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Ajattele, kuinka monta kertaa päivässä esität tietona jotakin, josta 
sinulla ei todellisuudessa ole yhtään käsitystä. Ajattele, kuinka moni 
lainaa sanojasi ja antaa pahan kiertää. epätotuuksien hämyisä seitti 
liimaa meidät väistämättä tahmaiseen väärinkäsitysten sotkuun, jossa 
me räpistelemme - turhaan. Todellisuus on perseestä.

Puheemme on täynnä villejä veikkauksia ja manipuloimme niillä kavalasti 
toistemme maailmankuvaa. Taitava kuuntelija onkin jatkuvasti epäluu-
loinen. Hän on lukenut viestintäteoriaa ja tietää, ettei edes painettu 
sana ole objektiivista - ei edes vaikka sen lukee sanomalehdestä. Jour-
nalismi on vaillinaisen ihmismielen värittämää, eikä todellista tapah-
tumaa ole olemassakaan. Valistunut epäilijä ei liikoja piittaa journa-
lismista. Ja jokainen sanomalehdessä työskennellyt tietää, millaista 

arpomista uutisten kirjoittaminen on.

Valistunut epäilijä kohtaa lisää ongelmia tajutessaan, etteivät 
edes hänen omat havaintonsa ole luotettavia. Ympäristön tark-

kailu menee pilalle, kun mieli harhailee noidankehää turhuuden 
rotkossa. Siksi valistunut epäilijä ei yritä tehdä huomioita. 
Valistunut epäilijä nojaa taaksepäin, päästää irti ja antaa 
olla.

Valistunut epäilijä on oikeilla jäljillä. Hän ei voi tehdä 
väärin, koska oikeaa ja väärää ole, eikä lopulta millään ole 

mitään väliä. Valistunut epäilijä hyppää synnin kaupunkiin jos 
tuntee siihen vetoa, ja muussa tapauksessa hän pysyttelee arjen 

nihilistinä.

Nihilisti hukuttaa itsensä nesteisiin, paheisiin sekä ihmisten koh-
taamattomuuteen. Rikos ilman rangaistusta on se, mistä hän saa 
tyydytyksensä. tosin yksikin Virhe voi maksaa vapaan elämän 
hinnan. eipä vapauskaan ole kaikki kaikessa: vankiloissa on 
hyvät punttisalit ja ruokalat, joiden yhteisvaikutuksena voi 
bodata itselleen tykimmät hauikset.

suurin osa maailman ihmisistä elää korvia myöten paskassa.
tässä lehdessä myös athene on julma. ehkä nuhruinen to-
dellisuus ei olekaan niin kaukana.

   
-sofia-

piMeä puoli

Informaatioverkostojen kilta Athenen 
kiltalehti nro 3/07 

Painopaikka Laserpaino Helsinki - Painos 100 kpl

Päätoimittaja Sofia ziessler - Ulkoasu Anne Myller
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Toimittajat Jouni Jaakkola - Janne Käki - Vesa Luusua - Juho Makkonen - 
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Geneerisin kiltalainen

”Porukka tulee usein luo kysymään 
”Ootsä se Vellu?” ja se on minusta 
aika kumma juttu.

Kukka järjesti äänestyksen siitä, kuka 

meistä on virallisesti geneerisin. 

Vastaukset olivat yllättäviä: syynä 

siihen, miksi kansikuvapoikana loistaa 

tikkiläinen on, että hänet äänestettiin 

tähdeksi. Saanen esitellä, geneerisin 

kiltalainen Veli-Matti ”Vellu” Vikman.

Teksti ja kuvat: Sofia Ziessler
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Onko tässä sattunut kenties 
jokin sekaannus?

En tosiaan tiedä. Aloin kesäkuussa 
2007 pelata athenelaisten kans-
sa fudista, ja pääsin vähitellen 
mukaan meininkiin. Nojoo, tunsin 
mä liikuntatoimikunnan ajoilta 
Jukan ja Saaran. Olen kuiten-
kin aika hämmentynyt. Porukka 
tulee usein luo kysymään ”Ootsä 
se Vellu?” ja se on minusta aika 
kumma juttu. En mä ole mikään se 
Vellu, vaan ihan Vellu vaan.

Selvä se. Ehkä vetovoimasi 
avain ratkeaa tässä vähi-
tellen. Kerro meille, mitä 
suosittelet!

Positiivisuutta. Moikkailen aina 
ihmisiä käytävillä vaikka ne eivät 
moikkaisikaan takaisin. Yritän 
olla pirteä ja hymyillä - sillä 
tavalla päivä on aika varmas-
ti pelastettu. Olen ollut aina 
kaveriporukassa se, joka jaksaa 
ja lähtee. 

Que bien. Vielä kontrolliky-
symys: oletko synkkä?

Synkkyys on ihan syvältä ja yri-
tän olla mahdollisimman iloinen. 
En ole ollut koskaan angstinen, 
mutta mun sisko on ja se on nyt 
15.

Ai etkö sä siis ole 15?

Mä olen itse asiassa fyysisesti  
22-vuotias mutta täytän 29.12. 
23 vuotta. Henkisesti olen lä-
hempänä seitsemäätoista.  Kaverit 
ovat tavallisesti jo juhannuksena 
kyselleet, olenko pitämässä uuden 
vuoden bileitä, ja tottahan mä 
olen.

Oletko kova käymään kou-
lua?

Kysymyksen vois muotoilla ehkä 
”Olenko mä kova käymään koulul-
la”. Vastaus on että käyn paljon 
koululla, mutta kurssit ei oikein 
mene ihan nappiin. Olen saanut 
kolmessa vuodessa 70 opintopis-
tettä. Viime kevät meni siihen, että 
pelasin PES:ia kiltiksellä. Perus-
kurssit ovat ärsyttäviä, ja olen 
käynyt mieluummin syventäviä. 

Mistä muualta sinut voi löy-
tää?

Sähköläisten seurasta. On minulla 
kavereita oikeastaan kaikista kil-
loista ja muistakin kouluista kuin 
TKK:lta. Suosikkimestaksi on pakko 
mainita Tampere - siellä on ihan 
eri meininki kuin Helsingissä, missä 
ihmiset kulkee suu mutrussa ja 
on happamia. Tampereella ihmiset 
voi jutella toisilleen vaikkeivat 
tuntisi (siis ainakin Teknillisessä 
yliopistossa). Olen jopa harkin-
nut muuttamista mutta saa nyt 
nähdä.

Tikkiläisyys?

Kun olin phuksi, niin sanonta oli, 
ettei kukaan ole niin phuksi kuin 
phuksiwaari. Sen jälkeen se oli, 
ettei kukaan ole niin phuksi kuin 
Vellu. Ärsyttää sellainen yök-
tikkiläisiä-meininki, koska kilta ei 
kerro ihmisestä vielä juuri mitään. 
Ihminen mäkin oon vaikka mulla 
on mustat haalarit.

Millainen on sinun ideaali-
päiväsi?

Sellainen, että saa nukkua niin 
pitkään kuin haluaa ja sitten kun 
on herännyt niin syödä mil-
loin huvittaa ja olla tekemättä 
mitään tai tehdä jos huvittaa. 
Itsekseen oleilu on kyllä tosi 
mukavaa, mutta sitä tekee nyky-
ään enää tosi harvoin. Tykkään 
myös katsella leffoja ja nauraa.

Ai mitä leffoja? Horroria? 
Kurkunviiltelyä?

Kauhu on perseestä. Tai no en ole 
ikinä ymmärtänyt ällöttämistä tai 
inhottamista. Joku Texasin moot-
torisaha murhaaja ei kauheasti 
nappaa. Toisaalta en ole nähnyt 
klassikoitakaan.

Onko Sin City murskannut 
moraalisi?

Ei ole. Elokuvilla loppupeleissä 
ei ole paljon vaikutusta omaan 
moraaliini, nehän ovat kuitenkin 
vain elokuvia.

Onko Amelie tyttöleffa?

Ei se ole. Olen mä ollut kat-
somasta (sosiaalisesta pakosta) 
Paholainen pukeutuu Pradaan, eli 
olen aika liberaali.

Viekö rytmit mennessään?

Tykkään tanssia joo ihan jopa 
selvin päin. Konemusiikin tunte-
mukseni on aika hyvä, tunnistan 
tyylilajeja ja pystyn kuvailemaan 
niitä.

Hyvä, minä en. Antaa mennä 
vaan.

Ambient on rauhallista ja ren-
toa, drum and bass on rumpuja ja 
bassoa (ylläri), house on rum-
pusysteemiä ja trance sellasta 
toisenlaista. Ala-asteella kaverit 
kuunteli Metallicaa ja mä olin, 

että mitä sontaa toi on, mutta 
kyllä mä nykyään tykkään siitä. 
Skandinavian Music Group ja Ultra 
Bra on huonoja. En voi tajuta, 
miten joku voi pitää niistä kun ne 
ovat niin synkkiä. Jonna Tervo-
maasta taas tykkään. Sitä menin 
ihan varta vasten kuuntelemaan 
Ankka rockiin. Kun keikka oli lop-
pu, ajattelin, että tämä taisi nyt 
olla tässä.

Mitä teit viime kesänä?

Olin tutkimassa TKK:lla ja sitten 
reissasin ympäri Suomea moikkai-
lemassa kavereita. Joka päivä oli 
jotain ohjelmaa. Ai niin, ja TUAS 
on ihan paras ravintola TKK:lla. 
Siellä söin kesälläkin aina (koska 
muut oli kiinni, mutta olisin mä 
muutenkin syönyt).

Oletko rallikuski?

Mun faija on. Se on voittanut 
poliisien EM-kilpailut prätkällä ja 
autolla. En mä ole siinä touhussa 
mukana, se on aika kallista. On 
mulla kuitenkin ABC-ajokortti eli 
saan virallisesti ajaa prätkää.

Paljonko painat?

75kg ja pituutta on 190cm suun-
nilleen. Ryhti on vähän sellainen, 
ettei sitä aina tajuaisi, siis sitä, 
että olen aika pitkä.

Kyllähän huomaa. No nyt 
viimeinen kysymys: Veisitkö 
tyttösi katsomaan balettia? 

Mikä ettei. Kyllä mulle kulttuu-
ri kelpaa, mutta baletti on aika 
kallista. Se vähän haittaa. 

Huijasin. Vielä yksi kysymys: 
mitä kieliä puhut?

Englantia, suomea ja ruotsia. 
En kyllä kovin hyvin puhu ruot-
sia, mutta ymmärrän, koska olen 
asunut Sipoossa ennen kuin muutin 
Niemeen, ja pelasin 12 vuotta fu-
dista jengissä, jossa oli ruotsin-
kielisiä. Siellähän sitä kuuli kyllä.

Kiitos paljon Vellu ja lykkyä 
tykö. Olet juuri liittynyt At-
heneen. Onneksi olkoon.

”Ihminen mäkin oon vaikka mulla on 
mustat haalarit.
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Tiesitkö infolle hakiessasi, että 
päädyt suurella todennäköi-
syydellä intiimiin suhteeseen 

kanssaopiskelijasi kanssa?

Yli kymmenen prosenttia athene-
laisista on päätynyt pitkäkestoiseen 
parisuhteeseen toisen athenelaisen 
kanssa. Mahdollisuutesi päätyä tähän 
kurimukseen on tilastollisesta sama, 
kuin päästä tekemään parityötä ho-
moseksuaalin kanssa.

Kenttätutkimuksen perusteella yli 50 
prosenttia kiltalaisista päätyy keske-
nään astetta vapaampaan intiimiin 
kanssakäymiseen kiltatovereidensa 
kanssa.

humanistit Ovat marsista ja teekkarit 
venuksesta
Miksi infolaiset himoitsevat toisiaan? 
Eivätkö haalarit olekaan vihreämpiä 
aidan toisella puolella?

Voisimme lähteä analysoimaan tätä 
kysymystä yleisemmin. Samankal-
taista ilmiötä esiintyy myös työpai-
koilla ja yleisesti teekkaripiireissä. 
Haluamme kuitenkin painottaa Athe-
nen sisäsiittoisuutta ja jätämme nämä 
ympäristöt täten huomioitta.

Yksi asia mikä infolaisissa kiinnos-
taa, on samankaltainen elinympäris-
tö. Pariskunnan kommunikaatio on 
helpompaa, kun yhteinen kieli tulee 
luonnostaan opiskeluympäristöstä. 
”Humanistille ei voisi heittää vapau-
tuneesti SQL-vitsejä”, kertoo eräs 
vanhemman sukupolven infolainen 
kokemuksistaan.

Toisaalta myös nuoremmat toimijat 
ovat löytäneet kiltatovereiden iha-
nuuden. ”Phuksit on kyl aika kiimai-
sia. Ainaki toisiaan kohtaan”, eräs kil-
talainen totesi taannoin.

kilta tarjOaa puitteet rakkaudelle
Athenelaiset saattaa toistensa kai-
naloon ajaa myös pehmeän huma-
nistinen ilmapiiri, joka killassamme 
vallitsee. ”Athenessa on vaan niin rak-
kaudellinen tunnelma, joka vie muka-
naan. Jo phuksiviikolla päädyin pus-
sailemaan infolaisen kanssa”, kuvailee 
eräs kiltalainen muistojaan.

Athenella on lähes jokaiselle opiskelu-
viikolle alkoholipitoinen tapahtuma. 
Parhaimpina viikkoina tapahtumia 
löytyy lähes joka päivälle. Kiltamme 
tarjoaa paljon aktiviteetteja, joissa voi 
tutustua tulevaan rakkauteensa.

”Kun tapahtumasta toiseen on samo-
jen naamojen seurassa, niin jossain 
vaiheessa löytää kyllä niitä kiinnosta-
viakin henkilöitä”, eräs kiltamme poi-
kamiehistä myöntää.

sisäsiittoiNeN 
  atheNe
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tuppukYlä nimeltä athene
Athene on kuin pieni paikkakunta, jossa 
ämmät kokoontuvat sunnuntaisin toril-
le juoruamaan. Athenessa torin korvaa 
T-talon ruokala sekä juorupalsta Athe-
nen verkkosivuilla. Kilta itse asiassa 
kannustaa juoruamiskulttuuria, kun se 
ylläpitämää tälle omaa foorumia viralli-
silla sivuillaan.

Kiltalaisilla suoritetun kyselyn perus-
teella juoruaminen koetaan negatiivi-
sena asiana. Eräs kiltalainen summasi 
tilanteen seuraavasti: ”Yritän nykyisin 
vältellä juorupalstaa, koska sen lukemi-
sesta tulee paha mieli jos ei omasta nii 
muiden puolesta.”

Samalla hiekkalaatikolla harrastetut ai-
kaisemmat suhteet tulehtuvat helposti, 
kun tieto uusista seikkailuista leviää ku-
lovalkean tavoin. ”Ei infolaisen panemi-
sessa mitään outoa ole, jos tieto ei leviä, 
mutta siinä vaiheessa kun siitä tietää 
exät sun muut, niin tilanteet voi mennä 
oudon hiljasiks”, vertailee eräs kiltalai-
nen kolikon kääntöpuolia.

Ainoastaan sinkkuina viipottavat info-
laiset eivät koe juoruilua negatiivisena 
asiana, myös varatut yksilöt pahoitta-
vat siitä mielensä. ”Vituttaa kumppanin 
’omien kavereiden’ arvosteleva tuijotus 
t-talolla ja luennoilla pitkin kouluviik-
koa, jos on vaikka satuttu nahistelemaan 
viikonloppuna jostain”, pohtii varattu 
infolainen.

Kaikille juoruilu ei ole ongelma. Osa kil-
talaisistamme on oppinut elämään juo-
ruilevassa ympäristössä sekä salaamaan 
puuhailunsa. ”Itse olen kyllä pystynyt 
pitämään infolaisseikkailuni salassa, jos 
olen niin tahtonut”, kehuskelee eräs tun-
nettu kiltalainen. Ehkä tälläkin hetkellä 
kiltatoverisi tekevät ”sitä” kenenkään 
tietämättä.

Joka kymmenes infolainen päätyy 
opiskeluaikanaan parisuhteeseen 
kiltatoverinsa kanssa. Lukuisat tapahtumat 

ja kannustava ilmapiiri edesauttavat rakkauden 
jakamista killassamme.

Teksti: Mikko Piiroinen, Jouni Jaakkola
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polku lukemattomiin seikkailuihin

Otaniemi

Otaniemi, tekniikan maailman 
pääkaupunki, on onnistunut säi-
lyttämään omaleimaisen ja inno-

vatiivisen tunnelmansa jatkuvasti kas-
vavista turistimääristä huolimatta. Alue 
on rakennettu tiheästi, ja vain lyhyen kä-
velymatkan päässä hotellistasi löytyvät 
Otaniemen keskeisimmät nähtävyydet. 
Kävellessäsi Otaniemen perinteisillä as-
falteilla voit kohdata ystävällisen ujoja 
paikallisia kirjavissa kansallispuvuis-
saan ja kuulla iloisen musiikin kaikuvan 
läheisiltä parvekkeilta. Jos saavut sopi-
vasti jonakin kansallisena juhlapäivänä, 
alue on täynnä värejä, vauhtia ja tarttu-
vaa juhlan tuntua, kun Otaniemen elä-
mäniloinen ja nuorekas tunnelma täyt-
tää kadut. Jos kaipaat rauhallisempaa 
lomaa, Otaniemen luontokohteet 
kuten rantaraitti ja suojelualue 
houkuttelevat kävelyretkille ja tu-
tustumaan runsaaseen ja lajirik-
kaaseen ympäristöön. Kulina-
risteja sen sijaan kiinnostaa 
Otaniemen monipuolinen 
ja pikantti ruokakulttuuri 
- nauti välittömästä tun-
nelmasta ja liity paikal-
listen seuraan alueen 
lukuisiin ja tasokkai-
siin ravintoloihin.  

mäniloinen ja nuorekas tunnelma täyt-mäniloinen ja nuorekas tunnelma täyt-
tää kadut. Jos kaipaat rauhallisempaa tää kadut. Jos kaipaat rauhallisempaa 
lomaa, Otaniemen luontokohteet lomaa, Otaniemen luontokohteet 
kuten rantaraitti ja suojelualue kuten rantaraitti ja suojelualue 
houkuttelevat kävelyretkille ja tu-houkuttelevat kävelyretkille ja tu-
tustumaan runsaaseen ja lajirik-tustumaan runsaaseen ja lajirik-
kaaseen ympäristöön. Kulina-kaaseen ympäristöön. Kulina-
risteja sen sijaan kiinnostaa risteja sen sijaan kiinnostaa 
Otaniemen monipuolinen Otaniemen monipuolinen 
ja pikantti ruokakulttuuri ja pikantti ruokakulttuuri 
- nauti välittömästä tun-- nauti välittömästä tun-

Teksti ja kuvat: Anna Törrönen

www.Otaniemi.fi

Asukasluku n. 3000

Hintataso Lomakohteemme hintataso on hieman kalliimpi kuin 
Suomessa

Lämpötilat outside.hut.fi

Juhlapäiviä 5.2 Laskiainen, 24.4 -2.5 Wappu, 1.10 Lakinlaskijaiset

Kieli Suomi, ruotsi, kiina

Luottokortit Käyvät vain rajoitetusti. Visalla voi nostaa rahaa au-
tomaateista.

Matkustusasiakirjat Suomen kansalaisilta vaaditaan voimassa ole-
va opiskelijakortti. Huom. Pidä mukanasi mahdollisten alennusten 
saamiseksi. Jätä arvokorut kotiin!

Pinta-ala 1,6 km2 

Rokotukset Puutiaisaivokuume. Kannattaa tarkastaa ajankohtai-
nen tilanne paikallisesta terveyskeskuksesta tai osoitteesta www.

rokote.fi

Tapahtumia Vuosijuhlia, konsertteja ja muita tapahtumia lä-
hes päivittäin

Valtiomuoto Ylintä päätösvaltaa käyttää 45-paikkainen 
edustajisto

Valuutta Opintopiste. 37,5 opintopistettä n. 1690 euroa. 
Kurssia seurataan osoitteessa www.tek.fi. Matkavaluutaksi kan-
natta ottaa euroja.
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Hotelli Servi
Servin Maijan Tie 12, 02150 Otaniemi
Paikallinen luokitus ***
Rakennettu 1960
Kerroksia 4
Huoneita 140
Hissi ei ole
Keskustaan 700m
Uimarannalle 200m
Ravintola ei ole
Baari toisinaan on
Lämmitys villasukat
Ilmastointi on, jos avaa ikkunan

Lisätietoja: Tämä viihtyisä hotelli sijaitsee rantaraitin välit-
tömässä läheisyydessä kauempana ydinkeskustasta ja sopii 
erityisesti pariskunnille ja lapsiperheille. Vaalein värein si-
sustetuissa asunnoissa on vakiona jääkaappi, pakastin, säh-
köt ja vesi. Hotellin pihalla on grillaus- ja auringonottomah-
dollisuus sekä leikkitilat lapsille. Saunomismahdollisuus.

Perushintaan sisältyy: Majoitus kahden hengen huonees-
sa, jossa on suihku, wc ja osassa huoneistoista merinäköala.

Lisämaksusta: Buffetaamiainen, huoneisto yhdelle, hieron-
tapalvelut.

Motelli  
Number One
Jämeräntaival 1, 02150 Otaniemi
Paikallinen luokitus **
Rakennettu 1960
Kerroksia 4
Huoneita 250
Hissi ei ole
Keskustaan 300m
Uimarannalle 400m
Ravintola ei ole
Baari voipi olla
Lämmitys toisinaan on
Ilmastointi toisinaan jostain ve-
tää

Lisätietoja: Number One tarjoaa 
edullista ja perinteistä majoitus-
ta erityisesti nuorille reissaajille. 
Neutraalein sävyin sisustetuissa 
huoneissa on majoitus yhdelle, 
mutta lisämaksusta myös kaverin 
voi saada mukaan. Avarat ja tyy-
likkäät oleskelutilat tuovat asuk-
kaille kaivattua yhteisöllisyyttä. 
Naapurisi soittavat liian kovaa ja 
huonoa musiikkia ilman lisämak-
sua.

Perushintaan sisältyy: Majoitus 
yhden hengen huoneessa, jossa 
on jääkaappi, suihku ja wc. 

Lisämaksusta: Buffetaamiainen, 
puhdas keittiö.
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Sinä päivänä minä, Aubrey ja 
Sebastién päätimme matkata 
syrjäiselle Lantaun saarelle, 
jolla ihmisasutusta edustaa 
ainoastaan kaksi pientä kylää. 
Loikoiltuamme ensimmäisessä 
kylässä hetken rannalla pää-
timme etsiytyä luonnon hel-
maan. Pian huomasimme kapeat, 
kukkuloille johtavat rappuset 
ja kyltin: “trappistiluosta-
ri”. Ilta oli tulossa, joten 
tuumimme, että luostari voisi 
tarjota meille majapaikan. 

Rappuset jatkuivat ylös kuk-
kuloille eivätkä tuntuneet 
loppuvan koskaan. Hikoilimme 
paahtavassa kuumuudessa, ja 
vesi alkoi loppua. Lopulta vas-
taamme tuli mies, joka kertoi 
tulevansa toisesta kylästä. 
“Luostariin on vielä pitkä mat-
ka. Ja teidän on syytä tietää 
yksi asia. Trappistit eivät puhu.”

Takaisin kääntyminen pime-
nevässä illassa tuntui toi-
vottomalta, joten päätimme 
jatkaa matkaa. Lopulta löy-
simme luostarin. Sen edessä 
oli valtava, jyhkeä kiviportti 
ja kyltti: “Ei tunkeilijoita.” 
Ymmärsimme, että emme sai-
si yösijaa täältä. Päätimme 
yrittää pyrkiä kylään, josta 
tapaamamme mies oli tullut.

Pian olimme yhä syvemmällä 
viidakossa. Pimeys oli laskeutu-
nut, joten jouduimme kapua-
maan kännyköiden valossa. 
Saavuimme yksinäiselle talolle. 
Talon pihassa oli häkki, jossa 
haukkui raivopäinen koira. Talo 
oli tiiviisti aidattu. “Minulla on 
huono tunne tästä”, Aubrey sa-
noi. “Jatketaan eteenpäin.”

Polku alkoi jatkua jyrkästi 
alaspäin, ja jouduimme laskeu-
tumaan lähes nelinkontin. Se 
myös kapeni uhkaavasti ollen 
enää vain aluskasvillisuuden 
peittämä hento ura - ja sitten 
se loppui kokonaan. Känny-
köidemme akut olivat miltei 
tyhjät. Suomenkielinen kirous 
pääsi huuliltani.

Ei auttanut kuin rämpiä takai-
sin. Huomasimme laiturin, jolla 
näkyi olevan ihmisiä. Ihmiset 
tuijottivat meitä ilmeettöminä 
tehden jonkinlaisia voimistelu-
liikkeitä. Trappisteja? Päätimme 
silti kysyä tietä. He osoitti-
vat suuntaan, josta olimme 
tulleet. Samalla huomasimme, 
että taivaalla loisti yksinäi-
nen tähti. “Olemme varmasti 
kääntyneet harhaan. Lähde-
tään.”  Hetken taivallettuamme 
löysimme kyltin, joka osoitti 
kylään. Näimme jo ensimmäiset 
talot. Olimme turvassa.

Kulkiessani kotiin pitkin portaikkoisia kujia voin kuvitella tämän 
kaupungin syntisen tarjonnan pesiytyneen ympärilleni. Herk-
kupuodit ja leipomot sulkevat oviaan ja pakkaavat suklaa-
täytteiset, voilla leivotut, sokerikuorrutetut houkutuksensa 
pois näyteikkunoistaan. Toisella puolen katua punainen private 
club -valo syttyy illan tanssijoiden vielä valuessa työpaikal-
leen. Tienoon “teehuoneista” tupruaa eksoottinen savu, joka 
kertoo nurkkiin kokoontuneiden taiteilijoiden siemailevan 
muutakin kuin verenpunaista, humalluttavaa jumalten juomaa 
pikareistaan.

Kuitenkin, vasta päästessäni kaupungin tietotekniikan opiske-
lijoiden illanviettoon tajuan, että kujien tarjonta oli vain 
kesyä arkipäiväistä ilottelua. Todellinen lihan tuntu ympäröi 
syntisen mielen discossa, jossa miehiltä alkavat paidat ja vyöt 
irrota. Spontaania maskuliinisuutta tihkuvaa stripteasea säes-
tävät hurraahuudot yleisöstä, jossa naisia ei juuri näe. Rituaali 
toistuu illasta toiseen, juhlasta toiseen, vuodesta toiseen jat-
kuen loputtomiin kietoen jokaisen osaksi vaiettua totuutta.

Päätimme aloittaa vakituisen nurkkauksen 

vaihtovuottaan viettävistä athenelaisista 

ja ensimmäisenä vuorossa on Juho 

Makkonen. Alkupamauksena otimme lisäksi 

lyhyitä näytteitä ja kuvauksia maailman eri 

kolkista. Yrittäkääpä arvata, mistä paikoista 

ja keiden käsialaa eri kuvaukset ovat.

the plaCes oF siN: 
kertoMuksia MaailMalta  
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Kävelen kadulla kohti syrjäkujia. Kohti hiljaista, halpaa 
hostellia. Taakse jäävät loistevalot, muoti-ikkunat ja 
merkkituotteet. Jatkan tasaista kävelyä, vaikka jokai-
nen auto tööttää ohittaessaan; valkonaaman kohdalla 
kaikki autot muuttuvat takseiksi. Vasemmalla aukeaa koju 
hökkelin sisään. Se on täynnä rihkamaa - sitä samaa, 
mitä jokainen kadunvarsikoju yrittää turisteille kaupata: 
starsucks t-paitoja, “aitoja” rip curl shortseja, puuveis-
toksia... Yksi kymmenistä kauppiaiden hengille uhraamista 
kukka-aterioista jää jalkoihini samalla, kun kuulen perin-
teisen yötervehdyksen:

“Transport? Marihuana? Young girl?” Päätän lähteä huo-
menna. Kauas katukauppiaista. Kauas ahneudesta.

Päätimme aloittaa vakituisen nurkkauksen 

vaihtovuottaan viettävistä athenelaisista 

ja ensimmäisenä vuorossa on Juho 

Makkonen. Alkupamauksena otimme lisäksi 

lyhyitä näytteitä ja kuvauksia maailman eri 

kolkista. Yrittäkääpä arvata, mistä paikoista 

ja keiden käsialaa eri kuvaukset ovat.

“Autojen meteli ja tööttäyk-
set huumaavat korviani. Skan-
dinaavinen olemukseni kerää 
jatkuvaa huomiota ja lisää 
porottavan auringon kanssa 
tukalaa oloani. Rämisevässä 
bussissa selkänikamat ovat ko-
villa, ja liikenteen kaoottisuus 
on käsin kosketeltavaa.

Naapuripenkillä joku lukee 
sanomalehteä. Etusivun kuva 
epämääräisestä veripuurosta 
kiinnittää jälleen huomio-
ni. Vaikka sama toistuu lähes 
päivittäin, jaksaa se edelleen 
hämmentää. Huumemafia on 
jälleen ottanut yhteen. Tällä 
kertaa uhrina on poliisipäälik-
kö perheineen. Idealismi ei sovi 
tänne. Olisi kannattanut ottaa 
lahjukset vastaan.

Korruptoituneet selviävät sen-
tään hengissä.”
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on käsin kosketeltavaa.
villa, ja liikenteen kaoottisuus 
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villa, ja liikenteen kaoottisuus 

Naapuripenkillä joku lukee 
sanomalehteä. Etusivun kuva 
epämääräisestä veripuurosta 
kiinnittää jälleen huomio-
ni. Vaikka sama toistuu lähes 
päivittäin, jaksaa se edelleen 
hämmentää. Huumemafia on 
päivittäin, jaksaa se edelleen 
hämmentää. Huumemafia on 
päivittäin, jaksaa se edelleen 

jälleen ottanut yhteen. Tällä 
kertaa uhrina on poliisipäälik-
kö perheineen. Idealismi ei sovi 
tänne. Olisi kannattanut ottaa 
lahjukset vastaan.

Korruptoituneet selviävät sen-
tään hengissä.”

Metron rappuset kiertyvät hämärtyvään iltaan ylös kuuluisalle kadulle. Viattomina nei-
tokaisina lähestymme katua reunustavia liikkeitä ja jäämme napsimaan itsestämme pot-
retteja niiden edustalle. Kuvissa näkyy kaksi nuorta silmäparia, joiden turmeltumaton 
katse ei ole vielä koskaan kohdannut myytävää ihmislihaa.

Nuoret naiset ja miehet liikuskelevat ryhmissä katua pitkin, enkä kykene erottamaan, 
kuka on menossa myymään ja kuka ostamaan. Näen huoran ensimmäistä kertaa. Naisen 
mitättömät vaatteet ovat kuin suoraan Spice Girls-keräilykuvista. Keräsin niitä pienenä, 
mutta täällä sama muoti on nyt k-18. Toisella huoralla on päällä jotain maskuliinisem-
paa - naisia pitää olla moneen makuun. ja miehiä myös...

En uskalla jäädä paikoilleni ja välttelen parhaani mukaan ihmisten katseita. Vetäydymme 
halpahalliin, jossa on ennätyspitkä hylly täynnä halpoja viinejä. Valitsemme omamme 
ja sujahdamme takaisin syntisten keskelle. Humallumme vähitellen, vaikka viini maistuu-
kin kuvottavalta. Huonolla maulla mässäily alkaa inhottaa. onko maailma sittenkin vain 
huuruinen pilviluola, jossa on kornia yrittää pitää kiinni hyveistä? Miksi kukaan ei aiemmin 
ollut kertonut minulle mitään tästä kaikesta?

Haukon henkeä ja imen ilmapiiriä keuhkoni täyteen, mutten tule koskaan puhaltamaan 
sitä kokonaan ulos. Kerran tämän nähneenä tieto juurtuu minuun iäksi.
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Raha on vaihdon väline, arvon mitta 
ja useimpien elämässä varsin tar-
peellinen ja mukava asia. Rahalla 

voi ostaa ruokaa, saippuakuplia ja hai-
sevaa juustoa, paljolla rahalla voi saada 
kokonaisen vompatin. Sin Citystä se kui-
tenkin teki julman kaupungin, jossa lähes 
mikä tahansa oli vain neuvottelukysymys. 
Minkälaista olisi elämä, jossa ihmiset ei-
vät olisi ihmisiä vaan hinnoiteltua kaup-
patavaraa? Eihän korruptiossakaan ole 
niinkään kysymys ostamisesta kuin osta-
misen mahdollisuudesta. Sitä piti kokeil-
la.

OstaisitkO tältä mieheltä isOäidin?
Isoäitien myymiseen viitataan usein kau-
pallisuuden raja-arvona, sinä rajana, jota 
markkinoijat tavoittelevat, mutta jota 
sen ei koskaan uskota saavuttavan. Tuo-
tantotalouden peruskurssilla puolestaan 
opetettiin, kuinka yritysten tehtävänä on 
tuottaa voittoa omistajilleen niissä rajois-
sa, mitä lait ja yleinen moraali asettavat.  
Sin Cityssä näitä rajoja ei juuri ollut, joten 
isoäitien kaupallistaminen olisi voinut 
osoittautua varsin kannattavaksi liiketoi-
minnaksi, kertyyhän vanhoihin ihmisiin 
kaikenlaista rahanarvoista sydämentah-
distimista proteeseihin muista varaosista 
puhumattakaan. Tästä on siis hyvä aloit-
taa.

Valtiotieteellinen tiedekunnan kirjaston 
aulassa istuu kolme miestä. Kysymykseen, 
millä hinnalla he myisivät kuolleen isoäi-
tinsä, ensimmäinen vastaus tulee pelotta-
van nopeasti: “Aika halvalla”. Hinta-arvio 
tarkentuu hetken päästä 1000 euroon, 
etenkin jos myyjä olisi ainoa omainen tai 
jos isoäidin saisi takaisin haudattavaksi 
varaosien poiston jälkeen. Vieressä istu-
va talous- ja sosiaalihistorian opiskelija 
määrittelee hinnaksi “samankokoisen 
halkomotin arvon”, koska “molemmat on 
niin pieniä ja kurttuisia”. Kolmas, poliit-
tisen historian opiskelija, päätyy lopulta 
kalleimpaan hintapyyntöön, 5000 eu-
roon, mutta tarjoaa samalla tyttöystävän 
isoisää alennuksella.

Tässä vaiheessa toimittaja alkaa nieles-
kellä ja miettiä, oliko kysymys sittenkään 
hyvä ajatus. Keskustelu jatkuu kuitenkin 
jo omalla painollaan ja viiden minuutin 
kuluttua minulle tarjotaan ilman erillistä 
pyyntö kolme munuaista. Mitään syvem-
pää moraalista ongelmaa kaupoissa ei 
nähty, sillä kuoleman jälkeen sisäelimet 

arvioitiin varsin tarpeettomiksi. Moraa-
lista hyvitystä ei yritetty hankkia edes 
sijoittamalla saatu voitto maailman pelas-
tamiseen, vaan saaduilla korvauksilla olisi 
tarkoitus rahoittaa “juoksevia menoja”.

humanisteja ja muita sisustus- 
elementtejä
Toisen ihmisen myyminen on onneksi 
Suomen lain vastaista, mutta kuinka moni 
suostuisi myymään itsensä? Kysyntää 
varmasti olisi. Verhoja ja stereoitahan saa 
postimyynnistä, mutta entä jos sisustus 
kaipaisi jotain yksilöllistä, kuten kotihu-
manistia? Oletetaan siis maailma, jossa 
voisi mennä kauppaan ja sanoa “yksi hu-
manisti, kiitos.” Sopiva tietolähde löytyy 
musiikkitieteen laitokselta.

“Jos joku haluaisi ostaa oman kotihuma-
nistin tekemään vaikkapa krohnilaista 
pienoismuotoanalyysia iltojen iloksi, niin 
mikä olisi hinta-arvio?”

“Kai se riippuu siitä onko sillä humanistil-
la muita töitä.”

“No onko?”

“Mä tulisin kympillä tunti, mutta jos mulla 
olis oikeita töitä ja palkka, niin jos tarjottu 
homma olis ihan pöljä niin silloin haluisin 
siitä paljon rahaa tai jos se olis tosi kivaa 
niin tulisin varmaan puoli-ilmaiseksi.”

Kotihumanistin hinnan näyttää siis mää-
rittelevän kysynnän ja tarjonnan laki, jos-
kin hinnalla saisi vain työpanoksen. Sydän 
omistetaan työlle ilmaiseksi, mutta vain 
poikkeustapauksissa. Olisivatko metsä-
tieteilijät vähemmän suhdanneherkkiä?

Metsävaratieteen opiskelija arvioi ge-
neerisen puutaheinäätieteilijän hinnaksi 
“StoraEnson liikevaihdon”, aika paljon 
siis. Puutarhatontuksi alan opiskelijan 
saattaisi kuitenkin saada hinnalla, joka 
olisi yhtä suuri kuin “koivun ja männyn 
selluloosakuitujen nanometrimittaisen 
erotus”. 

Yksi räjähdYs, kiitOs
Sin Cityssä toimi paitsi ihmiskauppa, 
myös palvelumarkkinat. Sellaista saattaa 
kaivata esimerkiksi, jos on herännyt vii-
meiset viisi kuukautta piikkauskoneen 
tärisyttäessä talon perustuksia. Silloin 
vakaumuksellinen pasifistikin saattaa ha-
vahtua aamulla tela- ja panssarimiinojen 
etuja ja eroja pohtien. Tietenkin infolai-
setkin osaisivat tehdä pommin vähintään 
soodasta, vedestä ja pääsiäismunien kote-
loista, mutta kuinka paljon maksaisi pal-
velun ostaminen ammattilaiselta? Koska 
tuttavapiiriin ei kuulu ammattimaisia 
terroristeja, lähetän viestin yläkerran 
pioneerille. Vastausviestistä selviää, että 
kuskin pahoinpitelyn saisi halvemmal-
la, mutta tarkemmin kysyttäessä myös 
naapurini arveli voivansa räjäyttää muu-
tamalla tuhannella kaivinkoneen omalta 
kotipihaltaan. Jonkun toisen pihalla se 
tulisi kalliimmaksi.

Onnellinen lOppu
Ei tässä näin pitänyt käydä. Ei tämän pi-
tänyt olla näin helppoa. Tähän mennessä 
kukaan ei ollut vielä kieltäytynyt myy-
mästä ketään. Todennäköisesti odotin tai 
ainakin toivoin pitkiä moraalifilosofiaa 
luotaavia vastauksia, joissa perusteltaisiin 
kysymysten mielettömyys tai ainakin pa-
hastuneita katseita, minkä jälkeen olisin 
voinut kirjoittaa aurinkoa ja kukkasia tih-
kuvan jutun siitä, kuinka ihmisten syvälle 
juurtuneet eettiset arvot tekevät Helsin-
gistä Sin Cityä paremman paikan. Tähän 
saakka olin siis yrittänyt vältellä Espoota 
minimoidakseni kaikenlaiset mahdolli-
suudet phuksipisteiden vaarantamiseen, 
mutta tässä vaiheessa tutkimusaineiston 
keruuta alan olla jo hieman epätoivoinen. 
Päätän siirtyä vaihteeksi Otaniemen kam-
pukselle ja normaaleihin kysymyksiin. 

Työvoiman ostaminen on paitsi yleistä ja 
normaalia, myös laillista. Ihmiskaupasta 
se eroaa siinä, ettei työnantaja ole kiin-
nostunut ihmisestä, hänen sydämestään 
ja sielustaan vaan ainoastaan työpanok-
sesta ja elämästä. Ketkä olisivatkaan pa-
remmin siihen tottuneita kuin konein-
sinöörit, joiden rakastamien telakoiden 
ja konepajojen työvoimalla on viimeisen 
sadan vuoden aikana ollut tapana olla 
enemmän tai vähemmän poliittisten leh-
mänkauppojen ostaja ja ostettava.  

“Koneinsinöörikillan puheenjohtaja ja 

Mitä Maksaa? Teksti: Saara Matala

 tässä ei Ole kYsYmYs etiikasta eikä hYvästä mausta. tässä On kYsYmYs rahasta ja siitä, mitä kaikkea rahalla saa. mitä rahalla saa? 

”Viiden minuutin 
kuluttua minulle 
tarjotaan ilman  

      erillistä pyyntöä                                                          
      kolme munuaista.

Mitä Maksaa?
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isäntä, millä hinnalla kiltanne olisi valmis 
myymään valmiiksi koulutetun emännän 
kilpailevalle yritykselle tai joukkueelle?”

“Häh?”

“Siis mikä on toimihenkilönne markkina-
arvo?”

Emäntää kieltäydyttiin ehdottomasti 
myymästä, perusteluina oli, ettei korvaa-
mattomilla ei ole kauppahintaa. Loppuilta 
menee pohtiessa, kuinka outo kuva itses-
tään kannattaa antaa vain pelastaakseen 
uskonsa maailmaan.

Sin Citystä teki julman kaupungin se, että 
lähes kaiken saattoi ostaa. Ihmiset siellä 
pysyivät elossa siksi, ettei aivan kaikki ol-
lut kaupan. 

 tässä ei Ole kYsYmYs etiikasta eikä hYvästä mausta. tässä On kYsYmYs rahasta ja siitä, mitä kaikkea rahalla saa. mitä rahalla saa? 
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Olen Oppilas Teinonen, etunimeäni 
hädin tuskin muistan. Olen alo-
kaskauden taakseni jättänyt, ja nyt 

vietän aikaani aliupseerikoulussa. Tämä 
tarkoittaa yhteensä 362 vuorokauden 
pakollista oleskelua armeijan vihreissä. 
Taakse jääneiden 76 päivän turvin yritän 
kirjoittaa tähänastisistani kokemuksista-
ni. Kun melkein puolella potentiaalisista 
lukijoista on vähintään 180 päivän ko-
kemus intistä, tuntuu tavallaan turhalta 
kirjoittaa käytännön asioista. Toisaalta se 
antaa kaikille intin käyneille tilaisuuden 
tuntea nostalgiaa – ja vahingoniloa, joten 
ehkäpä aloitan juuri niistä.

Ensimmäiset viikot intin huostassa olivat 
melkoista pyöritystä. Varusteita haettiin 
ja vietiin, käytännön rutiineja opetettiin 
huolella. Sen lisäksi saimme ensikoske-
tuksen intin kuriin. Se, mitä ulkopuolinen 
ei voi ymmärtää on intin tapa tarttua kaik-
kiin pikkuasioihin. Jos sinulta puuttuu 
nimikyltti takistasi, 40 miestä juoksee ha-
kemaan sitä majoitustiloista. Jos lattialta 
löytyy hiekanmurunen, siivotaan uudes-
taan. Aivan käsittämätöntä siviilielämän 
näkökulmasta. Kun vielä johtajiksi on 
valikoitunut myös kyvyttömiä idiootteja, 
jotka purkavat ongelmiaan alaisiinsa, on 
soppa valmis nautittavaksi.

Kun varusteiden nouto oli hoidettu pois 
alta, pääsimme tositoimiin. Opiskelimme 
alokaskaudella lähinnä jalkaväen toimin-
taa. Se tiesi paljon maahan heittäytymistä 
ja ryömimistä. Kun kymmenen kilometrin 
marssin jälkeen lähdetään vielä ryömi-
mään ennen kasarmille pääsyä, ovat itse 
kunkin fiilikset maassa. Leirielämä ei to-
dellakaan ole sitä, mihin partiossa olet 
ehkä tottunut. Jos yöllä saa nukuttua 2 
tuntia, voi pitää itseään onnekkaana. Ali-
upseerikoulussa sekä kuri että vaativuus-
taso nousivat toiseen potenssiin; leiriyö-
unet taas laskivat puoleen tuntiin Jos jo 
peruskoulutuskausi tuntuu ylivoimaisel-
ta, kannattaa miettiä onko aliupseerikou-
lu oikea ratkaisu.

Tässä olen kuitenkin antanut intistä mel-
kein pelkästään negatiivisen kuvan. Toi-
saalta edellä käsitelly käytännön asiat 
ovatkin harvoja poikkeuksia lukuunotta-
matta suoraan sanottuna perseestä. Vain 
muutama inttieksklusiivinen käytännön 
asia saa hymyn kasvoille. Savukranaatin 
heittäminen, sarjatulen ampuminen ja 
isot räjähdykset taannuttavat melkein 
kenet tahansa 12-vuotiaan tasolle. Tällai-
set ovatkin ainoita tilanteita, joissa intti 
muistuttaa sotaleikkejä. Käytännön näkö-
kulmasta intti on pääasiassa yksinkertais-
ten ja tylsien asioiden hiomista uudelleen 
ja uudelleen. 

Kuitenkin yksi asia intissä on positiivista, 
se saa ihmiset muistelemaan inttiaikojaan 
uudestaan ja uudestaan – enkä nyt tarkoi-
ta lomia. Se, että voit aloittaa ruokajonos-
sa jutun täysin tuntemattoman kaverin 
kanssa, on todellakin ainutlaatuinen ko-
kemus. Toverihenki hitsaantuu todella 
vahvaksi. Melko huolestuttavasti alokas-
kauden suosituin lausahdus oli: ”Mikä 
siviilissä on homoerotiikkaa, on intissä 
toverihenkeä.” Mitä rankempi koulutus 
sitä tiiviimpi porukka. Kaiken lisäksi intti 
on meille ”akateemisille ihmisille” usein 
se ainoa tilaisuus tutustua siihen puo-
leen suomen ihmisistä, jotka eivät satu 
hakeutumaan korkeakouluopintoihin. Me 
olemme kuitenkin täällä vähemmistönä. 
Itsekin on joutunut tarkastamaan näke-
myksiään, kun monet amiksen käyneet 
ovat yhtä hyviä – tai suoraan sanottuna 
parempia – tyyppejä kuin lukion käyneet.

Vaikka itse olen inttiä monet kerrat kiron-
nut, voin suositella inttiä kenelle tahansa 
miehelle – naisista en pysty sanomaan. 
Voin kertoa, että ketään en ole vielä jou-
tunut tappamaan. Ellei sinulla ole vahvaa 
vakaumusta inttiä vastaan, mene ihmees-
sä. Tilaisuus tulee kuitenkin vain kerran 
elämässä.

terVeisiä puolustusVoiMieN palVeluksesta!
Teksti: Otto Teinonen

”Leirielämä ei todellakaan 
ole sitä, mihin partiossa 
olet ehkä tottunut.
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Asevelvollisuuden suorittaminen si-
viilipalveluksena on edelleen poik-
keava valinta suomalaisten miesten 

joukossa. Valtion mukaan mitään kahden 
vaihtoehdon välistä valintaa ei olekaan, 
vaan sivarin voi suorittaa vain painavista 
omantunnon syistä, kuten eettisestä tai 
uskonnollisesta vakaumuksesta johtuen. 
Kaikille sivari ei kuitenkaan ole henkeen 
ja vereen rauhanaatteen puolesta tehty 
päätös, vaan osittain myös pragmaattinen 
valinta metsässä ryömimisen ja kasarmil-
la turhautumisen sijaan. Armeija on joka 
tapauksessa niin vahva normi, että harva 
tulee edes ajateltua siviilipalvelukseen 
hakeutumista. Itse kuitenkin päädyin 
suorittamaan siviilipalvelusta, kun minua 
varta vasten pyydettiin sivariksi Luonto-
Liitolle.

Alun perin minunkin oli tarkoitus mennä 
armeijaan, mutta en sinne olisi mitenkään 
mielelläni mennyt. Mielestäni nykyinen 
asevelvollisuus kaipaa kunnollista re-
monttia ja syy mennä armeijaan olisi ol-
lut lähinnä se, että itse pääsisi näkemään 
millaista meininki todella on.

Olisi ollut mukava kuulla kenraaleilta it-
seltään perustelun sille, mihin ihmeeseen 
Suomessa tarvitaan 350 000 miehen re-
serviä. Kuitenkin kun paikka tarjoutui 
lähellä olevasta mielenkiintoisesta pai-
kasta, jossa voin tehdä hyödyllistä työtä ja 
oppia uutta, valitsin tietysti sivarin.

Millainen on sitten sivarin sisältö? Ylei-
sesti sivarista on hyvin vaikea puhua, sillä 

tehtäviä on yhtä monta kuin on sivarei-
takin, ja ne vaihtelevat osaamisesta riip-
puen vaikkapa lääkärin toimesta ja tutki-
jasta graafikkoon tai järjestötyöntekijään. 
Ainoa yhdistävä tekijä on jokaisen sivarin 
käymä kolmen viikon koulutus Lapinjär-
vellä. Koulutus on ihmisten ja työtehtävi-
en erilaisuuden takia hyvin ympäripyöreä 
ja siihen kuuluu työelämän pelisääntöjä, 
ensiapukoulutusta, aseistakieltäytymisen 
historiaa ja keskustelua eri kulttuurien 
kohtaamisesta. Toki kolmen viikon aikana 
tutustuu myös mielenkiintoisiin ihmisiin 
ja voi saada hyviä ystäviä.

Sivarista puhuttaessa on kuitenkin syytä 
puhua myös periaatteellisista kysymyk-
sistä. Militarismi yleensä on vastustettava 
asia. Realistisesti ajateltuna maat tarvit-
sevat jonkinlaisen puolustuksen, mutta 
yleisesti tulisi pyrkiä niihin kulutettujen 
varojen vähentämiseen eikä suinkaan 
kasvattamiseen. Maailman sotilasmenot 
olivat vuonna 2006 1024 miljardia dolla-
ria. Mihin kaikkeen muuhun tuo rahamää-
rää olisi voitukaan käyttää? Myös Suomen 
puolustusvoimat ovat aivan turhan suu-
ret, ne kuluttavat liikaa valtion vähiä va-
roja ja keskittyvät vääriin uhkakuviin.

Asevelvollisuuden sisällössäkin olisi var-
masti parannettavaa. Suurin osa intin 
käyneistä ystävistäni on todennut armei-
jan olevan turhauttava laitos. Kaikki teh-
dään väkisin mahdollisimman vaikeaksi 
ja ärsyttäväksi. Miksi ihmeessä maanpuo-
lustuskoulutuksen täytyy olla ikävää? 
Luulisi Suomen puolustuksen toimivan 

terVeisiä puolustusVoiMieN palVeluksesta!

siVariN eläMää
Teksti: Teemu Meronen

paremmin, jos miehet ovat motivoituneita 
eivätkä esimiehiään ja järjestelmää vihaa-
vina. Myös siviilipalvelusta tulisi kehittää 
niin, että jokainen pääsisi entistä parem-
min omia kykyjä vastaaviin töihin ja että 
sivarin valinta nähtäisiin tasa-arvoisena 
vaihtoehtona armeijan välillä. Suomessa 
sivari on yhä rangaistusluontoinen kun 
taas useassa Länsi-Euroopan maassa lä-
hes kaikki lukion käyneet ja korkeammin 
koulutetut suorittavat siviilipalveluksen.

Oma sivarini Luonto-Liitolla on kestänyt 
vähän yli kuukauden, ja olen viihtynyt 
hyvin. Työkaverit ovat mukavia ja yleis-
ilmapiiri on sopivan rento. Työnkuvaani 
kuuluu niin toimiston yleiset hommat 
kuin myös enemmän omaan osaamiseen 
ja omiin kiinnostuksenkohteisiin liittyvät 
asiat, kuten intranetin tarvekartoitus ja 
teknisen toteutus, verkkomateriaalin ke-
hittäminen ja viestintästrategian suunnit-
telu. Lisäksi kirjoitan ja kuvaan Nuorten 
Luontoon, joka on toinen Luonto-Liiton 
julkaisemista lehdistä. Vapaat illat ja vii-
konloput ovat kuluneet mukavasti ystä-
vien kanssa, killan tapahtumissa, harras-
tuksissa ja muussa normaalissa elämässä. 
Ainakin tähän mennessä on tuntunut, että 
sivarin valitseminen on ollut kokonaisval-
taisesti parempi ratkaisu kuin tetsaami-
nen ja alikessujen herroittelu.

Toisaalta intissä vietetty vuosi voi olla 
myös opettavaista aikaa ja ainakin moni 
arvostaa tavallista arkea huomattavasti 
enemmän sieltä päästyään.

Kaksi valintaa, kaksi tarinaa. Kaksi 
nykyhetkeä, kaksi loppuelämää. Saanen 
esitellä, herra Sivari ja herra Intti.
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Ruotsin, kuten muumienkin, ulkoista 
imagoa hallitseva piirre on turvallisuus. 
Tukholman kaduilla on vuorokauden-
ajasta riippumatt a jokseenkin mahdo-
tonta tuntea oloaan uhatuksi – niin kau-
an kuin on tietämätön sävyisän pinnan 
alla kytevästä paljon synkemmästä poh-
javireestä. Siitä antavat ensin merkkejä 
pienet vihjeet, kuten se, että kaikki ulko-
ovet aukeavat sisäänpäin (mitä henkensä 
edestä ulos pyrkivä ihminen tekee ovelle 
päästyään – aivan, työntää, kääntelee sal-
paa, ja työntää vielä vähän lujempaa), tai 
että maitopurkin kyljessä ker-
rotaan uutuustuotteiden 
sijaan siitä, miten basi-
liskit saavat alkunsa ja 
kuinka niitä vastaan 
voi suojautua.

Näistä häiritsevistä 
detaljeista ei ole-
kaan enää pitkä 
matka sen oivaltami-
seen, että Tukholman 
lähimenneisyys on 
täynnä murhaamis-
ta. Etenkin poliit-
tisesti värittynyt 
m u r h a a m i n e n 
on maan ja 
k a u p u n g i n 
tapa – täällä 
on viimeksi 
kuluneen 21 
vuoden aika-
na surmattu 
esimerkiksi 
e n e m m ä n 
virassa ole-
via pää-
ministe-
reitä kuin 
muualla 
E u ro o -

passa yhteensä. Myös ulkoministerien 
murhakuolleisuus on yleiseurooppalai-
seen tasoon nähden hälyttävä. Kenties 
kaikkein syvimmän viillon tukholmalai-
seen turvallisuudentunteeseen on kui-
tenkin jättänyt murhaaja nimeltä John 
Ausonius eli Lasermannen – Lasermies, 
joka piti 1990-luvun alussa Tukholmaa 
kirjaimellisesti tähtäimessään.

Muutaman minuutin kävelymatkan pääs-
sä kotoani on jyrkästi ylämäkeen nouseva 
tienpätkä, Körsbärsvägen. Tien vieressä 
kohoaa lähitienoon korkein, 20-kerroksi-
nen rakennus, jonka juurella jököttää me-
lankolisesti pieni betoninen sarvikuono. 

Liekö punainen tahra otuksen val-
keassa kyljessä sattumaa vai 

symboliikkaa – tiedä 
häntä, mutta 

tälle paikal-
le Au-

MURHIA MUUMILAAKSOSSA
   kansankodin pimee puoli

Teksti ja kuvat: Janne Käki

Onko Ruotsi sinullekin se suuren maailman muumilaakso, jossa 
elämä on yhtä helangåria ja rapujuhlaa? Maa, jossa kaikki 
ihmiset ovat kauniita ja jota sodat eivät ole kohta kahteen 

vuosisataan runnelleet, kiitos uskomattoman geopoliittisen 
arpaonnen? Näin minäkin luulin, kunnes uusi kotikaupunkini Tukholma 
paljasti todelliset kasvonsa.

sonius ampui marraskuussa 1991 en-
simmäisen ja viimeisen kuolonuhrinsa. 
Siihen mennessä Lasermies oli muu-
taman kuukauden sisään haavoittanut 
lasertähtäimellä varustetulla kiväärillä 
neljää ihmistä ympäri Tukholmaa. Tar-
peeksi moni silminnäkijä oli myös tällöin 
pannut merkille laukauksia edeltäneen 
punaisen, liikkuvan valopisteen, jotta le-
genda ja sen myötä joukkohysteria olivat 
valmiit syntymään.

Ausonius ennätti vielä vaihtaa 
laserkiväärin revolve-
riin ja yrittää use-
ampaa uutta mur-
haa, ennen kuin 
poliisi lopulta 
korjasi hä-
net tal-
t e e n 
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 ”Etenkin poliittisesti värittynyt 
murhaaminen on maan ja 
kaupungin tapa.”



k

u

k

k

a

3
-
0

7

17

MURHIA MUUMILAAKSOSSA
   kansankodin pimee puoli Väärin. Lähihistoria osoittaa 

kiistattomasti, että on olemas-
sa arkkityyppisen poliittisen 
murhaajan nimikaava – nimi, 
jossa etu- ja sukunimi ovat kes-
kenään samat tai vähintäänkin 
olennaisesti samantapaiset. 
Tästä kelpaavat todisteeksi niin 
Anna Lindhin surmaaja Mijailo 
Mijailovic kuin Robert F. Kenne-
dyn ampunut Sirhan B. Sirhan. 

Arkkityyppiselle murhaajalle 
on hyvin tyypillistä 24 vuoden 
ikä, kryptiset motiivit ja nouse-
van poliittisen tähden valikoi-
tuminen uhriksi, jolloin teko 
jättää jälkipolville mahdollisim-
man paljon spekuloitavaa.

Jos siis havittelet esimerkiksi 
tämän syksyn vaaleissa paik-
kaasi politiikan valokeilassa, 
olet uskoakseni varsin turvassa, 
mikäli vain muistat pitää poissa 
lähipiiristäsi kaikenlaiset Tou-
ko Poukot ja Kyösti Pöystit.

epäonnistuneen pankkiryöstön yhtey-
dessä kesäkuussa 1992. Sarjamurhayri-
telmän motiivi oli poliittinen: kaikki uhrit 
olivat taustaltaan maahanmuuttajia (ja, 
hämmentävää kyllä, niin oli murhaaja 
itsekin). Niinpä tätä kirjoittaessani yhä 
telkien takana istuvan Ausoniuksen ter-
rorikampanja loksahtaa hyvinkin osaksi 
samaa karmaisevaa jatkumoa kuin Pal-
men ja Lindhin murhat. Vaikka teosta 
puuttuukin vastaava ikonisuus, ja vaikkei 
Lasermiehelle olekaan omistettu omaa 
säkeistöä tunnetussa teekkarilaulussa, 
on jotain hyvin perustavaa häijyyttä sii-
nä, että periaatteessa kuka tahansa voisi 
joutua katoilta tähtäilevän kiväärimiehen 
uhriksi. Moni tässä kaupungissa pitänee 
vielä tänäkin päivänä ainakin alitajuisesti 
silmällä punaisia valopisteitä ulkona liik-
kuessaan.

Ai niin, Olof Palmen murhaajahan on tiet-
tävästi edelleen teillä tietymättömillä, ja 
vangitsemiseen johtavasta vihjeestä on 
luvattu muikeat 50 miljoonaa kruunua. 
Mutta muumilaaksossa murhakin luon-
nollisesti vanhenee 25 vuodessa – maalis-
kuuhun 2011 piileskeltyään tuokin terro-
risti pääsee koirana veräjästä. Pitäkääpä 
siis silmät auki phuksicruisella, jos vaikka 
ratkaiseva johtolanka sattuisi osumaan 
matkan varrelle.
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Ensi kosketukseni OUBS:iin tapahtui jo 
ennen kuin tiesin tulevani opiskelemaan 
TKK:lle, kun kaveri näytti netistä OUBS:n 
pätkiä. Tapaus jäi mieleeni varmaan sen 
takia, että pätkä, jonka näin oli oikeasti 
hauska. Myöhemmin tulin hyväksytyksi 
Infon opiskelijaksi ja totuin ja jopa tykäs-
tyin ajatukseen teekkariudesta. Phuksi-
vuotenani en ollut juurikaan tekemisissä 
OUBS:n kanssa. Tiesin tosin sen olemas-
saolosta ja tiesin että eräät athenelaiset 
olivat kyseisessä hommassa mukana. En 

kuitenkaan tuntenut asiakseni kat-
soa OUBS:ia - enhän sitä paitsi 

asunut Otaniemessä. Muuten-
kin ensimmäinen vuosi meni 
lähinnä ihmetellessä uusia 
ihmisiä ja opiskelutyyliä. Kil-
tatoiminnasta innostuin ko-

vasti ja siitä oli helppo uutena 
opiskelijana löytää kiinnekohta 

opiskelijaelämälle.

Keväämmällä ehdin arvioida tilan-
nettani uudestaan. En muista, mistä 

ajatus alun perin lähti, mutta maalis-
kuussa tiesin haluavani OUBS:iin toi-

mittajaksi. Ajatuksen kehityksessä oli 
varmasti osuutensa entisten ja silloisten 
OUBS:ssa vaikuttaneiden athenelaisten 
kanssa käydyillä keskusteluilla.

Nyt olen antanut koko käden OUBS:lle vä-
hän samalla tavalla kuin samoihin aikoihin 
viime vuonna Otaniemelle. Olen Athenes-
sa ISO-henkilönä ja trokarina, mutta olen 
joutunut huomaamaan, ettei aikani riitä 
sekä killalle että tv-asemalle - Otaniemen 
ulkopuolista elämääkin on ihan hyvä vä-
lillä ehtiä vaalimaan. Ei kuitenkaan liene 
sattumaa, että OUBS:ssa on ollut tutkin-
to-ohjelmamme lyhyen historian aikana 
peräti kolme athenelaista (nykyinen toi-
mitus mukaan luettuna viisi) toimittajaa 
ja yksi athenelainen päätoimittaja. Ehkä 
kyse on siitä kliseisestä infolaisesta re-
nessanssi-ihmistyypistä, joka on suuntau-
tunut tekniikan lisäksi myös viestintään 
ja yleensäkin kiinnostunut monenlaisista 

asioista. Ainakin omassa tapauksessani 
huomaan olevani monipuolisten kiinnos-
tusteni takia juuri oikeassa paikassa sekä 
Infolla että OUBS:ssa.

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, ja 
tässä kohtaa juuri Athene astuu kehiin. 
Killassa samoista asioista kiinnostuneet 
ihmiset pääsevät vuorovaikuttamaan 
otollisissa olosuhteissa. Tiedä häntä, oli-
sinko edes hakenut OUBS:iin ilman eräi-
den kiltalaisten rohkaisua ja esimerkkiä. 
Oikeastaan lähes kaikki opiskeluaikani 
mielenkiintoiset projektit ja jännittävät 
ideat ovat jonkinasteista seurausta tästä 
hyvästä ”ba”:sta, joka Athenessa vallitsee.

Kiltakeskeisyydellä on myös kääntöpuo-
lensa. Olemme jokseenkin sisäänpäin 
lämpiävää sakkia ja kämppikseni välillä 
kiusaakin minua athenelaisuudestani. 
Saattaahan kiltahenki joskus vaikuttaa 
ennemminkin kiltapaatokselta ja tun-
tua kyynikosta liioitellulta. Sisäänpäin 
lämpiävyydellä on myös pitkät perinteet 
OUBS:ssa ja välillä mietinkin nauratta-
vatko sketsi-ideamme ketään muuta kuin 
minua ja kämppiksiäni. Se riski on kuiten-
kin otettava. Ei tällaista kokopäivätyötä, 
josta saa opintotukeen verrattavan kor-
vauksen, muuten jaksaisi, ellei olisi ihan 
hurjan hauskaa.

Mikä ihmeen OUBS?
 OUBS eli Otaniemi Underground Broad-
casting System on TKY:n rahoittama 
teekkareiden tv-asema, jota voi katsella 
teekkarikylässä digitaalisena sekä IPTV:
n kautta netissä. OUBS:ssa on tällä het-
kellä kolme toimittajaa, kaksi teknikkoa 
ja päätoimittaja, jotka sekä asuvat että 
tekevät töitä yhdessä solussa JMT 1:ssä. 
OUBS lähettää lähes joka torstai kello 21 
suorassa lähetyksessä uutta ohjelmaa. 
Muulloin kanavalla pyörii vuosien varrel-
la tehtyä ohjelmaa. Nettisivut osoitteessa 
www.oubs.fi.

<3 OUBS ja Athene

Teksti: Maria Viitanen
Kuva: Elmo Allen

Infolaisten valtavalle mediavirtaukselle ei näy loppua. 
Televisiotakaan ei meikäläisten tarvitse tuijottaa pelkästään 
ruudun edestä. Mistä tässä on kyse?
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Menestyksekäs poikabändi the 
pleasureBoys tiedotti 31. lo-
kakuuta hajoamisestaan. Syyksi 
yhtyä kertoi taiteelliset erimieli-
syydet. “Voitte jatkaa nelistään, 
kun se kerta meni niin vitun hyvin”, 
kommentoi bändin perustajajä-
seniin lukeutuva Tuomas Kähärä. 
Katkeruuden takana on yhtyeen 
viimeisessä esityksessä tapahtunut 
selkkaus, jossa Jouni Jaakkolasta 
lähtenyt virhe sysättiin näyt-
tämään Tuomaksen tekemältä. 
Ainoastaan yhtyeen koreografi 
Ilona Kuusela tukee Tuomaksen 
päättäväisyyttä pysyä sovituis-
sa kuvioissa. “Tanssiesityksissä on 
kyllä niin että jos yksi kämmää, 
niin se saa yksin kanssa paikata 
virheensä”, Kuusela painottaa. 
Yhtyeen hajoaminen vaikuttaa 
lopulliselta. “Mikään rahasumma 
ei saa meitä enää yhdessä lavalle”, 
Sami ruotsalainen totesi lehdis-
tötilaisuuden päätteeksi.

the pleasureBoys hajosi



Tai itse asiassa suklaa sen sulatti. 
Joukko herkkusuita keitteli Vesa 
”vohveli” Luusuan johdolla taan-

noin erään neukkarin mikrossa kipolli-
sen maitoa ja sekoitti siihen espanjalaista 
Valor-suklaata – lopputuloksena oli mitä 
ihanin kaakaonautinto. Mausteeksi heitet-
tiin muun muassa chiliä ja Vana Tallinn:ia, 
ja päällinen sievisteltiin kermavaahdolla. 
Tämän jälkeen seurue marssi OLOhuo-

neelle valtaamaan divaanipa-
ratiisin ja maistelemaan 

taivaallisia suklaan 
makuja. Viette-

levä makuvali-
k o i m a m m e 

k i r v o i t t i 
k o m -

mentte-
ja:

Lind 99%
”Aika snobbailua, kun paketissa pitää oi-
kein lukea syömisohjeet.”

”En sanoisi tätä suklaaksi, mutta on tässä 
ihan jännä maku.”

”Tässä näkee, kuinka suurin osa mausta 
tulee rasvasokerimömmöstä.”

”Voisin tottua tähän. Vaatii muutaman le-
vyn, että pääsee makuun kiinni.”

”Ehtoollisleipäkin on parempaa.”

”Tämä on vanhoille seitsemänkymppisille 
äijille, jotka eivät enää maista mitään.”

”Tämä on ihanaa!”

Lind 85%
”Hurjaa kamaa.”

”Ei välttämättä perheen pienimmille.”

”Pahaa.”

Lind 70%
”Hyvää.”

”Huomattavasti parempaa kuin Fazerin 
vastaava.”

Brunberg 65%
”Ei kirpeän makuista.”

”Voimaista. Rasvaista.”

Ritter Sport 55%
”Valorin makuista (se, mitä sekoitettiin 
maitoon kaakaoksi). Aika kovaa.

Fazer 70%
”Tätä syödään pahaan oloon vähintään 
kolme levyä.”

”Makeaa.”

Valor (kaakao-
juomasuklaa)
”Outo puraisuefekti.”

”Hyvää, mutta tosi outoa.”

”Ei tätä näin voi syödä.”

kissa sulatti kieleN
Teksti ja kuvat: Sofia Ziessler

TULOKSET
Vesan mielestä maistelun taustamusiik-
kina olisi pitänyt olla jodlausta. Itse suk-
laasta voidaan sanoa, että lähes satapro-
senttinen suklaa oli ehdottomasti kaikista 
kontraversaalisinta. Se jakoi mielipiteet 
aika lailla enemmistöön, joka ei pystynyt 
ilolla nielemään sitä ja allekirjoittanee-
seen, jolle jäi himo saada lisää. Useimmat 
eivät harrasta tummia suklaita, mutta toi-
mitus voi kuitenkin hyvällä omallatunnol-
la kehottaa jokaista ennakkoluulotonta 
hankkimaan kaappiinsa Lindin tummia. 
70% maistuu laadukkaalta eikä laukaise 
ahmimisreaktiota. Ei liikaa sokeria, ei pa-
haa oloa!


