/
kisat2010.htm

Kalajoen Juhannus
24.–26.6. Kalajoki
Kalajoen matkailutoimisto, 08 466 655, 
www.kalajokimatkailu.fi, www.kalajoenju-
hannus.com

Yöttömän yön ajot
24.–26.6. Levi, Kittilä
www.levi.fi

Juhannustennis 
24.–27.6. Vuokatti
08 6191 500, www.vuokattisport.fi

Harrinivan perinteinen Juhannus
25.6. Muonio
www.harriniva.fiwww.muonio.fi

Juhannusristeily M/S Inarilla
25.6. Inari
016 671 108, www.saariselka.fi

Juhannusiltamat Turkansaaressa
25.6. Oulu
Koko perheen juhannusjuhla
http://oulu.ouka.fi/ppm/turkansaari

Melalahden Juhannusnäytelmä: 
Välirauhan kesä - Melalahti 1940
25.6. Paltamo
Melalahden rannassa 

Päivi Soldatkin, 08 615 54636, 044 7500 
740, www.paltamo.fi

Aavasaksan perinteinen juhannus 
25.6. Ylitornio
www.ylitornio.fi

Kotiseutumuseon juhannus
25.6. Suomussalmi
Kaisu Karvonen, 0400 191 928

Juhannusjuhlat Kerttulissa
25.6. Pyhä-Luosto
0207 303020, www.luoston-kerttuli.fi 

Juhannusaatto Paloperällä 
25.–26.6. Salla
Kokkoilta Itälahden laavulla
http://loma.salla.fi/fi/tapahtumat

Rukan ja Kuusamon Juhannus 
25.6.–26.6. Kuusamo
08 859 10 www.ruka.fi

Montan Juhannus
25.–26. 6. Muhos
045 276 9744, 044 336 3818, 
www.montta.fi

Kullankaivajien XVI 
Juhannuskilpailut
25.–26.6. Saariselkä
Kauko Matilainen, 050 571 2342, 
www.kullankaivajat.fi

Juhannusjuhla 
Ruotsin Kukkolankoskella
25.–26.6. Kukkolaforsen/Haparanda
+ 46 0922 310 00, www.kukkolaforsen.se

Juhannusaaton karaoke-tanssit 
leirintäalueella
25.6.–26.6. Puolanka
Helena Luukkonen, 040 538 4212

Juhannustanssit, kokko ja karaokea
25.–26.6. Haapavesi
Kylpyläsaaressa
www.haapavesi.fi

Kilpisjärven liikuntajuhannus
25.–27.6. Kilpisjärvi, Enontekiö
Antti Honkonen, 040 529 5283, 
www.kilpisjarvi.fi

Juhannusagilitykisat 2010 
25.–27.6. Hailuoto 
Rantasumpussa
044 594 6106, www.oulunseudunkas.fi

Juhannusleiri Oulussa
25.–27.6. Oulu
Laskuvarjohyppyleiri
Skydive, http://skydiveoulu.fi/fi/html

Emolahden Juhannus
25.–27.6. Pyhäjärvi
www.pyhajarvi.fi

Särkkäin juhannusravit 
26.6. Kalajoki
Katariina Peltola, 040 523 8169, 
www.keski-pohjanmaankulttuuriliitto.fi

Juhannusväliyön juhannustanssit 
26.6. Kajaani
Jormuan lavalla
Jyrki Vahlamo, 050 571 9572, www.
jormuanlava.com

Juhannustanssit
26.–27.6. Suomussalmi
Suomussalmen Nuorisoseurantalolla
Olavi Juntunen, 0400 188 387

Tractor Pulling SM-osakilpailu
27.6. Haapajärvi
040 504 1709, www.tractorpulling.fi

Anssi Juntto
Ylikiimingin koulun aulaan on ko-
koontunut kymmeniä eri ikäisiä 
teatterinharrastajia. Osa heistä 
on pukeutunut 1940-luvulle viit-
taaviin rooliasuihin, osan vaatteet 
ovat vielä puvustajalla. Haitarit 
soittavat lyhyen intron. 

Anne-Mari Lämsän  ja Emilia 
Väänäsen  näyttelemät sisarukset 
Tellervo ja Liisa  keskustelevat pöy-
dän ääressä. 

Avauskohtaus päättyy Tellervon 
laulamaan Lili Marleneen.

Näytelmä on yli-iiläisen  Toivo 
Hyyryläisen varta vasten ylikii-
minkiläisille kirjoittama Kotirin-
tama, joka sijoittuu jatkosodan 
aikoihin. 

Näytelmän tapahtumat nivoutu-
vat Liisan ja Veikon (Marko Hiltu-
la) rakkaustarinan ympärille. Kun 
Veikko kertoo saaneensa kutsun 
rintamalle, pääsevät Liisan tunteet 
valloilleen.

Hyyryläisen tekstiä oli myös 
aikanaan Ylikiimingin 140-vuotis-
juhlan kunniaksi valmistettu näy-

telmä Vesainen. Vaikka kahtena 
kesänä esitetty Vesainen vaati pal-
jon panostusta ja söi talkoolaisten 
voimia, on uuden näytelmäprojek-
tin kimppuun käyty lähestulkoon 
samalla työryhmällä. Ohjaajana on 
tällä kertaa Alpo Puhakka.

”Meillä on hyvin voimakas talkoo-
henki. Nyt kun olemme liittyneet 

Ouluun, se näkyy meissä entistä 
voimakkaampana. Olemme val-
miita tekemään oman alueen hy-
väksi”, näytelmäpiirin organisaat-
tori Eeva-Maria Parkkinen kertoo.

Kotirintaman harjoituskausi 
alkoi syksyllä rauhallisesti akkuja 
ladaten. Joulun jälkeen treenitahti 
tiivistyi huomattavasti.

Toukokuun alun läpiviennissä 
useimmat näyttelijät tepastelevat 
käsikirjoitusliuskoja tuijotellen, 
vain muutama uskaltaa jo luottaa 
muistiinsa. Kaikkien laulujen sä-
vellajitkaan eivät ole vielä selvillä.

”Meillä on paljon musikaalisesti 
lahjakkaita ihmisiä. Vesais-näytel-
mässä oli toistakymmentä laulua. 
Tässä ei ole ihan niin paljoa, ja nä-
mä ovat sota-ajan lauluja”, Parkki-
nen toteaa.

”Tämä on voimakkaita tunteita 
herättävä näytelmä. Kyllä siellä tip-
pa tulee linssiin monta kertaa.”

Kotirintama-näytelmä saa kantaesi-
tyksensä Ylikiimingin Tervastiima-
viikolla 5. heinäkuuta.

Ylikiiminki muistelee sota-aikaa

Kotirintama-näytelmä sijoittuu jat-
kosodan aikaan ja Ylikiiminkiin. Lu-
vassa on paljon sota-ajan lauluja.

 

 

 

LIIAN PAKSU PERHOSEKSI
Teatteriryhmä LAKAT RY esittää

LIIAN PAKSU PERHOSEKSI
Jäälin Majan rannassa

16.6, 17.6, 18.6, 20.6, 22.6, 23.6, 29.6, 30.6, 
1.7 ja 4.7, arkena klo 19, su klo 16

Kesto väliaikoineen n. 2 tuntia, liput 10/7 euroa.
www.lakat.k24.fi. Opastus Kuusamontieltä. 
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TOUKOKUU
LA  29.05.  SUSANNA HEIKKI yhtyeineen
KESÄKUU
LA  05.06.  MIKKO MÄKELÄINEN & Myrskylyhty
LA  12.06.  REIJO TAIPALE & J. MÄKINEN & Taifun
LA  19.06.  CHARLIES
PE  25.06.  JANNE TULKKI & Ilta
LA  26.06.  MARKO LÄMSÄ & Pallosalama
KE  30.06.  YÖLINTU, CHANNEL FOUR

HEINÄKUU
LA  03.07.  ANNELI MATTILA & V.I.P
KE  07.07.  UMBERTO MARCATO, ÄSSÄT
LA  10.07.  TAIKAKUU, IN THE MOOD
KE  14.07.  MATTI & TEPPO & Horizone
LA  17.07.  TOPI SORSAKOSKI & Kulkukoirat
KE  21.07.  KAIJA LUSTILA & Rosette
PE  23.07.  MENNEISYYDEN VANGIT,
  SOUTHWORK SOUND MACHINE
LA  24.07.  KAIJA KOO, ANNE MATTILA & Mistral
KE  28.07.  KORSUORKESTERI
TO  29.07.  TARJA LUNNAS & Rosso
LA  31.07.  2010 TANGO-
  KUNINKAALLINEN II

PE-LA 23.-24.07.
KUNINKUUSRAVIEN ILTATAPAHTUMA 
 
Muutokset mahdollisia.

y
ifun

JOKIJÄRVEN PÖLKKY-TEATTERI:
KULTAA JOKIJÄRVELTÄ

Käsikirj. Veikko Räisänen, ohj. Elsa Ruokangas

ESITYKSET KATETULLA TEATTERILLA
la 03.7. klo 19,
la 10.7. klo 17,
la 17.7. klo 19,

ke 07.7. klo 19, 
ke 14.7. klo 19, 
ke 21.7. klo 19

to 8.7. klo 19 su 11.7. klo 19
su 18.7. klo 15,
su 25.7. klo 15.

Tervetuloa viriiliin Jokijärven kylään Taivalkoskelle!

Ohjelmaa koko perheelle, työnäytöksiä, 
vanhan käsityöperinteen esittelyä

Iltaohjelma alk. klo 21.00
katso lisää www.jokijarvi.com

PÖLKKY PöllinParkkuun 
SM-KISAT  

Taivalkosken  Jokijärvellä
lauantaina 19.6.2010 alk. klo 10

Lippuvaraukset puh. 040 578 7176

ään useimmiten kuuteen palstaan. 
Feature-sivuilla ja liitteissä käytetään 
usein tästä poikkeavaa tukiruuduk-
koa eli gridiä (Pesonen & Tarvainen 
2003, 14 ja Rantanen 2007, 183-185). 

Sunnuntain sivuilla on pääosin käy-
tetty 14-palstaista horisontaalista gri-
diä, jossa palstaväli on 4 mm. Tällöin 
peruspalsta koostuu kolmesta pie-
nestä palstasta ja sen leveydeksi tu-
lee 50,64 mm. Välipalsta on kahden 
pienen palstan levyinen. Yksittäistä 
pientä palstaa käytetään vain tyhjä-
nä tilanjakajana esimerkiksi kahden 
jutun välissä, kuten nykyisessä raken-
teessa sivulla 19. 

Tekstipalstoja saa sijoittaa vain 
vähintään kahden pienen palstan le-
vyiseen tilaan. Palstarakenne tuo jo-
kaiselle sivulle välipalstan, mutta sen 
saa täyttää myös kuvalla tai esimer-
kiksi repparisivun yläosassa kainalo-
juttu voi olla neljän pienen palstan le-
vyinen. Sallitut tekstipalstat ovat siis 
kaksi (kuvatekstit, sitaatit, faktalaati-
kot), kolme tai neljä pientä palstaa. 

Joillakin yksittäisillä sivuilla, kuten 
sivulla 4, on juttutyypin ainesten vaa-
timusten takia käytetty tavallista vii-
sipalstaista gridiä. 

Kaksi erilaista gridiä saattaa joi-
denkin taittajien mielestä vaikeuttaa 
lehden valmistamista, mutta itse pi-
dän niitä tällaisessa liitteessä välttä-
mättöminä. Ensinnäkin peruspalstat 
tarvitaan sivuille, joille myydään 
ilmoituksia. Toisaalta myös suurten 
pakettien taitossa tarvitaan valinnan-
varaa siten, että tilankäyttö pysyy ai-
na suunniteltuna.

Välipalstojen avulla pystyy elävöit-
tämään 15 000 merkin jutun ja teke-
mään siihen useampia sisäänmeno-
paikkoja. Jos aineisto on pätkissä ja 
kuvat levottomia, viiden palstan jako 
rauhoittaa tekstiosuuksia ja samalla 
koko pakettia.

Välipalstalle sijoitetaan faktalaati-
koita, sitaatteja, nostoja ja kuvia. 

Sunnuntaissa käytetään myös ver-
tikaalista gridiä eli vaakaan taitetuilla 
sivuilla on määritelty mihin korkeu-
teen kuvat ulottuvat ja mistä teksti tai 
otsikko alkaa.  Tällä gridillä on pyritty 
vaakasuorien linjojen jatkumiseen 
läpi koko liitteen, kuitenkin niin että 
jokaisessa lehdessä tästä myös poike-
taan pystytaitolla, jotta lehti ei vaikut-
taisi monotoniselta.  

Sivugrid voi olla myös ruudukko, 

jossa ruutujen muoto toistaa sivun 
muotoa (Spiekermann & Ginger, 2003, 
15). Tällainen grid olisi nopeassa  tuo-
tannossa ehkä liian monimutkainen, 
varsinkin kun tekijät vuorottelevat.

Vinjetit juoksevat ylimpänä, otsi-
kot ja kuvat siitä pykälän alas ja niin 
edespäin. Jutut tasataan jalkalinjaan. 
Tästä poikkeuksena ovat välipalstat, 
joiden aineiston tarkoituksena onkin 
antaa sivuille ilmaa.

Välipalstoihin mahdollisuuden tai 
pakon antava grid on hyvin tyypillinen 
aikakausilehdille, mutta myös monille 
sanomalehtien tabloid-liitteille . 

Itse olen käyttänyt 9-palstaista 
gridiä Taloussanomien Lauantailiit-
teessä.  Dagens Nyheterin Söndag-
numerossa on 10 palstaa, joista kahta 
käytetään välipalstana, Aamulehden 
Ihmiset-  ja Asiat-liitteissä gridissä on 
11 palstaa (eli 3x3 + 2x1). 

muutama  
sana typografiasta
Koska pääotsikkotyyppi Stag Thin on 
hyvin hento, toimii se parhaiten suh-
teellisen suurena, noin 80 pisteen 

kokoisena. Kainalon otsikko onkin 
asteen vahvempi Light, ja sen koko on 
32. Aukeamien pääjutuissa ja kannessa 
käytetään harkiten iskua eli hammer-
headia, joka on vahvuudeltaan Black.

Typografisista keinoista tärkeim-
mät ovat koon ja kirjasinleikkauksen 
vahvuuden/tummuuden kontrastit. 
Edellistä käytetään otsikkohierarkian 
rakentamisessa, jälkimmäistä tuo-
maan otsikoihin dynamiikkaa.

Omintakeinen typografinen malli 
Sunnuntaissa on iso puolen sivun ing-
ressi, jota Sanomalehtien liiton sivu-
kipailun tuomaristo kiitteli Vuoden 
2010 parhaan feature-sivun valinnan 
perusteluissa. 

Palkittu sivu tai oikeastaan kuuden 
sivun kokonaisuus oli Sunnuntaissa 
vuoden 2010  jouluaattona julkaistu 
solarigrafioista kertova reportaasi 
Auringon kuvat.

Jutuissa ei käytetä väliotsikoita, 
perusteltuja poikkeuksia (kuten tä-
mä juttu) lukuun ottamatta. Sama 
käytäntö koskee myös runkolehteä. 
Kokemus kertoo, että iskujen käyttö 
väliotsikoiden tilalla helpottaa taittoa 
ja rauhoittaa ulkoasua.

Kaikki tekstit linjataan versaa-

likirjainten (ei gemenoiden yläpi-
denteiden) korkeuden mukaan. 
Kaikki tekstit otsikoita ja alaotsikoita 
lukuunottamatta ovat rivirekisteriin 
sidottuja. 

Sunnuntain tehosteväri on Kale-
van oranssi (0,50,100,5), joka on 
osoittautunut varmaksi valinnaksi 
painojäljen kannalta. Aluksi kokeillut 
sekoitevärit tumma liila, tiilenpunai-
nen ja petrooli eivät toimineet 20 pis-
teen tekstissä.

Sunnuntain kuvateksteissä on run-
kolehdestä poiketen kuvaotsikot. 
Olen Alex Whiten kanssa samaa 
mieltä siitä, että kuvateksti on yksi 
tärkeimmistä jutun sisäänmenokoh-
dista (White 2005, 91). Näin ollen ku-
vatekstit on kirjoitettava harkiten.

kuvitus 
ja grafiikka
Runkolehden grafiikan tekstityypit 
vaihdettiin uudistuksen yhteydessä 
yhtenäiseksi muun aineiston kans-
sa, mutta muuten grafiikkaan ei en-
nätetty tehdä isompia muutoksia tai 
linjauksia. 

Kalevan grafiikkatyyli on vanhas-

taan aika laimea ja varovainen, joten 
uudistamisen tarvetta olisi. 

Sunnuntailla on käytössä sama 
väripaletti kuin runkolehdessäkin. 
Grafiikassa käytetään kuitenkin sä-
vyskaalan kirkkainta ja tumminta 
päätä.

Päivälehdessä kuvituksia tekevät 
kaikki graafikot vuorotellen, joten 
yhtenäistä linjaa kuvituksiin on aika 
vaikea saavuttaa. Toisaalta voi kysyä, 
onko parempikin, jos kuvitusjälki 
vaihtelee. Vaihtelevathan juttujen 
tyylitkin kirjoittajien mukaan.

Onneksi minulla on ollut mones-
sakin jutussa ollut tilaisuus käyttää 
kuvittajana Ulla Ettoa, joka on jo pit-
kään piirtänyt Kalevalle poliitikkojen 
karikatyyrejä. Sunnuntaille hän on 
pyynnöstäni tehnyt isoja kuvituksia, 
esimerkkinä oululaisen jääkiekkovai-
kuttajan Juha Junnon henkilökuvan 
piirrokset.

Olen aika pitkään saanut taittaa ja 
kehittää Sunnuntaita itse, mutta jat-
kossa siirryn tekemään uutissivuja. 
Tiedän kokemuksesta, että erillisen 
liitteen ulkoasun pitäminen linjak-
kaana on vaikeaa, jos  tekijät vaihtu-
vat tiuhaan tahtiin.

PÄÄJUTTU: NÄIN SYNTYI SUNNUNTAI

hyVäSSä SeURaSSa. Useimmat päivälehtien viikkoliitteet ova 40–42 sivuisia leikattuja liitteitä. Kaikkien pääjuttu on 4–8 sivun mittainen.

TAPIO MAIKKOLA
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”En ole katkera. Tehty mikä tehty. Psyko-
logit sanoivat, että olit siinä tilassa, että olisit 
voinut tehdä mitä vain. Minä vain yksinker-
taisesti räjähdin. Kun otin pistoolin esille, 
silmät avautuivat ja mietin, että mitä hel-
vettiä olen tehnyt, mutta että nyt on liian 
myöhäistä. Että nyt poika ajat loppuun sen, 
mitä olet saanut aikaan.”

iSo iNGReSSi. Lajike 
on Stag Thin, korostuk-
set Stag Medium ja koko 
40/43. Otsikoiden, sitaat-
tien ja ingressien niuk-
ka riviväli sopii fonttiin, 
jossa ala-ja yläpidenteet 
ovat lyhyet. Otsikoista tu-
lee näin kompakteja pa-
ketteja.



sunnuntai22  

PALAUTE: PÄIVÄN SANA TAKAISIN!

runkolehti/tilaajat. Millaisilla adjektiiveilla kuvaisit lehteä? Näin vastasivat 
testilehden saaneet tilaajat helmikuussa 2010. Sanan koko kuvaa sen määrää  vas-
tauksissa. Adjektiiveja ei annettu valmiina luettelona.

runkolehti/ ei-tilaajat.  Selkeä voitti, mutta sekava nousi pronssille.

Päivän sanan poisto kirvoitti lukijoilta 
eniten kriittistä palautetta runkoleh-
den uudistuksessa. Kun sitä vaadittiin 
voimalla takaisin vielä puolen vuoden 
kuluttua, päätoimittaja antoi periksi 
ja päivän sana palautettiin. Pääkirjoi-
tussivun ja kuolinilmoitusten siirto 
lehden kakkososaan herättivät nekin 
kiukkua, joka näkyi vielä tammikuun 
2011 lukijatutkimuksessa.

Toimituksissa on yleensä sellainen 
käsitys, että pääkirjoitukset ovat pak-
kopullaa, joita kukaan ei lue. Varsin 
monet Kalevan lukijat kuitenkin ker-
toivat pääkirjoituksen olevan leh-
den painavinta antia, ja sijoittamalla 
pääkirjoituksen samalle aukeamalle 
lukijakirjeiden kanssa lehti murensi 
omaa arvovaltaansa.

Hannu Pulkkinen kirjoittaa väitös-
kirjassaan hierarkioiden ristiriidasta, 
joka ilmenee niin, että toimituksen 

 • kaksi lukijapaneelia lu-
ki runkolehden testilehtiä ja 
vastasi kysymyksiin.
 • testilehtiä lähetettiin ti-

laajille ja ei-tilaajille. Vasta-
ukset saatiin lähes 300 tilaa-
jalta ja noin 120 ei-tilaajalta.
 • uudistuksen jälkeen toi-

mitukseen tuli 534 kriittis-
tä palautetta, joihin kaikkiin 
pyrittiin vastaamaan.
 • tämän vuoden helmi-

kuussa tehdyssä lukijatut-
kimuksessa Kalevan lukijat 
ovat varsin tyytyväisiä leh-
teen ja sen ulkoasuun.
 • levikki on jatkanut 

hidasta laskua.

Palautteen vähäisyys yllätti
Kriittisiä lukijapalautteita 5510-uudistuksen jälkeen tuli 534 kappaletta.

Palautetta 
kerättiin

tekemä tai arvotusten mukainen ryh-
mitys poikkeaa lukijoiden käsityksis-
tä (Pulkkinen 2008, 239). Toimitus 
sijoittaa aineistoja lehteen oman jour-
nalistisen kulttuurinsa ja organisaa-
tio- ja tuotantorakenteensa perusteel-
la. Lukija voi kokea nämä rakenteet 
epäloogisina. Toisaalta päivälehti on 
tuote, jossa aluksi epäloogisina ko-
ettuja asioita voidaan myöhemmin 
puolustaa henkeen ja vereen, koska 
siedättäminen on päivittäistä.

500 palautetta on ison maakuntaleh-
den uudistuksen jälkeen pieni määrä. 
Toimituksessa on tulkittu tämä siten, 
että uudistus onnistui. Voi kuitenkin 
kysyä, johtuuko palautteen vähäi-
syys siitä, että lukijat eivät enää välitä 
lehdestään. Yksi vaikuttava tekijä on 
myös se, että lukijat alkavat tottua uu-
distuksiin ja rajuihinkin temppuihin.

Päivän sanaa vaadittiin takaisin 
94 palautteessa, pääkirjoitussivua 
takaisin kakkossivulle vaati 46, kuo-
linilmoitusten paikkaa koski 23 ja ulko-
asua kritisoitiin 117 palautteessa. Ulko-
asupalautteet hajaantuivat kuitenkin 
hyvin erilaisiin asioihin tekstin  liiasta 
pienuudesta kuvien suureen kokoon.

Palautetta tuli joka tapauksessa 
suhteellisesti huomattavasti vähe-
män kuin tammikuussa, jolloin uu-
distettiin Kalevan verkkolehti Kaleva.
fi. Uudistus vietiin käyttäjille tekni-
sesti keskeneräisenä, ja se näkyy vielä 
nytkin kävijämäärien pudotuksena 
uudistusta edeltävästä ajasta.

Peto-liitteen lakkauttamisesta on tul-
lut ikävöivää palautetta suoraan teki-
jöille. Palautekanavan maininnat ovat 
olleet yksittäisiä, ja Viikko-Kalevaa ei 
tietääkseni ole kaivattu takaisin.

Sunnuntai-liitteestä on tehty kaksi 
lukijatutkimusta, joiden tulokset ker-
tovat, että liitettä lukee noin 70 pro-
senttia Kalevan lukijoista.

 Ulkoasusta tutkimuksessa on tullut 
kahdensuuntaista palautetta. Liitettä 
on moitittu harmaaksi, sanomalehti-
mäiseksi ja sen painojälkeä suttuisek-
si ja harmaaksi. 

Toisaalta moni vastaaja on kiitellyt 
liitteen selkeyttä, energisyyttä sekä 
hyvää ja käytännöllistä kokoa.

”Taitolla ja kirjasimilla on mieles-
täni saavutettu mukavaa ja helposti 
luettavaa ilmettä. Erityisesti pidän 
pikkupalstoista (kuten pilkunvii-
laus ym.), jotka tuovat pientä lisää 
raskaampien ja pidempien juttujen 
sekaan ja joista saa kuitenkin ajatte-
lemisen aihetta. Kuvat ovat tarpeeksi 
suuria ja yleensä mielenkiintoisia, ” 
kuuluu tekijälle mieluisa palaute.

helmikuun testilehti.  Lukijatutkimukseen vastasi lähes 300 Kalevan tilaajaa ja yli 120 ei-tilaajaa. 
Ei-tilaajista yli 90 prosenttia piti ulkoasusta ainakin melko paljon.

sunnnuntai:  Liitteen toisessa lukijatutkimuksessa selvitettiin, miten 5.12.2010 julkaistu reportaasi Mosko-
van-suurlähtettilään Matti Anttosen päivästä oli vastaanotettu.

sunnnuntai:  Uudeksi liitteeksi Sunnuntai on huomattu kohtuullisen hyvin ja
lähes 70 prosenttia Kalevan lukijoista lukee sitä säännöllisesti.
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MARS ETEENPÄIN!

Viereisessä kuvassa Kalevan Sunnun-
tai-liite on kuviteltu sellaisenaan luet-
tavaksi iPadillä.  

”Sunnuntai voisi toimia näköisleh-
timäisenä lukulaitelehden pohjana”, 
sanoo Kalevan asiakkuus- ja kehitys-
johtaja Heikki Nurmi. (Nurmen haas-
tattelu maaliskuussa  2011)

”Aidoksi lukulaitelehdeksi Sunnun-
taista ei sellaisenaan ole. Tarvitaan  
rakenne ja ulkoasu, joka toimii luku-
laitteessa. Ja niiden lisäksi vielä rikasta 
sisältöä, kuten videota, interaktiivista 
ja animoitua grafiikkaa, hyötysovel-
luksia ja niin edelleen.” 

Kalevan ensimmäinen lukulaitever-
sio julkaistaan toukokuussa 2011. Se 
perustuu näköislehteen. Sovellus tar-
joaa kaksi erilaista näkymää: toinen  
lehden kaltainen ja toinen rakenteel-
linen näkymä. Jälkimmäinen on lista 
juttuja, joista voi valita mieleisensä.

Kaikissa isoissa lehtitaloissa tutki-
taan nyt, miten lukulaitteet vaikuttai-
sivat toimitukselliseen työhön ja var-
sinkin minkälaisia ansaintamalleja 
niissä voisi piillä.

”Uusi tuote omaksutaan nopeasti 
silloin, kun se liikuttaa jotain syvem-
pää ihmisen sisällä. Jos sähköisen lait-
teen tai paperin lukukokemus on jo-
tain parempaa kuin paperilehden, voi 
se vallata markkinan,” Nurmi sanoo.

Yksi kannuste lukulaitteiden ja nä-
köislehtien kehittämiseen on koko 
ajan kalliimmaksi käyvä jakelu.

Uskosta painettuun sanomalehteen 
kertoo se, että Kaleva Oy rakennuttaa 
uutta painotaloa. Investointi on tehty 
laskelmilla, joiden mukaan sanoma-

Printtiä ja sähköistä
kehitetään rinnan

lehtien levikit eivät lähimmän kymme-
nen vuoden aikana putoa nopeammin 
kuin nykyisessä tahdissa eli prosentin 
verran vuodessa.

Ainakin vielä vuoden 2011 alku-
puoliskolla myös ilmoittajat uskoivat 
paperiin, sillä ilmoitustulot olivat 
vakaassa nousussa. Kalevassa arvioi-
daan, että paperilehden osuus vielä 
kymmenen vuoden kuluttua oli sel-
västi yli puolet. Samassa ajassa digi-
taalisessa liiketoiminnassa pyritään 15 
prosentin osuuteen liikevaihdosta.

Yllä olevista arvioista huolimatta var-
maa on vain se, että painetun sanoma-
lehden tulevaisuus on epävarma. Isot 
lehtitalot ovat lähteneet kohti tulevai-
suutta hyvinkin erilaisiin suuntiin. 

Radikaaleista ratkaisuista hyvä kan-
sainvälinen esimerkki on portugalilai-
nen i, joka Javier Errean vetämässä 
uudistuksessa romutti vanhan osas-
torakenteensa kokonaan, ja lähestyy 

Kalevan ensimmäinen lukulaite-versio julkaistaan toukokuussa 

syntymätodistus   sairaskertomus   ajokortti  
vaaliluettelo  mopokortti   traktorikortti   pa
metsästyskortti  kalastuslupa   pelipassi  rippi
koulutodistus   kuolintodistus  tutkintotodis
tus   huoltajuussopimus isyystodistus  vihki
todistus  virkatodistus   lääkärintodistus soti
laspassi  ajoneuvorekisteri  rikosrekisteri vä-
estörekisteri  tartuntatautirekisteri  eläkepa-
perit  kennelliiton  rekisteri  lehden tilaajare-
kisteri röntgenkuva  verenluovutuskortti  elin
tenluovutustestamentti  oikeuden päätös  tes
tamentti  google  plussakortti s-kortti  bonus-
kortti  pankkikortti  luottokortti  sirukortti  ga-
matkapuhelinnumero  navigaattori  valvonta
kameroiden videot  kulunvalvonta sormenjäl
dna  Viranomainen   osoite neuvolakortti ult 
tus    on aina kannoillasi   ultraäänikuva  su-
kupuu  valokuva  asiakastieto  puolueen jäs
kirja tilasto  verokortti  viisumi aselupa juna-
lippu oleskelulupa sivut 6–11

6. helmikuuta 2011

Sunnuntai Marjo Oikarinen, tuottaja
044 799 5827
PL 170, 90401 Oulu
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Loma: Tämä 
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Sidonta on 
helppoa, 
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Risto Rasila

Iso InVestoIntI. Uusi painotalo nousee 3,5 hehtaarin tontille oulun Ruskoon.  se on konehankintoineen Kalevan historian suurin investointi,

”Päivä- 
lehdet 
pysyvät 
elossa  niin 
kauan kuin 
ne ovat 
voitollisia. 
Kun niiden 
talouden 
tasapaino 
pettää, ne 
painuvat 
syvyyksiin.”
John Bark: 
Pappersvargen, 
Barking Dog  
Publishing, 2009 

ulkoasussaan aikakausilehteä (Er-
rea Oulussa 2009 ja Tapola 2011, 32). 
Tanskalainen Politiken puolestaan 
haluaa kertoa taustat, ja jättää nopeat 
uutiset sähköisille välineille. Aamuleh-
ti haluaa tarjota lukijoilleen joka päivä 
yllättävällät tavalla tehdyn jutun.

Sanomalehtien typografian ja ulko-
asun kuten sisällönkin tekijät joutuvat 
miettimään, onko tärkeämpää miel-
lyttää nykyisiä lukijoita ja pysytellä 
perinteisissä ratkaisuissa vai kehittää 
uutta kerrontaa ja kuvailmaisua.  

Typografisia uudistuksia ei kanna-
ta pelätä, kirjoitti typografi Zuzana 
Licko jo vuonna 1990. Hänen mu-
kaansa sanomalehdissä paljon käy-
tettyjen lajikkeiden luettavuus johtuu 
nimenomaan siitä, että niitä luetaan 
niin usein. (Licko 1990, 12)

Toisaalta ison uutisten välittämistä 
ei pidä typografialla tieten tahtoen 
vaikeuttaakaan, muistuttaa Gerard 
Unger, joka on tehnyt useita leipä-
tekstityyppejä. (Unger 2007, 42–43)

Sanomalehtien kirjaintyypit ovat 
parissa vuosikymmenessä kokeneet 
vallankumouksen. Vuonna 1992 kak-
si kolmesta lehdestä käytti Timesia 
otsikoissaan. 2005 Timesin osuus 
oli enää neljännes, ja nykyään se on 
lähes kadonnut, ainakin isommista 
lehdistä. Jo 2005 pääosa otsikkokir-
jaintyypeistä oli vain yhden lehden 
käytössä. (Pulkkinen 2008, 217–222)

Tiukkeneva uudistustahti totuttaa 
lukijat muutoksiin ja rohkaisee uudis-
tajia. Ei ole iso ongelma, jos otsikoksi 
valittu egyptienne menee muodista, 
koska seuraava uudistus antaa tilai-
suuden taas uuteen valintaan.  
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olen tuloksen vajavaisuudesta 
huolimatta tyytyväinen ja onnelli-
nen siitä, että työnantaja on anta-
nut minulle tilaisuuden suunnitella 
ja toteuttaa Sunnuntai-liitteen ulko-
muotoa.  John Barkin kommentit ja 
typografinen osaaminen ovat olleet 
arvokkaana tukena Sunnuntai-liit-
teen kuten koko Kalevankin uudis-
tuksessa. 

Kaikkein parasta tässä projek-
tissa on ollut työskentely Kalevan 
osaavien kirjoittajien, kuvaajien ja 
graafikoiden kanssa. Tietä on mon-
ta kertaa tasoittanut myös innos-
tunut ja idearikas tuottaja Marjo 
Oikarinen.


