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Alkaneen osakuntavuoden, ja ehkä koko

kevään, hienoin tapahtuma on sitten ohi. Tällä

tarkoitan tietysti vuosijuhlia. Yksinkertaisesti

sanottuna minulla oli juhlissa todella hauskaa.

Vuosijuhla on tapahtuma, jossa voi rauhassa

bilettää läpi yön tuntematta pahempia

tunnontuskia. Sehän on vain kerran vuodessa!

Toivottavasti myös muut juhlissa olleet tuntevat

samoin.

Vuosijuhlan jälkeen on kuitenkin aika palata

arkeen. Luet juuri omalta osaltani arkeen

palaamisen suurinta saavutusta – uutta Pientä

Puukelloa. Uutta lehdessä ovat monet asiat.

Tietenkin päätoimittaja on vaihtunut, kun Pekka

siirtyi autuaammille metsästysmaille, eli

isännäksi. Myös taittajamme Miia aloittaa

työnsä tässä lehdessä ensimmäistä kertaa.

Unohtaa ei myöskään sovi ahkeraa

toimituskuntaamme, joka (toivottavasti) suoltaa

teräviä artikkeleja lehteen kuin lehteen. Uskon

vakaasti, että tämä uusi tiimimme pystyy

tarjoamaan lukijoillemme mainioita

lukuelämyksiä koko vuoden 2010 ajan.

ANTTI SAARELAINEN

Mihin sitten haluaisin päätoimittajana viedä

Puukelloa? Jos sanon suoraan, niin ei

aavistustakaan. Minulla ei ole, ainakaan vielä,

minkäänlaista näkemystä asiaan.

Allekirjoittanutta olisi pitänyt varmaan tentata

tiukemmin virkailijavalinnassa. Onhan se

ennenkuulumatonta, että päätoimittajalla ei ole

linjaa! Tällä hetkellä tuntuu kuitenkin siltä, että

lähdemme etenemään askel askeleelta kohden

suurta tuntematonta. Ehkä matkan varrella

Puukellolle löytyy sattumien kautta jokin Suuri

Linja. Pidän tällaista kuitenkin

epätodennäköisenä.

PÄÄTOIMITTAJAN
kynästä
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Pieni Puukello on minun mielestäni kaikesta

huolimatta lukijoidensa näköinen lehti. Siksi

toivonkin, että lähetätte palautetta toimitukselle,

mikäli aihetta siihen vain löytyy. Tietenkin toivon

myös juttuja. Niitä saa kirjoittaa kuka tahansa ja

mistä tahansa. Lehden sisältöön on siis helppo

itse kunkin vaikuttaa.

Tästä vuoden ensimmäisestä numerosta löytyy

jo vaikka minkälaista mielenkiintoista sisältöä.

Vuosijuhlista julkaisemme hienon kuvaliitteen,

mutta myös muuta mahtavaa on saatu

aikaiseksi. Henkilökohtaisesti minua lämmittävät

erityisesti isännän ja emännän reseptit, joiden

toivon jäävän pysyväksi lehdentäytteeksi.

Pettymyksiäkin olen jo kohdannut. Yhtenä

sellaisena pidän kuraattorin anteeksi-

antamatonta laiskuutta olla jatkamatta Q:n

palstaa. Lehti ehdottomasti tarvitsee kuraattorin

linjauksia ja mielipiteitä osakunnasta.

Toivottavasti tämä puolijulkinen sanaruoskinta

palauttaa Raulin ruotuun.

Valittaa voi tietenkin aina. Haluan kuitenkin

keskittyä Puukellon suhteen aina positiiviseen.

Mielestäni nyt aikaansaatu lehti on hieno.

Tahdon kiittää aikaansaannoksesta koko tekoon

osallistunutta tiimiä. Ei muuta kun

nautiskelemaan!

T Ä L L Ä  H E T K E L L Ä  T U N T U U  
K U I T E N K I N  S I L T Ä ,  E T T Ä  
L Ä H D E M M E  E T E N E M Ä Ä N  
A S K E L  A S K E L E E L T A  K O H D E N  
S U U R T A  T U N T E M A T O N T A . ”
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Osakuntavuosi päättyi ja uusi

alkoi, minkä merkiksi sekä

väistyvät että uudet virkailijat

kokoontuivat kotoisaan Ilotalon

kellariin osakunnan kuraattorin-

vaihtokaronkkaan. Vaihdos

sujuikin oikein riemukkaasti

hyvien tarjoilujen ja pöytäseuran

ääressä. Jos jotain erityistä

huomautettavaa pitojen järjes-

telyistä oli, sitä oli kenties

inspehtorilla, joka kohtalon

oikusta jäi kutsumatta paikalle…

Osanottajat seurasivat tiiviisti 

karonkan ohjelmaa.
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Emännät olivat jälleen ylittäneet itsensä 

loihtimalla mitä maittavinta ruokaa.

Perinteinen isäntien drinkinvalmistus-

kilpailu tuotti tänäkin vuonna mitä 

erilaisempia juomasekoituksia. Jotkut 

niistä olivat jopa juomakelpoisia.
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Ex-kuraattori Minna oli lahjasateessa. Mikäs on ollessa, 

kun skumppaa tuodaan kätösiin pulloittain!

Minnaa kuin Rauliakin. Illan

ohjelmaan kuului jälleen myös

isäntien välinen drinkkikilpailu, jonka

sanoja säästämättömänä tuoma-

ristona toimivat kuraattorit ja

emännät. Voittajaksi selviytyi jo

toistamiseen parin vuoden takainen

isäntä Miikka Hilke ainakin

nimellisesti neonvärikkäällä

juomallaan. Pidot jatkuivat, kuten

odottaa sopii, aina aamuyöhön asti.

Karonkassa Minna Varpiolan tilalle

uudeksi kuraattoriksi valittu Rauli

Albert, maatilan isäntä Valtimosta,

pääsi esittäytymään laajemmalle

joukolle osakuntalaisia. Raulin

aiemmista osakunta-ansioista

saatiinkin näyttöä sekä puheen että

ex-kuraattorin hänelle lahjoittaman,

pöydissäkin kiertäneen valokuva-

taulun voimin. Lisäksi Seniores

Carelienses oli läsnä muistamassa

niin kuraattorin pestinsä päättänyttä
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Tämän palstan tarkoituksena on esitellä

osakuntalaisille ruokaohjeita; joka numerossa

uusi resepti. Palstan kirjoittaja hoitaa jaettua

emännän virkaa osakunnalla, muttei siitä

huolimatta ole innokas ruoanlaittaja.

Päinvastoin – useimmiten kokkailuni jäävät

couscousiin ja nuudeleihin: nopeaa, helppoa,

halpaa ja hyvää. Toki syön mielelläni toisten

valmistamia herkkuruokia.

Ruoanlaitossa on kuitenkin yksi minua

erityisesti kiinnostava osa-alue, nimittäin

jälkiruoat. Koska olen oikea sokerihiiri ja liiankin

perso makealle, ei mikään ihme, että

reseptikirjoista tarkistan useimmiten vain

jälkiruokaohjeet. Tästä johtuen luvassa on

makeaakin makeampi palsta. Ei lihaa, kalaa,

salaattia tai keittoja, vaan sokeria, suklaata,

kermaa ja hilloa!

Kukin resepti on ollut käytössä jossakin

osakunnan juhlassa, joten osa lukijoista on jo

päässyt maistamaankin lopputulosta. Huo-

mautan vielä, etten ole itse kehittänyt reseptejä,

vaan ne ovat peräisin kirjoista, lehdistä, netistä

ym.

Ensimmäinen ohje on hyvin helppo ja nopea

valmistaa. Aineksina toimivat kerma, suklaa,

sokeri ja mangosose. Jo niiden perusteella voi

päätellä, että lopputuloksen on oltava makoisa.

Tällä ohjeella emännistö valmisti jälkiruoan

tammikuun kuraattorinvaihtokaronkkaan.

RIINA PARVIAINEN
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2 dl kermaa

80-100 g tummaa suklaata

1 dl hyytelösokeri Multia

3 dl mangososetta

2 tl vaniljasokeria

koristeeksi 

sitruunamelissaa ja mangoa

Kuumenna kerma kattilassa ja sulata suklaa

kerman joukkoon. Lisää hyytelö-sokeri ja

keitä koko ajan sekoittaen noin ½ minuuttia.

Ota kattila levyltä ja sekoita joukkoon

mangosose ja vaniljasokeri. Kaada seos

annoskulhoihin, hyydytä viileässä. Koristele

mangoviipaleilla ja sitruunamelissan lehdillä.

Mango-

suklaa

hyytelö

Yleensä osakunnan keittiössä ruokia

valmistetaan useammalle syöjälle, jolloin

resepteistä tehdään moninkertaisia.

Tälläkin kertaa kattilat täyttyivät kerma-

suklaa-mangoseoksesta ja jääkaappi

annoskulhoista.

Ohje ei kerro, kuinka monta annosta siitä

saa tai kuinka kauan seoksen on

hyydyttävä. Kokemuksen perusteella

resepti riittää neljälle hengelle, ja

seoksen on hyvä antaa olla kylmässä

useita tunteja. 3 – 4 tunnin jälkeen

annokset olivat saenneet ja

jähmettyneet, mutta silti vielä hiukan

löysiä. Hyytelön sijaan saimme

vanukasta, mutta se ei haitannut makua

ollenkaan. Koristeiden kanssa saa

käyttää mielikuvitusta, mekin korvasimme

mangoviipaleet suklaakarkeilla. Tällä

reseptillä saa varmasti makeannälän

katoamaan – ainakin hetkeksi.
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105
Karjalaisen osakunnan 105. vuosijuhlia vietettiin

iloisissa merkeissä ravintola Linnassa helmikuun

lopussa. Meno oli hilpeää ja välillä jopa

riehakasta. Kaikki taisivat selvitä onneksi

hengissä kotiin. Seuraavien sivujen kuvat

kertonevat joka tapauksessa juhlista enemmän

kuin tuhat sanaa.
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Juhlissa oli yli 60

osallistujaa. Ravintolan 

sali täyttyi sopivasti.

Savon laulajatytöt olivat 

ilo silmille ja korville.

Palkituilla ja stipendinsaajilla 

oli syytä hymyyn.
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Ravintolailta päätettiin tuttuun tapaan 

tanssin pyörteisiin.

Tämä mies järjesti koko vuosijuhlan. 

Kiitos Saulille!
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Jatkoilla tanssilattia oli kovassa käytössä. Mukana menossa oli myös KyO.

Virolaiset vieraamme olivat 

ainakin ulospäin tyytyväisiä 

juhlan antiin.

Heikoimmat sankarit eivät 

jaksaneet jatkojen rasituksia, vaan 

vaipuivat syvään uneen.
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Silliksen järjesti tänä vuonna KyO. Heidän 

suorituksensa oli todellakin kiitosten arvoinen. 

Huomaa myös oma, voipunut isäntämme kuvan 

oikeassa reunassa luutun seurassa.

Osa juhlijoista jatkoi 

sunnuntaiaamua ravintola 

Kappelissa. Valitettavasti paikan 

henkilökunta ei oikein pitänyt 

tavastamme laulaa kovaäänisesti.

15



Tällä kertaa esittelen kaikille drinkin nimeltä

Poikakarkki. Drinkki juontaa juurensa

Vallilassa sijaitsevaan Pub Magneettiin,

jonka valikoimassa on aina välillä ollut juoma

nimeltä Tyttökarkki. Se on ollut siellä eräiden

osakunnan naisihmisten suuressa

suosiossa. Viime vuonna nämä samat

ihmiset pyysivät minua sitten kehittelemään

osakunnalle Tyttökarkin veljen eli

Poikakarkin. Suosittelen kaikkia

kokeilemaan kumpaakin! Magneetti on

muutenkin loistava paikka. Helsingin paras

illanviettopaikka! Heti osakunnan jälkeen,

tietysti.

Nautinnollisia juomahetkiä!

Osakunnalla olet ystävien seurassa.

Isäntä-Pekka

PEKKA TORVINEN
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Poikakarkki
2 cl giniä

2 cl vodkaa

Pieni loraus punaviiniä

Karpalomehua

Sitruunamehua tai 

sitruunaviipale 

puristettuna makua 

antamaan

Jäitä

(Koristeeksi paperivarjo)



UUDESTA

OSSI WAENERBERG

JOKA TAIVAALLA 
LOISTAA

Q:STA
Monen osakuntalaisen mielessä lienee viime

aikoina ollut eräs kysymys: kuka onkaan

tämä uusi Q joka vuoden-vaihteessa on

noussut osakunta-taivaalle? Yleisen

uteliaisuuden (ja päätoimittajan hartaan

pyynnön) ajamana allekirjoittanut varusti

itsensä kysymyksillä osakuntaneuvostolta ja

muilta uteliailta ja haastatteli Karjalaisen

Osakunnan uutta kuraattoria, valtimo-laista

kunnanvaltuutettua ja tilanhoitajaa Rauli

Albertia. Vuosijuhlien jatkoilla, tietenkin.

17



Ossi: Aloitetaanpa perusasioista. Eli kerro 

opiskelujesi alusta ja tulostasi Osakuntaan.

Rauli: Ne ovat oikeastaan kaksi eri asiaa: 

opinnot aloitin TKK:lla, koska halusin pelastaa 

maailman energiakatastrofilta (ja ne ajatukset 

ovat yhä olemassa!). Osakuntaan liityin neljä 

vuotta myöhemmin kun totesin, että jotain 

elämääkin voisi olla.  Käytyäni ensin kerran 

turhaan Liisankadun ovella (liian myöhään illalla, 

kai) päädyin jonkinlaiseen fuksien lauluiltaan. Ja 

tässä pitää sanoa kiitokset Jalkasen Jarille, 

silloiselle fuksitoverille ja Kakkosen Minnalle, 

senaikaiselle fuksimajurille. Nämä kaksi minusta 

pitivät kiinni ja saivat minut integroitumaan 

Osakuntaan.

O: Hienoa työtä siis, Minna ja Jari. Entä miten 

osakuntaura kehittyi?

R: Aluksi apuisäntä ja -emäntä akselilla, sen 

jälkeen olen ollut kv-sihteerinä (kai... omat 

muistikuvat virasta ovat hieman heikot) ja 

suurimpana virkanani toiminnanohjaajana. 

Tuolle kaudelle osui ainakin Krothornen-sitsien

järjestäminen. Lisäksi edustin Osakuntaa eri 

vuosijuhlissa hyvin ahkerasti aktiivivuosinani.

O: Entä kuraattorius? Milloin ajatus tämän pestin 

ottamisesta syntyi?

R: Tuossa syksyllä, kun Suvi (osakunta-aikainen 

tyttöystävä ja...) sai työpaikan Helsingistä ja 

alkoi olla parempia syitä olla 

pääkaupunkiseudulla. Eihän sitä sitten

pyydettäessä osannut kieltäytyä... mutta en 

kadu.

R: Tuossa syksyllä, kun Suvi (osakunta-

aikainen tyttöystävä ja...) sai työpaikan 

Helsingistä ja alkoi olla parempia syitä olla 

pääkaupunkiseudulla. Eihän sitä sitten 

pyydettäessä osannut kieltäytyä... mutta en 

kadu.

O: Nyt kun olet ollut aikasi poissa 

osakuntatoiminnan keskiöstä, niin minkälaisia 

muutoksia olet huomannut osakunnalla? Onko 

muita kuin muutto?

R: Kyllähän jatkojen järjestäminen on se 

näkyvin muutos. Muina muutoksina voisi 

mainita muutokset 

saunomismahdollisuuksissa... ja kesäretket. 

Jollaksessa on käyty ennenkin, mutta se on 

kesäsauna, ei mikään oikea kesäretki.

O: Entä millaisia muutoksia haluaisit nähdä 

jatkossa?

R: Mitäpä sitä nyt voi toivoa... uusia jäseniä, 

tietenkin.

O: Niin, Osakunnassa ei taida olla mitään 

fundamentaalisesti pielessä.

R: Ei ainakaan enempää kuin ennen.
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O: Jaa... mikä mahtaa olla hauskin 

osakuntamuistosi?

R: Lainaten hieman Tarja Cronbergin

vuosijuhlapuhetta: parhaita muistoja on syntynyt 

eräänlaisista rajanylitystilanteista. Kuten SavOn

ikkunoista.

O: Niin, milloin viimeksi pesitkään kyseisiä 

ikkunoita?

R: Taisi olla 2003. Vuosi tai puolitoista vuotta

ennen sitä oli 

ensimmäinen kerta. 

O: Kysytäänpä 

seuraavaksi tulevai-

suudensuunnitelmista: 

onko erityisiä suunnitelmia 

kuraattorikauden jälkeen?

R: Ei kummempia, onhan 

sitä jo muukin elämä kuin 

osakuntaelämä. Eikä sitä 

muutenkaan asiat ole 

paljoa muuttuneet. Viime 

perjantaina Rovaniemen Fella-ravintolassa olisivat 

vielä antaneet ruoan opiskelijahintaan...

Tässä vaiheessa savolaisten kuraattori tuli 

tervehtimään Raulia ja haastattelu keskeytyi 

hetkeksi. Juttelusta kuitenkin irtosi ainakin yksi 

kiintoisa fakta: jos joku Osakunnassa ajaa 

lähiaikoina sääntömuutoksia sääntöjen 

päivittämiseksi niin se EI ole Rauli vaan seuraava 

kuraattori. Eli kaikki kuraattoriehdokkaat, 

pistäkääpä korvan taakse: juuri sinä voit olla 

se, joka pääsee osakuntahistoriaan suurena 

sääntöjen uudistajana! Ehkä. Jos haluat.

O: Seuraavaksi vähemmän vakavia 

kysymyksiä: mitä tekisit, jos voittaisit lotossa 

kolme miljoonaa?

R: Maksaisin pois velkani, lähtisin 

etelänmatkalle... ja mikäli rahaa jäisi yli, sillä 

voisi perustaa vaikka Karjalaisen Osakunnan 

Rauli Albert -stipendin.

O: Ihailtavaa osakuntahenkisyyttä. 

Jatkokysymys: mitä jos voittaisit viisi miljoonaa?

R: Uh... lisäksi uusisin traktorini.

O: Mahtaa olla hulppea traktori... entä mikä 

onkaan lempieläimesi? Mahtaako löytyä 

kotitilalta?

R: Hmm... olisiko kissa. Mitä ei kyllä löydy 

tilalta.

Juuri sopivasti tämän kysymyksen yhteydessä 

kuraattorimme parempi puolisko Suvi Albert 

asteli haastatteluhuoneeseen. Ei kestänyt 

kauaa todeta, että tilalta löytyy sittenkin yksi 

edustaja kuraattorin lempieläintä.

O: Vielä yksi viihteellinen kysymys: onko sinua 

ikinä kutsuttu Baddingiksi?

R: Totta kai, välillä edelleen. Itse asiassahan 

nimi on yhdistelmä kahta rokkaria - Rauli 

Badding Somerjokea ja Albert Järvistä.
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Tässä välissä kuraattorin lempieläin ehdotti 

seuraavaa kysymystä:

Suvi: Mikä mahtaa olla kuraattorin 

suosikkikirja?

R: Arvid Järnefeltin Isänmaa.

Isku arkaan paikkaan... mutta Rauli kestää 

sen kuin mies (kysymyksen arkuuden 

jätämme lukijoiden mielikuvituksen varaan. 

Ottakaa itse selvää.)

O: Otetaanpa lopuksi oikein iso ja 

merkityksellinen kysymys: mikä on elämän 

tarkoitus? Entä osakuntaelämän?

R: Vastaus kysymykseen löytyy äskeisestä 

kirjasta: elämässä pitää tehdä itsensä 

tarpeelliseksi, ja onnellisuus on sitä, että 

tuntee itsensä tarpeelliseksi.

S: Ja osakuntaelämän tarkoitus yhdistyy 

vahvasti elämän tarkoitukseen, ainakin 

todellisilla osakuntalaisilla.

Näihin viisaisiin sanoihin 

kuraattorispariskunnalta päätämme tämän 

haastattelun. Ja mikäli lukijalle vielä jäi 

epäselvä kuva uudesta kuraattoristamme 

(hyvin mahdollista) en voi kehottaa muuta 

kuin tulemaan osakunnalle ja tutustumaan 

itse.

”
JA OSAKUNTAELÄMÄN 
TARKOITUS YHDISTYY 
VAHVASTI ELÄMÄN 
TARKOITUKSEEN, 
AINAKIN TODELLISILLA 
OSAKUNTALAISILLA.”
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TOP3
OP I S K E L I J A N  A R J E N  P E L A S TA J A T .

Kuka menee tänään samalle luennolle, kenen kanssa kahville koulun

jälkeen, missä bileet? Hyvä paha Facebook on parantanut jokaisen

verkostoitumista ja ajan hermolla pysymistä arvostavan opiskelijan

elämänlaatua huimasti. Olet tosin perillä paitsi koulun tapahtumista ja

kavereiden bileistä, myös entisen naapurisi serkun siviilisäädystä, siitä

mitä Heikkilän Manu söi aamupalaksi, ala-asteen luokkakaverisi matkasta

mummilaan Kangasalle ja kuinka puolet inttikavereistasi potee

lauantaiaamuna karmeaa krapulaa. Tenttiin lukemiselle ei välttämättä jää

enää aikaa, kun illasta pitää käyttää neljä tuntia kavereiden puuhien

vakoiluun. Mutta onneksi kohtalotoverit sentään ovat samalla sivulla

kanssasi!

Odotitko taas bussipysäkillä sateessa myöhästynyttä vuoroa yli

kaksikymmentä minuuttia? Käyttämällä julkisia et kastu sadesäälläkään,

sillä HSL:n sympaattisen, muovisen, grafiittitaiteella somistetun katoksen

alla on miellyttävää odotella. Liikennevälineen vihdoin kurvattua tuhatta ja

sataa pysäkille kuskin murahdusta muistuttava tervehdys ei välttämättä

tee päivääsi yhtään aurinkoisemmaksi, mutta vaikuttavatpahan

opiskelijakaverit iloisemmilta. Saatat jopa saada mukavaa juttuseuraa

Kallion Iitasta.

Kun äidin jääkaapille on liian pitkä matka ja lompakon setelitaskussakin

lojuvat vain pikaruokakuitit, on aika suunnata kohti nälkäisen opiskelijan

sankaria, UniCafeta. Reippaat annostelijat läiskivät lautasellesi aimo

annoksen ravitsevaa sapuskaa, ja yhä uudelleen se sama raikas

tuoresalaatti ja porkkanaraastekin kuuluvat hintaan. Kassantäti tosin

veloittaa tuimasti ylimääräisestä toisesta lasista maitoa. Jos makaroni

takertuu kurkkuun tai salaatin kurkku on liian kuivaa, voit kuluttaa aikaasi

ihastelemalla tyylikästä sisustusta ja poikkitieteellisen ravintolan värikästä

henkeä.
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APPLEN  VALKOISET KUULOKKEET 
-M I K S I  K U K A A N  K Ä YT T Ä Ä  N I I TÄ ?

PEKKA TORVINEN

Apple on nyt kova juttu, varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa.

Vaikuttaa siltä, että yliopistolaisista ainakin puolella on Applen läppäri,

MacBook. Ja aivan kaikilla on Applen musiikkisoitin, iPod. Sillä on 70

prosentin markkinaosuus kannettavien musiikkisoittimien

maailmanmarkkinoista. Ei siinä mitään, Apple tekee hyviä tuotteita. Se

mikä minua ihmetyttää on se, että ns. vaihtoehtoihmiset käyttävät Applen

läppäreitä ja muita tuotteita. Heidän jos keiden tulisi käyttää PC:tä, jossa

on joko Windows tai Linux, sillä niitä kahta voi sentään muokata joko

täysin tai melko vapaasti. Applen tuotteet sen sijaan ”omistaa” Apple,

vaikka olisit ostanut läppärisi aikoja sitten. Suurimmalle osalle ihmisiä tällä

ei ole mitään merkitystä ja itse asiassa Applen tapa lukita kaikki

järjestelmän osat niin, että ihmiset pelaavat Applen säännöillä, on juuri se

syy, miksi Applen laitteet, käyttöliittymä ja ohjelmat toimivat niin hyvin

yhdessä. Mutta herranjestas sentään, ei se ole vaihtoehtoihmisen laite! Jo

pelkästään siitä syystä, että Apple oli vuosia kaikkien yritysten

ympäristövastuu -katsausten vihoviimeinen tulisi karkottaa kaikki

vaihtoehtoihmiset, mutta ei (nykyään Applella menee näissä tilastoissa jo

vähän paremmin). Mistä tämä johtuu? Mainonnasta ja halusta näyttää

vaihtoehtoiselta.

Kun iPod tuli markkinoille vuosituhannen alussa, samalla New Yorkin

katukuvassa alkoi näkyä niitä nykyisin niin tuttuja valkoisia kuulokkeita ja

kuulokejohtoja. Kesti melko kauan ennen kuin ne rantautuivat Suomeen,
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mutta nykyisin niitä näkee aina jollakulla joka

kadunkulmassa. Aluksi ne olivat selvä ”fashion

statement”, merkiten jotain tyyliin: ”Minä käytän

selvästi parhainta ja kalleinta kannettavaa

musiikkisoitinta, sillä minä välitän musiikista

enemmän kuin te muut.” Ja se oli täysin OK, sillä

sehän piti jotakuinkin paikkansa ja sillä erottautui

joukosta, mikä lienee tärkeintä tällaisissa

tapauksissa. Mutta entäpä nykyisin? Eihän niitä

valkoisia kuulokkeita voi enää pitää

minkäänlaisena fashion statementina, sillä

Applella on kannettavissa musiikkisoittimissa se

käsittämätön 70 prosentin markkinaosuus.

Applen tuotteilla on toki suuri sädekehä

ympärillään eikä vähiten sen takia, että media

syö Steve Jobsin kädestä. Katsokaa vaikka

Hesarin ja kaiken muunkin median iPad-

uutisointia. Nehän ovat kaikki vain suuria

toimitettuja mainoksia! Mutta joka tapauksessa, ei

niillä kuulokkeilla voi enää erottautua, vaan niillä

kuuluu samaan suureen massaan kaikkien

muiden kanssa.

Kritisoidessani ihmisten tapaa pitää Applen

valkoisia kuulokejohtoja näkyvästi esillä minulla

on tietysti oma lehmä ojassa, sillä itse en

iPhonessani käytä mukana tulleita

kuulokkeita vaan äänenlaadullisesti täysin

ylivertaisia Sennheiserin in-ear-kuulokkeita, jotka

ovat kauttaaltaan mustat. Ehkä pidän niitä itse

tietynlaisena vastailmauksena, sillä toki haluan

ihmisten tietävän että välitän siitä, miltä

APPLE IPOD
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kuuntelemani musiikki kuulostaa. Tosin en ole lainkaan varma,

tajuavatko ihmiset että yritän ilmaista tätä.

Mikä minua ihmetyttää koko kuulokeselkkauksessa on se, että

jos ihmiset ostavat Applen tuotteita siksi koska ne ovat

laadukkaampia kuin monet muut ja maksavat niistä sen vuoksi

ekstraa (joku voisi sanoa ylihintaa), he kuitenkin käyttävät

äänenlaadultaan todella huonoja Applen kuulokkeita. Minulle

koko juttu paljastaa ihmisistä sen, että tosiasiassa he ovat

hankkineet iPodinsa tai -Phonensa vain imagosyistä. Kuinka

helppoa ihmisiä onkaan huijata! Hauskuutta asiaan tuo se, että

Applen soittimet ovat joka tapauksessa markkinoiden parhaita

melkein kaikilla osa-alueilla. Täyttä hyötyä niistä ei kuitenkaan

saa, jos tyytyy mukana tuleviin kuulokkeisiin. Onhan se valkoinen

johto toki hienon näköinen ja aiemmin sillä saattoi jopa kertoa

itsestään jotain, mutta nykytilanteessa sillä tekee itsensä lähinnä

naurunalaiseksi. Minä puolestani teen itseni naurunalaiseksi

kitisemällä tällaisesta, mutta jotain oli kirjoitettava kun niin olen

mennyt lupaamaan. Loppujen lopuksi: Jos joku väittää

käyttävänsä Applen tuotteita, koska pitää niitä muita

laadukkaampina, mutta käyttää silti samaan aikaan näitä

iänikuisia valkoisia kuulokkeita, on hän syyllistynyt huonoon

argumentointiin. Tai vaihtoehtoisesti hän ei vain pidä musiikista,

jossa tapauksessa voi kysyä, miksi hän on ylipäätään hankkinut

kannettavan musiikkisoittimen tai maksanut puhelimestaan niin

paljon, kun vähemmälläkin olisi saanut laitteen, joka ei musiikkia

soita.

Kirjoitin tämän jutun muuten suurimmaksi osaksi Applen iPhone-

puhelimella. Ihmeellistä on tekniikka!

ITSE EN IPHONESSANI 

KÄYTÄ MUKANA TULLEITA 

KUULOKKEITA VAAN 

ÄÄNENLAADULLISESTI 

TÄYSIN YLIVERTAISIA 

SENNHEISERIN IN-EAR-

KUULOKKEITA, JOTKA 

OVAT KAUTTAALTAAN 

MUSTAT.”

”
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OSAKUNNAN ASUNNOT
REMONTIN KOURISSA

Jos sattuu asumaan osakunnan kämpissä Vallilassa tai

Patolassa, ei ole varmasti voinut välttyä remonttihulinalta.

Patolasta ja Vallilan C-talosta on vaihdettu ulkoseinät ja myös

parvekkeet ovat saaneet kyytiä. Välillä meininki on ollut

aikamoista hulabaloota. Seuraavassa lyhyt katsaus

remonttien syihin ja seurauksiin.

ANTTI SAARELAINEN

25



V A L L I L A N  S U U R I  
J U L K I S I V U R E M P P A

Vallilan kunniakas C-talo Rautalammintiellä on

saanut puolen vuosisadan aikana kokea monet

tuulet ja tuiskut. Onkin ymmärrettävää, että

rakennuksen ulkopinta alkoi olla jo aika tavalla

rapistunut. Julkisivun tiilet olivat käytännössä

irrallaan, parvekkeilta irtoili betonimöhkäleitä ja

asunnoissa veti. Viime syksynä rakennuksessa

aloitettiinkin massiivisen luokan julkisivuremontti,

jossa kaikki entiset tiilet tullaan irrottamaan ja

vaihtamaan. Myös ikkunat joutuvat vaihtoon.

Remontti jatkunee vielä ainakin kesään asti.

Vaikka remontin tavoite on sinänsä kunniakas,

talon asukkaille remontti ei aina ole ollut ruusuilla

tanssimista. Koska talvi on ollut kylmä, tiilien

irrottaminen ja seinien eristeiden vaihto on ollut

liikaa talon lämmitysjärjestelmälle. Asuntojen

sisälämpötila on laskenut joskus jopa alle 15

asteen. Urakoitsijan toimittamat 30 lisälämmitintä

eivät ole riittäneet alkuunkaan talon asujaimistolle.

Monet ovatkin joutuneet hankkimaan

lämmittimensä itse. Lisäksi elämää, ja etenkin

nukkumista, ovat häirinneet ennen

aamukahdeksaa alkaneet poraus- ja piikkaustyöt.

Väliaikaisesta epämukavuudesta huolimatta

remontin lopputulos lienee kaikille osapuolille

myönteinen. Lisälämpöeristys ikkunoissa ja

seinissä auttaa laskemaan taloyhtiön

lämmityskustannuksia ja mahdollistaa

mukavamman elämän ilman vetoisuutta. Uusilla

parvekkeilla ei myöskään enää tarvitse pelätä

putoavansa tai saavansa betonia päähänsä.

Remppakärsimysten jälkeen koittaa siis valoisa

tulevaisuus sliipatussa talossa.

Osakunnan kämpät Vallilan A-talossa

Mäkelänrinteellä ovat vielä toistaiseksi välttyneet

suurremontilta. Rakennus on kuitenkin lähes

C-TALO ON SAANUT JO 
YHDEN UUDEN SEINÄN
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P A TO L A N  
B E TO N I K U U T I O T  
S A N E E R A U K S E S S A

identtinen C-talon kanssa, joten asukkaat myös

täällä voivat varautua tulevaisuudessa

samanlaiseen pyöritykseen. Remonttia ei ole vielä

aloitettu, koska jostain syystä A-talon yleiskunto

on jonkin verran parempi. Tiilet ja betonit ovat

ainakin vielä pysyneet paikallaan, vaikka ulkoasu

onkin ränsistynyt. Joka tapauksessa joidenkin

vuosien sisällä julkisivun uudistus odottaa myös

”mäksyn” asukkaita.

Valtion tarjoama remonttituki ratkaisi sen, että

myös Patolassa käynnistyi vuoden alussa

julkisivun laaja remontoiminen. Remontissa kaikki

parvekkeet, ikkunat ja julkisivun laatat vaihdetaan.

Valmiina remontti lienee joskus ensi syksynä.

Asukkaiden kannalta Patolan remontti on ollut

jonkin verran helpompi kuin Vallilan vastaava.

Ainoastaan parvekkeet poistuivat asukkaiden

käytöstä heti alussa. Loput julkisivun

uudistuksesta tehdään paloittain, jolloin seinät

eivät ole avoinna kovinkaan pitkään. Tämä

tarkoittaa sitä, että kylmyys ei tunge sisälle

samalla tavalla kuin C-talossa. Ylimääräisiä

lämmittimiä ei toivottavasti asunnoissa tarvita

ollenkaan.

Remontin valmistuttua Patolan asumisviihtyisyys

paranee etenkin parvekkeiden osalta. Uudet

parvekkeet ovat lasitettuja, jolloin suojaa tuulta ja

sadetta vastaan on huomattavasti enemmän. Itse

kukin voi miettiä, kuinka mukavaa onkaan ottaa

kesäinen keskiolut omalla siistin suojaisella

parvekkeella... Ja ehkä jo ensi kesänä!

PATOLASSA 
PARVEKKEIDEN OVET 

AVAUTUVAT 
TOISTAISEKSI 
TYHJYYTEEN.27

Syynä Patolan projektiin on, kuten

Vallilassakin, yleinen rapistuminen.

Asuntojen parvekkeet olivat

enemmän betonipölyn valtaamia

inhottavia ulokkeita kuin viihtyisiä

hengähdyspaikkoja. Ikkunat ovat

myös olleet pitkään vetoisia ja

kylmyyttä läpipäästäviä. Remontille

oli siis jo korkea aika.



REPPU PAKATTU, 
MIELI  AVOIN
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BRITANNIA

RUOTSI

USA

Matkailu ei ole vain Kanariansaarten lämmöstä haaveilevien keski-ikäisten tai

disneyworldeihin hinkuvien lapsiperheiden etuoikeus. Yhä useampi 2000-luvun nuori

käyttää ylimääräiset tienestinsä enemmin reppureissuun Aasiassa kuin

asuntosäästämiseen tai tallettamiseen pahan päivän varalle. Monilla aloilla lukukausi

ulkomaisessa vaihtoyliopistossa on miltei itsestäänselvyys, mutta nuori opiskelijakansa

kiertää kiehtovaa planeettaammemyös vapaa-ajallaan.

SUOSITUIMMAT VAIHTOKOHTEET 2008 (CIMO)

MIIA MARTIKAINEN
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Yhä useampi suomalainen korkeakoulu-

opiskelija suuntaa vaihtoon ulkomaille;

suhteellisesti innokkaimmin vaihtareiksi ryhtyvät

kuvataiteen, oikeustieteen sekä kauppatieteen

opiskelijat. Perinteisten Yhdysvaltojen ja Länsi-

Euroopan maiden ohella erityisesti eksoottinen

Kiina on kasvattanut suosiotaan vaihtokohteena.

Vaihtokokemus nielee rahaa sekä vaatii

paneutumista ja avarakatseisuutta, mutta antaa

myös korvaamatonta kansainvälistä

kulttuuritietoutta ja kenties myös paljastaa uusia

puolia vaihtoon lähtijästä hänelle itselleen. Moni

sanoo ulkomailla opiskelun ja elämisen

avanneen silmät lukemattomille

mahdollisuuksille maailmassa, joita ei

kotikonnuilla elellessä tullut edes ajatelleeksi.

Toisaalta erilaisiin olosuhteisiin tutustuttuaan

saattaa vaihto-opiskelijan mielessä kotimaan

länsimaiset mukavuudet nousta aivan uuteen

arvoonsa.



Sukupolvemme on edellisiä todennäköisemmin

tottunut matkaamaan perheensä mukana

kaukomaille asti ja lapsena tarttunut sinnikäs

matkakuume pitää edelleen otteessaan. Nuoret

pitävät yhteyttä toisiinsa kansallisuudesta ja

kulttuuritaustasta riippumatta sosiaalisten

medioiden välityksellä – Sukupolvemme on

edellisiä todennäköisemmin tottunut matkaamaan

perheensä mukana kaukomaille asti ja lapsena

tarttunut sinnikäs matkakuume pitää edelleen

otteessaan. Nuoret pitävät yhteyttä toisiinsa

kansallisuudesta ja kulttuuritaustasta riippumatta

sosiaalisten medioiden välityksellä –

Virtuaalimaailmassa jokainen on ensisijaisesti

ihminen eikä tietyn valtion kansalainen, mikä on

myös osaltaan tuonut erimaalaisia opiskelijoita

lähemmäs toisiaan. Eräät lentävät säännöllisesti

tapaamaan eri puolilla maapalloa asuvia

ystäviään, jotkut metsästävät lentoyhtiöiden

tarjouksia edullisista äkkilähdöistä, toiset

suunnittelevat useita kuukausia kaveriporukan

reissua uudeksi vuodeksi Thaimaan lämpöön.

Kiinnostava kesätyöpaikka ulkomailla on myös

monelle korkeakouluopiskelijalle täysin realistinen

vaihtoehto nykyään, olipa se sitten tutun firmaan

Ruotsiin tai järjestön kautta yhdysvaltalaiseen

huvipuistoon.

Uhkakuvia siitä, että tulevaisuudessa

kaukomatkustaminen on muun muassa hurjien

kasvihuonekaasu-päästöjen vuoksi rajoitettua

eliitin toimintaa, maalaillaan innokkaasti.

Ekologisuuden trendi ja matkustushimo eivät

kuitenkaan välttämättä ole ristiriidassa

keskenään. Matka lentokoneella Kiinaan ja

takaisin on oikea ilmastorikos, sillä se voi tuottaa

yhtä paljon ilmakehälle haitallisia aineita kuin

omakotitalon lämmittäminen vuodessa. Mutta

entä jos matkustaisikin Shanghaihin

elämyksellisesti ja ekologisesti junalla ja eläisi

kohdemaassa koti-Suomea vaatimattomammin?

Esimerkiksi Alankomaihin taas pääset

ympäristöystävällisemmin laiva-junayhdistelmällä

ja siellä teet matkaa kätevimmin polkupyörällä

upeita maisemia ihastellen.

Vieraisiin kulttuureihin voi toki sukeltaa myös

Suomessa monin tavoin; turisteihin ja vaihtareihin

tutustuminen, kielen ja kulttuurin opiskelu, eri

maista kertovat dokumentit ja elokuvat sekä

sähköpostinvaihto ulkomaalaisten kanssa vievät

sinut kauas Suomen harmaasta arjesta. Mikään ei

kuitenkaan voita sitä tunnetta, kun jalat astuvat

ensi kertaa maahan, jossa et ole vielä käynyt.

Ainutlaatuisten maisemien näkeminen omin

silmin, paikallisten traditioiden seuraaminen,

aitojen vierasmaalaisten makujen maistaminen ja

historiallisia katuja pitkin asteleminen ovat asioita,

joita et voi tehdä kotisohvalta käsin. Maailma

odottaa!
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Osakunnan uuden vuosikymmenen verraton 

virkailijakavalkadi on ikuistettu näille sivuille. 

Kasvokuviin voit tutustua lehden takakannen 

galleriassa. Virkailijoiden yhteystiedot löydät 
Karjalaisen Osakunnan internetsivuilta.
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