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Tanja ottaisi autiolle saarelle mukaan
Chris Evansin
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Tanja Leppäsen mielestä suomen kielen kaunein sana on rakas tai kirkkoherranvirasto. Kuva: Vicente Serra

Aikuisten ystäväkirja: Tanja Leppänen, Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja

Nimeni: Tanja Leppänen, s. Ahonen
Lempinimeni: Taneli olin koulussa
Horoskooppimerkkini: Kalat – en mikään stereotyyppinen kalat ole!
Syntymäpäiväni: 4.3.1976
Henkinen ikäni: 50
Pituuteni: 170 cm.
Silmien väri: Ruskea
Hiusten väri: Ruskea, tosin elämä on jo tuonut harmaitakin.
Paras piirteeni: Jämpti ja jämerä järki-ihminen, mutta hurahtaa sopivasti johonkin ihan satasella (tämän
sanoi mieheni).
Siviilisääty: Avioliitto jo 18 vuotta, eikä minua vieläkään ole edes kosittu!
Tällä hetkellä olen: Ympäristöjohtajana työssä, jonka kaltaisesta haaveilin opiskeluaikana.
Minusta tulee isona: Sillanrakentaja
Suurin esikuvani on: Antti Rokka
Lempikappaleeni: Iron Maiden: Dance of Death – pelasti minut monesta pulasta, kun yksi lapseni nukahti
pomminvarmasti päiväunille tämän kappaleen kitarasooloa kuunnellessa.
Lempielokuvani: Tämä on vaikea… Varmaan joku, missä Chris Evans on tiukassa asussa.
Lempikirjani: Veljeni Leijonamieli
Paras vuodenaika on: Syksy
Mieluisin paikkani: Kesämökin ranta
Suurin unelmani: Onnellinen elämä, jossa saa jotain hyvällä tavalla merkittävää aikaan.
Tyylini on: Sellainen, että autokauppaan mennessä minulle ei edes tulla esittelemään kunnollista Volvoa.
Kahta en vaihda ja ne ovat: Mies ja kansalaisuus.
Salainen paheeni: Suklaa ja juustot, mutta eivät ne ole salaisia.
Tarvitsen: Elämää ympärilleni.
Paras Martta–taitoni: En kuole nälkään jauhosäkin viereen.
Jos uskaltaisin niin: Ottaisin ison velan ja rakennuttaisin perheelle isomman kodin.
Paras tapa viettää vapaailta: Oman kullan kainalossa koko 5 minuuttia.
Suurin ongelmani puolisoni, vanhempieni tai terapeuttieni mielestä: Ei oikein osaa kieltäytyä, kun
johonkin pyydetään.
Ottaisin mukaan autiolle saarelle: Jos Chris Evansia ei saa mukaan, niin oikein tehokas paikannuslaite ja
repullinen ruokaa.
Suomen kielen kaunein sana: Rakas. Tai sitten se on kirkkoherranvirasto.
Murehdin: Ympäristöasioita ja tulevaisuutta muutenkin kuin työn puolesta.
Minut saa nauramaan: Kun muut nauravat mahat kippurassa, nauru tarttuu minuunkin. Alkuperäisellä
syyllä ei ole väliä.
Viimeisin villitykseni: Pokemon Go.
Olen onnellisimmillani kun: olen perheen kanssa lomalla. Varsinkin lomamatkalla niitä onnellisimpia
hetkiä jää muistiin.
Pelkään: Syöpää, synnyttämistä, hirviä liikenteessä, tilannetta kun koko perhe on yhtä aikaa noro-
viruksen kourissa, jonkun verran hammaslääkäriäkin, ja saman verran kyykäärmeitä ja rottia.
Vanne kiristää päätäni kun: JOS kävisin koulun vanhempainilloissa, ja
luokkaretkirahatalkoomyyjäisaskarteluleipomissuunnitteluviestiketju –jutut.
Bravuurini keittiössä (viinin lipitystä ei lasketa): Karjalanpiirakat ja –paistit ja muut lapsuuden onnelliset
makumuistot.
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En osaa: Puhua vieraita kieliä niin hyvin kuin haluaisin, esim. venäjää haluaisin opiskella enemmän.
Jos saisin miljoona euroa: Yrittäisin ostaa unelmieni mökinpaikan vanhempieni kotikylästä. Semmoinen
kaunis niemi…
Jos olisin rakennus, olisin: Vanha kunnon sisäänlämpiävä sauna, mahdottoman hyvät löylyt!
Elämän tarkoitus on: Hoitaa hyvin oma leiviskänsä, mitä kaikkea eteen tuleekaan, ja jos siinä samalla
voisi olla vielä valona lähimmäisilleen.
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