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HYYtävät vaalit!

Eduskuntavaaleista selvittiin. Puolue-
kartalle ennustetut muutokset to-

teutuivat ja se kuuluisa jytky tuli. Äänes-
tysprosenttikin nousi laskemisen sijaan. 
Persut tekivät äänestysprosentille sen, 
mihin esimerkiksi kaikenlaisella nuoria ai-
kuisia aktivoivalla puheella (ensin leima-
taan kaikki nuoret yhteiskuntavaikuttami-
sen saralla passiivisiksi ja sitten toivotaan 
että he kävisivät äänestämässä) on pyrit-
ty, eli saatiin nukkuvia äänestämään.

Facebookista alkoi pian ensimmäis-
ten ennakkoäänten julkistamisen 

jälkeen tippua viestejä, joissa mietittiin 
maastamuuttoa eli Suomesta pakenemis-
ta. Maahanmuuttokriittiseksi puolueeksi 
mielletyn Perussuomalaisten kasvanut 
kannatus sai monet harkitsemaan oman 
pakolais- tai maahanmuuttajastatuksen 
hankkimista. Tällä menolla Tukholmaan 
täytynee perustaa uusi suomalaisten 
lähiö. Joidenkin mielestä tilanne ei voi 
olla niin huono, että Ruotsiin olisi muu-
tettava. Mutta ainakin jonnekin muualle 
ulkomaille. Punavuoren kaupunginosaan 
perustettu cityvihreiden “pakolaishallitus” 
kieltäytyy tunnustamasta vaalitulosta ja 
kuvitteellinen, Fenno-Ugrian Refugee 
Centre of London saa Facebookissa pal-
jon tykkäämisiä.

Tästä vaalipöhinästä voimmekin su-
juvasti siirtyä toiseen. Sitä ennen on 

vielä pakko kertoa, miten eräs nukkuvan 
oloinen nuori henkilö kertoi vuosia sitten 
lehtihaastattelussa, että voisi ehkä ää-
nestää, jos eduskunnassa olisi enemmän 
nuoria. Valitettavasti sanomalehteen teh-
ty haastattelu ei tuohon aikaan ollut inte-
raktiivinen, joten en voinut kommentoida 
hänelle, että kai niitä nuoria pitäisi sinne 
ensin äänestää...

Tässä siis äänestyskehotus seuraa-
viin vaaleihin, eli syksyllä pidettä-

viin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
(HYY) edustajistovaaleihin. Asetu itse 
ehdolle (vaikkapa osakuntamme listalle!) 
tai käy vaikuttamassa äänestämällä. Ää-
nestysprosentti on ollut nousussa ja se 
on käsitykseni mukaan muihin yo-kuntiin 
verrattuna korkein sellainen, mutta on se 
silti sen verran hikisen alhainen (vuonna 
2009 vaaleissa 35,2 %) että sitä on vielä 
varaa nostaa!

KITI POIKONEN

Hauskaa vappua ja hyvää kesälaidunta 
kaikille!
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Cowraattori Raoul dela Albertos veti stetsonia vielä vähän syvempään. Aurinko paistoi kuu-

masti. Taas oli sellainen päivä, kun saluuna Kolmen kruunun pitäjä sai juottaa janoisia 

miehiä ja vielä janoisempia hevosia. Kruununhakaville oli hiljainen. Vain surullinen kana nilkutti 

Liisan highwayta pitkin ja heinäpallerot pyörähtelivät yksinäistä katua lohduttavasti sivellen. 

Raoul mietti paluutaan. Oliko se järkevä? Kamppitown oli alkanut vähitellen tuntua kodil-

ta. Ehkä asioiden olisi vain pitänyt antaa olla, mutta se ei tuntunut oikealta. Touran –ori 

hirnahti kysyvästi: joko mennään? Cowraattori Raoul puristi Tourania kevyesti lihaksikkailla 

pohkeillaan. ”Ei vielä, mutta kohta”, nämä lihaksikkaat pohkeet vastasivat. 

Raoul tönäisi saluunan heiluriovea. Ovi tönäisi takaisin. Hitto, näyttävä sisääntulo vaihtui 

noloon hiipimiseen, kun heiluriovi tönäisi kipeästi Raoulin miehuutta. ”Yksi luomu mai-

to!” tilasi Raoul karskisti baaritiskiltä ja sylkäisi ohi sylkykupin, joka paljastui Pekka Torvisen 

seniorikannuksi. ”Onko sitä näkynyt?” Raoul kysyi. ”Ööööö….. ketä? Ai niin, viipurinkostajaa, 

joka  joi luvatta karjalaisten kolme päivää vanhaa, kokkareista kahvimaitoa kokonaista 1,25667 

desilitraa. Se moraaliton saasta! Juu, tuolla se on” sanoi elämäänsä kyllästynyt, keskivartaloli-

hava, vahvasti kaljuuntuva baarimikko, joka haisi vademecumille.

Raoul hipaisi lanteillaan lepäävää asetta. Ase tuntui hellältä kuin vanha ystävä. Raoul 

nosti aseen ja osoitti sillä viipurinkostajaa. Samaan aikaan show-tytöt: Riina ja Emmi 

juoksivat jalkojaan heilutellen lavalle, mutta huomatessaan Cowraattori Raoulin aseineen tytöt 

pakenivat kauhusta ulisten naisten huoneeseen, jossa liikkeeseen reagoiva käsikuivuri hurahti 

käyntiin. Se olikin ainoa ääni muuten hiljaisessa saluunassa. 

Raoul painoi liipaisinta ja antoi panosten roiskua viipurinkostajan kasvoille. Raoul oli tyyty-

väinen; samalla kun viipurinkostajan kasvot olivat aivan kermavaahdon peitossa ja Ces-

sibon-pullo oli tyhjentynyt, Raoul tiesi tehtävänsä cowraattorina toteutuneen. Hän oli suojellut 

omiaan.

Q-PALSTA

SUVI ALBERT
(Kuraattori Rauli Albertin puolesta ja puoliso)
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VAALIPÄÄLLIKKÖGRILLI

Poliittisella tantereella tapahtuu tänä vuonna muutenkin kuin eduskuntavaalien mer-
keissä, sillä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalit houkut-

televat vaikuttamisesta innostuneita ehdokkaita ja äänestäjiä mukaan vaalitoimintaan. 
Tavoitteena on turvata yliopiston opiskelijoiden edunvalvonta jälleen kahdeksi vuodeksi 
eteenpäin.

Edustajistolla on ylioppilaskunnan ylin päätösvalta harteillaan; se vastaa muun muas-
sa HYY:n taloudesta, säännöistä, opiskelijajärjestöjen tila- ja toiminta-avustuksista 

sekä poliittisista linjauksista. Vaalivuoden kunniaksi Karjalaisen Osakunnan upouudet 
vaalipäälliköt Anna Eronen ja Juho Eskelinen pääsevät tenttiin.

Anna Eronen, teatteritiede pääaineena 
Helsingin yliopistossa ja osakuntaan liityin 
vuonna 2010.  Ryhdyin vaalipäälliköksi, 
koska olen kiinnostunut vaikuttamisesta ja 
tällaisen tilaisuuden tullessa ajattelin, että 
miksipä ei.

Juho Eskelinen, fuksi 2008. Lähdin Unio-
niin, koska haluan sekaantua järjestöjen 
yhteistoimintaan.

”Maailmanrauha”

Miia Martikainen
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Miksi  HYY:n edustajistovaaleissa kannattaa äänestää?

”Asiat eivät muutu, jollei niihin yritä vaikuttaa ja äänestäminen on helppoa vaikuttamista. 
Jos haluat, että sinua kiinnostavia asioita viedään eteenpäin, kannattaa äänestää. Mitä 
useampi henkilö äänestää, sitä paremmin enemmistön mielipiteet tulevat ilmi”, Anna ker-
too.

Osakuntalaisen äänestämisessä on monia etuja, kuten samanlainen tausta sekä hel-
pompi lähestyttävyys. ”Osakunnan edustus edustajistossa ajaisi eteenpäin myös meidän 
asioitamme”, Anna huomauttaa.

Ehdokkaaksi ryhtyminenkään ei ole vaikeaa. ”Ehdokkaaksi kannattaa ryhtyä, koska siinä 
ei ole haittapuolia. Työtä voi tehdä, mutta kukaan ei sitä vaadi. Lisäksi autat muita osa-
kuntalaisia pääsemään läpi ja pääset ehdokassitseille”, Juho kannustaa. Anna muistut-
taa myös vaalipäälliköiden tuesta ehdokkaille sekä osakunnan tarjoamasta rahallisesta 
avusta.

Moni saattaa miettiä, miten HYY:n edustajiston päätökset liittyvät Karjalaisen Osakunnan 
toimintaan. Vaalipäälliköt korostavat erityisesti tilapolitiikan merkitystä, sillä osakuntatilat 
ovat vuokralla HYY:ltä. ”Osakunta toimii HYY:n alaisuudessa, joten siellä tehtävät pää-
tökset esimerkiksi budjetista vaikuttavat myös meihin”, Anna lisää.

Osakuntalaisen Unionin rooli ei välttämättä ole aivan selkeä kaikille osakuntalaisille. Vaa-
lipäälliköillä tuntuu kuitenkin olevan selkeä käsitys Unionin merkityksestä etenkin vaali-
vuonna. ”Osakuntien välistä yhteistyötä tulisi kehittää ja ylläpitää”, Anna sanoo. Unionin 
hän näkee osakunnalle voimavarana, jota tulee hyödyntää tulevaisuudessakin.

”Tasa-arvo”
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”Unioni toimii välikätenä osakuntien ja HYY:n edustajiston osakuntalaisten välillä. Tär-
keää tämä on etenkin pienemmille osakunnille (lue: meille), joilla ei ole omia edustajia”, 
Juho muistuttaa.

Vaalipäälliköt intoutuvat vielä keksimään lyhyen vaalipuheen. ”Äänestä, jos haluat että 
asioihin vaikutetaan ja sinunkin mielipiteesi tulee kuulluksi”, Anna toteaa. ”Jos pääsen 
edariin, lupaan antaa kaikille kaikkea ja olla ottamatta keneltäkään mitään. Maailman-
rauha. Tasa-arvo. Se asia, mistä tykkäät”, Juho julistaa.

Se on ainakin varmaa, että näiden vaalipäälliköiden avulla Karjalaisen Osakunnan tule-
valla vaalitaistolla on erinomaiset lähtökohdat.

“Kaikille kaikkea”
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ULKOMAANKIRJEENVAIHTAJA

La vie à la française – premières impressions

Vaihtoon pätevät monet kuluneet 
kliseet, kuten että alussa on aina 

hankalaa, mutta aika kuluu yllättävän 
nopeasti. Aina ei ole hauskaa ja välillä 
ei jaksaisi ollenkaan, mutta sellaistahan 
elämä on kaikkialla. Itselleni vaihto tuntuu 
nimenomaan pitkältä matkalta. Meksiko-
lainen kaverini totesikin viettävänsä vuo-
den kestävää lomaa. Joka tapauksessa 
kokemus on ainutlaatuinen, sillä toiseen 
kulttuuriin tutustuessa kotimaataan oppii 
katsomaan eri tavoin.

Muutaman kuukauden aikana rans-
kalainen elämäntapa monine omi-

tuisuuksineen on tullut tutuksi. Käytännön 
asiat ovat toisinaan monimutkaisia. Ei ole 
ollenkaan yllättävää, että ruokakaupan 
tai muun liikkeen ovessa on lappu, joka 
ilmoittaa väliaikaisesta kiinniolosta. Yli-
opistolla laitosten kansliat ovat poikkeuk-
sellisesti suljettuina juuri niinä iltapäivinä 
kun apua tarvitsisi. Lisäksi kaikki tahot 
neuvovat toimimaan eri tavoin esimerkik-
si asumistukihakemuksen kanssa.

Monimutkaista on myös opintojen 
kanssa. Meidät vaihtarit jätettiin 

aika paljon oman onnemme varaan tam-
mikuun alussa ja laitosten infotilaisuudet 

Teksti: Riina Parviainen
Kuvat: Riina Parviainen
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järjestettiin kurssien jo alettua. Tietoa oli 
vaikea löytää ja saada. Kurssi-ilmoittau-
tuminen hoidettiin vanhanaikaisella ”etsi 
koodit, nimet ja allekirjoitukset paperiin”-
menetelmällä. Välikokeiden paikasta ja 
ajasta ei kerrottu mitään. Loppukokei-
den päivämääristä ei ole kellään tietoa. 
Kaikesta huolimatta onnistuin löytämään 
muutaman kurssin, joista kasaan pitäisi 
tulla Helsingin yliopiston vaatima opin-
topistemäärä. Mielenkiintoisimmat kurs-
sit eivät tosin liity pääaineeseeni, sillä 
Montaigne, renessanssi ja pikkutarkka 
analysointi ovat vieneet kiinnostuksen 
kirjallisuuden opiskeluun. Italian opiskelu 
ranskaksi sen sijaan on kivaa.

”Une baguette, s’il-vous-plaît”

Parasta Ranskassa on ranskan kieli. 
Sehän tämän reissun motiivi onkin; 

saavuttaa kielellinen spontaanisuus. Ilok-
seni olen huomannut tavoitteen lähesty-
neen, sillä kielitaito on todellakin paran-
tunut huimasti. Konkreettisesti huomasin 
tämän, kun yht’äkkiä tajusin lukevani de 
Beauvoiria sujuvasti alkuperäiskielellä. 
Olin ennen pitänyt hänen kieltään liian 
vaikeana, mutta yhtäkkiä teksti vain soljui 
eteenpäin ilman minkäänlaisia ongelmia 
ymmärtämisen kannalta. Se on mahta-
vaa, sillä rakastan kirjoja, kirjakauppoja 
ja erityisesti antikvariaatteja; Ranskan-
kielisten kirjojen kokoelmani täydentyykin 
aika lailla kevään aikana. Myös puhumi-

sesta on tullut kevyttä, mikä onkin kirk-
kauden ja selkeyden lisäksi ominaisuus, 
joilla ranskan kieltä yleisesti kuvaillaan. 
Se, että olen ainoa suomalainen vaihto-
yliopistossani, on ainoastaan auttanut, 
sillä en voi missään vaiheessa tukeutua 
suomeen. Ihmettelenkin suuresti eng-
lannin/espanjankielisten vaihtareiden 
joukkoa, jotka viettävät aikaa keskenään 
puhuen äidinkieltään. Itse olen kuitenkin 
tullut Ranskaan puhumaan ranskaa!

Parasta Ranskassa on luonnollisesti 
myös viini. Halpa viini, jota saa ostet-

tua tavallisista ruokakaupoista. Tämä on 
niin epäreilua, että se olisi yksi syy, jonka 
takia voisin jäädä Ranskaan. Toinen syy 
olisi melkein jokaisesta kadunkulmasta 
löytyvät boulangerie/pâtisseriet, joista 
saa mukaansa uunituoreen patongin tai 
maailman suloisimpia leivonnaisia, ma-
caroneja. Kolmas syy voisi olla lämmin 
kesäaurinko maaliskuussa. Tai uusi rak-
kaani, Babybel, pehmeä kermajuusto.

Angers on sympaattinen pieni ranska-
laiskaupunki. Ranskalaiseen tapaan 

ravintoloita, kahviloita ja baareja on pal-
jon. Parhaita ovat pubit, joista saa muu-
tamalla eurolla tuopillisen makusiirapilla 
maustettua olutta. Tähän mennessä pa-
rasta on ollut banaaniolut. Ranskalaisuus 
ja ranskalaiset tavat ilmenee myös muual-
la kulttuurissa. Esimerkiksi ranskalaiseen 
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kulttuuriin olennaisesti kuuluva käsittä-
mätön tarve dubata kaikki vieraskieliset 
tv-ohjelmat ja elokuvat. Angers’ssa on 
kolme elokuvateatteria, joista vain yksi, 
eli pienin 400 coups, esittää elokuvia al-
kuperäisversioina. Kaksi muuta isoa teat-
teria keskittyvät ylläpitämään dubbauk-
sen jaloa perinnettä.

Matkustellessani vieraissa maissa, 
ruokakaupat kuuluvat aina matka-

ohjelmaan. Kaupoissa on hauskaa kier-
rellä ja tutkia valikoimaa. Suomessa ei 
samanlaista hupia synny tutkailemalla 
leivontaosaston hyllyjä – tai ylipäätään 
mitään. Toisaalta en pidä siitä, että vi-
hannekset ja hedelmät punnitaan vasta 
kassalla, eikä näin ollen tarkkaa hintaa 
voi arvioida. Vielä vähemmän pidän täkä-
läisestä karkkivalikoimasta. Ranskalaiset 
karkit eivät lähimainkaan täytä vaatimuk-
siani, sillä saatavana on ainoastaan ällö-
makeita Haribon mässyjä.

Angers on noin 150 000 asukkaan kaupunki Länsi-Ranskassa. Alue on 
tunnettu ennen kaikkea Cointreausta, jonka tehdas sijaitsee Angers’ssa. 
Angers’n keskusta on täynnä keskiaikaisia rakennuksia ja kaupunkikuvaa 
hallitsee 1200-luvulla rakennettu linnoitus, Chateau d’Angers. Ranskalai-
suus ilmenee kapeina sokkeloisina kivikujina ja sympaattisina kivitaloina. 
Kaupungin halki kulkee joki, La Maine, jonka ylittävät sillat ovat iltaisin va-
laistuina satumaisen kauniita. Angers’sta pääsee junalla parissa tunnissa 
Pariisiin, Bretagneen sekä meren rannalle.
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Jogurttipurkkeja ei saa ostettua yksittäin, vaan ne myydään vähintään 4 kpl 
pakkauksissa. Jäätelöäkään en ole löytänyt yhdelle hengelle tarkoitetussa an-
noskoossa.
Leffateattereihin ei myydä paikkanumeroita.
Wc-paperirullat ovat pieniä.
Epämiellyttävät verhojenkorvikkeet ikkunoissa
Asunnottomilla on aina iso lössi suuria koiria.
Koirankakkakasoja pitkin asfaltoituja kävelyteitä.
Kaupoissa pakataan ostokset ennen maksamista, mikä johtaa siihen, että kas-
soille saa aina jonottaa ikävystyttävän pitkään.
Siis sä et oikeesti syö lihaa?!
Ihmiset tuijottaa eikä väistä kaduilla.
Ikea on Ruotsista, muumit Suomesta ja Tove Jansson oli nainen.
Suomessa ei puhuta englantia, vaan suomea ja ruotsia.
Joo, Suomessa on kylmää, mutta ei kymmenen astetta nyt kuitenkaan ole kesä. 
Miten kukaan voi pukeutua toppatakkiin +15 asteessa?! 
Eikö ne koskaan kyllästy patonkiin ja vaaleaan leipään?
 Ikävä saunaa ja lakritsia ja salmiakkia ja ruisleipää.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Lopuksi vielä joitakin yksittäisiä huomioita ja ajatuksia:

Aika on todella kulunut yllättävän no-
peasti. Nyt jäljellä on enää muutama 

viikko kursseja, jonka jälkeen koittavat 
loppukokeet. Loppukevät menee minul-
la lähinnä matkustellessa ja sitten onkin 
kohta jo kesä. Tosin suomitytölle Rans-
kan kevätkin on ollut jo upeaa: en ole 
ennen polttanut olkapäitäni maaliskuun 
auringossa.
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Elämän merkityksettömyydestä
Pekka Torvinen

Minua on syytetty osakunnalla kapi-
nalliseksi. En ymmärrä mistä tämä 

johtuu. Kapinallinen on kieltämättä hieno 
sana. Mutta en minä ole sellainen. Olen 
vain ihmiskunnan jäsen. Tyypittämiseni 
sai minut kuitenkin pohtimaan asiaa vä-
hän enemmän ja ajattelin, että tästähän 
saa aikaiseksi pienen kirjoitelman.

Lienee myönnettävä, että pidän eksis-
tentialismista. Ehkä minua voi myös 

kutsua eksistentialistiksi, miksei myös 
absurdistiksi. Mutta emmekö me ole kaik-
ki eksistentialisteja? Kuinka tällä jälkimo-
dernilla ajalla voisi olla mitään muuta? 
Myönnän myös etten tiedä paljoakaan, 
mutta yritän silti vilpittömästi tietää lisää. 
Haluan yrittää ottaa Camus’n teksteistä 
varteen. Ainakin jaan hänen kanssaan 
tuntemuksen, että elämä on absurdia. 
Millään elämässä ei ole loppujen lopuksi 
suurta tarkoitusta tai arvoa. Koska julki-
tuotua jumalallista totuutta ei enää ole, 
on ihmisen löydettävä se itse. Ihminen on 
heitetty maailmaan vapaana ja siksi sil-
lä on myös suuri vastuu. Vastuu on itse 
asiassa niin suuri, että moni ei sitä kestä, 
ja turvautuu siksi pelkkiin mukavuuksiin 
tai pyhiin kirjoituksiin ja unohtaa itsensä. 
Mitä tämä vastuu on? Se on vastuuta löy-

tää elämälleen merkitys. Se on vastuuta 
pitää maailmasta huolta niin, että tule-
vat sukupolvet saavat rauhassa löytää 
elämälleen oman merkityksensä. Se on 
vastuuta siitä, että elämäänsä ei tuhlaa, 
sillä toista ei tule. Se on vastuuta löytää 
itsensä ja tulla itsekseen, eikä Toiseksi.

Jumala on kuollut. Nietzsche ei tappa-
nut sitä, mutta hän lopulta sanoi koko 

maailmalle että asianlaita on nyt näin, 
eikä muuksi muutu. Jumalaa ei saa enää 
takaisin. 1700-luvun ranskalainen valistus 
tappoi sen, ja apunaan sillä oli luonnontie-
teiden voittokulku. Nietzsche tutki moraa-
lia Jumalan kuoleman jälkeisessä tilassa. 
Mihin sen voi perustaa, kun mihinkään 
jumalalliseen ei pysty enää vetoamaan? 
Karamazovin veljesten Ivan sanoo kuu-
luisasti, että jos Jumalaa ei ole, kaikki on 
sallittua. Onko todella näin? Nietzschelle 
yleinen moraali ja normit eivät olleet muu-
ta kuin laumaeläimen merkkejä. Ne teki-
vät ihmisestä säyseän, konformistisen ja 
täten nk. autonominen yksilö onkin vain 
laumahengen ilmentymää. Ihmisessä on 
kuitenkin potentiaalia suurempaan. To-
den kertominen - kristillinen arvo, muuten 
- joka oli 1600- ja 1700-luvuilla institutio-
nalisoitu tieteeksi, horjutti uskoa Juma-
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Elämän merkityksettömyydestä laan ja vei maailmalta valmiiksi annetun 
moraalisen merkityksen. Yksilön täytyi 
alkaa etsiä sitä itsestään. Toiset vaipui-
vat ja vaipuvat tällaisen nihilismin edessä 
epätoivoon: Maailmalla ei ole luontaista 
merkitystä. Se on löydettävä itse. Toiset 
taas alkavat etsiä sitä. Nämä, tai ehkä 
pikemminkin parhaat heistä, ovat niitä, 
joita Nietzsche kutsui yli-ihmisiksi (Über-
mensch). En väitä olevani itse sellainen, 
mutta haluan silti ajatella, etten ainakaan 
kuulu niiden joukkoon, jotka vaipuvat 
epätoivoon. ”Hyvän ja pahan tuolla puo-
len” oleminen ei kuitenkaan saa olla jon-
kinlainen laeista ja normeista vapaa mie-
livaltainen tila, sillä silloin autonomiasta, 
merkityksestä ja arvoista puhumisessa 
ei ole ylipäätään mitään mieltä. Jos sel-
lainen olotila ylipäänsä on mahdolllinen, 
tarvitaan jokin standardi, jonka mukaan 
elää ja toimia. Nietzsche antoi tästä jotain 
viitteitä puhumalla estetiikasta ja tyylistä. 
Minä pidän puolestani Camus’n tavasta 
käsitellä asiaa.

Vaikka Jumalaa ei todennäköises-
ti ole, se ei tarkoita etteikö olisi to-

tuutta, tai ainakin totuuksia. Camus löy-
si totuutensa nuoruutensa Algeriasta ja 
sen sokaisevasta Auringosta. Totuus oli 
Auringon säteiden polttavan hehkuvaksi 
valaisemissa roomalaisissa raunioissa 
merenrannalla. Totuus oli keskipäivän 
polttavassa hiljaisuudessa, jolloin mikään 
ei liikkunut. Totuus oli illassa, jolloin aikaa 

vietettiin hämyisessä ja tupakansavuises-
sa kahvilassa. Totuus oli Pohjois-Afrikan 
maisemassa, jonka sen päällä porottava 
loputon Aurinko muutti mustavalkoiseksi. 
Totuus oli ihmisissä, jotka siellä elivät; 
niin arabit kuin Algerian ranskalaisetkin 
elivät tavalla, jota ainakaan pariisilaiset 
eivät voineet ymmärtää. Vaikka elämä oli 
rankkaa ja kaikki köyhiä, olivat ihmiset sa-
malla myös onnellisia. He olivat Auringon 
kansa, joka ei välittänyt rikkauksista, sil-
lä heillä oli jo se mitä muualla ei: loputon 
meri ja loppumattomampi Aurinko. Tältä 
pohjalta olen ajatellut, että jos Suomes-
sa on joskus mahdollista löytää totuutta 
luonnosta, on se toukokuussa. Silloin 
koko maailma tuntuu heräävän eloon ja 
soittavan ilon sinfoniaa. Yöllä on vaikea 
nukkua kaikelta siltä meteliltä. Minne ta-
hansa siihen aikaan vuodesta katsookin, 
näkee elämän puhkeavan kukkaan vih-
reän miljoonassa eri sävyssä. En tiedä 
mitään hienompaa kuin idullaan olevan 
kesän, sillä siinä on mukana myös odo-
tus itse kesästä. Ehkä siinä piilee myös 
jokin totuus, jonka avulla elämä ja maail-
ma saavat merkityksen. Vaikka elämällä 
ei ole tarkoitusta, voi sillä olla merkitys. 
Kuten Kierkegaard kirjoittaa: Totuus ei 
ole totuus, tie on totuus!

Kuten sanoin, en tiedä paljoakaan. En 
suostu tietämään. Ehkä muidenkaan 
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ei pitäisi. Ei pitäisi fiksautua mihinkään 
tiettyyn ideologiaan. Tiedän, että olen ih-
minen. Tiedän, että ympärilläni on muita 
ihmisiä. Muu on epäselvää. Minua pelot-
taa lukea tekstejä, joissa halveksitaan ih-
mistä. Nykyisin se on erityisen suosittua 
terveyttä koskevissa lehtijutuissa ja kes-
kusteluissa. Tuntuu, että jotkin terveyden 
asiantuntijat, lainsäätäjät ja moralisoijat 
ovat löytäneet toisensa ja alkaneet käy-
dä taistelua ihmistä vastaan. Luodaan 
kieltoja ja pakkoja ja laitetaan muottiin 
sopimattomat ihmiset maksamaan kaikki 
aiheuttamansa kulut. Oli ihminen hoikka 
tai paksu, on hän joka tapauksessa ihmi-
nen. Poltti ihminen tai ei, joi hän tai ei, 
veti huumeita tai ei, oli hänellä mikä sai-
raus tahansa, on hän aina ihminen. Aivan 
samanlainen kuin kuka tahansa meistä. 
Kaikkea ei voi mitata talouden mitta-
rein. Kaiken sen sijaan voi suhteuttaa 
ihmiseen. Camus’n suosikkikäsitteitä oli 
Mitta (La Mesure). Antiikin kreikkalaiset 
ymmärsivät sen. On tiettyjä rajoja, joita 
ei saa ylittää. Jos sen tekee, rangaistus 
on hirvittävä. Ihminen on kaiken mitta, 
sanoi Protagoras. Se pitää melko hyvin 
paikkansa, jos sitä ei ymmärrä liian kirka-
sotsaisesti.

Ihmisen on oltava vapaa löytääkseen 
merkitykset elämälleen. Suomessa 

se vain on jatkuvasti vaikeampaa, vaik-
ka se on jo valmiiksi pirullisen vaikeaa. 
Suomessa kaikesta tehdään rekisteri. 

Poliisi haluaa sormenjälki- ja DNA-tiedot 
kaikista suomalaisista. Valtio haluaa seu-
rata satelliiteilla minne ihminen autollaan 
ajaa. Poliisi saa tehdä kotietsinnän oman 
harkintansa mukaan. TV:stä lähetetään 
pelkkää konformistista roskaa. Kaikkia 
kutsutaan nykyisin kuluttajaksi, vaikka 
me olemme ihmisiä ja kansalaisia. Inter-
netiä yritetään sensuroida. Lastensuoje-
lun nimissä, kuinkas muutenkaan. Eikö 
kukaan ajattele lapsia? Kuinkahan vanha 
ja halpamainen temppu lapsiin vetoami-
nen on? Jos lapsiin haluttaisiin oikeasti 
vedota, pitäisi koko valvontakoneisto tu-
hota heti, sillä jos lapset jotain arvostavat, 
niin tulevaisuutta. Minua todella pelottaa, 
mihin tämä maa on menossa. Vapaus 
ja yksityisyys ovat päättäjillemme yhtä 
tyhjän kanssa. Vakava ajattelukin lienee 
pian rikos Suomessa. Ironia kiellettäneen 
ensimmäisenä. Sen kieltäminen vain on 
lainsäätäjille onneksi vaikeaa, kun ne ei-
vät sitä ymmärrä eivätkä siksi myöskään 
huomaa.

Olen silti optimisti. Olen optimisti ih-
misen suhteen, vaikka välillä petyn-

kin karvaasti, niin kuin me kaikki. Ihmisen 
kohtalon suhteen olen Camus’n tavoin 
pessimisti. Tulevaisuus voi tuoda tulles-
saan mitä vain, mutta meidän on keski-
tyttävä tähän hetkeen. On keskityttävä 
vähentämään kärsimystä. On etsittävä 
totuutta. Vapaana.
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UUSI SIELU

Nimi: Joonas Vaittinen
Ikä: ��
Syntymäpaikka: Rääkkylä
Kirjoittanut ylioppilaaksi: keväällä �006 Joen-
suun lyseon lukiosta. IB-tutkinto + YO-tutkinto = � 
lyyraa.
Pääaine: International Business @ Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun Helsingin kampus
Osakunta-aktiivisuus: Spielkan PJ �0��, Apuisäntä 
�0��, Kans.väl.tk.jäsen �0��
Harrastukset: video- ja lautapelit, kaunokirjallisu-
us, maanviljely, kössi, sähly, lumilautailu, jalkapallo, 
kansantanhut, elokuvat, drinkkien tekeminen sekä 
niistä nauttiminen
Nykyinen asuinpaikka: Osakunnan yksiö, Vallila

1. Miksi tulit osakuntaan?
Asunnon perässä. Yliopistolain muutos esti minua saamasta edullista 
kämppää KY:ltä, koska Aalto.
2. Ekat muistot osakunnasta?
Matrikkeli on aika järkäle.
3. Viestiä vanhoille pieruille?
Pienehköjen osakuntien, kuten KO:n, olisi syytä tiedottaa olemassaolos-
taan nykyistä aktiivisemmin. Vanhojen pierujen lähtiessä pitäisi osakun-
nasta löytyä riittävästi päteviä henkilöitä jatkamaan toimintaa.

Hanna Ahtonen
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Vanha Pieru4. Vallila vai Patola?
Vallilassa on lyhyempi matka Subwayhin ja kebabille.
5. Eduskuntavaalit?
Vuonna 2010 Venäjän osuus Suomen energiatuotannosta oli yli 40% (kivihiilen tuonti 
n.16% + maakaasun tuonti 12,5% + ydinvoiman tuonti 12% + öljyn tuonti 0,6%) [lähde 
I]. Yli 90% Suomessa käytetystä kivihiilestä, joka on se kaikkein eniten saastuttava ym-
päristötuhon muoto [lähde II], tuodaan Venäjän pahimmilta kaivosonnettomuusalueilta, 
joilla kuolee kymmeniä ihmisiä vuosittain [lähde III]. 

Energiavajeemme kasvaa päivittäin. Samaan aikaan Venäjällä rakennetaan kymmeniä 
uusia ydinvoimaloita [lähde IV]. Nykymenolla tulemme olemaan täysin riippuvaisia ve-
näläisestä fossiili- ja ydinenergiasta ennen seuraavan hallituskauden loppua. Tämä jos 
mikä on kestämätöntä kehitystä.

Vaalikysymys: 
Venäläinen lisäydinvoima, kivihiili ja öljy vs. Kotimainen lisäydinvoima [lähde V]
Kumpaa näistä Sinä kannatat?

Käytetyt lähteet:
I) http://www.energia.fi/fi/sahko/sahkontuotanto
II) http://energia.awardspace.info/
III) http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Finnwatch+Energiayhti%C3%B6t+ostavat+kivihiilt%C
3%A4+Ven%C3%A4j%C3%A4n+turmakaivoksista/1135260443161
IV) http://www.mtv3.fi/uutiset/talous.shtml/2011/03/1291897/lisaydinvoimaa-rakenne-
taan-ja-suunnitellaan-30-maahan
V) http://yle.fi/uutiset/teemat/vaalit_2011/2011/03/ydinvoima_jakaa_puoluejohtajia_
2443151.html

6. Kumpi tulee päälle; juusto vai leikkele?
Kylterillä on varaa laittaa leivän päälle kumpaakin. ;-)

7. Ketä haastateltaisiin seuraavaksi?
Anna Eronen (uusi) vs. Teemu Meriläinen (vanha)
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1. Miksi tulit osakuntaan?
Sain asunnon. Pari entistä koulukaveria oli jo osakunnassa, joten olin 
kuullut jotakin myös toiminnasta jo etukäteen. Fuksisyksynä ainejärjes-
tö tuntui liian bilepainotteiselta ja jutut pyöri liikaa pelkkien opintojen 
ympärillä, joten osakunta vei voiton yleisellä rentoudella.
2. Ekat muistot osakunnasta?
Fuksisitsit, joilla minut oli plaseerattu eri pöytään kuin avecini.
3. Ajatuksia uusille sieluille?
Älkää pelätkö uudistumista, mutta ottakaa oppia yliopiston nykytilan-
teesta ja välttäkää uudistamista pelkän uudistamisen takia.
4. Vallila vai Patola?
Vallila. Tykkään ratikoista, en raaski lähteä pois niiden ääreltä.
5. Eduskuntavaalit?
Suosikkityöpaikkani. Ennakkoäänestyksessä hiljaisella, pienellä paik-
kakunnalla ehtii neuloa parin lapasia ja lukea parikin kirjaa aukioloajan 
puitteissa.
6. Kumpi tulee päälle; juusto vai leikkele?
Juusto! Leikkele on monesti jotenkin kosteeta ja tuntuu ikävältä sormis-
sa, jos se on päällimmäisenä.
7. Ketä haastateltaisiin seuraavaksi?
Osakuntatoimintamme monitoimikonemiestä Antti Rätyä. Nuorisosta 
voisi haastatella jotakuta tuoreista virkailijoista, vaikka uutta fuksimaju-
ria, Anna Erosta.

Nimi: Outi Tiainen
Ikä: ��
Syntymäpaikka: Liperi
Kirjoittanut ylioppilaaksi: Liperin lukiosta 
�00�
Pääaine: Englantilainen filologia
Osakunta-aktiivisuus: Olen ollut 
apuemäntänä, arkiston- ja kirjastonhoitajana, 
historioitsijana, okn:ssa, asuntotoimikunnassa, 
kv-sihteerinä ja kv-toimikunnassa, 
Puukellon toimituskunnassa, sekä osakunnan 
edustajana Karjalaisen Nuorisoliiton 
hallituksessa.
Harrastukset: kirjojen hamstraaminen ja 
käsityöt.
Nykyinen asuinpaikka: Vallilan C-talo

Vanha Pieru
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106. Vuosijuhlat 
Karjaisen Osakunnan 106.vuosijuhlat vietettiin 26.2.2011 ravintola Pörssissä.

Kuvat: Juho Eskelinen
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EMÄNNÄN ERIKOINEN

Pilkkireissulla juolahti emännälle mieleen kalapiirakan teko. Kalaahan pitäisi syödä 
pari kertaa viikossa. Tässäpä oiva vaihtoehto opiskelijan ikiherkku tonnikalalle! So-

pii mainiosti vaikka illanistujaisiin tarjottavaksi. Vihreän salaatin kanssa varsin ruokaisa 
vaihtoehto. Valitettavasti Ahti ei ollut antoisa ja jouduin tyytymään kaupan kalatiskiin. 
Vaihdoin alkuperäisen ohjeen graavilohen kylmäsavuloheen ja pakastekukkavihannek-
set sipuliin ja paprikaan. Miksipä savulohta ei voisi vaihtaa sitten tonnikalaan.. Suosit-

POHJA

2 dl vehnäjauhoja
1 dl perunasosejauhet-
ta
½ tl leivinjauhetta
100 g leivontamarga-
riinia
1 dl kylmää vettä

•
•

•
•

•

TÄYTE

150g kylmäsavulohta
n.125 g kirsikkatomaat-
teja
1 pieni sipuli
puolikas paprika
tilliä hienonnettuna

•
•

•
•
•

PÄÄLLE

2 kananmunaa
2 tlk (4 dl) kevyt kermaviiliä
1tl suolaa
ripaus mustapippuria

•
•
•
•

1. Nypi vehnäjauhot, perunasose sekä leivinjauhe 
rasvan joukkoon. Lisää kylmä vesi ja sekoita.
2. Leivo taikinasta jauhotetuin käsin sileä kakku 
ja taputtele se piirakkavuoan (halkaisija 30cm) 
pohjalle ja reunoille. Nosta pohja kylmään kovet-
tumaan
3. Paloittele lohi, halkaise tomaatit ja pilko sipuli 
sekä paprika.
4. Asettele kalapalat, sipuli ja paprika tasaisesti 
vuokaan. Levitä päälle tilli ja kirsikkatomaatit leik-
kauspinnat ylöspäin!
5. Vatkaa munien rakenne rikki ja sekoita jouk-
koon kermaviili, suola ja mustapippuri. Kaada 
seos vuokaan.
6. Paista 200-asteisen uunin alimmalla tasolla 
noin 40min. Anna paistoksen tasaantua 5-10min. 
Tarjoa vihreän salaatin kanssa. (esim. salaatti, to-
maatti, kurkku, fetajuusto)

AINO KURKI

telen kuitenkin kokeilemaan tätä 
ohjetta. Maistuu todella hyvältä!
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ISÄNNÄN EHDOTUS
PEKKA TORVINEN

Koska tämä on viimeinen Isännän erikoi-
nen -palstani, käytän sen yhden lem-

pijuomani valmistusohjeeseen. Cuba Libre 
eli Vapaa Kuuba on yksinkertaisuudessaan 
erinomaisen hyvä drinkki. Se ei tarvitse kuin 
rommia, colaa ja limeä. Muotoseikat ovat silti 
tärkeitä: rommin tulee olla kuubalaista, muu ei 
kelpaa. Limeviipaleet ovat pakollisia, muuten 
kyseessä ei ole Cuba Libre, vaan ainoastaan 
rommikola. Monet ravintolat tarjoavat Cuba 
Librensä näin, ja siinä on aina paikka pieneen 
kettuiluun! Lisäksi alkuperäinen Coca-Cola on 
ainoa oikea colajuoma Cuba Librelle, korvi-
kemerkkejä ei sallita. Eikä myöskään mitään 
zero- ja light-hömpötyksiä, kuten ei drinkeissä 
oikeastaan koskaan. 

Valmistusohje:

5 cl vaaleaa kuubalaista rommia 
(esim. Havana Club Añejo Blanco)
15-20 cl Coca-Colaa
2 limeviipaletta
(jäitä)

Valmistetaan korkeaan ja kapeahkoon 
lasiin. Valmistuksen voi aloittaa hiero-
malla lasiin limeä, mutta itse jätän sen 
usein tekemättä. Jäidenkin käyttä on va-
paaehtoista, mutta kesäaikaan erityisen 
suositeltavaa! Kaadetaan rommi lasin 
pohjalle, jossa joko on tai ei ole jäitä, ja 
sen päälle haluttu määrä colaa. Puriste-
taan limeviipaleista mehu suoraan lasiin 
ja tiputetaan puristetut viipaleet sekaan. 
Sekoitetaan hennosti lusikalla. Juodaan 
ja nautitaan elämästä

•

•
•
•

Kuten aina, myös Cuba Librestä on 
erilaisia ohjeita ja valmistusperin-

teitä. Se ei ole yllätys, sillä drinkki on jo 
110 vuotta vanha. Se luotiin Havannassa 
Espanjan ja Yhdysvaltojen sodan aikaan 
eli vuoden 1900 tienoilla. Perinteisesti co-
lan ja rommin suhde on 2:1. Itse en suo-
si aivan yhtä suurta osuutta rommia. Jos 
kokeilette 2:1-suhdetta, on erityisen tär-
keää muistaa lime, sillä se pitää rommin 
läpitunkevan maun aisoissa. Limellä voi 
myös valmistuksen aluksi hieroa drink-
kilasia. Omassa ohjeessani nesteiden 
suhteet menevät 3:1, toisinaan 4:1. Jot-
kut laittavat Cuba Libreen sitruunamehua 
limeviipaleiden tilalle. Mielestäni lime kui-
tenkin sopii drinkkiin paljon paremmin. Se 
antaa juomalle hienostunutta, raikasta ja 
kesäistä makua. Aivan kuin olisi Havan-
nassa! Sitruuna sen sijaan...no, jätetään 
sanomatta.
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Olemme kaikki holhottuja alkoholisteja

Tarkoituksenani oli kirjoittaa tähän Puukellon numeroon oodi alkoholille ja käsitellä 
sen monia yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä hyötyjä. Valitettavasti Kuukausiliite 3/2011 

ehti ensin. Seija Sartti oli kirjoittanut hienon jutun nimeltä Vainottu Viina. Jutussa esi-
tettiin oivallisesti kuinka alkoholi on suomalaisen yhteiskunnan kaikille osapuolille aina 
ongelma, eikä juuri mitään muuta. Samalla jutussa huomioitiin myös ne tavat, joilla alko-
holi voisi olla muutakin kuin pelkkä kiusa. Koska aivan kaikki Puukellon lukijat eivät lue 
Hesaria, ajattelin että voisin kuitenkin kirjoittaa jotain samantapaista kuin Kuukausiliite. 
Käytän sen juttua omani pohjana yhdistellen, lyhennellen ja tarvittaessa lisäten omia 
havaintojani ja mielipiteitäni.

Suomalainen alkoholikulttuuri on ole-
matonta. Se on pelkkää valistusta, 

kieltoja ja holhousta. Nykyään ei sen-
tään tarvitse enää näyttää viinakorttia 
Alkossa käydessään, ja keskioluttakin 
saa lähikaupasta. Kehitys on kuitenkin 
pysähtynyt siihen. Jos sosiaali- ja ter-
veysministeriö raittiussaarnajineen saisi 

Sosiaalitanttojen diktatuuri

päättää, käännettäisiin kehitys näissäkin 
takaisin kohti 30-lukua. Jos kieltolakia ei 
olisi kokeiltu, se hyvin todennäköisesti 
säädettäisiin. Onneksi sitä testattiin jo. 
Raittiusjengi on saanut valtavasti lisä-
pontta menestyksellisestä kampanjasta 
tupakkaa vastaan. Samalla se on käynyt 
ylimieliseksi ja unohtanut, että historian 

Pekka Torvinen
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suurin teko alkoholin kulutuksen lisäämi-
seksi oli juuri kieltolaki. Se kolminkertaisti 
alkoholin kulutusmäärät! Kieltolain perus-
idea kumpuaa siitä, että ihmisten ei itse 
uskota kykenevän päättämään omasta 
elämästään. Harvinaisen tekopyhää, kun 
valistajat itse kuitenkin ovat niitä, jotka 
tietenkin kykenevät päättämään sekä 
omista että muiden asioista.

Sosiaali- ja terveysministeriölle alko-
holi on ollut aina vain ja ainoastaan 

ongelma. Alkoholi pilaa ihmisten elämän 
ja lisää yhteiskunnan väkivaltaisuutta ja 
turvattomuutta, väittää ministeriö. Ta-
voitteena on ehkäistä alkoholin hirveitä 
haittoja, joten kaikkea alkoholiin liittyvää 
valvotaan kuin ihmisiä DDR:ssä. Ra-
vintolaelinkeino ei alkoholin takia kuulu 
elinkeinoministeriölle. Eikä ruoka- ja viini-
/olutkulttuuri missään nimessä voi kuulua 
kulttuuriministeriölle. Liian tiukat lait ja 
säädökset tappavat Suomesta tori- ja ka-
lakaupan. Järjettömän tiukat määräykset 
alkoholin suhteen eivät puolestaan ole 
antaneet suomalaisille pientislaamoille 
ja -panimoille koskaan edes kunnollista 
mahdollisuutta elää ja menestyä.

Marjaviinitilat saavat valmistaa viinaa 
ja likööreitä, mutta niiden myynti on 

hoidettava Alkon tai ravintoloiden kautta. 
Omia viinejä saa sentään myydä suoraan 
tilalta, mutta hyvän viinin tekeminen mar-
joista on vaikeaa eikä siitä ole perinteitä, 
toisin kuin tisleistä. Olutta ei saa myydä 
suoraan panimolta. Missä järki? Ei tieten-
kään missään, sillä järjellä alkoholiin ei 
olla Suomen valtion puolelta suhtauduttu 
koskaan. Olutta on Suomessa aina pidet-
ty vähäarvoisena köyhälistön juomana, 
jota sietääkin säädellä niin paljon kuin 
sielu sietää. 60 prosenttia oluen hinnasta 
on veroa. Saksassa ja muualla Keski-Eu-
roopassa alkoholivero on olematon. Mik-
si saksalaiset eivät ole jo kuolleet alko-
holisairauksiin? Johtuisikohan siitä, että 
ihmiset osaavat päättää elämistään itse 
eivätkä juo itseään hengiltä vaikka alko-
holi ei maksaisikaan mahdottomuuksia? 
Belgiassa Leffeä saa kaupan hyllystä 
eurolla. Suomessa sama pullo maksaa 
melkein neljä euroa, ja sitä saa vain Al-
kosta. Ranskassa ravintolasta saa talon 
viiniä parilla eurolla kokonaisen karahvin. 
Suomessa lasillinen perusviiniä maksaa 
vähintään viisi euroa. Ranskassa moinen 
pyyntö olisi syy sylkeä ravintoloitsijan 
kasvoille.
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ne on melkein kokonaan tuhottu. Vielä 
on kuitenkin mahdollisuus elvyttää ne ja 
elvyttää samalla maaseutu, kun trendit 
ovat tällä hetkellä aitojen makujen ja li-
säaineettomien tuotteiden suuntaan. Jos 
jokaisessa pikkukylässä olisi kunnollinen 
ravintola, joka tarjoaisi paikallisia juomia 
ja ruokia, lisääntyisi matkailu maaseudul-
le huimasti. Jos tiloilla vielä olisi maistelu- 
ja ostomahdollisuus niin kuin kaikkialla 
Ranskassa on, mikäpä sen parempaa. 
Nykyisin joka puolelta Suomea saa täs-
mälleen samanlaisen muoviin käärityn 
voileivän ja tuopin Lapin kultaa, joka on 
tehty Lahdessa. Mahtavaa, aivan mah-

Jos maaseutu halutaan pitää elinvoi-
maisena, tulisi oluen myynti suoraan 

panimoilta ja tisleiden myynti suoraan 
tiloilta sallia heti. Pienviinitilojen määrä 
räjähtäisi kasvuun, jos valikoimissa saisi 
pitää myös tisleitä, ennustaa Eat & Joy -
maatilatoria pitävä yrittäjä Aki Arjola Kuu-
kausiliitteen jutussa. Samalla joka puolel-
le maaseutua nousisi maatilakauppoja. 
Suomessa on tuhatvuotinen taito ja pe-
rinne hyvän viinan tekemisestä. Miksi sitä 
ei hyödynnetä? Mainekin on jo valmiiksi 
kunnossa. On käsittämätöntä, että Italia 
on tehnyt grappastaan superbrändin, kun 
melkein mikä tahansa omatekoinen pon-
tikkakin on paremmanmakuista kuin se 
hirvitys. Se on onnistunut, koska grappa 
on yhdistetty ruokakulttuuriin. Suomessa 
olisi pontikankeitossa, erilaisten likööri-
en valmistuksessa ja oluen panemises-
sa valtavan hieno mahdollisuus elvyttää 
myös paikallinen ruokakulttuuri. Kaikki 
on kiinni terveysviranomaisista ja siitä 
kiusankappaleesta nimeltä sosiaali- ja 
terveysministeriö. Suomella on perinteitä 
niin tislaamisessa kuin liköörin valmistuk-
sessakin, ja monet reseptit ovat satoja 
vuosia vanhoja. Suomella on perinteitä 
myös hyvästä ruoasta ja leivästä, mutta 

Elämää maaseudulle



�� ��

tavaa. Neuvostoliitto tuhosi Itä-Euroopan 
perinteiset ruoka- ja juomakulttuurit. Nyt 
ne ovat vähitellen lähteneet elpymään. 
Suomessa kulttuurin ovat tuhonneet 
omat viranomaisemme. Tiettyjen tuot-
teiden osalta kulttuuria ei ole koskaan 
päästetty edes syntymään. Kaiken hyvän 
lisäksi nämä saatanan tunarit eivät edes 
osaa hävetä.

Kyllä sosiaaliviranomaisia ja raittius-
fanaatikkoja mahtaa harmittaa, kun 

tutkimus toisensa perään on havainnut, 
että alkoholilla on terveysetuja. Tähän 
asti kaikki valistus on perustunut siihen, 
että alkoholi on aina terveydelle haitaksi. 
Niin se varmasti onkin sille kymmenelle 
prosentille väestöstä, joka kuluttaa puo-
let kaikesta alkoholista. Sen sijaan sille 
80 prosentille joka osaa käyttää alkoholia 
kohtuudella (muistaen myös että kohtuus 
kohtuudessakin) haittoja ei juuri ole. Noin 
kymmenen prosentteja suomalaisista on 
täysin raittiita. 1:8:1-suhde on melko yleis-
maailmallinen. Valitettavasti suomalainen 
valistus perustuu pelottelulle. Se on omi-
aan mytologisoimaan alkoholin käyttöä ja 
antamaan sille aivan omanlaisensa coo-
liuden auran. Valistus on usein vain poli-
tiikan uuskieltä. Todellisuudessa sen alla 
on valheita ja propagandaa. Suomalaiset 
eivät mahdu EU:n alkoholin kokonaishait-
tatilastoissa edes kahdenkymmenen kär-
keen, mutta julkisesta keskustelusta saa 
sen kuvan, että olemme juopoin kansa, 

jota Maa on koskaan päällään kantanut. 
Valistusihmiset eivät koskaan laske, mitä 
ovat alkoholin hyödyt. Hyötyjen esittämi-
nen mainoksissakin on kielletty. Tosiasia 
nyt vain on, että humalassa on hauskaa, 
ja että silloin käy myös parempi flaksi. 
Lisäksi Herra T.:n lausahdus ”kännissä 
kaikki on selvempää” on ytimekkyydes-
sään ylittämättömän filosofinen, hyvä ja 
tosi. Elämä on niin merkityksetöntä ja tyl-
sää, että kyllä se asioiden selvittämiseksi 
ja selventämiseksi kunnon kännit silloin 
tällöin vaatii!

Alkoholin hyödyt ovat kiistattomat. 
Kohtuukäytön haitat sen sijaan ovat 

hyvin kyseenalaiset. Koko kansa syyllis-
tetään sen takia, että pienellä osalla ihmi-
siä on oikeita ongelmia alkoholin kanssa. 
Kaiken lisäksi ongelmat hyvin harvoin 
alkavat alkoholista. Viranomaisten tulisi 
ehkä keskittyä tarjoamaan ihmisille työ-
tä, jotta tyhjiä ja merkityksettömiä päiviä 
ei tarvitsisi täyttää alkoholin tarjoamalla 
lämpimällä turtumuksella. Samalla ihmis-
ten holhoamisen ja syyllistämisen voisi lo-
pettaa ja keskittyä johonkin hyödylliseen. 
Nykyisin viranomaisten suhtautuminen 
alkoholiin on analoginen tilanteeseen, 
jossa yritettäisiin kieltää Internet kaikilta, 
kun jotkut ovat siitä niin riippuvaisia että 
muu elämä unohtuu. Jotain tolkkua, pyy-
dän!
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Tarkoituksenani ei ollut kirjoittaa tähän Puukelloon oodia alkoholille tai ehkäisevälle 
päihdetyölle ja -politiikalle. Valitettavasti Pekka Torvinen ehti ennen deadlinea kirjoit-
taa lehteemme hienon jutun nimeltä ”Olemme kaikki holhottuja alkoholisteja”. Jutussa 
annettiin oivallisesti ymmärtää, kuinka sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ovat ka-
tegorisesti ”sosiaalitanttoja” ja ”raittiusfanaatikkoja”. Tämän äärimmäisen kekseliään 
luokittelun tarkoituksena lienee ollut huomioarvon hankkiminen, eikä suinkaan oman 
köyhän argumentoinnin osoittaminen(?). Koska Puukellon lukijat ehkä lukevat tuon ju-
tun, päätin kirjoittaa jotain samasta aiheesta. Käytän Torvisen juttua omani pohjana... 
[lue tämä lause loppuun tuosta viittaamastani jutusta].

Olemme kaikki valveutuneita kohtuukäyttäjiä

Alkoholiteollisuuden diktatuuri
Ihan vaan sivukommenttina, olisivatko-
han Torvisen mainitseman, alkoholin 
hyötyjä esitelleen jutun toimittajat mah-
dollisesti osallistuneet alkoholiteolli-
suuden syksyiseen seminaariin (Uusi 
alkoholipolitiikka: tavoitteeksi vastuulli-
set juomatavat – vaikuttajien I alkoho-
liakatemia), jossa aihetta rummutettiin 
oikein urakalla? Ja vielä “ennenkuu-
lumattomasta, kulttuurisesta näkökul-
masta”.
On naiivia ajatella, että kaikki osto- ja 
elämäntyylipäätöksemme tapahtuvat 
ainoastaan omasta sisäsyntyisestä 
tahdostamme, ilman ulkoisten ärsyk-
keiden vaikutusta. Jos näin olisi, ei 
mitään tuotetta kai tarvitsisi mainos-
taa. Tämä johdantona siihen, kuinka 
Suomessa alkoholiteollisuus onnis-
tui torppaamaan 106 kansanedusta-
jan allekirjoittamaan lakialoitteen (LA 
51/2010), jossa alkoholimainonta olisi 

rajoitettu tuotetietojen esittämiseen. 
Alkoholiteollisuus ilmoitti pian aloitteen 
jättämisen jälkeen paniikinomaises-
ti, että hei, nyt meillä juuri uudistettiin 
itsesäätelyjärjestelmää, ei syytä laki-
muutokseen! Oletteko joskus kuulleet 
sanonnan “pukki kaalimaan vartijana”? 
Tämä temppu on tehty ennenkin muu-
tosvaatimusten vesittämiseksi ja vielä 
onnistuneesti. 
Ministeri Risikon asettamassa, lakialoit-
teen uudistusvaatimuksia pohtivassa 
työryhmässä kuultiin taas tarkalla kor-
valla, maan tavaksi muodostuneeseen 
tapaan, alkoholiteollisuuden edustajia. 
Yllätys yllätys, työryhmä esitti nykyi-
seen lainsäädäntöön vain kosmeettisia 
muutoksia. Lakialoite vesittyi juuri vaa-
lien alla, kun “kansallista konsensusta” 
ei ministerin sanojen mukaan löytynyt. 
Eduskunnan enemmistön näkemyksel-
lä ei siis loppujen lopuksi ollut merkitys-

Kiti Poikonen
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tä. Näin meillä Suomessa. Tämä mie-
lenkiintoinen seikka huomioitiin myös 
eurooppalaisella tasolla, julkaisussa: 
Seven Key Messages about Alcohol 
Industry (EUCAM, 2011). Jotta en tulisi 

väärinymmärretyksi, niin totean vielä, 
että kaikenlainen lobbaaminen on ihan 
sallittua. Myös tehokas lobbaaminen. 
Kunhan sen olemassaolon tiedostaa. 
Mutta hoi, uusi eduskunta on valittu, 
kohdistetaan katseet sinne!

No daa, eihän kukaan joisi alkoholia, ellei se olisi kivaa!
Alkoholi toimii monien sosiaalisten ti-
lanteiden voiteluaineena ja on varmas-
ti vaikuttanut maailmanmenoon tavalla 
jos toisella, myös siinä muka vaietussa 
positiivisessa mielessä. Mukaillen erään 
alkoholikulttuurin tutkijan sanomisia; 
tuosta voiteluaineesta voi tulla sosiaa-
listen tilanteiden polttoaine. Ongelmia 
voi kehkeytyä, jos sosiaalisuuden edis-
täjästä tulee itse sosiaalisuutta. 
Jos oma viiteryhmä juo paljon alkoholia, 
voi käsitys juomisen yleisyydestä vää-
ristyä. “Ne muut” (raittiusväki tai muut 
oudot) ovat sitten niitä sarvipäisiä sosi-
aalitanttoja, hui! Moniarvoisuutta ja eri-
laisuutta on myös tässä asiassa vaikeaa 
kohdata ja sulattaa.
Onhan niitä alkoholihaittojakin olemas-
sa, nyt kun ei eletä laalaa-landissa. 
Niistä en tässä puhu sen enempää, 
terveysargumentaatiota kun on kaikille 
tungettu korvat, silmät ja suut täyteen. 
Haitat konkretisoituvat myös kaikkien 
kukkarossa veromenetyksinä.
Jokainen siis juokoon niin kuin haluaa. 
Yksilötasolla toisten juominen ei minua 

liikuta, (ellei siitä nyt sattuisi seuraamaan 
jotain suoraa henkilökohtaista haittaa it-
selleni). Olen enemmänkin kiinnostunut 
nostamaan esille erilaisten juomistilan-
teiden ja -perinteiden mahdollisia vai-
kutuksia täysin omina pitämiimme juo-
mistottumuksiimme ja -valintoihimme. 
Katson, että kulttuurisen viitekehyksen 
ja juomisen sosiaalisten motiivien näky-
väksi tekeminen luo ymmärrystä ja voi 
näin ollen auttaa alkoholinkäytön itse-
hallinnassa, jos sellaiseen katsoo ole-
van tarvetta.
Haluan osaltani olla edistämässä yhtei-
söllisyyttä, jossa alkoholi ei ole bileitten 
tai muiden tapahtumien ainoa ohjelma-
numero. Olisi mielestäni pikemminkin 
vaihtoehtojen lisäämistä kuin valinnan-
vapautta rajoittavaa huolehtia siitä, että 
alkoholiton juomavaihtoehto olisi yhtä 
hyvin ja edullisesti tarjolla kuin se alko-
holillinen. Valitettavasti jo pelkästään 
tällaisen detaljin esille ottaminen saa 
jotkut ihmiset pois tolaltaan. Ja puheek-
siottajalle kasvaa taas sarvet.
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JUOPOTTELEMASSA HERROJEN TYYLIIN

Kaksi osakunnan herraa päätti lähteä eräänä huhtikuisena torstaina testaamaan miltä 
tuntuu ottaa alkoholia herrojen tyyliin. Tarkoituksena oli testata muutama eliitin suosima 
kuppila Helsingin keskustassa. Puvut siis niskaan ja baanalle!

Tornin ateljeebaari

Tornin näköalabaarissa ensin silmien eteen 
avautuu yllättäen – mahtavat näkymät Helsinkiin. 
Lähtökohta tumuttelulle on siis hieno. Huonona 
puolena baarissa ovat suhteellisen ahtaat tilat. 
Vapaata pöytää voi ruuhka-aikaan olla vaikea 
löytää.

Herroja ei odotuksista huolimatta baarissa näy. 
Porukka näyttää suurimmaksi osaksi taviskansal-
ta. Turisteja näkyy myös runsaasti. Testiryhmä 
joutuu tyytymään omaan herraskaiseen olemuk-
seensa.

Hinnat ovat herroille sopivia. Hyvänmakuinen, 
Olavi Virran hyväksymä, Gin Tonic maksaa pik-
kaisen vaille 10 euroa. Juoma maistuu ilmeisesti 
paremmalta mitä korkeammalla oleilee. Maku ei 
kompensoi hintaa. Pekka tekee osiksen baarissa 
melkein samanlaisia eurolla tai kahdella.

Yhteenveto: Korkealle tähtäävien tavisherro-
jen ja muualta tulleiden turistien drinksubaari.

Hotelli Torni ja sen ravintolat muodostavat erittäin tunnetun Helsingin maamerkin. 
Rakennus on 1920-luvun pilvenpiirtäjävillityksen suomalainen tuote ja sen näkyy. 
Torni kohoaa komeasti kaupungin ylle ja sen ravintoloista on muodostunut koti-
maisia klassikoita. Ruokalistalta löytyy ruokalajeja aina 1930-luvulta lähtien.

Tornin tunnetuin vaihe liittyy sodanjälkeiseen aikaan. Syksystä 1944 lähtien ho-
tellin yläkerrokset valtasi Neuvostoliiton johtama liittoutuneiden valvontakomissio. 
Kun herrat neuvostoupseerit lähtivät vuonna 1948, hotelli oli todella huonossa 
kunnossa. Kaikki mikä suinkin oli irti otettavissa oli lähtenyt rajan toiselle puolel-
le. Hotelli joutui totaaliremonttiin, mutta sen jälkeen se jatkoi toimintaansa tähän 
päivään saakka.

Gin ja tonic on aina hyvää. 
Ainakin ylhäällä Tornissa.

Antti Saarelainen
Pekka Torvinen
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Kämpin baari

Kämpin baarissa katto on korkea ja ympäristöä koris-
tavat marmoriset korinttilaispylväät ja kristallikruunut. 
Alkufiilis on siis hyvin herraskainen. Hyvää herratun-
nelmaa korostavat myös jokapuolella häyrivät pu-
kuherrat viinilaseineen. Naiset puolestaan kantavat 
Louis Vuitton laukkuja.

Baaritiskillä on oikea tunnelma. Baarimikko kysyy 
kohteliaasti, mitä ”herroille” saisi olla. Valitettavasti 
kysymys ei kohdistu testiryhmäämme, vaan vierei-
seen miesporukkaan. Meille tarjoilu sujuu normaalim-
paan tyyliin.

Kämpin Heineken -tuoppi on kallein koskaan näke-
mämme. Perusbisse maksaa tasan 10 euroa. Tosin 
mukaan tulee kipollinen snäksejä. Hintojen puolesta 
Kämpin ei siis tarvitse pelätä opiskelija-asiakkaiden 
suosiota.

Yhteenveto: Silmäätekevien rahaherrojen perus-
paikka.

Hotelli Kämp ja sen baari 
ovat suomalaisen herras-
kulttuurin pyhiinvaellus-
paikkoja. Kämpissä viih-
tyneitä kuuluisia hahmoja 
ovat muun muassa Akseli 
Gallen-Kallela, Robert 
Kajanus, Eino Leino, Juhani 
Aho, Armas Järnefelt ja 
Jean Sibelius. Nämä herrat 
tykkäsivät tumuttaa Kämpin 
hämyisissä tiloissa useita 
päiviä putkeen.

Nykyinen Kämp ei kuiten-
kaan ole se alkuperäinen 
vuonna 1887 rakennettu. 
Vanha hotelli vajosi Kluuvin 
juoksuhiekkaan ja purettiin 
kokonaan 1960-luvulla. 
Seiniltään rakennus tuli kui-
tenkin pitää entisenlaisena. 
Hotelli lopetti joka tapauk-
sessa toimintansa ja raken-
nus toimi pankin toimitiloina 
aina vuoteen 1999 asti, 
jolloin nykyisenkaltainen 
hotelli avattiin uudelleen.

Kämpissä sikakalliin oluen 
kanssa saa pikkusuolaista. Kat-
taako tämä 10 euron tuoppihin-
nan?
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St. Urho’s Pub

On vähän epäselvää onko St. Urho’s Pub edes 
herrojen baari. Sisustus näyttää tavalliselta 
keskustan kuppilalta. Asiakaskunnasta testiryh-
mä on ainoa, joilla on puku päällä. Lähtökohta 
on siis hiukan epäilyttävä. Liekö eduskuntavaa-
lien läheisyys vienyt herrat muille maille.

Torstai-iltana paikka löytyy St. Urhosta nope-
asti. Olut on keskihintaista. Tuoppi herkullista 
Hoegaardenia kustantaa 7,20. Suurin piirtein 
saman verran joutuu juomistaan maksamaan 
kaikissa keskustan baareissa.

Yhteenveto: Ei elitistiherroille. Kekkosen-
mieliset kansanmiehet tervetuloa!

St. Urho’s on osa Botta -kon-
sernia. Juottolan omistavat siis 
ystävämme pohjalaiset. Se on 
oluisiin keskittyvä ravintola, 
jossa saatavilla on myös ruo-
kaa. Ravintola sijaitsee aivan 
eduskuntatalon kupeessa 
kuten muutkin Bottan tilat.

Herraskaiseksi St. Urho’sin 
tekee juuri sen sijainti. Minne 
onkaan parempi lähteä ran-
kan yhteisten asioiden hoidon 
jälkeen kuin tuopposelle naa-
puriin. Ravintola oli aiemmin ni-
mensä mukaisesti Urho Kekko-
sen suosikkipaikkoja. Nykyisin 
sieltä voi löytää hieman nuo-
rempaa poliitikkosukupolvea.

Mitä jäi käteen? 
Todellisuudessa isot herrat tumuttelevat muualla. Kunnolliseen herrabaarikierrokseen 
vaadittaisiin iso tukku rahaa ja pääsy pääsy VIP-kabinetteihin. Valitettavasti testiryhmäl-
lä ei ollut kumpaakaan.

Kierros kuitenkin todisti sen, että kolmeen juomaan saa helposti kulutettua noin 30 
euroa Helsingin keskustassa. Ainakin rahan kuluttamisen puolesta voi hetken aikaa 
kuvitella olevansa herra.  Torstaina voi myös hyvin etkoilla perjantaita varten. Täysin 
hukkaan rahat eivät siis mene, vaikka kierrokselle lähtisikin. Muussa tapauksessa kan-
nattaa jäädä kotiin.
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Vaihtelevalla kokemuksella varustet-
tu joukkueemme kohtasi alkusarjan 

ensimmäisessä ottelussa EPO:n joukku-
een, jolla ei ollut mitään saumaa meidän 
määrämittaisille poistoil-lemme. Seuraa-
va ottelu ÖFN 1:stä vastaan päättyi ta-
san, mikä tarkoitti sitä että B-lohkon voit-
to ratkeaisi lohkon viimeisessä ottelussa 
Hämäläis-Osakunnan kakkos joukkuet-
ta vas-taan. Tiukan ja hikisen kamppailun 
jälkeen saavutimme niukan mutta riittä-
vän voiton, joka samalla sinetöi lohkovoi-
ton ja jatkopaikan.

”Harjaa, harjaa!”- huudot kaikuivat maa-
nantaina 11.4. Oulunkylässä, kun reilu 

puolen sataa opiskelijaa tarttui harjan 
varteen. Kyseessä ei ollut jokakeväinen 
jalkakäytävien puhdistus, vaan legendaa-
rinen ja perinteinen osakuntien välinen 
curlingturnaus, joka pidettiin Oulunkylän 
curlinghallissa. Turnaukseen osallistui 
yhteensä 16 joukkuetta; mukana myös 
Karjalaisen Osakunnan joukkue kokoon-
panolla Antti Räty, Antti Saarelainen, 
Heikki Karvinen, Joonas Vaittinen, 
Juho Tuhkalainen ja Pekka Torvinen.

“HARJAA, HARJAA!”
Teksti: Heikki Karvinen
Kuvat: Heikki Karvinen
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Alkusarjan jälkeen vetäydyimme tauolle lepäämään ja miettimään 
strategiaa jatkopeleihin. Puolivälierissä vastaamme asettui kiven 

kova VSO:n joukkue. Meidän joukkueemme oli kaksi kertaa suurem-
pi kuin heidän, mutta siitä huolimatta tai paremminkin sen ansiosta 
VSO aloitti vakuuttavasti: ensimmäinen pääty päättyi lukemiin 4 – 0 
VSO:lle. Selvästi huomasi, että varsinaissuomalaiset olivat käsitel-
leet harjaa aikaisemminkin. Toinen ja ratkaiseva pääty alkoi samalla 
tavalla kuin edellinen päättyi. Edellisen päädyn tappiosta järkyttynyt 
joukkueemme kasasi itsensä hienosti ja palasi taisteluun mukaan. 
Kun molemmat joukkueet olivat heittäneet kaikki kahdeksan kive-
ään, huomattiin että sekä VSO:n että meidän kivi oli suurin piirtein 
yhtä lähellä pesää. Sekavan mittaustilanteen jälkeen jäi epäselväksi, 
kumman kivi oli loppujen lopuksi lähempänä. Mutta sillä ei ollut käy-
tännössä merkitystä, koska piste-ero ratkaisi ottelun VSO:n hyväksi. 

Tappion katkeraa kalkkia niellyt joukkueemme poistui vähin ää-
nin pelien vielä jatkuessa. Putoamisestamme huolimatta turnaus 

pelattiin loppuun ja voittajaksi selviytyi toistamiseen WiO:n timantin 
kova tiimi. Pokaali ei jättänyt Domus Gaudiumia.

Tämän lähemmäksi palkintoja ei 
tällä kertaa päästy.

Curlingkenttä mittoineen. Lähde: 
http://www.curling.fi/fi/laji/saan-
not/pelisaannot
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Minulla ei ole musiikkimakua. Minulla ei ole myöskään kuin pari has-
sua CD-levyä, eikä tietokoneellani ole ainuttakaan musiikkikappa-

letta tai Spotifyta. Ipodillani, joka on vain lenkkeilyä varten, soi samat 
biisit kuin kolme vuotta sitten. Minulle on lähes samantekevää mitä sieltä 
kuuluu, kunhan on jotain muutakin ajateltavaa kuin eteenpäin taivalta-
minen. En siis kuuntele musiikkia lähes ollenkaan. Jos kuuntelen, niin 
kuuntelen sitä jonkun muun tekemisen ohessa – en koskaan pelkästään 
kuuntelun ilosta.

Olen saanut oudoksuvia kommentteja selittäessäni, että en oikeas-
taan kuuntele musiikkia, kun joku on tiedustellut musiikkimakuani. 

Pidin tätä pitkään nolona ja vaivaannuttavana piirteenä itsessäni, ja yritin 
siksi vältellä ja kiertää aihetta. Mietin miksi minua ei vaan kiinnosta kuun-
nella musiikkia, vaikka pidänkin useimmiten kuulemastani musiikista. 
Ajattelin, että ehkä historiani musiikin parissa selittäisi, miksi en kuuntele 
musiikkia.

Aivan pienenä musikaalinen mummoni hoiti minua, ja lauloi minul-
le. Ennen kuin opin kunnolla puhumaan osasin laulaa ”jo Kaljalan 

kunnailla lehtipuu” mummon oppien mukaan. Laulaminen oli ihan kivaa, 
kunnes opin pistämään mummolleni vastaan. Mummolla kun oli tapana 
tuputtaa laulamista ”laula nyt, laula!”. Laulaminen jäi siihen.

Seitsemänvuotiaana minut laitettiin pianotunneille. Pianonsoitosta 
pidin paljon, kunnes kuulin pianonsoitonopettajani vertaavan nak-

kisormiani parhaan kaverini pitkiin ”pianonsoittajan sormiin”. Minusta ei 
kuulemma pianistia tulisi sormieni takia. Kommentista katkerana lannis-
tuin ja aloin harjoitella yhä vähemmän ja vähemmän. Pianonsoitto jäi sii-
hen.

KUN USIIKK EI KIINNOSTA
Hanna Ahtonen
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Jossain vaiheessa myös kuuntelin musiikkia. Se oli 
silloin, kun suosikkiyhtyeeni oli Nylon Beat. Jostain 

syystä sain negatiivista kommenttia musiikkimausta-
ni, jolloin päätin vaihtaa musiikkimakuani. Vaihdoin 
Apulantaan, jonka tahdissa ”angstasin” suhteellisen 
kivutonta teini-ikääni.

Pian kuitenkin tajusin, että musiikkia ei ole pakko kuunnella vain sik-
si, että pystyisi määrittelemään musiikkimakunsa. Ymmärsin, että 

oli okei kuunnella juuri sitä musiikkia mistä piti, tai olla kuuntelematta 
mitään. En minä ollut ainoa, joka ei musiikista niin välittänyt. Niinpä en 
enää kuunnellut tai tuottanut musiikkia. Musiikkia kuuntelin vain liikku-
essani, automatkoilla tai bileissä. 

Vaikka kuulostaakin ehkä siltä, että minulle on jäänyt negatiivinen 
maku elämäni musiikkiin liittyvistä asioista, en usko sen olevan 

syy siihen, miksi en kuuntele musiikkia. Suurin syy on vain se, että siitä 
ei ole syntynyt minulle tapaa. Tällä hetkellä en kaipaakaan musiikkia 
elämääni, mutta ehkä joskus vielä haluan kuunnella musiikkia. Ipodin 
biisit haluaisin kyllä jo vaihtaa!
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TEKSTARIPALSTA

Tekstiviestejä voit lähettää jatkossakin päätoimittajan s-postiin: kiti.poikonen ( at ) helsinki.fi. 
Viestin pituus �60 merkkiä.
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7.5. DGO:n yhteissitsit

13.5. DGO:n yhteissaunailta

Yhteissaunailta

•

•

•

•

•

Mixi meillä on hurrien pak-
ko ruotsi?? Yli opistossa oppii 
Suomen kielen ja se riittää!! 
Myydään korolla kovilla poppi 
koneilla.
- kiitos 1937-1943

Olen tyrmistynyt siitä 
kuinka paljon koirankakko-
ja lumien sulaminen  
paljastaa keväällä. Aja-
telkaa nyt lapsia!
- Huolestunut kansalainen 

Äänestin. Saako 
nyt urputtaa?

Kansa on puhunut, 
pulinat pois!
-Toini Simonen

HYYtävät vaalit tulos-
sa? T. Varma Voitto

Äänenkannattaja on 
niin last season 
poliittista tuu-
baa! Puukello  
takaisin jäsenleh-
deksi!
-Jorse

Tahdon nähdä, kun Puu-
kellon entistä päätoi-
mittajaa ruoskitaan. 
-s/m -ihminen 
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