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Kuten Iris pääkirjoituksensa alus-
sa totesi, minäkin totean saman: pää-
kirjoitus pitäisi vielä kirjoittaa. Jos-
tain syystä se jäi viimeiseksi tehtäväksi. 

Olen Satu ja täytän pian 22 vuotta. Opiske-
len suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta. 
Kyllä, minusta tulee opettaja. Ei, minulla ei ole 
mitään harrastuksia. Kertoisin kyllä, jos olisi.

Tunnustan heti, etten lukisi kotimaista kir-
jallisuutta, jos ei olisi pakko ja jos en ha-
luaisi opettajaksi. Tälläkin hetkellä pöy-
dälläni on kymmeniä ihania suomalaisia 
klassikoita, joiden lukemista olen tehok-
kaasti onnistunut välttelemään. Tunnus-
tan myös, että etenkin viime aikoina kir-
joittaminen on tehnyt tuskaa ja toisinaan 
pohdin, miksi olen tuolle alalle lähtenyt.

Toisaalta, tuosta syystä olen iloinen, että 
saan toimia päätoimittajana tämän vuo-
den. Toivoisin, että vielä jonakin iltana 
voisin jälleen huomata, kuinka aika len-
tää kirjoittaessa. Eikä haittaa, vaikka aika 
lentäisi myös niitä klassikoita lukiessa...

Ja kun nyt tein pari tunnustusta aiemmin, 
teen vielä kolmannenkin: en tule toimeen 
tietokoneiden kanssa. Yläasteella taisi käydä 
useammin kuin kerran niin, että minun piti 
tulostaa vain yksi A4, mutta laitoinpa sitten 
opettajainhuoneen tulostimen puoleksi tun-
niksi printtaamaan… On siis todellinen ihme, 
etten kertaakaan taittoprojektin aikana on-
nistunut hävittämään Puukelloa avaruuteen.

- Satu
Nyt vihdoin ja viimein saamme esitellä vuoden 
2014 ensimmäisen Puukellon. Hyvää kevättä 
ja hauskoja lukuhetkiä kaikille! Meillä ainakin 
on ollut hauskaa lehden tekemisen parissa.

Pääkirjoitus

Alkuun on kohteliasta esittäytyä. Niin, ja pää-
kirjoituskin pitäisi vielä kirjoittaa. Velvolli-
suus, joka - hassua kyllä - ehkä jännitti päätoi-
mittajaksi ryhtymisessä eniten.  No, katsotaan, 
mitä tästä tulee kun nämä kaksi yhdistetään. 

Voisin esimerkiksi esitellä itseni näin: Olen 
21-vuotias oikeustieteen opiskelija. Olen 
aikaisemmin opiskellut myös valtiotieteitä. 
Olen kotoisin Joensuusta. Harrastan aine-
järjestö- ja osakuntatoimintaa, lenkkeilyä ja 
kuntosalilla käymistä. Okei, lauseet kertovat 
jotain minusta, mutta voisivat olla kuvaus 
yhtälailla noin sadasta muustakin henkilöstä. 
Jotta ei jäätäisi ihan työhakemuskirjeen tasol-
le, voisin kertoa, että olen laiska varmuusko-
pioimaan tiedostojani, pidän kotona ollessa-
ni aina villasukkia ja syön liian usein karkkia. 

Alun perin Satun kanssa mietittiin, että 
mitä jos tehtäisiin tämä pääkirjoitus esitte-
lemällä itsemme ystäväkirjatyyliin (muis-
tatte varmasti ne pinkit kirjat, joita piti 
ala-asteella kierrättää kaikilla tutuilla ja 
puolitutuilla). Ajatuksesta sitten luovuttiin, 
ehkä se ei olisi sopinut ihan pääkirjoituk-
seksi. Jotain ihanan konkreettista ja aitoa 
niissä ystäväkirjoissa silti oli. Lempieläimeni 
on koira, silmieni väri vihreä, lempiainee-
ni ”koulussa” tähän mennessä insolvens-
sioikeus, ja eniten inhoan hämähäkkejä.

Toimittajaahan minusta ei pitänyt tulla, eikä 
varsinkaan pää-sellaista. Mutta kuinkas sit-
ten kävikään? Heti kun olin luopunut lu-
kiosta asti elättelemästäni toimittajanuran 
haaveesta ja hakeutunut alalle, jolla työllisty-
minen tuntuu helpommalta, löysinkin itseni 
viilaamasta pääkirjoitusta ja taistelemasta In-
Designin kanssa. Tämä kertoo kai siitä, että 
elämässä (ja varsinkin osakunnalla) mielen-
kiintoisia kokemuksia (ja uusia virkoja) voi 
tulla eteen, vaikkei niitä sen kummemmin 
etsisikään. Lisäksi osakunta jos mikä on lois-
tava paikka kokeilla jotain, mitä ei isommissa 
ja ryppyotsaisemmissa ympyröissä uskaltaisi.

- Iris
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palstaQ

4

Missä sydän, siellä koti. Tätä seikkaa ei voi liikaa ko-
rostaa, kun nuoret muuttavat opintojen ja töiden pe-
rässä tuntemattomille seutuville. Lukemattomat ihmi-
set löytävät sisäisen kotiseuturakkautensa heti, kun 
vanhoilta konnuilta lähtee. Usein käy niin, että van-
ha koti on iäksi mennyttä, sillä me kasvamme ja muu-
tumme sen mukaan, missä aikaa vietämme. Entisille 
seuduille Pohjois-Karjalaan voi kyllä palata, mutta ko-
dilta siellä ei enää tunnu. Herakleitos oli oikeassa: sa-
maan jokeen ei voi astua kahdesti. Voi käydä myös 
niin, että jotkut raukat jäävät elämään niin sanottuun 
välitilaan, jossa kotia ei ole yhtään missään. Vast-
ikään edesmennyt kulttuurintutkija Stuart Hall puhui 
ja pohti tätä paljon. Juurettomuus ja tunne siitä, että 
ei ole kotonaan oikein missään, ovat modernin maa-
ilman vakavimpia ongelmia. 

Osakunta on kotiseutu keskellä Helsinkiä. Se on ollut 
minulle ylivoimaisesti tärkein paikka sen jälkeen, kun 
Helsinkiin opiskelemaan muutin, ja siellä on aina tun-
tunut luontaiselta olla. Osakunta on ollut kaikki nämä 
vuodet täynnä mahtavia persoonia ja loistavia tapah-
tumia, ja jos jokin on pitänyt minut kotiseudussani 
kiinni, niin oman murteen puhuminen osakuntakave-
reideni kanssa. Olen erittäin otettu ja iloinen siitä, että 
saan toimia osakuntani kuraattorina seuraavan kah-
den vuoden ajan. Antti hoiti virkaa erinomaisen hie-
nosti edelliset pari vuotta, mistä on esitettävä suuri 
kiitos. Eläköön Antti! Kunnia on minun, kun saan kut-
sua Anttia ystäväkseni. Ystäviä Karjalainen Osakunta 
ja Domus Gaudium ovat ylipäätään täynnä. Te tiedät-
te keitä te olette, ja minä kiitän teitä kaikkia tuttavuu-
destanne. Olen aivan erityisen onnellinen siitä, että 
Domus Gaudiumille muutettuaan entiset Liisankadun 
Osakunnat ovat tiivistäneet yhteistyötään entises-
tään, ja että tämän tiiviin yhteistyön kautta olen saa-
nut ystäviä niin Kotkasta, Kouvolasta, Lappeenran-
nasta kuin Imatraltakin. Karjalaiset ovat perinteisesti 

tehneet paljon yhteistyötä myös savolaisten kanssa, 
ja minusta on vaikuttanut siltä, että sekin on parina 
edellisenä vuotena toiminut paremmin kuin pitkään 
aikaan. Kiitokset myös kuopiolaisille, mikkeliläisille ja 
muille savolaisille ystävilleni. Hajanaisia ystäviä olen 
ehtinyt hankkia myös muista osakunnista, ja kaikki-
en näiden ystävien – jotka opiskelevat ja tekevät töitä 
kukin missäkin – ikähaarukka on noin 38-18 vuotta. 
Missä muualla tällainen poikkitieteellisyys ja -ikäisyys 
on mahdollista kuin osakunnilla?

Vastaus on tietenkin, että ei missään. Osakuntalai-
tos täytti viime vuonna 370 vuotta, ja sen kunniak-
si järjestetyissä tilaisuuksissa puhuttiin useaan ot-
teeseen yliopiston kasvatustehtävästä. Yliopistolain 
mukaan yliopiston tulee tutkimuksen ja siihen perus-
tuvan ylimmän mahdollisen opetuksen lisäksi kasvat-
taa opiskelijansa palvelemaan isänmaata ja ihmis-
kuntaa. Omien yliopistovuosieni aikana on käynyt 
selväksi, että kasvatustehtävä on lähes täysin ulkois-
tettu yliopiston piirissä toimiville järjestöille. Putkitut-
kinnolla viidessä vuodessa työmarkkinoille siirtymällä 
opiskelijasta ei kasva täysipainoista kansalaista; hä-
nestä kasvaa kuluttaja, joka eksyy ostoskeskuksen 
hälinään eikä tiedä mitä juurettomassa maailmassa 
tekisi. Tähän modernin maailman merkityksettömyy-
den kokemukseen osakunnilla on paikka tarttua. Ai-
nejärjestöt ovat nekin hienoja organisaatioita ja ne 
kokeneena voin sanoa niiden kasvattavan nuorisosta 
myös kansalaisia. Minä olen kuitenkin aina ollut osa-
kuntalainen. On upeaa tuntea kuuluvansa useita vuo-
sisatoja vanhaan perinteeseen, joka saattaa taipua, 
mutta ei murru koskaan. Me olemme jok’ikinen lenk-
ki sukupolvien katkeamattomassa ketjussa, ja me 
olemme jokainen omalla tavallamme tärkeä. Perinne 
on eräs rakkauden muoto.

Pekka Torvinen
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Kuva?

Kuva: Karri Rasinmäki

YKSIKÄÄN IHMINEN EI OLE SAARI,
täydellinen itsestään; jokainen on pala mannermaata, 

kokonaisuuden osa; jos meri huuhtaisee mukaansa maakimpaleen, 
niin Eurooppa pienenee vastaavasti, 

samoin kuin pienenee niemimaa ja myös maatila,
joka kuuluu sinun ystävillesi tai sinulle itsellesi; 

jokaisen ihmisen kuolema vähentää minua, 
sillä minä sisällyn ihmiskuntaan; 

äläkä sen vuoksi konsanaan lähetä kysymään
kenelle kellot soivat;

NE SOIVAT SINULLE.

*

- John Donne
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UUSI SIELU
Santeri Matikka

Nimi: Noora Matilainen

Ikä: 19

Syntymäpaikka: Helsinki

Yo-kirjoitusvuosi: 2013

Harrastukset: 

Opintojen alettua on van-
hat harrastukset, kuten pot-
kunyrkkeily ikävästi jääneet 
hieman taka-alalle. Ehkä-
pä harrastukseksi voisi mai-
nita kiltatoiminnan? Ja kun-
han säät vähän lämpenevät, 
saatan uskaltaa taas lähteä 
juoksentelemaan metsiin eli 
suunnistamaan.

Mitä opiskelet ja miksi?

Bioinformaatioteknologiaa Otaniemessä. BioIT kuulosti 
jännittävältä, joten päätin hakea ja katsoa millaisia 
opintoja se tuo mukanaan. Ihan viihdyttävää on ollut 
ainakin tähän asti.

Milloin ja miksi tulit osakuntaan? 

Osakuntaan liityin syksyn 2013 alussa. Olin juuri 
aloittanut opiskelut ja tuumin, että olisi mukavaa 
päästä tutustumaan myös muualla kuin Otaniemessä 
opiskeleviin ihmisiin. Karjalainen osakunta valikoitui 
luontevasti, sillä myös isäni on ollut osakunnan jäsen.

Ensimmäiset muistot osakunnasta? 

Ihan ensimmäisenä tulee mieleen ihanan
lämmin kesä sekä hyvä ruoka eli fuksipiknik.

Osakunta-aktiivisuus? 

Fuksimajuri vuonna 2014

Vallila vai Patola? 

Aijai, aika paha. Itse en ole asunut kummassakaan ja 
vanhemmat ovat asuneet molemmissa. Ehkäpä kallis-
tun Patolan puoleen ihan vain sen takia, että se on 
ollut lähempänä kotia.

Miten selviytyä hengissä tylsästä luennosta? 

(Tylsät) luennot jätetään väliin. Mikäli luennolla sat-
tuisi olemaan pakollinen läsnäolo tai aiheena jotain 
erityisen tärkeää (tai menisin sinne ihan vain sen 
vuoksi, että näyttäisin opiskelevan) on C:n koodaus 
hyvä keino selvitä hengissä.

Mikä on parasta puuhaa talvipäivän ratoksi? 

Talvella on kiva hyppiä lumessa ja juoda glögiä.

Terveisiä vanhoille pieruille? 

Heips, tulkaahan mukaan kaikkiin fuksitapahtumiin 
ensi vuonna!

Ketä pitäisi haastatella seuraavaksi?

Seuraava uhri olkoon joku ihana nuorekas osakunta-
lainen :)
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Vanha pieru
Mitä opiskeket ja miksi?

Arkeologiaa, koska menneiden tonkiminen kiehtoo.

Milloin ja miksi tulit osakuntaan? 

2008, koska Outi oli jo osakunnalla ja teki muu-
tenkin mieli kokeilla jotain uutta. Ainejärjes-
tötouhuun tuli tutustuttua jo Joensuussa.

Ensimmäiset muistot osakunnasta? 

Taisin ensimmäisen kerran piipahtaa osakunnalla 
vuoden 2007 itsenäisyyspäivänä, kun Outi sai nau-
hansa. Tilaisuus tuntui hyvin juhlavalta ja mie-
leen jäivät erityisesti hienot vanhat tilat (Lii-
sankadulla).

Osakunta-aktiivisuus?

Olen ollut aika pitkään arkiston- ja kirjaston-
hoitajana ja historioitsijana. Muuten olen teh-
nyt sitä sun tätä muuta pientä, kuten apuisännän 
hommia ja erilaisia toimikuntapestejä. Niitä kun 
voi helposti niputtaa yhteen.

Vallila vai Patola? 

Vallila, sillä sieltä on hyvät kulkuyhteydet kam-
puksille ja vieressä nätti laakso siirtolapuu-
tarhoineen.

Miten selviytyä hengissä tylsästä luennosta? 

Piru olkapäällä kertoilee, että aivan kaikil-
le luennoille ei ole pakko mennä. Kuppi teetä 
ja piirrustelu tyhjälle konseptinlaidalle aut-
taa myös.

Mikä on parasta puuhaa talvipäivän ratoksi? 

Talviauringosta tai leppoisasta lumisateesta on 
parasta nauttia silloin kun sitä on esimerkiksi 
pienellä kävelylenkillä Lammassaaren suuntaan. 
Toisaalta kuppi lämmintä juomaa ja kiinnostava 
kirja on yhdistelmä, joka toimii aina.

Terveisiä uusille sieluille? 

Ensimmäisestä vuodesta ei kannata stressata.

Ketä pitäisi haastatella seuraavaksi? 

Tjaa, keitähän ei ole vielä haastateltu... Ju-

ristikerhosta voisi löytyä vaikka Sofia tai Suvi.

Nimi: Janne Kangaskesti

Ikä: 28

Syntymäpaikka:Kuopion 
yliopistollinen sairaa-
la

YO-kirjoitusvuosi: 2004

Harrastukset: Kirjalli-
suutta sekä (hieman lii-
oittellen) hiihtoa ja 
frisbeegolfia.
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Manuel Ackermann

Isännän IhmeellInen 
vInkkI seuraavaan aamuun :

rÖsTI

Juhlien jälkeisenä päivänä, kun pahin krapula on hiljattain hiipumassa, tekee yleensä mieli 
saada kunnon rasvaista ja täyttävää ruokaa. Isännällä on tähän hätään hyvä vinkki, jon-
ka avulla arjen raaka-aineista saa helposti ja nopeasti herkullisen aamiaisen. Voihan sitä 
muutenkin joskus kokeilla, vaikkei krapulaa olisikaan. 

Kyseessä on siis yksi Sveitsin kansallisruoista, eli rösti! Suomessa röstiperunoiksi kutsutut 
pakastetuotteet ovat ihan syötäviä, mutta eivät pärjää kunnon itse tehdylle sveitsiläiselle 
röstille. Rösti oli ennen vanhaan perinteinen maalaisaamiainen. Nykypäivänä sitä syödään 
brunsseissa, lisukkeena liharuokien kanssa tai ihan pääruokana. Röstiin voi erittäin sopi-
vasti käyttää ylijääneitä perunoita.

mITä TarvITaan?

(yhdelle hengelle)

3-4 kpl keskikokoista keitettyä perunaa (kiinteä) 
1 pienehkö sipuli 

2-3 rkl voita (tai juoksevaa margariinia tms.) 
½ tl tl suolaa

(vaihtoehtoisesti oman maun mukaan) 
20 – 100 g voimakasta juustoa (esim. Gruyère tai alppijuusto) 

50 – 150 g pekonisuikaletta  
1 – 2 kpl kananmunaa

mITen pITkään kesTää?
  

noin 15-20 minuuttia (jos perunat on keitetty aiemmin)

mITen valmIsTeTaan?

Keitä perunat kuorineen, jos mahdollista jo edellisenä päivänä, tai käytä tähteitä. Älä keitä 
liian pehmeiksi. Jos keität vasta ennen ruoanlaittoa, keitä vain noin 10-15 min ja anna 
jäähtyä jonkin verran. Kuori perunat ja raasta pieneksi silpuksi. Hienonna sipuli. 

Kuumenna paistinpannua kunnolla ja lisää noin puolet voista. Lisää sipulia pannun ja pais-
ta minuutti tai pari. Lisää nyt loput voista ja kaada raastetut perunat ja suola pannuun. 
Vähennä lämpöä hieman, miedolle tasolle. Sekoita perunoita jatkuvasti noin 3-5 minuutin 
ajan. 

Puristele perunoista lastojen avulla kakunmuotoinen klöntti keskelle pannua. Anna pais-
tua noin 5-10 minuuttia riippuen perunoiden määrästä. Sekoita puolivälissä vielä kerran 
kunnolla ja puristele taas kakuksi. Anna röstin paistua hetken, laita sitten pannuun sopiva, 
koko klöntin peittävä lautanen röstin päälle. Lisää vähän lämpöä ja anna olla noin 3-4 
minuuttia, jotta rösti saa ihanan ruskean ja rapean pinnan. 
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Isännän Ihmeellinen

Käännä pannu ylösalaisin niin, että pidät patakintaan tai patalapun avulla röstin päällä ole-
vasta lautasesta kiinni. Näin saat valmiin röstin lautaselle syötäväksi. Oikeaoppisen tavan 
mukaan kuuluisi tässä vaiheessa liu’uttaa rösti takaisin pannuun, jotta saadaan myöskin 
toiselle puolelle ruskea pinta, mutta tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. 

vaIhToehdoT:
Sipulin voi tietenkin jättää myös pois. Jos haluat myös peko-
nia röstiisi, laita alussa vain pikkaisen voita ja paista pekonia 
hetken, mutta älä kuitenkaan paista rapeaksi. Kuullota sipuli 
pekonin seassa ja lisää vasta sitten perunat. Juusto kannattaa 
lisätä pieninä paloina sen jälkeen, kun on viimeisen kerran se-
koittanut röstin ja saanut klöntin. Paina palat hieman klöntin si-
sään ennen kuin asetat lautasen röstin päälle. Jos paistat röstin 
molemmin puolin, lisää juusto vasta toisen puolen paistamisen 
aikana. Halutessasi voit paistaa erikseen kanamunan tai pari 
ja asetella valmiiksi paistetun, lautasella olevan röstin päälle.

vInkIT:
Rösti on siis helppo ja nopea tehdä ja sopii etenkin lisävaihtoeh-
toineen erittäin hyvin krapulaisen aamupalaksi. Röstin kääntämi-
nen ei ole tietenkään mitenkään pakollinen eikä suositeltavaa, jos 
kädet ovat vielä niin heikkoina, että pannu ei taida pysyä käsissä. 
Isomummon tapana oli tehdä rösti pelkästään perunasta, ilman 
sipulia tai mitään muuta ja ottaa lautaselle lisukkeeksi marjahilloa. 
Tämä on erittäin suositeltavaa, jos haluaa hieman kevyemmän ver-
sion röstistä. Tapoja on siis monia, tee oman maun mukaan ja nauti!

http://runcouchpotatoesrun.com/wp-content/uploads/2012/03/rc3b6sti.jpg
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Sydänsämpylät

Sämpylätaikinaa voi varioida lukuisin eri tavoin, tässä yksi esimerkki siitä. Ilahduta lähim-
mäistäsi punaisilla sydänsämpylöillä <3

0,5 l vettä 
½ pkt tuorehiivaa / 1pussi kuivahiivaa 

suolaa 
2 pienehköä punajuurta raasteena (raakaa) 

1 rkl siirappia 
3/4 dl öljyä 

n. 10 – 12 dl vehnäjauhoja 
2 dl ruisjauhoja 

2 dl vehnäleseitä 

1. Liuota hiiva ja suola kädenlämpöiseen nesteeseen (kuivahiiva 42-asteiseen veteen).
2. Lisää hienoksi raastettu punajuuri, siirappi ja öljy.
3. Sekoita joukkoon ruisjauhot, vehnäleseet ja alusta myös suurin osa vehnäjauhoista. 
Anna taikinan kohota liinan alla kaksinkertaiseksi.
4. Lisää loput vehnäjauhot ja vaivaa taikinasta ilmakuplat pois.
5. Leivo taikinasta ensin pyöreitä sämpylöitä ja asettele ne pellille.
6. Tee sämpylöihin pienet viillot (noin puolet halkaisijasta) ja muotoile niistä sydämen mal-
lisia. Kohota. Halutessasi voit voidella sämpylät vedellä rapean pinnan aikaansaamiseksi.
7. Paista sämpylöitä 225-asteisessa uunissa noin 15–20 minuuttia.

Maria Sormunen
Emännän erikoinen
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Janne Kangaskesti

Jaaritelma

Ensin joku hiljeni baaripöydän äärellä, pää syliin kumarrettuna. Uusi, fiksu puhelin kouras-
saan hän sulkeutui läheistensä ulkopuolelle netin ihmeelliseen maailmaan. Muut kohautti-
vat olkiaan ja jatkoivat jutustelua. Mutta tauti levisi.

Olin arkeologian opintojeni alussa, niinkin hiljattain kuin armon vuonna 2009, opetuskaiva-
uksella kesäisessä Hangossa. Asustelimme koko kaivausporukka nykykansallisromantti-
sessa (eli rumassa) koulurakennuksessa. Opiskelijoilla oli kannettavia tietokoneita, mutta 
niiden käyttäminen netin selaamiseen matkoilla ei ollut vielä juurtunut kovin syvälle käyt-
täjäkuntaan. Älypuhelimiakin oli vielä melko harvassa ainakin kyseisessä humanistiporu-
kassa. Niinpä pääosa ajasta työpäivän päätyttyä kului mölkkyä pelaten, muiden kanssa 
jutustellen ja mukaan raahattuja kirjoja lukien. Välillä väki uskaltautui jopa tutustua lähitie-
nooseen kävellen.

Tänä syksynä olin Museoviraston kaivauksilla Lappeenrannassa. Jotain oli muuttunut. 
Iltaisin laskeutui syvä hiljaisuus itse kunkin samaan majoitukseen mahdutetun sulkeutues-
sa omaan soppeensa. Jokaisella oli mukana oma älypuhelin ja osalla lisäksi nettitikulla 
varustettu kannettava. Yksityinen viihde- ja kommunikaatiokanava oli lyönyt itsensä läpi.

Seuraavaksi voisi kai manata yhteisöllisyyden kuolemaa ihmiskontakteista vajaassa maa-
ilmassa. Tuskin sentään. Siinä missä voi kokea, että yhteen paikkaan kokoontuneet ihmi-
set eivät enää tutustu toisiinsa, he voivat kuitenkin tehdä niin netin kautta spatiaalisista 
rajoituksista välittämättä. Yhteys tuttuihin ihmisiin säilyy kiinteämpänä nettiyhteyden myö-
tä vaikka esimerkiksi työ heittelisikin toisille paikkakunnille.  Ihmisiin tutustuminen on yhä 
ennen muuta ihmisistä itsestään kiinni. Ilmeistä kuitenkin on, että kommunikaatiokäytän-
nöt ovat muuttumassa.  Muutaman vuoden päästä 2000-luvun jälkipuoliskon muutokset 
ovat täysin normaalia uusille fukseille, koska he ovat kasvaneet niiden keskelle.

Mukana kulkevan Internetiin kytkeytyvän minitietokoneen edut ovat ilmeiset. Silti haikeus 
yllättää kun seuraa miten perinteistä kirjepostia ajetaan hitaasti alas, tai kun baarissa hyvä 
keskustelu tylpistyy googlattuihin faktoihin. Uusien etujen mukana seuraa myös uusia 
heikkouksia. Mitä enemmän eri toimintoja keskitetään yhteen laitteeseen, sitä enemmän 
kirpaisee kun kyseinen laite tippuu järveen tai varastetaan ruuhkaisessa putiikissa. Tai kun 
se menee yllättäen rikki, mikä on puhelinten vääjäämätön, eikä usein edes kovin kaukai-
nen kohtalo. 

Itse olen täysin taskulaskinten orja, sillä huomasin jo vuosia sitten unohtaneeni miten las-
ketaan yksinkertaisia jakolaskuja paperilla. Laskimeen turvautuminen on ollut liian help-
poa ja nopeaa. Tältä kantilta ajatellen etenkin GPS-paikannuksen käytännöllisyys tulee 
tuottamaan monille ongelmia niissä tilanteissa, kun pitäisikin turvautua perinteisiin keinoi-
hin määrittää missä on ja miten päästä määränpäähänsä. Samalla tavoin yhä enemmän 
sähköiseen viestintään tukeutuva yhteiskunta muuttuu alati riippuvaisemmaksi sähköver-
kostaan. Tähän aiheeseen ovat tarttuneet jo amerikkalaiset tv-viihteen tuottajatkin, joskin 
tavanomaisen hattaraisella otteellaan.

Toisaalta asetelma ei ole todellakaan uusi: jo antiikin kelttidruidit valittelivat, miten kirjoitus-
taidon leviäminen rappeutti ihmisten muistin ja teki heistä paperin orjia. Voin kuvitella, mitä 
he ajattelivat huomatessaan jonkun piirtävän humoristisia kissakuvia vahataululle.
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Osakuntalaisten opintopolut -
Kylteristä käpistelijäksi

Janne Kangaskesti

Osakunnan entinen isäntä Joonas Vaittinen kertoo opinnoistaan 
kauppatieteen ja tietojenkäsittelytieteen parissa.

Rääkkylästä kotoisin oleva 
Joonas Vaittinen päätti suun-
tautua lukion jälkeen kaupal-
liselle opintoalalle. Hän val-
mistui ensin Helsinki School 
of Economicsin Mikkelin 
kampuksen International Bu-
siness -linjalta kandidaatik-
si ja siirtyi maisterivaiheessa 
Helsinkiin Aalto-yliopistoon 
samaa pääainetta opiske-
lemaan. Tätä nykyä hän vii-
meistelee graduaan, joka 
käsittelee vieraiden kielten 
osaamisen vaikutusta ura-
mahdollisuuksiin IT-alalla. 
Totutusta poiketen Joonas 
on samaan aikaan tuore fuk-
si. Hän hakeutui kevään pää-
sykokeissa opiskelemaan 
tietojenkäsittelytiedettä Hel-
singin yliopiston Kumpulan 
kampukselle. Näin Joonas 
kertoo päätöksen taustoista:

”Paljon on viime aikoina pu-
huttu kotimaisessa mediassa 
siitä, miten Suomen ’perintei-
sillä aloilla’ menee huonos-
ti. Kauppataseemme Venä-
jän, Saksan ja Kiinan – sekä 
itse asiassa koko EU-alueen 
– kanssa on roimasti tap-
piollinen ja Ruotsin suunta-
kin on pudonnut suunnilleen 
nollatasolle. Toisin sanottu-
na suomalaisten tuotteiden 
ja raakamateriaalien vien-
ti ulkomaille ei vedä entiseen 

malliin. Kauppatavaran si-
jaan korkeakoulutetut työn-
tekijät alkavat luisua ulko-
maille. Kotimaiset kuluttajat 
puolestaan tilaavat tavaran-
sa entistä useammin netistä 
ulkomaisista verkkokaupois-
ta, jolloin kivijalkaliikkeet Ant-

tiloita myöten sulkevat oviaan 
ja kaupallisen alan työnte-
kijöille on entistä vähem-
män kysyntää kotimaassa.

Kaupallisen alan opiskelijan 
näkökulmasta tämä ilmiö on 
näyttäytynyt siten, että työ-
markkinoilla on yhtä aikaa yli-
tarjontaa yt-neuvotteluissa ir-
tisanotuista konkareista sekä 
vaje yrityksistä, jotka haluai-
sivat tarjota harjoittelupaikan 
nuorelle vastavalmistuneelle. 
Vahvasti edelleen porskutta-
via aloja on toki edelleen ole-
massa, kuten esimerkiksi lää-
keteollisuus sekä pankki- ja 

vakuutussektori. Näille aloil-
le tyypillistä on kuitenkin har-
joittelupaikkoihinkin vaadittu 
syvällinen alan substanssi-
osaaminen, jonka hankki-
mismahdollisuudet opiskelu-
aikana ovat hyvin rajoitetut.

Valmistumisen häämöt-
täessä, jossakin vai-
heessa monta kuukautta 
kestänyttä kuumottavaa työ-
paikkahakemusrumbaa mi-
nulla alkoi tulla mitta täyteen. 
Päätin hankkia KTM-tutkinto-
ani täydentävää koulutusta, 
tai oikeammin vaihtaa alaa 
hakemalla opiskelupaikkaa 
Helsingin yliopiston tietojen-
käsittelytieteen laitokselta. 
Fyysisten tavaroiden ja pal-
velujen parissa olevien työ-
paikkojen vähentyessä pal-
velut nimittäin siirtyvät yhä 
useammin digitaalisiksi verk-
kotoiminnoiksi, eikä vanhem-
milla työmarkkinoille hiljattain 
vapautuneilla työntekijöil-
lä ole tarvittavaa osaamis-
ta moderneista tietotekniikan 
järjestelmistä. Joku koiran-
leuka varmaan toteaisi tässä 
kohtaa, että käpistelijöiden 
duunina on viedä muilta ih-
misiltä työt automatisoimalla 
kaiken mahdollisen, mihin on 
aiemmin tarvittu työntekijöitä. 
Näinhän se oikeastaan onkin. 
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Osakuntalaisten opintopolut

Motivaattorina alan vaih-
toon toimi sekin, että kaik-
ki läheisimmät kauppistut-
tavani olivat työllistyneet 
nimenomaan IT-konsultoin-
nin ja verkkopalveluitten pa-
riin: Tieto, Accenture, IBM, 
jne. Alan vetovoimasta ker-
too jotain konkreettista se-
kin, että kaikki me tutor-ryh-
mässäni olleet kahdeksan 
henkilöä olimme tutoriamme 
vanhempia. Olimme kaikki 
vaihtaneet alaa 
jostakin toises-
ta oppiainees-
ta käpistelyyn – 
vaikkakin ainoa 
minun lisäkse-
ni aikaisempaan 
korkeakoulutut-
kintoon yltänyt 
oli ikäiseni met-
sätieteen opiske-
lija, joka hänkin 
totesi aiemmas-
ta alastaan re-
hellisesti, että 
se ei vain ny-
kyisellään vedä 
tarpeeksi uu-
sia työntekijöitä.

Olen pitänyt kovasti uusista 
opinnoistani. On palkitseva 
tunne oppia joka päivä paljon 
uutta. Palautteen saaminen 
on suoraa ja todella nopeaa, 
esimerkiksi ohjelmointiharjoi-
tusten automaattiset testerit 
heittävät tehtävän saman tien 
tuntien aherruksen tuloksen 
bumerangina takaisin, jos 
koodissa on pienikin virhe. 
Vanhempien vuosikurssien 
opiskelijoita palkataan opin-
topisteillä auttamaan meitä 
nuorempia laitoksen tietoko-
neluokassa arkipäivisin aa-
musta iltahämärään saakka. 

Systeemi on erittäin toimi-
va, sillä näin vasta-alkajalta 
jää turha jumitus oppimisesta 
pois, ja vastaavasti kokeneet 
opiskelijat saavat käytän-
nön kokemusta ongelman-
ratkaisusta ja IT-tukityöstä.

Käpistelijän työmäärä on kui-
tenkin välillä järjetön. 40 viik-
kotuntia ei tahdo riittää mihin-
kään, vaan välillä saa huhkia 
ohjelmointitehtävien päälle 

kaatuvien aikarajojen kans-
sa myös viikonloppuisin. Vä-
liviikoille sekä joululomal-
le tarjotaan muuta opiskelua 
vaativampia intensiivikursse-
ja. Ilmeisesti opinahjon tar-
koitusperänä on yrittää tun-
kea mahdollisimman paljon 
opintoja ja opintopisteitä jo-
kaiseen pääaineopiskelijaan 
ennen kuin nämä karkaa-
vat työelämän puolelle kes-
ken opintojensa, mikä tun-
tuu olevan yleistä. Oli miten 
oli, ainakaan laitoksen puo-
lelta ei ole rajoitettu opiskeli-
jan etenemistahtia opinnois-
sa. Nohevan käpistelijän on 

oikeasti mahdollista suorit-
taa yli 60 opintopistettä jo en-
simmäisenä syksynä käyt-
tämällä viikonloppunsa, 
väliviikkonsa ja lomansa yli-
määräisiin kursseihin. Itse en 
näe tätä työmäärää stressita-
son kannalta järkevänä, enkä 
ole ainakaan vielä toistaisek-
si osallistunut moiseen, mut-
ta minulla onkin toisaalta gra-
dun loppuun saattaminen 
kesken ja aikataulujen yh-

teensovittami-
nen on ollut vä-
lillä tuskaisaa. 
Kova opiske-
lutahti, viikon-
loppuisin edis-
tettävä gradu, 
harjoittelu- tai 
kesätyöpaikan 
etsiminen ja pa-
risuhteilu yhdes-
sä ovat tarkoit-
taneet sitä, että 
en ole tullut puo-
leen vuoteen 
vielä kertaakaan 
m i e t t i n e e k -
si, että mitähän 
sitä ylimääräi-

sellä vapaa-ajallaan tekisi. 
Sekä osakuntatoiminta että 
lempiharrastukseni frisbee-
golf ovat jääneet varsin vä-
hälle huomiolle: en ole roh-
jennut hakea osakunnalta 
edes virkaa täksi vuodek-
si.” (Toimittajan huomio: 
Aina johonkin toimikuntaan 
tai pariin ehtii osallistua.)

Joku koiranleuka varmaan 
toteaisi, että käpistelijöiden 
duunina on viedä muilta 
ihmisiltä työt automatisoimalla 
kaiken mahdollisen, mihin on 
aiemmin tarvittu työntekijöitä. 
Näinhän se oikeastaan onkin. 

”

”
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Painoja, palautusjuomaa ja pirteyttä 
– treenipaketin avulla 

elämäntapamuutokseen 

Teksti:Nelli Tiainen

”Strong is the new skinny” – lau-
se on osunut hiljattain silmii-
ni monien lehtijuttujen yhtey-
dessä. Se viittaa viime aikoina 
julkisuudessa paljon esillä ol-
leeseen kuntoilutrendiin, jos-
sa tavoitteena on saada vah-
van- ja terveennäköinen kroppa 
kuntoilua ja vähähiilihydraattista 
ruokavaliota yhdistämällä. Aal-
to-yliopiston Kemian tekniikan 
korkeakoulussa opiskeleva ys-
täväni Katja Kortelainen osallis-
tui nettivalmennuksena toteutet-
tuun treeni- ja dieettiohjelmaan 
4.11.2013–12.1.2014. Tämä Ilo-
mantsista kotoisin oleva ja Joen-
suun lyseon lukion käynyt nor-
maalivartaloinen nuori nainen 
halusi valmiin treenipaketin viik-
ko-ohjelmineen ja ruokasuosi-
tuksineen saadakseen säännöl-
lisen ohjeistuksen ja tsempparin 
kiviselle tielle kohti lihasta ja 

elinvoimaisempaa oloa. Haas-
tattelin Katjaa saadakseni sel-
ville, mistä hänen dieetissään 
oikein oli kysymys ja ymmär-
tääkseni paremmin viimeaikais-
ta ”voimailu-villitystä”.

mikä kyseinen dieettiohjelma 
oli? Dieetti oli Fitfarmin Bikini 
Challenge ja kyseessä oli netti-
valmennus. En niinkään pitäisi 
tätä dieettinä, BC oli enemmän-
kin väline elämäntapamuutok-
seen. Valmennus kesti 10 viik-
koa, jonka aikana tavoitteena 
oli päästä ”rantakuntoon”. Val-
mennukseen kuului treenaamis-
ta viisi kertaa viikossa. Treeniä 
varten tarjottiin kolme saliohjel-
maa ja viikoittain julkaistu BC-
treeni, joka vaihteli crosstrai-
ningista kahvakuulaan. Mukana 
tuli myös perusruokavalio, jota 

oli noudatettava pilkuntarkas-
ti. Ruokaa ei ollut välttämätöntä 
punnita, mutta tein sen hahmot-
taakseni paremmin ruokamää-
rät. Ruokavalion mukaan oli 
syötävä viisi kertaa päivässä, – 
aamupala, välipala, lounas, päi-
vällinen ja iltapala – kolmen tun-
nin välein ja treenin jälkeen oli 
nautittava palautusjuoma. Lisäk-
si piti syödä vitamiineja ja ras-
vanpolttajia. Viikoittain julkaistiin 
myös ruokavinkkejä, joilla sai 
vaihtelua ruokavalioon. Kysees-
sä ei ole siis mikään ihmedieet-
ti, jolla laihdutaan 10 kg kahdes-
sa viikossa. 

miksi halusit aloittaa kyseisen 
valmennuksen? Olen tyyppi, 
joka innostuu asioista hetkeksi, 
mutta innostuksen lopahdettua 
palaa taas entiseen. Kaipasin 
motivaattorin ja mustaa valkoi-
sella, jotta intoni pysyy yllä. Ha-
lusin kiinteytyä, muuttaa ruo-
kailutottumuksiani ja ylipäänsä 
elinvoimaisemman olon. Tein tä-
män siis ilman mitään erityistä 
syytä tai tavoitetta.

millaiset elintapasi olivat en-
nen dieettiä? Ne olivat epä-
säännölliset. Liikuin vaihtele-
vasti 0-3 kertaa viikossa ilman 
kunnon päämäärää, joskus kun-
tosalilla, toisinaan ryhmäliikun-
nassa. Ruokailin miten sattui, 
yleensä söin ensimmäisen ate-

Kuvitus: Helmi Liikanen,
Katja Kortelainen 

Kuva: Helmi Liikanen
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miltä dieetti tuntui alussa? 
oliko vaikea motivoitua ja luo-
pua herkuista? Totta kai her-
kuista luopuminen oli vaikeaa! 
Ja kaksi ensimmäistä viikkoa 
kaiken kaikkiaan. Treenaaminen 
oli tosi kivaa, mutta syöminen 
aikataulutuksineen oli turhaut-
tavaa. Joka ilta piti valmistaa 
eväät seuraavaksi päiväksi ja 
raahata sata tupperware-astiaa 
mukana. Fiksuinta olisi ollut teh-
dä iso satsi ruokia pakkaseen, 

mitä joskus teinkin. Lihakset oli-
vat välillä aika kovilla, mutta ki-
vusta huolimatta päätin jatkaa. 
Haluan tarkentaa, että kipu oli 
sellaista hyvää, ”sillä se lähtee, 
millä se on tullutkin”-kipua. Il-
man kipua ei tule tuloksiakaan. 
Tärkeintä onkin tunnistaa hyvän 
ja pahan kivun ero. Itselleni oli 
toimivinta aloittaa valmennus ry-
tinällä ja kunnon shokilla, vaikka 
sanotaankin, että silloin on suu-
rin vaara luovuttaa. 

mikä oli ”lowpoint” dieettisi 
aikana, milloin koko juttu är-
sytti ja teki mieli luovuttaa? 
Yhtenä päivänä piti käydä yllät-
tävällä kauppareissulla ja tava-
raa piti hankkia todella paljon. 

rian vasta yliopistolla lounaal-
la. Iltapäivällä verensokerin 
laskiessa turvauduin usein suk-
laapatukkaan tai vastaavaan. 
Napostelin myös tottumuksesta 
samalla kun katsoin telkkaria – 
siitä tavasta oli ehkä vaikein luo-
pua. 

millainen oli tyypillinen päi-
väsi dieetin aikana? Jos päi-
vään kuului aamulenkki, tein 
sen ennen aamupalaa, johon 
kuului puuroa, kooko-
söljyä ja raejuustoa. 
Yliopistolle pakkasin 
mukaan esimerkik-
si proteiinivanukasta 
ja marjoja välipalak-
si sekä kanasalaattia 
lounasevääksi. Päi-
västä riippuen söin 
päivän aikana joko 
ensin välipalan ja sit-
ten lounaan tai toisin 
päin. Lisäksi mukana 
kulkivat jauheet tree-
ni- ja palautusjuomaa 
varten sekä salikamp-
peet, joten aika paljon 
tavaraa piti kuljetella mukana. 
Kolmen jälkeen suuntasin sa-
lille. Kulloinenkin treeniohjelma 
kesti 25–45 minuuttia, mikä tun-
tui juuri sopivalta: Vaikka treenit 
olivat lyhyitä, ne olivat rankkoja. 
Treenin jälkeen nautin palautus-
juoman. Palautusjuoman ja päi-
vällisen välillä saa olla max. 1,5 
tuntia ettei lihaskatabolia yllätä 
ja energisyyden tilalle tule uupu-
mus. Päivällisen, kuten kanaa, 
bataattia ja salaattia, kokkailin-
kin lähes heti kotiin tultuani vii-
meistään klo 18. Iltapalaksi söin 
maitorahkan ja marjapiltin noin 
21 aikaan.

Luulin, ettei siinä menisi kuin 
pari tuntia, mutta siinä vieräh-
tikin lopulta nelisen tuntia. Olin 
ehtinyt syödä ainoastaan aamu-
palan, joten reissun jälkeen olin 
niin väsynyt ja ärsyyntynyt, ett-
en jaksanut tehdä mitään. Sitten 
avasin konvehtirasian ja loppu 
onkin historiaa. Toki oli enem-
mänkin päiviä, jolloin ärsytti ja 
turhautti aivan kamalasti, mut-
ta onneksi tuloksia tuli tasaiseen 
tahtiin ja se motivoi kummasti. 

Voisin jopa sanoa, että 
luovuttaa en meinan-
nut kertaakaan. Joillain 
viikoilla saattoi jäädä 
aamulenkkejä tai yksi 
treenikerta väliin, mutta 
sen jälkeen jaksoi taas 
kunnolla. Ja joulu oli tie-
tenkin joulu. Silloin olisi 
saanut herkutella vain 
yhtenä päivänä, mutta 
taisi siinä mennä lopul-
ta useampikin.

miksi, oi miksi ryh-
dyit dieetille pimeim-
pään vuoden- ja pa-

himpaan pikkujouluaikaan?!  
En ajatellut etukäteen, että diee-
tin ajankohtaan sattuisivat synt-
tärini, pikkujouluaika, joulu ja 
uusi vuosi. Koskaan ei ole kui-
tenkaan täydellistä hetkeä di-
eetille. Aina on jotain, joka pe-
riaatteessa voi haitata dieettiä 
tai toimia ”esteenä” elämänta-
pamuutokselle. Ajattelin, että jos 
ei nyt, niin milloin sitten. Lisäksi 
pimein aika vuodesta oli oikeas-
taan hyvä ajankohta, koska tree-
niohjelmasta sai mielettömästi 
energiaa ja tehoja, vaikka välil-
lä kiukuttikin. 

milloin koit onnistumista, hy-
vää fiilistä? Lähes aina salit-
reenin jälkeen oli hyvä fiilis. Oli 

Koskaan ei ole täydellistä 
hetkeä dieetille. Aina on jo-
tain, joka periaatteessa voi 
haitata dieettiä tai toimia 
”esteenä” elämäntapamuu-
tokselle. Ajattelin, että jos 
ei nyt, niin milloin sitten. 

  ”

”
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hienoa tuntea itsensä energi-
seksi ja onnittelin itseäni aina 
treenin tehtyäni. Ennen tätä oh-
jelmaa olin salin jälkeen lähes 
aina ihan poikki, enkä jaksanut 
tehdä sen jälkeen enää mitään. 
Hienoja yksittäisiä hetkiä oli, kun 
tajusin jaksavani tehdä miesten 
punnerruksia ja naisten punner-
rukset menivät helposti sekä ta-
jutessani, että pystyn oikeas-
ti tällaiseen elämäntyyliin, eikä 
herkkuja tee enää 
samalla tavalla mieli.

milloin tulokset al-
koivat näkyä? Tu-
lokset näkyivät heti 
ensimmäisen viikon 
jälkeen. Nettivalmen-
taja oli varoitellut, 
että ensimmäisellä 
viikolla ei välttämät-
tä tapahdu mitään ja 
paino voi jopa nous-
ta. Minulla kävi hy-
vin ja suurimmat pu-
dotukset tulivat juuri 
ensimmäisen viikon 
aikana, jolloin lähti 
enimmäkseen nes-
teitä. 

etkö todellakaan 
saanut herkutel-
la missään vai-
heessa? miltä tun-
tui kun muut herkuttelivat ja 
sinä katsoit vierestä? En saa-
nut herkutella lainkaan, mut-
ta suhtauduin valmennukseen 
aika rennoin mielin, enkä ruos-
kinut itseäni, jos en joskus jak-
sanut tehdä kaikkea täysin oh-
jeiden mukaan. Synttärini olivat 
kolmannen viikon jälkeen, jol-
loin juhlittiin kahtena päivänä. 
Herkuttelin vain toisena, mutta 
kuohujuomaa tuli nautittua kah-
tena päivänä. Alussa teki todel-

la tiukkaa katsoa, kun muut joi-
vat viiniä ja söivät hyvää ruokaa 
ja herkkuja, mutta siihen tottui. 
Ensimmäinen herkkupäivä oli 
vasta viidennellä viikolla ja se 
sattui juuri itsenäisyyspäiväksi. 
Olin ostanut kaikkia mahdolli-
sia herkkuja edellisenä päivänä, 
mutta ironisesti kävikin niin, ettei 
minun tehnyt herkkuja lainkaan 
mieli! Söinkin herkkuja sitten vä-
hän väkisin, koska se kerran oli 

sallittua. Venytin herkkupäivää 
seuraavallekin päivälle, koska 
en kerta kaikkiaan saanut tuhot-
tua kaikkia herkkuja yhden päi-
vän aikana. Sitten kun ei enää 
saanut herkutella, herkut olisi-
vat tietenkin taas maistuneet. 
Itsenäisyyspäivästä seuraava 
herkkupäivä oli jouluna, jolloin 
herkuttelin myös kohtuudella. 
Lomalla unirytmi meni sekaisin 
ja saatoin syödä vain neljä ker-
taa päivässä, mikä harmitti. Jou-

lun lisäksi myös uutena vuotena 
tuli herkuteltua. Herkuttomuu-
den aikana eniten teki mieli ta-
vallista ruokaa!

koitko saavasi tukea läheisil-
täsi ja auttoiko se? Sain tukea 
ja se oli yksi avain asia valmen-
nuksen onnistumisessa. Minul-
la oli opiskelukavereiden kans-
sa WhatsUp-ryhmä, jossa kaikki 
kertoivat kuntoilustaan ja syömi-

sistään. Kerroin tulok-
sistani ja lähetin kuvat 
edistymisestäni myös 
toiselle kaveriporu-
kalle, joilta sain moti-
voivia kannustuksia ja 
kommentteja. Paras 
tuki oli kuitenkin poi-
kaystäväni Mika, joka 
aina jaksoi lohduttaa, 
kun turhautti sekä 
kannustaa heikoil-
la hetkillä. Mika kävi 
myös kanssani salil-
la silloin tällöin. Oma 
tsemppi oli kuitenkin 
kaikkein olennaisin. 

Treenipaketti ei kuu-
losta ihan ilmaisel-
ta lystiltä..? Rahaa 
ravinteisiin meni yh-
teensä noin 300€ ja 
ruoat maksoi arviolta 
50€ viikossa. Kaiken 

kaikkiaan dieetin aikana kului ai-
nakin 1000€ sisältäen ohjelman 
maksun, ravinteet, vitamiinit ja 
ruoat.

millaisia tuloksia saavutit, 
oletko tyytyväinen tuloksiisi? 
Lähtömittani olivat: paino 61,7 
kg, rinnanympärys 96 cm, vyö-
tärö 72 cm, vatsan ympärys 88 
cm, lantio 100 cm, reiden ympä-
rys 54 cm ja hauis 27 cm.  Laih-
duin ohjelman aikana reilut 5 kg. 

Kuva: Helmi Liikanen
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Lantiosta, vatsasta ja vyötärös-
tä lähti 8 ja reisistä 5 senttiä. Tu-
lokset ovat aika huomattavia ot-
taen huomioon, etten ollut kovin 
iso ennen valmennustakaan. 
Olen tuloksiin erittäin tyytyväi-
nen, mutta terveyskärpänen puri 
eli matka jatkuu vielä!

muuttuiko suhteesi kehoon ja 
ruokaan dieetin aikana? Olen 
tyytyväisempi kehooni ja itse-
varmuuteni kasvoi. Arvostan 
nyt enemmän herkkuja ja hyvää 
ruokaa. Ruokavalio oli valmen-
nuksen aikana aika lattea ja ma-
kunystyrät tottuivat siihen. Nyt 
makuaisti tuntuu parantuneen 
ja ihan tavallinen ruoka mais-
tuu tosi hyvälle. Panostan myös 
enemmän ruoka-aineiden laa-
tuun ja alkuperään. 

miltä elämäntapasi näyttävät 
jatkossa? Samalla linjalla jatke-
taan. Pidän kiinni ruokarytmistä 
ja tarkkailen, että saan proteiine-
ja, hiilareita ja rasvoja hyvässä 
suhteessa. En kuitenkaan mit-
taile enää ruokia. En laske ka-
loreita, vaan pidän huolen, että 
olen kylläinen. Treenaamista py-
rin jatkamaan 4-5 kertaa viikos-
sa: ryhmäliikuntaa, salitreeniä ja 
kehonhuoltoa hyvässä suhtees-
sa. 

kenelle, minkä tyyppiselle ih-
miselle suosittelisit kyseis-
tä dieettiä? Sanoisin, että ihan 
kuka vaan pystyy tähän. Tär-
keintä on priorisointi ja teke-
misten aikatauluttaminen. Itsel-
leni teki tiukinta, kun urheilun 
ja säännöllisen ruokarytmin lo-
massa piti samaan aikaan opis-
kella, käydä töissä ja järjestää 
parisuhteelle aikaa. Kaikki on 
kuitenkin ajanhallinnasta kiin-
ni. Täytyy muistaa, että tämän 

muutoksen tekee vain itseään 
varten, niin stressi aikataulutuk-
senkin suhteen helpottaa kum-
masti. 

ryhtyisitkö tällaiseen dieettiin 
uudestaan? Tekisin tämän tai 
jonkun muun valmennuksen uu-
destaan ja niin teenkin jatkossa, 
mutta omatoimisesti. Aion jat-
kaa samalla linjalla, koska voin 
kaiken kaikkiaan paremmin. Hy-
vännäköinen, terve kroppa tulee 
sitten terveellisten elintapojen 
oheistuotteena, se ei ole varsi-
nainen syy ryhtyä elämäntapa-
muutokseen.

antaisitko lopuksi muutaman 
vinkin, joilla päästä elämän-
tapamuutoksen alkuun? Salil-
la treenatessa voi tehdä 1-3-ja-
koista treeniä, joista pidän koko 
kropan treeniä eli yksijakoista 
kaikista tehokkaimpana. Paras-
ta kiinteytystä on tehdä monta 
sarjaa lyhyillä toistoilla, jolloin li-
hakset kasvavat ja rasvaa palaa 
tehokkaammin. Eri lihaksia voi 
harjoittaa 4 x 6–8-liikkeen sarjoi-
na ja muistaa 1-2 minuutin pa-
lautukset sarjojen välillä. Lisäksi 
lyhytkestoiset funktionaaliset ja 
intervalliharjoitukset ovat haas-
tavia ja rankkoja. Salilla ei tarvit-
se rehkiä itseään henkihieveriin 
tuntien treeneillä, kun puolessa 
tunnissa saa jopa parempia tu-
loksia aikaan. Jos treenaa isoil-

la painoilla, tulee varmista, että 
tekniikka on oikea. Jos perusfy-
siikassa on ongelmia, kannattaa 
käyttää kevyempiä painoja, teh-
dä enemmän toistoja ja vähem-
män sarjoja eli 3 x 12–15-liik-
keen sarjoja. Tekniikkaa voi 
parantaa esimerkiksi personal 
trainerin tai enemmän treenan-
neen kaverin kanssa.

Syö säännöllisesti kolmen tun-
nin välein pieniä aterioita. Aa-
mupalaksi kaurapuuro ja purkki 
raejuustoa on voittajien ruokaa. 
Lounaaksi sopii mainiosti iso sa-
laatti kanan tai kalan kera. Vä-
lipalalla kannattaa nauttia jo-
tain proteiinipitoista, esimerkiksi 
marjarahkaa. Marjat ovat pa-
rempia, koska niissä on vähem-
män sokeria kuin hedelmissä. 
Päivällisellä kannattaa noudat-
taa yleistä lautasmallia eli puo-
let lautasesta kasviksia, ¼ lihaa 
ja ¼ hiilareita. Iltapalaksi taas jo-
tain proteiinipitoista ja hyviä hii-
lareita, esimerkiksi pari palaa 
runsaskuituista ruisleipää, rei-
lusti raejuustoa ja avokadoa. 
Kaiken kaikkiaan ruokavalio on 
todella yksinkertainen ja sama, 
mitä meille on opetettu jo päivä-
kodista lähtien. Liikunta, ruoka-
valio ja lepo ovat ne peruspilarit, 
joiden avulla homma toimii. Näil-
lä elämäntavoilla saat pysyviä 
tuloksia ja elinvoimaisen olon!

Kuva: Katja Kortelainen
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Vuoden 2014 virkailijat 

On viimein aika esitellä uudet virkailijat. Esitimme virkailijoille seuraavat kysymykset:
1. Lupaus virkakaudelle?
2. Minne Pohjois-Karjalan paikkakunnalle menisit mieluiten ja miksi (omaa kotipaik-
kakuntaa ei saa valita)?
3. Mikä sai sinut hymyilemään tänään?

pekka Torvinen, kuraattori, Gourmet-kerhon puheen-
johtaja
1. lupaan: Pitää hienoja puheita ja teen kaikkeni, jotta 
Kalevalainen tanssilaulu saadaan osakunnan puoliviralliseksi 
tunnuslauluksi!
2. menisin: Ilomantsiin. Siellä on Hermannin viinitila. Sen jäl-
keen voi ajaa Kolille ja nauttia viinin kansallismaiseman kera.
3. hymyilytti: Hauskan naisihmisen lähtö leffaseuraksi 
huomenna. 

heikki karvinen, varakuraattori
1. lupaan: Deadlinet pitää!
2. menisin: Varmaankin Joensuuhun, koska se alkaa olla 
melkein yhtä kuin Pohjois-Karjala.
3. hymyilytti: Hassu kissavideo, itse ottama.

niklas Junell, taloudenhoitaja
1. lupaan: Totella, kun käsketään. 
2. menisin: Lieksaan, koska parhaat lukioystävät ovat kotoi-
sin sieltä. 
3. hymyilytti: Mutakakku.

martta huttu, sihteeri
1. lupaan, että ainakin yksi tämän vuoden pöytökirjoista on 
sellainen, ettei siinä ole yhtäkään typoa. 
2. menisin: Joensuuhun, koska ilosaarirock. 
3. hymyilytti: Enni Rukajärven olympiahopea.

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Heikki Karvinen
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 Virkailijat 2014 

outi Tiainen, emäntä
1. lupaan, että ruoka on syötävää. 
2. menisin: Jos en mie saa Liperiin mennä, niin en mie sitten 
mee minnekään! 
3. hymyilytti: Aamukahvi.

Jarkko kontiainen, tiedotussihteeri
1. lupaan: Tsekata sähköpostini vähintään joka toinen päivä 
ja päästä pois matikan laitokselta.
2. menisin: Lieksaan Kolille, siellä rauhatonkin mieli lepää 
kauniissa maisemassa.
3. hymyilytti, kun sain olla avuksi eräälle herralle ja ojentaa 
hälle sillipurkin kaupan ylähyllyltä.

anna eronen, toiminnanohjaaja, vuosijuhlamestari
1. lupaan: Aion pysyä yhtä päättäväisenä ja aktiivisena kuin 
ennenkin, kohtuuden rajoissa kuitenkin. 
2. menisin: Juukaan, koska en ole oikeastaan koskaan 
käynyt siellä muuta kuin läpi ajanut tai hengaillut Kolin var-
jossa Juuan rajallla. 
3. hymyilytti: Fazerin aamiainen ja viime vuonna keksitty 
uusi sana, nyhtöpossu.

maria sormunen, emäntä, vuosijuhlamestari
1. lupaan: Kokeilla jotain uutta. 
2. menisin: Varmaan Rääkkylään, sillä en ole aiemmin käynyt 
siellä. 
3. hymyilytti: Kiva kämppis, joka keitti mulle aamukahvit ja 
tiskasi miun astiat:)

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Jarkko Kontiainen

Kuva: Outi Tiainen
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santeri matikka, fuksimajuri, arkiston- ja kirjastonhoitaja
1. lupaan: Huolehtia kaikista viroistani hyvin, kirjastosta 
vieläkin paremmin ja fukseista kaikkein parhaiten. 
2. menisin: Riäkkylän voisi mainita juurien takia. Oikeastaan 
en haluaisi nimetä paikkakuntaa vaan koko maakunnan, 
Pohjois-Karjalassa kun on tähän mennessä tullut käytyä 
turhan harvoin. 
3. hymyilytti: Osakuntahaalareideni metrossa ja aine-
järjestön haalaribileissä herättämä positiivinen huomio.

noora matilainen, fuksimajuri
1. lupaan: Saada lukuisat uudet fuksit kiinnostumaan 
osakunnan viroista ja ottamaan niitä.
2. menisin: Kotipaikkakuntani ollessa Helsinki voinen valita 
Liperin. Ja siksi, että Liperihän on ’the hottest city in Finland’! 
(ei nyt ihan city, mutta siellä on mitattu Suomen lämpöennä-
tys) :)
3. hymyilytti: No nyt on hieman pöljä vastaus: ensimmäistä 
kertaa hymyilin tänään, kun sain koodin toimimaan oiken. 
Aika ikävä elämä, joten keksin tähän toisenkin: hymyilin 
myös, kun kaveri tuli kyläilemään. :)

karri rasinmäki, valokuvaaja, nettivastaava
1. lupaan: Annan enemmän kuin otan.
2. menisin: Kontiolahelle moikkaa mummii ja ukkii.
3. hymyilytti: Aamun eka kuppi kahvia.

samuli rantala, isäntä
1. lupaan: Mitähän Manu meni lupailemaan, mutta varmaan 
jotain drinkki-iltaa vois kokeilla. 
2. menisin: Saako sanoa Lieksan, jos en ole käynyt siellä 
kuuteen vuoteen, enkä tiedä milloin pääsisi seuraavan ker-
ran? Muuten ehkä perinteisesti Joensuu. 
3. hymyilytti: Hämyisyys.

manuel ackermann, isäntä, kv-sihteeri, liikunnanohjaaja, 
spielkan puheenjohtaja
1. lupaan: Lisää papuja! Mutta ehkä ei kuitenkaan 
isäntäkoppiin 
2. menisin: Lieksaan, tarkemmin kauniin Pielisen toiselle pu-
olelle Kolille, koska se on kaikkina vuodenaikoina uskomat-
toman kaunis paikka ja siellä olisi kivaa vaeltaa joskus 
pidempäänkin. 
3. hymyilytti: Muisteluhetki kaverin kaa Youtuben videoissa 
vanhoista lastenohjelmista, joita katselin lapsuudessani aina 
ja jotka ovat miljoona kertaa paremmat kuin lastenohjelmat 
tänä päivänä!

Virkailijat 2014

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Manuel Acker-
mann

Kuva: Noora Matilainen

Kuva: Janne Kangas-
kesti
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kaisa kortelainen, kulttuurisihteeri
1. lupaan: Koitan keksiä ensi vuodelle mahdollisimman 
monipuolista kulttuuriohjelmaa, mutta myös toteuttamaan 
minulle esitetyt toiveet ja ehdotukset.
2. menisin: Rääkkylässä voisin käydä Kihaus Folkin takia ja 
myös siksi, etten siellä ole koskaan käynyt.
3. hymyilytti: .....minun ja siskoni viime syksyiset freestylera-
pvideot....... ei siitä sen enempää.

satu Tahvanainen, puukellon päätoimittaja ja toimitus-
sihteeri
1. lupaan: Lupaan, että Puukellossa nähdään tänä vuonna 
jotakin ihan uutta!
2. menisin: Joensuuhun, koska siellä on niin monta hyvää 
ystävää.
3. hymyilytti: Poikaystäväni oli viikonloppuna niin ihana, että 
päätti ostaa kaksi kertaa minulle kukkia. Tosin, mie maksoin 
ne.

Iris pitkänen, puukellon päätoimittaja ja toimitussihteeri
1. lupaan: Pitää Pienen Puukellon linjan asiallisen epäasial-
lisena.
2. menisin: Ilomantsiin, sieltä löytyy idän eksotiikkaa aidoim-
millaan.
3. hymyilytti: Tämän jutun taiton saaminen valmiiksi. Huh, 
mitä näpertelyä.

milla nissinen, valokuvaaja, laulunjohtaja
1. lupaan: Päästä sisään akateemiseen pöytäjuhlakulttuuriin 
ja oppia mahdollisimman monta laulua, kokata herkullisia 
eväitä ja löytää kiinnostavia kuvakulmia valokuvaajan virkaa 
toimittaessani (tai sitten ei...). 
2. menisin: Kolille nauttimaan kansallismaisemista (tosi per-
soonallista). 
3. hymyilytti: Konnarin kuulutus aamujunassa: ”Muistakaa-
han sitten ottaa tavaranne mukaan.” Ja: ”Siellä on aika 
liukasta, ihmiset kaatuilee ja siinä halkeaa pää. Kävelkääpä 
varovasti.” Omanlaistaan huolenpitoa :)

Virkailijat 2014

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Kaisa Kortelainen

Kuva: Iris Pitkänen
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Virkailijat 2014

hanna ahtonen, purjehduskerhon puheenjohtaja
1. lupaan: Että purjehduskerho kokoontuu! Ainakin kaksi 
kertaa. Lupaan rommia ja jotain urheilullista toimintaa tois-
tensa tasapainoksi. 
2. menisin: Ihan mahtava kysymys! Hmm. Tosi kauan sitten, 
2000-luvun alkuvuosina, olin menossa junalla ihmeelliseen ja 
suureen Helsinkiin. Kesälahden kohdalla katsoin ulos junan 
ikkunasta ja näin penkin, jonka nojaan oli raapusteltu ”KES-
ÄLAHTI HAISEE”. Mietin silloin, että tuo varmaan kertoo 
kaiken tarpeellisen Kesälahdesta. Valitettavasti en koskaan 
ehtinyt Kesälahdella käydä, joten voisin suunnata Kiteelle 
ja käydä katsomassa, onko Kesälahdesta enää hajuakaan 
jäljellä. 
3. hymyilytti: Poijjat - sekä superihanissa että hämmenty-
neissä merkeissä.

heidi pikkarainen, vallilan asuntovastaava
1. lupaan: hoitaa asuntoasiat entiseen tapaan :) Ensimmäis-
en vuoden kokemuksen ansiosta kysymyksiinkin voi odottaa 
saavansa vastauksen jopa hieman aiempaa nopeammin. 
2. menisin: Rääkkylään, sillä siellä on ihana ja rakas kes-
ämökkimme :D 
3. hymyilytti: Tapaaminen lapsuudenystävän kanssa monen 
vuoden jälkeen.

emmi Torikka, kappalainen
1. lupaan: virkakaudellani ainakin järjestää kuohuviinien 
maisteluillan. 
2. menisin: Lieksaan, koska äitini suku on sieltä päin kotoi-
sin. Sukumme yhteismökki sijaitsee edelleen Lieksan liepeillä 
ja Lieksan keskustassakin on tullut vierailtua melkein joka 
kesä. Lisäksi matkalla voi pysähtyä Ahvenisen kesäkahvilalle. 
3. hymyilytti: 7.luokkalaisen pojan kysymys tekstiilityön 
tunnilla. Hän esitti varsin filosofisen kysymyksen, miksi naiset 
ovat niin vaikeita.

Janne kangaskesti, valokuvaaja, saunakerhon puheen-
johtaja, historioitsija
1. lupaan: risuja. Toisin sanoen saunakerhon puheenjoh-
tahana ajattelin hankkia vihtoja saunaan. Historioitsijana 
lupaan tarjota oluen tms. ensimmäiselle toimintakertomu-
sosionsa palauttajalle (nyt kun ei ole enää itsestään selvää, 
että se on Antti Räty). 
2. menisin: En varmaankaan voi vastata Joensuu, koska se 
adoptoi minut siellä asuessani. Sanon siis Liperi, sillä siellä 
on mukavaa. Ja kalmistoja. 
3. hymyilytti: Katsoin Internetistä kissavideon.

Kuva: Hanna Ahtonen

Kuva: Karri Rasinmäki

Kuva: Juho Eskelinen
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henri nousiainen, maanpuolustuskerhon puheenjohtaja
1. lupaan: herättää MPK jollain taval henkiin ja saada asia-
sta kiinnostuneet yhteen. 
2. menisin: Lieksaan, koska siellä on Koli ja sen mahtavat 
maisemat. 
3. hymyilytti: Hiihtolenkki.

rosa aamunkoi, Gourmet-kerhon puheenjohtaja
1. lupaan: Mie en luppaa mittään, mie oon evakko. 
2. menisin: Jos en saa valita kotipaikkakuntiani Juukaa tai 
Outokumpua, menisin mieluiten Joensuuhun, koska sieltä 
pääsee pikimmiten takaisin Helsinkiin. 
3. hymyilytti: Koulun kahvilasta sai minirunebergintorttuja!

katri parviainen, apuemäntä
1. lupaan: Ylittää jonkin kokouksen kokouskahvien budjetin 
valmistamalla jotain tosi hyvää! 
2. menisin: Kesällä Kolille eli Lieksaan vaikkapa ratsas-
tamaan tai vaeltamaan. 
3. hymyilytti: Söin viikonlopulta jäänyttä raakakakkua aami-
aiseksi. Nami!

paola el-khoury, apuisäntä 
1. lupaan: Koska olen apuisäntä, niin eiköhän se ole ihan 
että olla hyvä isäntä ja oppia jotain uutta. 
2. menisin: Entiselle kotipaikkakunnalle Liperin Ylämyllylle. 
3. hymyilytti: Tutoroitava vaihtareitten fuksiaisryhmä voitti 
eilen Haaga-Helian fuksiaiset.

helmi liikanen, apuisäntä
1. lupaan: Apuisäntänä kaataa viintä auliisti! 
2. menisin: Nurmes on kuulemma aika sievä ”kaupunki”! 
3. hymyilytti: Työpäivän jälkeen naapuri toi itsetehtyjä maail-
man parhaita keksejä, se ilahdutti :D

Virkailijat 2014

Kuva: Henri Nousiainen

Kuva: Rosa Aamunkoi

Kuva: Paola El-Khoury

Kuva: Katri Parviainen

Kuva: Helmi Liikanen
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Karjalaisen Osakunnan 
109. vuosijuhlat

Mekko päälle, meikit naamaan ja menoksi! Pienen jahkailun ja mekkokriisin jälkeen täy-
tin minäkin tietoni e-lomakkeelle ja lähdin kilistelemään skumppalasia Karjalaisen Osakunnan 
kunniaksi 22.helmikuuta. Vuosijuhlat pidettiin tänä vuonna Tekniskan saleissa ja juhliin saapui 
yhteensä 68 vierasta.

Teksti: Satu Tahvanainen

Terveisten vastaanotto.  Kuva: Karri Rasinmäki

Illan menu:

Maa-artisokkakeittoa

Hiillostettua siikaa, valkovii-
nikastiketta ja haudutettua 

fenkolia

Jääkarpaloita ja lämmintä 
kinuskikastiketta.

Kuvat: Karri Rasinmäki ja 
Jarkko Kontiainen

Kuva: Karri Rasinmäki
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Kuva: Jarkko Kontiainen
Kuva: Karri Rasinmäki

Ilta kului nopeasti ja niin rattoisasti, että snapsi-
lasit kaatuilivat ja viinit läikkyivät. Ohjelmassa oli 
puheita, joita tänä vuonna pitivät kunniainspehto-
ri Dennis Bamford, Anne Lempinen Uudenmaan 
Martat Ry:stä sekä civikset Anna Eronen, Manuel 
Ackermann ja Karri Rasinmäki. Ohjelmassa oli 
myös loistava musiikkiesitys, josta vastasivat Sa-
rah Palu ja Jutta Rahmel. Lisäksi jaettiin huomi-
onosoituksia mm. ansiomerkeillä ja stipendeillä.

Vaikka juhlat Tekniskan saleissa loppuivat keski-
yöhön mennessä, ei ilta tietenkään vielä ohi ollut. 
Matka jatkui DGO:lle, jossa tanssittiin aamuun 
asti. Polaroid-kamera kävi kuumana ja isäntäko-
pin ympärillä pyöri janoisia juhlijoita. Ilta vaihtui 
nopeasti aamuun ja sillispöydän herkkuruokiin.

Lopuksi en voi muuta kuin todeta, että olipa 
hyvät pidot! Ensi vuonna ei tarvitse sekuntia-
kaan jahkailla, lähdenkö vai enkö lähde. Kii-
tokset vuosijuhlista kaikille osallistujille ja 
vuosijuhlatoimikuntalaisille sekä erityisen isot 
kiitokset vuosijuhlamestari Maria Sormuselle!
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1. Olet ollut osakunnan sitseillä. 
Milloin lähdet kotiin jatkoilta?
a) Miltä jatkoilta? Mitä ne ovat?
b) Ei mitään muistikuvaa… Ehkä aa-
mupäivällä?
c) Siinä vaiheessa, kun uni meinaa 
voittaa juhlimisen.

2. Montako virkaa olet haalinut täl-
le vuodelle?
a) Sen verran, että saan tarvittavat 
asuntopisteet.
b) 0, miksi tekisin jotain, mistä minulle 
ei makseta?
c) En pysy enää laskuissa. Tällä hetkel-
lä olen isäntä, liikunnanohjaaja, kv-
sihteeri sekä Spielkan puheenjohtaja. 

3. Missä näistä Helsingin kaupun-
ginosista asuisit mieluiten?
a) Vallilassa tai Patolassa
b) Sipoon sudeettialueilla.
c) Minulle kelpaa vain Punavuori, 
Kruununhaka tai Ullanlinna.

KUINKA OSAKUNTALAINEN OLET?

TESTIN PISTEET:
1. a) Soosoo b) Peukku 
c) Ok
2. a) Ok b) Soosoo c) 
Peukku
3. a) Peukku b) Ok c) 
Soosoo
4. a) Peukku b) Ok c) 
soosoo
5. a) Peukku b) soosoo c) 
soosoo
6. a) Peukku b) Peukku c) 
soosoo

TulokseT

eniten Peukku-vastauksia: Olet esimerkillinen osakuntalainen. Osaat kertoa osa-
kunnan historian vaikka unissasi eikä sinulla mene sormi suuhun, jos joku kysyy 
sinulta osakuntaan liittyvää nippelitietoa. Osakunta on sinulle tärkeä harrastus 
etkä tee virkoja vain asuntopisteiden takia. Olet kuuluisuus DGO:lla, tai ainakin 
karjalaisten keskuudessa. Sinusta löytyy (polaroid-)kuvia, joissa poseeraat yh-
dessä 10 muun osakuntalaisen kanssa iltatamineet päällä. Jatka samaan malliin!

eniten ok-vastauksia: Olet todennäköisesti se tyyppi, joka käy silloin tällöin kok-
kaamassa tai kaatamassa viiniä osakunnalla, ettei Patolan asunto lähde jalkojen 
alta. Saatat myös joskus osallistua johonkin sinua kiinnostavaan tapahtumaan. Olisi 
kuitenkin mukavaa, jos näyttäisit kaunista naamaasi useammin muille osakuntalai-
sille. Kokeile jotain uutta ja varaa kalenteristasi enemmän aikaa osakuntaa varten!

eniten soosoo-vastauksia: Hämmentävää, että edes teit tämän testin, koska 
luulisi, ettei sinulle enää ilmestyisi Pientä Puukelloa! Mutta hyvä, että teit tes-
tin, sillä nyt viimeistään on aika parantaa osakuntatapoja. Lopeta Bussipysäkil-
lä-biisin lauleskelu ja aloita jo nyt muuttojärjestelyt Vallilaan tai Patolaan. Älä 
siirrä enää osakunnan sähköpostilistalle tulleita viestejä roskakoriin. Käy kokeile-
massa, montako papua saat osakunnan peli-illassa tai käykö flaksi flyygelin alla!

4. Tiedätkö, missä osakuntanauha-
si on tällä hetkellä?
a) Tiedän. Se kuuluu jokapäiväiseen 
asuuni.
b)  Kyllä se tuolla laatikossa varmaan 
on.
c) Ai se? Taisin hukata sen kokouskal-
joilla.

5. Mikä näistä on lempilaulusi?
a) Pohjois-Karjala
b) Levikset repee
c) Bussipysäkillä

6. Jääkaapistani löytyy …
a) karjalanpiirakoita ja munavoita. 
Palkkapäivinä myös karjalanpaistia ja 
vatruskoita.
b) tällä hetkellä vain valo ja keitettyjä 
makarooneja. Onneksi tänään on osa-
kunnan kokous, josta saa purtavaa.
c) poronkäristystä, leipäjuustoa ja la-
pinrieskaa.
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Miksi? - Siksi!
miksi unisportin pukuhuoneessa onnistun aina valit-
semaan pukukopin, jonka ympärys on hetken kuluttua 
kansoitettu koko edellisen/seuraavan ryhmäliikuntat-
unnin osanottajilla?
Siksi: Todennäköisesti olet rikas, hyvännäköinen tai tuoksut 
hyvältä. Jos et ole mitään näistä, jatka ryhmäliikuntatun-
neilla käymistä.

miksi aina valitsen hitaimman kassajonon?
Siksi: Kannattaisiko seuraavalla kerralla kiinnittää huo-
miota jonon nopeuteen eikä myyjän komeaan/kauniiseen 
naamaan?

miksi edelläni kävelevät ihmiset matelevat?
Siksi: He luultavasti tekevät sen tahallaan, jotta sinua 
ärsyttäisi.

miksi haluamme johonkin ammattiin, mutta sitten vali-
tamme ensin opiskelusta ja valmistuttuamme valita-
mme työstä, jota teemme?
Siksi: Ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella. 
Aina täytyy valittaa, sillä valittaminen on suomalaisen small 
talkin peruspilari.

miksi nukkuminen on vaikeaa juuri silloin, kun sitä 
unta pitäisi saada?
Siksi: Todennäköisesti syy on siinä, että olet ”unohtanut” 
tehdä jotakin tärkeää. Älä koita paeta ongelmia menemällä 
nukkumaan.

Miksi flunssa iskee aina kun on ehtinyt innostua salilla 
käymisestä?
Siksi: Tuo on selvä merkki siitä, että salit eivät ole sinua 
varten. Makoile sen sijaan sohvalla.

miksi nilkka vääntyy juuri, kun päätät aloittaa tree-
naamisen juoksutapahtumaa varten?
Siksi: Sinua ei ole luotu juoksemaan. Jätä juokseminen 
nopeammille ja parempikuntoisille ihmisille. Käytä tästä 
eteenpäin vain linja-autoja, metroja ja ratikoita.
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