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14.10.–20.10.2005

Oulu
Perjantai 14.10.
Charon (Foxia), Charlies
(Hietasaaren Tanssimajak-
ka), M. Huoponen Group
(Tervasoihtu), Kotoisat sävyt,
Nailbat, Sooz (Walda), H.H.
Puro (Ravintola Tarantella)

Lauantai 15.10.
Jukka Takalo (45 Special),
Janne Tulkki & Tulinen
Sydän (Foxia), Yläsiirtola
Ramblers (Tervasoihtu),
Pentti Rainer (Ravintola
Tarantella), Speakertest 5:
Octagon, Henri Puolitaival,
Sero, Jangler, Syaniidi,
Snoxn, Thomas, Sektori,
Hometech, Maxdee Vs. Tapp,
Introvert (Kiilakiventie 1),
Lefty's Jam Group Oulu (AC-
Willisika), Matti ja Teppo &
Horizone (Hietasaaren
Tanssimajakka), Ceres
(Oulunsuun Pirtti)

Sunnuntai 16.10.
Rautakanki (45 Special)

Keskiviikko 19.10.
Apulanta (Foxia)

Torstai 20.10.
Wigwam (45 Special),
Throwback, Våld (Lentävä
Lautanen)

Ii
Lauantai 15.10.
Kauko Simonen (Ravintola
Iisakki)

Kajaani
Lauantai 15.10.
Jimi Lipponen & the Kummi-
tusjuna (Balls)

Torstai 20.10.
Juha Tapio (Kaukametsän
sali)

Entinen Aknestik-laulaja
Jukka Takalo esiintyy lauan-
taina 45 Specialissa Oulussa.
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14.10.–20.10.2005

Oulainen
Lauantai 15.10.
Orion, Kaasi, Aijko (Sun
Hotelli), Satumaa (Oulaisten
Nuorisoseura)

Pudasjärvi
Perjantai 14.10.
Rytmiset (Kurenkoski)

Lauantai 15.10.
Mira & Brainless (Kurenkos-
ki), Vega (Syöte, Hotelli Iso-
Syöte)

Pyhäsalmi
Perjantai 14.10.
Mr. Breathless (Hotelli
Pyhäsalmi)

Pyhätunturi
Lauantai 15.10.
Racca (Hotelli Pyhätunturi)

Saariselkä
Pe 14.10.–la 15.10.
Tropicana (Tunturihotelli)

Raahe
Perjantai 14.10.
Kannaste-Viinikainen-Riippa
(Rytmikellari)

Lauantai 15.10.
Kuutamo (Tiiranlinna)

Rovaniemi
Perjantai 14.10.
Illumination @ Rovaniemi:
Boy Lamoen, Eliot Ness, Jagu,
Orion, Peak b2b Albert, Kaiu
& Sakura, Klabi (Doris Night),
Orkestar Business Class Duo
(Comico)

Lauantai 15.10.
Desert Planet (Grande),
Mikael Svarvar (Pub Kellari)

Sievi
Lauantai 15.10.
Unelmavävyt, Johanna
Debreczeni (Urjanlinna) 

Tornio
Perjantai 14.10.
Maarit Peltoniemi & Federal
(Kaupunginhotelli)

Tyrnävä
Lauantai 15.10.
Varjokuva (Seurojentalo)

Utajärvi
Perjantai 14.10.
Korento (Nuoriso-liikuntata-
lo(S), Mesta(K-18), Reflexion
(Nuoriso-liikuntatalo),
Unelmavävyt (Kuntokeskus)

Lauantai 15.10.
Sway Duo (Rukahovi)

Ylivieska
Perjantai 14.10.
Jukka Takalo (Vieska)

Gospel-piireistä poppariksi ponnahtanut Juha Tapio konsertoi
torstaina Kajaanissa.
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Kalajoki
Lauantai 15.10.
Riemuradio & Heikki Kotila, Sata
kitaraa & Antti Huovila (Merisär-
kän viihdekeskus)

Kiiminki
Lauantai 15.10.
Jukka Honka (Jääli, Ravintola
Bumerangi)

Kuusamo
Perjantai 14.10.
Varjokuva (Ruska), Villiruusu
(Tropiikki), Vetonaula (Rukahovi),
Puolikuu (Fiona)

Lauantai 15.10.
Harri & Coronet (Ruska), Villiruu-
su (Tropiikki), Vetonaula (Ruka-
hovi)

Tiistai 18.10.
Jarmo Hannula & Hoviorkesteri
(Ruska)

Kärsämäki
Lauantai 15.10.
Taikakuu (Kataja)

Levi
Pe 14.10.–su 16.10.
Huikon Veljekset (Hotelli Levi-
tunturi)

Ma 17.10.–ti 18.10.
J.P. Team (Hotelli Levitunturi)

Keskiviikko 19.10.
Terhi Lehtiniemi & Tropicana
(Hotelli Levitunturi)

Torstai 20.10.
J.P. Team (Hotelli Levitunturi)
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Poika oli kolmevuotias eli siinä iäs-
sä, että ihmisen kuoleminen oli jo
alkanut kiinnostaa. Hänelle oli seli-
tetty, että ihminen kuolee sitten,
kun on vanha. Poika ja äiti istuivat
kerran linja-autossa, matkalla Raja-
kylästä keskustaan. Linja-autoon
astui yhdeltä pysäkiltä lapsen sil-
mään huomattavan vanha nainen.
Poika totesi: ”Tuo kuolee kohta.”

Poika, 5 v. (katsoo ihaillen tyttöä,
jonka pitkiä kiharoita harjataan):
Olisit, kuule, sitten aikuisenakin
prinsessa.

Tyttö, 5 v: Ei se onnistu. Suomi
on tasavalta.

Tyttö, 7 v: Äiti, mikä on elämässä
tärkeää? 

Äiti: ???
Tyttö: Vapaus ja sorsalinnut.

”Tiskejä, tiskejä, aina vaan tiskejä!
Ei oikea elämä ole tuollaista!” raivo-
si kuusivuotias tyttö äidilleen, joka
täytti astianpesukonetta eikä ehti-
nyt viettää aikaa lapsensa kanssa.

”Miksi tuo setä puhuu seinään
päin? Me olemme täällä”, noin seit-
semän ikäinen poika kuiskutteli
joulukirkossa ja huiskutteli samal-
la papille. ”Tilasitko mitään?”, sa-
ma poika samassa tilaisuudessa,
kun kolehtihaavi kiersi.

Mummu osti lapsenlapselleen kau-
pasta toffeeta, ja jalomielisesti lap-
si tarjosi mummullekin yhden kar-
kin. Kotimatkalla, vilkkaalla pyörä-
tiellä sopivasti kaikuvassa alikul-
kutunnelissa tyttö muisti, että kan-
nattaa varoittaa ja karjui täysin
palkein perässä pyöräilevälle
mummulle:

”Varo mummu, nämä karkit
tarttuu tekohampaisiin!” Mummu
muistaa tätä vieläkin lämmöllä.

”Ihminen on ostava eläin.”

”Kun minä kasvan isoksi, te kasvatte
lapsiksi.”

Viisivuotias tyttö oli kovasti kiin-
nostunut tanssimisesta. Perhe oli
mökillä, ja sai vieraaksi papan vai-
moineen ja tytön 19-vuotiaan tä-
din. Tyttö päätti järjestää meille
tanssiesityksen, johon otti väkisin
mukaan myös tätinsä.

Muu perhe istui kesämökin pir-
tissä, kun tyttö liihotteli lavalle ja
julisti: ”Nyt seuraavana kaksi tans-
siesitystä. Ensin esiintyy viisivuo-
tiaiden tyttöjen ryhmä ja sitten 19-
vuotiaiden ryhmä.” Pappa kysyi sii-
hen: ”Entäs tämä 56-vuotiaiden
ryhmä?” johon tyttö tokaisi suora-
sukaiseen tapaansa: ”Ne hylätään”.

Televisiossa suomalainen metalliyh-

tye soitti kappalettaan, heilutti
hiuksia ja solisti korisi. Kolmivuoti-
aan vilpitön kysymys: ”Mitä nuo
peikot yrittää soittaa?”

”Jumalan täytyy olla tosi omahyväi-
nen ukko, jos se luulee olevansa ai-
na oikeassa”. (10-vuotias tyttö)

Hämmästynyt lapsen ääni takapen-
kiltä: ”Ootteko tekin olleet joskus
nuoria?”

4–5-vuotiaan filosofiaa Haniassa
Kreetassa: ”Meri. Se on suuri meri.
– Se on aikuisten meri.”

”Mikä on sellainen, joka lentää,
näyttää hengarilta ilman koukkua,
eikä tule takaisin? 

– Rikkinäinen bumerangi.”

Opettaja pyysi kutakin vuorollaan
kertomaan, mikä on kodin vanhin
tavara. Esineitä lueteltiin kahvi-
myllystä tauluun, kunnes oli pojan

vuoro vastata: ”Meidän äiti”. Hei-
dän perheessään äiskä oli vanhem-
pi kuin isä ja vanhempi kuin muu
materia yhteensä.

Kolmevuotias tyttö ihasteli mum-
minsa tissejä ja sanoi että haluaa
isona samanlaiset ihanan pitkät
tissit. 

”Kun viimeksi oltiin Oulussa käy-
mässä, niin te kaksoset olitte vielä
äidin mahassa.”

”Oliko äiti syönyt meidät?” kysyi
kaksi ja puolivuotias poika.

”Äiti lähti hakemaan tuliaisia Tal-
linnasta.” (Äiti oli lähtenyt työkave-
reidensa kanssa Tallinnan matkal-
la ja isä meni töihin.)

Puhelias tyttö kysyi yli 70-vuotiaal-
ta tädiltään, että miksi tällä on niin
kurttuinen naama. Täti sanoi, että
kyllä sinullakin tulee samanlainen
kun elät näin vanhaksi. Tyttö tokai-
si siihen: ”Onneksi sinä et enää elä
silloin.”

Reetta Nousiainen, teksti
Anu Keränen, piirros

Raija Miettusen luento ”Ajatuksia ja
sanontoja lastensuista kuultuina,

elämästä ja ihmisistä” Lintulan
palvelutalossa Oulussa 14.10. Isovan-

hempien päivää vietetään 15.10.

Totuus kuullaan lasten suusta...
Ja näinkin unohtumattomia ajatuksia pienokaiset ovat tulleet sanoneeksi.

“Tuo kuolee kohta.”
Kuolemisen filosofian

sisäistänyt kolmevuotias
arvioi bussissa vanhusta.

Lauantaiaamu Karjasillalla. Keltai-
nen kassi vilahtaa ohiajavan auton
takaikkunalla. Matkalla keskus-
taan vastaantulijoilla on niitä pyö-
ränsarvissaan. Rotuaarilla niitä on
joka toisella. 

Keltaiset kassit viestivät tehok-
kaasti sanomaansa: Stokkan Hul-
lut Päivät ovat taas täällä.

Kampanja käy esimerkkinä vi-
rusmarkkinoinnista, joka on viime
vuosien kuumimpia trendejä mai-
nonnassa.

Virusmarkkinoinnissa mainos-
viestin levittämiseen käytetään ih-
misiä. Ostoskasseja kantamalla he
levittävät viestiä alennusmyynnis-
tä.

Ensimmäisenä virusmarkki-
nointia käytti sähköpostipalvelu
Hotmail. Jokaisen viestin loppuun
tuli automaattisesti teksti ja linkki,
jotka mainostivat palvelua. Hot-
mail-viestin vastaanottaja sai säh-
köpostin muodossa todisteen tuot-
teen toimivuudesta ja siitä, että hä-
nen tuttavansa eli luotettu ihmi-
nen on palvelun käyttäjä.

Hotmailin leviäminen oli ennennä-
kemätöntä. Se kasvatti asiakas-
määränsä nollasta 12 miljoonaan
puolessatoista vuodessa. Nopeam-
min kuin mikään firma missään
mediassa koskaan aikaisemmin.

Entä näkeekö Stockmann keltai-
set kassit virusmarkkinointina? Ky-
sytäänpä asiaa markkinointijohta-
ja Maaret Kuismalta.

”Vertaus virusmarkkinointiin
on osuva. Kyseessä on täsmälleen
sama periaate.”

”Kuvio ei ole kuitenkaan aivan
identtinen Hotmailin kanssa. Siinä
kyse oli uudesta välineestä, sähkö-
postista.”

Hotmail levisi internetissä, jossa
ajan ja paikan rajoitukset ovat vä-
häiset. Siksi sen kampanja oli su-
pertehokas. Stockmannin kassit
taas leviävät kaduilla, paikallisesti.

”Kauppakasseissahan on ollut ai-
na tilaa mainonnalle. Ennen Hul-
luja Päiviä sitä ei vain käytetty näin
tehokkaasti”, jatkaa Kuisma.

Ensimmäiset Hullut Päivät oli-
vat vuonna 1986 ja keltaiset kassit
otettiin käyttöön vuotta myöhem-
min.

”Keltaisen värin runsas ja raflaa-
va käyttö oli alusta alkaen harkit-
tua. Tuolloin keltaista ei ollut juu-
rikaan kauppojen mainonnassa.
Tarkoituksena oli herättää mah-

dollisimman paljon huomiota ja
siinä onnistuttiin”, Kuisma muiste-
lee.

Mutta miksi Stokka vaalii mus-
tasukkaisesti Hulluja Päiviään, jo-
pa niin, että vei kalustefirman raas-
tupaan koska nämä käyttivät sana-
paria mainonnassaan?

”Mainonnan pääviesti on poik-
keuksellinen tuotetarjonta, joka
hankitaan varta vasten Hulluja Päi-
viä varten”, Kuisma sanoo. Stock-
mann haluaa varjella kampanjan
mainetta halvoilta kopioilta.

Hullut Päivät painettuna mus-
talla keltaiselle onkin nykyään tuo-
marin nuijan kopautuksella suo-
jattu brändi siinä missä Niken
swoosh-kuvio tai Adidaksen kolme
raitaa.

Pirkka Åman

Hullut Keltaiset Virukset tulevat taas
Hullujen päivien keltaiset
kassit kävisivät
virusmarkkinoinnin
esimerkkitapauksesta.

HEIKKI SARVIAHO/ARKISTO

Keltaisen kassin tunnistaa jo kaukaa. 

Maarit Peltoniemi tanssittaa
Torniossa perjantaina.

Puola: konstantynopolitanczykówianeczka = konstantinopolilaisen mie-
hen naimaton tytär.

Hollanti: kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden = lasten
karnevaalikulkueeseen valmistautuminen.

Tanska: speciallægepraksisplanlægningsstabilliseringsperiode = erikois-
lääkärin vastaanoton suunnittelun vakautusjakso.

Saksa: Donaudampfschiffahrtselektrizitaetenhauptbetriebswerkbauun-
terbeamtengesellschaft = Tonavan höyrylaivasähköpalveluiden pääkont-
torin johdon alempien toimihenkilöiden yhdistys.

Turkki: çekoslovakyalilastiramadiklarimizdanmisiniz = oletko yksi heis-
tä, jotka eivät pystyneet tsekkoslovakialaistumaan?

Kymri (walesin kieli): Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llan-
tysiliogogogoch = Pyhän Marian kirkko valkoisen pähkinäpuun notkel-
massa lähellä koskenpyörrettä punaisella luolalla olevan Pyhän Tysilion
kirkon vieressä.

Suomi: epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänsäkäänköhän = ???

Jarno Mällinen
Kansainvälinen Oulu -viikko 14.–23.10.

Puolan elokuvaviikko Oulun Elokuvakeskuksen Studiolla 16.10. saakka.

Kieli vai kurkkusairaus?

Studiolla perjantaina esitettävässä
Artur Wiecekin elokuvassa Rakastu-
nut enkeli (Zakochany aniol)
nähdään muun muassa Krzysztof
Globisz, Mieczyslaw Grabka ja
Bartlomiej Swiderski.


