
AURINKO NOUSEE

Utsjoella 4.50
Rovaniemellä 5.20
Kuusamossa 5.09
Oulussa 5.29
Ylivieskassa 5.37
Helsingissä  5.52

AURINKO LASKEE

Utsjoella 21.35
Rovaniemellä 21.15
Kuusamossa 20.58
Oulussa 21.08
Ylivieskassa 21.07
Helsingissä 20.48

PÄIVÄN SANA

Jeesus sanoi: ”Tulkaa syömään.” 
Kukaan opetuslapsista ei rohjennut 
kysyä: ”Kuka sinä olet?”, sillä he 
tiesivät, että se oli Herra.
Joh. 21: 12

TÄNÄÄN

Pilvi, Pälvi
Ruotsinkielisen kalenterin mukaan: 
Bernhard, Bernt
Saamelaisen kalenterin mukaan: 
Biejan
Ortodoksisen kalenterin mukaan: 
Johannes, Juhani, Juha, Nuutti

HUOMENNA

  
Lauha
Ruotsinkielisen kalenterin mukaan: 
Arla
Saamelaisen kalenterin mukaan: 
Árrajuoksa
Ortodoksisen kalenterin mukaan: 
Feodor, Heikki, Aleksanteri, Ale
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TÄNÄÄN-SIVUN TOIMITUS

Puhelin (08) 5377 355
Faksi (08) 5377 195
Sähköposti tanaan@kaleva.fi 
Kalevan vaihde (08) 5377 111

◆ Syntymäpäivätiedot jul-
kaistaan syntymäpäivänä 
tai juhlapäivänä. Aineis-
ton on oltava toimitukses-
sa viikkoa ennen julkaisu-
päivää. Kuva palautetaan 
vain, jos mukaan on liitet-
ty osoitteella ja postimer-
killä varustettu palautus-
kuori. Osoite on Kalevan 
toimitus/Syntymäpäivät, 
PL 170, 90401 Oulu.

19.4.
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Lauantain Koti-Kalevan (15.4.) va-
ravuoteista kertovassa jutussa oli 
pari mittavirhettä. Jutussa esitel-
lyn ilmapatjan korkeus ei ole 150 
senttiä, vaan 50 senttiä. Samaisen 
ilmapatjan parisängyn leveys on 
puolestaan 163 senttiä eikä 120 
senttiä, kuten jutussa mainittiin.

OIKAISU

Arto Kiuru, tekstit ja kuva
JYVÄSKYLÄ Mopohistorioitsija 
Ismo Hannulan kuvaama ja kir-
joittama kirja Ismon Mopo-opus 
Nopsot, kuskit ja tunnukset on 
värikäs hyppy suomalaisen mo-
pokulttuurin viisikymmenvuoti-
aaseen historiaan ja kuvaaja-kir-
joittajan omiin nuoruuden nos-
talgioihin.

”Mopolla ajaminen on haus-
kaa, ja siksi on sääli, että mopois-
ta on yhä enemmän tulossa mu-
seoituja keräilykohteita”, Han-
nula tiivistää.

Napakkaa mopohistoriikkia 
ylivieskalaissyntyinen ja nyky-
ään Jyväskylän ammattipistos-
sa taideaineita opettava Hannu-
la kertoo kuvanneensa ympäri 
Suomen kolmen vuoden ajan.

Tyypillistä mopoilijaa Hannula 
ei halua määritellä. Hän painot-
taa, että ikä tai asuinpaikka ovat 
mopoharrastuksessa sivuseik-
ka. Tärkeintä on ilo, jonka mo-
poa rassaava mies Jyväskylässä 
sijaitsevassa mopokerho Mocca-
mastersin kotitallissa tai tiettö-
män taipaleen takana peräkylän 
liiterissä osien kanssa puuhaava 
maalaisjurrikka kokee.

”Yksi pellinpala saattaa pe-
lastaa ihmisen päivän”, Han-
nula fi losofoi.

Ensimmäisen mopoajelunsa 
Hannula teki kotikylällään iso-
veljensä mopolla joskus 1970-lu-
vun lopulla. Nelikymppinen äi-
jänköriläs uskoo, että mopoilu-
harrastuksen uudelleen sytty-
minen on myös halua palata lap-
suuden nostalgioihin ja olla ikui-
nen pikkupoika.

”Jollain tavalla kuvaaminen 
muistuttaa lapsuuden purkka-
kuvien keräilyä, koska niin mo-
potapahtumissa, kuin mopoja 

omistavissa ihmisistä tihkuu 
mahtava nostalgia”, Hannula 
kertoo ja avartaa, että monet kir-
jan kuvista on kuvattu juuri Poh-
janmaalla. 

Hän uskoo, että kuvista kaikaa 
myös kotiseuturakkaus.

Mopoilijat mielletään usein har-
mittomiksi, hieman höyrähtä-
neiksi ja yksinkertaisiksi maa-
laisjulleiksi, jotka muistuttavat 
enemmän Pekko Aikamiespoi-
kaa kuin cityboksinsa sohvalla 

nyhjöttävää Uuno Turhapuroa.
Hannula tarkentaa, että mo-

poilijoita löytyy maalta ja kau-
pungeista, ja pohtii, ettei mopoi-
lijoiden stereotypiointi ole aina 
ollut hyväksi mopoharrastuksen 
julkisuuskuvalle.

”Siinä vaiheessa, kun ihmiset 
alkoivat muuttaa maalta kau-
punkeihin, se liitettiin leimal-
lisesti maaseutuun ja jollain ta-
paa sitä hävettiin. Nyt mopo-
ja osataan taas arvostaa. Muu-
an ystäväni oli nähnyt Helsingis-

sä skeittarijengin, joka ajeli pap-
patuntureilla, missä maalais- ja 
kaupunkikulttuuri kohtasivat 
kauniisti.”

Mopohistorioitsijan mielestä 
koko sotien jälkeinen Suomi ra-
kennettiin mopon istuimelta. 
Hän on varma, etteivät mopot 
tule koskaan häviämään katu-
kuvasta.

”Mopolle on pakko oppia anta-
maan aikaa. Se on aina ollut sel-
lainen helposti lähestyttävä vä-

limallin kuljin, jolla ei koskaan 
voi ajaa liian lujaa.”

Mopot toivat maaseudulle 
1950-luvulla sen helsinkiläisten 
kulttuuri-intellektuellien Tulen-
kantajien hengen, joka syntyi ka-
bineteissa, ravintoloissa ja tai-
teilijakodeissa iloisella 1920-lu-
vulla. Hannula uskoo, että mo-
po kiinnosti ihmisiä siksi, koska 
siinä kiteytyi koneiden kaikki-
voipaisuus.

”Tulenkantajien konero-
mantiikan ja teknistymisen 

ihailu, joka tuli Helsinkiin 1920-
luvulla, siirtyi maalle 1950-luvul-
la juuri mopon mukana.”

Kun ihmiset alkoivat 1960-lu-
vun aikana siirtyä yhä enemmän 
suuriin asutuskeskuksiin, mopo-
kulttuurin hehku alkoi hiipua, 
koska paukkuen sora- ja hiek-
kateillä kyntäviä kaksipyöräisiä 
moottoripelejä pidettiin merkki-
nä maalaismaisuudesta. 

”Mopo mahdollisti liikkumi-
sen, oli helposti kaikkien saatavil-
la, ja samalla lupaus tulevasta.”

Ismo Hannulan mukaan sotien 
jälkeinen Suomi rakennettiin 
mopojen istuimilta

Ylivieskalaislähtöinen mopohistorioitsija Ismo Hannula uskoo, etteivät mopot häviä koskaan katukuvastamme.

FAKTA

◆  Syntynyt Ylivieskassa 
1965.

◆  Harrastanut valokuvausta 
ja mopoja pienestä pitäen.

◆  Valmistunut ammatinopet-
tajaksi Jyväskylän ammat-
tikorkeasta 2001.

◆  Toimii audiovisuaalisen 
viestinnän lehtorina Jy-
väskylän ammattipistossa.

Ismo Hannula

Elokuvatähti Grace Kellyn ja 
Monacon prinssin Rainierin
häitä vietettiin Monacossa 
puoli vuosisata sitten.

”Grace Kelly sanoi hiljaisella 
äänellä pienen ranskalaisen sa-
nan ”qui” (tahdon) tuomari Por-
tanierille, joka suoritti amerik-
kalaisen fi lmitähden ja prinssi 
Rainierin siviilivihkimisen Mo-
nacon ruhtinaallisen palatsin 
punahohtoisessa valtaistuin-
salissa keskiviikkona. Täten tu-
li vaaleasta fi lmikaunottares-
ta, amerikkalaisen muurarin 
tyttärestä, Hollywoodin ensim-
mäinen Euroopan hallitsijasää-
tyyn kohonnut nainen.”

Uutisessa kuvailtiin tarkas-
ti merkittävää seurapiirita-
pahtumaa. ”Grace Kellyn kau-
niit silmät täyttyivät kyyne-
lillä liikuttavalla vihkimis-
hetkellä. Sulhanen oli niin 
ujo, että hän ei antanut mor-
siamelleen perinteellistä vih-
kiäissuudelmaa.

Välimeren rantakalliolla si-
jaitsevan ruhtinaallisen pa-
latsin valtaistuinsalissa oli se-
remonioiden aikana 120 hää-
vierasta. Salin seinillä olevista 
muotokuvista katselivat Rai-
nierin esi-isät hääparia, joka 
kuunteli Monacon ylituoma-
rin Marvel Portanierin puhet-
ta. Puheen päätyttyä oli Grace 
Kelly muuttunut fi lmitähdes-
tä Monacon ruhtinattareksi.”

Kun tulevat puolisot olivat 
lausuneet tahdon, julisti tuo-
mari ”teidän ylhäisyyden” yh-
distetyiksi avioliiton siteillä. 
”Grace Kellystä käytettiin täl-
löin ensimmäisen kerran ”tei-

dän ylhäisyytenne” arvoni-
meä. Vastavihityt vilkaisivat 
toisiinsa kullatuista tuoleis-
taan, joissa he istuivat purp-
puraisella katoksella varuste-
tun valtaistuimen edessä.”

Vihkimisen jälkeen kokoon-
tuivat kutsuvieraiden joukos-
sa olleet diplomaatit valtais-
tuinsalin vieressä sijaitsevaan 
siniseen huoneeseen ja tapasi-
vat tuoreen avioparin.

”Pian tämän jälkeen aukeni-
vat palatsin parvekkeen rans-
kalaiset ikkunat ja prinssi Rai-
nier ja hänen prinsessansa as-
tuivat kukkien reunustamal-
le parvekkeelle tervehtiäkseen 
alapuolella kerääntyneitä ala-

maisiaan. Grace seisoi miehen-
sä vasemmalla puolella ja hei-
lutti vasenta valkoisen hansik-
kaan peittämää kättään sillä 
arvokkuudella joka on tyypil-
listä Englannin kuningasper-
heen jäsenille. Kuului huuto-
ja: ”Eläköön Grimaldi”. Vasta-
vihityt seisoivat parvekkeella 
melkein minuutin ajan.”

Muurarin tyttärestä tuli yk-
si aikansa kuvatuimmista nai-
sista.

”Grace sanoi sisään päästy-
ään lehtimiehille: ”Voin tuskin 
uskoa todeksi viimeisten kol-
men kuukauden tapahtumia. 
Kaikki on ollut niin ihmeellis-
tä täällä Monacossa”. (Kaleva)

KALEVA 50 VUOTTA SITTEN

Ruhtinashäät Monacossa

Kaleva uutisoi Grace Kellyn ja prinssi Rainierin siviilivihkimi-
sen ruhtinashäitä seuraavana päivänä 50 vuotta sitten.

KALEVAN ARKISTO

”Vanhoja farkkuja ei kannata 
heittää koskaan roskikseen, kos-
ka ne voi käyttää uudelleen”, sa-
novat Taivalkosken kansalais-
opiston tilkkupiirissä ahertavat 
naiset. Tästä tulee vakuuttuneek-
si kun näkee heidän tekemiään 
töitä. Käytetyt farkut ovat myös 
kestävää kangasta, vaikka kaup-
pakassiksi. Materiaalista tahtoo 
toisinaan olla pulaa. ”Kirpputo-
rit ovat hyviä ostopaikkoja, sa-
moin sukulaisten kaapit ja varas-
tot on tongittu tarkkaan”, naiset 
naureskelevat

Piirin ohjaaja Anneli Pulkka-
nen kertoo jääneensä tilkkutöi-
den koukkuun ajat sitten. ”Olen 
nyt vetäjänä viidettä vuotta, sitä 
ennen oppilaana ainakin saman 
ajan.” Tilkkutöitä ei kuitenkaan 
kotona nurkissa pyöri. Kaikki ne 
ovat löytäneet tiensä lasten ko-
teihin, sukulaisille tai lahjoiksi. 
”Opiskeluaikana möin niitä jon-
kin verran”, Pulkkanen lisää.

Käytetyt farkut ovat vielä kestä-
vät ja sopivan taipuisat pesujen 
jälkeen. Ensin farkut ratkotaan 
ja katsotaan eri värisävyjä. Sopi-
vien palojen leikkaaminen vaatii 
taitavia käsiä ja siihen suunnitel-
tuja välineitä. Sakset eivät tähän 
työhön kelpaa, vaan sitä varten 
on oma leikkurinsa.

Sinistä farkuista löytyy paljon 
eri sävyjä. Paloihin saa värivi-
vahteita ratkotuista saumoista, 
vyötärölistan poimuista ja muis-
ta yksityiskohdista. Taskut kel-
paavat sellaisenaan laukun tas-
kuiksi. 

Työ vaati tekijältään luovuut-
ta, taiteellisuutta ja tarkkaa sil-
mää, mutta myös kättä. Pulkka-
nen kehuu oppilaiden taitojen 
kehittyvät tekemisen myötä. 

Saara Partanen on saanut val-
miiksi 240 palasta koostuvan 
sängynpeitteen. Erisävyiset fark-

kupalat on yhdistetty ohuem-
malla välinauhalla, uudesta kan-
kaasta leikatulla. 

Kaikkien palojen on oltava täs-
mälleen samankokoisia. Kun pa-
lat yhdistetään ompelukoneella, 
on myös saumojen oltava millil-
leen saman levyiset, muuten ko-
koamisessa tulee vaikeuksia. Se 
on työvaiheista vaikein. 

Partanen on kutonut räsymat-
toja vanhoista farkuista leikatus-
ta kuteista. ”Kude täytyy leikata 
hyvin ohueksi niin jälki on todel-
la kaunista.”

Mikään uusi keksintö tilkkutyöt 
eivät ole. Moni muistaa lapsena 
nukkuneensa tilkkutäkin alla. 

Anneli Pulkkanen sovittelee 
liivin kaavoja valmiiden kan-
gaspalojen päälle. Tilkkutöiden 
suunnittelussa mielikuvituksel-
la ei ole mitään rajaa. Tilkkupii-
rissä on valmistettu keinutuolin-
mattoja, seinävaatteita, tyynyjä, 
kauppakasseja, pieniä meikki-
pusseja ja kukkaroita. 

Bertta Kuha ja Sirkka Lahti-
nen ovat myös ahkeria tilkku-
töiden tekijöitä. He naureskele-

vat, että ei kannata luulla, että 
tilkuista eroon pääsee kun rupe-
aa näitä tekemään. ”Päinvastoin, 
tilkut lisääntyvät”, Bertta Kuha 
sanoo ja esittelee valmistamaan-
sa kaunista kauppakassia ja pie-
nenpienistä paloista tekemäänsä 
kukkaroa. 

Sirkka Lahtinen suunnittelee 
peitettä lapsenlapselleen. ”Se 
tehdään rakkaudella ja hellyy-
dellä mummin kullan lämmik-
keeksi”, Sirkka Lahtinen hymyi-
lee.

Airi Railo

Kuluneille käyttöä kauppakassina

Pieneksi käyneet ja kuosiltaan kulahtaneen farkut kelpaavat muodikkaiden laukkujen materiaaliksi.

AIRI RAILO

Mopoilijalla on 
lupa olla ikuinen 
pikkupoika ■ Eteläafrikkalainen mies on 

saanut porttikiellon erään pan-
kin konttoreihin erikoisesta syys-
tä. Tuomioistuin määräsi portti-
kiellon siksi, että mies oli aiem-
min laskenut pankissa vapaaksi 
viisi lemmikkikäärmettään.

Porttikielto saattoi tulla ai-
heesta, sillä miehen lemmikit 
sattuivat olemaan myrkkykäär-
meitä. Yksi niistä puri pankissa 
ollutta asiakasta.

Mies ei tainnut tulla pankkiin 
käärmeineen aivan vahingos-
sa. Hänellä oli ollut kiistaa pan-
kin kanssa, koska pankki oli lait-
tanut myyntiin miehen auton 
sen lainojen jäätyä maksamatta. 
(STT, Reuters)

Lemmikkikäärme 
toi porttikiellon 
pankkiin

■ Maatamme Eurovision 
laulukilpailuissa edustava Lordi 
muotoilee Suomi-kuvaa maail-
malla jo ennen viisuja. Tiistaina 
Lordin hirviöhahmo keekoili 
kuvassa suuren International 
Herald Tribune -sanomalehden 
etusivulla.

Lehden Lordista kirjoitta-
massa jutussa väitetään, että 
yhtyeen pääsy Euroviisuihin on 
synnyttänyt Suomessa kansalli-
sen identiteettikriisin.

”Suomalaiset liki tukehtuivat 
aamiaismuroihinsa, kun he 
tajusivat, että me olemme ne 
kasvot, jotka Suomi näyttää 
maailmalle”, Lordi kommentoi 
lehden haastattelussa.

Lordin synnyttämä Euroviisu-
kohu on hänen mukaansa paljas-
tanut nuoren valtion epävar-
muuden. Useimmat suomalaiset 
haluaisivat tulla Lordin mukaan 
tunnetuksi mieluummin joulu-
pukista kuin hirviömutanteista.

Lehti haastatteli jutussaan 
myös Helsingin Sanomien 
musiikkitoimittajaa Ilkka 
Mattilaa, joka muistutti Suo-
men ohdakkeisesta taipaleesta 
Euroviisuissa.

”Finland, zero points” on muo-
dostunut syvän kiusaantumisen 
aiheeksi kansakunnan sielussa. 

Lordi muotoilee 
Suomi-kuvaa 
maailmalla

Siksi Lordin pääsy Euroviisui-
hin pitää tulkita kannanotoksi 
ihmisiltä, joiden mielestä meillä 
ei ole mitään hävittävää.

Lordi puolestaan summaa, 
että yhtye on jo voittanut, vaikka 
se jäisi Euroviisuissa viimeiselle 
sijalle. (STT)

■ Skotlannissa töikseen tassut-
televa terrieri Pip joutui viime 
viikolla melkoiseen liemeen ute-
liaisuutensa takia. Jyrkänteeltä 
alas kurkkinut hauveli molskah-
ti 25 metrin putoamisen jälkeen 
hyiseen mereen.

Pipin taistelu meren murhaa-
vaa mahtia vastaan kesti 40 mi-
nuuttia, mutta koira kesti piinan 
ja pääsi lopulta rannikkovartios-
ton avulla takaisin maihin.

Pip ei taatusti voinut aavistaa 
lounasta seuranneelle kävely-
retkelle lähtiessään, millainen 
koettelemus iltapäivästä vielä 
tulisi. Mutta loppu hyvin, kaikki 
hyvin.

”Koira vaikutti aika järkytty-
neeltä. Mutta se oli täysin vahin-
goittumaton ja sillä tuntui ole-
van melkoinen kiire päästä kotiin 
takan ääreen lämmittelemään ja 
kuivumaan”, rannikkovartioston 
tiedottaja kertoo. (STT, AFP)

Terrieri voitti 
vääntönsä hyytävää 
merta vastaan

Lätäkköleikkejä

Kaksi tiikeriä temmeltää Thai-
maassa Bangkokin tiikeritemp-
pelissä, missä buddhalaismunkit 
kaitsevat kaikkiaan kuuttatoista 
kissapetoa. Hyvää tekevät mun-
kit aloittivat orpojen tiikereiden 
kaitsemisen 1999 kun paikalliset 
kyläläiset toivat heille väijytyk-
sestä selvinneen ja täytettäväksi 
tulemisen välttäneen tiikerin.

Oulun yliopistossa on suoritettu 
seuraavat tutkinnot:

Luonnontieteellinen tiedekun-
ta: luonnontieteiden kandidaa-
tin tutkinto: Poropudas Hannu 
Kaarlo Juhani Kiimingistä.

Filosofi an maisterin tutkin-
to: Annunen Jarmo Reino Hen-
rik Oulusta, Heikkinen Minna 
Kaarina Oulusta, Hukkanen Ve-
sa Juhani Oulusta, Järvinen Tiina 
Marjaana Kauhavalta, Karjalai-
nen Raisa Talvikki Vantaalta, Ku-
janpää Heikki Raimo Mikael Ou-
lusta, Kupari Jussi Antero Oulus-
ta, Kähäri Hanna Henriikka Kem-
peleestä, Laine Sanna Maija Kok-
kolasta, Marttila Markus Oulus-
ta, Määttä Timo Juhani Oulusta, 
Rajaniemi Maire Aulikki Alavies-
kasta, Rauhala Pekka Samuli Ou-
lusta, Salo-oja Mirva Johanna Ou-
lusta, Seppänen Timo Antero Ou-
lusta, Tuokila Heidi Hannele Ou-
lusta, Zaban Alon Kiimingistä.

Filosofi an tohtorin tutkinto: Au-
tio Jyrki Aslak Oulusta. (Kaleva)

TUTKINTOJA


