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KYLLÄEI

✗

✗

Kyllä vai ei? Toimittaja 
Pekka Karjalaisen väittei-
siin vastaa Oulun Stock-
mannin tavaratalojohtaja 
Pentti Korhonen. Viime 
viikolla levisi tieto, että 
suomalaiset vievät liikaa 
saamiaan tai ei-miellyttäviä 
joululahjojaan jopa kierrä-
tyskeskuksiin heti joulun 
jälkeen

Kauppias rakastaa iloista antajaa. Joulu 
pyörittää kauppaa.
Tämä on hankala kysymys. Mutta kyllä; 
joulu pyörittää kauppaa. Stockmannil-
la se on ehdottomasti tärkein kampan-
ja-aika Hullujen Päivien lisäksi. Joulu nä-
kyy tavaratalon jokaisella osastolla, mut-
ta eniten leluosastolla, kosmetiikassa ja 
kirjaosastolla.

Kaupoissa pitäisi olla paikat, johon 
huonot tai epäsopivat lahjat voisi pan-
na heti oston jälkeen, ja josta ne voi-
taisiin viedä suoraan kierrätyskeskuk-
seen. Se olisi kaikille osapuolille pal-
jon helpompaa. Eikä kenellekään tuli-
si kiusallista tunnetta saada ei-miellyt-
tävää lahjaa.
Ei. Heh! Kyllä ihmiset ostavat selvästi yhä 
enemmän tarpeellisia lahjoja. He hakevat 
sellaisia lahjoja, joista on hyötyä pitkäl-
le ajalle, kuten esimerkiksi elektroniik-
kaa. Se on selvä suuntaus, eikä kertakäyt-
tötavaraa niin hirveästi osteta. Lahjoja pa-
lautetaan tänne lähinnä siksi, että joku 
on saanut kaksi samanlaista lahjaa tai esi-
merkiksi vääränkokoisen vaatteen. Joita-
kin leluja palautetaan sen vuoksi, että nii-
tä on saatu kaksi samanlaista, mutta hy-
vin harvoin jonkin muun syyn vuoksi.
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Miten vuokralaisesta
pääsee eroon?

◆ Vuokrasimme asuntoa samoille vuokralaisil-
le viisi vuotta. Elo-syyskuun vaihteessa he läh-
tivät asunnosta, eikä heihin ole saatu yhteyttä. 
Vuokra on maksamatta, eikä asunnon avaimia 
ole palautettu. Asunnossa on edelleen vuokra-
laisten omaisuutta, muun muassa ruokatarvik-
keita, vaatteita ja taloustavaroita.

 Miten tässä pitäisi toimia?  Mitä tehdään 
vuokralaisten jättämälle omaisuudelle?

Pulaan joutunut

Toisinaan puhutaan kiusallisista hyyryläisistä ja 
niiden häätämisestä, mutta silloin tarkoitetaan 
yleensä hiiriä, muurahaisia tai muita asuntoon 
pesiytyneitä tuholaisia. Vaan on niistä ihmisvuok-
ralaisistakin joskus vaivaa.

Suomen Vuokranantajat ry:stä kerrotaan, että 
vastaavanlaisia häätötapauksia on hyvin paljon. 
Siispä toimintaankin on selkeät ohjeet.

Vuokrasopimusta ei tarvitse irtisanoa, kos-
ka kahden kuukauden maksamattomat vuokrat 
ovat purkuperuste. Irtisanomisessa irtisanomisai-
ka olisi kuusi kuukautta, purkamisessa irtisano-
misaikaa ei ole.

Vuokrasopimuksen purkua ja samalla häätöä 
haetaan käräjäoikeuden kautta. Maksamattomia 
vuokria, lukkojen uudelleensarjoittamisesta ja 
siivoamisesta tulevia kuluja kannattaa hakea sa-
malla käräjöinnillä.

Haastemies hoitaa vuokralaisille tiedon haas-
teesta käräjille. Kun tuomio käräjäoikeudesta tu-
lee, mennään ulosottomiehen pakeille. Hän an-
taa vuokralaisille viikon aikaa muuttaa tavarat 
pois. Jos pullot ja puntarit ovat edelleen paikoil-
laan, ulosottomies arvioi, onko omaisuudella vä-
häistä suurempaa arvoa. Jos ei ole, asunnon omis-
taja voi kärrätä rojut vaikka kaatopaikalle.

Henrik Ahola

Miksi kadut käsitellään 
liukkaiksi?

◆ Miksi kaupungin jalkakäytävät liipataan niin 
sileäksi, että siellä varmasti kaatuu? Miksi nii-
tä ei hiekoiteta samanaikaisesti kun lumet höy-
lätään pois?

Nurin kupsahtanut

Hups, nurin kupsahtanut, toivottavasti pääsit pel-
källä säikähdyksellä, eikä kätesi tai jalkasi men-
nyt poikki. Siten käy aivan liian usealle. Nollan 
kieppeillä oleva lämpötila, lumisade ja tuore au-
rausjälki ovat vaarallisin yhdistelmä kävelijälle.

Turvallisen, pitävän jäljen saava aura tai te-
rä tarvitsee ison, raskaan koneen. Sellainen ei so-
vi liikkumaan ahtaissa paikoissa, joita on paljon 
etenkin keskustassa, mutta myös syrjemmällä. 
Keveillä, tasapintaisilla auroilla puhdistetun jään 
pinta ei rikkoonnu, ja jälki jää sileäksi ja liuk-
kaaksi. Lisähankaluus on, että yksi matala alikul-
ku tai muuten ahdas paikka määrää isomman 
alueen jalkakäytävän puhdistajan koneen.

Oulun Katutuotannon kunnossapitoyksikkö ai-
koo kokeilla uudenlaisten, kevyelle kalustolle so-
veltuvien turvallisempaa jälkeä tekevien terien 
käyttöä. Yksi tutkittava terämateriaali on kumi. 
Yksiköstä ei luvata, milloin saamme – jos saamme 
– turvallisempia teitä.

Traktorit hiekottavat yleensä pienellä peräkär-
ryllä, jossa on levitin. Niitä on vaikea pitää ahtail-
la paikoilla auratessa traktorin perässä, koska ko-
neella pitää pystyä peruuttamaan. Eli jatkossakin 
aurauksen ja hiekoituksen väliin jää suurimmal-
la osalla koneista enemmän tai vähemmän aikaa.

Jalkakäytävien puhtaanapito kuuluu yleensä 
kiinteistöjen omistajille ja pyörätiet kaupungille. 
Ongelmat ovat samat riippumatta siitä, kuka vas-
taa aurauksesta.

Vaikka liukkaus kuinka kismittää, koeta varoa!
Pekka Karjalainen

Millainen oli
ensimmäinen lotto?

◆ Hyvä toimittaja, auta meitä tässä kiistassa. 
Minkälainen oli ensimmäinen lottosarake? Oli-
ko se samanlainen kuin nyt, mutta yksi numero 
lisää perään, siis kuusi rinnan? Vaarit ja muorit 
kiistelee ja kiittelee etukäteen.

Tilaajat 50 vuoden ajalta

Oi niitä aikoja vuoden 1970 lopulla, kun Lotto-
voittoa alettiin istuttaa urakalla suomalaisten 
lauantai-illan unelmiin. Loton ensimmäiset nu-
merot arvottiin 3.1. 1971, ja nopeasti siitä muo-

dostui Veikkauksen ylivoimaisesti suosituin peli-
muoto. 

Lottoja on ollut vuosien varrella monenlaisia, 
kuten kiistelijät näyttävät hyvin muistavan. 

Lotto aloitettiin pelimuodolla 6 oikein neljästä-
kymmenestä, minkä lisäksi arvottiin kolme lisä-
numeroa. Jo vuoden päästä hommaa muutettiin 
siten, että  lisänumeroita arvottiin vain kaksi.

Vuoden 1980 syyskuussa pelimuodoksi tuli 7/37 
+ neljä lisänumeroa. Sen jälkeen pelattiin vuoden 
1986 alusta huhtikuulle saakka pelimuotoa 7/39 
+ 0. Ja nykyinen  käytäntö eli 7/39 + kolme lisänu-
meroa otettiin käyttöön huhtikuussa 1986.

En ole ihan varma, onko tässä nyt ihan vedon-
lyönnistä kysymys, mutta eipä sekään olisi ensim-
mäinen kerta, kun toimittajia huudetaan apuun 
sellaista ratkaisemaan.  Joka tapauksessa kiista 
tuntuu sen verran kiihkeältä, että ratkaistaan se 
kerralla. Kuten oheen liitetty kuva ensimmäises-
tä, vuosina 1971–1972 käytössä olleesta lottoku-
pongista selkeästi osoittaa, numeroita oli yhdessä 
sarakkeessa rinnan seitsemän – paitsi viimeisessä 
sarakkeessa, jossa niitä oli viisi.

Matti Heikura

Lottokuponki vuodelta 1971–72.

N yt se on paljastettu: lahnat pitävät Uriah 
Heepistä, mutta särjet ja ahvenet karkaavat 
kauas, kun Easy Livin jyrähtää soimaan. Jy-

väskylän yliopiston tutkija Mikko Erkinaro totesi 
asian tutkiessaan rokin vaikutusta kalojen käyttäy-
tymiseen viime kesänä Kotkan meripäivillä. 

Me vanhat kalamiehet olemme tienneet tämän 
jo ennestään. Ainakin meillä Kutulammen Onki-
veikoissa ilmiötä käytettiin hyväksi jo 1960-luvulla. 
Tosin en muista, soitimmeko silloin nimenomaan 
Uriah Heepiä, mutta paljon muuta kokeiltiin. Meil-
lä oli veneessä veivattava grammari, jonka avulla 
saimme valtavia saaliita. Mieleen palaa esimerkik-
si muuan hiljainen kesäyö, jolloin aloitimme ka-
lastuksen varovasti Fats Dominon Blueberry Hillil-
lä. Se tuotti vain muutaman seipin, joten vaihdoim-
me kohta Elviksen Heartbreak Hoteliin. Seipit kato-
sivat korviaan pidellen, mutta tilalle alkoi tulla sär-
kiä. Koukkuun ei tarvinnut laittaa edes matoa, kun 
svengisärjet iskivät kiinni. Niitä olisi saanut noste-
tuksi vaikka kuinka paljon, mutta eihän siihen ai-
kaan tiedetty roskakalan tyhjennyskalastuksen 
hyödyistä mitään. 

O timme siis pehmoelviksen tilalle levypinkas-
ta Jailhouse Rockin. Särjet vetäytyivät vähän 
kauemmaksi, ja tilalle alkoi tulla ahvenia. 

Nyt emme ehtineet heitellä edes koukkua veteen, 
sillä ahvenat hyppivät veneeseen suoraan laidan yli. 
Kuiville jouduttuaan ne jatkoivat rytmikästä sätki-
mistä paremmin tahdissa kuin yleisö Ruisrokissa, 
jossa olimme käyneet juuri pari viikkoa aikaisem-
min. Voisin melkein vannoa, että ne myös kiljuivat. 

Kun vene oli puolellaan bailaavia ahvenia, oli pak-
ko lopettaa Elviksen soittaminen. Kake ja Pera al-
koivat vuorovedolla veivata grammarista Hurrigan-
esia, joka oli siihen aikaan ihan uutta. Käänsimme 
nupit kaakkoon, ja kun Get on jyrähti kybällä kesä-
yöhön, tapahtui ihmeitä. Joukko haukia nousi lähi-
rannalle puuhun laulamaan, ja veneen vierestä ko-
hosi valtava lohenpää, jonka silmien väli oli valeh-
telematta puolitoista metriä ja valehdellen kolme 
metriä. 

G anes vaikutti myös muihin elollisiin, sil-
lä huomasimme Kutulammen rannoille ke-
rääntyvän joukoittain ihmisiä, jotka kiivaas-

ti vilkuttivat meille ja yrittivät huutaa jotakin. Em-
me tietysti siinä metelissä kuulleet, mitä he huute-
livat, joten väänsimme lisää höpinää tötteröön. Ka-
laa tuli yhtenä köytenä: kampeloita, turskaa, kal-
maria, hailia, pakastekalapuikkoja ja yksi valaskin, 
joka tosin ei ole kala. Lopulta tuli konstaapeli Kiiski-
nen, joten jouduimme lopettamaan kalastusmusii-
kin siihen. 

Näin jälkikäteen emme ole tohtineet jutusta pal-
jon puhua, ettemme paljastaisi kalastusonnemme 
salaisuutta. Nythän tuo tuli tieteellisesti todiste-
tuksi, joten asian voi jo kertoa. Pilkkijöille vihjeek-
si kerrottakoon, että nykytekniikalla siiman voi kyt-
keä suoraan MP3-soittimen ulostuloon. Tällaisen vi-
rityksen kanssa kannattaa kuitenkin olla varovai-
nen, sillä kun ääniaallot menevät suoraan veteen, 
kalat saattavat tulla lopullisesti hulluiksi. Ainakin 
jos kytkette Lordia mormuskaan, avannon pitää ol-
la vähintään metri kanttiinsa.

Rokkiongella

Aleksis K

Carita Forsman

 Olet voittanut kilpailuja Suo-
messa ja myös Yhdysvalloissa. 
Miksi osallistuit Talent-kisaan ja 
mikä kilpailemisessa viehättää?
Tähän kisaan halusin siksi, et-
tä saan esittää oman kappalee-
ni, eikä kukaan ole määräile-
mässä. Kisa on myös loistava 
paikka saada selville, olenko 
menossa oi-
keaan suun-
taan ja on-
ko tälle mu-
siikille ylei-
söä. En ajat-
tele Talent-
ohjelmaa oi-
keastaan kil-
pailuna, koska meitä on niin 
monen alan edustajia. Emme 
kisaa toisiamme vastaan, vaan 
yleisön suosiosta.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, jos 
sinut äänestetään voittoon tä-
nä iltana?
Vaikea sanoa, mutta toivon, et-
tä se avaisi nimenomaan uu-
sia ovia musiikkini tekemi-
seen. Aloittaisin kovan tree-
naamisen ja suunnittelun 
kohti uusia tavoitteita. Voitto-
summa, 30 000 euroa, ei ole 
kovin suuri yllytin, mutta mu-
siikkihommiin varmaankin 
ne sijoittaisin.

Jos et satu voittamaan, oletko 
kovin pettynyt?
En usko. Meillä kaikille esiin-
tyjille kisa on kova näytön-
paikka, ja jo itse fi naaliin pää-
sy tuntuu voitolta. 

Olet kokenut esiintyjä, milloin 
oli ensi-esiintymisesi ja missä?
Olen aina halunnut kovasti 
esiintyä, pikkutytöstä lähtien 
koti- ja perhejuhlissa. Isoista 
lauluesiintymisistä tulee mie-

leen Oulunsalon torilla kara-
okekisat noin kymmenvuo-
tiaana. Omia kappaleita ryh-
dyin tekemään jo viisivuotiaa-
na. Aluksi ne olivat tietysti las-
tenlauluja, mutta sitten kym-
menvuotiaana aloitin pop-
kappaleiden tekemisen. Olen 
tainnut tehdä biisejä niin kau-
an kuin olen laulellutkin.

Voitit vuonna 1998 karaokeki-
san ja sait pal-
kinnoksi tilai-
suuden nau-
hoittaa cd:lle 
omia biisejä. 
Vieläkö näitä 
kappaleita on 
ohjelmistos-
sasi?

Hehee! On kyllä käynyt välillä 
mielessä, että olisi hauska so-
vittaa ne biisit uudelleen. Tein 
ne silloin englanniksi, ja ny-
kyisin laulan enemmän suo-
meksi, eli uudet sanat pitäi-
si tehdä. Mutta ihan poppika-
maa siellä on ja laulut voisivat 
oikeasti olla ihan hauskoja ny-
kyään. Muistan, miten huippu 
se palkinto oli 11-vuotiaalle. 
Siitä tehtiin demoversio, jota 
jaettiin tuttaville ja sukulaisil-
le, mutta ei se ollut myynnissä 
missään. 

 Olet kotoisin Oulunsalosta, 
mutta opiskelet tällä hetkel-
lä Helsingissä. Kuinka usein ta-
paat perhettäsi ja mitä kotipaik-
kasi sinulle merkitsee?
Oulunsalossa asuvat edelleen 
äiti, iskä, pikkusisko ja pik-
kuveli. Kotipaikka on minul-
le tärkeä, mutta nykyisin en 
pääse sinne niin usein kuin 
haluaisin. Tulemme jouluk-
si sinne pohjoiseen, yhdessä 
Haukiputaan Kellosta kotoi-
sin olevan avomieheni Tee-
mu  Roivaisen kanssa. Hän 
on jazzpianisti, teemme pal-

jon duo- ja muita keikkoja yh-
dessä.

Sinulla on suvussasi paljon tai-
teellisuutta. Kuinka läheinen 
suhde sinulla on isoisääsi, ku-
vataiteilija Eeli Aaltoon tai tai-
kurisetääsi Simo Aaltoon?
Olen ukin kanssa tosi tosi lä-
heinen, hän ja mummi soit-
tavat minulle vähintään ker-
ran viikossa.  He ovat olleet ai-
na ykköstukijoitani ja ovat ty-
känneet hirmu paljon musii-
kinharrastuksestani. Muistan, 
miten ukki kuskasi minua ai-
koinaan pianotunneille. Hän 

oli silloin korvaamaton apu 
ja on edelleen. Simo-setäkin 
on läheinen – itse asiassa koko 
suku on. Talent-kisan aikana 
olen saanut heiltä paljon kan-
nustavia viestejä.

Valmistuit Madetojan musiikki-
lukiosta vuonna 2005 ja opis-
kelet tällä hetkellä Sibelius-
Akatemiassa ja Pop & Jazz 
konservatoriossa Helsingissä. 
Kumpi tyyli on sinulle läheisem-
pi, klassinen vai pop?
Erittäin vaikea kysymys. 
Pääinstrumenttini akatemi-
assa on klassinen piano, jo-

ta olen siis soittanut pienes-
tä pitäen. Mutta nyt, kun lau-
lu on tullut ykköseksi, käyn 
sekä pop- että klassisilla lau-
lutunneilla. Laulan kuitenkin 
enemmän poppia. Uraa ajatel-
len tällä hetkellä ykkönen on 
pop, mutta en pysty tekemään 
lopullista valintaa. Eli molem-
mat ovat yhtä läheisiä.

Olet myös ehtinyt osallistua 
Suomen Euroviisukarsintoihin. 
Lauloit soolo-osuudet vuonna 
2004 Heidi Kyrön kanssa.
Kyllä, se oli minulle todella iso 
juttu, koska olin silloin vain 

16-vuotias. Se oli ensimmäi-
nen esiintymiseni televisiossa. 
Olen lapsesta asti rakastanut  
Euroviisuja ja näyttäviä laulu-
kisoja, ja oman osallistumise-
ni jälkeen vielä enemmän. Ha-
luaisin ehdottomasti vielä jos-
kus voittaa Euroviisut!

Tänä iltana esität suorassa lä-
hetyksessä jälleen uuden oman 
kappaleesi. Jännittääkö?
Suora lähetys jännittää aina. 
Esitän kappaleen, joka sopii 
suomalaiseen makuun. Ja lu-
paan yllätyksen, eikä se olisi yl-
lätys, jos sen tässä paljastaisin!

Oulunsalosta lähtöisin oleva 
lahjakkuus Saara Aalto, 20, 
nähdään tänä iltana Nelosen 
Talent-kilpailun fi naalissa. Parhaat 
kannustukset pikkutytöstä lähtien 
esiintynyt Saara, on saanut 
omasta lähipiiristä. Illan suoraan 
lähetykseen hän lupaa yllätyksen.

Pienestä pitäen klassista pianoa soittanut Saara Aalto haluaa nykyään tehdä pop-musiikkia. Hänen koskettava 
esityksensä on yleisön arvioitavana suorassa lähetyksessä tänään Nelosella Talent-fi naalissa.

Joskus vielä 
viisuihin

PETRI PUROMIES/COM.PIC


