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“Strategiaan perustuvat tehokkaat prosessit ja 
prosessien johtamista tukevat työvälineet ja 
resurssointi
• Prosessit on kuvattu ja määritetty ja organisaatio toimii 
prosessilähtöisesti.
• Organisaatio tukee toimivaa työnjakoa.
• Prosessia tukevat työvälineet ovat käytössä.”

- Ote Museoviraston strategia 2020 -lehtisestä

“Me teimme paljon töitä kilpailukykypaketin kanssa, siis 
pakkolakien kanssa, mutta huomasimme, että sen talous-
vaikutukset ja perustuslailliset läpimenomahdollisuudet, 
niitä ei kerta kaikkiaan ollut.”

- Valtiovarainministeri Stubb hallituksen suunnitelmista 
ja niiden laillisuudesta STT:lle 5.3.2016
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Tumma varjo on langennut Karjalan 
ylle – siis yhä vapaaseen ja demokraat-
tiseen Suomeen kuuluvan Karjalan. Se 
on menetetyn maan muistamisen var-
jo. Äkillisen, lukuisia ihmisiä mukaan-
sa temmanneen vääryyden muodosta-
man trauman myötä suuri surutyö on 
ymmärrettävää. Hiljaa oleminen jos 
mikä olisi ollut väärin kotinsa menet-
täneitä kohtaan. Sillä on silti ollut hin-
tansa. On aivan tavanomaista nähdä 
lehtien otsikoissa Karjala-sana ja ha-
vaita, että kirjoituksessa sillä viitataan 
vain nykyään rajantakaisiin alueisiin 
70 vuotta sitten. Karjalaa on työnnet-
ty julkisuudessa alati enemmän rajan 
taakse ja menneisyyteen. 

Maakuntaidentiteetin kannalta tällai-
nen kehitys on ongelmallista. Minne on 
jäänyt Koli, tuo karelianismin Mekka? 
Minne nuorisokulttuurin voimannäy-
te Ilosaari? Entä Joensuun elämänme-
non letkeämpi puoli ja Ilomantsin erä-
maat? Ennen kaikkea, missä on tämä 
hetki jossa me elävät ihmiset juuri nyt 
hengitämme, olemme olemassa? Kai-
ken tämän sijaan media iltapäiväleh-
det etunenässään nostaa karjalaisuu-
den yhteydessä esille vuodesta toiseen 
Viipurin, tuon Karjalan kaupungeis-
ta historiallisesti kaikkein pohjalais-
hämäläisimmän (mutta onneksi myös 
muilla tavoin kansainvälisimmän). 
Vaan nyt siellä asuu naapuri.

Taloudellisten realiteettien vuoksi 
meillä on jo vuosikymmeniä ollut kas-
vava poismuuttaneiden väestöryhmä. 
He eivät ole lopullisesti menettäneet 
Karjalaansa, mutta työtilanteen vuok-
si tuskin palaavat pysyvästi kotiseu-
dulleen. Evakkotarina ei heihin liity. 
Tuleeko heidät siis hiljalleen menet-

tää Uudenmaan, tuon aikamme Molo-
kin kitaan? Vai voisiko Karjalasta, sii-
tä olevasta ja elävästä Karjalasta, pitää 
ääntä ja olla julkisesti ylpeä vieraalla 
maalla? Vieläpä kerrankin ilman, että 
toinen maailmansota nousee keskus-
telussa esille tavalla tai toisella. Onko 
mahdollista pitkällä aikavälillä luoda 
ja ylläpitää muuttokarjalaisten omaa 
identiteettiä?

Entä mihin tällainen pohdinta aset-
taa Karjalaisen Osakunnan? Ensisijai-
sesti Helsingin yliopistoon ja muihin 
pääkaupunkiseudun korkeakouluihin, 
se ainakin on ilmeistä. Aatteellisuus 
ei ehkä ole ylioppilaiden keskuudes-
sa muodissa, mutta jonkinlaista laa-
jempaa pohdintaa asioiden suunnasta 
tuskin on pahitteeksi toisinaan suorit-
taa. Sanoisin, että muuttokarjalaisuus 
ja ennen kaikkea karjalaisosakuntalai-
suus ovat meidän juttumme. Vaan sa-
novatko nuo sanat mitään? Siinäpä on 
tämän kysymysmerkkitäyteisen jaari-
telman ydin: Osakuntalaisena voit itse 
toimillasi vaikuttaa siihen millainen 
merkitys niille rakentuu.

Janne Kangaskesti

Pääkirjoitus
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Q
Aurinkoisena tiistaina 12.4. järjestet-
tiin mielenilmaus professori Heikki 
Hännisen tueksi, hänen tultuaan ir-
tisanotuksi professorin tehtävästään 
ja sitä kautta joutuessaan ehkä jättä-
mään myös Keskisuomalaisen Osa-
kunnan inspehtorin tehtävän.

Tilanne ei olisi voinut olla enää yh-
tään symbolisempi. Opiskelijat yli-
oppilaslakeissaan laskivat kynttilöitä 
yliopiston päärakennuksen portaille. 
Jokainen liekki sammui. Kynttilöiden 
laskun alkaessa alkoivat Suurkirkon 
kellot soida. Lopuksi laulamamme De 
Brevitate Vitae kuulosti ulkoilmassa 
ohuelta, lähes ironiselta sanomassaan. 
Olimme pieni ääni yliopiston seini-
en ulkopuolella, sen jalkojen juureen 
kantamamme (sivistyksen?) liekki 
sammui heti, kun olimme sen omista 
käsistämme yliopiston huomaan jättä-
neet. Siltä se juuri sillä hetkellä tuntui.

Hetken symbolisuutta korosti siihen 
osallistuneiden opiskelijoiden laaja 
kirjo, eri osakuntien jäsenet kanta-
alueiltaan pohjoisesta etelään ja idäs-
tä länteen. Kaikkialta maasta olemme 
tulleet pienten, monta kertaa matkan 
aikana sammuneiden, mutta joka ker-
ta uudelleen sytytettyjen liekkiemme 
kanssa. Toiveikkaasti olemme ne las-
keneet tämän yliopiston eteen, ja pyy-
täneet että se nyt vuorostaan huoleh-
tisi liekin selviämisestä: kynttilää on 
vielä paljon jäljellä.

Teemmekö virheen luottaessamme ja 
toivoessamme? Olisiko osattava olla jo 
saapuessaan kyynisempi? Pitää omas-
taan tiukasti kiinni eikä kuvitella, että 
täällä joku muukin voisi olla kiinnos-
tunut siitä, pysyykö sivistyksen ja tie-
donjanon liekki elossa vielä jatkossa-
kin, pysyykö juuri tämä tai tuo niistä 
kaikista.

Sinä tiistaina yliopiston edessä me 
olimme kuitenkin toisillemme läsnä. 
Toverin sammunut liekki sytytettiin 
aina uudelleen, ei kysytty oletko oma 
vai vieras, tunnenko sinut, olemmeko 
samalta alalta. Vastaanottajaa meillä 
ei kuitenkaan ollut. Ei kukaan sano-
nut, kuinka hienoa että olemme tämän 
toistemme edestä tehneet, jaksaneet, 
viitsineet. Sinne saivat liekkimme 
sammua, yksi kerrallaan, mutta kui-
tenkin yhdessä, yliopiston portaalle.

Outi Tiainen
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Kyllästyttääkö Helsingin haalarikan-
san alle hautautunut vappu? Onko 
alkoholivero sinustakin liian korkea 
täällä? Tuntuuko että loppuillasta pu-
hut enemmän viroa kuin suomea? Mi-
käli vastasit kyllä, voi vappu Tartossa, 
eli vironmaaksi Tartussa, olla juuri si-
nulle!

Tartun vappu on legendaarinen ja hie-
no juhla. Se ei ehkä kestä yhtä pitkään 
kuin #suomenpisinwappu Lappeen-
rannassa, (joka on lähes kolme viik-
koa!) eivätkä siihen kuulu perinteiset 
munkit ja simat. Se on kuitenkin jo-
tain sellaista, mitä jokaisen itseään 
kunnioittavan akateemisen juhlijan 
tulee kokea. Tiivistettynä Tartun vap-
pu on rakennettu juhlakulkueista ja 
puheista, juhlajuomien ja tunnelman 
nauttimisesta sekä pitkälle seuraa-
vaan aamuun kestävistä pidoista.

Osakunnassamme Tartu on ollut 
suosittu matkakohde monena vap-
puna. Tänäkin vuonna meiltä lähti 
reilu kymmenpäinen delegaatio edus-
tamaan karjalaista ilottelua yhdessä 
muiden itäsuomalaisten osakuntien 

kanssa. Jo perjantaina, päivää ennen 
varsinaisia ilonpitoja, saimme tu-
tustua paikallisten korporaatioiden 
edustajiin. Korporaatiot ovat siis si-
käläisiä, hieman meidän osakuntiam-
me vastaavia opiskelijayhteisöjä. Ete-
läeurooppalaista henkeä hehkuvasta, 
kevään villitsemästä kaupungista oli 
helppo löytää juttu- ja tanssiseuraa. 
Paikallisten ystävällisyys ja avuliai-
suus olivat ensimmäisiä asioita, jotka 
Tartu meille näytti. 

tse vappuaatto alkoi letkeästi venytel-
len itsemme ylös ystävyyskorporaati-
omme järjestämästä lattiamajoituk-
sesta. Majapaikkana toimi paikallinen 
päiväkoti, jonka tilat Vironia oli heil-
le vuokrannut. Korporaation tiloissa 
hääri koko päivän ajan korporaation 
edustajia järjestelemässä paikkoja 
kuntoon illan juhlia varten. Oli siis 
hyvä aika lähteä tutustumaan aamun 
herättämään Tartuun.

Kaupunki vilisi ylioppilaslakkeja kan-
tavia ihmisiä. Tartussahan nämä lakit 
ovat hieman erilaisia ja erivärisiä kuin 
meillä Suomessa, ja jokaisella korpo-
raatiolla on omanlaisensa lakki. Juh-
lajuomat poskahtelivat ja koko kau-
punki oli hymyä täynnä. 

Teksti: Karri Rasinmäki

Vappu Tartussa
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Päivän virallinen ohjelma alkoi juhla-
kulkueella kaupungin läpi. Kulkuee-
seen osallistuivat paikalliset opiskeli-
jajärjestöt, ja voin sanoa että meitä oli 
monta! Ihmiset tervehtivät lakeillaan 
ohikulkevaa joukkiota ja laulu rai-
kasi. Kulkue huipentui perinteiseen 
oluenjuontikilpailuun, missä eräs pai-
kallinen fuksi joi kilpaa kaupungin 
pormestarin kanssa. Lopuksi pidettiin 
vielä muutamia juhlapuheita.

Keskiyöllä jokainen järjestö avasi ti-
lansa ovet juhlivalle kansalle. Näis-
sä rakennuksissa soi elävä musiikki, 
tanssilattiat kävivät kuumana ja pu-
heensorina oli tauotonta. Opiskelijat 
olivat pukeutuneina hieman juhlalli-
semmin; haalareita siellä ei näkynyt. 
Oli mielenkiintoista vaihtaa tarinoita 
ja kokemuksia niin opiskeluista, jär-
jestötoiminnasta kuin muistakin elä-
män osa-alueista. Ne lukuisat ihmiset 
joiden kanssa pääsin tanssin pyörtei-
siin ja joiden seuraan pöydissä liityim-
me, tarjosivat jokainen syyn hymyillä 
ja juhlia tulevaa kesää. 

Itse lähdin hieman epäileväisenä Tar-
tuun. Nyt tuon reissun jälkeen mie-
tin, miksi en aiemmin ole sinne mu-
kaan rohjennut. Jos jotain haluaa ensi 
vuonna osakunnassa kokea, on se Tar-
tun vappu!
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Tarve on jotain, jota ilman meidän on 
mielestämme vaikeaa tai mahdotonta 
tulla toimeen. Todellinen tarve on jo-
tain, jota ilman ihmiselämä käy ennen 
pitkää mahdottomaksi, kuten ravinto 
tai uni. Luotu tarve on jotain, jota il-
man elämä voi olla mielekästä, mutta 
jota silti haluamme ja jonka välttämät-
tömyyteen olemme joko itse saaneet it-
semme uskomaan tai usein jokin muu 
instanssi on onnistunut istuttamaan 
meihin tarvitsemisen tunteen.

Nykyinen talousjärjestelmämme toi-
mii parhaiten kun tuotetaan ja myy-
dään mahdollisimman paljon, toisin 
sanottuna silloin kun ihmiset ostavat. 
Paras keino saada ihmiset ostamaan 
uutta on tuottaa huonolaatuisia tuot-
teita, joiden hajotessa kuluttaja käve-
lee vallitsevan kulutuskäyttäytymis-
normin mukaisesti kauppaan ja ostaa 
tilalle uuden. Kuten usein älypuhe-
linten kohdalla, vanhan esineen kor-
jausprosessi tehdään kalliimmaksi ja 
vaikeammin saatavilla olevaksi kuin 
uuden vastaavan tai paremman hank-
kiminen. Muutaman kympin hintaero 
saa uuden laitteen oston näyttämään 
yksinomaan järkevältä sijoitukselta, 
ja niinpä iso osa ihmisistä päätyy kun-
nostamisen sijaan ostamaan uuden 
tavaran rikkoutuneen tilalle. Tiedäm-
me meihin kohdistetun mainonnan 
ansiosta, ja useat varmasti omasta ko-
kemuksestakin, kuinka hyvältä tuntuu 
ostamisesta aiheutuneen onnenaallon 
lisäksi kun repussa on uudempi, te-
hokkaampi ja muodikkaampi versio 
hajonneesta hyödykkeestä – puhut-
tiinpa sitten vaatteista, älypuhelimista 
tai astioista. 

Ostohetken aikaansaamasta endorfii-
niaallosta huolimatta, suurin osa te-
kemistämme ostoksista ei silti perustu 
todelliseen tarpeeseen ensinnäkään 
siinä mielessä, että omistamme tarve-
esine olisi uuden ostohetkellä käyttö-
kelvoton. Suomessa kulutetaan muun 
muassa vuosittain 70 miljoonaa kiloa 
tekstiilejä, josta uudelleenkäyttöön 
ohjautuu vain noin 30% ja kierrätyk-
seen noin 14%. Roskikseen kuuluisi 
heittää vaate, joka on niin likainen tai 
rikki, ettei se sovellu enää vaatteeksi 
tai kierrätysmateriaaliksi uusiokäyt-
töä varten. Roskikseen heitetyt 39,2 
miljoonaa tekstiilikiloa ei valitettavas-
ti kuitenkaan koostu näitä kriteereitä 
täyttävistä rievuista.

Ennen ostovoiman sekä tarjonnan 
hurjaa kasvua tapana oli korjata rik-
koutunut vaatekappale, sillä uutta ei 
välttämättä ollut varaa ostaa tai kylä-
kaupan valikoimista haluttua tuotet-
ta ei välttämättä löytynyt laisinkaan. 
Nykyisin ympäristötietoinen ihminen 
laittaa ilmoituksen Kallio kierrättää 
-ryhmään, jonka kautta edellistä omis-

Teksti:Kaisa Kortelainen

Milloin viimeksi ostit tarpeeseen? 
– Tarve ja yhden kahvikupin politiikka
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tajaa kyllästyttämään alkanut vaate 
saa toisen käyttäjän päällä uuden elä-
män. Muodin ja vaatteiden kautta it-
sestään kertomisen kulttuurin myötä 
yhä harvempi vaate näkee enää alkun-
sa ja loppunsa saman ihmisen päällä. 
Kierrätyskulttuurin ansiota on, että 
vaikka vaate onnistuttaisiin kulutta-
maan niin sanotusti puhki, se ehtii 
jatkuvasti kasvavalla todennäköisyy-
dellä nähdä elinkaarensa aikana useita 
eri omistajia. Vaatteesta luopumisen 
syy on nykyisin yleisimmin se, ettei se 
enää miellytä kantajansa silmää kuin 
se, että vaate olisi täysin käyttökelvo-
ton ja rikki. 

Suhtautumistamme vaatteisiin sekä 
muuhun omistamaamme materiaan 
värittää väliaikaisuuden ajatus. Har-
vaan tavaraan teemme sen hankki-
essamme myös asenteellisen kaupan 
sitoua siihen ideologisella tasolla lop-
puelämäksemme. Kuvitellaan, että 
valtio olisi asettanut voimaan yhden 
kahvikupin politiikan, jonka myötä 
jokaisen kansalaisen on oikeus ostaa 
kerran elämässään yksi kahvikuppi 
uutena, ja samalla tekemämme kahvi-
kuppikauppa velvoittaisi meidät pitä-
mään samaa kahvikuppia kädessämme 
joka ikinen aamu siihen asti kunnes se 
hajoaa, jonka jälkeen itselleen olisi 
keksittävä siis korvikekuppi. Mietti-
simmekö ostopäätöstä kenties hetken 
pidempään? Suorittaisimmeko toden-
näköisesti vertailua eri kahvikuppi-
en välillä? Alkaisiko meitä kiinnostaa 
kahvikupin valmistusmateriaalin kes-
tävyys? Käsityöläisyyden arvo, val-
mistusmaa? Tulisiko juhlavasta kah-
vikupin ostohetkestä tilaisuus kertoa 
itsestään ja arvoistaan, mahdollisuus 
osoittaa tukensa tärkeinä pitämilleen 
asioille? Miten tilaisuuden ainutker-
taisuus muuttaisi suhtautumistamme 
itse ostotapahtumaan ja sen jälkeen 
tapaamme kohdella ostettua materi-
aa?

Kierrätystrendi on siis yksinomaan po-
sitiivinen ilmiö, mutta samalla se hei-
jastelee kuitenkin jotain kiinnostavaa 
myös kaikkein ekologisesti valveutu-
neimpien kansalaisten kulutustottu-
muksista. Vaihtelun kaipuu ei itses-
sään ole synti, mutta toteutuessaan 
uuden materian haalimisen kautta 
se muodostuu maapallon kestokyvyn 
kannalta sietämättömäksi. Yksi suu-
rimmista ongelmistamme on siis jat-
kuva huonolaatuisen tavaran valmis-
tus, ja näiden lähes kertakäyttöisten 
hyödykkeiden valmistuksen tukemi-
nen ihmisten kulutuskäyttäytymisen 
kautta. Elämää helpottavia, kuitenkin 
lopulta ei-välttämättömiä esineitä, esi-
merkiksi vaikka juuri kahvikuppeja, 
on niiden laadusta huolimatta tähän 
maailmaan luotu todennäköisesti jo 
satojen seuraavien vuosien tarpeisiin. 
Vaikka otettaisiin huomioon kuppi-
en ajoittainen särkyminen (huomio: 
ilman korvaa kuppi on yhä käyttö-
kelpoinen), tällä hetkellä maailmassa 
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oleva kahvikuppien määrä riittäisi ai-
van varmasti useille sukupolville täs-
tä eteenpäin. Ihminen tulee juoneeksi 
lopulta melko harvoin useasta kupista 
samaan aikaan, joten teoriassa riittävä 
määrä on yksi kahvikuppi ihmistä koh-
den. Kuka tietää, onko KeepCup vain 
välipysähdys matkalla yhden kahviku-
pin aikakauteen, jolloin teekutsujen 
vieraat ymmärtävät automaattisesti 
tulla kylään oma kahvikuppi muka-
naan. Monien muidenkin tavaroiden 
kohdalla olemme kahvikuppitilantees-
sa: tavaraa on luotu jo riittämiin. 

Kriitikon ääni jossain huutaa: mikä-
li kaikki ihmiset lakkaavat ostamasta 
uutta, yhteis- ja koko ihmiskunnan 
kehityshän pysähtyy tuotannon lop-
pumisen myötä! Totta. Tällä hetkel-
lä on huomattavasti enemmän syytä 
olla huolissaan siitä, ettei enemmistö 
kuluttajista vielä hetkeen tule ymmär-
tämään kulutustottumusten muutok-
sen välttämättömyyttä tai saati toimi-
maan sen mukaisesti. Luopuminen on 
vaikeaa, ei mahdotonta. Palatakseni 
todellisen tarpeen käsitteeseen, ihmi-
sen onnellisuutta ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä on tutkittu ja havaittu, että 
onnellisuus ei lisäänny suhteellisesti 
elintason nousun myötä. Köyhyydestä 
johtuva onnettomuus ei johdu luotu-
jen tarpeiden eli tavaroiden uupumi-
sesta, vaan elämänlaatuun välittömäs-
ti vaikuttaviin asioihin, siis todellisiin 
tarpeisiin, kohdistuvista puutteista 
kuten nälkä, hyväksytyksi tulemisen 
tunteen uupuminen tai terveysongel-
mat. Kun materian niukkuus elämäs-
sä ei ole valinta, siitä voi muodostua 
stressi. Tavaran puute ei itsessään kui-
tenkaan aiheuta ihmisessä ahdistusta. 
Niiden, joilla on onni valita omistami-
sen ja omistamattomuuden välillä, tu-
lisi rohkeasti heittäytyä keskusteluun 
luopumisen kanssa: mitä minua ym-

päröivästä tavarasta todella tarvitsen?

Tietoomme on saatettu aivan riittäväs-
ti artikkeleita ja tilastoja ilmaston läm-
penemisestä, maapallon resurssien 
ylikulutuksesta, merissä kelluvista val-
tavista roskalautoista, biodiversiteetin 
heikkenemisestä ja niin edelleen. On-
gelma ei siis ole, ettemmekö tietäisi. 
Ongelma on, ettemme toimi. Meillä 
kaikilla on ihanteemme, mutta kovin 
moni tuskin tunnustaa elämäntavoit-
teikseen henkisen ja fyysisen laiskuu-
den sekä oman materiaalisen elintason 
loputtoman noston ympäristön ja mui-
den ihmisten terveyden ja elämän kus-
tannuksella. Mikäli emme ole valmii-
ta muuttamaan länsimaisen ihmisen 
käyttäytymisen normiksi muodostu-
nutta kertakäyttö- ja uuden ostamisen 
kulttuuria omassa elämässämme, kyse 
ei ole mistään muusta kuin edellä mai-
nituiden anti-ihanteiden tulemisesta 
todeksi kohdallamme.  

Seuraavan kerran puhtaan vaihtelun-
halun iskiessä tai talvitakin kadot-
tua baari-illan jälkeen voisi olla oikea 
hetki kysyä itseltään: onkohan tähän 
maailmaan jo tuotettu ja kertaalleen 
myyty vaatetta, joka pitäisi minut läm-
pimänä? Kuinka monta päivää kirppu-
toritakin kanssa pärjäisimmekään – ja 
olisimmeko noiden päivien aikana rat-
kaisevasti onnettomampia?
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Peruskoulun loppupuolella ajattelin, että 
hakisin ehkä lukion jälkeen Jyväskylään 
lukemaan historiaa. Läpi yläasteaikani 
visioni tulevaisuudesta olivat olleet vähäi-
set ja sitäkin epämääräisemmät. Lukioon 
mennessäni en osannutkaan vielä sanoa, 
mitä haluaisin tehdä lukion jälkeen. Vaih-
toehdot olivat vielä auki. Enhän minä edes 
tiennyt, mikä minua kiinnosti.

Lukion ensimmäisen vuoden syksyllä kek-
sin itselleni yhden vaihtoehdon. Jos en 
keksisi mitään muuta, voisin hakea opiske-
lemaan saksaa. Se oli sentään lempiainee-
ni. Joku lukiokaverini mainitsi tietävänsä 
tai tuntevansa jonkun, joka opiskeli kään-
täjäksi. Kyseinen henkilö oli kuulemma 
sanonut kääntämistä mielenkiintoiseksi. 
Vielä noihin aikoihin taisin kuvitella, että 
kääntäminen on tylsää.

Lopulta tästä vaihtoehdosta muodostui ai-
noa minua kiinnostava hakukohde. Visiot 
kirkastuivat alkaessani ajatella, että haki-
sin opiskelemaan saksaa ja että minusta 
tulisi kääntäjä. Selvitin vaihtoehtoni, joita 
oli neljä kappaletta. Ne olivat Helsingin 
yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yli-
opisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Vaihtoehdoista ylivoimaisimmaksi muo-
dostui pääkaupunkimme, jonne olin hai-
kaillut jo aiemmin. Se vain tuntui hyvältä 
vaihtoehdolta. Ehdin tosin hetken verran 
harkita Tamperetta parhaimpana vaihto-
ehtona ja jonkin aikaa pohdin jopa sitä, 
olisiko sittenkään kannattavaa jättää Jo-
ensuu taakse. Helsingin yliopisto oli kui-
tenkin ensisijainen hakukohteeni viime 
kevään yhteishaussa.
Kesäkuun loppupuolella selvisi, että pää-
sin Helsinkiin opiskelemaan saksaa. Yksi 
unelma kävikin toteen. Parasta tässä kai-
kessa on se, että peruskoulussa ollessa-
ni saksa ei ollut edes ollut ensisijainen 
valinnaisaineeni. Olisin halunnut lukea 

ranskaa, mutta ryhmää varten ei saatu tar-
peeksi paljon oppilaita. Minun täytyi tyy-
tyä varavalinnaiseeni, josta sitten innos-
tuinkin. Se oli onnekasta sattumaa, sillä 
en tiedä mitä opiskelisin, jos olisin saanut 
ranskan valinnaisaineekseni.

Syyskuussa oli aika muuttaa reilun neljän-
sadan kilometrin päähän kotoa. Kontio-
lahti vaihtui Vantaaseen. Minua huvittaa 
tässä se, että en koskaan kokenut itseäni 
kontiolahtelaiseksi, sillä kävin suurimman 
osan koulusta Joensuussa olematta kui-
tenkaan joensuulainen. Nyt asun Vantaal-
la tuntematta itseäni vantaalaiseksi, mutta 
en tietenkään ole helsinkiläinen.

Syksyllä epäilin aluksi, olinko sittenkään 
tehnyt oikean valinnan. Minulla oli koti-
ikävä ja mietin, sopeutuisinko koskaan. 
Voisinko minä kotiutua tänne? Eihän 
tämä ollut koti. Mietin, että mitä jos muut 
olisivatkin paljon minua parempia. Entä 
jos koko opiskelupaikan saaminen olikin 
vain järjettömän hyvää tuuria?

En oikeastaan osannut odottaa mitään, 
koska en tiennyt mitä odottaa. Ehkä juu-
ri siksi minusta tuntuu, että kaikki meni 
paremmin kuin hyvin. Minä sopeuduin, 
minulla on koti täällä ja voin sanoa kuu-
luvani tänne. Mietin ehkä vieläkin välillä 
oman kielitaitoni riittävyyttä, mutta alun 
vaikeudet on selätetty. Syksyllä järjestetyn 
erillisen kokeen jälkeen sain opinto-oikeu-
den saksan kääntämiseen, joten opiskelu-
unelma täyttyi kokonaan.

Nyt voin hyvillä mielin sanoa, että kannatti 
uskaltaa jättää tuttu ja turvallinen Pohjois-
Karjala taakse ja siirtyä Uudellemaalle. 
Miten paljon olisinkaan menettänyt, jos en 
olisi nähnyt Helsinkiä niin houkuttelevana 
vaihtoehtona! Jos olisin hakua tehdessäni 
tullut toisiin ajatuksiin, olisin tällä hetkellä 
Tampereella. Onneksi en ole.

Minä lähdin Uudellemaalle

Teksti: Alina Riionheimo
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Kohta on kesä ja onnekkaimmilla myös 
lomaa – eli luppoaikaa! Pääkaupun-
kiseudulla lomailevien iloksi halusin 
vähän kartoittaa, mitä Helsingissä oi-
keastaan voi tehdä mahdollisen tylsyy-
den välttämiseksi. Perusajatuksena on 
opiskelijan kukkarolle sopivat hinnat 
ja helppo saavutettavuus. Oma suun-
nitelmani on pakata reppuun eväät 
ja lähteä tutkimaan nykyistä kotikau-
punkia. 

Entisenä pikkukaupungin tyttönä ja 
viimeisimmän Lieksa-vierailun myötä 
havahduin tänä keväänä siihen, etten 
osaa käyttää kaupunkitilaa ajanviete-
tarkoituksessa. Aina on menossa jon-
nekin tai tulossa jostakin eikä oikein 
missään muualla osaa vain olla kuin 
kotona. Niinpä olenkin tänä keväänä 
mennyt kirjoitushommien kanssa kah-
vilaan ja kirjastoon. Kuulostaa kliseel-
tä mutta on oikeasti kivaa! Kouluhom-
mat saa onneksi jättää kesällä kotiin 
mutta kahviloista ajattelin jatkossakin 
nauttia vaikka kirjan kanssa. Senaatintorin laidalle juuri avattu uusi 

Helsingin kaupunginmuseo tutus-
tuttaa paikallisia ja muualta tulleita 
Helsingin historiaan. Samassa yhtey-
dessä on myös lasten museo, joka ai-
nakin minusta oli hauska. Erikoisuu-
tena museossa oli suuri oleskelutila, 
joka on tarkoitettu kaupunkilaisten 
hengailupaikaksi. Sinne voi mennä 
läppärin kanssa tekemään töitä tai 
hengailemaan kavereiden kanssa ja 
ottaa vaikka eväät mukaan. Oleskelu-
tila jatkuu myös sisäpihalle, jossa voi 
nauttia vanhojen rakennusten luomas-
ta tunnelmasta ja Kruununhaan arkki-
tehtuurista. Museon tiloihin voi vaikka 
pistäytyä lepuuttamaan jalkojaan, jos 
(näyteikkuna)shoppailu Torikortte-
leissa alkaa väsyttää. 

Teksti: Milla Nissinen

Kesäkivaa Helsingissä
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Jos haluttaa lähteä keskustan ulko-
puolelle, kannattaa suunnata Etelä-
Haagaan Alppiruusutarhaan. Ret-
kipaikka-sivustolla kerrotaan, että 
Ruusutarhassa kannattaa vierailla ke-
säkuun ensimmäisten viikkojen aika-
na. 

Puistot. Ne vain ovat mahtavia. Kave-
reiden kanssa voi lähteä viettämään 
kesäpäivää puistoihin piknikin tai pi-
hapelien merkeissä. Vallilasta katsoen 
matalan kynnyksen kohde on vierei-
nen puisto Kumpulan kartanon, siir-
tolapuutarhan ja Limingantien välissä. 
Siitä on kätevästi lyhyt matka Kumpu-
lan maauimalaan, jossa saa kuulemma 
uiskennella paremmin omassa rau-
hassa kuin esimerkiksi Uimastadionin 
maauimalassa.

Kaupunkiretkiä ja kiertoajeluja voi 
omatoimisesti toteuttaa helposti ja 
halvalla matkakortin avulla. Myöskään 
muualta tuleville vieraille tämä lysti ei 
kustanna suuria: Helsingin sisäinen 
vuorokausikortti maksaa ensimmäi-
sen vuorokauden osalta 8 euroa ja siitä 
eteenpäin 4 euroa vuorokaudessa. Ja 
sillähän saa ajella niin paljon kuin hu-
vittaa! Sadepäiväkin menee mukavasti 
kun ajaa kaikki ratikkalinjat läpi. Esi-
merkiksi Käpylässä 1-ratikan päätepy-
säkillä voi pyörähtää ja käydä kahvilla 
lippakioskilla, tai sitten voi jalkautua 
pällistelemään Puu-Käpylän kauniita 

1920-luvulla rakennettuja puutaloja. 
4-ratikan päätepysäkillä Munkkinie-
messä puolestaan pääsee merenran-
taan ja lähistöltä löytyy ravitsemusliik-
keitä jos nälkä pääsee yllättämään. 

Kruunuvuoren huvilat ovat jo vähän 
kulttimaineessa oleva Helsingin näh-
tävyys. Kyseessä on Laajasalossa si-
jaitseva vanha kaupunginosa, jonka 
hienot huvilat ovat historian tiimel-
lyksessä jääneet autioiksi ja hylätyiksi. 
Alue vaikuttaa kuvien ja blogitekstien 
perusteella vaikeakulkuiselta, mutta 
erittäin kiinnostavalta. Lähelle pääsee 
bussilla Herttoniemen metroasemalta.

Jos ei muuta keksi tai kesäbudjetti riit-
tää juuri ja juuri UniCafe-päivälliseen, 
voi Helsingin kesästä nauttia myös 
pyöräillen. Kaupunki näyttää aika eri-
laiselta pyörän satulasta kuin bussin 
tai ratikan ikkunasta. Jos eväretkeily 
ei kiinnosta tai kaipaat urheilullisem-
paa retkeä, suosittelen pyöräilemään 
kaupungin ympäri niin läheltä rantaa 
kuin vain pääset. Tässä riittää puuhaa 
useammallekin päivälle, ainakin jos 
pysähtyy välillä ihailemaan merta ja 
saaria. Pohjoisrannasta pääsee tunnel-
malliseen Tervasaareen, Kaivopuiston 
ranta-alueelta näkee hyvin ulapalle, 
Hietsun lähellä Lapinlahden sairaalal-
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la voi käydä hankkimassa kylmiä vä-
ristyksiä mielisairaalatunnelmasta ja 
Meilahden kallioilta näkee korkealta ja 
kauas merelle, Mäntyniemeen ja Seu-
rasaareen. Meilahdesta löytyy muuten 
myös frisbeegolfrata ja lähellä on iha-
na kahvila Regatta.

Saarista puheen ollen, hyviä kesäkoh-
teita on paljon Helsingin saaristossa. 
Itä-Suomesta kotoisin olevalle meri ja 
sen saaret ovat aika eksoottinen koke-
mus. Saaristo vetääkin puoleensa mut-
ta tuntuu hankalasti saavutettavalta 
kun ei ole venettä eikä tunne ketään, 
jolla sellainen olisi. Onneksi moniin 
saariin pääsee reittiliikenteellä ja vie-
läpä varsin edullisesti.

Helpoin ja tunnetuin kohde on tieten-
kin Suomenlinna. Jos et ole koskaan 
käynyt, kannattaa viimeistään tänä 
kesänä mennä. Lauttoja menee usein, 
joten “Suokkiin” voi mennä koko päi-
väksi tai sitten vain pistäytyä. Jännit-

tävimmältä retkikohteelta vaikuttaa 
tänä vuonna yleisölle avattu Vallisaa-
ri. Saari on ollut 1500-luvulta lähtien 
linnoitettu ja viime vuosikymmenet 
Puolustusvoimien käytössä. Alueelle 
on saanut rauhassa kehittyä hyvin mo-
nimuotoinen luonto.  Jos siellä pysyy 
yleisölle tarkoitetuilla reiteillä ja käyt-
täytyy siivosti, ei tarvitse pelätä että 
historialliset räjähteet poksahtavat ja-
lan alla. Sekä Suomenlinnaan että Val-
lisaareen pääsee Kauppatorilta.

Vartiosaari on houkutellut retkikoh-
teena jo viime kesästä alkaen ja tänä 
kesänä se täytyy nähdä, varsinkin nyt 
kun alueen tulevaisuus nykytilassaan 
on kysymysmerkin alla. Saarelle pää-
see kätevästi reittiliikenteellä Hakanie-
mestä, Herttoniemestä ja Vuosaaresta. 
Aikataulut ja hinnat näet Suomen Saa-
ristokuljetuksen nettisivuilta. 



16 17

Enimmäkseen etelänmatkalaisia Län-
siterminaalin ja Pasilan aseman välillä 
kuljettava raitiovaunu 9, tuttavallisem-
min viharatikka, ei stereotyyppisestä 
asiakaskunnastaan johtuen ole mi-
kään kansansuosikki, tai ainakaan sillä 
ei useinkaan haluttaisi matkustaa jos 
muita vaihtoehtoja on olemassa. Siis-
pä keskellä kaunista toukokuun tors-
taita oli syytä lähteä oikealla, sopivan 
kyynisellä viha-asenteella ottamaan 
selkoa kohutun liikennevälineen sie-
lunelämästä täyden kierroksen ajaksi.

Päivä on jo ennen puoltaväliään läm-
min, melkeinpä kuuma. Pasilan ase-
man pysäkillä odottajia on lisäkseni 
vain kaksi. Vaunu näyttää ja tuntuu 
autiolta ja surulliselta. Mietin itsek-
seni, että noinkohan tulijoita mahtaa 
tällaiseen aikaan montaa olla matkan 
varrellakaan. Metrosta tuttu ilmiö 
toistuu: ne muutamat harvat jotka 
kyydissä ovat, syventyvät nopeasti pu-
helintensa ihmeelliseen maailmaan 
huomaamatta varmaan lainkaan, mi-
ten kaunis päivä ikkunan ulkopuolella 

on. Tai saattaa tietenkin olla, että näil-
lä ihmisillä on juuri nyt kiireempi kuin 
minulla. Päätän jälleen tekeytyä seu-
rani kaltaiseksi ja kaivan puhelimen 
esiin. Laitan musiikin soimaan korvis-
sani niin hiljaiselle, että kuulen kaiken 
mitä ympärilläni tapahtuu. Kun vain 
mitään tapahtuisi.

Keskustaan ja rautatieasemalle asti 
on niin hiljaista, että alan jo melkein 
katua tätä kuolleelta vaikuttavaa ajan-
kohtaa. Matkalla ei tapahdu mitään, ei 
yksinkertaisesti yhtään mitään. Paitsi 
että vanhanmallisen vaunun eteiseen 
on väkisin ahdettu kahdet lastenrat-
taat, joiden kyytiläiset huutavat kuin 
syötävät, ja sekin on varsin lievästi 
ilmaistu. Heidän vieressään nuori pa-
riskunta selvittelee erimielisyyksiään 
lähes ääneti, ja tunnelma heidän välil-
lään vaikuttaa juuri siltä että “nautin 
tästä”. Ei se mitään, niin minäkin. Ai-
nakin alan vähitellen uskoa että kyllä 
tästä vielä jutun arvoinen reissu tulee.

Kesäpäivä viharatikassa

Teksti: Santeri Matikka
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Sitten se tapahtuu. Kuten odottaa saat-
taa, Rautatieasemalla sisään paukkaa 
väkeä laukkuineen niin paljon, että 
hyvä kun ovet menevät kiinni, eikä ai-
nakaan istumapaikkoja enää riitä kai-
kille. Yhtäkkiä ympärillä on ääntä niin 
paljon, ettei puheesta saa mitään sel-
vää. Tunnelma on kuitenkin juuri niin 
iloinen kuin kesällä kuuluukin, mikä 
johtuu varmasti siitä, että suurin osa 
näistä ihmisistä näyttäisi olevan mat-
kalla oikein ulkomaille. Kohti ääretön-
tä, ja sen yli! Fiilis on kaikilla niin ka-
tossa, että alan tuntea sympatiaa näitä 
matkustavaisia kohtaan. Viharatikka-
nimitys tuntuu niin epäoikeudenmu-
kaiselta ja paikkansapitämättömältä. 
Mutta kunpa tässä kohtaa tietäisin 
kuinka väärässä lopulta olenkaan.

Länsiterminaalia lähestyttäessä väki 
alkaa siirrellä kantamuksiaan ja liikeh-
tiä levottomasti. Suomalaiseen tapaan 
kaikki haluavat ulos ensimmäisinä, ai-
van kuin pelkäisivät ilman kyynärpää-
taktiikkaa jäävänsä tämän kulkupelin 
vangeiksi ikuisiksi ajoiksi. Hätäisim-
mät säntäävät vapauteen jo Bunkkerin 
pysäkillä, mutta suurin osa malttaa 
mielensä terminaaliin asti. Siellä vau-
nu tyhjenee ja jään ainoana istumaan 
hiljaa paikalleni. 

Nainen astuu tyhjään vaunuun sen nä-
köisenä että jokohan tänne saa tulla. 
Sitten tulee kaksi lisää, muutama mat-
kalaukku. Eikä aikaakaan kun vaunu 
on jälleen loppuunmyyty. Mainittavaa 
örvellystä ei matkalaisten keskuudessa 
esiinny, mutta ehkä sillä on merkitys-
tä, että on vasta alkuiltapäivä. Ihmiset 
vaikuttavat lähinnä väsyneiltä, tuo-
misiakin on mukanaan vain harvalla. 
Oven vieressä vastapäätäni istuva mies 
katsoo minua silmiin pitkän aikaa, 
yhtaikaa eksyneen ja kyllästyneen nä-
köisenä. Aivan kuin hänkin aavistaisi 
matkan olevan vasta puolivälissä.

Matkalla kohti Pasilaa vaunu ei juuri 
tyhjenekään keskustassa. Kaisanie-
messä sisään pelmahtaa ryhmä selväs-
ti jo lomatunnelmissa olevia koulupoi-
kia, joiden jutuista riittääkin riemua 
loppumatkaksi. “Mä oon käyny Lint-
sillä kolme kertaa nyt. Aijaa no mä oon 
käyny Hesassa kahesti. Missä Hesassa 
ootsä niinku jostain landelta vai?” Sitä 
kakofonian määrää. Äkkiä yksi pojista 
tekee lähempää tuttavuutta vaunun 
lattiatason kanssa niin että lippis len-
tää päästä. En pääse selvyyteen, onko 
kyse kaatumisesta vai break dance 
-esityksestä.

Kallion kulmilla alan ymmärtää, mik-
si viharatikka on viharatikka. Ehkä 
pilkkanimi sittenkin on ihan aiheel-
linen. Ja ehkä se ei johdu pelkästään 
olutturisteista. Hurstin valinnan koh-
dalla sisään nousee pari herrasmiestä, 
jotka todennäköisesti nauttivat joka-
päiväisen leipänsä mieluummin nes-
temäisessä muodossa. Vähällä onkin, 
etten joudu havainnoimaan asiaa itse 
tarkemmin: vaunu on tupaten täynnä 
ja vieressäni seisova mies heiluu kuin 
heinäseiväs. Eipä asiassa muuten mi-
tään raskauttavaa, mutta miehellä vain 
sattuu olemaan avattu keskioluttölkki 
kädessään ja käsi taas sattuu olemaan 
juuri sopivasti pääni yläpuolella. Tun-
nen suurta helpotusta kun mies muu-
tamaa pysäkkiä myöhemmin poistuu 
ja isommilta ongelmilta vältytään.

Loppumatka halki Kallion ja Vallilan 
sujuu varsin rauhallisesti, lähes yhtä 
tylsissä merkeissä kuin alkoikin. Mut-
ta toisin kuin vielä alussa, nyt olen vain 
hyvilläni siitä, ettei tapahdu mitään. 
Eiköhän tässä ollut tarpeeksi tapahtu-
maa yhdelle päivälle.
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Nimesi & koulusi eli missä ja mitä 
alaa opiskelet?
Heidi Sorsa, opiskelen Helsingin yli-
opistossa psykologiaa.

Milloin tulit osakunnalle?
Syksyllä 2012.

Mitkä ovat parhaat osakunta-
muistosi?
Parhaat muistot ovat fuksisitseiltä, 
siellä oli tosi mukava meininki. Toki 
myös Fazer-ekskulla oli kivaa, koska 
niin paljon suklaata!

Mottosi?
Everything is possible if you just 
believe.

Oudoin tekemäsi asia?
Kävelin veljeni kanssa jäätelöautolle ja 
takaisin yli neljä kilometriä 30 asteen 
pakkasessa, koska oli vain aivan pakko 
saada jäätelöä.

Mikä on suosikkipaikkasi Helsin-
gissä? 
Pikku-Huopalahti. Käyn siellä aina 
välillä lenkillä ja pidän sen miljööstä. 
Se on vähän niin kuin pikkukylä suur-
kaupungin sisällä.

Jos saisit minuutin puheaikaa tv-
lähetyksessä, joka näytettäisiin 
maailman joka kolkkaan, mitä 
sanoisit ihmisille?
Pitäkää huolta toisistanne!

Kysymykset:Kaisa Kortelainen

Yllätyskysely?
??
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Tämä juttu kertoo rahasta, vain ja 
ainoastaan rahasta. Pidin koko opis-
keluajan tarkkaa kirjanpitoa, kuinka 
paljon rahaa kuluu pääkaupunkiseu-
dulla elämiseen. Kiireisimmille vas-
taus yhdellä luvulla on 63 112,39 eu-
roa. Luku siis sisältää kaikki menot, 
mitä elämiseen kului ajalta 1.8.2009–
8.6.2015 eli 2 138 vuorokaudelta. Sa-
massa ajassa sain valmiiksi diplomi-
insinöörin tutkinnon. 

Tämän jutun pohjatyö aloitettiin seit-
semän vuotta sitten, kun muutin Hel-
sinkiin ja aloitin opiskelut Teknillises-
sä Korkeakoulussa. Tarkoitus oli laskea 
kaikki menot ja selvittää, kuinka pal-
jon rahaa eläminen Helsingissä vaatii. 
Kuluja seurattiin kirjaamalla jokainen 
ostettu tuote, palvelu ym. taulukkoon 
päivittäin. Kirjatut hinnat ovat osto-
hetkellä olleita hintoja ja rahan arvon 
muutosta ei ole otettu huomioon. Mer-
kittävin asia, mistä ei ole erikseen tau-
lukoita, ovat verot. Taulukoinnilla ei 
ollut tarkoitus rajoittaa rahan käyttöä 
enkä budjetoinut erikseen, kuinka pal-
jon saa käyttää ruokaan, vaatteisiin tai 
muihin hankintoihin. Tarkka seuranta 
toki ohjaa rahankäyttöä ja paljastaa, 
mihin rahaa kuluu. Koko tänä aikana 
seurasin menoja kuukausi- ja vuosita-
solla. Tuloja en seurannut läheskään 
yhtä tarkasti ja niihin tämä tarina ei 
ota kantaa.

Tarkasta kirjanpidosta huolimatta ra-
hankulutus kasvoi ajan kuluessa. Lie-
neekö syynä elintason kasvaminen vai 
kyllästyminen kaikkein halvimpaan 
ruokaan, mutta pikkuhiljaa rahan ku-
lutus lisääntyi. Kuitenkin jaksan häm-
mästellä sitä, miten vielä muutama 
vuosi sitten noin 150 eurolla sai kuu-
kauden kaikki ruuat ja juomat.

Kokonaiskulut

Kaiken kaikkiaan rahaa siis kului 
63 112,39 euroa, mikä tarkoittaa kes-
kimäärin 893,08 euroa kuukaudes-
sa ja 29,52 euroa päivässä. Menojen 
kasvamista kuvaa hyvin se, että kah-
den ensimmäisen lukuvuoden aika-
na kuukausikulutus oli 757,69 euroa. 
Asuin koko opiskeluajan osakunnan 
pienessä yksiössä, jonka vuokra oli 
keskimäärin 285,46 €/kk. Syömiset 
ja juomiset veivät kuukaudessa 215,79 
euroa. Tämä tarkoittaa, että kaikkeen 
muuhun meni kuukaudessa 391,83 eu-
roa. Sisältäen siis matkustamisen, har-
rastamisen, vaatteet, huonekalut, pu-
helinlaskut ja kaikki mihin elämisessä 
rahaa ikinä kuluukaan.

Suurin osa menoista (56 %) koostuu 
asumis- ja ruokakuluista. Vuokran 
suuruus määrittää siis suurelta osin, 
kuinka paljon rahaa kuluu ja asu-
miskulut olisivat olleet ratkaisevas-
ti suurempia, jollen olisi voinut asua 
osakunnan edullisessa asunnossa Val-
lilassa. Opiskelu – eli se syy, miksi alun 
perin muutin Helsinkiin – on vain pie-
ni osuus kokonaiskuluista; mm. osa-
kuntatoiminta ja muu opiskelijaelämä 
vaativat enemmän rahaa. ”Opiskelu”-
kohdan alle kuuluvat lukuvuosimaksut 
ja kirjat ym. suoraan opiskeluun liit-
tyvät asiat. Niistä ei loppujen lopuksi 
koostu suurta summaa. Esimerkiksi 
toiminta Karjalaisessa Osakunnassa 
on vaatinut veronsa myös lompakosta. 
Jäsenmaksu on pieni, mutta juhlat ja 
tapahtumat vievät voimat ja hieman 
rahaa. Kaiken kaikkiaan osakuntaelä-
mä on vaatinut 1153,60 euron rahalli-
sen panostuksen. 

Mutta kuten arvata saattaa kaikki vai-
kuttaa kaikkeen ja esimerkiksi osa-

Elämisen hinta

Teksti: Heikki Karvinen
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kuntatoimintaan panostaminen näkyi 
positiivisesti asumiskuluissa. Tämä 
tarina ei myöskään kerro, ovatko ra-
halliset sijoitukset muutenkaan olleet 
kannattavia. Maksetun asian arvoa ei 
aina voi mitata pelkästään rahassa. 

Syöminen ja juominen

Kaiken kaikkiaan syömiseen ja juo-
miseen kului reilu 15 000 €, mikä te-
kee 7,07 €/päivä. Laskelma sisältää 
kaikki syömiset ja juomiset, jotka on 
maksettu itse. Lista ei siis kerro tar-
kasti, mitä itse olen syönyt, vaan mis-
tä olen maksanut. Esimerkiksi kotona 
Pohjois-Karjalassa käyminen pienen-
tää ruokakuluja, mutta lisää matka-
kuluja. Näiden tulosten perusteella 
voidaan laskea, kuinka montaa päivää 
pitää viettää äidin patojen ääressä, 
että matkakulut (tässä tapauksessa ju-
naliput Joensuuhun) tulee kuitattua. 
Kun edestakainen junamatka maksoi 
keskimäärin 62,44 €, niin perille pi-
tää viettää vähintään 9 vuorokautta tai 
vaihtoehtoisesti ottaa evääksi tarpeek-
si paljon ruokaa.

Taulukointia tehdessä huomasi, että 
peruselintarvikkeet eivät itsessään ole 
kalliita ja elossa pysyy edullisestikin. 
Ruoka- ja juomakuluja heittelee enem-
män viihteellä käyminen sekä kaiken-
laiset herkut; jäätelöt, karkit ja muut 
sellaiset. Opiskelijahintainen lounas 
laskee merkittävästi ruokailuun kulu-
vaa rahamäärää. Alla olevaan tauluk-
koon on listattu esimerkkejä eri syötä-
vistä ja juotavista.

Matkustaminen – eli paikasta 
toiseen kulkeminen

Matkustamiseen kului kuudessa vuo-
dessa noin 6000 €, mikä sisältää juni-
en, bussien, taksien, laivojen, lentoko-
neiden ym. käytön ja myös esimerkiksi 
polttoainekulut. Summa tarkoittaa 
noin 1000 € vuodessa. Esimerkiksi 
Helsinki–Joensuu väliä kuljin junalla 
84 kertaa (42 edestakaista matkaa). 
Pelkästään omaan autoon turvautu-
minen maksaisi huomattavasti enem-
män. 1000 € saa melkein kulumaan jo 
pelkästään vakuutuksiin, veroihin ja 
katsastukseen. Pyöräilyn kustannuk-
set sen sijaan on sijoitettu harrastus-

Poimintoja ruoka-ja juomamenoista.
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ten sekaan. Lenkkeilin nimittäin sa-
malla pyörällä, jota käytin muihinkin 
ajoihin, joten päätin laittaa pyöräily-
kulut harrastuksiin.

Oliko tässä kaikessa mitään 
järkeä?

Mitä näistä tuloksista voi päätellä? Lu-
vut edustavat vain yhden henkilön ra-
hankäyttöä, mutta niistä voi arvioida 
kuinka paljon rahaa eläminen pääkau-
punkiseudulla suurin piirtein kustan-
taa. Arviota helpottaakseni kuukau-
sikulut ilman asumismenoja olivat 
607,62 €. Lisäämällä vuokran tuohon 
summaan saa jonkinlaisen käsityksen 
rahan menosta. Kyseessä on nimen-
omaan keskiarvo, sillä kulut vaihteli-
vat  kuukausittain välillä suurestikin.

Toinen pohtimisen arvoinen asia on 
tällaisen taulukoinnin järkevyys. Kiel-
tämättä työläs menetelmä, joka kan-
nattaa ehdottomasti tehdä pienissä 
erissä. Muutaman päivän vanhojen 
ostosten muistelu on työlästä ja ison 
kuittipinon läpikäyminen ankea teh-
tävä. Kulujen seuraaminen helpottaa 
kuitenkin ennustamaan, miten pal-
jon rahaa on hyvä olla käytettävissä ja 
mitä kaikkea on vara hankkia. Tämä 
oli ehdottomasti vaivan arvoinen selvi-
tys. Menojen lisäksi on hyvä pitää tulot 
mielessä ja sovittaa rahan kulutus sen 
mukaan. Menojen pienenä pitäminen 
ja jatkuva säästäminen eivät ole itseis-
arvo ja kaikkea ei ole järkevää mitata 
rahassa.

Kaikki erityyppiset menot kuuden vuoden ajalta. Asuminen ja ruoka vievät yli 
puolet kustannuksista. Opiskeluun suoraan tarvittava raha määrä on vain
 2 % kokonaiskuluista.
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Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala 
kaikkivaltias, ja kaukaa viisas. Niin-
pä hän oli aikoinaan antanut kirjai-
lijan kirjoittaa teokseensa alkusanat, 
jotka saatoin anastaa tämän tarinani 
avaukseksi. Tarkoitukseni on kertoa 
vaatimattoman elämäni vähäisistä vai-
heista, jotka ovat totista totta, niin tot-
ta kuin nimeni on Christoffer Teppo-
Juhani Stenfors.

Synnyin eräänä synkkänä ja myrskyi-
senä yönä tuhatyhdeksänsataajajo-
tain tuolla kauniin, mutta kaukaisen 
maakuntamme erään syrjäisen vaaran 
rinteellä, susien ja karhujen ympä-
röimään vaatimattomaan savutupaan. 
Yksivuotiaana poimin ensimmäiset 
marjani. Kaksivuotiaana ongin ensim-
mäisen kalani. Kolmevuotiaana am-
muin ensimmäisen hirveni. Sitten ei 
oikeastaan tapahtunut mitään, satun-
naista pontikkatehtailua lukuun otta-
matta, kunnes kirjoitin ylioppilaaksi 
kolmen ja puolen L:n papereilla ja 
pääsin opiskelemaan Helsinkiin (viisi 
vuotta myöhemmin).

Aloitin ensimmäisen fuksivuote-
ni myöhempien aikojen epäpyhän 
A?!&§#:DDD-opiston saleissa kone-
tekniikkaa Panzerkampfwagen-linjalla 
opiskellen. Sitten tajusin olevani teek-
kari. Hukutin murheeni viinamereen. 
Heräsin pari vuotta myöhemmin ka-
tuojasta Tampereen Hervannassa ja 
karkasin saman tien maailmalle pa-
rantamaan fyysistä ja moraalista kra-
pulaani. Kotiuduin seitsemän vuotta 
myöhemmin Ranskan muukalaisle-
gioonasta. Honneur, Fidélite et Pinot 
noir. Päätin aloittaa alusta. Pääsin 

sisään Helsingin yliopistoon opiske-
lemaan elegantiikkaa ja elämää hu-
manistiseen tiedekuntaan. Siitä alkoi 
uudestaan elämäni ja tarinani.

Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala 
kaikkivaltias, ja kaukaa viisas. Niinpä 
hän oli aikoinaan antanut maanpäälli-
sen edustajansa Ruotsin kuningattaren 
perustaa mahtikäskyllään osakunnat. 
Yliopistoon päästyäni ja opintoihini 
perehdyttyäni päätin seurata susien 
ulvontaa ja karhujen karjuntaa Lii-
sankadulle, missä ikihonkien kätköis-
sä ja suurpetojen piirittämänä sijaitsi 
Karjalainen Osakunta. Lymyilipä siitä 
kerrosta alempana yksi mörkökin, tai 
näin ainakin osakunnan itseäni van-
hemmat runonlaulajat tiesivät lausua, 
niin luikuria lurittaa. 

Koin osakunnan taianomaisen tunnel-
man heti kotoisaksi: salin avarat salot, 
keittiön korkeat pullovuoristovyöt ja 
miesten vessan pisuaarin kuohuvat 
kosket. Nurkissa vilisti myös ystäväl-
lismielisiä taruolentoja, kuten maahi-
sia, kymäläisiä ja wiipurilaisia. Kaikki 
tämä oli toki vielä esihistoriaa, eli sii-
tä ei löydy googlaamalla juuri mitään. 
Päätin tulla vielä (ja yhä) uudestaan. 
Tuuminpa ottavani vastaan myös py-
hän vihkimyksen eli virkanakin sydä-
meeni. Tähän oli hengellismateriaalis-
ta tarvetta jo sikälikin, että HOAS-lotto 
oli heittänyt minut, poloisen uusiofuk-
sin, soluasuntoon Jakokannelmäkeen. 
Sieltä kaipasin lähemmäksi sivistystä, 
eli tässä tapauksessa keskustakampus-
ta, ei sitä kattosaunaa1.

Seikkailu kutsui minua...

Muisteluni: Osa I

Teksti: Christoffer Stenfors

1   On toki aikamme turmelluksen koko kuva, että sivistystä ei edes kattosauna ole 
saanut pitää nimessään, vaan se on markkinatalouden mutu-määritteisesti vaihdet-
tu joksikin potenssipitoiseksi. Kuka maksava tyhjäntoimitusjohtaja tai muu rahakas 
AEE-asiakas muka etsiytyisi sivistyksen äärelle? Niin meiltä kielletään maa ja taivas, 
tai tässä tapauksessa maan sisälle piilotettu kellarisauna ja taivaisiin kurkottava 
kattosauna.
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Eloa Liisankadulla. Iltakymmenen uhkaavasti lähestyessä tiloistapoistumis-
käsky on juuri kajahtanut suun- ja kanteleensoittajan suureksi harmiksi.
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Tennismaailman huipulle 
hinnalla millä hyvänsä

Tenniskausi on nyt parhaimmillaan.  
Toukokuussa pelataan Ranskan avoin 
tennisturnaus ja se kaikista legendaa-
risinkin turnaus – Wimbledonin ten-
nisturnaus – kesäkuun lopulla. Ten-
nis on yksi maailman suurimpia ja 
seuratuimpia urheilulajeja, ja eittä-
mättä turnauksien ympärillä liikkuvat 
suuret setelit. Turnausten palkintora-
hat ovat huikeita. Lajin korkeimmat 
palkintorahat jaetaan Grand Slameis-
ta legendaarisimmassa – unelmien 
Wimbledonissa. Tänä vuonna mies-
ten kaksinpelin voittaja kuittaa it-
selleen 1 880 000 puntaa (pyöreästi 
2 723 000 USD). Myös naisten kak-
sinpelin voittaja kuittasi saman voitto-
summan – ovathan palkintorahat ol-
leet Wimbledonissa miesten ja naisten 
sarjoissa yhtä suuret jo vuodesta 2007. 

Lajin huipuilla ei ole pikkurahasta pu-
laa. Esimerkiksi vuosia lajin huipulla 
ollut sveitsiläinen Roger Federer tie-

naa vuodessa muhkeat 56,2 miljoonaa 
sijoittuen maailman parhaiten palkat-
tujen urheilijoiden listalla sijalle seit-
semän. Enemmän tienaavaan kuusik-
koon sijoittuvat golffari Tiger Woods, 
koripalloilija Kobe Bryant, jalkapalloi-
lija Lionel Messi, koripalloilija LeBron 
James, jalkapalloilija Cristiano Ronal-
do ja heistä kaikkein eniten tienaava 
nyrkkeilijä Floyd Mayweather.

Lajin huiput tekevätkin paljon hyvän-
tekeväisyyden saralla. ATP-listan yk-
könen Novak “Nole” Djokovic muiden 
muassa on perustanut oman hyvänte-
keväisyysjärjestön, joka tukee vähäva-
raisia lapsia Serbiassa. Samoin myös 
muut lajin huiput tekevät vuosittain 
lahjoituksia eri hyväntekeväisyyskoh-
teisiin.

Tulovirtoja huippupelaajat saavat tur-
nausten palkintorahojen ohella erilai-
sista sponsorisopimuksista. Palkin-

Teksti: Tatu Räsänen
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torahat muodostavat huipuilla jopa 
yllättävän pienen osan vuosituloista. 
Lajin parhaiten tienaava Roger Fede-
rer saa vuosittain sponsoreiltaan, ku-
ten Nikelta, Rolexilta ja Credit Suis-
selta reilut 40 miljoonaa dollaria. Yhtä 
lailla myös toinen lajin ehdoton huip-
pu, Manacorin matadori Rafael Nadal 
omaa huomattavat, kaikkiaan noin 40 
miljoonan dollarin vuotuista tulovir-
taa tuottavat, sponsorisopimukset Ni-
ken, Babolatin, Mapfren, Banc Saba-
dellin Atlanticon, Richard Millen, Kia 
Motorsin, Muellerin ja Poker Starsin 
kanssa.

Kun tennisammattilaisuus kerran on 
polku hyviin tuloihin, niin treenaami-
sen aina huipulle asti voisi nähdä hy-
vinkin kannattavana investointina. 
Mitä sitten maksaa itsensä treenaami-
nen aina huippupelaajaksi asti? Nuo-
ren pelaajan kunnianhimosta ja mo-
tivaatiosta huolimatta päämäärää 
päästä huipulle on tietenkin äärettö-
män vaikeaa saavuttaa. Uran alkuvuo-
sina päätoimisen harjoittelun ja turna-
usten kiertämisen mahdollistamiseksi 
on käytännössä pakko saada rahallis-
ta tukea lähipiiriltä ja ulkopuolisilta 

tukijoilta. Näinä vuosina pelaajan täy-
tyy jatkuvasti miettiä, miten minimoi-
da kulut, jotta pelireissulla voi syödä 
vielä seuraavanakin päivänä ja jotta 
pelimatkalle, taistelemaan yksittäinen 
erävoitto tai jopa muutama otteluvoit-
to, on ylipäätään mahdollista matkus-
taa. 

Pelimatkojen ja jatkuvan harjoittelun 
täyteinen elämänrytmi tuo kustannuk-
sia suunnilleen 25 000 dollarin ver-
ran vuodessa. Yksittäisiä pelejä voit-
tamalla palkintorahaa ei vielä paljoa 
tule, mutta selviytymällä Wimbledo-
nin ensimmäiselle kierrokselle, vaikka 
häviäisikin tuolloin, tienaa palkintora-
haa jo noin 39 000 dollarin verran. Se 
kattaisi jo hyvin yhden vuoden ajalta 
huipulla pelaamisesta aiheutuvat vä-
himmäiskulut. Haasteista huolimatta 
nuoria huomisen federereiksi ja nada-
leiksi pyrkiviä tulee enenevissä määrin 
joka puolelta maailmaa.
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• Olosuhteiltaan parhain frisbeegolf-
kausi on käynnistynyt. Osakunnan 
Kiekkokäki-kerhon jäsenet järjestävät 
pelikertoja aina silloin tällöin. Niistä 
tiedotetaan Facebookissa avoimes-
sa Kiekkokäki-ryhmässä, johon saa 
liittyä. Lisäksi kerho järjestää mm. 
kaukaisemmille frisbeegolf-radoille 
ekskursioita, joista tiedotetaan Face-
bookin lisäksi myös sähköpostilistalla. 
Vähäiselläkin heittelykokemuksella 
varustettu on tervetullut liittymään 
mukaan. Lainakiekkojakin varmasti 
järjestyy.

• Osakuntalaiset eivät tiettävästi ole 
osallistuneet urheilukisoihin hiljat-
tain. Osakuntain välisellä kilpakentäl-
lä on ollut varsin hiljaista viime vuo-
sikymmenet, mutta toisaalta minnepä 
uudet pokaalit enää mahtuisivat?

• Liikunnanohjaajalle saa ja kannattaa 
ehdotella kaikenlaisia liikunnallisia 
aktiviteetteja. (Terve mieli terveessä 
ruumiissa ei näe tässä mitään kaksi-
mielistä.)

• Seniorit kantavat kyykkäkarttua kun-
nialla, vaikka kyykkä harrastuksena 
vaikuttaakin jääneen samaan limboon 
osakuntahaalarien kanssa jossakin 
välissä viimeisen 20 vuoden aikana. 
Ehkä taas joskus nuoremmatkin osa-
kuntalaiset innostuvat valtaamaan ta-
kaisin tämän karjalaisen perinnelajin 
wiipurilaisilta ja teekkareilta.

• Pesäpalloa ei ole vielä hävitetty maa-
ilmasta – ei edes Vallilan opiskelija-
asuntoloiden läheiseltä hiekkakentäl-
tä. Aina voi kuitenkin toivoa.

DGO:n tietotoimiston 
urheilu-uutisia

Teksti:Janne Kangaskesti
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