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PÄIVYRI
Springfieldit taistelevat Simpson-ensi-illasta

Toimitus:
Katja Hedberg (017) 303 313,
Eira Juvonen-Papayiannakis
(017) 303 374
Sami Vainio (esimies) (017) 303 328
Osoite:
PL 68, 70101 Kuopio
Sähköposti:
paivyri@savonsanomat.fi
etunimi.sukunimi@savonsanomat.fi

Varhaisperuna 2 e/l,
porkkananippu 1,80 e,
punajuurinippu 2,50 e,
lanttu 2,50 e/kg, keräkaali 2,30 e/kg, kukkakaali 3,50 e/kg,
lavakurkku 1,90 e/kg,
avomaankurkku 2,20
e/kg, tomaatti 1,70
e/kg, sipulinippu 1,80
e, retiisinippu 1,30 e,
persilja- ja tillinippu
0,50-2,50 e, herne 3
e/l, purjo 2,50 e/kg,
naurisnippu 2,50 e,
raparperi 1,50 e/kg,
mansikka 3-3,50 e/l,
hauki ja lahna 4 e/kg,
kuha ja siika 10 e/kg,
muikku 5-7 e/kg,
perattu ahven 8 e/kg,
särki 2 e/kg, kirjolohi
10,50 e/kg, muikkukukko 16,50 e/kg,
ahvenkukko 18 e/kg.

Ruokavihje
LOHIKEITTO
7 dl vettä
1 tl suolaa
1 sipuli
4–6 perunaa
n. 300 g (kirjo)lohta
(tilkka kermaa)
Tilliä, ruohosipulia
Kiehuta vesi ja mausteet. Lisää perunat ja
hienonnettu sipuli.
Keitä noin 5 min.
Lisää paloiteltu lohi ja
keitä noin 15 minuuttia. (Lisää kerma.)
Ripottele pinnalle tilliä
ja ruohosipulia.

Tiedätkö?
1) Missä maassa järjestetään vuoden 2014
talviolympialaiset?
2) Minkä nimisen
yhtyeen kanssa Lauri
Tähkä tekee musiikkia?
3) Mistä maasta Sepultura-yhtye on kotoisin?
4) Missä formulatallissa ajaa kuljettaja
Lewis Hamilton?
5) Kenen kirjailijan
lausahdus on Elämä
on taistelua, ihanaa
taistelua?
6) Mihin maahan
Darfurin alue kuuluu?
7) Kuka esittää miespääosaa elokuvassa
Seikkailija Thomas
Crown?
8) Minkä yhtyeen
laulaja on Mariko?
9) Minkä urheilulajin
suomalaishuippuja
ovat Joonas Kolkka ja
Mikael Forssell?
10) Mikä on PohjoisSavon maakuntaruoka?
Vastaukset: 1) Venäjällä 2)
Elonkerjuu 3) Brasiliasta
4) McLarenilla 5) Minna
Canthin 6) Sudaniin 7)
Pierce Brosnan 8) Kwanin
9) jalkapallon 10) kalakukko

”

Satukirjan kirjoittanut urheilija Wilson Kirwa (Kodin Kuvalehti 1415/07)

oppii nukkumaan yksin, kun hänet jätetään huutamaan suljetun
oven taakse. Ei haittaa, vaikka
itku kestää puolikin tuntia.
Sitä oppia testattiin kerran. Ja
kestettiin tasan kahdeksan minuuttia.
Silittämisepisodi tuli mieleeni,
kun keväällä luin yleisönosaston
palstoilta nuorten äitien syyttelyä toisiaan kohtaan.
Yksi näet veti mutkat suoriksi
ja väitti, että valmisvaippavauvoista kasvaa hunsvotteja ellei
vallan rikollisia aikuisia. Siitä
syntyi kova riita ja kaksi äitipuoluetta: kestovaippoja suosivat hyvät äidit ja ympäristöä
kuormittavia vaippoja hankki-

vat huonot ja laiskat äidit.
Nykyiset vaipat kestävät maatumatta satoja vuosia ja kuormittavat ympäristöä ihan oikeasti. Mutta taatusti ei pystytä
todistamaan, että rikollinen mieli johtuu maatumattomasta materiaalista jalkojen välissä parin
ensimmäisen ikävuoden aikana.
Vaippakeskustelu johti tietysti tuttuun kaksintaisteluun: kotiäidit ja työssäkäyvät äidit. Molemmat haukkuivat toisiaan ankarasti.
Nyt työssäkäyvien äitien pään
päälle on kasattu taas tulisia hiiliä. Yhteispohjoismaisessa lasten
hyvinvointitutkimuksessa selvisi,
että suomalaiset lapset ovat on-

nettomampia kuin muut pohjoismaiset lapset. Ja kenen on syy?
Äitien. Työssä käyvien äitien.
Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori Irmeli Järventie löysi selvän yhteyden suomalaislasten ongelmien ja äidin työssäkäynnin välillä.
Vaikka Järventie varoittaa
työssä käyvien äitien syyllistämisestä, sydänalassa jysähti.
Suomalaislapsi tulee koulusta
usein tyhjään kotiin, jossa hän
joutuu huolehtimaan syömisistään ja vaatteiden vaihdostaan.
Lapsi joutuu aikuisten toimiin,
suoritusyhteiskuntaan, joka tappaa leikkivän luovuuden. Se on
perusedellytys tasapainoiselle

minuudelle, joka on kuin talon
perusta: se joko kantaa tai kaataa koko rakennuksen.
Ihan heti en tuota usko. Leikkivä luovuus ei muutamassa
tunnissa kuole, vaikka lapsi on
yksin kotona koulun jälkeen.
Oma rauha saattaa olla onnea.
Suomessa on molempien vanhempien käytävä töissä. Äitien
syyllistämisen sijaan yhteiskuntaa ja työelämää pitää muuttaa
niin, että vanhemmat jaksavat
kotona peuhata ja leikkiä lastensa kanssa. Olla yhdessä.
eira.juvonen-papayiannakis@savonsanomat.fi
●

Kirjoittaja on Savon Sanomien
toimittaja

Tamonas Novas luottaa
omiin taitoihin ja jaettuihin
tunteisiin.
tamonat.
Ja tamonat ovat yhtä kuin...?
– Kaikki esperantoa ymmärtävät kyllä sen tietävät, Jorma
Kinnunen selvittää.
Okei, antaa olla. Tärkeintä
lienee se, että Tamonas Novas
tekee omaa musiikkia. Muiden
tallaamilla poluilla kulkeminen
ei enää kiinnosta.
– Minä teen kappaleet ja
yhdessä viimeistellään sovitukset, Kinnunen kertoo.

MEIDÄN BÄNDI 4/4
KUOPIO
Jaana Hiltunen

J

os bändin nimi on
Tamonas Novas, onhan
se varma, että ainakin
yhteen lehteen orkesteri
haastattelunsa saa. Se lehti on
edessäsi. Tamonas Novas kun
sattuu olemaan toisinpäin
Savon Sanomat.
– Ai, en ole huomannutkaan.
Bändin nimi syntyi niin, että
unessa mies lensi palavalla
piirakalla ikkunasta sisään ja
sanoi, että perusta bändi nimeltä Tamonas Novas, selittää
bändin laulaja-kitaristi Jorma
Kinnunen.
Ja niin vakavissaan kuin
alakoulun rehtori ikinä vaan
voi. Bändikavereita väkisin
vähän naurattaa.
No mitäs tämä Tamonas
Novas sitten tarkoittaa?
– Se on esperantoa. Uudet

Omat biisit
antavat haastetta
”Yhdessä” pitää Kinnusen
lisäksi sisällään basisti Sami
Tiaisen, rumpali Jarmo Partasen, kosketinsoittaja-laulaja
Tuomas Yläkorholan ja
kitaristi-kosketinsoittaja Heikki Hintikan. Viimeksi mainittu
ei päässyt haastatteluun paikalle, joten Hintikasta heitetään
herjaa sen minkä ehditään.
Mutta hellyyttävästi, tietenkin.
– Hintikan vaimolle muuten

Tamonas Novas (vas. Jorma Kinnunen, Jarmo Partanen, Tuomas Yläkorhola ja Sami Tiainen) aloittaa keikat tuoreella kokoonpanollaan elokuussa. KUVAT: TOUKO HUJANEN
terkkuja!
Tamonas Novas esittää
suomenkielistä melodista
poprockia. Bändi on ollut
kasassa pari vuotta. Nykyiseen
muotoonsa se hitsautui vasta
toukokuussa, kun rumpali
Partanen liittyi joukkoon.
Orkesterin ohjelmistossa on
yli 30 omaa biisiä. Mausteeksi
vedetään muutamia covereita,
joiden suomennokset on itse
tehty. Kappaleissa tärkeintä
ovat tarinat.

– Aikuisen miehen ihmissuhde-elämästähän sanoitukset
yleensä kertovat, Tuomas
Yläkorhola tiivistää.
Jarmo Partanen sanoo, että
omien biisien vetäminen on
haastavaa.
– Olen soittanut ennen
coverbändeissä ja niissä saattoi
aina matkia muita. Tässä joutuu keskittymään ihan eri
tavalla, Partanen kertoo.
– Olisihan covereita soittamalla paljon helpompi saada

keikkoja. Nykyään yleisöä
vetävät bilebändit ja raskaampi
musiikki, Jorma Kinnunen
sanoo.
– Niin, eihän me olla mikään
kaikkein muodikkain bändi,
Yläkorhola heittää.
– Eikä se ole tarkoituskaan.
Omaksi iloksi tätä tehdään,
töiden vastapainoksi, Kinnunen jatkaa.
Töitä muusikoilla riittääkin.
Kinnunen on Snellmanin
koulun rehtori, Partanen

suunnittelijana KYSillä. Yläkorhola toimii luokanopettajana Toivalassa ja Hintikka
AD:na mainostoimisto Crealabissa. Sami Tiainen on porukan ainoa ”ammattilainen”.
Hän opiskelee musiikkipedagogiksi.
– Sami on kova musiikkimies ja tietää mikä kuulostaa
hyvältä.
Se onkin tärkeää. Emme
tahdo tyytyä perushommaan,
Jarmo Partanen kertoo.

– Niin, ei me haluta mitään
Get Onia vetää koko ajan.
Oma tunne on tärkeintä, Jorma
Kinnunen sanoo.
Kinnusen joulukuussa ilmestyneeltä Ihon alle -levyltä
löytyykin kappaleita, joiden
kautta Tamonas Novas on se
mikä on. Aikuisen miehen oodi
elämälle.
●

Meidän bändi -juttusarjassa
tutustuttiin kuopiolaisiin bändeihin.
● www.tamonasnovas.net

”Valtionvarainministerikin jammaili yleisön joukossa”
Meistä kaksi, Sami ja Heikki,
ovat Pohjois-Karjalasta kotoisin, joten vastataan että Sami ja
Heikki. Muut kun ovat savolaisia, eikä savolaisia voi suoranuottisiksi kutsua. Ja Heikki
vastataan siksikin, että se ei ole
nyt paikalla.
Kovaäänisin?
Tuomas. Yläkoulun opettajana on tottunut pitämään ääntä.
Ajatus saattaa kyllä katketa,
mutta puhe ei.
Mahtuuko porukkaan totista

KUOPIO
Jaana Hiltunen

Tamonas Novasin soittajat, kuka teistä on porukan seremoniamestari?
Jorma. Tekee biisit ja laulaa.
Kuka taiteellisesti ajateltuna
määrää tahdin?
Melko tasapuolisia ollaan.
Mutta pääpiirteittäin niin, että
Jormalta tulee ideat, joita Sami
sitten jalostaa.
Porukan suoranuottisin?
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torvensoittajaa?
Jarmo tai Sami. Varsinkin
Sami puhuu harvoin, mutta
kun puhuu niin täyttä asiaa.
Kuuluuko koskaan soraääniä ja
kenen suusta?
Kritiikkiä annetaan terveellä
tavalla. Tyylikkäästi ollaan hoidettu edellisten jäsentenkin
”syrjäänsiirtämiset”.
Ja sen jälkeen ollaan annettu
tunti turpaan tauotta. (Naurua)
Kuka luistaa roudauksesta?
Tuomas kantaa aina kevyim-

mät tavarat. Meidän miksaaja,
Paavo Pyykkö, kantaa kyllä
hyvällä asenteella.
Kuka iskee aina kauneimmat
naiset?
Eihän tähän voi vastata, koska kaikki elämme parisuhteissa. Mutta sanotaan Hintikka,
kun se on poissa.
Kuka vastaa fanipostiin?
Jorma vastaa.
Tämän lehtijutun jälkeen niitä alkaa tulla.
Noloin ja hauskin keikkamuis-

to?
Se kun Hintikka putosi lavalta. Vitsivitsi, ei se ole koskaan pudonnut.
Noloja tilanteita ei ole koskaan tullut, mitä nyt jotain
pientä.
Hauskinta on se, kun huomaa, että porukka osaa laulaa
meidän biisejä.
Levynjulkkarikeikalla Kummisedässä oli hyvä meininki.
Ja yleisön joukossa jammaili
valtionvarainministerikin.

Tamonas Novasin soittajien ikähaitari ulottuu 50-luvulta 70luvulle. Ikärasismia esiintyy kuulemma 70-lukulaisten suunnasta.

KUOPIO TÄNÄÄN

★★★★★

SUDOKU

Täytä jokainen ruutu
siten, että luvut 1–9
sisältyvät jokaiseen
ristikon riviin,
sarakkeeseen ja
laatikkoon vain kerran.
5
1
7
6
2
4
9
3
8

Kuopion
torihinnat
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Utsjoella on yötön yö.

– Me olemme Oikea Springfield. Samankaltaisuus sarjan ja
meidän välillämme on hämmästyttävän tarkka, Illinoisin osavaltion Springfieldin matkailutoimiston johtaja Tim Farley sanoo.
Elokuvan maailmanensi-ilta
on 26. heinäkuuta.

Rehti
serenadi
elämälle
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Nousee Kuopiossa 3.30 ja
laskee 22.58
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Nousee Helsingissä
4.14 ja laskee 22.36

Eira JuvonenPapayiannakis
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Aurinko

Niin sanottu maalaisjärki onneksi auttoi. Pohdin, että tuskin
puhdas ja pesty vaippa sen hirveämpiä pöpöjä iholle levittää
kuin mitä vauvan peräpäästä tulee. Tiedän, tiedän. Pesuainejäämistä voivat herkimmät saada
ihottumaa.
En älynnyt sanoa tälle äidille,
että mieluimmin pidän vauvaa
sylissäni kuin seison uupuneena
silityslaudan ääressä. Ja että
kumpi mahtaa olla parempi lapsen kannalta?
Vauvan sylissä pitämisenkin
tosin tuomitsi siihen aikaan vallalla ollut lastenhoitoraamattu:
Benjamin Spockin Järkevää
lastenhoitoa. Spockin oppien
mukaan lapsi kyllä nukahtaa ja

KOLUMNI

1
6
9
2
4
5
8
7
3

TÄNÄÄN
Elli, Noora, Nelli,
Eleonoora
Ortodokseilla: Jefimia,
Olga, Oili, Helga
HUOMENNA
Hermanni, Herkko,
Herman
Ortodokseilla: Kauko,
Ilari, Ilkka, Mikael,
Mikko, Veronika

S

iis etkö sinä todellakaan
silitä vaippoja? Näin päivitteli oikeasti tuttava-äiti tullessaan katsomaan
vastasyntynyttä tytärtäni. Itse
hän oli silittänyt kangasvaipat
kaikille kolmelle lapselleen.
Bakteerit kuolivat tulikuuman
raudan kosketuksessa.
Ahdistuin välittömästi. Tuore
ja hauras äiti-itsetuntoni mureni. Tunsin olevani kauhea äiti,
kun suloinen vauvani ei saanut
pesun jälkeen silitettyä, bakteerivapaata sideharsoa peppunsa
ympärille.
Vaippojen pesu- ja kuivausrumbaa olisi vielä pitänyt jatkaa
loputtomalla silityssessiolla. Ei
kiitos. En jaksanut.
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Nimet

aan, että Springfield on yksi
Yhdysvaltain tavallisimmista
kaupunginnimistä.
Satiirisen sarjan 18-vuotisen
historian aikana ei ole käynyt
ilmi, mikä Yhdysvaltain kaikkiaan 34:stä Springfieldistä on
tapahtumapaikan esikuva.

Hei, pientä rajaa äitien syyllistämisessä
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Minä siunaan niitä,
jotka siunaavat sinua,
ja kiroan ne, jotka
sinua kiroavat, ja
sinun saamasi siunaus
tulee siunaukseksi
kaikille maailman
kansoille.
1. Moos. 12:3
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Päivän sana

New York: Neljätoista eri
Springfieldin kaupunkia ympäri
Yhdysvaltoja taistelee tulevan
The Simpsons Movie -elokuvan
ensi-illan isännyydestä.
Simpsonit-sarjan luoja Matt
Groening sijoitti sarjan fiktiiviseen Springfieldiin huomattu-

Kun kerron Keniassa, että Suomessa on nainen presidenttinä ja
pääministerinäkin on ollut nainen,
niin kaverit sanovat: Wilson älä satuile.

ELOKUVAT

Mäkeläinen. Kylpylähotelli Rau-

■ Perhepelipuisto

■ Star 1: Transformers klo 17 ja

halahti klo 21–03.

19.45, K11.

ROCK & KLUBIT

Rauhalahti klo 11–19.
■ Pilpan maja. Heinäntekotalkoot klo 14. Talkoolaisille tarjotaan nuotiokahvit.

■ Star 2: Pianistin sivunkääntäjä

klo 16.15, K11. Die Hard 4.0 klo 18 ja
20.30, K15.
■ Star 3: Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat klo 16, K11. Ocean´s 13
klo 17.45, K7. Pirates of the Caribbean 3: Maailman laidalla klo 17.45.

TEATTERI
■ Tammenrannan kesäteat-

■ 60-, 70- ja 80-luvun hitit.

Wanha Satama klo 22–04. K18.
Vapaa pääsy.

MUUT MENOT
■ Kuopion

Eläinpuisto. Veh-

masmäki klo 10–20.
■ Teemaviikko:

Koruviikko.

Pikku-Pietarin Torikuja.
■ Puosupoika

teri. Vehmasmäki Viulunsoittaja

Pepen Merirosvolaiva ja leikkitalo. Rau-

katolla -musikaali klo 19.

halahti klo 10–15.

TANSSIT

■ Vanhojen käsityötaitojen
työnäytöksiä kutojan tuvassa. Korttelimuseo klo 10–17.

■ Naistentanssit: Mikko

Hoksopoli.

■ Rainbow Eagle ja Rauhan

kilven opetukset. Rainbow

Eagle (Sateenkaari-Kotka) on
Amerikan Okla-Choctaw-intiaani.
Kuopion kansalaisopisto, Puistokartano.
■ Kesäillan

hartaushetki.

Yliopiston Apteekki (Puijonkatu 23)
puh. 617 1100.
■ Terveyskeskuksen päivystys klo 8–16 pääterveysasemalla

(Tulliportinkatu 15 H), Pyörön
terveysasemalla (Pyörönkaari 24),
Riistaveden terveysasemalla
(Koulutie 6) ja Vehmersalmen
terveysasemalla (Vehmersalmentie
10). Ajanvaraus ja neuvonta oman
alueen hoitajan kautta (kts. puhelinluettelo s. 101 tai www.kuopio.fi).

Honkalan tila ke klo 18.30.
■ Pihaseurat. Kuopion Korttelimuseo klo 19.

■ Yhteispäivystys KYSissä.

PÄIVYSTYS

■ Hammaslääkärien särkypäivystys, ajanvaraus puh. 186 611.

■ Apteekki: Klo 8–22 Kuopion

■ Eläinlääkäri (Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi) hätätapaukset:
■ suureläimet 0600 306 099,
■ pieneläimet 0600 306 088.
■ Turvakoti ja lastensuojelu

24 h/vrk puh. 183 393.
■ Lisää tapahtumia: www.savonsanomat.fi/tapahtuma-arena

Päivystävä hoitaja klo 16 jälkeen
puh. 174 500, lasten asiat 24 h/vrk
172 767.
Pilpan majalla pääsee heinään.

