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Juhla-Kukka – Tietysti Athenen on yksi harvinaisista juhlavuo-
den tuotoksista. Se on parasta rauhassa nautittuna ihan sel-
laisenaan. Se on suhteellisen tumma huumoriltaan ja se var-
masti piristää synkkääkin päivää.
  Suomalaiset juovat paljon kahvia. Suomalaiset käyttävät 
paahdettua kahvia vuosittain noin 10 kiloa henkeä kohden, 
mikä vastaa noin 4–5 kahvikupillista päivässä per hen-
kilö. Tämä on enemmän kuin muut maat kansalaista kohden. 
Joku voisi sanoa että suomalaiset juovat liikaa kahvia. “Vitut 
juodaan”, kommentoivat suomalaiset. 
  Muualla on tapana juoda kahvia sivistyneesti. On espresso-
ja, latteja ja kermaisia cappuccinoja. Suomalainen tyyli on ennemmin kitata se mustana 
suoraan pannusta. Kahvimaidon voi juoda myös jälkikäteen.
  Kahvi nähdään usein energian lähteenä ja piristeenä. Kahvi sisältääkin piristävää alka-
loidia, kofeiinia. Tämä aine voi olla addiktoivaa. Energiajuomien myyntirajoitusten ansios-
ta nuoretkin “pärisijät” ovat alkaneet innostumaan kahvinjuonnista.
  Kahvi on “Jonnejen” lisäksi tärkeää myös Makeille – monet infolaiset tulevatkin kilta- 
huoneelle vain ilmaisen kahvin takia (shoutout sponsoreille).  Infolaiset juovat paljon 
kahvia. Tämäkin Kukka on toimitettu kahvin voimalla, kuten voitte lukea jokaisen jutun 
yhteydestä.
  Olkkarin kahvipannu porisee koko päivän, kuten voimme lukea “Olkkarin Kahvipannun 
myDaystä” (s.16). Ansaitseehan tuo rakas kahvipannu oman kunnianosoituksensa. (“oodi 
pannulle”: s.5) Kahvi ja Olkkarin kahvipannun tilanne ovat tunteita herättäviä aiheita. 
Toimme esiin kahviaiheisia mouhouksia infon rakkaasta purkusessio-chatista. (s.24)
  Kahvitaukoja Olkkarilla ei kuitenkaan pidetä vaan työtä painetaan kahvin voimalla. 
Tästä lehdestä voimme lukea Risto Sarvaksen eriävän mielipiteen kahvinjuonnista piris-
tysmielessä (s.8). Vain harva meistä joisi kahvia ilman sen piristävä vaikutusta.
  Joku voisi sanoa että Kukan toimitus, kuten koko Suomi, on täynnä kahvi- ja kofeiiniad-
dikteja. Olisi mielenkiintoista laskea, kuinka monta sydämenlyöntiä päivässä suomalai-
silta jäisi välistä ilman kahvia. (Myös, miten monta sydämenlyöntiä jäisi välistä jos he 
saisivat käsiinsä Juhla-Kukan.)
  Huolestuttavan yleinen ja romantisoitu huumausaine tai ei, kahvi on suuri osa suoma-
laista kulttuuria. Kahvi ja kahvipöytä on suomalaisen vieraanvaraisuuden mitta: kaikis-
sa tärkeimmissä juhlissa, kuten ristiäisissä, hautajaisissa ja häissä on kahvitarjoilu, tuleva 
puoliso tavataan ensin kahvilassa, työpaikoilla kahvitauko on lakisääteinen, jne. Uutena 
ilmiönä Suomen tuore sukupolvi (n. 15–35-vuotiaat) on tottunut ottamaan kaupasta take-
away-kahvin.
  Kahvi on osa niin suomalaisuutta kuin infolaisuuttakin. Siksi siis Juhla-Kukka juhlistamaan 
kahvia, Kukkaa ja tietysti 20-vuotiasta Athenea. Ottakaa siis itsellenne tauko, kaatakaa 
Olkkarin kahvipannusta kuppi kahvia ja nauttikaa lehdestä. Jos kahvia ei ole keitetty, 
keittäkää kahvia ensin.
  Keittäkää kahvia ensin.

ADDIKTI

Pääkirjoitus:
NAUTI KAHVISI RAUHASSA,
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Toimitus vastaa:

1. Paahtoaste?
2. Maidolla vai mustana?

3. Lempikahvila?
4. Lempierikoiskahvi?

5. Montako kuppia menee 
keskimäärin päivässä?

Oliver
1. Mahdollisimman tumma
2. Mustana
3. Kahvi Charlotta
4. Alepan suodatinkahvi
5. 4+

Vili
1. Mitä tummempi sen 
parempi
2. Mustana
3. Vaasan Ylikiva
4. Kahvi Jallulla
5. 2+

Alexia
1. Tumma
2. Kauramaitoa mauksi
3. Kaisan Café
4. Latte
5. 2

Iines
1. Vaalea
2. Maitoa melkein puoli kuppia
3. Niitä on monia! Carusel, 
Brooklyn Cafe, Kuuma,...
4. Latte
5. <1

Kata
1. Ihan sama

2. Mustana
3. Kissakahvila

4. Mutteripannusta purjelaivalla
5. 0

Ilona
1. Erittäin tumma
2. Kauramaitoa väriksi
3. Munkkivuoren Fazer-
kahvila
4. Tuplaespresso
5. 4

Anna
1. Ei niin tumma
2. Mustana
3. Cafe Tarina
4. Cappucino
5. 2
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Iines
1. Vaalea
2. Maitoa melkein puoli kuppia
3. Niitä on monia! Carusel, 
Brooklyn Cafe, Kuuma,...
4. Latte
5. <1

Oodi Olkkarin kahvipannulle

Olkkarin kahvipannu, tuo ihana laitos. 
Olkkarin sydän sijaitsee sen nurkassa.
Millaisena otat maitos?
Monelle se on tärkein syy 
nousta ylös aamulla aikaisin 
ja saapua kouluun.
Selvä pyy.
Olkkarilla on kahvia ensi jouluun.

Olkkarin kahvipannu tekee rupatteluhetkistä virkeitä,
kun Olkkarin kahvipannun sisältämä neste (kiltalaisille) ilmainen
Et näe enää unia sikeitä
Olkkarin kahvipannu pitää silmät auki, kuin kaunis nainen

Infolainen suuhunsa kaataa
Olkkarin kahvia mahtavaa
Maku, kuin muisto jostain ihanasta 
lupauksesta tulevaisuuden sillanrakentajasta
Ei kulu aika hukkaan,
vaikka hypätään tulevaan

Sydämeni lyö kovaa
liian kovaa
aivan liian kovaa
Kuulen sirinää
Lääkärini sanoi että olen sairas
Pakko juoda lisää kahvia
Se on täysin ilmaista
Lääkärissä käynti maksaa
Toivottavasti hallitus ei menetä sponsoreita

Sydämeni lyö sinun takiasi oi Olkkarin kahvipannu
Eikä enää ilman.
Pysy ehjänä.
Tai minä en.
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TIINA PAJUKARI,
ulkosuhdevastaava ja varapuheenjohtaja

Tiina on Athenen aurinkoinen ulkoneuvos, jolta hoituu 
käden heilautuksessa niin approreissut kuin hallitus-
aamupalatkin. Tiina pitää hellässä huomassaan sekä 
Olkkaria että athenelaisia, eikä hänen rakkaudellaan 
kiltaa kohtaan vaikuta olevan rajaa. Suuren sydämen 
ja taidokkaasti heiluvien käsien lisäksi Tiinalla on myös 
kulinaristista lahjakkuutta: hänen aamiaistuorepuuron-
sa on saavuttanut loistokasta mainetta sekä killassa 
että korkeakoulurajojen ulkopuolella.

ANTTI KARI-KOSKINEN
yrityssuhdevastaava

Antti asuu Vantaalla, ja huhujen mukaan käyttää 
päivässä tuntikausia Kehä I -ralliin. Valitettavasti 
tämä hupi on kuitenkin loppumassa, sillä pian tämä 
killan tuore yrityssuhdevastaava muuttaa Miestentien 
upouuteen lukaaliin. Viime vuonna PikkuIE:nä vaikut-
tanut Antti tunnettiin IE-tiimissä myös agenttinimellä 
gluteeniton ongelma. Tänä vuonna hän on aloittanut 
vuoden tehokkaasti ja tiettävästi ehtinyt hurmata 
hymyllään jo useamman yritysedustajan.

VILLE VUORENMAA,
puheenjohtaja

Hallituksen päämies on asialleen omistautunut ja 
kertakaikkisen mukava mies. Terävä pää, horjumaton 
rauhallisuus ja vuoden kokemus killan edellisessä 
hallituksessa takaavat, että kaikki järjestyy tavalla tai 
toisella. Vapautuneemman puhiksen läheisyydessä 
kannattaa varautua viiltäviin roastauksiin ja yllättä-
viin päähänpinttymiin. Kaiken tämän taustalta löytyy 
kuitenkin suuri sydän, joka myötäelää killan pienim-
mänkin toimitsijan huolen.

INKERI ROUVINEN,
emäntä

Inkeri on Jyväskylän lahja kiltalaisten hyvinvoinnille. 
Tämä keskisuomalaisen keittiön kuningatar valloitti 
kiltalaisten makuhermot jo Purkusessiossa, ja tulee 
varmasti jatkamaan samaa rataa läpi vuoden 
riehakkaiden sitsien ja darraisten sillisten. PikkuIE:tä 
helländynaamisesti ohjastavan, innokkaan ja aina 
iloisen Inkerin tulet todennäköisesti vuoden aikana 
löytämään luonnollisesta elinympäristöstään Smökin 
keittiöstä tai baaritiskin takaa, kädessään siideritölkki 
ja pilli.

SAMUEL MOAWAD,
isäntä

Kiltamme isäntä on käsittämättömän ystävällinen ja 
kohtelias tyyppi. Hän leijailee kuin perhonen, mutta 
pistää kuin ampiainen, kun löytyy hyvä aihe josta 
piikitellä. Huumori on usein luovaa, muttei koskaan 
mautonta, ja klassisten elokuvien tuntemus on jotakin 
aivan upeaa. Huhu kuitenkin kuuluu, että hän viihtyy 
paremmin baarin kuin keittiön puolella…

SINI HÖLSÄ,
rahastonhoitaja

Hurmaava rahastonhoitajamme Sini saa jopa budje-
toinnin vaikuttamaan hauskalta. Sini hoitaa hom-
mansa tyylillä ja huolehtii, että me muutkin olemme 
kärryillä niin raha-asioissa kuin muutenkin elämässä. 
Sini pukeutuu virkansa mukaisesti tyylikkäästi ja asi-
allisesti, mutta osaa myös heittää läppää, kun oikea 
tilanne tarjoutuu. Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että 
Sini on aika huippu tyyppi.

Kuka täällä häärää? Killan uusi hallitus esittäytyy.

Ville
Tiina
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KATARIINA KOROLAINEN,
opintovastaava

Tämä Itä-Helsingin kasvatti pitää puolensa tilantees-
sa kuin tilanteessa. Kata osaa rohkeasti olla eri mieltä 
asioista sekä tuoda näkemyksiään esille niin hallituk-
sen kuin eri opintoneuvostojenkin kokouksissa. Virkaa 
tekevä opintovastaavamme on lähtenyt ihailtavan 
intohimoisesti kehittämään ja turvaamaan infon 
opintoja ja yhdessä muiden hallopedien kanssa Kata 
hoitaa kiltalaisten edunvalvontaa suurella sydämellä 
– yhdessä prof. Sarvaksen kanssa.

ELLA PALO,
viestintäpäällikkö

Ella P aka viestintäpäällikkö on purskahdus iloa 
päivään. Tämä tohinatypykkä luo ympärilleen iloa 
isänsä vaatekaapista peräisin olevalla tyylillään ja 
pettämättömällä esteettisellä silmällään. Hallituksessa 
Ellan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu rähinän ylläpitämi-
nen niin kokouksissa kuin vapaa-ajallakin. Sähinällä 
ja tohinalla elämään suhtautuvasta Ellasta näkee 
kilometrin päähän, että hän on täyshesalainen ja 
ylpeä siitä.

NESTORI LAUTANALA,
sihteeri

Tämä hallituksen hymypoika on innoituksellaan ja 
energiallaan tehnyt vaikutuksen yhteen jos toiseen kil-
talaiseen. Salaista kaksoiselämää pokeriammattilai-
sena elävä herrasmies ei ole epäillyt järjestää omia 
kämppäkierros-approja taikka lähteä heti phuksina 
hallitukseen. Vaikka ihana sihteerimme on ensimmäi-
senä ja toistaiseksi ainoana avannut tilinsä hallituk-
sen sakko-sheetsiin, osaa hän luonnostaan tiivistää 
muiden levottoman höpinän asiallisiksi kommenteiksi 
pöytäkirjaan. Nese on kaiken kaikkiaan supertyyppi.

EMMA KANKKUNEN,
kv-kapteeni

Emma, tämä rauhallinen ja hillitty KV-kapteeni tuo 
hallituksen kokoushuoneeseen tuulahduksen kan-
sainvälisyyttä suoraan Vihdistä. Googlaamalla sanat 
”Vihti kansainvälisyys” tulee kolme osumaa, joista 
kaksi kertoo Emman KV-kippariudesta. Emma puhuu 
kaikkien eurooppalaisten kielten lisäksi sujuvaa 
vuorenmaata, joten tämän huipputehokkaan kansain-
välisyyden ammatilaisen hallitusvuoden aikana ei 
ole oletettavissa gateja, jotka aiheutuvat kielitaidot-
tomuudesta.

MARKUS IHAMUOTILA,
phuksikapteeni

Tämä hemaiseva pörröpääadonis on viettänyt nuo-
ruutensa Lontoon laitumilla, mutta on alkujaan aito 
stadilainen masi. Hän ei ole mikään maakrapu, vaan 
on maailman jokaisella seitsemällä merellä elemen-
tissään kuin kultakutrinen delfiini. Hallituksessa hän 
vartoo uuden sukupolven saapumista, jotta pääsisi 
oman phuksipaattinsa kiharahiuksiseksi kippariksi. 
Viime vuonna Markuksen on voinut bongata hiukset 
hulmuten sitsikeittiöstä sekä Ethanan peleistä.

Sini
Samuel

Antti

Inkeri

Ella Emma

Kata

Nestori

Make
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Kahvilla Risto Sarvaksen kanssa

Kahvi vai Tee?
Lukiossa Risto alkoi juomaan teetä 
tosi paljon. Hän kirjoitti ylioppi-
laaksi vuonna 1995, eikä kahvi 
vielä silloin ollut mikään hipsterijut-
tu. Hän joi koeviikoilla pannullisia 
teetä ja alkoi menemään teen 
alalajeihin: “Oli hienoa ymmärtää 
teetä; mistä ne tulee ja mitä kaikkia 
eri makuja on”.
  Vahvalla teetaustalla Risto kertoo, 
että hänellä on teenjuojan suh-

tautuminen kahvinjuontiin, mikä 
on aika erilainen kuin perinteisen 
suomalaisen.
  Risto ihmetteli “miks tätä kahvia on 
vaan tää yks” ja alkoikin kiinnostua 
paljon siitä, minkälaisia eri kahveja 
on ja mistä ne tulevat. Ristosta tuli 
kahvihifistelijä 90-luvun loppupuo-
liskolla. “Samaan aikaan Suomeen 
alkoi rantautua nexti-leveli kahvin-
juonnissa”.
  Risto pohtii, oliko hän aikansa 

Risto Sarvas on infon uusin ja toistaiseksi ainoa oma professori.
Tämä haastattelu tapahtui todella. Riston horoscoffee on Kalat.
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kasvatti vai keksinyt kahvihifistelun 
itse. “Se homma lähti kasvamaan 
samalla tavalla kuin craft beer. Kun 
kaikki kittasi samaa, mulla oli kaikki 
pullot eri.”

Mikä sai vaihtamaan teestä 
kahviin?
Risto aloitti opiskelun Aalto-yliopis-
tossa samoihin aikoihin kuin aloitti 
kahvinjuonnin. “Hyvä kahvi on tosi 
hyvää.”
  Risto kertoo että Aallossa ikoni-
seen kahviin liittyi kahviautomaatit, 
joita ei onneksi enää ole. Niissä oli 
ruskeita muovikuppeja. Riston suku-
polven teekkarit muistaa ne kaikki. 
“Yksi vaihtoehto oli mustikkakeitto 
ja sit sä sait kahvin tai kaakaon tai 
teen”. Legendaarista. 
  Risto kertoo olleensa sen verran 
kahvihifistelijä, että sai kavereiltaan 
häälahjaksi hienon suodatinkeitti-
men. Kesätöissä Risto kavereineen 
kokeili keittää kahvia monilla eri 
tavoilla. Muun muassa Perkolaat-
torilla.
  “2000-luvun alussa kahvilat 
alkoivat uskomaan pressopannuun, 
niin kyl mullakin on pressopannu. 
Teejuojana pressopannu sopii.”

Kun juot aamulla kahvia, 
hifisteletkö silloin?
Risto ei ehdi hifistelemään aamu-
koomassaan. Hänen kahvinjuon-
tinsa on vakiintunut niin, että hän 
tekee käytännössä kaiken kahvin 
aeropressillä – aamuisin valmiiksi 
jauhetuista pavuista. 
  “Aeropress on se juttu mihin 
uskon.”
  Aeropressillä kahvi tehdään kuppi 
kerrallaan ja Risto keittää aina 
aamuisin myös vaimolleen Tuulalle 
kahvia.

Keität siis aamuisin kahvia?
“Niin, mä herään eka.”

Mitä syöt kahvin kanssa?
Riston aamiainen on hyvin rutinoitu-

nut kolmen lapsen isänä. “Aamuisin 
ei ole sitä aikaa nautiskella.”
  Aamiaiseen kuuluu kaksi ruislei-
pää, ehkä maitorahkaa, chia-sie-
meniä, härkäpapurouhetta, lasi 
maitoa ja se kahvi.

Jos sinulla ei olisi aamulla 
mahdollisuutta juoda kahvia, 
niin mikä korvaa?
Risto kertoo edelleen välillä juo-
vansa aamukahvin sijasta teetä, 
mutta tosi harvoin. “Eilen illalla mä 
join teetä.”
  Ristolla on kahvissa se, että jos 
menee kuuden yli, niin sitten alkaa 
yöunet mennä. “En tiedä onko 
ikäkysymys.”

Tässä vaiheessa haastattelua joku 
tuntematon henkilö koputti Riston 
ovelle. Risto oli unohtanut tapaa-
misen. Kyseessä oli tuplabookkaus. 
Ehdotin että haastattattelua voi-
taisiin siirtää myöhemmälle, mikäli 
tapaaminen olisi kahvipöytäkes-
kusteluamme tärkeämpi. Risto kysyi 
henkilöltä, miksi tapaaminen ei ollut 
hänellä itsellään kalenterissa. Risto 
ja tämä henkilö päätyivät rain-
checkiin pahoittelujen siivittämänä. 
Riston sähköpostit ovat sekaisin. 
”Tällaistä välillä sattuu, kun on 
hirveä sähköpostisuma.”

Millainen musiikki menee 
kahvin kanssa? Oletko mu-
siikki-ihmisiä?
Risto sanoo olevansa musiikin 
suuri ystävä, vaikkei itse soitakaan 
mitään. Hän ei kuitenkaan näe 
musiikin ja kahvin välistä suhdetta.
  Risto avaa ajatustaan kertomalla 
aamukahvin merkityksestä: “Mul on 
ne ruoat mitä mä syön ja aamukah-
vi on se pieni piste, että hetken voi 
nauttia ja lukee sitä hesaria”.
  “Aeropress on tosi hyvää.”

Kuinka paljon pystyt juomaan 
iltapäivällä kahvia?
Yleensä Risto juo työpaikallaan 

puolikkaan kupin kahvia. Helpos-
ti sitä tulee kuitenkin juotua tosi 
paljon. Risto pohtii olevansa kahvin 
juotuaan ehkä vähän lempeämpi 
viedessään kuopustaan esikouluun.
  “Jos juon illalla kofeiinillista kahvia 
niin kyllä se vaikuttaa yöuniin.” 
Riston mielestä kahvi on hyvän 
makuista ja sen juomisesta tulee 
helposti sellainen rutiini. 
  Joskus Risto on omien sanojensa 
mukaan “vetänyt nollille” – eli ollut 
viikon juomatta kahvia. Kroppa 
rupeaa tärisemään, jos kahvia juo 
liikaa.
  Riston salaisuus on se, että hän 
juo aika paljon kofeiinitonta 
kahvia. Ongelmana on kuitenkin 
se, että hyvää kofeiinitonta kahvia 
on vaikea löytää. “Eilen teki monta 
kertaa mieli kahvia niin blendasin 
puolet ja puolet.”
  Riston aamukahvissa on aina 
kofeiinia.

”Hyvä kahvi 
on tosi hyvää.”

Mitä mieltä olet kahvista?
Riston mielestä kahvi on tosi tärkeä 
suomalaiselle kulttuurille. Kun 
keitetään kahvit ymmärretään, että 
ollaan demokraattisesti samalla ta-
solla, eikä ole kiire mihinkään. Risto 
kuvailee lausahdusta “keitetääs 
kahvit tässänäin” saunamaiseksi 
lausahdukseksi.
  Kun keittää toiselle kahvia, siinä 
on Riston mukaan symbolinen as-
pekti: “Anna mun tehä sulle hyvää 
kahvia”.

Ekat treffit: kahvilaan vai 
baariin?
“Kahvilaan ehdottomasti.” Kahvi 
kuuluu alkoholijuomia enemmän 
Riston arvomaailmaan myös ro-
manttisessa kontekstissa.
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Tekeekö kahvi ihmisistä 
tehokkaampia? Auttaisiko 
kahvi kirjoittamaan parem-
paa koodia?
Risto suosittelee kahvia enemmän 
henkisenä hengähdystaukona. 
Kahviin kuuluu oma hetki ja oma 
aika: “Hetki, jolloin ei teekään sitä 
työtä”. Riston mukaan pitkäai-
kainen tehokkuus saavutetaankin 
levon kautta.
  “En suosittele kahvia piristee-
nä”, Risto julistaa. “Helposti tulee 
överit.”

Ajatuksia Olkkarista?
Risto pitää Olkkaria nimenomaan 
athenelaisten ja opiskelijoiden 
paikkana korostaen opiskelija-
yhteisöllisyyttä. “Kyl mä ite pidän 
sitä sellasena, että se ei ole mun 
paikka, vaan paikka opiskelijoille 
jossa he voivat olla rauhassa olla 
ilman koulun valvontaa ja purna-
ta proffista yms. Kuten periodin 
purkusessiot.”
  Risto pitää tärkeänä rajoja 
ja rakenteita opiskelijoiden ja 
työntekijöidenvälillä. Vaikka suhde 
Athenen ja Aallon välillä on erittäin 
hyvä, on tärkeää kunnioittaa Athe-
nen roolia ja vastuuta yliopistosta 
itsenäisenä opiskelijoiden oikeuk-
sien puolustajana: “Se on tavallaan 
edunvalvontajärjestö joka tarpeen 
tullen pistää Aallolle hanttiin. Ja sitä 
pitää kunnioittaa.”

Oletko maistanut Olkkarin 
kahvia?
“Sehän on suodatinkahvia, mikä 
on ihan jees.” Risto ei kommentoi 
kahvin makua enempää.
  Risto käy aina välillä “pummaa-
massa” Olkkarilta kahvia “kun 
pitäis mennä”. Kuitenkaan 9/10 
kerroista siellä ei ole kahvia keitet-
tynä. 

Onko paha kahvi parempi 
kuin ei kahvia?
Suora lainaus: “mmmjjoo”. 
  Risto varoo, ettei olisi hirveän 

dogmaattinen kahvihifistelijä: “Hi-
fistelyssä voi mennä tosi överiksi.” 

Mikä on paras kahvi, minkä 
olet juonut ja minkä takia?
Viikonloppuisin Risto ottaa myllyn 
ja pavut, ja sitten jauhaa ne ja 
tekee lempikahviaan aeropressillä. 
Parhaaseen kahviin liittyy rauha. 
Viikonloppuna kun ei ole kiire.

että helposti ne alkavat ajamaan 
ihmistä. “Ehkä mäkin yritän täällä 
proffana muistaa, mikä se elämän 
tarkoitus olikaan.” 
  Ristolle elämän tarkoitus ei ehkä 
olekaan se opintopistemäärä tai se 
työjuttu tai se ura. Hänen mukaan-
sa nekin ovat hyviä tarkoituksia, 
tärkeitä ihmiselle itselleen ja iso osa 
elämän merkityksellisyyttä.
  “Loppupeleissä onko nää vaan sit 
välinearvoja? Muistetaanko me sit 
mikä se päämäärä on?”
  Risto pohtii, että pitää varmaan 
aina välillä istua ja miettiä, mikä se 
tarkoitus olikaan. Hän väittää, että 
elämän päämäärä muuttuu aina 
välillä eikä sitä ole vain yhtä. “Siks 
mä toivon et ihmiset miettis sitä aina 
välillä.” Risto puhuu oman elämän 
punaisesta langasta.
  “Kyl mä oon aika varma et se 
on se perhe. Ois se jännä jos se 
muuttuis. Oon kuitenkin perhekes-
keinen.” Riston mukaan kyse on 
siitä, miten pohtii ja priorisoi.

Olisiko hyvä pitää elämän 
päämäärä aina mielessä?
Risto uskoo että päämäärä on hyvä 
pitää mielessä ja että se on nimen-
omaan infolaisille tärkeää ja jopa 
osa henkistä hyvinvointia.
  Riston mukaan infolaiset tulevat 
päätymään sellaisiin työtehtäviin 
ja miksei myös elämäntilanteisiin, 
joiden polkuja ei ole vielä tallottu. 
Riston mukaan infolle on ajautunut 
sellaisia ihmisiä, jotka haluavat 
mennä paikkoihin, mihin muut eivät 
ole menneet. 
  Siksi infolaisten sisäisen kompas-
sin pitäisi ehkä olla vahvempi kuin 
muilla. Muuten ulkoiset tavoitteet 
alkavat helposti muodostamaan 
niitä päämääriä. Maailma tarjoaa 
kaiken maailman kannustimia.

”Ei se pää-
määrä vaan 
se prosessi.”

Mitä jos kahvi loppuu maail-
masta?
Risto epäilee, että tässä tapauk-
sessa kahville keksittäisiin nopeasti 
joku korvike: “Onhan se ennenkin 
loppunut maailmasta.”
  Risto kertoo että toisen maail-
mansodan aikana ja sen jälkeen 
vedettiin puun kaarnasta tehtyä 
korviketta, ja nauraa päälle: “Kyl 
mä uskon et jengi on aika valmis 
mihin vaan.” 

Mikä on elämän tarkoitus?
“Yleisesti vai omasta vinkkelistä?”
Omasta.
Riston nopea vastaus on hakea 
vastausta siihen kysymykseen: “Ei 
se päämäärä vaan se prosessi.”
  Risto kertoo kuitenkin oman elä-
män tarkoituksen löytyvän kotoa: 
puoliso ja lapset. “Mulle se on sitä. 
Jos elämässään päättää lapsia 
hankkia niin se on sit se, kenen 
kaan ne lapset hankkii ja kasvat-
taa. Se on just näin yksinkertaista.”
  Sitten Risto alkaa pohtia syvem-
min infolaisuutta ja uraansa. Riston 
mukaan infolaisilla työ ja opiskelu 
on niin mielenkiintoista ja kivaa, 
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Selvitä kahvinimesi

SYNTYMÄPÄIVÄSI

1. Nautiskeleva
2. Aistikas
3. Lipittävä
4. Janoinen
5. Kärttyisä
6. Tyytyväinen
7. Ryystävä
8. Kiireinen
9. Valovoimainen
10. Hifistelevä
11. Aamu-uninen
12. Litkivä
13. Juoruava
14. Yläluokkainen

15. Kärsimätön

SYNTYMÄKUUKAUTESI

Tammikuu: Lipittäjä
Helmikuu: Siemailija
Maaliskuu: Ryystäjä
Huhtikuu: Nautiskelija
Toukokuu: Kahviaddikti
Kesäkuu: Hörppääjä
Heinäkuu: Hifistelijä
Elokuu: Teenvihaaja
Syyskuu: Maistelija
Lokakuu: Pavunjauhaja
Marraskuu: Wannabe-barista
Joulukuu: Terästäjä

16. Barbaarimainen
17. Irstas
18. Tunnusteleva
19. Himoitseva
20. Patalaiska
21. Tiedostava
22. Hemmoteltu
23. Valikoiva 
24. Herkkävatsainen
25. Parantumaton
26. Uskalias
27. Ahne
28. Toiveikas
29. Herkutteleva
30. Kaikkiruokainen
31. Vankkumaton

Eikö kahvi riitä?
PIRISTY 
Joogaamalla!

ILMOITUS

11
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Mitä teet?
VALITSE OIKEA TEE JOKAISEEN HETKEEN

STRESSAAT?

HERMOILET?

ET SAA UNTA?

KÄRSIT?

ET JAKSA?

ILOITSET?

TARVITSET ENERGIAA?

MASENTAA?

Kahvi

Kahvi

Kahvi

Kahvi

Kahvi

Kahvi

KahviKahvi



13

MAANANTAI 14.11.

07:30 
Olimme edellisenä iltana saa-
puneet Denveriin ja heräsimme 
ennen auringonnousua, katkuisten 
yöunien jälkeen. Emme löytäneet 
asunnosta kahvinkeitintä, vaik-
ka kahvia löytyi kaapista mielin 
määrin. Onneksi erilaisten kahvien 
seasta löytyi myös pikakahvia, jolla 
saimme tujun aloituksen päivään. 
Ilmeisesti kaksi lusikallista olikin 
liikaa. 

12:00
Ensimmäisen päivän agendaan 
kuului shoppailua ostoskeskuk-
sessa, jossa ainoana vaihtoehto 
kahvinjuojalle oli Starbucks. Näitä 
oli lähes jokaisessa korttelissa, 
vähintään yksi.

19:30
Illalla kyläilimme paikallisen Aira 
Samulinin, 87-vuotiaan rautarou-
van luona, jossa saimme lisää pika-
kahvia kahviliköörin kanssa. Tuju oli 
tämäkin tapaus. Ehkä pikakahvissa 
piilee salaisuus naisen nuorekkaa-
seen olemukseen.

SUNNUNTAI 13.1.

12:00
Matka Coloradoon oli alkamai-
sillaan, ja jännittyneenä join vielä 
viimeisen kupin Nespresso Vollutoa 
ennen lentokentälle suuntaamista. 

13:15
Aika lentokentällä kului Iceland-
Air:n turvallisuuskuulustelussa. 
Vartija kyseli minulta kiperiä kysy-
myksiä ja tietysti pelkäsin, että nyt 
meidän matka loppuu tähän kun 
vastaan jotain tyhmää. Kädessä 
lämmittävä latte toi hieman iloa 
muuten jäiseen tilanteeseen.

Matkapäiväkirja
16 + 1 kupillista kahvia

15:00
Edessä olisi pitkät kaksi lentoa, 
ensiksi Islantiin ja sitten Denveriin. 
IcelandAir:n kahvi ja skumppa 
merkkasivat loman alkua. Oi mitä 
luksusta taivaalla! Äiti kertoi, että 
olin lapsena lentokoneessa toden-
nut hyvin pettyneenä, että “ei näy 
Lasse-pappaa eikä Ilkka-vaaria”. 
Ei näkynyt tälläkään kertaa.
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jalkakäytäviä ei ilmeisesti tarvit-
tu. Tämä selitti myös sen, miksei 
kenelläkään ollut talvivaatteita, 
shortsit olivat yleinen varuste. Eihän 
tarvitsekaan pukeutua lämpimästi, 
jos siirtyy vain autolla parkkihal-
lista toiseen. Minua jäi mietityttä-
mään, kuinkakohan monta askelta 
ihmisillä siellä keskimäärin tulee 
päivässä. Pysähdyimme kävelylen-
killä Starbucksiin ja tilasin Caramel 
Macchiaton, testimielessä tietenkin. 
Juoma ei päässyt top-listalle.

TORSTAI 17.11.

7:30
Pikakahvi muuttuikin hotellin 
kahviin, mutta valitettavasti muu-
tos tuotti pettymyksen. Olimme 
siirtyneet vuorille ja aurinko nousi 
kauniisti vuorten takaa, en voinut 
kuin ihailla.

PERJANTAI 18.11.

8:30
Tällä kertaa hotellin ikkunoista ei 
nähnyt mitään, sillä sumu ja lumi 
olivat ilmestyneet yön aikana. Sää-
olot vaikeuttivat paluumatkaamme 
takaisin kaupunkiin, sillä eihän 
kummitätini ollut tottunut ajamaan 
tällaisessa tilanteessa. Kuljim-
me moottoritietä noin 20 km/h, 
taustalla samaan tahtiin sointuva 
Software Engineering -kurssin pod-
cast. Ainakin maisemia sai ihastella 
rauhassa, heti kun ilma selkeni.

TIISTAI 15.11.

7:30
Toinen aamu lähti käyntiin jälleen 
pikakahvilla. Tällä kertaa vajaa 
yksi lusikallinen riitti, ja kahvista tuli 
jopa ihan hyvää.

16:30
Iltapäivällä menimme kummitätini 
ja hänen “parin” kaverin kanssa 
Afterworkeille. Tällä kertaa kahvin 
kaverina toimi aprikoosiolut. Me ja 
nämä 17 kummitätini kaveria jat-
koimme iltaa rennosti jutellen. Kaik-
ki he lupasivat tulla Suomeen ja 
osa heistä päätti lähteä mukaamme 
seuraavana päivänä laskettele-
maan vuorille. Suomalaiselle, tämä 
käytös tuntui hyvin omituiselta.

KESKIVIIKKO 16.11.

8:00
Pikakahvit.

11:30
Päivä oli niin lämmin, että kävelim-
me pelkissä pitkähihaisissa ruoka-
kauppaan 4 km päähän. Asteet oli 
kuitenkin nollassa, eikä lumi sulanut 
maasta, mutta kuulemma ilma on 
Denverissä niin kuivaa, ettei se 
tunnu kovin kylmältä. Kävely oli 
tosin hankalaa, sillä eihän tässä 
kaupungissa kukaan kävellyt, joten 
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LAUANTAI 19.11.
7:30
Viimeisenä päivänä asunnosta 
löytyi kuin löytyikin kahvinkeitin. 
Parempi myöhään kuin ei milloin-
kaan.

10:00
Viimeisenä aktiviteettina menim-
me Denverin eläintarhaan, jossa 
kummitätini toimi vapaaehtoistyön-
tekijänä. Kahvilasta tarttui käteen 
kuppi kahvia, ja kiersimme eläintar-
han, lintutaloa lukuunottamatta. 

18:00 
Ensimmäinen lento alkoi kahvilla ja 
jatkui koulutöillä läpi yön.

SUNNUNTAI 20.11.

8:45 lentokonekahvi
Vielä viimeinen kahvi, ennen 
saapumista Helsinkiin. Yritin 
kahvilla huijata itseni pysymään 
hereillä koko loppupäivän, jottei 
aikaero sekoittaisi liikaa rytmiäni. 
Epäonnistuin, nukahdin heti kotiin 
saavuttuani.

SPIRIT – villi ja vapaa
ILMOITUS
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MILTÄ PÄIVÄ NÄYTTÄÄ OLKKARIN KAHVIPANNUN SILMIN?

Tutkimukselle pyrittiin valitsemaan kaikin tavoin normaali ja keskiverto päivä. 
Torstai 31. tammikuuta piti olla tällainen. Keskivertopäivä keskellä vuoden kes-
kimmäistä periodia. Silti tutkijaa odotti aamulla yllätys kun hän saapui Olkkarin 
kahvipannun läheisyyteen. Olkkari oli jo aikaisin aamulla täyttynyt tutuista ja 
tuntemattomista kasvoista. Oli kyseessä hallitusaamupalalle tarkoitettu aamu. 
Tämä on kai normaalia. Olkkarillahan aina sattuu ja tapahtuu. Olkkarin kah-
vipannunkin on täytynyt vuosien mittaan sopeutua alati muuttuvaan ilmapiiriin.
 
Myöhemmin päivällä selvisi, että Olkkarin kahvipannu ei saisi levätä edes 
iltapäivällä. Oli kyseessä valmistujaiskahvit. Toimittaja joutuu nyt kyseenalaista-
maan omaa kyvykkyyttään normaalin päivän määrittämiselle. Onhan nyt sano-
mattakin selvää että, kun infolainen valmistuu, päivä ei todellakaan ole normaali. 
Tänään valmistui neljä kandia ja kaksi dippaa.

Olkkarin kahvipannun päivä
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7:00 Antti “Nuppis” Nupponen keittää kahvia. 
“Piti siivota hirveä sekamelska kahvinkeittimen 
ympäriltä.” Ilmeisesti yleensä Nuppis keittää kah-
via jo 6:15, joten päivän ensimmäinen kahvinkeit-
to tapahtui normaalia myöhemmin.  
 
8:15 Ville Vuorenmaa keittää kahvia hallitus-
aamupalalle. Kahvinkeitin tyhjennettiin nopeasti 
ja sen toiminta ulkoistettiin termoskannuun. 

8:46 Hallitus häärää kahvikupin läheisellä 
pöydällä edelleen
 
9:00 Ville pitää puheen (paikalla paljon amsi-
laisia tuntemattomasta syystä. He joivat olkkarin 
kahvia)
 
9:02 Aleksi Pyykkönen (ent. PJ, rahastonhoitaja. 
Asuu infokommuuneissa) keittää kahvia. 

9:10 Kahvi on keittynyt, mutta termoksen 
sisältämä kahvi kutsuu massaa enemmän. Kah-
vipannusta otettiin kahvia vain yhteen kuppiin. 
Kukaan muu ei kehtaa suoda itselleen tuoreen 
vastakeitetyn kahvin aikaansaamaa kokemusta. 
Ihmisten solidaarisuus on käsinkosketeltavaa. 
Tällä kertaa kahvipannu taitaa pysyy täynnä 
pidempään. 

9:30 Kahvipannu on edelleen lähes täynnä 
kahvia.

TAPAHTUMAT:

9:50 Mielenkiintoinen tilanne, kun taas yksi vierailija 
meni ottamaan termoksesta kahvia, mutta se oli 
TYHJÄ!! Kahvipannu on edelleen 3/4 täynnä, mutta 
ilmeisesti lämmin kahvi ei kutsunut suomalaisia. En-
simmäisenä koko tunnin aikana kahvipannusta otti 
kahvia Nestori Lautanala! Siinä vasta uros!
 
9:52 Toimittaja ottaa myös kahvia.

10:10 Hallitusaamupala loppui. Kahvipannussa on 
vielä jämät jollekin onnekkaalle.
 
10:12 Toimittaja otti kahvinjämät ja tuntee itsensä 
onnekaaksi.
 
10:12–12:21 Toimittaja ulkoisti työnsä paperilapulle 
luennon ajaksi. Lapun mukaan 11:43 Markku 
keitti kahvia, koska se oli loppunut. Kata keitti 
kahvia 12:06 täyttääkseen phabupöydän termaria 
valmistujaiskahveille. Kahvia piti keittää myös 
12:20, koska janoiset ja väsyneet phuksit saapuivat 
luennolta. 

12:21 Valmistujaiskahvien aikaan kahvipannun 
ympärillä hirveä hälinä. Olkkarilla 40 ihmistä 
kärkkyy pääsyä phabupöytään, kun tarjolla on 
runebergintorttuja ja keksejä. Kukaan ei kuitenkaan 
uskalla ottaa herkkuja ennen valmistuneita. Suurin 
osa valmistuneista ei ole vielä paikalla.

12:30 Valmistujaiskahvit alkavat.
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12:36 Tutkivan journalismin pitkäveteisyys yllätti 
toimittajan ajatuksista toiseen poukkoilevan 
mielen ja hän ei enää pysynyt tapahtumien 
perässä. Oletettavasti kahvia juotiin ja ihmisillä oli 
mukavaa.

13:12 Kahvipannu on tyhjä. Kahvia ei ole uudes-
taan keitetty pitkään aikaan termoksen huikean 
kapasiteetin ansiosta. Phuksien rästissä olevat työt 
pitävät kahvin kysynnän korkealla. Ihanat phuksit!
 
13:31 Toimittajan journalistisessa laiskuudessaan 
kehittämä lappusysteemi osoittautui odotettua 
suositummaksi. Samuel ilmoitti olkkarilla lapun 
itseasiassa kannustavan ihmisiä kahvin keittämi-
seen.
 
13:31 Samuel keitti kahvia
 
13:41 Olkkarilla valmistujaiskahvien 
jälkipöhinöissä noin 20 ihmistä. Heistä 6 on kah-
vipannun välittömässä läheisyydessä. Kahvi on 
keittynyt ja on vain ajan kysymys, milloin tilanne 
muuttuu aggressiiviseksi.
 
13:53 Kahvipannu on puolessavälissä.

Ilmeisesti kahvia ei kuitenkaan enää keitetty. Olkkarin kahvipannu eli työntäyteisen päivän kun 
sillä valmistettiin peräti yhdeksän pannullista kahvia, joista saa yli sata kahvikupillista. Lähes 
jokainen olkkarilla päivän aikana käynyt sai osansa olkkarin kahvipannun antimista. Päivän 
päätteeksi kahvipannu saa seurata jääkaapin tyhjenemistä kokiksesta sekä Olkkarin leffaillassa 
elokuvaa “Dark Knight”.

(Perjantaina) 5:55 Antti “Nuppis” “Doimigundajohdaja” Nupponen keittää kahvia, koska “kello 
ei ole edes kuutta”.

13:53 Robert ilmaantui omille syntymäpäivä- ja 
valmistujaiskahvitilaisuuteensa myöhässä. Jäljellä 
oli tasan neljäsosa runebergintorttua. Robert 
oli silti tyytyväinen. (Hän nimittäin oli lokkeillut 
muiden valmistujaiskahveilla koko infouransa.)

14:05 Kahvipannun mielestä hirveä härdelli 
menossa. Phabupöytä ei ole läpikulkualue. Kah-
vinjämät otettiin mukaan ja pannu odottaa taas 
keittäjäänsä. Kuppeja on tiskattu hyvin päivän 
mittaan vaikka niiden kulutus on ollut korkealla 
tasolla.
 
14:18 Olli tarvitsi kofeiinia ja keitti kahvia.

14:36 Kahvinkeitin puolillaan. Monen tunnin 
speedrunnerssessiot ovat loppuneet. Eivätkö 
ihmiset enää pysty juomaan enempää kahvia 
päivässä?
 
14:55 Kriittinen tilanne!!! Olkkarilla ei ole kahvia, 
eikä kukaan ole edes keittämässä. Miten käy???

15:02 Keitettiin kahvia.
 
15:12 Kahvipannu miettii, miksi Alexia juo teetä. 
Niin miettii Alexiakin. 

15:33 Ihmiset alkavat väsyä kahvin juontiin???
 
16:00 Toimittaja lähtee vetämään luottaen 
kahvinkeittolapun mystiseen voimaan. Pannuun 
jää jämät. Kuinkakohan myöhään se tulee vielä 
porskuttamaan?

16:21 Historiikkitoimikunta ahertaa, mutta väsy-
mys alkaa painaa. Eikö kannattaisi nauttia kahvia 
niin historiikkikin varmasti valmistuisi ajallaan?

18
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Olin kantamassa annosta pöytään, jossa istui muuan 
julkimo. Lautasella oli keitetty kananmuna, joka tipahti 
juuri ennen kuin pääsin pöytään. Totesin asiakkaalle, 
että “pahoittelut, en saanut pidettyä munaanne py-
styssä”, tajusin mitä tulin sanoneeksi, ja nolostuneena 
lähdin hakemaan hänelle uutta kananmunaa. 

Kahvilassa kuultua, nähtyä ja koettua

“Ai leivonnaisia? Noh, minähän leivon naisia!”

“I’ll have a single espresso, because I am a single man” ;)

“Lapset, mitä mehua te haluatte?” 
“Omenamehua!”
“He ottavat appelsiinimehua.”

“Saako teille olla kuittia?”
“Kyllä mä sut muistan ilman kuittiakin” ;)

Eräs asiakas totesi minulle maitokannun ollessa tyhjä: 
“Lähres tyttö lypsylle!”

Kysyin nuorelta mieheltä, että haluaisiko hän kaaka-
oonsa kermavaahtoa, johon hän näppärästi totesi 
“Sinun vispaamana minulle kelpaa mikä vain!” ;)

Eräs tarjoilija oli kaatanut vedet asiakkaan, Martti 
Ahtisaaren, syliin. Tarjoilija koki kuitenkin tehtäväk-
seen korjata tämä vahinko, joten hän tarttui käsi-
paperiin ja alkoi sillä painelemaan herran housuja. 
Hetki tuntui pitkältä, ennen kuin tämä tajusi mitä oli 
tekemässä.

Vein asiakkaalle pöytään viinilasin, mutta käteni 
heilahti viinit kaatuivat rouvan syliin. Hän ei 
kuitenkaan asiasta tuohtunut, pahoittelin kovasti ja 
lupasin tuoda uuden lasin tuota pikaa. Kiiruhdin 
uusi lasi kädessä takaisin pöytään, en tiedä mitä 
tapahtui, mutta seuraavaksi huomasin lasin olevan 
taas tyhjä ja viinit jälleen rouvan sylissä. Kolman-
nella kerralla puristin lasia nyrkissä ja rouva osasi 
jo hieman varoa tuloani. Sain lasin vihdoin turvalli-
sesti pöytään.

Eräs pariskunta tuli kahvilaan ja he kävivät pöytään 
lukemaan ruokalistaa. Kun menin heidän luokseen 
nainen tokaisi vihaisesti “teillä on VAIN seitsemää eri 
teelajia, emme me tällaiseen paikkaan voi jäädä!” Ja 
niin hän lähti marssien pois, mies seurasi naista ulos 
nolostuneena pahoitellen. 
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Kahvirunoja ja -aforismeja
3 kuppia

Aamun laiskuus ja illan väsymys
Mielessäni vain yksi kysymys
Menisikö tuska koskaan pois
Ellei kahvia ois?

Sammuta janoni
ja herätä minut unesta.
Vapauta kaikki junnaava
Mielestä sekä suolesta.

Ensitreffeillä kahvilassa,
Pelasit minut ulos keskustelusta
Veit minut kahville

Yksi papu pannussa on parempi kuin kymmenen pannun ulkopuolella.

Päivän ensimmäisen kahvin voi juoda vain kerran päivässä.

Kahvi käynnistää usein päivän lisäksi suoliston.

Jätä maito niille, jotka ovat liian heikkoja juomaan kahvinsa mustana.

Keitä kahvia ja saat ystäviä, keitä ystäviä ja saat valtion takaamaa kahvia 
kerran päivässä.

Maailmalle kahvi on vain joku asia, mutta jollekin kahvi voi olla koko 
maailma.

Optimisti luulee, että kahvi on parasta maailmassa, mutta pessimisti tietää 
sen.

Kahvi on parasta huumetta ja huume on parasta elämää.

Älä täytä elämääsi vuosilla, täytä vuotesi kahvinjuonnilla.

Kahvipannun ja neitsyt marian ero on siinä, että neitsyt maria ei ole kahvipannu.

20
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KAHVIN KEITTO (HAIKU)

mä pavut mittaan
ne kahvimyllyyn heitän
miksei tää grindaa 

töpseli on kii
missä ihmeessä on syy
apua auttakaa

hetken tutkitaan
sitten se nappulasta
buutataan

nyt mylly jauhaa
tuoksu vastustamaton
olkkarin valtaa

nyt mistä löytyy
suodatinpussit
apua auttakaa

“niitä nyysittiin
viime keskiviikkona
tikin kiltikseltä”

no nyt se tippuu
kahvi vastustamaton
ja jengi venaa

ei täältä löydy
kuin likaisia kuppeja
saatana tiskatkaa

puhtaan kupin sain
viel äkkiä vessas käyn
nopeasti vain

kahvi valmistui
ja takas kiirehdin
mut se jo loppui

perkele luovutan
kahvin opiskelijahintaan (1,20 €)
sodexosta ostan
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KAKSOSET 22.5.–21.6.

Tässä kuussa sinun kannattaa olla kiinnittämättä 
liikaa huomiota muiden puheisiin, ja suodattaa 
ikävät kommentit yhtä hyvällä omallatunnolla 
kuin kahvisi. Muista, että liika odottaminen saat-
taa aiheuttaa kahvin pohjaanpalamisen – samoin 
saattaa käydä ihmissuhteillesi.

Kuukauden kahvi: Kaffeplörö

OINAS 21.3.–20.4.

Uskomaton munkkikahvituuri seuraa sinua koko 
kuukauden ajan. Nauti siis joka hetkestä, ja her-
kuttele suusi makeaksi. Varo kuitenkin pettymästä, 
kun kevään mittaan erityiset pullakahvittelut vaih-
tuvat pelkiksi suodatinkahvitteluiksi.

Kuukauden kahvi: Espresso

Horoscoffée
HÄRKÄ 21.4.–21.5.

Sinua odottaa tässä kuussa makoisan frappucci-
non makuinen yllätys. Voit siis ottaa rennosti, ja 
jättää kahvin rauhassa tippumaan. Varo kuitenkin, 
ettet herpaannu liikaa ja menetä paikkaasi Olk-
karin kahvijonossa!

Kuukauden kahvi: Caramel Brulée Frappuccino® 
Blended Beverage

RAPU 22.6.–22.7.

Tähdet ovat asettuneet tuomaan sinulle rohkeutta 
kokeilla uusia juttuja. Nyt kannattaa siis hullutella 
täysillä ja tilata kahvilassa jotain aivan älytöntä. 
Samalla saatat päästä tekemisiin odottamatto-
man läheisesi kanssa.

Kuukauden kahvi: Frezza Choco Loco -maitokah-
vijuoma

LEIJONA 23.7.–23.8. 

Sinun kahvikuppisi täyttyy tässä kuussa näke-
myksellisistä mauista ja oudoista vivahteista. 
Lähtiessäsi ennakkoluulottomasti kohti seikkai-
luja pystyt nauttimaan jokaisesta siemauksesta 
täysillä. Sano siis “Salud!” ja skoolaa kuppiasi 
niin ystäviesi kuin ventovieraidenkin kanssa!

Kuukauden kahvi: Vaalitelttakahvi

NEITSYT 24.8.–22.9.

Teet tässä kuussa pienen mokan. Se ei tee hyvää 
itsetunnollesi, eikä ympärilläsi oleville ihmisille. 
Muistathan ensi kerralla, että mokkia voi tehdä, 
mutta niitä kannattaa tehdä kerralla enemmänkin, 
muille tarjottavaksi.

Kuukauden kahvi: Presidentti Vaalea Paahto
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KALAT 19.2.–20.3.

Nyt kannattaa teroittaa jauhimen terät priimak-
untoon ja jauhaa niin paljon kuin sielu sietää. 
Muista, että oikea hienous selviää kuitenkin vain 
kokeilemalla ja joskus saattaa tapahtua ylilyönte-
jä. Älä ole kuitenkaan turhan varovainen – loraus 
maitoa pehmentää vahvemmankin kahvin maun.

Kuukauden kahvi: Kahvi kuulalaakerilla

SKORPIONI 24.10.–22.11. 

Elämääsi on luvassa tässä kuussa toinen toistaan 
aistikkaampia hetkiä. Istahda siis sen kunniak-
si vaikka keskustan kahvilaan nautiskelemaan 
elämästä ja aivan liian kalliista erikoiskahvista. 
Varo kuitenkin liiallista hedonismia, jottet joudu 
juomaan loppukuussa pelkkää Olkkarin kahvia.

Kuukauden kahvi: Flat white kauramaidolla

VAAKA 23.9.–23.10.

Sinulla on luvassa aivan tavallinen kuukausi. Älä 
innostu liikaa mistään uudesta ja jännittävästä, 
sillä palaat pilvilinnoistasi pian takaisin tavalli-
seen arkeesi, jossa käyt töissä tai Olkkarilla klo 
8-16, ja siivoat ja pyykkäät loppuillan. Onneksi 
heräät kahvilla kuin kahvilla, hinnalla ei väliä.

Kuukauden kahvi: Saludo

JOUSIMIES 23.11.–11.12.

Pikkuhiljaa pahenevat päivittäiset kofeiiniöverit 
seuraavat sinua koko kuukauden ajan. Kahvilak-
ko tekisi hyvää niin yöunillesi kuin keskittymisky-
vyllesikin. Ajatustesi kirkastuessa saatat myös 
löytää läheltäsi uusia yllättäviä ihmissuhteita.

Kuukauden kahvi: Pirkka kofeiiniton pikakahvi

KAURIS 22.12.–20.1.

Olet lattea.

Kuukauden kahvi: Espressohousen Tonttulatte

VESIMIES 21.1.–8.2.

Hyytävä talvinen sää jäähdyttää sekä kahvisi 
että ajatuksenjuoksusi. Nauttimalla silloin tällöin 
kupposen muualla kuin Olkkarilla saatat saada 
uutta virtaa työntekoosi. Älä siis pelkää irroit-
tautua kaavoista – saatat kokea jotain ennen-
näkemätöntä!

Kuukauden kahvi: Cold Brew -kahvi jääpalojen 
kera
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#kahvisessio

@Vihtori
Jos olkkarin kahvinkeitto jostain syystä epäon-
nistuu, ja kahvi tulvii suodatinsuppilosta pöy-
dälle, niin on ystävällistä siivota vedenpaisumus 
pois pöydältä ja keittimen levyn välittömästä 
ympäristöstä. 

@jespalo
Entä jos on Jumalan lähettiläs joka on tullu ran-
kaisemaan athenelaisia orjatyövoimasta? 

@Vihtori
Silloin voi toimia ylemmän tahon ohjeistuksen 
mukaisesti. 

@nnisen
FARSSI! olkkarin kahvi-grinder rikki  

@yolona
 Jauha käsin 

@bollero
Milloin käytetään on/off –kytkimen vieressä 
olevaa kytkintä ja miten? Siihen on merkitty 
täysi ja ¾ -ympyrä.   

@yolona
Empiirisen tutkimuksen mukaan just äsken tällä 
tavalla keitetty kahvi maistuu palaneelta 

@luukkola
Voiko olla. Olkkarin kahvi finito. 

@yolona
Ei voi. Kato paremmin.  

@jespalo
Namutäädin/OTMK:n satelliittikuvasta selvästi 
nähdään. 

@luukkola
Killan isäntä teki juuri suhteellisen tarkan tutki-
muksen

@lakkapemmi
lähettäkää se mies optikolle 

@lakkapemmi
tai sit alepaan. jompi kumpi

@Stahlberg
M E  T A R V I T A A N  S E  K A H V I C A M 

@aleksitalsi
heijou muistutuksena et jos lähtee vikana 
olkkarilta niin kahvinkeitin on hyvä tsiigaa - oli 
hieman lämmin, lähes tyhjä pannu aamulla.

@aleksitalsi
toki pelkkä tsiigaaminen tuskin auttaa, vaan 
pitää myös laittaa pois päältä
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@luukkola
Voiko olla. Olkkarin kahvi finito. 

@sarakkaus
Olkkari oli tyhjä ja kii ja kahvinkeitin päällä 

@menomaistuu
kukas lähtee sinne clasulle ostamaan sen aika-
katkasimen :D 

@yungmac
tais olla neljäs kerta nyt viikon sisää 

@menomaistuu
klassinen ”jaettu vastuu on ei kenenkään 
vastuu” -tilanne 

@sarakkaus
Kukakohan on vastuussa jos jotain käy 

 @lakkapemmi
hallitus

@aleksitalsi
onks olkkaril jossain #kahvipiilo vai onks loppu 
emmil tuli jo yks kyynel 

@Karleby
Teknisesti omassa tarinassani en tosin unoh-
tanut muuta, kuin ettei Olkkarilta välttämättä 
löydykään ystävällisiä sieluja, keitettyä kahvia 
ja avoimia ovia jokaisena vuorokauden tunti-
na, ja en kyllä tiedä minkälainen mikrosiru sen 
asian korjaisi 

@viljamiv
Ekat fuksit bongattu olkkarilla

@viljamiv
Opetin ne keittää kahvii ja sanoin et älkää 
ressatko, asiat hoituu kyl. 

@alanpirdil
How to Athene - 101: Steps 1 & 2 

@kaarle
jos mielii infolaiseks, ois parempi opetella kah-
vin juominen ennen ku astuu lafkaan sisään 

@kaarle
mulla ei onnistunu (ei onnistu vieläkään), tassu 
tuli potkii ulos linjalta: ”mee vaikka tutalle vittu” 

@jespalo
Jep tutalla selvii lievällä amfetamiiniaddiktiolla 

@kaarle 
joo sen sai jo lukiosta 

@lakkapemmi
kyl mä ainaki haluisin subjektiivisesti et kaikki 
työnantajat huomioi infolaisten tarpeet iha eka 

@lakkapemmi
Ku noi raksaukot tulee tosta mäkit kainalossa 
ikean aamutossuissa kiskoo reaktorin sponssaa-
mat kahvit t-talon sodexholta ni maailmani on 
valmis. 
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