“Niitä on ihan liikaa nyt Suomessa, jotka kertovat, mitä nyt tässä tilanteessa ei saa tehdä. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat,
että tätä ja tätä ei saa tehdä.”
– Pääministeri Juha Sipilä, 2.12.2015

“Olen huomannut, miten tärkeää tutkimukseen perustuva tieto on.”
– Pääministeri Juha Sipilä, 19.9.2017
“Mutta uskon hänen edustavan sitä ihmistyyppiä, joka on niin tottunut
valehtelemaan julkisesti, että hän lopulta valehtelee myös yksityiselämässään ja itselleen, ja rakentaa sellaisen miellyttävän totuuden, jonka
turvin hän voi elää rauhassa. Vilpittömyyden ja vilpillisyyden erillään pitämisestä saa maksaa kovan hinnan: on oltava täysin rehellinen itselleen
ja ponnisteltava lakkaamatta niin älyllisesti kuin moraalisestikin.”
– Primo Levi: Hukkuneet ja pelastuneet
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Pääkirjoitus
Opiskelijan elämä on monella tapaa
nurinkurista ja ristiin rastiin. Esimerkiksi osakuntavuosi on nyt, vuoden lähetessä loppuaan, lukuvuoden
mukaisesti vasta puolillaan. Silti osakuntavirat seuraavat kalenterivuotta ja
me virkailijat vaihdamme pian pestejä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa
opiskelijoita vaaditaan valmistumaan
aikaisin, jotta nämä pääsisivät työelämään kiinni. Opiskelujen ohessa työelämässä toimimista ei siksi katsota
hyvällä – paitsi sitten, kun maisterinpaperit taskussa työhaastatteluun saapuneelta tivataan tuiki tärkeää työkokemusta. Itse opintojen yhteydessäkin
usein huomaa, että mitä enemmän asioista oppii, sen vähemmän kokee niistä tietävänsä.

Vuoden 2017 myötä päättyy oma päätoimittajan kauteni. En tiedä tätä kirjoittaessa ketkä ottavat Pienen Puukellon kontolleen seuraavaksi vuodeksi,
saati millaiseksi lehti jatkossa muodostuu, mutta toivotan kaikkea hyvää
sen tuleville tekijöille. Kiitokseni myös
lukijoille ja Pienen Puukellon toimintaa taloudellisesti avustaneille tahoille.
En ehkä saanut lehdestä esille sitä potentiaalia, jonka se kätkee, mutta opin
ja viihdyin sen toimittamisen parissa.
Toivottavasti sama pätee muuhun toimituskuntaan ja lehden tuleviin tekijöihin.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Osakuntakin on, tavallaan, vain ylimääräinen osio opiskelujen ohessa. Se
ei yliopiston virallisissa suorituspapereissa näy, eivätkä työnantajat yleensä
tiedä mitä siihen liittyvien mahdollisten CV-merkintöjen taakse kätkeytyy.
Silti juuri osakunnan kaltaiset ilmiöt ovat välttämättömiä ihmisen henkiselle kasvulle. Tällaisesta toiminnasta
oppii yhtä jos toista niin yhteiskunnasta kuin ihmisyydestä yleensä. Sen
opin saa ennen muuta ystävien, uusien tuttavuuksien ja yhteisön osana toimimisen muodossa. Osakunnan viihteellinen puoli auttaa myös jaksamaan
opiskelijan arjen keskellä.

Janne Kangaskesti
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Q

Kuraattorin puhe Suomen itsenäisyyspäivänä:
Rakkaat osakuntalaiset,
Tänään Suomi täyttää 100 vuotta. Kokonainen vuosisata ikää ja historiaa
voi tuntua ajatuksena paljolta. Vasta
eilen ystäväni kirjoitti Facebookiin,
että vaikka on aina kyllä tiennyt, että
vuosisata tulee täyteen hänen elinaikanaan, tuntuu silti hurjalta että se on
nyt, juuri nyt, eikä enää jossain kaukana tulevaisuudessa.

allisen seuran kanssa. Tämän ansiosta
pääsette muuten tänä vuonna osakuntatarraa näyttämällä euron sisäänpääsymaksulla Pohjois-Karjalan museon
juhlanäyttelyyn.
Nykyosakuntalainen käy läpi vähintään kolme itsenäistymisprosessia.
Ensimmäisenä niistä alkaa se, jonka
me kaikki joudumme kokemaan – halusimme tai emme – muuttaessamme
kauas vanhempien huolenpidon äärestä opiskelemaan. Vanhemmat ja muu
perhe, vanhat ystävät, eivät ole ainakaan fyysisesti enää läsnä päivittäin tai
viikottain. Samalla kun omaa elämää
vasta rakentaa, sitä pitäisi jo oikeastaan osata hoitaa ja järjestää niin, että
pärjää itse.

112-vuotias Karjalainen Osakunta antaa meille hyvän raamin tarkastella
tuota aika pitkältäkin tuntuvaa aikaa.
Talvi- ja jatkosodan ja yhden ainoan
vuonna 1917 tapahtuneen julistuksen
sijasta haluankin tänään katsoa vielä
vähän enemmän taaksepäin ja tarkastella sitä, mikä oli uutta karjalaiselle
ylioppilaalle aikana, jolloin itsenäisyyteen oltiin astumassa, ja mitä itsenäistyminen meille on nyt.

Toinen prosessi alkaa osalle teistä tänään. Osakunnan jäsenen itsenäistyminen tapahtuu virallisesti tässä, nyt
jo pelkästään symboliseksi muuttuneessa siirtymässä fuksista “täysivaltaiseksi jäseneksi” eli civikseksi, kun
saatte osakunnan värit. Vaikka tämä
siirtymä ei enää nykyisin lisääkään
jäsenen oikeuksia, tai tuo muuta sen
konkreettisempaa muutosta, on se
edelleen merkki yhteisön osaksi ottamisesta ja siitä, että täysivaltaisella
jäsenellä on myös itsellään vastuu yhteisöstään. Todellisuudessa civikseksi,
kirjaimellisesti kansalaiseksi, kasvaminen kestää koko osakunta-ajan. 112
vuodessa osakunta on ehtinyt kulkea
läpi niin paljosta ja tehdä niin monia
asioita, että jo pelkästään sen nykyhetkeen kunnolla kiinni pääseminen ottaa
aikansa.

Sata vuotta sitten, isänmaan itsenäistymisen ajan lisäksi osakunta eli
omanlaistaan itsenäistymisen aikaa.
Savo-Karjalaisen Osakunnan jakautumisesta oli vasta 12 vuotta, olimme
juuri tulleet omillamme esiteini-ikään.
Edellisenä vuonna oli ilmestynyt ensimmäinen numero osakunnan lehteä
Puukelloa. Akseli Gallen-Kallela oli
ehtinyt olla osakunnan kunniajäsen
kaksi vuotta. Ensimmäinen iso hanke,
oma talo Liisankadulla, oli hiljattain
menetetty pankille, ja osakunta oli
muuttanut vasta muutaman vuoden
vanhaan Osakuntataloon, joka nykyisin tunnetaan Uutena Ylioppilastalona. Hanke museon perustamiseksi
Joensuuhun saatiin sentään ajettua
läpi yhdessä Pohjois-Karjalan histori-
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Osa meistä elää jo sitä kolmatta prosessia, joka on näistä ehkä se pisin, nimittäin osakunnasta itsenäistymistä.
Tämä on ollut monelle paikka, jossa
on kasvanut aikuiseksi, noussut omille
jaloilleen elämässä ja saanut ensimmäistä kertaa kokea onnistumisia vastuullisissa tehtävissä. Sellaisesta ympäristöstä ei ole helppo luopua, eikä
toiminnasta irrottautuminen vuosien
jälkeen usein onnistu kerralla.

tila kasvaa aikuiseksi ja pysyvä yhteisö tilanteessa, jossa ihminen on juuri
poistunut melkein kokonaan vanhan
tutun elämänsä piiristä; paikka, jonne
voi aina, vuosikymmentenkin jälkeen,
palata.
Tänään on saavutusten päivä. Suomen
valtio on saavuttanut ensimmäisen
täyden vuosisatansa. Fuksit ovat saavuttaneet oikeuden kantaa osakunnan
värejä, ja neljän osakuntalaisen työ
palkitaan osakunnan harrastusmerkillä. Meillä on paljon syytä juhlaan.
Kaikkien näiden asioiden lisäksi, toivon että edes vähän salaa – jos ette julkisesti kehtaa – juhlitte myös sitä, että
meillä osakuntalaisilla on toisemme.

Noin sata vuotta sitten tätä yhteisöä
koettelivat taloudelliset vaikeudet,
maailmanpolitiikan mullistukset ja
niistä seuranneet monien keskeisten
jäsenten pidätykset ja jopa kuolemat.
Muotokuvaseinällä näette alaoikealla
Lauri Hannikaisen, joka oli osakunnan kuraattori vuonna 1917. Sata vuotta sitten näihin aikoihin osakunnassa
oli juuri juhlittu Hannikaisen vapautumista hänen oltuaan kuukausia pidätettynä. Ylärivissä vasemmalla on
samaan aikaan inspehtorina toiminut
Werner Söderhjelm, joka oli ollut pidätettynä edeltävänä vuonna.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Outi Tiainen

Suureksi onneksemme meidän ei tarvitse elää yhtä vaikeita aikoja, mutta
meillä on silti omat, toisenlaiset, oman
aikamme vaikeudet. Yksi suurimmista
on yksinäisyys ja se, että vaikka meillä
on yhä enemmän keinoja pitää yhteyttä, ihmiset eivät silti koe kohtaavansa
toisiaan. Tähän osakunta on hyvä parannuskeino.
Tiedän toistavani sekä omia että kunniainspehtori Bamfordin puheita kun
sanon nyt teille, jälleen kerran, että
hyväksykää toisenne. Auttakaa toisianne itsenäistymään elämässä ja osakuntaelämässä olemalla toisillenne
perhe täällä, kaukana omista lapsuudenperheistänne. Kaiken juhlimisen ja
kokoustamisen alla osakuntatoiminnan aidoimmat, tärkeimmät ja kestävimmät tehtävät ovat antaa turvallinen
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Teksti: Kaisa Kortelainen

Tuote Suomi100
Kappalaisen saarna praasniekoilla 18.11.2017:

Alle kuukauden päästä olemme vihdoin kulkeneet maamme itsenäisyyden ajan tuotteistetuimman Suomivuoden lävitse. Kulunut vuosi on
tuonut kauppojen hyllyille kaikkea
Suomi100-wunderbaumeista -vessapaperiin, sekä äärettömän monta Suomi100-teemaista (ja sen perusteella
rahoitusta saanutta) tapahtumaa. Selkeimmin juhlavuosi lieneekin näkynyt
useimpien arjessa kauppareissuilla
ja kaduilla tapahtumien mainoksissa
Suomi100-logoina.

Sen sijaan, että Suomen 100-vuotisjuhla olisi vain melko yksiulotteisen
kuvan toisintamista Suomesta ja suomalaisuudesta eri yritysten toimesta,
voisi se olla keskustelua siitä, millaisen kaaren tämä maa on kulkenut vuodesta 1917 vuoteen 2017. Mitä hyvää ja
arvokasta on sinä aikana saatu aikaan,
mikä kehitys on tehnyt ihmisten arjesta sujuvampaa ja parempaa, mitkä
askeleet taas ovat olleet niitä, jotka
olisi pitänyt kenties jättää ottamatta?
Toisekseen, tärkempää kuin nurkkien haaliminen täyteen satavuotiasta
Suomea on miettiä, millainen on se
120- tai 200-vuotias Suomi, jota kohti olemme nyt kulkemassa. Tukevatko
ihmiset tänään ja huomenna kansallisidentiteettinsä juhlavuositavaroiden
tai talvisodan muiston varaan, vai mitä
arkipäiväinen suomalaisuus meille
merkitsee, hyvässä ja pahassa?

On hyvin tätä aikaa kuvaavaa, että
Suomen juhlavuodesta on tullut niin
voimakkaasti brändäytynyt asia. Keskivertokansalainen on saanut juhlistaa itsenäisyyttä esimerkiksi ostamalla
juhlavuosikahvia tai käymällä katsomassa Suomi100-juhlavuoden viralliseen ohjelmaan kuuluneen Aku Louhimiehen version Tuntemattomasta
sotilaasta. Milloin minkäkin purkin
kylki on mukana vahvistamassa kuvastoa Suomesta puhtaana metsien ja
tuhansien järvien maana, jossa asuu
talvisodan läpikäynyt sisukas kansa.

Olemme sitä sukupolvea, jonka ei ole
tarvinnut identifioida itseään tai perhettään tiettyyn yhteiskuntaluokkaan
kuuluvaksi, tai miettiä onko koulujen käynti taloudellisesti mahdollista.
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Näistä kumpikaan ei joitakin vuosikymmeniä sitten ollut kuitenkaan itsestäänselvyys. Ajatus oikeasti syvempien luokkajakojen Suomesta tuntuu
tällä hetkellä äärimmäisen etäiseltä,
mutta koulutusta ja sosiaaliturvajärjestelmää rapauttava politiikka voi
helposti ajaa meidät takaisin pisteeseen, josta nykyiseen yhtäläisten mahdollisuuksien Suomeen on alun perin
ponnistettu. Vaikka kauppojen hyllyt
kuinka kiiltävätkin Suomi-sataa, totuus on, ettei tasa-arvon ja koulutuksen mallimaana pysytä pelkällä brändillä tai talkoilemalla “yhdessä”.

Oikeastaan tunnen helpostusta siitä,
että jo muutaman viikon päästä juhlavuosituotteet löytyvät alennuskorista.
Kauniiden pakettien ja juhlapuheiden
sijaan huomio voi taas kääntyä niihin
päätöksiin, jotka määrittävät, onko
kaikilla suomalaisilla yhtäläiset mahdollisuudet seuraavina vuosina tehdä
arjestaan, jos nyt ei juhlaa, niin edes
kohtalaisen onnellista ja turvallista.
Paljon hyvää on Suomen ensimmäiseen itsenäiseen vuosisataan mahtunut, mutta on syytä pitää huolen siitä,
ettemme välinpitämättömyydellämme
laske päättäjiä tekemään päätöksiä,
joiden palelluttamaa viljaa saamme
myöhemmin niittää.

Fuksimajuri Mari sai praasniekoilla oman Suomi100-kakkunsa.
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Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen
tervehdys praasniekoilla 18.11.2017
Karjalaiselle Osakunnalle
Tervehdin sydämellisesti kaikkia arvoisia Karjalaisen Osakunnan Praasniekka-juhlaan kokoontuneita ylioppilaita, virkailijoita, senioreita ja muita
osakunnan ystäviä. Praasniekat tuova
mieleen lämpöisiä ja hauskoja muistoja omalta opiskeluajalta, jolloin sain
osallistua Karjalaisen Osakunnan elämään. Juhlia oli paljon. Ja jonkin verran myös muuta toimintaa.

valtioiden välillä. Toivon, että arvoisat
ylioppilaat voisivat rohkeasti vastustaa
jakaantumisen kulttuuria ja vahvistaa
keskinäistä ymmärrystä ja vuoropuhelua. Apostoli Paavali kirjoittaa: “Jos
mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa” (Room.
12:18). Tämä ohje sopii puolisoiden,
naapureiden ja kansojen välille, myös
Suomen ulkopoliittiseksi doktriiniksi.

Pohjois-Karjala on paitsi rakas kotiseutu myös ekumenian mallimaakunta. Luterilaiset, ortodoksiset ja muiden
kirkkojen seurakunnat ovat vuosikymmeniä eläneet rinnan ja sovussa.

Toivon, että Praasniekka-juhlassa
jokainen voisi katsoa toista ihmistä
lempeästi, nauttia ystävien seurasta ja
iloita elämän lahjoista. Jos mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa
kaikkien kanssa.

Viime vuosina yhteiskuntamme on
alkanut elää jonkinlaista hermostuneisuuden aikaa. Kielenkäyttö on kärjistynyt ja vastakkainasettelut lisääntyneet ihmisryhmien, aatteiden ja

Jari Jolkkonen
Kuopion hiippakunnan piispa
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Teksti: Jarno Huusko

Fennoveganismi
– utopia vai tavoitetila?
Hämmentävän kuuloinen termi fennoveganismi voi laittaa ihmisen raapimaan päätään niin, että tukka lähtee.
Siis mitä? Ja ennen kaikkea miksi? Käsitteen purkautuessa osiin se osoittautuukin olevan varsin yksinkertainen ja
kotoinen asia. Kyse on siis ruokavaliosta, joka koostuu pelkästään kotimaisista kasviperäisistä raaka-aineista.
Helposti selitetty, mutta kuinka on toteutuksen laita?

herneet. Näistä kahta jälkimmäistä en
normaalisti ollut syönyt ruuansulatusongelmien takia. Mutta nyt pitäisi
kokeilla uudelleen muutaman vuoden
tauon jälkeen, jollen haluaisi viettää
kuukautta syömällä hampunsiemeniä
joka päivä. Toisaalta valkuaisaine ei
koskaan ole minkäänlainen ongelma,
sillä sitä kertyy ruuan mukana sieltä täältä ihan riittäviä määriä ilman
yrittämistäkin. Elokuussa kotimaisia
kasviksia oli onneksi hyvin saatavilla,
joten sen puoleen ei tulisi vaikeuksia.
Lähimetsästä löytyi mustikoita, jotka
olivat hyvä lisä puuroihin ja smoothieihin. Kotimaisesta kaurasta valmistettua juomaa, jugurttia sekä kermaa löytyy normaaleista ruokakaupoista, joten
nekin mukavuudet säilyivät. Mausteita
ja joissain tuotteissa olevia lisäaineita
aioin käyttää normaalisti, koska niillä
ei useimmiten ole ravitsemuksellista
merkitystä.

Veganismi oli minulle tuttua ja turvallista jo muutaman vuoden ajalta. Sekaruokavaliota merkittävästi ympäristöystävällisempi vaihtoehtokin sisältää
kuitenkin joitain kysymyksiä käytettyjen raaka-aineiden tuotannon järkevyydestä ja tarpeellisuudesta. Jotkut
kritisoivat veganismia siitä, että maan
ääristä pitää rahdata tänne ruokia, joiden viljely voi olla hyvinkin kuluttavaa
paikallisesti. Ruuantuotannon omavaraisuudesta ja lähiruuasta kuulee
puhuttavan yhä useammin. Tällaisen
kysymyksenasettelun pohjalta päätin tehdä kokeilun fennovegaanisesta
ruokavaliosta, jota toteuttaisin yhden
kuukauden ajan.

Heinäkuu kääntyi elokuuksi ja haaste
käynnistyi. Ruuanlaittokuviot kotona
eivät muuttuneet lopulta juurikaan,
eikä evästely tuntunut ollenkaan vaikeammalta. Samoissa kaupoissahan
sitä edelleenkin kävi, ja laittoi ruokaa
pääpiirteittäin niin kuin ennenkin.
Kuun edetessä en tuttuja ulkomaisia
raaka-aineita alkanut juurikaan kaivata, ja niin alun jännitykset häipyivät
lopullisesti. Mikä tässä muka olisi vaikeaa?

Ensimmäisenä piti miettiä, mitkä normaalisti käyttämäni ruoka-aineet on
jätettävä lautaselta pois. Pähkinät,
banaanit, tofu, tahini (seesaminsiementahna). Oi voi. Kaikki niin kivoja
eväitä. Hirssi, kikherneet, linssit, seitan (vehnägluteenista tehtävä proteiinipommi), erinäiset kasvikset ja satunnaiset herkut. Asetelma alkoi vaikuttaa
hieman nihkeältä. Mitä sitten tilalle?
Hyvät valkuaisaineen lähteet olivat
kortilla; vaihtoehdoiksi jäivät lähinnä
hampunsiemenet, härkäpavut sekä

Ruoka-aineiden maailmanmatkailun
laajuus valkeni lopulta hyvin konkreettisesti, kun yritin ostaa vähänkään
pestyä perunaa tai yksinkertaista kauraleipää prosessoidumpaa tuotetta
kaupasta. Se osoittautui lähes mah-
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dottomaksi. Eräskin kerta tarvitessani
pikaista evästä oli tyytyminen sipsipussiin. Toinen vaihtoehto olisi ollut
leipä kuiviltaan. Vaikka monenmoista
Suomessa valmistettavaa vegaanista
tuotetta onkin saatavilla, sisältää suurin osa niistä joitain ulkomailta tuotavia ainesosia. Reissuihin siis pitäisi varustautua eväillä, kaupan antimet kun
osoittautuivat fennovegaanille olevan
perin nuivat.

jo suorastaan naurettavan helpolta.
Syyskuun ensimmäisenä päivänä päätin onnistuneen kokeilun itämaisessa
buffetissa mässäilyyn.
Mitä kaikesta jäi lopulta käteen? Oliko hommassa mitään järkeä, ja ennen
kaikkea, osoittautuiko fennovegaaninen ruokavalio toteuttamiskelpoiseksi? Ruokavalioni elokuun jälkeen
on palannut suurilta osin entisiin uomiinsa. Tofua vaikuttaa nyt kuluvan
vähemmän ja härkäpapuja enemmän.
Tattari on vaihtunut kotimaiseen. Mieluusti aina valitsisin suomalaisen vaihtoehdon, mutta joka kerta sellaista ei
ole tarjolla, tai sitten hinta hirvittää.
Olen tämän vuoden aikana harrastellut monenlaista muutakin henkilökohtaiseen kasvuun tähtäävää haastetta,
joten siihen konseptiin fennoveganismi sopi hienosti.
Vaikka kokeilu ei haastanutkaan rasittavuuteen asti, olisi se pitemmän päälle turhan hankala toteuttaa nykyisellä
elämäntavalla. Vaikka pessimisti olenkin, sanoisin tulevaisuuden näkymien
olevan kuitenkin hyvät. Kasvisruokien
suosion kasvaessa uusia tuotteita tulee kauppoihin hyvää vauhtia ja uskon
joukkoon mahtuvan täysin kotimaisiakin yritelmiä. Eräs suomalainen viljelijä on tehnyt kokeita eri soijalajikkeilla
ja hänellä on kuulemma vakaa aikomus tuoda kotimaista soijaa markkinoille lähivuosina. Vaikkei yleisestä
harhaluulosta poiketen tuo paljon parjattu ja ylistetty papu ole kasvissyöjille
mikään välttämättömyys, olisi lähisoija varsin mukava lisä ruokakaappiin.

Sen kummempia ongelmia ei kuitenkaan ilmennyt. Kuukausi kului humisten ja uudenlaisia ruokia tuli kokeiltua.
Haaste tuntui ihan hauskalta, vaikka
toisaalta kuun vaihtumista alkoikin jo
odottaa. “Perusvegaaninen” ruokavalio vaikutti fennoveganismiin nähden

Nykyisin valtaosa ihmisten täällä syömästä soijasta on peräisin eteläisestä
Euroopasta, mutta silti tuo kasvi voi
jonkun mieleen tuoda Etelä-Amerikan
tuhotut sademetsät. (Mainittakoon
lyhyesti, että sademetsistä raivatuilla
pelloilla tuotetaan soijaa karjan re-
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huksi eikä niinkään ihmisravinnoksi.)
Päälle puskeva ekokatastrofi voi Suomen lakeuksille tuoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Ehkäpä ilmaston lämmetessä olosuhteet Suomessa
muuttuvat suotuisiksi myös pähkinöiden kasvattamiseen. Viimeisimmän
jääkauden jälkeisellä lämpimällä ajanjaksollahan täällä tunnetusti kasvoi
pähkinäpensaita, jotka satoakin tuottivat. Laiha lohtu kenties, mutta pitää
koettaa löytää ikävistä asioista hyviäkin puolia.
Uskon, että fennoveganismi voisi laajemmassa mittakaavassa olla täysin
mahdollista, jos alkaisimme muuttaa
ruuantuotantoa ekologisesti ja eettisesti kestävämpään suuntaan. Tällä
hetkellä se ei ole mahdollista. Terveydellinen puoli ei varmasti aiheuttaisi
ongelmia; tästäkin maasta saa nostettua kaikki ihmisen tarvitsemat ravinteet. Eräs tuttavani oli kasvissyönnissä huolissaan lähinnä siitä, miten
huoltovarmuus saadaan turvattua
kriisin aikana. Nykyisellään peltopinta-alastahan suurin osa on valjastettu
eläintuotannon tarpeisiin. Asia voitaisiin toki vähitellen muuttaa, jos olisi
tahtoa. Mutta kysymys kuuluu, onko
realistista pyrkiä täydelliseen omavaraisuuteen ruuantuotannon, tai ylipäätään minkään tuotannon osalta?
Tämän päivän maailmassa tuotteet
liikkuvat valtavasti, enkä usko yhdenkään valtion olevan omavarainen
kaikkien tarpeiden suhteen. Ruuan
huoltovarmuus lyhyelle ajalle on tärkeää turvata, ja sen valtiovalta onkin
varmasti hoitanut kuntoon. Vegaanisella ruualla varautuminen onnistuisi
taatusti yhtä hyvin, kenties jopa paremmin.
Jätän kuitenkin suuret valtion asiat suurempien päiden pohdittaviksi.
Hoidan jatkossa pottini vegaanisesti ja
pidän kotimaista ruokaa arvossa. Banaanit ja pähkinät ovat silti maukkaita.
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Teksti: Janne Kangaskesti

Frisbeegolfkerho Kiekkokäki
kisaili jälleen

Karjalaisen Osakunnan oma ja muillekin avoin frisbeegolfkerho Kiekkokäki järjesti vuoden 2017 mestaruuskisansa 21. lokakuuta. Kuuraisena lauantaiaamuna
Kivikon kisaradalle selviytyi lopulta kahdeksan kiekkoilijaa kerhon puheenjohtaja Antti Vaarannan johdolla. Kauniin kuulas syyspäivä oli kilpailijoille suosiollinen ja ensimmäinen kierros päättyi karjalaisten kaksoisjohtoon (Lauri
Mauranen & allekirjoittanut) tuloksella +1. Toisella kierroksella Kymenlaakson
Osakunnan Olli Ahola nousi lopulta neljänneltä sijalta, varmistaen niukasti voittonsa viimeisellä 1. poolin pelaamalla väylällä. Closest to pin -kilpailun parhaan
heiton heitti vuorostaan Satakuntalaisen Osakunnan Pekka Perkiö tuloksella 3,5
kiekkokäkeä ja 1 markkeri. Pääpalkinnot lipsahtivat siis tällä kertaa muiden osakuntien edustajille. Onnittelut voittajille!
Pieni Puukello haastatteli kisan voittajaa:
1. Mikä ratkaisi voiton?
– Vasta se, että laitoin viimeisen putin
kolmesta metristä sisään. Vähän oli jännä
putti, mutta korin pohjallehan se päätyi.
Toinen itselle tärkeä hetki oli väylän 13
avaus, joka ei päätynyt OB:lle kuten ensimmäisellä kierroksella.

3. Mikä on mielestäsi tärkeintä frisbeegolfharrastusta aloittaessa?
– Olkoonkin, että lajin harrastamisen voi
aloittaa ihan yksinkin, niin ainakin itseä
helpotti se, että tuttavapiirissä oli jo lajin
harrastajia (esim. Pekka Perkiö, joka tutustutti minut lajiin).

2. Mitkä asiat frisbeegolfissa ovat
parasta?
– Onnistumisen riemu. Toki niitä huonojakin heittoja ja huonosti suoritettuja väyliä tulee, mutta sepä onkin se mikä tekee
onnistumisesta niin paljon herkullisempaa. Näistä parhaimpana esimerkkinä pitkän putin sisään laittaminen, tai pitkä ja
tarkka draivi.

4. Mikä on Helsingin ratojen paras
väylä ja miksi?
– Ai että, näitä on paljon. Lempparini on
kuitenkin Kivikon 16. väylä, jonne olen
heittänyt tähän asti ainoan holarini.
5. Mitä Kiekkokäen tulisi kehitellä
tulevaisuudessa?
– Jo viime vuonna heitettiin ehdotus Kiekkokäen tour de fribasta, jossa kierrettäisiin
yhden päivän aikana kaikki Helsingin radat. Ehkä ensi kevään/kesän aikana...
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Tulokset 		
(1. kierros / 2. kierros / Lopputulos):
1. Olli Ahola (KyO)		
+4
-2 		
+2
2. Lauri Mauranen		
+1
+2 		
+3
3. Janne Kangaskesti		
+1
+4		
+5
4. Aku Siekkinen (SavO)
+3
+7		
+10
5. Pekka Perkiö (SatO)
+8
+4		
+12
6. Joonas Vaittinen		
+7
+6 		
+13
7. Roope Vaittinen		
+7
+10 		
+17
8. Antti Vaaranta		
+34
+19 		
+53

Kiekkokäen kisaajat koolla. Keskellä aurinkolaseissaan voittaja Olli Ahola
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Teksti: Janne Kangaskesti

Jaaritelma
Euroopalla on vuosisataiset perinteet
antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten
kirjoitusten kierrättämisessä ja uudelleentulkinnassa. Ne muodostavat yhteisen kulttuuripohjan, jonka varaan
sivistystä ja maailmankuvaa on rakennettu. Mekanisoitu ja läpeensä kaupallinen, uutta ihannoiva ja usein vanhaa halveksiva aikamme on kuitenkin
työntänyt tämän kulttuuriperinnön
taka-alalle. Se ei ole unohtunut, mutta
sen merkitys on huvennut. Uusi länsimainen kulttuurisuuntaus, jota amerikkalaisuuden läpitunkemaksi syytetään, on vallannut siltä vapautunutta
alaa.

etenkin kun haluaa keskenkasvuisen
yleisön huomion. Huumorin ohessa
Simpsonit on tuonut esille suvaitsevaisuuden ja ihmisarvon sanomaa, mutta
myös monia muita ilmiöitä, kuten esimerkiksi globalisaatiokritiikkiä, sekä
ydinvoima- ja poliitikkovastaisuutta.
Simpsonien arvomaailma on liberaali,
mutta monivivahteinen.
Ajan kanssa Simpsonit on kehittänyt
varsin mittavan hahmokatraan ja monille näistä hahmoista on luotu syvempiä, monitulkintaisia rooleja. Esimerkiksi keskushahmo Homer Simpson
on italialaisamerikkalaisen perinteen
mukainen antisankari; sivistymätön,
älynvastainen, monilla tavoin moraalisesti arveluttava, mutta myös sympaattinen, pohjimmiltaan läheisilleen
omistautuva ja kykenevä oppimaan
(joskin jokaisen jakson alussa palataan status quoon). Tavallaan siis –
ihminen. Eikä mikä tahansa ihminen,

Niin sanotulle Y-sukupolvelle keskeinen kulttuurielämys on ollut Simpsonit, tuo kohta kolmenkymmenen
vuoden ikää lähestyvä animaatiosarja
(jonka jaksojen laadun laskemisesta
vitsailtiin itse sarjassakin jo 90-luvun
lopulla). Huumori on vahva voima,
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vaan Y-sukupolven edustajille meitä
vanhempien sukupolvien symboli. Homerhan on Simpsonien perheen isä,
joskin huumoriarvon vuoksi äärimmilleen kärjistettynä.

tuurin oppimäärä. Siitä rakentuu oma
maailmankuvansa ja yleissivistyksensä, joka viittaa osaltaan myös antiikin auktoriteetteihin, mutta polveilee
omia polkujaan ja on ehdottoman ensisijaisesti ankkuroitu viimeisen sadan
vuoden ilmiöihin, painottuen voimakkaasti kohti nykyhetkeä.

Perheen pienin, sylivauva Maggie,
symbolisoi sen sijaan nuorempia sukupolvia. Maggie kuvataan sarjassa
välillä tulevaisuudessa, jo teiniksi tai
aikuiseksi kasvaneena. Tällöin hän
on joko jo sylivauvana ennakoitu ihmelapsi, älykkö-Lisaa – johon katsoja
usein samaistetaan – nokkelampi, tai
potentiaalinsa hukkaan heittävä ongelmanuori. Lähes aikajanattomana
sarjana Simpsonit mahdollistaa, kansanperinteen tavoin, lukuisten keskenään ristiriitaisten tarinoiden kautta
kulloinkin haetun sanoman välittämisen.

Televisio ja sittemmin Internet nykyhetkeen sidottuine sisältöineen ovat
vallanneet paikkansa seinustalta,
työntäen sekä kansanperinteen että
klassisen kulttuuriperinnön kohti kauimmaista nurkkaa. Silkkaan synkistelyyn ei kuitenkaan ole syytä. Nämä
mediat ovat myös osallisia aiemman
kulttuuriperinnön
säilyttämisessä.
Esimerkiksi Simpsonit on tutustuttanut monet ensi kertaa niin antiikin
tarinoihin kuin auktoriteetteihinkin,
vaikka moni viittaus alkuun voikin jäädä huomaamatta. On osuvaa – joskin
tyystin sattumaa – että Simpsonien
kenties keskeisin hahmo lainaa nimensä Homerokselta, aikansa tunnetuimmalta tarinankertojalta.

Simpsonien kulttuurivaikutuksen kannalta merkittävin asia on sen jaksojen
pop-kulttuuripotpurri. Viittauksia satelee sinne tänne ne tunnistavien huvitukseksi. Samalla sarjaan uppoutuvalle
tarjoutuu eräänlainen laaja pop-kult-

16

Teksti: Alina Riionheimo

Marraskuu
Marraskuu on tai ainakin tuntuu olevan perinteisesti vuoden synkintä aikaa. Valo vähenee ja ne vähäisetkin
valoisat hetket ajoittuvat sille ajalle,
joka kuluu yliopistolla istuskellessa.
Ainoa keino taistella pimeyttä vastaan
lienee ripustaa jouluvalot ikkunaan,
laittaa lyhty parvekkeelle ja miettiä
miksi Suomessa on marraskuisin aina
tällaista.

aika kiitää ohi niin nopeasti, että välillä
miettii ehtiikö itse mukaan ollenkaan.
Päivät vaihtuivat toisiin, viikot vain valuvat jonnekin, uusi kuukausi seuraa
toista ja yhtäkkiä vuosikin jo vaihtuu.
Ehkä juuri ajan nopea kuluminen pelastaa meidät marraskuulta. Kun kuun
läpi on jaksanut tarpoa, kolkuttelee
uusi vuosi jo melkein oven takana.
Jäljellä on enää joulukuu, jonka aikana ehtii niin stressata opinnoista kuin
riemastua joulusta sekä innostua tulevasta.

Opiskelun puolelta taas huomaa, että
lukukausi on hiljalleen lähenemässä
loppuaan. Tehtävät alkavat tuttuun
tapaan kasaantua ja joku muistuttaa
siitä, kuinka monta viikkoa periodia
on enää jäljellä. Hetkittäin tuntuu siltä, että on hukkumassa tehtävien alle
tai vähintään eksymässä deadlinejen
verkkoon.

Tietysti aina pitäisi tarttua hetkeen ja
nauttia elämästä sellaisenaan. Niin
ainakin aina sanotaan. Sen toteutuminen on kuitenkin erityisesti marraskuussa vähän niin ja näin, ja vuoden
ikävimmän kuukauden talloessa päälle lienee parasta vain suojautua valitsemallaan tavalla.

Minäkin joudun myöntämään, että
nykyisin pidän marraskuuta yhtenä
ikävimmistä kuukausista. Muihin kuukausiin suhtaudun taas suhteellisen
neutraalisti tai jopa positiivisesti. Siinä
missä toukokuu näyttäytyy mukavana
ja toiveikkaana tuntuu marraskuu lähinnä välttämättömältä pahalta.

Ja mikäänhän ei ole ikuista. Oli se sitten hyvä tai huono asia, sen saa jokainen määrittää itse. Tärkeintä on kai
vain rämpiä marraskuun läpi ja vaikka
sytyttää ne jouluvalot, jos siltä tuntuu.
Vaikka valo väheneekin, vielä koittaa
se aika, kun sitä alkaa olla taas enemmän.

Viime marraskuussa en ollut Suomessa, vaan viettämässä vaihtovuotta Itävallassa. Minun täytyy myöntää, etten
muista siitä marraskuusta kovinkaan
monta erillistä asiaa. Silloin ei edes tapahtunut elämässäni mitään erityistä
tai erityisen ikävää. Jotenkin se kuukausi vain hujahti ohi väsyneissä tunnelmissa.
Vaikka onkin kliseistä päivitellä sitä
kuinka nopeasti aika kuluu, en voi sitä
kieltääkään. Joskus nuorempana tuntui välillä, että aika suorastaan matelee. Nyt minusta tuntuu vain siltä, että
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Teksti: Santeri Matikka

Päivä museossa
Tässä sarjani viimeisessä osassa käsittelen opiskelijan hyvinvoinnin kannalta merkittävää kulttuuritekoa, nimittäin museoiden opiskelijapäiviä. Näinä
tiettyinä päivinä kerran, pari vuodessa,
opiskelijat pääsevät ilmaiseksi sisään
esimerkiksi Kiasmaan tai Ateneumiin.
Tämä on tärkeä kädenojennus kulttuurialalta opiskelijoille, joille museoiden kertalippujen hinnat voivat olla
este tai ainakin laskea mielenkiintoa
kulttuurikokemuksia kohtaan huomattavasti. Systeemi siis on ajatuksen
tasolla erinomainen, mutta kehitettävääkin siinä olisi.
Marraskuussa Kiasman opiskelijapäivässä riitti kyllä väkeä ja ihmeteltävää,
mutta jos tavoitteena oli houkutella
opiskelijoita käymään aktiivisemmin
museossa, siihen tuskin päästään.
Marraskuun puolivälin sateinen harmaus ei välttämättä ole kovin monelle
innostavin ajankohta suunnistaa taidemuseoon edes ilmaiseksi, eikä Kiasma välttämättä paras kohde. Elämys
ja jännitys toki on taattu, jos joka huoneessa on sellainen olo että “mitä tämä
on”, mutta kuinka moni todella haluaa

maksaa varta vasten päästäkseen katsomaan luomuksia, joiden kauneus on
täysin katsojan silmässä?
Opiskelijapäivän kaltainen yhden ilmaisen päivän toimintamalli on myös
omiaan ruokkimaan ajatusta siitä, että
taide(museo) on normaalisti niin kallis
kokemus, ettei siihen viitsi vähiä rahojaan laittaa. Se ei varmasti ole museoalan pyrkimys, ja siksi opiskelijoiden
taideinnon lisäämiseksi olisi tehtävä
jotain paljon radikaalimpaa. Opiskelijoiden oma ilmaispäivä on toki hyvä
alku, mutta se ei riitä. Museoiden opiskelijalippujen hintoja tulisikin laskea
huomattavasti, tai mahdollisesti poistaa maksu heiltä kokonaan. Tällainen
ratkaisu toimisi nykyistä yhtä päivää
parempana kannustimena museoiden
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kokeilemiseen, yritykseen ja erehdykseen. Harva lippunsa maksanut tulee
uudestaan, jos pitää yhtäkin näyttelyä
huonona. Tämän riskin voisi parilla
eurolla ottaakin, mutta kympillä tai
enemmällä saa jo paljon muutakin.
Hintaakin suurempi ongelma on kuitenkin se, että opiskelijapäivä on museossa tietynlainen karnevaali, erikoistapahtuma, joka ei näytä näyttelyiden
tai edes museon todellista luonnetta
tavallisen arkipäivän lailla. Jos museoon on tilaisuus mennä vain yhtenä tai
kahtena päivänä vuodessa, elämys jää
salista toiseen kiitäessä ja ihmisiä väistellessä vaillinaiseksi. Eikö siis olisi
hyödyllisempää kannustaa opiskelijoita oma-aloitteiseen tutkimusmatkailuun kulttuurin parissa kuin ahtaa heidät yhteen paikkaan yhdeksi päiväksi?
Jostain on kuitenkin alettava, ja esimerkkinä mainittu Kiasman opiskelijapäivä oli joka tapauksessa hyvä alku,
joka tarjosi ihmeteltävää yli oman
tarpeen. Pidettäköön jatkossakin yllä
kaikkien tasavertaista mahdollisuutta
ihmettelyyn, sillä ilman epäilyä ja elämyksiä ei voi oppia uutta.
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Teksti: Paula Olsoni

MUISTELMIA PUUKELLON TOIMITUSSIHTEERIYSAJALTA 60-LUVUN
ALUSSA
Liityin Karjalaiseen Osakuntaa syksyllä 1961. Heti seuraavan vuoden alussa
minut valittiin osakunnan Puukellonlehden toimitussihteeriksi. Kuraattorimme Mauno Turunen halusi pitää
vastuun itsellään. En tiennyt kerrassaan mitään lehden teosta, mutta pian
osasin kopioida, leikata ja liimata sivuja kasaan – edeltäjäni ansiosta. Minulla oli toimituskunta, josta muistan
Pirkko Sallisen ja Aulikki Tiilikaisen
nyk. Kaukovirta. Lehden teko toi minut keskelle osakunnan toimintaa ja
sain muitakin tehtäviä.

Puukello-ajan kohokohta oli, kun jonkun Maalisgaalan, eli osakunnan Joensuussa esiintymisen, yhteydessä
pääsimme tutustumaan Karjalainenlehden, painopaikkamme, toimitukseen ja painoon. Vierailun lopuksi
saimme Karjalaisen logolla koristellun
hopealusikan, joka on yhä käytössä.
Saamani luottamuksen ansiosta viihdyin opiskelemassa ja osakunnassa kahdeksan vuotta! Ja lehdenteon
osaamisen ansiosta minut valittiin
myöhemmin 60-luvulla ASLA Alumni
Associationin puolipäiväiseksi toiminnanjohtaja-sihteeriksi.
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Teksti: Miia Seppänen

Seniori, vaan ei eläköitynyt
Tervehdys täältä eläkeläisparatiisisaarelta, jossa ei ole mitään paineita tenteistä tai poissaolevista professoreista
tai etappilimboista. Ja palmut vaan
huojuvat ja voi sieppailla coco locoja
auringonlaskussa…

en järjestämiin – usein kulttuurissävytteisiin – tapahtumiin, joista tosin
suosituimpien (kuten viininmaistajaiset, saunaillat ja snapsinhuuruiset
jälkijoulut) osallistujalistat täyttyvät
nopeasti senioreista itsestänsä. Seniorien kuukausioluista minulla ei ole
muistikuvaa mutta summa summarum: tapahtumien huikea määrä voi
saada herkimmät pyörimään päissään.

Tarkoitan, että hyvää päivää minunkin, Seniores Carelienses ry:n ohjelmasihteerin, puolesta kaikille nykyisille Karjalaisen Osakunnan jäsenille!
Tässä kirjoituksessa on tarkoituksena
valottaa sitä, mistä osakuntasenioritoiminnassa onkaan kyse. Valitettavasti
siinä ei ole kyse eläköitymisestä paratiisisaarelle, toisin kuin alussa kuvailin. Paratiisia lähimpänä on ehkä olotila, jossa tentit ovat mennyttä elämää.
Professorit kuitenkin kummittelevat
meidän monien elämässä vieläkin (ellemme ole itse jo professoreita!). Mitä
tulee opintopistepakkoihin ja etappisysteemeihin, niin ei voi kuin sääliä
teitä nykyopiskelijoita. Opiskeluaikojen ja akateemisen vapauden rajaaminen ovat kirosanoja ja mahdottomuus
meille senioreille! Esimerkiksi otan
itseni: tulin valmistuneeksi pari kertaa
Helsingin yliopistosta, ensin maisteriksi 2005 ja sitten psykologian tohtoriksi 2013. Yliopistokirjastoissa käyn
tutkimassa erinäisiä asioita vapauden
nimissä vieläkin.

Parasta antia ovat mielenkiintoiset
ekskursiot historiallisiin paikkoihin,
taidenäyttelyihin ja kulttuuritapahtumiin. Elävästi muistelen vieläkin
retkeä Marskin majalle, jossa söimme marsalkan lempiruokamenun ja
itse marsalkkakin pyörähti käymään
tervehtimässä syöjiä (ja juojia). Eräs
seniori oli kirjoittanut myös Mannerheimista kirjan, jota yleisö sai lennosta
tilata itselleen.
Mikäli pienryhmäopastukset laadukkaissa taidenäyttelyissä, gallerioissa,
museoissa, arkistoissa tai vaikkapa
Suomen pankissa tuntuvat mielenkiintoiselta, kannattaa harkita vakavasti jo
näidenkin takia senioreihin liittymistä. Osallistumiskynnys on mitä matalin, kun seniorit keksivät jotain itselleen järjestää! Ja jo ihan käytännönkin
syistä, koska jalka ei enää nouse niin
kuin joskus parikymppisenä opiskelijan huitelijana. Sennut järjestävät vuosittain myös useamman ryhmälähdön
teatteriin, unohtamatta korkealaatuisia konserttejakaan, kuten vaikkapa
Ylioppilaskunnan Laulajien perinteistä joulukonserttia. Tarvinneeko mainita, että sosiaaliseen mediaan vajonneiden nykyihmistenkin on virkistävää
kohdata eri tieteen ja taiteen lajien
ihmisiä aidosti livenä. Meitä yhdistää
myös side Pohjois-Karjalaan, joka tuo

No mistä senioreissa on kyse? Seniores Carelienses r.y. on Karjalaisen
Osakunnan seniorijärjestö. Kun valmistut Helsingin yliopistosta, voit ilmoittautua jäseneksi tähän purskahtelevaan “sennujen” yhteisöön ja voit
pitää yllä yhteyksiä osakuntatovereihisi hamaan loppuun asti. Seniorit saavat osakunnalta kutsuja vuosijuhlaan
ja senioripäivällisille ja toisaalta taas
osakuntalaiset saavat kutsuja seniori-
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tähän pientoimintaan nostalgisen karjalaisen sävyn.

P.S. Minä olen se henkilö, joka mainosti viime kesänä muuttokokeilua
Keski-Karjalaan! Jos joku valmistuva
tai graduaan tekevä pohtii rauhallista,
edullista residenssiä Tohmajärvellä,
niin minulla olisi vanha koulu (kaksi huoneistoa ja isot salit) tarjolla (ks.
http://www.keskikarjalaan.fi/tohmajarvi-asema/).

Toivon kaikki valmistuvat osakuntalaiset jäseneksi ja osallisiksi Seniores Careliensis yhdistykseen! Jutelkaa meille
rohkeasti, haluamme jakaa tuoreen
tuulahduksen nykymenosta! Kuka ties
vaikka meilläkin olisi jotain avartavaa
sanottavaa. Nähdään!

P.P.S. Lisätietoja senioreihin ilmoittautumisesta http://karjalainenosakunta.fi/seniorit/.
Löydymme myös Facebookista!

PsT,
yrittäjä
Miia
Seppänen
(miia.s.a.seppanen@gmail.com)
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Teksti: Jani Parviainen

Tietokoneprojekti
Tänä kesänä päätin vihdoin toteuttaa
pitkään mielessäni olleen projektin.
Aioin rakentaa tietokoneen aivan itse
valitsemalla kaikki siihen tulevat komponentit itse. Siitä pöytätietokoneestani tulisi myös ensimmäinen oma tietokoneeni.

Yleistyksenä voisi sanoa, että normaalikäyttöön riittää Intel i3-i5 prosessorit ja i7 raskaaseen moniajoon tai jos
pelailet joitain todella raskaita simulaattoreita. Ylikellotettavat prosessorit
ovat pelaajien makuun. Intel i5-7400,
3Ghz boxed oli oma valintani. Boxed
tarkoittaa, että se sisältää tehdastuulettimen mukanaan. Liitännät näkee
LGA 1151:n kaltaisesta numerosarjasta, tarkista sama emolevyltäsi! Prosessorit sisältävät myös näytönohjaimen,
joten erillistä näytönohjainta ei tarvita. En ole kokeillut mihin asti ne riittävät, (videoiden katselu?) mutta kone
toimii kuitenkin norminetissä.

Lähtölaukauksen projektini aloittamiselle antoivat juhannusalennukset,
joihin olin jo aiempana vuonna kiinnittänyt huomiota laajana tietokonekomponenttien hintojen alentajana.
Tänä vuonna uskalsin lähteä sitten
ostelemaan, sillä ei ole opiskelijana
helppo alkaa käyttämään suuria rahasummia pelkkään tietokoneeseen. Nyt
tässä luettelen lyhyesti, mistä tietokone rakentuu, ja mitä kannattaa huomioida tietokoneen ostamisessa. Pitää vielä muistuttaa, että vaikka tässä
vinkkejä jakelen, pidän itseäni melko
vasta-alkajana.

Seuraavana emolevyn valinta. Tässä
vaiheessa pitää huomata, että valitsemasi prosessori saattaa poissulkea joitain emolevyjä, sillä emolevyihin käyvät vain tietyt prosessorit. Sama juttu
massamuistin, mahdollisten liitäntämahdollisuuksien, näytönohjaimen ja
DDR-muistien kanssa. Emolevy siis
määrittää tietokoneen käyttöominaisuudet. Yleiset sarjamerkinnät ovat
Z370,Z270,Z170,B350 ja niin edelleen.
Jälleen mitä korkeampi luku, sitä monipuolisempi ja suurempi emolevy on.
Yleensä mitä parempi emolevy on, sen
enemmän liitäntöjä ja uudempaa ja
nopeampaa tekniikkaa siinä on. Siinä
voi olla ylikellotusmahdollisuus (prosessorille) ja se voi olla muutenkin
hyötysuhteeltaan ja turvallisuudeltaan
(ylijännitesuoja) edeltäviään parempi. Valittuasi emolevyn, ota heti sen
jälkeen selvää, mihin koteloon se sopii. Emolevyt ovat kokojärjestyksessä
ATX, micro ATX, Mini ITX. Tietokoneiden kotelokoot on merkitty näiden
lyhenteiden mukaisesti.

Ensimmäisenä pitää päättää, mihin
käyttötarkoitukseen tietokonetta tarvitaan. Nettisurffailuun, pelaamiseen,
kuvankäsittelyyn tai kotihyötykäyttöön tarvittava laskentateho vaihtelee
suuresti. Käyttötarkoituksen valittuaan voi aloittaa komponenttien etsimisen emolevystä tai keskusprosessorista. Itse aloitin keskusprosessorista.
Omaan käyttöön halusin sekä peli- että
normaalikäyttöön soveltuvan tietokoneen. Prosessorimarkettien kaksi jättiä
ovat AMD ja Intel. Vaikka yksittäisten
komponenttien ominaisuudet vaihtelevat suuresti, netissä lukemani perusteella valitsin Intelin tuotteen. AMD:n
komponentit monesti näyttivät olevan
energiasyöppöjä ja termodynaamisesti
huonomman hyötysuhteen omaavia.
Mitä enemmän ytimiä ja mitä suurempi hertsilukema tuotteessa on, sitä nopeampi laskutehoiltaan prosessori on.

Kotelon ja emolevyn valittuasi voit
siirtyä muihin komponentteihin. Voit
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valita massamuistikortin nopeampaa
laskentatehoa varten. Esimerkiksi
käyttöjärjestelmä tai muut ohjelmat,
joita käytät paljon, kannattaa asentaa
SSD-kortille. Nopean datan siirron takia nämä kortit ovat kalliita, joten suurinta korttia ei kannata hankkia, jos
on pienempi budjetti. Sama asia DDRmuistien kanssa. Jos pidät monia ohjelmia päällä samanaikaisesti kannattaa ostaa enemmän välimuistia. Itse
ylimitotin omani: DDR4 16GB, josta
puolet jää näillä näkymin käyttämättä
yleisessä käytössä. Kovalevyissä muistin koko ja tiedonsiirtonopeudet vaikuttavat hintaan. Itse ostin vain edullisuuden perusteella, sillä en niiden
ominaisuuksista tiennyt juuri mitään,
enkä oikein tiedä vieläkään. Sain silloin 1TB 6MB/s (ei alennuksessa) noin
50 eurolla & Kingstonin SSD 240GB
noin 108 eurolla.

keskelle ja aseta tuuletin prosessorin
päälle ja kiristä kiinni ristikuvioin.
Rakennettuasi koneen varmista, että
liitännät on tehty oikein ja että komponentit on asennettu koneeseen oikein ja sitten voit käynnistää koneen
BIOS:ssa. BIOS:ssa asenna emolevysi
uusin päivitys ja tarvittavat asetukset
tuulettimiin. Voit (ja kannattaa) määrittää tietokoneen salasana, kerro tietokoneelle asentamasi komponenttien
ominaisuudet, määritä käytätkö RAID
vai ACHI-muistijärjestelmää. Sitä ei
voi muuttaa sen jälkeen kun olet valinnut järjestelmän! Tämän jälkeen voit
asentaa käyttöjärjestelmän (SSD:lle).
Sitten päivittelemään ajureita tietokoneen komponenteille, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn koneestasi
irti.
Kaiken kaikkiaan tietokoneen hinta
määrittyy käyttöominaisuuksien perusteella. Yksittäisiin komponentteihin voi saada kulumaan kaksinkertaisesti sen summan, mitä käytin koko
omaan koneeseen, mutta se on jokaisen oma valinta. Windows 10 -käyttöjärjestelmän osto jätti kyllä tuhonsa
budjettiini ollessaan kallis hankinta,
121 euroa opiskelijahintaan. Ehkä valitsen Linuxin seuraavalla kerralla.

Muistien lisäksi tietokone tarvitsee virtalähteen ja tuulettimia viilennykseen.
Netistä löytyy sivuja, joihin täyttämällä
komponenttivalintasi saat ulos arvion
tarvitsemastasi virtalähteestä. Yleensä näytönohjain on tietokoneen pahin
virtasyöppö, etenkin jos olet hankkimassa tehoiltaan hyvän, esimerkiksi
Asus Geforce GTX sarjan näytönohjaimen. Se kannattaa pitää muistissa.
Emolevystä riippuen voit kiinnittää
useita näytönohjaimia, ja käyttää useita näyttöjä samaan aikaan. Muista vielä tarkistaa, että emolevysi ja näytönohjaimesi mahtuvat koteloon!!

Kiitän vielä tässä lopuksi kaikkia Pienen Puukellon lukijoita ja toimituskuntaa mahtavasta päätoimittajan
kaudesta ja toivotan tervetulleeksi
uuden päätoimittajan, Alina Riionheimon.

Tuulettimia löytyy monenlaisia, pelkästään ilmavirtaan perustuvia, prosessorituulettimia, vesiperusteisia jne.
Mutten niihin mene syvällisemmin.
Prosessorituuletinta asentaessa on
tärkeää, ettei lämpöä johtavan tahnan
(thermal paste) ja prosessorin välille
jää ilmaa. Muuten käy huonosti, sillä
ilma ei johda lämpöä hyvin. Vain pieni, pikkurillin pään kokoinen nokare

Jani Parviainen
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