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Pääkirjoitus

V

erkottuminen ja sitä kautta tapahtuva kaiken medioituminen on tulevaisuutemme.
Hoidamme pian kaikki asiamme Internetin avulla. Me tavallaan sulaudumme verkkojen toimintalogiikkaan. Suomi toimi pioneerina nettipankki- ja veroasioissa. Erilaisia
ostoksia netistä tehtiin myös jo aikoja sitten. Uutiset netistä pystyi lukemaan ilmaiseksi
noin kymmenen vuotta sitten. Suunnistustaitoja ei nykymaailmassa enää juuri tarvita,
sillä verkkojen avulla toimiva GPS kertoo meille aina missä me olemme. Posti on kuollut.
Sieltä saamme nykyisin enää joulukortteja ja netistä tilattua tavaraa. Kaikki viestintäliikenne käydään nykyisin erilaisilla sähköisillä foorumeilla ja jos kännykästäni loppuu
akku, tiedän lakanneeni olemasta yhteiskunnan jäsen.
Viime vuonna koko läntinen sivilisaatio oli sekaisin Facebookista. Sitä edellisenä vuonna kaikki bloggasivat. Ellei minulla ole Facebook-ystäviä en tunne ketään. Ellen kirjoita puolijulkista nettipäiväkirjaa, en varmaankaan ole olemassa. Olivat ajatukseni sitten
kuinka tyhmiä tahansa tai koostuipa päiväni lähinnä kaupassa käynnistä tai ostarilla
hengailusta, on se kirjoitettava nettiin. Uusin villitys on Twitter, jossa vastataan niin
usein kuin sielu sietää kysymykseen ”Mitä sä teet?” ja samalla odotellaan ilmoituksia siitä, mitä muut tekevät. Minä kun luulin, että kirjoitettaessa kirjoitetaan eikä tehdä muuta.
Toisaalta kirjoittaessani tätä kolumnia olen jo selaillut Internetiä ties kuinka kauan ja
puhunut jonninjoutavia Messengerissä. Lisäksi taustalla soi juuri nyt Daniel Melingo.
Internet lisää tuottavuutta.
Viestinnässä tulevaisuus on jo täällä. Olemme jatkuvasti yhteydessä kaikkiin 24/7. Viestimme lyhentyvät jatkuvasti. Kärsivällisyytemme pienenee samassa suhteessa. Postia tai
viestejä ei kukaan jaksa odottaa seuraavaan päivään asti. Jos lähetin tekstiviestin tunti
sitten enkä ole saanut vastausta, on viestin kohteelle täytynyt sattua jotain. Sanomalehdessä yli sivun mittaiset jutut ovat jotain kammottavaa; jäänteitä ajalta josta ei enää tiedetä juuri mitään. Itse asiassa sanomalehdet sinänsä ovat kuolemankielissä. Eihän mitään, varsinkaan formulakisan voittajan uusimpia kommentteja, voi odottaa kokonaista
päivää!
Johdonmukaisuudenkin kanssa on vähän niin ja näin, kun viestit henkilöltä toiselle
koostuvat muutamasta lausefragmentista, joita on helppo lähettää niin monta niin lyhyessä ajassa kuin mieli tekee. Mitäpä johdonmukaisuudella! Elämme nimittäin vallankumouksellista aikaa, huutavat asiantuntijat kilpaa. Pian Internetistä muodostuu ”pilvi”,
jossa kaikki on yhteydessä kaikkeen. Me kaikki muodostamme osan tästä pilvestä, kun
ihomme alle asetetaan pieni mikrosiru ja radiolähetin. Saamme tällöin jokainen oman
verkko-osoitteemme. Silloin esimerkiksi lääkäri saa tarvittaessa muutaman sekunnin välein uudet, päivitetyt, potilastietoni. Poliisi puolestaan tietää aina ja kaiken aikaa, missä
kukin alamainen piileksii. Rehellisillä ihmisillä ei tietenkään ole mitään pelättävää, kuten ei ole ollut koskaan aiemminkaan. Idols ja Tanssii tähtien kanssa kyllä jatkuvat, oli
meillä sirut tahi ei. On ehdottomasti oikein, että kaikki ottavat itselleen tällaisen sirun.
Ihmisessä täytyy olla jotain hämärää, jos hän kieltäytyy tiedon vallankumouksesta!
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Talvilomaterveisiä Qsien keskeltä
Minna Varpiola

P

ohjois-Karjalan keväthankia ihaillessani melkein unohdin loman tärkeimmän työtehtävän. Muista kirjoittaa ajoissa
Puukelloon! Onneksi kyseessä ei ole kouluaikojen ainekirjoitusta vastaava suoritus.
Vaikka lehden teemana on underground,
minun ei ole pakko kirjoittaa teeman mukaisesti jos en halua. Tai siitä ei ainakaan
sakoteta, toisin kuin koulussa.

keerannut autonsa meidän huoneistollemme merkittyyn ruutuun! Eikä siinä vielä
kaikki. Auto oli parkkeerattu puoliksi viereisen ruudun puolelle, jolloin naapurinkaan paikalle ei mahtunut ajamaan.
Hävytöntä, sanon minä! Tällaista ei tapahtuisi Helsingissä, luulevatko nämä ihmiset, ettei maailmassa ole ketään muuta
kuin he.

Toisaalta tällä hetkellä koen olevani jossain
määrin underground. Olen lomalla ja kaukana Helsingistä. Yritän olla viikon verran
täysin ulkona työ- ja osakuntakuvioista ja
piiloutua tänne Lieksan korpimaisemiin.
Aika hyvin tämä on onnistunutkin. Johtuen pitkälti siitä, että ei kuraattoria oikeastaan edes tarvita osakunnan päivittäisten
rutiinien pyörittämiseen. Täällä menisi
viikko jos toinenkin leppoisasti lomaillessa ennen kuin kukaan kaipaisi.

Koska emme tienneet kenen autosta oli
kyse, käytimme hyväksi havaittua laputus-taktiikkaa: jätimme auton tuulilasiin
lapun, jossa ystävällisesti pyysimme auton omistajaa siirtämään ajopelinsä pois.
Suuresta kiusauksesta huolimatta lappu
oli kirjoitettu asiallisesti eikä samaan tyyliin kuin naapurimme joitan vuosia sitten
meidän ulko-oveemme teippaama valituskirje vappujuhlimisesta. ”Meillä kaupungissa on hieman erilainen tapa juhlia kuin
teillä siellä maalla...”.

Lomalla on aikaa harrastaa kaikenlaista uutta ja erilaista. Esimerkiksi opetella
kirjoittamaan paremmin. Kotisparraajani ohjeita noudattaen kirjoita lyhyempiä
lauseita, lyhyempiä kappaleita ja käytä
väliotsikoita. Ja kirjoittaa ajoissa. Liekö
tämäkin jäänne kouluajoilta. En minä sielläkään saanut aineitani valmiiksi ajallaan.
Oli selvää taiteellisen lahjattomuuteni rajoittamista pakottaa kirjoittamaan aine jonain tiettynä hetkenä kesken koulupäivän
juuri silloin kun inspiraatiota ei ollut pätkääkään.

Niin, mitä autoon tulee se oli seuraavana
päivänä siirretty kauemmas. Naapurimökissä asuva, kauhistunut naisparka tuli
pahoittelemaan asiaa. Hän oli ensimmäistä kertaa Katinkullassa eikä tiennyt, mikä
käytäntö parkkipaikkojen suhteen oli.
Just niin, ja päätit sen vuoksi parkkeerata
varmuuden vuoksi kahteen ruutuun. Voi
näitä maalaisia, mietin ja kävelin tyhjän
parkkipaikan läpi kohti hotellin vastaanottoa. Mitä pikkusieluisuutta, naapurimökin rouva varmaan mietti ja oli kieltämättä
oikeassa. Loma tuli tarpeeseen.

Voi näitä maalaisia

M

utta itse lomaan. Olimme viettämässä pääsiäistä Vuokatin Katinkullassa. Leppoisa loma alkoi jossain määrin
epämiellyttävästi. Kun raskaan ajomatkan
jälkeen kurvasimme mökkialueen parkkipaikalle, voitteko kuvitella, joku oli park-

Loman perimmäinen tarkoitus

L

omalla on hyvää aikaa panostaa parisuhteeseen. Kuinka ihanaa saada olla
yhdessä rakkaimpansa kanssa kaukana
arkisista kiireistä. Näin meitä naistenleh-



dissä opetetaan. Miestenlehdissä lomaa
käsitellään varmaan jotenkin toisin.

Ensin kymmenhenkinen lapsilauma meinaa jyrätä matkalla uima-altaalle. Tämän
jälkeen tallaan pienen lapsen varpaille ja
saan tämän äidiltä vihaisen mulkaisun.
Seuraavaksi reilusti nauttinut miesporukka lähes kaataa minut yrittäessään houkutella itselleen saunaseuraa. Suihkuun on
20 naisen jono, savusaunaan noin puolen
tunnin. Miellyttävää. Palautelappuun tuli
laitettua toiveeksi, että voisiko loma-aikoina ajatella järjestettävän lapsiperhe- ja
känniläisvapaita kylpylävuoroja niille, jotka haluavat rentoutua.

Omien kokemusteni perusteella luulen,
että miehille suunnatuissa lehdissä ohjeet
kuuluvat jokseenkin seuraavasti: “Loma
tarkoittaa sitä, että tietokone, internet ja
työasiat siirtyvät kotoa uuteen ympäristöön. Jo ennen lomakohteeseen menemistä kannattaa varmistaa, että lomapaikan
internetyhteyksissä ei ole ongelmia. Heti
määränpäähän saavuttuasi, tee tarvittavat
toimenpiteet langattoman verkon pystyttämiseksi. Tämä on kiireellisempi toimenpide kuin esim. laukkujen kantaminen
autosta ja jopa hieman tärkeämpi kuin kaljatölkkien laittaminen jääkaappiin.”

Toinen paikka mistä ihmisiä löytyy on
apteekki. Siellä tuli tänäänkin jonotettua
useita kymmeniä minuutteja. No, mikäs
siinä jonotellessa. Hyvä, että kauppa käy
edes jossain! Jos lapsiperheet ovat kylpylässä, vanhukset ovat apteekissa. Siinä sai
vaihdettua kuulumisia tuntemattoman
mummon kanssa ja kuunneltua myötätuntoisesti hänen silmäsairauskertomuksensa. Kylläpä teitä on koeteltu.

Minulle loma on irtiotto arjesta. Haluaisin
unohtaa työasiat ja sähköpostin olemassaolon sekä sulkea kännykän edes hetkeksi. Mutta ei se meille naisillekaan niin
helppoa ole. Pakko tunnustaa, että ihan
itse pakkasin kannettavan tietokoneen
mukaan lomalle. Ja ihan itse kirjauduin
sähköpostiini lähes joka toinen päivä. Kai
tämä on sitä nykyajan lomailua sitten. Pa-

Terveyskeskuksen vieraaksi ei tällä reissulla tarvinnut mennä, mutta veikkaan, että

..Loman saldo oli kaiken
kaikkiaan hyvä:
yksi juttu Puukelloon!..
risuhdettakin voi hoitaa kätevästi sohvan
toisesta nurkasta toiseen Facebookin kautta ajatuksia vaihtaen.

kyllä sielläkin riittää väkeä. Tosin Lieksan
Lehden mukaan Lieksan terveysasema oli
valtakunnallisessa vertailussa peräti 19.
tehokkain. Oho, ehkei siellä jonoja olisi ollutkaan. Toisaalta samaan aikaan toisessa
tutkimuksessa Lieksa sijoittu 346. rehellisimmäksi kunnaksi 399 joukossa. Liekö ne
puhuneet totta tuon terveyskeskusasiankaan suhteen.

Missä kaikki maakunnan ihmiset ovat?

S

anotaan, että väki maakunnissa vähenee. Niin varmaan, mutta kyllä ihmisiä
löytyy kun osaa olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suosittelen esimerkiksi Katinkullan kylpylää pääsiäislauantaina klo
17 jälkeen. Kyllä on ihmisiä!



Kesän tullen osakuntatoiminta hieman
hiljenee, mutta ensi syksy tulee olemaan
todella mielenkiintoinen. Edessä ovat
HYYn edustajistovaalit, joihin meidän
osakuntamme on panostettava kunnolla. Nyt kun olemme HYYn vuokralaisia,
on ensiarvoisen tärkeää, että olemme itse
mukana päättämässä asioista mm. siitä,
miten pitkät vuokrasopimukset järjestöillä on ja keille ylioppilaskunta ylipäänsä
järjestötiloja tarjoaa. Lähtekää siis kaikki
innokkaasti mukaan vaalityöhön, ja ennen
kaikkea muistakaa äänestää Karjalaisen
osakunnan ehdokkaita!

Lomalta paluu

L

oman saldo oli kaiken kaikkiaan hyvä

-paljon hyvää ruokaa ja juomaa sekä useita lomakiloja -> kyllä taas tietää, miksi käy
kuntoilemassa
-yksi aurinkoinen päivä + 2 tuntia aurinkoa toisena päivänä -> pienempi riski ihosyöpään
-0 kpl lomakuvia
-lumikenkäilyä ja vakaa aikomus hiihtää
(no, ehkä sitten ensi talvena)
-viiden sukulaisen ja viiden kaverin tapaaminen (jälkimmäiset kaikki helsinkiläisiä)
-yksi juttu Puukelloon!

Lumisateen keskellä kevättä ja kesää jo kovasti odottaen

Upeasta lomasta huolimatta on kivaa palata takaisin Helsinkiin. Osakuntakeväässä
on vielä paljon mielekiintoisia tapahtumia.
Esimerkiksi keskiviikkona 13.5., Floran
päivänä pidettävä osakunnan kokous.
Tulkaa kaikki mukaan, sillä normaalien
kokousasioiden lisäksi valitaan pari uutta
virkailijaa, julistetaan logo- & slogankilpailun voittaja ja jaetaan harrastusmerkkejä ansioituneille osakuntalaisille.

Minna-q

Tätä et (ehkä) tiennyt Minna-Q:sta:
Hän harrastaa järjestötoiminnan ohella
aerobicia, salilla käyntiä ja tankotanssia.
Hänen veljensä asuu Kaliforniassa.
Hän pitää korkokengistä ja kuohuviinistä.
Hän ei tykkää käärmeistä eikä puheiden
pitämisestä (!).
Hän fanittaa muusikko Maija Vilkkumaata.
Hän on (ihan pikkuisen vain) koukussa Big
Brotheriin.

Lue lisää: Minnan haastattelu
sivulla 13.



Seniorin palsta

Uusliberalismin uho ja tuho: Keskuspankeista
Olavi Dannenberg

Pörssikurssit nousussa yli miljoona prosenttia!

Zimbabwen pörssin rakettimainen nousu (Zimbabwen omassa valuutassa) johtuu siitä, että koska Zimbabwen valuutan
arvo putoaa suhteessa muihin valuuttoihin ja suhteessa markkinoilla oleviin tavaroihin, kenenkään ei ole kannattavaa
pitää kyseisen valtion valuuttaa käsissään
vaan valuutta on käytettävä mielellään
välittömästi johonkin. Valuutalla siis ostetaan jotain tarpeellista tai jotain, mikä
säilyttää suunnilleen arvonsa, kuten esimerkiksi osakkeita. Tavaroita ei oikein ole
kaupoissa saatavana, ja jos on, niin niitä ei
paikallisella valuutalla myydä vaan mahdollisesti vaihdetaan toisiin tavaroihin tai
ulkomaanvaluuttaan. Huomataan, että
kvantitatiivisella helpottamisella on saavutettu tavoitteet, joita lännessäkin tavoitellaan, eli pörssi on tukevassa nousussa
ja kansa kuluttaa mielellään välittömästi

N

äin globaalin talouskriisin aikana
tarkka sijoittaja voi löytää pörssien
laskevasta trendistä poikkeavia osakkeita,
tai peräti maita, joiden pörssit ovat tukevassa nousussa kaikesta huolimatta. Zimbabwen pörssi on pärjännyt hyvin tässä
globaalissa kurimuksessa: sen yleisindeksi on noussut talouskriisistä huolimatta
jyrkän eksponentiaalisesti. Mistä Zimbabwen pörssin ylivoimainen menestystarina
juontaa juurensa? Maan hyvinhoidetusta
talouspolitiikasta? Tuskin. Maan sijoittajamyönteisestä kasvuun tähtäävästä politiikasta? Mutkan kautta todennäköisesti
kyllä – kannattaa ymmärtää, että sijoittajamyönteinen kasvuun tähtäävä politiikka
ei yleensä ole hyvinhoidettua talouspolitiikkaa.

Zimbabwe on siitä esimerkillinen valtio, että se on ottanut käyttöönsä kaikki keskuspankkien ”taloudellista
toimeliaisuutta” ruokkivat
keinot, joista viimeisimpänä monet tahot länsimaissa
ovat ilahtuneet ”kvantitatiivisesta
helpottamisesta” (quantitative easing).
Käytännössä se tarkoittaa
virtuaalisten (ja myös aktuaalisten) setelipainojen Zimbabwen pörssissä ilmiömäistä nousua. Onko tämä pörssitturbovaihteelle siirtämis- reidareiden taivas?
tä. Zimbabwessa painokoneet
pyörivät yötä päivää punahehkuisina, ja
kaiken rahan, minkä käsiinsä saa. Tämän
”kvantitatiivisen helpottamisen” seuralisäksi ihmiset ottaisivat mielellään kuluukset ovat hyvin nähtävissä. Mutta onko
tusluottoja (tai mitä tahansa luottoja) maan
se hyvä ja tavoiteltava asia? Zimbabwe on
omassa valuutassa, mutta pankit taitavat
hyvä koelaboratorio sille, mitä maailmalla
olla niin ketkuja, etteivät haluakaan luotmuuten saattaa pahimmillaan olla edessä.
toa myöntää, sillä luotolle on vaikea mää-



rittää sellaista korkoa, että pankki ei tekisi
persnettoa valuutan arvon ollessa vapaassa pudotuksessa.

virkamiehiä ja niin edelleen, mitä kaikkea
nyt imperiumilla sattuukaan olemaan.
Aikaisemmin Rooma oli onnistunut maksamaan imperiumin ylläpidon laskut valloitetuilta alueilta saaduilla ylimääräisillä
tuloilla (ryöstösaaliit ja muut vastaavat

Jälkikirjoitus Zimbabwesta: 31/7 2006
Zimbabwen dollarista pudotettiin pois 3
nollaa. 1/8 2008 pudotettiin 10 nollaa,
2/2 2009 pudotettiin 12 nollaa. Inflaatiovauhti marraskuussa 2008 oli sellaista luokkaa, että hinnat kaksinkertaistuivat vuorokauden aikana. Tammikuussa
2009 Zimbabwen hallitus antoi luvan
käyttää muutamaa ulkomaan valuuttaa oman dollarinsa rinnalla virallisena
maksuvälineenä. Tämä on hidastanut
inflaatiota ja tyrehdyttänyt Zimbabwen
dollareilla tapahtuvan kaupankäynnin.
Quid rides? Mutato nomine de te
fabula narratur.

H

yperinflaatio on suora seuraus
rahan liiallisesta painamisesta.
Muistaakseni vanha roomalainen vitsi sisälsi totuuden: raha kärsii, jos sitä
lyödään liikaa. Aikoinaan tämä rahan
”lyöminen” tarkoitti metallikolikoiden
leimaamista.
Tylsästä taloushistoriasta sen verran,
että Rooman tuho johtui osittain käsis- Hyperinflaation ajan Saksassa nainen lämmittä karanneesta talouspolitiikasta. To- tää uunia seteleillä, koska seteleillä ostettavan
dennäköisesti historiasta on tuttua, että polttopuun määrästä saatava lämpöenergian
Rooman keskiluokka yllättäen katosi ja määrä on pienempi kuin setelien polttamisesta
että vapaat roomalaiset saattoivat jou- saatava.
tua myymään perheenjäsenensä tai peräti itsensä orjiksi turvatakseen elämänsä
tulonlähteet), mutta lopulta laajeneminen
jatkumisen, koska heillä ei yksinkertaisesti
hidastui, ja pelkästään imperiumin ylläollut varaa ruokaan. Tämä kuulostaa hypitoon tarvittava koneisto oli kasvanut
perinflaatioskenaariolta, ja sitä se oli.
niin suureksi ja kalliiksi, ettei laskuja enää
maksettukaan lisävalloituksista tulevilla
Roomassa valuutta oli aikoinaan sidottu
tuloilla.
kultaan ja hopeaan. Valtiolle tuli kuitenkin paljon kaikenlaisia menoja, sillä olihan
Rooman ”keskuspankkiiri” keksi oivan
Rooma mahtava imperiumi, joka kävi sokeinon maksaa valtion menoja: lyödään
tia ympäri tunnettua maailmaa, jolla oli
lisää rahaa. Tämä ei olisi ollut mikään onpaljon kalliisti ylläpidettäviä sotilastukigelma, mikäli tarjolla olisi ollut kultaa tai
kohtia, suuri armeija, paljon kaikenlaisia
hopeaa, josta lyödä, mutta niiden puuttu-



essa piti keksiä jokin muu ratkaisu. Aluksi
rahoihin siis lisättiin pari prosenttia jotain
muuta metallia, esimerkiksi kuparia – ja
melko nopeasti oltiinkin tilanteessa, jossa
Rooman ”hopearaha” sisälsi hopeaa enää
nimeksi. Roomalainen hopeadinaari oli
puhdasta hopeaa vielä vuonna 218 jaa.,
mutta vuonna 268 jaa. se sisälsi hopeaa
vain 0,02 prosenttia! Tämä ei tietenkään
jäänyt huomaamatta, ja päädyttiin tilanteeseen, jossa ihmisten säästöt käytännössä menettivät arvonsa hintojen karatessa
pilviin, koska rahan todellista arvoa (syystäkin) epäiltiin. Tuloksena oli yhteiskunta, jossa oli muutamia suurrikkaita, jotka
omistivat maat, tuotantovälineet ja muun
inflaatioskenaarioissa arvokkaan, ja kaikki muut olivat köyhiä tai orjia. Ei lainkaan
keskiluokkaa.

taantumaa tms.), niin kaikella maailman
rahalla tulisi tällöin voida ostaa kaikki
maailman tuotteet, eli jonkin yksittäisen
tuotteen normitettu hinta olisi m(x_i)=m/
n. Seuraavana vuonna, koska maailmassa
on tapahtunut muutoksia, nämä yksiköt
ovat M, X ja N. Inflaatio tarkoittaa sitä,
että M(x_i)>m(x_i), eli samasta tuotteesta joutuu maksamaan enemmän. Kahden
eri vuoden luvut saadaan verrannollisiksi
toisiinsa vaikkapa seuraavilla oletuksilla:
Oletetaan, että maailmantalous (tuottavuus tms.) kasvaa, jolloin tuotettujen tavarayksiköiden määrä kasvaa vaikkapa 4%.
Tällöin N=1,04n. Tuotteiden hinnat pysyvät samana, mikäli rahan määrä kasvaa
4%, eli M=1,04m.
Valitettavasti oikeassa reaalitaloudessa rahan määrä kasvaa suunnilleen 15%
vuodessa (M3-rahan määrän kasvu 2007
muistaakseni FED: 16%, EKP: 13%), jolloin
saadaan M(x_i)=1,15/1,04m(x_i)~1,1m(x_
i)! Inflaatiovauhtina 10%/vuosi on todella
ikävä. Jos otetaan korkotaso huomioon,
saadaan reaali-inflaatiovauhdiksi n. 6-8%/

Jätän lukijoiden oman pähkäilyn varaan,
onko tämän kaltainen käyttäytyminen
tyypillistä imperiumeille. Samoin sen, voitaisiinko sana ”Rooma” korvata jonkin nykyajan imperiumin nimellä. Väliotsikkohan tarkoittaa suomeksi: ”Miksi naurat?
Muuta nimi, niin tarina
kertoo itsestäsi”.
Mistä inflaatio syntyy?

S

euraava erittäin yksinkertainen esimerkki
hahmottanee asiaa. Oletetaan, että maailman kaikkien tuotteiden yhteenlaskettu määrä eräänä
vuonna on x ja yhteenlaskettu rahan määrä m. Oletetaan myös, että kukaan
ei voi lainata rahaa mistään ja että kukaan ei säästä. Oletetaan lisäksi, että
kaikki tuotteet x voidaan
jakaa n:ään (rahallisesti)
yhtä suureen yksikköön
x_i. Jotta talous toimisi
Keskuspankin painokoneet kovassa rasituksessa USA:ssa.
(eikä olisi odotettavissa



vuosi (koko maailmassa). Se on loppujen
lopuksi valitettavan lähellä totuutta. Näin
siis vuonna 2007. Vuoden 2008 luvut (kunhan tulevat julki) tulevat olemaan huomattavasti rumempia, sillä keskuspankit
laskivat tuolloin korot lähelle nollaa, ja
vuoden 2009 luvut tulevat olemaan vielä
kammottavampia, koska alhaisen korkotason lisäksi kvantitatiivisen helpottamisen myötä löytyi rahanpainokoneista uusi
turbovaihde.
Rahan kiertonopeus ja deflaatio

M

aailman keskuspankkiirit eivät kuitenkaan tällä hetkellä ole huolissaan
inflaatiosta (ainakaan julkisesti), vaan varoittelevat koko ajan suuremmasta pahasta nimeltä deflaatio. Deflaatio tarkoittaa
yleistä hintatason laskua,
jonka seurauksena käteisen rahan arvo suhteessa
tavaroihin nousee. Tästä
syystä kuluttajat lykkäävät
ei-niin-tarpeellisia
kulutustavaroiden hankintoja
myöhemmäksi,
koska hintojen laskiessa saman tuotteen
saa myöhemmin halvemmalla. Kukaan
ei osta mitään, ja hinnat laskevat. Kukaan ei myöskään ota velkaa, sillä deflaatiomaailmassa velan takaisinmaksu tulee
vaikeammaksi. Koska tavaroita ei osteta,
yritykset potkivat työntekijöitään (heikon
irtisanomissuojan maissa) surutta kilometritehtaalle, mistä syystä ihmisillä on
yhä vähemmän rahaa käytettävissään,
mistä syystä he eivät osta, ja kierre on
valmis. Lisäksi länsimaissa on sellainen
psykologinen tekijä kuin asuntojen hinta.
Asuntoja ei ajatella välttämättömänä pahana, jota tarvitaan asumiseen, vaan se
ajatellaan osana (sijoitus)varallisuutta: mikäli asunnon arvo syystä tai toisesta laskee, ihmisellä on taipumuksena vähentää
kulutustaan, vaikka mikään muu ei hänen
taloudessaan muuttuisikaan.

Mutta mistä tämä viime aikoina havaittu deflaatio tulee, kun keskuspankkien
toimet ovat niin vahvasti inflatorisia?
Ajatellaan esimerkkiä, jossa kaksi henkilöä, tuttavallisesti A ja B, käyvät keskenään kauppaa omalla eristetyllä autiolla
saarellaan. Henkilö A tekee käsityönä
hilavitkuttimia ja henkilö B jalkatyönä
härpäkkeitä. Koko saarella on rahaa ainoastaan yksi euron kolikko, jota A ja B
käyttävät vaihdon välineenä. A ostaa B:
ltä härpäkkeen eurolla. B ostaa A:lta hilavitkuttimen eurolla. Kun vuoden aikana
on tapahtunut 17 molemminpuolista ostoa, niin mikä on A:n ja B:n yhteenlaskettu varallisuus tämän jälkeen? Nopeasti
voisi päätellä, että molemmilla on omaisuutta 17 euroa, ja lisäksi on vielä se yksi
kolikko, joten yhteenlaskettu omaisuus

..Spekulantin lotto:
kruuna, minä voitan
– klaava, sinä häviät..
olisi 35 euroa. Tässä skenaariossa rahan
kiertonopeus on 34/vuosi. Entä jos oletetaan, että vuoden aikana 17 hilavitkutinta ja härpäkettä vaihtaa omistajaa, mutta
rahan kiertonopeudeksi määritelläänkin
1/vuosi? Tällöin yhden hilavitkuttimen
tai härpäkkeen ”arvo” olisi 1/34 euroa,
missä tapauksessa henkilöiden yhteenlaskettu omaisuus olisikin euron arvoinen, ja sitten on vielä se kolikko. Missä
olennaisissa suhteissa nämä skenaariot
poikkeavat toisistaan, kun molemmissa
tapauksissa 17 hilavitkutinta on päätynyt
henkilölle B ja 17 härpäkettä henkilölle A,
ja tämän lisäksi on kolikko? Huomataan,
että rahan kiertonopeus vaikuttaa omaisuuden kirjanpidolliseen arvoon. Mikäli
rahan kiertonopeus pienenee, etua saa se,
jolla on käteistä rahaa, koska sen ostovoima lisääntyy.
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Entäpä skenaario, jossa B ottaa A:lta 10 euron lainan ja ostaa sillä 10 hilavitkutinta?
Lisätään tähän skenaarioon vielä katastrofi, jossa B onnettomuudekseen katkaisee jalkansa rantalentopalloa pelatessaan
eikä enää pystykään valmistamaan härpäkkeitä, joiden myynnillä oli ajatellut
kuitata velkansa. A laittaa velan ulosottoon. Koska saarella on vain yksi euron
kolikko mutta periaatteessa rahamäärän
(kerrottuna rahan kiertonopeudella) pitäisi riittää kaikkien tavaroiden ostamiseen,
tuloksena on, että A joutuu kirjaamaan
”luottotappioina” ainakin 9 euroa ja saa B:
n kaiken omaisuuden, koska skenaariossa,
jossa kukaan ei juuri osta tai myy mitään,
yhteenlasketun varallisuuden määrä on
yhteenlaskettu rahan määrä. Olen tässä
vetänyt muutamia mutkia suoriksi, mutta
periaate lienee selvä, varsinkin se, että rahan kiertonopeus liittyy
tavaroiden hintaan.

ja nostanut siten hintoja. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu, että mikäli spekulaatio
menee hieman metsään, niin jos lainan
antaja haluaa välitöntä takaisinmaksua
eikä suostu antamaan uutta lainaa vanhan
maksamiseen, 3 % arvon pudotus sijoituksissa syö velkavivuttajan koko pääoman.
Suurempi pudotus sijoitusten arvossa syö
spekulantin omat rahat ja tuottaa lisäksi
lainaajalle luottotappioita, koska mistä rahaton spekulantti löytää ne miljardit, jotka
on velkaa? Valtioltako? Niin, valitettavasti. Spekulantin lotto: kruuna, minä voitan
– klaava, sinä häviät.
Se, mihin kaikki keskuspankkien luoma
raha tällä hetkellä menee, on siis velkavipujen purkaminen, luottotappiot ja yritys
nostaa rahan kiertonopeutta. Inflaatioskenaario on erittäin relevantti, mikäli kes-

Nykyinen finanssikriisi
vähentää huomattavasti rahan kiertonopeutta
– pankit joutuvat kirjaamaan luottotappioita
aikaisemmasta liian löysästä luotonannosta (ihmisille, joista vähäisellä
loogisella päättelyllä ja
laskutaidolla olisi suoraan voinut sanoa, että
he eivät koskaan kykene
selviämään niin suuresta
velasta), ja lisäksi ne eivät enää myönnä lainaa
yhtä paljon ja helposti.
Rahan kiertonopeuden
hidastuminen siis aiheuttaa deflaatiota. Oman Rahan kiertonopeus viime vuosina. Vertaa kuvassa 3 ilmenevään
lisänsä tilanteeseen tuo rahan painamiseen.
velkavipu, jota sijoittajat ovat ennen kriisiä
kuspankit eivät kykene riittävän nopeasti
surutta käyttäneet. Investointipankit ovat
poistamaan markkinoilta liiallista rahan
helposti saattaneet ottaa velkaa yli 33 kermäärää ja nostamaan korkotasoa tilanteestaa oman pääomansa verran. Tietysti tämä
sa, jossa velkavivut on purettu ja luottovelanotto on lisännyt rahan kiertonopeutta
tappiot kuitattu.
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Ei mitään uutta auringon alla

Y

leisesti sanotaan, että 1970-luvulla oli
öljykriisi. Todellisuus on hieman toisenlainen: 1970-luvulla oli aluksi lama,
jota lähdettiin elvyttämään melko lailla
samanlaisin eväin kuin nykyistä, eli löysennettiin rahapolitiikkaa. Laman ensimmäinen pohja oli 1970 ja toinen pohja
1974–75. Keskuspankkiirit olivat haluttomia keräämään löysää rahaa pois, joten
lamaa seurasi nopea inflaatio, jossa aivan
kaikki –
pörssiosakkeet, raaka-aineet
(muun muassa öljy) – kallistui. Inflaatio ei
siis johtunut siitä, että öljy jostain mystisestä syystä sattui kallistumaan, vaan sekä
öljyn kallistumisen että inflaation syy oli
keskuspankkien löysä rahapolitiikka.
Sitten myöhemmin, vuonna 1979 herättiin
siihen, että asialle pitäisi tehdä jotain, ja
rahapolitiikkaa kiristettiin huomattavasti, mistä syystä aivan kaiken hinta laski.
Suosittelen tutustumaan kyseisen ajankohdan öljyn, kullan, pörssi-indeksien ja
korkotason käyriin. Inflaatio onnistuttiin
tuolloin saamaan kuriin vasta huomattavalla korkotason nostolla. On erittäin todennäköistä, että nyt käy samalla tavalla
– (tyhmä) ihminen kun ei opi virheistään,
ja on huomattavasti mukavampaa lykätä
ongelmat myöhemmäksi kuin yrittää ratkaista niitä juuri nyt. Ongelma kun sattuu
olemaan, että suurin osa ihmisistä on elänyt yli varojensa, ja nyt on laskun maksamisen aika.
Ihmisiä kuolee

L

uonnollisen korjausliikkeen välttäminen ja yritys pitää nykyisestä elintasosta länsimaissa kynsin hampain kiinni
aiheuttaa valitettavia seurauksia. Rikkaille
se näyttäytyy vain matalampana elintasona, mutta köyhiä kuolee. Muistutan mieleen Rooma-esimerkkini. Uutisotsikoissa
on näkynyt raaka-aineiden kallistuminen
(vuonna 2008 oli piikki, jonka jälkeen ta-

pahtui korjausliike alaspäin, mutta trendi
on edelleen nouseva keskuspankkien inflatoristen elvytyskeinojen takia). Köyhissä
Aasian ja Afrikan maissa on monia alueita,
joissa tavallisilta ihmisiltä kuluu jopa 80 %
ansioista ruokaan. Tämä prosenttiosuus
on valitettavasti ollut nousussa, koska
hinnat nousevat (koska keskuspankit painavat rahaa). Entä kun ruokaan tarvittava
rahan määrä ylittää 100 % tuloista? Ihmisten vaihtoehdot voidaan kiteyttää seuraaviin kolmeen: a) ostaa ruokaa, b) kuolla
nälkään, c) jotain muuta, mitä? Koska ihmisillä on taipumuksena yrittää välttää
vaihtoehtoa b), niin mikäli vaihtoehdon a)
toteuttaminen muuttuu hinnannousun takia mahdottomaksi, saattaa epätoivoisen
ihmisen vaihtoehdoista c) muuttua erittäin houkuttelevaksi – esimerkiksi ruoan
hankkiminen rikkaammilta ase kädessä.
Lopuksi

M

ikä on tarinan opetus? Kannattaa pelätä tilannetta, jossa keskuspankin
roolin ajatellaan olevan jokin muu kuin
hintavakauden säilyttäminen – erityisen
huolestuttavaa on, mikäli keskuspankit
osallistuvat ”elvytykseen”. Tarkkailkaa
keskuspankkiireja, älkääkä toivoko ihan
kaikkea, esimerkiksi pitkää matalampaa
korkotasoa jne., sillä valitettavasti toiveenne saattaa toteutua kaikkine mahdollisine
seurauksineen.
Kirjoittaja on elannokseen pörssitreidaamista
harrastava sosialisti, jonka mielestä pääomaverotuksen tulisi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi olla progressiivista.

12

Osakunnan tärkein anti ovat ystävät
Annika Jaatinen

K

arjalaisen Osakunnan nykyinen kuraattori Minna Varpiola tunnetaan
iloisuudestaan ja rennosta otteestaan järjestömme johtotehtävissä. Mutta tiesitkö,
mihin hän on koukussa?
Kuraattorimme Minna astui osakunnan
johtajattaren saappaisiin vuoden 2008
alussa. Pitkän linjan osakuntalaista ei mitenkään painostettu kyseiseen virkaan,
vaan hän haki siihen omasta tahdostaan.
Vaikka olikin aiemmin vannonut osakuntaystävilleen, ettei kuuna päivänä kyseiseen virkaan ryhtyisi.
- Jotenkin päätös kypsyi siinä ennen vaalikokousta ja päätin lähettää hakemuksen,
Minna kertoo. - Tiesin, että osakunnalle
on tulossa muutto ja että on se arkistointiprojekti, tahdoin päästä näkemään ne läheltä. Kai sekin vaikutti, kun kuulin ettei
ollut ihan hirveästi kuraattoriksi hakijoita.
Ajattelin sitten, että ehkä minä nyt kuitenkin…
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Minna on osakunta- ja järjestökokemuksensa puolesta varsin sopiva kuraattoriksi. Hän tuli osakuntaamme kymmenisen vuotta sitten aloittaessaan opinnot
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Osakunta-urallaan hän on toiminut muun muassa taloudenhoitajana, vuosijuhlamestarina ja
valokuvaajana. Järjestötoiminta on koukuttanut Minnan siinä määrin, että hänen
leipätyönsäkin on tätä nykyä järjestömaailmassa.
- Olen tällä hetkellä töissä MaRa:ssa eli
Matkailu- ja ravintola-alan työnantajaliitossa. Olisin valmis jatkamaan siellä pitempäänkin, jos vastaan tulee jotain mielenkiintoisia hommia. Kai mulla on sitten
joku veto järjestöhommiin, koska täällä
osakunnalla on tullut hengattua niin kauan, Minna naurahtaa.
Tavallisen perheen tyttö Lieksasta

M

utta lähdetäänpä nyt tutustumaan Minnaan. Hän
on 32-vuotias ja kotoisin Lieksasta, Pohjois-Karjalasta. Minna
kertoo kasvaneensa
tavallisessa suomalaisessa
perheessä,
johon kuului hänen
lisäkseen isä, äiti ja
isoveli.
- Isäni on insinööri ja
yksityisyrittäjä, äitini
puolestaan
opettaa
kaupallisella
alalla
nykyisessä PohjoisKarjalan
Ammattikorkeakoulun Lieksan
toimipisteessä,
Minna kertoo.

Kuraattorimme asui lapsuutensa ja nuoruutensa Lieksassa ja kirjoitti ylioppilaaksi Lieksan lukiosta vuonna 1995. Sieltä
matka jatkui Porvoon ja matkailukoulun
kautta Helsinkiin.
- Tulin Helsinkiin alun perin töihin. Olin
kuitenkin aina haaveillut yliopisto-opinnoista, joten aloin tutkia eri vaihtoehtoja.
Lopulta löysin maatalous-metsätieteellisestä elintarvike-ekonomia -nimisen
aineen ja sen hotelli-, ravintola- ja matkailualan suuntautumisvaihtoehdon.
Koska olin opiskellut jo matkailua, niin
tuo suuntautumisvaihtoehto tuntui
hauskalta ja mielenkiintoiselta. Sinne
siis menin, Minna valottaa opintojensa
alkutaivalta.
Minna on tällä hetkellä elintarviketieteiden kandidaatti, ja aikoo valmistua maisteriksi lähivuosina. Kiirettä
ei ole, sillä hän ei ole vielä täysin päättänyt, miksi haluaa tulla isona.
- En tiedä mikä musta tulee, kun nyt
pääsisi maisteriksi ensin! Minna huudahtaa nauraen.
Hän myöntää haaveilevansa perheestä
ja lapsista, vaikkei suunnitelmiin välttämättä kuulukaan liittyä niiden (nyt
jo entisten) kuraattorien joukkoon, jotka ovat menneet naimisiin ja saaneet
lapsia kautensa aikana. Minnan kotoa
löytyy kihlattu Tuomo sekä iso kasa
pehmoleluja.
- Tuomon lisäksi perheeseeni ei kuulu
nyt muita. Meillä ei ole lemmikkejä, joten pehmolelut saavat toistaiseksi ajaa
perheenlisäyksen aseman, Minna naurahtaa.
Iloa ja surua osakunnan puolesta

K

uraattorimme Minna tuli osakuntaa
monen muun lailla heti fuksivuotenaan. Avajaiskarnevaalien ja Uusien iltojen kautta hän päätyi Liisankadun avajaisiin, jossa hänet houkuteltiin mukaan
osakuntamme toimintaan.
- Karjalainen Osakunta on antanut minulle

hyvin paljon, Minna toteaa ykskantaan. Olen löytänyt täältä monia hyviä, elinikäisiä ystäviä. Se on ehkä se suurin osakunnan anti minulle. Samalla olen tietenkin
saanut kokeilla ja harjoitella monenlaisia
hauskoja juttuja. Esimerkiksi taloudenhoitajana toimiminen sekä juhlien ja tapahtumien järjestäminen ovat opettaneet minulle paljon.

Minna ei ole koskaan asunut osakunnan
asunnossa, joten sen puolesta hänen ei ole
ollut pakko olla mukana osakunnan toiminnassa.
- Kai mun sydän on edelleen siellä PohjoisKarjalassa, Minna arvelee yhdeksi syyksi
osakunta-aktiivisuuteensa. Tärkeää on hänen mukaansa ollut myös se, että osakunnalla on nähnyt aina tuttuja. Kuraattorina
hän haluaisi luoda osakunnalle rentoa yhdessä tekemisen ja olemisen meininkiä.
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- Osakuntatoiminta ei saa olla mitään
pakkopullaa. Mielestäni sen pitäisi olla
sellaista kuin osakuntalaiset haluavat,
Minna pohtii. - Ei pidä liikaa jumittua perinteisiin. Praasniekat ja vuosijuhlat ovat
tietysti mukavaa perinnettä, jota halutaan
säilöä, mutta toimintaa kehitetään siihen
suuntaan, mihin ihmiset tahtovat.
Minna kannustaa osakuntalaisia kertomaan ideoita haluamastaan toiminnasta.
Toimintamuotoja voidaan lisätä rutkasti
keväällä, kun osakuntamme muuttaa Wiipurilaisen Osakunnan ja Kymenlaakson
Osakunnan kanssa uusiin tiloihin Kamppiin Leppätalolle.
- Siellä saa ainakin bilettää aamuun asti!
Minna hihkaisee. Hän kertoo Liisankadulta lähdön tuntuvan haikealta, vaikka
tilat ovatkin rapistuneet ja toiminta niissä
on hyvin rajoitettua. - Mitä lähemmäksi
muutto tulee, sitä enemmän tulen ajatelleeksi, että olen viettänyt täällä koko osakuntaurani. Vaikka tämä paikka on rapistunut, niin kyllä tänne liittyy paljon hyviä
muistoja. Ja onhan tämä talokin osakunnan rakennuttama, Minna huokaa.
Muutto uusiin tiloihin ei ole sinänsä aiheuttanut kuraattorillemme lisätyötä,
sillä muuttoa on hoitanut koko ajan Liisankadun Osakuntien yhteinen muuttotyöryhmä. Huolta ovat kuitenkin aiheuttaneet HYY:n edustajistoa kuluneen vuoden
aikana repineet tilakiistat. Ne eivät ole vaikuttaneet toistaiseksi omaan osakuntaamme, mutta mietityttävät entistä ylioppilaskunta-aktiivia.
- Huomasin jo silloin, kun toimin itse
HYY:ssä, että osakuntien yhteistyö HYAL:
in kanssa oli välillä hankalaa. Tilakysymys
aiheutti koko ajan enemmän ja enemmän
erimielisyyksiä, Minna muistelee. - Olen
surullinen, että tilakysymys meni sellaiseksi politikoinniksi ja joidenkin ihmisten
valtataisteluksi.
Minna arvelee, että tilakiistat ovat johtaneet jo nyt osakuntien toimintamahdollisuuksien rajoittumiseen entiseen nähden.
- HYY:n poliittisten päättäjien pitäisi muis-

taa, että heidän tekemänsä päätökset vaikuttavat moniin järjestöihin ja järjestötoimijoihin. Poliittista peliään pelatessaan he
voivat vahingossa vaikeuttaa ratkaisevasti
jonkin järjestön toimintaa. Luulisi sen olevan vain rikkaus, että ylioppilaskunnan
alaisuudessa toimii aktiivisesti monia erilaisia järjestöjä, Minna miettii. Hän harmittelee hieman sitä, että osakunnat ovat pitäneet tilojaan itsestäänselvyytenä. - Emme
ehkä ole olleet tarpeeksi avoimia. Ihmiset
ja toimijat muissa järjestöissä eivät tiedä,
millaista toimintaa osakunnat järjestävät.
Tilakysymys on nostattanut esille myös
HYY:n kytevän kahtiajaon osakuntien ja
ainejärjestöjen välillä. Minnan mielestä
kyseiset tahot voivat kuitenkin toimia yhdessä ja opiskelija voi hyvällä omallatunnolla kuulua kumpaankin.
- Olen ainakin itse toiminut myös omassa
ainejärjestössäni, eikä siellä ole ollut haittaa osakuntatoiminnasta, Minna kertoo.
- Luulen, etteivät ainejärjestöt ja osakunnat sinänsä suhtaudu kriittisesti toisiinsa,
vaan pikemminkin tietyt toimijat siellä.
Taustalla voi olla myös epätietoisuus eli
se, ettei oikein tunneta toisten toimintaa.
Ollaan oltu liikaa omissa porukoissa.
Fukseista täytyy pitää huolta

K

arjalaisessa Osakunnassa voisi olla
enemmän aktiivisia toimijoita, sitä toivovat varmasti kaikki. Minna on ottanut
yhdeksi kuraattorikautensa tavoitteeksi
jäsenmäärän nostamisen.
- Pohjois-Karjalasta tulee vuosi vuodelta vähemmän opiskelijoita pääkaupunkiseudulle ja sitä kautta osakuntaan. On
haasteellista saada jäsenmäärä kasvuun
tai pysymään samana, mutta siihen pitää
mielestäni tulevina vuosina panostaa, hän
pohtii.
Helsinkiin muuttaa kotimaakunnastamme vuosittain kymmeniä uusia korkeakouluopiskelijoita, mutta läheskään kaikki eivät löydä tietään osakunnalle. Osaako
kuraattorimme kertoa, miten fukseja saa-
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taisiin houkuteltua mukaan osakuntatoimintaan?
- No, pelkkä abi-infokierros ei riitä. Pitäisi
lisätä osakunnan näkyvyyttä esimerkiksi kirjoittamalla siitä juttuja maakunnan
lehtiin. Ei saa myöskään unohtaa puskaradiota; osakuntaa saa mieluusti mainostaa
sukulaisille ja tuttaville, Minna sanoo. - Lisäksi tulisi panostaa Helsingin yliopiston
ohella myös pääkaupunkiseudun muihin
korkeakouluihin sekä ennen muuta ammattikorkeisiin. Siellä tulisi lisätä näkyvyyttämme ja rekrytoida porukkaa. Luulen, että meidän kannattaisi mainostaa
myös suht runsasta asuntotarjontaamme
maakunnasta saapuville fukseille.
Minna muistuttaa civiksiä, että fukseista
täytyy pitää hyvä huoli, jahka nämä tupsahtavat osakunnalle.
- Fuksit olisi hyvä suorastaan raahata
tänne osakunnalle katsomaan, että kyllä
meillä on kivaa toimintaa, hän nauraa ja
lisää samaan hengenvetoon, että toivoisi
fuksien tulevan rohkeasti mukaan ainakin
fuksitapahtumiin. - Tänä syksynä on ollut muutama fuksi siellä ja täällä, eivätkä
he ole sattuneet tulemaan samaan tapahtumaan. Toivottavasti he ovat kuitenkin
päässeet tutustumaan toisiinsa! Ainakin
itselleni oli silloin aikoinaan tärkeää tutustua osakunnalla ihmisiin ja löytää siten
uusia kavereita.
Minna toivoo, että fuksit löytäisivät osakunnalta kavereiden lisäksi myös itselleen
mieluisaa toimintaa ja jäisivät siten aktiivisiksi jäseniksi. Fuksit kun ovat hänen
mielestään avainasemassa osakunnan toiminnan kehittäjinä.
Tällä hetkellä osakunnallamme on
monenmoista toimintaa kerhoista erilaisiin juhliin ja arkisempiin sitseihin. Tietty
aktiivinen joukko on innokkaasti mukana

ja toiminta pyörii hyvin. Tämän on myös
Minna huomannut kuraattorina.
- Osakuntalaisia ei kaiketi tarvitse kaitsea. Ihan hyvin meillä ovat ainakin tällä
hetkellä kaikki asiat menneet ja toimineet.
Mun ei ole pahemmin tarvinnut puuttua
tai antaa sapiskaa siitä, etteivät hommat
hoidu, hän naurahtaa. Hän ei osaa sanoa
oikeastaan mitään huonoa Karjalaisesta
Osakunnasta – eikä hän suostuisi antamaan osakuntalaisille edes keppiä.
- Ehei, osakuntalaiset ansaitsevat mieluummin porkkanaa! Minna nauraa. Ainut huono puoli osakunnassamme on
vähentyvä jäsenmäärä. Tällä hetkellä tilatkaan eivät ole parhaat mahdolliset, mutta
onneksi se epäkohta korjaantuu pian.
Hyviä puolia Karjalaisesta Osakunnasta ja
osakuntalaisista Minnalle tulee sen sijaan
mieleen paljonkin.
- Me karjalaiset olemme avoimia ja vastaanottavaisia. Niin, ja olemme myös osakuntamaailman solidaarisinta porukkaa,
kuten totesi eräs Savolaisen Osakunnan
jäsen sarvijuhlien jatkoilla. Osakuntamme hyvä puoli on myös se, että meillä on
toimijoina suunnilleen yhtä paljon poikia
ja tyttöjä. Se on suuri rikkaus, näin ei tule
mitään tyttö- tai poikakerhoja. Tämä alkaa
olla harvinaista naisistuvassa osakuntamaailmassa, Minna toteaa.
Koska kohta on joulu, pitää kuraattoriltamme kysyä näin haastattelun lopuksi hänen joululahjatoiveistaan. Millaisen
paketin Joulupukki voisi jättää Minnan
kuusen alle?
- Voi, en ole miettinyt vielä. Ehkä sellainen
viikon ekstraloma olisi ihana, hän huokaa.
Toivotaan, että kuraattorimme toive toteutuu!

Tätä et (ehkä) tiennyt Minna-Q:sta:
-Hän harrastaa järjestötoiminnan ohella
aerobicia, salilla käyntiä ja tankotanssia.
-Hänen veljensä asuu Kaliforniassa.
-Hän pitää korkokengistä ja kuohuvii-
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”Innokas Sauli” läpivalaistuna
Pekka Torvinen

kelee televisio- ja radiotyötä
Metropolian ammattikorkeakoulussa.
Sauli on kotoisin Kiteeltä ja
syntynyt vuonna 1987. Hän
väittää olevansa puoliksi savolainen, koska on käynyt Savonlinnan taidelukion. Sieltä
hän kirjoitti ylioppilaaksi 2006.
Sen jälkeen Sauli vietti vuoden
ajan Australiassa ja ulkomaiden jälkeen kävi töissä Lapissa. Välissä hän ehti olla pari
kuukautta kotona. Pohjoisessa
tehdyn mutkan jälkeen hän tuli
Helsinkiin perin tavanomaisen
syyn eli opiskelupaikan perässä. Sauli halusi opiskella juuri
tv- ja radiotyötä, ja kun muualla Suomessa ei saa vastaavaa
koulutusta kuin Metropoliassa, oli suunta selvä.

S

auli Kähkösestä on tullut osakuntamme aktiivisimpia aktiiveja. Osakunnalla hän on niittänyt mainetta sujuvalla
puheenparrellaan, joviaalisuudellaan ja
välillä melko oudoksi äityvällä huumorintajullaan. Pikkutunneille asti juhliminenkin häneltä on luonnistunut erinomaisesti.
Saulin toimenkuva osakunnalla on tänä
vuonna tiedotuksesta vastaaminen ja osakuntaneuvostossa istuminen. Lisäksi Sauli on järjestänyt mm. osakunnan logo- ja
slogan-kilpailun. Lisäksi hän voitti maaliskuussa perinteisen Liisankadun osakuntien debatin karjalaisten joukkueessa
yhdessä Vera ja Matti La Melan kanssa.
On siis perusteltua tutustua vähän paremmin tähän viime syksyn fuksiin, joka opis-
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Helsingistä puhuessaan Sauli
on nihkeä, mutta tapansa mukaisesti hiukan ilkikurinen.
Koulustaan hän pitää, mutta kaupungin
ihmiset herättävät hänessä tietynlaista
vastenmielisyyttä. ”Paikalliset eivät niinkään miellytä…niiden kanssa on ehkä
vähän hankala tulla toimeen. Eivät ihan
ymmärrä miun huumoria.” Esimerkiksi käydessään Tampereella hän huomasi heti, että ihmiset ovat ystävällisempiä.
Sauli huomauttaa omaehtoisesti, että koko
juttu saattaa olla hänen omassa päässään.
Asiakaspalvelussa hän on kuitenkin huomannut selvän eron pääkaupunkiseudun
ja muun maan välillä.
[Haastattelijan on tässä kohtaa pakko mainita olevansa samaa mieltä, tosin pienin
rajoituksin. Helsingissä on hienoja pikku-

kauppoja, joissa asiakas on kuningas.
Perinteisesti happamat levykauppiaatkin ovat osoittautuneet loistotyypeiksi,
kunhan heihin vähän tutustuu. Ei ole
Joensuun Levy-Eskojen palvelun voittanutta, vaikka Keltaisen jäänsärkijän
ystävällisyys pääseekin melko lähelle.]
Mikä Helsingissä sitten on hyvää?
”Täältä on helppo päästä pois joka
paikkaan.” Toisaalta Sauli tiedostaa
Helsingin ainutlaatuisuuden Suomessa. Täällä on kaupungin koosta ja
pääkaupunkiasemasta johtuvia mahdollisuuksia, joita ei muualla maassa
yksinkertaisesti ole lainkaan olemassa.
Jos esimerkiksi haluaa tehdä tv-töitä
jossain tuotantoyhtiössä, niin käytännössä ainoa paikka sellaiselle on Helsinki. Ja Sauli haluaa.
Pohjois-Karjalasta puhuttaessa Sauli
ottaa kliseisesti, huomauttaen asiasta
itsekin, esille luonnon. ”Mäkistä seutua
ja järviä – se on oikeastaan kaikki mitä
ihminen tarvitsee.” Toisaalta: ”Tottakai siellä on pienet piirit, siellä jos missä
ehkä.” Yleisvaikutelma, ihmisten ystävällisyys ja mahdollisuus päästä syrjään kaikesta kuitenkin viehättävät Saulia PohjoisKarjalassa.
Osakuntaan Sauli tuli aluksi pelkästään
asunnon takia, mikä lieneekin lähes kaikkien karjalaisten alkuperäinen syy tutustua osakuntaan. Kuten Sauli sen sanoo:
”Nämäkin kämpät täällä Vallilassa, onhan nämä nyt hyviä verrattuna johonkin
koppiin Mannerheimintiellä, jossa ei ole
edes suihkua ja josta saa maksaa 500 euroa
kuussa.” Saulilla oli Hoasin tarjoama asunto Rastilassa, mutta siitä hän ei ollut lainkaan innostunut. Sauli saikin ystävältään
vinkin ottaa selvää osakunnista ja Karjalaisen ja Savolaisen osakunnan asuntotarjonnasta erityisesti. Karjalaisten kämpät
näyttivät paremmilta ja Sauli otti yhteyttä
Vallilan asuntovastaavaan. Pienen odotte-

lun jälkeen hän sai asunnon Vallilan C-talosta, kun kämpän entinen asukas muutti
sopivasti pois. Asunnon saatuaan Sauli
on jotenkin ajautunut varsin aktiiviseksi
osakuntalaiseksi. ”Osakunta on erittäin
hyvä juttu miusta.” Osakunnasta hänellä
ei ole mitään pahaa sanottavaa, mitä nyt
HYYstä käytävät debatit menevät vähän
ohi, kun Sauli ei itse siihen organisaatioon
kuulu. Osakuntalaisista Saulilla ei ole ilkeää sanottavaa. Saulin mielestä kaikki osakuntalaiset, oikeastaan mistä
tahansa muualta kuin Helsingistä tulleet, ovat kaikki
erittäin ystävällisiä. Toisaalta Itä-Suomesta tulleissa esiintyy myös juroutta, mutta
yleensä varsin sympaattisessa muodossa.

..Eivät ihan

Opiskelijaelämästä Sauli on pitänyt erittäin paljon, vaikka maksalla onkin välillä ollut kestämistä. Osakunnan juhlista
parhaimmiksi hän nostaa vuosijuhlat ja
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to- tai vastuutehtävissä. Ne ovat vuorossa
ensi vuonna. Töitä hän joutui kuitenkin
tekemään nytkin. Sauli luki uutisia ja teki
reportaaseja koko Reaktorin kuukauden
mittaisen olemassaoloajan. Lisäksi Sauli
teki keskiviikkoiltaisin yhtä tunnin mittaista puheohjelmaa, jossa hän asettui mikin taakse stadilaisen Veran kanssa. ”Mie
puolustan siinä karjalaisia arvoja, tai no,
heh, --, ne on ihan omia arvoja.” Sauli naureskelee tovin koko ohjelman idealle, jossa
tarkoituksena oli laittaa kaksi kaikesta eri
mieltä olevaa ihmistä samaan koppiin ja
katsoa kumpi kestää pidempään. Hän lupaili mojovaa vastakkainasettelua.

praasniekat, kenties juuri sen takia, että
pitkän kaavan mukaan läpivietyinä nämä
kaksi juhlaa vaativat maksalta suuria. Hän
harmittelee sitä, että ei päässyt mukaan
Sarvijuhliin varsinkin nyt, kun juomasarvi
on kadonnut luultavasti lopullisesti. Savolaisten ja karjalaisten on nyt luotava jokin
uusi kaava näihin perinteisiin yhdessä järjestettäviin pöytäjuhliin. ”Kenties sanko?”
ehdottaa Sauli. Toisaalta todennäköistä
on, että ainakin savolaiset ystävämme kai-

Kesällä Sauli on töissä Savonlinnassa
Muikkuterassilla, jossa hän oli myös viime
kesän. Savonlinnassa hän vuokraa pienen
kämpän entisen lukiokaverinsa kanssa
ja viettää rennon kesän. Syksyllä jatkuu
koulu ja opiskelijaelämään pakollisena
kuuluvat riennot. Reaktorin vetovastuun
jälkeen Sauli mielii vaihtoon. Afrikka on
kiinnostanut vaihtokohteena ja hän saattaakin lähteä Tansaniaan. Valmistuminen on hänen kalenterissaan noin kolmen
vuoden päässä. Sen jälkeen pitäisi sitten
tehdä töitä ja töitä. Tällä hetkellä Saulia
kiinnostaa radio, mutta toisaalta syksyllä
tv-työ oli sydäntä lähellä. ”Se [kiinnostuksen kohde] menee vähän sen mukaan
mitä kulloinkin opiskelee.” Toisaalta hän
tunnustaa realiteetit, ja menee kyllä aluksi töihin ihan minne vain, jossa saa tehdä
oman opiskelualan töitä.

ymmärrä miun huumoria..
paavat sarvea niin paljon, että teetämme
sarvesta näköiskopion ja läträämme sitten
sen kanssa. Seuraaviin Sarvijuhliin Sauli
on tulossa, olivat ne sitten minkä kaavan
mukaiset tahansa.
Sauli oli tänä keväänä mukana Metropolian Radio Reaktorissa. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijana hän ei ollut vielä joh-

Lopuksi aina yhtä
lattea
tulevaisuuskysymys: ”Missä näet itsesi kymmenen vuoden kuluttua?” Sauli vastaa heti:
”Ojassa alkoholisoituneena.” Sitten hän
kuitenkin vakavoituu ja miettii: ”Olen silloin 32-vuotias – ehkä Ylellä töissä jossain
Lapissa.”
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Keittiö-underground – etelän hetelmiä
Vera La Mela

T

ämän kirjoituksen tarkoitus on nostaa tomaatti ansaitsemalleen paikalle
välimerelliseen keittiöön liittyvissä mielikuvissa. Aivan liian usein tämän paikan
valtaa yksin oliiviöljy. En väitä, etteikö
oliiviöljy kuuluisi olennaisesti eteläitalialaisen keittiön perusraaka-aineisiin, mutta
haluaisin nyt nostaa oikeutetusti sen rinnalle myös tomaatin. Kuten mieheni aina
valittaa, tomaattia laitetaan etelän keittiössä lähes kaikkeen, enkä nyt tarkoita
vain pastakastikkeita. Kuvitelkaa vaikka:
kalakeittoa tomaattiliemessä, lihapullia tomaattikastikkeessa,

makaronilaatikkoa
tomaattipedillä, ja niin

edelleen.

Eikä siihen ikinä kyllästytä.
Muistan, kuinka lapsuudessani isäni lisäsi
kaurapuuroonikin pilkottua
tomaattia
ja
oliiviöljyä, ja se
oli hyvää!
Tomaatti rantautui nykyisen
Italian alueelle
1500-luvulla.
Sen toivat tullessaan espanjalaiset tutkimusmatkailijat
Amerikasta
palatessaan, ja
se valloitti nopeasti ja lopullisesti paikallisten asukkaiden

sydämet. Myös italialainen nimi pomodoro on espanjalaisilta peritty. Alun perin ni-

men olisi kuulunut olla pomo d’amore,

eli ”rakkauden omena”, sillä tomaatilla uskottiin olevan

afrodisia,

eli lemmekkyyttä lisääviä vaikutteita,
mutta ajan myötä sana muokkautui nykyiseen muotoonsa, joka tulee sanasta pomo
d’oro, eli ”kultainen omena”. Suomenkielisellä nimityksellä on itse asiassa vanhemmat juuret, sillä se periytyy suoraan
atsteekkien sanasta xitomatl. Etelä-Italian
ilmastossa,
etenkin Sisilian vulkaanisilla alueilla,
tomaatilla
on otolliset
olosuhteet
kypsyä, ja sadonkorjuu on
pienissä kylissä yhteinen
tapahtuma.
Sisilialaiset säilövät
usein itse tomaattinsa tulevaa vuotta
varten lukemattomiin lasipurkkeihin
ja -pulloihin.
Naapurukset
käyvät vuorotellen toistensa luona
auttamassa
tomaattitalkoissa. Tässä
varmasti yksi
syy erittäin
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tiiviiseen naapuruskulttuuriin sisilialaisissa kylissä. Kotitaloutta kohden varataan noin 150 litraa tomaatteja, josta
sitten tehdään säilykkeitä eri muodoissa: soseena, mehuna, auringossa kuivattuina… Tällä taataan myös eräänlainen
taloudellinen riippumattomuus, etenkin
kun kyseessä on ruoka-aine, jota käytetään päivittäin – tomaatti antaa ruualle
maun, tuoksun, värin ja luonteen.
Viimekertaisessa gourmet-kerhossa
vielä yhden eteläitalialaisittain
tyypillisen aineksen,
. Aikaa vievä, mutta vaivansa pal- Osakunnan Gourmet-kerho kokoontui 5.4.
kitseva munakoisogratiini, eli melanzane eteläitalialaisissa tunnelmissa.
alla parmigiana, luonnistui karjalais-kymiläisiltä kuin
Lähteet:
vanhoilta te-Järvelin, Marja (toim.) 1991: Pronto! Pronkijöiltä.
Jälto! Herkutellen halki Italian, Forma, Milaleen tuli myös
no.
todistetuksi,
-Lo Zingarelli 2005. Vocabolario della lingua
kuinka hiljaa
italiana, Zanichelli, Bologna.
hyvää tulee.
Maukas
tomaattikastike
vaatii kypsymiseen aikaa
ja rakkautta
sekä kunnolla
hautuneet sipulit. Tämän
vuoksi sisilialaisilla mammoilla onkin
kastikkeet
porisemassa jo ennen
puoltapäivää,
vaikka lounas
syödään aina
vasta yhdeltä.
Siispä malttia
lemmenhedelmien kypsyttämiseen!

tomaatti sai kaverikseen
munakoison

21

KIRPSALLA
Riina Parviainen

K

irpputori, jonne toiset
tuovat hylkäämiään
tavaroitaan, on tietenkin
toisille oikea aarreaitta,
mahdollisuus tehdä todellisia
löytöjä. Kirpputori on myös paikka, joka on usein täynnä ihan käsittämättömän ihmeellisiä ja ka-

mutta pienet jalat; sitten useimmat kirpputoreilla myytävät vaatteet ja kengät
istuisivat hyvin. Ja kilpailun estämiseksi
kirppikselle kannattaa lähteä yksin tai sellaisten seuralaisten kanssa joiden maut eivät kohtaa omiasi, tai jotka ovat kooltaan
pienempiä kuin sinä itse.
Penkomisen lomassa mitä kummallisimmat tavarat herättävät etsijässä monenlai-

..Miksi
myydään

malia kapistuksia, sekä ylipäätään vanhaa
tavaraa, joista johtuu kirpputoreilla usein
leijuva ummehtunut ilma.

Kirpputori, tuttavallisemmin kirppis tai
kirpsa, vaatii kävijältään muutamia taitoja, jos tähtäimessä on saada jotain oikeasti
hienoa mukaansa. Tärkeintä on kärsivällisyys, mitä ilman kirppisreissu kannattaa ehkä jättää välistä. Useimmiten et ole
kirpsalla yksin, vaan siellä on myös muita
ihmisiä, jotka luonnollisesti törttöilevät ja
tukkivat aina tien. Kärsivällisyyttä vaatii
tavaroiden penkominen, sillä sekalaisten
tavararöykkiöiden tutkiminen ei välttämättä ole aina kauhean houkuttelevaa,
mutta eihän sitä koskaan tiedä, vaikka
kaiken keskeltä löytyisikin jotain kivaa.

Kärsivällisyyttä koettelevat

myös
mahdolliset myyntipöydän takana istuvat myyjät, joiden läsnäolo ainakin itseäni
ahdistaa. Sen takia suosin itsepalvelukirpputoreja, joissa myyjä ei seuraa tutkimistani, eikä näin ollen tule ahdistavaa tunnetta, että nyt on pakko ostaa jotain, kun
olen näin kauan tässä jo maleksinut. Tosin
myyjiltä voi tietenkin yrittää tinkiä tavaroiden hintaa alaspäin, mihin ei ole mahdollisuutta itsepalvelutoreilla.
Löytöjenetsijän ihanteellisin ruumiinrakenne olisi muuten isokokoinen vartalo,

sia mietteitä: Miksi joku on heittänyt näin
hienon laukun pois? Miten joku voi kuvitella saavansa tämän romun kaupatuksi?
Mikä ihme tämä kapistus on? Tuovatko
ihmiset astioita myyntiin, silloin kun he
muuttavat, vai silloin kun he vain kyllästyvät vanhoihin? Miksi kaikkialla myydään monoja? Ja miksi ihmeessä melkein
jokaisella myyntipaikalla on tarjolla tyhjiä
lasipulloja?
Myös kirpputorilla merkit merkitsevät;
varsinkin Iittalan, Arabian ja Marimekon
nimet on kirjoitettu isolla hintalappuun ja
tämä tietenkin usein vaikuttaa pyydettyyn
hintaan, vaikka itse tuote olisi hyvinkin
nuhjuinen. Toki näistäkin merkeistä tekee
halpoja löytöjä; esimerkiksi Iittalan uudet
lasit ja vanhat Mari-paidat ovat tarttuneet
mukaani pikkurahalla.
Omien kirpsareissujeni tähtäimessä ovat
erityisesti kengät ja laukut.
Kaikki parhaimmat laukkuni ovatkin peräisin kirpputoreilta ja vielä hyvin halvalla hinnalla. Tämän lisäksi olen hankkinut
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sieltä hienoimmat korkokenkäni naurettavaan yhden euron hintaan! Valitettavasti jalkani on hieman liian iso useimpiin
kirpputoreilla myytäviin upeisiin kenkiin; kadehdinkin pienijalkaista siskoani,
jonka kaapit pursuavat toisen toistaan

Toki mukaani tarttuu jalkineiden ja
laukkujen lisäksi aina muutakin, kenties vähän tarpeetontakin
hauskempia kenkälöytöjä.

kamaa. Yksi piirre omassa kirp-

että tapanani on ostaa vaatteita, joiden

kangas tai malli miellyttää, mutta jotka
kaipaavat pientä muokkausta. Tätä pientä
muokkausta ne sitten odottelevatkin usein
sangen kauan kaapissani.
Kirpputoreissa viehättää eniten totta kai
mahdollisuus löytöjen tekemiseen ja se

ei koskaan tiedä

että
,
mitä tulee vastaan. Jokaisella käynnillä
mukaani lähteekin aina jotain tarpeellista
tai vähemmän tarpeellista, mutta hienoa.

kaikkialla
monoja?..
putorikäyttäytymisessäni on se,
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Filisterit - OWK osakuntalehden sivuilla
Matti La Mela

F

ilisteri mikä hän on? Niin olisi totisesti
terveellistä että joskus yksinollessaan punnitsisi tuotakin kysymystä. Minä puolestani
tahtoisin sanoa suoraan että filisteri on varas
ja valehtelija.” Näin aloitti Otto W. Kuusisen pitkän saarnansa Hämäläis-osakunnan lehdessä Hälläpyörässä marraskuun
24. päivänä vuonna 1903. Ranskalaisen
historioitsijan Maurice Carrezin mukaan
Kuusisen teksti “Filisterimäisyydestä jokapäiväisessä elämässä (saarna toveriseurasta)” oli kirjoittajalle yksi tärkeimmistä
Hälläpyörässä julkaisemistaan teksteistä;
ainoa Hälläpyörän kirjoitus, josta Kuusinen mainitsi kirjeenvaihdossa vaimolleen
Saimalle. Se on myös pala Kuusisen ajatusmaailmaa vuosilta, jolloin hän tasapainotteli vanhasuomalaisuuden ja orastavan
sosialismin välillä.
Onko tuttu tunne, kun mielipide takertuu
kurkkuun, vastaus muuttuu ihan samaksi tai ristiriidan välttämiseksi lausutaan,
onhan se tietysti noinkin? Selvä filisteri,
toteaisi Otto Kuusinen, oikein pahinta laa-

toista tonkia, keitä ovat nykyajan facebook-filisterit -- allekirjoittanut likes this),
vaan aiheena ovat Kuusisen teksti ja ajatukset. Miksi Kuusinen kirjoitti filistereistä? Osaltaan vaikuttaa siltä, että kirjoitus
oli nuoren ylioppilaan hieman naivi hyökkäys elämän tekopyhyyttä vastaan. Saarnan edetessä huomio kiinnittyy Kuusisen
vakavuuteen. Aihe tuntuu todella sellaiselta, jota Kuusinen ei halunnut sohaista
vain ohimennen; “Suokaa anteeksi, olen
raivoissani että sen kerran kun nyt saan
saarnata, en keksi tarpeeksi raakoja, tarpeeksi kovia sanoja, joilla ikuisiksi ajoiksi
polttaisin häpeämerkin
tuohon paheeseen. Sillä sen
suurempaa ja vaarallisempaa ei ole.” Siis:
Miksi filisterit?

F

ilisterimäisyydestä.. oli viimeinen
teksti, jonka lehden parissa aktiivisesti
toiminut Kuusinen Hälläpyörässä julkaisi. Carrezin mukaan Kuusisen tekstin voi
nähdä kannanottona luterilaista kirkkoa
vastaan mutta myös irtiottona kansallistua. Filisterimäisyys on Kuusisen mukaan
romanttisista aatteista
suurta epärehellisyyttä, mutta ei ketään muuta ja Hämäläis-osakunkuin filisteriä itseään kohtaan. Siis: “Filisteri, nan vanhasuomalaisesta siivestä. (Carrez,
hän varastaa itseltään ja hän valehtelee itsel- 146-147) Ensimmäiset
esimerkit filistereistä
leen. Hän pettää itseään, pettää pettämisliittyvätkin
uskontoon:
aluksi Kuusinen
tään eikä huomaa siinä mitään pahaa.”
kuvailee, kuinka hän itse ei ateistina pysFilistereitä olemme kaikki me, jotka myötynyt esittämään vastalausetta luterilaisen
täilemme ja pyörrämme mielipiteemme
pastorin kannaottoihin, ja myöhemmin irmuiden edessä välttääksemme epämielvailee, kuinka teologian ylioppilaat myölyttäviä tilanteita; Pietareita, joille kukot
täilevät nöyrästi auktoriteettejaan (“aina
laulavat laulamistaan. Kuusisen mukaan
paaviin saakka”). Kysymys kirkon ja valfilisterimäisyys on yleisin pahe koko maation suhteesta oli vuosisadan taitteessa
ilmassa. Pahe, joka turmelee “luonteen
ajankohtainen kysymys. Kuusinen oli kuipohjan ja sydänjuuret.”
tenkin ajautunut törmäyskurssille kirkon
kanssa jo ennen osakuntien debatti-iltoja:
Tämä kirjoitus ei kuitenkaan ole tarkoitetKuusisen avioliittoaikeet ylemmän säätu saarnaksi (vaikka olisikin mielenkiin-
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vaamat filisterit ovat hahmoja osakuntaelämästä.
Osakuntatovereita, joille
Kuusinen tekstissään piikittelee.

dyn Saima Dahlströmin kanssa eivät saaneet Saiman kotikylän Luhangan pastorin
hyväksyntää. Kun heidän ensimmäinen
lapsensa syntyi avioliiton ulkopuolella, oli
skandaali valmis.
filistereitä Kuusisen
tekstissä ovat ne, jotka pyörtävät vakaumuksensa ja jotka kauppaavat mielipiteensä eniten tarjoavalle. Filistereitä ovat
myös totuuksiinsa sokeutuneet yliopistolaiset, vieraille naisille flirttailevat miehet
ja yläluokkainen viettelijä, joka jättää raskaaksi makaamansa köyhän
tytön oman onnensa nojaan (sekä viettelijän siveellinen isä, joka pakottaa poikansa ulkomaille
skandaalin tieltä). Pahinta
on kuitenkin se, että epärehellisyyteen, itselleen
valehteluun ei reagoida
mitenkään: “filisterimäisyys on yleisin pahe koko
maailmassa. Jos
ei olisi niin
täydellisesti
, näkisimme että
joka ainoa olemme siihen
yltä päältä auttamattomasti kietoutuneet.” Voi
olla, että Kuusisen ku-

Muita

timme
tettu

Kirjoitus filistereistä on
myös heijastus Kuusisen
yliopistovuosien ajatuksista. Vanhasuomalaisen
lyseokasvatuksen saanut
Kuusinen oli kohdannut
yliopiston luennoilla sekä
osakunnissa uudet eurooppalaiset aatesuuntaukset. Vuoden 1903 marraskuu oli hetki, jolloin sosialidemokratia
veti Kuusista, kuten monia muitakin edistyksellisistä ja radikaaleista teorioista kiinnostuneita ylioppilaita, puoleensa. Carrez on kuitenkin todennut, että Kuusinen
omaksui monia ystäviään hitaammin sosialistiset opit, sillä hän oli saanut järjestystä ja sosiaalisia hierarkioita kunnioittavan
kasvatuksen; “

Tuo mieshän on
fanatikeri,

sanotte.

ais-

nuku-
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Olet pääasiassa oikeassa, muuta liioittelet suuresti. [..] Koeta nyt ottaa asia tyynesti. Ei
sitä sivistynyt ihminen saa aina esiintyä niinkuin joku sosialistinen intoilija. Katso nyt
esim. Bebeliä Saksassa: tyhmänjyrkällä esiintymisellään vaan vahingoittaa omaa asiaansa ja saattaa itsensä ymmärtävämmän yleisön naurunesineeksi.”
Sosialidemokratia veti lopulta Kuusisen puoleensa, ja huhtikuussa 1904 hän kirjoitti vaimolleen kuinka sosialismin ideat, jotka vasta vuoden 1906 jälkeen alkoivat saada marxilaisia sävyjä, olivat alkaneet kypsyä hänen sisällään. On nostettu neljä syytä, miksi
Kuusinen kääntyi sosialismiin. Carrez nostaa ensimmäiseksi askeleeksi jo vuosisadan
taitteessa alkaneen skisman kirkon kanssa, joka johti luterilaisuuden kieltämiseen ja

..Filisteri, hän varastaa itseltään ja hän valehtelee itselleen.
Hän pettää itseään, pettää pettämistään eikä huomaa siinä
mitään pahaa..
edelleen kiistaan vanhasuomalaisuuden kanssa. Toiseksi Kuusinen oli saanut lyseosta
kansallisromantismin siemenen, tutustunut opinnoissaan hegeliläiseen dialektiikkaan,
jotka olivat yhteensopivia spenceriläis-kautskyläisten yhteiskuntanäkemysten kanssa. Katalyyttinä toimivat mm. Hämäläis-osakunnalla järjestetyt keskusteluillat, joiden
teemat sivusivat työväenkysymystä, vapaata ajattelua ja kirkon asemaa. Kolmanneksi,
Kuusinen oli tietoinen lähtökohdistaan: hän oli räätälin poika, kotoisin Laukaan pitäjästä. Yleinen sosialidemokratian aalto oli valtaamassa Suomen maaseutua, ja vuoden
1907 eduskuntavaaleissa kolme neljäsosaa laukaalaisista äänestikin solisalirattia. Neljäs
ja selkein vaikutin olivat hänen ystävänsä, kuten Wuolijoet tai Favénit, jotka työnsivät
Kuusista sosialismin oppeihin. (Carrez, 152-159)
Saarnan voi nähdä irtiottona perinteen ja ulkokoreuden paineesta, jota etenkin suhde
kirkkoon oli luonut. Kirjoitus on myös viesti kyllästymisestä, turhautumisesta, halusta
uskoa johonkin ylevämpään tavoitteeseen. Ehkä rehellisyydestä ja uskollisuudesta omaa
itseään kohtaan tuli sittenkin jonkinlainen ohjenuora, ehkä marraskuussa 1903 Kuusinen
vain vielä tasapainotteli:
“Minun tekisi mieleni ottaa tämä asia elämäni missioniksi. Kirjoittaa siitä kokonainen
kirja. Mutta luulenpa että teen viisaammin kun en koskaan painata näkyviin tuota ikävää sanaa filisteri. Woisin sillä vaan suotta rakkaita lähimmäisiäni hermostuttaa. [..] On
parasta etten pane nimeäni tämän sepustuksen alle, sillä silloin ei enää varmaankaan
kukaan tahtoisi olla minun kanssani tekemisissä ja silloinhan minä en olisikaan
								

Filisteri.”

Lähteet
-Hälläpyörä 24.11.1903. Hälläpyörät 1901-1904, HO:Kb.10, HY Osakunnat (HYK).
-Carrez Maurice, La fabrique d’un révolutionnaire, Otto W. Kuusinen (1881-1918). Réflexions
sur l’engagement politique d’un dirigeant social-démocrate finlandais. Méridiennes, 2008.
-Kuusisto Seppo, Hämäläis-osakunnan historia 1865-1918. Helsinki 1978.
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Den underjordiska livskraften
Nelli Tiainen

F

örsök att inbilla dig en stund vad som
egentligen finns under jorden. Mull,
stenar, sand och grus är kanske de första
som man kommer på. Utan att vara något
helt okänt och mystiskt är det däremot det
nödvändiga som bildar grund för livet på
jorden. Allt det nya livet som växer fram
får näring från den underjordiska basen
och behöver en tät kontakt med jorden
för att klara sig. Ju djupare rötterna finns
i mullen, desto kraftigare blir den spröda
växten i jordiska vindar.

Man kan dock alltid inte veta exakt var
ens rötter egentligen tillhör. Nuförtiden
är det mer än vanligt att resa omkring, bo
utomlands och bilda olika kontakter samt
flytta många gånger innan man ens har
blivit vuxen. Då är det inte så självklart att
peka på ett fysiskt ställe eller ens ett land
där man kommer ifrån och hör hemma i.
Människorna har i stället blivit kosmopoliter som både glider smidigt från en kultur
till en annan och kommunicerar flytande
på främmande språk. Man
har kontakter överallt i
världen. När hela världen
är öppen och man kan anpassa sig anonymt var som helst är det ju
möjligt att skapa sina egna fästpunkter. Då
behöver man nödvändigtvis inte minnas
det som tidigare har skett i livet. Eller?

..Eller?..

För att leva helt på jorden
är det viktigt att komma
ihåg vad som finns under den. Hurdan
och hur tjock är basen man står på? I den
hektiska universitetsvärlden är det lätt att
gå vilse och bli en osynlig del av den stora
gråa massan. Någonstans mellan föreläsningar, tentor och möten börjar man längta efter något mer hållbart. Ens förflutna
med mångsidiga upplevelser och olika
händelser formar en kärna för det man är
i dag. Genom att återkalla ens utgångspunkter blir man medveten om näring
som har gett en livskrafter hittills.
Orsaken till att samlas ihop i en nation är
klar. Där förs det vidare traditioner som
förenar olika personer med varierande
livshistorier men med en ungefär likadan
geografisk bakgrund. Alla har sannolikt
åtminstone en gemensam underjordisk
nämnare över fakulteternas gränser. Nationsverksamhet är ett viktigt sätt att påminna om varifrån man kommer och var
ens rötter finns. Nationen bildar en del
av den trygga känslan av att höra till någonstans. Känslan blir allt viktigare när
man börjar planera sin framtid och välja
mellan olika vägar. För att kunna navigera rätt måste man känna sig själv och sin
historia.
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Oftast är det just i de avlägsna platserna
och i de främmande gemenskapen ute på
världen då frågan om hemhörighet blir
brännande aktuell. Oavsett om man befinner sig på andra sidan jordklotet eller har
flyttat in i grannstaden kan ett oförklarligt
tomrum börja förvirra en trots det fria livet. Då inser man att trots de fysiska omständigheterna som saknas har man samlat
näring inom sig. De kan såväl vara i form
av vissa minnen och många slags erfarenheter som olika stämningar; dofter, smaker och ljud. Ju mer man värnar om sina
närande minnen, desto längre bär de och
ger en starkare blick inför framtiden. Om
man emellanåt böjer sig ner för att beröra
mullen under sina fötter kan man få krafter att gå överraskande långt.

Nyrkki voita ja…
Jussi Rainamaa

testiryhmä: T. Kiviranta, T. Laine, J. Rainamaa (hovimestari), S. Rantala, A. Saarelainen

K

ossu pakkaseen. No niinpä niin, mutta Luostariolutillan jälkinäytöksenä käyty Viinanmaisteluilta 2.4.2009 ajoi Kossunkin ulos pakkasesta huoneenlämpöön, sillä vaativathan terävät juomat toki teräviä aisteja. Illan toteutus oli seuraava: kuusi enemmän
tai vähemmän mielivaltaisesti valittua viinaa, ruisleipää, tilliä ja silliä, munkkeja ja viisihenkinen satunnaisotannalla Kaisaniemen metroasemalta valikoitu testiryhmä. Edessä
rehottavia etanolinkatkuisia tiheikköjä ryhdyttiin raivaamaan sokkotestillä erityisen arvostelutaulukon avulla, johon testaajat kirjasivat kommenttejaan sekä arvosanan asteikolla 4–10. Lopuksi tulokset revittiin ja niiden päältä ajettiin traktorilla.

1. Savon Wiinaa
Lignell & Piispanen 38 %. Suomi.

E

nsimmäisenä viinana hovimestari kantoi testaajien eteen HTK:n kaapissa lojunutta Savon Wiinaa. Juoma oli kaadettu viiteen snapsilasiin, joiden sisällön tiesi vain
hovimestari. Koehenkilöt tarttuivat laseihin hanakasti ja ryhtyivät oitis tarkastelemaan
viinan ulkonäköä. Tämän jälkeen testi jatkui tuoksun ja maun analyysillä.
ulkonäkö: hieman pisaroina valuvan öljymäinen, mutta kirkas; kirkas, läpinäkyvä; kirkas, väritön, hieman viskoottinen; kirkas; arvosana: 9
tuoksu, aromit: miedon viinamainen; mieto, viinamainen; mieto, steriili, desinfektioainemainen; miedohko, liuotinmainen; arvosana: 7,75
maku: mieto alkumaku, hieman väljähtynyt, jälkipoltto voimakas syvällä kurkussa;
makea, mieto, jää polttelemaan; jälkipolttimet, mieto, makeahko, pehmeä, mausteinen,
yrttinen; suutuntuma miellyttävä/laimea, polttelee ruokatorvessa; arvosana: 7
kokonaisarvosana: 23,75
Ensimmäiseksi on sanottava, ettei Savon Wiinan todellinen luonne ehkä vielä tullut
esille, sillä testiryhmämme epäili vahvasti juoman olleen jo väljähtynyttä. Joka tapauksessa sitä luonnehti imelähkö ja sekavan aaltoileva, sanoisinko savolainen, maku, jossa
eri elementit voimakkaine jälkipolttoineen tuntuivat oudon päälle liimatuilta.
Hovimestari sanoo:
ei
vakuuttanut,
vaatii lisäselvitys-

tä
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2. Viru Valge Vodka
Liviko 40 %. Viro.

T

oiseksi kurkusta kaadettiin alas kuulua suomalaisen etelänmatkaajan menovettä,
Viru Valge Vodkaa.

ulkonäkö: öljymäinen raita lasin reunaan, kirkas; kirkas, läpinäkyvä; kirkas, väritön, ei
niin viskoottinen; jättää raidan, kirkas; arvosana: 9
tuoksu, aromit: mieto, hieman terävää mukana, viinamainen; mieto viina (kuitenkin
voimakkaampi kuin 1.); mieto, hieman voimakkaampi, etanoli; ei juuri tuoksu, kevyt
ripsahdus alkoholia; arvosana: 8
maku: tasainen poltto, kieltä kutittava rakenne, suuta kuivaava, kuiva; tasainen, melko voimakas; tasaisempi poltto, voimakkaampi, kuiva; voimakas alkupoltto, etikkaa,
tasainen; arvosana: 8
kokonaisarvosana: 25
Kaiken kaikkiaan selkeästi vodka, konstailematon ja perusvarma. Ei mitään ylimääräis, niin hyvässä kuin pahassa.

tä
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3. Koskenkorva Viina
Altia 38 %. Suomi.

K

olmoskaarteessa herrasväelle tarjottiin Kosaa, jonka hieman yllättäen tunnisti vain
yksi testiryhmäläinen.

ulkonäkö: vetinen ulkonäkö, liukoisaa; kirkas, läpinäkyvä, vetinen; kirkas, väritön, ve-

nen

ti
; vetinen;
arvosana: 9,125

..viinaa, ruisleipää, etan
linkatkuisia tiheikköjä..

tuoksu, aromit: voimakkaan viinamainen, lupailee tiukkaa; viinamainen, melko voimakas; terävämpi; voimakas tuoksu; arvosana: 8,75

maku: pehmeys alussa, miedompi jälkipoltto syvällä kurkussa, vilja maistuu; melko
tasainen, pieni polte, viljainen; tasaisehko, hieman polttava; keskinkertainen, alku-,
keski- ja ruokatorvipoltto, viipyilevä maku; arvosana: 8
kokonaisarvosana: 25,875
Kossu on Kossu eikä pettänyt tälläkään kertaa. Tasapainoinen ja linjakas, ei ylilyöntejä
eikä alisuorituksia. Kuten eräs koehenkilö totesi: “Kehtaa juoda joka paikassa”.
Hovimestari sanoo: minulle enemmin vodkaa, mutta viinojen parhaimmistoa

4. Russian Standard
Russian Standard 40 %. Venäjä.

I

llan neljäs varvi oli myös hintavin. Saiko rahalle vastinetta?

ulkonäkö: vetinen, liukoisa; kirkas, läpinäkyvä, vetinen; kirkas, väritön, vetinen, hieman viskoosimpi; valuu raitoina; arvosana: 9,125
tuoksu, aromit: viinamainen, ehkäpä hieman miedompi kuin 3.; viinamainen, melko
voimakas; terävämpi; keskivoimakas; arvosana: 8,75
maku: tasainen, voimakas poltto, kuivahko, hyvä ja tiukka; tasainen, voimakas, terävä;
voimakas, laaja, sykkivä, voimakas poltto; voimakas, yskähdyttävä; arvosana: 8,75
kokonaisarvosana: 26,625
Kokonaisuutena erittäin täysipainoinen ja tyylikäs vodka. Ei ammu yli eikä toisaalta
syötä metritolkulla hiomatonta kakkosnelosta juojan kitaan. “Poltto loppuu juuri oikeassa kohdassa”, todettiin.
Hovimestari sanoo: hovimestarin valinta
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no-

5. Tapio Viina
V&S Finland 39 %. Suomi.

M

etsän isäntä tuli vierailulle viidennellä rastilla, ja tämä henki tuntuikin puhuttelevan raatiamme:

ulkonäkö: vetinen ja liukoisa; kirkas, läpinäkyvä, vetinen; kirkas, väritön, vetinen; pisaroiva raita, vetinen; arvosana: 9,125
tuoksu, aromit: salattu terävyys miedon kulissin takana, tuoksussa vaniljaa; mieto,
hyvä; mieto; nouseva, lopussa voimaa; arvosana: 9,125
maku: alussa makeahko, jatkuvaa heikkoa polttoa kielen keskiosalta lähtien, ensimmäinen sekunti pehmeää, ei kovaa jälkipolttoa, juotavaa; pehmeä, kevyesti poltteleva;
aaltoileva poltto, pehmeähkö, makeahko; helppo juotava, makea, potkua kuitenkin,
pisaroi kielellä, lievä ruokatorvipoltto; arvosana: 8,75
kokonaisarvosana: 27
Tästä ei jostain syystä jäänyt minulle kummempaa muistikuvaa. Hyökkäykseltään
Kos
kkäämpi ja epätasaisempi, mikä miellytti valtaosaa raadistamme.

sua särmi

Hovimestari sanoo: erityisiin nautiskeluhetkiin

..ja niiden päältä ajettiin
traktorilla..
6. Finlandia Vodka
Altia 40 %. Suomi.

V

odkamaaottelun viimeinen koitos käytiin kotikentällä:

ulkonäkö: hento öljymäisyys valumassa, kirkas; kirkas, hiukan öljyinen; kirkas, väritön, hiukka viskoottinen; viipyilevä kalvo; arvosana: 9
tuoksu, aromit: makea, vanilja viinan seasta; makeahkon viinainen; makeahko, keskivahva; keskivoimakas, ei suhteessa makuun; arvosana: 9,125
maku: kuiva, heti päälle, kitalaessa poltto, jälkipoltto miedompi, ylitiukka alkumaku;
voimakas, aikailematon; terävä, voimakas; tiukka, iskevä, jyrähdyttävä; arvosana:
7,75
kokonaisarvosana: 25,875
Kuten taistelun tuoksinassa tuli todettua, tämä vodka tuli “kyselemättä törkeästi pääl”. Tiukkaa, mutta ehkä tosiaan jo ylitiukkaa: luonnollisuus ja sulavuus kärsivät.

le

Hovimestari sanoo: ylikunnossaan sopinee parhaiten tosikoille
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Vanhassa vara parempi
Annika Jaatinen

D

omus Gaudiumin juhlasali sai tulikasteensa, kun reilut 60 senioria ja civistä
ahtautui viettämään vuotuisia Senioripäivällisiä. Illan mittaa laulettiin paljon ja muisteltiin
menneitä, mutta keskusteltiin myös osakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Senioripäivällisten osallistujamäärä yllätti
taas niitä järjestämässä olleet osakuntalaiset. 21.3. järjestettyihin juhliin ilmoittautui
kuutisenkymmentä ihmistä ja ihan hyvä
niin – enempää ei olisi väkeä Domus Gaudiumin juhlasaliin mahtunutkaan. Osallistujaryntäyksellä oli syynsä: senioripäivällisten yhteydessä vietettiin senioreiden
tupaantuliaisia. Civiksiä oli uskaltautunut
senioreiden joukkoon urheat kahdeksan.
Jälleennäkemisen riemua

I

lta aloitettiin hämmästelevissä merkeissä. Alkumaljoja siemaillessaan seniorit
pääsivät nimittäin käyskentelemään uusissa osakuntatiloissa ja ihmettelemään
niiden arkkitehtonisia ratkaisuja. Seniorei-

den saapuessa juhliin nähtiin myös jällennäkemisen riemua, sillä jotkut eivät olleet
nähneet toisiaan vuosiin.
Osakuntatilojen lisäksi kiinnostusta herätti Juuret Karjalassa -kirja, jota Anne Hetemaa Facto-Kustannus Oy:stä oli saapunut
juhliin varta vasten myymään. Tämä Roope Hollménin kirjoittama opus tarttuikin
monelle mukaan kotiin vietäväksi.
Alkumaljojen jälkeen päästiin istumaan
pöytiin. Salissa ei ollut väkimäärästä huolimatta ahdasta, vaan oikein kotoisaa.
Kuraattorimme Minna Varpiolan tervetulotoivotusten ja alkusanojen myötä juhlat
pääsivät alkamaan.
Muisteloita ja kanteleensoittoa

I

..Civiksiä
nut senio
urheat k

sännät kantoivat (ja
yhden kerran jopa
kaatoivat) illan mittaan pöytään emäntien valmistamia ruokalajeja, jotka kirjai-
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nostuneita osakunnan nykytoiminnasta.
2000-luvun osakunnan meno taitaa kuitenkin olla melko kilttiä verrattuna entisaikoihin, mikäli on eräiden senioriherrojen kertomuksiin uskominen…
Iltaa siivitti tutustumiskierroksen ohella
miltei jatkuva laulaminen. Useampikin
vanhoista laulunjohtajista pääsi ääneen ja
heiluttamaan juuri restauroitua laulunjohtajan miekkaa. Laulut olivat hieman toisia
kuin nykyosakuntalaisten tuntemat. Oli
virkistävää kuulla kerrankin perinteisempiä, vanhoja juomalauluja.

ä oli uskaltautuoreiden joukkoon
kahdeksan..
mellisesti sulivat suussa. Annokset olivat
runsaita, ja jokainen sai niistä varmasti
vatsansa täyteen. Ruokailun lomassa oli
hyvä tilaisuus muistella osakunta-aikoja ja
tutustua uusiin kasvoihin.
Illan mittaan pidettiinkin tutustumiskierros, jonka myötä jokainen juhlavieras
pääsi esittäytymään ja kertomaan, miten
on osakuntaan tullut. Kuultiin lukuisia
tarinoita siitä, miten joku ”tuli naiduksi
osakuntaan” tai päätyi sinne sukujuuriensa perusteella. Vanhimmat juhlavieraista
kertoivat tulleensa osakuntaan jo 40-luvulla, nuorinta osakuntasukupolvea juhlassa
edustivat taas pari viime syksyn fuksia.
Kierroksen jälkeen tutustumista jatkettiin
rennolla jutustelulla pöydässä. Siinä missä
civikset kuuntelivat innolla vanhoja osakuntatarinoita, myös seniorit olivat kiin-

Senioripäivällisten ainoa virallinen ohjelmanumero oli sulokasta kannelmusiikkia.
Civis Aino Kurki esitti juhlavieraille kanteleellaan kaksi kappaletta, ja sai heidät
oitis lumoihinsa – jopa siinä määrin, että
vieraat aplodeerasivat hänet takaisin soittamaan encorea. Hetken häkeltyneisyyden
jälkeen Aino soitti vielä yhden laulun, ja
niiasi sitten kiitolliselle yleisölleen.
Juhlat päättyivät, mutta laulu jäi soimaan

K

aiken täytyy päättyä ajallaan, myös
näiden senioripäivällisten. Niin sanottu kasaripöytä eli samassa pöydässä istuneet 1980-luvulla osakuntaan tulleet eivät tätä suostuneet kuitenkaan uskomaan.
Kun muut vieraat alkoivat kymmenen
maissa tehdä lähtöä, he nappasivat laulukirjat käsiinsä ja jatkoivat laulamista. Siinä
taidettiin käydä läpi laulukirjaa laulujärjestyksessä, sen verran kauan laulettavaa
riitti.
Lopulta tuli heillekin aika sanoa hyvät yöt,
ja lähteä matkaamaan kotia (tai jatkopaikkaa) kohti. Sen jälkeen pääsivät viimein
lepäämään myös suuren urakan tehneet
emännät ja isännät. Kiitos heille ja muille
järjestäjille mukavista juhlista!
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Lukion jälkeen
Johannes Niemeläinen

T

apasin eilen Jaakon, joka on vanha koulukaverini. Olimme samalla luokalla yläasteella, ja vielä lukiossakin vietimme aikaa yhdessä. En ole kuitenkaan pitänyt häneen
yhteyttä lukion jälkeen. Mitä nyt intissä ollessamme soiteltiin muutaman kerran. Sen
jälkeen yhteyttä olemme pitäneet yhteyttä lähinnä Facebookissa. Intin jälkeen Jaakko
muutti opiskelemaan Tampereelle, minä Helsinkiin. Alammekin olivat täysin erilaiset:
valtio-oppi ja rakennustekniikka.

Törmätessäni Jaakkoon ilahduin suuresti ja vaihdoimme kuulumiset:

”Miten menee? Mitä oot puuhaillu? Mites on opiskelut sujunut?” Kuulumisten vaihdon
jälkeen seurasi kiusaantunut hiljainen hetki. Tajusin, että en tunne enää vanhaa kunnon
Jaakkoa eikä meillä ole paljoakaan puhuttavaa keskenämme. Hiljaisuutta kesti tovin,
kunnes lopulta katkaisin sen tokaisemalla kiiruhtavani luennolle. Se alkaisi puolen tunnin päästä. Hyvästelimme ja lopuksi Jaakko vielä ehdotti, että voisimme soitella myöhemmin. Kyllä varmasti. Mietin, että olipa Jaakko muuttunut. Vai miten se menikään?
Olinko se sittenkin minä?

tapahtuu

Lukion jälkeen ihmisen elämässä
suuria muutoksia. Kun huoleton
lukioaika on ohi, joutuu kukin valitsemaan ammattinsa tai suuntautumisalansa. Pelkällä
yleissivistävällä lukiokoulutuksella ei nyky-Suomessa pärjää. Toiset lähtevät ammattikouluun hakemaan oikeaa ammattia, toiset suuntaavat korkeakouluihin. Valinnat tapahtuvat pitkälti kiinnostuksen pohjalta, eikä niitä voi arvottaa. Kampaajan, sairaanhoitajan tai lakimiehen ammatit ovat yhtä hyviä. Mutta ammatin lisäksi ylioppilas valitsee
sosio-ekonomisen asemansa. Vaikka valinta tapahtuu kiinnostuksen pohjalta, vaikuttaa
se myös tulevaisuuden tulotasoon; lakimiesten keskipalkka on sairaanhoitajia suurempi.
Tulojen määrä tulee vaikuttamaan myöhemmin elämässä kaikkeen aina asuinpaikasta
lähtien.
Uusi opinahjo muuttaa ihmistä paljon. Yhtäkkiä ympärillä on samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Omia mielenkiinnon kohteita ei tarvitse selitellä sen kummemmin. Moni
vapautuu uudessa koulussa, oli se sitten yliopisto tai jokin muu. Nuoruuden roolijako
häviää uusien ihmisten seurassa. Hiljaisesta lukutoukasta kuoriutuu bilehile ja takapenkin pojasta vastuullinen järjestötoimija. Itse ei välttämättä huomaa muuttuvansa, mutta
vanhoille kavereille muutos on ilmeinen.
Opiskelijatovereista tulee uusi ystäväpiiri. Yhteisistä kiinnostuksen kohteista on helpompi keskustella samanmielisten kanssa. Samalla yhteydenpito nuoruuden aikaisiin
kavereihin vähenee. Ei ole juuri syytä soittaa, varsinkin jos asuu eri paikkakunnilla.
Vanhoista kavereista tulee muistoja menneisyydestä: niitä on kiva muistella hetken aikaa, mutta sen jälkeen haluaa tarttua käsillä oleviin askareisiin.
sellainen. Häneen on kiva törmätä ja kysyä miten menee. En kuitenkaan haluaisi

Jaakko on

kokea uudelleen hetkiä Jaakon kanssa.
Hän muistutus minulle siitä, miten paljon sitä onkaan muuttunut sitten lukion. Onneksi
kaikki vanhat kaverit eivät ole kuin Jaakko. Heihin tulen pitämään yhteyttä koko loppuelämäni – muuttumisestamme huolimatta.
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Joensuun muuttuneet kasvot
Antti Saarelainen

M

uutaman viime vuoden aikana Pohjois-Karjalan pääkaupunki ja monen osakuntalaisen kotikaupunki Joensuu on ollut melkoisen muodonmuutoksen kourissa.
Liekö sitten syynä ollut kova nousukausi tai yleinen rakennusinto, niin joka tapauksessa
kaupunkiin on noussut uusia rakennuksia melkein kuin sieniä sateella.
Allekirjoittanut kiersi kameran kera Joensuun keskustassa sateisena päivänä viime lokamarraskuun vaihteessa. Seuraavassa muutamia kuvia syksyisen kaupungin uudistuneesta ilmeestä.

Keskustasta päin otettu kuva Pielisjoen toisesta puolesta. Rakennustoiminta ei ole selvästikään pysähtynyt vesiesteeseen. Suvantosillan oikealle puolelle rakennetaan kiivaasti uutta asuinaluetta. Joensuun
korkein rakennus, 14-kerroksinen As. Oy Tähtitorni hallitsee alueen maisemaa.
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Ylhäällä: Tämä Joensuun (kuuluisa) siluetti ei ole kovinkaan paljon muuttunut. Vain yksinäinen nostokurkikaupungintalon vieressä muistuttaa meneillään olevista rakennustöistä. Oikealla: Rakennusvaiheessa
Tähtitorni tuli tunnetuksi myös ikävämmästä puolestaan – muutama teini-ikäinen nuori päätti tahallisesti
päivänsä hyppäämällä kerrostalon korkealta katolta. Alhaalla: Myös julkinen valta on aktivoitunut rakentamisessa. Joensuun vanha palo- ja pelastuslaitos (vasemmalla) oli hajoamassa käsiin, joten jotakin oli tehtävä.
Uusi ja kallis paloasema (oikealla) päätettiin rakentaa Siilaisen terveysaseman kupeeseen.
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Vasemmalla: Tässä ollaankin jo aivan muutoksen ytimessä. Niska- ja Kauppakadun risteyksessä kolme
neljästä kulmauksesta on uudistunut täysin parin viime vuoden aikana. Ainoastaan Anttilan rakennus on
toistakymmentä vuotta vanha. Oikealla näkyy kauppakeskus Iso-Myyn kulmaus. Rakenteilla oleva kortteli
on puolestaan Yrjö Laakkosen uusin sijoitus. Ylhäällä: Kuva Ison Myyn sisältä. Kauppakeskus suorastaan
hallitsee Joensuun liikekeskustaa. Jos tämä ei ole vastaisku automarketeille, niin sitten ei mikään. Sisältä
ostari muistuttaa pitkälti amerikkalaisia esikuviaan. Alhaalla: Tavarataloketju Carlson on myös rakennuttanut torin kupeeseen oman linnoituksensa. Allekirjoittaneen joensuulainen isä kutsui tätä ”Joensuun
Stockmanniksi”. ”Aitona” helsinkiläisenä nauroin luonnollisesti seuraavat kymmenen minuuttia...
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