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Pääkirjoitus

eDARI, KETÄ KIINNOSTAA?
E

nsi vuosi on taas edarivaalivuosi. Se tarkoittaa sitä,
että kahdelle kolmannekselle ylioppilaskunnan jäsenistä kyseessä on äänestämisen kannalta ihan samanlainen vuosi kuin tänäkin vuonna.
Kun edustajiston kokoonpanosta äänestettiin viimeksi
vuoden 2019 syksyllä, oli äänestysaktiivisuus nimittäin
huikaisevat 33,39 %. Ei kuitenkaan syytä paniikkiin, sillä
luku on vain 0,28 prosenttiyksikköä edellisiä vaaleja heikompi. Kiinnostus opiskelijademokratiaa kohtaan ei tuolloin siis romahtanut, se ei vain ollut aiemminkaan kummoista.

Kaiken kaikkiaan on kovin kurjaa, ettei ylioppilaskunnan
yhteisiin asioihin vaikuttaminen saa valtaosaa opiskelijoista vaaliuurnille. Se tarkoittaa sitä, että keskiverto-opiskelijan ääni ei päätöksenteossa kuulu. AYY:n päätökset
vaikuttavat kuitenkin kaikkien opiskelijoiden elämään. Ne
määrittävät millaista ja minkä hintaista asuminen AYY:llä
on, niillä on painoarvoa yliopiston toimintaa ja hallintoa
koskevissa päätöksissä, ja niillä ohjataan ylioppilaskunnan rahankäyttöä.

Edustajistoryhmät tuntuvat parhaansa
mukaan välttelemään minkäänlaiseen
aatteellisuuteen sitoutumista
Ei ole kuitenkaan mikään ihme, että opiskelijavaikuttaminen tuntuu etäiseltä. AYY:n edustajiston kuumista
puheenaiheista on nimittäin naurettavan vaikea löytää
tietoa. Satunnaisotannalla valitulla yliopisto-opiskelijalla
tuskin on voimavaroja ja intohimoa ryhtyä laskuharjoitusten valmistuttua katsomaan YouTubesta useita tunteja
kestävää kokoustaltiointia tai kaivelemaan pöytäkirjoja
AYY:n nettisivujen syövereistä.
Nykytilanteessa AYY:n päätöksistä kuuleminen vaatii
kontakteja edustajistoon ja joko määrätietoista omistautumista keskustelun seuraamiselle tai sopivan määrän
tuuria. Mikäli AYY haluaa, että sen toiminta kiinnostaa laajempaa osaa opiskelijoista, täytyy sen tehdä merkittäviä
parannuksia tiedon saavutettavuuteen.
Osasyyllisiä alhaiseen äänestysprosenttiin ovat myös
edustajaryhmät. Merkittävä syy äänestämättä jättämi-
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selle on tunne siitä, ettei oma ääni tunnu merkitykselliseltä. Tähän vaikuttaa osaltaan se, ettei koe tietävänsä
tarpeeksi eri ehdokkaista ja heidän edustamistaan näkemyksistä, ja osaltaan tunne siitä, ettei tule edustetuksi.
Ylioppilaskunnan päätöksentekoa koskevat tavoitteet
ovat suurimmalla osalla ryhmistä vähintäänkin epämääräiset. Edustajiston kymmenestä ryhmästä seitsemän profiloituu lähinnä eri opiskelualojen edustajina,
joiden lisäksi joukossa on myös ruotsinkielinen ryhmä.
Vuoden 2019 vaalien esittelyissä ainoastaan Vihreämpi
Aalto ja Vapaus Valita erottuvat joukosta ryhminä, joiden edustajia yhdistää jokin konkreettinen näkemys.
Tilanne on ongelmallinen. Mikäli Vihreät tai Kokoomus
eivät miellytä, on vaikea löytää edustajaryhmä, jonka
aatemaailman on valmis allekirjoittamaan. Muita aatemaailmoja ei nimittäin ole tarjolla. Esittelyissään muut
ryhmät tuntuvat parhaansa mukaan välttelemään minkäänlaiseen aatteellisuuteen viittaavaan sitoutumista, eikä ryhmäkuriakaan harjoiteta. Konkreettisin asia,
jonka esimerkiksi Scisma tarjoaa esittelyssään on, että
ryhmä ”edistää tavoitepohjaista ja rakentavaa keskustelua hankalistakin aiheista”.
Ryhmät eivät ympäripyöreillä kuvauksillaan onnistu vakuuttamaan, miksi juuri niiden ehdokkaat olisivat parhaat edustamaan mahdollisia äänestäjiä. Lähinnä ne
tuntuvat sivuuttavan äänestäjien näkemykset ja olettavan, että yhteinen korkeakoulu on tarpeeksi painava
peruste äänen antamiselle.
Vaikka kaikki poliittisuuteen tai ideologiaan etäisestikään viittaava koetaan usein opiskelijapäätöksenteossa epäilyttävänä, on aatteellisuudella ehdottomasti
puolensa. Se auttaa ehdokasryhmiä erottumaan toisistaan, mikä tekee äänestämisestä vähemmän mielivaltaisen tuntuista.
Nykyisellään äänestämistä ohjaa lähinnä se, kuinka
tehokkaasti ehdokkaat onnistuvat painostamaan kaverinsa äänestämään. Sellaiset vaalit on vaikea ottaa
tosissaan.

Aapo Pajala
Päätoimittaja
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PUHISPALSTA

Tässäkö tää oli?
V

uoden neljänteen eli luultavasti myös viimeiseen Kvanttiin kirjoittaessa mieleen hiipii vääjäämättä ajatus siitä, että vuoden loppu alkaa jo
häämöttää. Samaan aikaan horisontissa siintää uusi
armon vuosi 2021. Konkreettisin merkki uuden vuoden lähestymisestä on kuitenkin killan sääntömääräisessä ja tänä vuonna myös historiallisessa etävaalikokouksessa, valittu uusi raati, joka nappaa ruorista
kiinni välittömästi viisarin vilahtaessa itseni kannalta
liian pitkälle ensi vuoden puolelle.
Vuoden käydessä vähiin lienee asiallista pohtia, mitä
tulikaan tehtyä. Vuosi on ollut jälkimmäisen kolmen
kvartaalin osalta erittäin poikkeuksellinen. Vallitseva
Poikkeustilanne™ on vesittänyt hienot suunnitelmat
ja toiveet monilta osin. Ei silti niin paljon pahaa, ettei
jotain hyvääkin: Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia tekoja, ja niitä on nähty laajalti niin Aalto-yhteisössä kuin killan piirissäkin. Vuoden aikana on syntynyt menestyksekkäitä konsepteja moneen menoon
aina erilaisista vaihtoehtotapahtumista hallinnolliseen
toimintaan. Myöhemmin maailman mahdollisesti palatessa joillekin raiteille kannattaa tämän vuoden opit
pitää kirkkaana mielessä - aina ei ole pakko tehdä niin
kuin on ennen tehty.
Kiltatoiminnan tärkein voimavara ovat innokkaat toimijat, jotka tekevät intohimoisesti sitä mitä haluavat
tehdä yhteisön eteen. Tämä vuosi ei ole ollut kiltalaisille toimijoille helppo, sillä juuri edellisessä virkkeessä julistamani ei ole toteutunut aivan sillä tavalla, kuin
moni toivoi. Kuitenkin olen ylpeä siitä, kuinka hienosti
killassa on onnistuttu pivotoimaan ja keksimään uusia
tapoja tehdä asioita.
Näin sanottuani haluankin kiittää ensinnäkin tämän
vuoden raatia. En liioittele sanoessani, että raatilaiset
ovat tehneet paljon raskasta ja epäkiitollistakin työtä
sen eteen, että killalla on tulevaisuus. He ansaitsevat
työstään kiitoksen. Haluan myös lisäksi kiittää jokaista
killan toimihenkilöä, joka on omalla panoksellaan ollut
osana kiltatoimintaa. Toimihenkilöt ovat killan tukiran-
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ka, jota ilman toiminta ei voisi koskaan olla nykyisen
kaltaista ja laajuista. En koe reiluksi luetella yksittäisiä
toimijoita, sillä jokaisen panos on arvokas ja erilainen.
Haluan siis lausua yhteisen kollektiivisen kiitoksen jokaiselle kiltatoimijalle. Kiitos.

Maailman palatessa raiteilleen
kannattaa tämän vuoden opit
mielessä - aina ei ole pakko tehdä
niin kuin on ennen tehty.
Kiltayhteisö ei kuitenkaan synny pelkästään toimihenkilöistä, vaan sen muodostaa jokainen jäsen myös
omalta osaltaan. Itse olen herännyt tähän entistä
useammin, sillä etäaikakaudella on itseni ollut välillä
erittäin hankala löytää merkitystä omalle tekemiselleni, sillä se tuttu, itselleni tärkeä kiltayhteisö ei ole ollut
samalla tavalla läsnä. Uskon, että monen on helppo
samaistua väitteeseen, että yhteisö on enemmän kuin
osiensa summa. Itse ainakin allekirjoitan väitteen varauksetta. Haluan siis kiittää myös jokaista kiltalaista
ja killan sidosryhmään kuuluvaa henkilöä tästä vuodesta. Olette kiltatoiminnan ydin.
Osaltani erään suomipop-legendan riimi “tässäkö tää
oli?” tuntuu konkretisoituvan. Vastaus lienee, että tuskin, vaikka samaan aikaan fakta on se, että on tullut
aika niin sanotusti mennä nukkumaan ja siirtyä eteenpäin. Tälläkin palstalla teitä viihdyttää tai informoi jatkossa uusi ja innokas toimija. Kiitos ja anteeksi! Hyvää
joulun odotusta ja kiitos yhteisestä vuodesta 2020.

Patrik Lahti

Puheenjohtaja
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Mitä
Ainolle
kävi?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lehti Aino
asetettiin julkaisutauolle toukokuussa 2019, ja
syyskuussa 2020 edustajisto hyväksyi AYY:n
hallituksen budjettiesityksen, jossa Aino jäi täysin
ilman rahoitusta.
Miten ja miksi tähän päädyttiin, ja mitkä ovat
seuraukset sille, ettei AYY:llä enää ole itsenäistä
opiskelijamediaa?
Haastattelimme Ainon viimeistä päätoimittajaa
Emilia Mäenmaata, Ainon lakkauttamista
vastustanutta edustajiston jäsentä Hege
Miettistä (Vihreämpi Aalto), AYY:n hallituksen
2020 varapuheenjohtajaa Milja Leinosta ja
Ylioppilaslehden päätoimittajaa Tuija Siltamäkeä.
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A

ino oli Aallon ylioppilaskunnan lehti, jota julkaistiin AYY:n perustamisvuodesta 2010 vuoden 2019
toukokuuhun asti. Sen tehtäväksi oli AYY:n toimintasuunnitelmassa määritelty “seurata, kommentoida
ja nostaa esiin opiskelijoita koskettavia aiheita niin yliopistoyhteisön sisältä kuin sen ulkopuoleltakin
kiinnostavalla ja puhuttelevalla tavalla”.
Aino oli yliopistoyhteisössä merkittävä keskustelunaloittaja. Toimitus tarttui olemassaolonsa aikana yliopistoja opiskelijayhteisön epäkohtiin ja tarjosi ilmiöihin vaihtoehtoisia näkökulmia. Esimerkiksi numerossa 1/2018
julkaistu artikkeli Sisäpiirivitsi nosti keskustelun epäasiallisista opiskelijaperinteistä valtakunnalliselle tasolle,
kun Helsingin Sanomat uutisoi asiasta artikkelin pohjalta.
Vaikka lehti oli eniten esillä vakavampien aiheiden käsittelijänä, suurin osa sen sisällöstä oli kuitenkin viihteellistä tai ilmoitusluontoista. Lehti sai olemassaolonsa aikana paljon niin kiitosta kuin kritiikkiäkin, ja sitä syytettiin muun muassa Aalto-yhteisön hajottamisesta.
Toukokuussa 2019 Aino asetettiin julkaisutauolle, ja lokakuussa 2020 edustajisto hyväksyi AYY:n hallituksen
budjettiesityksen, jossa Aino jäi täysin ilman rahoitusta. Miten ja miksi tähän päädyttiin, ja mitkä ovat seuraukset sille, ettei AYY:llä enää ole itsenäistä opiskelijamediaa?
Haastattelimme Ainon viimeistä päätoimittajaa Emilia Mäenmaata, Ainon lakkauttamista vastustanutta
edustajiston jäsentä Hege Miettistä (Vihreämpi Aalto), AYY:n hallituksen 2020 varapuheenjohtajaa Milja
Leinosta ja Ylioppilaslehden päätoimittajaa Tuija Siltamäkeä.

Mitä tapahtui?
2019

A

lkuperäisen julkaisutauon taustalla oli
edellisen päätoimittajan ja toimitussihteerin irtisanoutuminen. Ainon viimeiseksi
päätoimittajaksi jäänyt Emilia Mäenmaa kertoo
muistavansa kahta työvuottaan Ainon toimituksessa lämmöllä.
Hän kuitenkin koki kahden vuoden rupeaman olleen
sopivan mittainen yhdessä työpaikassa vietettäväksi, ja oli päättänyt irtisanoutua vuoden 2018
lopussa.
Hänen toimitussihteerinsä vaihdettua työpaikkaa
syksyllä 2018 Mäenmaa ei halunnut palkata uutta
toimittussihteeriä työsuhteeseen, koska hänen
mielestään päätoimittajan on tärkeää päästä valitsemaan itselleen sopiva työkumppani.

raavan koko Ainon tulevaisuuden. Hän katuu sitä,
että loi tilanteen jossa lehden julkaisutauolle
koettiin olevan vain vähän esteitä.
~&~

Julkaisutaukoon vaikutti myös AYY:n sisällä käyty
keskustelu siitä, millainen olisi sille oikeanlainen
opiskelijamedia.
Edustajiston jäsen Hege Miettinen kuvailee ilmapiiriä keväällä 2019: “Hallitus yritti tuoda selvää
näkökulmaa, että kun meillä nyt sattumoisin
irtisanoutuu päätöimittaja ja Ainosta on ollut puhetta, että onko se meille oikeanlainen lehti, niin
selvitetään asiaa loppuvuosi ja päätetään sitten
uusi päätoimittaja ja pistetään uusi lehti pystyyn.”

Jos päätoimittaja ja toimitussihteeri eivät olisi irtisanoutuneet samana vuonna, Aino ei välttämättä olisi
mennyt julkaisutauolle. Osaamisen menettäminen
oli myös yksi perustelu lakkauttamiselle.

Miettisen mukaan silloin keskustelussa olivat siis
vain mahdolliset uudet suunnat. Hän ei usko, että
mitään suunnitelmaa tai taka-ajatusta Ainon lopullisesta lakkauttamisesta olisi ollut silloisella hallituksella.

Mäenmaa oletti, että AYY:n edustajisto valitsisi
uuden päätoimittajan vuodelle 2019. Hän toteaa,
ettei välttämättä olisi jättänyt uutta toimitussihteeriä palkkaamatta, jos olisi tiennyt sen riskee-

“Toisaalta uskon että [taka-ajatus myöhemmästä
lakkautuksesta] on voinut vaikuttaa yksittäisten
henkilöiden kantoihin [sekä hallituksessa että edarissa]”, Miettinen lisää.
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Myöskään Mäenmaa ei näe että Ainoa olisi
systemaattisesti ajettu alas. Hänen ja toimitussihteerin lähtöihin ei esimerkiksi “liittynyt mitään
dramatiikkaa”.
“Ne jotka eivät pitäneet Ainoa tärkeänä, tarttuivat
siis tilaisuuteen, joka syntyi tavallaan sattumalta”,
hän toteaa.
~&~

AYY käytti toimituskuluista vapautuvaa budjettia
jatkovaihtoehtojen selvittämiseen. Viestintätoimisto Kaskas-media lähti selvittämään Ainon ongelmia
ja esitti niihin ratkaisuehdotuksia 1.11.2019 tekemässään selvityksessä.
Kokouksessa 9/2019 piti tämän selvityksen perusteella tehdä päätös siitä, onko tulevaisuudessa
opiskelijamediaa ja paljonko sille budjetoidaan rahaa. Edustajisto oli kuitenkin tyytymätön selvitykseen äänin 21-17 ja asia palautettiin valmisteluun.
Edustajisto myös velvoitti tässä kokouksessa
hallituksen tekemään lisäselvityksen otsikolla
“Kuinka voisimme toteuttaa opiskelijamediaa
halvemmalla?” Lisäksi vuodelle 2020 budjetoitiin
äänin 19-19 rahaa 75000 euroa 15000:n sijaan.
Päätös tehtiin kolikonheitolla.
~‹›~

2020

AYY:n hallituksen 2020 varapuheenjohtajan Milja
Leinosen mukaan projektissa edettiin pitkälti
suunnitelman mukaisesti: viime vuoden edustajistossa 9/2019 tehdyt päätökset loivat pohjan sille,
miten Ainon kanssa edettiin tänä vuonna.

“Ne jotka eivät pitäneet Ainoa
tärkeänä, tarttuivat siis tilaisuuteen,
joka syntyi tavallaan sattumalta”
Edellisen edustajiston velvoittamaa lisäselvitystä
lähdettiin suunnittelemaan.
“On pohdittu, millä tavalla varmistetaan se, että
lisäselvitys on juuri sitä, mitä edustajisto tarvitsee
ja jolla me pystytään saamaan se periaatepäätös”, Leinonen sanoo.
Viestintätoimisto Ellun kanat valittiin selvityksen
tekijäksi huhtikuussa 2020. Kesän lopussa AYY:lle
toimitettu selvitys pui lehden ongelmia ja tarjosi
opiskelijamedian tuottamiselle vaihtoehtoja, jotka
olisivat vaatineet 40000–75000 euron vuosibudjetin.
Lopulta hallitus kuitenkin antoi edustajistolle
pohjaesityksen, jossa se ehdotti Ainon budjetin
lakkauttamista.

V

Leinosen mukaan pallo annettiin edustajistolle:
“Edustajiston pitää tehdä se päätös, että nostetaanko me jäsenmaksua, nostetaanko budjettiraamia vai leikataanko opiskelijamedian kokoinen
lohkare jostakin järjestöpuolen muusta toiminnosta”, Leinonen sanoo.

Vuoden vaihtuessa AYY:n edustajisto ja hallitus
olivat myös vaihtuneet.

Edustajisto käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa, eikä hallitus voi tehdä yksin näin suurta
rahallista päätöstä.

uodelle 2020 siirryttäessä ja sen aikana
keskustelu siirtyi siitä, millaista opiskelijamediaa halutaan siihen, miten tehdä
sitä halvemmalla ja lopulta, että tehdäänkö sitä
ollenkaan.

Miettinen, joka on ollut molempien vuosien edustajistossa, uskoo vaihdoksen vaikuttaneen päätöksentekoon: “Jos samat ihmiset olisivat olleet
vetämässä selvityksiä ja työpajoja, en usko että
samanlainen [muutos] olisi ollut mahdollinen, että
keskustelu siirtyisi saman tien siitä et millainen
Aino olisi siihen että onko Ainoa ollenkaan. Se
saumakohta ja puolen vuoden selvitysvaihe siinä
välissä ehdottomasti kontribuoi tähän.”
~&~

Miettinen kuvailee tätä keskustelun ohjautumista
budjettikysymykseksi “kuperkeikkana”.
Hän ihmettelee: “Miksei tästä rahaongelmasta
puhuttu sitten paljon aikaisemmin, jos se nyt oli
se ratkaseva keissi?”
Hän huomauttaa, että alun perin selvityksissä
oli kyse opiskelijamedian toimintatavoista, eikä
paljon laajemmasta ja erillisestä kysymyksestä,
miten rahoitetaan ylioppilaskunnan toimintaa.
~&~
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Leinonen ei koe, että AYY olisi lähtenyt päätöksentekoon sillä ajattelumallilla, että Aino tultaisiin
lakkauttamaan ja että selvitykset tulisi tehdä vain
pakon takia.
“Mun tavoitteena on ollut se, että saadaan edustajistolle kaikki mahdollinen päätöksentekoon
tarvittava materiaali”, Leinonen huomauttaa.
“Oma suhtautumiseni opiskelijamediaan on ollut
aika neutraali siinä vaiheessa.”
Leinonen ei myöskään koe, että edellisen vuoden
tapahtumat olisivat sitoneet hallituksen käsiä
millään muotoa.
Päätöksessä ei Leinosen mukaan myöskään ollut
kyse siitä, että joihinkin Ainon juttuihin oltiin oltu
tyytymättömiä.
Keskustelussa huomioitiin kuitenkin talouden
lisäksi muun muassa opiskelijamedian arvo ja
rooli Aalto-yhteisössä: “Kaikki opiskelijamedian
itseisarvoon liittyvä keskustelu myös painoi vaakakupissa.” Lopullinen päätös oli kuitenkin ennen
kaikkea taloudellinen.
Leinonen ei allekirjoita väitettä siitä, että päätös
olisi runnottu läpi epädemokraattisen nopeasti.
“Läpi vuoden ollaan painotettu sitä, että syksyllä
ollaan tekemässä aiheesta periaatepäätöstä”,
Leinonen sanoo.

“Mun tavoitteena on ollut saada
edustajistolle kaikki tarvittava
materiaali.”

Hänen mukaansa edustajistoryhmillä oli pitkään
tieto hallituksen tahtotilasta ja reilusti aikaa esittää kysymyksiä.
“Mun on vaikeaa nähdä, miten AYY:n väki olisi
voinut tehdä valmistelun paremmin.”
~&~

Miettinen on samaa mieltä siitä, että päätöksenteossa edettiin AYY:n päätöksenteolle normaaliin
tahtiin. Toisaalta aikaa tehdä vastaehdotus oli
hänestä liian vähän, koska hallitus vaati vastaehdotukseen suunnitelmaa budjetoinnista, mikä on
kuitenkin iso vaade.
“Parissa kuukaudessa ei ole mahdollista ehdottaa
budjettileikkauksia kymmenien tuhansien eurojen
tasolla noin tuosta vaan”, Miettinen toteaa.
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Hänestä resurssikysymys olisi pitänyt mieluiten
tuoda esille jo vuoden alussa, jos se oli jo tiedossa.
Kun kysyimme Miettiseltä päätöksen demokraattisuudesta, hän toteaa: “Onhan sekin demokraattista, että jouduttiin meidän ryhmässä tunnustamaan, tai minä jouduin tunnustamaan itselleni
ja meidän ryhmälle, ettei ole mahdollista tuottaa
mitään vastaesitystä.”
Toisaalta hänestä ei ole ”ihan demokraattisten
ideaalien mukaista”, että yksimielinen päätös syntyi, koska pohjaesitykselle ei ollut vaihtoehtoa.
Koska vastaesityksiä hallituksen pohjaesitykseen
ei lopulta tehty, ehdotus Ainon budjetin lakkauttamisesta hyväksyttiin.
~‹›~

Mitä Ainon mukana menetettiin?

L

akkauttamispäätös pitkään jatkuneiden
selvitysten päätteeksi ei saa ketään haastatelluista hyppimään riemusta. Leinosen
mukaan päätöstä ei juhlittu, ja tunnelma edustajistossa oli sen jälkeen vakava.
”Jos olisi jokin toinen yhtä pitkäaikainen projekti
kyseessä, niin tuuletukset olisivat saattaneet olla
paikallaan”, hän jatkaa, mutta toteaa kuitenkin
olevansa tyytyväinen, että päätös saatiin tehtyä,
eikä ylioppilaskunta jää ”elämään limbossa” asian
suhteen.
”Se oli mielestäni ainoa vastuullinen päätös, jonka
pystyimme tekemään taloutemme ja resurssiemme
näkökulmasta”, hän toteaa. ”Totta kai kyseessä on
kuitenkin menetys, ja kaikki päätöksessä osallisena
olleet ymmärtävät vaihdannaiskustannukset.”
~&~

Miettinen toteaa oman lehden puuttumisen vaikeuttavan Aalto-yhteisön hahmottamista.
”Mä itse arvostin [Ainoa] aikanaan hyvin paljon,
koska [sen kautta] sai ulkopuolisen näkökulman
Aaltoon”, hän toteaa. ”Se oli tapa olla mukana
Aalto-yhteisössä.”
Hänen mukaansa Ainon mukana ylioppilaskunta
menetti ainoan toimijansa, jolla oli edellytykset
tarkastella Otaniemeä ulkopuolisesta näkökulmasta ja herättää kriittistä keskustelua opiskelijoiden keskuudessa.

”Jos tällainen toimija puuttuu,
AYY:n uskottavuus kärsii.”
”Opiskelijamedian jättämä aukko tuo
AYY:lle painetta viestiä paremmin.”
”Se oli tapa olla mukana
Aalto-yhteisössä.”
”Musta tuntuu hyvin harmilliselta, että tietääkseen
mitä Otaniemelle kuuluu, tökkäistäkseen kuumemittarin jonnekin tarkistaakseen onko asiat hyvin,
niin [sitä varten] on jäljellä enää kiltalehdet, Kylteri
ja järjestöjen oma viestintä”, hän sanoo.
Miettinen huomauttaa lakkauttamisen vaikuttavan myös Aallon opiskelijoiden näkemysten esille
saamiseen.
”Kyllä meiltä myös katoaa edunvalvonnasta palanen, kun meillä ei enää ole omaa äänenkannattajaa, joka voisi tuoda esiin aaltolaisten kohtaamia
ongelmia yhteiskunnassa”, hän sanoo ja jatkaa:
”Nyt pitää luottaa siihen, että asiat nousisivat saman tien jonnekin Hesariin, mikä taas on aina vähän sellaista, että no, siitä voi olla montaa mieltä”.

Ainon lakkauttamispäätöksen jälkeen puheenvuorot
Aalto-yhteisössä tosiaankin keskittyvät entisestään
AYY:n omalle viestinnälle, eikä tilanne ole heillekään
haasteeton. Leinonen viittaa ylioppilaskunnan kohtaamaan kritiikkiin sen toiminnan läpinäkymättömyydestä ja toteaa hallituksen pyrkivän tekemään vaikuttamisesta lähestyttävämpää ja ymmärrettävää.
”Opiskelijamedian jättämä aukko tuo AYY:lle
painetta viestiä paremmin siitä, mitä ylioppilaskunnassa tapahtuu, eli meidän pitää panostaa
viestintään”, hän sanoo ja kertoo hallituksen esittäneen 15 000 € lisää viestintään.
”Se tulee varmasti tarpeeseen, koska haluamme
[välittää tietoa siitä] miten yo-kunta toimii ja mitä
päätöksiä olemme tehneet.”

~&~

~&~

Ylioppilaslehden päätoimittaja Tuija Siltamäki
tuntuu täydentävän ajatuksen, kun häneltä kysyy
puhelimitse, mikä ylioppilasmedian merkitys opiskelijayhteisölle on.

Vaikka AYY:n omalla viestinnällä ja opiskelijajournalismilla on myös yhteisiä tavoitteita, on tärkeää
muistaa, että ne ovat toimintaperiaatteiltaan hyvin
erilaiset. Journalismissa tietoa pyritään tuottamaan riippumattomasti ja useasta näkökulmasta
esitettynä. Journalistisena julkaisuna Aino oli myös
sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita.

”Monia nuoria aikuisia koskevia kysymyksiä
käsitellään päämedioissa tosi keski-ikäisestä ja
keskiluokkaisesta näkökulmasta”, hän sanoo ja
kärjistää: ”Ymmärrettävästi 25-vuotiaan opiskelijan näkemys siitä, miksi nuoret eivät osta asuntoja, voi olla hyvin erilainen kuin 58-vuotiaan 5000
euroa kuukaudessa tienaavan toimittajan.”

Mäenmaa toteaa, että Ainolla oli valmius ja
velvoite tiedottaa lukijoille mahdollisista epäselvyyksistä ja väärinkäytöksistä, mikäli niitä olisi
ylioppilaskunnan toiminnassa ilmennyt.

Siltamäen vastauksissa nousee esiin huoli näkökulmien yksipuolistumisesta.

”Jos tällainen toimija puuttuu, AYY:n uskottavuus
kärsii.”

”Se mitä saatetaan menettää, on että tuotaisiin
erilaisia asioita ja näkökulmia esiin. On tervehdyttävää, että kaikki tieto ja näkökulmat eivät ole
yhden toimijan varassa. On siinä mielessä sääli,
jos sitä ei pidetä arvokkaana.”

Mäenmaan mukaan Ainolla oli arvoa myös koko Aalto-yliopiston ja opiskelijayhteisön imagon kannalta.

~&~

”Aalto on rohkea edelläkävijäyliopisto, ja tähän
kuuluu se, että viestinnässä on muutakin kuin Aalto
University -brändin kiillottaminen. Ylioppilaskunnan
parasta brändityötä ja edunvalvontaa olisi julkaista
mediaa, jonka se uskaltaa antaa olla itsenäinen.”
~&~
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Siltamäki toteaa bloggaajien ja
somevaikuttajien haastaneen
opiskelijamedian aseman opiskelijayhteisöjen tiedottajana,
mutta huomauttaa, että kaikki
tieto ei ole samanarvoista.

”Realistisesti konkreettisen
ylioppilasdemokratian kannalta
ylioppilasmedian merkitys on
ollut suurempi, kun ei ole ollut
erilaisia sosiaalisen median
kanavia, joissa tietoa voi myös
tuoda esiin”, hän sanoo, mutta
toteaa journalismin kuitenkin
olevan ”totuusbisneksenä”
ylivertainen.

”Monet lakkauttamisen puolesta
esitetyistä argumenteista eivät
kestä kriittistä läpivalaisua.”

”Millään muulla toimijalla ei ole
samanlaista intressiä käsitellä
asioita niin, ettei niitä käsitellä
jonkin toimijan eduksi, vaan
että niistä kirjoitetaan nostaen
eri näkökulmia. Toisin kuin
viestinnässä, jossa viestijä
pyrkii esittämään asian omasta
näkökulmastaan ja itselleen
edullisesta näkökulmasta, journalismi mahdollistaa asioiden
riippumattoman käsittelyn sekä
vastakkaisten ja eriävien näkökulmien esiin tuomisen.”
~‹›~

Opiskelijajournalismin arvo

S

iltamäki toteaa, että päättävät tahot voivat
käyttää valtuuksiaan haluamallaan tavalla,
mutta kritisoi lakkauttamispäätöksen perusteluja: ”Se mihin itse kiinnitin huomiota oli, että
Ainon lakkauttamisesta pitkään käydyssä keskustelussa perustelut olivat monin paikoin aika
hataria. Jos on selvä tahto, ettei journalistista
lehteä haluta tehdä, niin sen saa sanoa ääneen
ja se on ihan validi näkemys ja niin saa toimia,
mutta nyt nähdäkseni asiaa turhaan pitkitettiin
ja rahaa käytettiin erinäisiin selvityksiin, kun sitä
olisi voinut käyttää lehden tekemiseen. Monet lakkauttamisen puolesta esitetyistä argumenteista
eivät kestä kriittistä läpivalaisua.”
Siltamäen mukaan Ainon lakkauttamista on
vaikea olla tarkastelematta osana laajempaa
lehdistöä koskevaa ilmiötä, ja hän mainitsee
YT-neuvottelujen kuuluneen lehtitalojen arkeen jo
yli kymmenen vuoden ajan.
”Opiskelijakontekstissa se kertoo siitä, että ei
enää välttämättä ymmärretä tai haluta nähdä niitä
arvokkaita puolia, mitä näihin julkaisuihin liittyy,
mikä osittain johtuu myös siitä, että toimittajat ei
osaa sitä niin perustella”, hän sanoo.

Siltamäkeä turhauttaa ylioppilasmediaa koskevassa keskustelussa näyttäytyvä ymmärryksen puute
journalismin pelisäännöistä.
”Ei esimerkiksi ole lehdistön tehtävä toimia
yhteisöllisyyttä luovana kerholehtenä, se on eri
julkaisujen tehtävä. Se taas ehkä liittyy enemmän
sellaiseen yleiseen kehitykseen, jossa eri tekstejä
ei osata tai haluta tulkita tai lukea. Jos ajatellaan
vaikkapa miten vaikeaa satiirin ja huumorin välittyminen näyttää nykyään monille olevan, niin mun
mielestä se liittyy osaltaan myös tähän trendiin.”
~&~

Mäenmaa kertoo, että nyt kun lakkauttamispäätöksestä on jo kulunut jonkin aikaa, hänen tuntemuksensa Ainoa kohtaan ovat lähinnä haikeutta.
”Ainon lopettaminen tuntui pahalta, sen takia että
olin tehnyt sitä parhaani mukaan ja laittanut itseni
todella likoon, samoin kuin kirjoittajat ja muut
työntekijät”, hän sanoo.
”Tietenkin siinä heräsi kysymyksiä, olenko epäonnistunut, mitä tein väärin? Myös suuttumuksen
tunteita, mikä on inhimillistä sillä todella välitin
siitä asiasta. Aallon opiskelijana se tuntui siltä,
että jaaha, nyt meillä onkin sellainen koulu.”
~‹›~
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Mitä seuraavaksi?

E

dustajisto on keskustellut vaihtoehtoisista
tavoista opiskelijamedian toteuttamiseksi
läpi lakkauttamiseen johtaneen prosessin.
Esillä ovat olleet niin täysin vapaaehtoisuuteen
pohjautuva Aino kuin osana Ylioppilaslehteä
toimiminen.
Kysymykseen jälkimmäisestä Siltamäki toteaa,
että virallista Ylioppilaslehden näkemystä ei
ole vielä olemassa ja että erilaisia vaihtoehtoja
kartoitetaan. Laadukkaan vapaaehtoismedian sen
sijaan hän toteaa olevan ajatuksena kiva mutta
epärealistinen.
”Jos on sellainen julkaisu, jonka on tarkoitus
ilmestyä säännöllisesti ja olla hyvä, niin ei sitä
pysty oikein vapaaehtoisvoimin tekemään”, hän
toteaa.
”Eihän oleteta, että mitään muutakaan työtä
tehtäisiin jatkuvasti vapaaehtoisesti. Palkkaamisessa on sekin hyvä puoli, että silloin saadaan
yleensä parempia ja motivoituneempia tekijöitä,
mikä puolestaan tekee julkaisusta paremman ja
arvokkaamman yleisölle.”
Näkemys on helppo allekirjoittaa. Vapaaehtoistyön luonteeseen kuuluu se, että sen tekijöillä
on laajat vapaudet sen suhteen, miten ja kuinka
paljon työtä milloinkin tehdään.
Säännöllisesti julkaistavan journalistisen laatulehden tuottaminen ei ole varsinaisesti mitään
sunnuntaipuuhastelua, jota voisi tehdä opiskelun
ohessa. Työtä nimittäin riittää. Laadukkaiden
artikkeleiden kirjoittaminen, taittaminen ja julkaisu
sekä lukijakunnan saavuttaminen eivät ole helppoja
tehtäviä, etenkin jos haluaa saada kuuluviin myös
niitä, jotka eivät ole yhteisössä valmiiksi äänessä.
Jos sen lisäksi pitäisi vielä kirjoittaa kandia, dippaa
tai gradua ja saada laskuharjoitukset palautettua
ajoissa, on käsillä varsin mahdoton yhtälö.
~&~

Tämän lisäksi vapaaehtoistyö on usein riippuvainen yksittäisistä tekijöistä; se että lehdellä olisi
tekijänsä yhtenä vuonna ei tarkoita, että niitä olisi
seuraavana vuonna.
Sekä Miettinen että Leinonen toteavat, että lopullisesti ohi keskustelu opiskelijamediasta ei ole.
Miettinen kertoo Vihreämmän Aallon selvittäneen
viime kuukausien aikana vaihtoehtoja jatkolle, ja
Leinosen mukaan AYY:llä on valmisteilla pitkän
tähtäimen taloussuunnitelma, jonka avulla voidaan saada arvio siitä, milloin ja millaisin toimenpitein opiskelijamedian tuottamiseen olisi taloudelliset edellytykset.
Helppoa opiskelijajournalismin henkiin herättäminen ei tule olemaan. Julkaisutauko ja pitkittynyt
keskustelu osoittivat, että aihe on vaikea, eivätkä
Ainon kohtaamat haasteet todennäköisesti unohdu hetkessä. Taloustilanteillakaan ei ole tapana
muuttua yhtäkkiä maagisesti paremmiksi, joten
todennäköisesti ylioppilaskunnan täytyisi miettiä
prioriteettejaan uudestaan, mikäli se haluaa taas
tuottaa lehteä.
Opiskelijamedian vastustajat tuskin katoavat minnekään, ja uusien projektien aloittaminen on aina
vaikeampaa kuin vanhojen säilyttäminen.
Aino ei siis ole lopullisesti kuopattu, mutta sen
takaisin tuominen vaatii tahtoa.
~Ω~
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runoja
runoja
runoja

runoja
runoja
runoja
runoja
runoja
runoja
runoja
runoja
runoja
runoja
kuvittelin kaiken hyvyyden maailmassa,
mutta ilman kauneutta.
ja,
vaikka en uhraisi
yhtäkään punaista veripisaraa,
edes sadasta sinikyynelestä,
se ajatus kauhistutti.
en voisi tyytyä paratiisipuutarhaan,
jossa kukat eivät tuoksu,
enkä voi tehdä kärrynpyöriä
kevyellä ruumiillani.
toisaalta,
jos ainoa paratiisi
olisi vailla taivaansineä,
olisiko se niin surullinen,
että saisi sinensä kyynelistä?
mutta niitä kyyneliä en halua!
ne kyynelet ovat sinisiä vain paperilla.
oikeat kyynelet, joita tarvitaan
kastelemaan paratiisin punaisia ruusuja,
ovat onnen kyyneleitä.
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Aallot lyö rannan kiviin
yksinäistä kuisketta
Ihmiset lipuu äänettä toistensa ohi;
kuu valaa niiden kasvot kylmällä valolla
Mä laitan valot pois,
istun lattialle katsomaan
sälekaihtimien välistä
Kerrostalojen ikkunoista kajastaa
tuhansien pienten maailmojen hehku

Liikuta sun silmiä nopeemmin ja nopeemmin
Vasemmalle, oikeelle, kiinni ja auki
Heilu edestakas,
anna kohinan sotkea sun hiukset
Huuda mulle sanoja,
mä huudan sulle niitä samoja
Hengitä,
sisään ja ulos
Mä hengitän samaa ilmaa
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Kvantti suosittelee

Juoksureitit
Otaniemen
lähistöllä
O

len opiskeluaikanani juossut kolmet juoksukengät puhki ja kerron nyt muutamasta valitusta suosikkireitistäni. Juoksu ei suinkaan ole
vain kuntoilua vaan mielen virkistystä ja siksi reitin
tarjoamalla luonnolla ja kaupunkimaisemalla on suuri merkitys. Hyvä reitti opettaa juoksijalle kerta kerran
jälkeen jotain uutta, se tarjoaa uusia rakennuksia ja
uusia oikopolkuja, joista ottaa selvää.
Reittien pituudet vaihtelevat viiden ja 30 kilometrin
välillä. Mielestäni pitkille yli kymmenen kilometrin lenkeille on järkevää ottaa vesipullo ja ehkä matkakortti
kaiken varalta mukaan. Suuri osa reiteistä on enimmäkseen päällystettyä tietä, mistä monet eivät pidä.
Siihenkin ajan kanssa tottuu.
Tässä jutussa annetut reittien pituudet ovat lähinnä
viitteellisiä – reitit tarjoavat loputtomasti variointimahdollisuuksia ja kaikkien aloitus- ja lopetuspisteeksi
(pois lukien kolme viimeistä metroa hyödyntävä reittiä) on oletettu Jämeräntaipaleen liikenteenjakaja.
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E

nsimmäinen reittimme on Otaniemen ympäri
kiertäminen. Tämän reitin säännöllisesti juoksemalla olen pysynyt kärryillä niin A Blockin, Dipolin
kuin Raide-Jokerin rakennustyömaiden edistymisestä.
Pituutta reitillä on 4.5 kilometriä. Monipuolisen reitin
varrelta löytyy monenlaista maisemaa ja rakennusta,
eikä teekkarin tarvitse poistua mukavuusalueeltaan.

V

aivattoman ja nopean lenkin saa tehtyä myös
kiertämällä Lehtisaaren. Saarta kiertävästä reitistä iso osa on ilahduttavasti päällystämätöntä
kevyen liikenteen väylää. Laajalahti, Seurasaarenselkä
ja Keilalahti tarjoavat viehättävät urbaanit merinäköalat. Pituutta reitille tulee arviolta 5.5 km.

P

idemmän reitin saa jatkamalla Kuusisaaren
kautta Meilahteen ja sieltä Seurasaareen. Itse
Urho Kekkosella oli voimakkaan toimijuuden
vuosinaan tapana lähteä Tamminiemestä Seurasaareen lenkkeilemään. Saaresta löytyy mm. ympäri Suomen koottuja eri aikakausien rakennuksia esittelevä
ulkomuseo sekä portaat, joissa Kekkosella oli tapana
testata, kuinka korkealle hän pystyi loikkaamaan (hän
pääsi portaalle kuusi, itse en ole uskaltanut hypätä kolmatta porrasta korkeammalle).

Kartta 1: Laajalahti ja lähisaaret
Saaresta löytyy monia risteileviä polkuja, joten jokaisesta lenkistä voi tehdä erilaisen. Huonona puolena
siirtymä saareen Otaniemestä on yksitoikkoinen. Pituudeksi lenkille tulee noin 12 km.

M

yös Laajalahden kiertävä reitti on mitä parhain lenkkeilyyn. Matkan varrelta Maarilta ja
Elfvikin luontotalon läheltä löytyy lintutornit,
joista voi bongailla lintuja ja kesäisin lehmiä. Laajalahden rannasta hyvä kaistale on suojeltua, mikä näkyy rikkaana eläimistönä ja linnustona – matkalla voi
tavata erinäisiä Bambin lähisukua olevia hirvieläimiä,
jäniksiä eikä liito-oravan näkeminen olisi sekään tavatonta. Kerran itse näin lenkillä maailman söpöimmän
mäyränpoikasen.

Täältä voi jatkaa idyllisesti esimerkiksi Leimuniityn,
Silkkiniityn ja Anna Sinebrychoffin kujan kautta takaisin Otaniemeen. Matkaa tulee 8.5 km. Matkan varrella
voi ihmetellä niin Keilanimen toimistokolosseja ja työmaita, Tapiolan 1950 luvun puutarhakaupunkimaista
kaupunkisuunnittelua kuin Alvar Aallon suunnittelemaa Otaniemen vesitorniakin. Erittäin monipuolinen
ja kaunis reitti, josta noin puolet on päällystämätöntä.

M

Helsingin puolelta löytyy korkeuseroja Munkkiniemestä sekä kaupunkimaisempaa osuutta. Reitin pituus on
13 km ja arviolta puolet siitä on päällystämätöntä.

yös kaakosta ja etelästä löytyy kiehtovia reittejä. Yksi suosikkireittini on kulkea Keilaniemen rantaa ja juuri ennen kuin on Hanasaaren kautta päätymässä Helsinkiin, tehdä u-käännös ja
kulkea Karhusaaren rantaa, ja jatkaa sieltä kiertämään
Otsonlahtea ympäri.

M

ikäli Helsingin puolelle poikkeaminen ei pelota voi jatkaa Keilanimestä Länsiväylää pitkin
Lauttasaareen ja sieltä kiertää Kaskisaaren ja
Lehtisaaren kautta takaisin Otaniemeen. Monet sillat
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Kartta 2: Kiehtova Kaakko
tekevät reitistä tunnelmallisen. Lisäksi avoimella, suurimman osan rannassa kulkevalla reitillä näkee auringon nousut ja laskut hyvin, ja myös kaukana näkyviä
kaupungin valoja on mukava katsella. Reitillä joutuu
kulkemaan pitkä matkan länsiväylän viertä pitkin,
mikä on ainoa reitin miinuspuoli. Pituutta on 8 km ja
siitä suurin osa on päällystettyä.

L

auttasaaresta ei ole pakko kääntyä vaan se voi
kiertää. Saaren ihmisten väitetään olevan erityisen onnellisia. Juostessa voi itsekin ajatella
rauhassa mukavia asioita, sillä työstettävää riittää 20
km. Saaresta löytyy sekä päällystettyä että päällystämätöntä osuutta ja sen merenrantaa ja puistoja pitkin
on oikein mukava kulkea.

L

auttasaaresta voi myös jatkaa syvemmälle Helsinkiin ja kiertää koko Seurasaarenselän. Hietaniemen hautausmaalla voi bongailla kuuluisien
ihmisten hautamuistomerkkejä. Muiden pidempien
reittien tavoin kaupungin paikkojen tuntemus kasvaa
tämän reitin avulla. Meilahdesta ja Töölöstä löytyy ko-
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meita kallioita, joilla voi haukata happea lenkin puolessavälissä. Reitin pituudeksi tulee 20 km.

K

un Otaniemi lähialueineen on koluttu läpi, kannattaa hypätä metroon. Espoon rantaraitti tarjoaa huikean merellisen juoksureitin. Päällystetyt ja päällystämättömät osuudet vaihtelevat reitin
varrella. Koko komeuden kokeakseen voi esimerkiksi
mennä metrolla Matinkylään (kunhan uusia asemia
aukeaa, pääsee metrolla vielä kauemmas), juosta sieltä Soukkaan ja sieltä hissuksiin raittia seuraillen palata
Otaniemeen.
Matkan varrella voi katsella kuinka rikkaat ihmiset
elävät Espoon rannikolla ja haaveilla edes diplomi-insinöörin palkoista. Paikoitellen reitti kulkee rannassa
olevien suurten yksityisten tonttien läpi halkoen ne
kahteen osaan. Soukassa voi käydä ihastelemassa
maisemia Kasavuoren näköalakalliolla, joka kohoaa
40 metrin korkeuteen. Kautta reitin meri ja saaristo
tarjoavat ihastuttavat maisemat. Kokonaispituudeksi
esitetylle reitille tulee suunnilleen 30 km, mutta lyhy-

Kartta 3: Metron mahdollisuudet
empänäkin reitistä saa oikein mukavan.

M

utta kulkee metro myös itään. Siellä voi esimerkiksi hypätä metrosta Kulosaaren asemalla, kiertää Kulosaaren ja jatkaa Mustikkamaan
kautta Kalasatamaan, suunnata sieltä luoteeseen, ylittää Koskelantietä ja Hakamäentietä pitkin Pasilasta
lähtevä raiteet, kulkea kaunista Pikku Huopalahden
rantaa Munkkiniemeen ja palata tuttujen Kuusisaaren
ja Lehtisaaren kautta takaisin Otaniemeen.
Matkalla ihmeteltävää tarjoaa mm. arabialaistyyliin
rakennettu Irakin suurlähetystö Kulosaaressa, Suomen korkeimmat kerrostalot Kalasatamassa ja monet
muut erikoiset rakennukset pitkän reitin varrella. Pituutta tulee noin 20 km.

I

tä-Helsinkiin asti ei ole pakko mennä vaan voi jäädä jo vaikka Helsingin yliopiston kohdalle ja suunnata sieltä etelään Kaivopuistoon muistelemaan
vanhojen hyvien aikojen Wappuja. Kaivopuistosta voi
jatkaa esimerkiksi Ruoholahtea kohti Merisatamanrantaa pitkin tai palata pohjoisemmas ja kulkea Bulevardia pitkin itään samalla lallatelleen mielessään
”Bulevardi Polysteekkiin menotie on suora…”, ja tien
päässä Hietalahden torilla ihmetellä vanhaa Teknillisen korkeakoulun päärakennusta.

arkkitehtuurista kiinnostuneelle pääkaupunkia halkova reitti tarjoaa eniten katseltavaa.

E

dellä mainittujen reittiehdotusten lisäksi voi lenkkeillään huvikseen etsiä esimerkiksi kaikki Ursan
aurinkokuntapienoismalliin kuuluvat planeetat.
Mallin aurinko sijaitsee Pajamäessä, pari kilometriä
Otaniemestä pohjoiseen, ja malliin kuuluva Pluto taas
sijaitsee Hanasaaressa Otaniemen eteläpuolella.
Lisää tietoa mallista saa googlettamalla ”Ursa aurinkokuntamalli”.

T

oinen etenkin kesällä lenkeille sopiva bongailukohde on pääkaupunkiseudulla sijaitsevat
vesipostit, joista voi täyttää juomapullon lenkin
aikana. Lisää tietoa niistä saa googlettamalla ”HSY
vesipostit”.
Karttapohjat: Maanmittauslaitoksen Karttapaikka
-palvelu. https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

Monien siltojen ylittämän Ruoholahden kanavan viertä
on hyvä palata Lauttasaaren kautta Otaniemeen. Matkaa tulee 13 kilometriä. Rakennuksista, historiasta ja
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Katsaus KILTALAISten
alkoholinkäyttöön
M

arinoitua, ryystää, avata joulukalenteri, ottaa hapanta, ottaa kuppia, vetää perseet
olalle, bönthöö, korkata pari Bischofshofenia, vetää dokaa, kupittaa, kellottaa, alkkomahooli,
vetää keittoo, dokaa, tissuttelee, nauttinut muutakin
kuin kansalaisluottamusta, melkoisessa tuiskeessa,
humeli, seipäissä, sooseissa, tiutautillintallin, binissä/bineissä, flänässä, huppelissa, ihan balst, ihan
vitun skuigelii, intoksikoitunut, tuubassa.
Alkoholista puhutaan paljon eri sanoilla ja tavoilla.
Kvantti koki kuitenkin tarpeelliseksi selvittää, kuinka kiltalaiset todella kuluttavat alkoholia ja suhtautuvat siihen. Selvitys toteutettiin anonyymillä kyselyllä, joka koostui 30 kysymyksestä ja johon saatiin
vastauksia 79 kiltalaiselta.
YTHS on tehnyt korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksia, joissa on selvitetty muun muassa alkoholinkäyttöä. YTHS:n sivuilta löytyy selvityksiä vuosilta
2000-2016 neljän vuoden välein. Voidaan siis olettaa,
että lähiaikoina ilmestyy myös tämän vuoden YTHS:n
tutkimus, johon olisi relevanteinta viitata, mutta artikkelin kirjoitushetkellä tutkimuksen tuloksia ei vielä
ole saatavilla. Siksi nostamme tässä artikkelissa tutkimuksen Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus
2016 tuloksia muutamassa kohdassa vertailun ja laajemman kontekstin vuoksi.
YTHS:n vuoden 2016 terveystutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoista 9% ovat raittiita. Yliopisto-opiskelijoista raittiita oli 10% ja teknillistieteellisten opiskelijoista 9,0%. Kyselyyn vastanneista 17,7 prosenttia ei
juo lainkaan alkoholia. Selvitimme lyhyesti vastaajien
käyttötottumuksia frekvenssin ja määrän avulla.

Kyselyyn vastanneita: 79

Korkeakouluopiskelijamiehistä 14 % kuului runsaasti
alkoholia kuluttaviin ja naisopiskelijoista 10% YTHS:n
vuoden 2016 terveystutkimuksen mukaan. Puolet
naisista ja kolmannes miehistä olivat vähän alkoholia
käyttäviä. Suurkuluttajia puolestaan oli miehistä 2,0 %
ja naisista 1,4 %. Humalahakuisesti alkoholia käyttivät
30 % miehistä ja 36 % naisista. Annoksina tämä tarkoitti vähintään 7 miehillä ja 5 naisilla. Kvantin selvityksen perusteella kiltalaisista 25% käyttävät alkoholia
humalahakuisesti. Eriteltynä miehistä 24% ja naisista
37% juovat humalahakuisesti.

Käytän alkoholia...

Selvitimme myös yleisimpiä syitä juoda, sekä olla juomatta. Vastaajista 67% kertoi juovansa sosiaalisen tilanteen vuoksi, 60% juhliakseen ja 49% koska pitävät
kyseisestä juomasta.
Raittiista vastaajista 88% kertoi syyksi raittiudelle, että
eivät koe alkoholin juomista tarpeelliseksi. Terveydelliset syyt vaikuttivat 65% päätökseen ja 59% kertoi, ettei
halua menettää kontrollia.

Kokemus omasta alkoholinkäytöstä verrattuna kolmeen kiltalaisten sidosryhmään
Vastausten perusteella omassa kaveriporukassa alkoholinkäyttö on useimmiten hyvin samanlaista tai vähäisempää. Keskivertokiltalaiseen verrattuna neljäsosa kokee juovansa enemmän, reilu neljäsosa saman verran,
vajaa neljäsosa vähemmän ja viidesosa huomattavasti
vähemmän. Keskiverto-opiskelijaan verrattuna puolestaan kolmasosa kokee juovansa huomattavasti vähemmän, reilu neljäsosa vähemmän, reilu neljäsosa ei koe
merkittävää eroa ja 17% kokee juovansa enemmän.
Kukaan vastaajista ei koe juovansa huomattavasti
enemmän kuin keskiverto Aallon opiskelija, vaikka verrattuna omiin kavereihin ja kiltalaisiin muutama prosentti kokee juovansa huomattavasti enemmän. Havaitaan siis, että kaveriporukassa juomisen koetaan
olevan eniten samanlaista, killassa mielipide jakautuu
tasaisemmin, mutta Aallon tasolla koetaan, että itse
juodaan vähemmän. Voidaan siis olettaa, että kiltalaiset kokevat killassa juotavan vähemmän alkoholia kuin
Aallossa yleisesti.

Vastaajien ajatuksia alkoholinkäytöstä tapahtumissa
” Itse oon aika hyvä olemaan välittämättä siitä että tapahtumissa kannustetaan juomaan, mutta kyllä sen
huomaa että alkoholi on merkittävässä osassa tapahtumissa. Esimerkiksi sitseillä lavalla tapahtuva juominen on mun mielestä vähän mautonta koska silloin juominen laitetaan erityiseen asemaan, vaikka tapahtuma
olisi muuten onnistunut ottamaan holittomat huomioon
hyvin. ”
” Tapahtumien ympärillä on usein hype ”mennään dokaamaan”. Tämä on mielestäni ok, jos alkoholia käytetään suhteellisen harvakseltaan ja suhtautuminen alkoholiin on terve. Uskon, että paljon on myös tapauksia,
joissa alkoholin käyttö ei ole kurissa ja ”dokauskeissejen” siivellä mennään purkamaan esimerkiksi pahaa
oloa. ”
” Eniten häiritsee humaltuneiden teekkareiden usein törkeä käytös. Alkoholin juominen opiskelijatapahtumissa
on usein yksipuolista ja tylsää; jaksetaan vain jotenkin
kaataa tyhjällä vastalla olut toisensa jälkeen kurkusta
alas. ”
” Lähes kaikki opiskelijatapahtumat joita ei ole erikseen
alkoholittomaksi asetettu, vähintään päättyvät ”dokaamiseen”. Itse en koe humaltunutta ilmapiiriä miellyttävänä, joten häivyn paikalta aikaisemmin kuin muut tai
en saavu ollenkaan paikalle. ”
” Huonosti holittomaksi taipuva tapahtumatyyppi on
baarikiertely. Hyvällä porukalla tapahtumassa voi olla
verrattoman hauskaa, mutta kun viidenteen pepsiin kyllästyneenä tilaa 4 eurolla shotin vettä, alkaa baarien holittoman tarjoilun monotonisuus harmittaa. ”
” [Kroketti-] konklaavin kesäliigaan on näennäisesti
mahdollista tulla holittomana, mutta pelin rakentuessa
vahvasti humalatilan alentaman keskittymiskyvyn ympärille, tuntuvat alkoholittomat juomat hieman huijaukselta. ”
” Kaikki bileet ovat omasta mielestä selvänä aika kelvotonta ajanvietettä. ”
” Sitseillä tulee juotua muihin tapahtumiin verrattuna
eniten, sillä itse menuunkin kuuluu jo useampi juoma.
Juominen myös onnistuu helposti syömisen ja laulamisen lomassa pöydässä istuen, kun taas esim. smökkibileissä ei koko ajan jaksaisi kävellä ja tanssia tölkki
kädessä. ”
” Tapahtumissa, joissa alkoholia ei myydä tai tarjoilla
tulee usein juotua vähemmän siksi, että alkoholia ei
välttämättä ole itsellä paljoa mukana. ”
” Useimpiin tapahtumiin voi osallistua yhtä hyvin juomatta, mutta joskus holittomana tuntuu, että tämä sotii
jonkin verran tapahtuman konseptia vastaan. Esimerkiksi juomapeleihin voi osallistua vedellä, mutta tällöin
pelistä katoaa tietyllä tapaa voiton tai häviön ehto. Sisällöksi jää ainoastaan itse peli, joka joissain tapauksissa (beer pong, kimble) voi olla itsessään ihan hauska,
mutta toisinaan (bussikuski, metsästyspeli) aika pelkistetty. ”

Top 3 tapahtumatyyppiä,
joissa kiltalaiset useimmiten humaltuvat.
Prosenttiluku kertoo, kuinka moni vastaaja kertoi
useimmiten humaltuvan kyseisessä tapahtumassa
1. Sitsit

48 %

2. Mökkiviikonloput
kavereiden kanssa
3. Smökkibileet

33 %
32 %

jotka kannustavat eniten juomaan.
Prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osuus vastaajista
koki tapahtumatyypin kannustavan juomaan edes
vähän.
1. Sitsit

66 %

2. Juomapelit
(kuten beer pong)
3. Smökkibileet

62 %
52 %

Fuksivuoden kokemuksia alkoholinkäytöstä
” Fuksin näkokulmasta valtaosa on sellaisia tapahtumia
ollut missä ei oikeastaan ole kannustetty yhtään juomaan. TK-sitsit poikkeus! Mutta korona varmaan tähän
vaikuttanut paljon... orientaatioviikolla olisin jopa toivonut että olisi ainaki ollut ilmapiiri niin päin että ok myös
juoda, se kuitenkin itselle helpottaa uusiin ihmisiin tutustumista ja rentoutumista. ”
” Alkoholiin tottumattomana ensimmäinen ilta Kiljavalla
oli suorastaan ahdistava, kun ympärilläni melkein kaikki
joivat. ”
” Suoraa edellytystä ei tule mieleen, mutta sellaisia ”rivien välistä” -tilanteita on suhteellisen paljon. ”
” Erityisesti orientaatioviikosta jäi fiilis että mitä, luulin
että yliopistossa juodaan ja juhlitaan paljon, ja kun näki
että muut killat siellä bilettää niin olo oli että ilmeisesti
fyysikkokiltalaiset eivät sitten juhli samallatavalla ja se
kyllä harmitti. ”
” Kilta on mielestäni aika hyvin tuonut esiin ettei koskaan ole pakko juoda jos ei halua, ja tämä on toteutunut
myös käytännössä. Valtaosa kiltalaisista kuitenkin juo
ihan kunnolla, jolloin ei välttämättä tunne olevansa niin
samanlainen kuin muut kiltalaiset. Sille ei oikein voi mitään. ”
” On vähän ikävää, että teekkareilla on edelleen sellainen maine, että kännätään koko ajan. Itselleni oli mukava yllätys huomata, että vaikka kännäystapahtumia
järjestetään paljon, alkoholittomia tapahtumia järjestetään ainakin yhtä paljon. ”

Vastaajien ajatuksia alkoholinkäyttöön liittyvästä
sosiaalisesta paineesta

Vastaajien ajatuksia muiden alkoholinkäytön
aiheuttamista tunteista

” Ehkä tämä on vaan sitä että on villeimmät fuksidokaukset takana, mutta tuntuu yleisesti että ryyppäyksestä on oman opiskeluni aikana (viimeiset 5v) tullut
vähemmän cool. ”
” On lähinnä omasta päästäni kiinni, että koen ”pakkoa”
juoda. Alkoholi laskee kynnystä tutustua uusiin ihmisiin
ja moneen kaveriin olenkin tutustunut bileissä. Joskus
en kuitenkaan huomaa sitä rajaa, minkä jälkeen humala
ei enää ole hauskaa, ja sitten viimeistään seuraavan aamun olo kertoo, että meni yli. ”
” Jos joku tarjoaa juoman, niin en välttämättä kieltäydy
vaikka en ajatellut juovani niin paljon kyseisenä iltana. ”
” Vain hyvin harvoissa tilanteissa paine tulee muualta
kuin omasta päästä. ”
” Oletus on usein, että kaikki juovat, ja kohtuu usein, että
juodaan nimenomaan humalahakuisesti. ”
” Jos tosi moni ei juo lainkaan niin ei sitten itsekään oikein viitsi juoda. ”
” Ikinä ei ole painostettu juomaan enemmän tai vähemmän sanan varsinaisessa merkityksessä. Tottakai joskus jyrkemmissä nousuissa on kaveri vetänyt hihasta,
ettei homma mene ihan yli. ”
” Monesti sitä tulkitsee erilaiset tilanteet siten, että tähän kuuluu holi koska aina ennenkin on kuulunut. Jos
vaikka jossain rastikiertelyssä on juomavaihtoehtona
holiton ja holillinen, niin useimmiten tuntuu että se holi
on ”ainoa oikea”. ”
” Niissä porukoissa, joissa olen aikaa viettänyt, ei onneksi ole tullut vastaan yhtään painostusta juomiseen.
Päinvastoin, suhtautuminen holittomuuteen on ollut
ymmärtävää ja kannustavaa, joskus jopa ihailevaa. ”

” Holittomien keskuudessa tulee usein fiilis, että he tuomitsevat juomista tai humalassa olemista. ”
” Hyvien tyyppien kanssa on kivaa riippumatta siitä
onko lasissa vettä vai Koskenkorvaa. Jos molemmat
juovat, voi arvostelu heikentyä ja ei-niin-hyvän tyypin
kanssa voi tulla paremmin toimeen. ”
” Holittomuus ei haittaa koskaan. Välillä kavereilla menee selvästi yli, mikä luonnollisesti on omasta näkökulmasta (selvänä/hyvin lievässä hiprakassa) työlästä.
Silloin tulee vähän vaivaantunut olo, koska kokee että
joutuu pitämään huolta kavereista, kun oikeasti vain haluaisi bilettää itse. ”
” Välillä vähän epämiellyttävää jos joku on todella humalassa ja itse ei ole. Koen myös, että seksuaalisen
häirinnän vaara on suurempi jos porukka on todella humalassa. ”
” Jos kaikki ympärillä ovat juomatta niin siinä tuntee itsensä helposti ulkopuoliseksi kun huumorintaju muuttuu hieman lepsummaksi humalassa. Samoin tietenkin
toisin päin. ”
” Itseäni ei haittaa yhtään jos jotkut eivät juo, tietysti välillä tulee kännissä muita ”rohkaistua” juomaan, mikä ei
kyllä ole kauhean fiksua, aamulla vähän harmittaa. ”
” [Muiden juominen] haittaa vain, jos oma juominen
eroaa muiden juomisesta. Parempi juoda juuri samalla
tavalla kuin muut. ”

”Hyvien tyyppien kanssa on kivaa riippumatta siitä, onko lasissa vettä vai Koskenkorvaa.”
” Yleensä tapahtumissa joissa ei juoda tai juodaan
kohtuudella on turvallisempi ja rennompi olo. Se onko
oman juomisen eroaminen haitta, riippuu käytännössä siitä miten avoimesti muut suhtautuvat. Kavereiden
kanssa saattaa joutua sanomaan aika aggressiivisesti
ettei kiinnosta tänään juoda, mutta kun se on sanottu
niin asia on selvä ja ymmärretty. Jos itse juo jotain mutta muut ei, niin ei ketään ole varmaan haitannut. ”
” Ei haittaa mikään. Kännissä oleville on kiva jutella vaikka ei olisi itse kännissä. ”
” Sitseillä (varsinkin hiukan sivistyneemmillä) joskus
miettii olisko se loppuilta nautittavampi kokemus jos
siellä muutkin jois vain sitsien hintaan kuuluvat juomat
plus ehkä pari ekstraa. ”
” Mielestäni selvästi enemmän vaikuttaa se, millaisia
ihmisiä ympärilläni olevat tyypit ovat. En haluaisi olla
ainoa, joka juo, mutta omaan fiilikseeni vaikuttaa eniten
se, onko ympärilläni olevilla ihmisillä myös hauskaa, joivat he tai eivät. ”
” On mukavaa, jos joku muukin ei juo. ”
” Kännipäissään on yllättävän hauskaa keskustella sellaisen ihmisen kanssa, jolla aivotoiminta on vielä täysin
tallella. ”

Vastaajien ajatuksia alkoholinkäytön vaikutuksista
sosiaalisiin suhteisiin sekä omaan ja muiden
hyvinvointiin
Yli puolet vastaajista kokevat, että alkoholinkäyttö ei
vaikuta sosiaalisiin suhteisiin. Suurin osa alkoholia
käyttävistä vastaajista kertoo sen haittaavan ajoittain
muun muassa väsymyksen ja huonon voinnin vuoksi.
Kolmasosa alkoholia juovista vastaajista kokee, ettei
alkoholinkäytöllä ole vaikutuksia omaan hyvinvointiin,
18% taas kokee sen tukevan omaa hyvinvointia ainakin
joissain määrin. Pieni osa kokee alkoholin haittaavan
arkielämää.
” Vaikea sanoa, onko kokonaismäärä noussut, mutta
juomistapa muuttunut intensiivisemmäksi ja säännöllisemmäksi, eli kun juodaan niin juodaan enemmän. Itse
juomista voi tapahtua harvemminkin. ”
” Juon sitseillä selvästi enemmän kuin normaalisti,
joten sattuneesta syystä juominen on jäänyt vähemmälle. Ei ole myöskään huvittanut juuri muutenkaan
juoda. ”
” Pääsykoestressi+korona lisäsi kalsarikännejä. Syksyllä tullut kyllä juotua vähemmän kuin tavallisesti. ”
” Usein juon alkoholia vain tapahtumissa, joten tapahtumien väheneminen vähensi myös alkoholin käyttöä. ”
” Oma alkoholinkäyttöni on pienentynyt merkittävästi,
kun niin paljon tapahtumia on peruttu. Terveyden kannaltahan tämä on tosi hyvä juttu, mutta sosiaalisten ja
muutenkin iloista mieltä aikaansaavien tapahtumien
pudotus käytännössä nollaan ja harmittanut ja tehnyt
oloa välillä yksinäiseksi. Kaipaan tosi paljon normaalia
opiskelijaelämää. ”
” Alkoholia on kulunut selkeästi harvemmin nyt poikkeustilan aikana, sillä tapahtumia on ollut paljon vähemmän. Toisaalta sanoisin, että olen juonut sitten kerralla
enemmän kuin aikaisemmin. ”

”OMAAN FUKSIRYMÄÄN EI MUODOSTUNUT
KAVERISUHTEITA, JA OSASYY VOISI HYVINKIN
OLLA ETTEN JUO JA ETTÄ LÄHDEN TAPAHTUMISTA AIKAISEMMIN KOTIIN.”

” Olen huomannut suuria negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiin silloin kun tilanne on muutenkin huono. Esim
eron jälkeen, depressiivisen jakson aikana tai kun on
raskasta koulussa. (En siis nykyään juo noina aikoina yhtään). Sen sijaan hyvinä aikoina koen alkoholin
mukavana lisänautintona ja siis todellakin rajallisesti
nautittuna jopa positiivisena tekijänä. ”
” Koen tapahtumien, jossa laskuhumalassa aamuyöllä
bondaillaan vaikuttavan hyvinkin positiivisesti sosiaalisiin suhteisiini. ”
” Fyysiseen hyvinvointiini juominen ei vaikuta sen
kummemmin kuin satunnaisen huonosti nukutun yön
muodossa. Tällöin voi kuitenkin ajoittaa muutenkin
lepopäivän krapulapäivälle, ettei treeniä jää välistä.
Liikaa juodessa seuraavana päivänä ei välttämättä saa
mitään hyödyllista aikaiseksi tai tekeminen on vähintään tehottomampaa. Toisaalta tasapainossa alkoholittoman sosiaalisen toiminnan kanssa alkoholi tarjoaa
vastapainoa opiskelulle ja tekee elämästä mieluisampaa. ”
” Monet uudet sosiaaliset kontaktit tapahtumissa ovat
syntyneet alkoholin vaikutuksen alaisena. Vaikea kuitenkin arvioida oliko alkoholilla merkittävää vaikutusta
tilanteeseen. ”
” Viskilasillinen tai lasi hyvää olutta lievittää huomattavasti stressiä ja auttaa koulutehtävien kanssa. ”
” Kerralla yli neljä annosta tai pari annosta jo parina
päivänä peräkkäin heikentävät jo hyvinvointia. ”
” Kostean illan jälkeinen krapula yleensä pilaa koko
seuraavan päivän ja aiheuttaa näin harmitusta ja morkkista siitä, että näin on taas päässyt käymään. ”
” Omaan fuksirymään ei muodostunut kaverisuhteita,
ja osasyy voisi hyvinkin olla etten juo ja että lähden
tapahtumista aikaisemmin kotiin. ”

”Aktiivisimpina opiskeluvuosina alkoholinkäyttö ja erityisesti valvominen ovat tehneet arjesta raskaampaa,
kun on esim. vujuviikonlopun jälkeen aloittanut väsyneenä uuden viikon. Myös arki-iltoina olevat bileet rikkovat normaalia rytmiä. Koen kuitenkin, että olen saanut
niistä tapahtumista enemmän irti kuin menettänyt, sillä sosiaaliset kontaktit ovat niin tärkeitä. Toki välillä on
tullut myös mentyä dokaamaan, vaikka se ei olisi ollut
siinä tilanteessa järkevää. ”
” Humalassa tulee joskus sanottua tyhmiä tai ilkeitä
asioita kavereille ja poikaystävälle. ”
” Ns. dokauskeissin jälkeiset pari päivää ovat käytännössä aina väsymyksen ja huonon voinnin takia aivan
liian epäproduktiivisiä. Tämän lisäksi joko darramasennus tai vieroitusoireet kavereista iskevät pahasti seuraavana iltana, eikä mikään tunnu hetkeen hyvältä. ”
” Yhdessä vaiheessa sitä tuli juotua aivan liikaa jopa
tiedottomaan tilaan asti. Se on sellainen tila, jota en
halua kokea, mutta sitä tuli koetettua aivan liian usein.
Aloin käsittelemään tilannetta ja mm. terkkarikäynneillä
toin asian esille. Sain tukea omiin ajatusprosesseihini
ja mielestäni olen saanut parannettua tilannettani merkittävästi. ”
” Vaikka juon todella vähän, olen sitä mieltä että ihanteellisesti en joisi ollenkaan. Eli vaikka en ole huolissani
ja mielestäni alkoholinkäyttöni on terveellistä, minua
harmittaa odotukset juomisesta. Taisin kans vastata
että paineet juoda on tosi vähäiset, mutta oikeesti mua
silti haittaa, että on usein painostusta juoda. ”
” Joskus vaikuttaa siltä, että kaveri juo vain näyttääkseen muille. Silloin huolestuttaa se, että juoko kaveri
piilottaakseen ongelmiaan tai eikö hänellä ole kontrollia
alkoholinkäytön kanssa. ”

” Kaveri on humalassa ihan erilainen kuin selvänä ja juo
monta kertaa viikossa pieniä annoksia. En yhtään pidä
siitä ihmisestä, joka kaveri on humalassa. ”
” Kaverit juovat joskus harvoin itsensä niin huonoon
kuntoon, että telovat itsensä jotenkin. Tästä heille huomauttaminen on vaikeaa, koska annoksina mitattuna
juon reilusti enemmän kuin he, eivätkä he sen takia ota
minua tosissaan. ”
” Seuraavan illan masennus ei ole vielä pysyvästi vaikuttanut psyykeeseen, mutta huolettaa, että kaiken muun
lisäksi se vielä vetää pidemmälle pinnan alle. ”
” Pelkään, että joskus en sitten osaakaan lopettaa juomista ajoissa, ja tapahtuu jotain inhottavaa. Näin ei ole
vielä koskaan käynyt, mutta muutaman kerran on ollut
lähellä. ”
Lopuksi
Artikkelin kirjoitushetkellä kiltaan kuului 661 jäsentä.
Kysely julkaistiin killan keskustelukanavalla Fyysikkokilta, jolla on 497 jäsentä. Kyselyyn saatiin 79 vastausta.
Avoimiin kenttiin saatiin noin puolelta vastaajista vastauksia. Kyselyn julkaisualustan ja aiheen takia, sekä
kyselyn tulosten perusteella on mahdollista, että kyselyssä ovat yliedustettuina kiltalaisista kiltatoiminnassa
aktiivisimmat, alkoholittomat ja naiset killan koko väestöön verrattuna.
Tätä selvitystä tehneet toimittajat toivovat, että vastaavia selvityksiä tehtäisiin lisää, sillä vastaajat kokivat
aiheen mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Työn alla onkin
jatkoartikkeli, joka koostuisi kiltalaisten haastatteluista
aiheeseen liittyen.

Kipparit suosittelee

Otaniemestä ja ulkomaailmasta löytyy yhtä sun toista kivaa tekemistä koulun ja kiltatoiminnan ohella. Me
kipparit keräsimme teille, etenkin fukseille, ideoita esimerkiksi illan tai viikonlopun viettoon!

KIRJAT:

- Aki Ollikainen: nälkävuosi (lyhyt, toisin kuin nimi voi antaa olettaaa, lisäksi
todella kauniisti kirjoitettu)
- Khaled Hosseini: Tuhat loistavaa
aurinkoa
- Tove Jansson: Muumipappa ja meri.
Toimii hyvin myös äänikirjana. Muumit on viisaita.
2,60
- studio kipsari (siellä tapaa aina fyssalaisia,
jostain kumman syystä)
- täffän lohi ja spagu ofc

PALKKAPÄIVÄ:

- Wiskarila, Kivenlahdessa. Käytiin kerran
Sirpan kanssa -- tosi hyvä.
- Fat Ramen, Hietalahden kauppahallissa
ihana tunnelma!
- Pizzan ystävälle Puttes’, via tribunali, daddy
green’s
- Tacoja Eerikinkadun Pueblosista.

MUUTA:

-Seurasaari - lenkille, uimaan, vanhoja
suomalaisia rakennuksia. Kekkosen
hyppyportaat!
-Silkkiniitty ideaali
alue jos jonkinlaiseen
pelailuun ja hengailuun
-Tapiolan Allas -talvella jääpuisto
-EMMA taidemuseo
-Metro Areenalla
PUS-Hockeyn ottelut
- Geokätköily!
-Tampere.

TV:

LEFFAT:

-Temptation island
-Beautiful Mind
Suomi
-Eurovision (meemiar-Paradise hotel Sverige
voa)
-Gossip Girl
-Aalto-dokumentti
-Yle Areena: Huume-Suo- DocPoint festari.
men historia
Dokumentteja joka
tosi hyvä neliosainen dokulähtöön, kandee
menttisarja huumeiden käytön
ostaa vaikka
historiassa Suomessa!
kaverin kanssa
sarjalippu

OTANIEMI:

- kävely Villa Elfvikiin kaakaolle lintutornille!
- Kahville Tarvaspään kahvilaan. Pyöräile
laajalahden kivan ulkoilualueen ja Villa
Elfvikin läpi Akseli Gallen-Kallelan
asuinpihaan. Piipahda museossa,
jos aikaa!
- Suuntaa Unisportille. Halvalla
esim sulkapallokenttiä, ryhmäliikuntaa ja kuntosali
- Krokettia missä vaan
viheriöllä, ks. edellisestä Kvantista säännöt
-AYY yhdistykset järkkää erilaisia kursseja ja
muuta tekemistä
https://www.ayy.fi/fi/
yhdistyslistaus
- Saaristolautta Espoon edustan saaristoon, suoraan Otarannasta! Auki vain kesäaikaan.
-Väreen kahvila
Cafetoria hyvää banaanikakkua ja uskomattoman maukkaita
suklaakeksejä.
-Kylän olohuone ja
muutama kaveri hyvä
leffa -tai kokkailuilta
starterpack
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todellakin
paska maa?

Seppo Räty on suuri Suomalainen filosofi, urheilija sekä erityisesti kansankuva. Hän on painautunut koko kansan mieliin

erityisesti kilta-aktiivi-influecer-uransa (1987-1997) aikana saavuttamiensa suurten saavutusten saattelemana. Räty on esitellyt taitojaan woimailussa, toisinaan seipäänheitossa sekä luonut lukuisia ikivihreitä samaistuttavia quoteja. Yksi näistä tunntetuimmista
ja iskostuneimmista quoteista käsittelee muun muassa erästä eurooppalaista liittotasavaltaa, jonka laatua hän arvosteli sangen
kriittisesti hävittyään Stuttgartin MM-finaalissa vuonna 1993. Vaikka tämän ikonisen hahmon analysoinnista riittäisi woimailupuolella tutkittavaa esimerkiksi suhteessa RBMK-orkesterin konserteissa, lähti Kvantti tutustumaan tämän vakuuttavan arki-influencerin
tunnetuimman lauseen sisällön akkuraatiotasoon.
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Luodakseen mahdollisimman hyvän pohjan väitteen tutkimiseksi, päätti Kvantti uhrata yhden tomittajistaan kenttätutkimukseen.
Tämä toimittaja tutki kyseistä liittotasavaltaa Rädyn ikivihreiden quotejen saattelemana.

Kuluttajakyselyiden pohjalta tehtyjen analyysien valossa
Kvantin lukijakunnan havaittiin nojaavan
huomattavasti opiskelijoiden muodosta
maan segmenttiin. Tämän takia kvantin
toimittajakaarti lähti tarkoutusperäisesti tutki
maan yhtä kyseisen liittotasavallan osavaltion
alla toimivaa yliopistoa - Münchenin teknillistä
yliopistoa.
Kvantin toimittajan tekemien ensimmäisten havaintojen mukaan oli syytä epäillä, oliko kyseinen ylioppilaitos ylipäätään
olemassa. Tähän päädyttiin, sillä kampusalueelle meneminen oli kiellettyä ja juuri mitään infformaatiota opintosuoritusten käytännöistä ei ollut julkaistu vielä
viikkoa
ennen opintojen alkua.
Myöhemmin kvantin kokenut tutkijakaarti totesi että koulu oli olemassa,
mutta sen viestintä- sekä on-site palvelut
olivat totuttuun nähden puutteellisia.
Syytä tähän ei kvantin toimittajatiimi onnistunut vielä tässä vaiheessa keksimään.

Toisena merkittävänä kiinnostuksenkohteena Kvantti arveli
olevan paikallisen kulinaristisuuden. Suomessa on Kvantin
toimittajatiimin käsityksen mukaan totuttu syömään usein
opiskelijaravintoloissa ja hyvin harvoin muualla.
Toimitustiimi kävi useita kertoja kokeilemassa paikallisen
ruoka- ja juomakulttuurin antimia. Harmillisesti juuri millään
kerralla eivät ravintoloiden ovet auenneet, sillä kvantin toimituksen saaman tiedon mukaan myös Suomesta tuttu covid19 oli päässyt leviämään eteläiseen Baijeriin.
Muutamasta onnistukuitenkin muutamia
joiden perusteella
kulmakivet pyssiin pöytiin tunja

neesta kerrasta havaittiin
konsistentteja tekijöitä,
ruoka- ja juomakulttuurin
tyttiin identifioimaan. Perinteitui kuuluvan hyvin vahvasti liha
Kvantin tekemän analyysin
mukaan, ei koulusta tuttua
lautasmallia juuri noudatettu.
Yleisin havainto ruoasta oli
kuitenkin se, etteivät ravintolat
tai edes ruokakaupat olleet juuri ikinä
auki.

Juomakulttuurin puolesta Kvantin toimitus oli
saanut ennakkotietoa ainakin edullisesta ja kelvosta oluesta. Huhut osoittautuivat oikeiksi, sillä
Kvantin tekemien havaintojen mukaan erityisesti
olut oli sangen edullista ja hyvää. Ns Craft-beer tarjonta sen sijaan oli huomattavan heikkoa, sillä suljettujen ravintoloiden sekä toisinaan aukinaisten kauppojen mainos- ja hyllytilan veivät vaaleat lagerit. Viinin
ystäville tuntui olevan erityisesti tarjontaa ravintoloissa,
jossa lasillisen hinta ei usein koostunut useasta numerosta.

Alhainen hintataso sekä korkea laatu koski myös alkoholittomia juotavia, joita sai erityisesti ruokakaupoista hyvinkin
soveliaaseen hintaan.
Sama ilmiö extrapoloitui oikeastaan kaikkeen, jota ravintona voi kuvitella nauttivansa. Ravinto oli keskimäärin erittäin
edullista, josta muutamana daattapointtina pitakebab 3,50€,
olut ravintolassa 3,50€, napolilainen pizza 10€ ja pullo viiniä
ravintolassa 12€. Hinnassa on kuitenkin aina hintansa, sillä
harmikseen Kvantin toimitus joutui oppimaan käteisen merkitysen kantapään kautta. Matkavinkkinä annetaankin suositys käteisen käyttämiseksi, vaikka sen käyttö niin muinaista
onkin.

Monelle Saksa näyttäytyy Euroopan autovaltiona. Tämä voi
jossain pitää paikkansa, mutta Kvantti ei varsinaisesti huomannut merkittävää eroa Suomeen vaan pikemminkin päin
vastoin. Münchenissä aniharva tuntui omistavan auton, ja
julkisen liikenteen välineet olivat ensiluokkaisia.
Opiskelijoille jopa tarjotaan oppilaskuntamaksun yhdeydessä
ilmainen joukkoliikenne. Käyttöaika tälle on kuitenkin loogisesti juuri silloin kun sitä akateemisissa merkeissä vähiten
tarvitsee, eli klo 18-06.
Yhteiskäyttöautot eivät havaintojen mukaan olleet osoittautuneet liian heittotuottoisiksi sillä niitä oli tarjolla rutkasti. Myös
Suomessa tutut tierit, eli eläimet, olivat hyvin suosittuja, ja
niitä saattoi löytää jopa oheisen kuvan mukaisesti mopojen
muodossa.

Seppo Rädyn ikivihreää kriittisesti kenttätutkimuksella murtamaan lähtenyt Kvantin ammattitoimittajauno ei löytänyt erityistä mainittavaa
kyseisen eurovaltion laadusta. Vaikka kyseinen ’line’ ei Rädyn
ainoa ’roasti’ kyseiselle maalle ollutkaan, ei muidenkaan
letkautusten perää pystytty eksaktisti todentamaan.
Erityishuomiona kvantti havaitsi paikallisen kulttuurin loistavan suuresti poissaolollaan ilmeisen globaalin pandemian
kourissa. Valtionhallinnon asettamat rajoitukset eivät ole vain
suosituksia, vaan linjauksia, joiden rikkominen on jossain
määrin kriminalisoitu. Tästä huolimatta covid-19-tilanne oli
selvästi pahenemaan päin ja rajoituksia tunnuttiin väistelevän
laillisuuden rajoissa kaikin mahdollisin keinoin.
Yliopisto-opinnot kärsivät selvästi e.m. pandemiasta, eivätkä
yliopiston henkilökunnan puutteelliset digiresurssit tuntuneet
todellakaan olevan sillä tasolla kuin ne olisivat voineet. Huomattavaa oli myös kaiken informaation epämääräisyys, sillä
moodle(lue: MyCourses)-palvelun tarjoama kurssi-info oli
useimmiten heikoin lähde tietojen selvittämiseksi. Ilmeisesti
korona oli Saksassa onnistunut myös palauttamaan 1900-luvulta tutun paperisen kommunikoinnin, sillä faksia lukuun
ottamatta kaikkia muita antiikkisia atk-paperi-rajapinnan laitteita käytettiin suuresti.
Kaikkiaan, Saksa ei tuntunut olevan Rädyn esittämän kritiikin arvoinen paikka. Heikkouksia löydettiin, mutta samalla
havaittiin myös lukuisia Suomessakin elämää parantamaan
kykeneviä tekijöitä.

VITUTUSTISKI
RAKAS PÄIVÄKIRJA,
Tänään minua vituttivat seuraavat asiat:
- Aino
- ihmiset jotka sanovat gifu eikä sisu
- vihervassarit
- Kokkarit
- yhdys_sana_virheet
- Kun boomer-kansanedustajani kommentoi exlankonsa kissakuvia Twitterissä. Sori mua
ei kiinnosta sun surullinen keski-ikäinen
yksityiselämä, voitko kertoa vaikka niistä
päätöksistä joita olet tehnyt siellä
eduskunnassa vai äänestinkö sua jotta
sulle maksetaan 5000€/kk turhanpäiväisestä
Twitter-avautumisesta?
- Se että alko on kiinni satunnaisina
uskisten pyhäpäivinä
- Se että juoppojen olemassaolo
rajoittaa oikeuttani ostaa punaviiniä
lähikaupasta keskellä yötä
- Se että olen itsekin juoppo
- Se että kellareista on aina ferra loppu
- Se Mörkö, joka piileskelee sänkyni alla ja eräänä päivänä
putkahtaa sieltä esiin ja mörähtää “Asiasi on loppuun käsitelty”. Vaan eipä
lopu Mörön asia siihen, Mörkö avaa vaatekaapin oven ja oven takana onkin mörköjen maa
johon hän minut raahaa vaikka taistelen vastaan – mörköjen maassa odottaa oikeat työt
ja harrastukset, veroprosentti nousee 30%:een ja vie puolet palkankorotuksesta. Muut
möröt kyselevät ‘mites onko teillä jo asuntolaina’ ja ‘millos teillä tanssitaan häitä’?
Mörkömaassa töitä tehdään 9-17 ja muuten elämässä ei ole sisältöä, sillä kaikki nuoruuden
hauskat vapaaehtoisharrastukset jäivät vaatehuoneen oven toiselle puolen. Ryyppäämään
ei voi lähteä muuten kuin perjantaina, sillä aamuisin pitää olla virkeänä töissä eikä
mörkötoimistolle sovi mennä viinanhajuisena. Kymmenen vuoden tyhjyyden jälkeen saatkin
taas elämäsi vapaaehtoishomman, joka vie jokaisen yön ja jokaisen illan, mutta josta ei
pääsekään eroon vuoden jälkeen vaan sitä pitää jaksaa seuraavat 18 vuotta. Mörkö hymyilee
myötätuntoisesti ja sanoo ’ei hätää, Semilörsissä voit vielä löristä muiden väsyneiden
setien kanssa työajalla’ ja hymyilen helpotuksesta sillä se on totta, eikä kukaan tuomitse
ollenkaan koska se on setien normalisoima keino pitää kiinni teekkarivuosista, sediltä
sedille, kuin hyväntekeväisyystoimintaa johon muutamat nykyajan nuoretkin kontribuoivat
joskus hyvää hyvyyttään. Mörkö ottaa kädestäni kiinni ja vie minut oven toiselle
puolelle, eikä paluuta ole. Ehkä jonain päivänä kurkkaan taas mörköjen maasta takaisin
Otaniemimaahan, huudan ‘kukkuu’ ja tuona päivänä ferrapullot ovat kellareissa täynnä,
maailma on palannut raiteilleen ja hetken voin tuntea oloni taas teekkariksi, pää täynnä
sumua seikkailujen viedessä Otaniemen sopukasta toiseen kunnes marraskuinen aurinko nousee
ja ryömin oven kautta takaisin mörköjen maahan.
- Se että Ari voittaa aina pepun
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Jouluisia askarteluvinkkejä
Virittäydy joulun tunnelmaan askartelemalla itsellesi tai
kaverillesi kauden upeimmat koristeet

Tonttulakki karvakamulle
Tarvikkeet: Punaista ja valkoista lankaa,
virkkuukoukku
Lyhenteet: ks = kiinteäsilmukka
1. krs: Tee langasta rengas ja virkkaan renkaaseen 3 ks (3s)
2. krs: Tee jokaiseen silmukkaan 2 ks (6s)
3. krs: Virkkaa jokaiseen silmukkaan 1 ks (6s)
4. krs: Virkkaa 1 ks, virkkaa 2 ks silmukkaan, toista vielä kaksi
kertaa (9s)
5. krs: Virkkaa jokaiseen silmukkaan 1 ks (9s)
6. krs: Virkkaa 2 ks, virkkaa 2 ks silmukkaan, toista vielä kaksi
kertaa (12s)
7. krs: Virkkaa jokaiseen silmukkaan 1 ks (12s)
8. krs: Virkkaa 3 ks, virkkaa 2 ks silmukkaan, toista vielä kaksi
kertaa (15s)
9. krs: Virkkaa jokaiseen silmukkaan 1 ks (15s)
10. krs: Virkkaa 4 ks, virkkaa 2 ks silmukkaan, toista vielä
kaksi kertaa (18s)
11. krs: Virkkaa jokaiseen silmukkaan 1 ks (18s)
12. krs: Virkkaa 5 ks, virkkaa 2 ks silmukkaan, toista vielä
kaksi kertaa (21s)
13. krs: Virkkaa jokaiseen silmukkaan 1 ks (21s)
14. krs: Virkkaa 6 ks, virkkaa 2 ks silmukkaan, toista vielä
kaksi kertaa (24s)
15. krs: Virkkaa jokaiseen silmukkaan 1 ks (24s)
16. krs: Virkkaa 7 ks, virkkaa 2 ks silmukkaan, toista vielä
kaksi kertaa (27s)
Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Halutessasi voit lisätä lakkiin tupsun tai vaikkapa kulkusen.

Jouluista tuoksua kotiin
Tarvikkeet: Appelsiini, kokonaisia neilikoita
1.
2.
3.

Työntele neilikoita appelsiiniin.
Aseta appelsiini pöydälle.
Nauti tuoksusta.

1.

Himmeli
Tarvikkeet: Pillejä, lankaa, parsinneula

Peruskuutio
1. Leikkaa pilleistä 12 kappaletta 4 cm pituisia palasia. Leikkaa langasta noin 85 cm pituinen pätkä.
2. Pujota lanka neljän palasen läpi ja sido neliöksi (kuva 1).
3. Pujota lankaan kaksi pillin palasta. Vie lanka neliön alimpaan kulmaan ja kieritä ympäri. Pujota lankaan kaksi pillin palasta. Vie lanka neliön ylimpään kulmaan ja kieritä ympäri. Nyt kuutiolle on muodostettu
runko (kuva 2) ja seuraavaksi lisätään poikkipalat.
4. Vie lanka yhden pillin läpi kuution keskilinjalle. Pujota lankaan pillin palanen.
Vie lanka seuraavan kuution keskilinjalla olevaan kulmaan ja kieritä lanka
ympäri (kuva 3).
5. Toista tämä vielä kolme kertaa niin että kuutio on kokonainen. Vie lanka
pillin läpi kuution ylimpään kulmaan ja solmi langanpäät.

2.

Voit muodostaa kuutioista esimerkiksi ketjuja yhdistämällä useamman peruskuution.

Punottu paperisydän

3.

Tarvikkeet: Kahta eriväristä paperia, sakset,
viivoitin, lyijykynä, harppi
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Taita paperi kaksinkerroin. Tee 8 cm x 9cm suorakaide
siten että taite tulee lyhyemmälle sivulle.
Piirrä harpilla puolikas ympyrä suorakaiteen päälle. Jaa
suorakaide neljään yhteen suureen osaan piirtämällä
viivoja 2cm välein (kuva 1). Leikkaa kappale irti, leikkaa
myös viivoja pitkin.
Leikkaa toinen kappale samoin.
Aseta kappaleet päällekkäin. Ota valkoisen kappaleen
ensimmäinen suikale ja pujota se läpi värillisen kappaleen ensimmäisestä suikaleesta.
Seuraavaksi pujota valkoisen kappaleen suikaleesta läpi
seuraava värillinen suikale (kuva 1). Toista kunnes olet
pujotellut ensimmäisen suikaleen kokonaan.
Aloita seuraavan valkoisen suikaleen pujottelu siten,
että viet sen läpi värillisen suikaleen (kuva 2). Toista
pujottelua, kunnes sydän on valmis (kuva 3).
Halutessasi voit liittää sydämeen vielä ripustuslenkin
leikkaamalla paperista 2 cm x 18 cm pituisen suikaleen.
Kiinnitä ripustuslenkki liimaamalla se sydämen sisäpintoihin.

3.

1.
2.

