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Päätoimittajalta

Joulukiireen keskellä
Vuosi lähenee loppuaan. Joulu lähestyy ja kiireet kasvavat ennen vuoden päättävää yhteistä juhlaa. Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani allekirjoittaneen kandidaattiseminaarin
seminaarityön jättöaika lähenee ja paljon muutakin pitää saada vielä valmiiksi ennen joulun koittamista. Kiireen keskellä saattaa yksi jos toinenkin meistä kokea tuskaa siitä, miten aika ei millään tunnu riittävän ja miten kaikki menisi pilalle, jos en tälläkin kertaa venyisi taas äärimmilleni.
Kun olin vielä lukiossa, kuulin kerran eräällä oppitunnilla rehtorimme kertovan klassisesta vanhan kansan savolaisesta opettajasta. Kyseinen opettaja oli kaikkien muiden tapaan
välillä hyvinkin kiireinen. Hänellä oli kuitenkin keino kiireen poistamiseen. Kiireen iskiessä
hän istui hetkeksi alas ja odotti tovin, että kiire meni ohi. Kiireen viimein mentyä ohi hän
jatkoi töitään. Kiire ei ollutkaan vain loputon työmäärä liian tiukalla aikataululla. Kiire oli
myös mielen tunnetila. Päähän pinttynyt käsitys siitä, ettei tätä kaikkea millään voi ehtiä
tekemään. Itsekin konstin toimivuuden testanneena se tosiaankin on totta. Jopa nuo kierot savolaiset saattavat siis joskus olla oikeassa.
Toisaalta aina kyse ei ole ainoastaan kiireen tunteesta. Välillä työtä on todella päässyt
kertymään liikaa, eikä kaikkea millään ehdi. On aika priorisoida. Parhaansa pitää yrittää,
mutta myös itseä kohtaan on hyvä olla armelias. Ajoittain unohdan itsekin sen, mutta toisaalta – väkisin tehty joulu ei tuntuisi aidolta. Unholaan jäisi aivan se joulun syvintä olemusta. Joulu on arjen kiireiltä rauhoittumisen aikaa. Suuri juhla, joka vietetään lähimmäisten kanssa. Näillä saatesanoilla toivotan koko Pienen Puukellon toimituskunnan puolesta
oikein hyvää joulunaikaa kaikille teille lehtemme lukijoille!
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Tämän numeron valmistumisen myötä tulee täyteen vuoden työ Pienen Puukellon päätoimittajana. Haluan esittää suuret kiitokseni koko toimituskunnalle, joka jaksoi tunnollisesti kirjoittaa artikkelit valmiiksi läpi vuoden. Erityiskiitos Emmille korvaamattomasta
työpanoksesta lehden taiton parissa. Tämä lehden neljäs numero on siis tämän vuoden viimeinen, ja lehden valmistumisen myötä on aika hengähtää ennen uusia haasteita. Ensi vuosi on osakuntalehdellemme erityinen – 100-vuotis juhlavuosi nimittäin. Haluankin toivottaa onnea ja menestystä myös tuleville Pienen Puukellon päätoimittajalle
ja toimitussihteerille Pienen Puukellon parissa. Jatkanen myös itse toimituskunnan jäsenenä ensi vuonna.

- Tatu -
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Pekka Torvinen
Kuva: Pekka Torvinen

Q

Suomella menee ilmeisen huonosti. Kun asiat eivät luista pitkään aikaan, pitää jossain
vaiheessa myös kysyä, mikä on toiminnan päämäärä. Mikä on Suomen päämäärä?
Mikä on meidän tavoitteemme?
Onko se todellakin jotain niin banaalia kuin ”enemmän innovaatioita ja niiden kaupallistamista yhdessä yritysten kanssa”? Ei, se ei voi olla sitä.
Tavoitteena täytyy olla hyvä elämä. Raha on vain yhteiskunnan verenkierto, arvotonta
itsessään. Sen sijaan täytyy miettiä, mitä hyvää me oikein yksilöinä ja yhteiskuntana
haluamme. Haluamme vapautta, mikä tarkoittaa sitä, että yhteiskunta ei voi kertoa
kansalaisilleen, mitä heidän pitäisi tehdä. Tarvitsemme sekä vapautta pakosta ja totalitarismista että toisaalta myös vapautta toteuttaa asioita eli toisin sanoen mahdollisuuksia toteuttaa itseämme. Vapaus toteuttaa itseään onnistuu vain, jos yhteiskunta
takaa jokaiselle ihmisarvoisen elämän.
Aikoinaan tällä planeetalla eli ihminen nimeltä Sokrates. Hän sanoi, että tutkimaton
elämä ei ole elämisen arvoinen. Vajaa 2400 vuotta myöhemmin Kurt Vonnegut huolestui ja kysyi: ”Entä jos käy niin, että tutkittukin elämä on surkea?”
Takeita ei voi antaa. Filosofiassa onkin kyse siitä, että se opettaa kuolemaan, Sokrates
jatkoi. Mutta jos filosofia opettaa kuolemaan, opettaa se samalla myös elämään.

66

Yliopistolla Sokrateen asenne elämään ja sen tutkimiseen kulminoituu humboldtilaisuudessa. Saksalainen kielitieteilijä Wilhelm von Humboldt kiteytti yliopiston tehtävät
seuraavasti:
1)

tutkimuksen, opetuksen ja opintojen on oltava vapaita

2)

tutkimus, opetus ja opinnot kuuluvat erottamattomasti yhteen

3)
sivistys on ensisijainen suhteessa ammatilliseen koulutukseen – eli totuus kulkee innovaatioiden edellä
Helsingin yliopisto on kunniakkaasti noudattanut humboldtilaisuutta. Nyt sen eteen on
taisteltava, sillä valtio on laittanut lyhytnäköisesti rahat totuuden edelle, vaikka nimenomaan maailman parempi ymmärtäminen eli ikuinen pyrkimys totuuteen on se, joka
pitää myös talouden rattaat pyörimässä.
Edellisellä argumentilla ei tietenkään pitäisi olla väliä. Totuuden ja sivistyksen kuuluu
toimia talouden logiikan ulottumattomissa. Miten on mahdollista, että kun meillä on
parempaa tekniikkaa kuin koskaan ja olemme rikkaampia kuin koskaan, puhumme aina
vain enemmän rahasta?
Toisinaan jonkun täytyy sanoa asiat niin kuin ne ovat: mitä virkaa on jatkuvasti kasvavalla tavaramäärällä, kun toisessa maailman nurkassa lapset näkevät nälkää?
Theodor Adorno sen sanoi. ”Olisi suotavaa ajatella edistystä kaikkein yksinkertaisimmin
ja alkeellisimmin käsittein: että kenenkään ei tulisi enää nähdä nälkää, ja että kidutusta
ei enää olisi, ei enää Auschwitzia. Vain silloin edistyksen idea on valheeton.”
Suomessa on edelleen vapautta, tasa-arvoa, vähän veljeyttäkin. On lämmintä vettä ja
kattoja pään päällä. Nyt pitäisi enää keksiä, mitä niillä tehdä.
Kuraattorikauteni päättyy vuoden loppuun. Minä lähden ehkä osakunnan viroista, mutta osakunta ei koskaan lähde minusta – enkä minäkään osakunnasta ainakaan isompien
tapahtumien aikaan.
Osakunta on aivan olennainen osa sitä, mitä minusta Helsinkiin muutettuani tuli. Juhlin,
lauloin, rakastin ja menetin. Onnistuin, mokasin, onnistuin ja epäonnistuin taas, mutta
hieman paremmin kuin edellisellä kerralla.
Jos olisin tehnyt yliopistolla vain putkitutkinnon, elämäni olisi ainakin tuhatta kokemusta köyhempi. Älkää koskaan uskoko, mitä totiset miehet ja naiset puvuissaan teille
tv:ssä tai orientaatiokursseilla kertovat.
Meitä ei ole tehty sitä varten, että sujahtaisimme yhdeksi rattaaksi yhteiskunnan talouskoneistoon. Meidät on luotu tanssimaan, jatkamaan juhlia aamuun asti ja kävelemään
takaisin Vallilaan. Meidät on luotu keskustelemaan suhteellisuusteoriasta ja Hobbesin
Leviathanista keskellä yötä. Meidät on luotu kahlaamaan Mantan patsaan vesialtaassa
auringonnousun aikaan.
Meidät on luotu ihmettelemään.
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Teksti: Janne Kangaskesti

Ensi vuonna: 100 vuotta Puukellon perustamisesta
Joskus tapahtumat hukkuvat ajan virtaan ja vain niiden henki jää myyttinä
vaeltamaan ihmisten keskelle. Puukellon alku on tällainen historian hämärään verhoutunut tapahtuma, jostain sieltä jättiläisten ja tietäjien ajoilta,
joista me Pienen Puukellon nuorimmaiset emme tiedä käytännössä mitään
– paitsi vuosiluvun 1916. Se on painettu Pienen Puukellon kanteen, vaikka
tarkalleen ottaen Puukello ja Pieni Puukello eivät ole sama lehti.
Ensimmäinen, nimetön karjalainen osakuntalehti ilmestyi jo vuonna 1906,
näin kerrotaan, mutta sen taival jää tuntemattomaksi. Puukello-nimi nousi
esille kymmenen vuotta myöhemmin illanviettojen yhteydessä julkaistavan
lehden yhteydessä. Puukello ilmestyi ainakin kahdesti ennen kuin katosi jälleen kirjoitetun historian sivuilta. Vasta vuodesta 1947 alkaen lehti ilmestyi ja
sen numerot arkistoitiin jälkipolvia varten säännöllisesti.
Myöhemmin koitti kumouksellinen aika. Vuonna 1970 kuolivat niin Jimi Hendrix kuin Puukellokin. Karjalainen Osakunta oli vuosikymmenen vailla äänenkannattajaansa, kunnes Pieni Puukello nousi paperituhkasta. Osansa
tapahtuneessa lienee ollut osakuntaelämän uuden nousun lisäksi halpojen
kopiokoneiden yleistymisellä samoihin aikoihin. Pieni Puukello on ottanut
oman paikkansa osakunnassa, julkaisten mitä sen väki haluaa (tai joskus
maanittelun jälkeen suostuu) kirjoittaa opinnoista, yliopistoelämästä tai jostakin aivan muusta.
Vuonna 2016 tulee kuluneeksi sata vuotta Puukellon tarunomaisesta ensiilmestymisestä. Pieni Puukello juhlistaa osaltaan Karjalaisen Osakunnan pitkään jatkunutta lehtitoimintaa. Palaamme siis aiheeseen ensi vuonna.
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Teksti:Santeri Matikka
Kuva: Marianna Films Oy

Elokuva-arvostelu - Elämältä kaiken sain
Kevyttä kesädraamaa, väkisin väännettyä fiktiota, vai aidosti eläväinen elokuva? Siinäpä
muutamia ennakko-oletuksia, joita Mika Kaurismäen ohjaama Elämältä kaiken sain -elokuva (2015) kirjoittajassa herätti.
Tämä elokuun lopulla ensi-iltaan tullut elokuva on ajan tapaan tungettu täyteen
tähtinäyttelijöitä, joten sen voisi hyvinkin olettaa olevan edes vähän kieli poskessa kyhätty hellekesän huvi. Mutta ei. Näyttelijät sopivat erinomaisesti rooleihinsa, toteutus on
rennonoloista ja tarina kiinnostava, ja vajaat pari tuntia kesäisen saaristomiljöön katselua
virkistää kummasti marraskuisen pimeyden keskellä. Siksi onkin vaikea ymmärtää, miksi
elokuva on niin monessa lähteessä saanut kriittisiä arvioita, ja sitä on moitittu jopa haljuksi ja Vesa-Matti Loirille räätälöidyksi.
Elämältä kaiken sain on melko tavallinen tarina täynnä konnia ja sankareita, kauniita naisia ja partasuita uroita, jääräpäisyyttä, ja tottahan toki, rakkautta. Kolmihenkisen uusperheen elämä muuttuu täysin yllätysvierailulla Tiinan (Armi Toivanen) Urho-isän
(Vesa-Matti Loiri) luo tämän syntymäpäivänä. Pian käy selväksi, ettei Alzheimerin tautiin
sairastunut Urho kykene enää huolehtimaan itsestään eikä isosta talosta. Tiina ja tämän
mies Tom (Peter Franzén) päättävät siitä paikasta muuttaa Tiinan lapsuudenkotiin. Kaikki
muut paitsi Tomin teinigoottitytär Emilia (Lenita Susi) ovat asiasta innoissaan, ja niin alkaa
talon massiivinen remontointi jälleen asuttavaksi. Tom ei kuitenkaan ole kummoinenkaan
raksamies, ja Tiina palkkaa hetken mielijohteesta työhön baarissa tapaamansa alan asiantuntijan Kaken (Jani Volanen).
Tiina ja Kake tulevat juttuun poikkeuksellisen hyvin, mikä aiheuttaa epäluuloja
perhepiirissä, eikä dramaattisia käänteitä puutu. Urho ja Emilia puolestaan löytävät yllättäen henkiystävyyden toisistaan. Vanhan juopon elämänjanoisen nuoren naisen filosofiset keskustelut ovat eittämättä elokuvan parasta antia. Mutta kuten parhaaseen jännäriin
kuuluu, kaikki ei ole miltä näyttää, ei ainakaan Kake. Mies on valehdellut tarinansa ja taustansa, syöttänyt kaikille pajunköyttä suut silmät täyteen, ja onnistunut siinä samalla hurmaamaan Tiinan. Urhon tarkat havainnot tekevät kuitenkin lopulta tyhjäksi salanimellä
esiintyvän pyromaanin suunnitelmat. Tiinan ja Kaken romanttinen karkumatka loppuu lyhyeen; mies pakenee, mutta nainen löytää sittenkin prinssinsä omasta puolisostaan, joka
hädän hetkellä saapuu häntä pelastamaan pelastuttuaan ensin Urhon kanssa palavasta
talostaan, kiitos Emilian ja hänen uuden kultansa Laten neuvokkaan toiminnan. Paha on
saanut palkkansa, loppu hyvin kaikki hyvin.
Kuluneen vuoden aikana tällä palstalla on esitetty paljon kriittisiä havaintoja siitä,
miten kotimaiset elokuvat vilisevät samoja naamoja. Tällä kertaa kritiikkiin ei siis kuitenkaan ole pienintäkään aihetta. Vakiokasvo Toivanen eläytyy Tiinan osaan tunteella ja taidolla, Peter Franzén puolestaan on herkkä ja huolehtiva perheenisä, josta paistaa halu olla
miehinen mies. Tarinan paha poika on itseoikeutetusti Jani Volanen, eikä hänen kieroa
virnettään katsoessa heti tule mieleen, kuka tämän äkkiväärän narsistipyromaanin roolin
olisi paremmin tulkinnut. Vanhentuva Vesku Loiri taas ottaa osansa vaivatta haltuun, ja
näyttelee herkkää erakoituvaa ukkoa niin aidosti ja välittömästi, että puheet vain Loirin
ympärille rakennetusta elokuvasta voidaan saman tien unohtaa. Urhossa on toki Loirin
charmi ja särmä, mutta uudelleen kävelemään opettelevan vanhuksen itsenäinen hah-
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mo on niin vahva ja aito, että katsoja voi välissä unohtaa sen takana olevan koko rainan suurimman tähden. Suurimman kiitoksen miellyttävästä elokuvaelämyksestä ansaitsee kuitenkin
nuori mutta silti kokenut Lenita Susi aistikkaasta tulkinnastaan vähän eksyneesti maailmaa
tarkkailevana Emiliana. Jos Urholla olisi vastaus puoleenkaan hänen kysymyksistään, maailma
olisi varmasti parempi paikka elää.
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Teksti: Janne Kangaskesti
Kuva: Warner Bros. Records

- Jaaritelma Musiikintutkija Sam-Ang Sam totesi mainiossa dokumentissa Don’t Think I’ve
Forgotten (2014) musiikin kuvastavan sen luonutta yhteiskuntaa. Hän nosti esimerkiksi miten punakhmerien hirmuhallinnon alaisuudessa Kambodzan musiikki pakotettiin propagandan välineeksi. Kuin maahan lyötynä musiikin sisältö surkastui muotoseikkoja mukailevaksi ja tunteettomaksi. Ontto kansallismielisyys
korvasi rakkauden.
Musiikkia aikansa yhteiskunnan heijastumana miettiessäni mieleen kantautuu ensimmäisenä sointuja 1960-luvun musiikillisesta vallankumouksesta länsimaissa ja sen kytköksestä samanaikaiseen sosiaalisten käytäntöjen murrokseen. Tuskin olen ainoa jolle juuri tämä ajanjakso on ensimmäisenä mielessä,
sillä onhan 60-luku muodostunut jo länsimaisen populaarikulttuurin myytiksi. Toisaalta myyttinä sen todellinen olemus on jo kauan sitten vääristynyt milloin mihinkin päämäärään pyrkivän tarinan muovailtavana aineksena. Se mitä 60-luku
merkitsee on useimmille tärkeämpää kuin millainen se todella oli.
Joka tapauksessa ihmisiä ympäröivän maailman äänien kirjo suodattuu musiikkiin. Syntetisaattorimusiikkia ei ymmärrettävästi olisi ilman elektroniikkaa, mutta äänet tunkeutuvat kulttuuriin muillakin tavoin. Esimerkiksi Black Sabbathin kitaristi Tony Iommi menetti tehtaassa työskennellessään onnettomuudessa kaksi
oikean käden sormenpäätään. Voidakseen jatkaa soittamista hän muovasi metallista proteesit tilalle ja viritti kitaransa kielet alemmaksi. Lopputuloksena oli
tuolloin ainutlaatuinen “soundi,” jonka vaikutus metallimusiikin muotoutumiseen
oli huomattava. Teollinen maailma ruhjoi alulle uuden musiikkityylin.
Teollistunut yhteiskunta äänekkäine koneineen, moottoreineen ja taustahälyineen kuuluu muutenkin juuri metallimusiikissa. Siinä missä Beethovenin pihalla
lauleli viidenteen sinfoniaan inspiraatiota luonut lintu, kuuluu naapuruston kantavin ääni nykyään polttomoottorille. Tuhansien polttomoottorien melu muodostaa
joka päivä Helsingin äänimaiseman ympärille vaipan, eikä liikenteen ääniä voi
täysin karistaa syrjemmässäkään kannoiltaan, paitsi tietysti sulkeutumalla kuulokkeiden avulla musiikin maailmaan.
Mitä nykymusiikki sitten kertoo yhteiskunnasta jossa elämme? Kaiken alistavan
kaupallisuuden kirosävelet kaikuvat siinä ainakin vahvana. Toisaalta ihmiselämän perustarpeet ovat nekin esillä, kuten aina. On rumaa ja kaunista, sekä kaikkea siltä väliltä. Musiikin kenttä on laaja. Kysymys jääköön siksi tässä vaille vastausta, itse kunkin pohdittavaksi.
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Teksti ja kuvat: Karri Rasinmäki ja Jarkko Kontiainen

Isännän ihmeellinen Valkoinen tuulahdus karvasta itää

Kun olimme nuoria pojankoltiaisia, vietimme paljon erilaisia illanistujaisia.
Koulukavereiden peli-iltoja, tutustumisiltoja, ryhmäytymisiä, saunailtoja, virkistyksiä, pikkujouluja, karonkkia ja niin edelleen. Ja illanistujaisissa maisteltiin
noita pahan tuomia, alkoholijuomia. Mutta koska nuorten miesten makunystyrät
olivat vähintäänkin yhtä kehittymättömiä kuin puheetkin, jotka enimmäkseen
käsittelivät ikäistemme tyttöjen piirteitä, tyydytimme janoamme perin alkeellisilla virvokkeilla. Lisäksi rakkaan kotimaamme alkoholilainsäädäntö asetti tietyt
rajoitteet tarvehankinnoillemme, joten ne kaikkein tömäkimmät juomat jäivät
a-markettien hyllyille.
Lohdutuksen nuorten miesten iltoihin toi yksi juoma, joka ei nyt sitten ollutkaan
siitä aivan tavallisimmasta päästä. Se toi ripauksen eleganssia iltoihimme ja
charmia olemuksiimme, mikä ei valitettavasti välittynyt seurueidemme muille
jäsenille yhtä selkeästi kuin meille. Ehkä koimme statuksemme jotenkin kohenevan tätä kypsää herkkua siemaillessamme, tai sitten pyrimme maitopoikien
maineesta eroon terästämällä reseptiämme. Tai ehkä ryystimme tätä, koska
alkoholin maku peittyi sopivasti tuolloin toisen niin kovin yleisen nautintoaineen, kahvin, karvaan maun
alle. Mukana tuli luonnollisesti
kofeiinista seuraava piristysruiske antaen pientä potkua
mahdollisesti hiipuvaan iltaan.
Totuus lienee kuitenkin se, että
vedimme tätä juomaa, koska se
oli meistä vain oikeasti niin pirun hyvää. Tuo teinivuosiemme
legendaarinen juoma oli maitoa
ja Ural Mochaa – siis valkovenäläinen.
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Tänään esittelemme ylpeänä teille päivitetyn version nuoruutemme valkovenäläisestä. Hyvät naiset ja herrat, isännän ihmeellinen, The White Star Russian.
Enää emme pelleile miedoilla. Enää eivät miehet pakoile voimakasta makua.
Edelleenkään charmimme ei pure tätä nauttiessa.
The White Star Russianin valmistus on tarkkuutta ja aikaa vaativaa puuhaa.
Ensiksi on syytä haalia kasaan raaka-aineet:
•
jallua
•
kahvia
•
kahvilikööriä
•
maitoa
Aivan aluksi kaadetaan jallua sopivaan lasiin noin pari senttiä, ei ole niin tarkkaa. Sen jälkeen lisätään kahvilikööriä loraus sekä kaadetaan päälle kahvia
vajaa desi. Lopuksi lasi täytetään loppuun maidolla ja sekoitetaan huolellisesti.
Tarjoillaan kylmänä, pilke silmäkulmassa.
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Teksti: Manuel Ackermann
Kuva: Maraskitchen

Emännän Erikoinen - Älplermagronen
Pitkästä aikaa sukelletaan taas sveitsiläiseen ruokamaailmaan. Tällä kertaa
ajattelin antaa ohjeet hyvin perinteiseen ja vanhaan sveitsiläiseen ruokaan, nimittäin alppimakaroneihin (Älplermagronen). Alppimakaronit on nimensä mukaan
keksitty ja syöty Alpeilla, ja se on paimenten keksimä ruoka. Se on helppo, halpa
ja ainesosat ovat suhteellisen kevyitä kantaa ylös vuorille asti, mutta siitä saa
kuitenkin runsaasti energiaa.
Kuten aina, ohjetta voi omien mieltymyksien mukaan muokata suuntaan tai toiseen. Alla oleva ohje on oman tapani mukainen.

Alppimakaronit (n. 4 hlöä/1 vuoka)
500 g perunaa (kiinteä)
300 g pastaa (pennepastaa tai vastaavaa muotoa, suosittelen kananmunaa
sisältävää pastaa, mutta tavallinenkin käy)
200–250 g alppijuustoa (Gruyère-tyyppistä – esim. Rainbow Vuoristojuusto on
edullinen vaihtoehto!)
2 dl kermaa
suolaa
pippuria
(muskottipähkinä jauhettuna)
Lisäksi voi laittaa:
1-2 sipuli (pilkottu renkaiksi)
100 g pekoni-/kinkkukuutioita (vaihtoehtona toimivat myös nakit, makkara yms.)
Valmistusohje:
Pastan ja perunoiden suhdetta voi halutessaan soveltaa. Itse en tykkää, jos siinä
on liikaa perunaa. Kiehauta runsas määrä vettä isossa kattilassa. Kuori perunat
ja pilko ne pieniksi kuutioiksi (n. 1-2 cm). Lisää kiehuvaan veteen suola ja pasta.
Anna kiehua hetken, ennen kuin lisäät perunakuutiot samaan kattilaan. Keitä n.
10–15 min kunnes perunat ovat pehmeitä ja pasta on al dente tai vähän pehmeämpi (oman maun mukaan). Raasta samaan aikaan juusto (ei tarvitse olla
kovin hienoa raastetta). Kaada vedet pois ja kaada sitten perunapastasekoitus
voideltuun uunivuokaan. Lisää raastettu juusto ja kermaa ja sekoita samalla kunnolla. Juusto sulaa samalla ja kerman määrä voi soveltaa sen mukaan, kuinka
paksun kastikkeen haluaa. Tarvittaessa voi myös lisätä tilkan maitoa, jos kerma
ei riitä tai sitä ei haluta niin paljoa. Lisää reippaasti pippuria, suolaa ja vähäsen
muskottipähkinäjauhetta. Laita vuoka esilämmitettyyn uuniin (n. 200 astetta) ja
anna hautua uunissa n. 15 min. Alppimakaroneja ei perinteen mukaan laiteta
aina uuniin, mutta itse tykkään siitä, sillä juusto sulaa uunissa paremmin ja sekoittuu kerman kanssa. Kuitenkin ateria on periaatteessa valmis jo siinä vaiheessa kun kaikki aineet on sekoitettu vuoassa ja juusto on sulanut ja muodostanut
kerman kanssa kastikkeen.
Halutessaan voi paistaa sipulirenkaita pannussa ja levitellä lopuksi alppimakaronien päälle. Joillakin alueilla kuuluu myös perinteeseen lisätä pekoni- tai kinkkukuutioita (kannattaa ruskistaa pannussa ensin) sekaan.
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Apfelmus

Alppimakaronien lisukkeeksi saa lähes poikkeuksetta (myös ravintoloissa)
omenamuusia/-sosetta (Apfelmus). Se on äärimmäisen helppoa valmistaa:
kuori muutama omenaa ja ota siemenet pois. Kaada kattilaan pieni määrä vettä tai omenamehua (n. 1dl, riippuen omenamäärästä). Pilko omenat pieneksi
lohkoiksi tai paloiksi ja kiehauta kattilassa. Lisää sokeria (2–3 rkl, taas riippuen
omenoiden määrästä) ja hiukan kanelia. Anna kiehua n. 15 min kunnes omenat
ovat pehmentyneet. Anna jäähtyä n. 5 min ja sekoita sauvasekoittimella kunnolla, jotta saat omenasosetta. (Voit myös keittää omenoita pidempään, jolloin
lohkot pehmenevät niin paljon, ettei tarvitse enää soseuttaa, vaan ne voidaan
tarjota keitettynä lohkoinakin). Maista, ja mausta tarvittaessa.
Omenasosetta/-lohkoja voi syödä erillisessä astiassa, mutta monet laittavat
mielellään pari ruokalusikallista lautaselle ihan makaronien viereen, jolloin jokaisella haarukallisella on sekä suolaisen juuston että makean omenan makua.
Tämä voi kuulostaa oudolta yhdistelmältä, mutta suosittelen kokeilemaan.

17

Teksti: Janne Kangaskesti
Kuvat: Heikki Karvinen

Kiekkoja ja ketjujen kilinää
Kivikossa –
osakuntien frisbeegolf-turnaus
Karjalaisen Osakunnan frisbeegolfkerho Kiekkokäki järjesti 26. syyskuuta osakuntien frisbeegolf-turnauksen. Samalla ratkottiin myös ensimmäistä kertaa Kiekkokäen oma mestaruus. Paikkana oli Helsingin radoista kenties parhaiten haastavan ja
aloittelijaystävällisen väliin asettuva Kivikko, joka suosi kilpailijoita lähes täydellisellä
kisasäällä. Kiekkokäen puheenjohtaja Timo Tuonosen johdattamana paikalle saapui
14 kiekkoilijaa ensikertalaisesta useamman vuoden harrastaneisiin.
Allekirjoittaneelle kisoissa tärkeintä etukäteen oli se mikä frisbeegolfin pariin muutenkin vetää: hauska harrastaminen porukassa ilman jäykistelyä tai urheiluun niin usein
kuuluvaa tapainturmellusta. (Miettikää vaikka juniorijääkiekkoa.) Hauskaa olikin ja
kisoihin saatiin lopuksi suorastaan suuren urheilujuhlan tuntua, kun miesten sarjassa viimeisen väylän jälkeen kaksi kilpailijaa oli tasatuloksessa ja ratkaisua haettiin
lopulta aina neljänneltä sudden death -säännöin pelatulta lisäväylältä asti. Voiton vei
Satakuntalaisen Osakunnan oma Paul McBeth eli Pekka Perkiö. Täpärästi toiseksi
jäänyt Kymenlaakson Osakunnan Olli Ahola saattoi lohduttautua sillä, että kaappasi
Closest to Pin -kisan voiton heittämällä avauksensa 14. väylällä edes suunnilleen
korin vierelle. Meitä muita vaivasi tuolla sinänsä helpolla väylällä suorastaan SuomiRuotsi -tason jäätyily ja romahtelu. Yksinkertainen kiekon nakkominen on usein suurta tunteiden vuoristorataa.
Toivottavasti näin hieno tapahtuma saa
jatkoa ja yhä lisää osanottajia tulevaisuudessa. Kiekkokäen seuraavan vuoden
näen ainakin avoimena, vesiesteettömänä väylänä, kiitos aktiivisen porukan
ja pääkaupunkiseudun hyvien harrastusmahdollisuuksien. Osaltani onnittelut
syksyn turnauksen voittajille ja kohti uusia päin pusikkoa heitettyjä avauksia!
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Lopulliset tulokset:
MPO:
1. Pekka Perkiö (SatO) +6 (Sudden death -voittaja)
2. Olli Ahola (KyO) +6 (CtP-voittaja)
3. Joonas Vaittinen (KO) +7
4. Juhani Takkunen (HO) +9
4. Pentti Arffman (PPO) +9
5. Janne Kangaskesti (KO) +10
6. Anton Luoma (EPO) + 12
7. Timo Tuononen (KO) +13
8. Heikki Karvinen (KO) +19
9. Perttu Hietanen +42 (ESO)
FPO:
1. Saara Sarajärvi (HO) +15
2.Tuijamaija Erämies (HO) +34
Kiekkokäki:
1. Ville Heikkinen +4
2. Olli Ahola +6
3. Joonas Vaittinen +7
4. Ville-Veikko Saari +9
5. Janne Kangaskesti +10
6. Timo Tuononen + 13
7. Heikki Karvinen +19
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Kysymykset:Tatu Räsänen
Kuvat: Kirsi Kauppinen ja Miina Piipponen

Yllärikysely kahdelle pahaa aavistamattomalle osakuntalaiselle

Nimesi ja ikäsi?
- Kirsi, 25v

Milloin tulit osakunnalle?
- Fuksisyksynäni 2013
Mikä on ollut paras fuksitapahtuma tänä syksynä tähän mennessä? Miksi?
- Kauhean vaikea valita fuksiaisten ja fuksisitsien väliltä, koska molemmat olivat uskomattoman hienoja tapahtumia! Jos on pakko valita, niin fuksiaiset, koska pitkästä
aikaa karjalaisten edustus oli huipussaan, ja voittokin saatiin kotiin!
Miten kuvailisit tämänhetkisiä opintojasi?
- Suhteellisen ok. Aloitin kandin vääntämisen pari viikkoa sitten, joten hommaa kyllä
riittää.
Miten selätät kaamoksen?
- Nauttimalla elämän tärkeistä asioista sekä rauhoittumalla.
Miten vietät joulusi?
- Kotona Lieksassa perinteitä kunnioittaen. Tosin ehkä myös kandia raapustaen...
Valitse yksi kirja, joka sinun mielestäsi jokaisen pitää lukea ainakin kerran
elämässään. Minkä kirjan valitset?
- Tämä on ihan liian vaikea kysymys kirjanarkkarille! Jos saan sanoa vain yhden, on
pakko valita J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten Herrasta. Tämän klassikommaksi kirja
ei mene. PS. Tolkien oli myös lingvisti, kuten allekirjoittanutkin.

20

Nimesi ja ikäsi?

- Miina Piipponen. Olen 25-vuotias.
Milloin tulit osakunnalle?
- Syyskuussa 2015
Mikä on ollut paras fuksitapahtuma tänä syksynä tähän mennessä? Miksi?
- Fuksiaiset olivat hauskimmat. Meidän joukkue Karate Maurit voitti.
Miten kuvailisit tämänhetkisiä opintojasi?
- Opiskelen Metropolia Ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristötekniikkaa
toista lukuvuotta. Opiskelin aikaisemmin kolme vuotta Münchenissä uusiutuvia
energianlähteitä ja sähkötekniikkaa. Saan hyväksi luettua tutkintooni Saksassa
suoritettuja opintojani ja tavoitteeni olisi valmistua suunniteltua aikaisemmin.
Miten selätät kaamoksen?
- Lähden Euroopan tuulienergiajärjestön messuille, jotka järjestetään tänä vuonna
Pariisissa. Viime vuonna vietin jouluni Saksassa. Reissun odottelu auttaa jaksamaan ja lomailu piristää.
Miten vietät joulusi?
- Lumiukko on aina pakko katsoa. Siitä en ole tinkinyt edes ulkomailla vietettyinä
jouluina. Tänä vuonna vietän joulua Joensuussa perheen kanssa.
Valitse yksi kirja, joka sinun mielestäsi jokaisen pitää lukea ainakin kerran
elämässään. Minkä kirjan valitset?
- Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Olen lukenut sen ainakin viisi kertaa.
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IDÄN IHMEET
Pienen Puukellon edellisessä numerossa esiteltiin kiinnostavia paikkoja Helsingissä – nyt on Itä-Suomen vuoro. Osakuntalaistemme kotiseudut pursuavat mitä
kummallisimpia ja idyllisimpiä kohteita, jotka lyövät laudalta monet Euroopan mainostetut turistikohteet omaleimaisuudellaan. Joko olet käynyt seuraavissa?
OUTOKUMMUN VANHA KAIVOS
Outokummun erikoisuus on sen keskustassa sijaitseva jylhä Vanha Kaivos, jonka
sisältä löytyy teatteri- ja esityskäytössä olevia katsomoin varustettuja tiloja. Kaivoksella on myös paikan historiaa esittelevä museo, jossa on esillä perusnäyttelyn
lisäksi vaihtuvien taiteilijoiden töitä. Kesäisin alueella liikennöi kilometrin mittaisella
radalla kaivosjuna. Kaivoksen massiivisuus ja aavemainen tunnelma tekevät siitä
yhden Suomen upeimmista nähtävyyksistä.
Enää ei tarvitse lähteä Berliiniin etsimään vanhoja tehdasrakennuksia – Outokummusta löytyy komeammat puitteet vähemmällä ruuhkalla.
ENON LOUHITALO
Louhitaloa pyörittää Kulttuuriyhdistys Louhi, joka nettisivuillaan kertoo ottaneensa
tehtäväkseen vaalia paikallista kulttuuriperinnettä sekä mahdollistaa kansalaisten, erityisesti enolaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta, uudistaa ja kehittää
kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä edesauttaa taiteen ja kulttuurin avulla yleistä
hyvinvointia. Louhitalolla järjestetään erilaisia tapahtumia, kursseja ja koulutuksia,
ja tilan voi varata myös juhlapaikaksi. Taidetta löytyy jo talon ulkopuolelta ja sisältä
lisää. Louhitalolla on oma marraskuisin esiintyvä teatteriryhmänsäkin.
Boheemi miljöö on sydämellisine talkoolaisineen ehdottomasti vierailun arvoinen.
ILOMANTSIN MAUKKULAN MUSTIKKAMÄKI
Valtavien marjapensasviljelmien läpi mutkitteleva pikkutie vie lopulta vanhan
koulun pihaan. Vieraat vastaanottavat Maukkulan Mustikkamäen lampaat ja kissa,
jotka asustelevat pihapiirissä. Mustikkamäki on täydellinen paikka runsaine majoitustiloineen leireille tai muille kokoontumisille, sillä paikalta löytyy myös luomuleipää valmistava kotileipomo.
Pihalla seisoo myös vanha puusauna, jossa kynttilänvalossa kylpiessä voi päästä
hajulle siitä, mitä ikiaikainen oikein tarkoittaa.
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ILOMANTSIN HERMANNIN VIINITILA
Suomen vanhin viinitila löytyy täältä. Hermannin tuotteita ei löydy Alkon kyykkyviiniosastolta, vaan näitä herkkuja kannattaa käydä hakemassa paikan päältä. Hermannin myymälän hyllyiltä löytyy vastaus lähes kaikkiin lahjaongelmiin.
Viinitilalla järjestetään myös tilauksesta esittely- ja maistelutilaisuuksia ryhmille.
Unohda Ranskan viinitilat, meillä on Hermanni.
LIPERIN VÄÄRNIN PAPPILA
Pihalta katsellessa tuntuu kuin katselisi Juhani Ahon Papin rouvan maisemia.
Kaukana totuudesta ei ollakaan, Väärnin pappilassa Aho nimittäin on syntynytkin. Pappila on kunnostettu upeaan kuntoon, ja se toimii taiteen kehtona ja
ihmisten kohtaamispaikkana ravintolapalveluiden siivittämänä.
Tämän lähemmäs idylliä ja aikamatkailua ei ehkä pääse.
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