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T eini ei korjaa edes 
maitotölkkiä pöydäs-
tä, vaikka kuinka käs-
ken. Mies ilmoittaa 
lähtevänsä poikien 

mökkireissulle ja jättää kylpyhuo-
neen remontin valvomisen minul-
le. Työmatkalla juutun ruhkaan ja 
tajuan myöhästyväni palaverista.

Tekisi mieli huutaa naama pu-
naisena ja hakata seinää. Mutta  
mitä muutkin ajattelisivat. Sei-
nään voi jäädä jälki ja jotain arvo-
kasta mennä rikki.

Maailmalla on tarjolla pulmaan 
ratkaisu eli raivohuone (rage 
room).  Siellä voi purkaa höyryjä 
pihalle hajottamalla tavaroita. 
Voit valita työkaluksesi esimer-
kiksi moukarin tai pesäpallomai-
lan. Ja sitten reippaasti rikko-
maan tietokoneen näyttöä, työ-
pöytää tai astioita. 

Kun olet saanut kiukun puret-
tua, henkilökunta siivoa sotkut 
pois. Ja rahaakin säästyy, sillä esi-
neet ovat jo valmiiksi rikkinäisiä 
tai epäkunnossa. 

Tällaisia raivohuoneita on aina-
kin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja 
Serbiassa. 

Tunnollinen kiukkuaja jää poh-
timaan, että kiukkunsa voisi myös 
hyödyntää.

Mitäpä jos kaupunkilaisille olisi 
tarjolla puuhuoneita täynnä pölle-
jä? Asiakas saisi käteensä kirveen, 
kunhan on allekirjoittanut lomak-
keen, jossa vakuuttaa käyttävänsä 
sitä vain puumateriaalin. Ja sitten 
vain hakkaamaan klapeja kiukun 
voimalla! Tyynen mielen lisäksi 
puuhuoneesta saisi sylillisen tak-
kapuita matkaansa. 
OILI URMAS

Raivopäänä 

Ei tässä mitään. 
Vähän vaan pitää 
päästää höyryjä.

Haluan huutaa ja 
hajottaa, viekää minut 
raivohuoneeseen!

Testissä
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Pinnalla huomiot

KEVYTTOPPA-ASU 
Siltä varalta, että Moschinon toppamuoti  
ei sovi tyyliisi, käännä sivulle 38. Sieltä  
alkaa Annan toppatakkikilpailu. 

Viikon 
topat

Hei hei, 
hamsteripussit!
Iän myötä leuan ympärille on il-
mestynyt hamsteripussit ja suu-
pieleen juonteet. Voisiko niistä 
päästä eroon ilman leikkausta? 

MITÄ LUVATAAN? Exilis Elite -ra-
diotaajuushoito on uusi menetel-
mä, jolla ihoa voi kiinteyttää ilman 
kirurgiaa tai kudokseen ruisku-
tettavia vieraita aineita. Hoito pe-
rustuu lämpöaaltoihin, jotka pois-
tavat rasvasoluja luonnollisesti ja 
pysyvästi.

TOTEUTUIKO LUPAUS? Koko kas-
vojen hoito kestää puolisentoista 
tuntia. Plastiikkakirurgiaan eri-
koistunut sairaanhoitaja Hanna-
mari Dietz liikuttelee lämmintä 
sauvaa iholla riuskoin vedoin ja 
kyselee koko ajan tuntemuksia. 
Kun alkaa polttaa, lämpötilaa las-
ketaan. Toisen session jälkeen leu-
kalinja on mielestäni oiennut ja 
silmien välissä olevat sibelius-
rypyt hieman tasoittuneet. Naa-
ma näyttää kiinteämmältä.

ARVOSANA

PLUSSAA Toimenpide ei vaadi 
puudutusta eikä toipumisaikaa. 

MIINUSTA Ei käy hemmottelusta.

HINTA Kasvot kauttaaltaan 595 e/
kerta. Hoidon voi kohdistaa esi-
merkiksi silmänympäryksiin,  
reisiin tai vatsaan, jolloin hinta 
vaihtelee.

LISÄTIETOJA Aava Naturalis,  
aava.fi.
MIIA SIISTONEN

Opetellaanko 
yhdessä 

suoristusraudan 
käyttöä?

Käyttämätön
potentiaali
Rakas mies. Olet viime aikoina osoittanut, että halutessasi 
sinusta paljastuu oivallinen lastesi tukan letittäjä. Enkä ih-
mettele yhtään, olethan kätevä ja perehtyvä. Niinpä seison 
nyt vieressäsi kaino ilme kasvoillani ja patukan mallinen 
laite kädessäni. Laitteen nimi on suoristusrauta. Sillä voi 
sekä suoristaa että kihartaa tukkaa. Etenkin pään taka-
osan hiuksia on vaikea käsitellä itse. Voisitko vähän auttaa? 
MERVI ALATALO


