
Toimittaja Heini Pitkänen: Hankitko nykyään joka vuosi joulukalenterin? Onko makusi kalenterien 

suhteen muuttunut? 

Leena Sarvi: No nyt täytyy kyllä sanoa että, oikeasti posti tuo muutaman joulukalenterin, niin se 

riittää yhteistyökumppaneilta. Että ei tuu itse sillä lailla muutoin hankittua. 

Juho Riponiemi: Kyllä sitä yleensä partiolaisten kalenteri ainakin tulee, kun se oli aina pienenä. Sit 

jotain tietty makeista, makeiskalenteria että ei se nyt oo muuttunut mihinkään oikeastaan. 

Mikko Mäkelä: Ööö vois sanoo että hankin ja ei oo muuttunut. 

Toimittaja Heini Pitkänen: Eli vieläkin samanlainen? 

Mikko Mäkelä: Samanlaiset suklaakalenterit. 

 

Toimittaja Heini Pitkänen: Nykyisin kalentereita löytyy joka lähtöön. On teetä, leluja, kosmetiikkaa, 

sipsiä, koruja... Mitä mieltä olet tästä muutoksesta? 

Leena Sarvi: Sanotaan näin, että vastataan ilmeisimmin ajan haasteisiin, että kun mikään ei riitä niin 

aina pitää sit vaan keksiä kaikkea uutta. Mut kyl mä luulen et lapsille kaikista mieluisimmat on ne 

suklaakarkkeja sisältävät tai kinder-kalenterit tai jotkut muut. Ja sit mul on koiria, niin mun mieheni 

kysy tässä yks päivä et ajattelitko ostaa koirille joulukalenterit? Mä sanoin et en, koska ne kuitenkin 

vaatis että mä avaan joka luukun peräjälkeen. 

Juho Riponiemi: Noh onhan se nyt hyvä että on monipuolista sillee että kaikki saa minkälaisen 

haluaa. 

Mikko Mäkelä: Noo ei vaikuta omaan elämään mutta niille jotka niitä haluaa nii varmaan ihan hyvä, 

hyvä että on vaihtoehtoja. 

 

Toimittaja Heini Pitkänen: Osaatko kertoa jonkin hauskan muiston kalentereihin liittyen? 

Leena Sarvi: No onhan se tietysti se, että sitä odotti kun kuuta nousevaa sitä kahdeskymmenesneljäs 

kahdettatoista koska sehän oli perinteisesti se päivä, milloin sit pääs avaamaan muita paketteja ja 

näin. Niin tota useimmiten sieltä sitten tuli joku Jeesuksen seimi tai tämmönen niin sitä olis toivonut 

et siel olis ollu hirvee lahjaröykkiö ja näin et ehkä se on jääny mieleen. 

Juho Riponiemi: No ainakin mutsi teki aina pienenä semmosen pussikalenterin mis oli sit jotain 

yllätyksiä, sai jonkun hienon kynän joskus pienenä ni se oli tosi siistii. 

Mikko Mäkelä: Ei, en siis normaalia kalenterin avaamista hauskempaa, sehän se. 


