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Pääkirjoitus

Se iski, kun olin Pariisissa ensimmäistä kertaa. Olin samana kesänä täyttänyt 
14 vuotta. Asuimme viikon vuokralla yksiössä, jossa keittiö ja suihkukoppi oli-
vat samassa huoneessa. Vessa oli käytävällä, eikä kahdeksanteen kerrokseen ol-
lut hissiä. Mutta ranskalaiselta parvekkeelta näki koko kaupungin kattojen yli, ja 
aamiaiseksi syötiin joka aamu patonkia briejuustolla ja marmeladilla. 

Katselin metrossa ihmisiä, jotka lueskelivat kirjoja ja olivat matkalla töihin. Pik-
kukaupungin kasvattina (kyllä Joensuuta voi mielestäni maailman mittakaavas-
sa pikkukaupungiksi sanoa) minusta tuntui epätodelliselta, että nämä ihmiset 
ihan oikeasti elävät elämäänsä tässä valtavassa metropolissa. Pienessä päässäni 
päätin, että jonain päivänä muutan itsekin tällaiseen metropoliin, ja olen yksi 
näistä tyynistä ihmisistä metrossa.

Metropolista ei oikein voi mielestäni vielä Helsingin kohdalla puhua, vaikka 
yksi metrolinja löytyykin. Mutta muutin kuitenkin pois kotikaupungista, sinne 
jääminen ei vain kerta kaikkiaan ollut vaihtoehto. Jokin veti pois, vaikka sinän-
sä synnyinkaupunkiani rakastankin. Ajatus sinne asumaan jäämisestä vain tun-
tui tukahduttavalta. Kaipa jokin samanlainen vetää ihmisiä vaihtoonkin, halu 
nähdä ja kokea jotain erilaista. Tietenkin halu nähdä kaikki ihmeelliset monu-
mentit, maisemat ja rakennukset, mutta ennen kaikkea se, miten muualla ele-
tään arkea. 

Tähän numeroon olemme koonneet osakuntalaisten tarinoita vaihto-opiske-
lustaan. Itselläni tuo suuri hyppy tuntemattomaan on vielä edessä, ja niin on 
monella muullakin osakuntalaisella. Toivonkin, että lehdestä löytyvät vaihdon 
kokeneiden osakuntalaisten ajatukset, kokemukset ja vinkit olisivat tuleville 
vaihto-opiskelijoille avuksi ja inspiraatioksi oman vaihdon suunnitteluun. 

Antoisia lukuhetkiä ja parasta kesää ikinä toivottaen,

Iris
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olla, että kun sitten säästetään, säästetään 
juuri sieltä – tutkimuksesta ja opetuksesta 
– mistä ei missään nimessä saisi koskaan 
säästää, jos Suomelle halutaan menestyk-
sekäs tulevaisuus? Mitenmitenmiten? On 
selvää, että köyhät kyykkyyn on pelkkää 
poliittista ideologiaa. Onhan se kamalaa, 
että köyhille annetaan ilmaista rahaa, kun 
kaikki menee kotimaiseen kulutukseen 
ja parantaa paikallisten yritysten tilaa.

Kuraattorikauttani on nyt takana noin 
neljä kuukautta. Voin sanoa, että tämä on 
osakunnan ylivoimaisesti hienoin virka. 
Menoa ja meininkiä riittää niin omassa 
osakunnassa kuin edustustehtävissä, ko-
kouksissa ja illanistujaisissa muualla. En 
ole eläessäni koskaan juonut yhtä paljon 
kuohuvaa kuin tänä keväänä. En ole myös-
kään koskaan ennen edustanut osakuntaa 
kolmea päivää putkeen frakki päällä. Se 
on sekä hienoa että kamalaa, ja kunnia-
maininta aivan käsittämättömistä pirskeis-
tä kuuluu Öffenille. Kaiken kuohuvan juh-
linnan keskellä olen myös havainnut, että 
todella pidän yhteisten asioiden järjestämi-
sestä, hoitamisesta ja miettimisestä. Tähän 
mennessä yhteiset asiat ovat koskeneet lä-
hinnä osakuntaa. Maailman pelastaminen 
on aiemmin jäänyt pubipöytiin niin kuin 
meistä useimmilla, sillä johonkin todella 
tärkeään mukaan heittäytyminen on tun-
tunut Kyösti Pöystin tapaan liian nololta. 
Pöystin – joka elää jossain muodossa kai-
kissa 20-35-vuotiaissa –  mielestä osakun-
tatoimintaakin sitoutuminen on luulta-
vasti naurettavaa. Ehkä Pöysti vielä joskus 
ymmärtää, että elämässä on tärkeämpiäkin 
päämääriä kuin nolouden välttäminen.

Ennen maailman pelastamista on kui-
tenkin kesä. Minä vietän sen töissä Sa-
nomatalossa, mutta yritän ehtiä tärke-
ysjärjestyksessä 1) Ilosaarirockiin,  2) 
Itäsuomalaisille kesäjuhlille 15. elokuuta, 
3) Bob Dylanin keikalle Pori Jazziin, 4) 
KO:n kesäretkelle, joka järjestetään luul-
tavasti 9.-10. elokuuta Ilomantsissa ja 5) 
Tervahöyryristeilylle 24.-27. heinäkuuta. 
Älkää unohtako ottaa yhteyttä! Jos jonkin 
toivon kuluneena keväänä käyneen selväk-
si niin sen, että kunnon pippaloita en jätä 
koskaan väliin. Erinomaisen hyvää kesää 
ja erityisesti kesäistä mielentilaa kaikille.

4

Pekka Torvinen

”Maailman paras näyttelijä näyttelee itse-
ään, ja näytellessään itseään se näyttelee 
näyttelijää. - - Se tappaa aikaa, täyttää ti-
laa, tuottaa rahaa jollekin. Se mainostaa, 
kusettaa, lupaa eikä annakaan. Se ei pysty 
kuitenkaan itseään muuksi muuttamaan –
vinoon kasvanutta puuta ei saa oikenemaan.”

Tuomari Nurmio tietää eikä pelkää saar-
nata. Minäkin olen tämän kevään aikana 
oppinut, että tiedän sittenkin aika mones-
ta asiasta aika paljon. Olen ymmärtänyt, 
että koulutukseni valtiotieteellisessä tie-
dekunnassa ei ole mennyt aivan hukkaan. 
Pitkään luulin, että lähestulkoon jokaisella 
korkeakouluihmisellä täytyy olla suun-
nilleen samanlaiset tiedot yhteiskunnasta 
ja siitä, kuinka järjestelmä toimii. Viime 
aikoina ystävien ja kavereiden kanssa kes-
kustellessani olen kuitenkin huomannut, 
että näin ei lainkaan ole. Olen havainnut, 
että valtsikka on opettanut minulle taidois-
ta kenties tärkeimmän: halun ottaa asioista 
selvää itsenäisesti. Juuri nyt lukulistallani 
on mm. Fernand Braudelia ja Thomas Pi-
kettyä unohtamatta tietenkään suomalais-
ten Lauri Holapan ja Jussi Ahokkaan uutta 
kirjaa ”Rahatalous haltuun”. Asiaproosan 
lisäksi en voi elää ilman kaunokirjallisuut-
ta, mutta sen lukemiseen ei koskaan tunnu 
olevan riittävästi aikaa. Voiko arkkityyp-
pisempää ensimmäisen maailman kor-
keakoulutetun eliitin ongelmaa enää olla?

Valtsikan suomilla tiedoilla olen myös 
päässyt saarnaamaan tämän kevään aika-
na erityisesti nykyisen hallituksemme ka-
tastrofaalisen surkeasta talouspolitiikasta. 
Kataisen ja Urpilaisen julistaminen patalu-
hiksi selällään keittiön lattialla juhlien jat-
koilla ei ehkä ole tehokkain tapa vaikuttaa, 
mutta tämä kevät ja aina vain uudet säästö-
päätökset ovat panneet vihaksi. Miten voi 
olla, että kun Suomen valtio voi nostaa uut-
ta lainaa ennätyksellisen halvalla, hallituk-
sella on kamala kiire vähentää lainanottoa? 
Miten niinkin yksinkertainen asia kuin se, 
että yksityinen ja julkinen sektori eivät voi 
säästää samaan aikaan ilman että kansanta-
lous kärsii, ei mene huippupoliitikoillem-
me ja -virkamiehillemme päähän? Miten 
voi olla, että medialle säästöjen oikeutta-
miseksi kelpaa kehäpäätelmä ”säästää on 
pakko, koska on pakko säästää”? Miten voi 

Q-palsta
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Janne Kangaskesti

Jaaritelma
Viime aikoina fasismi-korttia on paiskottu pöytään kovin kirjavissa peleissä, joiden 
säännöt muuttuvat yhtä mittaa. Kannan siis oman korttini pakkaan, vaikka osaltani 
asia jääkin vain ajatusten oikomiseksi paperille.

Fasismi on kansalliskiihkoa, jossa oma maa ja kansa ovat aina oikeassa. Se on suoran 
toiminnan ja vahvojen, määrätietoisuutta ilmentävien johtajien ihailua. Siihen kuuluu 
olennaisesti oman ryhmän ulkopuolelle suljettavien tahojen demonisoiminen. Ulos-
päin suunnatulla vihalla ja uhkien maalailulla on helppo luoda yhtenäisyyttä oman ryh-
män sisällä. Ei ole merkittävää, mitä pahaksi koettua ryhmän ulkopuolella on. Sille voi 
antaa minkä tahansa nimen. Kommunismi, juutalaiset, kapitalismi, anarkismi, ”ryssät” 
– tai fasismi itse käy ulkoisen uhan nimitykseksi siinä missä mikä tahansa muukin. 
Ulkona on toiseus, mutta omassa ryhmässä on vikaa vain ulkoisen vaikutuksen vuoksi.

Fasismi on helppo vaihtoehto. Kukaan ei mieluusti myönnä olevansa väärässä. Kukaan 
ei usko lähimmäisistään pahaa yhtä vähin todistein kuin vieraista. Ei vaikka lähim-
mäiset olisivat imaginaarisia – kuten on laita kansakunnan tapauksessa. Kansakuntaan 
kuuluttaessa koetaan yhteenkuuluvuutta ihmisten kanssa, joita ei ole koskaan tavan-
nut. Helpompaa on myös vaimentaa eriävät mielipiteet eristämällä tai väkivallalla, vah-
van johtajuuden tai oman ryhmän edun suoman mandaatin turvin, kuin kärsivällisesti 
oman näkemyksensä perustelemalla ja kompromisseja neuvottelemalla. 

Onko vaikkapa kirkolla suuri valta yleiseen mielipiteeseen? Häikäilemättömän johtajan 
on helpompi miehittää kirkon johto salaisen poliisin väellä Breguet-rannekelloineen 
kuin antautua dialogiin itsenäisen instituution kanssa. Samaan aikaan fasismin lumoi-
hin langenneet kansalaiset eivät edes halua huomata ongelmia valta-asetelmassa. Fakta 
ei valitettavasti itsessään usein riitä vakuuttamaan, sillä ihminen ei ole pohjimmiltaan 
puhtaan rationaalinen olento. Esitystapa ja -konteksti vaikuttavat enemmän kuin ku-
kaan meistä haluaa omalta osaltaan myöntää.

Euroopan vakautta uhkaa jälleen valtiollinen fasismi. Olisi suotavaa, että ne joilla on 
valta vaikuttaa tekevät parhaansa välttääkseen aseellisten kriisien muodostumisen ja 
kärjistymisen. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä vain antamalla myöten tahoille, jotka eivät 
tule saatuihin myönnytyksiin tyytymään, vaan pyrkivät aina työntämään rajoja edem-
mäs. Poliitikkojen päättämättömyyden taustalla on roima annos yritysmaailman pelko-
ja siitä, mitä tapahtuu tehdyille investoinneille, kansainväliselle kaupalle tai esimerkiksi 
kotimaahan suuntautuvalle turismille jos aidosti konkreettisiin päätöksiin päädytään. 
Valitettavasti maailma on monin osin häikäilemätön, eikä usein voi valita ratkaisua, 
jolla välttää sekä lyhyt- että pitkäaikaiset seuraamukset. 

Fasismilta on kyettävä sulkemaan pois aggressiiviset vaihtoehdot määrätietoisesti. Yhtä 
lailla määrätietoisesti on pyrittävä tukemaan fasistisen järjestelmän ikeen alla toimivia 
demokraattisia, rauhanomaisia ja humaaneja tahoja. Järjestelmän on kyettävä uusiu-
tumaan sisältä käsin. Tämä on kaikkea muuta kuin helpoin vaihtoehto, mutta muiden 
vaihtoehtojen hinta on liian korkea.
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Isännän Ihmeellinen

Tikkurila-booli

...eli fuksiboolitraditiota 90-luvun vaihteen molemmin puolin

1 osa Pécoul-rommia
1 osa Dry Anis -viinaa
3 osaa maitoa
vihreää karamelliväriä apteekista

1 iso Dry Anis
2 Original Long Drink -pullollista
2 Sprite-pullollista
etikkaa
vettä
vihreää karamelliväriä

Muistutti erehdyttävästi laimennettua maalia...”
Booli ei ollutkaan niin pahaa, jotkut fuksit 
halusivat toisenkin mukillisen!”

rommia
Koskenkorvaa
piimää
elintarvikeväriä

Syksy. Fuksiaiset. Otin rauhallisesti ja tein 
”Tikkurila”-boolia… Ehkä maito olis ollu [pii-
mää] parempi… Ei ollut kovin hyvän makuis-
ta.”

1 pullo Crème de Menthe -likööriä
maitoa
etikkaa

Aika pahaa, muttei oksettavaa.”

Fuksiaiset vuodelta 1993.
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Mitä opiskelet ja miksi?
 
Opiskelen kansanmusiikin aineryhmässä Si-
belius-Akatemiassa. Kanteletta rimputtelen. 
Eipä ole muita aloja käynyt mielessä missään 
vaiheessa. Musiikki on ns. henkireikä.
 
Miksi ja milloin tulit osakuntaan?
 
Tulin osakuntaan kämpän perässä vuonna 
2008. Huomasin toki heti, että viihdyn muu-
tenkin karjalaisten seurassa!
 
Ensimmäiset muistot osakunnasta?
 
Sattuipa niin, että liityin osakuntaan Praas-
niekkapäivänä ja pääsin heti samana iltana 
keittiöön hommiin Liisankadulla. Jatkot tais 
olla hämiksellä. Ne ”muistot” sitten loppuukin 
siihen..
 
Osakunta-aktiivisuus?
 
Apuemäntä ja kerran emäntä. Kanteletta rim-
putellut satunnaisesti juhlissa.
 
Vallila vai Patola?
 
Patola. F-rappu forever!
 
Mikä on parasta keväässä?
 
Se tunne kun kevään ensimmäiset leskenleh-
det.. No kevään ensimmäiset pussikaljat tie-
tysti!
 
Mistä haaveilet?
 
Etelän hetelmistä. Eli voisi suunnata valmistu-
misen
jälkeen jossain vaiheessa ulkomaille.
 
Elämänohje jonka haluaisit antaa?
 
Relax, nothing is under control!

Aino Kurki
Ikä: 27
Syntymäpaikka: Rääkkylä
Yo-kirjoitusvuosi: 2006

Santeri Matikka

 Terveisiä uusille sieluille?
 
Kannattaa lähteä vappuna Tarttoon ystävyys 
osakuntamme Korp Vironian vieraaksi. Siellä 
on hyvät bileet! Nimimerkki miss Viking Line.
 
Ketä pitäisi haastatella seuraavaksi?
 
Nyt on vaikea. Kaikki vanhat pierut lienee läpi 
käyty ja uusia sieluja  en oikein tunne. Vaittis 
Joonas?

Vanha pieru
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UUDET SIELUT - KARRI JA JARKKO
Santeri Matikka

 Mitä opiskelet ja miksi?
 
Matematiikkaa. En päässyt oikeustieteelliseen abi-
vuonna, joten tuollainen yleissivistävä aine oli hyvä 
varasuunnitelma jotta opiskelutatsi säilyy.
 
Miksi ja milloin tulit osakuntaan?
 
Syksyllä 2013. Sain asunnon osakunnalta. Sitten kuu-
lin, että osakunnalla on siisti meininki ja tulin katso-
maan millaista täällä oikeasti on.
 
Ensimmäiset muistot osakunnasta?
 
Vaalikokous, joskin itsenäisyyspäivän soihtukulkue oli 
se vaikuttavin.
 
Osakunta-aktiivisuus?
 
Tiedotussihteeri, Osakuntalaisen unionin edustaja, 
osakuntaneuvoston jäsen.
 
Vallila vai Patola?
 
Ilman muuta Vallila!
 
Mikä on parasta keväässä?
 
Se kun luonto ja ihmiset heräävät eloon talven jäl-
keen. Valo lisääntyy ja tietää, että kesä tulee kohta.
 
Mistä haaveilet? 

Pääsystä opiskelemaan omaa alaa ja työelämään.  Ha-
luaisin myös nähdä maailmaa, erityisesti Amerikan 
mannerta ja Kauko-Itää.
 
Elämänohje jonka haluaisit antaa?
 
Älä syö keltaista lunta.
 
 

Jarkko Kontiainen
Ikä: 21
Syntymäpaikka Joensuu
Yo-kirjoitusvuosi: 2012
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Mitä opiskelet ja miksi?
 
Tietojenkäsittelytiedettä, koska se on kiinnostanut aina. Oli-
sin oikeastaan halunnut olla Pelle Peloton.
 
Miksi ja milloin tulit osakuntaan?
 
Syksyllä 2013. Kämpäthän ne tänne ekaksi ajoi, mutta haus-
kaahan täällä on lopulta ollut (Jarkon kommentti: Karri kuuli, 
että osakunnassa on paljon nättejä karjalaistyttöjä).
 
Ensimmäiset muistot osakunnasta?
 
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue, siitä tuli hyvä pössis, että  
pääkaupunkiseudullahan oikeasti tapahtuu.
 
Osakunta-aktiivisuus?
 
Nettivastaava, valokuvaaja, osakuntaneuvoston jäsen.
 
Vallila vai Patola?
 
Vallila.
 
Mikä on parasta keväässä?
 
Kun ihmiset kuoriutuvat kämpistään, ovat iloisia ja täyttävät 
kadut.
 
Mistä haaveilet?
 
Siitä, että saisin aikaan jotain suurta ja vaikuttavaa. Pitänee 
kehittää jokin yleishyödyllinen sovellus…
 
Elämänohje jonka haluaisit antaa?
 
Ei ressiä, improlla vaan!
 

Karri Rasinmäki
Ikä: 21
Syntymäpaikka: Joensuu
Yo-kirjoitusvuosi: 2012

Terveisenne vanhoille pieruille?
 
Antakaa tilaa uusille ihmisille ja 
ajatuksille. Se, että on uusi, ei 
tarkoita sitä, ettei osaisi. Täl-
laisia kokemuksia meillä ei tosin 
ole, mutta näin yleisesti.

UUDET SIELUT - KARRI JA JARKKO

Ketä pitäisi haastatella seuraa-
vaksi teidän mielestänne?

Kirsiä, siitä  ois kiva tietää lisää 
mutta kun ujoja poikia ollaan niin 
ei uskalleta ite tutustua.

LOPUKSI...
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Osakunta tilastoina

Janne Kangaskesti

1980-luvulla on nähtävissä aina vuoteen 1988 asti jatkuva tasainen kirjautuvien fuksien määrän nousu. 
Tämä liittynee osakuntatoiminnan elpymiseen 1970-luvun opiskelijapoliittisten ja -kulttuuristen myl-
lerrysten jälkeen. Sitä seuraa fuksien kokonaismäärän tasainen lasku aina 2000-luvun alkuun asti, jol-
loin kirjautumismäärät vakiintuvat suunnilleen 20–30 uuden sielun vuosimääriin. Muutosten taustalle 
voi löytää useita mahdollisia syitä: ikäluokkien koko, Pohjois-Karjalan opintotarjonnan laajeneminen ja 
Helsingin yliopiston ainejärjestöjen profiloituminen aiemmin lähinnä osakunnilla tuttujen perinteiden, 
juhlien ja käytäntöjen saralla vaikuttavat kaikki varmasti osaltaan. On kuitenkin tärkeää huomioida, että 
kirjautuneiden ja osakuntatoimintaan osallistuneiden fuksien määrät eivät korreloi.

Fukseja vuodelta 1985.

Juhlimista vuodelta 1986.
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Karjalainen Osakunta muutti Domus Gaudiumin tiloihin vuonna 2009. Ilotalon aikakaudella kokouksiin 
osallistuneiden osakuntalaisten määrä on pysynyt kutakuinkin vakaana, joskin lievä laskusuunta on ha-
vaittavissa. Vaalikokoukset ovat yllätyksettömästi kansoitetuimpia, kun taas huhtikuu on julmin kuukau-
si myös kokousaktiivisuuden kannalta. Kuraattoria ei ole laskettu väkimäärään mukaan.

Tapahtumamäärien laskeminen on ongelmallista, sillä toimintakertomusten virallisiin lukuihin pääty-
vien tapahtumien luonnetta ei ole tarkkaan määritelty. Välillä osa tapahtumista on huomioitu, välillä ei. 
Epävirallisempi yhteinen puuhailu ei ole päätynyt laskuihin ollenkaan, kuten eivät ole myöskään naapu-
riosakuntien tapahtumat, joihin karjalaiset ovat välillä ottaneet isollakin kokoonpanolla osaa. Tähän ti-
lastoon ei ole laskettu mukaan toimikuntien tai kerhojen kokouksia, sählyvuoroja, eikä keskiviikkokah-
veja. Siitä huolimatta tapahtumien määrä on varsin korkea ja tarjoaakin toivottavasti jokaiselle jotakin.
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Teksti: Iris Pitkänen, Sofia Shah

Maailman toisella puolen

Miksi valitsit vaihtokohteekse-
si nimenomaan Malesian?
Olen aina halunnut vaihtoon 
Aasiaan, mutta minua ei ole 
kiinnostanut opiskella uusia kie-
liä, kuten kiinaa, koreaa tai japa-
nia. Kohdemaan piti siis olla sel-
lainen, jossa englannilla pärjää. 
Luin joskus kauan sitten jostain 
blogista jutun vaihto-opiskelus-
ta Malesiassa ja siitä ajatus sitten 
lähti. Malesiasta on helppo mat-
kustella muualle Kaakkois-Aa-
siaan ja toki maan sisälläkin on 
paljon nähtävää. Toisaalta tiesin 
Malesian olevan kohtuullisen 
kehittynyt ja turvallinen maa, 

-järjestön kautta, joten minun 
piti toimittaa heille tarvittavat 
lomakkeet ja kirjeet ja he sitten 
toimittivat ne eteenpäin vaih-
toyliopistolle. Minun piti siis 
ennen vaihtoa hankkia suosit-
telukirje joltain tiedekuntamme 
professorilta, kielitaitotodistus 
ja virallinen opintosuoritusote. 
Näiden hankkiminen oli aika 
vaivatonta. Lisäksi Kela tarvitsi 
omat selvityksensä opintotuen 
maksamista varten. Helsingin 
yliopisto ei tue rahallisesti kau-
pallisten järjestöjen, kuten Asia 
Exchangen järjestämiä vaihto-
opintoja, joten jos olisin halun-

joten ajattelin sinne sopeutumi-
sen olevan helppoa.

Miten valmistauduit vaihtoon?
Olin opiskelujen ohella paljon 
töissä saadakseni riittävän bud-
jetin kasaan, koska suunnitel-
manani matkustelella vaihdossa 
mahdollisimman paljon. Kyse-
lin myös Malesiassa olleilta ka-
vereilta kokemuksia ja luin myös 
netistä paljon juttuja aiheesta.

Miten käytännön asioiden hoi-
taminen sujui vaihtoon val-
mistautuessa ja sen aikana?
Olin vaihdossa Asia Exchange 

Kuvat: Sofia Shah

Viime syksynä oikeustieteen opiskelija Sofia Shah pakkasi laukkunsa ja lähti vaihtoon 
puoleksi vuodeksi melkein maailman toiselle puolen, Malesian Kuala Lumpuriin. Nyt 

Sofia kertoo Pienelle Puukellolle, kuinka unelma toteutui. 
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Osakuntalaisten opintopolut

nut hakea opintojen rahoituk-
seen jotain stipendejä, olisivat 
lähtöjärjestelyt olleet varmasti 
monimutkaisempia. Myös len-
not, vakuutukset ja rokotukset 
piti toki hoitaa kuntoon.
Asunnon hankin yhdessä muu-
taman muun suomalaisen vaih-
to-opiskelijan kanssa Malesiaan 
päästyäni. Asia Exchange vink-
kasi muutamasta nettisivusta, 
joissa vapaita asuntoja mai-
nostettiin ja välittäjien kanssa 
käydyn puhelinrumban jälkeen 
asunto löytyi melko helposti ai-
van yliopiston lähistöltä.
Vaihdon aikana käytännön 
järjestelyt hoituivat vaihtoyli-
opiston International Student 
Centerin kautta. ISC:n kanssa 
toimiminen oli aika nihkeää 
ja sieltä sai yleensä asiaan kuin 
asiaan vastaukseksi ”ei en tie-
dä kysy joltain muulta”. Hyviä 
hermoja ja kohteliasta jankutta-
mista siis tarvittiin, että sai asi-
ansa hoidettua. Päädyin monen 
muun suomalaisen lailla lopulta 
oleskelemaan Malesiassa puoli-
laittomasti turistiviisumilla, sillä 
opiskelijaviisumin hankkiminen 
olisi muodostunut kohtuutto-
man hankalaksi. Turistiviisumi 
oli voimassa aina 90 päivää ker-
rallaan ja sen jälkeen piti käydä 
kääntymässä ulkomailla, että 
viisumin sai taas uusittua. It-
selläni järjestely toimi hyvin ja 
ulkomaan reissuja kertyi vaih-
don aikana kolme. Rajan ylit-
tämiseen liittyi kuitenkin aina 
oma jännitysmomenttinsa ja osa 
vaihtareista joutui kertomaan 
koottuja selityksiä epäluuloisille 
rajavirkailijoille.

Missä opiskelit ja millaista 
opiskelu oli?
- Opiskelin Kuala Lumpurissa 
University of Malayassa. Mi-
nulla oli neljä kurssia. Jokaiseen 

kurssiin kuului viikoittain kaksi 
tuntia opetusta ja yksi pienryh-
mätunti, jossa opetustuntien 
asioita käytiin syvällisemmin 
läpi. Opinnot olivat aika help-
poja ja vapaa-aikaa oli paljon. 
Lukukausi kesti syyskuusta jou-
lukuun puoleenväliin ja joulun 
jälkeen oli tenttikausi. Opetuk-
sen taso oli aika vaihtelevaa ja 
ryhmätöitä tehtiin paljon.

Entä vapaa-ajan aktiviteetit?
Yliopistolla järjestettiin paljon 
erilaisia vapaa-ajan tapahtumia 
aina kielikursseista sählyker-
hoon ja elokuvailtoihin. Ongel-
mana oli kuitenkin, ettei näistä 
tiedotettu ikinä missään vaan 
tapahtumista kuuli lähinnä 
satunnaisesti muilta opiskeli-
joilta. Oma vapaa-aikani kului 
lähinnä kaupungilla hengaami-
seen, elokuvissa ja ravintoloissa 
käymiseen sekä matkusteluun. 
Taloyhtiön uima-altaallakin 
tuli vietettyä paljon aikaa, sillä 
siellä tapasi usein muita vaihta-
reita. Jonkunasteinen juhlimi-
nenkin toki aina kuuluu vaih-
tarivuoteen, mutta alkoholi oli 
suhteellisen kallista verrattuna 
Malesian muuten aika halpaan 
hintatasoon, joten priorisoin 
vaihdossa yleensä muita asioita 
kuin baareissa roikkumista.

Koitko minkäänlaista ”kult-
tuurishokkia”?
Kuala Lumpur on suhteellisesta 
turvallisuudestaan huolimatta 
suurkaupunki, joten valppaana 
piti olla aina ettei tullut ryös-
tetyksi. Hinnoista tinkimiseen 
opettelu ja muslimimaan puke-
tumissääntöjen noudattaminen 
30-asteisessa trooppisessa il-
mastossa vei vähän aikaa. Pos-
tiviinen asenne ja maalaisjärjen 
käyttö auttoi kuitenkin tilan-
teessa kuin tilanteessa.

Matkustelitko paljon vaihdon 
aikana? Miten sujuvasti mat-
kustaminen onnistui?
Kävin viikonloppulomilla Ma-
lesian lomasaarista Langkawil-
la, Penangilla, Tiomanilla ja 
Perhentianilla ja pidemmillä 
reissuilla Borneossa, Vietna-
missa, Singaporessa, Balilla ja 
Kambodzassa. Saarille pääsi 
yöbusseilla ja muihin kohteisiin 
lennätti malesialainen halpalen-
toyhtiö Air Asia. Matkustelu oli 
helppoa ja ennen kaikkea todel-
la halpaa!

Mikä oli mieleenpainuvin ko-
kemuksesi vaihdosta?
Yhtä mielenpainuvaa kokemus-
ta on vaikea nimetä, sillä vaih-
toon mahtui tosi paljon asioita! 
Oli huikeita matkoja, ulkomailla 
asumiseen opetteluun liittyvää 
itsenäistymistä, ihania ihmisiä 
ympäri maailmaa, silmien la-
serleikkaus ja oman kielitaidon 
karttumista. Elämisen opettelu 
toisella puolella maailmaa on 
hyvä tapa viedä itseään ihan 
uusille äärirajoille ja saada lisää 
itsetuntemusta.

Mikä vaihtokokemuksessasi 
kaiken kaikkiaan oli parasta ja 
mikä huonointa?
Kaikkein parasta oli ehdotto-
masti matkustelu. Kaakkois-
Aasiassa riittäisi kierreltävää 
varmaan loputtomiin, ja halvan 
hintatason takia mahdollisuuk-
sien kirjo on valtava. Huonoim-
maksi asiaksi voisin mainita 
yliopiston toiminnan, sillä se 
teki ajoittain yksinkertaisistakin 
asioista todella monimutkaisia.
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MARRASKUU, ilta.

Pantin, Hoche :osh:

kotona kuuntelen jo viikon jatkunutta sadetta ja 
puhaltelen ulkotakissa ilmaan höyryä, hhoo, hhii. 
Kolmas (III) vaihto-oppilaskuukauteni. Erasmustuki 
käytetty enkä ylläty, +300 euroa vuokrassa tuntuu 
jo jossain ja niin miksipä lämmitys tosiaan olisi 
moiseen pikkurahaan käytettävissä - sitä paitsi onko 
elämässä kuitenkaan suurempaa onnea kuin ilo siitä 
että ulos voi kuitenkin mennä aina lämmittelemään 
ilman että tarvitsee maksaa penniäkään? Selvää 
säästöä! Instituutin sivuille asunnonhakuilmoitus, 
kylpyhuoneen seinissä vihreänharmaa ja 
pehmoinen karvapeite, kuulemma ilmastointi ontuu 
ja ilmankosteus hellittämätön kuin sunnuntainen 
päänsärky - siis kahvikuppiin toinen lasi kyykkyviiniä. 

ei perkele. 

2006 lapsuudenkoti ja parvisänky ja Henry Miller 
ja jazzin viinistä taide ja joskus vielä, joskus mi-
näkin elän Pariisissa köyhää boheemielämää, niin 
että on vähän kurjaa ja kylmä ja sitten voi juoda 
vähän valvoa paljon ja niin minustakin tulee taitei-
lija??

...paras jatkossa toivoa ajatuksen kanssa.

viinin hinta tänään 1,09 euroyksikköä per pullo

- - -

sateet hellittivät, sen sijaan hellii kevät joka 
saapui helmikuussa ja minä pääsin kliseisiin ja 
ytimimmin edustavalle mutta yhtä kaikki olevalle 

Kaisa Kortelainen

Montmartren kukkulalle jatkamaan vuoden 
untani, hiukan lämpimämpää, enemmän koti ja 
vähemmän home. muutosta muutoksen lisäksi 
seuraa aina ylimääräistä järjestelyä, maallista 
köyhyyntymistä eli rikastuttavaa elämää – mitä 
lyhyempi aika jonka sisällä kahdella toisistaan 
paljon poikkeavalla kotiudun minä sitä paremmin. 
20. Kaupungin Hallinnollista Alayksikköä 
(ransk. ARRONDISSEMENT):  jokainen oma 
lukunsa, minä kahlannut lopusta alkuun, 
siis 19>18 = kaupungin reuna, jossa iltaisin 
kirjaimellisesti mustan marketin läpi näytän 
vihaiselta ja pyöräilen lujempaa >< turisteja ja 
kallista kahvia, Allen W:n fantastinen maailma 
tässä ja nyt näetkö siis osta näe kuvaa osta osta

Tänään on maaliskuu ja näen savusumun seasta 
maapallon olevan ongelmissa - erilainen konkretia. 
Mistä tämä kaikki saaste on peräisin?

- - -

Eiffel on öisin kauniisti valaistu. Sen huipulla 
skannaa kaupunkia lamppu

- mikä mielleyhdyntä Sauronin silmään.

- - - 

Vaihto-oppilaan päiväkirjamerkintöjä
Osakunnan kulttuurisihteerin muistiinpanoja kuluneelta vaihto-oppilasvuodelta 

Pariisin konservatoriossa. 
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Pariisissa 270314
Rakas ystävä,

Tervehdys taas valon kaupungista. Viime aikoina olen syönyt paljon 
hyvää ruokaa ja potenut ahdistusta ajan kulusta. Tiesin kyllä odot-
taa vuoden menevän hurjan nopeasti, mutta siitä huolimatta tuntuu 
uskomattomalta, että tätä iloa on jäljellä enää pari hassua kuukaut-
ta. Vaikka tiuku repii minkä ehtii, isoja asioita on siitä huolimatta 
ehtinyt tapahtua täällä ollessani. En tarkoita nyt suurta draamaa 
vaan jotain täysin vastakkaista; kulunut vuosi on ollut stressittömin-
tä aikaa elämässäni vähintään viiteen vuoteen. Konservatorio ei jär-
jestä käytännössä ollenkaan kursseja englannin kielellä ja tämän tie-
täen en valinnut täksi lukuvuodeksi musiikin teorian tai historian 
kursseja; asiat ovat aivan riittävän haastavia suomeksikin. Viikkoni 
ovat koostuneet siis ainoastaan instrumenttiopetuksesta eri muodois-
saan ja ranskan kielikylpytunneista (joka muuten ei ole osoittautu-
nut kaikkien aikojen tehokkaimmaksi oppimismenetelmäksi) aina, 
kun englantia osaamaton opettajamme vaivautuu tulemaan paikalle. 
Sen lisäksi, että koulu on vienyt edeltäneitä vuosia reilusti vähemmän 
aikaa, yht’äkkiä ympäriltäni katosi valtava ihmissuhdeverkko ja viime vuosina saamani keikkakon-
taktit. Päivissäni on nyt ollut enemmän tunteja, jotka olen saattanut käyttää parhaaksi katsomalla-
ni tavalla enkä minkään velvollisuuden pakottamana. Tänä rauhan ja hitaiden ajatusten vuonna olen 
huomannut myös, keitä sitä oikeasti kaipaa ja ketkä ovat kaivanneet minua takaisin. Omia ajatuk-
siaan eestaas kelaillessa on ollut lisäksi pakko mennä itseensä ja miettiä sitä, kuinka sitä on muita ih-
misiä viime vuosina kohdellut ja kohdannut. Ehkä tämä on vain vanhenemista, ehkä sentimentaalista 
horinaa, mutta luulen tänä vuonna saavuttaneeni jonkinlaisen uuden rauhan, ja tulevassa lienee siksi 
enemmän tilaa muille ihmisille. Tämä yksinkertainen mutta kiireettömiä aamuja vaatineen ajatuspro-
sessiin olisin kyllä tarvinnut ehkä jo aiemmin – parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan, eikös.

Toivottavasti kevät on tulossa myös koto-Suomeen ja siellä on aikaa myös kaikelta elämiseltä ajatella vä-
lillä itse elämää. 

Kaipaan puhdasta ilmaa ja ksylitolipurkkaa. Kirjoitathan pian?

Vanha koti Uudet kotikulmat

  Le botak
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Miten innostuit lähtemään työharjoitte-
luun Britteihin ja kuinka kaikki tapahtui?

”Viime marraskuussa selasin yliopiston säh-
köpostia ja siellä oli nykykielten laitoksen har-
joitteluvastaavalta maili, jossa listattiin erilaisia 
harjoittelupaikkoja maailmalla. Katselin niitä 
huvikseni, koska työharjoitteluhan tapahtuu 
yleensä opintojen loppuvaiheessa ja niissä on 
usein vaatimuksena esimerkiksi tietty määrä 
opintoja. Yhden yrityksen esittelyssä ei kuiten-
kaan mainittu mitään tällaisia vaatimuksia ja 
paikan kuvaus oli mielenkiintoinen. Ajattelin, 
että ei kai siitä nyt haittaakaan ole, jos laittaa 
sinne sähköpostia ja kyselee hieman lisää. En 
halunnut katkaista ensimmäistä opiskeluvuotta 
kesken ja lähteä kuudeksi kuukaudeksi harjoit-
teluun, vaan kyselinkin jos kolmen kuukauden 
kesäharjoittelu onnistuisi. Tähän vastattiin 
myöntävästi, ja lisäksi sanottiin, että jos paik-
ka kiinnostaa, niin saa laittaa CV:tä tulemaan.

Rustailin englanninkielisen CV:n ja jo samana 
iltana pääsinkin sitten haastatteluprosessin en-
simmäiseen vaiheeseen. Sain yhteyshenkilöltä 
kaksi tehtävää, joissa haluttiin testata minun 
englannin kielen taitoa ja sitä, kuinka tarkasti 
huomaan virheet. Aika nopeasti tehtävien pa-
lautuksen jälkeen sain viestiä, että olin läpäissyt 
testit ja seuraavaksi pitäisi sopia puhelinhaas-
tatteluaika. Puhelinhaastattelu oli uusi koke-
mus enkä oikein tiennyt, miten valmistautua. 
Googlettelemalla löysin vinkin, että kannattaa 
tietää faktat siitä työpaikasta, mihin on hake-
massa. Se kannatti, sillä melkein ensimmäisiä 
kysymyksiä haastattelussa olikin: ”Mitä meidän 
yritys mielestäsi tekee?”. Noin viikkoa myö-
hemmin haastattelusta, eräänä joulukuisena 
perjantai-iltana sain puhelun. Ihmettelin ajan-
kohtaa, mutta tämä minut haastatellut nainen 
sanoi innostuneena, että halusi ehdottomasti 
kertoa hyvät uutiset puhelimitse eikä maililla, 

joten hän soitti siksi ilmoittamatta. Eli minut oli 
hyväksytty kesäksi harjoitteluun Lontooseen.”

Missä tarkalleen harjoittelet ja mil-
laisia tehtäviä sinulla tulee olemaan?

”TransPerfect on kieli- ja käännöspalveluita tar-
joava Yhdysvalloista levinnyt yritys, joka toimii 
ns. välikätenä asiakkaan ja kääntäjän välillä. 
Harjoittelunimikkeeni on project management 
assistant ja työtehtäviini kuuluu ottaa yhteyttä 
kääntäjiin, tarjota heille käännöstöitä, tarkastaa 
heidän palauttamansa työt, veloittaa asiakkaat 
jne. Eli toisin kuin kaikki tuntuvat luulevan ker-
rottuani tästä paikasta, en tee itse käännöstöitä.”
 
Millaisia alkuvalmisteluja olet tehnyt harjoit-
telua varten? Mistä sait katon pään päälle?

”Alkuvalmistelut aloitettiin tämän vuoden 
tammikuussa firman yhteyshenkilön kanssa. 
Sovimme tarkoista aloitus- ja lopetuspäivistä 
ja puhuimme yleisistä asioista. Ensimmäinen 
tehtäväni oli varmistaa nykykielten laitoksen 
harjoitteluvastaavalta, että harjoittelun voi si-
sällyttää osaksi tutkintoa. Tämä oli työpaikan 
ainoa vaatimus.  Kun varmistui, että harjoit-
telun voi sisällyttää tutkintoon, rupesin yh-
teydenpitoon yrityksen HR-vastaavan kans-
sa, jolta sain allekirjoitettavaksi järkyttävän 
määrän papereita, joista mielenkiintoisim-
pana esimerkiksi nepotism & dating –policy. 

Muihin alkuvalmisteluihin on kuulunut aika 
paljon kaikenlaista. Olen hankkinut matka- ja 
henkivakuutuksen, eurooppalaisen sairaan-
hoitokortin, uusinut jäykkäkouristusrokotteen, 
hankkinut uuden passin ja toki ostanut lennot-
kin. Silti isoin käytännön asia oli löytää katto 
pään päälle. Harjoittelupaikka ei voinut avustaa 
tässä asiassa, joten se oli minun omilla harteil-
lani. Aloitin etsimisen jo heti tammikuussa ja 

Lähtötunnelmia
Monet unohtavat, että myös harjoittelun voi suorittaa ulkomail-
la ja myös fuksi voi päästä harjoitteluun. Yleisen kielitieteen ja Karja-
laisen Osakunnan fuksi Kirsi Kauppinen on yksi esimerkki siitä, kuin-
ka Lieksan metsiltä voi päätyä asumaan kolmeksi kuukaudeksi Lontooseen.

Kirsi Kauppinen, Satu Tahvanainen
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liityin myös Facebookissa yhteisöön Finnish 
people living in London, jonka kautta kyselin 
majoituspaikkaa. Tein profiilin sivustolle, joka 
muistutti Lontoon versiota Suomen oikotie.
fi:stä. Selailin huoneita päivittäin, mutta mitään 
sopivaa ei oikein löytynyt opiskelijabudjetilla.

Huhtikuun alussa aloin toden teolla olla jo 
hieman paniikissa, kun asumiseni oli vielä täy-
dellinen kysymysmerkki. Päädyin joidenkin 
kiemuroiden kautta UniPlaces.com -nimiselle 
sivustolle, joka tarjoaa halpaa ja helppoa huo-
nevuokrausta Lontoossa, nimestä huolimatta 
myös muillekin kuin opiskelijoille. Briteissä-
hän opiskelijoiden kimppakämpät ovat enem-
mänkin kuin yleisiä, käsitettä ”yksiöasuminen” 
ei tunneta ja olin tästä täysin tietoinen. Löysin 
kivan, tilavan ja etenkin halvan huoneen West 
Hamista korttelin päästä metropysäkiltä neljän 
hengen kämpästä. Asunnossa on iso kylpy-
huone, keittiö ja kiva takapiha. Vaikka olikin 
kuumottavaa maksaa varausmaksuna ensim-
mäisen kuun vuokra näkemättä huonetta, 
UniPlaces on käynyt katsomassa jokaisen tar-
jottavan huoneen/asunnon etukäteen varmis-
taakseen, että kaikki on kunnossa. Sivuston yh-
teydenpito on ollut ihan positiivista, joten olen 
tyytyväinen päätökseeni. Positiivista on se, että 
pääsen  West Hamista yhdellä metrolla suo-
raan harjoittelupaikkaan. Lontoon kokoisessa 
kaupungissa se on enemmän kuin kiva. Kämp-
piksistä en tiedä vielä mitään, mutta jos niiden 
kanssa ei tulisikaan toimeen, on huoneeni sen 
verta iso, että sinne voi hyvin linnottautua. 
Jos taas yhteinen sävel löytyy, voi takapihal-
la pitää kesäiltoina mukavia hengailuhetkiä.”
 
Miten rahoitat elämisen harjoittelun aikana?

”Ensimmäinen iso selvitettävä asia oli mahdol-
linen yliopistolta saatava rahallinen avustus. 
Harjoittelupaikka tarjoaa vain 12 £/päivä, mil-
lä nyt ei hirveästi vielä makseta kuluja Euroo-
pan kalleimmaksikin väitetyssä kaupungissa. 
Harmikseni tässä asiassa tulivat byrokratian 
rattaat vastaan: Koska hankin harjoittelupai-
kan itse eikä se ollut yliopiston tarjoama, en 
saanut harjoitteluapurahaa. Koska minulla 
ei ole vielä 60 opintopistettä, en voinut hakea 

liikkuvuusapurahaa tai matka-apurahaa. Eli 
käytännössä yliopistolta saamani tuki oli pyö-
reät 0 euroa eli jouduin - hullunkurisesti kyl-
lä - ottamaan opintolainaa, jotta pystyn läh-
temään töihin. Asialle ei voi oikein mitään, 
mutta uskon silti, että se on kaiken sen lainan 
arvoista. Kokemus on varmasti ainutlaatui-
nen ja se, miltä harjoittelu näyttää CV:ssä.”
 
Oletko aiemmin käynyt Lontoossa? Millai-
sia ennakko-odotuksia ja suunnitelmia si-
nulla on Lontoon ja harjoittelun suhteen?

”En ole koskaan käynyt Lontoossa, saati mat-
kustanut noin isoon kaupunkiin yksin. Tiedän 
kyllä pärjääväni, mutta toki kulttuurishokki 
hieman jännittää jo etukäteen. Ensimmäinen 
iso asia on varmasti teiden oikeaoppinen ylittä-
minen, etten joudu heti ensimmäisenä päivänä 
auton jyräämäksi. Kaikesta tästä alkuvalmiste-
lusta ja häslingistä huolimatta en vieläkään oi-
keastaan tajua lähteväni kolmeksi kuukaudeksi 
tekemään oman alani hommia noinkin isoon 
metropoliin. Luultavasti tajuan asian lentoko-
neessa tai viimeistään, kun tämä Lieksan met-
siltä lähtenyt tyttönen päätyy Heathrow’lle. 

Odotan viettäväni ehkä elämäni parhaim-
man kesän. Harjoittelulta toivon tietysti uu-
sien asioiden oppimista, kullanarvoista koke-
musta oman alan hommista ja tietenkin sitä, 
että minusta ja tekemistäni töistä pidettäisiin. 
Vaikka vihaankin sanaa verkostoituminen, 
tämä on silti ehkä parhain tilaisuus ikinä saa-
da jalkaa jo hieman oven väliin, tai ainakin 
varvasta. Toki tiedossa on kaikenlaista muuta-
kin mukavaa. Kesäkuussa alkavat jalkapallon 
MM-kisat ja mikä olisikaan parempi paikka 
seurata matseja kuin englantilaiset pubit. Eräs 
ystäväni tulee Suomesta heinäkuun alussa vii-
koksi käymään ja hänen kanssaan aiomme 
mennä Oxfordiin katselemaan yliopistokam-
pusta, jossa mm. J.R.R. Tolkien opetti. Tietys-
ti aion myös itsenäisesti kierrellä ja kaarrella 
pitkin Lontoota, nähdä kaikkea uutta ja ih-
meellistä, tutustua nähtävyyksiin mutta myös 
paikallisiin ihmisiin. Tiedän jo etukäteen, 
että kolme kuukautta menee kuin siivillä.”  
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Ei ole yhtä oikeaa polkua
Osakunta-aktiivin tie järjestöammattilaiseksi

Juuasta kotoisin olevan ja Kar-
jalaisessa Osakunnassa use-
assa virassa vaikuttaneen Kiti 
Poikosen opinto- ja urapolku 
ei noudata sitä tavanomaista 
kaavaa, jota meille oppilai-
tosten ja yhteiskunnallisten 
päättäjien taholta suositellaan. 
Kitin reitti nykyiseen työpaik-
kaansa kuitenkin osoittaa, 
kuinka järjestöaktiivius ja 
rohkea asenne voivat auttaa 
löytämään paikan työelämäs-
sä, oman alan töiden parista.

Kiti on työskennellyt vuodesta 
2008 lähtien sosiaali- ja ter-
veysalan järjestössä projekti-, 
viestintä- ja asiantuntijateh-
tävissä. Nykyinen työnan-
taja tarjoaa siten yhteiskun-
tapolitiikkaa pääaineenaan 
ja yhteiskuntahistoriaa sekä 
taloustiedettä sivuaineenaan 
lukeneelle Kitille täysin hänen 
opiskelemansa alan työpaikan. 
Kiti työskentelee tällä hetkel-
lä seitsemän hengen tiimissä 
hankkeessa, jonka tavoitteena 
on ammattiin opiskelevien 
hyvinvoinnin lisääminen ja 
sosio-ekonomisten tervey-
serojen kaventaminen suh-
teessa muuhun ikäluokkaan. 

Kitin työtehtäviin kuuluu 
niin tiedotteiden laatimis-
ta ja juttujen kirjoittamista 
kumppanijärjestöjen lehtiin 
kuin seminaarijärjestelyjäkin. 
Lisäksi hänellä on edustuk-
sia erinäisissä työryhmis-
sä. Vaikuttamisviestinnän 

suunnittelu on olennainen 
osa Kitin työkuvaa. Hänen 
työnsä sisältää jonkin verran 
myös seminaarialustusten 
pitämistä ja kouluttamista.
Millaisen pohjan työelämää 
varten Kiti onkaan opinnoista 
valtiotieteellisessä tiedekun-

nassa saanut? Kiti kokee, että 
opintojen myötä karttunut 
kiinnostus ja näkemys yhteis-
kunnallisiin asioihin on tuke-
nut työtehtäviä, mutta hänen 
ymmärryksensä yhteiskunnal-
lisista päätöksentekoproses-
seista ja edunvalvontatahojen, 
kuten opiskelijajärjestöjen, in-
tresseistä on lisääntynyt työssä 
entisestään. Työ on kehittänyt 
organisointitaitoja ja kykyä 
sisäistää suurestakin tieto-
massasta olennaisin. Kitille 
ominta aluetta onkin tiedon 
tiivistäminen kohdeyleisölle 

helposti omaksuttavaan muotoon. 

Kiti korostaa, että järjestö-
aktiivitausta on antanut hä-
nelle vankan pohjan toimia 
nykyisessä työtehtävässään. 
Osakunnan monissa viroissa, 
kuten Puukellon päätoimit-
tajana, vuosijuhlamestarina 
ja fuksimajurina toimiminen 
on antanut hänelle arvokasta 
kokemusta niin tapahtumi-
en järjestämisestä, erilaisten 
ihmisten kanssa toimimi-
sesta kuin viestinnästäkin.

Kitille, kuten monelle muul-
le, ensimmäinen kosketus 
työelämään on tapahtunut 
konkreettisesti mansikka-
pellon multa hyppysissä. Sen 
jälkeen hän on työskennellyt 
asiakaspalvelutehtävissä mm. 
karkkikaupassa ja teollisuus-
alan yrityksessä. Käänteen-
tekeväksi kokemukseksi Kiti 
mainitsee kaksi kesää, jotka 
hän työskenteli Joensuun so-
siaalitoimiston neuvonnassa. 
Siellä sosiaalialan asiat alkoi-
vat ensi kertaa vetää puoleen-
sa. Erityisesti sieltä saatu kan-
nustava palaute oli yksi syy, 
jonka ansiosta Kiti hakeutui 
opiskelemaan yhteiskuntapo-
litiikkaa. Kiti kertoo, että on 
pyrkinyt säilyttämään asia-
kaspalveluhenkisen asenteen 
myöhemmissä töissäänkin.

Mutta kuinka on tänä päivänä 
ylipäänsä mahdollista päätyä 
koulutustaan vastaaviin töi-

Nelli Tiainen

Kuva: Matti Vainio
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hin, jollei nyt satu lukemaan 
lääkäriksi tai opettajaksi? Ki-
tille käännekohta tapahtui 
vuonna 2008, kolme vuotta 
valtsikaan pääsyn jälkeen. 
Hän osallistui tutkimuskurs-
sille, jonka puitteissa hän 
haastatteli aiemmin viitatun 
järjestön asiantuntijoita. Tä-
män kontaktin ansiosta Kiti 
päätyi pian itse työhaastatte-
luun samaan paikkaan ja sitä 
kautta osa-aikaiseksi projek-
tikoordinaattoriksi. Ensim-
mäiseltä koulutukseltaan Kiti 
on datanomi, joten työ, jossa 
yhdistyi niin julkaisujärjes-
telmien hallinta, järjestöpuoli 
kuin työtehtävien yhteiskun-
nallinen sisältökin, tuntui 
omalta. Tarina osoittaa, että 
työnhaussa sattumalla on 
usein tietoistakin urasuun-
nittelua suurempi merkitys.

Saatuaan kerran jalan jär-
jestön oven väliin, Kiti pääsi 
mukaan uusiin hankkeisiin, 
joista avautui työtehtäviä ”pe-
rintönä” jonkun työntekijän 
jäädessä esimerkiksi äitiys-
lomalle. Kiti kertoo, että hän 
on saanut koko ajan lisää vas-
tuuta ja mahdollisuuden teh-
dä sisällöllisesti kiinnostavia 
työtehtäviä. Lisäksi Kitin kiin-
nostus työntekijöiden oikeuk-
sia kohtaan ja henkilöstön 
hyvinvointiin liittyvään kehit-
tämiseen on löytänyt luonnol-
lisen kanavan; hän toimii nyt 
myös varaluottamusmiehenä.

Työssään Kiti nauttii erityi-
sesti erilaisten poliittisten 
toimenpideohjelmien, kuten 
hallituksen esitysten, lukemi-
sesta sekä toisilta ihmisiltä op-
pimisesta. Kiti kannustaakin 

rohkeasti lähestymään työka-
vereita, jotka usein mielellään 
kertovat työstään ja antavat 
Googleakin nopeammin asi-
antuntijan vastauksen omaa 
osaamisalaansa koskevaan ky-
symykseen. Lisäksi muut ver-
kostot, kuten kontaktit kump-
panijärjestöjen työntekijöihin 
ovat ensiarvoisen tärkeitä: 
Yhteistyöhankkeita on paljon 
ja monissa tilaisuuksissa liik-
kuvat samat kasvot, joten on 
hyödyllistä tietää keneltä osaa-
minen minkäkin asian suh-
teen löytyy. Toisaalta sosiaali- 
ja terveysalan järjestökenttä 
on pieni, joten verkostoitumi-
nen on suhteellisen vaivaton-
ta. Kiti painottaa, että omalla 
aktiivisuudella pääsee pitkälle.

Kuinka sitten yhdistää opis-
kelu ja sisällöllisesti haastava 
työ? Kitin mukaan on ”siu-
naus ja kirous”, että on pääs-
syt oman alan työtehtäviin jo 
opiskeluaikana. Työelämään 
kiinnipääsemisen jälkeen hä-
nen opintonsa ovat hidastu-
neet ja välillä olleet enemmän 
tai vähemmän jäissä.   Minun 
näkökulmastani hän on sa-
maan aikaan kehittänyt osaa-
mistaan käytännössä sekä ol-
lut tunnollinen veronmaksaja 
ja iloinen palkansaaja. Omia 
taitojaan tai koulutuksensa 
riittävyyttä epäileviä Kiti loh-
duttaakin painottamalla, että 
”kaiken oppii työssä”. Tutkin-
to tarjoaa soveltavan pohjan, 
josta työelämässä ammentaa. 

Tulevaisuudessa Kiti näkee it-
sensä joko sosiaali- tai nuori-
so- ja koulutusalalla. Nuorten 
ja nuorten aikuisten kannus-
taminen yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen kiinnostaa, 
eivätkä opettajaopinnotkaan 
ole poissuljetut. Veri vetää 
myös edunvalvontatehtä-
vien sekä työsuojelukysy-
mysten pariin. Kun tutkinto 
valtiotieteellisestä on jonain 
päivänä taskussa, myös vir-
kanaisen ura voi häämöttää 
mahdollisena urapolkuna.

Kitin vinkit sopivaa työpaikkaa 
etsivälle ja työssä pärjäämistä 
panikoivalle ovat seuraavat:

”Älä vertaa itseäsi muihin, 
jokaisella on omanlaisensa 
polku.”

”Opettele sanomaan töissä 
myös ei: Muista mikä sovittu 
työnkuvasi on, jotta sinulla 
jää aikaa panostaa olennaisiin 
asioihin.”

”Koita pitää työ ja vapaa-aika 
erillään.”

”Ole idealisti, mutta älä lähde 
soitellen sotaan: Ota asioista 
selvää ja muista, että asioissa 
on monia puolia.”

”Tartu rohkeasti epäkohtiin, 
mutta muista diplomaattinen 
ja ratkaisukeskeinen asenne.”

”Selvitä ketä ovat työpaikkasi 
luottamus- ja työsuojeluhen-
kilöt. Tutustu alan ammatti-
liittoon.”

”Luota vaistoosi.”

”Relaa vähän, unohda perfek-
tionismi. Riittävän hyvä on 
riittävän hyvä.”
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Iris Pitkänen, Satu Tahvanainen, Santeri Matikka, 
Nelli Tiainen, Janne Kangaskesti

Suuri jäätelötesti

Eräänä keväisenä keskiviikkoiltana Puukellon toimituskunta kokoontui herkuttele-
maan uutuusjäätelöillä. Tässä toimituskunnan lempeänankarat arvostelut jäätelöistä.

Angry Birds Minttu-Lime -tuutti on Nestlén tuuttilap-
sosia. Hinta 1,29 euroa Kampin K-Supermarketissa.

Ulkonäöltään tämä Angry Birds -jäätelö on aika kiva, vaikkei mi-
tenkään erikoisen yllättävä. Jäätelöä koristavat pienet, herkulliset 
karkkimaiset rakeet. Jäätelö yhdistää erinomaisella tavalla sekä 
mintun että limen, jotka sopivat yhteen kuin samaa paria olevat 
sukat. Jäätelö oli perushyvä ja maistuva eikä mitään erikoisia 
moitteita löytynyt. Hinta-laatu-suhde on hyvä, kun ottaa huomi-
oon, että kyseessä on brändi. Mietityttämään jäi kuitenkin, mah-
taako minttu-lime-makuyhdistelmä houkutella (etenkin lapsia)
ostamaan jäätelöä yhtä  paljon kuin itse Angry Birds -merkki?

Pandan Hurmaava Tumma -tuutti on Ingmanin tehtaalla syn-
tynyt suklaajäätelö, joka on täynnä suklaata. Jäätelön pa-
perikuoressa söpöilee Pandan oma tuttu ja turvallinen pan-
dakarhu. Hinta Kampin K-supermarketissa 1,55 euroa.

Suklaajäätelöksi Hurmaava Tumma oli oikein suklainen ja herkulli-
nen, vaikka raati olisikin kaivannut enemmän sitä jäätelönkin nimes-
sä luvattua tummaa suklaata. Jäätelön päällinen oli hurmaava ja itse 
jäätelö täynnä suussasulavia, suklaisia rouheita. Tuutti oli kovin pieni, 
minkä takia osa raatilaisista ostaisi jäätelöä seuraavan kerran mie-
luummin paketti- kuin tuuttimuodossa - jos vain sitä olisi saatavilla. 
Hinnasta toimituskunta totesi seuraavasti: ” Pieni jäätelö, iso hinta”.
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Yksi Pingviinin tämän kevään tuuttiuutuuksista on Tiikeri, jota on 
ennen maisteltu pakettimuodossa. Tiikeri-tuutissa on vaniljaker-
majäätelöä yhdistettynä appelsiininmakuiseen kermajäätelöön ja 
appelsiinikastikkeeseen. Hinta Kampin  K-Supermarketissa 1,49 eu-
roa. Laktoositon.

Tuttuudensa takia tämän tiikerituutin maku ei yllättänyt. Positiivisena 
yllätyksenä koettiin kuitenkin appelsiinin runsaus jäätelössä ja kastik-
keessa. Herkullinen tuutti, joskin kallis → seuraavalla kerralla kaup-
pakassissa on ennemmin litrahinnaltaan suosiollisempi pakettijäätelö 
kuin tuutti.

Pingviini on ollut tänä keväänä luova ja luonut räpylänmuo-
toisen, toffeenmakuisen jäätelötikun. Pingviini Toffee Rä-
pylä -jäätelön saa Kampin K-supermarketista 0,89 eurolla.

Toffee Räpylä -jäätelön saamiseksi ei tarvitse lompakossa olla edes 
yhtä kokonaista euroa – ei sillä, että sen syömiseen edes kannattaisi 
käyttää niin paljoa rahaa. Räpylä oli ”mitäänsanomaton perusjääte-
lö”. Kuorrute oli kyllä mukavan toffeinen, mutta muu osa jäätelöstä 
ei sitten maistunutkaan. Plussaa jäätelö saa hauskasta ulkoasustaan. 
Sopii hyvin lapsille, joiden itku täytyy saada nopeasti loppumaan.

Uutuusjäätelö Classic Valkosuklaa-Salmiakki yhdistää kaksi perus-
makua. Jäätelön kuorrute on valkosuklaata ja salmiakkia, muuten 
jäätelöosa on vaniljakermajäätelöä, jonka sisällä on lakritsikastiket-
ta. Classicin voi noutaa Kampin K-Supermarketista melko samal-
la hinnalla kuin muutkin Classic-perheen jäsenet eli 1,89 eurolla.

Valkosuklaa-salmiakki-jäätelö yllätti tuomariston, sillä valkosuklaa peit-
tosi lähes kokonaan salmiakin maun, joka yleensä on hyvin vahva. Valko-
suklaan aiheuttaman äkkimakeuden takia tuomaristo joutuikin melkein 
sokerihumalaan. Osa tuomaristosta olisi kovasti halunnut enemmän sitä 
suomalaisten suosimaa salmiakkia, osa puolestaan oli oikein tyytyväi-
nen valkosuklaan ja salmiakin suhteeseen. Kallis jäätelö, koska Classic.

Magnumin Yogurt Fresh on herkullinen jugurttijäätelö, jossa on vadelma-
kastiketta ja tumma suklaakuorrute. Nouda omasi Kampin K-Supermar-
ketista hintaan 1,99 €!

Magnumin Yogurt Fresh -jäätelö sai toimituksen kielet lipomaan vilk-
kaasti. Jäätelön raikas ja kesäinen maku oli hurmaava, vaikka erään toi-
mituskuntalaisen mielestä jäätelö toi mieleen oksennuksen. (Mietipä tätä 
sitten). Tumma suklaakuorrute pilasi ikävästi tämän erikoisen jäätelön 
ihanaa makua, minkä vuoksi raati söisi jatkossa mieluummin pelkkää jo-
gurttijäätelöosaa ilman mitään kuorrutetta. Magnumin miinuksena on 
se, että se on tunnetusti hieman hintava. Tätä jäätelöä on jo nyt ikävä!
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Pingviini Toffeesydän on vaniljakermajääte-
löä toffeesydämellä, toffeekastiketta, rakeita 
ja vohvelia suklaanmakuisella kuorrutteella. 
Hinta Kampin K-Supermarketissa 1,59 €.

Tämän tuutin ulkonäkö herättää heti mie-
lenkiinnon. Paperi on toffeenvärinen ja sitä 
koristaa suuri hymyilevä Pingviini, joka on 
tuttuudessaan samalla viittaus laatuun. Tuutin 
hauska nimi “Toffeesydän” on painettu kuo-
reen isolla ja siihen on myös piirretty kuva 
vohvelista lupauksen “rapea vohveli” kera. Pa-
perikuoren alla jäätelö hivelee ensimmäisek-
si näköaistia: Tuutti on ulkonäöltään kauniin 
symmetrinen toffeekastike-kuorrutuksineen ja 
strösseleineen ja houkuttelee jätskinautinnon 
pariin. Koostumukseltaan tämäkin jäätelö on 
maistelijan mielestä kermainen, suorastaan 
suussasulava. Jäätelön maku on todella hyvä, 
mutta makea. Toffeekastike (jossa tosin mais-
tuu nougat?) on taivaallista ja sitä on sopivas-
ti. Vaniljajäätelö ei petä koskaan ja sen seasta 
vähitellen esiintuleva toffeesydän on loistava 
pari vaniljan maulle. Tämä tuutti on hieman 
tavallista isompi, joten lopussa toffeesydän al-
kaa jo maistua todella makealta ja tuutti tun-
tuu täyttävältä. Tämä jätski sopii siis kovaan 
makean himoon! “Suklaakuorrutteinen voh-
veli oli lupauksensa mukaisesti rapea ja todella 
herkullinen”, toffeetuutin nauttija vakuuttaa.

Minttujäätelö on pitkäaikainen pakastealtaiden suo-
sikki, joka tekee tuuttidebyyttinsä Ingman-sarjassa. 
Hinta Kampin K-Supermarketissa 0,79 €.

Tuutin ulkonäkö eli minttu väritys ja mintun lehden 
kuva kertoo osuvasti, mitä jäätelö sisältää. Itse jäätelö 
on ulkonäöltään vähän tylsä, mutta tötterön päällä on 
kaunis kuorrutus suklaakastiketta. Jäätelön koostumus 
on “hyvän kermainen”. Maultaan tuutti on maistelijan 
mukaan “hyvä, perusminttu” ja suklaakastiketta on so-
pivasti piristämässä makua. Jälkiolo jätskistä on kevyt eli 
se on sopivan kokoinen, eikä liian täyttävä.  “Hyvä jääte-
lö, suosittelen!” toteaa minttutuutin maistelija lopuksi.
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Ingman Creamy Rocky Road on fudgen- ja suklaanmakuinen vähälaktoosinen 
kermajäätelö, jossa maistuvat suolainen toffeekastike, karamellisoidut pekaani-
pähkinät sekä vaahtokarkin palaset. Hinta Kampin K-Supermarketissa 4,99 €.

Jäätelöpaketti on ulkonäöltään “perus Ingman Cream –paketti”, eli hie-
man sekalaisen oloinen ulkokuori pyrkii tuomaan esiin jäätelön sisäl-
tämät ainekset. Joskin vaahtokarkin värikkäät kuvat pomppaavat pa-
ketista piristävästi esiin. Kannen alla jäätelö on ulkonäöltään kaunis ja 
harmoninen kastikekuorrutuksen kera, mutta kanssamaistelija totesi: “Tohon 
päälle on murusteltu varmaan vaan kaks pekaanipähkinää!” Sitä maistelijat kai-
pasivatkin jäätelöön lisää. Rocky Road -jäätelö on maultaan todella makea eli 
“hyvä pieninä määrinä”. Kaikki luvatut komponentit tulivat maussa esiin, jopa 
toffeekastikkeen hivenen suolainen maku. Toffeekastike ja pekaanipähkinät (siinä 
määrin kun niitä jätskissä siis oli) lievittivätkin kivasti jäätelön makeutta. Vaah-
tokarkit sopivat yllättävän hyvin jäätelöön ja ne olivat suussasulavan pehmeitä.

Magnum Silver Marc de Champagne on kevään uutuus, jolla juhlistetaan Magnumin 
25-vuotista taivalta. Hinta Kampin K-Supermarketissa 1,99 €.
 
Luultavasti ainoa jäätelö Suomessa, jota ei paikoitellen myydä lapsille sen sisältä-
män pienen alkoholimäärän vuoksi. Jäätelön kääreet kiiltelevät monivärisesti kuin 
Rapalan uistin. Jäätelöpuikko on sen sijaan väriltään Itä-Saksan harmaa. Onnek-
si maku ei ole itäblokkimainen, vaan juuri yhtä skumppamainen kuin nimestä voi-
si päätellä. Tätä ex-toiminnanohjaaja ostaisi. Kuoren suklaa, kerma ja shampanja 
sopivat makuina yllättävän hyvin yhteen. Taidan ostaa lisää jahka säät lämpiävät.

Entäpä mitkä arvosanat jäätelöt saivat asteikolla 1-5?

Pingviini Toffee Räpylä: 1 ½
Classic Valkosuklaa-Salmiakki: 3

Panda Hurmaava Tumma: 3 ½
Angry Birds Minttu-Lime: 3 ½

Pingviini Tiikeri: 3 ½
Ingman Creamy Rocky Road: 4-

Magnum Silver Marc de Champagne: 4
Pingviiini Toffeesydän: 4+

Magnum Yogurt Fresh: 4 ½
Ingman Minttu: 5-
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Väike vapper vombat vappu
– karjalaiset Tartossa korporaatio Vironian vieraina

Osakuntalaisten retkue suuntasi jälleen juhlistamaan vappua Tarttoon virolaisten yliopisto-
perinteiden mukaisesti korporaatio Vironian vieraaksi. Mukana oli tällä kertaa seitsemän kar-
jalaista ja lisäksi kaksi Kymenlaakson Osakunnan edustajaa. Yhteismatka sopi kuvioihin jo 
siksikin, että Vironia ja kymäläisten ystävyyskorporaatio Fraternitas Tartuensis järjestivät tänä 
vuonna yhteiset volbrijuhlat. Elämyshän siitä muodostui, kuten aiemmistakin Tarton vapuista.

Virolainen volbriöön juhlinta alkaa vappuaattona. Aluksi korporaatiot marssivat kulkueena Tar-
ton ympäri. Tilaisuus on siis hieman kuin 
kotoinen itsenäisyyspäivän ylioppilaskulkue, 
mutta sää on armollisempi ja soihtujen si-
jaan kulkijat kantavat oluttuoppeja. Kulkue 
pysähtyy kaupungin keskustassa, Raeko-
ja platsilla, jossa virkavalta luovuttaa kau-
pungin symbolisesti opiskelijoiden haltuun 
seuraavaksi yöksi. Sen sinetiksi pormestari 
juo korporaatioiden valitseman opiskelijan 
kanssa kilpaa kolpakollisen olutta. Pormes-
tarit ovat perinteisesti olleet vahvoilla täs-
sä kilvassa, eikä opiskelijalla ollut tänäkään 
vuonna toivoa voitosta. Hieman Mantan 

lakituksen tapaan Raekoja platsin patsas saa samalla kukkaseppeleen. Lopuksi kulkue suun-
taa yliopiston edustalle, jossa rehtori pitää puheen. Tämän jälkeen seuraa koko yön yli jatku-
vaa korporaatioiden järjestämää ohjelmaa ja yleistä ilonpitoa ympäri kaupunkia. Joka puolella 
tapahtuu jotain ja opiskelijaseurueet risteilevät pitkin poikin kaupunkia korporaatiolta toiselle.

Seurueemme kiertäessä korporaatiorakennuksia, eli konventteja, tuli tuttuja valkolakkeja (ja naa-
moja) vastaan selkeästi enemmän kuin aiem-
pina vuosina. Erityismaininta tässä yhteydessä 
wiipurilaisille, joita oli suunnannut Tarttoon 
yli kaksikymmentä. Kuraattoriedustus on tus-
kin ollut Tartossa aiemmin yhtä runsasta kuin 
tänä vuonna. Eräänä esimerkkinä tästä yöllä 
konventtijuhlista toisiin vaihtaessamme kuraat-
tori-Pekka vaihtui epähuomiossa Hämäläis-
Osakunnan kuraattori-Pekkaan. Avoimeksi 
vuorostaan jäi toteutuiko DGO:n kuraattori-
en etukäteen uumoiltu ulkomaankonferenssi.

Vironia piti vieraistaan jälleen kerran erin-
omaista huolta. Erityisesti olutpöytä virolaisten ja naapuriosakuntalaisten ystävien kesken 
oli juuri niitä hienoja kokemuksia, joita yliopistoelämä voi tarjota. Prosit sille! Tämän lisäksi 
Tartto tarjosi lämpöä, siniseltä taivaalta helottavan auringon ja hintatason, jonka hämmästyt-
tää Helsingin ravintoloihin tottunutta kerta toisensa jälkeen. Vappu Tartossa on elämys, jota 
on helppo suositella muille osakuntalaisille vähintään kerran opiskelujen aikana koettavaksi.

Janne Kangaskesti
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Esittelyssä Karjalaisen Osakunnan 
juristikerho

Iris Pitkänen

Juristikerhon pääasiallisena tarkoituksena on yksinkertaisesti tarjota Pohjois-Kar-
jalasta kotoisin oleville oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuus yhteiseen ajanviet-
toon. Juristikerho on ollut olemassa vuodesta 1934, joten se on siis vanhempi kuin 
itse Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Pykälä ry.  

Juristikerho on viime aikoina kokoustanut kesäkuukausia lukuun ottamatta noin kerran kuussa. 
Vuonna 2013 juristikerho piti kahdeksan kokousta, ja kokousten osallistujamäärä on keskimää-
rin ollut noin kahdeksan henkilöä. Tavallisesti Domus Gaudiumin suuressa salissa pidettyihin 
kokouksiin on kerholaisilla ollut tapana valmistella maittava ateria osakunnan keittiössä, minkä 
lisäksi juristikerhon isäntä varmistaa, että myös viiniä, olutta ja muita virvokkeita on tarjolla. 
Tämä kertookin siitä, ettei kokouksissa kovin ryppyotsaisina istuta, vaan niihin tullaan tulevan 
toiminnan suunnittelun ohella viettämään iltaa ja vaihtamaan kuulumisia leppoisassa hengessä.

Tavallisten, pelkästään juristikerholaisille suunnattujen kokousten lisäksi kerho järjestää ker-
ran tai pari vuodessa avoimen kokouksen, johon kaikki osakunnan jäsenet ovat olleet terve-
tulleita. Avoimessa kokouksessa on usein ollut joku juristikerhon seniori kertomaan omasta 
urastaan tai oikeudenalastaan, minkä lisäksi tarjottavatkin ovat olleet tavallista hienompia. 
Seuraava avoin kokous järjestetään todennäköisesti syksyllä, joten seuraa sähköpostiasi!

Juristikerho on juhlinut pitkää taivaltaan joka toinen vuosi järjestämällä Kevätkäräjät, juristiker-
hon vuosijuhlat. Tänä vuonna kerho täytti pyöreät 80 vuotta, mitä juhlistettiin laulaen ja puheita 
pitäen ravintola Laulumiehissä. Varsinaista juhlaillallista ennen on kevätkäräjäpäivänä ollut tapana 
käydä excursiolla jonkun juristikerhon seniorin työpaikalla, sekä cocktail-tilaisuudessa, joka se-
kin on perinteisesti ollut seniorin järjestämä. Tänä vuonna excursio suuntautui terveydenhuollon 
ja hoivapalvelujen yritys At-
tendolle, kun taas cocktail-
tilaisuus järjestettiin viini-
kellarissa Eteläesplanadilla. 

Juristikerho on järjestä-
nyt jäsenilleen myös muita 
excursioita, niin juristien 
uraan kuin kulttuuriinkin 
liittyviä. Viimeisimmäksi on 
käyty exculla (Kevätkäräji-
en excua lukuun ottamat-
ta) investointipankki PCA 
Corporate Finance Oy:ssa 
sekä Rakkautta ja Anarki-
aa -elokuvafestivaaleilla.

Juristikerho, tuo hämärä salaseura, jonka kokouksiin ovat tervetulleita vain oikeustieteen opiskeli-
jat ja valmistuneet juristit. Ne käyttää osakunnan rahoja, mutta mitä ne oikeasti tekee siellä?

Kevätkäräjät vuonna 2014, juhlapuhujana varatuomari Hannu Krogerus.
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Arvoisa kunniainspehtori,  arvoisa juhlaväki
Mietin pitkään minkälaisen puheen isänmaalle pitäisin. Isänmaa, siitä tulee ensimmäisenä mi-
eleeni oma kotimaa tai synnyinmaa. Minulle tämä on Sveitsi ja suurelle osalle teistä Suomi. Siksi 
ajattelin lähestyä käsitystä isänmaata vähän eri kantilta. Kielitoimiston sanakirjassa lukee en-
simmäisenä, että isänmaa on valtio tai maa, johon ihminen tuntee kuuluvansa. Sehän ei vält-
tämättä tarkoita sitä, että ihmisen isänmaa olisi juuri se maa, jossa hän on syntynyt tai joka on, 
kirjaimellisesti luettuna, hänen isänsä maa. En lähtisi väittämään, että Suomi olisi isänmaani, 
mutta myönnän kuitenkin, että tunnen kuuluvani tähän maahan, eli Suomeen. Siksi ajattelin 
pitää puheen, tänne muuttaneen ihmisen ensimmäisistä kokemuksista, teidän isänmaassa, joka 
on kuitenkin ainakin kielitoimiston määritteen mukaan myös osittain minunkin isänmaani.

Tänne ensimmäistä kertaa tullessani en tiennyt paljonkaan Suomesta. Elämäni sillä hetkellä 
pisin junamatka vei minut Tikkurilasta Joensuuhun ja ainoa ihminen, jonka kanssa matkalla 
juttelin, oli junassa takanani istunut mies, joka oli tietysti kotoisin Saksasta. Muistan, kuinka 
melkein pelästyin vähän, lähes tyhjässä junassa, huhtikuisena sateisena perjantai-iltana, kun 
juna pysähtyi keskelle pimeää metsää, eli Kesälahteen. Eikä asemalla ollut mitään muuta kuin 
yksi auto, jonka edessä näkyi ajovaloissa ihmisen musta siluetti, mikä loi hieman pelottavan 
kaurismäkilaisen tunnelman. Selviydyin kuitenkin perille asti, eikä juna ollut edes myöhässä. 
Ennakkoluulottomana maistoin heti toisena päivänä mämmiä, ja syön sitä edelleen, to-
sin korkeintaan kerran vuodessa. Kolmantena päivänä kävin avannossa. Saunassa vanhempi 
mies heitti löylyä sen verran, että hiki nousi saunan ensikertalaisena aika herkästi iholle. Ei 
kuitenkaan niin nopeasti, että olisin lähtenyt saunasta ennen siellä olevia saksalaisia turisteja.

Tulin Suomeen aina uudestaan ja uudestaan, ja tutustuin kieleen, maahan ja sen ihmisiin aina 
paremmin. Täällä olen maistanut elämäni makeimpia mansikoita ja valoisassa kesäyössä uinut 
saunan jälkeen järvessä uskomattoman hienoissa maisemissa. Rakkaus jäätelöönkin nousi aivan 
uudelle tasolle täällä ja ihmiset ovat aina ottaneet minut lämpimästi vastaan. Suomalaiset eivät 
todellakaan ole niin hiljainen ja sisäänpäin kääntynyt kansa kuin Keski-Euroopassa usein luullaan.

Väittäisin, että rakastuin tähän maahan, sen kieleen ja sen ihmisiin. Siksipä päätös muut-
taa tänne ei ollut vaikea, enkä vieläkään haluaisi pois täältä, enkä toivottavasti koskaan joudu.
Ymmärrän, jos joku on eri mieltä näistä asioista, mutta itse näen tämän maan tällä hetkellä 
minulle parhaimmaksi paikaksi elää. Täällä hoidetaan asiat niiden vaatimalla tarkkuudel-
la ja yhtä tarkkojen sääntöjen mukaisesti. Yleinen vaikutelma yhteiskunnasta on kuitenkin 
huomattavasti rennompi, kuin esimerkiksi Sveitsissä. Meidän kaikkien teot vaikuttavat siihen, 
minkälainen tämä maa on. Sodassa veteraanit taistelivat kunnioitettavasti isänmaan puolesta, 
ja nyt se on meistä kiinni pitämään huolta tästä ihanasta maasta, jotta me kaikki tunnemme 
myöskin tulevaisuudessa kuuluvamme tähän maahan, joka on näin olleen isänmaamme.
Nostetaan siis malja Suomelle, maalle johon voin ylpeästi sanoa kuuluvani!

Kiitos!

Manuel Ackermann



26 27

Pieni Puukello
ISSN 0359-1271

Julkaisija
Helsingin yliopiston Karjalainen Osakunta

Päätoimittajat ja toimitussihteerit
Iris Pitkänen
iris.pitkanen@helsinki.fi

Satu Tahvanainen
satu.tahvanainen@outlook.com

Painopaikka
Picaset Oy, Helsinki

Painos
300  

Toimituskunta
Rosa Aamunkoi
Janne Kangaskesti
Kaisa Kortelainen
Santeri Matikka
Nelli Tiainen

Ilmestyminen
Neljä kertaa vuodessa

Kansi
Helmi Liikanen

Pieni Puukello saa HYY:n järjestölehtitukea




