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Tämä mitä ilmeisimmin on se hetki, jona päätoimittajana on onnellisimmillaan – lehti on valmis. 
Jälleen on vuodatettu hikeä ja kyyneleitä, jotta tähän hetkeen päästiin. Yksin ei tätäkään urakkaa oli-
si valmiiksi saatu – ei lähimainkaan. Siksi näin heti alkuun, kiitos ja kumarrus kaikille toimittajille 
ja avustajille, jotka ovat osallistuneet tämän lehden tekoon ja mahdollistaneet omalla panoksellaan 
lehden valmistumisen. Te olette parhaita! 

 Mitä sitten tarjoamme tällä kertaa teille parahimmat lukijamme? Lehdessä on monia van-
hoja hyviksi todettuja konsepteja. Kuitenkin muutamia uusia jutskia olemme tuoneet mukaan näin 
uutena toimituskuntana. Onpahan mukaan mahdutettu parhaat tuokiokuvat vuosijuhlilta, sekä esit-
telyt uusista tämän vuoden virkailijoistamme.

 Uuteen toimituskuntaan mahtuisi hyvin vielä uusiakin toimittajia tälle vuodelle. Toimitta-
jien työtaakka ei ole mahdoton – jo yksi juttu per lehti riittää vallan hyvin. Olitpa sitten kiinnostunut 
kirjoittamaan urheilulajiesittelyitä tai vaikkapa kertomaan omat kokkausvinkkisi, olet lämpimästi 
tervetullut mukaan. Ota siis rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostilla ja tule mukaan.

 Haluaisin tässä esittää pienen toiveen teille lehtemme lukijat: Lähettäkää meille toimituk-
seen palautetta ja kertokaa mielipiteenne tästä lehdestä. Kaikki palaute, risuineen ja ruusuineen on 
arvokasta tulevia numeroita suunnitellessa, kun tämän vuoden aikana toimitamme teille kaikkiaan 
vielä kolme lehteä ja fuksinumeron. Palautetta voi lähettää minulle päätoimittajana sähköpostiini, 
joka löytyy tämän lehden takakannesta.

 Lopuksi toivotan mukavia lukuhetkiä lehden parissa. Onnea ja menestystä myös kevään 
viimeisille kursseille ja tentteihin ennen kesän koittamista!

- Tatu -
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Pekka Torvinen

Q
Kuraattorin puhe Karjalaisen ja Savolaisen 

osakunnan 110-vuotisjuhlien päiväjuhlassa 28.2.2015
Hei toverit!

Koska näissä juhlapuheissa on aina tapana puhua perinteiden tärkeydestä ja muusta 
sen sellaisesta, ajattelin tehdä tällä kertaa jotain aivan muuta. Pidän hieman kokeel-
lisemman puheen ottaen inspiraatiota Marshall McLuhanilta. 110 on binäärikoodina 
kuusi, joten luen kuusi eri sitaattia kuudesta eri kirjasta. Te, arvon yleisö, saatte luoda 
niiden välille narratiivin. Tai pikemminkin teidän on pakko tehdä se, sillä ihmisen yksi 
pysyviä ominaisuuksia näyttäisi olevan se, että kaikki ymmärretään tarinoina. Pitem-
mittä puheitta:

Antti Salminen & Tere Vaden: Energia ja kokemus:

Öljyn kokemus on kokemus, joka syntyy öljyn poikkeuksellisten ominaisuuksien yh-
tyessä historiallisiin yhteiskuntajärjestyksiin, psykologioihin ja mieliin. Kokemus, että 
bensan alkuperällä ei autoilulle ole väliä, on öljyn muodostama ja siitä riippuvainen 
kokemus – mitä ikinä öljy sitten onkin. Tietenkään tuo kokemus ei ole pelkästään öl-
jyn muodostama. Yhtä lailla tarvitaan markkinatalous, luonnontieteen mielestä myös 
aivot, öljyn hiilivetyketjut ja niin edelleen. Mutta on tärkeää kiinnittää huomiota juuri 
siihen, mikä kokemuksessa on peräisin öljystä pikemmin kuin markkinataloudesta, ai-
voista tai luonnontieteellisesti kuvatuista kemiallisista kappaleista.

Ristivalotuksen vuoksi on hyvä huomata, että esimerkiksi viljaa Australiasta Euroop-
paan rahtaavan purjelaivan kapteeni ei suinkaan voisi kokea, että sillä, mistä tuuli 
hänen purjeisiinsa tulee, ei ole väliä. Pikemminkin sääjärjestelmien ja tuulen synnyn 
tunteminen on hänelle ammattiylpeyden ja henkilökohtaisen itsekunnioituksen asia. 
Myöskään höyrykattilaa haloilla ruokkiva sisävesilaivan lämmittäjä ei voi olla tyystin 
välinpitämätön halkojen alkuperästä, ei ainakaan sikäli, kun se näkyy vaikkapa halkojen 
kosteudessa, tuhkaavuudessa tai lämpömäärässä. Vielä hiilikin on öljyä tiukemmin kiin-
ni lähtökohdissaan. Sitä ei juurikaan 1800- ja 1900-luvuilla kuljetettu mantereilta toisil-
la ja niinpä esimerkiksi Walesin runsasenergisillä hiiliesiintymillä oli ratkaiseva merkitys 
Ison-Britannian laivaston ylivoimalle.

Vasta öljy mahdollisti yksiselitteisen ja itsestään selvän kokemuksen, jossa energian 
lähteellä ei ole taloudellista, poliittista, fysikaalis-kemiallista tai henkilökohtaista mer-
kitystä.

Kuva: Riina Puttonen
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A.W. Yrjänä: Somnia – Talvimaa, X:
Muinaset puhua horottaa meiän kielillämeiän silimien takana
kattelee itteensä
sen seittemättä tuhannetta auringonkiertoo

päänsä pystyssä pitänyttä väkkee

Täällä väijyttiin reuhka otalla hylijevahissa
ja köllötettiin saunanlauteella
jo siihe aikaan ko reikkalaiset vielä

ihimetteli voiniikkialaisten aakkosia uutuuksina

Ja nyt met tyynesti rehotamma telekkarin eessä
sillon ko ei juosta konttorissa ympyrää
jonkun piipittimen tahissa
katellaan merentakasten suharien

ahaneuksissaan mainosten välliin laatimmaa paskaa

että täsäkö se oli

Milan Kundera: Esirippu:

Maailman eteen oli ripustettu legendoista kudottu maaginen esirippu. Kun Cervantes 
lähetti don Quijoten matkaan, hän repäisi tuon esiripun kahtia. Maailma avautui harhai-
levan ritarin edessä koko proosansa koomisessa alastomuudessa.

Kuin nainen, joka ehostautuu ennen kuin rientää ensimmäiseen tapaamiseensa, on 
maailma, rientäessään meitä vastaan syntymämme hetkellä, jo ehostettu, naamioitu, 
esitulkittu. Eivätkä pelkästään konformistit tule tässä puijatuiksi. Kapinalliset, kaiken ja 
kaikkien vastustajat, eivät tajua missä määrin ovat itsekin alistuvaisia; he kapinoivat 
ainoastaan sitä vastaan, mikä on tulkittua (esitulkittua) ja siksi kapinoimisen arvoista.

Delacroix kopioi kuuluisaan maalaukseensa Vapaus johtaa kansaa näkymän esitulkin-
nan esiripusta: nuori nainen barrikadilla, vakavan näköisenä, pelottavat paljaat rinnat; 
vieressä räkänokkainen nulikka pistooli kädessään. Vaikken ihailekaan kyseistä taulua, 
olisi järjetöntä lukea se suuren maalaustaiteen ulkopuolelle.
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Lauri Viita: Kootut runot (proosaa)

Kuten munassa on vaikuttamassa kana ja kukko, niin myös mielen luomassa merkissä on 
jo otettuna huomion sekä mielen että merkin vaiheikas ympäristö. Valkoiseen alustaan kir-
joitetaan mieluummin mustalla kuin valkoisella. Mielen mieleys ja mielen luoman merkin 
merkkeys ovat eri asioita. Koira ei ole varsinainen koira, vaan tämän merkki; nolla kertaa 
neljä ei ole läheskään neljä, vaan nolla, vaikka siinä neljän merkki esiintyykin; kaksi ja kaksi 
on täsmälleen neljä, vaikkei siinä neljän merkkiä olekaan.

Mutta aivan kuin rakentaja olisi jättänyt mittanauhansa, kuulansa, piirustuksensa kivijalan 
alle, ihminen on todellakin unohtanut mielensä mieleyden tämän luomiin merkkijärjestel-
miin. Ja niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa.

On syntynyt joukoittain mielen ja merkkien välisiä merkitysyhteyksiä, joita sanotaan mm. 
sielullisiksi patoutumiksi. Kadotettu ongelmaton alkion olotila, jossa mieli omaa erillistä 
itseään tiedustelematta eli sulautuneena jäsentämättömään ympäristöönsä, halutaan pa-
lauttaa suosituinta merkitysyhteyttä laajentamalla, mutta toive on turha, ellei mieltä en-
sin vapauteta kaikista merkitysyhteyksistään omien järjestelmiensä erilliseksi käyttäjäksi 
ja tehostajaksi. Lapsenmielen ja luovan hengen vireys perustuu juuri merkitysyhteyksien 
suhteelliseen nopeaan ja täydelliseen purkautuvaisuuteen. Kuinkapa voisi kasvaa kohtua 
jättämättä, kuinka voisi kävellä jalanjäljistä irtoamatta! Mutta joka ei luota itseensä, hänelle 
ei muutakaan paikkaa ole, johon mielensä vapauttaisi.

Albert Camus: Esseitä – Nobel-puhe vuodelta 1957:

Sanotaan, että Nietzsche katkaistuaan välinsä Lou Salomén kanssa ja astuttuaan lopulliseen 
yksinäisyyteen, kun häntä painoi ja kohotti samalla kertaa hänen suuren itsenäisen työnsä 
suunnitteleminen, käveli öisin Genovan lahden ympärillä kohoavilla vuorilla, sytytti suuria 
tulia lehdistä ja oksista ja katseli niiden palamista. Olen usein uneksinut näistä tulista, ja on 
sattunut, että olen mielessäni asettanut niiden eteen joitakin ihmisiä ja joitakin teoksia ko-
keillakseni niitä. Niin, meidän aikakautemme on eräs niistä tulista, joiden sietämätön liekki 
polttaa varmasti tuhkaksi monta työtä! Mutta tiedämme, että ne työt, jotka jäävät jäljelle, 
ovat lujaa metallia, ja saamme varauksitta tuntea niitä tarkastaessamme sitä älyn ylhäistä 
iloa, jonka nimenä on ”ihailu”.

Voi varmasti toivoa – ja niin toivon minäkin – pehmeämpää liekkiä, viivytystä, taukoa, jol-
loin voisi uneksia. Mutta ehkä taiteilijalle ei olekaan muuta rauhaa kuin se minkä hän löy-
tää taistelun tuimimmassa tuoksinassa. ”Jokainen seinä on ovi”, sanoo Emerson ja hän on 
oikeassa. Älkäämme etsikö ovea, ulospääsyä mitenkään muuten kuin sen seinän läpi, jota 
vastaan me elämme. Etsikäämme päinvastoin viivytystä sieltä, missä se on, tarkoitan juuri 
taistelun keskipisteestä. Sillä minun mielestäni – ja tähän lopetan – se on siellä. On sanottu, 
että suuret ajatukset tulevat maailmaan kyyhkysen tavoin. Ehkä, jos herkistäisimme kor-
vamme, kuulisimme silloin kuin hienoina siivenlyönteinä valtakuntien ja kansojen taistelun 



6 7

keskeltä elämän ja toivon hiljaisen 
liikkeen. Jotkut sanovat silloin, että 
tätä toivoa kantaa yksi kansa, jotkut 
toiset, että se on yhden ihmisen toi-
voa. Minä puolestani luulen, että 

sen ovat herättäneet henkiin, sitä 
ovat vaalineet ja suojanneet miljoo-
nat yksinäiset, joiden teot ja teokset 
joka päivä kieltävät rajat ja olevan 
elämän karkeimmat muodot, jotta 
aina uhattu totuus voisi edes heikos-
ti loistaa, totuus, jota jokainen ilos-
saan ja kärsimyksessään kasvattaa 
kaikkia varten.

Olli Matikainen: Karjalaisen Osakunnan historia II:

Muutamat lähinnä juopumukseen liittyneet tapaukset johtivat 1950-luvulla osakunnan ku-
rinpitovaliokunnan kokoontumiseen ja rangaistukseen. Vuoden 1951 praasniekkojen jäl-
keen muuan jo valmistunut osakuntalainen poikkeuksellisesti sai lopullisen kiellon oleskella 
osakunnan huoneistossa. Kyseistä henkilöä oli jo vuotta aiemmin rangaistu määräaikaisella 
oleskelukiellolla osakuntahuoneistossa tapahtuneen ”välikohtauksen” vuoksi: Savolaiselle 
Osakunnalle, jonka edustajat erityisesti joutuivat ”loukkaavan käytöksen kohteiksi”, pää-
tettiin tällöin laatia julkinen anteeksipyyntö- ja selityskirje. Vuoden 1953 praasniekkojen 
jälkeen jaettiin kahdelle civikselle kahden ja kolmen kuukauden porttikiellot.

Osakuntapalon jälkeisinä vuosina kurinpitovaliokunta kokoontui vielä joitakin kertoja. Mar-
raskuussa 1959 kuraattori Ukko Rummukainen joutui moittimaan osakuntaisia siitä, että jo 
kahdesti oli jouduttu tekemisiin poliisin kanssa: pari vuotta aiemmin virkavallan oli tuonut 
paikalle ikkunasta heitetty olutpullo. Nyt praasniekoissa oli hävinnyt myöhemmin ”kaupun-
gilta” löydetty palkintopokaali, viirejä oli revitty ja laatikoita pengottu. Apuisäntä oli juonut 
itsensä ”tukkihumalaan” jo alkuillasta. Kurinpitovaliokunta joutui kokoontumaan, vaikka 
”ankaraa känniä” sinänsä ei laskettu rikokseksi. Vuonna 1961 muuan osakuntalainen sai yh-
dessä wiipurilaisen toverinsa kanssa idean lähteä raahaamaan SavO:n omistamaa, herätys-
johtaja Paavo Ruotsalaista esittävää patsasta alas rappusia. Kun juopuneille civiksille huo-
mautettiin asiasta, syntyi sanaharkkaa; veistos putosi rappusiin ja vaurioitui. Asian tullessa 
virallisesti esille kurinpitoasiana kyseinen karjalainen pahoitteli asiaa kirjeitse siirryttyään 
jo opettajaksi Pohjois-Karjalaan.

Kiitos! Mahtavaa juhlaa kaikille.
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Karjalaisen ja Savolaisen osakunnan 110. vuosi-
juhlat

Karjalaisen ja Savolaisen osakunnan yhteistä 110. vuosijuhlaa vietettiin Kaleva-
lan ja suomalaisen kulttuurin päivänä 28.2.

Juhlavuoden myötä ohjelmaa 
oli koko vuosijuhlaviikon ajan 
päivittäin. Viikko alkoi maa-
nantaina Savolaisella osa-
kunnalla pidetyllä ”Aivolaava”-
osakuntaillalla. Tapahtumassa 
osallistujat saivat pitää lyhyitä 
lennokkaita esitelmiä lähes 
mistä aiheesta tahansa. Tiis-
taina ohjelma jatkui Tanssihar-
joitus II:n merkeissä Vanhalla 
ylioppilastalolla liveorkesterin 
säestämänä.

 Ensimmäiset tanssiharjoitukset olivatkin 
olleet jo edeltävän viikon keskiviikkona 
Domus Gaudiumilla. Keskiviikkona vuorossa 
oli kulttuuriekskursiona kulissikierros Kansal-
listeatteriin. Puolestaan torstaina julkaistiin 
Karjalaisen osakunnan uusi laulukirja Domus 
Gaudiumilla. Samalla oli ohjelmassa Ruu-
sukkeiden sidontaa sherryn kera. Perjantaina 
vuorossa olivat kansainväliset sitsit Domus 
Gaudiumilla Karjalaisen osakunnan tiloissa. 
Sitsien menosta on myös oma artikkelinsa 
tässä lehdessä. Sitsien jälkeen illan ohjelma 
jatkui Savolaisen osakunnan tiloissa Vinnillä, 
jossa alkoi lauantain pääjuhlapäivään virittä-
vä Etkoklubi.

Päiväjuhla

Coctailtilaisuudessa

Vuosijuhlaillallisella

Teksti:Tatu Räsänen

Kuvat: Silja Ojanen ja Riina Puttonen
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Lauantaista Päi-
väjuhlaa vietettiin 
Uuden ylioppilasta-
lon Mannerheim-sa-
lissa. Ohjelmassa oli 
musiikkiesityksiä ja 
puheita. Kuraattorim-
me Pekka Torvisen 
puhe on luettavissa 
myös tässä samai-
sessa lehdessä. 
Juhlassa palkittiin 
myös ansioituneita 
osakuntalaisia ja 
julkaistiin osakun-
talaisille myönnetyt 
avustukset. 

Päiväjuhlan päätteeksi siirryttiin Vinnille kahvitilaisuuteen. Lyhyen hengenvedon 
jälkeen alkoikin jo Cocktail-tilaisuus Mannerheim-salissa. Juhlapukujen ja kimal-
luksen värittämää Iltajuhlaa vietettiin juhlavasti Vanhalla ylioppilastalolla. Tun-
nelma noin 280 juhlavieraan täyttämässä juhlasalissa oli alusta lähtien katossa. 
Juhlassa laulettiin legendaarisimmat sitsilaulut laulukirjasta, muisteltiin historian 
varrelle tapahtunutta osakuntien yhteiseloa, pidettiin puheita ja nähtiinpä musiik-
ki- ja tanssiesityksiäkin. Iltajuhla päättyi akateemisiin tansseihin, joiden jälkeen 
juhlat jatkuivat kevyemmissä merkeissä jatkoilla Vinnillä myöhään yöhön ja aikai-
seen aamuun asti.

Toimittajalle osakuntien vuosijuhlat olivat ensimmäiset. Juhlat olivat unohtuma-
ton uusi kokemus kaikin puolin. Nyt ei vain millään malttaisi odottaa kokonaista 
vuotta ennen seuraavia vuosijuhlia eikä etenkään sitä viittä vuotta seuraaviin 
yhteisjuhliin. 

Akateemisia tansseja
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Yllärikysely kahdelle pahaa aavistamattomalle osa-

kuntalaiselle

Uuden vuoden myötä päätimme hieman uudistaa jo perinteeksi muodostunutta 
Uusi sielu – vanha pieru -juttusarjaa. Nyt kysymyksiltä ei ole suojassa kukaan. Eivät 
edes juttusarjaan vuosia sitten osallistuneet vanhat pierut nuoremmista osakunta-
laisista puhumattakaan. Vuoden aikana onkin luvassa monien aktiivisten osakun-
talaisten mietteitä vaihtelevien teemojen tiimoilta. Tällä kertaa haastattelimme Milla 
Nissistä ja Juho Eskelistä.

Nimesi ja ikäsi?
– Juho 26 v. Se on näin monta: IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I. Roomalaisittain XXVI. Binääri-
nä 11010.

Milloin tulit osakunnalle?
– 2008.:nen vuoden syksynä ajasta, jolloin bysanttilainen munkki luuli jotain tapah-
tuneen.

Ikimuistoisin hetki osakunnalla tähän mennessä?
– Lienee koko illan panikointi vuosijuhlamestarina. Saattaa muuttua tulevana lauan-
taina.

Mikä omassa alassasi kiinnostaa juuri nyt ja millä kurssilla olit viimeksi?
– Kahdelle kääpiöplaneetalle saapuvat missiot Dawn (kohteena Ceres asteroidivyö-
hykkeellä) ja New Horizons (Pluto). Viimeisin suoritus on Käyttöjärjestelmät-kurssil-
ta.

Mikä on parasta keväässä?
– Valon lisääntyminen ja loskan vähentyminen.

Haastattelija:Tatu Räsänen

Kuvat: Juho Eskelinen ja Milla Nissinen
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Nimesi ja ikäsi?
– Milla Nissinen, 29 v.

Milloin tulit osakunnalle?
– Tulin osakunnalle syksyllä 2013 kun aloitin opinnot Sibassa. Ekaa kertaa taisin 
oikeasti olla mukana itsenäisyyspäivänä 2013.

Ikimuistoisin hetki osakunnalla tähän mennessä?
– Hmm, tämä onkin paha. Tämän vuoden vuosijuhla on kyllä hienoin kokemus 
tähän asti. Hyvänä kakkosena tulee viime vuoden senioripäivälliset, jossa olin 
keikalla. Se oli kivaa :)

Mikä omassa alassasi kiinnostaa juuri nyt ja millä kurssilla olit viimeksi?
– Omassa alassa kiinnostaa juuri nyt musiikin tekeminen ja kokeminen eri tavoin, 
sen syvällinen ymmärtäminen ja lauluinstrumentin mahdollisimman suvereenin 
hallinnan opiskelu. Alassa laajemmin kiinnostaa sen sijoittuminen kulttuurin kent-
tään Suomessa, taiteen merkitys sekä musiikin vaikutus ihmisen hyvinvointiin, 
henkiseen ja fysiologiseen kehitykseen (aivotutkimukset) ja merkitys yksittäisen 
ihmisen elämässä. Noin niinku tiivistettynä :D 

Viimeisin vielä menossa oleva kurssi on vieraiden kielten fonetiikkaa, muuten mel-
kein kaikki kurssit pyöriikin koko lukuvuoden.

Mikä on parasta keväässä?
– Parasta keväässä on luonnon herääminen ja siihen liittyvät tuoksut ja valo ja 
linnut ja kaikki semmonen. Keväällä kiteytyy yleensä myös jonkinlainen yleiskuva 
siitä, mitä tänä vuonna on tullut opittua ja oivallettua.

extra: VINKKI! Keväisiin tunnelmiin pää-
see vaikka tällä biisillä: Maurice Ravel; 
Sonatine (kolme osaa). Kannattaa kuun-
nella Martha Argerichin versio ;)

Ihanaa kevättä ja pajunkissoja kaikille 
toivottaa Milla
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Viikossa alelaariin
Ei mitään uutta Naantalin auringon alla. Niin voisi todeta Johanna Vuoksenmaan 
uutuuselokuvasta Viikossa aikuiseksi (2015). 

Komedian lähtöasetelma on ennalta arvattava mutta silti lupauksia herättävä: 
joukko erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä maksaa itsensä kipeäksi viikon 
mittaisesta ihmisenä kasvamisen intensiivikurssista Turun saaristossa. Kaikki 
tosin eivät tiedä osallistuvansa kyseiselle leirille. Luuleepa eräskin nuori lestadio-
laisäiti (Iina Kuustonen) osallistuvansa ratsastusleirille. Päähenkilö Saaran (Mint-
tu Mustakallio) viikon ainoa päämäärä, eli kuuman seksin harrastaminen taas 
uhkaa jäädä vain haaveeksi, kun selviää, että leiri on ”päihteetön ja seksitön”.

Katsojankin alkuinnostus haihtuu viimeistään siinä vaiheessa kun leirin vetäjä 
nostaa kytkintä ja leiri muuttuu todelliseksi itseopiskeluksi. Kommelluksilta ei 
tietenkään vältytä, kun maailmankatsomukset heittävät kärrynpyörää, tunteet 
alkavat jyllätä ja lopulta itketään sitä, miten kukaan ei kelpaa kenellekään ja 
miten onnetonta itse kunkin elämä on. Lopussa ei ole epäilystäkään, etteivätkö 
leiriläiset olisi kasvaneet viikon aikana henkisesti, mutta toisille käytännön opeis-
ta näyttää olleen enemmän hyötyä kuin toisille, ja joitakuita kantapään kautta 
saatavat opetukset odottavat vasta kotona.

Viikossa aikuiseksi ei kompastu yrityksen eikä nimekkäiden näyttelijöiden puut-
teeseen. Päinvastoin, molempia on ehkä hieman liiankin kanssa. Meno on rentoa 
ja kesäilma kaunis, mutta se ei riitä. Eturivin näyttelijöiden naamat on kulutettu 
viime vuosien aikana moneen kertaan niin televisiossa kuin valkokankaallakin. 
Voisi olla sopiva aika vaihtaa välillä kaartia, jottei kyllästyminen pääsisi iskemään 
ruudun kummallakaan puolella. Tietenkin näyttelijät ovat tämän hetken parhaita 
ja seuratuimpia jne. jne. jne., mutta itsetyytyväisyyden merkkejä on ilmassa, mikä 
ei paranna elokuvaelämystä. Pääseeköhän kaikessa tohinassa näyttelijöiltä vä-
lillä unohtumaan, ettei kukaan ole korvaamaton? Tarina puolestaan on kliseinen 
ja yliampuvan tragikoominen. Toisaalta se ei osaa päättää mitä tahtoo: vas-
toinkäymisiä viikon varrella riittää, mutta ne käännetään aina parhain päin niin, 
että katsoja alkaa jo pitää rainaa perinteisenä onnellisen lopun ”kyllä-se-siitä”-
elokuvana. Kuten loppu osoittaa, sitä se ei suinkaan ole, vaan parhaat käänteet 
on vain säästetty loppuun. Lopputuloksena yleisö jää hölmistyneenä miettimään, 
menikö kaikki nyt sitten ketuiksi vai ei ja jos meni, kuinka pahasti. Pieni hämmen-
nys ja ajatusten herättäminen eivät ole huonoja asioita, mutta sinänsä hyvinkin 
merkittäviä teemoja käsittelevä elokuva saisi kernaasti sisältää suoraviivaisempia 
ratkaisuja. Nyt tämä koukeronauhainen ja sydämin koristeltu paketti ei oikein 
pysy kasassa ja pinnalta korea luomus jää sisältä höttöiseksi. 

Viikossa aikuiseksi on kohtalainen helmikuisen sadepäivän keittiöpsykologinen ja 
kaappifilosofinen sekoilukomediapiristys, joka on vaikea sisäistää mutta helppo 
unohtaa viikossa, ja sekin on optimistinen aika-arvio.

Teksti: Santeri Matikka
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Jaaritelma

Janne Kangaskesti

Mitä on kehitys? Moni kokee ihmiskunnan kehittyvän eteenpäin kuin etenemällä askel 
toisensa perään tikapuilla. Kehitys kytkeytyy useimmiten tieteeseen, teknologiaan, ko-
neisiin. Sen mittana on materiaalinen hyvinvointi. Kuitenkin mitä enemmän kehityksen 
käsitettä ja maailmaa ympärillä pohtii, sen vähemmän suoraviivaiselta asetelma näyttää.

Teknologian osalta kehitys on pääpiirteiltään selkeää. Laitteet kehittyvät alati tarkem-
miksi, tehokkaammiksi, paremmiksi 
– paitsi kun uudempi, tehokkaam-
pi malli ei olekaan parempi. Jokai-
nen Nokian puhelimia 1990-luvulla 
ja kymmenen vuotta myöhemmin 
käyttänyt tietää, miltä osin yhtiö 
onnistui hukkaamaan suuntansa. 
Paremmasta tekniikasta huolimatta 
uudemmat puhelimet olivat usein 
tuskallisia käyttää huonon käyttö-
liittymän ja ohjelmointivirheiden 
vuoksi. Huipputason ”rauta” ei loh-
duta, kun puhelin ei yhtäkkiä suos-
tukaan yhdistämään puheluita.

Entä kun verrataan esimerkiksi rakennustekniikoita, onko betonielementti uu-
dempana keksintönä parempi kuin hirsisalvos? Nähdäkseni ne eivät kilpaile sa-
massa kategoriassa. Silti betoni on nähty modernina ja puu vanhanaikaisena ma-
teriaalina. Puinen Pasila edusti aikanaan monille ummehtunutta menneisyyttä 
samalla tavalla kuin tilalle rakennettu betoninen Pasila nykyään. Molemmille raken-
nusmateriaaleille on silti tilaa ja tilausta nykyaikana. Näin on taatusti myös tulevai-
suudessa. Itse asiassa jopa kivikautisten talojen rakennustekniikoita, sikäli kun niis-
tä juurikaan tiedetään, voisi yhä käyttää monilta osin esimerkiksi kesämökeissä. 
Harva teknologia vanhenee kuten tietoteknologia, eikä sekään vanhene niin no-
peasti kuin kulutusyhteiskunnassa tuotteita myyvät tahot haluavat asian esittää. 

Kehityksen käsite on ongelmallinen, sillä kytkeytyessään historiaan se usein huomaa-
matta kietoutuu kiinni kaikkien historian osa-alueiden tulkintaan. Teknologiaa vain yksi 
tekniikan ala kerrallaan tarkasteltaessa kehitys on helppo havaita, mutta jo eri tekniikoi-
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ta on usein vaikea vertailla kehityksen käsitettä mittana käytettäessä. Ei voi myöskään 
ajatella, että teknologian määrä pelkästään kasvaisi koko ajan. Paljon yhä hyödyllisiä-
kin menetelmiä on unohtunut, koska yhteiskunnan katse on suuntautunut muualle. 
Esimerkiksi hirsirakentamisen taso ei ole nykyään mitä se oli 1800-luvun lopussa. On-
gelmat tulkinnassa kasaantuvat kuitenkin siirryttäessä teknologiasta toisiin aiheisiin.

Historiaa jäsennellään myös aatesuuntausten ja muoti-ilmiöiden kautta. Niiden yhteyteen 
kehityksen käsite sopii kehnosti. Toki ihmisyhteisön voi ajatella kehittyvän. Ihmisoikeuksi-
en kunnioittaminen ja ristiriitojen rauhanomainen ratkaiseminen ovat tämän kehityksen 
mitta. Tältä kantilta tarkastellen historia ei kuitenkaan muodosta yhtä, vahvaa kehitysker-
tomusta. Tyylisuuntausten muutoksia ei vuorostaan voi arvottaa samalla tavoin. Esteet-
tisyys on liian subjektiivista. Niinpä kehityksestä ei voi edes puhua samassa yhteydessä. 

Kaikesta huolimatta ihmisillä on tarve jäsentää menneisyyttä ja kehitys on tä-
hän helppo apukäsite. Sen kautta menneisyyttä on helpompi hahmottaa 
ja käyttää nykyhetkessä. Historia on tarina ja kehitys sen onnellinen loppu.
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Virkailijaesittelyt
Uuden vuoden myötä ja uusien virkailijoiden jo uurastaessa virkaansa hoitaen, pää-
timme toimituksessa esitellä nämä työn sankarit myös kaikille lukijoillemme. Palsta-
tilan säästämiseksi rajasimme esittelyistä pois kerhojen puheenjohtajat, osakunta-
neuvoston, apuisännät, apuemännät ja toimikunnat. Tässä he ovat - virkailijat 2015.

Virkailijoille esitetyt kysymykset:
1. Mitä sinulle kuuluu tänään?
2. Miten vuosi on lähtenyt käyntiin viran/virkojen parissa?
3. Mitä harrastat?
4. Kuka on idolisi ja miksi?

Pekka Torvinen: Kuraattori
1. Hyvää, vaikka piti herätä aikaisin, jotta ehtii töihin. Löysin 
näet juuri täydellisen pyörän kesää varten. Pelago, ah!
2. Kuraattorin kausi on yhtä juhlaa. Välillä menee näin vuosi-
juhlakaudella överiksi, mutta ei haittaa.
3. Salatieteitä.
4. Albert Camus ja Juhana Maijanen. Camus, koska hän 
kirjoitti niin selkeästi modernin ihmisen taistelusta välinpi-
tämätöntä maailmaa vastaan, taistelusta joka on jo lähtö-
kohtaisesti hävitty, mutta joka on silti käytävä loppuun asti. 
Maijanen, koska hän ei ole Facebookissa.

Martta Huttu: Varakuraattori
1. Räntäsateen ropinaa
2. Vauhdikkaasti
3. Riippuu siitä miten harrastaminen määritellään.
4. Kummityttö, koska hän osaa kadehdittavan hyvin hetkes-
sä elämisen taidon.

Niklas Junell: Taloudenhoitaja
1. Hyvää kuuluu. Sain juuri matkalaukun pakattua Joensuun 
reissua varten.
2. Tilinpäätöstä tehdessä on melko paljon aikaa kulunut nyt 
alkuvuodesta.
3. Kuntosalilla tulee käytyä usein, kun se on ilmainen ja 
tuossa alakerrassa.
4. Arto Pohjamo. Mainio ura osakunnassa ja sen ulkopuolel-
la.

Koonti:Tatu Räsänen

Kuvat: KO
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Kirsi Kauppinen:Sihteeri, fuksimajuri 
1. Oikeastaan ihan hyvää, väliviikko on meikäläisellä ansaittu loma-
viikko.
2. Sihteerin virassa on ollut paljon oppimista, mutta mielestäni vuosi 
on lähtenyt mukavasti käyntiin sen tiimoilta. Fuksimajurius starttailee-
kin kunnolla vasta syksymmällä.
3. Kuntosalia ja lukemista
4. Vaikea kysymys. Sanon kuitenkin, että Zlatan Ibrahimović. Köy-
hästä Malmön lähiöstä itsensä maineeseen ja mammonaan ponnis-
tanut jalkapalloilija, joka on osoittanut, että omien unelmien eteen 
täytyy taistella häikäilemättömästi.

Anna Eronen : Toiminnanohjaaja, Vuosijuhlamestari 
1. Hivenen väsynyt fiilis, kun remppamiehet on herätelleet parina 
päivänä jo aamutuimaan kaappiremontin merkeissä.
2. Erinomaisesti! Vuosijuhlamestarina on ensimmäiset pari kuukautta 
mennyt nopeasti ja työntäyteisesti, tuloksena upeat ja ikimuistoiset 
juhlat (vaikka nyt itse sanonkin). Toiminnanohjaajan pestiä on sitten 
hoidettu kaiken muun (=vuosijuhlien) sivussa.
3. Kuten muutkin karjalaiset naiset, puhumista.
4. Varsinaista idolia ei ole, mutta ihailen This is not the life I ordered 
-blogin kirjoittajaa eli Vuoden siivoojaa, elämänasenne ja musta 
huumori on kohdillaan!

Karri Rasinmäki: Isäntä, Nettivastaava, Valokuvaaja
1. Eipä oo valittamista
2. Tosi hyvin on lähtenyt käyntiin. Jarkon, eli toisen isännän, kanssa 
hommat on skulannu sujuvasti ja porukka ollu tyytyväisiä meidän 
toimintaan. Ollaan saatu hyvää palautetta.
3. Harrastan tietokoneiden parissa kaiken näköstä räpeltelyä, oh-
jelmointi näistä rakkaimpana. Lisäks pyöritän omaa yritystä, jonka 
lasken harrastukseks kans, ja tanssin Boogie Woogiee.
4. Niitä on paljon, kaikki huikeet tietojenkäsittelytieteen tyypit saa 
oman motivaation alan hommiin pysymään korkeella.

Jarkko Kontiainen 
Isäntä, Fuksimajuri, Maakuntasihteeri, HTK:n apuklubimestari
1. Aivan mahtavaa, sain fiilistellä roadtrip-meininkiä pitkästä aikaa, 
kun ajoin maakunnasta Helsinkiin. Vapauden tunne vallitsee maan-
tiellä. Tulevat vuosijuhlat myös lisäävät tunnelmaa.
2. Aika haipakkaahan tässä on ollut. Hyvä startti siis, mosalta luulot 
pois heti kättelyssä. Erityisen mahtava juttu on kun tuo fuksimajuri-
kolleega sai ensimmäisen fuksin liittymään osakuntaan jo helmikuus-
sa. Ei paljon parempaa alkua voisi siihen hommaan toivoa.
3. Laajalla skaalalla urheilua höntsäfutiksesta kestävyysjuoksuun. 

Aikas monipuolisesti järjestötoimintaan käytän myös aikaa. Musiikkia kuuntelen ja soittelen 
silloin tällöin.
4. Niitä on useita aiheesta riippuen. Neil Patric Harrisin roolihahmo Barney Stinson on yksi, 
koska se on mahtava. Ja tyypillä on myös veikeitä keinoja oman tavoitteen saavuttamiseksi, 
touhuaa pilke silmäkulmassa.
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Manuel Ackermann: Emäntä, Kv-sihteeri 
1. Oikein hyvää, kiitos kysymyksestä! Entäs sulle?
2. Etenkin vuosijuhlia varten tuli aika paljon hommia heti tähän 
alkuun, mutta hyvin on lähtenyt käyntiin ja nyt voikin sitten ottaa 
(ehkä) vähän rauhallisemmin.
3. Pyöräilyä, mutta näin talvisin lähinnä saunomista ja kiinnostavilta 
kuulostavien Wikipedia-artikkelilinkkien klikkaamista niin että selai-
messa on n. 50 sivua auki.
4. Vaikea kysymys. Minulla ei taida tällä hetkellä olla varsinaista 
idoolia, yritän mennä omaa tietä niin kuin parhaaksi katson. ”I did it 
my way” jne.

Satu Tahvanainen : Tiedotussihteeri, Emäntä, Ekskursio-
mestari 
1. Hyväähän tässä kuuluu - maha on täynnä herkkuja Fazer-eks-
kursion ansiosta. Tekemättömät koulutyöt kuitenkin stressaavat ja 
muistuttavat, ettei se elämä ole joka päivä makeaa.
2. Emännät hommat taisivat lähteä käyntiin vähän liiankin vauh-
dikkaasti... Oon kuitenkin ihan innoissani tulevasti vuodesta enkä 
malta odottaa niitä päiviä, jolloin pääsen järjestämään hauskoja 
ekskuja ja peli-iltoja!
3. Pitäisikö tässä ehtiä jotain harrastamaan koulun, töiden ja osa-
kuntahommien lisäksi? No joo, kiire on tekosyy. En vain ole saanut 
aikaiseksi aloittaa mitään uutta harrastusta.
4. Muumimamma - aina niin lempeä, ymmärtäväinen ja ystävällinen. 
Lisäksi se osaa tehdä maailman parhaita pannukakkuja.

Kaisa Kortelainen: Kulttuurisihteeri
1. Viime aikoina on kuulunut lähinnä kiireisten päivien suorittamista, 
mikä ei ole ehkä sitä arkea jota toivoisin eläväni.
2. Rutiinilla
3. Lukemista ja muun taiteen kuluttamista, kirjeiden kirjoittamista ja 
urheilun aloittamisen suunnittelua.
4. Kaikki ihmiset jotka todella elävät niin kuin opettavat.

Jani Parviainen: Valokuvaaja
1. Hieman stressaantunut, sillä viime kuukaudet ovat olleet kiireisiä lähinnä yliopiston takia.
2. Hyvin. Ensimmäiset kerrat ovat menneet sutjakkasti.
3. Nyt tällä hetkellä en mitään. Yleensä kesällä tulee mm. kuntopyöräiltyä, valokuvattua ja 
käytyä kalassa.
4. Siskoni. Hän on ahkera ja elämässään menestyvä.

Oanh Pham : Valokuvaaja

Santeri Matikka: Arkiston- ja kirjastonhoitaja, 
Historioitsija
1. Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin
2. Monissa niistä tehtävät painottuvat loppuvuoteen, mutta hereillä 
saa olla koko ajan.
3. Lukemista, kirjoittamista ja kotimaisia elokuvia
4. Jokaiselta vastaantulijalta voi oppia jotain.
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Olli Salminen: Kappalainen, Laulunjohtaja

Juho Eskelinen: Vaalipäällikkö, Laulunjohtaja 

Samuli Rantala: Liikunnanohjaaja, HTK:n taloudenhoitaja

Janne Kangaskesti: HTK:n Klubimestari
1. Juon teetä ja katselen kuinka aurinko heijastuu Vallilan B-talon 
seinästä. Pitäisi kirjoittaa erinäisiä sähköposteja ja päälle muutama 
lyhyt teksti. Graduakin voisi jatkaa...
2. Totutunlaisesti, mitä nyt klubimestarina vielä opettelen mitä kaik-
kea pitääkään puuhata. Hyppäsin virkaan jälkijunassa.
3. Frisbeegolfia (Facebookista löytyy Kiekkokäki-ryhmä, sinne vain 
kaikki kiinnostuneet) ja ilmeisesti kirjallisuutta, kun Hesarin mukaan 
yli kolme omaehtoisesti luettua kirjaa vuodessa riittää jo harrastu-

neisuudeksi. Ajat, tavat, moraalinen närkästys.
4. Tällä hetkellä ehkä George Orwell. Jos vain osaisinkin kirjoittaa yhtä selkeästi ja perustel-
lusti aiheesta jos toisestakin. Orwell uskalsi myös myöntää olleensa väärässä ja pahoitella 
asiaa. Nettikirjoittelun aikakaudella sellaista piirrettä ihmisessä arvostaa suuresti.

Tatu Räsänen: Puukellon päätoimittaja
1. Arkeen kuuluu hyvää. Hieman kiirusta pitää, kun viikko lähenee 
loppuaan ja paljon pitää saada vielä valmiiksi. Silmissä siintävät jo 
lähestyvät vuosijuhlat.
2. Viran hoitaminen on pikkuhiljaa lähtenyt käyntiin ja ensimmäinen 
lehti on valmistumassa hyvää vauhtia. Jännitys tiivistyy, tulevatko 
kaikki jutut valmiiksi dedikseen mennessä.
3. Harrastan tennistä. Samoin, aina kun töiltä ehdin, käyn viikoittai-
sella osakuntasählyvuorolla pelailemassa.
4. Otan tähän akateemispainotteisen lähestymistavan ja sanon Mil-
ton Friedman. Hän oli taloustieteen uranuurtaja tutkiessaan rahan 
tarjontaa ja erityisesti rahan kvantiteettiteoriaa. 

Emmi Uutela: Puukellon toimitussihteeri
1. Kiirettä, kiirettä, gradukiirettä
2.Hieman vielä pihalla hommasta, mutta vanhalla painolla näkyy 
tämä sujuvan.
3. Lukemista, olla möllötttämistä ja sarjojen katselua, silloin, kun 
ehdin
4. Viime aikoina olen kiinnostuksella lukenut Divergent ja Luukau-
punki sarjojen naispäähahmojen matkaa löytää uudestaan itse 
itsensä. Ihailen tuota ominaisuutta ja vahvuutta.

Sara Jyrkinen: Patolan asuntovastaava
1. Tänään kuuluu oikein hyvää paitsi tenttiin luku alentaa hieman mielialaa :)
2. Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin Patolan asuntovastaavan ja apuemännän virkojen kanssa. 
Oon päässyt jo hieman hommia tekemään.
3. Noo tuota... käyn salilla silloin kun vain kerkeää käymään. En oikeestaan kerkeä harras-
telemaan mitään kun koulu työllistää turhankin paljon myös vapaa-ajalla. Toivottavasti ensi 
vuonna sitten olisi enemmän aikaa harrastella eri juttuja.
4. Mitähän tähän keksis... öö tällä hetkellä ei kyllä taida olla ketään idolia.
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Iris Pitkänen: Vallilan asuntovastaava
1. Olo on nuutunut, mutta onnellinen luettuani juuri sata sivua osakeyhtiöoikeutta. Jännittävä 
päivä siis. :D
2. Asuntovastaavan homma lähti käyntiin pienellä perehdytyksellä, minkä jälkeen olen met-
sästänyt uutta asukasta vastikään vapautuneeseen asuntoon. Asuntohakukin avattiin, minkä 
tiimoilta tulee kysymyksiä.
3. Osakuntatoiminnan lisäksi ainejärjestötoimintaa sekä liikuntaa
4. Pitkän pohdinnan jälkeen pakko sanoa, että eipä miulla oikeastaan ole. No jos on pakko 
kuitenkin sanoa joku, niin se on sitten meidän koira, joka ei turhista ressaa.
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Kirjoittaja: Erkki Kaukovirta Pieni Puukello 1/1965

Artikkeli 50 vuoden takaa: Huonetoverini oli neekeri
Muistatko kuulleesi välitöntä, irtonaista naurua, naurua, jota ei ole artikuloitu so-
vinnaiseksi? Jos olet kuullut, muistat sen. Se oli tempaavaa, tunkeutui kutittavasti 
jokaiseen soluusi. Tovin se luisteli suonissasi niin kuin parhaiten jalostettu rypäle-
puriste. Muistat? Olet siis itse asiassa tavannut huonetoverini, sen neekerin. 

Minä näin hänet viimeksi viime kesäkuussa, kun hän oli saattamassa minua len-
tokentälle, ojensi vielä Ramblerin ikkunasta mustan kätensä, paljasti valkoiset 
hampaansa ja sanoi: »I’ll see you, European». Palasin vielä muutamiksi kuukau-
siksi yhteiseen huoneeseemme Itäiselle Viidennelletoista Avenuelle, jossa olimme 
asuneet syksyn, talven ja kevään, kokonaisen akateemisen vuoden. Hän oli sillä 
välin lentänyt näkemään kuningatartaan, kuulemaan Big Benin ääntä ja katsomaan 
kaikkea sitä, mistä hänet oli opetettu olemaan ylpeä niin kuin täysiverisen Brittiläi-
sen Imperiumin jäsenen on oltava. Hänhän oli Brittiläisestä Guayanasta.

Huonetoverini ei ollut yhtä uusi kaupungissamme kuin minä. Hän aloitti parhaillaan 
toista vuottaan yliopistossa, jossa hän edellisenä talvena oli »lyönyt itsensä läpi», 
piirtänyt nimensä kunniatauluihin, ollut pysyvä vieras yliopiston presidentin järjes-
tämillä kunnialounailla ja -päivällisillä. Hänen alansa opiskelijoista oli kunnialistoilla 
enää vain yksi ennen häntä ja tämäkin ainoastaan siksi, ettei huonetoverillani ollut 
takanaan yhtä monta lukukautta kuin kilpailijallaan. Alkavan lukuvuoden aikana 
huonetoverini nimi siirtyisi ensimmäiseksi. Hän oli päättänyt siten ja myös toteutti 
sen. Tästä en tosin tiennyt mitään kaupunkiin tullessani, sillä tuleva huonetoverini 
oli vielä kesälomallaan johtamassa erästä kansainvälisten ylioppilaiden leiriä. Ta-
lomme presidentti ja johtaja kertoivat, että huonetoverini olisi neekeri. Heillä ei ollut 
muuta mahdollisuutta enää sijoittaa minua, koska en ollut tehnyt ennakkovarausta. 
Kummatkin vakuuttivat kuitenkin hänen olevan kaikin puolin mukavan toverin ja 
ulkomaisten ylioppilaiden yhdistyksen sihteerin. 

Pari viikkoa ehdin yrittää kotiutumista asuntooni ennen huonetoverini lomaltapa-
luuta. Hän tuli poissa ollessani ja palatessani hän istui pöytänsä ääressä täydessä 
työssä valmistellen uusille ulkomaisille ylioppilaille järjestettävää tutustumisleiriä. 
Ennen tervehtimistään hän käynnisti levysoittimensa ja Finlandia kaikui helisyttäen 
huoneemme ainoan ikkunan ruutuja. Olin nolo, sillä en tiennyt Brittiläisestä Guay-
anasta muuta, kuin että se oli Etelä-Amerikassa. Tajusin heti vastaanoton olevan 
laskelmoidun. Hän oli varannut ensimmäisen paikan listalta itselleen. Hän tervehti 
minua muodollisen arvokkaasti niin kuin vain aito englantilaisen koulun edustaja 
voi. Yhtä muodollisen arvokkaana ja kaukaisen viileänä jatkui elämä Viidennentois-
ta Avenuen asunnossamme syyslukukauden loppupuolelle. 

Vähäiseksi jäi toisiimme tutustuminen parin ensimmäisen kuukauden aikana, sillä 
meillä kummallakin oli täysi lukujärjestys yliopistossa. Sadoittain uusia ulkomai-
sia opiskelijoita oli tullut campukseen. Huonetoverini halusi tunnollisena sihteeri-



22 23

nä oppia tuntemaan jokaisen ja rakentaa yhdistystä, jonka palvelukseen hän oli 
antautunut ja jonka presidentin paikkaa hän havitteli. Hänellä ei ollut vaikeuksia 
yhdistyksessä toimiessaan, sillä siellä kaikki olivat muukalaisia, vieraalla maalla, 
mustat, keltaiset ja valkoiset. Hänen korrekti ja sympaattinen käytöksensä oli hä-
nelle eduksi, ja varsinkin tytöt tarvitsivat hänen apuaan. Yhdistykseen kuului myös 
amerikkalaisia opiskelijoita, lähinnä tyttöjä, jotka ensimmäisenä olivat heränneet 
Washingtonin julistukseen, ettei Amerikka halua elää yksin, vaan tahtoo ruokkia ja 
valistaa niitä, jotka vielä vain haaveilevat täydellisestä demokratiasta ja vapaudes-
ta. Näitä heränneitä oli yliopistomme 33000 opiskelijasta melkein sata. Siitä huo-
limatta, että huonetoverini oli neekeri, saattoi valkoinen amerikatar pyytää häntä 
opiskeluboksiinsa hippoihin, koska hän oli ulkomaalainen. Hänen käytöksensä 
imarteli naisia, hän oli iloinen seuranpitäjä, terve ja miehekäs, 21-vuotias, nauroi ja 
tanssi calypsoa niin kuin ei kukaan muu. 

Monesti olin mukana näissä juhlissa. Kuuntelin huonetoverini puheita. Hän tiesi 
hallitsevansa englantinsa ja nautti mestaroidessaan sitä kuin mikäkin Shake-
speare. Hän luotti itseensä, vähäpätöiseen kyläopettajan poikaan, sillä hän oli 
raivannut tiensä listalle ensimmäiseksi valkoisten kilpailijoittensa ohi. 

Viileän korrekti huonetoveruus muuttui yhtä yllättäen kuin se oli alkanutkin. Se sat-
tui sinä sunnuntaina, jolloin luulin loukanneeni häntä. Hän oli vihdoin saanut minut 
mukaansa sunnuntaiaamuiseen jumalanpalvelukseen, johon hän säännöllisesti 
osallistui. Sieltä palattuamme olin kieltäytynyt jyrkästi, kun hän pyysi lupaa herät-
tää minut kirkkoon seuraavinakin sunnuntaiaamuina. En kerta kaikkiaan tuntenut 
voivani mennä kirkkoon kirjoittamaan nimeäni osanottokorttiin enkä puristamaan 
pastorin kättä kirkon ovella sisään mennessä ja sieltä ulos tullessa. Mutta ei hän 
pahastunut siitä. Menimme ensimmäistä kertaa yhdessä syömään päivällistämme 
ja istumaan erään hiljaisen kapakan baariin, jota kumpikin tunnuimme suosivan 
meluisten opiskelijoiden kantakapakoiden sijasta. Tulimme hilpeällä mielellä asun-
toomme. Olin ehkä nukkunut jo hetken herätessäni tukahdutettuun nyyhkintään. 
Teeskentelin nukkuvani, vain elokuvissa olin nähnyt ja kuullut miehen itkevän, enkä 
edes ollut varma, itkikö hän. Ilmeisesti hän aavisti heräämiseni, koska kaikki hiljeni. 
Sitten hän yhtäkkiä sanoi: »Ojenna minulle kätesi». Mitään sanomatta ojensin sen. 
Hän puristi kättäni lujasti, veti omansa pois ja nukahti hetken päästä. Jäin valvo-
maan ja tuijotin siniseen yöhön. Kävin läpi kaikki ne tilanteet, joissa olin sivusta 
seurannut huonetoveriani. Hänen populäärisyydestään huolimatta olin kaiken takaa 
aavistellut yksinäisyyttä, tarvetta löytää toinen ihminen, halua laskeutua hetkeksi 
alas listan kärjestä. Silmieni ohi kulkivat sarjana ne naiset, jotka olin nähnyt hänen 
ympärillään ja joiden tiesin milloin tahansa avaavan ovensa hänelle ja jotka ha-
lusivat tulla valituiksi edes yhdeksi illaksi ja yöksi. Nukahdin vasta kun talonmies 
ilmestyi luutineen hiljaiselle katukäytävälle. 

Seuraavana aamuna alkoi uusi työ-viikko jo kahdeksalta ja säntäsimme loppusyk-
syn märkään aamuun. Sateenvarjojemme alle kätkeytyneinä, vaiteliaina ja pää 
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etukumarassa puskimme Ohion tasankoa nuoleskelevaa sadetta vastaan Ennen 
kuin käännyimme kumpikin tahollemme campuksen aukion reunasta, toverini pysäh-
tyi — »Be my friend», tuli kysyvästi sateenvarjon alta. Tajusin, mitä nuo sanat merkit-
sivät. Hiottu olemus oli auttanut häntä ulkonaisesti sopeutumaan ympäristöön, missä 
hän eli, mutta hänessä oli sisällä ihminen, joka tunsi syvemmin ja vaati enemmän 
kuin mitä kiillotetut autot ja teatterihymy pystyivät antamaan. Hän tarvitsi kuuntelijaa. 
Hänen piti saada kokeilla johonkin omaa linjaansa. Minut oli valittu kuuntelijaksi — 
paholaisen uskotuksi. Tuo ajatus juolahti mieleeni muistaessani keskusteluni ame-
rikkalaisten tovereitteni kanssa. Keskustelu oli lähtenyt liikkeelle Baldwinin teemasta 
— neekerikysymystä ei ratkaista sosiaalisella lainsäädännöllä, se on persoonakoh-
tainen ongelma, on kysymys minun suhteestani neekeriin ja päinvastoin. Tämän aja-
tuksen toverini olivat tyrmänneet. Valkoinen ei voi koskaan ratkaista suhtautumistaan 
neekeriin henkilönä, sillä sitä estää hänen synnynnäinen pahan kammoksuntansa, ja 
musta on pahan esiintymismuoto, black is the colour of Devil. 

Asunto Viidennellätoista Avenuella oli edelleen sama, mutta kuitenkin kokonaan uusi. 
Pitkiä keskusteluja, yhteistä iloa tenttien onnistumisesta, epäonnistumiset huuh-
doimme yhdessä oluella, oli naurua, vakavia hetkiä, ystävistä tuli yhteisiä. Meni talvi, 
kevät, tuli kesä. Erosimme ystävinä? 

Syksyllä huonetoverini esittää varmaan saman kysymyksen jollekulle muulle, sillä 
pelkään pahoin hänen jääneen vielä etsimään vastaustaan. Hän ei tuntenut kuulu-
vansa mustiin veljiinsä vieraalla maalla. Hän oli lähtenyt kilpaan valkoisten kanssa ja 
vieraantunut omistaan. Hän ei kuulunut valkoisten joukkoon, hänessä oli paholaisen 
väri. Elämä kaukana toisesta ihmisestä, kuten hän näki valkoisten elävän, oli ahdis-
tus hänelle. Hän oli yrittänyt lähestyä erästä heistä, mutta se tuli yllättäen ja vastaus 
jäi epämääräiseksi. Jätimme kumpikin Viidennentoista Avenuen eikä sinne jäänyt 
meistä mitään — ehkä vain kerran ääneen lausuttu kysymys: Be my friend, mutta 
kuuleeko sitä kukaan. 

Tämä 50 vuoden takainen artikkeli julkaistaan alkuperäisessä julkaisumuodos-
saan.
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Osakuntalaisten opintopolut
Opintojaan avaa tällä kertaa Heikki Karvinen Aalto-yliopiston insinööritieteiden kor-
keakoulusta koneenrakennustekniikan laitokselta.

Ensimmäinen koulupäivä – aika ihmeellistähän se oli mennä ensimmäistä kertaa 
TKK:n päärakennuksen täyteen A-saliin. Henkilöitä ja paikkaa ei tuntenut yhtään. 
Avajaisten esitysten taso (musiikkiesityksiä ja muuta sellaista) teki vaikutuksen pie-
neen teekkariin. Päivä oli muuten melko rentoa istuskelua kallioilla ja kiertelyä pitkin 
kampusta. Päivän jännittävin vaihe alkoi vasta koulun jälkeen: missiona oli ajaa en-
simmäistä kertaa polkupyörällä Otaniemestä Vallilaan ja löytää perille uuteen kotiin. 
Matkan aikana tuli pyörittyä paperikartan kanssa useammassakin risteyksessä.

Isona minusta piti tulla formula- tai 
rallikuski. Näillä näkymin minusta tulee 
tutkinnon mukaan koneinsinööri. Oikeasti 
tällä hetkellä ei ole vielä varmaa tietoa, 
mihin sitä käytännössä päätyy; kenties 
suunnittelemaan tai tutkimaan jotain. Asia 
jota täytyy miettiä kuluvan kevään aikana! 
Alun perin mitään selkeää kutsumusta tai 
haaveita insinööriydestä ei ollut – enem-
män vain halu ymmärtää, miten ja miksi 
asiat toimivat. Jostain syystä tutkittavaksi 
asiaksi valikoitui tekniikka. Yliopistoon ei 
kuitenkaan ollut lukioaikana tarkoitus men-
nä, vaan TKK:lle tuli haettua hieman ko-

keilumielessä. Vielä hyväksymispapereiden tulon jälkeenkin mietin, haluanko mennä 
oikeasti tuonne. Muina vaihtoehtoina olivat ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto. Nyt voi kuitenkin sanoa, ettei valintaa ole tarvinnut katua.

Tältä teräs näyttää vähän tarkemmin katsottu-
na eli pyyhkäisyelektronimikroskoopin lävitse

Lämpökameran säätöä kuvauksia varten

Toimittaja: Kaisa Kortelainen
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Eniten tyydytystä opintojen parissa olen saanut yleisesti siinä tilanteessa, jos on 
huomannut osaavansa ja ymmärtävänsä asioita, jotka eivät kuulu yleistietoon mutta joilla 
pystyy selittämään jonkun ilmiön.

Suuria epäilyksiä taas ei ole opintojen aikana ollut - ala on kiinnostava ja koneinsinöörin 
hommat ovat alkaneet tuntua sitä mielekkäämmiltä mitä pidemmälle ovat opinnot eden-
neet. Aihepiirin puolesta ei siis ole ollut epäilyksiä vaan enemmänkin sen suhteen, millais-
ten ihmisten kanssa sitä tulee joskus hamassa tulevaisuudessa työskentelemään. Jois-
sakin tilanteissa kursseilla tai kampuksen ruokalassa on viime vuosien aikana tullut välillä 
sellainen olo, että jaa-a... olenkohan sittenkään oikeassa seurassa?

Oppilaitoksemme järjestötoimintaa edustava kilta toimii aktiivisesti, mutta itse en ole 
ollut aktiivisesti mukana, joten tarkemmin sen toimintaa en osaa tässä lähteä ruotimaan. 
Osakuntaan verrattuna toiminta on ehkä ulospäinsuuntautuneempaa ja meno asteen ver-
ran räväkämpää. Kiltatoiminta liittyy lähemmin opintoihin kuin osakuntatoiminta. Osakun-
nan jäsenmäärä on myös pienempi – mutta toisaalta killan jäsenistöä monipuolisempi.

Hehkuva teräs sammutetaan öljyyn

Kuvat Heikki Karvinen
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Kansainväliset sitsit
Vuosijuhlaa edeltävänä päivänä ulkomaisille vierail-
le järjestettävä päivällinen oli uutta perinnettä sekä 
Savolaisille että Karjalaisille, mutta idea koettiin heti 
toteuttamisen arvoiseksi, sillä odotettavissa oli run-
saasti ulkomaisia vieraita. Koska vastaavaa ei ollut 
aiemmin järjestetty, vuosijuhlatoimikuntaa mietitytti 
tapahtuman mahdollinen suosio: tulisiko kukaan, vai 
jouduttaisiinko jopa karsimaan osallistujia. Onneksi 
osuttiin luonnostaan kultaiseen keskitiehen näiden 
välillä, ja sali tuli lähes – muttei liian – täyteen.  Pien-
ten seikkailujen, perumisten ja yllätysilmoittautumis-
ten jälkeen pöydissä oli lopulta 56 sitsaajaa, joista 
kolmisenkymmentä ulkomaisten ystävyysjärjestöjen 
edustajia.

Ilta alkoi leppoisasti cocktail-tilaisuudella, jonka 
aikana saattoi maistella isännistön tilaisuutta varten valitsemia drinkkejä ja tutkailla 
lehtihuoneessa Savolaisen Osakunnan ystävyyssopimuksia Fraternitas Estican ja 
Korporatsioon Indlan kanssa ja Karjalaisen Osakunnan ystävyyssopimusta Korporat-

Lennart Post Vironiasta johtaa laulua

Pekka ja V-Dalan kuraattori Emilia Wittfooth

Toimittaja: Outi Tiainen

Kuvat: Annamari Oittinen
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sioon Vironian kanssa. Mainittujen mieskorporaatioiden 
kanssa sopimukset allekirjoitettiin 28.2.1930, joten käy-
timme tilaisuuden hyväksemme ja juhlistimme samalla 
näitä 85-vuotiaita suhteita.

Vieraita toivottiinkin illan mittaan sekä kertomaan va-
paasti omista kokemuksistaan ystävyysjärjestön vieraa-
na tai sen jäsenten seurassa, sekä esittelemään jokin 
oman järjestönsä perinteinen tapa tai laulu kaikille osal-
listujille. Jälkimmäisen kategorian avasivat välittömästi 
Savolaiset ja Karjalaiset itse kierrättämällä juomasarve-
aan juhlakansan joukossa. Tiettävästi sarvi ei ollut liian 
puheliaalla tuulella, ja vierailevan tähden osuus illasta 
sujui mainiosti.

Paljon muisteltiin Fraternitas Estican roolia Karjalaisen Osakunnan ja Korporatsi-
oon Vironian yhteen saattamisessa, samoin yleisesti ystävyysjärjestöjen kanssa 
koettuja hyviä hetkiä. Erityisesti yleisöä viihdyttivät civis Arto Niemen puhe (osat 
I-IV: Virallinen, This Time It’s Personal, This Time It’s More Personal ja Vahingos-
sa På Svenska) sekä kuraattori Pekka Torvisen laulunjohto. Västmanlands-Dala 
Nationin runsas edustajajoukko kannatteli hienosti taakkansa ainoina ruotsalaisen 
järjestön edustajina, ja päätös plaseerata eri järjestöjen edustajia toistensa vie-
reen tuntui toimineen hyvin.

Jo illan kuluessa päätettiin järjestää kv-päivälliset jatkossa aina, kun SavO ja 
KO viettävät yhdessä vuosijuhlaa. Paras kiitos ja osoitus illan onnistumisesta tuli 
kuitenkin vasta itse vuosijuhlan jatkoilla, kun eräs tuntemattomaksi jäänyt civis 
lähestyi allekirjoittanutta kehuakseen kv-päivällisiä, vaikkei itse ollut edes niissä 
paikalla!

Civis Niemi SavOlta pitämässä 
puhetta
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