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Pääkirjoitus

Aina välillä käy niin, että elämä ahdis-

minua varten. Silloin kaikki oli vielä uutta

taa. Toisinaan paljon ja liikaakin. Se on

ja ihanaa, elämä oli edessä ja odotti. Ei

yllättävän vaikeaa, elämä siis, varsinkin

tarvinnut vielä ottaa kaikkea vakavasti,

minulle, jolle pienetkin asiat saavat usein

eikä ajatella aikaa, jolloin on tehtävä

suhteettoman suuret mittasuhteet. Ajat-

jotain muuta kuin opiskeltava ranskan

telen ja murehdin asioita liikaa, viime

kielioppia. Tavoitteena oli tehdä kandin-

aikoina lähinnä tulevaisuus on näyttäy-

tutkinto ja lähteä vaihtoon. Niinpä kirjoi-

tynyt epävarmana muumimörkömäisenä

tin kandintyön ja vietin puoli vuotta opis-

varjona mietteissäni. Enkä nyt viit-

kelijavaihdossa. Niiden jälkeen odottikin

taa mihinkään taloudellisiin kriiseihin

tyhjyys ja pelottavana edessä hohtava

Euroopassa, ne eivät onneksi omaa

gradu sekä valmistuminen. Vielä enem-

elämääni

hu-

män kadehdin kuitenkin niitä, joilla on

manistikuplassa horjuta. En osaa tai

kutsumus tai suuri halu ja into tiettyyn

jaksa pelätä sitä, mitä kaikenmaailman

alaan, niitä ketkä tietävät, mitä he halua-

talouskriisit tekevät työtarjonnalle. En

vat tehdä. Miksi minä en yksinkertaisesti

osaa pelätä, sitä ettei oman alan töitä

vain voi haluta opettajaksi?

täällä

akateemisessa

ehkä olekaan sitten tarjolla, kun valmistun. Hah! Kaiken tämän tulevaisuu-

Eräs kaverini totesi hiljattain pääraken-

sahdistuksen takana on tietämättömyys

nuksen unicafen jonossa, että ”tuntuu

omasta alasta, tieto siitä ettei sitä ole.

ihan kuin täällä ois ollut ikuisuuden”.

Tieto siitä, että kohta – aivan liian pian

Hän tarkoitti yliopistoa, ei ruokajonoa,

– minun pitäisi valmistua. Että kohta

kuten itse ensin luulin. Yhdyin ajatuk-

tämän haahuilun on loputtava.

seen. Olen haahuillut, käynyt mielenkiintoisia kursseja ja opiskellut asioita,

Kadehdin fukseja; minäkin haluaisin

jotka tuntuvat omilta. Enkä todellakaan

palata muutamien vuosien takaiseen

ole unohtanut tutustua opiskelijaelämän

aikaan, jolloin opinnot olivat vasta alka-

tärkeimpään antiin; järjestötoimintaan

neet. Silloin sai ihan rauhassa vain tut-

ja juhlimiseen. Olen siis oppinut kirjoit-

kailla ja katsella onko tämä tieteenala

tamaan tieteellistä ranskaa sekä yhtä
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Pääkirjoitus

lailla laulamaan juomalauluja. En tiedä, mihin ne vievät, mutta lohduttaudun ajatuksella, että kielitaidolla sentään on jotain hyötyä. Kyllä
minä sittenkin jotain osaan. Ja mikä tärkeinä, tämä kaikki haahuilu
on minusta aivan erityisen mukavaa! Olen kuitenkin sitä mieltä, että
elämästä pitää nauttia ja on tehtävä asioita, joista itse tykkää.
Yllättävää kyllä, tämän julkaisun päätoimittaminen ei ole vielä alkanut
ahdistaa. Toivottavasti ei alakaan, vaikka niinhän lopulta kaikki osakuntaan liittyvät seikat yleensä tuppaavat tekemään. Mutta nyt kirjoittelu on
uutta ja kivaa! Ahdistuksen tunteita ei myöskään herätä tämän vuoden
Pienen Puukellon ensimmäinen numero, jonne olemme toimituskunnan kanssa saaneet aikaan monia mielenkiintoisia juttuja. Emännän ja
isännän erikoiset palaavat pienen tauon jälkeen, uusi kuraattorimme
sanoo painavat sanansa Q:n palstalla ja saamme lukea seniorijäsenten muistelmia omista aktiivisista osakunta-ajoistaan. Uutuutena joukkoon liittyy koukuttava jatkokertomus, joka on kerrassaan vertaansa
vailla. Lisäksi tutustumme osakunnan virkailijoihin ja saamme tietää
kuka inhoaa maksamakkaraa ja kuka rakastaa korkeavyötäröisiä
alushousuja.
Ei anneta ahdistuksen vallata mielen syövereitä, ei olla tylsiä, vaan
nauttikaamme elämästä ja kaikenlaisista kekkereistä, joita vuosi tuo
tullessaan.
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Q:n -palsta
Osakuntavuosi

on

jälleen

Antti Saarelainen
tomaksi. Kuraattorin tehtäviin ei mielestäni enää tänä päivänä kuulu asioiden

polkaistu

läpinuijiminen ja omien kantojen väkinäin-

vauhtiin. Osakunnan tiukkaakin tiukem-

en läpivienti.

massa vaalikokouksessa allekirjoittanut
valittiin uudeksi kuraattoriksi seuraavaksi

Mitä tähän hommaan sitten mielestäni

kaksivuotiskaudeksi. Kun tämä tapahtui,

kuuluu? Ensisijaisesti kuraattorina haluan

ajattelin jotensakin siten, että ”hienoa, nyt

toimia asioiden mahdollistajana. Omalla

olen suuri ja mahtava kuraattori”! Voisin
tehdä mitä vaan milloin vaan.

toiminnallani pyrin olemaan tukena sille,

Valta tuo kuitenkin mukanaan vastuun.

luavat. Olen jo ”ännännen” vuoden opis-

mitä osakunta ja sen jäsenet oikeasti hakelija, ja tiedän, että en välttämättä ole

Viime aikoina minun on täytynyt miettiä

enää ajan tasalla siitä, mistä nuoremmat

mitä oikein tahdon kuraattorikaudeltani.

opiskelijat ovat kiinnostuneita. Onneksi

Mihin suuntaan siis haluan osakuntaa

osiksella löytyy paljon aktiiveja ja virkaili-

viedä? Onhan luonnollista, että mihin

joita, jotka asioista jotain tietävät. Näille

”kärkivirkailija” menee, sinne osakunta

ihmisille haluan toiminnallani antaa mah-

seuraa... Vai onko asia sittenkään niin?

dollisuuden toteuttaa itseään.

Ryhdyin pohtimaan asiaa kuraattorin-

Miten sitten homma hoidetaan käytän-

vaihtokaronkassa, kun hillittömän juomis-

nössä? Totta puhuen en ole vielä lyönyt

en ja syömisen keskellä inspehtori-Dennis

toimintamalliani lukkoon. Joka tapaukses-

pyysi puheenvuorossaan jonkinlaisia su-

sa on varmaa, että paljon riippuu virkaili-

untaviivoja osakunnan kehittämiseen. En

joista ja siitä, että he uskaltavat avata su-

tuolloin osannut sanoa asiaan juuta enkä

unsa, kun aihetta on. Asiaan liittyy myös

jaata. Jouduin turvautumaan perinteiseen

vastuun antaminen ja sen kantaminen.

ympäripyöreään juhlapuhejulistukseen ja

En aio olla päällepäsmäröimässä ketään,

muuhun kiertelyyn. Toisaalta voi miettiä,

mutta samalla haluan tehdä loppuun asti

tehdäänkö suuria linjauksia todellakin sitsipöydässä pikkuhiprakassa?

sen minkä lupaan.

Asiaa mietittyäni olen tullut siihen tulok-

No niin. Tällä kertaa q-palstasta tuli näemmä kovin raskas julistus. Lupaan tasapa-

seen, etten halua viedä osakuntaa mi-

inottaa asiaa ensinumerossa julkaise-

hinkään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,

malla jotain kepeää. Ehkä kirjoitan Pekan

että haluaisin säilyttää kaiken ennallaan,

mieliksi vaikka rainiksesta...

pikemminkin päinvastoin. Haluan tehdä
sen sijaan itseni suurelta osin tarpeet-
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Minna Varpiola

Osakuntamuistoja vuosituhannen vaihteesta

Kuva: Karjalainen Osakunta

Tulin osakuntaan vuonna 1999 ja minun osakuntamuistoni liittyvät hyvin vahvasti Liisankatuun eli silloiseen osakuntatilaan. Liisankatu 17 B 13 oli vuosituhannen taitteessa
minulle kuin toinen koti, jossa tuli vietettyä aikaa parhaimmillaan lähes jokaisena viikon
päivänä. Osakunta oli päästetty hieman nuhjuiseen kuntoon, mutta se oli kaikesta huolimatta kotoisa. Sinne oli hyvä tulla ja siellä oli aina tuttuja, oli päivä mikä tahansa.
Osakuntatilan lisäksi toinen ja vielä tärkeämpi asia osakunta-ajoilta ovat mahtavat ihmiset, joista olen saanut elinikäisiä ystäviä. Osakuntalaisten kesken oli lämminhenkinen
tunnelma ja hyvä yhdessä tekemisen meininki. Jokainen sai olla juuri sellainen kuin
oli. Minun mielestäni oma fuksivuosikertamme 1999 oli maailman paras ja aktiivisin.
Osakunnan lukuisista kerhoista minulle läheisin ja rakkain oli teatterikerho.
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Osakuntamuistoja vuosituhannen vaihteesta

Kuva: Karjalainen Osakunta

Kuulostaa ehkä omituiselta, mutta nautin aikanani valtavasti myös osakunnan kokouksissa istumisesta. Ne olivat mielenkiintoisia ja opettavaisia sosiaalisia tilaisuuksia. Kokousten jälkeen mentiin yleensä ravintola Zinnkelleriin kokouskaljalle parantamaan maailmaa ja juttelemaan niitä näitä. Sittemmin kokouksissa istuminen on tullut enemmän kuin
tutuksi, joten tuttuja tapaa mieluummin suoraan kahvikupin tai kaljatuopin ääressä ilman
parin tunnin lämmittelyä kokouksessa.
Meidän aikanamme herra- ja daamipäivälliset olivat ehdottomasti vuoden hauskimpia
juhlia. Erityisen lämmöllä ja hihityksensekaisilla tuntemuksilla muistelen herrapäivällisiä,
joissa teemana oli Ruotsinlaiva. Olimme loihtineet daamien kanssa aivan upeat ruoat
ja ohjelman koristeluineen ja rekvisiittoineen. Oli risteilyemäntä, kapteeni, ruotsalaisia
kuuluisuuksia kuten Björn Borg, buffetruokailu ja tietenkin kohtalokas juomabuffet. Tähtiartistina esiintyi Anita Hirvonen tanssityttöineen. Herrat pääsivät myös vierailemaan
komentosillalla, joka sijaitsi Liisankadun puolella olevalla parvekkeella.
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Osakuntamuistoja vuosituhannen vaihteesta

Ihmettelen vieläkin, mistä ihmeestä kaikki ne ideat kumpusivat ja miten täysillä kaikki
heittäytyivät rooleihinsa. Meillä oli niin hirrrrrveän hauskaa ja-ja-ja-ja-ja loppuillasta olimme hirrrrvittävän humalassa. Mutta, kuten aina Liisankadulla, noin klo 22 juhlat loppuivat ja siirryimme kuuliaisesti jatkamaan juhlia jonnekin muualle jättäen kerrostalon
asukkaat nauttimaan viikonloppurauhasta.
Musiikillisesti erittäin epälahjakkaana löysin oman ilmaisullisen kotini osakunnan teatterikerhosta. Teimme näytelmiä ja sketsejä lähes kaikkiin osakunnan juhliin. Voin kertoa,
että me ihan oikeasti harjoittelimme paljon ja hioimme esityksiämme, vaikkei se kaikkien
mielestä siltä näyttänytkään. Huvittavin kommentti esityksiimme liittyen kuului jotenkin
näin: ”Eihän teidän tarvitse harjoitella! Menette vaan lavalle ja olette hauskoja, niin kuin
aina ennenkin”. Ikään kuin kymmenet ja sadat harjoitustuntimme eivät olisi näkyneet
missään…
Osakuntaan liittyy niin paljon hyviä muistoja, toisaalta myös paljon vakavia asioita.
Omana osakunta-aikanani huolta aiheutti itse tila ja siihen liittyvät käyttörajoitteet sekä
korkeat huoneistokustannukset ja B14, tuo mystinen kirjainyhdistelmä, joka oli silloin
jokaisen osakunnan kokouksen esityslistalla.
Liisankadun tilat sijaitsivat asuinkerrostalossa ja ymmärrettävästi osakuntaelämä ei
voinut olla aiheuttamatta tiettyä naapuriepäsopua. Kukapa tahtoisi kolmea 100-200
jäsenistä opiskelijajärjestöä naapurikseen. Milloin tuli kirjallista tai suullista valitusta, hallituksen huomautusta ja joskus jopa uhkauksia huoneiston haltuunotosta.
Tiettyjen käyttörajoitusten lisäksi vanhan, arvokkaan kiinteistön remontit ja niistä aiheutuneet kustannukset nakersivat pahoin Liisankadun osakuntien kassavaroja 2000-luvun
alussa. Tuolloin aloimme vakavasti suunnitella muuttoa takaisin Uudelle Ylioppilastalolle
tai muihin HYYn tarjoamiin tiloihin. Varsin pitkällisen prosessin ja katkerien HYY-poliittisten tilataistelujen jälkeen osakunta muutti vuoden 2009 alussa Domus Gaudiumille.
Niin Liisankadun Osakunnista tuli DG:n Osakuntia. Oli mahtava kokemus olla kuraattorina mukana muuttoprosessissa ja uusien tilojen käyttöönotossa. DG:llä osakunnan
on nyt hyvä olla.
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Osakuntamuistoja vuosituhannen vaihteesta

Kuva: Karjalainen Osakunta

Osakuntamuistojeni sarja alkaa tosiaan vuodesta 1999 ja tulee varmasti
jatkumaan pitkälle tästä eteenpäin. Osakuntaelämä ei lopu opintojen
päättyessä vaan jatkuu senioritoiminnan kautta läpi koko elämän, jos
näin haluaa. Osakuntatilaisuuksissa on yhä edelleen hyvä olla, ja niissä
tapaa aina tuttuja, oli kyseessä sitten seniorien tai civisten järjestämä tapahtuma. Osakunta on ollut jo yli 10 vuoden ajan erityisen tärkeä yhteisö
minulle. Toivon, että siitä muodostuu samanlainen taustavoimavara
myös nykyosakuntalaisille.
Minna
ps. Niin se B14. No, se oli Liisankadun osakuntatilan vieressä sijaitseva,
osakuntien omistama solukämppä, jota pidettiin vuokralla. B14:ään liittyi
omat ongelmansa, mutta se onkin sitten jo aivan toinen tarina…
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Isännän ihmeellinen
Joonas Vaittinen

Cocktailien alkulähteillä - osa 1/2: Sour

Souria kutsutaan usein kaikkien cocktailien äidiksi. Kyseinen cocktailtyyppi on mainittu
jo vuonna 1862 Jerry Thomasin klassikkoteoksessa How to Mix Drinks. Siinä missä
monet muut tämän aikakauden juomasekoitukset kuten julepit, slingit sekä smashit ovat
kadonneet aikakausien saatossa, on isoäitiemme suosikki viski sour mahdollista tilata
mistä tahansa cocktailpaikasta vielä tänäkin päivänä. Tilaamalla viski sourin voi myös
luotettavasti arvioida baarimikon taidot: jos baarimikko ryssii viski sourin valmistuksen,
ryssii hän joka ikisen muunkin cocktailin.
Viskin valinta:
Viski sourin maku tulee paitsi tuoreista sitruu-

Kuva: Joonas Vaittinen

noista, happaman ja makean täydellisestä
tasapainosta sekä oikeaoppisesta valmistuksesta, myös viskityypin valinnasta. Jo vanhimpien tunnettujen viski sourin reseptien aikaan käytiin kiivasta debaattia kanadalaisen
ruisviskin (esim. Canadian Club) ja bourbonin
(esim. Jim Beam) välillä, eikä "oikeasta"
viskityypistä ole vielä tänä päivänäkään yksittäistä mielipidettä. Selvää kuitenkin on, ettei
iäkästä viskiä kannata souriin tuhlata, sillä
sitruuna ja sokeri peittävät niiden arvokkaat
vivahteet. Myös voimakasaromisia viskejä
kuten Jack Daniels tai Islayn viskit kannattaa
välttää; blendatut viskit kuten skoteista Chivas Regal ja irkuista Jameson sopivat cock-

Viski sour tarjoiltuna epätyypillisesti liköörilasista sekä
havannalainen sikari

taileihin single maltteja paremmin. Ovatpa jotkut kokeilleet sourissa myös
moderneja japsiviskejä, kuten Suntorya ja Nikkaa. Tärkeintä onkin löytää
omille makunystyröille mieluisin sour-viski.
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Isännän ihmeellinen
Variaatiot:

Viski sour

Sourista on olemassa tuhansia ver-

•

4cl Viskiä

sioita - niin monta kuin maailmassa

•

2cl Juuri puristettua sitruunamehua

•

1,5cl Arabikumisiirappia (korvikkeeksi käy kotitekoinen sokerisiirappi)

•

on erityyppisiä viinoja, happamia sekä
makeita:
- Boston viski sour: aineksiin lisätään
raaka valkuainen, joka toimii emulgaattorina sekä vaahdottaa juomaa kivasti.
- Daiquiri: viinana rommi, happamana

Hifistelyyn: puolikas appelsiiniviipale sekä maraschinokirsikka

limemehu.
- Caipirinha: viinana cachaca, happa-

Valmistus:

Ainekset ravistetaan jääpalojen kanssa
sekaisin shakerissa, josta nesteet kaadetaan jääkylmäksi esiviilennettyyn pieneen viskilasiin. Lasina voi käyttää mitä
tahansa muutakin lasia, jonka vetoisuus
on n. 1dl (vajaiden lasien tarjoilu tulkitaan kusettamiseksi). Arabikumin tehtävänä on vähentää veden pintajännitystä
ja toimia sakeuttamisaineena, mutta
homma skulaa myös kotitekoisella siirapilla. Siirapin valmistus: laita läjä sokeria tilavuusmitalliseen astiaan. Kaada
päälle tilkkanen kuumaa vettä, kunnes
siirapin tilavuus on sama kuin sokerin
tilavuus oli (aluksi tilavuus pienenee).
Jos kaikki sokeri ei meinaa liueta, sekoita lientä. Jos kuumaa vettä ei ole
saatavilla siirapin valmistusta varten,
voi siirapin korvata liottamalla ruokalusikallinen sokeria huonelämpimään
sitruunamehuun ennen ravistamista.

mana puolikas limetti leikattuna 4 viipaleeksi.
- Margarita: viinana tequila, makeana
cointreau (tai triple sec). Tarjoillaan
margaritalasissa, jossa suolattu reunus.
-

Cosmopolitan:

viinana

vodka,

makeana cointreau, puolet sitruunasta
korvataan kaksinkertaisella määrällä
karpalomehua. Tarjoillaan martinilasissa.
- Pienestä Puukellosta 1/11 tuttu White
Lady: viinana gini, makeana Cointreau,
jotkut lisäävät juomaan myös valkuaisen ja kermaa. Tarjoillaan martinilasissa.

Lisätietoa viski sourista:
http://www.bar-blog.com/the-whisky-sour-a-definitive-guide/
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Emännän erikoinen
Riina Parviainen

Porkkanamuffinit

Kuva: Riina Parviainen

Tällä kertaa reseptistä vastaa poikkeuksellisesti päätoimittaja
Näiden maukkaiden muffinien jujuna on porkkana, jonka
ansioista taikinasta tulee kuohkea ja mehevä. Parhaalta
ne maistuvat yhdessä tuorejuusto-tomusokerikuorrutteen kanssa, joten älä missään nimessä unohda sitä!
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Emännän erikoinen

Vinkkejä:
–

Jos teet muffinit pienemmissä

Aineet:
•
4-6 (n. 300g)

porkkanaa

vuoissa, vähennä paistoaikaa, etteivät

•

4 dl

vehnäjauhoja

muffinit kuivu liika. Niiden on tarkoitus

•

3 dl

sokeria

•

2 tl

leivinjauhetta

•

1½ tl

kanelia

tuman mukaan. Kuorrutus ei saa olla li-

•

¾ dl

mantelirouhetta

ian löysää, jolloin se valuu pois muffinien

•

100 g

leivontamargariinia

•

3

kananmunaa

olla meheviä, eikä liian kiinteitä.
–

Tomusokerin ja sitruunamehun

määrää kuorrutuksessa voi muuttaa tun-

päältä.
–

Erityisen

kauniita

muffineista

saa värjäämällä kuorrutuksen elintarvikevärillä tai mehulla ja koristelemalla

kuorrutus:
1 rasia (180g)
toa

maustamatonta tuorejuus-

1-2 dl

tomusokeria

1 tl

vanilliinisokeria

vähennä sitruunamehun määrää kuor-

1-2 rkl

sitruunamehua

rutteessa tai jätä se kokonaan.

12 kpl

isoja muffinivuokia

esimerkiksi

mantelirouheella,

sitruu-

nankuorisuikaleilla tai strösseleillä. Jos
käytät

Valmistus

1. Kuori ja raasta porkkanat hienoksi raasteeksi. Sekoita kuivat aineet keskenään. Sulata rasva.
2. Riko kananmunien rakenne ja sekoita joukkoon rasva sekä porkkanaraaste. Lisää kuivat
aineet sekoittaen. Jaa taikina muffinivuokiin.
Paista 200 asteessa noin 20 minuuttia.
3. Sekoita kuorrutusaineet keskenään ja päällystä jäähtyneet muffinit kuorrutuksella.
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nestemäistä

elintarvikeväriä,

Katri Parviainen

Kuraattorinvaihtokaronkka
Kuva: Juho Eskelinen

Eräänä tammikuisena lauantaina maailmanlopun
vuonna 2012 juhlisti Karjalainen osakunta kuraattorinvaihtokaronkkaa. Vuoden ensimmäiset sitsit
sujuivat tutulla railakkaalla tyylillä, tyylillä jonka
vain karjalaiset taitavat. Sitsit olivat myös uuden
emäntämme Pekan ensimmäinen taidonnäyte
emännöimisen saralla. Juhlien menu koostui lohicevichestä, naudan paistista ja kermaperunoista
tai bataatti-vuohenjuustokeitosta sekä jälkiruoasta, jonka tarkoituksena oli olla vehnäolutjäädyke
mutta joka tarjoiltiinkin vehnäolutpirtelönä (rakenteesta viis, maukasta oli!). Ruokia saatiin hieman
odotella, joten uudella emännistöllämme ajoitus
ei ollut vielä aivan hallinnassa. Odotellessa ruokahalu kuitenkin vain kasvoi ja kun ruoat lopulta
saapuivat, katosivat ne ainakin omassa pöytäseurassani nopeasti lautasilta. Väitän siis, että
ruoat olivat erittäin maukkaita.
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Kuva: Juho Eskelinen

Kuraattorinvaihtokaronkka
Kuva: Juho Eskelinen

Alun pienen kankeuden ja odottelun jälkeen raikasivat perinteiset juomalaulut
pian ja tunnelma kohosi nopeasti. Puhe ja nauru pulppusivat. Mielipiteitä muun
muassa presidenttiehdokkaista vaihdettiin. Keskustelu oli ajoittain kiivasta.
Lisää kansaa Suomeen, lisää Suomea päälle maan lienee jopa inspiroinut
jonkun heittämään ilmoille kommentin ”Ruotsi voitas valloittaa”.

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

Pian oli aika seremonian, jota olimme tulleet juhlistamaan. Kaksintaistelua, ilotulituksia tai räiskettä emme vallan vaihtuessa saaneet nähdä, vaan valtikka vanhalta kuraattorilta uudelle vaihtui leppoisasti. Uuden kuraattorimme Antin virka
kyllä alkoi vauhdikkaasti hänen melkein heti kadottaessaan Raulilta saamansa
kuraattoripinssin. Voimme siis hyvällä syyllä odottaa uuden kuraattorimme hoitavan virkansa ohella myös juhlimisen varsin moitteettomasti.

15

Kuraattorinvaihtokaronkka
Noin pöytäosuuden puolessa välissä keräsi isännistön perinteinen drinkkikilpailu ihmiset
paikoiltaan seuraamaan jännittävää kilpailua ison pöydän ympärille. Tuomaristosta löytyi
arvovaltaisia jäseniä entisestä kuraattorista entiseen emäntään. Kuusi kilpailijaa testasi
taitojaan suhteellisen tasaväkisessä kilpailussa, jossa suoria kommentteja kilpailijoiden
yritelmistä ei säästelty. ”Tuoksu antaa olettaa parempaa kuin on”, ”hammastahnamainen”, ”inspiraation puute”, kuului tuomariston suunnalta. Drinkkejä kuitenkin myös tasapuolisuuden nimissä kehuttiin vuolaasti: ”kaikkein paras”, ”hyvä tuoksu ja viinainen maku
= 10”, ”sädehtivä aurinko”. Tiukan mittelön lopuksi pisteet laskettiin ja voittajaksi selviytyi
toinen uusista isännistämme; Leena. Leenan viskipohjainen juoma ihastutti tuomariston
enemmistöä, Leenan todistaen näin kykynsä olla toinen isännän kopin uusista haltijoista.
Kuva: Juho Eskelinen

Konferenssitauot rytmittivät juhlaa, mutta
taskumattien ja isännänkopin antimet eivät
riittäneet. ”Lisää viiniä!” huusi eräskin sitsaaja. Ja viini virtasi. Niin virtasi myös
erään apuisännän mukanaan tuoman absinttipullon sisältö. Vaikutuksetkin olivat
loppuillasta nähtävissä.

Kuva: Juho Eskelinen
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Kuraattorinvaihtokaronkka
Kuva: Juho Eskelinen

Lopulta jatkot alkoivat heti suoraan (pitkän) pöytäosuuden jälkeen puolen yön tienoilla.
Isännät myivät juomia, tanssilattialla kävi (melkein jopa) kuhina. Illan ja yön vähitellen
hälvetessä ja aamun alkaessa sarastaa kävi juhlakansa yhä harvalukuisemmaksi. Vessaan nukahdettiin, takseja kutsuttiin. Eräskin juhlija etsi kuumeisesti kadonnutta aveciaan, kunnes puhelimen pirinä herätti tämän pytyltä. Bilebiisit vaihtuivat hitaisiin; Selvä
Kuva: Juho Eskelinen

päivä My heart will go on:iin. Lopulta
tanssilattiaa kulutti enää harva sukkapari.
Isännät siivoilivat ja hiljalleen Ilotalo vajosi
taas sunnuntaiseen hiljaisuuteensa. Vuoden ensimmäiset sitsit olivat ohi.
”Ei tää oo ihmisen juomaa”, sanoi eräs
ystäväni absintista. ”Ei tää oo ihmisen
hommaa”, voisi joku tokaista karjalaisten
juhlimisesta. Onneksi me kaikki tiedämme,
että karjalaiseen tapaan juhliminen, se jos
joku, se on meidän karjalaisten hommaa.
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Heikki Karvinen

Parketti tömisee ja laitaa kaatuu
Kuva: Juho Eskelinen

Aikuisen pitäisi harrastaa vähintään 1 h 15 min rasittavaa liikuntaa viikossa1). Kuinka
paljon SINÄ harrastat?
Jos vastaus on noin 15 min bussin perässä juoksemista, puuttuvan tunnin saat helposti
saapumalla DG:n osakuntien yhteiseen sählyvuoroon. Sisäliikunta tuntuu vielä houkuttelevammalta, kun katsoo lämpömittaria: kirjoitushetkellä ulkolämpötila on –27 °C. Vain
hurjimmat viikingit viitsivät lähteä ulos juoksentelemaan.
Kuva: Juho Eskelinen

1)

Duodecim terveyskirjasto: Liikunta on lääke (aikuisten liikunta –suositus). URL: www.duodecim.fi
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Parketti tömisee ja laitaa kaatuu

Kuva: Juho Eskelinen

Sähly on monipuolinen laji, joka kehittää kuntoa, yhteistyökykyä ja päätöksentekonopeutta: miettimisaikaa ei ole paljon, kun päälle on ryntäämässä kaksi karskia pakkia. Eli sähly kehittää juuri niitä kykyjä, mitä jokaisessa työilmoituksessa
etsitään. Lisäksi sählyn harrastus on huomattavasti halvempaa kuin erään toisen
samantyyppisen mailapelin.
Keskiviikkoisin klo. 21 Kumpulassa parketti tömisee ja laitaa kaatuu, kun pelit
pärähtävät käyntiin. Otteluiden ”korkea” taso vaatii kaikilta pelaajilta kykyä juosta, ja hyvä silmä-käsikoordinaatio lasketaan eduksi, koska kevyellä ja pyöreällä
pallolla on taipumus pomppia. Hetken sohimisen jälkeen peliväline on taas liikkeellä. Pelaajien määrä vaikuttaa merkittävästi pelin tempoon, sillä ilman vaihtoja
paras terävyys pyrkii katoamaan puolen tunnin jälkeen. Siitä huolimatta peli on
kovaa ja useimmiten vielä reiluakin, vaikka pieni kontaktipeli kuuluu asiaan.
Pelit pyrkivät jatkumaan vielä summerin soituakin, sillä jokainen haluaa olla
se, joka tekee viimeisen maalin. Tunnin mittelön jälkeen saunaa tuntuu hyvältä
ajatukselta. Peleistä jääneet vammatkin ovat yleensä vain henkisellä puolella.
Onneksi häviön pystyy kuittaamaan heti seuraavalla kerralla.
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Katja Orpana

Uusi sielu

1.Miksi tulit osakuntaan?
Yliopistoon sisäänpäästyä postiluukusta kolahti
osakunnan pamfletti ja siitä se ajatus
sitten lähti.
2.Ensimmäiset muistot osakunnasta?
Räty, Räty, Räty.
3.Viestiä vanhoille sieluille?
Vos estis lux mundi.
4.Vallila vai Patola?
Latokartano(piste).
5. Helsingin parhaat ja huonoimmat puolet?
No, lähimpään postiin ei ole linnuntietä kolmeakymmentä kilometriä. Mutta mikäli
taivaalta tulee jotain ihmeellistä valkeaa ainetta ja
tie jäässä niin lahdentietä pitkin
sinne kestää silti vähintään tunti(mikäli siis pääsee perille). Talvi kun yllättää aina
kehän autoilijat, tuleehan se aina niin yllättävästi
heti syksyn jälkeen. Ja tietysti se
kirottu "loska ja tumma taivas" yhdistelmä aina
joulusta melkein heinäkuun loppuun asti...
6.Ketä haastatella seuraavaksi?
Antti Rätyä.
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Nimi: Ilja Ratilainen
Ikä: 22
Syntymäpaikka: Polvijärveltä.
YO-kirjoitusvuosi: 2009
Pääaine:
Maatalouden
ympäristöteknologiaa.
Harrastukset: Lehmien
ulko-ja sisäruokinta, sekä
jossain määrin kuvioihin
mahtuu myös
tennistä, juoksemista ja
zumbaa.
Nykyinen asuinpaikka:
Viikissä.
Osakunta-aktiivisuus:
Apuisäntänähän mie.

Vanha pieru

1. Miksi tulit osakuntaan?
Ensisijaisesti asunnon takia, en myöskään
tuntenut oloani kotoisaksi oman koulun
fuksitoiminnassa.
2. Ensimmäiset muistot osakunnasta?
Fuksipiknik, Vallilan 18 m2 asunnon vessa,
virkojen jakaminen kokouksissa "tuijottamalla".

Nimi: Jussi Litja
Ikä: 28
Syntymäpaikka: Joensuu
YO-kirjoitusvuosi: 2002
Pääaine: Mediatekniikka (Aalto-yliopisto)
Harrastukset:

pelit,

ohjel-

mointi, (digitaalinen) ääni, sali,

3. Neuvoja nuorille sieluille?
Pitäkää kerrosbileitä Vallilassa, pitäkää Ulpiana pystyssä ja tietenkin osallistukaa
osakunnan tapahtumiin.

sulkis

4. Vallila vai Patola?
Patola - fukseille Vallila.

isankadun aikoina varakuraat-

Nykyinen asuinpaikka: Vuosaari, Helsinki
Osakunta-aktiivisuus:

Li-

tori, nettivastaava, HTK:n pj,

5. Helsingin parhaat ja huonoimmat puolet?
Hyvää työpaikkatarjonta, huonoa pitkät välimatkat (kaupungin sisällä) - molemmat
verrattuna esim. Joensuuhun.
6. Ketä haastatella seuraavaksi?
En muista ketä on haastateltu edellisissä lehdissä, mutta esim. Antti Saarelainen ja uusi
kappalainen.

21

apuisäntä. Tänä vuonna “jäähdyttelen” OKN:n jäsenenä ja
puolikkaana MPK:n pjnä.

Tuomas Puumalainen

Lieksa - Suomen rasismipääkaupunki 2011

ros

ic
a: M

!

Kuv

!
%
%

rt

lipA

ce C

ffi
oft O

%
#
H

Nuorempana miehen alkuna tapasin viettää kesälomia Lieksan kauniissa maisemissa.
Harva paikka jättää yhtä pysyvät muistot, kuin Pielisjärven kauniit rantamaisemat. Lapsena sitä jaksoi soudella, kalastaa tai uida noilla rannoilla kaiken päivää. Kenties jonain
päivänä vielä palaan noille rannoille omien lapsieni kanssa nauttimaan noista rauhallisista kesäilloista. Tällä hetkellä Lieksaan vetää enää ajoittaiset sukujuhlat ja tulevaisuudessa kenties muutamat hautajaiset.
Tunnustan, etten ollut ajatellut noita kesiä ennen kuin luin uutiset Lieksan suuresta facebook-skandaalista. Ensimmäiset tuntemukset olivat sekoitus tyrmistyneisyyttä ja huvittuneisuutta. Vieläkö tällaisia ihmisiä löytyy nopeasti kansainvälistyvästä suomenmaasta? Vastaus tähän on valitettavasti kyllä, ainakin kymmenkunta. Vaikka kaikki nopeasti
tuomitsevat, syystäkin, rasistiset kirjoitukset, olisi median hyvä myös pureutua koko episodin taustoihin.
Lieksa on kuoleva kaupunki, jos sitä voi enää kaupungiksi sanoa. Väkiluku on tippunut
kuin se proverbiaalinen lehmän häntä jo pitkään ja teollisuus sekä palvelusektori on
vähentänyt väkeä rajusti. Nuoret lähtevät opiskelemaan suurempiin asutuskeskuksiin
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ja vanhukset pikkuhiljaa kuihtuvat pois. Noh, ainakin hautausurakoitsijalla riittää asiakkaita vielä tulevaisuudessa. Työttömyys sekä huonot tulevaisuudenkuvat ovat omiaan
luomaan tyytymättömän ilmapiirin. Tähän tilanteeseen sitten yllättäen ilmestyy kaksisataa Somalian pakolaista katukuvaan. 90-luvun Joensuussa oli hieman samankaltainen
sosiaalinen tilanne, joka silloin ajoi skini-liikettä eteenpäin suuren laman aallonharjalla.
Mainitsin aiemmin tunteneeni lievää huvittuneisuutta lukiessani alkuperäistä uutista
Lieksan facebook-kohusta. Tämä siksi, etten uskonut Lieksasta löytyvän kymmentä facebookkia käyttävää henkilöä kirjoittelemaan rasistisia kirjoituksia. Toki edellinen kommentti on rajusti kärjistetty, mutta pureutuu samalla ongelman todelliseen ytimeen kaikessa hiljaisuudessa. Pelottavaa edes ajatella, kuinka monta kaupunkilaista ajattelee
samansuuntaisesti kuin nämä kymmenen ”sankaria”, mutta eivät jaa tuntemuksiaan sosiaalisen median syövereissä.
Miksi Somalit sitten sijoitetaan Lieksaan? Lieksassa kun ei ole mitenkään erityisesti
mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan tai hankkia elantoansa työtä
tekemällä. Virallinen totuus taisi olla halvat tyhjillään olevat asunnot, mutta jos tämä on
ainoa kriteeri pakolaisten sijoittamiselle, niin asiat ovat todella hullusti hallinnossa ja
asioista päättää koulutettu simpanssi. Seuraavaksi varmaan kokeillaan käänteistä kotoutusta ja lähetetään lieksalaiset vaikkapa Mogadishuun tai määrärahojen puutteessa
tänne Helsinkiin.
Tämän kaiken jälkeenkin tulen Lieksaan mielelläni vielä joskus, mikäli siis paikkakunta
on vielä pystyssä. Kenties itänaapurin matkustusinto tuo kaupunkiin uuden vaurauden
ja mukanaan kansainvälistymisen, jos siis heitä ei kieritellä tervassa ja höyhenissä
heti saavuttuaan. Pielisen rannat, metsät ja luonnon koen mielelläni, suippolakkisten
valkokaapuisten miesten paraatia Pielisentiellä en.
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Pekka Torvinen

Tulevaisuudessa olemme kaikki työttömiä

Kuva: Heikki Karvinen

Työ on ihmisille tärkeä arvo. Se on jopa päämäärä
sinänsä, kunhan sen määrä pysyy siedettävänä. Miksi
töitä ei tarjota kaikille? Miksi eletään yhä ajassa, jossa
tavallinen työviikko on viisi päivää, 40 tuntia ja ylityöt?
Iso osa kokopäivätyötä tekevistä haluaisi tehdä vähemmän töitä, jotta omille projekteille
perheestä postimerkkien keräilyyn jäisi enemmän aikaa. Mitättömän pieni osa ihmisistä
tekee töitä ilokseen. Ihmisten enemmistön kutsumus on jossain muualla kuin toimistotyön turruttavassa kurjuudessa.
Ylivoimainen osa työttömistä puolestaan haluaisi tehdä edes vähän töitä, sillä työ pitää
ihmisen kiinni yhteiskunnassa. Toissijaista mutta toki mukavaa olisi myös, ettei koko
elämää tarvitsisi elää kädestä suuhun.
Maailmassa on valtava määrä erityisesti nuoria ihmisiä vailla töitä. Nuorten työttömyys
on Suomessa yli 20 prosenttia ja Espanjassa 50. Pohjois-Afrikan levottomuudet johtuvat
nuorten suurtyöttömyydestä, eivät sosiaalisesta mediasta.
Suomen työikäisen väestön eli 15-64-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuoden lopussa
noin 69 prosenttia.
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Tulevaisuudessa olemme kaikki työttömiä

Yltäkylläisyyden ja kyltymättömyyden aika
Suomalainen heittää keskimäärin 23 kiloa syömäkelpoista ruokaa roskiin joka vuosi. Ihmisten nurkat täyttyvät turhasta rojusta, ja elektroniikkaa ostetaan jatkuvasti lisää myös
siksi, että vanha hajoaa parissa vuodessa. Ennen tiskikone kesti 25 vuotta, nyt ehkä
viisi.
Työssäkäyvillä ihmisillä on suureksi osaksi liikaa rahaa käytettävänään. Konsumeristinen ideologia kuitenkin pakottaa meidät ostamaan aina uutta, ja siksi tuntuu, etteivät
raha riitä.
Tosiasiassa työssäkäyvät elävät paratiisissa, eikä työttömilläkään Suomessa huonosti
mene. Hanasta tulee puhdasta vettä, ruoka on suhteessa tuloihin halvempaa kuin koskaan ja laatu on yleensä erinomaista. Teetä ja kahvia on aina saatavilla, vaikka tulot
olisivat kuinka pienet. Sairauksia vastaan on antibiootteja ja rokotteita. Raskaasta ruumiillisesta työstä on päästy eroon, sen hoitavat koneet. Kirjasto on nykyisin ihmisten
taskussa. Sähköä tulee pistokkeesta sellaisella rutiinilla, että siitä on tullut osa rakenteellinen osa elämismaailmaamme. Kuitenkin vain 60 vuotta sitten sähkö oli Suomessa
melkoista luksusta.
Miksi elämä ei kuitenkaan tunnu yltäkylläiseltä? Miksi minulla on aina nälkä ja koko
ajan jano? Se johtuu ihmisluonnosta mutta myös siitä, että ideologiat elävät meissä
tiedostamattomina ja tiedostamattomina ne ottavat meistä vallan. Viime kesän mellakat
Englannissa ovat vaikuttava todiste konsumeristisen idelogian voimasta, väittää Slavoj
Žižek niin&näin-lehden numerossa 4/2011:
Vaikka mielenosoittajat olivat vähäosaisia ja de facto yhteiskunnan ulkopuolisia, he eivät
eläneet nälkäkuoleman rajalla. Paljon kurjemmassa aineellisessa pinteessä olevat ihmiset, puhumattakaan fyysisestä ja ideologisesta sorrosta, ovat onnistuneet järjestäytymään poliittisiksi voimiksi, joilla on selkeät agendat. Juuri se, että mellakoijilla ei ollut
ohjelmaa, vaatii tulkintaa. Se kertoo meille paljon ideologis-poliittisesta ahdingostamme
ja yhteiskunnasta jossa elämme. Tämä yhteiskunta ylistää valintaa, mutta pakotetun
demokraattisen konsensuksen ainoa vaihtoehto on sokea riehunta. Järjestelmän vastustus ei voi enää artikuloida itseään realistisena vaihtoehtona tai edes utooppisena
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projektina, vaan se voi ottaa vain merki-

Zygmunt Bauman kuvasi mellakoita

tyksettömän purkauksen muodon. Mitä

”virheellisten ja kelvottomien kuluttajien

väliä on ylistetyllä valinnanvapaudel-

teoiksi: ne ilmensivät kaikkea konsumer-

lamme, jos voimme vain joko toimia

istisen himon väkivaltaista toteuttamista,

sääntöjen mukaan tai sortua (itse)tuhoi-

kun himoa ei voida toteuttaa ”oikealla”

seen väkivaltaan?

tavalla – shoppailemalla. Tällöin niissä on myös aidon protestin hetkensä,

Žižekin mielestä sekä konservatiivin-

ironinen vastaus konsumeristiseen ideo-

en että liberaali reaktio mellakoihin oli

logiaan: ”Kutsutte meitä kuluttamaan,

väärä. Konservatiivinen reaktio oli en-

mutta viette meiltä samalla keinot tehdä

nustettava: järjestys on palautettava

sitä kunnolla – nyt me teemme sen ain-

keinolla millä hyvänsä! Toisaalta liber-

oalla tavalla, jonka osaamme!” Mellakat

aali reaktio oli aivan yhtä lattea: köyhien

ovat osoitus ideologian materiaalisesta

elinolosuhteet ajoivat ihmiset vääjäämät-

voimasta – se siitä ‘post-ideologisesta

tä kadulle protestoimaan. Mellakointi on

yhteiskunnasta’, ehkä.

kuitenkin aina subjektiivinen kannanotto,
Eroon työttömyyskorvauksista

eikä sitä voi ennustaa kuvaamalla objektiivisia olosuhteita. Levottomuuksien
aikana näimme sen sijaan ”kapitalistisen

Konsumeristisen ideologian vahvuud-

ideologian tuottaman ’pedon’ riisutun

esta kertoo myös se, että monet meistä

muodon”:

käyttävät vähäisen vapaa-aikansa mieluiten ostoskeskuksissa, noissa kulu-

Kuva: Heikki Karvinen
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tuskappeleissa. Toisaalta se on ymmär-

miset haluamaan uusia kimaltelevia esi-

rettävää, onhan työnantajalta saadun

neitä. Yhteiskunta ja talouden rakenteet

korvauksen eteen tehty tunti toisensa

antavat kuitenkin toisille valtavan määrän

perään turhalta tuntuvaa työtä. Vääryys

enemmän kulutusmahdollisuuksia kuin

on pystyttävä korvaamaan jotenkin, me-

toisille samalla, kun ideologian vaikutus

nen siis shoppailemaan. Kulutus pitää

kaikkiin on jotakuinkin sama. Media on

ihmiset tyytyväisinä maailmassa, jossa

täynnä erilaisia lifestyle-ohjelmia, jossa

suurin osa töistä on turhaa paperien

ylempää keskiluokkaista elämäntapaa

pyörittelyä ja loputtomissa kokouksissa

ylistetään ja tehdään tykö. Suurimmalla

istumista.

osalla tällaiseen elämäntapaan ei ole
koskaan varaa, mutta halua ja himoa

Työttömillä vapaa-aikaa on periaattees-

sitä kohtaan pidetään silti jatkuvasti yllä.

sa rajattomasti, mutta kulutusmahdol-

Miksi Englannin kaltaisia levottomuuksia

lisuuksia ei juuri ole. Tuloerojen ongelma

ei sitten synny useammin?

tiivistyy tässä Englannin mellakoiden ta-

Kuva: Microsoft Office ClipArt

voin. Konsumeristinen ideologia saa ih-
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Uskon Michel Onfrayn tapaan, että vastaus on sosiaaliturvassa. Se on suunniteltu passivoimaan ihmisiä. Sen
saamiseksi ihmisen täytyy myydä omanarvontuntonsa. Korvaukset täytyy aina hakea nöyryyttävästi joltain kassalta,
jolla on valta päättää ihmisen perusturvasta, siitä onko
seuraavina viikkoina rahaa ruokaan vai ei. Työttömälle annKuva: Microsoft Office ClipArt

etaankin rahaa juuri ja juuri sen verran, että päivistä selviää
hengissä. Vastineeksi vaaditaan kuitenkin toimettomuutta:
kouluttautuminen on kiellettyä ja keikkatöiden tulot vähennetään tuista yleensä täysimääräisesti. Ei ihme, että iso
osa työttömistä passivoituu TV:n eteen. TV:n, joka pommittaa meitä jatkuvasti ylemmän keskiluokan elämäntyylillä.
Tämä on soppa, jossa nykyisin olemme. Osa väestöstä paahtaa pitkää viikkoa kuukaudesta ja vuodesta toiseen tyytymättömänä ja janoten enemmän vapaa-aikaa. Toinen
osa väestöstä on passivoitu neljän seinän sinään unelmoimaan elämästä, johon toisella
väestön osalla on varaa mutta ei aikaa.
Yksinkertaisin ratkaisu olisi luopua sosiaaliturvasta. Tuloerot kaventuisivat nopeasti,
kun työttömät lähtisivät kaduille vaatimaan elantoa ja työn tasa-arvoisempaa jakamista.
Nykytilanteen typeryys olisi tällöin kaikkien silmien edessä, eikä sitä pääsisi pakoon.
Kansannousu voisi kuitenkin syöstä koko yhteiskunnan raiteiltaan eikä kuolonuhreilta
varmasti vältyttäisi. Siksi tämä vaihtoehto on kestämätön.
Toinen ratkaisu olisi tietenkin perustulo, jossa sosiaaliturvan harkinnanvaraisuudesta
luovuttaisiin ja kaikille annettaisiin samansuuruista kansalaispalkkaa. Toimettomuuden
vaatimukset katoaisivat, pienetkin työrupeamat olisivat aina kannattavia ja syrjäytyneistä valtaosa saataisiin takaisin yhteiskunnan piiriin. Samalla sekä työnantajilta että
työntekijöiltä vaadittaisiin suurempaa joustavuutta: palkkaamisesta ja irtisanomisesta olisi tehtävä entistä helpompaa, mutta työntekijöiden toiveita tulisi myös kuunnella tarkemmalla korvalla.
Perustulo on kuitenkin eliitille aivan liian pelottava vaihtoehto, sillä se tarkoittaisi köyhien
kyykyttämisen loppumista ja sen havaitsemista, että valtaosa ihmisistä haluaa tehdä
vähemmän töitä. Siksi kansalaispalkka on pelkkää utopiaa.
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Jos yhteiskuntaa halutaan kehittää konsumeristisen ideologian voimalla, täytyy dilemma
kuitenkin ratkaista ennemmin tai myöhemmin. Ongelma täytyy ratkaista, vaikka idelogiasta pyrittäisiin eroon.
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Olivatko luddiitit oikeassa?
Eliitin tavasta kyykyttää köyhiä saattaa tulla loppu teknologisen kehityksen vanavedessä.
Työtä on kohta yksinkertaisesti pakko alkaa jakaa entistä useammalle entistä pienemmissä erissä, sillä muuten enemmistö ihmisistä on työttömiä. Yhteiskuntia ei ole tehty
kestämään suurtyöttömyyttä. Arabimaiden levottomuudet ovat täydellinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun enemmän kuin kaksi kolmesta nuoresta on työttömiä.
The Economist -lehti kertoi marraskuussa Erik Brynjolfssonin ja Andrew McAfeen
syksyllä julkaistusta kirjasta Race Against The Machine, joka yrittää selittää nykytalouden ongelmia teknologisen kehityksen näkövinkkelistä. Siinä se ei onnistu kovin hyvin,
sillä nykyiset ongelmat selittyvät perustaloustieteellä ja lähinnä kysynnän heikkoudella.
Sen sijaan kirjan kuva tulevaisuudesta on todella mielenkiintoinen. Erityisen hyvin se
selventää tietoteknisen muutoksen luonnetta. Tietotekniikka on samanlainen jokapaikan
teknologia kuin sähkö. Se muuttaa lopulta jokaikisen talouden alan ja parantaa tuottavuutta huimin harppauksin.
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“

Mooren lain ansiosta vielä pari vuotta sitten mahdottomalta vaikuttaneet asiat ovat kohta arkipäivää: itse itseään ajavat autot, 3D-tulostimet,

kelvollisia ja välittömiä käännöksiä kielestä toiseen
tuottava ohjelma puhelimessa jne.

Mooren lain uskotaan pitävän paikkansa vielä ainakin tämän vuosikymmenen loppuun.
Sen ennustama kehitys on petollista: transistorien tuplaantuminen kahdesta neljään tai
kuudestatoista kolmeenkymmeneenkahteen ei vielä vaikuta kovin hurjalta, mutta entä
kun 8589934592 transistorista hypätään 17179869184 transistoriin? Mooren lain ansiosta vielä pari vuotta sitten mahdottomalta vaikuttaneet asiat ovat kohta arkipäivää: itse
itseään ajavat autot, 3D-tulostimet, kelvollisia ja välittömiä käännöksiä kielestä toiseen
tuottava ohjelma puhelimessa jne.
Tietotekniikka on tuonut huimia tuottavuusharppauksia monella eri talouden alalla, ja
monet yritykset alkavat vasta nyt ymmärtää, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Samalla jotkut
yritykset ovat nousseet tietotekniikalla maailman menestyneimpien firmojen joukkoon:
Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Toiset ovat keksineet kokonaan uusia
bisneksiä, toiset ovat hyödyntäneet ns. digitaalista supersankari-efektiä, jonka avulla
alan ykkösen on helpompi kuin koskaan saavuttaa valtava osuus alan markkinoista –
ajatelkaa vaikka Facebookia. Logistiikan tietoteknistäminen on tehnyt mahdolliseksi työpaikkojen siirtämisen matalapalkkaisiin maihin ennennäkemättömällä tavalla. Kiina ei
olisi maailman tehdas ilman valtavaa harppausta IT:ssä.
Tekninen kehitys on ollut niin huimaa, ettei talous meinaa pysyä perässä. Luddiitit väittivät 1800-luvun alussa, että talouden koneellistaminen ja tuottavuuden kasvu vie ihmisiltä työt. Heidän ratkaisunsa oli tuhota kehruukoneita. Heidän argumenttinsa olivat
kuitenkin väärässä. Kasvava tuottavauus loi talouteen jatkuvasti uusia työpaikkoja vanhojen tilalle.
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Tietotekninen kehitys on kuitenkin kiihtynyt niin paljon, että luddiittien väitteet alkavat
ehkä vihdoin pitää paikkaansa. Teknologia tuhoaa työpaikkoja viimeistään parin vuoden
sisällä nopeammin kuin muuttuva talous ehtii luoda uusia. Pitkällä aikavälillä teknologisesta kehityksestä koitunee valtavia hyötyjä ihmiskunnalle, mutta uuteen talousjärjestykseen sopeutuminen tulee olemaan monella eri yhteiskunnan alalla todella tusk-

Kuva: Microsoft Office ClipArt

allista.

Informaatio on nollan arvoista
Taloustieteilijä Paul Krugman kirjoitti jo vuonna 1996, että lähes kaikki julkisen keskustelun tulevaisuuskuvitelmat ovat päin honkia. Tulevaisuudessa ei siinnä informaatioyhteiskunta, jossa informaation käsittelijöillä ja korkean koulutuksen saaneilla on kaikki
valta ja vauraus.
Tietoteknisen kehityksen seurauksena informaatio tulvii sisään ovista ja ikkunoista.
Talouden lakien mukaisesti jos jotakin on paljon, se on myös halpaa. Informaation hinta
lähestyy siis tulevaisuudessa nollaa, ja jos Mooren laki pitää paikkansa vielä jonkin aikaa, se lähestyy nollaa sitä nopeammin mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään.
Informaatiointensiiviset työt hävivät vähitellen. Toisin sanoen suurin osa korkeaa koulutusta vaativista töistä häviää. Toimistotyö katoaa. Juristeilta loppuu lakikirjojen selailu,
sillä koneet tekevät sen paljon paremmin ja miljoona kertaa nopeammin. Toimittajilta loppuu perusuutisten teko, sillä koneet tekevät ne paljon nopeammin. Kääntäjiltä loppuu tavallisten käännösten teko, sillä koneet tekevät tarpeeksi hyvää työtä paljon nopeammin.
Virkamiehiltä loppuu paperien pyörittely, sillä koneet tekevät kaiken paremmin. Yritysten
byrokratiaosastoilta loppuvat työt, sillä koneet luovat ihmisten työvuorolistat, maksavat
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palkat, laskevat vähennykset ja...niin, mitä muuta byrokraatit edes tekevät? Kaikkein
tärkeintä on kuitenkin, että koneet tekevät pian kaiken tämän käytännössä ilmaiseksi.
Koneiden tuottaman informaation tulkintaan ihmisiä edelleen tarvitaan. Se vaatii kuitenkin murto-osan nykyisestä työmäärästä. Huipputulkitsijoille maksetaan varmasti ruhtinaallisesti, mutta korkeakoulutetuista suurin osa on lopullisesti vailla töitä. Yliopistoihin
ei tulevaisuudessa ole enää tunkua, sillä koulutus ei takaa hyvää taloudellista asemaa
edes nykyisin.
Suurta osaa alemman koulutuksen saaneista sen sijaan tarvitaan myös tulevaisuudessa. Vuonna 2050 ei ole putkimies- eikä sairaanhoitajarobotteja, sillä kädentaidot ja niin
sanottu maalaisjärki ovat jotain, mitä tekoäly ei ymmärrä.
Krugman ennustaa myös, että valtiot saavat tulevaisuudessa suurimman osan tuloistaan ympäristölisenssimaksuista. Kaikkea saastuttamista verotetaan ankarasti, sillä
ympäristöongelmat ovat räjähtäneet käsiin. Esimerkiksi autoilusta on tehty 2100-luvun
taitteessa nykyistä 15 kertaa reaalisesti kallimpaa, spekuloi Krugman. Samalla tulov-

Kuva: Heikki Karvinen

erosta on luovuttu.
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“

Vastaus voisi olla myös itsensä muistuttaminen siitä,
että elämme paratiisissa.

Kuinka tähän kaikkeen pitäisi reagoida? Jossain kaukana saattaa siintää Marxin unelmoima sosialistinen utopia, mutta sinne pääsy vaatii, että tulevista ongelmista selvitään toisiamme tappamatta. Töitä tulisi alkaa jakaa tasaisemmin kaikille, sillä muuten yhteiskunnat eivät tule kestämään kroonista suurtyöttömyyttä.

Kuva: Microsoft Office ClipArt

Race Against The Machinen kirjoittavat suosittelevat ”organisatorisen innovoinnin” helpottamista niin paljon kuin mahdollista. Uusi teknologia vaatii uusia tapoja yhdistää
työvoima ja pääoma. Uusien firmojen perustamisesta on tehtävä niin helppoa, että yhden
kaavakkeen täyttäminen Internetissä riittää. Tekijänoikeus- ja patenttilakeja on muutettava järkevämpään suuntaan. Kaikenlaista lainaamista ja uudelleenyhdistelemistä on
kannustettava. Internet on pidettävä vapaana ja sensuroimattomana.
Organisatorisen innovoinnin piikkiin menevät mielestäni myös parannukset sosiaaliturvassa. Mikrotasolle on tuotava mahdollisimman paljon joustavuutta, mutta samalla työttömistä on pidettävä huolta. Kansalaispalkka on vastaus kumpaankin.
Vastaus voisi olla myös itsensä muistuttaminen siitä, että elämme paratiisissa.
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Terveisiä Saint-Denisistä

Vietän kuluvan lukuvuoden vaihdossa Université Paris 8:ssa, joka sijaitsee Pariisin pohjoispuolella esikaupunkialueella nimeltä Saint-Denis. Selvisin Pariisin tunnetusti vaikeasta asuntotilanteesta helposti, sillä sain paikan kampuksella olevasta asuntolasta. Vaikka
joudunkin siis asumaan lähiössä Pariisin sijaan, olen tyytyväinen ratkaisuun: asunto on
yleiseen hintatasoon nähden halpa ja lisäksi asuntolassa tutustuu hyvin muihin vaihtareihin eikä yliopistolle päästäkseen tarvitse käytännössä kuin mennä alakertaan. Koska
lähes kaikki ovat varmasti käyneet joskus Pariisissa, päätin sen sijaan kirjoittaa tämänhetkisestä kotiseudustani.
Ensin hieman faktoja (wikipediasta): Saint-Denis sijaitsee Seine-Saint-Denisin departementissa hieman alle kymmenen kilometriä Pariisin keskustasta pohjoiseen. Kaupunki
on nimetty Pariisin suojelupyhimyksen Pyhän Dionysoksen (ransk. Saint Denis) mukaan
ja asukkaista käytetään nimitystä dionysiens. Kommunistipormestarien takia Saint-Denis on saanut nimen la ville rouge, punainen kaupunki. Asukkaita on reilut 105 000, joista
merkittävä osa etenkin pohjoisafrikkalaisia siirtolaisia.
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Terveisiä Saint-Denisistä

Tunnetuin nähtävyys on basilika, johon on haudattu lähes kaikki Ranskan kuninkaat.
Basilikaan liittyy tarina noin vuonna 250 Montmartren kukkulalla mestatusta Pariisin ensimmäisestä piispasta, marttyyri pyhästä Dionysoksesta, jonka hautapaikalle basilika
myöhemmin rakennettiin. Tarinan mukaan mestauksen jälkeen piispa nappasi päänsä
kainaloon ja käveli aina Saint-Denisiin asti, jonne hurskas leski hänet sitten hautasi. Irrotettua päätään pitelevä piispa kuuluu siksi paikallisten postikorttien vakiokuvastoon.
Basilikan sanotaan olevan goottilaisen arkkitehtuurin ensimmäinen edustaja ja ainakin
suomalaisiin pikkukirkkoihin tottuneelle se on varsin näyttävä. Kuninkaiden hautausmaan sisäänpääsy on ilmainen alle 26-vuotiaille, kannattaa siis käydä katsastamassa
Pariisin reissulla! Metrolinjalla 13 pääsee ihan viereen, asemalle Basilique de SaintDenis. Basilikan lisäksi Saint-Denis on tunnettu Ranskan kansallisen stadionin, Stade
de Francen, takia. Stadion rakennettiin vuoden 1998 jalkapallon MM-kisoja varten. Myös
perinteinen tori kuuluu turisteille mainostettaviin kohteisiin.
Näiden ohella Saint-Denis tunnetaan erityisesti lähiseutujen korkeimmista rikosluvuista
ja poliisin tehottomuudesta. Kannattaa siis pitää laukkua silmällä! Itse en ole kohdannut (vielä) minkäänlaisia ongelmia. Asun kuitenkin kampusalueella, hieman syrjässä
Saint-Denisin keskustasta. Kotini ympäristössä on yleensä melko rauhallista, vain kerran asuntolan ovella oli hiipparin napannut vartija ja poliisit.
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Yliopisto Paris 8 perustettiin toukokuun 1968 tapahtumien seurauksena ja
perustamisensa jälkeen se tuli tunnetuksi etenkin Michel Foucalt'n johtamasta radikaalista filosofian laitoksestaan. Erään opettajamme mukaan
koulumme ainoana pariisilaisena yliopistona ilmaiseksi vaihtareille tarjoama
kahden viikon tervetuliaiskurssi on rippeitä alkuaikojen periaatteista, muuten
yliopisto ei taida enää olla ratkaisevasti muita radikaalimpi. Katu-uskottava
lähiöhenkisyys näkyy kuitenkin arjessa ainakin jopa luokkahuoneita koristavina graffiteina ja tageinä. Väriä arkeen tuo myös yliopiston vahva taideosasto ja se paljon puhuttava monikulttuurisuus. Kaiken kaikkiaan olen viihtynyt yliopistossa ja kaupungissa hyvin ja olen tyytyväinen päätökseeni olla
vaihdossa koko lukuvuoden. Tervetuloa moikkaamaan kevätlukukaudella!
P.S. Tunnelmaan päästäksenne suosittelen kuuntelemaan Suprême NTM:n
kappaleen Seine Saint-Denis Style.
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Karkkipäivä
Kuva: Fazer Group

Karkki on hyvää. Tai oikeastaan karkki on vielä parempaa. Karkki on parasta!
Rakastan makeaa. Makeanhimo on koko ajan lähettyvillä ja joka päivä se jossain
vaiheessa valtaa mielen. Olen aina ihmetellyt ihmisiä, jotka eivät välitä karkista sen suuremmin. He syövät silloin tällöin pari namua, mutteivät itse niitä osta. Niissä on jotain
vialla – tai ehkä ennemminkin minussa on jotain vialla.
Sitseillä tärkein aterian osa on tietysti jälkiruoka. Mahassa on aina tilaa jälkiruoalle – ellei ole syönyt itseään ähkyyn asti nepalilaisessa ravintolassa. Ja karkille on aina tilaa,
myös sen jälkiruoan jälkeen. Karkkia ei yksinkertaisesti vain voita mikään. Parhaalta se
kuitenkin maistuu, kun ei liian usein syö. Silloin kun oikeasti ihan tosissaan tekee mieli.
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Silloin on ihanaa etsiytyä irtokarkkilaarien ääreen.
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Kuva: Fazer Group

Ehkä minut on kasvatettu syömään karkkia. Ainakin totutettu tuohon ihanaan
makuun. Eihän pieninä karkkia edes niin paljon syöty; silloin sentään oli vanhempien asettama karkkipäivä ja namuja maiskuteltiin vain lauantaisin. Tuohon säntillisyyteen ja kohtuuteen ei ole ollutkaan niin helppo palata, kun tiensä sieltä kerran
ulos löysi.
Lapsena oli tärkeää, että kaikki me kolme sisarusta saimme saman verran siitä,
mitä ikinä olikaan tarjolla. Niinpä myös karkit oli jaettava äärimmäisen tarkasti
tasan. Tapana oli, että kukin valitsi kaupasta mieleisensä karkkipussin – omat lakutoiveeni kyllä liian usein jyrättiin –, jotka sitten kotona aukaistiin keittiönpöydälle,
jossa suoritettiin tärkeä tilaisuus. Karkit jaettiin lajin ja joskus jopa värinkin mukaan.
Ylimääräiset annettiin iskälle tai yleensä valittiin siitä vielä parhaat. Kun parasta
herkkua sai vain kerran viikossa, niin toki kaikki piti hoitaa asian vaatimalla tärkeydellä.
Usein myös kiiruhdimme lähikioskille kymmenen markkaa kukkarossa. Siellä yhtä
ikkunaa vasten oli aseteltu lasikippoja täynnä erilaisia namuja. Ostimme tutulta
tädiltä kymmenellä pennillä yhtä lajia, 20 pennillä toista ja sitten isoja 50 pennin
karkkeja, jotka myyjä nosti näytille tiskin alta. Se jos mikä oli kivaa! Ja entäs sitten kesämökin läheisen kyläkaupan irtokarkit, jotka olivat peräisin eri pusseista,
eivätkä olleet niitä samoja tylsiä candy kingejä. Niiden valitsemisessa oli myös
jännitys mukana, sillä ostokset punnittiin vanhanaikaisella vaa'alla. Piti varoa, ettei
vaan tule liikaa. Ja jos siskon pussi painoikin enemmän, piti omaan pussiin tietenkin lisätä pari karkkia, että oltaisiin tasoissa. Oi ihanuutta!
Karkki on hyvää, mutta mukaan mahtuu myös pettymyksiä ja pahoja yksilöitä.
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Valmiissa karkkipusseissa on parhaimman makuisia namuja yleensä vähiten, joten
sen takia irtokarkit ovat karkeista parhaimpia. Saa itse valita, mitä syö ja kuinka paljon.
Candy Kingit jokainen tuntee, mutta ne ovat vähän tylsiä ja liian tuttuja. Tietysti niitäkin
paremman puutteessa valitsee. Karkkikadun valikoima sen sijaan on paljon parempi,
mutta kaikkein parhaimmat irtokarkit saa kuitenkin luonnollisesti karkkikaupoista – ja
Makuunista. En koskaan mene videovuokraamoon lainamaan leffoja, vaan ostamaan
karkkia. Kaikkein – eli maailman – parasta on kuitenkin vanhanajanlakritsa. Se paksu ja
mehevä. Se jota saa Punnitse & Säästä -kaupasta. Jos yhden lajin saisi valita, antaisin
verenpaineeni nousta ja olisin onnellinen lakritsani kanssa. Harmi, että nykyisin hinnat
ovat pöyristyttävän korkeat ja karkki maksaa esimerkiksi Makuunissa ihan käsittämättömän liikaa. Ja hinta nousee koko ajan erilaisten verouudistusten myötä. Kiitos vaan.

Entäs kun karkille pitääkin sanoa ”kiitos ei”?
Heikkoa ja horjuvaa ihmismieltä on syytä ajoittain koetella. Toiset viettävät yltäkylläisen joulun jälkeen tipatonta tammikuuta, mutta minulle paljon sopivampi kieltäytymisen
kohde on tietenkin karkki. Karkkilakko – mikäs sen parempi tapa aloittaa uusi vuosi,
kuin osoittaa itselleen, että en olekaan täysin rappiolla, vaan löytyy minusta lujuuttakin.
Joulunajan mässäilyjen aikaan karkiton tammikuu kuulosti hyvältä ajatukselta, puhtaalta
ja kevyeltä. Ja siinähän säästää rahaakin. Suklaarasioiden äärellä pikkusiskokin innostui
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ajatuksesta, ja vei lakon vielä pidemmälle; hänen mielestään pelkkä karkista kieltäy-
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tyminen ei riittäisi, vaan jos lakkoon ryhtyy, niin silloin olisi heitettävä hyvästi kaikelle
makealle ja oltava tiukassa herkkulakossa. Maistelin ajatusta ja olin toisaalta siskon
kanssa samaa mieltä, mutta itseni hyvin tuntien tiesin, ettei totaalinen herkkujen välttely
minulta luonnistuisi lainkaan. Koska karkki on parasta, jätän sen hetkeksi sivuun.
Olen ollut karkkilakossa toki aikaisemminkin. Nuorempana motiivina oli iskän lupaama
rahallinen palkkio ja asiaa helpotti se, että yhtä karkinhimoiset siskot lakkoilivat samaan
aikaan. Myöhemmin olen itse asettanut rajat ja ollut vastuussa vain itselleni – tällöin ei
huijaaminen onnistu, sillä tavoite on aina ollut osoittaa ensisijaisesti itselleni, että pystyn
olemaan erossa makeasta. No makeastahan minä en oikeasti pysty olemaan kokonaan erossa, tälläkin kertaa karkin sijaisena toimivat muun muassa rusinat ja kuivatut
hedelmät.
Mitä pidempään karkkia on syömättä, sitä vähemmän sitä tekee mieli. Eli mitä useammin
namuja maiskuttaa, sitä helpommin niitä halajaa joka päivä. Niinpä karkkilakon edetessä
päivistä viikkoihin, ei tehtävä loppujen lopuksi niin vaikea ollut. Heikkoja hetkiä kyllä tuli
vastaan. Ajattelin lopettaa lakon kahden viikon kohdalla, mutta sisulla selvisin siitäkin
karkinnälkäisestä hetkestä. Vaikeimmalta kielto tuntui eräänä darrapäivänä, jolloin lakon
loppuminen oli todella lähellä. Sen esti vain edellisen illan juhlien aiheuttama väsymys,
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sillä olin päättänyt, että ensimmäiset lakon jälkeiset karkit ostan Makuunista.
Ja Sturenkadun lähi-Makuuni oli sinä iltana onneksi aivan liian kaukana.
Pidin lopulta pintani ja olin syömättä karkkia tammikuun ajan. Pikkusiskon
herkkulakko ei onnistunut yhtä hyvin. Jo viikon päästä tuli viesti: ”tää herkkulakko on ihan tyhmä, mie lopetan huomenna”. Liika kieltäytyminen ei ole
hyvästä, eikä johda muuhun kuin himoitsemaan makeaa entistä enemmän.
Lakon aikana mietinkin, mitä järkeä koko puuhassa on, kun kuitenkin makeanhimossa löydän jotain korvaavaa naposteltavaa. Eikö olisi parempi vain syödä
vähän karkkia? Onko oikeasti parempi syödä pullaa ja jäätelöä kuin karkkia?
Ehkä on, mutta joka tapauksessa järkevintä on pitäytyä kohtuudessa ja pyrkiä
pitämään viikossa vain yksi karkkipäivä. Siinä on tavoitetta kerrakseen.

Kuva: Fazer Group
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kun haluatte hyvää

Suklaa. Tuo syntinen herkku, pahe ja nautintoaine,

Kuva: Fazer Group

joka herättää monia ajatuksia, muistoja ja tunteita. Suklaan syömisessä tapoja on monia. Joku nauttii muutaman konvehdin joulunaikaan, jollakin menee patukka
päivässä. Joku toinen syö suklaalevyn kerta istumalta
ja soimaa sen jälkeen itseään. Osakunnan suklaahiiret
lähtivät Fazerin makeistehtaalle testaamaan, kuinka paljon suklaata pystyy syömään kerralla. Tarjolla oli monia
ja monien suosikkeja: oli Dumleja, Geishoja ja Pätkiksiä,
jogurttisydämisiä ja valkosuklaapäällysteisiä namuja, Da
Capoja, Fameja, tavallisia sinisiä konvehteja.
Kuva: Fazer Group

Tartuimme haasteeseen sen vaatimalla vakavuudella;
ensin aloitettiin varovaisella maistelulla. Yksi konvehti,
sitten toinen. Ehkä seuraavaksi puolikas Pätkiksestä.
Toinen puolikas Famista. Vielä muutama konvehti. Ja
raja olikin jo siinä. Tiesin jo kokemuksesta, että kovin
paljoa yhtä suklaapatukkaa enempää en itse kykenisi
syömään. Eikä siihen pystynyt meistä sitten kovin moni
muukaan. Silmät söivät kyllä laareihin upotettuja makeisia, mutta keho ei. Ja vaikka tarjolla oli täysin ilmaista
suklaata! Mikä pettymys. Ehkä emme olekaan suklaahiiriä. Tai kenties olimmekin viisaita. Kohtuus kaikessa ja
erityisesti suklaan syömisessä.
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Osakunnan pyörittäjät ja pyörittämät
Halusimme tutustua lähemmin osakunnan vuoden 2012 virkailijoihin,
joten pyysimme ”tärkeimpiä” virkailijoita vastaamaan muutamiin kysymyksiin. Tarkoituksena oli päästä kurkistamaan pinnan alle ja saada
kaikki paljastamaan jotain itsestään. Kysely toimi hyvin, vain kaksi jätti
vastaamatta. Kiitos vielä kullekin yhteistyöhalukkuudesta!
1. Kolme asiaa, joita rakastat

sekä toiset kolme, joita

vihaat.
2. Mistä sinut löytää osakunnalta juhlien jatkoilta?
a) tanssilattialta
b) keittiöstä
c) sammuneena sohvalle

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

3. Mikä sinusta tulee isona?

Antti Saarelainen, kuraattori

Emmi Torikka, varakuraattori

1.

1.

♥♥

kotona hengailu

♥♥

kokis

♥♥

Steven Seagalin leffat
temppuilevat tekniset
laitteet
bussien myöhästely
aikataulusta
kiire

2. Minut löytää jatkoilla noista
kaikista paikoista jossain vaiheessa
3. Isona minusta tulee toivottavasti itseni herra.

Piia Pekonen, taloudenhoitaja
1.

♥♥

neekerin pusuja eli brumbergin suukkoja

♥♥

Bichoneiden halaamista

♥♥

värikkäitä lankakeriä

♥♥

pitkään nukkumista

♥♥

hienoja ja erikoisia vaatteita

♥♥

realitysarjoja

beigeä ja meleerattua har
maata
maksamakkaraa
sitä kun aurinko heijastuu
liian kirkkaana lumesta ke
vättalvella
2. Kaikkea on tullut kokeiltua; alkuyöstä
keittiöstä,keskivaiheilla
tanssilattialta ja aamuyöstä nukun
sohvalla.
3. Toivon, että isona pystyisin elättämään itseni käsitöitä tekemällä,
virallisesti minusta tulee opettaja.
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vaikeita päätöksiä
itikoita
häviämistä Monopo
lissa
2. b) keittiöstä
3. Sitä en vielä tarkkaan tiedä

Martta Huttu, sihteeri
1.
♥♥

syödä vihreän hedelmäkarkin ja salmiakkikarkin yhtä aikaa, erityisesti ässä
mix:n tällainen yhdistelmä on suosikkini

♥♥

ilosaarirockia

♥♥

uusia sukkia

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

Osakunnan pyörittäjät ja pyörittämät

Outi Tiainen, toiminnanohjaaja, kv-sihteeri

Joonas Vaittinen,
isännistä

1.

1.

♥♥

Kahvia

♥♥

The English language
(ning eesti keelt)

♥♥

avaimia ja kolikoita tai ylipäänsä 		
kaikkia pieniä haisevia 			
metalliesineitä

Käsitöitä (koska oikeiden töidensä lykkääminen on oikeutettava
jollakin näpertämisellä).

kirkko ja kaupunki -lehteä

Valittamista asioista,
jotka on vaan pakko
tehdä, sen sijaan että
käyttäis senkin ajan
sen asian hoitami
seen

2. b) Osakunnan juhlien jatkoilta minut löytää
keittiöstä.

omaa saamattomuut
tani

3.Isona minusta tulee ainakin proviisori.

loskassa kahlaamis
ta.

seiskakerroksen hissin ovea, koska
sitä pitää puskea yhden ylimääräi		
sen kerran ennen kuin se aukeaa

♥♥

toinen

Drum & Bass

♥♥

Frisbeegolf

♥♥

Vuosikertarommi
karibialaisen sikarin kera
Kauppiksen Rafla &
muut läpipaskat "ra
vintolat"
Hip vitun hop
Kansakunnan pissis
tyminen, eli "siis vittu
mua ei niinq kiinnos
ta, meen vetää
sossurahoilla
sidukkaa" -ihmiset

2.b) keittiöstä
3. Kusipäinen kääkkä keinutuolissa.

2.b)

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

3.Semmonen mummo, joka
puhuu ainoastaan siitä miten
kaikki oli miun nuoruudessa
paremmin. Erityisen narisevalla äänellä aion tarinoida teiniikäisille busseissa ja muualla,
missä ne ei voi heti paeta.

Leena Pohjamo, toinen isännistä
1.
♥♥

hyppiviä harakoita

♥♥

kadun ääniin heräämistä päivänä, jolloin sun ei tarvii tehä mitää

♥♥

meijän mökkiä (eritoten laiturilla makaamista)
korianteri
suihkuja flunssassa (koska musta tuntuu, että mä hukun)
ihmisiä, jotka pinoo syviä ja matalia lautasia päällekkäin mi
ten sattuu ja jättää vielä aseet ja ruoantähteet joka väliin 		
(MURR!!!!)

Pekka Torvinen, emäntä,
HTK:n taloudenhoitaja
1.
♥♥

Haisevia juustoja

♥♥

Vahvoja oluita

♥♥

Kiireetöntä matkailua
Meluavia lapsia eli
käytännössä ylipää
tään lapsia
Unicafe-ruokaa

2. b)Jatkoilla minut löytää keittiöstä.
3. Mä oon semmonen ajelehtiva laiva, että kattoo mihin päätyy isona.
Kaikki mahdollisuudet käytetään hyväks ja jos jotain oikein kovaa halutaan nii se otetaan, mutta muuten katotaan vaa mihin elämä mut vie.
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Flow-festivaalia
2. a)
3. Ranskalainen

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

Osakunnan pyörittäjät ja pyörittämät

Annan Eronen, tiedotussihteeri

Veera Hatakka, laulunjohtaja

1.

1.

♥♥

suolalakritsisuklaata

♥♥

Suomen metsät ja niissä juokseminen kartan sekä kompassin kanssa.

♥♥

Harlequin – kirjoja

♥♥

♥♥

Greyn anatomia - tvsarjaa

Sunnuntai-iltapäivällä kahden jälkeen nautittu saksalaistyylinen aampuala, johon kuuluu iso mukillinen hyvää kahvia, tuoreita sämpylöitä
ja kaikki jääkaapista löytyvät leivänpäälliset. Ja se, ettei kukaan ihmettele, kun levitän sämpylänpuolikkaalleni sekä tuorejuustoa että hilloa.

♥♥

Korkeavyötäröiset alushousut.

lintuja & jyrsijöitä
Kummeli – huumoria

Lumeton talvi.

leivonnaisia, jotka
näyttävät hyvältä
mutta maistuvat to
della pahalta

Leveästi ja hitaasti kaupungilla kävelevät ihmisröykkiöt, joita
ei voi ylittää, alittaa eikä kiertää.

3.Opettaja.

1.

♥♥
♥♥

ääntä, joka syntyy koiran
kynsien rapinasta parketilla
paljain jaloin kävelemistä
Makuunin irtokarkkeja
suolakurkkuja
annoskateutta
talvella korkokengis
tä ja kävelysauvoista
aiheutuvaa narsku
vaa ääntä

2. a) tanssilattialta heilumasta
3. tasapainoinen, mukavassa
ammatissa työskentelevä ja
elämästä nauttiva pieni nainen
tai vaihtoehtoisesti hullu koiramummo.

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

3. Suuren teatterin Suuri Johtaja

Kuva: Juho Eskelinen

2. Kaikista näistä, mahdollisesti jopa samanaikaisesti.

Katri Parviainen, toinen fuksimajureista

♥♥

Vieraiden kielten sanaston opetteleminen.

2. b

Riina Parviainen, Puukellon päätoimittaja, kevään ekskumestari
1.
♥♥

vanhanajanlakritsia

♥♥

kirjoja

♥♥

Helsinkiä
lapsikuoroja - varsinkin
joululauluissa
valkeita housuja

Heidi Pikkarainen, toinen fuksimajureista
1.
♥♥

lenkkeilyä lämpiminä kesäiltoina,

♥♥

vasta-avatun kahvipaketin tuoksua
ja

♥♥

pitkäksi venähtäneitä sunnuntaiaamuja
sitä kun joku ajattelee asoi
ta ääneen

2. a) ei ole bileitä, ilman tanssimista

sitä kun postilaatikossani
on vino pino kirjeitä, joista
yhtäkään ei ole osoitettu
minulle

3. Valkeahiuksinen kulttuurimummo. Sitä ennen päämäärätön haahuilija.

sitä etteivät keittiöveitset
osaa erotella sormia na
keista

sunnuntai-iltoja

2. a)Osakunnan jatkoilla minut löytää
tanssilattialta
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3. Ja isona minusta tulee elukkatohtori

Kaisa Kortelainen, kulttuurisihteeri

Taru Nousiainen,
asuntovastaava,
ekskursiomestari

1.
♥♥

Toisiaan tuntemattomien
ihmisten vaihtamia ”Niinpä.” -katseita,

♥♥
♥♥

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Juho Eskelinen

Kuva: Taru Nousiainen

Osakunnan pyörittäjät ja pyörittämät

Vallilan
syksyn

Juho Eskelinen, valokuvaaja, HTK:n apuklubimestari,
vaalipäällikkö
1.

1.
♥♥

Pitkät ja laiskat sunnuntaiaamut

♥♥

Järkyttävän lähellä oleva
äänestyspaikka

Nukkuvia kaupunkeja

♥♥

♥♥

Kiroilevia ja pilkkeen silmäkulmassaan säilyttäneitä mummoja.

tappojumpan
fiilis

♥♥

koirien kanssa köllöttely

Pyöriä paikoissa, joihin
tullaan asiakseen käymään satojen kilometrien päästä, vain koska on
pakko.

♥♥

Black & White, Contrast
+100

jälkeinen

Kylmä merituuli

Sitä että saa lipun
lastenvaunuun aa
mujunassa jos - ja
kun - olisi vielä tarve
nukkua. Parasta sek
sivalistusta kylläkin...,

2. d.kotoa

Tyhjiä maitotölkkejä

3. kiireinen uramamma

ikävä
opiskelujuttujen aloit
taminen

joensuulaisten kyvyt
tömyys nostaa kät
tään linja-auton py
säyttämiseksi
Ilmakehä

Lentolaukun raaha
mista lumessa.

Pöly nurkissa, joihin
en sitä jättänyt

2.a) tanssilattialta

2. a) tanssilattialta 10%

3. Hetkessä (ja näkkileivällä)
elävä muusikko, jonka ei toivottavasti tarvitse miettiä mielessään asioita, jotka silloin
aikoinaan olisi pitänyt tehdä.

b) keittiöstä 50%
c)

sohvalta sammunee
na 40% (mutta
ei sammuneena)

Kuva: Juho Eskelinen

3. Meistä tuli fyysikoita, fyysikoita ja fyysikoita. Tänään voidaan hetki olla fyysikoita.

Janne Kangaskesti, arkiston- ja kirjastonhoitaja,
1.
♥♥

lumeen hukkuvaa Helsinkiä

♥♥

kirjan sivuille unohtumista

♥♥

toimaria
sateisia joulukuita
pakkoverkostoitumista
lasilaatikko-arkkitehtuuria

2. b)
3. Osa-aikainen todellisuuspakolainen.
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Osakunnan pyörittäjät ja pyörittämät
Antti Räty, HTK:n klubimestari

Kuva: Juho Eskelinen

1.
♥♥

Maailmanrauhaa

♥♥

universaalia
mukaisuutta

♥♥

Puukellon galluppeja

oikeuden-

Nälänhätää
universaalia syrjintää
osakunnan keittiön
tasolieden kosketus
kytkimiä.

Heikki Karvinen, Puukellon toimitussihteeri, liikunnanohjaaja
1.
♥♥

hotellien aamupalat

♥♥

vasta ajettu latu, 10 astetta
pakkasta ja auringonpaiste

♥♥

lukukauden viimeisen tentin/
harjoitustyön palauttaminen

2. Keittiössä on yleensä ihan
kivaa.
3. Ihan yhtä pieni

omena
c-talon ovisummeri
"hyvät matkustajat, olem
me noin. 30 min aikatau
lusta jäljessä"
2. b) keittiöstä

Kuva: Juho Eskelinen

3. seniori

Paavo Pirhonen, Patolan asuntovastaava

Tuomas Puumalainen, kappalainen

1.

1.
♥♥

naisia

♥♥

viinaa

♥♥

rokkenrollia

♥♥

Aamulenkin jälkeistä endorfiinihumalaa.

♥♥

Tanssia Skrillexin tahtiin aamusuihkun
aikana.

♥♥

Taitella minijoutsenia jonotuslapuista.
Kun hississä ei voi pomppia, koska se
alkaa hytkymään liikaa.

itseäni
peilikuvaani

Kun joku potkii selkänojaa ja pölisee
massaluennolla tai leffassa.

puheitani

Kun ei jaksa enää nauraa, koska naa
malihakset väsyi.

2.Jatkoilla istun sohvalla puhuen henkeviä.

2. a) tanssilattialta

3. Meinasin tällä kertaa valmistuakin farmaseutiksi jahka kasvan henkisesti tästä.

3. Entistä positiivisempi, tyytyväisempi ja kiitollisempi perheen isä, joka elää täysillä ja tekee
röntgenhoitajan hommia.
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Päättömien sattumusten sarja
Kirjoittaja: Pekka Torvinen

T

ämä on jatkokertomuksen ensimmäinen osa. Tarinan Rainis ei ole Rainis, Jussi Jussi, eikä Tuure Tuure.

Rainis oli juuri kussut housuihinsa. Tanssilattialla soi kam-

mottava AutoTune-musiikki.
– Otetaanko uudet bisset?, kysyi Jussi Rainikselta.
– No ei vitussa oteta. Minä lähden Marian sairaalaan.
– Marian sairaalaan? Älä nyt viitsi, mikä sulla on muka hätänä?
– Jokin on nyt saatanan pahasti pielessä. Mulla on housut
ihan märät.
Jussi katsoi Rainista kuin puolihullua. Jussi oli kovassa humalassa.
– Minä soitan sulle taksin.
– Sano että tuleekin sitten aivan saatanan nopeasti. Mulla on
hengenhätä, ahdinko ja ahdistus, tajuutsä?
– Tajuun tajuun, älä nyt rupee taas käymään kuumana kuin
kuusitoistavuotias finninaama.
Rainis ei kuullut viimeistä loukkausta. Hän oli jo juossut Uuden ylioppilastalon porraskäytävään.

Päästyään

ulko-ovelle Rainiksen ahdinko kasvoi. Hän oli
unohtanut takkinsa yläkertaan, ja ulkona ulvoi hyytävä
viima.
		
– Voi saatana että on kylmä. Miksi mulla on
		
vain t-paita päällä? Ja missä se taksi luuraa? Pi
		
tääkö tässä taas ottaa ohjat omiin käsiin?
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Taksin tilaamisesta oli kulunut noin tasan 65 sekuntia, kun
Jussi harppoi kaksimetrisellä olemuksellaan ulkoilmoihin.
Hän teki nopean havainnointikierroksen ja paikallisti kaverinsa Virgin Oil Co:n portailta.
– Jätit takkisi ylös. Toin sen mukanani. Ole hyvä vaan, ei kestä kiittää. Kyllä mies aina takkinsa tarvitsee. Ja pyyhkeen.
– Pyyhkeen? Mitä sä nyt oikein selität? Ei kai noi ole taas niitä homo-Pekan juttuja?
– No niitähän ne on. On se Pekka viisas mies.
– Mistä kukin tykkää.
– Tykkäämisestä puheenollen; Tuuren lempi sinua kohtaan
on vankkumaton.
– Missä se äijä muuten on?
– Taisi jäädä kelkasta jo puolisen tuntia sitten. Jonkun tytön
perässä se juoksi. Toisteli jatkuvasti sitä mantraansa. On se
hieno mies.
– Voi vittu. Ja margariinipillu...
– ...ja kevytlevitevagina.

T

aksin tilaamisesta oli nopeasti kulunut vartti. Rainiksen
hengenhätä kasvoi minuutti minuutilta.
– Soititko sä edes sitä taksia?
– Soitin soitin. En kyllä tiedä ymmärsikö ne minua, saatoin
nimittäin puhua melko epäselvästi.
– Ei jumalauta. Miten sä nyt sitten argumentoit asiasi noin
koherentisti?
– En tiedä. Ehkä kaunosieluisuuteni puhkesi juuri kukkaan.
Rainis hihitti kuin pieni tyttö.
– Kaunosieluisuus...ei helvetti mitä schaibaa.
– Ei saa pilkata. Minä soitan tässä kaunosieluisuudessani
sen taksin uudestaan arvon primadonnalle.
– Ei sun tarvi mitään soittaa. Katso mikä tuohon kaartaa.
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Kaartaja oli Tuure, tai siis tarkemmin sanottuna Tuure oli

taksissa, joka kaartoi Mannerheimintien sivuun kuin eittämättä suoraan jostain tyylikkäästä toimintaelokuvasta.
– Nyt pojat kyytiin!, huusi Tuure avatusta ikkunasta.
– Viet sä mut Marian sairaalaan?
– Mitä ihmettä äijä oikein sekoilee?
– Mulla on hätätilanne alakertani kanssa. Jokin hengenvaarallinen tauti lienee kyseessä.
Tuure tajusi sillä sekunnilla, mistä kiikasti, ja puhkesi raivokkaaseen nauruun.
– Ei siulla mitään hätää ole, senkin känniääliö. Sie kaadoit
olutta päällesi puoli tuntia sitten. Siun housut on siitä syystä
märät.
– No perkele! Niinhän minä teinkin.
– Soitinko minä turhaan sen taksin? Ei jumalauta sun kanssasi, Rainis. Turpiin tulee vielä joku päivä.
– Mutta ei tänään!, huikkasi Tuure väliin. – Nyt me lähdetään
pojat oikeaan menomestaan! Minä hankin meille kyydinkin
näitten nättien neitosten taksista. Yläkerran meno oli ihan
kuollutta.
– No siitä voidaan kaikki olla samaa mieltä. Mihinkäs me
mennään?
– Ilotalolle tietysti! Siellä bileet jatkuu varmasti puoleen päivään asti, ja ilta on vielä nuori.
– Olisikohan Pekka siellä?
– Varmasti on, ja se soittaa taas sitä paskaa musiikkiaan.
Rainis ja Jussi kapusivat taksiin innoissaan kuin pikkulapset karkkipäivänä. Vähänpä tiesivät, mitä yön aikana olisi
tapahtuva.
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