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Vuodesta 1916

”Hand in glove
The sun shines out of our behinds
No, it’s not like any other love
This one is different because it’s us”

1/08

Pääkirjoitus
EUROOPAN UNIONILLA on ollut
aina ongelmia saavuttaa eurooppalaisten
luottamus.
Monesti
syytetään
demokratiavajetta, eli sitä, että EU:ssa
konkreettista valtaa käyttävät instituutiot
eivät ole kansanvaltaisia muuten kuin
monen välikäden kautta ja kansanvaltaiset
instituutiot, kuten parlamentti, eivät käytä
todellista valtaa ollenkaan. Syytökset
ovat monilta osin täysin osuvia, ja
todennäköisesti
voimaan
tulevan
Lissabonin sopimuksen pitäisikin pienentää
demokratiavajetta. Pieni Puukello on silti
skeptinen EU:n tulevaisuuden suhteen,
vaikka demokratisointi onnistuisikin.
Tarvitaan jotain muuta, jotain lisää, jotta
EU:sta voisi tulla kansalaisten rakastama
järjestelmä.

yhtenäistä. Ei Euroopasta tee yhtenäistä
liioin taloudellinenkaan integraatio. Sen
vaikutukset käytettiin loppuun viimeistään
yhteiseen valuuttaan siirryttäessä. Talous
ja lainsäädäntö tarvitsevat ystäväkseen
Euroopan laajuisen julkisuuden ja sitä kautta
yhteenkuuluvuuden tunteen. Yhtenäinen,
yhteinen ja jaettu julkisuus EI tarkoita
maiden rajat ylittäviä yhteisiä tv-kanavia tai
koko mantereella ilmestyviä sanomalehtiä.
Euroopan laajuinen julkisuus (”public
sphere”) tarkoittaa yhteisiä puheenaiheita.
Nykyisin EU:ssa on vain yksi yhteinen
puheenaihe pari kertaa vuodessa: EUhuippukokoukset. Niistä puhutaan jokaisen
maan pääuutisissa samaan aikaan. Tällaisia
tapahtumia tarvitaan paljon lisää, mutta
ei kuitenkaan liikaa. EU:sta ei koskaan
tule samankaltaista liittovaltiota kuin
Pieni Puukello haluaa korostaa, että se Yhdysvalloista – sen estää yhteisen puhutun
kannattaa täysin rinnoin EU:lle perustuslakia, kielen puute. Euroopassa voisi kuitenkin
ja jos sekava Lissabonin sopimus on ainut olla ainakin suhteellisen yhtenäinen mielen
tapa saada perustuslaintapainen sopimus kieli, ja juuri sellaisen luomista varten
voimaan, niin olkoon sitten niin. Voi olla, tarvitaan yhteisiä puheenaiheita!
että erilliset sopimukset voidaan joskus
myöhemmin hitsata yhdeksi hienoksi Mitä nämä puheenaiheet voisivat olla
perustuslaiksi, mutta sillä ei ole mikään käytännössä? Pieni Puukello ehdottaa
kiire. Pelkkä paperi se perustuslakikin eurooppalaisia elokuvailtoja. Haluamme,
on, eikä sillä tee yhtään mitään ilman että
jokaisessa
EBU(Euroopan
kansalaisten
hyväksyntää
”yhteiselle yleisradioiden liitto)-maassa esitetään
eurooppalaiselle projektille”. Pieni Puukello tv:ssä jotakuinkin samaan aikaan sama
suosittelee kaikille EU-skeptikoille Jürgen elokuva joko dubattuna tai tekstitettynä.
Habermasin artikkelia Why Europe Needs Nämä
elokuvat
olisivat
tietysti
a Constitution (New Left Review 11, 2001), eurooppalaista kulttuuriperintöä vaalivia
joka on varsin perusteellinen ja hyvin – amerikkalaista tuotantoa nähdään
perusteltu vaatimus Euroopan laajuiselle aivan tarpeeksi muutenkin. Muutamaksi
perustuslakisopimukselle.
esimerkiksi kelvatkoon Fanny & Alexander,
Cherbourgin sateenvarjot, Tie ja Mies vailla
Habermaskin on sitä mieltä, ettei pelkkä menneisyyttä. Toisaalta voitaisiin yrittää
oikeudellinen yhtenäisyys tee Euroopasta luoda uusille eurooppalaisille elokuville
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Euroopan laajuisia ensi-iltoja – ajatelkaa:
jokaisessa seuraavan päivän lehdessä
ympäri Eurooppaa puhuttaisiin samasta
asiasta, eikä se edes koskisi politiikkaa!
Ei kaiken tarvitse olla liikkuvaa kuvaa.
EU-varoilla voitaisiin kustantaa jokaiseen
eurooppalaiseen kotiin eurooppalaisia
kirjallisuuden klassikoita, tietenkin jokaisen
omalle kielelle käännettynä: Calvino,
Proust, Pamuk, Dostojevski… Kirjailijoita
kyllä riittää. Jos joku syyttää projektia
elitismistä, voitaisiin koteihin jakaa myös
laadukkaita dekkareita (Agatha Christie)

Sisälto
2 Pääkirjoitus

tai tv:ssä esittää välillä myös eurooppalaisia
slapstick-komedioita tai action-elokuvia.
Liialliseen kulttuurirelativismiin ei saa
kuitenkaan vajota – kaikki teokset eivät
ole yhtä laadukkaita ja kaikista teoksista
ei löydy samaa määrää eri lukutapoja,
vaikka kulttuurintutkijat kuinka muuta
väittäisivätkin.
Pieni Puukello toivottaa kaikille lukijoilleen
hyvää Eurooppa-päivää 9. toukokuuta
ja toivoo, että vihdoinkin lipputangoissa
liehuisi EU:n lippu eikä se iänikuinen
siniristi.
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UUSI Q, UUDET Q-JEET
Q:n pimeä puoli

TERVEHDYS kaikille tutuille ja vielä
tuntemattomille
osakunnan
jäsenille
sekä senioreille, ja hyvää jo pitkälle
ehtinyttä vuotta 2008. Olen Karjalaisen
Osakunnan uusi, vuoden alussa vallan
kahvaan tai ainakin nuijan varteen astunut
kuraattori. On ollut suuri ilo palata takaisin
Osakunnan aktiivitoimintaan muutamien
vuosien jälkeen, ja hienoa nähdä, että
osakuntatoiminta vetää yhä puoleensa
uusia, innokkaita opiskelijoita.
Vuosi on ehtinyt jo sen verran pitkälle, että
paljon on kerinnyt tapahtua. Heti helmikuun
alussa vietettiin onnistuneesti kuraattorinja virkailijanvaihtokaronkaa. Virkailijoiden
lisäksi oli upeaa nähdä niin monia senioreita
ja ex-kuraattoreita paikalla.
Maaliskuun alussa puolestaan vietettiin
osakunnan 103. vuosijuhlaa yhdessä
Savolaisen osakunnan kanssa, samalla
juhlistaen Savo-Karjalaisen osakunnan
perustamisen 175-vuotisjuhlaa. Kuten niin
monesti juhlissa ja sen jälkeen on todettu,
parasta mitä Savo-Karjalainen osakunta
sai aikaan oli ero. Ero oli melko sopuisa,
ja sen jälkeen kumpikin osakunta on voinut
rauhassa kehittyä omaan suuntaansa. Eikä
ero ole onneksi estänyt hyvän yhteistyön
jatkumista läpi vuosien. Toivotaan, että
yhteistyömme tästä vain tiivistyy.
Mitä itse vuosijuhliin tulee, ne olivat ainakin
kuraattorin mielestä mahtavat: loistavat
järjestelyt, hyvää ohjelmaa, hauskoja vieraita
ja aamun koittoon jatkuneet jatkot. Kiitokset
vielä kerran kaikille vuosijuhlajärjestelyihin
osallistuneille! Yhteisen juomasarvemme
rinnalle osakuntien väliseksi kiistakapulaksi
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Minna Varpiola

noussee vuosijuhlissa lahjaksi saamamme
piirtoheitin, jonka (loppu)sijoituskohdetta
yhä mietitään...
Kevään seuraava suurempi yhteisjuhla
on senioripäivälliset lauantaina 29.3.,
jonne toivon erittäin runsasta osanottoa.
Syksyisessä Mitä Osakunta haluaa –
keskustelutilaisuudessa toivottiin lisää
yhteistyötä senioreiden kanssa, ja helpoiten
yhteistyö onnistuu, kun tutustumme
toisiimme paremmin. Laittakaa siis päivä
kalenteriin! Ja kun huhtikuuhun ehditään,
on osakunnan daamien aika laittaa pöytä
koreaksi osakunnan herroille. Olisikohan
karkausvuoden kunniaksi tiedossa tavallista
hienommat tarjoilut?
Vuoden suurin muutos ja ponnistus
tulee olemaan muutto Liisankadulta
uusiin osakuntatiloihin. Leppäsuolle on
kovaa vauhtia valmistumassa HYYn
rakennuttama uusi uusi ylioppilastalo, josta
Liisankadun Osakunnille on varattu oma
tilansa. Kovin kauan taloa on odotettu,
ja kovin vaiherikkaat ovat olleet uusien
tilojen saamiseen liittyvät tapahtumat. Nyt
se on kuitenkin väistämättä edessä, olemme
palaamassa yli kolmenkymmenen vuoden
tauon jälkeen takaisin HYYn tiloihin.
Muutto ja siihen liittyvät asiat vienevät
tänä vuonna paljon osakuntalaisten aikaa
ja energiaa. Osakuntahuoneiston myynnin
lisäksi on hoidettava kaikki muut muuttoon
liittyvät asiat. On mietittävä, mitä vanhaa
materiaalia arkistoidaan ja mitä voi heittää
suoraan pois. On myös päätettävä, mitkä
kalusteet ja tavarat saavat kunnian muuttaa

mukanamme uusiin tiloihin ja mistä
luovutaan. Muutto on tarkoitus ajoittaa niin,
että se mahdollisimman vähän häiritsee
normaalia osakuntaelämää. Ja onhan
meidän saatava vielä kerran viettää syksyn
perinteiset tapahtumat kuten praasniekat ja
sarvijuhlat vanhoissa, niin kovin rakkaissa
tiloissamme Liisankadulla.
Koko muutto-operaatio on ennen kaikkea
todellinen yhteisliisankatulainen ponnistus.
Suurin osa järjestelyistä tehdään yhdessä
KyOn ja WiOn kanssa. Avoliittomme, vai
pitäisikö sanoa kolmiodraamamme heidän
kanssaan kun jatkuu myös uusissa tiloissa.
Kysymyksistä ehkä pienin ja vähäpätöisin
liittyy siihen, miten Liisankadun osakuntia
aletaan kutsua muuton jälkeen. Jääkö
vanha lyhenne LiO yhä käyttöön vai
pitäisikö muuton jälkeen alkaa puhua
LeOsta, Leppätalon osakunnista. Aika
näyttää, mihin muotoon osakuntalaisen
kolmiyhteisömme nimi taipuu.

Kuva: Ville Pulkkinen

savolaisten,
liisankatulaisten
ja
senioreiden kanssa. Kuulostaa hyvältä!
Vaikka tekemistä on paljon, muistetaan
ottaa edelleen rennosti ja pitää hauskaa.
Hyvä yhteishenki ja hauska tunnelma
ovat kuitenkin ne tärkeimmät asiat
osakunnassa. Hieman vähemmälläkin
stressaamisella pärjää, ohje jonka
noudattamiseen kuraattorinkin tulisi
pyrkiä.
Toivotan
kaikille
hauskaa
ja
tapahtumarikasta
osakuntakevättä!
Tulkaahan
käymään
kokouksissa
sekä muissa osakunnan tapahtumissa.
Kannattaa myös antaa vinkkejä excuja liikuntavastaaville, jotta he osaavat
järjestää juuri Teidän toivomaanne
ohjelmaa.

Vuosi
näyttää
siis
hyvin
yhteistyöntäyteiseltä. On paljon yhteistä
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Seniorien arkistosta
Kiitokset Irma Kalajalle seuraavasta historiapalasta! Seniorin palsta ei
valitettavasti ilmesty tässä numerossa, mutta palaa omalle paikalleen
jälleen vuoden toisessa numerossa.
FIL. TOHTORI Heikki Waris (myöhemmin
Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan
professori ja akateemikko) piti Seniores
Carelienses –yhdistyksen kokouksessa
20.4.1939 esitelmä, jota sihteeri Pentti
Kalaja referoi seuraavasti:
Toht. Heikki Waris piti esitelmän: Eräitä
piirteitä Savo-Karjalaisesta Osakunnasta
1830-1840 -luvuilla.
Esitelmöitsijä kohdisti huomionsa kolmeen
seikkaan. Ensinnä hän selosti SavoKarjalaisen Osakunnan kokoonpanoa
sen ensi vuosikymmeninä, todeten, että
noihin aikoihin Osakunta oli Yliopiston
aristokraattisin Osakunta. Sinne tuli
maakunnan aatelisten, virkamiesluokkaan
kuuluvien perheitten ja rahvaasta syntyisin
olevien ylioppilaitten lisäksi myöskin
suuri osa kaikista muista maakunnista
kotoisin olevia aatelisylioppilaita, joilla
vapaasäätyisyytensä vuoksi oli oikeus
valita
osakuntansa
kotimaakunnasta
riippumatta. Kun opiskeluaikanakin nuo
kolme eri säätyluokkaa pysyivät melko
tarkkaan erillään ja varsinkin aatelisiin
kuuluvat osallistuivat melko laimeasti
varsinaisen Osakunnan toimintaan, painoi
tämä leimansa koko ylioppilaselämään.
Tämän jälkeen siirtyi esitelmöitsijä
kuvailemaan
ylioppilaitten
elämää
opiskelukaupungissa
kyseessäolevana
aikana. Tässäkin oli tuo kolmijako
määräävänä. Aatelisnuorukaiset olivat hyvin
haluttuja kavaljeereja seurapiirien kutsuissa,
ja heidän päivänsä kuluivatkin melkein vain
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tanssiaisista toisiin kulkemisessa lukutyön
jäädessä perin vaatimattomalle sijalle.
Pappis- ja virkamiesperheistä syntyisin
olevat ylioppilaat elivät sekä aineellisesti
että henkisesti paljon ahtaammissa oloissa.
Suurin osa näistä oli työmuurahaisia, joille
opiskelu ja tutkintojen suorittaminen oli
pääasia. Heidän huvituksensa supistuivat
useasti
Osakunnan
kokouksiin
ja
kahvilassa käynteihin, joskaan kosketukset
helsinkiläisperheisiin eivät kokonaan
puuttuneet. Rahvaan keskuudesta lähtöisin
olevat ylioppilaat elivät usein perin
niukoissa varoissa, ja tämä painoi leimansa
heidän opiskelukauteensa. Usein he saivat
olla välillä kokonaisia lukukausiakin
kotiopettajina
jossain
maaseudulla,
mutta sittenkin heidän opiskelukautensa
muodostui kieltäytymysten ajaksi.
Kolmantena
merkittävänä
piirteenä
kosketteli
esitelmöitsijä
silloisen
yhteiskunnan staattisuutta. Säätykiertoa ei
esiintynyt juuri nimeksikään. Olipa tämä
staattisuus niin pitkälle menevää, että
tilasto osoittaa esimerkiksi huomattavan
selvästi, kuinka paljon enemmän rovastin
pojista tuli rovasteja ja ylempiä virkamiehiä
kuin kappalaisten pojista, joista yleensä tuli
jälleen kappalaisia ja vain harvoin rovasteja.
Sama ilmiö piti paikkansa erikoisen jyrkästi
nimenomaan edellämainittuihin kolmeen
säätyluokkaan nähden. Ylittämisiä niiden
rajojen suhteen tapahtui verrattain harvoin.
Pääasiallisimmat ylitykset tapahtuivat
siinä, että rahvasylioppilaista tuli alempaa
papistoa, kappalaisia ja pitäjänapulaisia.

Sanoista toiseen - miksi Teräsbetoni valittiin Belgradiin?
Matti Nykänen

Euroviisujen entinen isäntämaa Suomi äänesti edustajakseen Belgradiin melodista
heavyrockia soittavan Teräsbetoni-yhtyeen. Tarkastelimme kahden tutkijan kanssa
Teräsbetonin sanoituksia löytääksemme vastauksen yhtyeen suosioon: syynin alla olivat
Taivas lyö tulta, Orjatar ja tietenkin viisukandidaatti Missä miehet ratsastaa. Tässä
lyhennelmä siitä, miten historioitsija H.T. ja psykologi P.T. tulkitsivat tämän vuotisen
euroviisukuumeen.

MN: Teräsbetoni keräsi kansalta 38,9
prosentin äänisaaliin. Mistä oikein on
kysymys, kun suomalaiset valitsevat
vuodesta toiseen raskaan rockin edustajan
Euroviisufinaaliin?

aina. Tunnetta voisi verrata saunan kiukaan
sihahdukseen - se herättää meissä jonkin
alkukantaisen tunteen, jonka jo esi-isämme
kokivat.

MN: Siis suomalaiset kaipaavat luontoa
HT: Kysymykseen ei ole yksiselitteistä ja yksinkertaista elämää. Liittyykö tähän
vastausta. Sanoisin kuitenkin, että tässä myös selkeät tehtävät eri sukupuolten
ei ole kyse nuorten ehdokkaasta, vaan välillä? Mies metsällä, nainen lämmittää
kyllä Teräsbetonin tekstit puhuttelevat tuvassa kamiinaa?
ihan jokaista suomalaista. Itse kiinnittäisin
huomiota
sanoissa
käsiteltävään HT: Tämä on tietenkin nykymaailman tasapakanalliseen ja hieman myyttiseen arvoisuuteen pyrkivässä yhteiskunnassa
luontoteemaan. Orjattaressa kerrotaan herkkä asia. Itse uskoisin kuitenkin
kuinka miehen “olalla [on] kirves ja niin, että on tärkeämpää poimia yhtyeen
riista” ja tie kulkee läpi “hangiston”. sanoituksissa esiintyvä “tasapainoinen
Edelleen teoksessa viitataan suorastaan maailma” kokonaisuudessaan. Maailma,
pakanalliseen
jumalpalvontaan, jossa on selkeät säännöt, roolit ja
nautintoihin, lemmentaikoihin, joista jo tehtävät. Esimerkiksi euroviisukappaleen
puhuvat jo vuosisataiset perinteet esim. ydinsanoma on ehdoton “missä [..], siellä [..]
Juhannuksen vieton yhteydessä. Tämä ei voi”. Ottamatta kantaa miehen ja naisen
pakanallinen ja luonnollinen suhde elämään välisiin rooleihin, sanoitusten tarjoama
ja maailmaan on osa suomalaista, pysyvää maailmankuva on myös roolijaollisesti
neitseellinen.
Sellainen,
jota
ja ikiaikaista sielunmaisemaa. Päivät ehjä,
kulkevat, yhteiskunnat romahtavat, mutta modernin yhteiskunnan mahdollistama
täydellinenkin
vuosituhantinen kaipuu luonnonilmiöiden, sukupuoliroolien
äänten ja tuoksujen pariin houkuttelee
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sekoittuminen ei ole hämmentänyt.
MN: Miten on, PT, kaipaako suomalainen
tasapainoa elämäänsä?
PT: On selvää, että nykypäivän ihminen
joutuu kokemaan monimutkaisempia
aistiärsykkeitä ja vaikutteita kuin esimerkiksi
viisikymmentä vuotta sitten. Tässä mielessä
psykoterapia on tullut ajankohtaisemmaksi
kuin koskaan, sillä tasapainoinen elämä,
jota jokainen normaali ihminen tavoittelee,
voi olla tässä informaatiotulvassa hyvinkin
hankala saavuttaa. Olen samaa mieltä kuin
AH, että sanoissa kuvattu maailma on ehjä,
säännönmukainen ja helposti hallittavissa.
Kiinnittäisin kuitenkin huomita myös
voimakkaisiin seksuaalisuuden ilmauksiin,
joita sanoituksista löytyy. Jokaiseen
kolmesta kappaleesta liittyy seksuaalinen
olento, jolla on tahto, haluja ja pyrkimys
aktiin.
Seksuaalisten halujen toinen osapuoli
on selkästi maskuliininen (“soturi”,
“veli”, “metsästäjä”, “ratsastava mies”) ja
toinen feminiininen (“tupa”, “kamiina”,
“orjatar”). Näkisin niin, että äärimmäisen
heteroseksuaalisuuden korostaminen onkin
käänteinen ilmentymä siitä pelosta ja
epävarmuudesta, jossa nykysuomalainen,
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varsinkin mies, seksuaalisesti elää. Viime
aikoina käydyssä keskustelussa monia
yhteiskuntamme isiä (ja äitejä) on kuvattu
homoseksuaaleiksi, kuten tehtiin vaikkapa
suomalaisen
mieskunnian
esikuvan
marsalkka
Mannerheimin
kohdalla
(Katariina Lillqvistin ja Hanna Salaman
kirjoittamaan kuunnelmaan pohjautuva
animaatio Uralin perhonen, MN huom.).
Suomalainen ei siis enää voi oidipaalisesti
inhota
isällisiä
esikuviaan,
sillä
sukupuoliroolit on pyritty hämärtämään,
ja näin kansalaiset hämmentyvät ja alkavat
oireilla henkisesti.
MN: Teräsbetonin valinta siis puhuu
suomalaisten
hämmentyneestä
seksuaalisesta minästä?
PT: Näin juuri. Väitettäni vahvistaa
myös se, mitä tilaisuutta varten tämä
yliheteroseksuaalinen teos äänestettiin.
Alitajuntaamme
miellyttää
tällainen
äärimmäinen tilanne.
HT: Pitää myös muistaa, että ihmismieltä
kiehtoo sanoitusten kuvaamat soturiin
liitetyt ominaisuudet: kivun kokeminen,
uhrautuminen, taistelu kentillä kuoleman,
urhoollisuus ja kunnia. Ensinnäkin
uhrimentaliteetti on hyvin tavanomainen

osa suomalaisia myyttejä, näin vaikkapa
talvisodan tai sortovuosien kohdalla.
Kuinka monesti olemmekaan kuulleet
sen, kuinka esi-isämme uhrautuivat ja
kaatuivat isänmaan puolesta? Teräsbetonin
kappaleista meille ei selviä mikä tämä
seuraamamme toteemi tai lippu on - sille
uhraudumme kuitenkin ilomielin.
Toiseksi
sanoitukset
puhuttelevat
nykyihmistä, joka elää pienuuden ja
mitättömyyden tunteessa, epärehellisessä
maailmassa, jossa viekkaat ja röyhkeät
optiomiljonäärit keplottelevat kansalta rahat
pois. Teräsbetonin sanoituksissa meillä on
taas valtaa - kohtaamme nietzscheläisessä
yli-ihmisyyden hengessä muut vertaisemme
soturit. Taistelu on välttämätöntä, uhreilta ei
voi välttyä, mutta emme ole kiinnostuneet
epärehellisistä (“heikot”), vaan niistä, jotka
ovat tasavertaisia ja kunniallisia. Näkisin
siis, että ylimaskuliinista tyyliä ei voi tulkita
seksuaalisesti, vaan se on nimenomaan
kuvaus tavallisen ihmisen kaipuusta
vahvalle ja “rehelliselle” johtajuudelle
tähän näkymättömien markkinavoimien
myllerrykseen.
Laiduntavat
lampaat
taitavatkin olla susia!
MN: Teräsbetoni-yhtye on lähtöisin
Pirkanmaalta, lehtemme on enemmänkin
pohjoiskarjalaista perua. Miltä Teräsbetonin
tekstit näyttävät maaseudun kontekstissa?
Toisaalta Lordi on kotoisin PohjoisSuomesta, Rovaniemeltä.
PT: Haha, paha kysymys! Ensinnäkin
näitä kahta kokoonpanoa on hankala
verrata keskenään: Lordin teho liittyi
naamioihin, rumuuteen ja ruumiin
peittämiseen, Teräsbetonin sanoma on
ylimaskuliininen, voidaan puhua jopa
alastomuuden estetiikasta. Mr. Lordi taas
oli täysverinen show-mies, jolle sopi hyvin

pikkukaupunkilaisen imago ja (“mie näytän
teille”-asenne). Teräsbetonin vetovoima
tuskin liittyy yhtyeen alkuperään tai
kotiseutuun.
HT: Suurin osa Suomeahan on maaseutua,
ja merkittävällä osalla helsinkiläisistäkin
on toinen jalka maaseudulla, joten eiköhän
tuo 38,9 prosenttia edusta niin maaseutua
kuin kaupunkiakin. Näistä teksteistä löytyy
aika paljon itärajan asukkaalle tuttuja
elementtejä: sudet, viima, lumihanget, Kolin
kalliot.. Sijoittaisin sanoitusten kuvaaman
maailman kuitenkin Savon ja Karjalan
punaisiin pitäjiin - nyt puhutaan kuitenkin
massoista ja tovereista, ei yksilöllisistä,
itäsuomalaisen vapaa-ajattelijan arvoista.
MN:
Lopuksi,
millaiseksi
näette
Teräsbetonin mahdollisuudet menestyä
finaalissa? Tai päästäänkö edes finaaliin
saakka?
PT: Uskon Teräsbetonin pärjäävän hyvin
myös keskieurooppalaisen yleisön edessä.
Yhtyeen sanat puhuttelevat sitä traumaa,
jonka syyskuun 11. iskut läntiseen mieleen
aiheuttivat. Terrori-iskut ja niistä johtuva
pelko on suora hyökkäys miehuutta vastaan,
ositus miesten kyvyttömyydestä puolustaa
yhteisöään - sohvalta käsin tämä ei onnistu.
Näin 2000-luvun sankareita ovat palomiehet,
poliisit ja sotilaat. Myös Yhdysvaltain
seuraava todennäköinen presidentti on
sotavangeudesta selvinnyt Vietnamin sodan
sankari. Osa tätä samaa trendiä on esiin
kuohahtanut abortinvastainen keskustelu,
jonka tarkoituksena on puolustaa läntistä
elinvoimaa, hedelmällisyyttä ja samalla
määritellä naisen ja miehen tehtäviä
yhteiskunnassa.
Ehkä
Teräsbetonin
sanoitukset ovat kuin viagraa Belgradin
yleisölle.
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Legendat

Jussi Litja

Antti Saarelainen

Juttusarja käsittelee osakuntalegendoja, joita silloin tällöin voi vielä bongailla
osikselta.
MONI osakuntalainen on varmaankin
ihmetellyt viimeisen vuoden aikana
mitä
on
tapahtunut
ihmeelliselle
monitoimimiehellemme Jussi Litjalle.
Jussia on ollut vaikea bongata osakunnalta
sitten viime kevään. Jussin häviäminen
onkin ollut suorastaan dramaattinen muutos
Karjalaisen Osakunnan toiminnassa, sillä
yhtä innokasta toimijaa kuin Jussi ei ole
helppoa löytää.

aktiivisuudesta voitanee mainita vuosien
2006 ja 2008 asuntohaut, joissa hän rikkoi
kaikki aktivisuuspiste-ennätykset.

Osakuntavirkojensa ohella Jussi muistetaan
kuitenkin erityisesti hänen iloisesta
toiminnastaan ja osallistumisesta lähes
kaikkiin osakuntatapahtumiin ja -juhliin
vuosien 2004 ja 2006 välillä. Todennäköisesti
kukaan osakunnan juhlissa tuolloin käynyt
ei voi olla muistamatta Jussia. Jussi myöntää
Jussi jätti aktiivisilta vuosiltaan jälkeensä myös itse, että erityisesti kaikki osakunnan
kymmeniä legendoja ja perimätietona epävirallinen toiminta (so. juhliminen) oli
kulkevia kaskuja, jotka ovat alkaneet elämään ja on yhä hänen sydäntään lähellä.
omaa elämäänsä osakuntaperinteessä.
Jussin suuren merkityksen ymmärtäen Jussin Legenda
Pieni Puukello päättikin tavata Jussin
pitkäperjantailounaan merkeissä ja kysyä Mitä suuremmassa määrin voidaan sanoa,
mieheltä suoraan, mitä on tapahtunut ja että Jussista tuli osakuntavuosiensa
miten tällä hetkellä menee. Samalla voimme aikana
osakuntalaislegenda.
Tuskin
näillä lehden sivuilla hieman kerrata Jussin kenestäkään
aktiiviosakuntalaisesta
Tarinaa™, eli sitä miten elävä legenda kiertää yhtä paljon anekdootteja ja
syntyi.
hauskoja
sattumuskertomuksia
kuin
Jussista. Jussin legendat ovat ilman muuta
Miten kaikki alkoi?
suurta kansanperinnettä, joita tullaan
muistelemaan vuosienkin kuluttua. Monet
Jussi saapui osakuntaan syksyllä 2003, nykyiset osakuntalaiset (allekirjoittanut
kun hän sai opiskelupaikan TKK:lta. Heti mukaanluettuna) ovat saaneet kokea
alusta lähtien hän kiinnittyi voimakkaasti elämänsä hauskimpia sattumuksia olemalla
osakuntatoimintaan ja jo vuodesta mukana Jussin seikkailuissa. Väitän, että
2004 lähtien Jussi toimi apuisäntänä, tämä on myös yksi syy miksi monet nykyiset
nettivastaavana ja HTK:n puheenjohtajana. aktiivit jäivät osakuntaan sen sijaan, että
Näiden virkojen kautta Jussi kiinnittyi olisivat päätyneet ainejärjestöihin tai
osakuntatoimintaan pysyvästi. Myöhemmin vastaavaan muunlaiseen toimintaan.
Jussi toimi muun muassa varakuraattorina
pari kautta, jatkaen samalla apuisännän ja Lehtemme päätoimittaja Torvinen muistaa
nettivastaavan hommia. Esimerkkinä Jussin
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jälkeiset kokouskaljat vuonna 2005, jolloin
ilta jatkui varsin pitkään – bileet näes
päättyivät vasta seuraavana päivänä puolen
päivän maissa. Ilta ja yö olivat olleet niin
hauskoja, että saavuttuani kotiin nauroin
yksikseni kaksi tuntia yhteen soittoon Jussin
toilailuille. Jos joku olisi nähnyt minut,
olisi meikäläinen varmaankin suoraa tietä
passitettu psykiatriseen hoitoon. Kyseinen
tapahtuma oli kuitenkin varmaankin elämäni
ensimmäinen ja viimeinen hallitsematon
pitkäaikainen naurukohtaus.
Osakunnan suuri salaisuus on myös
tiettyjen
aktiivien
pyrkimys
tehdä
Jussista “järjestömonarkki”, tarkoittaen
absoluuttisen osakuntavallan siirtämistä
Jussille
eliniäksi.
Tämä
salainen
osakuntamonarkiapyrkimus
kariutui
vasta Jussin poistuttua takavasemmalle
aktiivisesta osakuntatyöstä. Voisi siis sanoa,
että ehdotukselle kävi vähän kuin Suomen
valtiomuototaistelulle
vuonna
1918.
Jussi itse pitää tosin kyseistä ehdotusta
liian pitkälle menneenä Jussi-legendan
useista Jussin legendoista parhaiten loiskiehuntana.
osakuntaporukalla
tehdyn
Ruotsinristeilyn, jossa Jussi hienoon tyyliinsä piti Jussi vähättelee edellä mainittuja sattumuksia
epävirallista osakuntatoimintaa pystyssä todeten, että hänen toimintaansa on liioiteltu
pitkälle aamuyöhön. Ongelmia syntyikin suuresti. On Jussillekin silti hyviä muistoja
vasta seuraavana aamuna, kun koko porukka käteen jäänyt. Ehkäpä parhaiten Jussille on
päätti mennä tutustumaan Tukhoman legendaarisista osakuntatoilailuista jäänyt
mieleen allekirjoittaneen kanssa Pieneen
museoihin:

Jussin naama oli aamulla aivan Puukelloon 4/05 tehty oluttesti. Hauskuus
valkoinen. Vanhassa museorakennuksessa syntyi, kun oluttestin alkuperäisenä
oli testata kymmenen
kierrellessämme Jussi pysytteli hiljaa tarkoituksena
vältellen kirkkaita valoja ja näyttäen olutmerkkiä, mutta testausjärjestelyjen
hyvin tyytymättömältä oloonsa. Hyvin huonohkon suunnittelun tuloksena testaus
hiljainenkin hän oli. Yksi legendoista, päättyi viiden oluen jälkeen. Syynä tähän
eli legenda “Tukholman aaveesta” oli oli testaajien arvostelukyvyn ratkaiseva
heikkeneminen, mikä johti testiryhmän
syntynyt.
loppupäässä olevien oluiden maistumiseen
Allekirjoittanut
puolestaan
muistaa täysin samalta (eli hyvältä). Jutusta itsessään
parhaiten eräät osakunnan kokouksen tuli Jussin mukaan kaikesta huolimatta
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oikein onnistunut (tarkistakoon ken
uskaltaa). Itse asiassa Jussin toivomuksena
olisi saada samantyyppistä otetta myös
tuleviin Puukelloihin. Jussi näet katsoo
Puukellon olevan liian intellektuelli lehti
(siis tämähän on päätoimittajalle vinkki).

tulos on myönteinen. Ehkä vielä on siis
toivoa, että Jussin voi nähdä jonain päivänä
jopa lehtihuoneessa tai tutkailemassa
ilmoitustaululta asuntohaun tuloksia.

Suurimman osan Jussin ajasta vievät tällä
hetkellä työt, joita Jussi tekee täyspäiväisesti
Mitä Jussille kuuluu nyt?
koneviestintäjärjestelmiä
valmistavassa
yrityksessä. Vapaa-aika on töiden takia jäänyt
Vaikka Jussia ei vähään aikaan ole vähiin, minkä takia Jussi on suurimmaksi
juhlapöydissä ja kokouksissa näkynytkään, osaksi hylännyt osakuntatoiminnan. Jussi
on
hänellä
silti
vielä
yhteyksiä myös kokee, että oli tullut jo hyvä aika
osakuntaan. Jussi esimerkiksi yhä asuu antaa tilaa nuoremmille ja innokkaammille
Patolassa osakunnan asunnossa yhdessä osakuntalaisille. Selvää kuitenkin lienee,
tyttöystävänsä Annin kanssa, joka hänkin että nuorilla osakuntalaisillamme on isot
on varmasti monelle tuttu osakuntapiireistä. saappaat täytettävänä. Legendat eivät näet
Parin tarkoituksena on myös jatkaa nykyistä helpolla kuole.
asumismuotoaan, mikäli vain asuntohaun
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Valtsikassa menestyy
bullshit-generaattorilla

Huolestunut valtsikalainen

HERÄÄN aamulla. Menen tenttiin. En ole
taaskaan lukenut kaikkia tenttikirjoja, mutta
se ei haittaa. Laitan bullshit-generaattorin
päälle, ja alan laatia vastauksia. Tuloksena
on paljon hienoja sanoja ja useita sivuja
turhaa tekstiä. Lähden kotiin tyytyväisenä.
Tuloksena voi olla mitä vain hylätyn ja
vitosen välillä. Tervetuloa valtsikaan.
Valtiotieteellisen tiedekunnan tentit eivät
testaa todellista tietoa tai valmistautumista
kuulusteluihin. Tenteistä pääsee vähintään
läpi, jos vain tuottaa taidokkaasti
uskottavaa tekstiä runsain mitoin, millä
voi peittää todellisen tiedon puutteen.
Viljelemällä
”toisaalta-toisaalta”,
”kuitenkin”,
”kuitenkaan”,
”voidaan
myös ajatella” ja muita tyhjiä ilmaisuja
saa tenttivastaukset näyttämään erittäin
hyviltä. Yhdistämällä tyhjät ilmaisut
kykyyn kirjoittaa kauniisti täyttä roskaa ja
pinnalliseen tietoon käsiteltävästä olevasta
asiasta ovat mahdollisuudet päästä tentistä
läpi hyvälläkin arvosanalla erittäin suuret.
Vastaavasti huolellinen valmistautuminen
ja tenttimateriaalin ulkoa opettelu ei takaa
varmaa läpi pääsyä tai saati sitten nelosta
tai vitosta, jos kirjalliset taidot eivät ole
kehittyneet korkealle tasolle.
Valtsikan tenttikäytännöt eivät siis kannusta
syvälliseen opiskeluun: tarkoituksena
on vain saada hyviä arvosanoja ja paljon
opintopisteitä. Usealle pääsyy opiskeluun
on tutkinnon suorittaminen. Suorittaakseen
tutkinnon valtsikassa ei tarvitse välttämättä
opiskella pitkäjänteisesti. Varsinkin kun

suurella työmäärälle ja hyvällä tentteihin
valmistautumisella eivät arvosanat nouse
eikä opintopisteitä kerry enempää kuin
olemalla
opiskelematta,
kannustavat
valtsikan tenttikäytännöt laiskottelemaan
ja ylittämään riman mahdollisimman
matalalta. Tentteihin tarvitsee valmistautua
korkeintaan
edellisenä
iltana,
jos
ollenkaan.
Perustan
argumenttini
omakohtaisiin
kokemuksiini. Olen osallistunut lukuisiin
tentteihin, ja huonoimmat arvosanani
olen saanut luettuani tenttikirjat useaan
otteeseen. Vastavuoroisesti olen menestynyt
tenteissä, joihin valmistautumisen olen
jättänyt kokonaan. Lisäksi kehityttyäni
kirjoittajana lukuisten tenttivastausten
jälkeen, olen huomannut menestyväni
paremmin,
mikä
lisää
houkutusta
priorisoida ajankäyttö ja jättää lukeminen
kokonaan väliin. Pitkällä aikavälillä
tämän kaltainen toiminta on vastuutonta
ja typerää, mutta tenttien painaessa päälle
ei ensimmäisenä mielessä ole itsensä
kehittäminen vaan tentistä selviytyminen.
Olen kuullut vastaavia kommentteja myös
useilta opiskelutovereiltani, ja uskon, että
monella muullakin keskiverto-opiskelijalla
on herännyt samansuuntaisia ajatuksia.
Tenttisysteemin
salliessa
lukematta
jättämisen ja muun lusmuilun, jää paljon
hyödyllistä tietoa opettelematta ja taidot
kehittymättä. Opiskelu perustuu pikemmin
neljästi vuodessa tapahtuvaan tenttiviikosta
selviämiseen kuin pitkäjänteiseen itsensä
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taidolliseen kehittämiseen ja tietovaraston
kasvattamiseen. Vaikka opimme ja
kehitymme nytkin, voisi kehitys olla
huomattavasti tehokkaampaa, jos koko
opiskelujärjestelmä ja tenttisysteemi olisivat
erilaisia. Opiskelu olisi myös huomattavasti
palkitsevampaa, jos opiskeluaktiivisuuden
ja menestyksen kanssa olisi selvempää
korrelaatiota. Toki nytkin on useita, jotka
lukevat hiki päässä tentteihin ja myös
keräävät vitosia ja nelosia tenteistä.
Kuitenkin useat eivät koe saavansa riittävää
palkintoa pänttäämisestä.

tavalla kotona kuin tentissä, ja vaiva
raahautua tentteihin häviäisi. Esseiden
kirjoittaminen kehittäisi myös enemmän,
mikäli vaatimuksena olisi omien ajatusten
luominen eikä vain tiedon oksentaminen
paperille. Lisäksi tällainen järjestely vaatisi
vähemmän resursseja kuin kurssien jälkeiset
tentit. Toinen vaihtoehto tenttisysteemin
kehittämiselle olisi suulliset kuulustelut.
Tämä vaihtoehto kaatuu kuitenkin
jo resurssien niukkuuteen. Tärkeintä
tenttijärjestelmän kehittämisessä olisi
kuitenkin sen sitominen pitkäkestoiseen
kehittävään opiskeluun. Kannustaminen
Tämän hetkisen tenttisysteemin voisi korjata opiskeluun esimerkiksi vaativammilla
hyvin esseiden kirjoittamisella, mikä ajaisi tenteillä parantaisi opiskelijoiden tiedollista
osaamisen mittaamisen asiaa yhtä hyvin ja taidollista kehitystä – ja kehitystä
kuin luento- ja kirjallisuuskuulustelut. ihmisenä.
Bullshit-generaattoria voisi käyttää samalla
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Sateenkaarissa sateenkaarina

Pekka Torvinen

Kuvat: Stanley Donwood & Dr. Tchock

Radioheadin
uusimman albumin,
In Rainbowsin, internetjulkaisusta on nyt
kulunut noin puoli vuotta. CD:nä ja vinyylinä levy julkaistiin
vuoden alussa. Kohun laannuttua on Pienen Puukellonkin aika antaa albumille
lopullinen, viimeinen tuomio.
RADIOHEAD sai viime syksynä
aikaan kohun, kun bändi päätti julkaista
seitsemännen
studioalbuminsa
ensin
Internetissä ja vasta myöhemmin fyysisessä
muodossa. Näin valtavaa suosiota
nauttivan yhtyeen kohdalla jo tämä olisi
uutinen, mutta varsinainen pommi oli
hinnoittelumenetelmä: jokainen päättäköön
itse. Päätti fani maksaa sitten punnan tai
sata, oli tuote sama. Ilmaiseksikin levyn
sai – ja täysin laillisesti. Erikseen tarjottiin
neljäkymmentä puntaa maksanutta pakettia,
joka piti sisällään koko In Rainbowsin
niin CD- kuin vinyylimuodossakin
kansitaiteineen kaikkineen paketoituna
upeaan,
vanhoja
vinyylikansiakin
suurempaan kansioon. Kaiken lisäksi
mukana oli bonus-CD, joka piti sisällään
kaikki studiossa viimeistellyt kappaleet,
jotka eivät päätyneet itse albumille.
Tavalliset, normaalit CD- ja vinyyliversiot
julkaistiin vuoden 2008 ensimmäisenä
päivänä ja ne ovat kumpikin olleet vuoden
parhaiten myyneitä levyjä. Tilattavissa
ollut 40 punnan paketti myi myös hyvin.
Internetjulkaisun tuotoista on vain huhuja,
mutta sen verran on kerrottu, että noin
40 prosenttia lataajista maksoi jotain, ja
keskimäärin maksettu summa oli useampi
punta. Radiohead todisti siis kertaheitolla
monta seikkaa, joiden uskottiin jo kadonneen.
Ensinnäkin ihmiset haluavat maksaa hyvästä
musiikista vaikka saisivat sen ilmaiseksi.

Toiseksi fyysisten musiikkitallenteiden
kohtalo ei ole sinetöity niin kuin usein
väitetään, ja lopuksi: useat ihmiset
maksavat mammonaa kauniista ja aidosti
ainutkertaisesta keräilyversiosta.
Mutta miten on itse musiikin laita kaiken
tämän oheistoiminnan takana? Pieni
Puukello uskaltaa lausua asiasta jotain
nyt, kun suurin kohu ja innostus on jo
takana päin. Thom Yorke, Radioheadin
solisti ja sanoittaja, ehti jo kuuluttaa
eräässä haastattelussa In Rainbowsin
olevan
yhtyeen
”se
klassinen
albumi – meidän Transformerimme,
Revolverimme, Hunky Dorymme”.
Suuria sanoja mieheltä, joka on ollut
mukana tekemässä niin OK Computeria
kuin Kid A:takin. Käydään albumi läpi
kappale kappaleelta ja lopuksi vielä
yhtenä kokonaisuutena ja katsotaan,
josko Yorke olisi oikeassa.
Ensimmäinen kappale, 15 Step,
alkaa kuulostaen kuin joltain Yorken
sooloprojektilta. Tietokoneella luotuja
looppeja ja biittejä sohii ja puskee sinne
tänne. Sitten kappale kuitenkin muuttuu
ihanan letkeäksi henkilökohtaiseksi
tanssisuosikiksi, jossa kuitenkin on
taustalla jossain määrin outo alavire.
En voi välttyä tunteelta, että kappale
Pieni Puukello 1/08 15

on tehty taustamusiikiksi Korkeasaaresta
karanneelle simpanssille, joka väistelee
niin ihmisiä kuin autojakin Helsingin
keskustan iltapäiväruuhkassa. Ehkä se
johtuu hetkittäin huutavasta lapsikuorosta,
ehkä
rytmikkäistä
taustataputuksista.
Mahdollisesti levyn paras kappale.
Toinen kappale, Bodysnatchers, on levyn
rokkaavin repäisy. Se kuulostaa siltä kuin
Radioheadin kaikkien kolmen kitaristin
kitarat olisi laitettu toistumaan saman, hädin
tuskin rääkkiä kestävän, vahvistimen kautta.
Puolivälissä kappale kuitenkin muuttuu
äkisti löytäen jonkinlaisen suvantovaiheen,
joka kuitenkin lopulta äityy hirvittäväksi
älämölöksi. Välillä Yorke toistelee jo
manöövereiksi muodostuneita muutaman
sanan mittaisia lyriikkarivejä: ”It’s the
21st century, it’s the 21st century; on the
lines wrapped around my face, on the lines
wrapped around my face; I’m a lie, lie, lie,
lie, lie, lie…” Mahdollisesti levyn paras
kappale.
Kolmas kappale, Nude, on levyn
kauneimmasta päästä. Kaikuvat kitarat
ja muut efektit ovat vintage-Radioheadia
johtuen ehkä siitä, että kappale on alkujaan
kirjoitettu yli 10 vuotta sitten. Kappale on
kuin nopeatempoinen, aavemainen valssi
hienoilla ja kerrankin yksinkertaisilla
Radioheadin aiemmat levyt
Pienen Puukellon virallisessa
paremmuusjärjestyksessä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kid A (2000)
OK Computer (1997)
The Bends (1995)
Amnesiac (2001)
Hail to the Thief (2003)
Pablo Honey (1993)
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sanoituksilla. ”You’ll go to the hell for
what your dirty mind is thinking”, laulaa
Yorke falsetissa, joka muistuttaa vanhoista
hyvistä ajoista, eikä kuuntelija voi tehdä
muuta kuin kuivata alkavat kyyneleet ja
ihmetellä, kuinka tämä yhtye voi tehdä näin
pienistä aineksista niin järkyttävän kauniin
kappaleen. Bonuspiste uskomattoman
hienolle bassoraidalle. Mahdollisesti levyn
paras kappale.
Neljäs kappale, Weird Fishes / Arpeggi,
on kuin vedenalainen maailma. Kappaleen
edetessä voi tuntea laulajan ja itse
asiassa koko bändin vajoavan aina vain
kiihtyvällä tahdilla meren syvyyksiin,
kunnes lopussa tullaan pohjalle. Saatan
olla myös ymmärtänyt kappaleen juuri
väärinpäin: ehkä kappaleessa noustaankin
jatkuvasti ylöspäin, kohti valoa. Mene ja
tiedä, mutta ainakaan sanoitukset eivät
tue juuri tue tällaista tulkintaa, elleivät ne
sitten ole tarkoitettu otettavaksi huumorilla.
Kappaleeseen on joka tapauksessa luotu
tunnelma, joten en ole välttämättä kokenut
koskaan aiemmin. Nimen perusteella voi
päätellä kappaleessa olevan runsaasti kitaraarpeggioita, jotka vyöryvätkin jatkuvasti
kiihtyvällä tahdilla muun biisin päällä.
En ole aivan varma kulkevatko ne aivan
omaa tahtilajiaan, mutta mahdollista se on.
Radiohead on minimalistisen pop-musiikin
merkkitekijä, ja tämä biisi saattaa hyvinkin
olla heidän suurin mestariteoksensa.
Todennäköisesti levyn paras kappale.
Viides kappale, All I Need, on levyn
selvin pop-biisi. Rakenteeltaan se on
varsin yksinkertainen, lopussa huippunsa
saavuttava
yksipuolisen
rakkauden
tunnustus. Taustalla on kuitenkin jälleen niin
valtavasti kaikenlaisia outoja instrumentteja
varsinkin lopun kauniissa kohinassa,
ettei siitä saa enää tolkkua. Kellopelejä

siellä ainakin lienee. Rummut kuulostavat
positiivisella tavalla tietokoneella tehdyiltä.
Sanoitukset saavat minulta jälleen kehuja.
Lopun ”It’s alright, it’s all wrong, it’s
alright” –toisto on erityisen hieno, kun
taustameteli saavuttaa samanaikaisesti
jonkinlaisen autuuden.
Kuudes kappale on levyn lyhin. Faust ARP
on käytännössä pelkkä akustinen kitara ja
Yorken laulu. Jonny Greenwoodin kauniisti
sovittamat jouset luovat kappaleelle
kuitenkin oman ominaisvärinsä. Thom
Yorke laulaa nopeasti ja paljon, mutta en
juuri käsitä, että mistä. Kappale kuitenkin
oikeuttaa olemassaolonsa olemalla levyn
tietynlainen kulminaatiopiste. Kappale
on ajallisesti levyn puolivälissä ja se
muistuttaa Beatlesin Blackbird-kappaletta,
tietysti omalla radioheadmaisella tavallaan.
Kukapa ei pitäisi Beatlesista?
Reckoner
on
levyn
seitsemännen
kappaleen nimi. Reckoner oli myös erään
Radioheadin 2000-luvun alun keikoilla
esitetyn erittäin aggressiivisen biisin nimi,
mutta sitä ei koskaan julkaistu yhdelläkään

studiolevyllä. Tässä In Rainbowsin
versiossa ei ole jäljellä enää mitään vanhaa,
ja vaikka aluksi kaipasinkin historiaan
hävinnyttä kappaletta, on tämä nykyinen
loppujen lopuksi selvästi parempi. Yorken
hitaat, pitkitetyt falsetit soljuvat kauniiden,
helkkyvien lyömäsoittimien päällä kunnes
kappaleen puolivälissä jäljelle jää vain
Yorken ääni, taustamumina, hyvin hiljainen
kitara ja käsittämättömän tyylikkäästi
toteutetut jouset. Jousten kadottua rummut
tulevat takaisin ja Yorken falsetti pitenee
lähelle uusia ennätyksiä hänen laulaessaan
”Dedicated to all human beings…” Lopulta
kaunis meteli hiljenee ja kappale saavuttaa
päätepisteensä. Kappale ei aluksi kuulostanut
juuri muulta kuin ärsyttävältä ininältä,
mutta myöhemmillä kuunteluilla siitä on
tullut yksi suosikkejani. Mahdollisesti
levyn paras kappale.
Kahdeksas kappale on House of Cards,
levyn yksinkertaisin rallatus. ”Silly little
love song”, sanoisivat britit. Kappaleessa
on oudon lämminhenkinen tunnelma
Radioheadin
standardeilla
mitattuna.
Tunnelmaan luo särön ainoastaan Yorken
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laulama lause ”The infrastructure will
collapse / from voltage spikes”. Hienon
hieno kappale joka tapauksessa, josta on
hiljalleen kehittynyt yksi minun kaikkien
aikojen Radiohead-suosikkejani. Taustalla
kaikuvat kitarat ovat erityisen maininnan
arvoiset. Mahdollisesti levyn paras
kappale.
Jigsaw Falling into Place on levyn
yhdeksäs kappale ja ensimmäinen single.
Radiohead ei liene koskaan tehnyt
samantyylistä kappaletta. Jotenkin kappale
muistuttaa minua Joy Divisionin / New
Orderin Ceremony-biisistä. Jos vertauksia
hakee Radioheadin tuotannosta, tulee
ensimmäisenä mieleen Street Spiritin ja
Knives Outin outo sekasikiö. Kappaleen
sanoitukset kertovat Yorken mukaan
perjantai-illoista silloin ennen vanhaan, kun
hän pystyi vielä juomaan itsensä koomaan
ja nauramaan sille jälkeenpäin. Hieno aihe!
Kappale ei kuitenkaan ole omia suosikkejani
levyltä, vaikka hieno veisu onkin.
Levyn viimeinen kappale on Videotape,
pianovetoinen itsemurhaballadi. Yorke
laulaa videonauhasta, jolle hän on
nauhoittanut viimeisen viestinsä koska ei
voi sanoa sanottavaansa kasvotusten. Mitä
tahansa tapahtuukin, meidän ei tulisi olla
peloissamme, sillä tämä on ollut laulajan
paras päivä koskaan. Voi miten ihanaa…
ja typerää. Toisaalta biisiä voi myös tulkita
Radioheadin jäähyväisinä albumimuodolle,
sillä nyt kun internet-julkaisu on todettu
toimivaksi, on bändi jo ilmoittanut
kokeilevansa sen avulla kaikkea erilaista,
kuten vaikka parin kappaleen julkaisemista
kerrallaan. Jos tämä oli Radioheadin
joutsenlaulu albumeille, olen pettynyt.
Nyt kun jokainen kappale on saanut oman
tulkintansa täytyy heti huomauttaa, ettei In
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Rainbowsilta tule juuri koskaan kuunneltua
vain paria biisiä sieltä täältä. In Rainbows
on albumikokonaisuus, jonka kuuntelee
mieluiten joka kerta alusta loppuun.
Levyllä on oma toimiva soljuvuutensa,
vaikka se onkin kappalevetoinen. Tarkoitan,
että jokainen kappale on aina oma selvä
kokonaisuutensa –ehkä enemmissä määrin
kuin yhdelläkään aiemmalla yhtyeen
levyllä – eikä niillä ole mitään tekemistä
toistensa kanssa, ellen tietäisi niiden olevan
samalla levyllä. Radioheadin levyt ovat
kuitenkin aina olleet nimenomaan levyjä,
ja niin on nytkin. Levy on kokonaisuutena
enemmän kuin osiensa summa: kappaleet
saavat yhdessä ja peräkkäin kuunneltuna
yhteisen teeman – ihmissuhteet. Yorken
sanoitukset ovat henkilökohtaisempia kuin
koskaan aiemmin ja hänen äänensäkin on
lämpimämpi kuin aiemmilla albumeilla.
Vaikuttaa myös siltä, että ääntä on tuotu
esiin enemmän kuin aiemmin. Se on In
Rainbowsilla selvästi laulua, eikä vain yksi
lisäinstrumentti.
Pienen Puukellon virallinen lopputuomio In
Rainbowsista on, että Yorken väittämässä
saattaa hyvinkin olla perää. In Rainbows
on parhaimman A-luokan levy. Puoli
vuotta on kuitenkin liian lyhyt aika tehdä
yhdestäkään levystä klassikkoa. Uskallan
kuitenkin tehdä ennustuksen: kymmenen
vuoden kuluttua In Rainbowsia pidetään,
jos ei Radioheadin parhaana levynä, niin
toiseksi parhaana heti Kid A:n jälkeen.
Katso & kuuntele In Rainbows alusta loppuun
studiossa esitettynä Youtubessa – täysin laillisesti!
[hakusanat radiohead scotch mist]

Riehakkaat riennot

Pekka Torvinen

Kuvat: Tanja Laatikainen & Ville Pulkkinen

JÄLLEEN vietettiin osakunnan vuosijuhlia, tällä kertaa yhdessä aina yhtä iloisten
savolaisten kanssa. Juhlat menivät normaalin sapluunan mukaan ja ilman sen suurempia
kommervenkkejä. Pääpuhujat olivat suuria nimiä ja kansleri Raivio piti jopa yllättävän
hyvän puheen käheällä kurkullaan. Lisäpisteitä jokaiselle puhujalle siitä, että puheiden
pituus säilyi maltillisena. Stipendit ja muut huomionosoitukset jaettiin taas niin savolaisille
kuin meille karjalaisillekin. Savolaisten inspehtori puhuu muuten ehtaa savoa! Se kuulosti
erittäin hyvältä. Ei kuitenkaan Denniksen voittanutta…
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RUOKA Paasisalissa oli hyvää ja vihdoinkin sitä oli vuosijuhlilla tarpeeksi: kenenkään ei
tällä kertaa tarvinnut syödä pääruoan päälle pelkkää rasvaa. Juhlapaikka oli muutenkin
hieno ja alakerrassa sijainnut Juttutupa loistava pysähdyspaikka ennen jatkoille lähtöä.
Juttutupa on myös syy sille, miksi en tiedä wanhoista tansseista mitään.
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JATKOT olivat loistavat! Kiitokset savolaisten dj-Laurille, joka suostui soittamaan
varsin monta biisiä minun rokkikokoelmalta. Vaikka Interpolin, Morrisseyn, Beckin ynnä
monien muiden tahtiin ei kovin moni tanssinutkaan, niin ne jotka tanssivat, tanssivat
ainakin kunnolla! Iskelmän tahtiin tanssi selvästi enemmän ihmisiä, mutta täytyy sanoa,
ettei tanssi näyttänyt ollenkaan yhtä intohimoiselta paitsi ehkä Frederikin aikaan. Kaikki
kunnia kuitenkin kaikille, jotka jaksoivat tanssia ja riehua läpi yön. Ilmeisesti savolaiset
ja karjalaiset yhdessä muodostivat kriittisen massan, joka tarvittiin jatkojen jatkumiseen
epäluonnollisen kauan. Eräät sankarit tanssivat vielä kun sillistä alettiin valmistella. Toiset
kävivät hetken ajan sohvalla nukkumassa jatkaakseen aamulla Kappeliin. Toiset eivät
nukkuneet ollenkaan. Jotkut tylsimykset lähtivät jatkoilta JO viiden aikaan aamulla. Vielä
suuremmat tylsimykset vain piipahtivat paikalla… Kauan eläköön tanssi läpi yön! Tässä
oli muutama tilannekuva niin itse juhlasta kuin jatkoiltakin. Ensi vuonna uudestaan.
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