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Juhlavuosi raiteillaan
rautatieliikenteen ja vr:n juhlavuosi on päässyt 
hyvään vauhtiin ja tuonut mukanaan paljon uutta ja 
vanhaa. historioitsija seppo Zetterbergin kirjoittama 
historiateos kertoo perusteellisesti, miten junaliikenne 
suomessa käynnistyi ja miten tähän päivään on tultu. 
kevyemmin junahistoriaa voi opiskella värssyveturi-
kirjasta johon on koottu juna-aiheisia lasten runoja, 
lauluja ja leikkejä. Perinnejuna valtteri puolestaan 
 tallettaa tuleville sukupolville puukoristen vaunujen 
tunnelmaa. henkilöstön työasut päivitettiin parin-
kymmenen vuoden tauon jälkeen uudelle vuosi-
tuhannelle. 

ja lisää tulee. maaliskuun alussa julkaistaan vr:n 
juhlavuoden postimerkit, joissa liikutaan eri aika-
kausien junakalustolla ukkopekasta allegroon. kuu-
kauden kuluessa nähdään myös televisiodokumentti 
vr:n historiasta ja nykypäivästä. helsingin päärauta-
tieasemalla avataan vr:n ja suomalaisen junaliiken-
teen historiaa valottava näyttely. 

VR/Allegro 1/2 200x144

odottelun jälkeen on päästy koko maassa elämään 
talvea ja kokemaan haastaviakin tilanteita jokaisessa 
liikennemuodossa. aiempiin talviin verrattuna junalii-
kenteen vaikeuksista on selvitty jämäkämmin. liiken-
nehäiriöt on saatu rajattua nopeammin ja niiden lumi-
palloefektit katkaistua aiempaa paremmin. toki jokai-
nen junavuoron myöhästyminen tai peruminen on 
ikävä asia matkustajalle. saan itse hyvän tuntuman 
junaliikenteen haasteisiin ja onnistumisiin istumalla 
junassa monta tuntia joka viikko. 

arkisen kokemuksen lisäksi junamatka voisi olla 
joskus juhlaa, vaikka visiitti kaupunkilomalle tai kult-
tuurireissulle. junalippujen hinnoittelun uudistaminen 
jatkuu. tulossa on edullisia vaihtoehtoja ja yllättäviä-
kin juhlatarjouksia matkaan mieliville. Parhaiten edut 
saa liittymällä veturi-asiakasohjelmaan. sen jäsenet 
saavat ensimmäisenä tiedot tarjouksista ja eduista. 

mika Heijari

Iholla
tatuointeja 
rakastava veeti 
kallio muuntuu 
linnakundiksi 
musikaalissa. 

Toiletit 
 testissä 
millainen on hyvä 
vessa? hotelli 
 helpotusten 
 kävijät kertovat.  
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sudokut ja tenttiventti 29 / matkustajan tietopaketti 30

Temppuilijat 
trikkaus on näyttävä yhdistelmä akrobatiaa, 
telinevoimistelua ja taistelulajeja. suomalainen 
team unito on lajissa maailman huipulla.
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Juhannusjuna on 13-tuntinen suora 
lähetys yöjunan matkasta helsingistä 
rovaniemelle juhannusyönä. yle 
lähettää koko matkalta suoraa 
 lähetystä yle teemalla, yle radio 
suomessa ja netissä.

matkan aikana kuvataan matkus-
tajia, henkilökuntaa ja ohjelmaa 
 varten kutsuttuja vieraita sekä radan 
varren asemien tapahtumia. inser-

Sähkötupakka  
ei sallittua
sähkötupakan ja muiden 
tupakanomaisten tuotteiden 
käyttö junissa ja tupakointi-
kieltoalueilla ei ole sallittua. 
kaukojunissa aiheesta muis-
tuttavat kuulutukset, jotka 
kuullaan kolmella kielellä. 
sivullisesta sähkötupakka 
näyttää tavalliselta tupakalta 
eikä matkustajien välille tai 
asiakaspalvelutilanteisiin 
haluta epäselviä tilanteita.

Ihmepuutarha  
tuo iloa
vr on mukana puutarha-alan 
oppilaitoksille tarkoitetussa 
suunnittelukilpailussa. kilpailu 
on osa vr:n 150-vuotisjuhla-
vuotta, ja sen voittajan valit-
see asiantuntijaraati.  

ihmepuutarha toteutetaan 
helsingin päärautatieaseman 
päätylaiturille, ja se on nähtä-
villä täydessä kukassa äitien-
päivästä 13.5. kesäkuun 15. 
päivään saakka.  

kuvat: vr kuvat: laura nissinen ja yle

interrail on tarjonnut jo 40 vuotta 
mahdollisuuden tutustua euroop-
paan junakyydillä. helsinkiläinen 
marjukka eronen on ensimmäinen 
interrail-kortin hankkinut suomalai-
nen.

”taisin lukea mahdollisuudesta 
jostakin tai ehkä kuulin siitä kaverilta. 
joka tapauksessa ryntäsin heti osta-
maan kortin, joka tuli suomessa voi-
maan 1. 3. 1972 ”, eronen muistelee. 

40 vuotta InterRailia

Raiteiden historiaa 
•	 helsingin rautatieaseman Postin 

puoleisessa hallissa avataan rauta-
teiden historiaan liittyvä näyttely 
15.3. näyttely kertoo ytimekkäästi 
vr:n historian sekä kuvaa vr:n roo-
lia matkustuksen ja yhteiskunnan 
kehityksen veturina. näyttely on 
suunniteltu yhteistyönä suomen 
rautatiemuseon kanssa. esillä on 
esineitä ja kuvasuurennoksia rauta-
teiden historiasta sekä nostalgisia 
mainosjulisteita. näyttely on 
 avoinna 15.9. saakka.

•	 yleisö pääsee tutustumaan juhla-
vuoden kunniaksi kunnostettuun 

vr:n 150-vuotiseen historiaan pääsee tutustumaan maaliskuussa   
netissä, näyttelyissä, raiteilla ja asemilla.

Maaliskuu on juhlan aikaa

perinnejuna valtteriin eri puolilla 
suomea juhlavuoden aikana. 
ensimmäisille 18.3. järjestettäville 
perinnejunamatkoille hämeenlin-
nasta turenkiin ja takaisin pääsevät 
veturilaiset eli vr:n asiakasohjel-
man jäsenet. 

•	 vr saa juhlavuoden kunniaksi 
oman kuuden merkin postimerkki-
vihkon, jonka on suunnitellut graa-
finen suunnittelija tarja salonen. 
Postimerkkien kuvissa viilettää 
kuusi erilaista junaa höyryveturi 
ukkopekasta allegroon. Posti-
merkkivihko ilmestyy 5.3. 

Juhlat netissä
•	 vr on avannut osana juhlavuottaan 

nettikaupan. vr shop myy hausko-
ja kivimiesaiheisia tuotteita, juhla-
julkaisuja sekä viehättäviä posti-
kortteja ja matkailujulisteita vuosi-
en varrelta. tutustu valikoimaan 
osoitteessa kauppa.vrgroup.fi. 

•	 tapasitko ensirakkautesi interrailil-
la? esitteleekö isoäitisi lapsuusvalo-
kuviaan ensimmäiseltä junamatkal-
taan? jaa ikimuistoiset matkakuvasi 
ja -tarinasi ja osallistu läpi juhla-
vuoden kestävään kilpailuun, jonka 
pääpalkintona on neljän hengen 
viikonloppureissu lappiin tai Pieta-

riin. matkakuvia ja tarinoita julkais-
taan vr150.fi-juhlavuosisivustolla. 
kuvia otetaan vastaan sähköisessä 
muodossa osoitteessa vr150@vr.fi 
tai postitse osoitteessa vr-yhtymä 
oy/viestintä, annikka itkonen,  
Pl 488, 00101 helsinki. laita vies-
tiin tai kirjeen otsikoksi ”matka-
kuvakilpailu”. kuvia ei palauteta 
lähettäjälle.

•	 suomen rautatiemuseo viettää  
114. syntymäpäiväänsä 16.3. juhlis-
taakseen vr:n 150-vuotista taivalta 
museo on myös perustanut oman 
juhlavuosisivustonsa, joka löytyy 
osoitteesta www.rautatie.org/ 
rautatiet150v/. vr:n oma 150- 
vuotissivusto löytyy osoitteesta 
vr150.fi. 

www.rautatie.org/ rautatiet150v
vr150.fi

enSIMMäInen. Helsinkiläinen marjukka eronen  reissasi numerolla yksi merkityllä interrail-kortilla 40 vuotta sitten.

PeRInneJunA VALTTeRI. kolmannen luokan vaunun tyylikäs sisustus.

JuhLAkIRJA. raideliikenteen historia 
yksissä kansissa.

PoSTIkoRTTI. Vr shopista voi ostaa 
retrojulisteita myös postikortteina.

järjestysnumerolla yksi merkitty 
kortti ostettiin helsingin rautatie-
aseman lipunmyynnistä.

 noin 300 markkaa maksanut 
kortti mahdollisti parikymppisen 
 neidon euroopan-matkan. erosen 
pääkohde oli ranska, sillä hän oli 
opiskellut kieltä edellisenä syksynä 
Pariisissa. 

matkan varrella hän tapasi kan-
sainväliseltä työleiriltä tutuksi tullei-

ta ystäviä. yksin matkaava nuori nai-
nen herätti myös hämmennystä 
euroopassa, mutta eronen itse ei 
 asiaa sen kummemmin miettinyt. 
”olihan se toki hyvin jännittävää ja 
erilaista, vaikka olinkin jonkin verran 
matkustellut.” 

interrailille eronen palasi vielä 
vuonna 1990 – lapsensa kanssa. 
”Pojallekin jäi todella hyvät mieli-
kuvat reilaamisesta.”

Juhannusjuhla junassa
teissä vieraillaan muillakin paikka-
kunilla. junaemäntänä toimii ella 
kanninen, ja matkustajia ravintola-
vaunussa  viihdyttää iiro rantala. 

ohjelma esitetään suomen lisäksi 
saksassa ja ranskassa. lähetyksestä 
tehdään myös oma versio norjan 
yleisradioyhtiö nrk:lle. juhannusjuna 
on ylen ja keskieurooppalaisen arte-
kulttuurikanavan yhteinen hanke.

hAe MukAAn 
ohJeLMAAn
kerro, miksi sinun 
pitäisi olla mukana 
juhannusjunassa  
ja ilmoittaudu 
 osoitteessa
yle.fi/juhannusjuna

PoSTIMeRkIT. 1. luokan merkkivihko 
ilmestyy 5.3.

historia-
näyttely 
avataan 15.3.

Venäjän-junille 
uudet aikataulut 
venäjän junien aikataulut 
muuttuvat 25.3., kun suomi 
siirtyy kesäaikaan. venäjä 
noudattaa pysyvästi kesäai-
kaa ja on luopunut normaali-
aikaan siirtymisestä lokakuun 
lopussa. aikaero suomen ja 
venäjän välillä on 25.3. lähtien 
yksi tunti. 

 allegro-junien lähtöajat 
helsingistä 25.3. alkaen ovat 
6.12, 10.00, 15.00 ja 19.00.  
tolstoi-junan uusi lähtöaika 
helsingistä on 17.52.  junien 
saapumisajat helsinkiin siirty-
vät vastaavasti tunnilla eteen-
päin. 

oikaisu edellisen 
lehden uutiseen
tampereen rautatieaseman 
matkustajalaitureille vievä 
rongankadun alikulku on tar-
koitus avata touko–kesäkuun 
vaihteessa 2012, ei tammi–
helmikuussa, kuten matkaan-
lehden numerossa 1–2/12 
 kerrottiin.

Yhteisellä matkalla / 54 / Yhteisellä matkalla
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Ravintolavaunu ensitestissä

VR:n uudet vaatteet

teollisuushallissa kuuluu työn ääniä. 
vähän sahaa, pienesti poraa. iso 
vanerirakennelma täyttää näköken-
tän. siinä se on, vuonna 2014 käyt-
töönotettava kaksikerroksinen ravin-
tolavaunu oikeankokoisena vanerista 
rakennettuna mallina.

Parikymmentä veturi-asiakasoh-
jelman kautta ilmoittautunutta asia-

kasta on tullut testaamaan mallivau-
nua. jonottaminen ja jonon paikka 
ovat ravintolavaunun käytännöllisyy-
den kannalta tärkeitä asioita. siispä 
jonottamista kokeillaan useamman 
kerran ja eri suunnista. asiakkaat poi-
mivat tiskiltä ostoksensa ja maksavat 
ne leikkirahalla. toimintojen ja tava-
roiden asettelu tiskille toimii jo hyvin.

”melko ahdasta on tuossa käytä-
vällä. en oikein tiennyt, mihin mennä. 
on aika häiritsevää, kun istuu pöy-
dässä, ja vierellä on koko ajan jono”, 
testiryhmäläiset tuumaavat.

seuraavaksi selvitetään, millaisis-
sa pöytäryhmissä asiakkaat viihtyvät. 
”kun matkustaa porukassa, on kiva 
päästä samaan pöytään. en tykkää 
istua vieraiden kanssa. oluenjuojille 
ja ruokailijoille voisi olla omat osas-
tot.”

kaikki veturilaisten huomiot ja 
ideat käydään tarkasti läpi. sen jäl-
keen mallivaunua muutetaan ja tes-
tataan uudelleen. testaamassa käy 
kaiken kaikkiaan kuusi asiakasryh-
mää, joiden mielipiteet huomioidaan 
vaunua suunniteltaessa.

vr on tilannut 15 uutta ravintola-
vaunua, joista ensimmäiset aloittavat 
liikenteessä vuonna 2014.

kAkSIkeRRokSInen. uusissa ravintolavaunuissa nautiskellaan myös yläkerrassa. 

palstalla matkustetaan junalla nykyhetkessä, historiassa ja tulevaisuudessa.

rautatieläisten virka-asut ovat ilmentä-
neet aikaansa ja kantajiaan koko vr:n 
150-vuotisen historian ajan. alkutaipaleella 
kruunu antoi rautatieläisille virkapuvut, 
joiden myötä syntyi uusi rautatieläisten 
virkakunta. 

1800- ja 1900-luvun taitteessa mustat 
verkakankaiset puvut henkivät arvokkuut-
ta. asemapäälliköllä oli kaulassaan silkki-
nen rusetti ja lakkia koristi keisarivallan 
kruunu. kaksirivisen puvun napeissa oli 
keisarillisen kaksoiskotkan kuva ja olka-
päillä kullanväriset epoletit. 

sähköttäjäneidin kelpasi morsettaa pit-
kässä hameessa ja lyhyessä jakussa, jonka 
selkäpuolella oli napein koristeltu hännys.

itsenäisyyden jälkeen virka-asut 
 muuttuivat sotilaallisempaan suuntaan. 
sähköttäjä-junanlähettäjät työskentelivät 
kesät talvet villakankaisissa vihreän-
harmaissa asuissa, joiden uskotaan olevan 
akseli Gallen-kallelan käsialaa.

Media contacts/kymen 
AMk 1/2 200x144

vr:n henkilökunta on palvellut juna-
matkustajia helmikuusta lähtien uusissa 
virka-asuissa, joiden pääväri on grafiitin-
harmaa. asut koostuvat käyttötilanteen 
mukaan yhdisteltävistä osista, joiden 
 värityksessä näkyy myös vr:n vihreä.

uudet työvaatteet on luonut suunnit-
telija kirsimari kärkkäinen, jonka isoäiti 
työskenteli aikanaan sähköttäjä-junan-
lähettäjänä.

uusi ravintolavaunu 
Pähkinänkuoressa
•	 alatasolla myyntitiski
•	  ala- ja välitasoilla yhteensä noin  

50 istuma- ja seisomapaikkaa
•	  yläkerrassa on noin 40 matkustus-

paikkaa, joista 12 väliovella varuste-
tussa kabinetissa.

Muutoksia lippujen 
ostamiseen junassa
junasta ostettavien lippujen 
hintoihin ja maksutapoihin 
tulee muutoksia 1.maaliskuu-
ta. junaliput voi jatkossa ostaa 
junasta samaan hintaan kuin 
asemilta, jos asemalla ei ole 
lipunmyyntiä tai lippuauto-
maattia. 

junasta ostettavien lippu-
jen hinnoittelua porrastetaan. 
jos lippu ostetaan junasta alle 
75 kilometrin matkalle, junali-
pun hinta on kaksi euroa kal-
liimpi kuin asemalta ostetta-
essa. yli 75 kilometrin matkal-
le junalipusta peritään lipun 
hinnan lisäksi viisi euroa.

visa electronilla, maestrol-
la ja niitä vastaavilla korteilla, 
jotka edellyttävät varmen-
nusta ennen ostotapahtumaa, 
ei voi maksaa junissa maalis-
kuusta alkaen. syynä tähän 
on, että tietoliikenneyhteyksi-
en laatu rataverkolla vaihte-
lee. vr:n verkkokaupassa, lip-
puautomaateilla, asemien 
lipunmyynnissä ja r-kioskeilla 
voi edelleen maksaa visa elec-
tronilla ja maestrolla.

junaliput kannattaa hank-
kia ennen matkaa. esimerkiksi 
verkkokaupasta saatavalla 
ennakkolipulla voi säästää 
junamatkan hinnassa. 

VR/Suomen messut 1/4 
98x144

VR/Viking Line 1/4 
98x144

kuvat: soile laaksonen/vr
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Turun talvisilla kaduilla 
tulee usein vastaan eräs 
julmannäköinen mies. 
Hänen pistävä katseen-

sa kertoo, ettei hän ole syyttä jou-
tunut vankilaan. Onneksi hah-
mo esiintyy pelkästään teatterin 
 mainosjulisteissa – ja sielläkin kal-
tereiden takana.

Kasvot korstolle on antanut 
näyttelijä Veeti Kallio, joka näyt-
telee linnakundia tänä kevää-
nä rockmusikaali Kakolassa. Nyt 
Kallio kävelee vastaan leppoisas-
ti verkkareissa ja toppatakissa. 
Roolihahmosta muistuttavat enää 
hänen tatuointinsa, ne omasta 
takaa olevat.

”Mä olen ihan hulluna tatuoin-
teihin! Aina kun joku kertoo har-
kitsevansa sellaisen hankkimista, 
hyökkään paikalle ja kyselen, mil-
laista se on ajatellut.”

Samalla Kallio jo kaivaa känny-
kän kuvatiedostoja esille ja näyttää 
tatuointiaihioita, joita on löytä-

nyt netistä. Kuvissa on ristejä, joita 
hän on kaavaillut työkaverilleen. 

”Jotkut ostavat turistikortteja. 
Minä hankin tatuointeja.”

Vaatimus olla vahva
Veeti Kallio on ollut monipuolinen 
tekijä suomalaisella taide kentällä 
aina 1980-luvun lopulta lähtien. 
Hänet tunnetaan muun muassa 
muusikkona, näyttelijänä ja juon-
tajana.  Lisäksi suuri yleisö on näh-
nyt hänet Salon kuoron johtajana 
Kuorosodassa ja tarkkaillut hänen 
askeliaan Tanssii tähtien kanssa 
-ohjelmassa.

Myös toisenlaista meriittiä on 
kertynyt. Väestörekisterin nimi-
palvelun mukaan vuosien 2000–
2009 aikana nimen Veeti sai lähes 
5 000 poikalasta. Lehdistössä 
nimitrendi yhdistettiin nopeas-

ti teatterirooleissa ja musiikkipro-
jekteissa toimineeseen Kallioon.

”Jotkut sanovat, että trendi joh-
tuu minusta, ja toiset että ei. Mutta 
kyllä minulle ollaan tultu esittäy-
tymään ja kertomaan, että lapsi on 
saanut nimensä minun mukaani. 
Se tuntuu mukavalta.”

Mutta palataan aivan alkuun. 
Millainen lapsi Veeti Kallio itse 
oli?

Kuulemma erittäin jäärä-
päinen.

”Olin aina löylynheittokisois-
sa viimeisenä lauteilla. Vain sen 
takia, että pysyin siellä jääräpäi-
semmin kuin kukaan muu. Hius-
tenrepimiskisassakin kestin 
 viimeiseen asti kipua.”

Huomio ei voi olla kiinnitty-
mättä hänen kaljuun päähänsä.

Kallio syntyi Rovaniemellä, 
mutta vietti lapsuutensa Kemi-
järvellä ja Pattijoella. Hän piirsi 
paljon lapsesta asti, ja teininä hän 
kiinnostui entisestään musiikista.

”En jaksa muistella paljon lap-
suutta, sillä kaikki ei ollut niin 
onnellista. Esimerkiksi minun 
kiinnostuksen kohteitani ei kat-
sottu hyvällä.”

Parin vuoden takaiselta Lohi-
käärmeportti-albumilta löytyy 
kappale nimeltä Miehet ei itke. 
 Siinä Kallio laulaa siitä, miten jo 
viisivuotiaana laulun päähenkilöä 
kehotetaan miehistymään, pitä-
mään kyyneleensä kurissa ja istu-
maan suorassa.

”Se vaatimus on suoraan lap-
suudestani”, mies tunnustaa.

”Nyt kun minulla itselläni on 
pieni poika, en aio opettaa hänel-
le mitään. Hän itkee jos itkettää ja 
nauraa jos naurattaa. Ei sellaista 
voi opettaa!”

Kallio tarkentaa sanomaansa 
nojautumalla eteenpäin ja hymyi-
lemällä silmillään.

Tulisiipinen nuori kotka
Veeti Kallio muutti täysi-ikäisyy-
den kynnyksellä Helsinkiin. Kau-
punki on hänelle edelleen mie-
luinen, ja hän kertoo osaavansa 
kulmat ulkoa. Häntä luullaankin 
usein helsinkiläiseksi.

”En ymmärrä miksi”, nykyinen 
salolainen vitsailee.

Samoilta ajoilta on peräisin 

kukA?
nimi: veeti kallio
syntynyt: 1.1.1966 rovaniemellä
asuinpaikka: salo
ammatti: suutari, näyttelijä, 
 muusikko
albumit: Veeti (2002), Lohikäärme-
portti (2010)
näistä muistetaan: laulanut 
leningrad Cowboysissa ja veeti and 
the velvetsissä. musikaaliroolit Les 
Miserables’ssa, Lapualaisoopperassa 
ja Peter Panissa.

veeti kalliolle annettiin poikana  elämänohje, jonka mukaan 
 miehet eivät itke. hän näyttelee rockmusikaali kakolassa 
 paatunutta linnakundia.  miehestä itsestään kasvoi kuitenkin 
kaikkea muuta kuin paatunut.

teksti heini kilPamäki / kuvat kreetta järvenPää

nyt kun minulla 
itselläni on 
pieni poika, en 
aio opettaa 
hänelle mitään.

Matkamuistoja
ihossa
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miehen ensimmäinen tatuoin-
ti, jonka hän piirsi itse vasempaan 
käsivarteensa 19-vuotiaana. Inst-
rumentteina toimivat hyönteis-
neulat ja kirjakaupan tussit.

Mies vakuuttelee, ettei operaa-
tio juuri sattunut. Ainakaan hän ei 
muista, että olisi tuntunut jossain.

”Tatuoinnissa luki rock ’n roll. 
Kuvassa aurinko laskee vuoren 
taakse, ja tulisiipinen kotka lentää 
taivaalla. Tekstin alla oli ruusu.”

Sittemmin tatuointi on peitetty 
muiden tatuointien alle. 

”En tiedä, miksi peitin sen. 
Ehkä se ei enää sopinut koko-
naisuuteen. Olin värittänyt sitä 
humalassa ajankulukseni. Se ei 
ollut enää kauhean siistikään.”

Lapsuuden jääräpäisyys on 
 seurannut Veetiä Kalliota aina 
aikuisikään asti. 

”Sen voi kääntää positiivisek-
si ja hyväksikin. Olen myöhemmin 
hyödyntänyt ominaisuuttani tupa-
kanpolton lopettamiseen. Joskus 

on tosin tullut itseäni yllättävää 
palautetta, että olen jääräpäinen. 
Silloin olen skarpannut.”

Kallio kertoo, että työt pitävät 
hänet kunnossa. Ne rytmittävät 
elämää ja antavat elämälle suun-
nan.

”Kun innostun, mulla on kau-
heasti töitä siinä, etten ota liikaa 
tekemistä. ”

Voimakkaita miesrooleja
Kallio on ollut tiettyjen roolien 
mies jo pelkästään ulkoisten raa-
miensa sanelemana. Hän on iso-
kokoinen ja pystyy kantamaan 
tarvittaessa vastanäyttelijään-
sä lavalla. Hänen osakseen ovat 
tulleet voimakkaat mieshahmot. 
 Joukosta on löytynyt oikeuden-
tuntoinen Jean Valjean ja paha 
Kapteeni Koukku.

Tie teatterin lavalle oli sattu-
man ja parin puhelinsoiton sum-
ma. Vuosituhannen vaihteessa 
Helsingin kaupungin teatteri teki 

RAAMIkAS. Veeti kallio 
näyttelee usein voimakkaita 

mieshahmoja.

”Pitää yrittää ja kamppailla 
päivittäin, että pysyy 
skarppina.” 

suurinta musikaali satsaustaan, 
Les Miserables’ta. Pääroolin esittä-
jä puuttui vielä.

”Teatterin johtajan puoliso 
muisti minut ja ehdotti minua Jean 
Valjean’n rooliin. Kävin koe-esiin-
tymisissä ja sain rooliin.”

Lavalla hän laittoi koko fysiik-
kansa peliin oikeudenmukai-
sen varkaan ja vangin hahmossa. 
Jo tuolloin hänen tatuointinsa ja 
ihossaan kantamansa polttomerk-
ki pääsivät näyttämölle, osaksi 
roolia.

Miltä Kalliosta tuntuu näytellä 
jälleen kerran miestä vankilassa?

”Ajattelin aluksi, että rooli oli-
si raskas tehdä, mutta se ei ollut 
niin paha kuin ajattelin etukäteen. 

Lähtökohtana on kuitenkin henki-
lö, joka on tehnyt huonoja ratkai-
suja elämässään.”

Kakola on kielletty alle 15-vuo-
tiailta, sillä se sisältää rankko-
ja kohtauksia, kuten väkivaltaa ja 
huumeidenkäyttöä.

Vankilaelämän autenttisuu-
desta on jouduttu teatterin laval-
la tinkimään, jotta yleisö pysyi-
si tapahtumien tasalla. Lavalla 
huumeidenkäyttö tehdään suuri-
eleisemmin kuin se olisi oikeas-
sa vankila-arjessa edes mahdollis-
ta. Jokin aika sitten mediaan levi-
si väärä tieto, jonka mukaan Kal-
lio olisi rakentanut roolihahmoaan 
haastattelemalla vankilassa istu-
via tuttujaan. 

”Totta kai näyttelijän kannat-
taa tehdä roolihahmoihinsa taus-
tatyötä. Jos näyttelee vuorikiipei-
lijää, ja kaveripiiristä sattuu löyty-
mään sellainen, kannattaa ehdot-
tomasti jututtaa kaveria. Miksen 
siis olisi tarvittaessa haastatellut 
kiven sisään joutuneita tuttujani? 
En tehnyt sitä, sillä musikaali on 
kuitenkin lajina melko tyylitelty.”

kamppailu teki vahvaksi
Kenties näyttävin Kallion tatuoin-
neista on oikeaan käteen piirretyt 
karpit, jotka uivat pitkin käsivart-
ta. Yksi kala muuttuu näyttelijän 
selässä lohikäärmeeksi. Kalat hän 
on piirtänyt itse, sillä etsinnöistä 
huolimatta Kallio ei löytänyt sopi-
via valmiita kuvia.

”Vanhan kiinalaisen tarinan 
mukaan karpit vaeltavat myötä-
virtaan, kunnes ne tulevat jyrkän 
vesiputouksen äärelle. Silloin ne 
eivät pysty etenemään. Ihmiset ja 
karhut syövät vesiputouksen äärel-
le jämähtäneet kalat. Mutta kerran 
tuhannessa vuodessa vesiputouk-
sesta ponnistaa yksi karppi, joka 
muuttuu lohikäärmeeksi.”

Kamppailun ja kilvoittelun 
idea kiehtoo Veeti Kalliota. Sama 
kamppailu on johtanut häntä lap-
sesta saakka ja tuonut vahvojen 
roolien tulkiksi. Kamppailulla on 
syynsä, Kallio uskoo.

”Pitää yrittää ja kamppailla päi-
vittäin, että pysyy skarppina. Eri-
tyisesti niin, että jaksaa olla koh-
telias ja hyvä muille ihmisille. Ei 
pidä levätä laakereillaan.”

Oikean käden ja selän täyttävä 
tatuointi on vielä keskeneräinen. 
Seuraavaksi kalat väritetään. ◽

  mitä sinä 
  haluaisit 
 kysyä Veeti 
 kalliolta?  esitä 
kysymyksesi Vr:n 
Facebook-sivulla!

Annen ja ellun tuotanto 
1/4 98x144

keski-Pohjanmaan AMk 
1/4 98x144

Cantores Minores 1/4 
98x144

keski-Pohjanmaan 
maaseutuopisto 1/4 
98x144

10 / 
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TuoMIokIRkko  kirkollisissa toilettitiloissa on lempeä valaistus.MuSIIkkITALo uudenkarheat tilat saavat positiivista palautetta käyttäjiltä.

monissa helsingin vessoissa kaikki on kohdallaan: siisteys, 
 takkikoukut, meikkitasot ja valaistus, jossa ikänäköinenkin pystyy 
 korjaamaan ehostustaan. löysimme myös muutamia helmiä.

teksti kirsti sergejeFF / kuvat minna kurjenluoma

HelsinKi
asukasluku 595 212 / pinta-ala 715 km² / perustettu 1550 / etäisyydet Helsingin rautatieasemalta musiikkitalo 200 metriä, hotelli tor-
ni 400 metriä, tuomiokirkko 600 metriä, kaupungintalo 800 metriä

kAuPungInTALo ”joka  
naisen unelma”, kuului nicoline 

toftin arvio wc-tiloista.

helsingin hotelli helpotukset

ATeLJee BAR Hotelli tornin baarin vessasta avautuu kuuluisa näkymä Helsingin kattojen ylle.

kAuPPAToRIn TIeTäMILLä on 
hädän hetkellä useita vaihtoehto-
ja. Ravintoloista ja baareista löy-
tyy asiakas-wc:t ja kauppahallin 
kupeesta lantilla toimivat bajama-
jat. Vessakulttuuriin vihkiytyneet 
suuntaavat kuitenkin torin lai-
dalla komeilevan Kaupungintalon 
saniteettitiloihin. Uljaan oloises-
sa aulassa vahtimestarit toivotta-
vat tervetulleeksi: ”Tämä on kau-
punkilaisten olohuoneeksi tarkoi-
tettu avoin tila”.  Heidän takanaan 
pariskunta tutkii Virka Gallerian 
teoksia. Pienempiä kaupunkilai-
sia olohuoneeseen on houkuttanut 
lehdet ja netti, jota voi käyttää kir-
jastokortilla.  Alakertaan johtavat 
portaat vievät ehostus- ja odotusti-
lojen kautta varsinaiseen wc-osas-
toon, jossa eriöitä riittää isommal-
lekin porukalle. 

”Joka naisen unelma! Suuri pei-
li, muutenkin tilaa ja upea design”, 
tanskalainen Nicoline Toft  arvioi 
tilojen parhaita puolia.  ”Olen ensi 
kertaa Helsingissä käymässä, ja 
saan pienen palan kuuluisuutta 
käymällä vessassa”, Toft iloitsee. 

heLSIngIn kAuPungInTALo
pohjoisesplanadi 11–13
virka.fi

heLSIngIn TuoMIokIRkoS-
SA ihmisvirtoihin on totuttu, vilk-
kaimpina aikoina kävijöitä saattaa 
olla toistatuhatta päivässä. ”Ensi-
sijaisesti tämä on kirkko, mutta 
toki autamme myös hädän hetkel-
lä”, suntio Minna Rönkkö sanoo. 
Kirkkosalin sivuovi johtaa valoi-
saan saniteettitilaan. ”Wc:t ovat 
kovassa käytössä. Moni haluaa 

käydä varmuuden vuoksi ennen 
jumalanpalvelusta. Lisäksi asioilla 
käyvät turistit.”  

Eriöissä on näyttävät roskik-
set ja lempeä valaistus, jossa päivä 
ei mene pilalle kun katsoo peilis-
tä itseään. Tilaakin on ruhtinaal-
lisesti. 

”Naisten pitäisi suunnitella ves-
sat, jos miehet eivät tiedä miten 
nainen istuu.” Näin toteaa satun-
nainen kävijä, jolla usein on han-
kaluuksia löytää eriö, johon jalka 
mahtuu sisään. Hänellä tekonivel 
hankaloittaa jalan taivuttamista. 

Tänne mahtuvat niin pitkäjal-
kaiset kuin tukevatkin. Kesäisin 
kerätään euro käynnistä.  

heLSIngIn TuoMIokIRkko
unioninkatu 29
tuomiokirkko.helsinginseurakunnat.fi

ATeLJee BARISSA, Hotelli Tor-
nin 14. kerroksessa, hätä ei huoleta. 
Baarin antimia on suorastaan ilo 
liritellä ulos hulppeiden näkymi-
en eriöissä. Naisten wc:stä avautuu 
näkymä Helsingin kattojen ylle 
kahteen suuntaan: mustaa, vihre-
ää, tiiltä, kaaria ja kulmia suloises-
sa sekasotkussa. Kukon muotoisen 
koristeen vierestä piipusta koho-
aa savua, mahtaako kattohuoneis-
tossa olla takka? Tuhansien katto-
jen alla asuu tuhansia ja tuhansia 
ihmisiä. Kuinkahan moni heistä 
juuri nyt istuu vessassa?  

Pentti Hyytiäinen laskeu-
tuu portaita ja suuntaa kohti mies-
tenhuonetta. Hän on ensi kertaa 
 Ateljee Barissa, vaikka on asunut 
Helsingissä 1950-luvulta lähtien. 
Varsinaista suosikkivessaa hänel-
lä ei ole. ”Kun hätä tulee, menen 

lähimpään.” Korkeuksia koke-
maan hänet houkutteli oma poi-
ka.  ”Varmaan kaupungin parhaat 
 vessamaisemat.”

Dani Söderling sen sijaan ei ole 
ensikertalainen. ”Olen kuvannut 
ranskalaisia, italialaisia ja ruot-
salaisia wc-istuimella taustanaan 
Helsinki. Tällä kertaa hänellä on 
matkassa saksalaisnainen, Kali-
na Bunk. ”Ainutlaatuinen”, Bunk 
pyörittelee silmiään maiseman 
nähtyään. 

SokoS hoTeL ToRnI, ATeLJee BAR
yrjönkatu 26 
ateljeebar.fi

FLuSh-TAIdenäYTTeLY
kaupungintalon saniteettitiloissa 
23.3.–30.9.

uuden MuSIIkkITALon wc:t 
löytää sokea reettakin. Pistekirjoi-
tuksella varustetuista opastauluis-
ta voi pongata lähimmän toiletin. 
Lattian kohoviivoitus ohjaa perille. 

Ovensuukyselyn mukaan käy-
mälässä tulee olla ilmavuutta ja 
seinillä koukkuja. Lasten kanssa 
liikkeellä oleva tarvitsee tilaa sekä 
itselle että vaunuille ja lukon sen 
verran korkealle, ettei leikki-ikäi-
nen karkaa. Housut kintuissa ei ole 
mukavaa ryhtyä jahtaamaan lasta. 

Suvi Ikonen valmistautuu 
 lähtemään työpaikalleen Musiik-
kitalon ravintolassa lounastet-
tuaan. Vessassa Ikonen katselee 
ympärilleen hyväksyvästi. ”On 
siistiä, tilan tuntua ja ripustus-
koukkukin löytyy eriön puolel-
ta.” Käsisuihku saa muutkin pai-
kalla olevat nyökkäilemään tyyty-
väisinä.  

Naistenhuoneen ovi käy tiu-
haan, kuten tavanomaista on julki-
sissa mukavuuslaitoksissa. 

Miestenhuoneeseen ei ole 
 tunkua, mutta viimein saamme 
miehisen mielipiteen.  ”Siis teys 
ennen kaikkea. Kunnollis-
ta pesuainetta ja käsipyyhkei-
tä tulee olla. Monista vessoista 
juuri ne ovat loppu”, wc:n  ovelta 
tavoitettu Kimmo Chydenius 
kiteyttää. 

MuSIIkkITALo
mannerheimintie 13
musiikkitalo.fi

Radan varrella / 1312 / Radan varrella
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emil Virtanen, vas., mikko nikkari, kaisu tomperi 
sekä eson alkulämmittelevät nääshallissa.

K ohtaus on kuin tais-
teluelokuvasta. Jouk-
ko valkoisiin yläosiin 
ja tummiin alaosiin 
pukeutuneita nuoria 
miehiä liikkuu lavalla 

mystisen musiikin tahtiin. Välillä kädet 
ovat maassa, sitten jalat ja seuraavaksi 
koko porukka näyttää korkkiruuveilta. 
Seuraa sarja potkuja, voltteja ja hyppyjä.

Trikkaus iskeytyi valtaväestön tietoi-
suuteen viimeistään Talent Suomi 2011 
-kilpailussa. Lajin suomalainen edellä-
kävijä Team Unito esitti televisiokatso-
jille toinen toistaan huimempia sarjo-
ja. Oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. 
Heikkokuntoisempaa hengästytti omal-
la kotisohvalla.

Laji sai alkunsa Yhdysvalloissa 1980- 
ja 1990-lukujen vaihteessa. Maailmal-
le se levisi internetin välityksellä. Viral-
liset säännöt puuttuivat, eikä lajihar-
rastajilla ollut omaa järjestöä tai seuraa. 
Ainoastaan netti yhdisti trikkaajia maa-
ilmanlaajuisesti. Nyt, parikymmentä 
vuotta myöhemmin, kattojärjestö puut-
tuu yhä, mutta paikalliset harrastaja-
ryhmät pitävät tiiviisti yhteyttä toisiin-
sa. Tapaamisia järjestetään ja yhdessä 
trikataan, mutta edelleen monet uudet 
temput eli trikit opitaan nettivideoista.

”Alkuaikoina katselimme kavereiden 
kanssa YouTubesta sportkarate-har-
rastajien postaamia trikkivideoita. Sit-
ten vain lähdimme opettelemaan samo-
ja temppuja takapihoillemme”, kertoo 
Team Uniton Emil Virtanen. 

Trikkejä  
koko elämä
uusi uljas urheilulaji yhdistää akrobatian aakkoset, 
 telinevoimistelun ja katutanssin. tornadot, twistit ja korkit 
kuuluvat trikkaajan repertuaariin.

Tuolloin harjoittelutantereen peh-
mikkeeksi kelpasi vuodenajasta riip-
puen hiekka- tai lumikasa tai keoksi 
haravoidut syksyiset lehdet. Nykyisin 
Virtanen suosii harjoitusalustana budo-
salin tatamia. Turvallisuus ennen kaik-
kea, hän muistuttaa.

Yleisö päättää
Koska trikkauksen juuret ovat syväl-
lä taistelulajeissa, on niiden aiempi har-
rastaminen suuri etu trikkausta aloi-
tettaessa. Muuten trikkaus on varsin 
vapaamuotoista. Rutiinit puuttuvat, 
ja temppuja voi esittää haluamallaan 
tavalla. Tietyt trikit ovat kuitenkin saa-
neet jo nimen ja muodostavat perustan 
trikkausesityksille. On tornadopotku-
ja, voltteja takaperin, twist-hyppyjä ja 
 gainereita. Ja paljon muuta.

”Lajin sydän on siinä, että jokaisel-
la harrastajalla on sille jotain annetta-
vaa. Opimme toisiltamme ja kehitäm-
me uusia trikkejä omien taito jemme 
mukaan”, selittää Heikki  Järvinen, 
Team Uniton puuhamies.

Nettisuosio ratkaisee, mistä trikistä 
tulee hitti. Mitä enemmän trikkivideota 
ladataan, sitä enemmän kyseistä temp-
pua todennäköisesti maailmalla harjoi-
tellaan. Trikkaa jien kokoontumisajois-
sa, trikkimiiteissä, temppuja esitellään 
ja opetetaan muille livenä. Kilpailuja 
järjestetään satunnaisesti.

”Kilpailuissakin tärkeintä on lajin 
eteenpäin vieminen yhdessä, ei niin-
kään menestyminen”, vakuuttaa Järvi-
nen, vaikka myöntää olevansa enemmän 
kuin tyytyväinen Team Uniton menes-
tykseen maailmalla.

trikkaajat Veli-matti 
saarela (ilmassa)  
ja emil Virtanen 
 vauhdissa. 

”kilpailuissakin 
tärkeintä on lajin 
eteenpäin vieminen.”

 / 1514 / / 1514 / teksti tina Finn / kuvat ossi ahola
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kehonhuolto on trikkaajalle tärkeää. 

Elokuussa 2011 Saksassa järjestetys-
sä Big Trick Battle -tapahtumassa Unito 
voitti sekä ryhmä- että yksilöosuuden. 
Tapahtumaan osallistui 150 trikkaa-
jaa eri puolilta maailmaa. Kilpailume-
nestystä arvokkaampana saavutukse-
na Järvinen ja Virtanen pitävät kuiten-
kin ryhmänsä saamia esiintymiskutsu-
ja ulkomaille, kuten lajin alkujuurille 
 Kaliforniaan. 

”Trikkaus on enemmänkin elämän-
tapa kuin pelkkä urheiluharrastus”, 
miehet toteavat kuin yhdestä suusta.

kuperkeikasta korkkiruuviin
Trikkausharrastajia lasketaan olevan 
Suomessa parisensataa. Arvio perustuu 
trikkausfoorumille ja Facebookin trik-
kaussivustolle rekisteröityneiden hen-
kilöiden määrään. Virallista järjestöä ei 
lajille ole edelleenkään perusteilla. Tie-
to tulevista tapahtumista kulkee suus-
ta suuhun -menetelmällä sekä sosiaalis-
ta mediaa hyödyntämällä. Lajista kiin-
nostuneet löytävät tietoa harjoitusmah-
dollisuuksista olemalla itse aktiivisia ja 
seuraamalla netissä julkaistavaa tietoa.

”Netissä on materiaalia, jossa esite-
tään erilaisia trikkejä. Pyrimme myös 
säännöllisesti järjestämään  kaiken 
tasoisille harrastajille suunnattuja 
tapahtumia ja nykyään jopa trikkaus-
kursseja”, Järvinen kertoo.

Team Uniton ideoimalla alkeiskurs-
silla Tampereen Nääshallilla on kym-
menisen lajista kiinnostanutta nuorta. 
Yksi heistä on 22-vuotias puheviestin-

ilmalennossa riku rikkanen, 
taustalla aatu seppänen.

nän opiskelija Kaisu Tomperi. Tans-
sia monipuolisesti harrastava Tompe-
ri kiinnostui trikkauksesta törmätty-
ään Järviseen yhteisten ystävien kautta. 
Tapaaminen johti kutsuun tulla seuraa-
maan treenejä Nääshallille. 

”Ajattelin Heikin akrobaattitemp-
puja seurattuani, että trikkauksella oli-
si annettavaa tanssiharrastukselleni ja 
päinvastoin. Ja onhan se aika makea laji 
muutenkin”, Tomperi toteaa.

Ohjaajina toimivat Team Uniton 
jäsenet esittelevät alkeiskurssin aluksi 
lajin historiaa ja avaavat temppujen tek-
niikkaa näytösmalliin. Kokeneet ohjaa-
jat saavat kiitosta rennon selkeästä ope-
tustyylistä. Kurssin ilmapiiri takaa, 
ettei omaa esiintymistä tatamilla tarvit-
se jännittää.

”Saimme itse kokeilla tatamil-
la perusliikkeitä kuten kuperkeikkoja 
eteen ja taakse, kärrynpyöriä ja erilai-
sia potkuja. Ukemeja eli pehmeitä alas-
tuloja harjoittelimme myös”, juttelee 
Tomperi ja lisää päässeensä sen jälkeen 
kokeilemaan myös vaikeampia temppu-
ja. Takaperin voltti onnistui ensi yrittä-
mällä.

Trikkauksen opetuksessa pääpaino 
on jokaisen omassa tekemisessä. Temp-
puja tehdään omien kykyjen ja uskal-
luksen puitteissa ohjaajan opastaessa 
oikeanlaiseen tekniikkaan ja turvalli-
seen suoritustapaan. Oikeaa tai väärää 
tapaa trikata ei ole. Treenit ovat hyvin 
fyysisiä. Kuntoa koetellaan, ja huolelli-
nen kehonhuolto on trikkaajalle suosi-
teltavaa.

Klassisen balettitaustan omaa-
va Tomperi aikoo aloittaa säännölliset 
trikkaustreenit nyky- ja katutanssihar-
rastuksensa tueksi ja vastapainoksi.

”Ehdottomasti, sikäli kun vain saan 
kaiken soviteltua aikatauluuni”, naurah-
taa Tomperi ja vakuuttaa, että tatamil-
la lentää temppuilijoiden lisäksi myös 
hiki. ◽

Temppuja tehdään 
omien kykyjen  
ja uskalluksen 
puitteissa ohjaajan 
opastaessa.
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Lahden 
kaupunginteatteri 1/4 
98x144

Mikkelin AMk 1/4 
98x144

Tampereen teatteri 1/4 
98x144

Tampere-talo 1/4 98x144

J ulkiselle paikalle jätet-
ty bookcrossing-kir-
ja tervehtii löytäjään-
sä: ”Howdy! Hola! Bon-
jour! Guten tag!” Kan-

teen liimattu etiketti kertoo, että 
kirja matkustaa ympäri maailmaa 
uusia ystäviä etsien. Tarkoitus on, 
että löytäjä lukee kirjan, tekee siitä 
merkinnän bookcrossing-sivustol-
le ja vapauttaa sen uudelleen kier-
toon. Kirjan alkuperäinen omista-
ja on rekisteröinyt kirjan koodilla, 
jonka avulla sen matkaa voi seura-
ta verkossa.

Bookcrossing.com on ilmainen 
sivusto, jolla on liki miljoona käyt-
täjää. He ovat laskeneet liikkeelle 
yli kahdeksan miljoonaa kirjaa 132 
maassa. Suomalaisia bookcrossajia 
on yli kahdeksantuhatta.

”Tämä on eräänlaista aarteen-
etsintää, joka sopii seikkailun-
haluisille kirjanystäville”, sanoo 
26-vuotias kuopiolainen bookcros-
saaja Kristiina Nyyssönen.

Kirjan vapauttaja ilmoittaa 
sivustolla, minne ja milloin kirjan 
on jättänyt. Se helpottaa kirjojen 
metsästäjiä aarrejahdissa. Suosit-
tuja paikkoja ovat kahvilat, ilmais-
jakelulehtien telineet ja kesäisin 
puistot. Harrastajat ovat perusta-
neet moniin kaupunkeihin myös 

nykypäivän 
 pulloposti
BookCrossingin idea on laittaa kirjat kiertoon uusien lukijoiden löydettäviksi.

virallisia kirjojen vapautuspaikko-
ja, esimerkiksi kirjastoihin. 

Yhteisöllinen lukuharrastus
Kirjat kulkevat bookcrossaa jien 
kesken myös postin välityksellä 
sekä järjestetyissä tapaamisissa. 
Eniten merkintöjä keränneet kirjat 
liikkuvat kirjaringeissä, joihin voi 
ilmoittautua mukaan sivustolla.

Suurimman lukijakunnan on 
koonnut pieni saksankielinen huu-
morikirja, joka matkustaa rekiste-
röijänsä mukana. Sen on lukenut 
peräti 617 bookcrossaajaa. Kirja 
on kulkenut 19 maassa ja käväissyt 
myös Suomessa, Ahvenanmaalla.

”Yhteisöllisyys on yksi 
bookcrossingin parhaista puolis-
ta. Olen tavannut harrastuksen 
kautta paljon sekä samanhenkisiä 
että täysin erilaisia ihmisiä. Niin 
monenlaiset ihmiset lukevat kirjo-
ja”, Nyyssönen kertoo.

Moni ryhtyy bookcrossaajaksi 
päästäkseen eroon kotona pölytty-
vistä kirjoista. Kun harrastukseen 
hurahtaa, tilanne kääntyy kuiten-

kin usein päälaelleen. Kiinnosta-
vaa luettavaa kertyy helposti hylly-
metreittäin.

”Olen tullut lukeneeksi kirjoja, 
joihin muuten en olisi tutustunut. 
En ole runoihminen, mutta olen 
muun muassa lukenut Tamperees-
ta kirjoitetun runokirjan. Ennen 
vierastin romantiikkaa genrenä, 
mutta nyt olen oppinut, ettei se ole 
aina niin siirappista.”

Kustantajat ja kirjastot ovat 
pelänneet asiakkaidensa kaikkoa-
van kirjojen kierrättämisen myö-
tä. Todellisuudessa moni ryhtyy 
harrastuksen innoittamana luke-
maan ja ostamaan kirjoja entistä 
enemmän.

Vinkkejä aloittelijoille
Julkisille paikoille jätetyistä kir-
joista suurin osa katoaa rekisteröi-
jän harmiksi jäljettömiin. Aloit-
televien crossaajien ei kuitenkaan 

kannata lannistua, jos kirjasta ei 
heti kuulu merkintää.

”Kirja saattaa lojua löytäjän 
hyllyssä vuosia, kunnes hän lopul-
ta kirjoittaa siitä sivustolle. Sellai-
nen yllättää iloisesti.”

Vapautettavan kirjan kannes-
sa kannattaa ilmoittaa selkeäs-
ti, että kyseessä on kiertävä kirja, 
joka etsii uutta lukijaa. Liimatta-
via etikettejä voi tulostaa ilmaisek-
si sivustolta tai taiteilla itse. Ohjeet 
merkinnän tekoon voi kirjoittaa 
myös käsin kirjan sisäkanteen.

Bookcrossing-kirjaan törmää-
viä ihmisiä Nyyssönen rohkaisee 
kirjoittamaan sivustolle. Ihan-
teellista olisi, jos löytäjä ilmoittai-
si ensin löydöstään, antaisi mieli-
piteensä kirjan luettuaan ja lopul-
ta vielä paljastaisi, mitä aikoo kir-
jalle tehdä.

”Löytäjän kannattaa ajatella, 
että kirja on rekisteröijälleen kuin 
kadoksissa oleva lapsi. Joku haluaa 
aina tietää, missä kirja on ja mitä 
sille milloinkin tapahtuu.”
bookcrossing.com

”Yhteisöllisyys 
on yksi 
bookcrossingin 
parhaista 
puolista.”

kuvalähteet: BookCrossing.Com, ColourBox ja istoCkPhoto
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kerro, kysy, kummastele
matkaan-lehti julkaisee junaliikennettä koskevia mielipiteitä,  moitteita, parannus ehdotuksia ja kiitoksia. Palautteet käsittelee  
vr:n tiedottaja annikka itkonen. liitä kirjoitukseesi nimi ja osoite.  nimimerkillä  kirjoittavien henkilötiedot jäävät  toimituksen 
 tietoon.  toimituksella on oikeus  valita, muokata ja otsikoida kirjoituksia.

LäheTä VIeSTISI  kirjeellä osoitteeseen matkaan-lehti, vr-yhtymä oy, viestintä, annikka itkonen, Pl 488, 00101 helsinki / 
sähköpostilla  osoitteeseen sivuraide@vr.fi / tekstiviestillä numeroon 173 323.  viestin alkuun tunnus ls sr, max. 160 merkkiä. 
viestin hinta 0,95 €.

koonnut annikka itkonen / kuvitukset elina Warsta

Vierasraide-palstalla julkaistaan ikimuistoisia junakokemuksia ulkomailta. lähetä 
tarinasi ja siihen liittyvä kuva osoitteeseen matkaan.vierasraide@alma360.fi  
tai matkaan/Vierasraide, alma 360 asiakasmedia, pl 502, 00101 Helsinki. 
 julkaistujen tarinoiden  kirjoittajat palkitaan edestakaisella kotimaan juna-
matkalla  valinnaiseen kohteeseen.

olin alkukesästä 2011 kielikurssilla 
ruotsin göteborgissa. kurssin käy-
dessä kohti loppuaan päätimme 
kaveriporukalla vierailla myös naapu-
rimaa tanskan puolella. tarkoituk-
seena oli matkustaa laivalla Pohjois-
tanskassa sijaitsevaan Frederikshav-
niin. myöhästyin kuitenkin tästä lai-
vasta, ja jouduin selvittämään muita 
yhteyksiä tanskaan. 

onnekseni göteborgista on juuri 
lähdössä suora junayhteys kööpen-
haminaan. Päätän ostaa lipun junaan, 
vaikka minulla ei ole mitään tietoa 
jatkoyhteyksistä, saati tanskan kau-
punkien välisistä etäisyyksistä. kysei-
nen juna (öresundståget) liikennöi 
suorana ruotsin göteborgista aina 
tanskan helsingøriin asti.

juna kulki pitkin ruotsin länsiran-
nikkoa ohittaen helsingborgin, lun-
din ja malmön. oli ruotsin kansallis-
päivä, ja liput liehuivatkin monissa 
lipputangoissa pitkin skånen pelto-
maisemia. malmön jälkeen juna ylitti 
ruotsin ja tanskan yhdistävän juutin-
rauman sillan. maisemat lähes kah-

Vierasraide

Tanskan ympäri päivässä
deksan kilometriä pitkältä sillalta 
ovat huikeat aurinkoisena päivänä. 

kööpenhaminaan päästyäni selvi-
tin jatkoyhteyttä Frederikshavniin. 
samalla pienenä maana pitämäni 
tanskan todelliset mittasuhteet sel-
visivät minulle. kööpenhaminasta 
lähtisi sinä päivänä yksi ainoa junayh-
teys Frederikshavniin. kaupunkien 
välinen etäisyys on lähes 500 kilo-
metriä. juna kulki läpi själlannin ja 
Fynin saarien päätyen lopulta jyllan-
nin niemimaalle. matkan varrella juna 
ohittaa tanskan suurimmat kaupun-
git odensen, Århusin ja aalborgin. 
Pohjois-tanskassa juna joutuu hiljen-
tämään rankkasateen vuoksi, mutta 
saapuu kuitenkin lähes ajoissa mää-
ränpäähänsä. Frederikshavniin pääs-
tyäni ehdin viettämään siellä aikaa 
vain 40 minuuttia ennen paluutam-
me takaisin göteborgiin.

kokemuksena tämä kiertomatka 
kuitenkin oli ikimuistoinen, sillä kovin 
moni ei ole tainnut tanskaa kiertää 
yhden iltapäivän aikana!
anne sironen
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Vaikea

sivun 29 sudokujen 
 ratkaisut

kuva: anne sironen

PALAuTe: ostaessani lippua ase-
malla satuin kuulemaan asian, joka 
herätti minussa suurta ihmetystä. 
tahtoisin teidän ystävällisesti kerto-
van syyn siihen, miksi ”kylmältä ase-
malta” junaan nousevan matkustajan 
pitää maksaa viiden euron lisämaksu? 

on vielä olemassa ryhmä matkus-
tajia, joiden ei ole mahdollista ostaa 
lippua etukäteen. kuinka esimerkiksi 

Voidaanko junien langatonta 
verkkoa kehittää?
kYSYMYS: juna on paikka, jossa on 
aikaa vaikka selailla sähköposteja ja 
vastailla niihin, lukea Facebookia ja 
soittaa puheluja.

mutta oletpa sitten helsingin 
ratapihalla tai jämsän korpitaipaleel-
la, niin et koskaan voi olla varma, 
 koska yhteys on päällä ja koska ei. 
ihmiset ovat sopeutuneet tähän 
ilmoittamalla luurin päähän, että 
olen junassa, puhelu saattaa katketa. 
tarjotut nettiyhteydetkin toimivat 
parhaiten asemilla, korvessa katkeaa.

olenko ymmärtänyt oikein, että 
taajamissa, jossa kenttiä pitäisi riit-
tää, ongelmana ovat sähköjunista 
aiheutuvat sähkökentät? onko näille 
pätkimisille mitään sellaista tehtävis-
sä, mitä ei ole vielä yritetty? onko 
verkkoyhteyksiin vielä parannuksia 
luvassa?
jukka konttinen

VASTAuS: junamatkustajat voivat 
nykyään käyttää langatonta verkkoa 
kaikissa Pendolino- ja interCity-junis-
sa joitakin yksittäisiä junavuoroja ja 
vaunuja lukuun ottamatta. viimei-
siinkin kaukojuniin netti avataan huh-
ti–toukokuussa. Palvelu on maksu-
ton, eikä sen käyttö vaadi erillistä 
verkkoavainta. verkon tunnistaa 

nimestä vr-junaverkko.
junaverkon käyttäjämäärät ovat 

kasvaneet jatkuvasti, ja saamme siitä 
asiakkailta säännöllisesti positiivista 
palautetta. netinkäytön ja kännykkä-
puheluiden ongelma junassa ovat 
toteamasi katkot ja katvealueet, jot-
ka häiritsevät verkko-yhteyksiä sil-
loin tällöin. vr pyrkii jatkuvasti 
parantamaan verkon suorituskykyä, 
mutta yhteyden toimivuus riippuu 
aina siitä, kuinka operaattoreiden 
verkko toimii.

matkan aikana järjestelmä valit-
see automaattisesti tarjolla olevista 
verkoista kulloinkin parhaan. käytet-
täviä yhteyksiä ovat soneran ja elisan 
mobiiliverkot sekä @450-verkko. eri 
rataosilla yhteyden laatu vaihtelee, 
sillä katvealueita aiheuttavat esimer-
kiksi maasto-esteet. näitä katveita ei 
ole pystytty täysin paikkaamaan.

vr asentaa parhaillaan mobiili-
operaattoreiden kanssa uudempaan 
vaunukalustoon junaverkon lisäksi 
mobiilitoistimia. ne parantavat kän-
nyköiden kuuluvuutta ja asiakkaiden 
omien nettiyhteyksien toimintaa. 
laite on asennettu jo yli puoleen 
interCity-junien vaunuista. Pendo-
linoihin laitteet asennetaan myö-
hemmin tänä vuonna.

Matkustajat häiritsevät 
aamu-unia
PALAuTe: olen hyvin kiitollinen 
vr:n henkilökunnan hillitystä käy-
töksestä puoli kuudelta helsingistä 
turkuun lähtevässä iC-aamujunassa. 
lippujen tarkistus ja kahvinmyynti 
tehdään rauhallisella äänellä häiritse-
mättä asiakkaita, jotka mielellään 
vielä tuohon aikaan lepäävät. itse 
kuulun puoli viideltä työmatkalle 
heräävänä tähän ryhmään. 

matka sujuu rauhallisesti, silmät 
painuvat kiinni ja junan tasainen 
 kulku vaivuttaa uudelleen suloiseen 

konduktöörit 
auttoivat toipilasta
kIIToS: matkustin 10.–11. tammikuuta rovaniemeltä 
hämeenlinnaan yöjunassa. konduktöörien ystävällinen 
toiminta helpotti huomattavasti raskaana olevan 
sairauskohtaus toipilaan matkaa. lämmin kiitos!
liisa

Junasta ostettu lippu on kallis
vanhat ihmiset, jotka eivät hallitse 
matkapuhelinta, tekstiviestejä, nettiä 
tai muita nykyajan kotkotuksia, 
hankkivat lippunsa? minusta tässä 
asiassa vr ajaa nyt täysin väärällä 
 raiteella. 

olkoonkin, että maailma on 
muuttunut voimakkaasti sähköiseen 
viestintään painottuvaksi, perus-
palveluja tarvitaan ikäihmisille, joita 

vielä on olemassa. eikä välttämättä 
tarvitse olla edes iäkäs henkilö 
kyseessä – ei kaikkia kiinnosta 
 matkapuhelin tai netti.

aika kohtuutonta on, jos esimer-
kiksi viiden euron hintaiseen juna-
lippuun tulee vitonen lisää junamak-
sua. silloin on junalla matkustaminen 
turhan kallista. syrjäkyliltä on pitkä 
matka r-kioskille, junan pysähdys-
paikka voi olla paljon lähempänä. 
onko edes varmaa, että junaan saa 
istumapaikan? 

onneksi asun paikkakunnalla, jos-
sa on vielä toistaiseksi asemalla lipun-
myynti ja ystävällinen henkilökunta.
irma leHmonen, tampere

P.s. kiitos palveluistanne uudistuk-
sesta huolimatta. eihän aina voida 
olla kaikkien mieleen, päätettiin mitä 
hyvänsä. tulin juuri junalla ja taas 
pian lähden!

PALAuTe: alkuvaikeuksien jälkeen 
lipunmyynti lähti toimimaan. vähem-
mälle huomiolle jäi se, että aivan 
perusteettomasti nostettiin junassa 
myytävän lipun lisämaksu 5 euroon, 
korotusta 66 prosenttia. epäoikeu-
denmukaiseksi hinnan tekee se, että 
lisähinta peritään riippumatta siitä, 
onko lähtöasemalla lipunmyyntiä tai 
onko se auki. kaikilla asemilla ei ole 
edes automaattia ja lähin lipun lunas-
tuspaikka ei ole aivan lähellä. 

väärä kuvitelma on myös se, että 
kaikilla olisi mahdollisuus ostaa lippu 
netistä. on edelleen paljon henki-
löitä, joilla ei ole kotonaan verkko-
yhteyttä. läheskään kaikki eivät 
omista laitetta, johon lipun voi lähet-
tää. Puhelinpalvelu on maksullinen. 

aamu-uneen... kunnes kuulutus 
ilmoittaa ”seuraavana karjaa”. käy-
vätkö painajaiseni jälleen toteen? 
 kyllä vain. junaosaston valtaa pieni, 
mutta sitäkin äänekkäämpi joukko 
iloisia karjaalaisnaisia, jotka joka iki-
nen aamu ilmoittavat pirteästi ja 
äänekkäästi tulleensa taas junaan. 
kello on puoli seitsemän ja aamu-
unet ovat tipotiessään. 

kymmenen minuuttia lastenhoi-
toa ja pullareseptejä riittää. osaston 
äänet vaimenevat inhimillisiksi, 
 mutta se on myöhäistä. minut on 
 jälleen kerran herätetty. 
aamu-uninen työmatkaaja

VASTAuS: ymmärrän harmisi. 
aamujunien matkustajissa on sekä 
niitä, jotka mieluusti torkkuvat että 
niitä, jotka ovat jo pirteitä ja juttele-
vat vieruskavereidensa kanssa. nämä 
erilaiset tarpeet on vain sovitettava 
yhteen – toivottavasti voit lohdut-
tautua sillä, että junassa kuulemasi 
keskustelu on kuitenkin hyväntuulis-
ta ja iloista.

konduktöörin on tosi helppoa myydä 
lippu myyntilaitteella verrattuna 
aikaan, jolloin hän joutui sen käsin 
kirjoittamaan, ja mitään lisämaksua 
ei peritty.
joustaVaa lippukäytäntöä

VASTAuS: vr sai syksyisen lippu-
uudistuksen jälkeen paljon palautet-
ta, ja muun muassa junasta ostetta-
vien lippujen hinta synnytti runsaasti 
kysymyksiä.

asiakaspalautteen perusteella lip-
pujen hinnoitteluun tehtiin joitakin 
muutoksia.

kaukoliikenteen junaliput voi jat-
kossa ostaa junasta samaan hintaan 
kuin asemalta silloin, kun matkusta-
jan käyttämällä asemalla ei ole lipun-
myyntiä tai lippuautomaattia. suoril-
la taajamajunayhteyksillä junalipun 
hinta on tähänkin asti ollut junassa 
sama kuin asemalla.

toinen muutos on se, että alle 75 
kilometrin mittaisilla matkoilla junas-
ta ostetun lipun hinta on nyt kaksi 
euroa korkeampi kuin asemalla. 
vähintään 75 kilometrin matkoilla 
junasta hankittu lippu on edelleen 
viisi euroa kalliimpi kuin asemalla. 
tämä muutos tehtiin, jotta junasta 
ostetun lipun hinta ei nousisi lyhyillä 
matkoilla liikaa suhteessa asemalta 
ostettuun lippuun.

joulukuun alusta lähtien junahen-
kilökunta on voinut tietyissä tilan-
teissa myydä lipun matkustajalle 
samaan hintaan kuin asemalla. näin 
voidaan toimia esimerkiksi silloin, jos 
aseman lippuautomaatit ovat epä-
kunnossa ja lippumyymälä kiinni, eikä 
asemalta ole ollut mahdollista ostaa 
lippua.

Sivuraide / 2120 / Sivuraide
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Midsommarfest  
på tåget
Midsommartåget är en 13 tim-
mars direktsändning från 
nattågets resa mellan hel-
singfors och rovaniemi på 
midsommarnatten. yle sänder 
direkt under hela resan på yle 
teema, yle radio suomi och 
på webben.

under resan filmas passa-
gerare, personal och speci-
alinbjudna gäster. man får 
också följa med händelserna 
vid stationerna på vägen. ella 
kanninen är tågets värdinna 
och iiro rantala underhåller 
passagerarna i restaurang-
vagnen.

Programmet visas också i 
tyskland, Frankrike och nor-
ge. midsommartåget är ett 
gemensamt projekt för yle 
och centraleuropeiska kultur-
kanalen arte.

i mars kan man bekanta sig med vr:s 150-åriga historia på webben, 
på utställningar, på spåren och på tågstationerna.

I mars är det dags för fest

Spårvägens historia
•	 På helsingfors järnvägsstation 

öppnas en utställning om järnvä-
gens historia den 15 mars.

•	 tack vare jubileumsåret får allmän-
heten bekanta sig med veterantå-
get valtteri runt om i Finland. den 
första veterantågresan går den 18 
mars från tavastehus till turenki. 
medlemmar i vr:s kundtjänst vetu-
ri har möjlighet att åka på resan.

•	 jubileumsåret till ära får vr ett häf-

te med sex egna frimärken som är 
designade av grafikern tarja salo-
nen. På bilderna finns sex olika tåg, 
bland annat ångloket ukkopekka 
och tåget allegro. Frimärkeshäftet 
publiceras den 5 mars.

Fest på webben
•	 som en del av jubileumsåret har vr 

öppnat en webbshop. vr shop säl-
jer produkter med stenmännen, 
jubileumspublikationer och förtju-

sande postkort och reseaffischer 
från de gångna åren. Bekanta dig 
med utbudet på adressen http://
kauppa.vrgroup.fi/ (på finska).

•	 träffade du din första kärlek på 
interrail? Brukar din farmor visa 
barndomsbilder från hennes första 
tågresa? dela gärna med dig av 
dina oförglömliga resebilder och 
-berättelser och delta i tävlingen 
som pågår under hela jubileumsår-
et. huvudpriset är en fyra perso-

Bilder: vr

Suomen Pankin 
rahamuseo 1/8 98x70

Teatteri Vantaa 1/8 
98x70

oriveden opisto 1/8 
98x70

Turun AMk 1/8 98x70

Turun kauppakorkeakoulu 1/4 200x70

Seinäjoen AMk 1/4 200x70

arbetsljud sprids i industrihallen. där 
står den – restaurangvagnen i två 
våningar byggd av faner. År 2014 tas 
restaurangvagnen i bruk på riktigt.

ett tjugotal kunder som har 
anmält sig via veturi-kundprogram-
met har kommit för att testa modell-
vagnen. köandet och köns plats är 
viktiga med tanke på restaurangvag-

Sök Med TILL 
PRogRAMMeT
Berätta varför du borde 
få vara med på mid-
sommartåget och anmäl 
dig på adressen
yle.fi/juhannusjuna

ners veckoslutsresa till lappland 
eller s:t Petersburg. Bilderna och 
berättelserna publiceras på jubi-
leumswebbsidan vr150.fi. du kan 
skicka bilderna i elektronisk format 
till adressen vr150@vr.fi eller per 
post till adressen vr-koncernen 
ab/kommunikation, annikka itko-
nen, PB 488, 00101 helsingfors. 
skriv ”resebildstävling” som med-
delandets eller brevets rubrik. Bil-
derna returneras inte till sändaren.

•	 Finlands järnvägsmuseum firar sin 
114:e födelsedag den 16 mars. För 
att fira vr:s 150-åriga historia har 
muséet också en egen jubi-
leumswebbsida på adressen  
www.rautatie.org/rautatiet150v/. 
vr:s 150-årssida finns på adressen 
vr150.fi.

den nya restaurang-
vagnen i ett nötskal
•	 Försäljning i nedre våningen
•	 sammanlagt finns det ungefär 50 

sitt- och ståplatser på nedre och 
mellersta våningen. 

•	 i övre våningen finns ungefär 40 
passagerarplatser, varav 12 finns i 
ett kabinett med en mellandörr.

Restaurangvagn i första test
nens användbarhet. därför testas 
köandet från flera olika håll. kunder-
na plockar upp sina uppköp från för-
säljningsbordet och betalar med låt-
saspengar. det fungerar redan bra 
med att lägga upp varorna på bordet.

”det är ganska trångt där i gång-
en. jag visste inte riktigt vart jag skul-
le gå. det är ganska störande att sitta 

vid bordet när kön ringlar sig förbi 
hela tiden”, lyder funderingarna i 
testgruppen.

till näst utreds hurdana bord 
 passagerarna trivs i. ”då man reser i 
grupp är det kul att få sitta i samma 
bord. jag tycker inte om att sitta med 
främmande människor. det kunde 
finnas skilda avdelningar för öldricka-
re och middagsgäster.”

veturi-medlemmarnas åsikter och 
observationer gås noga igenom. 
efter det görs det ändringar i modell-
vagnen och så testas allt på nytt. 
sammanlagt är det sex kundgrupper 
som testar vagnen. deras åsikter tas i 
beaktande under vagnens planering.

vr har beställt 15 nya restaurang-
vagnar. de första finns i trafiken år 
2014.

kAkSIkeRRokSInen. uusissa ravintolavaunuissa nautiskellaan myös yläkerrassa. 

PeRInneJunA VALTTeRI. kunnostettu salonki-
vaunu on ainoa laatuaan suomessa (vasemmalla).

MATkAILuJuLISTe. Hiihtolomaeleganssia men-
neiltä vuosilta (oikealla).

LeIkkIJunA. yhdistä muihin Brio-tuotteisiin (alla).
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Menossa
koonnut verna julkunen / tekstit verna julkunen ja markus laakso
taPahtumatiedot osoitteeseen matkaan.menossa@alma360.fi

kuvat: sini Pennanen, tallinFilm, taPahtumajärjestäjät kuva: kaaPo kamu

jo stancesta ja tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu muusikko 
 johanna Försti arvostaa rosoista soundia ja hyviä yöunia.

mistä olet tulossa?
» lähikaupasta.

kuinka kuvailisit jo stancen 
 musiikkia?
» se on rouheaa ja rosoista soulia, 
jota on kutsuttu myös autotalli-
souliksi.

jo stance -debyytillä (2010) on 
 paljon vaikutteita 1960-luvun 
 soulista. mikä sen aikaisessa 
 musiikissa kiehtoo?
» se on soundillinen juttu. silloin 
 käytettiin paljon kaikua, eivätkä 
 tuotannot olleet niin kliinisiä kuin 
nykyään. mitään ei tehty autotunella. 
1960-luvulla luotiin myös paljon 
mahtavia melodioita, joissa on taian-
omaisuutta.

keitä pidät esikuvinasi?
» ihailin jo viulistiaikoinani aretha 
Franklinin ääntä, uraa ja tapaa laulaa. 
james Brown ja michael jackson 
ovat olleet myös tosi isoja vaikuttajia. 

SIeLukAS. jo stance -yhtyeen laulaja johanna Försti ihailee 1960-luvun rouheaa soul-soundia. 

äitisi on harmoonin mestaripeli-
manni, ja musiikki on aina ollut iso 
osa elämääsi. mikä on ensimmäinen 
musiikkiin liittyvä muistosi?
» se on varmaankin se, kun olin niin 
pieni, että piti nousta varpailleni, 
 jotta ylsin pianon koskettimille. 
 toinen muisto on äidin soiton katso-
minen ja kuuleminen.

olet laulanut tanssii tähtien kanssa 
-ohjelmassa. miten siinä esiintymi-
nen eroaa klubikeikasta?
» ne ovat kuin yö ja päivä! oma tont-
tini ohjelmassa on saada biisi kuulos-
tamaan hyvältä. ei tarvitse keskittyä 

esiintymiseen, koska tanssipari on 
tähti, jota seurataan. klubikeikalla 
lavalla ollaan täysillä.

millaisia televisio-ohjelmia seuraat?
» kun digiboksiuudistus tuli, tein 
radikaalin päätöksen, että lopetan 
tv:n katsomisen. katson joskus yle 
areenasta dokumentteja tai haastat-
teluohjelmia, mutta suosikkiohjelmia 
minulla ei siis ole.

mitä tekisit työksesi, ellet olisi 
 muusikko?
» olisin varmaankin luokanopettaja 
tai terveydenhoitaja tai joku sellainen.

Vaikutat iloiselta ja positiiviselta 
ihmiseltä. millaiset asiat saavat 
sinut vihaiseksi?
» ajattelemattomuus, ilkeys ja itsek-
kyys saavat pinnan kiristymään.

mitä teet vapaa-aikanasi?
» musiikki on siitä hankala työ, ettei 
sitä voi erottaa vapaa-ajasta. soitan 

tosi paljon kotona ja teen biisejä, 
mutta harrastan myös juoksemista ja 
lukemista.

kuinka huollat ääntäsi?
» laulamalla. kun laulaa ja pitää tau-
koja sopivassa suhteessa, ääni pysyy 
kunnossa. yritän myös nukkua hyvin. 
väsymys on ensimmäinen asia, joka 
vie ääntä. nukun melkein aina tulpat 
korvissa. liikunta on myös tärkeää.

laulajan- ja muusikontaitojasi 
 hehkutetaan joka paikassa. missä 
olet mielestäsi huono?
» voi, vaikka missä! olen tosi huono 
olemaan pitkävihainen. olen myös 
surkea neulomisessa ja ompelemises-
sa, ja puhallinsoittimet ovat minulle 
hepreaa.

mihin olet menossa?
» happihyppelylle.

johanna Förstin jo stance -yhtye 
 esiintyy seinäjoen rytmikorjaamolla 
24.3. ja 27.4.espoon april jazz -tapah-
tumassa. Bändi keikkailee kevään ja 
alkukesän aikana myös  tallinnassa, 
salossa, Berliinissä,  dingolfingissä ja 
Helsingissä.

Sydämellinen soultulkitsija

Musiikkitapahtumia
Talven bluesia
helsinki 7.–11.3.
viapori Winter Blues järjestetään 
suomenlinnan linnoitukseen kuulu-
vassa tunnelmallisessa tenalji von 
Fersenissä. viisipäiväisessä tapahtu-
massa esiintyvät muun muassa 
 tuomari nurmio, honey B. and the 
t-Bones featuring m.a. numminen 
sekä huuliharppukvartetti sväng. 
tapahtuma päättyy suomenlinnan 
kirkossa järjestettävään kalevi 
 kiviniemen urkukonserttiin.  
viapori.fi/winterblues 

uusia rytmejä
turku 15.3.–18.3.
yli neljänkymmenen vuoden ikään 
ehtinyt turku jazz -tapahtuma kerää 
jatsin ja rytmimusiikin ystävät 
 klubeille ja keikkapaikoille. tämän 
vuoden uutuus on free-jazz-projekti, 
jossa kuullaan ja nähdään kotimaista 
ja ulkomaista huipputason free-jazz 
performansseja. tapahtuma huipen-
tuu logomossa järjestettävään  Pentti 
lasanen Big swing -orkesterin ja 
solistien suureen konserttiin.
turkujazz.fi

Moneen makuun
oulu 11.3.–25.3.

oulun musiikkijuhlat kokoaa yhteen 
korkeatasoisia kotimaisia ja kansain-

välisiä tuotantoja sekä taiteilijavierai-
luja. Festivaaleilla kuullaan musiikin 
lajeja laidasta laitaan, aina jääsoitti-

milla soitosta kamarimusiikkiin.  
ohjelmistossa on muun muassa 
 jaakko kuusiston johtama oulu 

 sinfonia, beatboxaaja Felix Zenger 
sekä virsiä uudelleen sovittanut 

 marzi nyman kirkkourkujen ääressä. 
omj.fi

Musiikin draamaa 
tampere 1.3.–14.3.

musiikkidraaman mestarin, säveltäjä 
richard Wagnerin, Tännhauser saa 
ensi-iltansa tampereen oopperan 

esittämänä. oopperan tarina perus-
tuu keskiaikaiseen legendaan. 

 ohjaaja Vilppu kiljunen sanoo 
 tannhäuserin johdattavan kuulijan 

ihmisyyden peruskysymysten äärelle. 
teoksen sisällöistä nousee kaksi 

 suurta teemaa: yksilön suhde rakkau-
teen ja henkilökohtaiseen vapauteen. 

tampere-talo.fi/tannhauser

taidemaalari Helene schjerfbeckin syntymän 150-vuotis-
juhlavuoden aloittaa villa gyllenbergin näyttely. helsingin 
kuusisaaressa sijaitsevan villa gyllenbergin isäntä, ane 
 Gyllenberg, oli schjerfbeckin suurimpia tukijoita taiteilijan 
elinaikana. gyllenbergin kokoelma on suurin yksityisomistuk-
sessa oleva schjerfbeck-kokoelma suomessa.   

näytteillä on tiivis valikoima teoksia sekä gyllenbergin että 
muista kokoelmista. näyttelyn teemana on henkisyys, joka oli 
hyvin tärkeää ane gyllenbergille.  

suomen merkittävimpiin taiteilijoihin kuuluva schjerfbeck 
on yksinkertaistamisen mestari, jonka ajattomat muotokuvat 
ja maisemat kuvaavat henkisyyttä ja meditatiivista rauhaa.   

näyttelyyn liittyy myös oheisohjelmana luentosarja ja 
omakuvatyöpaja.
villagyllenberg.fi

Modernistin 
juhlavuosi
helsinki –20.5.

Lyhytelokuvaa 
Tampereella
tampere 7.–11.3.
tampereen kansainvälisillä lyhytelokuvajuhlilla nähdään    
koti- ja ulkomaisten elokuvien kilpailuihin osallistuvien 
 elokuvien lisäksi teemamaiden, nepalin, viron ja Portugalin, 
elokuvia. 

animaatiosarjassa nähdään unkarilaisen Ferenc Cakón 
 taiturimaisia nukke-, savi- ja hiekka-animaatioita, saksalaisia 
propaganda-animaatioita sekä suomalaisten mediataiteilijoi-
den animaatioteoksia. muita ohjelmistokokonaisuuksia ovat 
muun muassa apokalyptisiä näkyjä tarjoava Lopunajan kuvia ja 
seksuaalipoliittisiin kysymyksiin keskittyvä Queerscenes. 
tamperefilmfestival.fi

”1960-luvulla 
luotiin paljon 
mahtavia 
melodioita.”
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kirjasta näyttämölle

Paha kasvatus?

Työläistytön 
kasvutarina
varkaus –19.5.
lassi sinkkosen klassikkoromaani 
Solveigin laulu muuntuu varkauden 
teatterin näytelmäksi. se on karun 
kaunis työläisperheen tytön kasvuta-
rina. solveig on katkeroituneen äitin-
sä kiukun kohde, eikä alkoholisti-isäs-
tä ole huoltajaksi. Famu pitää per-
heen kasassa. hänen ansiostaan sol-
veigista kasvaa nainen, joka osaa 
ottaa oman paikkansa maailmassa.
varkaudeteatteri.fi 

Porvariston 
perhehelvetti
oulu  –19.5.
oulun kaupunginteatteri tuo lavalle 
maria jotunin Huojuva talo -romaa-
nin dramatisoinnin. eero ja lea mar-
kun avioliittohelvetin ja hyvän ja 
pahan välisen taistelun kuvaus on 
tänä päivänä yhtä ajankohtainen kuin 
kirjoittamisaikanaan 1930-luvulla. 
”kylmäävän kaunis kamppailunäytel-
mä”, kuvailee ohjaaja samuli reuna-
nen esitystä.
ouka.fi/teatteri 

Tragikomedia 
urheilusta

helsinki  –16.5.
”maailmassa on yksi pätevä mitta-

yksikkö: ratakierros”, toteaa martti, 
joka valmentaa juoksijapoikaansa. 

kun poika katoaa kisamatkalla, mar-
tin elämältä menee tarkoitus. tytär 

pelastaa isänsä ja antautuu tämän 
valmennettavaksi. kansallisteatterin 
versiossa miika nousiaisen Maanin-
kavaara-romaanista isän ja tyttären 

suhde on nostettu keskiöön.
kansallisteatteri.fi  

Fantasiaa nuorille
kajaani –11.5.

Ainakin miljoona sinistä kissaa kertoo 
koulukiusatusta samuel tuulesta, sini-
sistä kissoista sekä mielikuvituksen ja 

unelmien voimasta. kaarina Helaki-
san fantasiaklassikko muuntuu kajaa-
nin kaupunginteatterin lavalla moder-

niksi koko perheen teatterielämyk-
seksi, jonka lähtökohta on nykyajan 

visuaalinen maailma: videot, valot ja 
äänet. niiden rinnalla näyttämölle 

tuodaan elävää musiikkia ja sirkusta. 
www.kajaaninteatteri.fi

T iikeriäidin taistelulaulu herätti maailmanlaajuista 
 huomiota ilmestyessään englanniksi alkuvuonna 2011. 
kirjan takakannessa kysytään, miksi kiinalaiset onnis-

tuvat kasvattamaan niin runsaasti matemaattisia neroja ja 
musikaalisia ihmelapsia.  

teos on käännetty suomeksi tuoreeltaan, ja on helppo 
ymmärtää, miksi siitä on noussut kohu. 

kirjan kirjoittaja amy Chua on yhdysvaltalainen aasialais-
siirtolaisten tytär, ja hänen miehensä jed puolestaan ameri-
kanjuutalainen. Pariskunta teki sopimuksen, että heidän 
 tyttäriensä uskonnoksi tulee juutalaisuus, ja kasvatusmetodit 
omaksutaan äidin aasialaiselta suvulta. niiden mukaan lapsi ei 
saa käydä yökylässä, kutsua leikkikavereita kotiin, katsoa 
 televisiota tai pelata tietokonepelejä, valita itse harrastus-
taan, tai tuoda koulusta kymppiä huonompia arvosanoja.  

lapselta vaaditaan täydellistä kuuliaisuutta vanhempiansa 
kohtaan. läksyihin ja vanhemman valitsemaan harrastuk-
seen, Chuan tapauksessa pianon- ja viulunsoittoon, käytetään 
jokainen valveillaolominuutti. Parempiin saavutuksiin 
 ”kannustetaan” vaatimalla lapselta koko ajan lisää. 

länsimaissa kasvatuksessa painotetaan nykyään kyseen-
alaistamista, rohkeutta ja oman tien löytämistä. aasialaiset 
puolestaan pitävät ahkeruutta, kurinalaisuutta ja kunnioitus-
ta auktoriteetteja kohtaan kaikkein tärkeimpänä. Chua väit-
tää, että nössöt länsimaalaiset vanhemmat estävät lapsensa 
kehittymisen kehumalla heitä jokaisesta pikkuasiasta, ja 
aasialaiset itse asiassa arvostavat lastaan vaatimalla tältä 
enemmän. 

Chuan mukaan kiinassa lasta ei nähdä yksilönä vaan itsen 
jatkeena. siksi yhdysvalloissa, maassa, joka on syntynyt yksi-
lön vapauden aatteen pohjalta, kahden kasvatuskulttuurin 
törmäys on mahdollisimman suuri. 

kuulostaa tärähtäneeltä ja julmaltakin. silti kirjoittaja vai-
kuttaa hauskalta, järkevältä ja itseään ironisoivalta ihmiseltä. 
kuinka tämä on mahdollista? 

kirjaa ei kannata lukea näin kasvatat lapsestasi suorittajan 
-oppaana vaan enemmänkin yhden äidin kehityskertomukse-
na, hauskana, pöyristyttävänä ja myös ajatuksia herättävänä. 
ja kyllä, kunnianhimoisella aasialaisäidilläkin on rajansa. hän 
joutuu kyseenalaistamaan omat valintansa oikein kunnolla.

amy  Chua: tiikeriäidin taistelulaulu  
(kustannusosakeyhtiö siltala)

kuvat: kreetta järvenPää, jussi tuokkola, taPahtumajärjestäjät

keski-Pohjanmaan 
kulttuuriopisto 1/4 
98x144

Ravintolakoulu Perho 
1/4 98x144

Vuoden 2011 PARhAAkSI kAnnekSI lukijamme ovat 
valinneet numeron 7/11 kesäisen heleän kannen. kannessa 
poseeraavat kirjailijasisarukset tiina ja sinikka nopola.  
kuvan on ottanut valokuvaaja kreetta järvenpää.

arvonnassa vr:n matkalahjakortin voittivat pirjo 
 kotilainen iisalmesta, Hannu stenman helsingistä ja tarja 
tikkanen tampereelta. 

onnea voittajille ja kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

helsingin 
kaupunginteatteri 1/4 
98x144

Showhouse / Sami 
hedberg 1/4 98x144
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laatinut anssi lamPo / kuva ColourBox laatinut kari vento

oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi edestakaista kotimaan junamatkaa valinnaiseen  kohteeseen. jätä vastauksesi 5.4. 2012 mennessä postitse osoitteella 
vr-yhtymä oy, henkilöliikenne, Pl 488, 00101 helsinki. kuoreen merkintä ”kilpailuristikko”. voit myös lähettää ristikon ratkaisurivit tekstiviestinä numeroon 
173 323. vastaus muodossa ls välilyönti vastauksesi.  liitä mukaan myös yhteystietosi. viestin hinta on 0,95 euroa. 

ristikon 12/11 voittajat ovat ulla kamila jyväskylästä ja hannes honkonen lahdesta. oikea vastaus oli: joulunajan ukko lahjojen parissa / hienosti tuli loimuilee 
takassa. 
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täytä sudoku niin, että luvut 
1–9 esiintyvät jokaisella   vaaka- 
ja pystyrivillä sekä  jokaisessa 
paksummin viivoin erotellussa 
laatikossa vain yhden kerran.

sudokujen ratkaisut sivulla 21.

keskitaso

Vaikea

1.)  mikä oli kreikan rahayksikkö ennen euroa?

2.)  mikä tenavien ressu on rodultaan?

3.)  mikä on berylli?

4.)  kuinka paljon stockmannin tavaratalo täyttää tänä vuonna?

5.)  kuka suomalainen laulaja sai ensimmäisenä kultalevyn?

6.)  mikä oli Benny goodmanin instrumentti?

7.)  minkä lajin maailmanmestari on oona kivelä?

8.)  kuka oli viime vuonna suomen myydyin kotimainen kirjailija? 

9.)  kuka on ohjannut elokuvan vuosaari?

10.)  kuka oli kreikan jumaltarustojen sodan jumala?

11.)  mikä on suositun laulajattaren erinin sukunimi?

12.)  missä sijaitsee Pradon taidemuseo?

13.)  millä toisella nimellä difteria tunnetaan?

14.)  miten nimi valtteri liittyy vr:n 150-vuotisjuhlavuoteen?

15.)  mistä maasta Pekka haaviston puoliso nexar antonio Flores  
 on kotoisin?

16.)  minä vuonna neuvostoliitto palautti Porkkalan suomelle?

17.)  kuka kehitti sokeiden pistekirjoituksen?

18.)  mistä maasta on kotoisin strega-likööri?

19.)  mikä on enkelinsiipi?

20.) kuinka monta litraa on amerikkalainen gallona?

+) mistä maasta trikkaus on lähtöisin? 

Tenttiventti 3/12

Sudokut 3/12
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harjun oppimiskeskus 
1/8 98x70

kesälukioseura ry 1/8 
98x70

kotkan 
kaupunginteatteri 1/8 
98x70

kiipulasäätiö 1/8 98x70
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InterCity2*

lisätietoja: vr asiakaspalvelu 0600 41 900 (1 € + pvm).  
lähetä palautteesi vr:lle nettisivulta  löytyvällä  palautelomakkeella vr.fi/palaute.

Rekisteröidy Veturi-
asiakasohjelmaan!
veturiin rekisteröityneille on tarjolla aina 
ensimmäisten joukossa tietoa palveluista ja 
tarjouksista, matkavinkkejä sekä mahdolli-
suus osallistua palveluiden kehittämiseen.
vr.fi/veturi

kaukoliikenteen liput

JunAT kARTALLA -palvelun avulla voi tarkastella 
tällä hetkellä liikenteessä olevien junien kulkua  
asema- tai junakohtaisesti.
vr.fi >matkustajalle > aikataulut > liikennetilanne > 
junat kartalla

Junien palvelut

*) kuvat esimerkkejä junien kokoonpanoista. lisätietoja eri junatyypeistä ja niiden palveluista:
vr.fi > matkustajalle > palvelut junissa

•	 ravintola Prego
•	 matkapuhelintila, 

 kännykkävahvistin 

•	 ravintola
•	 invapalvelut
•	 matkapuhelintila, 

 kännykkävahvistin

•	 miniBistro-kärrymyynti,  
ei ravintolavaunua

•	 invapalvelut
•	 PC-pistokkeet

Pendolino*

•	 PC-pistokkeet
•	 vr-junaverkko (Wlan)
•	 allergiaystävälliset paikat

•	 työskentelyhytit
•	 PC-pistokkeet
•	 allergiahytit
•	 lemmikkipaikkoja

•	 matkapuhelintila, 
kännykkä vahvistin

•	 allergiahytit
•	 lemmikkipaikkoja

•	 lemmikkipaikkoja
•	 ilmastoitu tupakointitila
•	 lasten hoitopöytä

•	 tupakointitila
•	 perhehytti ja -palvelut, 

 lasten uudistettu leikkitila

•	 savuton juna, ei tupakointi-
tilaa

•	 perhehytti ja -palvelut, 
 lasten uudistettu leikkitila

InterCity*

keskeisimmillä asemilla on käytössä raide-
näytöt, joista näkyy junan lähtöaika, junan 
numero, määräasema, junan vaunujärjestys 
sekä vaunun pysähtymispaikka asemalla.  
junalipusta voi tarkistaa, missä vaunussa 
 istumapaikka sijaitsee. raidenäytöltä näkee, 
millä laiturialueella kannattaa odotella junaa 
ja nousta sen kyytiin. alueet on merkitty lai-
tureille sinipohjaisin kirjainkyltein kirjaimilla 
a–e. mikäli asemalla ei ole raidenäyttöä, 
 tiedot löytyvät laiturilla sijaitsevan aikataulu-
kaapin kaavakuvasta. 

junan lähtöraiteen voi tarkistaa asema-
kohtaisista aikatauluista. lähtöraiteet saatta-
vat kuitenkin muuttua suunnitellusta erilais-
ten häiriötilanteiden takia, joten lähtöraide 
kannattaa tarkistaa vielä rautatieaseman 
näyttötaulusta. satunnaisista muutoksista 
kuulutetaan asemilla.
vr.fi  > matkustajalle > palvelut asemilla   
> laituritiedot 

kun nouset 
junaan

PALVeLuT ASeMILLA
osoitteesta vr.fi > 
 matkustajalle > Palvelut 
a semilla voi tarkistaa 
asemien palvelut 
 asemakohtaisesti.

Vr Facebookissa  
ja YouTubessa 
youtube- yhteisöpalvelusta löytyy vr:n  
oma the The VR Channel ja Facebookista  
VR – Yhteisellä matkalla, -sivu joissa on paljon 
tietoa vr:n palveluista. Facebookin kautta 
voi myös lähettää palautetta ja kysymyksiä 
vr:lle.
youtube.com/user/theVrChannel 
fi-fi.facebook.com/Vryhteisellamatkalla

kotimaan kaukojunalippuja 
voi ostaa vr:n verkkokaupas-
ta, palveluasemien lipun-
myynneistä, lippuautomaa-
teista, jälleenmyyjiltä ja vr 
asiakaspalvelusta. junien 
konduktööreiltä voi ostaa 
lipun ilman paikkatietoja. 
tällöin lipusta peritään vii-
den euron palvelumaksu. 

verkkokaupasta ostettu 
lippu pitää ostaa viimeistään 
viisi minuuttia ennen junan 
lähtöä. verkkokauppa on 
auki päivittäin kello 6.00–
23.30. useimmat verkkokau-
pasta ostetut liput voi tulos-
taa itse, ja monia lippuja voi 
myös tilata mobiililippuna 
matkapuhelimeen.

mobiililippu on junalippu, 
jonka saa matkapuhelimeen, 
jossa on datasiirto-ominai-

Miten kaukojunan 
lipun voi ostaa?

Mistä löytyy 
 pysäköintitila tai 

pyöräparkki? 
vr.fi > palvelut asemilla  

> pysäköinti ja 
 pyöräpaikat

 Mistä ostan 
 kaukoliikenteen 

junalipun?
•	 Vr:n verkkokaupasta
•	 lippuautomaatista
•	 asemien lipunmyynnistä 
•	 Vr asiakaspalvelusta 

junalippu varataan puheli-
mitse vr asiakaspalvelusta 
numerosta 0600 41 900 
(puhelun hinta 1 € + pvm) ja 
lunastetaan r-kioskilta, 
 lippuautomaatista tai 
 asemalta varausnumeroa 
vastaan. lipun voi myös 
maksaa puhelimitse.

•	 junan konduktööriltä 
junasta ostetusta lipusta 
peritään viiden euron juna-
maksu. 

•	 matkatoimistosta sekä 
muilta jälleenmyyjiltä.

 Mistä ostan lähi-
liikenteen lipun?

•	 lippuautomaatista 
•	 konduktööriltä junan 

lipunmyyntiosastosta
•	 palveluasemien lipun-

myynneistä
•	 Vr:n verkkokaupasta 

 (kausi- ja sarjaliput)
•	 Vr asiakaspalvelusta.

 Mistä löydän 
 aikataulut?

•	 matkapuhelimella 
 osoitteesta m.vr.fi

•	 Vr:n internet-sivujen 
 matkahausta.

suus ja internetyhteys. 
mobiililippuja voi ostaa verk-
kokaupasta, palveluasemien 
lipunmyynnistä tai soitta-
malla vr asiakaspalveluun. 
lipun saa näkyviin kännyk-
kään tekstiviestinä saapuvan 
linkin kautta. avattu lippu 
näytetään matkan aikana 
konduktöörille, joka tarkistaa 
siinä olevan viivakoodin.

linkin kautta aukeava sivu 
kannattaa tallentaa puheli-
men muistiin, jolloin sivu on 
käytössä matkan aikana, 
 vaikka linkki ei aukeaisikaan 
esimeriksi heikon matka-
puhelinverkon takia. linkin 
aukeaminen on tarkistettava 
ennen junaan nousemista. 
mikäli linkki ei aukea, paperi-
sen junalipun voi noutaa 
 aseman lipunmyynnistä.

 Ravintolapalvelut
Pendolino-junissa 

 palvelee ravintola Prego. 
interCity-junista löytyvät 
Bistro-ravintolavaunut. 
Bistrossa voi valita istuuko 
mukavasti liinoitettujen pöy-
tien ääressä vai pikaisesti 
itsepalvelupuolen kahvila-
pöydissä. interCity2-junissa 
ei ole erillistä ravintolavau-
nua, mutta niissä kiertää 
miniBistro-kärrymyynti. 

 PC-pistokkeet
kaukoliikenteen 

 matkustajavaunuista löytyy 
PC-pistokkeita seuraavasti: 
 Pendolino-junissa jokainen 
istumapaikka on varustettu 
PC-pistokkeella. interCity ja 
interCity2 -junissa PC-pistok-
keet löytyvät työskentely-
hyteistä, perhehyteistä, vau-

ennakkolippu
•	 edullinen lippu kotimaan 

 kaukoliikenteen junamatkoille. 
mitä aikaisemmin ennen 
 matkan alkua ennakkolipun 
ostaa, sitä halvempi se on.

•	 ennakkolipun voi ostaa aikai-
sintaan 60 päivää ja viimeistään 
7 päivää ennen junan  lähtöä.

•	 lipulla voi matkustaa eko- 
luokassa (aiemmin 2. luokka).

•	 voimassa valitulla junalähdöllä.
•	 ei muutos- tai peruutusoikeutta.
•	 ostettavissa vain verkko-

kaupasta.

Joustava lippu
•	 matkustus ekstra-luokassa 

(aiemmin Business-luokka), 
 jossa tarjolla kahvia/teetä, 
 pikkupurtavaa ja päivän lehdet.

•	 voimassa valitulla junalähdöllä.
•	 tutut alennukset opiskelijoille, 

lapsille, eläkeläisille, varus-
miehille/siviilipalvelusta 
 suorittaville.

•	 joustavat muutos- ja peruutus-
mahdollisuudet.

•	 saatavilla kaikissa ostopaikoissa.

Peruslippu
•	 lipulla voi matkustaa eko- 

luokassa.
•	 voimassa valitulla junalähdöllä.
•	 tutut alennukset opiskelijoille, 

lapsille, eläkeläisille, varus-
miehille/siviilipalvelusta 
 suorittaville. 

•	 muutokset ja lipun peruutus 
maksullisia.

•	 saatavilla kaikissa ostopaikoissa.

Vaunu 1 / 7
ekstra-luokka

Vaunu 2 / 8
eko-luokka

Vaunu 4 / 10
eko-luokka

Vaunu 5 / 11
eko-luokka

Vaunu 6 / 12
eko-luokka

Vaunu 3 / 9
ravintolavaunu

Vaunu 1
ekstra-/eko-

luokka

Vaunu 2
eko-luokka

Vaunu 4
ravintolavaunu

Vaunu 5
eko-luokka

Vaunu 6
eko-luokka

Vaunu 3
eko-luokka, 

palveluvaunu

Vaunu 1
ekstra-/eko-luokka

Vaunu 4
eko-luokka

Vaunu 3
eko-luokka

Vaunu 2
eko-luokka,  

palveluvaunu

autojuna-
asema

Helsinki
turku

tampere

lappeenrantakouvolalahti

Vaasa

pori

seinäjoki

jyväskylä

oulu

rovaniemi

kajaani

kuopio
joensuu

kemijärvi

kolari

tornio
kemi

ylivieska

kokkola iisalmi

Pieksämäki

savonlinna

mikkeli
Parikkalaimatra

kotka
riihimäki

hanko

nurmes

nujen välitasoilta sekä kaikis-
ta yksi- ja kaksikerrosvau-
nuista siten, että pistokkeita 
on yksi kahta paikkaa kohden. 
osassa kaksikerrosvaunuja 
pistoke on jokaisella paikalla.

  Perhe-
palvelut

interCity ja interCity2  -junien 
perhepalvelut löytyvät nalle-
kuvakkeella varustetuissa 
vaunuista. Palveluihin kuuluu 
perhehytit, vauvanhoitotila 
sekä leikkivaunu. Perhehytis-
sä on tilaa leikkiä ja lukea kir-
joja perheen  kesken. lasten 
leikkitilassa on pienoisveturi 
 vaunuineen, turvakaiteella 
varustettu liukumäki, linnan-
muotoinen seinäke ja tam-
men lasten kirjoja. Pendolino-
junissa on tilaa lasten-
vaunuille kuvakkeella merki-

tyssä vaunussa. Pendolinon 
inva-wc:ssä on potta ja 
 vauvanhoitotaso.

 Vammaispalvelut
kaikissa interCity ja 

interCity2 -junissa on kaksi-
kerroksinen palveluvaunu, 
jonka alatasolle vammais-
palvelut on sijoitettu. vau-
nun tunnistaa pyörätuoli-
kuvakkeesta. vaunun lattia 
on korotetun laiturin tasossa. 
Painamalla ulko-oven vie-
reistä invapainiketta vaunun 
ja laiturin väliin työntyy inva-
ramppi, jota pitkin pyörätuo-
lilla pääsee junaan ja junasta 
ilman apua. lisäksi kaikissa 
iC-junissa on kaksi pyörätuo-
lipaikkaa lähellä eteistilaa.  
Pendolino-junissa nousu 
invavaunuun tapahtuu junan 
invahissin avulla.

Muista myös 
lasten kanssa reissatessa 

 perhelippu
työmatkalaiselle   

kausilippu
usein matkustavalle 

 sarjalippu

Löydä oma 
 lipputyyppisi

Vr:n verkkosivuilla voi 
tehdä lipputestin,  

joka auttaa  löytämään 
 itselle parhaiten  sopivan 

lipputyypin.
vr.fi/fi/index/junaliput/

lipputesti.html

kaukoliikenteen 
reittikartta
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