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Vuoden 2019 alkupuolella toteutuu lappilaisittain 
merkittävä liiketoimintajärjestely, kun Energiapola-
rin ja kainuulaisen Loisteen sähkönmyynti yhdiste-

tään Loiste Sähkönmyynti Oy:ksi. Energia-alalla on jo pa-
risen kymmentä vuotta puhuttu ja odotettu myyntiyhti-
öiden yhdistymisiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Vasta 
viimeisten parin vuoden aikana kehitys on saanut todel-
la vauhtia rattaisiin, ja lähiaikaan mahtuu ainakin kaksi vas-
taavaa yhdistymistä.

Loiste on aktiivinen toimija koko Suomessa, ja lappilaisit-
tain yhdistyminen merkitseekin lisää vahvuutta ja leveäm-
piä hartioita kaikkeen tekemiseen. – Asiakkaiden asema 
muutoksessa on vahva ja tulevaisuuden sähkömarkkinoil-
la se vain vahvistuu, sanoo Energiapolarin hallituksen pu-
heenjohtaja Tapio Jalonen. Hän valottaa yhteenliittymisen 
taustoja ja tulevaisuutta sivuilla 4-5.

Asiakasviestintä muuttaa muotoaan
Lapin energiayhtiöiden yhteinen asiakaslehti Asiakaspo-
lar on ilmestynyt katkeamattomasti 20 vuotta. Ensimmäi-
nen Isommus-niminen lehti jaettiin koteihimme kesäkuus-
sa 1998. Juuri tuolloin kotitaloudet olivat pääsemässä kil-
pailuttamaan sähkösopimuksiaan vapaasti. Kahden vuo-
sikymmenen aikana on siirrytty tyyppikuormituskäyrien 
käytöstä etäluettaviin mittareihin ja kulutusta seurataan 
tunneittain. Eilisen tarkka todellinen käyttö on jo tänään 
kaikkien sähkökaupan osapuolten käytössä.

Alkuvuosina saimme selittää melkein joka lehdessä säh-
kömarkkinalaista johtuvaa myynnin ja siirron jakautumis-
ta erillisiksi liiketoiminnoiksi, kuten myös perustella suo-
malaisittain ainutlaatuisen Isommus-Energia Oy:n syntyä 

ja hyötyjä asiakkaillemme. Myynnin ja siirron roolit eivät 
edelleenkään ole kaikille selvät, ja hieman hämmentävää 
on sekin, että monissa sen ajan teksteissä on paljon lausei-
ta, jotka voisi maailman muuttumisesta huolimatta siirtää 
suoraan tähän päivään.

Uusien tuulien myötä nykymuotoinen Asiakas- 
polar loppuu, mutta yhteydenpitomme toki jatkuu! 
Sähkönmyynnin asiakasviestintä Lapin ja koko Suomen 
energia-asioista siirtyy ajan hengen mukaisesti yhä enem-
män sähköiseen muotoon. Näistä kerromme myöhem-
min lisää, mutta jo nyt on hyvä varmistaa, että oma sähkö-
posti on tallennettuna asiakaspalvelussamme. Kannattaa 
myös jo nyt käydä tilaamassa uutiskirjeemme osoitteessa  
www.energiapolar.fi. 

Lappilaiset verkkoyhtiöt luonnollisesti päättävät itse 
oman asiakaslehtensä jatkosta.

Lapin energiayhtiöiden puolesta minulla on ilo ja 
kunnia kiittää Teitä hyvät asiakkaamme kuluneesta  
vuodesta ja toivottaa mitä parhainta joulunaikaa  
läheisten kesken.

Hyvää Joulua ja 
Loistavaa Uutta Vuotta 2019!
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TEKSTI: PÄIVI ALAOJA
KUVA: SAMULI SARASTE

Energiapolar ja Loiste yhdistävät sähkönmyynnin:

LOISTE
SÄHKÖNMYYNTI OY
on pohjoisesta 
ponnistava vahva 
valtakunnallinen toimija
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Hyvä asiakaskokemus on ollut Energiapolarille tärkeä painopiste 
ja kehittämisen kohde alusta saakka, ja niin on edelleenkin. 
Loistekin on satsannut asiakaspalveluun määrätietoisesti ja 

molempien yhtiöiden asiakkaista peräti kahdeksan kymmenestä 
suosittelee meitä. 

Energiapolarin hallituksen puheenjohtaja Tapio Jalonen on mie-
lissään yhteistyöstä. – Haluamme olla jatkossakin helposti lähestyt-
tävä ja asiakkaitamme kuunteleva sähkön myyntiyhtiö, hän toteaa 
painokkaasti. 

Sähkökaupan palveluiden siirtyminen verkkoon ja digitaalisiksi pal-
veluiksi pakottaa kuitenkin miettimään asioita uudella tavalla. Asi-
akkaiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon, pitää meidänkin tietysti 

Kun Energiapolar ja Loiste päättivät lyödä 

hynttyyt yhteen, oli päällimmäisenä ajatuksena 

taata lappilaisille ja kainuulaisille asiakkaille 

kilpailukykyinen, vahva ja tulevaisuuteen 

katsova kumppani.  Kumppani, jonka puntti 

ei hevin tutise kokonsa vuoksi. Uudella Loiste 

Sähkönmyynti -yhtiöllä on hartioita vähintään 

tuplasti se määrä mitä Energiapolarilla olisi 

yksistään. Toinen keskeinen ajatus oli koko 

Suomessa palveluihin ja kasvuun kykenevän 

toimijan luominen. Uusi myyntiyhtiö on 

Suomen viidenneksi suurin ja painii aiempaa 

huomattavasti vahvemmassa sarjassa myös 

tulevissa markkinamuutoksissa.
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Kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asema säilyy 
muutoksessa vahvana. Kaikki sopimukset 

ja sopimusten ehdot siirtyvät sellaisenaan 
uudelle yhtiölle, ja asiakkaamme tulevat 
vielä saamaan muutoksesta tarkemmin 

kertovat asiakaskirjeet. 
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Uusi yhtiömme - Loiste Sähkönmyynti - ponnistaa pohjoisesta ja kasvaa jo nyt koko Suomes-
sa. Loisteen tunnetun brändin ja vahvan markkina-aseman ansiosta yhtiö saa lentävän läh-
dön, sanoo Energiapolarin hallituksen puheenjohtaja Tapio Jalonen.

sinne siirtyä. - Lapissa ja Kainuussa kehitys kulkee samaa latua kuin 
muuallakin Suomessa, sanoo Jalonen. Asiakkaat tulevat tulevaisuu-
den markkinoilla keskeisiksi toimijoiksi, asiakastarpeet tulevat eriy-
tymään eli asiakkaat tarvitsevat yksilöllisempiä tuotteita ja palveluja.

Kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asema säilyy muutoksessa vahvana. 
Kaikki sopimukset ja sopimusten ehdot siirtyvät sellaisenaan uudelle 
yhtiölle, ja asiakkaamme tulevat vielä saamaan muutoksesta tarkem-
min kertovat asiakaskirjeet. 

Uusi pohjoissuomalainen Loiste Sähkönmyynti Oy syntyy alku-
vuonna 2019, kun Energiapolarin sähkönmyyntiliiketoiminta siirtyy 
uuteen yhtiöön eikä viranomaisten taholta ole nähty esteitä muutok-
selle. Alkuvaiheessa noin 200 000 asiakkaan yhtiön yhteenlaskettu 
liikevaihto nousee yli 100 miljoonan euron. 

Energiapolar on lappilaisten verkkoyhtiöiden kokonaan omista-

Isommus-Energia (nyk. Energiapolar) perustet-
tiin vuonna 1995 aluksi keskinäiseksi sähkön-
hankintayhtiöksi juuri avautuneille yritysten 
vapaille sähkömarkkinoille. Sähkön myyntitoi-
mintaa alettiin laajemmin käynnistää tammi-
kuussa 1998, kun kuluttajillekin oli avautumassa 
mahdollisuus kilpailuttaa sähköenergiansa april-
lipäivästä 1.4.1998 alkaen. Viisi vuotta myöhem-
min vuonna 2003 päätettiin yhdistää Isommus-
Energia Oy:n ja Kempeleessä toimivan Suomen 
Energiakauppa Oy:n sähkönmyynnit valtakun-
nalliseksi toiminnaksi. Järjestelyssä Fortumista 
tuli yhtiön suurin osakas, ja yhtiön nimi muu-
tettiin Energiapolar Oy:ksi. Lappilainen revon-
tuliteemainen Isommus-brändikuva jätettiin 
kuitenkin voimaan. Seuraava muutos tapahtui 
vuonna 2010, kun Oulun Seudun Sähkö halusi 
perustaa oman alueensa asiakkaille itsenäisen 
myyntiyhtiön. Samaan aikaan myös Fortum 
irtautui Energiapolarista ja vei Koillismaan asi-
akkuudet mennessään. Näin Energiapolar palasi 
takaisin aidosti lappilaiseksi toimijaksi. Tutkitusti 
luotettavaan brändikuvaan tehtiin pieni lappi-
laisuutta korostava lisäys – syntyi Energiapolar 
Lapista. Alkuvuonna 2019 sähkönmyynti yhdis-
tetään Loiste-konsernin sähkönmyyntiin, ja syn-
tyy uusi Loiste Sähkönmyynti Oy.

ENERGIAPOLARIN 
LYHYT HISTORIA 

1995-2018

ma myyntiyhtiö, joka saa liiketoiminnan vastineeksi uuden Loiste 
Sähkönmyynti Oy:n osakkeita. Lapin verkkoyhtiöt omistavat siten 
Energiapolarin kautta uuttakin myyntiyhtiötä.  Loiste-konsernin 
omistavat Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta. 

Loiste-konserni – saat aina enemmän kuin energiaa
Loiste-konserni on suomalainen energiayhtiö sadan vuoden kokemuksella. 
Vuonna 2017 Loisteen sähkönmyynnin liikevaihto oli noin 70 miljoonaa euroa. 
Loiste Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta sekä sähköverkon rakennuttami-
sesta, käytöstä ja kunnossapidosta Kainuun alueella. Loiste Lämpö Oy tarjoaa 
kaukolämpöä Kajaanissa. 

Energiapolar LAPISTA.
Energiapolar Oy on ollut sähkömarkkinoiden edelläkävijä usean omistajan 
myyntiyhtiönä. Vuonna 2017 liikevaihto oli noin 40 miljoonaa euroa. Energia-
polar on toiminut vuodesta 1995 lappilaisten omana sähkönmyyjänä. Yhtiön 
omistavat Rovakaira Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Tornionlaakson Sähkö 
Oy, Koillis-Lapin Sähkö Oy, Muonion sähköosuuskunta, Enontekiön Sähkö Oy 
ja Pellon Sähkö Oy. 
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Voisi olettaa, että säiden muuttuessa 
koko ajan yhä arvaamattomammiksi 
myös eläimien vuosikalenteri menisi 

sekaisin. Käykö niin, että plusasteiden vallites-
sa vielä marraskuussa karhua ei väsytäkään, 
naali ei vaihdakaan turkkiaan talviväreihin ei-
kä majavaa huvita kerätä oksia talven varalle? 

Intendentti Mari Heikkilä on nähnyt Ra-
nuan eläinpuiston eläinten valmistautumi-
sen talveen jo neljänätoista syksynä.      

– Ilmaston muuttuminen näkyy yllättävän 
vähän tuolla tavalla. Esimerkiksi meidän 
karhumme ovat menneet tänä vuonna nuk-
kumaan aikaisemmin kuin koskaan ennen.  
Naali ja kärppä ovat vaihtaneet väriä aikatau-
lussaan ja majavaveljekset ovat olleet jostakin 
syystä tavallistakin aktiivisempia syksyisessä 
risunkeräyksessään.

Ranuan eläinpuiston jouluun kuuluvat muun muassa hiirten 

joulukuusi, kärpän risuhimmeli ja myskihärkien loppiaisbileet. 

Karhu ja supikoira  
ovat jo unten mailla

Eläinpuiston vanhemmalla ruskeakarhunaa-
raalla alkoi silmä lupsua jo lokakuun toisella 

viikolla ja nuorempikin neito kallisti päänsä 
tyynyyn pari viikkoa myöhemmin. Niin luon-
nossa kuin eläintarhoissakin karhujen talviu-
nen alkamisajankohta vaihtelee lokakuusta 
joulukuuhun.

– Luulen, että meidän karhumme ovat onnis-
tuneet tänä vuonna tankkauksessa aika hyvin, 
eli kun rasvaa on tarpeeksi nahan alla, niin sit-
tenhän sitä voi köllähtää mahansa viereen nuk-
kumaan, Mari Heikkilä sanoo.

Ranualla karhuille on rakennettu omat 
tilat talvipesäksi. Ennen nukkumaanmenoa 
karhut sisustavat pesänsä oljilla, kuivilla 
puunlehdillä, heinillä ja turpeella. 

Karhut heräävät helmi–maaliskuussa.
– Se tapahtuu, kun ilma alkaa lämmetä 

ja kevään tuoksut hiipivät luukkujen raois-
ta. Ja tietysti, jos ei ole hyvin tankattu, niin 

TEKSTI: TIMO REHTONEN
KUVAT: RANUAN ELÄINPUISTO

Manuli näyttää pitkäkarvaiselta kotikissalta.

Talven

ihmemaa
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nälkähän se alkaa tulla. Mutta kyllä näillä on 
ollut aika hyvin massaa keväälläkin, että sen 
puolesta ne pystyisivät nukkumaan pitem-
päänkin.

Eläinpuiston toinen talvinukkuja on supi-
koira. Sen uni on kuitenkin kevyempää kuin 
karhulla.

– Lauhalla kelillä voi nähdä pieniä tassun 
jälkiä hangella, mutta pakkasjaksoilla ne 
nukkuvat yhdessä tiiviissä mytyssä.

Majavilla työntäyteinen syksy,  
manuli valmiina talveen 

Vaikka eläintenhoitajat tuovat majaville ruo-
kaa joka päivä, pääasiassa lehtipuun oksia ra-
vinnokseen käyttävät laattahännät luottavat 
enemmän vaistoihinsa: kun on syksy, niin sil-
loin kerätään ruokaa. Edes kaljamakelit eivät 
ole esteenä, kun vietit vievät.

– Jäätävä sade teki eräänä päivänä maan 
tosi liukkaaksi, jolloin niillä oli hieman on-
gelmia päästä altaasta ylös. Ajattelimme aut-
taa niiden kulkemista asettelemalla vanhoja 
kerpunjämiä kulkureitiksi, mutta ei, nekin 
kannettiin vauhdilla ja liukastellen altaaseen.

Kesäkuussa ranualaistunut manuli eli aro-
kissa on valmistautunut talveen tuuheutta-
malla turkkiaan ja tankkaamalla tukevasti. 
Kesällä 5 kiloa painanut, kotikissaa muistut-
tava Aasian asukki painoi marraskuun alussa 
jo 8 kiloa.  

– On mielenkiintoista seurata meille uu-
den eläinlajin valmistautumista talveen. 
Odotamme, että Mortti-manuli ei hätkähdä 
kovastakaan kylmyydestä, koska pohjoisen 
aroilla se joutuisi selviytymään 50 asteenkin 
pakkasissa.

Ranuan eläinpuiston 
joulu

Taiteilija Ilkka Karttusen loihtimia 
eläinaiheisia jääveistoksia igluravinto-
lassa. 
 
Mahdollisuus poro- ja huskyajeluun. 
Vauhdinhurmaa koettavissa pienkelk-
karadalla.
 
Eläinpuistoon voi tulla myös yökylään. 
Lomakylä Gulo Gulossa eläinreliefit 
vastaanottavat asiakkaat lomahuo-
neistoihin, jotka sijaitsevat aivan jää-
karhujen naapurissa. 
 
Arctic Fox -lasi-iglut tarjoavat mahdol-
lisuuden revontulien näkemiseen. 
Igluissa on lämmitetyt ikkunat, mini-
keittiö ja sauna.

Yksinäinen susi pärjäilee,  
jääkarhut valmistautuvat eroon  

Eläinpuistossa ulvoo tällä hetkellä vain yksi 
susi, koska nykyisen urossuden isä lähti au-
tuaammille metsästysmaille viime keväänä. 

– Susihan on laumaeläin, joten olemme hy-
vin tarkkaan seuranneet, miten se pärjäilee. 
Ei kuitenkaan näytä siltä, että se olisi stres-
saantunut yksinolostaan. Toki kaavailuissa 
on hieman suuremman susilauman hankki-
minen, intendentti Mari Heikkilä kertoo.  

Jääkarhuilla on edessään pesäero. Kaksivuo-
tias Sisu on nimittäin kasvanut jo Venus-äiti-
ään isommaksi, jolloin edessä on eron hetki, 
joka ei ole välttämättä kovin kaunis. Lähiaikoi-
na on odotettavissa, että äiti alkaa ajaa itseään 
painavampaa pentua pois reviiriltään.

– Silloin Sisulla on edessään muutto omaan 
aitaukseen. Ruskeakarhut voivat käydä 
2,5-vuotiaina vielä äidin tissillä, mutta jääkar-
hut joutuvat siinä iässä lähtemään pois kotoa.

Jääkarhut eroavat metsissä elävistä sukulai-
sistaan myös siten, että ne eivät lepää talvel-
la – onhan kylmä vuodenaika niiden parasta 
saalistuskautta. Jääkarhujen passiivinen aika 
sijoittuukin kesään, jolloin ne pyrkivät kulut-
tamaan mahdollisimman vähän energiaa. 

– Voi olla, että ne ovat kuukausia syömättä 
ennen kuin meri alkaa jäätyä ja hylkeet ovat 
helpommin saalistettavissa. Meidän karhum-
me saavat ruokaa tietysti kesälläkin. 

Hiirille kauralyhde, villisiat ja  
myskihärät juhlivat loppiaisena

Jouluna Ranuan eläinpuistossa ei ole miten-
kään erityisen rauhallista.

– Meillä käy silloin paljon väkeä ja on tie-
tysti ihanaa näyttää ulkomaisille vieraille 
suomalaista luontoa. Eläimet eivät hirvittä-
västi joulusta välitä, mutta muutamalla ta-
valla se näkyy niillekin, Mari Heikkilä kertoo. 

– Hiirille laitetaan perinteisesti joulukuusi, 
jossa on tähtitorttu latvassa ja viinirypäleitä 
sekä muuta syötävää oksilla. Jouluisen tun-

nelman lisäksi kuusi antaa hiirille virikkeitä, 
kun ne joutuvat kiipeilemään saadakseen 
syötävää.  Kärppä puolestaan saa risuhimme-
lin, johon laitetaan ihanasti myyrälle tuoksu-
vaa sammalta.

Joulu ei ole pääsääntöisesti possujen paras-
ta aikaa, mutta Ranualla on toisin. 

– Jouduimme kesällä remonttitöiden 
vuoksi sijoittamaan villisikakarjun emakko-
jen kanssa hetkeksi samaan aitaukseen. Se 
riitti, lokakuussa syntyi kuusi porsasta. Nyt 
kun on niiden ensimmäinen joulu, ajattelin 
virikkeeksi ja joululahjaksi kätkeä niille ol-
kipaaliin pähkinöitä, Heikkilä suunnittelee 
ja kertoo myös villisikojen ja myskihärkien 
kuusijuhlista.

– Joulun jälkeen kaikki eläinpuiston jou-
lukuuset annetaan niille. Villisiat käyttävät 
kuusia petiaineksina, mutta myskihärät ihan 
syövät kuusenoksia. Niillä alkavat bileet sil-
loin. 

Naaleilla tunnetaan kaksi värimuotoa. Meillä 
naalit ovat yleensä tumman-harmaita kesällä ja 
valkeita talvella. Rannikkoseuduilla, esimerkiksi 
Islannissa ja Grönlannin rannikolla, saattaa kui-
tenkin 80 prosenttia naaleista olla lähes mustia 
kesällä ja harmaita talvella. Väri on siis sopeuma 
ympäristöön, kun rannikoilla sula meri pitää ran-
takaistaleen sulana ja harmaana pidempään.

ihmemaa
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• ENERGIAA ELÄMÄÄN • 4/4
Juttusarjassa esitellään matalan  
kynnyksen liikuntalajeja, jotka voivat  
tuoda uutta energiaa elämään.

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVA:FREEPIK

LIHASKUNTOA  
salilta tai kotoa

Jos aika tai motivaatio ei riitä kuntosalille, 
niin ei hätää. Lihaskuntoharjoitteita 
voi tehdä myös kotona – tai vaikkapa 
työpaikan portaissa.
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TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVA:FREEPIK
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LIHASKUNTOA  
salilta tai kotoa

Hyvä lihaskunto auttaa vähentämään erilai-
sia kipuja, särkyjä ja jumeja – ja se varmistaa 
toimintakykyä myös pitkällä tähtäimellä. Esi-
merkiksi käden puristusvoiman ja odotetta-
vissa olevan eliniän välillä on havaittu yhteys.

– Lihaskunnosta huolehtiminen on erittäin 
tärkeää myös eläkeläisille. Hyvä lihaskunto ja 
hyvä lihasten koordinaatio vähentää kaatu-
misia ja auttaa tulemaan pidempään toimeen 
itsenäisesti kotona ja harrastuksissa.

Helajärvi muistuttaa, että koskaan ei ole 
myöskään liian myöhäistä aloittaa:

– Jos lähtee liikkeelle nollatasolta, niin 
ensimmäiset positiiviset vaikutukset näky-
vät nopeasti.

Maltilla liikkeelle
Mutta mistä sitten aloittaa? Mitä jos kunto-
sali ja sen laitteet ovat tuttuja lähinnä televi-
sion ruudulta?

–Jos lähdetään liikkeelle aivan nollata-
solta, kannattaa jutella ensin vaikkapa fysio-
terapeutin kanssa siitä, mitä harjoitteita 
kannattaisi tehdä ja miten. Perustaitoja voi 
hioa ohjeiden mukaan ensin kotioloissa, jos 
salille menon rima on korkealla.

– Fiksua olisi, että kuntosalillakin olisi 
joku aluksi hieman opastamassa ja katso-
massa, että tulee tutuksi laitteiden kanssa ja 
tekee liikkeet oikein.

Kaverin houkuttelemisessa mukaan voi 
olla itua, sillä se tuo kuntosaliharjoitteluun 
myös sosiaalisuutta ja lisämotivaatiota.

Kuntosaliharjoittelu ei ehkä tarjoa vaik-
kapa pallopeleistä tuttua draamaa, jänni-
tystä ja yllättäviä tilanteita – mutta toisaalta 
myös lihastreenin tuottamaan hyvään oloon 
voi jäädä koukkuun.

– Mutta siis eri lihasryhmien harjoitus 
kokonaisvaltaisesti ja maltilla on tärkeää. 
Eikä mitään lisäravinteita tarvita, vaan nor-
maali monipuolinen ruokavalio riittää, 
Helajärvi muistuttaa.

Lihashuolto treenin jälkeen – eli palaut-
tava treeni ja venyttely – on myös paikallaan, 
jotta turhia ylikuormituskipuja ei tulisi; esi-
merkiksi kireiksi jäävät reidet voivat lisätä 
alaselkävaivoja.

Kotikonsteja riittää
Helajärvellä on hyviä uutisia myös heille, 
jotka vierastavat salimaailmaa eivätkä tule 
suunnanneeksi salille riittävän säännölli-
sesti. Kuntosali ei ole suinkaan ainoa autu-
aaksi tekevä paikka.

– Paljon pystyy tekemään myös kotona 
ilman sen kummempia välineitä – vaikkapa 
kuminauhan tai kepin avulla. Paljon vink-
kejä löytyy Youtubesta, hakusanoilla ’kumi-
nauhajumppa’ ja ’keppijumppa’.

Helajärvi mainitsee, että myös yksinker-
tainen lankutus, jossa maataan lat-

tialla päinmakuulla kyynär-
varsien ja varpaiden 

varassa ja pidetään keskivartalo suorana, kehit-
tää keskivartalon ja lantion hallintaa ja auttaa 
tukemaan selkää.

– Samoja lihasryhmiä voidaan harjoit-
taa myös selinmakuulla maaten alaraajaa 
5–10 cm suorana irti lattiasta kannatellen 
ja samalla alaselän pienen kaaren säilyttäen. 
Viiden sekunnin jälkeen lasketaan jalka alas 
ja tehdään sama toisella jalalla.

Yksinkertainen mutta tehokas on myös 
liike, jossa selinmakuulla koukistetaan pol-
vet ja ristitään käsivarret rintakehän päälle, 
minkä jälkeen nostetaan lantio ylös patjasta.

– Perinteinen askelkyykky, jossa toinen 
polvi on edessä 90 asteen kulmassa ja takana 
oleva polvi koskettaa maata, treenaa hyvin 
reisi- ja pakaralihaksia, mutta myös tasapai-
noa ja keskivartalon hallintaa. 

Hyötyliikuntana lähes huomaamatta 
Erilaiset ulkokuntosalit tarjoavat aloitteli-
joille hyviä mahdollisuuksia lihaskuntohar-
joitteluun. 

– Ulkona liikkuessa tulevat kaupan päälle 
luonnon terveysvaikutukset: luonnon stressiä 
vähentävä vaikutus ja altistuminen hyvää teke-
ville mikrobeille, joita elimistömme tarvitsee.

Lihaskuntoharjoituksia voi tehdä arjessa 
myös melkein huomaamatta hyötyliikuntana.

Helajärvi muistelee, miten hänen vastaan-
otolleen tuli kerran todella hyvässä kun-
nossa oleva kahdeksankymppinen paris-
kunta. Hän ei voinut olla kysymättä super-
mummon ja superpapan salaisuutta.

– He vastasivat napakasti asuvansa kuu-
dennessa kerroksessa, talossa, jossa ei ole his-
siä. Siinä oli heidän kuntonsa salaisuus. n
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Säännöllisyyttä. Tervettä maalaisjärkeä.
Näillä periaatteilla pärjää monessa, 

myös lihaskuntoharjoittelussa. Jos sitä 
siis vain tulisi tehtyä.

Lääkäri Harri Helajärvi Paavo Nurmi -kes-
kuksesta kertoo, että nekin meistä, jotka yltävät 
kestävyysliikuntatavoitteisiin, unohtavat usein 
lihaskuntoharjoitukset. Liikuntasuositusten 
mukaan lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi har-
joittaa vähintään kaksi kertaa viikossa. 

– Olennaisen tärkeää on, että lihaksia har-
joitetaan monipuolisesti niin, että huomiota 
ei kiinnitetä vain ylä- tai alaraajoihin, vaan 
myös esimerkiksi keskivartalon lihaksiin.

Tuloksia lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
Lihaskunnosta huolehtiminen on tarpeen 
kaiken ikäisille.  

– Työtätekevien aikuisten – ja lastenkin 
– päivät on nykyään fyysisesti kovin vähän 
kuormittavia tai ne rasittavat yksipuoli-
sesti vain tiettyjä lihaksia. Siksi selkä- ja har-
tiaseudun kivut ovat niin yleisiä. 

Harri Helajärvi muistuttaa, että ulkona kuntoil-
lessa kaupan päälle tulevat luonnon terveysvai-
kutukset.
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TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN KUVA:ONOKY

KODIN SISÄILMA  
on monen  
tekijän summa
Sisäilman kosteuspitoisuus riippuu ulkoilman 
kosteudesta, huonetilan kosteustuotannosta ja 
ilmanvaihtuvuudesta, ilmanvaihtojärjestelmän 
ominaisuuksista ja sisäilman lämpötilasta.  
Näin sanoo Työterveyslaitoksen rakennus-
terveys asiantuntija Titta Manninen.

Kirveleekö silmiä ja tuntuuko nenä ikä-
vän kuivalta? Kuiva sisäilma voi aihe-
uttaa monenlaisia oireita, joita ei vält-

tämättä heti miellä kuivasta sisäilmasta joh-
tuviksi. 

Hengitysliiton sisäilma-asiantuntija Kirsi 
Säkkinen kertoo, että kesäaikaan huoneil-
man suhteellinen kosteus on lähellä ulkoil-
man kosteutta ja on noin 50–70 prosent-
tia. Kesäaikaan kuivasta sisäilmasta ei Suo-
messa juurikaan valiteta. Lämmityskaudella 
tilanne muuttuu.

Kuiva sisäilma saattaa ärsyttää silmiä, 
limakalvoja, ihoa ja hengitysteitä. Tarvitta-
essa ilmankostuttimella saadaan helpotet-
tua tilannetta sisäilman ollessa erityisen kui-
vaa ja aiheuttaessa oireita. 

Ilmankostuttimen käyttämisessä on 
oltava kuitenkin varovainen, sillä huone-
ilmaa ei saa kostuttaa liikaa lämmityskau-
della. Kosteutta ei saa tiivistyä viileisiin 
rakenteisiin. Pahimmillaan se voi johtaa kos-
teusvaurioihin. 

Kosteusmittari käyttöön
Mikäli kostutusta käytetään, kannattaa 
sisäilman kosteutta seurata kosteusmittarin 
avulla. Kostutus tulee lopettaa viimeistään 
silloin, kun suhteellinen kosteus nousee yli 
40 prosentin. 

Säkkinen muistuttaa, että kostutin on 
pidettävä puhtaana eikä siinä saa seisottaa 
vettä. Muuten kostuttimesta voi tulla epä-
puhtauksia. 

Lisätietoa sisäilmaan liittyvistä asioista löytyy netistä 
Hengitysliiton sivuilta osoitteesta www.hengitysliitto.fi.

  Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhe-
lin palvelee numerossa 020 757 5181 ma–to klo 9–15. 
Sisäilma- ja korjausneuvojat vastaavat muun muassa 
homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentami-
seen ja sisäilmaan liittyviin kysymyksiin.
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– Tätä voidaan estää valitsemalla kostu-
tinlaite, jossa vesi höyrystetään kuumenta-
malla, sillä kuumennus tuhoaa useimmat 
mikrobit.  

Jokaisen laitteen käyttö- ja huolto-ohjeita 
on noudatettava huolellisesti.

Säkkinen sanoo, että mikäli kuivan sisäil-
man aiheuttamat oireet ovat pahoja, 
kannattaa hakeutua lääkärin vastaan-
otolle. Erilaisista rasvoista ja lima-
kalvoja kostuttavista lääkkeistä voi 
saada tilapäistä apua ärsytysoirei-
siin.

 
Kohtuullisesti kosteutta

Muun muassa pyykin kuivaaminen, 
suihkussa käynti, siivoaminen ja ruoan-

laitto tuottavat sisäilmaan lisäkosteutta 
hetkellisesti. 
Liikaa kosteutta ei saa kodin askareissakaan 

tuottaa. Jos esimerkiksi ikkunoihin alkaa tii-

vistyä kosteutta, on sisäilma liian kosteaa. 
Säkkisen mukaan se voi olla myös merkki 
siitä, että ilmanvaihto ei toimi kunnolla. 

Ilmanvaihdon tehtävä on poistaa sisäil-
masta epäpuhtauksia ja liiallista kosteutta 
ja tuoda tilalle puhdasta ilmaa.

Myös sisälämpötilaa alentamalla voidaan 
nostaa hieman sisäilman kosteutta. Jos läm-
pötila on 23–24 astetta, jo parin asteen vähen-
nyksellä saadaan hieman helpotusta kuivaan 
sisäilmaan.

Tärkeää on, että asunnon ilmanvaihto 
toimii. Ilmanvaihdon tehtävä on ylläpitää 
rakennuksessa hyvää sisäilmaa. Siksi ilman-
vaihdon on aina toimittava. 

Toimiva ilmanvaihto on tärkeä
Kirsi Säkkinen kertoo hyvin suunnitellun 
ilmanvaihdon toimivan siten, että raitis-
ilma johdetaan hallitusti venttiilien kautta 
oleskelutiloihin, makuu- ja olohuoneisiin 
ja poistoilma poistetaan likaisista tiloista, 
kuten esimerkiksi saunasta, pesuhuoneesta, 
keittiöstä ja vaatehuoneesta. 

Riittämätön ilmanvaihto aiheuttaa sisäil-
man tunkkaisuutta, hajuja ja jopa terveys-
haittaa. 

– Korvausilmaventtiileitä tulisi olla riittä-
västi, jotta ilmaa ei tule sisään rakenteiden 
kautta. Rakenteiden rakosista tuleva ilma ei 
ole puhdasta.

Säkkisen mukaan on tärkeää myös suodat-
taa tuloilma, jolloin voidaan tehokkaasti estää 
ulkoilman epäpuhtauksien, kuten katupölyn 
ja siitepölyn, kulkeutuminen sisäilmaan.

Sisäilma-asioita puidaan  
myös työpaikoilla
Työterveyslaitoksen rakennusterveysasian-
tuntija, vanhempi asiantuntija Titta Man-
ninen kertoo, että nimenomaan talvikau-
della sisäilman kosteuspitoisuus voi olla yri-
tyksissäkin hyvin alhainen, koska ulkoilman 
kosteuspitoisuus on pieni. 

– Kostutuksen yhteydessä tulisi yrityksis-
säkin varmistaa, että sisäilman kosteuspi-
toisuus ei ylitä 60 prosenttia eikä kostutus 
aiheuta materiaalien ja rakenteiden kosteus- 
ja mikrobivaurioiden riskiä. 

Kostutusta käytettäessä varmistetaan ilman-
vaihdon toiminta, ettei kosteus pääse tiivisty-
mään esimerkiksi rakenteiden kylmiin kohtiin. 
Samalla varmistetaan laitteistojen puhtaus, 
ettei kostutuksella levitetä epäpuhtauksia. 

– Kuivasta sisäilmasta oireilevan työnte-
kijän kannattaa olla yhteydessä omaan työ-
terveyshuoltoon oireiden mukaisen hoidon 
varmistamiseksi. Kokemukseni mukaan 
käyttäjät kokevat sisäilman kuivuuteen liit-
tyviä sisäilmahaittoja työympäristöissä, 
mutta yhteydenottopyynnöissä niiden mer-
kitys ei ole korostunut. n

Lue lisää sähköisestä lehdestä.
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Piparkakkutalo kuuluu jouluun; se näyttää, tuoksuu ja mais-
tuu hyvältä. Talon rakentaminen on hauskaa ja rentouttavaa 
– ainakin useimmiten.

– Ja sekään ei ole kamalan vakavaa, vaikka koko homma menisi 
pipariksi, Marika Löfgren naurahtaa. 

Hän on piparinleivonnan Suomen mestari vuodelta 2012. Toi-
mintaterapeutiksi opiskeleva lähihoitaja on yltänyt myöhemmin-
kin suuren taikinavalmistajan järjestämässä kisassa mitalisijoille.

Taikina taipuu moneen
Aloittelijan on ehkä järkevintä lähteä liikkeelle suhteellisen yksin-
kertaisista muodoista. Piparkakkutaloja ja ylipäätään pipareita val-
mistettaessa saa käyttää kuitenkin myös mielikuvitusta.

Marika on valmistanut muun muassa piparisen työkalupakin, 
koirankopin, linnunpöntön, vessanpöntön, joulusaunan ja iglun.

Mutta miten esimerkiksi iglun pyöreä muoto luodaan?
– Muovailin taikinan pienen pyöreän kulhon päälle, käytin välissä 

paljon jauhoja ja laitoin koko komeuden uuniin. Periaatteessa sama 
muoto onnistuisi varmasti myös siten, että uunista tullut taikina-
levy muotoillaan kulhon päälle lämpimänä, ennen kuin se jäähtyy 
ja kovettuu.

– Piparitaikina taipuu todella moneen. Kannattaa ideoida roh-
keasti!

Tarkasti ja tasaisesti
Kun Marika lähtee rakentamaan piparkakkutaloa, hän hahmotte-
lee ensin rakennuksen ja sen kaavat paperille. Tämän jälkeen, ennen 
taikinaan koskemista, hän tekee talosta vielä testiversion pahvilla.

Aloittelijalle Marika suosittelee kaupan taikinaa, joita on helppo 
käsitellä. Hieman pidemmälle edenneet piparkakkumaakarit suo-
sivat yleensä itse tehtyjä taikinoita, joita voi myös maustaa omien 
mieltymysten mukaan.

Talonrakentajan on syytä huomioida, että kun rakentamiseen 
käytetään varsin erikokoisia elementtejä, niin jotkut niistä voivat 
paistua valmiiksi hyvinkin nopeasti, toiset taas hitaammin.

– Kannattaa myös muistaa tehdä talolle riittävän iso alusta, jotta 
sen vierellekin saa liitettyä erilaisia figuureja.

Kun piparkakut ottaa uunista, on tärkeää, että ne jäähtyvät aivan 
tasaisella alustalla. 

– Jos esimerkiksi leivinpaperi ulottuu pellin reunalle, niin se vetää 
helposti myös piparkakut pienelle mutkalle.

Sulaa sokeria tai pitävää pikeeriä
Piparitalon osat voi liittää toisiinsa dippaamalla ne paistinpannulla 
sulatettuun sokeriin. Toinen vaihtoehto on käyttää kiinnitykseen 
itse tehtyä pikeeriä.

Pikeeriä valmistetaan vatkaamalla tehosekoittimella valkuaista, 
tomusokeria ja sitruunamehua; seokseen kannattaa lisätä myös 
tilkkanen vettä. 

– Pikeeri on vitivalkoista, mutta halutessaan sen voi värjätä vaik-
kapa punajuurella punaiseksi tai kaakaojauheella ruskeaksi. Värjäys 
onnistuu myös karamelliväreillä.

– Joka tapauksessa piparkakkutalon osat on kätevintä koristella 
jo ennen kuin osat liitetään yhteen, Marika Löfgren vinkkaa. n

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI  PIPARIT JA KUVAT: MARIKA LÖFGREN

Talo meni pipariksi
Piparkakkutalon rakentami-
sessa on omat niksinsä.  
Ideoinnissa saa käyttää myös 
reilusti mielikuvitusta.

Marika Löfgren on menestynyt piparitöillään 
myös alan SM-kilpailuissa.
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Talo meni pipariksi

TIESITKÖ PIPAREISTA?
l Piparkakun edeltäjänä pidetään huna-
jakakkua. Hunajakakkuja on löytynyt jopa 
Egyptin pyramideista.

l Antiikin Kreikassa filosofi Pythagoraan 
kerrotaan uhranneen jumalille eläinten 
muotoisia leipiä, todennäköisesti huna-
jaleipiä, koska hän ei hyväksynyt elävien 
eläinten uhrausta.

l Myös viikingit olivat persoja hunajaka-
kuille, jotka säilyivät pilaantumattomina 
pitkillä merimatkoilla. Viikingit uhrasivat 
jumalille muun muassa sianmuotoisia lei-
piä – tällä saattaa olla yhteyksiä jopa jou-
lun tuttuun possupipariin.

l Nykyisen kaltaiset piparkakut syntyi-
vät keskiajalla – taustalla oli ennen kaik-
kea maustekauppa. Karavaanien ja kaup-
palaivojen kyydissä Eurooppaan saatiin 
muun muassa pippuria, inkivääriä, kane-
lia ja mausteneilikkaa. 

l Pipareita paistettiin aluksi erityisesti 
luostareissa, missä niitä sai mutustella 
myös paaston aikaan. Pipareilla nähtiin 
olevan myös erilaisia terveyttä edistäviä 
vaikutuksia.

l Suomalaisessa pitoperinteessä pipa-
rit ovat toimineet myös ”ulosheittotarjoi-
luna”. Kun vieraille tarjottiin illan päätteeksi 
teetä, vehnästä ja pipareita, sillä vihjaistiin 
hienovaraisesti, että nyt olisi jo kotiinläh-
dön aika. 
Lähde: Anna-Liisa Mattila, Piparikirja (Atena 2001)
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Virtuaalilasien tarkkuus ja käyttömukavuus 
kasvavat harppauksien. 10 vuoden kuluttua 
pelejä on jo vaikeaa erottaa todellisuudesta. 

Pelaajalle – sekä olohuoneen elämysmatkailijalle – 
tulevaisuus avaakin huimia elämyksiä.

Lähivuosien konsolipelaajan merkkipaaluja ovat 
Sonyn PlayStation 5 ja Microsoftin Xbox Two, jotka 
saapuvat markkinoille 2020-2021. Tehokkaammat 
suorittimet ryydittävät entistä todenmukaisempia peli-
kokemuksia ja tarjoavat natiivin 4k/8k-tarkkuuden.

Ensi vuonna Microsoftin ja Googlen pilvessä toi-
mivat pelipalvelut rynnivät rinnalle, ja mahdollista-
vat nykyisten konsolipelien laatua vastaavan peliko-
kemuksen perusläppärilläkin.

Suurin harppaus tapahtuu kuitenkin virtuaalipe-
laamisessa. Tätä ounastelevat ensi vuonna saapuvat 
Oculus Quest -virtuaalilasit, jotka toimivat langatto-
masti täysin itsenäisesti.

Sonylta PlayStation 5
PS4 alkaa lähestyä elinkaarensa loppua, ja Sony on 
alkanut jo suunnitella seuraavan sukupolven mallia. 
PlayStation 5 on Sonyn mukaan tulossa viimeistään 
vuonna 2021, mutta mahdollisesti aiemminkin, jolloin 
se saisi etulyöntiaseman Xbox Two -konsoliin nähden.

Tällä hetkellä PS4 Pro tarjoaa rajoitetusti 4k-tark-
kuuden sekä johtoja vaativat VR-lasit, joiden tark-
kuus on alan vaatimattomin 960x1080 pistettä. PS5-
malliin on tulossa natiivi tuki 4k/8k-televisioille ja 
VR-lasien tarkkuuden arvellaan kaksinkertaistuvan.

Samalla suoritinteho kasvaa, joka parantaa peli-
hahmojen realismia. Elokuvien tasoiset erikoistehos-
teet voidaan myös nyt toteuttaa tosiaikaisesti suo-
raan konsolissa.

Microsoftilta Xbox Scarlett
Microsoftin Project Scarlett -hanke tuo markkinoille 
Xbox 2 -pelikonsolin vuonna 2020–21. Tulossa on 
kaksi konsolia, Xbox Scarlett sekä yksinkertaisempi 
pilvipalveluna toimiva Xbox Scarlett Stream.

Scarlett kasvattaa suoritin- ja grafiikkatehoa, joka 
parantaa animaation laatua. Tulossa on myös tekoäly-
tekniikka, jolla automaattisesti toimivat pelihahmot 
saadaan toimimaan luonnollisemmin ja älykkäämmin.

Rinnalle Microsoft kaavailee vähemmän tehoa ja 
tarkkuutta vaativaa verkkopelaamiseen suunnattua 
xCloud-suoratoistoalustaa, joka toimii läppäreillä, 
tableteilla ja älypuhelimilla.

Konsolit tulevat tukemaan 4k/8k-televisioita ja 
yleisimpiä virtuaalilaseja kuten Oculus ja HTC Vive 
-malleja.

Pelien suoratoisto tulee
Suoratoisto on pelialan suuri tulevaisuuden lupaus. 
Microsoftin Project xCloud, Googlen Project Stream 
ja Sonyn PlayStation Now tarjoavat pelien pelaa-
mista pilvipalveluna. Peli valitaan Netflixin tavoin 
valikosta kiinteällä kuukausimaksulla.

Etuna käyttäjän ei tarvitse hankkia pelikonsolia ja 
pelaaminen onnistuu vaatimattomallakin koneella 
vaikka kahvilassa. Haittana verkon hitaus ja viiveet 
soveltuvat kuitenkin heikosti action-peleihin, jossa 
tarvitaan nopeaa vasteaikaa. 

Pilvipelaamiseen on lähivuosina tulossa lisää ruu-
tia 100-kertaa nopeamman ja pienet viiveet tarjoavan 
5G-verkon myötä. Microsoftin ja Googlen pelipalve-
lut lanseerataan ensi vuonna, ja Sonyn palvelu on jo 
rajoitetusti saatavilla. 

Oculus Quest haastaa pelikonsolit
Langalliset virtuaalilasit ovat hankalia asentaa ja 
käyttää. Paikannusmajakat vaativat tarkkaa kohdis-
tusta ja langallisuus rajoittaa pelaajan liikkeitä. Uusi 
Oculus Quest ratkaisee ongelman tarjoamalla täysin 
langattomasti toimivat lasit ja peliohjaimet.

Paikannus tapahtuu laseihin sisäänrakennettujen 
neljän paikka- ja liikeanturin avulla. Laseilla voi näin 
pelata vapaasti huoneessa kuin huoneessa. Pelioh-
jaimet tukevat kuuden vapausasteen tunnistusta ja 
lasit reagoivat pään kallistukseen ja sijaintiin.

Laseja ryydittää Snapdragon 835 -suoritin 64 
megatavun muistilla. Näytön tarkkuus on Oculus 
Riftiä laajempi 1600x1400/72 Hz kummallekin sil-
mälle. Lisäksi Oculus Quest sisältää wifin ja akun 
lataus riittää kahden tunnin pelisessioon.

Quest on tilattavissa ulkomailta ensi keväänä noin 
400 dollarin hintaan. Pelit ladataan Questin omasta 
pelikaupasta suoraan laseihin.

Mitä punkinkonttiin?
VR-pelaaminen on vasta alkumetreillään, arvioivat 
pelikehittäjät ja lasien valmistajat. Vielä on matkaa 
William Gibsonin Neurovelho-kirjan Holodeskiin, 
jolla virtuaalitodellisuudessa asioidaan todellisuu-
den kaltaisesti.

Käyttäjät vaativat lisää tarkkuutta ja vaivatto-
mampaa tietokonelaitteiden asennusta. Harvalla on 
myöskään resursseja VR-pelihuoneen rakentamiseen 
kotiinsa.

VR-buumia odotellessa pukinkonttiin kannattaa-
kin nyt kirjata vaikkapa PlayStation Classic, joka 
tulee myyntiin joulukuun alussa. 

Minikokoinen PS 1 -konsoli maksaa vain 130 
euroa ja sisältää 20 klassikkopeliä. Mukana on muun 

muassa Grand Theft Auto, Tekken, Metal Gear 
Solid ja Ridge Racer, sekä harvi-

naisempia koukuttavia retro-
pelejä 90-luvulta.

Microsoftin ja Googlen 
pelipalveluita odotellessa 

joululomalla voi suunnata 
Steamin verkkopelikauppaan. 

Räiskyttelyn sijaan kannattaa 
vaikka opetella rauhanomaista ava-

ruusasemien huoltoa tuoreessa Spa-
geEngineer-pelissä. n

TEKSTI: PEKKA TOLONEN 
KUVAT: VALMISTAJAT

Pelaaminen saa 
ensi vuonna 
uutta potkua, 
kun langattomat 
Oculus Quest 
-virtuaalilasit ja 
Microsoftin  
ja Googlen 
pilvipelit haas-
tavat perintei-
sen konsoli-
pelaamisen.
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YHTEINEN PLANEE
T
T
AM

ME

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI
KUVA: LAURI KUJANPÄÄ

VTT:n tutkimuspäällikkö Antti 

Araston mukaan tarvittava 

teknologia ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi on jo pitkälti 

olemassa. Suomella olisi hyvät 

edellytykset toimia puhtaan 

teknologian koelaboratoriona.

Puhdasta Suomesta
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena 

on pitää maapallon keskilämpötilan 
nousu selvästi alle kahdessa asteessa 

esiteolliseen aikaan verrattuna – ja pyrkiä toi-
miin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua 
1,5 asteeseen.

VTT:n tutkimuspäällikkö Antti Araston 
mukaan tähän tarvittava teknologia on jo 
pitkälti olemassa. 

– Päästöleikkauksilla on kiire, joten tarvit-
semme kaikkia tällä hetkellä tarjolla olevia 
vähähiilisiä teknologioita. Vaihtoehtoja ovat 
aurinko- ja tuulienergia, kestävä bioenergia, 
geoterminen energia, aaltoenergia ja ydin-
voima. Valikoimiin kuuluu myös fossiilinen 
energia silloin, kun sen hiilidioksidi otetaan 
talteen ja varastoidaan pysyvästi.

Hän huomauttaa, että teknologian lisäksi 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös 
muutoksia kulutustottumuksissa, esimer-
kiksi lentomatkailun ja lihansyönnin vähen-
tämistä.

Aurinkoenergian viitoittamalla tiellä 
Arasto on tyytyväinen siitä, että aurinkoener-
gia on tehnyt jo läpimurron; teknologia on 
osoittautunut myös taloudellisesti kilapilu-
kykyiseksi. Tuulivoimaakin on tarjolla entistä 
enemmän.

– Aaltoenergia on vasta kehityskaarensa alus -
sa, mutta globaalisti sen merkitys tuskin nousee 
kovin merkittäväksi. Myös geotermisen ener-
gian soveltaminen on enemmän kiinni alueelli-
sista erityispiirteistä, vaikka uusi poraustekno-
logia ja lämmön hakeminen entistä syvemmältä 
maankuoresta avaa mielenkiintoisia näkymiä 
myös Suomelle. Ydinvoimakin on kasvihuone-
päästöjen kannalta puhdasta energiaa, vaikka 
siihen liittyy toki muita ympäristönäkökulmia.

Araston listalla bioenergia on saanut 
eteensä adjektiivin kestävä.

– Bioenergia on laaja ja monipuolisuutensa 
takia vaikea käsite. Pitää muistaa, että jos bio-
energia on valmistettu vaikkapa ruoaksi kel-
paavista raaka-aineista, se ei ole lähtökohtai-
sesti ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Hiilidioksidin talteenottoa tehdään teol-
lisessa mittakaavassa jo ainakin Kanadassa, 
Yhdysvalloissa ja Norjassa. 

– Talteenottoteknologia alkaa lähteä liik-
keelle. Sen edistäminen on erittäin tärkeää 
senkin takia, koska fossiilisilla polttoaineilla 
tuotetaan vielä nykyään 80 prosenttia maa-
pallolla käytettävästä energiasta.

Siivousta koko maailmalle
Araston mielestä Suomella olisi vauraana kor-
kean teknologian maana hyvät mahdollisuu-
det edistää puhtaan teknologian kehitystä ja 
käyttöönottoa. 

Vaadittavat erilaiset teollisen mittakaavan 
ratkaisut ovat kalliita ja niihin liittyy talou-
dellisia riskejä. Ne saattavat kuitenkin mak-
saa itsensä moninkertaisesti takaisin, myös 
puhtaasti euroissa laskettuna. 

– Kun nyt opettelemme siivoamaan, niin 
voimme huomenna myydä siivousta koko 
maailmalle. n
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Äänioppikirjoilla voi helposti ja 
nopeasti opetella kielten alkeita ja 
syventää jo olemassa olevaa kielitaitoa. 

Vieraiden kielten opiskeluun on tullut 
Otava Oppimisen palveluiden kustannus-
päällikkö Mari Kyyhkysen mukaan viime 
vuosina paljon uusia ominaisuuksia digita-
lisoitumisen myötä.

Käsitys kielitaidosta on muuttunut
– Aina ei tarvitse matkustaa kohdemaa-
han ollakseen kontaktissa natiivipuhujien 
kanssa. Myös käsitys kielitaidosta on muut-
tunut: enää ei tavoitella natiivin kielitaitoa ja 
kiinnitetä huomiota virheisiin, vaan iloitaan 
myös vähäisestä kielitaidosta.

Mari Kyyhkynen sanoo, että oppimateri-
aalit ovat digitalisoituneet. Peruskoulun ja 
lukion tuotteet ovat saatavana myös digitaa-
lisina, seuraavaksi digitalisoituvat aikuisopis-
kelijoiden ja ammattikielten materiaalit.

– Digitaalinen materiaali mahdollistaa opis-
kelijan yksilöllisen etenemisen, sillä opiskelija 
saa tehtävien oikeat vastaukset saman tien.

Luokkaopetuksessa opettajalle vapautuu 
enemmän aikaa opiskelijoiden yksilölliseen 
ohjaamiseen. Digitalisoitumisen etuna on 
Kyyhkysen mukaan myös materiaalien hel-
pompi päivitettävyys. 

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN

Opiskele äänikirjoilla  
ja verkkokursseilla

– Tulevaisuudessa tehtävien adaptiivisuus 
lisääntyy, kun opiskelijalle voidaan osoittaa 
hänen suoritustensa perusteella oikeantasoi-
sia tehtäviä. 

Kaikki kielen osa-alueet
– Vieraan kielen opiskelussa on tärkeää har-
joittaa kaikkia kielitaidon osa-alueita, luke-
mista, kuuntelemista, kirjoittamista ja 
puhumista. Jo parin kymmenen vuoden ajan 
painopiste on ollut suullisessa kommunikaa-
tiossa.

Tekstiä voi lukea ja kuunnella, erilaiset 
mobiilisovellukset tehostavat sanaston ja 
rakenteiden harjoittelua, omaa ääntämistä 
voi tarkistaa äänittämällä. 

Digitaalisessa materiaalissa äänimateriaa-
lin tarve on huomattavasti suurempi kuin 
aikaisemmin. Myös videoiden määrä on kas-
vanut huomattavasti. Tarjolla on myös pelk-
kään ääneen perustuvia materiaaleja.

– Äänioppikirjoja voi hyödyntää ihan 
missä vain ja milloin itselle parhaiten sopii 
− lenkillä, automatkoilla, siivotessa. Esi-
merkiksi Kuuntele ja opi -äänioppikirjoissa 
metodi perustuu Mari Kyyhkysen mukaan 
kuuntelemiseen ja toistamiseen. 

– Tuotteeseen ei sisälly lainkaan oppikir-
jaa, ainoastaan pieni vihkonen, jossa opete-

taan lyhyesti kielioppia, äänitteellä esiintyviä 
fraaseja eri aihepiireistä ja sanastoa.

Äänioppikirjat soveltuvat muun muassa 
kielen alkeiden kertaamiseen, suullisen alkeis-
kielitaidon hankkimiseen tai kielikylvyksi 
uuteen kieleen. Kaikki eivät edes halua ope-
tella kirjoittamaan kieltä, ainakaan aluksi.

Kirjasto on opiskelun aarreaitta
Äänikirjoja on saatavana myös kirjastoissa 
ja niiden lainaus kasvaa, mutta suurin osa 
äänikirjoista on romaaneja ja tietokirjoja eikä 
erityisesti kielten opiskeluun tarkoitettuja 
teoksia. Osa kirjastoista kuitenkin tarjoaa kie-
likursseja äänikirjoina ja jotkut myös verkko-
kursseina. 

Kirjastoasiakkaiden suosituimmat kielet 
ovat espanja, suomi, venäjä, ranska, ruotsi ja 
englanti. Näillä kielillä on eniten digitaalista 
oppimateriaalia tarjolla. Harvinaisemmista 
kielistä suosituin on arabia. n

Erilaiset mobiilisovellukset  
tehostavat sanaston ja rakentei-
den harjoittelua. Omaa ääntä-
mistä voi tarkistaa äänittämällä. 

”Привет!”

”Bonjour!”

”Hello!”

”Hej!”

”Hola!”

JUTTUSARJASSA KESKUSTELLAAN TUTKIJOIDEN KANSSA MAAPALLON HAASTEISTA.
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• TESTISSÄ URHEILUKELLOT •

Garmin Fenix 5 Plus
Garmin on selvästi ladannut multisportkel-
lonsa täyteen ominaisuuksia ja panosta-
nut myös älypuhelinsovellukseen. Tietenkin 
tämä näkyy hinnassa, mutta jos se ei ole kel-
loa poissulkeva asia, Garmin on koekäytössä 
olleista laitteista monipuolisin. 

Kellon lajivalikoima kattaa monipuolisesti 
monta lajia ja lajiprofiileista voi myös muo-
kata tietokenttiä ja asetuksia lähes rajatto-
masti. Kello on myös ulkoasullisesti sellainen, 
että sitä pitää ranteessaan mielellään vakitui-
sesti. Tämä toki on tarkoituskin, koska silloin 
saat jatkuvasti tietoa sykkeestä, askeleista, 
stressistä, kalorien kulutuksesta ja unesta. Lii-
kunnan lisäksi kello seuraa aktiivisuutta, unta 
ja kokonaisrasitusta. Tieto on myös saatavana 
helposti selkeässä muodossa älypuhelimen 
sovelluksesta.

Garmin myös tunnistaa automaatti-
sesti pyöräilyn tai kävelyn, mutta jos haluat 
tarkempaa tietoa suoritteesta, kannattaa 
napauttaa mittaus päälle valitsemalla oikea 
lajiprofiili kellosta. Omasta hyvinvoinnistaan 
kiinnostunut arvostaa älykellon profiilista hel-
possa muodossa löytyviä stressi-/lepotietoja, 
unen analysointia ja jakamista syvään, REM- 
ja kevyeen uneen sekä hereilläoloaikaan. 
Samasta sovelluksesta näkee myös henkilö-
kohtaisen liikkumisen unen aikana.  Stressiä 
ja unta säännöllisesti seuraamalla oppii mie-
lenkiintoisia asioita omaan jaksamiseen.

Kello tarjoaa jo ulkoilijalle toimintoja, joilla 
päihittää aikaisemmat tulokset. Sen avulla 
saa myös mukaan kartan sekä musiikin. Kar-
tat auttavat etsimään ja seuraamaan parhaita 
reittejä ja ilman puhelintakin saa mukaan 
satoja musiikkikappaleita ja laite tukee myös 
musiikin suoratoistopalveluja. Garminissa on 
myös älykellotoiminnot sekä Garmin lähi-
maksuominaisuudet.

Kellorungon koko: 47 mm 
Näytön koko: 1,2 tuumaa 
Paino: 76 g (titaaniversio) tai 86 g 
Hinta: 899 € 
Lisätiedot: www.garmin.fi

Polar M430
Polar M430 eroaa ulkoasultaan muista koe-
käytössä olleista kelloista kulmikkaan näytön 
vuoksi. Polar on joukon kevein ja sen näyttö 
on pienin. Näytön kirkkaus on kuitenkin hyvä, 
joten sen lukemisessa ei ollut ongelmia. Kuten 
muissakin laitteissa on myös Polarissa ranne-
sykemittaus, unen seuranta ja gps. Polar oli 
joukon muovimaisimman oloinen. Toisaalta 
kevyt kello pysyi hyvin paikoillaan ja sykemit-
taus ei tuottanut missään tilanteessa ongel-
mia. Polarin tuunaaminen ei onnistu, sillä ran-
neke ja kellotaulu on yksi kokonaisuus, ran-
neke on kiinteästi kiinni kellotaulussa. Kellon 
väreinä on valkoinen, harmaa ja oranssi. Koe-
käytössä ollut vihreä oli kesän 2018 kausiväri.

Kelloa ohjataan viidellä napilla kuten Gar-
minia ja myös Polarin käyttäminen on loo-
gista. Myös Polariin voidaan yhdistää älypu-
helinsovellus, mutta myös se jäi Suunnon 
sovelluksen tapaan jälkeen Garminin sovel-
luksesta. Polarin latausliittimen liittäminen 
kelloon vaati eniten tarkkuutta ja se irtosi aika 
helpolla. Latausliittimen kanssa sai olla tark-
kana, että kello myös latautui sen ollessa kyt-
kettynä laturiin.

Kelloa oli helppo käyttää ja sieltä löytyi-
vät muun muassa minun päiväni, joka ker-
toi missä aktiivisuuden ja kalorien kulutuk-
sen osalta mennään. Päiväkirjasta löytyy päi-
vittäiset tiedot kahdelta kuukaudelta. Pola-
rilla voit suorittaa myös kevyen kuntotestin. 
Samalla lailla Polarilla voi seurata lajiprofiilin 
mukaan erilaisia harjoitteita ja profiileita voi 
oman tarpeen mukaan lisätä yrityksen netti-
sivuilta. Polar Flow -sovellus antaa hyvän lisän 
itse laitteelle.

Myös Polarista pystyy seuraamaan unta, 
mutta yhtä monipuoliseen kerrontaan ja 
graafisuuteen ei sekään yllä kuin Garmin. 
Unesta saa tiedon sen kestosta nukahta-
mis- ja heräämisaikoineen. Se arvioi myös 
unen yhtenäisyyttä. Polar on ominaisuuksil-
taan muihin verrattuna varsin edullinen laite, 
mutta ulkonäöltään se poikkeaa muista. Pola-
rin jättää ehkä helpoiten pois kädestään lähti-
essä juhliin tai edustustilaisuuteen.

Paino:  51 g  
Hinta: 199 € 
Lisätiedot: www.polar.fi

Suunto 9
Suunto 9 on myös valmistajansa tämän het-
ken huipputuote. Suunto 9 sisältää kuitenkin 
huomattavasti vähemmän ominaisuuksia kuin 
Garmin Fenix 5 Plus. Ominaisuudet riittävät 
monipuoliseen liikuntaharrastukseen ja oman 
kehon seurantaan, vaikka muutamaa lisäomi-
naisuutta kaipaisikin. Ulkoasultaan ja kooltaan 
Suunto on upea. Varttunut ihminen kaipaisi 
hieman kirkkaampaa näyttöä ja joissain kohdin 
hieman isompia tekstejä. Huomautus tekstien 
koosta olisi jäänyt tekemättä, jos kellon näyttö 
olisi kirkkaampi. Toisaalta kellossa on haluttu 
maksimoida käyttöaika latausten välillä, jota 
varten laitteessa on myös älykäs akkutilan 
vaihto. Tarjolla on kolme eri vaihtoehtoa.

Älypuhelimiin tottuneena Suunnossa on 
kosketusnäyttö, joka toimii varsin hyvin äly-
puhelimissa totutulla tavalla. Mittarissa on 
myös kolme nappia, joilla saadaan ohjattua 
kaikkia toimintoja, jos pienen ruudun kos-
ketuskäyttö tuntuu vieraalta. Kellon käyttä-
minen on loogista, mutta älypuhelinsovellus 
jättää toivomisen varaa. Sovelluksesta ei saa 
yhtä selkeästi ulos päivittäisiä perustietoja 
kuten Garminissa ja älypuhelin olisi usein hel-
pompi alusta tutkia tietoja kuin kellon näyttö. 
Itseasiassa sovelluksia on kaksi, Suunto app ja 
Suunto Movecount.

Navigointi on kuin matopeli, jossa viiva ete-
nee mustalla ruudulla. Lisäksi Suunnon liikean-
turit saattavat kaivata kalibrointia, kun ollaan 
lähdössä liikkeelle ja silloin ei auta kuin heilut-
taa kelloa ilmassa, joka saattaa näyttää hieman 
hassulta. Uninäytöstä ei saa irti oikeastaan kuin 
nukkumisajan ja unessa–hereillä-erittelyn. 
Stressitasoja ei Suunnosta ole saatavilla. 

Myös Sunnossa on älypuhelinominaisuu-
det ja saat luettua kellosta puhelimen viestit ja 
näet soittajan numeron. Kellon värinäilmoitus 
on sen verran maltillinen, että huomaat sen 
ainakin paikoillaan ollessasi itse eikä se häi-
ritse muita ihmisiä. Näyttävän kellon iso koko 
voi aiheuttaa haasteita rannesykemittauk-
sessa, jos kello ei ole tarpeeksi tiukalla käden 
ympärillä. Älypuhelinsovelluksessa ja unen 
analysoinnissa olisivat Suunnon selvät kehi-
tyskohteet. Yksi kunnon sovellus on parempi 
kuin kaksi hieman huonompaa. Harjoituk-
set saa menemään suoraan myös esimerkiksi 
Sports Trackeriin, jos sen käyttö on tuttua.

Kellorungon koko: 50 mm 
Paino:  72 g  
Hinta: 599 € 
Lisätiedot: www.suunto.fi

★★★ ✛ ★★★ ✛★★★★ 
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TEKSTI: ARI J. VESA KUVAT: SCANSTOCKPHOTO, ARI J. VESA JA VALMISTAJAT

URHEILUKELLOLLA  
kuntoilusta mielekkäämpää

Saako tavallinen kuntoilija tai kuntoilun aloittava 
jotain hyötyä tekniikasta, joka mittaa esimerkiksi 
sykettä, aktiivisuutta ja palautumista. Kokeilimme 
kolmea multisportkelloa ja totesimme että 
päälle puettava tekniikka tekee liikkumisesta 
mielekkäämpää. Samalla saa parhaimmillaan 
tietoa omasta unesta, stressistä ja palautumisesta.
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Puimme ranteeseen Garmin Fenix 5 Plus, Suunto 9 ja Polar 
M430 urheilukellot. Käytön aloittaminen on helppoa. Muu-
tama valinta kellossa, laitteen lataaminen, sovelluksen lataami-

nen älypuhelimeen sekä oman tilin avaaminen valmistajan sivustolla 
internetissä ja kello on valmis käyttöön. Kun käytössä olleiden kellojen 
hinnat vaihtelevat Garminin 899 eurosta Polarin 199 euroon, ei han-
kinnassa ole kysymys pelkästä hetken mielijohteesta, vaan hankinnasta 
oman hyvinvoinnin tueksi.

Kellon laittaminen ranteeseen tuo uutta tietoa omasta aktiivisuu-
desta ja kannustaa mukavasti liikkumaan. Vaikka monessa yhtey-
dessä puhutaan juoksukellosta, sopii kello hyvin kevyestikin kunnos-
taan huolehtivan ranteeseen. Laitteen sisältä löytyy tai sinne saa ladat-
tua profiilit eri liikuntamuotojen harrastamiseen. Kokeilimme lait-
teita kävelyssä, pyöräilyssä ja allasuinnissa. 

Enemmän tietoa itsestä
Urheilukellot tallentavat esimerkiksi kartalle piirrettynä kuljetun 
matkan sekä tiedon matkan pituudesta ja tiedot sydämen sykkeestä.  
Liikkumisesta saa aloittelijakin enemmän irti, kun tietää mitä kehossa 
tapahtuu ja voi vaihdella vauhtia oman sykkeen mukaan. Näin saa 
myös parhaita tuloksia ja pystyy seuraamaan omaa kunnon kehitty-
mistä. Tiedon avulla varmistaa, ettei tapa alkanutta liikuntaharras-
tusta liian raskailla tai nopeilla suorituksilla. Kellot ovat siten hyvä 
apu ja kannustaja muille kuin urheilijoille.

Multisportkellojen ulkoasussa on vaihtoehtoja ja jokainen löytää 
varmasti itselleen kellon, jota pitää ranteessa myös muutoin kuin lii-
kuntasuorituksen aikana. Se onkin tarpeen, jos haluaa tietää päivit-
täisen aktiivisuutensa ja palautumisensa sekä parhaimmillaan jopa 
stressitasonsa päivän eri aikana. Näitä tietoja seuraamalla oppii tun-
temaan paremmin itsensä ja sen mikä auttaa rentoutumaan ja milloin 
on hyvä liikkua vähän enemmän oman kunnon paranemisen vuoksi.

Lepo on yhtä tärkeää kuin liikunta
Kaikissa kokeiluissa kelloissa oli myös unen mittaus. Jokaisen on hyvä 
levätä tarpeeksi ja huolehtia, että keho saa nukkumisen lisäksi muu-
toinkin riittävän levon eli palautumisen. Kellossa valmiina olevien tai 
kelloon ladattavien lajiprofiilien määrä riittää moneen tarpeeseen, 
perusliikunnasta huippu-urheiluun.

Sykkeen mittaus ilman erillistä sykemittaria on erinomainen omi-
naisuus. Nyt riittää kun kello on kädessä ja saat tietoa sykkeestäsi. On 
vain huolehdittava, että laite on kädessä hieman ylempänä kuin perin-
teinen kello, että se pystyy mittaamaan sykkeen kunnolla. 

Ihmisen terveyttä ja hyvinvointia mittaava päälle puettava tekniikka 
tulee jatkossa edelleen lisääntymään. Sillä voidaan olla yhteydessä esi-
merkiksi omaan lääkäriin, joka pystyy tarkkailemaan, että kaikki on 
kunnossa. Sähköistä tekniikkaa kehitetään koko ajan. n

• TESTISSÄ URHEILUKELLOT •
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Katso lisää sähköisestä lehdestä.
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-Huono kunto ei ole välttämättä 
huono uutinen. Koskaan ei ole 
myöhäistä kehittää kuntoa, 

muistuttaa hyvinvointiasiantuntija Satu 
Tuominen Firstbeatilta. – Heikkokuntoiset 
saavat suurimmat terveyshyödyt ja tuloksia 
nopeimmin jo pienestäkin liikunnan lisää-
misestä. Yksi pieni askel vie usein ennemmin 
perille kuin pyrkiminen suuriin harppauk-
siin. Jokainen voi parantaa hyvinvointiaan 
omista lähtökohdistaan.  

Nykytekniikka auttaa jokaista. Riittävän 
pitkälle kehitetyt laitteet ja niihin liittyvä 
raportointi esimerkiksi älypuhelimen kautta, 
kertoo ihmiselle helposti ja ymmärrettävästi 

oman kehon voinnista ja kunnon kehittymi-
sestä. Ihmisen toimintoja mittaavat laaduk-
kaat kellot pyrkivät ohjaamaan harjoittelua 
vertailemalla liikuntaa nykykuntoon.

– Enää ei tarvitse ymmärtää fysiologiaa 
ja yrittää tehdä päätelmiä. Nyt voi seurata 
omaa hyvinvointiaan päälle puettavan tek-
niikan mittaamana ja raportoimana. Jokai-
nen saa helposti ja ymmärrettävästi tietoa 
omasta hyvinvoinnistaan, joiden keskeiset 
osat ovat liikunnan lisäksi palautuminen, 
stressi, uni ja unen laatu sekä ravitsemus ja 
sen kautta nestetasapaino, veren sokerien 
tasaisuus sekä energiatasapaino. Oikeastaan 
nämä kaikki ovat pohja hyvälle unelle ja sen 
kautta palautumiselle.

Liikkeelle helpolla analyysilla
Tuominen suosittelee hyvinvointianalyysin 
teettämistä. Analyysillä selvitetään päivit-
täistä stressiä, palautumista ja aktiivisuutta 
sekä kuntotasoa. – Tekniikka on helpotta-
nut tätäkin. Ennen on tarvittu laboratorio-
olosuhteita, mutta nyt ihmistä seurataan 
normaalioloissa kolme vuorokautta pienten 
anturien avulla ja saadaan enemmän materi-
aalia kuin laboratoriossa, kertoo Tuominen.

Mittausten jälkeen saa palautteen asian-
tuntijan kertomana. Palautteen jälkeen tes-
tiin osallistunut tietää hyvät asiat ja kehitys-
kohteet. 

– Kun tietää mitä kehittää päivittäisessä 
arjessa, on helppoa tehdä pieniä asioita. 
Motivoinnin kannalta on hyvä asettaa itselle 
oma tavoite ja seurata sitä. Tässä voi käyttää 
apuna esimerkiksi laadukkaita sporttikel-
loja, vinkkaa Tuominen.

Tekniikalla tietoa hyvinvoinnista
Miksi sitten tehdä hyvinvointianalyysi, kun 
nykyisillä sporttikelloillakin voi seurata omaa 
kehoaan, unta, palautumista ja stressiä? – 
Hyvinvointianlyysi on tärkeä hyvän kokonais-
kuvan saamiseksi. Se on kuin elokuva, kun 
kuluttajatuotteet ovat sitä täydentäviä valo-
kuvia. Kun panostaa laadukkaisiin ja toimivaa 
tekniikkaa sisältäviin laitteisiin, saa mahdolli-
simman tarkoin paikkaansa pitäviä tuloksia.

Firstbeat on hyvinvoinnin, huippu-urhei-
lun ja kuluttajatuotteiden parissa toimiva yri-
tys, jonka kehittämää tekniikkaa käytetään 
esimerkiksi monessa monipuolisessa sport-
tikellossa sekä terveydenhuollon laitteessa, 
kun analysoidaan esimerkiksi stressiä, palau-
tumista, unta ja liikunnan vaikutuksia.

– En oikein osaa enää ajatella, että olisi 
mitään, mitä ei saataisi mitattua. Pitää vain 
kehittää toimiva tekniikka. Silloin ihmisen 
ei tarvitse ymmärtää fysiologiaa, vaan tek-
niikka mittaa ja kertoo tärkeät asiat, kuvai-
lee Tuominen. n
Lisätietoja: www.firstbeat.fi

TEKSTI: ARI J. VESA KUVA: FIRSTBEAT

Laatua elämään
Sanonta ”tieto lisää tuskaa” ei 
pidä paikkaansa ainakaan oman 
kehon hyvinvoinnin hallinnassa. 
Erilaisten laitteiden avulla tehtä-
vistä testeistä saatava tieto antaa 
hyvän pohjan oman hyvinvoin-
nin kehittämiseen, jossa tieto tuo 
mielihyvää. Kannattaa muistaa, 
että fyysinen kunto on oman 
vapaa-ajan laatua sekä tietenkin 
työssä jaksamista.

TIEDOLLA JA LIIKUNNALLA

Hyvinvointianalyysissä  
ihmiseen kiinnitetään kaksi 
pientä anturia. Tämä  
sähköinen tekniikka  
tallentaa tietoja ihmis-
kehosta ja niiden 
tallentamat  
tiedot  
korvaavat 
aiemmat 
laajat labora-
toriotestit.

• TESTISSÄ URHEILUKELLOT •
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Etsi vastaukset kysymyk-

siin ja vastaa internetissä 

kirjoittamalla selaimen 

osoitekenttään  

(ei google-kenttään):  

www.adato.fi/visa

Sähkövisan ja  
Sähköristikon voittajat 
3/2018: 
Doro 8040 -älypuhelin:  
Anja H., Loviisa ja  
Katariina B., Kemijärvi
Witt Easy Smart Sous Vide: 
Anneli M., Rauma

Onnittelut voittajille!

Voit myös kirjoittaa vastauk-

set sekä nimesi ja osoitteesi 

postikortille ja postittaa sen 

osoitteella: Adato

Sähkövisa, Eteläranta 10, 

00130 HELSINKI 

Sähköristikko 3/2018 ratkaisu

• SÄHKÖRISTIKKO & SÄHKÖVISA •

Lähetä ristikko 31.12.2018 mennessä osoitteella: Adato, Sähköristikko, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Ristikon voi ratkaista myös verkossa: www.adato.fi/ristikko
Tervetuloa Sähkövisa ja  
Sähköristikko -sivustoon! 
Voit osallistua molempiin ja 
tuplata voittomahdollisuu-
tesi.  Kaikki osallistuneet ovat 
mukana palkinnon arvon-
nassa.  Sähkövisa ja Sähköris-
tikko ovat sähkö- ja energiayh-
tiöiden asiakaslehdissä julkais-
tavia lukija kilpailuja, joissa pal-
kinnot jaetaan valtakunnalli-
sesti.

Vastaukset 31.12.2018 
mennessä.

Vastaukset kysymyksiin 

löytyvät tästä asiakasleh-

destä tai sen sähköisistä 

versioista.
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Sähkövisan ja Sähköristikon palkinnot 4/2018
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AOsta aina laadukkaita kausivaloja. Miten voit hävittää  
led-valosarjat, kun ne ovat vioittuneet?

1. Laittamalla ne sekajätteeseen
2. Viemällä ne paristojen keräykseen
3. Viemällä ne SER-kierrätyspisteeseen

B Talvikaudella sisäilman suhteellinen kosteus putoaa kesäajan  
50–70 prosentista ärsyttäen osalla esimerkiksi silmiä, limakalvoja, 

ihoa ja hengitysteitä. Silloin auttaa ilmankostutin. Missä vaiheessa  
kostuttaminen kannattaa lopettaa? 
1. Kun sisäilman suhteellinen kosteus on noussut yli 50 prosentin
2. Kun sisäilman suhteellinen kosteus on noussut yli 30 prosentin
3. Kun sisäilman suhteellinen kosteus on noussut yli 40 prosentin

CJoulupipareilla on ollut sanomansa suomalaisessa pitoperinteessä. 
Mitä esimerkiksi pipareiden, vehnäsen ja teen tarjoilu on tarkoittanut 

Piparikirjan tietojen mukaan? 
1. Sillä on kerrottu, että kello on kuusi illalla
2. Ne on tarjottu iltapäivällä, jotta jaksetaan odottaa illallista
3. Niillä on vihjaistu, että vieraiden olisi aika lähteä kotiin

Kysymykset:

Television viihdeohjelmassa pohdittiin, että nykynuoren 
elämässään kohtaamista pienistä vastoinkäymisistä 
pahimpia on akun loppuminen. Eikä kyse ollut siitä bohee-

misti pukeutuvasta, ilmakylpyjä ottavasta merimiesankasta.
No, nuoria nyt on tapana mollata. Itse asiassa me aikuiset tai-

damme olla vähintään yhtä innokkaita kännykän näprääjiä. 
Väitetään jopa, ettemme kestä tylsyyttä, olemme entistä lyhyt-

jänteisempiä ja seikkailemme kaikki tyhjät hetket somen ihme-
maassa. 

Tylsyys tarjoaisi kuulemma aikaa omille ajatuksille ja luovuu-
delle.

Myönnetään, itsellänikin Volter Kilven Alastalon salissa on ollut 
jo vuosia jumittuneena sivulle 17. Kesken huomattavan pitkän 
lauseen, kun on pakko tarkistaa ATK:sta, että onkohan sinne tul-
lut uusi video joogaavasta mursusta. (Jos Volter olisi tiennyt joo-
gaavista mursuista, niin hänen romaaninsa aihevalinta olisi kyllä 
mennyt uusiksi!)

 Päätinkin tehdä rohkean ihmiskokeen. Vietin somettoman 
viikon.

Maanantai meni hyvin. Paitsi, että bussipysäkillä häiritsin mui-
den kännykän käyttöä, koska heidän oli pakko vilkuilla, kuka on 
tuo tyyppi, joka katsoo lasittunein silmin kaukaisuuteen. Tiis-
taina päivitin someen ihan lyhyesti, miltä someton viikko tun-
tuu. Aika kamalalta. En ollut saanut vielä yhtään luovaa ideaa.

Keskiviikkona tällainen tuli. Luovuin ideasta viettää laatuaikaa 
omien ajatusteni kanssa  vaikka sitten hampaat irvessä.

Torstaina en ajatellut mitään, vaan kulutin odotteluajan bussi-
pysäkillä venyttelemällä, punnertamalla ja lankuttamalla. Muut 
siirtyivät katoksen suojista hieman kauemmaksi. Onneksi myrs-
kysi vain vähän.

Perjantaina nikkaroin bussipysäkillä linnunpönttöä. Pahek-
suin kanssaihmisten epäekologisuutta. Kaikki muut olivat jos-
tain kumman syystä siirtyneet yksityisautoilijoiksi.

Viikonloppuna luovuin kokeilusta ja sometin sata lasissa.
Mutta somebody kertoi somessa, että somesta ei ehkä kan-

natakaan yrittää luopua kokonaan. Somessa on paljon hyvää, 
mutta sen käyttö pitäisi saada hallituksi. 

Alituisten piipahtamisten sijaan järkevämpää olisi viivähtää 
somessa päivän aikana vaikkapa yhden kerran pidempään. Täl-
löin some ei silppuaisi päivää ja minulla olisi aikaa keskittyä muu-
hunkin.

Olisikohan noin? Tiedossa saattaa uusia olla jännittäviä 
ihmiskokeita. n

Eräänä päivänä 
bussipysäkillä

• MARKKANEN •

2 kpl Doro 8040 4G -älypuhelin 
5” kosketusnäytöllä
l Helppokäyttöinen älypuhelin ilman 
monimutkaisia valintoja.
l Toiminnot suoritetaan helpommin 
uudella, intuitiivisemmalla selaus-
toiminnolla, joka muistaa useimmin  
käytetyt toimenpiteet.
l Ylös tai alas pyyhkäisemällä tulee näky-
viin lisää komentoja ja sovelluksia.
l Vasemmalle pyyhkäisemällä pääsee  
suoraan pikavalintoihin ja ilmoituksiin.
l Sisäänrakennettuna esimerkiksi My Doro Mana- ger ja Doro Connect 
and Care sekä sisäänrakennettu avauspainike.
l 8MP-takakamera ja 2MP-etukamera
l Arvo noin 269 €
Lisätietoja: www.doro.com

Sage Smoking Gun
l Kaksi tehovalintaa miedosta voimakkaaseen savuun.
l Kylmä/kuuma ilmavirta optimaalisen savun tuottamiseen.
l Integroitu, irrotettava pesä savustuslastuille.
l Joustava silikoniletku, helposti suunnattava ja irrotettavissa.
l Mukana tulevat AA paristot, kahdet erilaiset savustuslastut sekä reseptejä.
l Arvo noin 139 €.
Lisätietoja: www.witt.fi
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TEKSTI: ARI J. VESA KUVAT: CHERI TAMMINEN JA SHUTTERSTOCK

Kausivalot tuovat mukavaa piristystä pimeään kauteen. 

Viimeistään nyt on taas aika kaivaa ne esiin. Ei kannata 

miettiä pelkkiä jouluvaloja, vaan laajemmin valojen tuomaa 

viihtyisyyttä. Nykyaikaiset koristevalot ovat energiatehokkaita, 

niiden energiankulutus on pieni. Käytä kausivalojen rinnalla 

myös oikeita kynttilöitä huomioiden niiden vaatimat 

turvallisuusvaatimukset.

tuote, jota voit käyttää uudelleen erilaisissa 
yhteyksissä. Kun vaihtelet valosarjan paikkaa 
ja käyttötapaa, et kyllästy siihen niin helposti.

Kun kaivat esiin aikaisemmin käytössä olleita 
valosarjoja, tarkasta niiden toimivuus. Useim-
pien uusien led-valosarjojen valot ovat kiinteitä 
eli sammuneita lamppuja ei saa vaihdettua. Kun 
niistä sammuu lamppuja, tulevat ne käyttö-
ikänsä loppuun ja ne on vietävä SER-kierrätys-
pisteeseen. Älä laita käytöstä poistettavia valo-
sarjoja sekajätteen joukkoon roska-astiaan. 

Muista energiatehokkuus
Vaikka uudet led-valosarjat eivät kuluta pal-
joa energiaa, voit ohjata niitäkin ajastimella. 
Kun käytät viikkoajastinta, voit säätää sen 
sammuttamaan koristevalot esimerkiksi 
arkisin töihin ja kouluun lähdön jälkeen ja 
määrittää ne syttymään hieman ennen nor-
maalia kotiinsaapumisaikaa. Samalla lailla 
voit määrittää valot sammumaan yön hil-
jaisiksi tunneiksi, jolloin yleensä nukutaan. 
Kun käytät viikkoajastinta, voit määritellä 
viikonlopuiksi valoille erilaisen rytmin.

Nykyisin on saatavilla myös pieniä led-lamp-
puja vanhoihin kynttelikköihin ja joulukuu-
sen valoihin. Vaihtamalla vanhat hehkulamput 
kynttelikköön tai kuusen valosarjaan sopiviksi 
led-lampuiksi, sähkönkulutus putoaa huomat-
tavasti. Tarkasta ostaessasi, että lamppu sopii 
juuri käyttämääsi sarjaan. n

KAUSI-
VALOILLA

Voit kiinnittää karahkan seinään ja lisätä sii-
hen valon. Et tarvitse aina teollisesti tuotettuja 
kuvioita, vaan voit luoda niitä itse pelkän valo-
sarjan avulla. Voit myös värjätä karahkan tai 
muun alustan sopivalla spraymaalilla ja sinulla 
on taatusti yksilöllinen koriste ja kausivalo.

Kausivalaistuksen käyttämisessä on rajana 
vain oma mielikuvitus. Perinteisiä ikkunan 
edessä roikotettavia isoja paperitähtiä voi 
asetella myös seinää vasten lattialle ja loppu-
tulos on taas sisustuksellisesti erilainen.

Koristevaloilla luot helposti tunnelmaa 
niin kodin arkeen kuin juhlaan. Tarjolla on 
iso valikoima led-valoja, eri kokoisia valosar-
joja, ikkunakoristeita, lyhtyä, pylväitä, figuu-
reita, lankapalloja, kaikkea mahdollista, jos 
et halua käyttää omaa mielikuvitustasi.

Käytä valoja sisustuksellisena elementtinä. 
Suunnittele vapaasti ja ole luova, nykyaikaiset 
valosarjavaihtoehdot antavat monia mahdolli-
suuksia.

Hanki laadukkaita valoja
Kun hankit valosarjoja tai muunlaisia kau-
sivaloja, panosta laatuun. Jos hankkimassasi 
valosarjassa on irrotettavat lamput, tarkasta 
että saat siihen myös varalamppuja. Näin 
ostamasi tuote on pitkäikäisempi. 

Mieti muutoinkin sitä, näyttääkö tuote laa-
dukkaalta. Älä osta sitä vain yhdeksi vuodeksi. 
Ekologisempi vaihtoehto on pitkäikäinen valo-

Kun näin pimeänä vuodenaikana on 
valo vähissä, panosta sisätilojen viih-
tyisään valaisuun. Kausivalot anta-

vat tähän energiatehokkaan vaihtoehdon. 
Valoilla ja kynttilöillä luotu viihtyisyys pitää 
pimeän loitolla ja valaisee joulunodotusta.

Valoja voi asettaa vaikka pöydän päähän, 
ikkunalaudalle tai sohvan selkänojan päälle. 
Pienimmillä valosarjoilla voi koristella myös 
pöydälle katetun kattauksen ja nostaa yhteis-
ten ruokailuhetkien tunnelmaa. 

Voit myös askarrella erilaisia pohjia valais-
tukseen esimerkiksi leikkaamalla vaneripa-
lasta kuusen mallisen palan ja kiinnittämällä 
siihen led-valosarjan. Voit vain yksinkertaisesti 
täyttää pihalla olleen valolyhdyn led-valosar-
jalla ja saat hyödynnettyä lyhdyn myös sisällä. 

Askarteluliikkeistä löytyy puisia figuu-
reita, jotka voit maalata ja varustaa omien 
mieltymysten mukaan ja luoda yksilöllisiä 
koristeita ja samalla viettää mukavia askar-
teluhetkiä lasten kanssa.

Tunnelmaa arkeen ja juhlaan
Käytä valoja sisustuksellisena elementtinä. 
Suunnittele vapaasti ja etsi metsälenkin 
aikana esimerkiksi sopiva karahka. Tuo se 
sisälle ja nosta se pystyyn eteisen seinää vas-
ten ja kiinnitä valot karahkaan. Näin valo tuo 
tunnelmaa heti kun saavut kotiin. Kausivalot 
sopivat kaikkiin tilanteisiin ja huoneisiin.

TUNNELMAA PIMEYTEEN
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HUOMIOI NÄMÄ 
OTTAESSASI  
KAUSIVALOJA 
KÄYTTÖÖN
Iltojen hämärryttyä on aika virittää kausi-
valot. Kausivaloilla saat valoa joulunodo-
tukseen sekä sisällä että ulkona. Uudet led-
valosarjat ovat kestäviä ja energiatehok-
kaita.

l Tarkista vanhojen valosarjojen kunto: 
ota käyttöön vain ehjät sarjat. Tutki lamput, 
johto ja muuntaja. Älä yhdistä eri valosarjo-
jen osia toisiinsa. Vie käytöstä poistettavat 
valosarjat SER-keräyspisteeseen.

l Jos vanhan jouluvalon teho on yli 6 wat-
tia, hyödynnä ajastinta, säästät sähköä. 
Ajastin on hyvä lisävaruste kaikkiin valosar-
joihin. Sammuta valot esimerkiksi valoisim-
maksi ajaksi ja yön hiljaisiksi tunneiksi. 

l Uudet koristevalot ovat lähes poikkeuk-
setta energiatehokkaita ja kestäviä ledejä. 
Mieti, millaista tunnelmaa haluat ledeillä 
tehdä ja tutki valon värilämpötila. Mitä 
suurempi kelvinarvo (K), sitä sinertävämpi 
valo on.

l Pihalla, terassilla ja lasitetulla parvek-
keella valosarjan, muuntajan ja mahdolli-
sen jatkojohdon tulee olla ulkokäyttöön 
tarkoitettuja IP44-suojausluokan tuotteita.

l Valitse mieluummin verkkovirtaan kyt-
kettävä valosarja kuin paristokäyttöinen. 
Se on ekologisempi ratkaisu. Jos päädyt 
paristokäyttöiseen, hanki siihen paristojen 
sijaan ladattavat akut, niin sinun ei tarvitse 
viedä paristoja viikoittain kierrätykseen.

25
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Paula Markkanen sai juuri valmiiksi 
huovutetun hiiren, joka tähyää venees-
tään merelle. Päässä on punainen mini-

neulepipo ja hahmosta miltei aistii legendaa-
risen merten tutkija Jack Cousteaun.

Ihan hirveän vanha harrastus ei Paulalle 
vielä ole, sillä hän innostui huovuttamisesta 
vasta muutama vuosi sitten. Olisiko sitten 
Paulan sydämessä jo asunut synnynnäinen 
huovuttaja, sillä huovutetut eläimet suoras-
taan tuijottavat katsojan silmiin.

Lapsuuden muistot
Paula on kotoisin Pohjois-Karjalasta ja 
muutti Vantaalle vuonna 2005.

– Ehkä joskus aikanaan palaan juurilleni, 
aika näyttää. Unelmissa on vielä se oma hoi-
dettava puutarha, joskin hyvähän kerrosta-
lossa on asua.

Kun it-alan töistä palaava Paula pääsee 
kotiin, saattaa keittiön pöydällä käydä myl-
lerrys. Huovutustyöt inspiroivat yleensä syk-
syn ja talven aikaan. Villaa on sitten pitkin 
pöytää ja joskus käy niinkin, että seuraavaan 
iltaan ei malta odottaa vaan eläin on saatava 
valmiiksi, vaikka olisi yön tunnit menossa. 

– Kun on kylmä ja pimeää, niin villan 
työstö neulahuovutuksessa vaan tuntuu niin 
hyvältä ja koukuttaa. Monet ideani loihdin 
lapsuuden mielenmaisemista. Olen onnekas, 
kun minulle ja veljelleni luettiin paljon satuja 
ja vanhempani olivat aina läsnä arjessa.

Harrastus sattumalta
Tuolloin pari vuotta sitten Paula löysi varas-
tostaan avaamattomat pussit Novitan hah-
tuvaista. Alkuperäinen idea jäi hahtuvaisista 
toteuttamatta ja Paula lähti etsimään uutta 
ideaa googlen kautta.

– Olin kuvitellut, että vain märkähuovut-
tamalla voi huovuttaa ja yllätyin neulahuo-
vutustekniikasta. Lisätietoa ja hyviä opas-
tusvideoita löytyi netistä kätevästi ja siitä se 
innostus sitten lähti. 

Paulan ensimmäinen neulahuovutustyö 
oli jänis, herra sellainen eli Mr. Rabbit. Nyky-
ään jänisherralla on jo rouvakin ja paris-
kunta on käynyt rakkaaksi Paulalle. Isälleen 
Paula teki suden ja hyvin rakas eläinhahmo 
on kettu.

– Näen ketun positiivisena ja älykkäänä, 
en niinkään viekkaana vaanijana.

Tulevaisuudessa Paula saattaa loihtia 
myös metsän satuväkeä, peikkoja ja keijuja.

– Teen huovutustöitä omaksi ja perheen 
iloksi. En ole kaupallistanut niitä toistai-
seksi, vaikka kysyttykin on. Ne ovat vaan 
minun juttuni ja läheisten.

Kunnon valaistus on tärkeää
Paula sanoo, että erilaisia huovutusvideoita 
kannattaa katsoo useamman kerran ja vasta 
sitten aloittaa villan työstö. Paula ostaa villat 
kotimaisilta tuottajilta, mutta villaa, alpak-
kaa ja merinovillaa sekä muita erikoisempia 
villalaatuja saa maailman ääristä. 

Paulan mukaan valaistuksen on oltava 
hyvä, sillä huovutusneulalla saa äkkiä reiät 
sormiin. 

– On myös hyvä erottaa riittävän tarkasti 
hienoiset värisävytkin, sillä niistä saadaan 
persoonalliset ja eläimeen sopivat sävyt. Ja 
ovathan kunnon lukulasitkin lähityöskente-
lyssä hyvät.

Vaatimaton ja onnellinen arki
Paula sanoo olevansa onnellinen ihminen.

– Tasapainoinen perusarki, pienet ilot ja 
turvallisuuden tunne elämässä. Terveys ja 
hyvät ihmissuhteet ja pienistä asioista iloit-
seminen. Muu on plussaa päälle. 

Paula innostuu uusista asioista ja on myös 
kokeillut erilaisia kättentaitoja huonekalu-
jen entisöinnistä verhoiluun ja puutekni-
sistä töistä ompeluun.

Paula on jouluihminen. Tunnelma, mu siikki, 
tuoksut ja ennen kaikkea rentouttava ja kiiree-
tön yhdessäolo ovat tärkeitä. n

Harri-kissa

Kettu Repolainen

Herra Orava

Love Story

Paula Markkanen
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TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN KUVAT: PAULA MARKKANEN

HUOVUTUS 
on rentouttavaa
Suloiset huovutetut eläimet katsovat suoraan 
sydämeen. Niiden sielukkuuteen kuuluu myös 
kaikenlaista rekvisiittaa. It-alalla työskentelevällä 
Paulalla on rakas harrastus vastapainona työlle.
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Ohje: Paula Markkanen,
korkeus noin 20 cm
Tarvikkeet: 
– rautalankaa 2 x 40 cm runkoon 
– askartelurasseja eli piippurasseja 
– huovutusvillaa  
(valkoinen noin 20 g,  
ruskea ja musta noin 5 g ja ihan pieni hah-
tuva vaaleanpunaista) 
– 2 puuhelmeä silmiksi 
– valkoista askartelumaalia silmien ”valo-
täpliin” 
– jotain viiksiksi sopivaa materiaalia, esi-
merkiksi mustaa siimaa, hevosen jouhta tai 
vaikka pullasudista nykäistyä 
Työkalut: 
– nokkapihdit ja sivuleikkurit
– huovutusalusta 
– huovutusneuloja (karkeaneula ja viimeis-
telyneula)

NEULA HUOVUTETTU JÄNIS

Lue lisää sähköisestä lehdestä.

Mr. ja Mrs. Rabbit

Harmaa susi
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Viime Asiakaspolar -lehdessä kerroimme, 
että meiltä saa taas Bonusta. Saimme paljon
yhteydenottoja ja asiakkaat ottivat uuden
BONUSenergia -tuoteperheen innolla vastaan.
Bonusta kerryttävät BONUSenergia
-sopimukset ovat hyvä valinta paitsi kukkaron myös  
ympäristön kannalta, sillä niistä ei kerry hiilidioksidipäästöjä 
lainkaan. Sopimus koskee sähkön myyntiosuutta ja kerryttää 
bonusta jokaisesta sähkölaskusta. Sähkömaksu on tuntuva ja 
säännöllinen lisä bonusostoihin ja bonusta kertyy koko ajan kuin huomaamatta. 
Bonusta voivat saada kaikki asiakasomistajat omasta osuuskaupasta riippumatta.

BONUSenergiaa 
Lapista.

Bonusta kertyy yksityistaloudelle Ener-
giapolarin myymän sähkön arvonlisä-
verollisesta osuudesta. Tämä summa 

näkyy selkeästi sähkölaskulla. Bonusta kertyy 
vain yksityistalouden sähkölaskun sähkön-
myynnin osuudesta, joten yritys -tai elinkei-
notoimintaa varten tehdystä sähkösopimuk-
sesta sitä ei kerry. 

BONUSenergia -tuoteperheestä voit valita 
itsellesi sopivimman: 

✓ BONUStakuu sopii sinulle, joka haluat 
vakaan ja kiinteän sähkösopimuksen 
järkihinnalla

✓ BONUSpörssi puolestaan sinulle, joka 
seuraat sähkömarkkinoita ja haluat olla 
mukana markkinahinnalla mukana säh-
köpörssissä. 

BONUStakuu -sähkösopimus optimoi asi-
akkaalle parhaan mahdollisen hintajakson. 
Siksi sopimuksen voimassaoloaika vaihte-
lee, mutta yleensä sopimus on voimassa 
noin parin vuoden ajan.

BONUSpörssi -sähkösopimus on aitoa ja täy-
sin läpinäkyvää pörssisähköä tunnin tark-
kuudella. Se on sinulle, joka arvostat mark-
kinahinta ja haluat olla mukana sähköpörs-
sissä. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Bonusta kerryttävässä sopimuk-
sessa on kyse energiasta, jonka 
tuottamisessa ei synny lainkaan 
hiilidioksidipäästöjä. Energiapo-
larille myönnetty ISO 14001:2015 
ympäristösertifikaatti varmen-
taa, että toimimme jatkuvasti kai-
kissa asioissa vastuuntuntoisesti ja 
ympäristöä kunnioittaen.

Bonusta voi kerryttää 
S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden 
yli 2000 toimipaikasta. Myös Energiapolar 
on S-ryhmän yhteistyökumppani.

Lue lisää BONUSenergiasta kotisivuiltamme www.energiapolar.fi/bonusenergia

Bonusta pystyy kerryttämään vain tekemällä 
BONUSenergia -sopimuksen. Lisäksi pitää 
ilmoittaa meille oman S-Etukortin jäsennu-
mero. Bonusta kertyy aina oman osuuskaup-
pasi bonustaulukon mukaan. Bonuksen mää-
rässä huomioidaan kaikki bonusta kerryttävät 
kuukauden ostot. Bonusoston kirjautumisen 
voi tarkistaa S-mobiilin Bonusostot-osiosta tai 
Omalta S-kanavalta. 

Joko huomasit, että voit saada 
arjen sähköstä rahaa takaisin 
bonuksen muodossa?
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• ENERGIAPOLARIN UUTISIA •

Seuraa kulutustasi! Omat kulutustietosi 
löydät osoitteesta www.energiapolar.fi/online
Palvelussa voit myös päivittää yhteystietosi, 
tarkastella laskujasi sekä sopimustietojasi.

Paras juttu
Edellisen Asiakaspolar lehden 3/2018 parhaaksi jutuksi 
äänestettiin ”Salaperäinen Saana”. 

Lue juttu osoitteessa www.asiakaspolar.fi. Äänestäneiden 
kesken arvoimme 20 euron S-ryhmänlahjakortin. Palkinnon 
voitti Leila Ylitorniolta.

Voit osallistua tämän lehden Paras Juttu äänestykseen osoit-
teessa www.energiapolar.fi/parasjuttu. Arvomme kaikkien 
äänen antaneiden kesken 20 euron S-ryhmän lahjakortin.

Seuraa meitä 
Facebookissa ja Instagramissa!Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Älykkäät kodinkoneet tulevat

Kodinkone joka keskustelee
-Ajatuskin älykkäästä, puhuvasta ja kuun-
televasta koneesta on monille vieras ja 
monien mielestä jopa pelottava. Kuinka 
moni meistä edes haluaisi keskustella 
koneen kanssa? Tietokirjailija Petteri Jär-
vinen kysyy. Nykyisinkin monille on kiu-
sallista puhua esimerkiksi puhelinvastaa-
jaan. 

Tulevaisuudessa myös varsinaiset tie-
tokoneet tulevat pienentymään. Yhtenä 
visiona on esitetty kenkään upotetta-
vaa tietokonetta, joka vaihtaisi yhteys-
tiedot toisen käyttäjän kenkätietokoneen 
kanssa kädenpuristuksen aikana. Tämä-

kin on teknisesti mahdollista, sillä ihmis-
ten kätellessä syntyy kontakti, jota pitkin 
heikot virtasignaalit voivat liikkua. Illalla 
kengästä voisi tarkistaa vaikka kaikkien 
päivän aikana tavattujen ihmisten nimet, 
yhteystiedot ja jopa valokuvat. 

-Tuntuu utopistiselta, mutta kuka olisi 
voinut vielä muutamia vuosikymmeniä 
sitten ennustaa kännyköiden – siis kenkä-
puhelimien – suosion? Langaton, kaikkien 
taskuissa vapaasti mukana kulkeva pie-
nikokoinen puhelin tuntui varmaan pit-
kään mahdottomalta keksinnöltä, Järvi-
nen toteaa. (Asiantuntijana tietokirjailija 
Petteri Järvinen)

Energiapolarin joulukalenteri  
tulee taas! Osallistua voit 
Facebookissa, seuraa siis meitä 
ja poimi samalla talteen joulun-
odotuksen parhaat energian-
säästövinkit! Haastamme sinut 
myös mukaan tekemään jouluisia 
ympäristötekoja, otatko haasteen 
vastaan? Joka päivä arvonnassa 
yllätyspalkinto. 

Oletko vielä vieraillut Suomen kauniissa Lapissa tai ken-
ties asut jo täällä mutta haluaisit hetken lomaa arjesta? 
Lappi tarjoaa mahdollisuuden hengittää maailman puh-
tainta ilmaa ja ladata akut täyteen. Energiapolar arpoo 
kaikkien osallistujien kesken viikon majoituksen Lappiin. 
Osallistu arvontaan osoitteessa 
www.energiapolar.fi/lomalapissa

SAKSITTUA   ENERGIAPOLARIN ENSIMMÄISESTÄ ASIAKASLEHDESTÄ 29.5.1998

Pitemmälle vietynä eri kodinkoneet voisivat jakaa tietoa eli ”keskustella” 
toistensa kanssa. Esimerkiksi varas- ja palohälyttimet on mahdollista saada 
tunnistamaan asunnossa liikkuvat ihmiset ja ”keskustelemaan” asunnossa 
olevien koneiden kanssa. Myös muut koneet voisivat jakaa tietoa keskenään. 
Kattila voisi kertoa liedelle, milloin ruoka on kiehumassa yli ja pyytää tätä 
vähentämään tehoa.
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OTA YHTEYTTÄ energianeuvoja Toni Semenojaan puhelimella: 040 809 5544 tai sähköpostilla:  toni.semenoja@energiapolar.fi

YHTEISTYÖSSÄ: Energiapolar Oy | Napapiirin Energia ja Vesi Oy | Rovakaira Oy | Tornionlaakson Sähkö Oy 
| Inergia Oy | Muonion Sähköosuuskunta | Enontekiön Sähkö Oy
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Energiatehokkaita
lahjoja
Energiatehokkuutta ja energiansääs-
töä kannattaa miettiä jo jouluvalmis-
teluissa ja lahjahankinnoissa. Nyt on 
vielä aikaa vaikka tehdä itse lahjoja. 

Ympäristöä ajattelevan joululahjo-
ja ovat kestävät käyttötavarat ja mu-
kavat palvelut. Ostokset kannattaa 
suunnitella, jotta kauppaan ei tarvit-
se rynnätä monesti vaan voi hankkia 
kerralla kaikki lahjat. 

Hyvä lahjavinkki on esimerkiksi hy-
vät herkut tai muu syötävä, kuten 
kotimaiset hillot, marjamakeiset, kui-
vatut sienet tai kalasäilykkeet. 

Itse tehdyt lahjat ovat usein par-
haita eli voit leipoa esimerkiksi hyviä 
joulupipareita ja pakata ne kauniis-
ti. Voit myös tehdä esimerkiksi tihe-
ästä, ohkaisesta verkosta sydämen-
muotoisia joulukoristeita ja kiinnittää 
sen sisälle paperisen joulutähden. 

Myös ajankohtaan sopivat pehme-
ät paketit sisällään villapaita, villasu-
kat tai jotain muuta lämmintä ovat 
mukavia muistamisia, joita voi hyö-
dyntää niin sisällä kuin ulkona. 

Kylmimpinä päivinä voi rauhassa 
vetää villapaidan päälleen myös si-
sällä, sen sijaan että nostaa asunnon 

oleskelutilojen lämpötilaa yli suositel-
lun 20–22 asteen. Lapsille hyvä vaih-
toehto ovat pehmo- ja puulelut tai 
askarteluvälineet. 

Jos lahjaksi annetaan sähköleluja, 
jotka toimivat paristoilla, kannattaa 
hankkia pakettiin mukaan myös laturi 
ja ladattavia akkuja. 

Lahjaksi voi antaa myös energia-
tehokkuutta antamalla laadukkaita, 

vähän energiaa kuluttavia led-lamp-
puja. Tukeudu lamppuhankinnoissa 
asiantuntijaan ja tutustua vaihtoeh-
toihin www.lampputieto.fi -palvelus-
sa.

Palveluista esimerkiksi siivousapu, 
lastenhoito, hieronta ja muut hoidot 
ovat usein miellyttäviä yllätyksiä ku-
ten myös elokuva- ja teatteriliput.

Kurkista pönttöön!
Vähänkin vuotava wc-pönttö saattaa olla todellinen 
tuhluri. Siksi kannattaa aika-ajoin kurkistaa pönttöön! 
Jos havaitsee pöntön seinillä pienenkin vesivanan tai 
kosteutta, saattaa puhdasta vettä valua hukkaan ämpä-
ritolkulla. 

Pitkän päälle pienestä vuodosta voi kertyä iso lasku, 

OTA YHTEYTTA:  energianeuvonta@energiapolar.fi
YHTEISTYÖSSÄ Energiapolar Oy | Napapiirin Energia ja Vesi Oy | Rovakaira Oy | Tornionlaakson Sähkö Oy | Inergia Oy

| Muonion Sähköosuuskunta | Enontekiön Sähkö Oy

jonka sinä maksat joko suoraan itse, yhtiövastikkees-
sa tai vuokrassa. Vuotoa ei aina edes huomaa, mutta 
pöntön seiniin ei viitsi sormilla koskea. Mutta ota kä-
teesi pala wc-paperia ja laita se kiinni seinään ja katso 
tarttuuko se kiinni kosteaan pintaan vai ei. Muista pestä 
kätesi testin jälkeen.

Kuva: Scanstockphoto
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Saamelaiskäräjien 
puheenjohtajan työnkuvaan 
kuuluvat pitkät työ- ja lukuisat 
matkapäivät. Tiina Sanila-Aikio 
on luvannut perheelleen, 
että hän ei asetu enää 
puheenjohtajaehdokkaaksi 
seuraavissa vaaleissa. 
Haaveena on työ, jossa 
yhdistyisivät koltansaamen 
kieli ja juridiikka. Ja riittävä 
määrä vapaa-aikaa.

TEKSTI: TIMO REHTONEN 
KUVA: JUHA KAUPPINEN

AktiivistA elämää pAssiivitAlossA

• SÄÄSTÖHAASTE •
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Inarissa asuvan Tiina Sanila-Aikion työ-
päivä alkaa usein kotona muun perheen 
vielä nukkuessa. Saamelaiskulttuurikes-

kus Sajoksessa vietetyn toimistopäivän jäl-
keen aherrus saattaa jatkua tietokoneella 
vielä perheen mentyä yöpuulle. 

– Kun on tässä asemassa, työ menee mel-
keinpä kaiken muun edelle. Se tietysti vaatii 
voimia niin minulta kuin perheeltänikin. 

Sevettijärveltä kotoisin oleva Sanila-Aikio va-
littiin Suomen saamelaisten korkeimman po-
liittisen elimen puheenjohtajaksi vuonna 2015. 
Tällä hetkellä hänellä on puheenjohtajakaut-
taan jäljellä vähän yli vuosi. Tulevaisuudessa 
häämöttää vuosi 2020 ja Lapin yliopisto, jossa 
on tarkoitus jatkaa kesken jääneitä lakiopintoja. 

– Oikeustieteellinen jäi aikanaan, kun an-
noin pikkusormeni koltansaamen kielityölle. 
Tapasin silloin myös mieheni, muutin Inariin, 
menin naimisiin ja sain lapsen. Oli aika luon-
tevaa jäädä tänne, Sanila-Aikio naurahtaa ja 
kertoo tulevaisuudensuunnitelmistaan.

– Olen iloinen siitä, että pääsin laatimaan 
Saamelaisalueen koulutuskeskukselle koltan-
saamen lukuvuosikoulutuksen opetussuun-
nitelman ja olen saanut toteuttaa sitä opet-
tajana. Toisaalta, koska olen kiinnostunut 
edelleen myös juridiikasta, haluaisin yhdistää 
nämä asiat valmistuttuani.  

Yrittäjähenkisyydestä apua 

Yrittäjäperheessä kasvanut Sanila-Aikio oli 
pitkästi yli kahdenkymmenen mennessään 
ensimmäistä kertaa perheen ulkopuolelle 
töihin.

– Perheyrityksessä kasvoin yrittäjyyteen. Piti 
pystyä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, 
tulevaisuus oli epävarmaa ja työpäivät pitkiä. 
Samoja ominaisuuksia tarvitaan myös tässä 
nykypestissä.

Käräjien puheenjohtajan tulee uudistuksia 
suunnitellessaan ymmärtää myös käsiteltävi-
en asioiden taustat ja tietää aikaisemmat toi-
mintatavat. 

– Etenkin äitini opeista on ollut paljon hyö-
tyä. Ihan perusasiat toimivat monessa yhtey-
dessä, oli sitten yrittäjä tai Saamelaiskäräjien 
puheenjohtaja. Kuten esimerkiksi ”kohtele 
toisia, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan”.

Teknologia haltuun

Tiina Sanila-Aikion kiinnostus omiin juuriin 
ja kulttuuriin heräsi monen asian summana. 
Poronhoitajaperheen tyttärenä ja Sevettijär-
ven koulun oppilaana saamelaiskulttuuri oli 
koko ajan läsnä. Siinä elettiin.

– Kuulun sukupolveen, joka on nähnyt elä-
mää ennen internetiä ja älypuhelimia. Myös 
koululla on ollut suuri merkitys elämässäni – 
kieli ja kulttuuri olivat siellä osa arkea. Lisäksi 
samaan aikaan elettiin monella tavalla saame-
laiskulttuurin nousukautta. 

– En ole varmaankaan pystynyt kaikkia lap-
suudessani oppimia asioita siirtämään omalle 
lapselleni. Kännykkä tai tietokone vetää usein 
enemmän puoleensa kuin minun tarinani. 

Toisaalta teknologiasta voi olla apuakin. 
Saamelaiskäräjien tulevassa materiaalihank-
keessa kehitellään uusia tapoja siirtää kieltä 
ja kulttuuria niille areenoille, jotka nykylapsia 
kiinnostavat.

– Teknologia on ollut monella tavalla saa-
melaiskulttuurille siunaus. Saamelaisia asuu 
Suomessa 240 eri kunnassa, jolloin internet 
on huomattavasti tehokkaampi yhteydenpi-
toväline kuin kirje tai lankapuhelin.

Etäneuvottelulaitteet  
säästävät luonnonvaroja

Tiina Sanila-Aikio asuu perheineen passiivi-
talossa, joka lämpiää maalämmöllä. Talo on 
suunniteltu yhdessä paikallisen rakentajan 
kanssa.

– Rakentaja ehdotti lämmitysmuodoksi 
maalämpöä, emmekä ole katuneet päätöstä 
päivääkään. Se on huoleton, kun olemme pal-
jon poissa kotoa. Varalämmitysjärjestelmänä 
on varaava takka, mutta sitä tulee käytettyä 
harvoin, koska maalämpö hoitaa lämmityk-
sen niin tehokkaasti. 

Energiaa talossa säästetään led-valot sytyt-
tävillä liiketunnistimilla ja sähköä säästävällä 
asenteella. Esimerkiksi saunaa lämmitetään 
usein, mutta ei pitkään. 

Työpaikan energiaa säästävistä ratkaisuista 
Sanila-Aikio on erityisen ylpeä hyvin toimivis-
ta etäneuvottelulaitteista, joiden avulla koko-
usmatkustamisten määrää on voitu vähentää 
merkittävästi.  

– Niillä säästetään työaikaa, resursseja ja 
luonnonvaroja. Tästä huolimatta joudun 
matkustamaan paljon. Kun tämä pesti lop-
puu, yritän loppuelämäni ajan tehdä tekoja, 
jotka hyvittävät tekemäni hiilijalanjäljen.
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Kaikki me tarvitsemme sähköä, joka päivä. Sähkö auttaa meitä arjen askareissa, koulutyössä ja
harrastuksissa. Nyt voit saada arjen sähköstä rahaa takaisin bonuksen muodossa. On arjen helppoutta

ja mukavuutta tietää, että sähkömaksut kasvattavat kuin huomaamatta tuntuvasti perheen bonuspottia. 

Bonustelijalle parhaat sähkösopimukset tulevat Lapista. Ne ovat puhdasta lappilaista energiaa parhaimmillaan. Energiapolarin BONUSenergia 
sopimuksista ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Ja mikä parasta yhtiön ympäristösertifikaatti varmentaa joka vuosi, että toimimme 
kaikissa asioissa vastuuntuntoisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

BONUStakuu sopimus on edullinen 
parin vuoden sopimus kiinteällä 
hinnalla - helppoa ja vaivatonta.

BONUSpörssi sopimus on aitoa 
ja täysin läpinäkyvää pörssisähköä
tunnin tarkkuudella.

TEE SÄHKÖSOPIMUS www.energiapolar.fi

Arjen sähköstä
rahaa takaisin!
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