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ELÄKÖÖN

KESÄ!

Kesä on ainakin allekirjoittaneelle omituista aikaa. Toiseaalta
hyvät kelit patistavat lähtemään terassille tai mökille nauttimaan
ja chillaamaan, mutta samalla kesätyöt painavat päälle. Omalla
kohdallani työt ovat jostain syystä vieneet aina voiton lomailusta.
Kesälomaa en ole tainnut pitää sitten lukioaikojen. Minkäs sille
mahtaa – ”cashiä” on saatava, jotta pystyy sitten lomailemaan
(jotkut kutsuvat sitä opiskeluksi) syksyn, talven ja kevään.
Valitettavasti näin ei voi jatkaa ikuisesti. Ainakaan, mikäli
uskotaan päättäjiämme. Yliopiston pitää kuulemma mennä
nuorena ja päästä nopeasti ulos, jotta pääsee oikeisiin töihin.
Raatamaan on pakko mennä täysipäiväisesti, muuten
kansantalous kaatuu. Se, joka opiskelee tai muuten ottaa
rauhallisesti on yhteiskunnan vihollinen numero yksi.
Mutta kuka oikeastaan haluaa kuulua tällaiseen oravanpyörään?
Onko kahdeksasta-neljään työpäivä ja neljän viikon kesäloma
todella sitä, mitä kaikki haluavat? Omalta kohdalta ajateltuna
ajatus ei erityisemmin houkuttele. Tuntuu vaikealta vaihtaa
keskiviikkokaljat aikaiseen nukkumaanmenoon ja heräämiseen
seisemältä. Olen siis hulttio ja voin myöntää sen.

PÄÄTOIMITTAJAN kynästä

ANTTI SAARELAINEN

Rehellisesti sanottuna työnteko väsyttää minua. Kesäisin
tullessani töistä kotiin on pakko ottaa päiväunet, jonka jälkeen
aikaa jää ehkä yhteen aktiviteettiin. Yleensä se on joko lenkki tai
ruuanlaitto. Sitten pitääkin mennä nukkumaan. Viikonloppukin
menee töiden rasituksista palautuessa. Ei erityisemmin huvittaisi
jatkaa samalla linjalla seuraavaa neljääkymmentä vuotta.
Ehkä se on totta, että nykyajan ihmiset arvostavat enemmän
vapaa-aikaa. Ainakin minä olen tällainen. Ehkä tulevaisuudessa
olisi mahdollista tehdä vain viiden-kuuden tunnin työpäiviä
pienemmällä palkalla. Sellaisesta minäkin tykkäisin.
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KESÄRETKI
VALTIMOLLE

ANTTI SAARELAINEN
Monien vuosien jälkeen osakunta järjesti
heinäkuun alkupuolella pitkään odotetun
kesäretken. Matka suuntautui tällä kertaa
kuvankauniiseen Valtimon kuntaan noin
reilu sata kilometriä Joensuusta
pohjoiseen. Sattumoisin kyseinen kunta
on sama, jossa rakas kuraattorimme
hoitaa agribisnestään ja harrastaa
poliittista elämää.
Matkan päivämäärä oli onnistunut, sillä
Valtimolla vietettiin tuolloin perinteisiä
kesäpäiviä. Myös keli oli enemmän kuin
mukava. Markkinahumua oli ilmassa jo
saapuessamme, sillä Valtimon tori oli
tupaten täynnä ihmisiä. Ystävälliseksi
osoittautunut
kunnanjohtaja
antoi
innostuneelle porukallemme heti alkuun
pikakierroksen ja -kurssin Valtimon
ihmeistä.
Pääsimme
myös
paikallislehteen ja markkinahaastatteluun.
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Päivä jatkui osallistumisella veivinheiton
MM-kisoihin. Osakunnan innokkaat
kilpailijat jäivät tällä kertaa ilman suuria
palkintoja. Kokemusta tuli silti paljon (ja
selityksiä). Kisoista jatkoimme kuraattoriRaulin isännöimälle karjatilalle, jossa
tutustuimme sekä lehmiin että kuraatorin
mukavaan perheeseen. Etenkin Pekka
Torvisesta tuli heti Raulin ja Suvin
jälkikasvun suosikki.
Ilta päätettiin saunomalla kunnan
omistamassa rantasaunassa järven
rannalla. Juomaa, ruokaa ja lämpöä riitti
paljon eikä kukaan hukkunut. Ilta meni
siis täysin putkeen. Myös itse
kunnanjohtaja viihtyi seurassamme aina
pikkutunneille saakka.
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Seuraava aamu avattiin pizzoilla Suomen
parhaassa pizzapaikassa (joka siis sijaitsee
Valtimon
keskustassa),
jonka
jälkeen
osakuntaporukkamme hajaantui. Osa lähti kotiin
potemaan krapulaansa, kun taas suurin osa jatkoi
matkaansa Timosten mökille tapaamaan
kunniainspehtooriamme. Hauska kesäretki oli
päättynyt!
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Kesän ja syksyn kunniaksi tarjoan teille
kaikille oman ohjeeni maittavan ja halpaakin
halvemman

Jääteen
valmistukseen! Ainekset ovat yksinkertaiset:
Noin litra vettä
Kaksi tai kolme pussia hedelmäteetä
Puoli desiä sokeria
Desi appelsiinimehutiivistettä
Yhden sitruunan mehu
Jääpaloja

PEKKA TORVINEN

Valmistuskin on yksinkertaista. Ensin
kiehautetaan vesi ja sitten annetaan teen
hautua kymmenen, viisitoista minuuttia. Itse
olen käyttänyt lähestulkoon aina Nordqvistin
Karibian aurinko -teetä, mutta myös
esimerkiksi Liptonin eri hedelmäteelaadut
kelpaavat. Ja vaihteluhan virkistää aina, joten
jos pidit ensimmäisestä satsista, harkitse silti
toisen satsin tekemistä jollain toisella
teelaadulla! Kun teetä on haudutettu
tarpeeksi, lisätään sokeri ja sekoitetaan niin
että se sulaa teehen. Tämän jälkeen
annetaan teen jäähtyä jääkylmäksi. Eli toisin
sanoen ensin noin tunti huoneenlämmössä ja
sitten toinen tunti jääkaapissa. Lopuksi
lisätään appelsiinitiiviste ja sitruunan mehu ja
voilà! Jäätee on valmis juotavaksi. Jääpaloja
saa lisätä omien mieltymysten mukaisesti.
Lisäksi jos juomasta haluaa todella
sitruunaista, voi käyttää kahta sitruunaa.
Tätä juomaa ei ole ollenkaan pakko
väkevöittää viinalla, mutta jos sen haluaa
tehdä, niin itse suosisin perinteistä
Koskenkorvaa. Toisaalta jäätee on aina myös
hyvän boolin alku, joten makeammatkin
viinakset varmasti toimivat. Ei muuta kuin
kokeilemaan!
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HÖYRYLAIVALIIKENTEESTÄ
SAIMAALLA JA POHJOIS-KARJALASSA
MATTI LA MELA

Yksi kesään sopiva ääni on höyrylaivan visselin vihellys. Toinen on Saimaan veden kohina.
Ja kolmas on puheensorina markkinakojujen reunoilla. Tässä tekstissä tehdään lyhyt
kurkistus höyrylaivaliikenteen pohjoiskarjalaisille juurille. Vaikka höyrylaivat nopeasti
ajateltuna kuuluvat jonnekin menneille vuosisadoille, eivät Itä-Suomen ympäristöä
määrittävät perustekijät ole juuri muuttuneet. Vedet väylinä tulevat olemaan kehittyvän
teknologian ja kiristyvien päästörajoitusten myötä yhä keskeisemmässä roolissa
tulevaisuuden liikenteelle, matkailulle ja (puu)kaupalle.
Suomen ensimmäinen höyrylaiva laskettiin vesille Pohjois-Karjalassa. Tämä siipirataslaiva oli
Nils Ludvig Arppen (1803–1861) tilaama Ilmarinen, joka aloitti työnsä hinaajana vuonna
1833. Höyrylaivoja oli nähty Suomessa jo 1820-luvulla, kun ruotsalaiset höyrylaivat vierailivat
rannikon kaupungeissa. Turussa olikin esitetty ajatuksia oman höyrylaivan tilaamiseksi,
mutta hanke kaatui huomion kiinnittyessä suurpalon hoitoon. Ensimmäisen höyrylaivan isä
Arppe oli opiskellut Turussa, jossa hän oli saattanut tutustua satamaan saapuneisiin
höyrylaivoihin.
N. L. Arppe tunnetaan liiketoimistaan sahateollisuuden ja raudanjalostuksen aloilla, ja häntä
on jopa kuvattu Karjalan teollisuuden perustajaksi. Arppe palasi lakitieteen opintojen jälkeen
Turusta takaisin kotiseudulleen Kiteelle ja ryhtyi vuonna 1823 lankonsa Johan Fabritiuksen
yhtiökumppaniksi hoitamaan Puhoksen sahaa. Sahatuotteet vietiin etelään Joutsenoon tai
Lappeenrantaan, josta ne ylittivät Salpausselän hevoskyydillä. Ilmarinen oli tehokas ratkaisu
Saimaan järvialueen mutkaisille reiteille: lankkuja kuljettavien purjelaivojen eteneminen oli
usein hidasta ja virtausten vuoksi hankalaa. Taitava liikemies Arppe hakikin Keisarilta
itselleen 50 vuoden yksinoikeutta Saimaan höyrylaivaliikenteeseen ja sai lopulta oikeuden
20 vuodeksi. Ilmarinen tosin lopetti vanhentuneena liikenteensä ilmeisesti jo vuonna 1844.
Saimaan kanavan valmistuminen vuonna 1856 oli merkittävä askel Vuoksen vesistön
paikkakunnille. Kanavan myötä avautui vesiyhteys keisarikunnan pääkaupunkiin Pietariin ja
edelleen merta pitkin myös kaukaisiin kaupunkeihin. Merkittäviksi laivakeskuksiksi kanavan
pohjoispuolella nousivat etenkin Kuopio ja Joensuu, jotka saivat tapulioikeudet vuosina 1858
ja 1861. Saimaan kanavan avautuminen avasi kuitenkin vesireitin ainoastaan Joensuuhun
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saakka. Pohjois-Karjalan talouden kannalta oli tärkeää, että laivayhteys saatiin myös
Joensuun pohjoispuolelle Pielisjärveen. Pielisjoen kanavointia ehdotti vuoden 1863
valtiopäivillä Mikko Heikura, mutta asiaa ryhdytti käsittelemään vasta 1870-luvun alussa:
porvarissäädyn anomus hyväksyttiin vuonna 1874 ja työt valmistuivat kokonaan vuonna
1879. Näin avautui kaukolaivoille kulkureitti aina Lieksaan ja Nurmekseen saakka.
Joensuulaiset kauppiaat ryhtyivät Saimaan kanavan
valmistumisen myötä laivahankkeisiin heti 1850-luvulla.
Merkittäviä joensuulaisia varustajia 1800-luvulla olivat
mm. Parviaiset, Gustaf Cederberg ja A. J. Mustonen.
Esimerkiksi S. Parviaisen ja A. J. Mustosen omistaman
purjelaiva Toivon on sanottu olleen ensimmäinen alus,
joka purjehti Saimaan kanavan läpi. Ensimmäisen
höyrylaivan joensuulaiset kauppiaat tilasivat vuonna
1856. Tilauksen viivästyessä ostettiin aluksia mm.
Pietarista, ja viimein vuonna 1860 valmistui Sovinto,
joka kovan äänensä vuoksi tunnettiin myös nimellä
”Karjalan härkä”.

SAVONLINNAN HÖYRYLAIVA
OSAKEYHTIÖN ”SALAMA”
VALMISTUI VUONNA 1874 JA
KULKI REITILLÄ JOENSUUSAVONLINNA-PIETARI. YKSI
OSAKKAISTA OLI KAUPPIAS P.
PARVIAINEN JOENSUUSTA.
SALAMA UPPOSI TÖRMÄYKSESSÄ
VUONNA 1898 JA ON NYKYÄÄN
MUSEOLAIVANA SAVONLINNAN
MAAKUNTAMUSEOSSA.
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Ulkomerille Saimaan höyrylaivat suuntasivat 1860-luvulla. Vuonna 1865 valmistui
matkustaja- ja rahtilaiva Joensuu, joka kulki Joensuusta Pietariin. Matkaan kului laivalta noin
8 vuorokautta. Ensimmäinen ulkomerellä kulkenut Saimaan höyrylaiva taas oli vuonna 1866
valmistunut Wäinämöinen, joka kävi jo ensimmäisenä purjehduskautenaan Lyypekissä.
Parviaiset olivat osakkaina molemmissa laivoissa. Etelään laivat kuljettivat voita ja
puutavaraa, Pietarista ja Viipurista rahdattiin kaukomaiden satamista saapuneita tavaroita:
konjakkia, punssia, lasitavaraa, kirjoja, kankaita, makeisia..
Höyrylaivayhtiöitä syntyi ja höyrylaivoja tilattiin telakoilta aina 1920-luvun lamaan saakka.
Kaupunkien laivastot, kuten ylipäänsä Suomen laivastot, koostuivat kuitenkin vielä pitkään
pääosin purjelaivoista, sillä liikkuminen suurilla selillä ja merillä sujui myös purjein. Vuonna
1870 purjelaivoja oli Joensuussa 30 kappaletta, höyrylaivoja 9. Vuosisadan vaihteessa
näiden alustyyppien lukumäärät olivat 81 ja 14. (Purjelaivojen määrän suurta kasvua selittää
kaukokaupan kasvun lisäksi se, että tilastoon on laskettu mukaan myös lotjat.) Höyrylaivat
kasvattivat lukumääräänsä tasaisesti, mutta rautateiden rakentamisen myötä Kuopion ja
Joensuun tavara- ja matkustajaliikenne siirtyi enenevästi raiteille ja höyrylaivaliikenteen
keskipisteeksi tuli vuosisadan taitteen jälkeen Savonlinna. Paikallinen laivaliikenne ja
junaliikenne kuitenkin tukivat toisiaan autoliikenteen läpimurtoon toiseen maailmansotaan
saakka: raiteita pitkin ei päässyt joka kolkkaan. Uitto taas säilyi tärkeimpänä raakapuun
kuljetusmuotona 1960-luvulla saakka, jonka jälkeen puukuljetukset siirtyivät yhä
voimakkaammin maanteille.
Laivoilla kulki tavaran lisäksi myös matkustajia. Pietarin matkustajaliikenteen
kasvun myötä ja kilpailun lisääntyessä Itämerellä ryhdyttiin 1880-luvulla
muokkaamaan laivoja vastaamaan paremmin matkustajien tarpeisiin. Joensuusta
Pietariin kulkeneeseen Salamaan rakennettiin lisää hyttejä (makuukapasiteetti
nousi 12 matkustajasta 60:een) ja sisätiloja suurennettiin sekä tehtiin
viihtyisämmiksi. Vuonna 1892 kulki Salaman reitillä kolme muutakin matkustajaalusta: Kaleva, Sampo ja Wäinämöinen.
Oma lukunsa on ympäri Saimaata syntynyt paikallisliikenne. Osa höyrylaivoista, tai
höyryveneistä, kuljetti matkustajia maaseudun laitureilta kaupunkiin tai välitti
vuokrattavia huvi- sekä tilausristeilyjä seuroille, yhdistyksille ja tapahtumia varten.
Varsinainen matkustajaliikenne eriytyi 1800–1900-lukujen taitteessa. Kasvavien
matkustajamäärien vanavedessä syntyi Saimaalle uusi alustyyppi, joka oli
monikantinen, vakaa ja kulki matalissa vesissä. Näissä Saimaan valkokyljissä oli
hyttejä, ravintola- ja salonkitiloja turistien tarpeeseen, mutta ne tarjosivat myös
halvempia pilettejä torimatkalaisille. Paikallisten asukkaiden lisäksi valkokyljet ovat
kuljettaneet ja majoittaneet matkailijoita Saimaan vesillä aina nykypäivään saakka,
osa laivoista on ankkuroitu ehkä lopullisesti satamiin ravintolalaivoiksi.

10

Myös Karjalaisen osakunnan retkeläiset
ovat
matkanneet
höyrylaivoilla
kulkiessaan kotiseudullaan. Vuonna 1909
Karjalainen osakunta vietti kesäjuhlaansa
Impilahdella. Juhlijoiden pääjoukko
saapui juhlapaikalle Karjala-laivalla 27.
kesäkuuta. Laatokka-lehden mukaan
välillä kuljettiin soutuvenein, välillä
Homman hinauksessa ja paluumatka
Sortavalaan taitettiin Janaslahdella. Vesija rautateiden yhteistyö tulee hauskasti
esiin juhlien viimeisen ohjelmanumeron
myötä: viimeisen juhlapaikan, Wälimäen
tehtaan rantaan kulkivat kiskot ja juhlien
päätteeksi tämä rantaan johtava kolmen
kilometrin pituinen rata lasketeltiin
tavaravaunuilla.
Höyrylaivat saavat nykypäivän näkökulmasta
nostalgisen ja romanttisen sävyn: laivat
tuntuvat edustavan vanhaa ja hidasta aikaa,
Saimaan laineiden liplatusta ja vaaleapukuisia
kesäturisteja. Aikalaisille höyryvoima oli
kuitenkin ennen kaikkea taloudellinen
mahdollisuus, myöhemmin välttämättömyys,
kun kauppatavarat tuli saada markkinoille ja
kylien asukkaiden piti päästä kaupunkiin. Tätä
taloudellista toimintaa rajoittivat luonnonolot
kuten veden korkeus, jäiden tulo, tuulet sekä
karikot, mutta myös ulkopuoliset ehdot:
aikataulut suunniteltiin niin, että laivat
saapuivat toreille juuri niiden avautuessa tai
että ne eivät irrottautuneet laiturista ennen
iltajunan saapumista. Laivan kansilla taas
tiivistyivät ihmisten toiveet ja tarpeet, jotka
näkyivät tilan jakautumisena osiin. Alakannet
saattoivat olla ääriään myöten matkustajia ja
reput tuli pitää sylissä, kun rahti täytti muun
kansialan, eikä kolmannen luokan lipulla ollut
asiaa väljemmille yläkansille.

HÖYRYLAIVOJEN KULKUAIKATAULUT JULKAISTIIN
SANOMALEHDISSÄ: KUVASSA KARJALATARLEHDESSÄ KESÄKUUSSA 1884 ILMESTYNEET
WÄINÄMÖISEN JA SALAMAN AIKATAULUT.

11

Nykyään vesireitit voitaisiin jälleen nähdä
taloudellisena mahdollisuutena. Päästötavoitteiden
myötä juna- ja laivaliikenteen yhteistyöstä saattaa tulla
välttämättömyys. Saimaan Satamat julkaisivat
manifestinsa Saimaan vesiliikenteen tulevaisuudesta
viime toukokuussa, kun Saimaan kanavan
vuokrasopimus
uusittiin.
Manifestissa
peräänkuulutetaan laajempaa yhteistyötä Suomen ja
Venäjän viranomaisten ja yritysten välillä. Kaksi
teemaa
vilahtaa
tekstissä:
ensinnäkin
biopolttoaineiden kuten hakkeen kuljetusmäärien
ennustetaan kasvavan, toinen kehitettävä osa-alue on
matkailu.
Nostalgia käy jo nyt hyvin kaupaksi. Yhä tärkeämpää
olisi punnita muita taloudellisia mahdollisuuksia, joita
Saimaan järvialueen jo olemassa olevat vesiväylät
tarjoavat.
Kirjallisuutta:
-Jaatinen, Toimi (toim.): Saimaa-kirja, 1991.
-Karttunen, K. I.: Saimaan vesistön höyrylaivaliikenteen 100-vuotishistoria, 1945.
-Riimala, Erkki (toim.): Navis Fennica. Suomen merenkulun historia, osat I-IV.
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Tällä kertaa emännän erikoinen on
kesäinen mansikkajuustokakku.

Mansikkapannacottakakku
pohja:
200 g Domino Pink -keksejä
50 g voita tai margariinia
täyte:
8 liivatelehteä
2 valkuaista
2 prk (400 g) vaniljarahkaa
½ dl sokeria
5 dl (n. 500 g) mansikkasosetta
pannacotta-kerros:
4 liivatelehteä
2 dl kuohukermaa
3 dl kevytmaitoa
2 rkl sokeria
1 vaniljatanko

Peitä irtopohjavuoan pohja leivinpaperilla.
Murskaa keksit hienoksi rouheeksi. Sulata
voi ja sekoita keksimurujen joukkoon.
Painele seos vuoan pohjalle.
Laita täytteen liivatelehdet likoamaan
kylmään veteen. Vatkaa valkuaiset
vaahdoksi. Sekoita joukkoon vaniljarahka ja
sokeri. Soseuta mansikat. Mittaa 2 dl
mansikkasosetta kattilaan ja kuumenna
kiehuvaksi. Lisää joukkoon liivatelehdet.
Kuumenna seosta hiukan uudelleen, jotta
liivatteet sulavat soseeseen. Sekoita liivatemansikkasose
ja
loput
soseesta
täytteeseen. Kaada vuokaan ja anna hyytyä
jääkaapissa noin 3 tuntia.
Laita
pannacotta-kerrokseen
tulevat
liivatelehdet likoamaan kylmään veteen.
Mittaa kattilaan kuohukerma, maito ja sokeri.
Halkaise vaniljatanko ja laita kattilaan. Keitä
kunnes seos kiehahtaa. Poista vaniljatangon
puolikkaat kattilasta ja kaavi seokseen
siemenet tangon sisältä. Lisää joukkoon
liivatelehdet. Jäähdytä kunnes seos on
kädenlämpöistä (sekoita välillä, ettei pintaan
muodostu kalvoa). Kaada vuokaan täytteen
päälle. Anna hyytyä jääkaapissa noin 3
tuntia.
Irrota hyytynyt kakku vuoasta ja koristele
haluamallasi tavalla.
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Pidän paljon erilaisista juusto/hyydykekakuista sekä niiden leipomisesta. Ne ovat
yksinkertaisia valmistaa, eikä uunia tarvita
useinkaan. Tässä ohjeessa minua kiehtoi
raikkaan
mansikkarahkatäytteen
ja
täyteläisen
pannacottakerroksen
yhdistäminen. Oman kakkuni kohdalla tein
joitakin muutoksia reseptiin. Korvasin
Domino Pink-keksit Digestive-kekseillä,
koska en vaaleanpunaisia keksejä mistään
löytänyt. Täytteessä käytin tavallista
rahkaa, johon lisäsin vaniljasokeria. Tämä
vaihdos sen takia, että valmiiksi maustetut
rahkat ovat paljon kalliimpia kuin
maustamattomat. Koristelussa saa käyttää
vapaasti mielikuvitustaan. Minä kuorrutin
kakkuni koristegeelillä ja strösseleillä.
Lopputulos oli kesäisen maukas!

RIINA PARVIAINEN
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Kesä &
kupliva

CAN VENDRELL CAVA BRUT

Erittäin kuiva, erittäin
hapokas, kypsän sitruksinen,
kevyen mineraalinen

MIIA MARTIKAINEN

MATEUS SPARKLING
BRUT ROSÉ
Erittäin kuiva, keskihapokas,
mansikkainen, hennon
vadelmainen, kevyen
yrttinen

SÖHNLEIN BRILLANT
Vaalea, makeahko,
pehmeän hedelmäinen,
valkoherukkainen
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Kesä on kuplivan juoman aikaa. Suven erilaiset
juhlallisuudet kuten häät ja valmistujaiset, aurinkoiset
piknikpäivät sekä ystävien kanssa seurustelun
kruunaa erinomainen kuohuviini. Skumppaa löytyy
moneen makuun perinteisen vaaleasta hehkuvan
punaiseen, makeasta kuivaan, edullisesta tyyriiseen.
Kesän raikkaita ja huolettomia päiviä voi muistella
ystävien kesken myös talvella: järjestäkää yhdessä
kesämuistopiknik olohuoneessa kylmän viiman
tuivertaessa ikkunan takana!
Kuohuviinin tarjoilussa on muistettava muutama
seikka. Juhlajuomien kuningas tarjoillaan aina
jäähdytettynä;
yleensä
sopivan
lämpötilan
saavuttaminen vie 2-3 tuntia jääkaapissa.
Kuohuviinipullon avaamisessa tulee olla maltillinen,
sillä liian nopeasti avattuna äkillinen painehäviö
aiheuttaa ylikuohumista. Oikeaoppisesti skumppaa
nautitaan tietenkin korkeista ja kapeista, nimenomaan
kuohuviinille tarkoitetuista laseista. Parhaimpien lasien
pohjalla on pieni roso, joka aikaansaa tasaisen,
kauniin kuplavirran.

Kuohuviini tulee nauttia heti
pulllon avaamisen jälkeen.
Samppanjapullonsullkimen
avulla vähintään puolillaan
oleva pullo säilyy
jääkaapissa vuorokauden.
Alkoholittomat kuohuviinit
ovat mainettaan parempia.
Ne ovat usein maultaan
kevyempiä ja lyhyempiä kuin
alkoholilliset kuoharit, mutta
sokerin tai rypälemehun
lisäämisellä prosenttien
tuomaa runsautta voidaan
onnistuneesti paikata.

PANNIER BRUT VINTAGE
GRANDE TRADITION
Makea, keskihapokas,
hedelmäinen, kevyen
kukkainen, hennon
appelsiininen

Erittäin kuiva, erittäin
hapokas, kypsän
hedelmäinen, hennon
yrttinen, kevyen briossinen,
tyylikäs

KUVAT JA LUONNEHDINNAT:
www.alko.fi
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VALINTOJEN VIIDAKKO
Päivämme ovat täynnä valintoja, suuria ja pieniä, tärkeitä ja merkityksettömiä. Punnitsemme
huomaamattamme lukemattomia vaihtoehtoja päivittäin; Raahaudunko kaatosateen
piiskaamassa kesäaamussa arjenharmaalle metroasemalle vai jäänkö lämpimien,
unentuoksuisten lakanoiden väliin jatkamaan haaveilua? Luenko ensi viikon tenttiä varten
ekspansiivisen oppimisen periaatteita vai sukellanko uuden Trendin kiiltäville sivuille?
Murehdinko viisi kiloa ylöspäin kivunnutta vaakalukemaa vai iloitsenko siitä, ettei minun
ainakaan tarvitse nähdä nälkää?
Joskus mitättömiltäkin tuntuvat päätökset voivat olla kauaskantoisia. Varhain aamulla katua
ylittäessään mies olisi jäänyt heittelehtivän auton alle, jota ohjasi sairaskohtauksen kourissa
vapissut kuljettaja. Ennen töihin lähtöä mies käy kuitenkin sittenkin tarkistamassa, jäikö
kahvinkeitin päälle vai ei. Keittiössä piipahtaminen, viisi sekuntia. Viisi sekuntia, yhden
pelastuneen elämän suuruiset seuraukset.
Yksi elämäämme voimakkaasti vaikuttavista päätöksistä on opiskelualan valinta. Eräille
valinta on ollut selvä jo esikoulusta alkaen, toiset pähkäilevät omia urahaaveitaan vuosia,
jotkut täyttävät summamutikassa huolettomina hakulomakkeita ja luottavat kohtalon
ohjaukseen. Monessa tapauksessa opintojen suunta määrittää paitsi mahdollisen tulevan
ammatin, myös aimo palan identiteettiä. Kaikkihan me tiedämme, että humanistit ovat
vihreästi ajattelevia, maailmaa syleileviä idealisteja. Lääkisläiset sympaattisia rillipäitä, jotka
viihtyvät nenä anatomian kirjassa. Teekkarit kaikkea analyyttisesti tarkastelevia, hillittömästi
ryyppääviä nörttejä. Kylterit kylmäkiskoisia, rahan ja optioiden perässä juoksevia ahneita
porvareita. Vai ovatko?
Osakunta on oiva paikka stereotypioiden kumoamiseen. Teemme päätöksiä itseämme
koskien, mutta tapa, jolla kohtelemme kanssaihmisiämme, on myös tärkeä valinta.
Yltiösosiaalinen teekkari, puunhalaaja-kylteri sekä materiaa rakastava pinnallinen humanisti
ovat todistettavasti olemassa. Osakunta on siinä mielessä upea paikka, että jokainen saa olla
ennen kaikkea yksilö opiskelutaustastaan huolimatta.
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KV-TERVEISIÄ
Eräs
merkittävä
ystävyysosakuntien
kanssa
yhteydenpitomuoto
ovat
vuorottaiset vierailut. Joskus juhlien
järjestäminen on muutenkin niin kiireistä
puuhaa, että molemmilla osapuolilla
kutsujen lähettäminen jää viime tippaan.
Siksipä
kaikille
osakuntalaisille
muistutuksena
ystävyysosakuntiemme
tärkeimpien juhlien aikataulut:

MIIA MARTIKAINEN

Korp! Vironia
Volber eli vappu:
huhti-toukokuun vaihteessa Tartossa

Helsingkrona Nation
Snörsjöabalen:
yleensä lokakuun ensimmäinen viikonloppu

A!C!, aastapäevakommerss eli vuosijuhla:
marraskuun lopussa Tallinnassa

Västmanlands-Dala Nation
Vårbal:
toukokuussa
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Daamarit
Vierailu Mannerheim-museoon
Itsenäisyyspäivä Osakunnallla
Akateeminen joulukonsertti

2010

20.11.
21.11.
6.12.
10.12.

opiskelijoiden

UNELMATYÖPAIKAT
HUMANISTIT:
VALTIOTIETEILIJÄT:
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEILIJÄT:
KAUPPATIETEILIJÄT:
TEEKKARIT:
OIKEUSTIETEILIJÄT:
KASVATUSTIETEILIJÄT:
TAIDEOPISKELIJAT:

Yliopisto (47 %)
Jokin ministeriö (44 %)
EU (33 %)
Nokia ja Finnair (45 %)
Nokia (50 %)
Jokin ministeriö (51 %)
Yliopisto (45 %)
Helsingin Sanomat ja yliopisto (38 %)
LÄHDE:
City-lehden, Fonectan, Marsin ja Taloustutkimus Oy:n
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