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Toukokuussa oli jälleen mahdolli-
suus tiirailla tietokoneen välityksel-
lä tuolla jossain lepokivellään loikoi-
levaa Pullervo-norppaa, kun WWF:n 
suosittu norppalive teki paluun. Hyg-
get sun muut trendirentoilut kalpene-
vat norpan tehokkaan torkkurutiinin 
rinnalla, minkä monituhantinen kat-
sojajoukko saattoi jälleen todistaa. On 
myös hämmentävää todeta miten evo-
luutio on, paitsi johdattanut maaeläi-
men takaisin veteen, saanut samalla 
aikaan olennon, joka viettää merkittä-
vän osan elämästään leppoisasti ranta-
kivellä köllien. Armottoman luonnon-
valinnan tulos sekin.

Vaikka Pullervon elämänrytmi tuskin 
kerää kiitosta ikiaikaisen tehokkuus-
ajattelun uusimmilta sanansaattajilta, 
ei sen auvoa voi kuin ihailla. Opiskeli-
jalle kesä useimmiten merkitsee töitä, 
mutta harvaapa meistä ei houkuttai-
si laiskotella antaumuksella ne kau-
neimmat kesäpäivät, jolloin Aurinko 
silmää iskien yllyttää ajanhaaskauk-
seen. Ahonlaitaa kirmaava nuori yli-
oppilas ei turhaan ole yksi vanhojen 
suomalaisten elokuvien kestävimpiä 
mielikuvia. Näin siitäkin huolimatta, 
että tuo perhoshaavi kädessä hortoile-
va stereotyyppihän on itse asiassa mitä 
hartaimman kotiseutututkimuksen 
äärellä kerätessään tieteellistä aineis-
toa paikallisista Lepidoptera-lahkon 
edustajista ja kartuttaessaan kansan-
tietoutta kylänraitin nuorikkoja haas-
tattelemalla. 

Osakunta on taas hiljentynyt osakun-
talaisten hajaannuttua kesän viettoon, 
kuka sorvin ääreen, kuka Kaisa-kirjas-
ton kellarikerroksiin. Toisille kesä tie-
tää vapaa-ajan puutetta, toisille tiuk-
kaa makaronidieettiä. Toivottavasti 
itse kukin löytää silti hetken jos toisen-
kin vetää henkeä ja vaikka ihan vain 
loikoilla aurinkoisella rantakivellä. 
Suomen kesä on siihen mitä parhainta 
aikaa. Pieni Puukello toivottaa lukijoil-
leen hyvää kesää.

Janne Kangaskesti

Pääkirjoitus
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Kesällä Joensuuhun osakuntalainen?

Tule katsomaan Pohjois-Karjalan museo Hilman Juuret Pystymetässä -satavuo-
tisjuhlanäyttelyä. Miksikö? No siksi, että Helsingin yliopiston Karjalainen Osa-
kunta loi museon kokoelmien perustan esinekeräyksillään, jotka alkoivat kesällä 
1914. Nyt näitä museon ensimmäisiä esineitä on esillä enemmänkin, arvoisis-
saan puitteissa. Niin ja siksi, että museo tarjoaa osakunnan voimassaolevalla 
(= KO 16-17 ja sitten KO 17-18) jäsentarralla sisäänpääsyn 1 € vuoden 2017 lop-
puun asti!
 
Näyttelyn lyhyt info löytyy täältä: 
http://www.joensuu.fi/pohjoiskarjalanmuseo/nayttelyt/vaihtuvat
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Tämän kulturellin kiertomatkan toi-
sena etappina käsittelen kirjastoa, 
tarkemmin sen opiskelijalle tutuinta 
ilmentymää Kaisa-kirjastoa subjektii-
visena kokemuksena.

Aurinkoisena toukokuun loppupuolen 
päivänä kirjastossakin on jo kesä. Käy-
tävät ovat lähes tyhjiä, eikä aina niin 
ruuhkaisilla luku- ja työpisteillä juuri 
tungosta ole. Hyllyjen välissä pyörii 
vain muutama ihminen. Miksei kir-
jastossa voi olla aina tällaista? Ehkäpä 
siksi, että tämä on illuusio, liian hyvää 
ollakseen pysyvästi totta. Yleensähän 
Kaisassa on niin täyttä, ettei eteensä 
näe, ja lukurauhasta tai edes istuma-
paikasta on turha haaveilla. Juuri täl-
laiseen aikaan siellä voisi kuitenkin 
viipyä pidemmänkin tovin.

Kirjastoa on parjattu monestakin syys-
tä, eikä aina aivan aiheetta. Se on kyllä 
rakennuksena suuri ja valoisa ja mah-
duttaa hyvinkin sisäänsä aiemmat tie-
dekuntien ja laitosten kirjakokoelmat, 
mutta kirjaston tunnelma siitä usein 
puuttuu. Hyllyjen välissä haahuillessa 
olo on anteeksipyytelevä, ja koska eri-
laisiin tarpeisiin luotuja oleskelutilo-
ja on siellä täällä, voi olla varma, että 
pienikin liike häiritsee jotakuta. Ei siis 
ole ihme, että tiedonjanoinen helpos-
ti toivoo löytävänsä mahdollisimman 
nopeasti tarvitsevansa teoksen ja sen 
jälkeen vielä nopeammin uloskäynnin.

Tilojen kliinisyyttä ja asiakaspaikko-
jen vähäisyyttä voisi voivotella loput-
tomiin erityisesti niinä kevätpäivinä, 
kun paineen alla puurtavan opiskeli-
jan iloksi ja riesaksi abit täyttävät huo-
neen. Eipä oikeasta akatemiakirjaston 

Ihana kamala Kaisa-kirjasto

Teksti: Santeri Matikka
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ilmapiiristä paljon ammennettavaa 
jäisikään, kun ei enää ole jäljellä edes 
sijaa, jolle asettua työskentelemään. 
Kuitenkin monet Kaisaan liitetyt heik-
koudet voi nähdä myös vahvuuksina, 
kun oikein osaa katsoa. Aiempien kir-
jastojen yhdistäminen ei ehkä ole ollut 
henkisesti helppoa eikä siinä voi olla 
näkemättä keskittämis- ja tehokkuus-
ajattelua, jota varsinkin moni huma-
nisti vierastaa. Sitä ei kuitenkaan käy 
kiistäminen, että fyysisesti helpottaa 
elämää, kun useamman tieteenalan 
kirjallisuutta tarvitessaan säästyy tur-
hilta transportaatioilta. 
Eivätkä ne abitkaan pahuuttaan ole 
korkeakoulutetun lukutilaa viemässä, 
hekin ovat vain havainneet Kaisan kai-
kesta huolimatta hyväksi ympäristöksi 
imeä itseensä akateemista motivaatio-
ta. Ja tuleeko kukaan abeja manates-
saan ajatelleeksi, kuinka monet heistä 
lopulta ovatkaan jo seuraavana syk-
synä “oikeutettuja” ihan opiskelijan 
oikeudella käyttämään kirjastoa? Tai 
sitä, kuinka moni heistä jo ensi kevää-
nä itse sadattelee kirjaston valtaavaa 
abiturienttitulvaa. Entä tunnustaako 
kukaan lukijoista pesiytyneensä pää-
sykoekirjojen kanssa kirjaston kerrok-
siin? Meidän nuorempien keskuudesta 
tällaisia tarinoita varmasti löytyy, jo-
ten kysykäämme, mikä oikeus padalla 
on kattilaa soimata.

Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että 
kirjasto on yliopiston mainos näille 
ulkopuolisille käyttäjille, ja sehän on 
meidän kaikkien etu, osakuntienkin. 
Vilkas ja vireä opiskelijakirjasto taas 
tarkoittaa, että sen käyttöaste on jat-
kuvasti korkealla, mikä puolestaan 
takaa jatkuvuuden. Maamme opiske-
lija- ja kulttuuriväki joutuu ehkä ras-
kaimmin kokemaan ylitsemme käyvän 
säästöaallon vaikutukset, eikä siltä ko-
kemukselta kirjastoalakaan välty. Täs-
sä tuulimyllyjen taistossa yliopistokir-
jaston asema ja toiminta on kuitenkin 
melko turvattu, koska sen tarve on niin 

ilmeinen ja sokeinkin päättäjä näkee, 
kuinka hyvin se toimii.

Ehkäpä siis lopulta meidän onnemme 
onkin tämä kritisoitu ja viiden vuoden 
jälkeenkin identiteettiään etsivä lasi-
linna. Ei siksi, että se olisi kaunis tai 
juuriltaan arvokas, vaan siksi, että se 
on uusi ja palvelee opiskelijoita vielä 
vuosikymmeniä. Yliopistoyhteisölläm-
me on siis ainakin yksi asia, jonka pak-
komielteiseen uudistamiseen kukaan 
tuskin aivan lähitulevaisuudessa nä-
kee tarvetta.
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Mitä oikeastaan on osakunta? Se on 
yksilöitä, ne ihmiset, jotka kulloinkin 
siihen kuuluvat ja jotka siinä toimivat. 
Toisaalta heidän kauttaan osakunta 
on myös toimintatapoja, perinteitä ja 
symboleja. Etenkin jälkimmäiset erot-
tuvat kenties selkeimmin osakuntiin 
perehtymättömillekin. Esittelen seu-
raavaksi lyhyesti joitakin osakunnan 
tuntomerkkejä sen virallisista tunnuk-
sista (lippu & osakuntanauha) muihin 
näkösällä oleviin asioihin.

Osakuntanauha
Osakunnan väreissä oleva nauha on 
ehkä näkyvin osakuntalaisen merkki, 
vaikka nauhankantotapa onkin vuosi-
kymmeniä myöhemmin levinnyt myös 
lukuisten muiden järjestöjen jouk-
koon. Nauha on jokaisen osakuntalai-
sen tunnus. Meillä sen käyttö rajau-
tuu pääasiassa juhliin ja kokouksiin. 
Tavat oppii parhaiten ja hauskimmin 
osallistumalla, mutta nyrkkisääntönä 
mainittakoon nämä pari seikkaa: Ke-
vyempänä värinä punainen ylöspäin 
ja miehillä nauha oikealle olkapäälle, 
naisilla vasemmalle. Ruusukkeenkin 
nauhasta voi taitella, mihin ohjeet löy-
tyvät osakunnan nettisivuilta. Sieltä 
löytyvät myös varsinaiset ohjesäännöt 

nauhankantoon.
Osakuntanauhaperinteen alkuperä ja 
syntyajankohta ovat meille rivicivik-
sille arvoituksia. Yksi illanvietoissa 
toisinaan kuultu teoria on, että ky-
seessä on verrattain nuori tapa lähes 
400-vuotisessa osakuntaperinteessä. 
Tämän teorian mukaan värienkäyttö 
rantautui Suomeen 1900-luvun en-
simmäisten vuosikymmenien aikoihin 
virolaisilta ylioppilaskorporaatiolta. 
Mene (arkistojen äärelle) ja tiedä. Tä-
hän juttuun en valitettavasti ehättänyt 
paneutua nauhan historiaan, mutta 
kenties aiheeseen palataan Puukellon 
sivuilla vielä myöhemmin.

Karjalaisen Osakunnan lippu
Jokaisella osakunnalla on tärkeimpänä 
tunnuksenaan oma lippu. Karjalaisen 
Osakunnan nykyisen lipun suunnitteli 
Akseli Gallen-Kallela 1930-luvun alus-
sa, hieman ennen kuolemaansa. Lippu 
oli ensimmäistä kertaa käytössä Gal-
len-Kallelan hautajaisissa. Lippuja on 
itse asiassa kaksi, ulkolippu ja sisälip-
pu. Ne ovat muuten samanlaisia, paitsi 
että toinen on painava ja toinen vielä 
painavampi. Sisälipun tangon päässä 
on metallinen vaakuna-aiheinen koris-
te, jota ulkolipun tangossa ei ole.

Pieni perehdytys osakunnan 
tuntomerkkeihin

Teksti: Janne Kangaskesti
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Airutnauha
Juhlallisimpien hetkien dekoratiivinen 
elementti ja lipun vartija, airut, kantaa 
roolinsa merkiksi leveää airutnauhaa 
olallaan. Airuet tapaakin useimmiten 
pareittain lipun läheisyydestä (tai tau-
olta juomassa kuohuviiniä). Osakun-
tien airuiden käytössä on sekä osakun-
nan että Suomen lipun väreissä olevat 
nauhat, värivalinnan riippuessa siitä 
kumman lipun airuena toimii. Airuilla 
on myös aina ylioppilaslakki päässään, 
oli kesä tai talvi. Airut-puuhista on 
enemmän tietoa mm. osakunnan net-
tisivuilla.

Väripinssi
Osakunnan värit, eli osakuntanauhan, 
saanut jäsen voi halutessaan ostaa 
käyttöönsä väripinssin. Hintaa kertyy 
huimat 2€. Pinssi ei ole osakunnan 
virallinen tunnus, vaan sitä voi pitää 
vaikkapa tapahtumissa joissa nauhaa 
ei käytetä, tai sitten muuten vain. 

Kyseessä on lisäksi eräänlainen “ys-
tävyyspinssi”, joka jaetaan ainakin 
kunkin vuoden KyO–KO YYA-tuopin 
saavalle kymäläiselle. Pinssin voi lah-
joittaa muissakin tilanteissa. Tämä 
tarkoittaa samalla sitä, että väripins-
sin omistaminen ei ole sama asia kuin 
värienkanto-oikeus (toisin kuin viro-
laisessa korporaatioperinteessä).

Harrastusmerkki
Aikansa erilaisissa vastuutehtävissä 
toiminut, eli osakuntaa kohtaan har-
rastuneisuutta osoittanut osakuntalai-
nen voidaan palkita harrastusmerkil-
lä tunnustuksena aktiivisuudestaan. 
Kyse on siis kiitollisuuden merkistä, 
jonka osakunta myöntää sen apuna 
(tai paremminkin osana) olleelle hen-
kilölle. Merkkiä kannetaan yleensä 
osakuntanauhassa.

Ansiomerkki
Huolella osakunnan toimintaan up-
poutunut osakuntalainen voidaan pal-
kita ansiomerkillä. Se on käytännössä 
korkein kiitos, mitä Karjalainen Osa-
kunta yleensä opiskelijajäsenilleen 
jakaa. Useimmiten merkin saaja on 
vaikuttanut osakunnassa aktiivisesti 
vähintään kolme vuotta. Merkkiä kan-
netaan aina osakuntanauhassa ja se 
on ulkomuodoltaan kuten harrastus-
merkki, mutta isompi. 
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Kunniamerkki
Pitkään osakunnan yhteydessä vaikut-
tanut jäsen voidaan tämän erityisten 
ansioiden osoitukseksi palkita kun-
niamerkillä. Näitä kunnianosoituksia 
ei jaeta kovinkaan usein ja siihen oi-
keuttavien ansioiden kartuttaminen 
kestää yleensä kypsään seniori-ikään 
asti.  Merkki on ulkoasultaan kuten 
harrastus- ja ansiomerkki, mutta vielä 
isompi. Niin iso itse asiassa, että sen 
ohessa käyttöön annetaan leveämpää 
osakuntanauhaa.

Kuraattorin tunnus eli “lätkä”
The puck stops here. Korkein virka, 
johon osakunnassa voi tulla valituksi 
ilman professuuria, on kuraattorin toi-
mi. Virkansa merkiksi kuraattori kan-
taa kussakin osakunnassa jonkinlaista 
tunnusta kaulassaan. Moni osakunta 
on päätynyt metallisiin käätyihin, mut-
ta meillä tunnus on yksinkertaisempi 
ja huoltovarmempi hopeinen mita-
li, jota kannetaan osakuntanauhassa 
kaulalla. Huoltovarmuuden maksi-
moimiseksi tuo nauha on välillä ollut 
tarranauhakiinnityksellä – melkoinen 
ero esimerkiksi kymäläisten käätyihin, 
joita ei välttämättä yksin saa edes kiin-
nitetyksi päälleen.

Inspehtorin tunnus
Osakunnan korkeimman viran osoi-
tuksena inspehtoriksi valittu yliopis-
ton professori kantaa kaulallaan omaa 
tunnustaan. Käytännönläheisesti sekin 
on pyöreä hopeinen mitali, jota kanne-
taan osakuntanauhassa. Erotuksena 
kuraattorin mitaliin inspehtorin lätkä 
on isompi. Yksinkertaista ja loogista.

Sekä inspehtorin että kuraattorin tun-
nukset otettiin käyttöön 1960-luvulla, 
mutta niiden kerrotaan pohjautuvan 
1930-luvulla teetettyihin suunnitel-
miin.
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Laulukirja
Laulukirja ei ole varsinainen osakun-
nan tunnus, mutta erottamaton osa 
osakunnan juhlaperinnettä ja siten 
hyvä tuntomerkki. Sen voi halutes-
saan lunastaa omakseen edulliseen 10 
euron hintaan esimerkiksi osakunnan 
juhlissa. Laulukirja kattaa osakun-
nan pöytälauluperinteen tavalliset ja 
epätavalliset puolet, sekä sisältää ly-
hyen johdatuksen juhlien etikettiin. 
Omia kirjoja on myös tapana sitseillä 
kierrättää pöydässä jälkiruuan aika-
na. Tuolloin pöytäseura voi kirjoittaa 
kunkin kirjaan jotain muistoksi – mie-
luiten jotain mukavaa. Varoituksen sa-
nana Savolaisen Osakunnan miespuo-
liset jäsenet ovat muistoissaan usein 
aika penispiirroskeskeisiä, syystä tai 
toisesta.

Laulunjohtajan miekka
Karjalaisen Osakunnan laulunjohtajan 
miekka on ystävyysjärjestömme kor-
poraatio Vironian lahjoittama rapiiri. 
Rapiireja on tätä nykyä kaksi. Ne ovat 
Vironian väreissä muistuttamassa jär-
jestöjen välisestä ystävyydestä sekä 
oikeastaan myös siitä, että laulunjoh-
tomiekkaperinne on tuotu Suomeen 
Virosta 1930-luvulla osana maidemme 
välistä ylioppilasjärjestöjen ystävyys-
toimintaa.

Domus Gaudiumin osakunnilla on 
varsin kirjava kokoelma laulunjohta-
jan miekkoja, mutta teknisestä kan-
tilta tarkastellen kapeateräinen rapii-
ri on tähän rooliin paras. Miekalla on 
tarkoitus herättää pöytäkuntien huo-
mio, ei hakata halkoja huonekaluista, 
ja siksi kevyt ja notkea terä on paras. 
Hätäkeskuksen turhan kuormittami-
sen välttämiseksi rapiireja ei koskaan 
teroiteta.
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Emännän avaimet
Kovin monella osakunnan virkailijalla 
ei ole omia tunnuksia, mutta emännäl-
tä löytyy kilkattava avainnippu, jota 
tämä pitää omassa osakuntanauhas-
saan. Avainten käyttöönottoon liittyy 
yllättäviä käänteitä, jotka jätän suosi-
olla seniorien seuraavissa juhlissa ta-
rinoitavaksi välttääkseni mahdolliset 
virheväittämät. Entisille emännille 
osakunta luovuttaa evp-aseman mer-
kiksi pienoisavaimen, jota sitäkin kan-
netaan nauhassa.

Huhujen mukaan myös isäntä saattaa 
tulevaisuudessa saada vastaavan vir-
katunnuksen…

Osakunnan haalarit
Kyllä, meillä on ollut käytössä myös 
omat haalarit. Nykyisellään näitä asu-
ja näkee vain harvoilla ja satunnaisesti 
valituilla, mutta 1980- ja 1990-luvuil-
la haalarit olivat aktiivisessa käytössä 
eri tapahtumissa. Teekkarien lisäksi 
osakunnat olivat ensimmäisten jou-
kossa omaksumassa haalarikulttuurin 
Ruotsista 1980-luvun vaihteessa. Haa-
larien käyttö kytkeytyi (arkistokuvien 
välittämän vaikutelman perusteella) 
pitkään erityisesti kyykkäkilpailuihin. 
Kaupallisesta kulutuskulttuurista lai-
nautunut “massaindividualistinen” 
merkkien keräily juurtui keskeiseksi 
osaksi haalarikulttuuria vasta vuositu-
hannen vaihteen aikoihin. Tällöin osa-
kuntahaalarien suosion päivät olivat jo 
takana. Uusia Karjalaisen Osakunnan 
haalareitakaan ei tiettävästi ole teetet-
ty sitten 90-luvun.
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Kaunis kesäpäivä ja sauna. Se on yh-
distelmä, joka on nautinnollisuudes-
saan lähes juhlallinen. Saunassa on 
jotain oleellisen esteettistä, alkaen 
löylyhuoneen karsitusta olemukses-
ta, sen vaaleista lauteista ja huomion 
keskipisteenä toimivasta tummasta 
kiukaasta. On vain lauteet, kiuas ja 
löylykiulu kauhoineen. Mikään ei ole 
turhaa koristetta. Löylyn kohina, alu-
miinisen naksahduksen säestämä olu-
en sihahdus, tasaisesti tilaan leviävä 
saunan lämmin henki. Maailma jää 
oven ulkopuolelle ja saunassa on täy-
sin vapaa omille ajatuksilleen.

Sauna on tilana rauhoittava. Se ei 
edusta aivan sensorista deprivaatiota, 
mutta on pelkistettyä, tarkoituksen-
mukaista. Saunan äänimaailma on se-
kin harva ja kukin ääni on tottuneelle 

saunojalle lukuisilta saunomiskerroil-
ta tuttu. Metallisen kauhan kolinaa 
lukuun ottamatta kukin ääni on myös 
pehmeän kumea, vettä ja puuta. Sauna 
antaa tilaa keskusteluille, mutta myös 
luvan katkoille niissä. Toki lauteille 
mahtuu myös remakka ilo ja tähän asti 
kuvailtua tiiviimpi tunnelma. 

Saunaan on muinoin liittynyt paljon 
sosiaalista elämää sääteleviä usko-
muksia. Saunan haltija, joka sittem-
min monilla seuduin ruotsalaisvai-
kutuksesta surkastui tontuksi, oli 
merkittävä voima. Jopa kiukaalle itsel-
leen on annettu antropomorfisia piir-
teitä, sillä sana löyly on tarkoittanut 
aikanaan samaa kuin henki. Yhteys ih-
misen hengitykseen selittänee ajatus-
kulun kiukaasta nousevan vesihuurun 
nimeämisen taustalla. Ihmisellä oli 

Teksti: Janne Kangaskesti

Jaaritelma
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kansanuskossa kolme sielun osaa: itse, 
sielu ja henki, joista jälkimmäisin oli 
voimakkaimmin kytköksissä fyysiseen 
olemukseen. Vastaavia ominaisuuk-
sia saatettiin ajatella olevan nykyisin 
elottomiksi kategorisoiduilla asioilla. 
Toisaalta kiukaan tapauksessa kyse on 
voinut myös olla puhtaasti symbolis-
mista.

Saunominen on nautinnollista, mutta 
tietysti myös puhdistavaa. Hikoilemi-
sen terveysvaikutuksista en tohdi sa-

noa mitään, kun en asiasta ole paras 
tuomiotani antamaan. Joka tapauk-
sessa saunomisessa viehättää toimin-
nan selkeys. Minulle se on saunanau-
tinnon perimmäinen lähde pehmeiden 
löylyjen ohella. Saunaetiketin omak-
suminen on helppoa. Miljöön ja toi-
minnan pelkistyminen kirkastaa sen 
merkityksen. Tämä virkistää etenkin 
aistiärsykkeitä täynnä olevassa yhteis-
kunnassa. Onneksi mikään älypuhelin 
ei kestä saunaa.
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Kesämuisteloita

“Kesä, eikä mitään tekemistä”, laulaa 
Maija Vilkkumaa. Omalla tavallaan 
se kuvaa lapsuuden kesiä, huoletonta 
eloa ja poissaolollaan loistavia velvol-
lisuuksia. Oikeastaan kesiä siihen asti, 
kunnes kuvioihin alkoi tulla rippikou-
lua ja kesätöiden hakemista.

Peruskoulun kevätjuhlia yhdisti Suvi-
virsi. Yläasteella ysiluokkalaiset saivat 
todistuksensa näyttävästi koko koulun 
nähden. Aikanaan se oli kaukaiselta 
tuntuva ajatus, niin kuin nyt on ajatus 
yliopisto-opintojen päättymisestä. Silti 
vuodet vierivät nopeasti, niin kliseistä 
kuin se onkin, ja pian oli meidänkin ai-
kamme jättää peruskoulu taakse. 

Muistot teinivuosieni ja ennen kaik-
kea Pohjois-Karjalan kesistä tiivistyvät 
koiramaisiin menoihin, sillä olin in-
nostunut koiraharrastuksista. Mahtui 
vuosien varrelle myös muun muassa 
rippikoulu ja matkoja. Tekemistä siis 
alkoi jo riittää.

Sitten tulivat kesätyöt. Ensimmäinen 
työ, jota olen tehnyt, oli dogsitterin 
homma, jota tein satunnaisesti, kun 
vielä asuin Pohjois-Karjalassa. Ensim-
mäinen kesätyö-nimikkeen alla kulke-
va työ taas oli se, kun vietin kaksi viik-
koa päiväkotiapulaisena. Seuraavana 
vuonna vuorossa oli nostalgiamatka 
vanhalle ala-asteelle siivoamaan ja 
opettelemaan esimerkiksi ikkunoiden 
pesua. Sitä seuraavana vuonna opin 
sitkeyttä poimiessani mansikoita.

Olavi Uusivirran sanat “Ollaanko tämä 
kesä näin? Sulla on syksyllä uudet ku-
viot” kuvastivat kesää 2015. Viimeinen 
kesä kotimaisemissa. Ei kesätöitä. Kol-
mas kerta Ilosaarirockissa. Nykyisin ei 
taida enää olla kesää ilman Ilosaari-
rockia, jos vain olen Suomessa siihen 
aikaan. Rokki olikin yksi kesän koho-
kohtia, mutta ei estänyt aikaa kulke-
masta armotonta vauhtiaan.

Teksti: Alina Riionheimo
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Viime kesänäkään en ollut töissä, mut-
ta kesäkuussa istuin espanjan kurssilla. 
Vuorossa oli ensimmäinen kesäni opis-
kelijana ja ennen kaikkea ensimmäinen 
kesäni pääkaupunkiseudulla. Se oli hie-
no ja ehdottomasti elämäni tapahtuma-
rikkain kesä, joka myös opetti paljon. 
Päällimmäisenä mieleen jäi kavereiden 
kanssa vietetty aika.

Tänä vuonna kesälomani jää lyhem-
mäksi kuin viime vuonna, koska vaih-
tovuoteni loppuu vasta kesä-heinäkuun 
vaihteessa. Onpahan tämäkin kesä 
ainakin ainutlaatuinen, sillä toista sa-
manlaista tuskin tulee. Ja heinäkuussa 
sentään kutsuu se Ilosaarirock.
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Kesä on taas ovella. Mikäli koulun jät-
tämän tyhjiön ja hiljalleen ohitse lipu-
vien vapaapäivien ajatteleminen ah-
distaa, seuraavasta listasta voit löytää 
innoitusta ja sisältöä lomapäiviisi.

1. Asenna älypuhelimeesi Duolingo 
ja opettele aurinkoa ottaessasi uu-
den kielen alkeet. Valittavana kaik-
kea ranskasta venäjään ja espanjasta 
kreikkaan.

2. Lue vähintään kolme jonkun muun 
kuin oman etnisen ryhmäsi edustajan 
kirjoittamaa kirjaa. Oletko esimerkiksi 
koskaan tullut tarttuneeksi yhdenkään 
afrikkalaisen kirjailijan teokseen?

3. Maakuntamatkaile johonkin Suo-
men alle 10 000 asukkaan kaupunkiin, 
jossa et vielä ole käynyt. 

4. Kerää luonnosta roska päivässä.

5. Kuuntele aamupalaksi Yle Areenas-
ta Päivystävien dosenttien radiolähe-
tyksiä.

6. Käy kaikissa Helsingin julkisissa 
saunoissa.

7. Ota tavoitteeksi mennä kotiin joka 
kesäloman päivänä eri reittiä. Samojen 
teiden käyttäminen eri yhdistelminä 
sallitaan.

8. Pyöräile Korsoon.

9. Mene kasviretkelle metsään ja opet-
tele tunnistamaan 16 kasvia.

Teksti: Kaisa Kortelainen
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10. Kirjoita mukavia kuulumisia, elä-
män ylistystä tai runon sisältävä pos-
tikortti ja pistä se satunnaiseen posti-
laatikkoon.

11. Käy isovanhempien luona ja syö 
siellä jäätelö.

12. Pelaa ulkona lautapelejä. Kesän 
2017 suositukset ovat Bohnanza, Mr. 
Jack ja Bang.

13. Viuhahda. Mielellään ystävien 
kanssa ryhmässä.

14. Pidä Harry Potter -maraton.

15. Tekeydy katugallupin tekijäksi ja 
utele ihmisten neurooseista ja keräily-
harrastuksista.

16. Järjestä ystävällesi yllätyssynty-
mäpäivät à la Frendit puoli vuotta vää-
rään aikaan.

17. Pelaa Roxanne-juomapeliä. Sään-
nöt: Juomapelin kaksi joukkuetta sei-
sovat vastakkain. Toisen joukkueen 
kuuluu kyykätä ja juoda aina kun The 
Policen Roxannessa sanotaan Roxan-
ne, toisen joukkueen aina “put on the 
red light” -kohdassa.

18. Harrasta seksiä uudessa paikassa.

19. Valmista kiljua. Tunnelman nos-
talgia-arvon kohottamiseksi käytä kil-
ju mieluiten vanhempien kodin vaate-
kaapissa.

20. Opettele lausumaan yksi Puškinin 
runo ulkoa.

21. Dyykkaa ruokaa.

22. Venyttele päivittäin niin kauan 
että saat tehtyä spagaatin. 

23. Päätä tuleville lapsillesi, lemmi-
keillesi tai huonekasveillesi nimet.

24. Tee saunavasta.

25. Osta vanha filmikamera ja ota ke-
sän aikana vähintään kuva per viikko.

26. Käy luovuttamassa verta.
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