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ASKARTELUTEHTÄVÄ
Väritä paku ja keksi kiva tausta.
Laita työsi OLOhuoneen seinälle
muiden ihailtavaksi.

Vappua ja tenttejä odotellessa on jo aika valmistautua kesään.
Vaikka moni opiskelija viettääkin kesäkuukaudet tiiviisti töissä,
tuo valoisa vuodenaika mieleen vapauden ja sen symbolit, kuutamouinnit ja kesäautot. Kesä tarkoittaa irtiottoa talvisesta arjesta
ja uusien asioiden kokeilua. Keväinen Kukka ennakoi kesän
kukoistusta ja käsittelee athenelaisen kesäelämään mahdollisesti
liittyviä asioita. Lue kevään ja kesän muodista, hellepäivän parhaista drinkeistä ja Euroopan mielenkiintoisimmista festareista.
Mutta onko kesä todella yksinomaan iloa ja vapautta? Kukka
ei kaihda vaihtoehtoisten näkökulmien tarjoamista edes kaikkien
rakastamaan vuodenaikaan.
Kesä tarjoaa tyhjiä tunteja lähes tuhlaillen. Vaikka viikot menisivät töissä, ei viikonloppuisin tarvitse tuskailla harjoitustöiden
parissa, ja iltaisinkin aurinko paistaa vielä työpaikan oven kolahtaessa kiinni. Vapaa-aikaan kuuluvat matkat, terassit, jäätelö ja
tietenkin ystävien seura. Mutta entä silloin, kun kaikki kaverit
ovatkin ulkomailla tai kesämökillä piileskelemässä? Miten täyttää
tyhjä alkuilta? Kesällä on mahdollisuus tarttua suunnitelmiin, jotka
puolta vuotta aiemmin lumisohjossa kahlatessa olivat vain kaukaisia haaveita - lopultakin on aikaa palata vanhojen harrastusten
pariin tai keksiä uusia.
Kuukausia odotettuun kesään voi sen koittaessa olla vaikea
suhtautua. Kesällä on oltava iloinen ja ulospäinsuuntautunut, yhtä
aikaa kiireetön ja toimelias. Pitää nauttia ystävien seurasta ja
tavata uusia ihmisiä, nähdä maailmaa, kerätä muistoja ja kuitenkin elää hetkessä. Mistä nämä kaikki vaatimukset tulivat? Taidan
ahdistua, sillä tuskin täytän kesäeläjän kriteerit. Ehkä hermostun
kärpäsiin tai pahoitan mieleni, kun ystävät eivät olekaan aina
paikalla. Ensimmäiset epäonnistuneet maalausyritelmäni lojuvat
todenäköisesti paperipalloina olohuoneen nurkassa.
Ei aina tarvitse touhuta. Kesäisenä iltapäivänä aion ojentautua
pitkäkseni rantakalliolle, joka on kerännyt kaikki päivän auringonsäteet puolestani. Kesä ei pelota, sillä en edes yritä hallita tilannetta. Voin painaa varpaani lämmintä kiveä vasten ja lopettaa
hetkeksi ajattelun.
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Festarikalenteri

Jos aiot kesällä matkustaa
Euroopassa, seuraavasta
listasta voit päätellä,
missä milloinkin kannattaa
sijaita.
Kuvat: Maija Savolainen Teksti: Jaakko Häme

Dour Festival
10-13.7.2003, Dour, Belgia
Belgialainen festivaali joka tarjoaa hienon ja monipuolisen esiintyjälistan, mukana esimerkiksi Andrew Weatherall, dj Vadim & russian percussion, Jimi Tenor big band, Miss Kittin & the Hacker,
Fishbone, Jaga Jazzists, Zion Train, Femi Kuti, the Ex, Dälek, the
Wailers, Fantomas, el-p ja RJD2
Arvikafestivalen
10-12.7.2003 Arvika, Ruotsi
http://www.galaxen.se/
Musiikkia, teatteria, elokuvaa ja muita tapahtumia naapurimaassamme. Björk, Chicks on Speed, Front 242, HIM, Håkan Hellström,
Jeans Team, Meshuggah, Ministry.
Quartfestivalen
1-5.7. Kristiansand, Norja
http://www.quart.no/
Norjan hienoin festivaali, jonka lista on kieltämättä komea: QOTSA,
the Flaming Lips, Raveonettes, Cardigans, Massive Attack, Turin
Brakes, Coldplay, the Coral, Zwan, Interpol, Meshuggah, Metro
Area, Fantomas.
Reggae Ethnic Session
27-29.6.2003 , Ceska Lipa, Tsekki
http://www.reggaefestival.cz/
Miten olisi Reggaeta Tsekeissä? Esiintymässä niinkin hauskoja nimiä
kuin Relaxace (CZ), Yo Yo Band (CZ), Feher Fekete Kerek (CZ) ja
Ska-pra supina (SK).
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HUOM! Aloita reissu tästä ja seuraa nuolta
state-x festival
7.6.2003 Haag, Hollanti
http://www.state-x.nl/
Kokeilevan musiikin ja videotaiteen festivaali: esiintyjiä paradox,
lusine, verdena, meterman, legowelt, orque electronique.
Hultsfred
12-14.6.2003,
Hultsfred, Ruotsi
http://www.rockparty.se/
Ruotsin suurimmilla festivaaleilla
Radiohead, Massive Attack, QOTSA,
the Dandy Warhols, the Streets, Union
Carbide Productions, Ladytron, Grandaddy, Cat Power, Schneider TM,
Raveonettes.

Roskilde Festival
26-29.6.2003, Roskilde, Tanska
http://www.roskilde-festival.dk/
Ehkä Euroopan suurin ja toimivin,
Roskildessa tänä vuonna muitten lisäksi Blur,
Cardigans, Coldplay,. The Delgados, El-P,
Gus Gus DJ’s, Hellavopters, Jori Hulkkonen,
Interpol, Iron Maiden, the Kills, Metallica,
Mr.Lif, the Polyphic Spree, QOTSA, RJD2,
Radio 4, the Streets, Turbonegro.
Athenen kiltalehti - Kukka nro 2/03
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Kesän 2003

Ilkka Järstä

muotisuuntaukset
Ihastuttavat retrohotpantsit, sekä
samaa sarjaa oleva takki kiinnittävät
varmasti kanssaihmisten huomion.
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Loppukevään ja tulevan kesän vitse olla tylsän näköinen,
muoti tuo jälleen raikkaita tuu- viherruskean väriteeman seasta
lahduksia pitkän talven jälkeiseen
katukuvaan. Tänäkään vuonna
mikään yksittäinen trendi ei tule
olemaan kesän ehdoton juttu,
vaan tyylien kirjo tulee värittämään pukeutumista. Yksilöllisyyden korostaminen onkin
tärkeintä kesän vaatetuksessa, ja
itsensä ilmaisu rohkeiden asuvalintojen kautta on tyyliseikka
numero yksi.
Joitain suuntauksia tullaan silti
näkemään. Naisten vaatuksessa
ollaan värimaailman suhteen
siirtymässä yhä maanläheisempiin sävyihin. Vihreän eri sävyt,
ruskeaan taitetut punainen ja keltainen, sekä tietysti ikuinen kestosuosikki beige ovat varmoja
valintoja. Ruskea tulee näkymään
erityisesti asusteiden hauskoissa
pikku yksityiskohdissa, ja sitä tuntuu löytyvän lähes joka vaatekappaleesta jostain kohdin. Myös
kuvioinneissa liikutaan kesäisissä
ja luonnonläheisissä teemoissa:
erilaiset kukat, perhoset ja muut
ihastuttavat kesäisten niittyjen
koristeet siirtyvät asfalttiviidakoiden piristykseksi. Myös jo
pitempään jatkunut camo-kuvioinen armeijateema jatkuu, mutta
on jo hiipumassa. Maastoku- Vaaleaa kokonaisilmettä piristää
mukavasti ruskea paita, joka on
vioinninkaan ei välttämättä tar- juuri sopivan hillitty.
Athenen kiltalehti - Kukka nro 2/03
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vaatteista löytyy värikkäitä
yksityiskohtia.
Myös
rauhanmerkkien
yhdistäminen
army-väritykseen
tulee varmasti kääntämään
päitä.
Vaatteiden leikkaukset ovat
tänäkin vuonna kapeita ja
niukkoja, ja selkeää 70-luku
-retroilua on edelleen ilmassa.
Tosin kesällä myös tietty
vapaus ja ilmavuus on vaatteidenkin suhteen sallittua.
70-luvun lisäksi myös 80-luku
pitää puoliaan vahvasti, joskin
alkuperäistä hivenen hillitympänä versiona. Kuumilla
helteillä paras vaate on luonnollisesti minihame, ja helman
pituus vaikuttaisi tänäkin
vuonna olevan lyhyt.
Miesten puolella mennään
huomattavasti konservatiivisimmissa puitteissa. Erityisesti
vaalean eri sävyt valkoisesta
harmaaseen
ja
hailakan
ruskeaan pitävät puolensa.
Tosin paitavalinnoissa nähdään myös kirjavampaa mallia, mutta Havaji-paita villitys

Kirkkaan punaiset housut ja
vilvoittavan sininen paita on
yhdistelmä, joka saa raavaimmankin
miehen tanssijalan liikkeelle.
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näyttäisi vihdoinkin onneksi taittuneen. Sen sijaan kuviot ovat
geometrisen säntillisiä, mutta yllätyksellisten värivalintojen avulla
eivät jää arkisen tylsiksi.
Armeijateema näkyy myös
taskujen runsaana määränä, ja
vaikuttaisi että vaatteilta edelleenkin haetaan mukavuutta ja
käytännöllisyyttä, koristeellisuuden ja näyttävyyden kustannuksella. Sen sijaan muutaman
vuoden suosiossa ollut työvaatehenkinen malli alkaa olla jo menneen talven lumia, jopa täysin
passé.
Jalkaan kesähelteillä luonnollisin valinta on tietenkin kevyt san-

daali, niin miehillä kuin naisilla.
Tämä ei kuitenkaan toivottavasti
tarkoita järkyttävän urheilusandaalivillityksen jatkumista, vaan
myös miehet löytänevät vihdoinkin kauppojen hyllyiltä tyylikkäämpiä vaihtoehtoja. Naisilla
nilkkaremmit tekevät paluuta, ja
mitä paksumpi, sen parempi.
Rennompaan
menoon
retrolenkkarit ovat edelleen huutoa, ja perinteisen juoksukenkämallin rinnalla nähtäneen muun
muassa nyrkkeilykenkähenkisiä
ratkaisuja ainakin miesten jalassa.
Rohkeimmat luonnonlapset saattavat uskaltautua ulos myös täysin avojaloin.

Lainahepenissä - tai sitten ei

Oheisen kesämuotijutun oli aluperin tarkoitus olla tyystin erilainen. Perinteisen
muotikartoituksen sijaan tarkoituksena oli
testata naisten kesämuodin sopivuutta
myös miehen päälle. Suunnitelmissa oli
sovittaa naisten vaatteita vähän raavaamman mallin ylle, vaikka allekirjoittanut
ei sieltä kars-keimmasta päästä olekaan.
Ihan kokeellisen testauksen kautta oli tarkoituksena vihdoin saada myös vastaus
omaa mieltäni askarruttaneeseen kysymykseen, onko hame tosi-aankin niin
ihanan vilvoittava, kuin minulle on
monella suulla väitetty?
Niin, runsas joukko hyviä tarkoituksia.
Mutta toteutumatta jäivät.
Jatkuu >>>
Athenen kiltalehti - Kukka nro 2/03
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Ennenkuin siirrymme pohtimaan yhteiskuntamme
näennäistä tasa-arvoa ja suvaitsevuutta, myönnetään
toki että vika ei ollut yksin vaateliikkeiden. Myös allekirjoittaneen laiskuus, sekä ennenkaikkea kiltalaisten
haluttomuus lähteä kuvaamaan minua naisten vaatteissa
nousi yllättäen hidastavaksi tekijäksi. Lopulta onnistuin
löytämään itselleni kuvaajan, mutta edessä oli kuitenkin
seuraava este.
Koska olin mukana hivenen siivellä, olivat
vaikutusmahdollisuuteni kauppavalintaan osin rajoittuneet. Auton keulan kääntyessä kohti porvarillisen
normielämisen tyyssijaa, Espoota, alkoi pelko hiipiä
puseroon. Ja pelko osoittautui harvinaisen aiheelliseksi.
Kävellessämme sisään ensimmäiseen liikkeseen, marssin ystävällisen ja avoimen näköisen myyjän puheille ja
kerron olevani tekemässä muoti-juttua ja kysyn josko voisimme sovittaa vaatteita ja ottaa hieman kuvia. Myyjätär
myöntyy auliisti. Koska kaikki tuntuu menevän liian helposti ja koska pelkään hienon lainakameran rikkoutuvan vartijoiden heittäessä minua ulos, varmistan vielä
ymmärsikö neiti oikein, että tarkoituksena oli sovittaa
vaatteita nimenomaan minun päälleni. Tässä vaiheessa
myyjän katse muuttuu epäuskoiseksi ja hän kysyy mistä
lehdestä oikein olen. Toivottoman tuntuisessa tilanteessa päätän vielä turvautua “iso lehti”-korttiin kertoen suureellisesti olevani Kukasta, ja tarkistan hänenkin
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varmaan kuulleen lehdestämme. Bluffi menee läpi, mutta
en saa lupaa sovittaa vaatteita, yritys ei kuulemma halua
sen kaltaista julkisuutta. Pettyneenä näpsin huolimattomasti muutamia kuvia vaatetangoista ja nypristelen
nenääni halvoille materiaaleille samalla ylenkatsoen
myyjätärtä. Sama kuvio toistuu vielä muutaman kerran
seuraavissa liikkeissä, jonka jälkeen päätän luovuttaa.
Miten on mahdollista että rakkaassa ja muka-avoimessa Suomessamme voi miehen pukeutuminen naisten
vaatteisiin olla edelleen kuvatunlainen tabu? Ymmärrän
kyllä liikkeiden kannan, ruma mies esiin-tymässä kesän
muotivaatteissa on varma tapa karkottaa asiakkaat kilpailijan tiloihin. Kyse onkin pikemminkin siitä miksi
ihmiset kammoksuvat miestä naisten vaatteissa. Eihän
kukaan edes käännä päätään nähdessään naisen miehen
vaatteissa. Emmekö ole vielä valmiita hylkäämään
syvälle juurtuneita käyttäytymismalleja ja hyväksemään
erilaisia ihmisiä? Onko yksilöllisyys ja erilaisuus
hyväksyttyä vain niin kauan, kun sen tekee hyvin rajallisissa puitteissa?
Minä haluan sovittaa naisten vaatteita! Minulla on
siihen oikeus! Miksi minut tuomitaan?

Athenen kiltalehti - Kukka nro 2/03
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Miten tappaa aikaa
(kesä)työpaikalla
- valitse omasi!
Taas lähestyy kesä, joka monille
meistä ei suinkaan merkitse
pelkkää lomaa. Päinvastoin onnekkaat uurastavat kukin
tahollaan mielenkiintoisen tai
enemmänkin tylsän työn parissa.
Jotta aika ei kesätyön parissa
kävisi liian pitkäksi, on vinkeiksi
kerätty kokeiltuja
ajanviettotapoja työn ohessa.
Niitä voi halutessaan hyödyntää
sen mukaan, miten ne soveltuvat
omaan työympäristöön ja
mieltymyksiin.
Vinkit on kerätty sähköpostitse
Athenen uutisryhmään lähetettyyn kyselyyn vastanneiden kertomusten pohjalta. Koska aikaa
vastausten lähettämiselle oli vain
muutama päivä, lukumääräisesti
vastanneiden määrä oli pieni:
viestiin vastasi vain viisi henkilöä.
Vinkkejä kertyi silti mukavasti,
mutta monien toteuttamiseen tarvitaan kyllä tietokone ja verkkoyhteys. Ihan millä tahansa
rakennustyömaalla tai kaupan
kassalla niitä ei siis suoraan ehdotetussa muodossa voi käyttää.
Vinkeistä näkyy hyvin, että 21-23
-vuotiaat athenelaiset eivät enää
12

aivan mitä tahansa töitä tee.
Ehdottomasti
tavallisimpia
tapoja kuluttaa työaikaa olivat
yksityisen sähköpostin lukeminen
ja kirjoittaminen ja surffailu
Internetissä (esimerkiksi olutratikan aikatauluja selaamalla). Ajan
käyttäminen omiin puheluihin
sekä ruokatuntien pitkittäminen
oli myös suosittua. Muutenkin
ylipäätään se, että nostaa palkkaa vain olemalla paikalla tai
pitämällä kahvitaukoa, tuntui
vastaajia tyydyttävän. Toisaalta
huomautettiin myös, että esimiehen ja itsensä voi tehdä iloiseksi
myös oikeasti työtä tekemällä, ei
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vain omiaan puuhastelemalla.
Näkemyksiä siitä, mikä on
paras tapa ajan tappamiseen, oli
oikeastaan yhtä monta kuin vastaajiakin. Yhden mielestä iltalehtien luku verkosta on parasta
ajanvietettä, toinen piti mukavien
työkaverien kanssa juttelusta. Jos
haluat kokeilla jotain eksoottisempaa, niin kuulepa tätä: “konehuoneessa irkkaaminen vaikuttaa siltä
kuin konffaisit jotain palvelinta”.
Olisiko tästä ensi kesän trendiksi?
Athenelaisten työkaverit ovat
olleet varsin rentoa porukkaa, sillä
vaikka he olisivat alaisensa omien
harrasteiden parista yllättäneet-

kin, ei sanomista ole tullut - monet
syyllistyvät samaan itsekin. Ja saatttaapa esimies joskus jopa innostua ja osallistua tikanheittokisaan
- tosin huonolla menestyksellä.
Jos siis et jaksa olla tehokas
koko kesää, olet toivottavasti
saanut hyviä ohjeita mukavampaan ajankäyttöön. Mikäli
nämäkään eivät auta, voithan aina
yhden vastaajan tapaan käyttää
työaikaasi mukavamman paikan
löytämiseen. Mutta muista, että
työpöydän siivoaminen on vasta
viimeinen oljenkorsi!

Meri Jalonen

Athenen kiltalehti - Kukka nro 2/03
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Teekkari, teekkari,
näytä sarves…

Jo yrmeät ja karvaiset esi-isämme
hallitsivat luonnon merkeistä
ennustamisen taidon. Pihlajanmarjojen määrässä, etanoiden sarvissa ja sammakoiden hyppelyssä
on yritetty nähdä tulevan vuodenajan säätä - joskus jopa onnistuttu. Itse en tajua asfalttiviidakon
kasvattina kasveista ja ötököistä
juuri mitään, mutta uskon silti
kykeneväni varsin pätevään
povaamiseen; tarkkailemalla teekkarikylän asukkaiden ja muiden
Otaniemessä liikkuvien kaksi14

jalkaisten elämää uskon voivani
ennustaa tulevan kesän sateet ja
poudat.
Otaantumisen aste on tällaisten
kykyjen haltijalla tietenkin melkoinen, mutta uhrauksia on
tehtävä yhteisen hyvän takia!
Ennustusten
taustalla
ei
myöskään ole mikään huuhaapseudotiede, vaan vanha kunnon
kaaosteoria: jos perhonen läpäyttää siipiään Pekingissä, saattaa
siitä seurata myrsky New Yorkissa.
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Viime torstaina
Otakaaren eteläpohjoissuunnassa
ylittänyt täffäläinen
lupaa kesäkuun
loppuun jopa helteitä!

Jämeräntaival yhden pesutuvassa vallitseva kurainen
kaaos viittaisi auringon laiskaan näyttäytymiseen kesäkuun alussa. Rusketusta kannattaakin havitella luonnollisin keinoin vasta puolen kuun jälkeen, jolloin mikäli olen lukenut Smökin lauantai-iltapäivän jonoja
oikein - saadaan nauttia lämmöstä ja pirteistä katseista.
Viime torstaina Otakaaren etelä-pohjoissuunnassa ylittänyt täffäläinen lupaa kesäkuun loppuun jopa helteitä!

Voi pettymysten pettymys! Eipä saatu kauaa helteistä nauttia. Ilo tulee
päättymään heti heinäkuun alkupäivinä mojovaan raekuuroon, kiitos
pahaa-aavistamattomien tikkiläisten, jotka erehtyivät poistumaan
Paniikista liian aikaisin toissa viikon maanantaina. Lisääntyvä mieltymys liikkua nelinkontin Rantsun ympäristössä saunaillan jälkeen
ennustaa kuitenkin lämpöiseen loppukuuhun. Tosin kuurosateita saattaa esiintyä silloin tällöin, sillä onhan kylän kierto tällä hetkellä tunnetusti 3,3 vuotta.

Athenen kiltalehti - Kukka nro 2/03
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Jipii! Elokuusta tulee Lämmin! Tästä
kertovat kaikki ne söpöt, pyyhkeisiin
verhoutuneet AS-pojat, joita on
kevään mittaan nähty OK20:n suunnalla. Varma merkki jopa helteisestä
elokuusta on myös kemistityttöjen
kuumina hehkuvat katseet, kun
fyssan kyykkätiimi treenaa Alvarin
aukiolla. Muutoksen sateisempaan
suuntaan saattaa kuitenkin tehdä se
yksinäinen arkkari, joka on nähty
vaeltelemassa Otaniemen rannoilla
tähyten kaipaavasti Kaapelitehtaan
suuntaan.
Kukaan ei ota vastuuta näiden
sääennusteiden oikeellisuudesta, tai
en ainakaan minä. Varmempaa tietoa
tylsät skeptikot voivat hakea osoitteesta: http://outside.hut.fi/
Kesäaurinkoa palvoen,
Mademoiselle du Soleil
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Taas elämme sitä jaksoa vuodesta,
Kesän
kun kaikki tuttusi käyvät kuntosalilla
treenaamassa itseään ra(n)takuntoon.
ihanuuden He saavat flunssan kerran viikossa,
kun ovat niin innostuneita ulkona
lämmön hehkumisesta,
olemuksesta vallitsevasta
joka sinällään ei ole tarpeeksi oikeasti

lämmittämään kehoa likikään riittävästi. He menevät jonottamaan
ensimmäiselle terassille joka kaupungissa aukeaa ja aivan väkisin kaatavat
siellä kurkkuunsa jääkylmää juomaa
kohmeisin käsin. Kevät on pinnallisen ja tekopirteän kesän jääkylmä
kaveri, joka kääntää selän juuri kun
alkaa nauttia sen seurasta.
Kohta pääsemme nauttimaan kesästä. Kesästä käytetään eri lauseyhteyksissä hyväksyttävästi noin
viittä erilaista verbiä ja adjektiivia
jotka kaikki viittaavat nauttimiseen,
iloitsemiseen ja valoisuuteen. Loppujen lopuksi kesä on kuitenkin aina
aikaa, jolloin toteutetaan ideaalisia
kesätoiminteita aivan päinvastaisissa
olosuhteissa ja ollaan nauttivinamme
tästä saamastamme ihanasta kesäkokemuksesta. Tämän lisäksi pinnallisuudesta tulee jotenkin itseisarvo,
“ei sillä ole väliä, nyt on kesä, pitää
nauttia!”. Kesä on se vuodenaika, jolloin suunnitelmat kavereiden kanssa
menevät ristiin ja ainut kesäloma
ulkomailla on juuri silloin kun
Suomessa on ainoa aurinkoinen aika.
Suomessa pitäisi sitten mennä tih-
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kusateessa sateenvarjon kanssa
Koffin puistoon pussikaljalle ja
potkimaan kuraista footbagia ja
samalla katsella paleltuvia teinitsubuja. Muuten voisikin jäädä
sisään ja tehdä hyvää ruokaa,
kuunnella hyvää musiikkia, juoda
punaviiniä ja jutella jostain
oikeasti mielenkiintoisesta. Mutta
ei, on kesä.
Kesässä häiritseviä ovat myös
sellaiset tyypit, joita tavataan
asuinalueillamme vain kesäisin,
joissain tapauksissa jo keväisin.
Heidän elämän tarkoituksenaan
tuntuu olevan kaikkien informoiminen siitä, kuinka pielessä
kaikki on. He valittavat ennen
kaikkea säästä - vaikka kuukaudessa olisi vain kaksi
18

sadepäivää, on se heille “sateinen
kuukausi”. Tämän lisäksi tämä
ryhmä ihmisiä moralisoi kaikkea
ympärillään tapahtuvaa ja tulkitsee lähes kaiken heidän
supistuneeseen
elämänkatsomukseensa outona kuuluvan
siveettömäksi ja pinnalliseksi.
Mikä olisikaan parempi tapa
kapinoida itseään täynnä olevaa
kesää kohtaan kuin istua kotona
verhot kiinni ja kuunnella ironista ja härskiä sirkkelikitararokkia. Pixies teki vuonna 1988
upean rocklevyn Surfer Rosa.
Pixies oli yhtye jonka vaikutukset sitä seuraavaan vaihtoehtorockin aaltoon olivat valtavat.
Nirvana ilman Pixiesiä olisi kuin
Olohuone ilman verkkoyhteyttä.
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Kirpeitä kitaroita ja absurdeja
sanoituksia komeilla melodioilla
ja nerokkailla kitarariffeillä. Jostain vihaisuuden ja itseironian
rajamailta kumpuava musiikki
kaihtaa lähes kaikki tunnetut
kaavat, lopputuloksena kuitenkin
selvää rock-musiikkia jonka
nopeat spurtit ja ovelat koukut
vievät mukanaan ja hullut
sanoitukset saavat naaman virneeseen. Levyn avaava Bone
Machine
on
erinomainen
esimerkki kappaleesta, jonka
sanoitukset ovat komea vastakohta kesän Shakira-hiteille.
Kappaleen alussa nousee esiin
pirteä iskulause “You’re so pretty
when you’re unfaithful to me!”.
Myöhemmin kappaleessa seuraa-

vat sanoitukset ovat Pixiesille
ominaisella tavalla jossain mustan
huumorin kieroimmassa sopukassa: “I was talking to peachy
peach about kissy kiss / You
bought me a soda, you bought me
a soda, you bought me a soda /
And you tried to molest me in the
parking lot / Yup yup yup yup”,
“ I make you gray, You make
me hard / Your Irish skin looks
Mexican / Our love is rice and
beans and horse’s lard”. Kyllä,
tätä kuunnellessa voi valmistautua mukavaa syksyä varten, ei se
kesä niin kauaa kestä!
Terveisin ystävänne
Nyrpeä Syksy
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Kesäauto on kuuma
Olen

aina ihmetellyt
joidenkin kavereideni innokasta suhtautumista autoihin. Minusta kaara on
kulkuväline siinä missä
ratikka, bussi, lentokone tai kumisaappaat. Auto siis
mahdollistaa siirtymisen
pisteestä A pisteeseen B.
En voi ymmärtää sitä suunnitteluintoa, jonka sana moottoriremontti joissakin herättää. Tai
saunailtana sylintereiden ja iskunvaimentimien vertailua oluen
äärellä.
Autokoulussakin
jouduin ponnistelemaan muistaakseni, mikä auto perheellämme
on, kun opettaja sitä tiedusteli.
Tunteenomainen ja valinnanvapautta korostava (siis epärationaalinen ja epätaloudellinen)
käyttäytyminen
tuntuisi
huipentuvan kesäautoihin. Miksi
ihmeessä hankkia läpeensä ruostunut rotisko ja korjata sitä puolet
kesästä vain, jotta sen voi jättää
ojan varteen, kun lehdet alkavat
kellastua? Onko öljynhajuinen iho
ja haalea sikspäk takakontista
jotenkin yliveto tapa viettää helteistä viikonloppua?
Toisaalta ymmärrän kyllä:
talven stressi vaatii veronsa.
Kiireettömyyden ja vapaa-ajan
20

unelmia pyritään saavuttamaan
hankkimalla oma auto edes
muutamaksi kuukaudeksi. Nykyihmistä sitoo työnteko, harrastaminen, perhe ja jatkuvan
menestymisen tarve, sitä ei voi
kieltää. Täytyy nyt myöntää, että
kadehdin hieman sitä kaveria, joka
ohimennen kertoi harkitsevansa
kesäauton hankkimista. Mutta
entäs jos muttereiden vaihtamisesta ja bensalaskuista tuleekin
yksi suuri kesästressi?
Kesäauto ei kuitenkaan taida
olla minun juttuni. Siskonmies
saisi korjata auton, kun uppoutuisin kirjoihin ja kävisin uimassa.
Bensarahat kuluttaisin mieluiten
lakritsijäätelöön. Taidankin tyytyä
kompromissiratkaisuun kesäauton suhteen: valloitan maantiet
pelkääjän paikalta kaverini kesäautossa. Moottoritie on kuuma.
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Henrik Blåeld

Kevät #purkusessiossa??

Kevät tuli - huomasitko? Aurinko paistaa ja linnut laulavat, ja
sinä vain roikut irkissä - #purkusessiossa tietysti? Olisikohan aika
pohtia hieman suhdettasi irkkaamiseen? Hyvä tapa aloittaa on
tehdä alla oleva lahjomaton riippuvuustesti, joka paljastaa aukottomasti pienetkin #purkusessioriippuvuuteen viittaavat seikat.
Kukka-lehti on mukana menossa ja antaa toimintaohjeet vieroitushoidon aloittamiseksi, jos siihen testin mukaan on tarvetta.
Onnea matkaan!
Janne Toivola

1. Kuinka usein huomaat olleesi #purkusessiossa pitempään kuin
olit alunperin ajatellut?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
2. Kuinka usein vietät mieluummin aikaa #purkusessiossa kuin
läheistesi kanssa?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
3. Kuinka usein muodostat uusia ihmissuhteita #purkusession
kautta?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
4. Kuinka usein läheisesi valittavat #purkusessiossa käyttämästäsi
ajasta?
0
Ei koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
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5. Kuinka usein opiskelusi kärsii #purkusession takia?
0
Ei koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
6. Kuinka usein joudut puolustelemaan tai salailemaan #purkusession käyttöäsi?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
7. Kuinka usein pakenet elämänongelmien miettimisestä mukavampiin #purkusessio-keskusteluihin?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
8. Kuinka usein pelkäät, että elämäsi ilman #purkusessiota olisi
tylsää, tyhjää tai ilotonta?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
9. Kuinka usein ärähdät, huudat tai hermostut, jos sinua yritetään
vaivata muilla asioilla, kun olet #purkusessiossa?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
10. Kuinka usein joudut tinkimään nukkumisesta öisten #purkusessiosessioiden vuoksi?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin

3
4

Usein
Aina tai hyvin usein

11. Kun et ole #purkusessiossa, kuinka usein #purkusessio
pyörii mielessäsi tai toivoisit olevasi #purkusessiossa?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
12. Kuinka usein yrität vähentää #purkusessiossa viettämääsi
aikaa ja epäonnistut?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
13. Kuinka usein yrität salailla #purkusessiossa viettämäsi ajan
pituutta?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
14. Kuinka usein vietät mieluummin aikaa #purkusessiossa kuin
lähdet ulos muiden kanssa?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein
15. Kuinka usein käy niin kun et ole #purkusessiossa, että tunnet
itsesi masentuneeksi, alakuloiseksi tai hermostuneeksi, ja nämä
tunteet kaikkoavat heti, kun jälleen pääset #purkusessioon?
0
En koskaan tai ollenkaan
1
Kerran-pari
2
Harvoin
3
Usein
4
Aina tai hyvin usein

Tarkista tilanteesi:
0-10 #purkusessio ei merkitse sinulle juuri mitään. Olet siis kuivilla. Kukka-lehden
asiantuntijat suosittelevat kaikesta huolimatta lyhyttä ennaltaehkäisevää kävelyretkeä kauniissa kevätluonnossa.
11-20 Olet #purkusession kohtuukäyttäjä. Saatat silloin tällöin käyttää #purkusessiota hieman liian pitkiä jaksoja kerrallaan, mutta pystyt kontrolloimaan #purkusession käyttöäsi. Varo! Olet riskiryhmää - pistähän varmuuden vuoksi kone kiinni
ja suuntaa lenkkipolulle.
21-30 #purkusession käyttösi saattaa aiheuttaa sinulle ongelmia. Sinun pitäisi
pohtia, millä kaikilla tavoilla nämä ongelmat vaikuttavat elämääsi. Tilanteen korjaamiseksi on myös syytä empimättä ottaa iso annos happea ja suunnata keväiseen
luontoon, usko pois se tekee hyvää.
31-60 #purkusession käyttö aiheuttaa merkittäviä ongelmia elämässäsi. Sinun pitäisi
aikailematta puuttua tilanteeseen. Vieroitushoito kannattaa aloittaa keväisellä kävelyllä mahdollisimman rauhallisessa paikassa. Mukaan voi alkuvaiheessa pyytää
esimerkiksi jonkun #purkusessiokavereistasi vieroitusoireiden minimoimiseksi.

Mikä on #purkusessio?
#purkusessio, “Purkkari”, “Purkkis”, on Athenen oma irc-kanava.
Kanavan puheenaiheet vaihtelevat maan ja taivaan välillä, usein
puhutaan asiaa, useimmiten ei. Kanava on täynnä infolaisia, joten
usein kanavalta löytyy apu koulutehtäviin liittyviin ongelmiin, mutta
kanavalle sopii liittyä myös rentoutumismielessä esimerkiksi koko
päivän kestäneen menestymisputken päätteeksi.
Purkusessio on luonnollisesti avoin kaikille kiinnostuneille.
Seuraavassa simppeli ohje kanavalle liittymiseen:
1.Avaa tietokone
2.Avaa ssh
3.Loggaa sisään esim. Vipuselle tai jollekin Niksulan lukuisista koneista
4.Avaa irssi kirjoittamalla ssh-ikkunaan irssi
5.Valitse sopiva irc-serveri esim. kirjoittamalla /server irc.cs.hut.fi
6.Valitse itsellesi sopiva lempinimi kirjoittamalla /nick joku_vaan.
7.Liity #purkusessioon kirjoittamalla /join #purkusessio tai /j
purkusessio
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Kesädrink
kejä
Mittaa ainesosat tehosekoittimeen
ja sekoita, kunnes seos on tasainen,
2 cl vaaleaa rommia
lukuun ottamatta jäämurskaa.
2 cl mansikkalikööriä
Koristeeksi voi laittaa muutaman
2 cl sitruunamehua
mansikan. Reseptiä voi varioida
1 tl sokeria
n. 0,5 dl mansikoita pilkottuna korvaamalla mansikkaliköörin
banaaniliköörillä ja mansikat puon. 6 kpl jääpaloja
likkaalla banaanilla.

Mansikka Daquiri

å
Mirva Hakalin

Gotlannin kesäyö

Mittaa ainesosat lasiin, sekoita ja 2 cl giniä
lisää
2 cl Creme de banana -likööriä
runsaasti jäitä
2 cl Cointreauta
2 cl appelsiinimehua
1 cl grenadiinia

Aurinkoinen

2 cl vodkaa
2 cl Apricot Brandya
n. 1 dl appelsiinimehua
runsaasti jääpaloja

Mittaa ainekset cocktailravistimeen
tai lasiin ja sekoita.
Valmista nautittavaksi heti.
Tuloksena melko makea ja raikas kesäjuoma.

Virvoitusjuomana voi käyttää
makeampia kola- ja sitrusjuomia
0,5 l väkevää alkoholia
tai raikkaampia ja vähäsokeri(32%-40%)
sempia Russchiania ja Indian
0,5 l likööriä
Tonicia. On syytä muistaa, että
0,75 l viiniä
tavallinen vichy-vesi latistaa
2,5-3 l virvoitusjuomaa
Kesän juhliin ja rannalle valmis- boolin aromeja huomattavasti.
tat omat boolit kätevästi seuraa- Sitä voi toki käyttää, mutta
van perusboolin ohjeen mukaan. pääsääntöisesti vähemmänpuoleiValitse mielesi viini, viina, likööri sesti.
ja pidentäjä - resepti muuntuu
Koristeluun esimerkiksi
moneksi. Viininä voi käyttää
hedelmiä, marjoja, myrkyttömiä
kuivaa, halpaa perusvalkoviiniä
tai jotain hedelmä-/marjaviiniä. kukkia.

Booli
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Tee-se-itse: Kurkku!

Lauri Svan

Kurkunviljely on halpa ja palkitseva harrastus. Sopivissa
olosuhteissa kurkku kasvaa parimetriseksi ja tarjoaa opiskelijalle
monta kiloa purtavaa. Näillä pikaohjeilla pääset kurkunviljelyn
alkuun nollabudjetilla.
Kurkku tarvitsee ravinteikkaan ja typpipitoisen
maan kasvaakseen isoksi. Sopivaa multaa saadaksesi sinun ei tarvitse kuitenkaan turvautua Biolaniin. Eräiden kasvien, kuten herneen ja lepän,
juurissa elää bakteerikanta, joka sitoo maaperään
typpeä. Hiekkalapio siis käteen, ja äidin kasvimaalle tai kesämökille möyrimään!
Jos laiskotus kuitenkin iskee, voit tehdä yökeikan myös kaupungin kukkapenkkeihin, joita lannoitetaan typpipitoisella kanankakalla.
Ulkoa tuotu multa sisältää tuholaisten munia ja
monia kasvitautien aiheuttajia. Kasvihuoneessa
tai parvekkeella ne muuttuvat pian riesaksi, sillä
sadevesi ei huuhtele niitä mukanaan. Varman
päälle pelaat paistamalla mullan uunissa.Sama
pätee myös luonnonlannotteisiin, kuten hevosenlantaan tai kaninpapanoihin.
Kurkun siemenet ovat kalliita ja itäminen liian
epävarmaa, jotta niitä kannattaisi istuttaa suoraan
maahan. Varmemman tuloksen saat aikaan idättämällä ne suodatinpussin sisällä. Pidä huolta,
ettei pussi kuivu tai kerää hometta.
Jos haluat nuukailla, voit yrittää idättää aamiaiskurkkusi siemenet. Huhu kertoo, että useimmat
kasvihuonekurkut ovat hedelmättömiä. Varman
päälle pelaat ostamalla avomaankurkkua aamiaisleivällesi.
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Kurkku on kylmänarka, eikä sopeudu Suomen
hyisiin olosuhteisiin kuin vasta touko-kesäkuun
vaihteessa. Siihen asti voit kasvattaa kurkuntaimeasi sisätiloissa vaikka työpöydälläsi.
Nuorta taimea kastellessasi sinun tulee olla erityisen varovainen, sillä vesi katkaisee sen hennon
varren herkästi. Multa on sopivan kosteaa, kun
tunnet kosteuden kädelläsi. Kasteluvesi on parasta
kun se on seisonut yön yli ja hapettunut hieman.
Kesän koittaessa voit viimein siirtää kurkkusi
parvekkeelle tai kasvihuoneeseen. Sopiva taimien
istutusväli on 20cm, ja riittävä syvyys 30cm. Ulos
siirtäessäsi sinun kannattaa varoa ‘polttamasta’
kurkuntaimeasi. Sisällä kasvatettu kurkku ei ole
tottunut vahvaan UV-säteilyyn.
Jotkut kurkkulajikkeet vaativat pölytystä tuottaakseen hedelmää, mutta kasvihuonekurkkuja ei tule
pölyttää. Pörriäiset tai tuuli eivät pääse parvekkeellesi, joten voit itse hoitaa saman asian esim.
siveltimellä tai pullasudilla.
Kurkku alkaa tuottamaan satoa heinäkuun
lopulla. Kurkku kasvattaa muutaman hedelmän
kerrallaan, joten hyvässä lykyssä saat reilun kuukauden ajan tuoretta kurkkua pöydällesi muutaman kerran viikossa. Kurkusta 97% on vettä,
joten muista kastella kurkkua usein.
Loppukesästä kurkun maku alkaa jo kyllästyttää.
Voit ilahduttaa kurkuilla kavereitasi tai viedä ne
äidille purkitettavaksi.Voit säilöä kurkkusi esim.
5-7 prosenttiseksi laimennettuun etikkaliemeen.
Sopiviksi mausteiksi riittävät sokeri ja sinapinsiemenet.
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