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– Miksi tämä ”Kaarina” esiintyy lehdessä
lainausmerkkien suojassa?
– Se on tyypillistä kyseisen lehden ”journalismille”.

Pieksamäellä junan vaihtaminen Jyväskylän kautta Turkuun menevään
junaan on aina yhtä hiostavaa. Ihmiset säntäilevät kuin päättömät pässit
varmana siitä, että laiturin toisella puolella seisova juna ei odota. Mikä paniikki,
vaikka puolet matkustajista jonottaa vielä pääsyään sisälle!

TOINEN MIES (HELSINGIN SANOMAT 25.7.)

ANNE IGNATIUS

”

Päivän sana
Syntiä tekee, joka
lähimmäistään halveksii, autuas se,
joka köyhää säälii.
Joka pahaan pyrkii,
kulkee harhaan,
joka pyrkii hyvään,
saa rakkautta.
Sananl. 14: 21–22

Nimet
TÄNÄÄN
Martta
Ortodokseilla: Jorma,
Jarmo, Paraske, Eeva
HUOMENNA
Unikeonpäivä, Heidi
Ortodokseilla: Leimo,
Pauno

Aurinko
Nousee Helsingissä
4.46 ja laskee 22.06
Nousee Kuopiossa 4.11 ja
laskee 22.19
Utsjoella aurinko
pysyy horisontin
yläpuolella.

Ruokavihje
MAUSTEKURKUT
n. 60 pientä
avomaakurkkua
2 palaa inkivääriä
1 rkl kokonaisia
valkopippureita
2 rkl sinapinsiemeniä
2 sipulia
1 pala piparjuurta
mustaherukanlehtiä
kruunutilliä
2,5 l vettä
3 dl karkeaa suolaa
2 l etikkaa (10
prosenttista)
5 dl sokeria
Pese ja harjaa kurkut
huolellisesti. Huuhtele
tillinoksat ja mustaherukanlehdet. Säilö
kurkut joko kokonaisina tai viipaloituina.
Kiehauta vesi ja lisää
siihen sokeri, etikka ja
suola. Anna liemen
jäähtyä. Lado kurkut tai
viipaleet purkkeihin
kerroksittain tillinoksien ja mustaherukanlehtien kanssa. Laita
päällimmäiseksi valkopippuria ja sinapinsiemeniä sekä muutama
viipale inkivääriä ja
piparjuurta. Kaada
jäähtynyt liemi päälle ja
sulje kansi. Aseta purkit
kylmään ja odota.
Viipaleet ovat maustuneet runsaassa viikossa,
kun taas kokonaiset
kurkut ovat syötäviä
3–4 viikon kuluttua.

Tiedätkö?
1) Mikä on laulaja
Maria Lundin ääniala?
2) Missä maassa syntyi
kohukaunotar Tabe
Slioor?
3) Minkä vankilan
sisäistä huumekauppaa
puidaan parhaillaan
Iisalmen käräjäoikeudessa?
4) Missä maassa sijaitsee Sharm eli-Sheikhin
kaupunki?
5) Mitä aineita vapautuu, kun nestekaasua
poltetaan vaikkapa
pihagrillissä?
6) Minkä maan presidenttiä Gloria Macapagal Arroyota syytetään
muun muassa korruptiosta ja vaalitulosten
väärentämisestä?
7) Saako jokamiehen
oikeuksien perusteella
kerätä kanervia toisen
maalta?
8) Missä järjestetään
vuoden 2012 olympialaiset?
9) Mitä aggregaatti
tuottaa?
10) Kuka on Nilsiän
kaupunginjohtaja?
1) sopraano 2) Persiassa
(nyk. Iran) 3) Sukevan
vankilan 4) Egyptissä 5)
vesihöyryä ja hiilidioksidia
6) Filippiinien 7) ei (varpukasveja ei saa kerätä) 8)
Lontoossa 9) sähköä 10)
Jorma Autio

Suomi-ilmiö sortseissa
Jean S:n laulaja Timo Kärkkäinen kannustaa Suonenjoen mansikanpoimijoita venyttelemään ahkerasti ennen ja jälkeen suorituksen.
MINÄ VAAN KYSYN
KUOPIO
Riina Leppäranta

Y

hdentoista miehen yhtye Jean S.
täyttää tänä vuonna 14 vuotta.
Vuonna 1991 perustettu ja helmikuussa 1992 ensimmäisen keikkansa Helsingin Tavastialla soittanut
orkesteri kutsuu itseään maailman parhaaksi bailubändiksi.
Noustessaan lavalle Jean S:n herrasmiehet pukevat ylleen sortsit, lenkkarit,
tennissukat sekä mustat smokit ja kietaisevat kaulaan rusetit. Takahuoneen kätkössä bändin laulajat Timo Kärkkäinen
ja Antti Paavilainen viihtyvät kuitenkin
parhaiten kauhtuneessa t-paidassa ja
farkuissa. Paavilaisen kesämies-look
vaatii lisäksi vielä lippalakin.
Yritysjuhlien viihdyttäjästä koko kansan bilebändiksi nousseen Jean S:n kesä
kuluu tien päällä. Heinäkuussa yhtye
esiintyy yhden viikon aikana kahdeksan
kertaa.
Viime viikolla Kuopion muikkufestivaaleilla esiintynyt Jean S saapui Kuopioon Leppävirralta, ja heti muikkuja seuraavana päivänä oli vuorossa Kalajoen
merisärkkä. Tänään tiistaina yhtye nousee lavalle Somerolla.
Vaikka kesäloma onkin näille muusikoille tuntematon käsite, Kärkkäisellä ja
Paavilaisella on kuitenkin keikkojen
välissä aikaa rakkaille harrastuksille.
Paavilaisen golfmailat ovat keikkapaikallakin mukana.
Mikä on oudointa Suomen kesässä?
Antti: Se, että aurinko paistaa, se on
kummaa.
Timo: Minun mielestäni lämpö.
Mistä paheesta haluaisitte eroon?
Antti: Röökistä.
Timo: Slaissista.
Mitä on slaissi?
– Se on sellainen juttu... Kirjoita siihen
vain, että slaissi.
Mitä asiakasetukortteja teillä on lompakossa?
Antti: S-etukortti, jossa on henkilökuntatarra, Plussakortti, Ykkösbonuskortti,
Teboilin, Esson, Shellin ja St1:n kortit.
Nesteen korttia ei ole, koska siellä käy
plussakortti. Sitten on vielä Tyrskytaimenen etukortti.
Timo: Minulla on American Express ja
Tyrskytaimenen etukortti. Mitähän muita
minulla on? Ei taida olla muita. En ole
ahne. Eipäs, kun on vielä Finnairin kortti.
Mitä on rakkaus?
Antti: Parasta.
Timo: Mitenkäs se biisi nyt menee,

Jean S:n laulajille Antti Paavilaiselle ja Timo Kärkkäiselle loma on tuntematon käsite. Miehet nauttivat kuitenkin työn teostakin. He
ovat nyt unelma-ammatissaan. KUVA: OLLI NUUTINEN
rakkaus on... juu, rakkaus on lumivalkoista.
Milloin itkitte viimeksi?
Antti: Suomi-ilmiön viimeistä jaksoa
tehdessä. Suomi-ilmiön voitte katsastaa
elokuussa televisiosta.
Timo: Taisi olla viime sunnuntaina, kun
esiinnyimme vihdoin Sumiaisissa. Olemme
pitkään yrittäneet päästä sinne, ja nyt
vihdoin onnistuimme. Tämän kokoinen
bändi ja niin pieni paikkakunta, ei se ole
helppoa saada asioita järjesteltyä.
Toteutumaton unelma?
Antti: Mikähän se olisi, kun minä sen
hole-in-onenkin jo tein. Varmaankin
albatrossi.

Selittäisitkö tarkemmin?
En, albatrossi.
Timo: Loma. Sitä ei ole kyllä vielä ollut.
Kenet ottaisitte mukaan autiolle saarelle, jos vaihtoehdot ovat Taiska, Vicky
Rosti, Kake Randelin, Tapani Kansa ja
Paula Koivuniemi?
Antti: Minä ottaisin Tapsan, koska se
on Suomen kovin iskelmämies.
Timo: Minä ottaisin Kaken ihan siksi,
että se on niin hellä ja pehmeä. Kakella
on parhaat laulut. Ja Tapsa on jo Antin
kanssa.
Mitä teistä piti tulla isona?
Antti: Laulaja.
Timo: Musiikinopettaja. Enää en halua

sitä, koska elämässä on kaikkea paljon
hauskempaakin, mitä voi tehdä.
Jos olisitte limppari, olisitteko CocaCola, Jaffa, Pommac, Fanta vai Sprite?
Antti: Minä olisin Hartwallin omenalimu.
Timo: Jaa, no minä olisin varmaan
Pommac.
Mitä terveisiä lähettäisitte Suonenjoen
mansikanpoimijoille?
Antti: Torilta saa halvemmalla. Ja älkää
olko värisokeita. Kaverin ensimmäinen
työpaikka oli mansikkapellolla ja se on
puna-vihersokea.
Timo: Muistakaa venytellä ennen ja
jälkeen suorituksen.

Manga on paljon muutakin kuin lastenkulttuuria
Lassi Väänänen, KAMY:n hallituksen jäsen ja yksi näyttelyn taitelijoista.
– Halusimme näyttää mitä kaikkea manga ja anime voivat olla.

KUOPIO
Ville Seuri

Suurisilmäiset enkelinkasvot koristavat Kuopion kaupunginkirjaston aulaa.
Huomiota kiinnittävät myös
kirkkaat värit, eksoottiset kukat ja
railakas science fiction.
Piirustus- ja maalaustekniikat
vaihtelevat.
Kuopion anime- ja mangayhdistys KAMY esittelee aulassa japanilaista populaarikulttuuria paikallisena sovelluksena. Näyttelyn
23 työtä ovat kaikki paikallisten
harrastajien käsialaa.
– Näyttelyssä on esillä erilaisia
tyylejä aina pikkutytöille suunnatusta shojo-mangasta vakavaan
taiteelliseen ilmaisuun, kertoo

Kaikkea Japaniin
liittyvää
Manga on tietysti japanilaista sarjakuvaa, anime taas animaatiota
nousevan auringon maasta. Väänänen ihmettelee, että näiltä on
kestänyt niin pitkään rantautua
Suomeen.
– Täällä on totuttu näkemään
animea vain television lasten piirretyissä. Vasta viime aikoina se on
alkanut löytää laajempaakin yleisöä.
– Suosio kasvaa koko ajan.
Kaikkialla, minne manga ja anime

ovat tulleet, seurauksena on ollut
oikea buumi.
Harrastuksen kasvu on näkynyt
myös KAMY:ssä. Jäseniä on nyt
vajaa sata.
Kesän aikana yhdistys aikoo painattaa t-paitoja ja rintamerkkejä ja
nostaa jäsenmääräänsä entisestään.
Harrastus ei yleensä jää vain populaarikulttuuriin. Monen muun
tapaan Väänänen on opiskellut
hieman Japanin kieltä, ja moni
harrastaa myös karatea tai muita
japanilaisia taistelulajeja.
●

Kuopion anime- ja mangayhdistyksen näyttely Kirsikankukkia ja kalakukkoja – japanilaista populaaritaidetta Kuopiosta kaupunginkirjaston
ala-aulassa 29.7. asti.

Kuopion Muotoiluakatemiassa opiskeleva Lassi Väänänen korjailee
akryylityönsä kiinnitystä. Vieressä Essi Jouhkin lyijykynäpiirros
Lentäjä. KUVA: LASSI SIVONEN

KESÄDEKKARI 30/35:
HAPPO
Taavi Soininvaara

Veikko G. T. Nieminen kääntyi Porrassalmenkadulle Mikkelin keskustassa ja tunnusteli takkinsa taskuja ties kuinka monennen kerran: kaikki varusteet olivat mukana. Hän oli pukeutunut viimeiseen puhtaaseen kauluspaitaansa ja kantoi kädessään mustaa nahkasalkkua. Pankkiin oli
enää muutama sata metriä matkaa ja hänen pulssinsa sykki kuin mailerilla maalissa. Ainakin hän oli tällä kertaa varautunut
yllätyksiin.
Oraviston Jaska oli vuokraamassa heille
uutta menopeliä ja Noora Nurmi oli jätetty sidottuna kaupungin laitamille hylättyyn
saunabussiin. He ilmoittaisivat poliisille
mistä Noora löytyisi, heti kun kaikki olisi
ohi.
Canaletton maalauksen sisältävä muoviputkilo heilahti Niemisen kainaloon, hän
tempaisi pankin oven auki ja odotti, että
tiskin takaa rynnistäisi esiin laumoittain
poliiseja. Mutta ei.
Nieminen pääsi suoraan palvelutiskille.
"Soitin eilen siitä kahdensadan tuhannen
nostosta", hän sanoi aamu-unisen näköiselle virkailijalle ja ojensi passinsa sekä palvelukortin, josta löytyi hänen tilinumeronsa.
Koko operaatio oli ohi muutamassa minuutissa. G. T. Nieminen poistui rahoineen
ja tauluineen pankista ja kääntyi kohta Savilahdenkadulle. Nähdessään rautatieaseman hän alkoi jo uskoa, että kaikki todellakin oli sujunut ilman ongelmia.
"Me otamme nyt sen taulun", Niemisen
selän taakse ilmestynyt Börje Ahola sanoi
vahvalla äänellä.
Nieminen tunnisti tauluvarkauden tilaajan äänen heti. Hän kääntyi ja näki kolme
etelämaalaisen näköistä miestä ja Tilaajan.
Kuvitelma taulukeikan ongelmitta sujuvasta päätöksestä särkyi kerralla.
"Ja ne rahat", pienin ulkomaalaisista sanoi englanniksi.
Nieminen heilautti muoviputken olaltaan, napsautti sen kannen auki ja veti takkinsa taskusta pienen lasipullon. "Tätä minä vähän pelkäsinkin. Ja sen takia askartelin aamulla bussin akuista sen verran rikkihappoa, että tämä taulu sulaa kohta kuin
kynttilä, jos te yritätte jotakin mistä minä
en pidä."
"Hullu. Jos taulu tuhoutuu, kukaan ei
hyödy siitä", Börje Ahola hätääntyi ja ryntäsi kohti Niemistä.
G. T. Nieminen napsautti lasipullon korkin auki, piti happopulloa muoviputkilon
suulla ja hymyili omalle oveluudelleen. Kukaan ei olisi niin hullu, että yrittäisi hyökätä hänen kimppuunsa näissä asetelmissa.
Mutta miksi Tilaaja rynni yhä häntä kohti?
Sekunnin kuluttua Tilaaja tarttui Niemisen käsiin. Sitten hän tunsi kuinka Tilaaja
väänsi hänen rannettaan niin, että koko
happopullon sisältö tyhjeni muovipötköön.
Rikkihapon löyhkä oli kuvottava, taulu ja
muoviputkilo sulivat ja ilmoille nousi ohutta savua. Ulkomaalainen pikkumies kirosi
kuin vuoristorosvo.
Samassa poliisiauton sireenit ulahtivat
jossakin lähellä. G. T. Nieminen kääntyi
kohti rautatieasemaa, kun toinen tummista gorilloista tarttui hänen rahasalkkuunsa
ja tempaisi niin, että hän lensi selälleen asfaltille. Hän nousi ylös nyrkit pystyssä, katsoi liiterin kokoista tummatukkaa silmiin,
tajusi tilanteen toivottomuuden ja säntäsi
juoksuun kohti rautatieasemaa. Sireenien
ääni voimistui.
Ahola tökki mustekynällä muodottomaksi mössöksi jalkakäytävälle sulanutta
muoviputkea, kun Alberton miehet tarttuivat häneen ja lähtivät retuuttamaan kohti
autoa. He ehtivät takaisin Porrassalmenkadulle, sitten poliisiautot piirittivät rahasalkkua kantavan Alberton, hänen apulaisensa ja Börje Aholan.
"Nyt se on ohi", komisario Penttilän ääni kajahti itsevarmana. Hän käveli miesten
eteen kuin joukkojaan katsastava kenraali.
"Se G. T. Nieminen ei ole täällä. Ja taulu
taitaa olla pilalla", kulman takaa ilmestynyt konstaapeli Ström huusi, ja Penttilän
hymy hyytyi.
●

Taavi Soininvaaran kirjoittama kesädekkari
Täydellinen ryöstö ilmestyy päivittäin Päivyriosastossa. Sarja päättyy 31.7.

KUOPIO TÄNÄÄN
KERRO MEILLE
TAPAHTUMISTA!
Ilmoita tapahtumista osoitteessa
www.savonsanomat.fi/menot ,
rekisteröidy tai mene ilmoittajien
sivuille, ja jätä tapahtumatiedot
lomakkeella. Tapahtumat näkyvät
heti verkkosivujen menokalenterissa.
Sieltä toimitus valikoi tapahtumat
tälle palstalle. Jätä tietosi viikkoa
ennen tapahtumaa! Näyttelytiedot
julkaisemme kaksi kertaa viikossa,
maanantain ja perjantain lehdessä.
Helpdesk: puh. 303 238 ark. klo
8–16.
Palstan toimituksen osoite on
menot@savonsanomat.fi. Siihen voit
postittaa palstalle tarkoitettua
kuvamateriaalia. Toimituksen puhe-

lin: 303 353, to ja pe klo 10–12.

ELOKUVAT

TAPAHTUMAT

■ Star 1: Sin City klo 18 ja 20.30, K-

■ Merirosvoseikkailu Uppo-Nalle

kodissa, Rauhalahden kartanossa klo
12.
■ Tukkilaisilta Rauhalahden Jätkänkämpällä klo 17–23.
■ Levytanssit Rauhalahdessa klo
20–24.
■ Teuvo Oinas & Tanssikengät
Hotelli IsoValkeisella klo 21–03.

15.
■ Star 2: Maailmojen sota klo 17.45 ja
20, K-15.
■ Star 3: A Lot Like Love klo 18.15, K7. Star Wars Episodi 3: Sithin kosto
klo 20.15, K-11.
■ Maxim 1: Batman Begins klo 17.30
ja 20.15, K-11.
■ Maxim 2: Sahara klo 17.45, K-11. Mr
& Mrs Smith klo 20, K-15.

TEATTERI

APTEEKIT

■ Uppo-Nalle & Kujeileva kummitus

Rauhalahden Teatteriareenalla klo
18.
■ Amalian Aikamiespojat Tammenrannan kesäteatterissa (Vehmasmäki) klo 19.

■ Päivystys klo 8–23 Kuopion
Yliopiston Apteekki, Puijonkatu 23,
puh. 617 1100.

LÄÄKÄRIT
■ Terveyskeskuksen omalääkärivas-

taanotot ja päivystys klo 8–16
pääterveysasemalla Tulliportinkatu
15 H, Pyörön terveysasemalla Pyörönkaari 24, Riistaveden terveysasemalla Koulutie 6 ja Vehmersalmen
terveysasemalla Vehmersalmentie
10. Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus omahoitajilta kts. KPY:n
puhelinluettelo ss. 119–120 tai
www.kuopio.fi
(Asukas/Terveys/Omalääkärialuehaku).
■ Yhteispäivystys ympärivuorokautisena KYS:ssa, Puijonlaaksontie 2.
Päivystävä hoitaja puh. 174 500,
lasten asioissa 172 767.
■ Terveyskeskuksen hammaslääkärien ja hammashuoltajien vastaanotot, hoidon arvio ja ajanvaraus klo

8–15.30 puh. 186 611.
■ Hammaslääkärin särkypäivystys
pääterveysasemalla, Savotalo,
Tulliportinkatu 17 C. Ilmoittautuminen klo 8–10.
■ Terveydenhoitajan vastaanotto
työttömille: Kuopion yhteispalvelupiste, Vuorik. 16–18 II krs. Päivystysvastaanotto klo 9–11 ilman ajanvarausta, sopimuksen mukaan klo
11–15 ajanvarauksella. Puhelinpäivystys klo 8–9 puh. 183 995.
■ Päivystävä eläinlääkäri Kuopiossa,
Maaningalla ja Siilinjärvellä p.
0100 2828.

PALVELUNUMEROT
■ Turvakoti/kriisipäivystys lapsiperheille 24 t/vrk puh. 183 393, os.
Lastentie 5.

■ Lastensuojelun päivystys ja neuvonta klo 8–15.15 puh. 044 7181 740,
muina aikoina 183 393.
■ Kuopion kriisikeskuksen puhelinpäivystys klo 16–23 puh. 262 7738 ja
262 7733.
■ Rikosuhripäivystys poliisilaitoksella, Suokatu 44, klo 10–12. Yhdyshenkilö päivystysaikojen ulkopuolella
(24t) 040 725 6001.
■ Valtakunnallinen päivystysnumero
020 316 116 klo 13–21. Juristin
puhelinneuvonta 020 316 117 klo
17–19.
■ Lasten ja nuorten mielenterveys- ja
kuntoutuspalvelut, Tulliportinkatu 15
H 4. krs. ja Pyörönkaari 26 C klo
8–15.30. Puh. 186 111 klo 12–13.
■ Sirkkulanpuiston päihdeneuvonta:

Sateenkaari Gottlundink. 8, puh.
261 2887, Likolahti Kiveläntie 4, puh.
261 3091. Monikultt. Messi, Puijonkatu 13, puh.-fax 261 5518.
■ Kuopion A-kilta Asemakatu 5
piharakennus. Keskustelu-/ vertaisryhmä klo 18 puh. 262 0144.
■ A-klinikka, Mäkikatu 11. Sairaanhoitajan vastaanotto klo 8–11, puh.
183 672, katkaisuhoito-osasto
183 684.
■ Päihdepysäkki, Sairaalakatu 2.
Päivystys klo 10–13, puh. 183 310.
■ Palveleva puhelin 10 071 klo
20–23.
■ Irti Huumeista ry:n puhelin
020 322 388 (pvm) klo 18–21.
Läheisryhmätiedustelut 040
845 9052.

