
HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN 
ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916

4/2014

Pieni Puukello 



2 3

Sisältö

Pieni Puukello 4/2014

3 Pääkirjoitus

4 Q-palsta

5 Jaaritelma

6 Lähellä, mutta niin kaukana

8 Uusi sielu, vanha pieru

10 Ensimmäinen koulupäivä

11 Terveisiä tyttökoulusta

12 Praasniekat 15.11.

14 Savo-Karjalaisen terveiset Turusta!

16  Glögi- ja piparitesti



2 3

Pääkirjoitus

Pieni Puukello 4/2014

3 Pääkirjoitus

4 Q-palsta

5 Jaaritelma

6 Lähellä, mutta niin kaukana

8 Uusi sielu, vanha pieru

10 Ensimmäinen koulupäivä

11 Terveisiä tyttökoulusta

12 Praasniekat 15.11.

14 Savo-Karjalaisen terveiset Turusta!

16  Glögi- ja piparitesti

Kuten joka vuosi, on tänäkin vuonna pakko 
todeta, että vuosi on kulunut mielettömän 
nopeasti. Vastahan me täällä osakunnan ko-
neella opettelimme taitto-ohjelman käyttöä 
ja nyt me teemme jo viimeistä lehteä. Vaikka 
koko ajan odottaa tulevaisuutta, on ikävää 
huomata, kuinka nopeasti aika kuluu.

Iris totesikin jo pääkirjoituksessaan paljon 
samoja asioita kuin mitä minullakin on ollut 
mielessäni kuluneen vuoden aikana. Meillä 
on ollut superreipas ja aktiivinen toimitus-
kunta, mistä olen todella kiitollinen. Lisäksi 
on ollut mahtavaa tehdä yhteistyötä ihanan 
Iriksen kanssa. Kiitokset ansaitsee myös en-
tinen toimitussihteerimme Heikki, jota olen 
pommittanut useilla help-viesteillä lehden 
tekoon liittyen.

Pienen Puukellon toimitussihteerin virka ei 
ehkä ole se helpoin virka osakunnalla, aina-
kaan silloin, jos ei osaa käyttää InDesignia. 
Kuitenkin Iriksen kanssa voin olla samoilla 
linjoilla siitä, että tätä virkaa kannatti kokeil-
la. Oli mielenkiintoista olla tekemässä tätä 
lehteä ja nähdä Puukellon matka ideoista 
postilaatikkoon. Vaikka taitto-ohjelman 
käyttäminen oli aluksi hankalaa, niin nyt 
lehden taittaminen on jo niin mukavaa, että 
jopa harmittaa luopua toimitussihteerin 
virasta.

Mutta nyt on kuitenkin jatkettava elämässä 
(ja osakunnan tehtävissä) eteenpäin. Ensi 
vuonna minulla onkin vähän enemmän 
tekemistä osakunnalla. Erityisen innoissani 
olen ekskursiomestarin virasta. Haluaisin 
niin kovasti mennä jonnekin kivaan paik-
kaan retkelle. Tulkaahan kaikki muutkin 
rohkeasti mukaan ekskuille!

Onnellista uutta vuotta kaikille,

Satu

Tässä sitä ollaan, rustaamassa Puukellon pää-
toimittaja- ja toimitussihteeriurani viimeis-
tä pääkirjoitusta. Kun tähän hommaan ryh-
dyin, olin kyllä vuoden verran roikkunut 
Puukellon toimituskunnassa, mutta koskaan 
en ollut klikannut InDesignin kuvaketta tait-
taakseni lehteä. Muistankin, että tunnelmat 
vuoden alussa olivat hivenen jännittyneet: 
saadaanko me ikinä tää lehti kasaan, saati sit-
ten ne kaikki viisi? Virkailijaesittelyn kuvi-
en kanssa säätäessä oli tosiaan hetkittäin sel-
lainen olo, että mihinhän sitä on itsensä taas 
tullut tyrkättyä mukaan.

Mutta silloin, kun sen ensimmäisen Puukel-
lon sai oikeana, fyysisenä, paperilta ja pai-
nomusteelta tuoksuvana käteensä, olo oli 
varmaan hieman samanlainen kuin debyyt-
tialbuminsa ensimmäistä kertaa näkevällä 
artistilla. Tässä kohtaa täytyy kuitenkin ko-
rostaa, että en ole suinkaan ollut sooloartisti: 
kiitoksia aivan valtavasti Satulle, jonka kans-
sa olen jakanut nämä virat. Tämä homma ei 
olisi ollut puoliksikaan näin hauskaa yksin, 
minkä lisäksi on ihan hyvä, että ainakin toi-
nen meistä on muistanut kaikki tärkeät jutut. 

Saamme myös olla kiitollisia siitä, kuinka in-
novatiivinen, ahkera ja aktiivinen toimitus-
kunta meillä on ollut apuna. Kauhuskenaario 
siitä, että joutuisimme Satun kanssa kirjoitta-
maan koko lehden kannesta kanteen, ei olisi 
voinut olla kauempana. 

En kadu, että tähän pestiin tuli vuosi sitten 
lähdettyä, mutta hyvillä mielin annan Puu-
kellon nyt uusiin käsiin. Odotan jännityk-
sellä, mihin suuntaan lehden matka tästä jat-
kuu. Tsemppiä uusille Puukellon tekijöille, 
tehkää lehdestä rohkeasti sellainen, miltä sen 
teidän mielestä pitäisi näyttää!

Rauhaisaa joulua ja inspiroivaa uutta vuotta 
toivottaen,

Iris
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Pekka Torvinen

Q
Vuoden pimein aika. Sosiaalinen media on jälleen täynnä valitusta Suomen kurjasta 
sijainnista – kylmyydestä, pimeydestä ja sateesta.

Minä rakastan syksyä ja talvea. Ne ovat täydellinen syy olla kiirehtimättä min-
nekään. Syksyllä ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa siitä, että jää neljän sei-
nän sisään lukemaan. Talven pimeydestä taas voi siitäkin nauttia: se on mainio-
ta aikaa muistella miten hienoa on, kun loppukeväästä ja alkukesästä valoa on 
kaikkialla, luonto hehkuu miljoonassa eri vihreän sävyssä ja linnut laulavat yötä päi-
vää. Ilman pimeyttä tuota valoa, väriloistoa ja äänten kirjoa ei olisi. Vain Pohjolan 
alkukesä on sellainen kuin on. Valo ja vihreys ikään kuin ryöpsähtävät yli. Mielestä-
ni kaiken tuon vastapainoksi minun on pohjoisen asukkina kestettävä myös pimeys.

Monet kuitenkin pakenevat kaukomaille aurinkoon myös talvella. Erityinen kiire joille-
kin sinne tulee, jos lunta ei näy. Tämä on aina hämmästyttänyt minua. Retket kauko-
maille suihkukoneilla ovat nimenomaan yksi syy siihen, että lunta ei ole! Me lämmi-
tämme ja tuhoamme planeettaamme siksi, ettemme kestä pimeyttä. Jotenkin olemme 
päätyneet tilanteeseen, jossa luulemme, että voimme aina saada kaiken parhaan 
koko ajan. Että voimme tarvittaessa aina nauttia auringosta. Näin ei tietenkään ole.

Osallistuin vappuna Tartossa – kiitos osakunnan – erään korporaati-
on auringonpalvontarituaaliin. Nostimme maljat nousevalle auringol-
le juuri sillä hetkellä, kun aurinko neljän–viiden välillä nousi horisontin ylä-
puolelle. Samalla hoimme jotain latinalaista mantraa, josta ei ole tarkkaa 
muistikuvaa. Hetki oli kuitenkin taianomainen. Olisiko se sitä ilman talven pimeyttä?

Joulu on muinaisista ajoista asti ollut valon juhla. Talvipäivänseisauksen aikaan on iloit-
tu sitä, että valo voittaa sittenkin. Mitä juhlimista siinä olisi, jos aurinko paistaisi aina 
yhtä kauan?

Talvella pitäisi pikemminkin matkustaa pohjoiseen – kohti kaamosta, koh-
ti kovia pakkasia, kohti tarujen tuntureita. Kun auringon näkemiseen ei ole 
edes teoreettista mahdollisuutta, osaa kesästä nauttia eri tavalla. Pohjolan ke-
sät ovat hulluja juuri tästä syystä – ja juuri tämän takia rakastan talvea niin paljon.

Kiitos kesä 2014. Olit parasta ikinä. Kiitos Linnunlahden lämmin vesi, johon hypättiin vaat-
teet päällä. Kiitos Koffin puisto, filmikamera ja ystävät. Kiitos Vanha ylioppilastalo ja filoso-
fisen tiedekunnan promootio. Kiitos Manta ja yöllinen kahlausseikkailu suihkulähteellä 
frakit ja mekot päällä. Kiitos Vuosaari, melonta ja saunominen saaressa. Kiitos ravintola 
Kaisaniemi ja kesäbileet. Kiitos Itäsuomalaiset kesäjuhlat ja kahden päivän absoluuttinen 
mahtavuus. Kiitos Susanna, Roosa, Virve, Jutta, Belinda, Maini, Maaria ja kaikki muut.

”Kun olen kuollut, kun olen kuollut.

Kesä jatkuu. Kesä.”
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Arkeologia, kuten muukin menneisyyden tutkailu, on tirkistelyä. Näin tuu-
min joskus kantaessani seulaan ämpärillisen mustaa nokimaata. Noki oli vuo-
sisatoja sitten palaneesta talosta. Sen tiesin nokimaan maastoon muodos-
tamasta suorakulmiosta, sen laitoja noudattavista kivijalan jäänteistä ja 
isosta kivisestä kummusta, joka oli joskus ollut uuni. Talon asukkaista en tiennyt mitään.

Pyrkimys nähdä menneeseen nykyisyyteen asti säilyneen materian kautta on pahem-
man sortin tirkistelyä, sillä pyrkijä ei voi koskaan itse päästä sisälle menneeseen. Teot, 
tavoitteet ja muu ylevä ihmisen toiminnassa ei selviä ajan otteessa. Jälkipolville jää lo-
pulta vain jäänteitä menneestä elämästä: puhtaimmillaan paikoilleen unohtunutta jätet-
tä, likaisimmallaan tarkoituksella jälkipolvia varten työstettyjä dokumentteja. Nykyhetki 
löydetään tulevaisuudessa ennemmin kaatopaikalta kuin Paavo Lipposen muistelmista.

Arkeologisilla kohteilla vierailevien turistien kiinnostus rinnastuu tirkistelyyn, sillä 
yleensä kohde vetää yleisöä puoleensa käsittelemällä nykymaailman tabuja tai muu-
ten arkoja, mutta kiinnostavia aiheita. Näistä aiheista ylivoimaisesti yleisin on tietys-
ti ihmiselämän rajallisuus. Muinaismonumenttien tunnetuin esimerkki ovat hyvästä 
syystä pyramidit. Paitsi että kyse on konkreettisesti haudoista, asettavat pyramidit yk-
sittäisen ihmiselämän kovin vähäpätöiseen asemaan niin koollaan kuin ajallisella etäi-
syydellään. Persian kuninkaan Kyyros Suuren elinaikaan (500-l. eaa.) on muuten kuta-
kuinkin yhtä pitkä aika nykyisyydestä kuin Gizan suurimman pyramidin valmistumisesta.

Menneen elämän jälkien äärellä arkeologin ja turistin ero on mielestäni vain meto-
dologinen. Yksilökohtaisia eroja on valtavasti, mutta arkeologisen kohteen viehätys 
on uteliaisuuden tyydyttämisessä ja mahdollisuudessa eläytyä kohteella hahmot-
tuvaan kuvaan menneestä. Siihen tukeutuen voi muovata käsityksiään ympäröiväs-
tä maailmasta ja omasta identiteetistä. Elämä ja yhteiskunnan tapahtumat sen 
ympärillä voivat olla kaoottisia, mutta arkeologinen kohde tarjoaa eräänlaisen ta-
pahtumien loppupisteen, jonka kautta voi hahmotella syy–seurausrakennelmia. Ar-
keologinen kohde on myös portti toiseuteen, jonka pohjalta voi jäsentää elämäänsä 
sen tarjoamien positiivisten tai negatiivisten mielikuvien ja argumenttien pohjalta.

Paljon asiaa mietittyäni en edelleenkään tiedä palaneen talon asukkaista juuri mitään. 
Arkeologia tarjoaa ikkunoita menneisyyteen, mutta sisälle taloon ei käy astuminen. On 
vain tehtävä oletuksia sen perusteella, mitä ikkunasta tirkistellen sattuu näkemään.

Jaaritelma

Janne Kangaskesti
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Nelli Tiainen

Suomen ja Ruotsin välistä suhdetta tuntuu aina leimanneen jännitteisyys, joka kumpuaa mieles-
täni ennen kaikkea historiallisesta asetelmasta, Suomesta Ruotsin vallan alla. Maiden välinen eri-
koinen läheisyyden ja etäisyyden vaihtelu ilmenee molemminpuolisena ristiriitaisena asennoitu-
misena. Ajoittain jopa vihamieliset asenteet ja liioittelevat stereotypiat naapurikansasta tuntuvat 
vallitsevan ihmisten mielissä vielä tänäänkin. 

Miten tätä toiseutta sitten rakennetaan ja kuinka ennakkoasenteet tai -luulot tulevat esiin ihmis-
ten puheessa tai käyttäytymisessä? Haastateltuani Suomessa asuvia ruotsalaisia graduuni, voin 

todeta, että pikkuveli-isoveli -syndroo-
ma elää ja voi hyvin. Eräs haastatelta-
vani oli esimerkiksi saanut ravintolassa 
osakseen ”svedupelle” ja ”helvetin ruot-
salainen” -kommentteja. Lisäksi esiin 
nousi klassinen stereotypia siitä, kuin-
ka suomalaisten mielestä kaikki ruotsa-
laiset ovat homoja. Tätä pidettiin ruotsa-
laisten mielestä mielikuvituksettomana 
ja korostettiin vanhempien roolia: omal-
la esimerkillään he antavat negatiivisten 
asenteiden elää. Tähän jargoniin kyllästy-
neenä eräs haastateltu kertoikin nykyään 
vastaavansa, etenkin nuorten keskuudes-
sa hänelle ruotsalaisista esitettävään, ky-
symykseen: Kyllä, kaikki ruotsalaiset ovat 

homoja. Tällä hän saa irvailun ainakin loppumaan.

Suomalaisen tarpeessa ”pienentää” ruotsalaisia negatiivisten asenteiden ja ilmausten kautta, kät-
keytyy ehkä ripaus Vadelmavenepakolaisen päähenkilö Mikko Virtasen tuntemaa ihailua ja ka-
teutta; halua olla oikeasti jotain samansuuntaista. Suhteessa voi nähdä heijastuvan suomalaisten 
omakuva epävarmoina, vastikään kaupunkiin muuttaneina metsäläisinä näiden menestyvien ja 
supliikkien maailmankansalaisten rinnalla. Näin ollen stereotypiat ja se, millaisia ne ovat paljas-
tavat enemmän kertojastaan. 

Toisaalta kansojen välisen psykologisen hierarkian aikaansaama suhtautuminen toimii myös toi-
seen suuntaan.  Aineistossani ilmeni, ettei ruotsalaisilla ennen Suomeen muuttoaan ollut selke-
ää käsitystä tai erityistä kuvaa Suomesta. Heidän puheessaan toistui näkemys siitä, ettei ruotsalai-
silla ylipäänsä vaikuta olevan suurta tietämystä (tai vahvoja mielipiteitä) Suomesta – tai he eivät 
esimerkiksi tunne Helsinkiä. Joillakin haastatelluilla oli esimerkiksi ennen muuttoaan ollut en-
nakkokäsitys Suomesta tai Helsingistä ”neuvostoaikaisena” paikkana. ”Tieto” perustuukin lähin-
nä stereotypioihin, kuten suomalaisten suora- ja vähäpuheisuuteen ja alakuloisuuteen. Esiin tuli 
myös mainintoja koetusta, suomalaisen kommunikoinnin ”luolamiestyylistä” sekä joillakin ruot-
salaisilla edelleen olevasta oletuksesta kaikkien suomalaisten mukanaan kantamasta puukosta. 
Ruotsalaisten käsitykset suomalaisista vahvistavatkin tietyllä tapaa heidän kuvaa itsestään moder-
nina kaupunkilaiskansana, suvereeneina kommunikoinnin taitajina ”metsäsuomalaisiin” nähden. 

Lähellä mutta niin kaukana
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Tämän voi nähdä uusintavan psykologista yliotetta. Tietämättömyyden tai neutraalin suhtautu-
misen Suomea kohtaan voi puolestaan tulkita Ruotsin historiallisen suurvalta- ja enemmistöase-
man kautta: kansalaiset eivät ehkä ole tunteneet tarvetta tai mielenkiintoa hankkia tietoa pienes-
tä itäisestä ”provinssistaan”. 

Merkitsevää ja mielenkiintoista onkin, miksi näitä kansojen välisiä symbolisia rajoja täytyy vetää. 
Miksi on niin tärkeää tehdä ero sille, että minä en todellakaan ole sitä, mitä sinä olet? Tulkitsen, 
että ollessamme niin lähellä, osana pohjoismaista yhteyttä ja melkein samaa, syntyy paradoksaa-
lisesti entistä suurempi tarve etäisyydenottoon ja rajojen määrittelyyn; eron tekemiseen meidän 
ja muiden välille.  Oma kansallista identiteettiä on tarve määrittää suhteessa rakkaaseen, mut-
ta ajoittain ärsyttävän menestyvään, naapurimaahan. Naapuri on maantieteellisesti lähellä, mutta 
tietynlainen henkinen etäisyys on olemassa. 

Luulen, että kansakunnat kuitenkin tarvitsevat tämän jännitteen erottuakseen muista, vaaliakseen 
omaa ainutlaatuisuuttaan. Stereotypiat auttavat jäsentämään meidät kaikkien kansojen kartalle, 
josta voi ajoittain jopa tunnistaa itsensä. Tämä on entistä tärkeämpää alati eteenpäin suuntautu-
vassa ja monialaisten kiintopisteiden täyttämässä maailmassa, jossa identiteetin paikannukselle 
on tarjolla rajattomia vaihtoehtoja. Monien identiteettien ristitulessa voi olla huojentavaa silloin 
tällöin löytää henkinen kotinsa jostain kansallisesta ”ominaispiirteestä”, joka voi hetkellisesti toi-
mia tarttumapintana omalle identiteetille. Vaikka koulutus tai asuinpaikkakunta voi nykyään olla 
kansallisuutta painavampi identiteetin määrittäjä kautta maailman, on tunnustettava, että tietys-
sä yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa kasvaminen ja eläminen vaikuttaa tapaamme 
olla, toimia ja nähdä maailma – ja ennen kaikkea suhtautua tietyllä alueella kasvaneeseen kans-
sakulkijaan. 
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Haastattelija Santeri Matikka

Nimi: Jani Parviainen

UUSI SIELU Vanha pieruMitä opiskelet ja miksi?

Opiskelen fysiikkaa ensimmäistä vuotta ja pää-
aineenani on meteorologia. Tulin Helsinkiin opis-
keltuani Kuopiossa vuoden fysiikkaa Itä-Suomen 
yliopistossa. Kuopio ei tarjonnut minulle mieleistä eri-
koistumisaluetta fysiikassa, joten päätin lähteä muualle 
opiskelemaan. Muutenkin olen ollut kiinnostunut sääs-
tä mittauslaitteiden kautta kerättyäni niillä tilastoja luki-
oikäisenä, ja sitten siihen sään tutkimiseen vaan hurahti. 
 
Miksi ja milloin tulit osakuntaan?

Liityin heti 2014 syyslukukauden alussa osakuntaan, sil-
lä olin onnekkaana saanut fuksiasunnon osakunnalta.
Myös halusin ympärilleni saman maakunnan tai henki-
sesti itäsuomalaisia ihmisiä, joilla samat juuret ja kult-
tuuriperinne kuin minulla. Lisäksi tässä tapaa mui-
ta kuin omasta opiskelupiiristä olevia ihmisiä ja saa 
muuta ajateltavaa kuin pelkkää opiskeluun liittyvää.   
 
Ensimmäiset muistot osakunnasta?

Tupsahdin mukaan kesken vuoden muistaakseni fuksi-
seikkailuun. Heti alusta oli hauskaa ja tunsin oloni ko-
toisaksi, vaikka en tuntenut ketään etukäteen. Niin, ja 
onhan nämä useat sitsit jääneet myös hyvin muistiin.  
 
Osakunta-aktiivisuus:

Olen valokuvaaja ja apuisäntä 
 
Pitäisikö jouluna olla lunta?

Ennen (vanhaan) piti. Nykyään ei ole niin nuukaa. 
 
Millä glögi kuuluu maustaa?

Minusta se ei ole absoluuttisen tiukkaa, millä pitää 
maustaa, mutta  minä maustan manteleilla, ehkä lisäk-
si rusinoilla. 
 
Terveisiä vanhoille pieruille?

Kiitos kaikista neuvoista ja tuesta!

Ketä pitäisi haastatella seuraavaksi?

Jäljellä olevia uusia osakuntalaisia
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Nimi: Jani Parviainen

Nimi: Juuli Herttuainen
Ikä: 21
Syntymäpaikka: Synnyin 
Kerimäellä, mutta suurimman 
osan lapsuudesta vietin Ke-
sälahdella.
Yo-kirjoitusvuosi: 2009

Vanha pieru
Mitä opiskelet ja miksi? 

Opiskelen Aalto-yliopistossa kiinteistötaloutta kolmatta vuot-
ta. Lukiossa keksin haluavani teknilliselle alalle opiskelmaan 
ja Otaniemen koulutusohjelmista kiinteistötalous kuulosti 
omimmalta jutulta.

 Miksi ja milloin tulit osakuntaan? 

Tulin osakuntaan toisen  opiskeluvuoteni alussa. Olin kuul-
lut osakunnasta fuksina ja se kuulosti hauskalta toiminnalta. 
En silloin vielä ehtinyt mukaan, mutta toisen vuoden vuoden 
alussa päätin liittyä osakuntaan. 

Ensimmäiset muistot osakunnasta? 

Ensimmäiset muistot taitaa olla DGO:n fuksiaisista ja rasti-
kiertelystä.

Osakunta-aktiivisuus: 

Ei ole virkaa tällä hetkellä.

Pitäisikö jouluna olla lunta? 

Ehdottomasti! Itse lähden kyllä jouluksi ulkomaille, mutta silti 
toivon että lumi tulisi pian tuomaan joulutunnelmaa. 

Millä glögi kuuluu maustaa? 

Glögi on parasta rusinoilla ja manteleilla.

Terveisiä uusille sieluille? 

Ottakaa ilo irti fuksivuodesta!

Ketä pitäisi haastatella seuraavaksi? 

Seuraavaksi voitaisiin haastatella toista osakunnalla olevaa 
Otaniemen teekkaria, Heikki Karvista.
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Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailman parhaimmistoa, ja niinpä osakuntatilatkin muuttuivat 
Domus Gaudiumin ala-asteeksi Karjalaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan yhteisissä daama-
reissa (tai böunareissa, miten vaan) lauantaina 22.11.2014. Koulupäivä sujui suunnilleen opetussuunni-
telman mukaisesti, eikä yhdistetyn keittiö- ja opetushenkilökunnan hienoinen epäpätevyys tahtia hai-
tannut. Mutta kuten tiedetään, ei yksikään (koulu-)päivä ole samanlainen kuin toinen, eikä draamalta 
tälläkään kertaa vältytty.

Ensimmäiset virkaintoiset aineenopettajat ja heidän sijaisensa saapuivat koululle varhain iltapäivällä, jot-
ta kaikki olisi varmasti ajoissa valmista ja tyttöjoukon koulupäivästä tulisi ikimuistoinen. Gourmet-ta-
son kouluruoasta vastasi pääkeittäjä, kymäläisten kuraattori Joonas, ja apupojat lähtivätkin pian pois ja-
loista tekemään viimehetken hankintoja. Kumpikohan sisältö lienee herättänyt suurempaa riemastusta 
myyjissä, K-marketin basilikat ja muumilimu vai Alkon valikoimista haalitut alkoholijuomat (ei se laa-
tu vaan se määrä)?

Oppilaita alkaa saapua kello kuuden aikoihin. Silloin henkilökunnalla välähtää: kutsussa mainittiin kak-
si alkamisaikaa! Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen. Saapujat ohjataan leppoisan askartelun pariin 
odottelemaan jälkijoukkoa, joka pelmahtaa paikalle kello 18:30, juuri ajoissa siis. Alkumaljojen jälkeen 
on vuorossa pastorin aamunavaus, joka yhteisveisuineen ei jätä ketään kylmäksi. Iloisen hartaassa jou-
kossa herää kysymys: herra pastori, mikä se snapsi on?

Sitten onkin aika aloittaa päivän työ. Saksan tunnilla rehtori Ackermann assistentteineen opettaa luokalle 
tämän vanhan sivistyskielen hyödyllisintä sanastoa. Käännöslauseiden nokkeluus herättää hilpeyttä niin 
oppilaiden keskuudessa kuin opettajainhuoneessakin. Rehtorin toimenkuva ei tietenkään rajoitu pelk-
kään opettamiseen; muutama kuriton päätyy kesken tunnin keittiöjaoksen seuraksi perunateatteriin, ja 
kanslian ovi käy pitkin iltaa, kun oppilas toisensa jälkeen passitetaan rehtorin ankaraan puhutteluun. Al-
koholijuomia oppilaille trokaavat vanhemmat pojat, nuo raggarit, sen sijaan eivät kiireisiä kansankyntti-
löitä kiinnosta. Se ei kuitenkaan tunnu neitosia ainakaan haittaavan.

Kemian tunnilla oppilaat pääsevät valmistamaan erilaisia alkoholipitoisia seoksia. Maistaminen on tie-
tenkin ankarasti kielletty, mutta kuka oikeasti luulee ala-asteikäisten uskovan puhetta? Kalapuikko- ja 
perunamuusilounaan jälkeen on vuorossa maantiedon tunti. Opettajan sairastuttua opetus jää sijaisen 
vastuulle, joten mikäpä olisikaan luonnollisempi ratkaisu kuin laittaa lapsoset tekemään pistokoetta Poh-
jois-Karjalan ja Kymenlaakson maamerkkien sijainnista! Moni vastauksista hipoo siinä määrin nerout-
ta, että sijaisella on suuria vaikeuksia arvostelussa. Pari lisäpistettä hyvästä yrityksestä kuitenkin hiljentää 
kärkkäimmät vastalauseet. Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki!

Odottamattoman paperin eteen saaminen vetää väen hiljaiseksi myös kyökissä. Kukkoilevien oppilaiden 
delegaatio julkeaa vaatia saada kuultavakseen Vanhanaikaisten naisten laulun miesväen esittämänä. Mikä 
eteen? Ankaran pohdinnan jälkeen syntyy vastaisku. Pedagogit kävelevät luokan eteen ja pääkeittäjän 
johdolla viittaavat sananmukaisesti kintaalla koko vaateelle. Luokka älähtää, mutta suurempaa kapinaa ei 
synny. Välipalan jälkeen on vuorossa päivän päätös, liikuntatunti. Hikijumpan jälkeen onkin hyvä suun-
nata kohti iltapäiväkerhoa (lue jatkoja) tai kotia, mutta sitä ennen vielä yksi asia. Oppilaat eteen, opetta-
jat takariviin. Hymyä huuleen, on luokkakuvan aika!

Ensimmäinen koulupäivä
eli KO:n ja KyOn yhteiset daamarit 22.11.2014

Santeri Matikka
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Kaisa Kortelainen

Marraskuisena iltana kymi-karjalaisen tyttökoulun tunnolliset oppilaat marssivat ope-
tussuunnitelman mukaiselle (kuten huoltajille lähetetyssä kirjeessä väitettiin) intensii-
viperiodille Domus-Gaudiumin viihtyisiin luokkatiloihin, jonka seinille oli ripustet-
tu syksyn aikana taiteiltuja upeita piirroksia. Katsoimme päivän istumajärjestyksen sekä 
tiedossa olevan ohjelman lukkarista ja niin ilta alkoi perinteisesti rehtoria yhteen ääneen tervehtimällä.

Intensiiviperiodista tulikin tiukkaa 
testausta oliko läksyt luettu. Alle-
kirjoittaneelle erityisiä vaikeuksia 
tuottivat sekä saksan että kemian 
tunnit. Periodille osallistuminen 
kuitenkin kannatti, sillä opin illan 
aikana uusia mielenkiintoisia asioita.

Alkoholiin liittyvistä asiois-
ta harvoin on kauheasti mi-
tään muistikuvia, kaavoja nyt 
ainakaan. Kemian tunnin aloittaneen 
teoriaosuuden ja sen sisältämien 
etanoli(vai oliko se sittenkin meta-
noli?)kaavioiden jälkeen alkoi tunnin 
kulku tuntua onneksi nopeasti ki-
nesteettisen oppijan tyyliin sopivam-
malta. Kemiallisen tutkimusretkeni 

tuloksena voinkin yhteiseksi opiksi ja ojennukseksi todeta, että kermalikööri ja appelsiinilimonadi eivät 
sovi kovin hyvin yhteen, mutta ennakkoluulottomalla asenteella ja nenästä pidellen menee kyllä alas.

Kiitos saksan tunnin, tulevaisuudessa voin olla varma ettei keski-eurooppalaisis-
sa illanvietoissa mene sormi suuhun – kuten ei niitä seuraavana aamunakaan. Täs-
sä joitakin kurssilla oppimiani äärimmäisen hyödyllisiä fraaseja sekä suomennos(ehdotuksia):
 
 Glotz mir nicht ständig auf die Möpse!
  Älä tuijota mopsiani/tissejäni koko ajan!
 Willst Du mich mal so richtig durchvögeln?
  Haluatko sinä oikean linnun/kunnon rynkytystä?
 Du wilder Hengst bist so geil!
  Sinä heinämieheni/villiori, olet niin mahottoman upea!
 Du verdammetes Arschloch!
  Sinä **********!

Takapenkin tarkkistytöt ehtivät myös pelata hyvin muutaman erän hirsipuuta ja huudella oppilaitos-
pastorille hävyttömyyksiä. Osaltani suhteellisen epäonnistuneesta kotiseututuntemusta testanneen 
maantiedon kokeesta huolimatta kaikki (myös kaikki jotka eivät saaneet huonon arvosanan takia hie-
noa tarraa kokeeseen - ei vaikka kalan reitti Pohjois-Karjalan halki olisi ollut piirrettynä karttaan ihan 
hienosti) pääsivät lopuksi luokkakuvaan ja tunnelma oli vähintäänkin yhtä riehakas kuin ala-asteaikoi-
na koulupäivän päättyessä. Kiitokset vielä opettajille sekä koulun rehtorille opettavaisesta periodista! 
Arviointikeskustelua odotellessa...

eli oppilaan näkökulma daamareista
Terveisiä tyttökoulusta!
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Kuvat: Karri Rasinmäki Praasniekat 15.11.2014
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Karjalaisen Osakunnan ystävyysosakunta Aurajoen rannoilta siirtyy vuoteen 2015 mielenkiintoi-
sissa ja osittain haikeissa tunnelmissa. Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan (tuttaval-
lisemmin SKOn) rakkaaksi muodostunut juhlatila, osakuntatalo Uusis, on pian jäämässä Turun 
kaavoituksen alle, mutta iloa tuo 11. huhtikuuta vietettävä 90-vuotispäivä, jota tullaan muistamaan 
juhlavin menoin. Tulevaa juhlavuotta pohjustettiin jo 22.11. järjestämillämme vuosittaisilla senio-
rijuhlilla kalakukkoineen ja osakuntahenkisine lauluineen, ikään kuin esimakuna siitä, mitä huhti-
kuussa on luvassa. Pienemmässä mittakaavassa, esimerkiksi sitseillämme, juhlat jatkuvat liki vii-
koittain.

Lisäksi SKO on nyt aloittanut suhteellisen voimakkaan ekspansion ja pyrkinyt lisäämään läsnä-
oloaan helsinkiläisten ystävyysosakuntiensa keskuudessa nimittämällä 19. marraskuuta pitämäs-
sään syySKOkouksessa allekirjoittaneen pitkän linjan SKOlaisen viralliseksi Helsingin lähettilääk-
seen. Karjalaisen Osakunnan äskettäisissä praasniekoissa antamani lupauksen mukaisesti tulen 
juhlimaan heimoveljien ja –siskojen kanssa (ties monennen polven karjalaisena) aina sopivan ti-
laisuuden tullen. 

SKO lienee useille Karjalaisen Osakunnan aktiiveillekin suhteellisen tuntematon yhdistys, joten 
sananen meistä. Toisin kuin Helsingin osakunnat, Turussa toimivat Savo-Karjalainen, Satakunta-
lais-Hämäläinen ja Pohjalainen Osakunta toimivat ei-julkisoikeudellisina rekisteröityinä yhdistyk-
sinä, mutta saman toiminta-ajatuksen mukaisesti. Kokoamme yhteen kotiseuturakkautta tuntevat 
opiskelijat, järjestämme juhlia ja askartelemme erilaisten kerhojen parissa. Näistä mainittakoon 
sukupuolirajat ylittävät miesten- ja naistenkerho, viininmaisteluun erikoistunut Chevaliers de la 
Table Rouge sekä vuoden 2013 vuosijuhlien jatkoilla perustettu jaloviinakerho. Osakuntalaiset 

Savo-Karjalaisen terveiset Turusta!

Kulinaarisen tiedekunnan tohtoripromootio, jossa perinteen mukaisesti teroitetaan tahkolla veistä.

Otso Pohjalainen
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pelaavat ahkerasti myös kyykkää ja edistävät ruoka- ja juomakulttuurin tutkimusta kulinaarises-
sa tiedekunnassa. Tämän vuoden seniorijuhlassa järjestetyssä kulinaarisen tiedekunnan väittely-
tilaisuudessa tarkastettiin Antti Halosen väitöskirja, jossa käsiteltiin muun muassa pikaruuan tuu-
namista ja kuivalihalle sopivia marinadeja. Osakunnan kuulumisista taas kertoo muutaman kerran 
vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Käk. 

 
Näin SKO jatkaa 90-vuotista taivaltaan yhä uusien osakuntalaissukupolvien kantaessa puna-mus-
ta-keltaista lippua ylpeinä siitä, että Turussa on edes yksi paikka, missä karjalainen puheliaisuus, 
savolainen veikeys ja kymenlaaksolainen… öh… luonne kohtaavat iloisesti räiskyvänä joukko-
na. Muistutamme myös Karjalaisen Osakunnan jäsenten olevan tervetulleita Turussa liikkues-
saan pistäytymään SKOn pakeilla Ylioppilastalo B:ssä sijaitsevassa olohuoneessa. Hyvää seuraa 
on päivystysaikoina tarjolla, ja tapahtumakalenteristamme voi poimia muitakin tapahtumia, jois-
sa edustautuminen on tervetullutta. Tapahtumakalenterin ja muuta tietoa osakunnastamme löytää 
myös netistä osoitteesta sko.utu.fi. 

Otso ”zOtso” Pohjalainen

Vaakunamestari, Helsingin lähettiläs 2015

Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry

 Lähikuva isännän pöydästä. Pöydän ääressä isäntä Kristian Dorra (vas.) ja emäntä Nina Magnusson (2. oik).
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Fazer Perinteisiä Piparkakkuja 2,5

- Rasvainen ja tosi sokerinen.

- Liian vähän mausteita.

- Missä on pipari? Maistuu ihan kaurakeksiltä. 

- Fazer yrittää liikaa käyttäessään kaikkia keinoja ja tuloksena on luksuskaurakeksi. Kompastuu 
omaan nilkkaansa.

- Plussaa siitä, että tukee SOS-lapsikylää

Rainbow Piparkakku ½

- Käytetty liikaa siirappia

- Maistuu pahvilta ja palaneelta

- Sokeri ei maistu vahvasti, mikä on toisaalta hyvä puoli: ei äklömakea.

- Edullisia, mutta mieluummin maksaisin enemmän paremmista pipareista.

- Petetty olo

- ”Makea hapankorppu”

Töysäläinen Voipiparkakku 4-

- Voi maistuu, mutta mausteet eivät niin paljoa

- Iso pipari ja kiva muoto

- Koostumus ja paksuus suomalaiseen makuun

Pienen Puukellon glögi- ja
 piparitesti

Eräänä joulukuisena iltana Puukellon toimituskunta kokoontui arvioimaan, minkälaisia pipareita ja mitä 
glögejä kannattaa maistella joulua odottaessa. Maukkaan illan keskusteluista laadimme seuraavanlaiset 
arviot (arviointiasteikko 0-5):

Puukellon toimituskunta
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- Voittaa muut testipiparit rakenteen puolesta

Annas Original Piparkakku 4+

- Tuoksuu ja maistuu siltä, miltä piparin pitääkin maistua

- Koostumus ei niin kiva, liian litteä

- Tosi sokerinen

- Voittaa muut testipiparit makunsa puolesta

Glögi- ja piparitesti
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Marli Premium Mustikkainen Glögijuoma 3 

- Olipa positiivinen yllätys!

- Tuoksuu mustikalta, mutta mustikka ei maistu glögissä ollenkaan.

- Maukas ja makea glögi, muttei mikään ällömakea. Mustikka neutralisoi glögiä mukavasti.

Perinteinen punaviiniglögi , Altia 2½

- Tujua, tarvitsee lantrausta

- Ei ole imelä tai esanssisen makuinen

- Lämpötila vaikuttaa makuun, parasta lämpimänä eikä kuumana

- Tämä on se firman pikkujoulujen aperitiivi

- ”Tää on hyvä, kun on ollu lumitöissä koko päivän ja sitten kun tulee sisälle, niin lämmittää tätä”

Valio glögi tumma 5

- Sopivasti ja runsaasti mausteita

- Varma valinta, jos haluaa hemmotella itseään paremmalla glögillä. 

- ”Se nyt vain on se oikea glögi. ”

Marli Perinteinen Glögi 3½

- Opiskelijan luotettava valinta

- Hinta-laatusuhde kohdillaan

- Neutraali, muttei mauton eikä ärsytä

- Mehumainen. Laimea verrattuna Valion glögiin.

Puukellon toimituskunta
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Hyvää uutta vuotta 2015!


