Loppukevennys-podcastin ensimmäinen jakso, litterointi
Lauri Petrell
Onko kaikki mitä kuulet totta? Ei ainakaan kaikki mitä tässä podcastissa kuulet. Toimittajaopiskelijat
hanna ja lauri keskustelevat niistä vähemmän polttavista uutisaiheista. Niiden joukkoon on keksitty
omia valheellisia uutisia. Siis täysin fiktiivisiä epätosia loppu kevennyksiä. Tavoitteena on
keskustelujen perusteella päätellä, mikä on totta ja mikä ei. Hyvää päivää Hanna!
Hanna Havusto
Hyvää päivää Lauri!
Lauri Petrell
Onko uutiset valmiina tykitettäväksi tähän suuntaan?
Hanna Havusto
No toivottavasti ja toivotaan, että saamme niistä jotain puitavaa, sillä tänäänhän käsittelyssä on
vaikka, vaikka mitä jännää.
Lauri Petrell
Voin omalta osaltakin luvata, että sä et tuu hokaan, että kumpi näistä pitää paikkansa ja kumpi ei
koska nää molemmat on niin uskomattomia tarinoita.
Hanna Havusto
Mä en ole ihan varma että hokaatko sä.
Lauri Petrell
Mä oon varma, että mä hokaan, kyl mä hokaan.
Hanna Havusto
Ai ai, no mut mä voisin heti siirtyä ensimmäiseen, tässä meidän jaksossa vielä tosiaan kuulijoille se,
että osa näistä jutuista on tosiaan valheellisia. Eli älä usko kaikkea mitä tänään kuulet. Se on hyvä
vielä kerrata.
Hanna Havusto
Ensimmäisenä tänään liikuttaisiin vähän tämmöisessä niinku musiikkiteemassa.
Lauri Petrell
Se on hyvä teema.
Hanna Havusto
Eli tässä on tämmöinen Järviseudun Sanomissa viime vuoden lokakuussa julkaistu juttu nimeltään
“Kaikki alkoi Evijärveltä - 24-vuotias muusikko Samson X julkaisee toisen omakustanteensa.
Lauri Petrell
Samson X.

Hanna Havusto
Kyllä Samson x ja tosiaan toi.
Lauri Petrell
Minkä x niinku x-kirjain vai niinku axe niinku
Hanna Havusto
Niin kuin x kirjain ja tuota tässä tosiaan taiteilijan nimellä kulkeva Samson X oikealta nimeltään Juho
Pikkarainen kertoo, että musiikkiura sai alun ala-asteella Evijärvellä ja tosiaan hän kertoo tässä
viimeiset puolitoista vuotta on kulunut hänellä omakustannealbumin sanoituksia kirjoittaessa ja
tähänkin rakas ystävämme Big K eli korona on antanut aikaa kirjoittaa, koska työt ovat yllättäen
loppuneet ja hän samalla kertoo, että musiikkiura on tuolta Evijärveltä saanut alkunsa, koska hänellä
oli loistava musiikinopettaja, joka on inspiroinut musiikkiuralle. Eli tämmöinen olisi tässä niinku
taustana ja ensimmäisen omakustanteen Pikkarainen tehnyt jo lukioaikana, että tässä on ollut
tämmöinen jo niinku aika pitkäkin tie taustalla.
Lauri Petrell
Ensimmäisenä mä haluan kysyä, että onko tämä maksettu mainos?
Hanna Havusto
Ei missään nimessä, tässä Pikkarainen kertoo myös esimerkiksi nykyisestä tyylistään, että hän kertoo,
että se on prokrastinoivaa ja kirjoittaa esimerkiksi siitä, että mitä on yrittää ja mitä on epäonnistua.
Eli on tämmöistä aika niinku rankkaakin rock musiikkia, mikä hällä tässä on taustalla. Eli tää ei kyllä
maksettu mainos ole, mutta kieltämättä se vähän siitä kalskahtaa jos tällä tavalla alat miettimään.
Mutta mä sanoisin että tässä on pikemminkin taustalla se, että on pieni paikkakunta.
Lauri Petrell
Ne tottakai koetaan paikallis ylpeyttä siitä, että tuollainen maailmantähti löytyy Evijärveltä. Missä on
Evijärvi?
Hanna Havusto
Evijärvi on tuolla mun mielestä se on niinku Länsi-Suomessa.
Lauri Petrell
Mä olen itse kotoisin Länsi-Suomesta. Mä en mä en muista Evijärveä sieltä.
Hanna Havusto
Se on, Evijärvi on tosi pieni paikka. Mä oon siis kerran mennyt bussilla siitä ohi silleen et mä oon
nähnyt kyltin Evijärvi. Mä oon niinku siis joskus vuosia sitten puhunut myös Kikissä jonkun kanssa
joka oli kotoisin Evijärveltä. Evijärvi on oikea paikka.
Lauri Petrell
Eli nyt mun on pakko nyt uskoa. Kikissä ei valehdella.
Hanna Havusto

Joo tosiaan Pikkarainen naurahtaa tässä, että soittanut kaikenlaisessa kellareissa vuosien aikana. Eli
siis tää on mun mielestä mikä mun ensimmäisenä fiilis tässä tuli, tämmöinen pienen paikan julkkis.
Lauri Petrell
Niin no niin se on ja toivon hänelle kaikkea hyvää ja kaikkea menestystä etenkin siinä tapauksessa,
että tämä tämä uutinen tosiaan pitää paikkansa, etkä ole itse tätä keksinyt.
Hanna Havusto
No ehdottomasti.
Lauri Petrell
Mutta jos olet itse tämän keksinyt, niin täytyy sanoa, mä en nyt enää muista mikä se taiteilijan nimi
oli... Samson x niin olet hyvän taiteilijanimen keksinyt. Ja siitä sulle pisteet, mutta valitettavasti ehkä
ei, koska kyllä mä lähtisin nyt ihan kuulematta edes sitä toista uutista sanomaan, että tämä on totta,
mutta palataan siihen myöhemmin.
Hanna Havusto
Palataan siihen vähän ajan päästä eli musiikkiteemoissa aloiteltiin. Haluaisitko sinä siirtyä sun
ensimmäiseen päästään vähän puimaan sitäkin?
Lauri Petrell
Mä voin siirtyä mun ensimmäiseen. Tässä on itseasiassa kun Länsi-Suomesta tuli puhe, niin mulla on
vähän tämmöistä paikallisylpeyttä hiukan tässä, Rauma nimittäin vähän liittyy tähän tarinaan. Rauma
ja Laitila yhteistyössä tämän Laitilan Sanomista bongasin tämmöisen uutisen. Tässä on kuva, jossa
ollaan kuumailmapallon kyydissä ja siinä kyydissä on muun muassa joulupukki ja muutama
tuollainen ihminen. Tonttulakit päässä. No mitä ihmettä? Linnunpöntöllä kuumailmapallolennolle,
kun lentoon päästään ollaan tuulien vietävänä, sanoo otsikko. Kyläyhdistys Hakava ja Rauman
seudun katulähetys. Kahdensadanviidenkymmenen linnunpöntön myyjäisissä on nämä järjestäjät
saanut kesken näiden myyjäisten idean, että järkätään arpajaiset ja arpajaisten palkintona on
kuumailmapallolento joulupukin kanssa.
Hanna Havusto
Mä haluaisin uskoa, että tämä on totta, koska siis voiko niinku olla parempaa oikeasti?
Lauri Petrell
Ja tässä kerrotaan myös tämmöistä sattumasta, että ennen kuin tänne lennolle on päästy, niin nämä
alkuperäiset arpajaisten voittajat on joutunut perumaan tämän lennon, jolloin ne on joutunut
kaivamaan jotkut uudet tyypit jostain tänne lopulliselle lennolle. Tässä ei oteta selvää siitä, että
miten nämä sitten löytyy nää tyypit ja se on mun mielestä vähän epäreilua, että jos tämmöiset
arpajaiset on voittanut, niin sitten valitaankin jotkut toiset tyypit sille lopulliselle lennolle.
Tämä juttu on aika pitkälti kertoo kuumailmapallosta ylipäänsä, mikä nyt mun mielestä ei ollut ihan
niin mielenkiintoista kun tämä fokus siitä, että tämä on tosiaan linnunpöntön myyjäisistä tullut tämä
idea. Ja tässä tosissaan sanotaan, että puolivälissä myyntiä juolahti mieleen järjestää samalla tavaraarpajaiset.
Hanna Havusto

Siis niinkun nyt. Täytyy siis kysyä, että onko siis näin että ollaan oltu arpajaisissa, jossa on
linnunpönttöjä ja siellä on arpajaisvoitto. Ollut siis kuumailmapallolento.
Lauri Petrell
Näin tää juttu antaa ymmärtää. Käsittääkseni siis nämä linnunpöntöt on ollut myynnissä niitä ei ole
arvottu ja sitten siihen on haluttu yhdistää tällainen arpajaiselementti. Ja, jonka oletan
pääpalkintona on ollut sitten tämä kuumailmapallolento.
Hanna Havusto
OK.
Mutta miten se joulupukki liittyy siihen? Tai onko tämä siis joskus niin kun? Niinku mihin aikaan
vuodesta tämä siis on?
Lauri Petrell
Niinku ollu tää on itse asiassa joulun jälkeen tullut tämä juttu. Mä en tiedä onko tämä joulupukki
myöhästynyt tai sitten tämä ei tapahtunut jo aikaisemmin ja tämä juttu on Julkaistu vasta mutta siis
28.12.
Hanna Havusto
OK.
Lauri Petrell
Eli sen verran tuore juttu kuitenkin.
Hanna Havusto
Eli siis vähän tämmöistä niin kuin yläilmojen pikkujoulumeininkiä on niinku tässä.
Lauri Petrell
Joulun jälkeen kyllä.
Hanna Havusto
Ollut joulun jälkeen siis mä jäin miettimään tässä, että siis voiko kuumailmapallolla, että jos se on
ollut niinku joulukuussa niin kuinka kylmä siellä on kun sä oot kuumailmapallossa joskus joulukuussa.
Lauri Petrell
Ja se on oikeasti hyvä kysymys ja koska kuitenkin se jo nimikin sanoo se kuumailmapallo ja jos jos
sehän perustuu siihen, että sinne sitä lämpöä kertyy sinne palloon, niin niin se on. Se ei varsinaisesti
liity tähän juttuun, mutta on mielenkiintoista pohtia sitä, että vaatiiko kuumailmapallon lentäminen
vähemmän sitä lämpöä talvella kun on muualla kylmä, koska sehän niinku siitä ilman kuuma ilma
nousee ylöspäin ja näin.
Hanna Havusto
Niin että kun on niinku muuten kylmempää ja sitten se.
Lauri Petrell

Niin onko ylipäänsä turvallista mennä kuumailmapallon lennolle talvella vai voiko siinä nousta
vahingossa liian ylös, koska se ero lämpötila ero on niin suuri että ne löytää itsensä jostain
avaruudesta kohta joulupukki ja muuta.
Hanna Havusto
Onko ylipäätään turvallista mennä kuumailmapalloon, jossa on joulupukki ja tonttuja?
Lauri Petrell
Sitten niin ja ihan pelkästään kuulemma kuumailmapallon. Siis mä oon kattonut jotain videoita
kuumailmapallon lennoista ja oikeasti kun se vaikuttaa mä uskon siihen että se on ihan turvallinen
tapa matkustaa ja varmasti onkin josta tehdään tosi paljon mutta kun ne on semmoisten pienten
vaijereiden varassa kiinni siinä pallossa se kori ja se on semmonen kori. Se näyttää semmoiselta miltä
halkoja viedään saunan pesään. Semmoisessa korissa istuu 7-8 tyyppiä ja sitä ohjaillaan semmoisen
retkikeittimen kanssa. Niin se ei vaikuta kovin turvalliselta.
Hanna Havusto
Fun fact, mä oon kerran ollut kuumailmapallossa ja se oli siis nimenomaan tämä tilanne. Mutta siis
siitä on jäänyt tämä mieleen, että se olis semmonen elämäni julkkiksena, että kaikki vilkutti sille
niinku.
Lauri Petrell
Tottakai sehän on aina niinku ja se se siis kuumailmapallohan on todella vanha lentämisen keino,
mutta siitä huolimatta joka kerta kun jossain näkyy kuumailmapallo niin se on sanottava että “hei
kuumailmapallo!” se hämmästyttää vieläkin. Se on sama kuin siitä, jos jos on joku tyyppi joka on
landelta kotoisin, niin se tunnistaa siitä, että kun tulee poliisiauto niin se tyyppi sanoo “hei
poliisiauto!”niin se on vähän sama ilmiö.
Hanna Havusto
Tuli kyllä ihan totta, mutta tuota palatakseni vielä joulupukkiin ja linnunpönttöihin niin mä niinkun
haluaisin uskoa, että tämä on totta kovasti. Mutta mä en vielä ole varma, että voinko, mä en sano
vielä mitään. Mä odotan seuraavaa.
Lauri Petrell
Eikä tarvikaan sanoo! Se on ihan hyvä taktiikka.
Hanna Havusto
Mutta vetää mä voisin nyt siirtyä tähän seuraavaan uutiseen. Eli tosiaan kuten sanottu, niin myös
tämä toinen on vähän musateemaa.
Lauri Petrell
Musateemalla.
Hanna Havusto
Itseasiassa näissä on vähän niin kuin samanlainen klangi. Ehkä voi niin kuin joko auttaa tai sekoittaa
sun pohtimisia.
Lauri Petrell

Mä sanon, että se todennäköisesti sekoittaa mun pohtimisen.
Hanna Havusto
Mutta tosiaan tässä juttuna tämä on viime vuoden marraskuussa julkaistu juttu Keski-Häme lehdessä ja jutun otsikkoon, että Moskovitsh elite Tuuloksesta julkaisee tänään uuden levyn.
Hanna Havusto
Ja levy-yhtiönä on lammilaistaustainen Untola records. Ja tosiaan tässä tuuloslainen nelihenkinen
suomenkielinen rockyhtye Moskovitsh elite kertoo tiedotteessaan, että julkaisee. Untola recordsin
siipien alla uuden EP-levyn nimeltään Karaoketähti ja aikaisemmin yhtiö on julkaissut vuonna 2018
Spotifyssa 9:n biisin levyn, jonka nimi on ollut Amor eli Amorisat Karaoketähteen. No nyt tämmöinen
kehityskulku on ollut ja tässä kerrotaan. Yhtiö kertoo siis itse asiassa omassa tiedotteessaan, että
luomme musiikillamme epäilyttäviä kuvailemia tilanteesta, jossa olemme olleet, joihin haluaisimme
päästä tai joista isot tytöt ja pojat ovat meille kertoneet.
Lauri Petrell
Karaoketähteydestä.
Hanna Havusto
Älas äla muuta sano ja musiikki on yhdistelmä hämäläisen suojärven bluesia ja pohjoiskarjalaisen
joen virtaamaa gruuvia sekä autotalliin unohtunutta kasettimankkaa, joka huutaa säröllä kaikkea
mahdollista.
(naurua)
Lauri Petrell
Okei mä haluan uskia että tää on totta, koska haluan mennä kuuntelemaan tätä bändiä. Kuulostaa
upealta.
Hanna Havusto
Jep siis tää on aivan mahtavaa. Tässä myös kerrotaan vielä, että hengitämme täysin palkein
rock'n'rollin syntiin lankeamisen ihanuutta jossa maksetaan velat pois ja otetaan heti
Lauri Petrell
Tämä on myös toisaalta niin OK. Tää on sen bändin omasta tiedotteesta. On niin värikästä kieltä, että
jos tämä on jossain, en muista enää mikä lehti siinä oli niin Keski-Hämeen paikallisessa ei ehkä ihan
näin värikästä kieltä.
Hanna Havusto
Keski-Häme paikallislehti.
Lauri Petrell
Mutta mä haluan silti uskoa, että tämä on totta, koska tää on. Tää on mahtava juttu ja tämä on sitä
nimenomaan sitä oikeaa asennetta että pitää löytyä, jos jos musa tekee ja rokkia. Etenkin sä olet
ottanut ison riskin. Nimittäin sehän olisi täysin mahdollista ja jompikumpi näistä ei ole totta.
Jompikumpi on mähän voisin olla jomman kumman näistä bändeistä niinku suurin fani, jolloin mä

ihan selvästi heti tietäisin, että kumpi näistä on totta ja kumpi ei, niin ei kuitenkaan ole. Nää on
molemmat minulle täysin vieraita. Hyvä tuuri sikäli.
Hanna Havusto
Mä tiedän.
Lauri Petrell
Mutta arvostan sun riskinottokykyä tässä tilanteessa, koska tämähän olisi mennyt ihan plörinäksi. Jos
mä olisin vaan tiennyt, että hei.
Hanna Havusto
Se on ihan totta, mutta mainittakoon, että kummatkin näistä artisteista Samson x ensimmäisessä
uutisessa ja Moskovitsh elitenyt on siis aika pieniä ja mä lähdin nyt sillä, että että sä et ehkä ihan
kaikkia suomen pikku bändejä tiedä. Mä voisin mainita vielä tässä, että tässä on Moskovitsh elite.
tosiaan osallistujat jäsenet ovat Tumppi, Jussi, Ville ja Riku.
Lauri Petrell
Niin tietysti.
Lauri Petrell
Asialliset nimet asialliset nimet, vaikka tämä ei olekaan maksettu mainos, niin mä ihan mielelläni
niinku ilmasta mainosta anna näille kavereille, koska sen verran asiallinen meininki vaikuttaisi
olevan. Ehä mulla vähän itsetuntoon kolahtaa se, että minä en selvästikään tiedäkään joka ikistä
suomalaista pientä rockbändiä. Mä olin kuvitellut ne tietäväni, mutta näköjään en.
Hanna Havusto
Mutta siis sehän tässä niinku tää on niinku mahtavaa että mun mielestä, että niinku Lammi on pieni
paikka, että sieltä on ponnistanut siis tämmöistä värikästä kieltä omaava mahtava yhtye.
Lauri Petrell
Niin siis tää on lupa hyvän sanoituksista se, että heillä on jos heillä on niinku jo virallisessa
tiedotteessa tällaista kieltä, niin mä en halua edes kuvitella, että millaista kieltä he käyttää heidän
sanoituksissa, koska tuskin se tylsempää ainakaan jonkun lehdistötiedotteen sanoitus.
Hanna Havusto
Älä muuta sano ja tota siis tämähän on. Tässä kerrotaan myös, että musiikissa elää optimistinen usko
siihen, että asiat voisivat olla vieläkin huonommin kuin ne nyt ovat.
Lauri Petrell
Eli siis tämmöinen perisuomalainen bändi siis!
Hanna Havusto
On asiat huonosti, mutta vois olla vielä huonomminkin.
Lauri Petrell
No se on ihan hyvä lähtökohta elämää niin kaikilta kaikilta kannoilta en lähde kiistämään sitä.

Hanna Havusto
On ihan kiva ajatus sinällään.
Hanna Havusto
Osaatko veikkailla tai haluatko veikkailla tässä välissä että miten ois vai säästätkö loppuun ja
pohdiskelet?
Lauri Petrell
No mun täytyy ehkä pohdiskella tätä vielä, koska mä oon ihan valmis uskomaan kumman tahansa
näistä. Mä haluan ehkä vähän enemmän uskoa tähän jälkimmäiseen, koska tämä kielenkäyttö oli niin
runsasta, että mä toivon, että Suomesta löytyy tällaista innokasta musiikin tekijää ja
lehdistötiedotteen tekijää, joka on valmistella sitä kieltä käyttää ja myös tämä palauttaa mun uskon
paikallislehtiin, että he on valmista tämmöistä kielenkäyttöä julkaisemaan.
Eikä niiden tarvitse niin kuin tylsistyttää sitä kieltä heidän lukijakuntansa varten. Eli arvostan joka
tapauksessa, ja jos tämä ei ole totta, niin mä sanon, että sun on mentävä tähän paikallislehteen
töihin, perustettava tää bändi ja tehtävä tästä totta, koska näin paljon mä haluan uskoa tähän, että
tää niinku pitää paikkansa.
Hanna Havusto
Mistä mä saan Tumpin, Jussin, Villen ja Rikun? Mä en tunne niin montaa ihmistä.
Lauri Petrell
Facebook marketplace.
Muusikoiden eiku muusikoiden pistenet nyt nyt? Nyt on noloa jos toi nimi meni väärin.
Hanna Havusto
Mutta olisiko sun seuraava jutun vuoro nyt?
Lauri Petrell
Joo mulla on. Mulla on toinen juttu ja tää on. No joulupukki kuumailmapallossa oli toki uskomaton.
Tämä on myös uskomaton. Tää on vähän vanhempi juttu viime vuoden keväältä Iisalmesta, Iisalmen
sanomista bongasin. Jonkun verran jouduin selaamaan, että löysin tämän jutun. Otsikko kuuluu, että
“Hymypoika patsaiden tilalla Oscareita, iisalmelaisen koulun kevätjuhla perinteet sattuman kautta
uusiksi.” Kyse on siitä, että kun kevätjuhlia varten on tilattu koululle hymypoikapatsaita. Jossain
tapauksessa tai jossain vaiheessa siinä on käynyt virhe. Sitä selvitettiin pitkään. Kävi ilmi loppujen
lopuksi, virhe oli vissiin kuitenkin koulun päässä. Niin tämä sama firma mistä näitä
hymypoikapatsasta aina tilaa tai mistä niitä tilataan, niin ne toimittaa myös tällaisia feikki Oscarpatsaita, koska he valmistaa niinku patsaiden valmistus on heidän niinku juttu tai tällaisen pystien. Ja
koska oli vahingossa tuttu oscar patsaita niin totta kai sinne koululle tuli laatikollinen oscar patsaita
oppilaille jaettavaksi. No nämä patsaat tuli sen verran lähellä sitä juhlatilaisuutta, että ei ollut muita
vaihtoehtoja, kuin vaan jakaa niille oppilaille hymypoika patsaiden tilalla Oscar-patsaita.
Hanna Havusto
OK.
Lauri Petrell

Ja näin ollen jatkossa koska nää oppilaat tämän jutun perusteella tykkäsi tästä niin paljon tästä, että
ne saikin niitä Oscar-patsaita niin tää koulun rehtori Juha Ylimaa kommentoi, että he on todellakin
valmiita jatkaa tätä perinnettä jos oppilaat siitä kovasti pitää. Eli Jussi Lehdon koulu Iisalmessa tästä
lähtien jakaa hymypoikapatsaiden tilalla Oscar-patsaita.
Hanna Havusto
Mä ymmärrän tuon vielä siihen asti, että okei, tämän kerran nyt on käynyt silleen, että nyt me
jaetaan näitä Oscareita, mutta siis että se aikoo myös tulevaisuudessa tehdä näin.
Lauri Petrell
Mä arvostan sitä, koska tämä on tämä on inhimillinen virhe. Totta kai tämä on virhe ei kukaan
tarkoituksella tätä tehnyt, mutta se, että on kuunneltu oppilaita tässä, koska no hyvä poika patsas on
hieno juttu.
Hanna Havusto
Joo niin on.
Lauri Petrell
Mä en ole itse sellaista koskaan saanut. Mä oon siitä katkera ja se että oppilaat on valmiita ottamaan
niinku vastaan tämmöisen myös Oscar-patsaan tämmöisen perinteisen hymypoikapatsaan sijaan niin
se on hienoa, koska pitää uudistaa asioita ja se on vielä hienompaa, että tämä koulu kuuntelee näitä
oppilaita.
Hanna Havusto
Eli ne oppilaat on siis ihan peräti jopa toivoneet sitä, että nyt olisi tämmöinen tulevaisuus.
Lauri Petrell
Tämä tämä näin mä ymmärsin, että sen jälkeen kun tämä oli niin kun kerran tapahtunut tämä virhe,
niin se oli näiden oppilaiden mielestäni huvittavaa, että he toivoo, että jatkossakin hyvin poika
patsaiden tilalla olisi Oscar-patsaita tässä koulussa.
Hanna Havusto
Okei siis no. Onko siis varmaan alakoulusta on ollut kyse? Koska siis mä mietin alakoulusta mä en
edes tiedä tiesinkö minä alakoulussa mikä on Oscar-palkinto niin mä en tiedä olenko mä sanonut
arvostaa sitä tietyllä tavalla siinä vaiheessa. Mut mä arvostan näitä mikä kaupunki tää oli.
Lauri Petrell
Alakoulussa joo.
Hanna Havusto
Joo et heti.
Lauri Petrell
Ja en mä tiedä, eihän se välttämättä tarvitse sitä tietää mikä on Oscar-patsas, koska onhan se, kun se
on semmoinen kultainen äijä, joka seisoo siinä.
Hanna Havusto

On vaan niin niin se on semmoinen.
Lauri Petrell
Onhan se hieno hienompi kuin niinku en halua nyt haukkua hymypoikapatsasta tässä, mutta onhan
hymypoikapatsas aika nähty. Se on semmoinen valkoinen.
Hanna Havusto
Niin ja nyt nythän siitä on tullut uusi versio just.
Lauri Petrell
Nyt on tullut uusi versio ja sehän oli se. En muista millä...
Hanna Havusto
Sukupuolineutraali.
Lauri Petrell
Ja niinku tää on hyvää uudistusta, mutta toisaalta niille voisi jakaa myös Oscar-patsaita, mikä olisi
mun mielestä vielä parempaa uudistusta tai edes spramaalata kultaisella värillä sen
hymypoikapatsaan, koska se kiinnostaisi todennäköisesti niitä lapsia enemmän.
Hanna Havusto
Totta. Hymypoikapatsas ja hymytyttöpatsas on kuitenkin, ne on aika vanhoja tai se on aika vanha
konsepti.
Lauri Petrell
Niin onhan se perinne. Vahva perinne.
Hanna Havusto
Mä en muista että milloin se on tullut, mutta siis todella pitkä aika sitten, mutta onhan toi niinku
rohkea uudistus, että uskalletaan muuttaa vähän sitä mihin on oltu ja muutenkin tuossa nyt ehkä
todella lame sanonta, mut siis tämmöinen vaikeuksien kautta voittoon, että että ne on huomannut,
että okei nyt kävi virhe, mutta okei, nyt käännetään semmoiset hauskat lyhyeksi.
Lauri Petrell
Niin siis totta kai, mun mielestä enemmän pitäisi ihan koulujen ja kaikkien muidenkin elämässä
suhtautua näin, että niinku nyt tuli Oscar-patsaita.
Hanna Havusto
Niinku joka päivä! Tänään tuli Emma sit tuli Jussi.
Lauri Petrell
Niin Jussipatsaita tulee aina. Nyt tuli Grammypalkinto tuli. No ei mitään hätää mennään tällä minua
kiinnostaa se, että jos tässä on tullut joku virhe. Että onko nyt joku joku sitten vastaavasti saanut
Oscar-patsaiden tilalla niitä hymypoikapatsaita? Koska se ei välttämättä ollut ihan niin positiivinen
yllätys, mutta ei niin ole kyllä varmaan käynyt, koska jos se virhe oli loppujen lopuksi siellä koulun
päässä käynyt kuitenkin, niin ei.

Hanna Havusto
Se niin, että ei ole mennyt silleen.
Lauri Petrell
Liian sekaisin mennyt lähetykset.
Hanna Havusto
Siis okei nyt nyt on vaikea siis mä niinku, mä niinku uskoin tuon siihen asti, että et sä sanoit että ne
jatkaa sitä, koska se että ne jatkaa sitä niin se että. Kun yleensä koulut on tosi kankeita niin se niinku
jäi mulle niinku tässä nyt vähän mietityttää.
Lauri Petrell
Iisalmi voi olla yllättävä paikka se on. Se voi olla moderni moderni mesta siellä on.
Hanna Havusto
En oo ikinä käynyt Iisalmessa.
Lauri Petrell
En ole myöskään käynyt, mutta tämän jälkeen ehkä käynyt, koska haluan tukea koulua, jossa saa
Oscar-patsaita. Jos saan lapsia joskus muuten Iisalmeen laitan heidät kouluun jossa saa Oscarpatsaita. Koska se on lähimpänä Oscar-patsasta, mitä mä ikinä pääsen. Se on myös lähimmäs
hymypoikapatsasta mitä mä ikinä pääsen koska mä en sellaista ikinä saanut, koska meidän koulussa
ei niitä jaettu.
Hanna Havusto
Aivan siis siirryttäköön vaikka arvaukseen pariin. Siis nyt ollaan mun mielestä aika niinku kattavasti
käsitelty neljää eri aihetta, vähän musiikkiteemaa, joulupukkia kuumailmapallossa ja sitten vielä
Oscar-patsaiden ja hymypoikapatsaiden sekoittamista ja liekö nyt Samson X vai Moskovitsh Elite
omakustanteensa julkaissut, se on kysymys. Aloitetaanko vaikka siitä kumpaa sä veikkaat?
Lauri Petrell
Kyllä se on Moscovitsh elite on nyt julkaissut omakustanteen ja heti kun kotiin pääsen niin kirjoitan
Spotifyhin että Moskvitsh elite ja luukutan heidän omakustannetaan koko päivän ja haippaan sitä
kaikille ja hommaan henkilökohtaisesti sen Spotifyn top 50 -listan ykköseksi seuraavaksi 6 viikoksi.
Hanna Havusto
Oletko sä nyt ihan varma?
Lauri Petrell
Koska he ovat sen ansainneet. Mä en ole enää varma, kun sä sanoit noin. Mä olin äsken vielä aika
varma. Mä oon silti pysynyt pysynyt uskossa ja haluan toivoa, että tämä pitää paikkansa, joten se on
mun lopullinen vastaus. Meni se sitten syteen tai saveen.
Hanna Havusto

Selvä homma eli evijärveläinen Samson X Juho Pikkarainen ei ole olemassa. Hänellä ei ole innostavaa
loistavaa musiikin opettajaa, mutta sen sijaan uskot yhtiötä, joka sanoo, että he luovat epäilyttäviä
kuvailemia tilanteista, joissa ovat olleet tai joihin haluaisivat päästä.
Lauri Petrell
Tottakai mä haluan uskoa myös mukaviin musiikin opettajiin, mutta mä haluan enemmän uskoa
tähän.
Hanna Havusto
No tämän arvauksesi on...oikein! Eli moskvitsh elite. Äkkiä nyt Spotifyn ykköslistalle mennään.
Tänään mennään nostamaan se spotifyn Suomi top 50.
Lauri Petrell
Kyllä, mehän sen kahdestaan pystymme tekemään.
Hanna Havusto
Tuota se oli hienosti arvattu. Täytyy nyt kehua eli Tumppi Jussi, Ville ja Riku on olemassa. Ikävä kyllä
Samson X ei.
Lauri Petrell
Terveiset terveiset heille, ja jos haluat tulla vieraiksi podcastiimme, ovat erittäin tervetulleita.
Hanna Havusto
He ovat aina tervetulleita.
Hanna Havusto
Siis todellakin. Toivottavasti saadaan heidät vieraaksi tänne.
Lauri Petrell
Mä olen varma, että ne kuuntelee tätä. Mä olen varma että kuuntelee.
Hanna Havusto
Hmm ja siis itsehän nyt olen todella tällä hetkellä syvässä kuopassa, koska on vaikea arvata nyt tämä
tota homma, mutta mä nyt lähden lähden nyt sillä.
Lauri Petrell
Niin on nää molemmat niin hyviä juttuja.
Hanna Havusto
Että mä haluan uskoa Suomen koululaitoksen ja siihen, että Grammyn palkinnot? Ei kun Oscarpalkinnot! (naurua)
Lauri Petrell
Mitä näitä on? Aivan.
Hanna Havusto

Ovat olemassa ja mä sanon, että se on totta.
Lauri Petrell
Mä arvostan sitä, että sä menit tällä intuitiolla ja valitset sen minkä sä toivot olevan totta.
Valitettavasti se on väärin.
Hanna Havusto
Ei voi olla mahdollista!
Lauri Petrell
Tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Mä olin keksinyt tän, koko koulua ei ole olemassa. Iisalmi on
olemassa, mutta sen pidemmälle tämä tarina ei pitänyt paikkansa. Valitettavasti. Mä haluaisin ja mä
mä toivon, et mä joskus teen näin mahtavan virheen, josta saadaan tällainen uusi perinne.
Hanna Havusto
Ei siis mä en voi ymmärtää. Siis mä oikeesti niinku olin ihan varma, että sä oisit. Mä olin et ei
varmaan ole mitään joulupukkia leijailemassa kuumailmapallossa.
Lauri Petrell
Mä näytän tätä kuvaa.
Hanna Havusto
Siis tässä kuvassa tosiaan on joulupukki ja tontut kuummailmapallossa.
Lauri Petrell
Kuumailmapallossa kyllä Laitilasta lennetty.
Hanna Havusto
Mikä toi joulupukin nimi on? Terveiset joulupukille. Ehkä saadaan myös joulupukki tähän fiittaamaan
vieraaksi.
Lauri Petrell
Aivan varmasti korvatunturilta.
Hanna Havusto
Terveiset siis ehdottomasti. Nyt voisin sanoa Moskovitsh eliten sanoin, kiitos että kuuntelitte tämän
meidän jakson...
Lauri Petrell
Onko Moskovitsh elite sanonut näin?
(naurua)
Jokaisen EP:n lopussa, “kiitos kun kuuntelitte..”
Hanna Havusto

Kiitos että kuuntelitte podcastimme, joka oli aivan kuin yhdistelmä hämäläisen suojärven bluesia,
pohjoiskarjalaisen joen virtaamaa groovea sekä autotalliin unohtunutta kasettimankkaa.
Toivottavasti kuullaan myös ensi kerralla!
Lauri Petrell
Hmm aa joo joo. Varmasti, ja yhtä uskomattomia tarinoita ja yhtä hyviä arvauksia ja sen mukaan
mennään, että mitä haluaa uskoa niin se on totta.
Hanna Havusto
Siitä tulee hyvä fiilis.
Lauri Petrell
Kyllä

(Loppumusiikkia)

