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Kyllin possupäähine elää omaa elämäänsä.
Hämeenlinnan kirje, 4

Jokaisella on sananvapaus,  
mutta rajat ne ovat vapaudellakin.
Sunnuntai, 13

Yritysten mukaan tuotteen valmistusmaalla 
on entistä enemmän merkitystä kuluttajille. ➤
Kotimaa, 6

Pelisäveltäjän työ  
kestää toistoa
MUSIIKKI
Hyvä musiikki imaisee pe-
laajan pelin tunnelmaan, tie-
tää säveltäjä Ari Pulkkinen. 
Musiikin on reagoitava pelin 
tapahtumiin, mutta sen on 
myös kestettävä monta tois-
toa. 

Suomalaisen pelimusii-
kin pioneeri ja muun muassa 
Angry Birdsin säveltäjä us-

koo, että pelimusiikki soi pi-
an myös radiossa ja levyillä. 
Pulkkisen mielestä kaikissa 
peliyhtiöissä ei vielä ymmär-
retä pelimusiikin bisnespon-
tentiaalia. 

Pulkkinen on yksi harvois-
ta säveltäjistä, joka tekee 
ammatikseen pelimusiikkia 
Suomessa.
Kulttuuri, 10

Säveltäjä Ari Pulkkinen pitää “kaiken maailman musiikista” ja 
peleistä. Hän kokeili vanhaa pelikonetta työpaikkansa kahvi-
huoneessa.

Laiton Jemen on hyvä paikka terroristeille
TERRORISMI
Jemenissä panttivankina ollut jihadis-
mitutkija Atte Kaleva, 36, ei ihmette-
le Ranskan terrori-iskun tekijöiden kyt-
köksiä juuri Jemeniin.

– Jemen on sikäli pahan valtakunta, et-
tä se on hyvin laiton heimoyhteiskunta. 
Al-Qaidan ja jihadistien on helppo toi-
mia siellä, koska keskushallinto ei kont-
rolloi juuri mitään toisin kuin esimerkik-
si Saudi-Arabiassa.

Atte ja Leila Kaleva sekä itävaltalai-
nen Dominik Neubauer siepattiin Jeme-
nin pääkaupungissa Sanaassa joulun al-
la 2012. 

He olivat Al-Qaida-terroristijärjestön 
panttivankeina noin puoli vuotta. 

Ranskan terrori-iskut näyttäytyvät 
tutkijalle kammottavana esimerkkinä ji-
hadistisesta väkivallasta. 

– Olihan se hirveä tapaus. Valitettavas-
ti tämä on osa trendiä, joka on tullut jää-
däkseen. Toivottavasti näitä ei tule lisää, 
mutta pelkään, että se on toiveajattelua, 
Kaleva sanoo.
Sunnuntai, 15 Jihadismitutkija Atte Kaleva epäilee, että Ranskan terrori-iskun kaltaisia tekoja on tulossa lisää.

Nuorten työllistäminen 
on liian kallista
70-vUOTIaS
Agronomi Matti Puoti-
laa huolettaa nuorten huo-
no työllisyystilanne. Hänen 
mielestään nuorten työllistä-
mistä pitäisi helpottaa.

– Työpaikka olisi nuorelle 
portti sisälle yhteiskuntaan.

Nykyinen nuorisotakuu ei 
ole Puotilan mielestä riittävä 
ratkaisu, sillä siinä työn vaih-
toehtona on koulutus.

– Koulutus ei kiinnosta var-
sinkaan kaikkia poikia.

Puotila itse sai aikoinaan 
mieluisan kesätyöpaikan, 
kun sanoi tulevansa töihin 
vaikka ilman palkkaa.

Matti Puotila täyttää tä-
nään 70 vuotta. Hän sanoo 
suhtautuvansa elämään va-
loisasti ja tulevaisuuteen 
suuntautuen.
ajastin, 22

Leveää hymyä  
suorastaan himoitaan
ElInTaRvIKEhYgIEnIa
Hämeenlinnassa elintarvike-
hygienia on kohtalaisen hy-
vällä mallilla.  

Tieto käy ilmi Eviran Oi-
va-hymyluokituksista, jotka 
ovat olleet nähtävillä verkos-
sa toukokuusta 2013 lähtien.

Julkisen, kuluttajien näh-
täville tuotavan hymy-luoki-
tuksen tarkoituksena on hou-

kutella yrityksiä ja elintarvi-
kealan toimijoita pitämään 
itse huolta tilojensa hygieni-
asta ja turvallisuudesta.

Hämeenlinnan seudul-
la terveystarkastajia on jopa 
pyydetty tekemään tarkis-
tuksia, jotta yritykset saisivat 
leveimmän mahdollisen hy-
gieniahymyn.
Kotimaa, 5

Kauppakeskus Goodmanin itämaisessa Wok’ki-ravintolassa 
vieraili terveystarkastaja marraskuussa. Yhtiö sai korjattavaa-
kehotuksen, mutta jälkitarkastuksessa arvosanaksi päivittyi oi-
vallinen. Kokki Wang Baofu valmistaa ruokaa lounastarjoiluun.

Sibelius-juhla saapui  
raiteita pitkin kaupunkiin
150-vUOTISJUhla
Säveltäjä Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlal-
lisuudet käynnistyivät lauantaina näyttä-
västi Verkatehtaalla. 

Vanaja-salissa järjestetty avajaiskonsert-

ti soi täydelle yleisölle, ja lisäksi kaupunki 
vietti omaa syntymäjuhlaansa tilaisuuden 
yhteydessä.

Samalla jaettiin myös vuotuiset kulttuu-
ri- ja liikuntapalkinnot. Tänä vuonna kult-

tuuripalkinto myönnettiin elokuvayhdistys 
Kino Tavastille. Liikuntapalkinnon sai puo-
lestaan frisbeegolf-yhdistys Hämeenlinnan 
Discaajat.

Oma erikoisuutensa oli myös Sibelius-ta-

pahtumajuna, joka lähti lauantai-iltapäivä-
nä Helsingistä kohti Hämeenlinnaa.

Harvoin junassa on kuultu elävää mu-
siikkia.
Takasivu

Tapahtumajuna-yrityksen järjestämässä Sibelius-matkassa aika meni kuunnellen live-musiikkia. Huilisti Miia Roiko-Jokela ja kitaristi Henrik Holmström elävöittivät Kanta-Hämeeseen matkan-
nutta konserttiseuruetta. –Osallistuimme matkalle, koska halusimme kuulla orkesterin soittavan Finlandian, Verkatehtaan konserttiin matkanneet Kalevi (vas.) ja Anneli Von Behr kertoivat.
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Kaikki Havin kynttilät valmistetaan yhtiön pitkälle au-
tomatisoidulla Riihimäen kynttilätehtaalla. ensi joulun 
kynttilöitä tehdään varastoon jo nyt.

JuHAni SAlO 

Näitkö jotaiN  
kuvauksellista?
Nyt voit myydä Hämeen Sanomille omia  
uutiskuviasi Scoopshotin kautta. Asenna  
ilmainen ohjelma Applen App Storesta tai  
Android Marketista ja ala kuvata! 

Junaliikenteen  
opastusvirheet  
syyniin
vaaRan paIKaT
Onnettomuustutkintakeskus tekee tänä 
vuonna selvityksen junaliikenteen tur-
vaamisvirheistä Suomessa. Näitä ovat 
tilanteet, joissa juna ei syystä tai toisesta 
päädy esimerkiksi oikealle raiteelle. 

Tällaisia tapahtumia oli keskuksen 
mukaan viime vuonna ennakkotietojen 
perusteella noin sata. Määrä näyttäisi 
nousseen toissa vuodesta.

Onnettomuustutkinta haluaa selvittää, 
miksi ohjaamis- ja opastusvirheitä tapah-
tuu ja mitä niistä seuraa, kertoo raidelii-
kenneonnettomuuksien johtava tutkija 
Esko Värttiö. Hän ei vielä halua arvioida, 
millaisia asioita virheiden taustalla on.

– Meillä ei ole vielä siitä tietoa, vaan 
pyrimme tutkinnan avulla sen saamaan.

Junien turvaamisvirheitä vakavammat 
ongelmat koskevat tasoristeysonnetto-
muuksia ja ratatöiden yhteydessä sattu-
neita vaaratilanteita.
Kotimaa, 6
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