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Uutiset: Miten asuntomark-

kinoihin vaikuttaa se, että 

asuntojen reaalihinnat ovat 

putoamassa ja lainojen 

reaalikorot miinuksella?

Kuvagalleria: Bensapihi 

uutuusauto esiteltiin 

Intiassa: litralla pääsee

35 kilometriä. 

Uutiset: Presidentinvaalien 

ulkomainonta alkaa 

tänään. Miten ammattilaiset 

arvioivat vaalijulisteita?

Thesis of Evil: Oululainen 

animaatioelokuva Thesis 

of Evil on nähtävillä 

verkkolehdessä.

Urheilu: Suomi taisteli lop-

puottelupaikasta Ruotsia 

vastaan jääkiekon nuorten 

MM-välierässä keskiviikon 

vastaisena yönä.

Uutiset: Voiko myrsky 

heikentää talojen rakenteita 

niin, että pienikin myräkkä 

saattaa irrottaa kattoa?

Aina ajassa
Pohjois-Suomen 

johtava uutiskone

joka päivä, 

kellon ympäri. 

www.kaleva.fi

Lukijakuva: Työkaveri Sää OulussaSeuraa verkossa: Tour de SkiVerkossa tapahtuu

Pysyvätkö 
suomalaiset 
pystyssä sprintissä?

HUOMENNA
Risotto on nopeasti syntyvä herkku
Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan 

oikea riisilaji ja malttia pysyä kauhan varressa.

TÄNÄÄN
Oulussa ei hamstrattu dieseliä
Oulussa ei hamstrattu polttoainetta, vaikka vuodenvaihteessa 

voimaan tullut veronkorotus nosti etenkin dieselin hintaa 

tuntuvasti. Diesel maksaa monilla huoltoasemilla jo enemmän 

kuin bensa. Halvinta polttoaine on lähes aina kylmäasemalla, sillä 

huoltoasemien palvelut nostavat myös menoveden hintaa.

OULU & SEUTU 4

Haukipudas elää viimeistä vuottaan
Ensi vuonna tähän aikaan Haukiputaan kuntaa ei enää ole. 

Kuntalaiset eivät pelkää liitosta, mutta huoli palveluiden ja töiden 

säilymisestä alueella on monen mielessä. 

OULU&SEUTU 5

Kainuun malli kummittelee yhä
Jo saattohoitoon peitelty Kainuun hallintokokeilu on maakunnan 

kansanedustajien mielestä niin tärkeä, että sen jatkamista on vielä 

kerran syytä yrittää.

KOTIMAA 6

Säästäminen vaihtelee Suomen eri kolkissa
Eri puolilla Suomea säästetään ja sijoitetaan eri tavalla. Nordean 

tutkimuksen mukaan Pohjois-Suomessa esimerkiksi säästetään 

erityisesti rahastoihin. Länsisuomalaiset taas osoittautuvat 

erittäin itsevarmoiksi säästäjiksi. Useimmiten suomalaiset 

kuitenkin säästävät ilman suunnitelmaa.

RAHA 9

Lähteenmäki jatkaa nousuaan
21-vuotias Krista Lähteenmäki nousi Tour de Ski -kiertueen 

viidennen etapin jälkeen parhaaksi suomalaiseksi. Lähteenmäki 

ohitti Aino-Kaisa Saarisen ja on kokonaiskilpailussa neljäntenä.

URHEILU 14

67
Neljännesvuosisata muotoilun puolesta
Pohjois-Suomen 

taideteolliset 

suunnittelijat ry Proto 

täyttää tänä vuonna 

neljännesvuosisadan. 

Juhlavuoden kunniaksi 

Galleria 5:ssä on avattu 

yhdistyksen jäsenten 

töitä esittelevä Prototyyppi 

2012 -näyttely. 

Helmikuussa 

näyttely lähtee 

maakuntakierrokselle.

KULTTUURI 19

Venäjä iski ihmisoikeuksilla
Kauniista ajatuksestaan huolimatta Venäjän ulkoministeriön 

vuodenvaihteessa julkaisemaa ihmisoikeusraporttia on vaikea 

nähdä muuksi kuin läntisen maailman iskemiseksi sen omilla 

aseilla.

PÄÄKIRJOITUS 22

Mikä pilasi joulukinkun?
Miksi tuoresuolattu juhlakinkku ei näyttänyt vahingossa 

ylikypsäksi paistettunakaan kuivalta, vaikka nestettä oli kertynyt 

paistopannulle toista litraa?

LUKIJALTA 23

MOOTTORI  25
Turvavälin tärkeys 
korostuu talviajossa

Presidentinvaali  Kristillisdemokraattien Sari Essayah uskoo, että hänen arvomaailmallaan on kannatusta 

Pohjois-Suomessa. Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mielestä presidentinvaali on myös poliittinen linjavaali.

Marja Leskinen Kaleva

OULU Vasemmistoliiton presi-
denttiehdokas, kulttuuri-, ja ur-
heiluministeri Paavo Arhinmä-
ki ei osaa olla ölövinä eikä rös-
sypottukaan ole kovin tuttu ruo-
ka, mutta oululaisten ja pohjoi-
sen ihmisten leppoisuutta inno-
kas jalkapallofani arvostaa. Poh-
jois-Suomi Lappia myöten on 
tullut tutuksi puoluetoiminnan 
kautta, mutta sukujuuriakin löy-
tyy muun muassa Haapavedeltä.

Paavo Arhinmäki, ossaakko nää 
olla ölövinä ja tiijäkkö nää, mitä 
se tarkoittaa?
”En tiijä. Kuulostaa siltä, että ol-
la rentona.”

Tiedätkö, mitä ovat rössypotut 
ja oletko koskaan syönyt niitä?
”Ymmärtääkseni olen syönyt nii-
tä. Rössypottuhan nousi valta-
kunnalliseen julkisuuteen, kun 
Liisa Jaakonsaari toi sitä Rössy-
pottuseuran kautta esille ja tun-
netuksi eduskunnassa. Eikö niis-
sä ole jotakin paistetun perunan 
tapaista? Ai veripalttua? Sitten 
en ole tainnut sitä syödä.”

Mikä on Oulun ja oululaisten 
paras ominaisuus?
”Olen huomannut, että oulu-

laiset ovat leppoisaa porukkaa, 
kuten pohjoispohjanmaalaiset 
muutenkin, eivätkä mitään tur-
han tärkeitä. Minulla on suku-
juuria Haapavedellä, joten tun-
nen alueen ihmisiä.”

Kuka on merkittävin 
elossa oleva oululainen?
”Merkittävin elossa oleva oulu-
lainen on presidentti Martti Ah-
tisaari, vaikka en kaikista hänen 
poliittisista linjoistaan olekaan 
samaa mieltä. On hienoa, että 
hän on saanut Nobelin rauhan-
palkinnon.”

Kuinka usein lomailet 
Pohjois-Suomessa?
”Olen kiertänyt Pohjois-Suomea 
huolella ja monet kerrat, että ne 
harvat lomat mitä minulla on, 
vietän kotisohvalla. Lappia olen 
kiertänyt myös, ja kaikki muut 
perukat on käytynä, mutta ihan 
pohjoisimmassa osassa en ole 
käynyt. Sen sijaan käsivarren 
Lapissa olen käynyt vaeltamas-
sa. Olikohan minulla nyt neljäs 
tai viides kerta Oulussa, eli tääl-
läkin tulee käytyä.”

Onko sinulla 
pohjoissuomalaisia ystäviä tai 
tuttavia? 

”Jonkun verran tuttavia ja myös 
sukulaisia. Puoluetoiminnan 
kautta on tullut tuttuja eri puo-
lilta Pohjois-Suomea, Oulusta, 
Kainuusta ja Koillismaalta. Myös 
urheilun ja kulttuurin kautta on 
tullut tuttuja pohjoisesta.”

Miksi juuri oululaisten pitäisi 
kiinnostua vaalikampanjastasi?
”Jos edustamani arvot ja asi-
at tuntuvat oikeilta ja tärkeiltä. 
Presidentinvaalit ovat myös po-
liittiset linjavaalit. Toivon, että 
suomalaiset miettivät sydämes-
sään, mitkä asiat heille ovat tär-
keitä ja äänestävät sen mukaan. 
Vasemmistoliitto on esimerkiksi 
aina puolustanut sitä näkemys-
tä, että koko Suomi pidetään 
asuttuna.”

Tekisitkö presidenttinä 
maakuntamatkan Ouluun? 
”Varmasti, kuten tähänkin as-
ti olen käynyt, tekisin matkan 
myös presidenttinä.”

Kaleva kysyy kaikilta Oulussa vie-

railevilta presidenttiehdokkailta 

oululaisuuteen liittyviä kysymyk-

siä. Ehdokkaat tekevät myös pii-

rustustehtävän, jossa selvitetään, 

mitä heille tulee ensimmäisenä 

mieleen Oulusta.

Arhinmäki arvostaa 
oululaisten leppoisuutta

Kommentti 

Marja Leskinen
marja.leskinen@kaleva.fi

”Eikö täällä voisi olla vaikka joku 
esiintyjä pitämässä yleisön lämpi-
mänä ja tunnelmassa? Vaikka jo-
ku yhtye, eikö se sopisi kulttuuri-
ministerille hyvin?”, kysyy vasem-
mistoliiton presidenttiehdokasta 
Paavo Arhinmäkeä kauppakes-
kus Zeppeliinissä odotteleva mies.

Muutaman kymmenen kuuli-
jan joukko, pääasiassa vanhempia 
miehiä, odottaa kelin myöhästyt-
tämää ehdokas Arhinmäkeä. 

Ehdokkaista nuorin on jo koke-
nut poliitikko, vaikka onkin 35-vuo-
tiaana ikänsä puolesta outo lintu 
presidenttikilvassa. Ikä voi kuiten-
kin olla myös hänen valttinsa, jo-
ka saa nuoria äänestäjiä liikkeelle.

Tämä näkemys ei tosin saa vah-
vistusta ainakaan Kempeleessä. 

Monelle sanavalmis ja näke-
myksiään ärhäkästikin puolusta-
va Arhinmäki kelpaisi ehdokkaa-
na, mutta ongelman muodostaa 
puolue, jonka arvoissa on mo-
nen mielestä liikaa kaikuja men-
neestä maailmasta.

Nuori mies 
ja konkarit

Tämä saha on vanha palvelija.

HUPE

Jopa puoleen liikenneonnettomuuksista liittyy kuljettajan 

tahallinen riskinotto. Talviliikenteessä yhden keskeisen 

vaaratekijän muodostaa riittävän  turvavälin 

merkityksen unohtaminen.

LAURI PONKALA

JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA

Kristillisdemokraattien presidenttiehdokas, europarlamentaarikko Sari Essayah piirsi aamupuurolla Kauppahallissa omakuvanaan Oulunkin 

katukuvaan sopivan urheilullisen vauhtimimmin, joka porhaltaa tukka putkella askeleen muita edellä. Essayah kampanjoi tiistaina Oulussa, 

Kempeleessä, Raahessa ja Kokkolassa.

Mirja Niemitalo Kaleva

OULU KD:n presidenttiehdok-
kaalle Sari Essayahille tulee 
Oulusta mieleen sitkeät taisteli-
jat, jotka ovat ammentaneet voi-
mansa pohjoisuudesta ja merel-
lisyydestä. Oikea asenne on hä-
nen mukaansa anti, jonka oulu-
laiset tarjoavat muille.

Sari Essayah, ossaakko nää olla 
ölövinä ja tiijäkkö nää, mitä se 
tarkoittaa?
”Ölövinä, onkohan se olla ole-
vinaan. Olen vähän huono täs-
sä ölövinään olemisessa, mutta 

ymmärrän mistä on kyse.”

Tiedätkö, mitä ovat rössypotut 
ja oletko koskaan syönyt niitä?
”Rössypottu on tällainen veri-
palttuseos, joka keitetään pe-
runoiden kanssa. En ole syönyt 
rössypottua, mutta savolaisena 
mykykeitto on minulle tuttu.”

Mikä on Oulun ja oululaisten 
paras ominaisuus?
”Ouluun liittyy vahvasti innova-
tiivisuus ja yritteliäisyys. Se on 
mielikuva, joka tulee vahvas-
ti Oulusta mieleen. Luulen, et-

tä pohjoisuus ja merellisyys ovat 
tehneet oululaisista sitkeitä tais-
telijoita. Täällä ei ole jääty itke-
mään olosuhteita, vaan on otet-
tu tulevaisuus omiin käsiin. Se 
on oululaisten anti koko Suo-
men näkökulmasta.”

Kuka on merkittävin elossa 
oleva oululainen?
”Ahtisaari nyt ainakin katsotaan 
oululaiseksi, vaikka hänellä on 
ollut asuinpaikkoja muuallakin 
Suomessa. Ahtisaari on suoma-
lainen rauhannobelisti ja tehnyt 
merkittävää työtä kriisien ratkai-

sijana, sitä kyllä arvostan.”

Kuinka usein lomailet Pohjois-
Suomessa?
”Täytyy sanoa, että nyt on joku-
nen vuosi mennyt, mutta ennen 
Brysselin työkomennusta olen 
käynyt matkailukeskuksissa La-
pissa Saariselästä alkaen, Oulus-
sa Edenissä, Kuusamossa Rukal-
la ja urheiluaikana Sotkamossa 
Vuokatissa leireillä ja senkin jäl-
keen lomalla perheen kanssa.”

Onko Sinulla pohjois-
suomalaisia ystäviä tai tuttavia?

”Juureni ovat Pohjois-Savossa ja 
ukki oli Kainuun puolelta. Ystä-
viä ja tuttuja on politiikan saralta 
eri puolilla. Oulussa Marja-Lee-
na Kemppainen on ystävä po-
litiikassa, mutta myös muuten. 
Olen käynyt täällä paikallises-
sa helluntaiseurakunnassa pu-
humassa. Käyn edelleen myös 
evankelioimassa nuorten ja nais-
ten aamukahvitapahtumissa.”

Miksi juuri oululaisten pitäisi 
kiinnostua vaalikampanjastasi?
”Teemat ja asiat, joita pidän esil-
lä, saavat todennäköisesti vasta-

kaikua myös Pohjois-Suomes-
sa. Olen pitänyt tärkeänä lähim-
mäisyhteiskunnan ajatusta, et-
tä perhe ja ihmisen lähiyhteisö 
ovat yhteiskunnan peruspilari. 
Meillä voidaan täsmälleen niin 
hyvin kuin lähiyhteisöissä voi-
daan. Arvopohja, ulko- ja turval-
lisuuspolitiikkaa ja EU:n kehitys-
suunta koetaan tärkeiksi. Nämä 
ovat olleet teemoja, joista ihmi-
set ovat tulleet puhumaan.”

Tekisitkö presidenttinä 
maakuntamatkan Ouluun?
”Totta kai!”

Essayah pitää oululaisia sitkeinä  taistelijoina

Kommentti

Mirja Niemitalo
mirja.niemitalo@kaleva.fi

Kristillisdemokraattien presi-
denttiehdokas, europarlamen-
taarikko Sari Essayah ei säiky 
matalaa gallupkannatusta. Essa-
yahin mukaan muut ehdokkaat 
ovat joka tapauksessa lähteneet 
kisaan takamatkalta verrattuna 
kokoomuksen Sauli Niinistöön, 
joka on koko ajan saanut omaa 
puoluettaan korkeampia kanna-
tuslukemia. Essayah luottaa vie-
lä mahdollisuuksiinsa. Muuta ei 
tässä vaiheessa voi tietenkään 
sanoakaan.

Essayah on huippu-urheili-
ja, joka on tottunut arvioimaan 
voimansa, eikä hötkyile muiden 
mukana. Rehdin kampanjan va-
raan laskeva Essayah ei suostu 
sanomaan pahaa sanaa kilpa-

kumppaneistaan, vaan keskittyy 
kilpailuhenkisenä omaan suori-
tukseensa.

Poliittinen tavoite onkin kau-
empana kuin menossa olevissa 
presidentinvaaleissa. President-
titenteissä hankittu pätevyys ja 
valtakunnallinen näkyvyys ei-
vät kertaudu puolueen kanna-
tuskasvuna, mutta siitä on hen-
kilökohtaista hyötyä, kun nimi, 
kuva ja jokunen mielipide ovat 
suurelle yleisölle tuttuja.

Vaikka Essayah ei näissä vaa-
leissa korkealle nousisikaan, on 
hänellä kristillisdemokraateissa 
edessään loistava tulevaisuus. 
Puheenjohtaja, sisäministeri Päi-
vi Räsänen ei jatka ikuisuuksia 
johdossa. Räsänen on luotsan-
nut puoluetta vuodesta 2004 ja 
seuraava puoluekokous on 2013.

Oululainen kaupunginvaltuu-
tettu ja ex-kansanedustaja Mar-
ja-Leena Kemppainen (kd.) pi-
tää Essayahia Räsäsen luonteva-
na seuraajana. Se tietäisi myös 
ministerivaihdosta.

”Se on kuitenkin puolueko-
kouksessa keskusteltava asia”, 
Kemppainen toteaa.

Vauhtimimmi 
askeleen edellä

PEKKA PEURA

Presidenttiehdokas Paavo Arhinmäki luonnosteli Toripolliisin, 

kun Kaleva pyysi häntä piirtämään ensimmäisenä Oulusta 

mieleen tulevan asian. 

RISTO RASILA
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Arvojaan kampanjoiva kaksikko

Juhlanäyttelyssä on esillä myös 

Sirpa Kivilompolon paperiuurnia.


