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Terveh Teil armahat bratanat!
Tervehdys rakkaille osakuntatovereille!

Luonnon tärkeä asema esimerkiksi suomalaisessa kirjallisuudessa kertoo kans-
amme kaupungistuneen vasta hiljattain. Me, Pohjois-Karjalan kauniin luonnon 
keskellä lapsuutemme ja nuoruutemme viettäneet ymmärrämme vielä ihmisen ja 
luonnon välisen syvällisen sidoksen. Niin monet luonnonkauniit maisemat syn-
nyinseuduillani nähneenä, en voi kuin vain ihmetellä, miten koskaan voi sopeu-
tua kiviseen kaupunkiin, jossa ei näe vuodenaikojen vaihtumista päivä päivältä. 

Vuodenaikojen vaihtumisellakin on ollut merkittävä vaikutus ihmisen metafy-
ysiseen ajatteluun. Esimerkiksi keväisen luonnon herääminen uuteen elämään 
antaa ihmismielelle näkyvät puitteet pohtia pääsiäisen sanomaa ja Kristuksen 
ylösnousemuksen ilosanomaa. Aivan kuin talven aikana kuolleelta näyttänyt 
luonnon osa julistaisi ja todistaisi Kristuksen ylösnousemista symbolisella 
tasolla. 

Luonnon saastuminen on nykyään todellinen ongelma, ja se johtuu pääosin 
ihmisen itsekkäästä teollisesta toiminnasta. Ympäristökatastrofin ennustajat ovat jo 
melkein epätoivoisia tuomiopäivää koskevissa skenaarioissaan. Kuitenkin toivoa 
on ja sitä saa lisää, esimerkiksi käyttämällä  kaupungissa turhaan shoppailuun 

kuluttamansa ajan mieluummin luontoelämyksiin, 
joista loppujen lopuksi saakin paljon enemmän 
iloa.

Kuten ihmisen syntiinlankeemuksen kautta luo-
makunta on tullut nykyiseen kärsimyksensä tilaan, 
samoin se on kokeva ylösnousemuksen ilon ja uud-
istumisen. 

Kristus nousi kuolleista! - Totisesti nousi!

Piätoimittai: Janne Waris

Piäkirjutus
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ANTTIQ
Hyvää kesää Puukellon lukijoille! 
Lukukausi on lopuillaan samoin kuin 
osakunnan viralliset ja 
epävirallisemmatkin tapahtumat. 
Flooran päivänä (jos sää suo) juhl-
itaan kevättä hieman erilaisissa 
merkeissä kuin vappuna, toukokuun 
osakunnan kokous päätetään suvivir-
teen ja muutenkin kesän odotus on 
ilmeinen. Vielä kun tulisi koivuihin 
hiirenkorvia…

Puukellon  tämän numeron teemana 
on luonto, mikä sopiikin kevään 
viimeiselle numerolle. Paatuneinkin 
kaupunkilainen tulee kiinnittäneeksi 
huomiota kevään etenemiseen ja 
tarkkailee ympäristöään enemmän 
kuin syksyn ja talven räntäsateissa. 
Koska kesätyöt ja erilaiset opiskeluun 
liittyvät harjoittelut vievät useimmat 
osakuntalaiset pois pääkaupungista 
ja toivottavasti kotimaakuntaan, tar-
joutuu samalla enemmän tilaisuuk-
sia olla luonnossa ja siten ladata 
akkuja tulevia opintoja varten. Ei 
pidä myöskään unohtaa osakunnan 
kesäretkeä Lieksaan ja inspehtorin 
esittämää kutsua kotiinsa elokuun 
lopussa. 

Ensi syksynä tapahtuu osakunnan 
kannalta merkittäviä asioita. Osakun-
nan satavuotisjuhlien v. 2005 vuos-
ijuhlamestari valitaan syksyllä, ja 
edustajistovaaleissa valitaan uusi 
edustajisto vuosille 2004-2005. 
Seuraava edustajisto tekee kauas-
kantoisia päätöksiä muun muassa 
HYY:n Leppäsuonkadun uudisrak-
ennukseen tulevista tiloista. Siitä 
riippuu suurelta osin se, missä 
osakunta sijaitsee satavuotisjuhlien 
jälkeen. Samasta edustajistosta riip-
puu myös se, miten ylioppilaskunta 
tukee osakuntaa taloudellisesti sen 
satavuotisjuhliin liittyvien, tavallista 
suurempien tapahtumien 
järjestämisessä. 

Osakunnalla on kaksi vaalipäällikköä 
ja myös osakuntien vaalirenkaan 
vaalipäällikkö on karjalaisia, joten 
onnistumisen avaimet ovat meillä. 
Tarvitaan vain vapaaehtoisia ehdok-
kaiksi ja auttamaan syksyn tapah-
tumien järjestämisessä, ja jokaisella 
äänellä on merkitystä marraskuun 
vaaleissa.
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Osakunta, eduskunta, maakunta ...
Anna Dannenberg
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Pääsiäisen jälkeinen tiistai oli 
alkukeväisen hellejakson viimeinen 
todella lämmin päivä. Seisoskelin 
kuuden maissa Liisankatu 17:n 
alaovella ilta-auringosta nauttien, kun 
porraskäytävästä tuli eräs pitkän linjan 
wiipurilainen aktiivi. Hän tiedusteli 
minulta hämmentyneenä, tietäisinkö 
mahdollisesti, keitä ovat ne keski-
ikäiset mieshenkilöt, joita liikuskeli 
hississä ja jokunen oli ilmestynyt 
osakunnan aulaankin. Totesin hänelle, 
että ne ovat niitä kansanedustajia, jotka 
ovat taas tänään meillä käymässä. Vas-
toin odotuksiani tämä ei kuitenkaan 
riittänyt selitykseksi wiipurilaiselle, 
vaan hän jäi tuijottamaan minua osoit-
taen koko olemuksellaan, ettei vas-
tauksestani ollut hänelle mitään apua. 
Selitin siis hänelle, että Karjalaisella 
Osakunnalla on tapana kutsua Pohjois-
Karjalan kansanedustajat joka kevät 
vierailulle osakuntaan, ja vastineeksi 
nämä kutsuvat syksyisin osakuntalaiset 
vierailulle eduskuntaan. Wiipurilainen 
kiitti tiedosta ja lähti omille teilleen 
sen oloisena, ettei edelleenkään täysin 
ymmärtänyt asiaa.

Itse jäin alaovelle odottelemaan 

viimeisiä vieraita ja hämmästelin jälleen 
kerran itsekseni, miten sellainen 
yksinkertainen asia kuin kansanedust-
ajien tapaaminen on muiden osakun-
tien edustajille niin vaikea ymmärtää. 
Viimeksi olin jutellut samasta asiasta 
vajaa kaksi kuukautta sitten omissa 
vuosijuhlissamme SavO:n kuraattorin 
kanssa, joka suhtautui kuulemaansa 
todella innostuneesti ja ihmetteli, miksei 
heillä ollut keksitty samanlaista tra-
ditiota. Samaa ihmettelin itse asiassa 
minäkin - olinhan jo ensimmäisestä 
osakuntavuodestani lähtien tottunut 
ajatukseen, että kansanedustajien 
säännöllinen tapaaminen kuuluu 
osakunnan normaaliin maakuntatoim-
intaan. Wiipurilaisen hämmentyneisyys 
kuitenkin sai minut arvelemaan, että 
ehkäpä SavO:n kuraattorin ihmettely 
oli sittenkin oikeutettua. Ilmeisesti 
se, etteivät savolaiset tapaa kanta-
alueensa kansanedustajia, ei siis olekaan 
mitään poikkeuksellista - poikkeavuud-
esta vastaavat karjalaiset, joille nämä 
säännölliset tapaamiset ovat 
itsestään selviä.



Itse olen vieraillut eduskunnassa 
muistaakseni kahdesti tai kolmesti, 
ja osakunnassa olen tavannut kan-
sanedustajat varmaankin kolme tai 
neljä kertaa. Epävarmuuteni johtuu 
siitä, että tapaamiset noudattavat joka 
kerta suunnilleen samaa kaavaa: 
esittäydytään lyhyesti puolin ja toisin, 
nautitaan kahvia ja pullaa sekä 
keskustellaan parin tunnin ajan 
vapaamuotoisesti molempia osapuo-
lia tavalla tai toisella koskettavista 
asioista, kuten koulutuspolitiikasta 
tai maakunnan tulevaisuudesta. Tästä 
itseään toistavuudesta huolimatta olen 
tullut siihen tulokseen, että mukana 
kannattaa olla mahdollisuuksien 
mukaan vaikka joka kerta, koska 
keskustelunaiheet ovat joka tapauk-
sessa aina erilaisia riippuen muun 
muassa läsnäolijoista, poliittisesta 
tilanteesta ja muista päivänpolttavista 
kysymyksistä. Tällä kertaa käsiteltiin 
esimerkiksi sellaisia ajankohtaisia 
aiheita kuin vasta muodostetun 
hallituksen sisäisiä yhteistyöhaluja, 
Suomen ulkomaalaispolitiikkaa ja 
Sailaksen kohuesityksiä opintotuen 
tulevaisuudesta, minkä lisäksi keskuste-
lussa vilahtelivat “ikuisuusteemoina” 
muun muassa opiskelijoiden 
työllistymismahdollisuudet sekä 
paluumuutto Pohjois-Karjalaan. En 
tiedä, miten kiinnostavalta tämä 
muiden kuin läsnä olleiden mielestä 
kuulostaa, mutta totuus on, että kes-

kustelu jäi jälleen kerran kesken aja-
npuutteen vuoksi - ja huolimatta 
siitä, että yliopiston pääsiäisloma olisi 
jatkunut vielä päivän verran, muu-
tamat osakuntalaiset olivat tulleet 
varta vasten Pohjois-Karjalasta Hel-
sinkiin jo nyt nimenomaan tavatak-
seen kansanedustajat. Jos paikalla on 
tällaisenakin ajankohtana lähemmäs 
kaksikymmentä osakuntalaista, niin 
mielestäni se kertoo siitä, ettei tilaisu-
utta ainakaan turhaksi tai ikäväksi 
mielletä!

Onko sitten kansanedustajien 
tapaamisesta jotain todellista hyötyä? 
Hyödyn arviointi on tietenkin aina 
vaikeaa ja joissain tapauksissa 
mielestäni jopa turhaa, mutta kuiten-
kin minusta tuntuu, että aktiivisen 
yhteyden ylläpitäminen 
kansanedustajien ja opiskelijoiden 
välillä saattaa pitemmällä tähtäimellä 
osoittautua ennalta arvaamattoman 
hyödylliseksikin. Kyse ei ole 
pelkästään tiedon kulusta - opiskeli-
jat toki pystyvät seuraamaan 
p ä i v ä n p o l i t i i k k a a 
tiedotusvälineistäkin, ja kansanedu-
stajilla on usein esimerkiksi omia 
opiskeluikäisiä lapsia tai jotain muuta 
kautta hyvä käsitys opiskelijoiden 
elämästä. Sen sijaan molemminpuo-
linen mielenkiinto luo myönteisiä 
mielikuvia suuntaan jos toiseenkin: 
tapaamisten suosio kertoo ainakin, 
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että ihan oikeastikin on olemassa 
politiikasta kiinnostuneita nuoria 
ihmisiä sekä nuorten asioista kiin-
nostuneita poliitikkoja.

Vielä olennaisempi asia on kuiten-
kin mielestäni näiden tapaamisten 
maakuntaidentiteettiä ylläpitävä vai-
kutus. Totuus on, että tärkein osakun-
tia muista opiskelijajärjestöistä 
erottava seikka on osakuntalaisia 
tavalla tai toisella yhdistävä alueel-
linen identiteetti. Valitettavasti 
maakuntatoiminta on osakunnissa 
usein hiipunut lähes olemattomiin, 
jolloin osakuntien koko asema ja 
toiminnan mielekkyys tulevat 
kyseenalaisiksi. Tämän vuoksi on 
mielestäni hienoa, että ainakin 
karjalaisilla on olemassa toimiva 
ja aktiivinen tapa pitää yhteyttä 
kanta-alueeseensa - kansanedustajat 
ovat tyypillisesti myös alueellisia 
vaikuttajia, joten heillä on hyvä 
käsitys monista kotiseudun asioista. 
Esimerkkinä toimivasta ajatusten-
vaihdosta ovat juuri 
paluumuuttoteemat: useat osakunt-
alaiset haaveilevat joskus muutta-
vansa takaisin kotiseudulleen, mutta 
heillä ei välttämättä ole uskoa omiin 
työllistymismahdollisuuksiinsa 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella, 
kun taas kansanedustajilla on 
maakuntien työllisyystilanteesta 

todellista tietoa, joka ei läheskään 
aina ole niin masentavaa kuin ylei-
set uskomukset. Kun nämä tiedot ja 
toiveet yhdistetään, tuloksena saattaa 
parhaassa tapauksessa olla joukko 
uusia paluumuuttajia. Tästä on viime-
aikainen konkreettinen esimerkkikin 
olemassa: eräs entinen osakunta-
lainen lähetti välitykselläni kansane-
dustajille kiitokset viimesyksyisestä 
paluumuuttokannustuksesta, joiden 
seurauksena ensimmäiset puolitoista 
kuukautta Pohjois-Karjalassa ovat 
nyt onnellisesti takana ja lisää 
edessä.

Olen siis vakaasti sitä mieltä, että 
kansanedustajavierailuista traditiona 
kannattaa pitää kiinni sekä hyödyn 
että virkistyksen nimissä, ja että 
jokaisen osakuntalaisen kannattaa 
ainakin kerran käydä itse katso-
massa, mitä tapaamiset oikeasti 
pitävät sisällään. Lisäksi suosittelen 
tätä perinnettä lämpimästi muillekin 
osakunnille - jos asiaa ei kukaan ole 
tullut ennen ajatelleeksi, niin kannat-
taa ainakin kokeilla. Jostainhan tra-
ditioidenkin täytyy syntyä!

Kirjoittaja on Karjalaisen Osakun-
nan maakuntasihteeri
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HYY:n edustajistovaalit

Ilkka Pölönen

Helsingissä toimii osakuntien reilu 
130 vuotta sitten perustama opiskeli-
joiden etu- ja palvelujärjestö, 
tuttavallisemmin Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunta (HYY), jonka 
jäsenistöön kuuluvat kaikki Helsin-
gin yliopistossa perustutkintoaan suo-
rittavat opiskelijat. HYY:ssä ylintä 
päätösvaltaa käyttää 60 paikkainen 
edustajisto, jossa tällä hetkellä on 
12 osakuntien edustajaa. Joka toinen 
vuosi ylioppilaskunnassa järjestetään 
edustajisto vaalit, joissa Karjalainen 
osakuntakin on perinteisesti ollut 
mukana muiden suomenkielisten 
osakuntien kanssa. 

HYY tarjoaa jäsenilleen monipuoli-
sia etuja. HYY muun muassa tukee 
opiskelijaruokailua ja antaa 
opiskelijajärjestöille toimintaan tukea 
ja tiloja. Edunvalvontapuolella yli-
oppilaskunta pitää huolta siitä, että 
opiskelijoilla on edellytykset tulla 
toimeen, ja että yliopiston 

hallintoelimissä huomioidaan myös 
opiskelijat. 

HYY itsessään ei ole mikään pikku 
pulju, jossa käytäisiin nappikauppaa, 
vaan sitä on perinteisesti kutsuttu 
maailman rikkaimmaksi ylioppilas-
kunnaksi. Ylioppilaskunnalla on 
valtava kiinteistömassa yhdellä Hel-
singin parhaista tonteista (Vanha ja 
Uusi ylioppilastalo sekä muut Kaivo-
pihan kiinteistöt). Lisäksi ylioppilas-
kunta omistaa opiskelija-asuntoja  
Leppäsuolla Domus Academicalla 
ja Ida Albergintiellä. Ylioppilaskun-
nan muita liiketoimintamuotoja ovat 
opiskelijaruokalat (Unicafe), yliop-
pilaslehden kustannus (Ylioppilas-
lehti), kirjakustannus (Gaudeamus) ja 
matkailu (Kilroy Travels).  Yhdessä 
nämä toimialat muodostavat yliop-
pilaskunnan sata- prosenttisesti omis-
taman ns. HYY Yhtymän, jonka 
liikevaihto lähentelee 250 miljoonaa 
euroa vuodessa.

Kaikki HYY:ssä on opiskelijoiden 
vallan alla. Edustajiston valitsee 
ylioppilaskunnan hallituksen, joka 
koostuu opiskelijoista. Tällä hetkellä 
hallituksessa on kolme osakunt-
alaista, hallituksen puheenjohtaja 
Lauri Korkeaoja SatOsta, HYY 
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Yhtymän hallituksen puheenjohtaja 
Hannu Savolainen EPOsta ja Riitta 
Heinsalo ESOsta. Lisäksi edustajisto 
päättää ylioppilaskunnan talousarvio-
sta, Ylioppilaslehden päätoimittajasta, 
talousjohtajasta, toiminnan linjauk-
sista ja monista muista asioista. 
HYY:n omistamien yhtiöiden hal-
lituksissa istuu opiskelijoita, jotka 
valitaan edustajiston voimasuhteiden 
mukaan. 

Kuten monet varmaan tietävät, 
maksetaan osakuntahuoneistostamme 
korkeaa yhtiövastiketta. Liisankadun 
osakunnille HYY maksaa tilatukea, 
jolla voimme paikata yhtiövastikkeen 
aiheuttamaa suurta menoerää. Onkin 
meidän Liisankadulla oleskelevien 
puolesta erittäin tärkeää, että HYY:ssä 
on osakuntalaisia ajamassa osakuntien 
etua. Ylioppilaskunta on suunnitellut 
Leppäsuolle “UuttaUutta 
ylioppilastaloa” . Tämä rakennus 
tarjoaa opiskelijajärjestöille lisää 
tiloja ja antaa samalla meille Liisanka-
dulla aikaamme viettäville osakunta-
laisille mahdollisuuden miettiä omaa 
tilakysymystämme. 

Seuraava edustajistokausi on rat-
kaiseva tilakysymyksen kannalta. 

“UudenUuden” rakennustyöt alkane-
vat näillä näkymin 2005, ja ennen 
sitä pitää saada päätettyä, millaisia 
tiloja sinne halutaan. Siksi olisikin 
äärimmäisen tärkeää, että mahdolli-
simman moni Karjalaisen Osakunnan 
jäsen lähtisi ehdokkaaksi HYY:n edu-
stajistovaaleissa. Näin saisimme muu-
taman ehdokkaamme läpi ja samalla 
saisimme varmistettua, että tuleva 
tilaratkaisu on meitä tyydyttävä.

Osakunnan vaalipäälliköinä tänä 
vuonna toimivat Minna Varpiola ja 
Heikki Ropponen. Molemmat vasta-
avat mielellään kysymyksiin ja vielä 
mieluummin ottavat sinut mukaan 
osakunnan ehdokkaaksi edustajis-
tovaaleihin. Eikä minuakaan saa olla 
lähestymättä, mikäli asia kiinnostaa.

Kirjoittaja on Osakuntien Suuren Vaa-
lirenkaan vaalipäällikkö ja Karjal-
aisen Osakunnan kappalainen.
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Hyvät kuulijat, arvoisa juhlaväki,

Ensin haluan kiittää siitä, että olen saanut tilaisuuden tulla puhumaan tänne hienoon 
vuosijuhlaanne. Olen kuullut, että juhlassa on ollut perinteisesti tapana pitää puhe 
naisille ja karkausvuosina miehille. Osakuntaiältänne vanhimmat teistä lienevät 
kuulleet kerran jos toisenkin, kuinka naiset ovat ihania, tavoiteltavia, kauniita, 
mutta aina miehille niin arvoituksellisia. Naisissa piilee tuntematon, kesyttämätön 
ja mystinen itä, ja miehet puolestaan edustavat tuttua, turvallista ja järkevää länttä. 
Ja sitten joka neljäs vuosi teemana voisi kuvitella olevan se, kuinka pojat ovat aina 
poikia ja sellaisina pysyvät, mutta kyllä kaikista puutteista huolimatta naiset heitä 
rakastavat ja tukevat. Kaiken takanahan on nainen. Eikä vain iskelmissä, vaan Kal-
evalakin asettaa maailman alkuun naisen, Ilmattaren, ihanan ilman immen.
Otaksun, että minun on toivottu puhuvan jostakin, joka liittyy juuri tähän nimeno-
maiseen päivään, Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivään. Muuten olisi kutsuttu 
joku muu. Pidän siis pienoisesitelmän, joka perustuu Kalevalaan ja sen tulkintoi-
hin.
Tasan 168 vuotta sitten eli 70 vuotta ennen kuin Karjalainen osakunta erkaantui 
Savo-karjalaisesta osakunnasta itsenäiseksi, suomenkieliseksi yksiköksi, päiväsi 
Elias Lönnrot vanhan Kalevalan esipuheen. Hän kutsui teostaan myös nimellä 
“Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinosista ajoista. 1. osa”. Lönnrot 
tuskin piti Karjalan laulajia mielikuvituksettomina tai kykenemättöminä luovaan 
ajatteluun, vaikka olikin  tuolloin vakuuttunut runojen historiallisesta todistusvo-
imasta. Hän ajatteli opettajansa Reinhold von Beckerin tavoin, että Karjalan laula-
jien runot kertoivat perimmältään Suomen varhaisimmasta historiasta ja todistivat 
suuresta, omaleimaisesta ja arvokkaasta suomalaisesta menneisyydestä. Lönnrot 
kuitenkin myönsi, ettei kaikki ihan “toen totta” varmaan ole ja että valettakin sekaan 
mahtuu. Hänen mukaansa kansanrunojen Kalevan pojiksi mainitsemat Väinämöinen, 
Ilmarinen, Lemminkäinen ja Kullervo olivat muinaisen Kaleva-sankarin jälkeläisiä 
samalla tavoin kuin “juutalaisia nytkin Abrahamin ja Israelin lapsiksi nimitetään”.

Miehet polveutuvat siis muinaisesta Kalevasta. Mutta mistä tulevat naiset?

Lönnrotin mukaan Kalevala kertoo meille ajoista, jolloin kaksi heimoa selvittelivät 
välejään. Kyseessä ei ollut mikä tahansa mittelö, vaan lopullinen välienselvittely, 
josta tuloksena oli pysyvä asiaintila, normaali tilanne, status quo. Välejä eepok-
sessa selvittelivät, kuten tunnettua on, Väinämöisen johtama Kalevan kansa ja 
toisen taidoiltaan tasaveroisen šamaanin, naispuolisen Louhen johtama Pohjola. 
Lähtökohtaisesti miehestä ja naisesta tehtiin toistensa vastapelurit, ja lopputulok-
sena oli Kalevalan lopullinen voitto Pohjolasta. Samalla tuli ikään kuin sertifioi-

Lyhennelmä Karjalaisen Osakunnan
98. vuosijuhlan esitelmästä

Tarja Kupiainen
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duksi miehen ensisijaisuus naiseen nähden. Näin siis Lönnrotin Kalevalassa.

Mutta entäpä jos sukupuolet eivät olekaan ikuisesti vastakkaisia? Jos miehet eivät 
olekaan Marsista ja naiset Venuksesta? Nyt haluan välittää teille Kalevalan meille 
tarjoamat voisi sanoa myyttiset naisen ja miehen mallit. Saatamme tunnistaa ne 
itsessämme, vaikkemme niitä tuntisikaan. Tai ehkä helpommin huomaamme kai-
kuja kalevalaisista sankareista kuitenkin naapureissamme. Tällä kertaa jätän rauhaan 
niin Väinämöisen kuin Louhenkin, enkä käsittele edes äitien äitiä, suurta Magna 
Materia eli Lemminkäisen äitiä, vaikka näistä jokainen kuuluu erottamattomasti 
kansalliskuvastoomme. Kuinka usein vieläkin kutsutaan Lemminkäisen äitiä, kun 
puhutaan äidin uhrautuvaisuudesta tai kaiken ylittävästä äidinrakkaudesta, tai kuinka 
Väinämöinen elää poliittisen johtajan ideaalissa, turvallisessa kaikkitietävässä 
isähahmossa, joka pystyy tarvittaessa vaikka laulamaan vastustajansa suohon ja 
johtamaan kansaansa ylimaallisella viisaudella.

Koska nyt on juhla, ja sankarit ovat juhlien ja juhlinnan kohteita, lähestyn niin 
maskuliinia kuin feminiiniäkin sankaruuden kautta. Ja koska järjestys se olla pittää, 
aloitan - miehestä.

Sankari tai sankaruus määrittyy perinteisesti tekojen kautta; teoista sankari tunne-
taan ja erityisesti urotöistä. Nyttemmin on lanseerattu myös sisäinen sankaruus, 
jolla enimmäkseen ainakin arkipuheessa viitataan ylen positiiviseen asenteeseen ja 
taipumattomaan omaan tahtoon. Mutta millainen on tuo sisäinen tai ehkä paremmin 
asenteellinen sankaruus kalevalaisessa kontekstissa?

Kalevalan Kullervoa on pidetty suomalaisen miehen arkkityyppinä. Kun kansakun-
taa rakennettiin, tuossa veljensä puolesta kostavassa hahmossa nähtiin vihollisen 
edessä taipumaton ja peräänantamaton suomalainen soturi. Nykyisenä postmod-
ernina aikana on nostettu esille Kullervon negatiiviset ominaisuudet ja hänen ongel-
mansa. Ihmetellään, kuinka sukurutsaaja ja naisen pilkan kohteeksi joutuva mies 
voi olla sankari. 

Niinpä: Kullervo tuntuu liikkuvan tuhosta turmion kautta kuolemaan. Mutta 
Lönnrotilla oli Kullervoa konstruoidessaan mielessään muutakin kuin destrukti-
ivisen sankarin malli. Kullervo oli konkreettinen osoitus suomalais-karjalaisen 
suullisen runouden asemasta “heti greekalaisen jälkeen seuraavana”. Kullervon 
tarina vertautuu antiikin kohtalodraamoihin: vain kolmen yön ikäisenä Kullervo 
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osoittaa kapalonsa katkomalla olevansa väkevä kuin Herakles, ja kuin Orestes hän 
vannoo kostavansa isänsä puolesta. Niin Kullervon tarinassa kuin antiikin kohtalo-
draamoissakin ihminen voi vastustaa kaikkea, muttei jo syntymässä ennustettua ja 
siksi päätettyä kohtaloaan.

Miksi siis Kullervo olisi kelvollinen miehen malli? Eihän se ole mies eikä mikään, 
joka ei itse elämäänsä tee ja kohtaloaan muokkaa, ajatellaan.

Mutta Kullervossa on jotain, joka ylittää hänen tekonsa. Se on hänen tinkimätön 
asenteensa. Hän ei hellitä, vaikka ulkoiset paineet ovat valtavat. Kullervon traagisuus 
tai toisaalta destruktiivisuus eivät ole seurausta tuosta sisäisestä tarpeesta toteuttaa 
sankaruutta, vaan siitä, ettei ulkopuolinen yhteisö ymmärrä eikä tunnusta hänen san-
karuuttaan. Ristiriita on valmis, ja Kullervo tuhoutuu kylvettyään sitä ennen kuole-
maa ympärilleen (kutakuinkin kaikki Kullervon kanssa yhteydessä olevat henkilöt 
Ilmarista lukuun ottamatta kuolevat).

Kullervon asenne on se, joka representoituu tulkinnoissa yhä uudelleen: se on 
suomalainen peräänantamattomuus. Onko se yhä törmäyskurssilla muun maailman 
kanssa?

Jätetään nyt Kullervo ja siirrytään kalevalaiseen naiseen, joka hänkin on 
peräänantamaton. Ja Kullervon tavoin myös hän on traaginen. Puhun Ainosta, joka 
nähtiin pitkään kansallisessa tulkintatraditiossa omat pyyteensä syrjään panevana 
ja perheensä parasta ajattelevana tyttärenä. Ajateltiin, että  hän mieluummin valitsi 
kuoleman kuin häpäisi perheensä torjumalla arvostetun kosijan, äitinsä toivevävyn 
eli tietäjistä suurimman, Väinämöisen. Ainosta tuli Suomi-neito, jota miespolvi 
toisensa jälkeen puolusti ulkoapäin tulevaa uhkaa vastaan.

Aino on kuulunut Kalevalan poikien äitien ohella erityisesti miespuolisten tulkitsi-
joiden mielihahmoihin. He ovat halunneet nähdä Ainossa ihannenaisen, uhrautujan 
ja tottelevaisen tyttären, joka mieluummin antautuu virran vietäväksi kuin osoittaa 
mieltään.

Mutta onko Aino todella sellainen? Aino joutuu miesten välisen vaihdon kohteeksi, 
kun veli Joukahainen pelastaa oman nahkansa lupaamalla hänet puolisoksi vanhalle 
Väinämöiselle. Aino järkyttyy vanhan miehen kosinnasta ja lähtee päämäärättömälle 
kävelylle eksyen tuntemattoman meren rantaan.

Merelle tähytessään Ainon katse kohtaa kolme niemen päässä kylpevää neitoa. Hän 
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tahtoo itse neljänneksi. Aino riisuuntuu, ui kultaisena kimmeltävälle kivipaadelle, 
jolle istuutuu. Kivi vajoaa veteen vieden Ainon mukanaan. “Se oli surma nuoren 
nei’en”, todetaan Kalevalassa. Mutta kuoleeko Aino todella?

Ainon ikään kuin vahingossa tapahtuva mereen vajoaminen on tulkittu passiiviseksi 
traagisuudeksi, joka  perustuu sisäisen vapaudentunteen ja ulkonaisen pakon väliseen 
sovittamattomaan ristiriitaan. Tulkinnoissa torjutaan ajatus, että Aino olisi tehnyt 
tietoisen ratkaisun huomattuaan, ettei hänelle ole yhteisössä tilaa, sillä hän ei kykene 
sovittautumaan hänelle tarjottuun rooliin. Hänelle tarjotaan roolia, johon hän ei katso 
mahtuvansa: hän odottaa elämältään jotain muuta kuin joutumista vanhan miehen 
puolisoksi, “turvaksi tutisovalle”.

Aino osoittaa selkeästi nuorelle neidolle harvinaista oman mielen noudattamista: 
hän haluaa päättää itse, kenet valitsee puolisokseen tai valitseeko ketään. Oman 
sisäisen tahdon ja ulkopuolelta tulevien odotusten välinen ristiriita ei Ainon tapauk-
sessa johda destruktiiviseen käytökseen, kuten Kullervon tapauksessa. Rauhallisesti 
(mutta perheensä mielipahaksi kuitenkin) Aino jättää inhimillisen maailman ja liittyy 
vedenneitoihin. Hänestä tulee Vellamon neito.

Aino löytää uuden elämän toisessa olomuodossa vedenalaisessa maailmassa, eikä hän 
ole enää riippuvainen entisestä yhteisöstään, perheestään tai tulevasta miehestään (tai 
ylipäätään  kenestäkään miehestä). Ennen kaikkea hänen ei tarvitse ryhtyä kenenkään 
“kainaloiseksi kanaksi”, vaan hänelle annetaan mahdollisuus jatkaa riippumattomam-
paa elämää.

Aino ei olekaan kuva tottelevaisesta, kiltistä tytöstä ja uhrista, vaan itsenäisestä, 
kohtalonsa omiin käsiin ottavasta nuoresta naisesta. Aino ei kuole jouduttuaan veteen 
tai alkumereen, vaan hän syntyy uudelleen vedenneitona.

Lisäksi voimme muistaa, ettei Ainon toiseen maailmaan ja olomuotoon siirtyminen 
ollut turha, sillä hänen kohtaloaan itkevän äidin kyynelistä syntyy jokia, koskia, 
luotoja, koivuja ja lintuja, kultaisia käkiä. Niissä Aino jatkaa elämäänsä, ja niiden 
kautta hän rohkaisee tulevien polvien naisia ajattelemaan ja tuottamaan itse oman 
naiseutensa. Sisäisen ja ulkoisen ristiriita kääntyy feminiinisessä versiossa tuhon 
sijaan hedelmälliseksi.

Niin Aino kuin Kullervokin opettavat meille, että sisäisiä intohimoja ei kannata 
tukahduttaa. Ne kantavat hedelmää vain, kun niille antaa tilaa toteutua. 



Puhe naiselle

Suo, kuokka - ja Jussi. Näillä kuu-
luisilla sanoilla Väinö Linna aloitti 
Täällä Pohjantähden alla -nimisen 
teoksen. Samaa lausahdusta on 
myöhemmin käytetty kuvaamaan 
suomalaista sisua. Jotain tästä tutusta 
virkkeestä kuitenkin puuttuu. Se on 
Jussin nainen, Alma. Luulenpa että 
ilman Almaa sekä suo että kuokka 
olisivat päässeet paljon vähemmällä. 
Jussi olisi todennäköisesti jäänyt pap-
pilan rengiksi, kuokka unohtunut nurk-
kaan ja suolla käytäisiin lakassa vielä 
nykyäänkin. Jussi teki mahdottomasta 
mahdollista. Hän rakensi tilan toivot-
tamana pidettyyn paikkaan. Hankkeen 
onnistumisen turvasi se, että Alma 
kävi piikomassa läheisessä talossa ja 
antoi tienestinsä yhteiseen käyttöön. 
Tärkeintä lienee kuitenkin ollut Alman 
henkinen tuki. Tätä tosiasiaa Jussi ei 
tosin koskaan saanut Almalle sano-
tuksi.

Väinö Linnan henkilökuva Jussista 
vastaa monella tapaa kuvaa 
tyypillisestä suomalaisesta miehestä. 
Jussi oli työteliäs mies, joka ei juuri 
vaimolleen puhua pukahtanut. Tun-
teistaan hän ei kertonut, vaikka 
kirveellä olisi uhannut. Kiitoksen tai 
anteeksipyynnön sanaa oli Alman 
turha odotella. Toisaalta; silloin kun 
Jussilla oli jotain sanottavaa, hän 
esitti asiat suoraan, töksäytellen, vailla 
tunne- tai tilannetajua.

Nykyaikana naisten asiat ovat huomat-
tavasti paremmin kuin Almalla aikoi-
naan. Vaikka Suomi ei vieläkään ole 
täysin tasa-arvoinen maa, ovat asiat 
kansainvälisesti vertaillen hyvällä 
mallilla. Aika on muokannut myös 
suomalaista miestä, mutta peruslu-
onne lienee yhä ennallaan. Vieläkin 
miehen on usein vaikea puhua tun-
teistaan. Sanat tahtovat takertua kurk-
kuun ja monta tärkeää kohteliaisuutta 
jää sanomatta.

En aio ylistää, sillä hyvällä itsetunnolla 
varustettu nainen kyllä tietää arvonsa 
ilman imarteluakin. Sen sijaan haluan 
kiittää. Kiitän teitä, arvon naiset, siitä 
että jaksatte elää meidän miehenjur-
rikoiden kanssa. Se ei varmaankaan 
aina ole kovin helppoa, sillä osaa-
mme toisinaan olla tavattoman vai-
keita ihmisiä. Ei kannata lannistua. 
Sen sijaan asia kannattaa yrittää nähdä 
positiivisessa valossa. Minä nimittäin 
uskon aivan vilpittömästi, että juuri 
nuo sukupuolten väliset pienet erot 
tavoissa nähdä ja tehdä asioita, saavat 
aikaan syvimmät tunteet joita ihminen 
voi eläessään kokea. Juuri nuo erot 
saavat meidät rakastamaan ja välillä 
myös vihaamaan. Nuo erot ovat 
elämän suola. Toivonpa todella, että 
myös Alma osasi ajatella tällä tavalla.

Jarkko Pehkonen
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Saastuttaminen syntiä?

Anu Heikkilä

Ekoa ja teologiaa, kas siinäpä 
yhdistelmä. Varsinkin kun 
ympäristöpiireissä on tavattu syyttää 
juutalais-kristillistä länsimaista tra-
ditiota ympäristön voimaperäisen 
hyödyntämisen oikeutuksesta. Mutta 
olisiko tässä kuitenkin totuuden sie-
men…

Huonot uutiset ympäristön tilasta ovat 
masentavia. Ongelmat tuntuvat 
ylitsepääsemättömiltä ja yksittäisen 
ihmisen vaikutusmahdollisuudet 
pieniltä. Ympäristöliikkeen keskuudesta 
nousee silloin tällöin ’tuomiopäivän 
profeettoja’, joista Suomessa tunnetuin 
lienee Pentti Linkola. Puhutaan maa-
pallon pelastamisesta. Maailman pelas-
taminen ei kuitenkaan ole meidän 
tehtävämme. Kristus on jo pelastanut 
luomakunnan ja luodut. Tästä ei 
kuitenkaan pitäisi vetää passiivisuuteen 
ympäristöasioissa oikeuttavia 
johtopäätöksiä.

Ekoteologian kulmakivi
Luomakunnan vahingoittaminen (saa-
stuttaminen jne.) on synti ja erottaa 
ihmisen Jumalasta. Vääristymät ihmisen 

ja Jumalan suhteessa ovatkin  seli-
tyksen mukaan nykyisten ongelmien 
pääsyy. Näin ollen ratkaisukaan ei 
ole pelkästään tapojen muuttamisessa, 
vaan syvällisemmin, ihmisen henkisessä 
muutoksessa. Synniksi luomakunnan 
vahingoittamisen on julistanut mm. 
ortodoksisen kirkon patriarkka Bar-
tholomeos, jota on sanottu 
ympäristömyönteisyytensä takia myös 
vihreäksi patriarkaksi.

’Ympäristöherätys’ on parhaita Kirkon 
piirissä viime vuosikymmeninä tap-
ahtuneita asioita. Uudenlaiselle 
ympäristöeettiselle katsantokannalle on 
tarvetta mutta voidaan sanoa, että 
Kirkko ei ole ollut mitenkään 
ensimmäisten joukossa hyppäämässä 
ympäristöliikkeen kelkkaan. Kirkkoa 
ei voikaan valjastaa ajamaan maallisia 
päämääriä, olivat ne kuinka ’hyviä’ 
tahansa. Kirkko ei nimittäin operoi 
globaalilla, vaan kosmisella tasolla – 
tavoitteena on pelastus ja taivasten val-
takunta.

Raamatusta apua?
Kaikkein eniten Raamatusta 

Ekoteologia ratkaisuja etsimässä
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ympäristömielessä siteerattu kohta on: 
’ Olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa 
ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja 
vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut 
ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.’ 
Gen. 1:28 (-30)

Tästä kohtaa ovatkin monet luomakun-
nan kruunut vetäneet oikeutusta luonnon 
hyväksikäyttöön. Hallinta tuo mukanaan 
kuitenkin myös vastuun, jonka taakka on 
laskettu ensisijaisesti ihmisten harteille. 
Emme siis ole luomakunnan ehdot-
tomia valtiaita – tämä olisi mahdollista 
vain jos Jumalan jättäisi kokonaan pois 
laskuista.

Ympäristönäkökulmaa edustavat vetävät 
mielellään Raamatusta esiin seuraavan 
jakeen:  ”Ja Herra Jumala otti ihmisen 
Eedenin paratiisiin viljelemään ja 
varjelemaan sitä.” Gen 2:15. Ja niin 
hyvä lausahdus tämä on, että se on nähty 
myös kansanedustaja Päivi Räsäsen 
nettisivuilla! Raamattuhan on tunnetu-
sti hyvä kirja ja sieltä löytyy monen-
laista perustelua useimmille asioille, kun 
oikein kapeasti haluaa asioita katsoa. 
Laajemman kuvan saamiseksi onkin 
syytä perehtyä Kirkon oppiin myös 
muilta kanteilta.

Ihmisen ongelmallinen asema
Ihmisen asema luomakunnassa on 

kiistämätön, onhan ihminen luotu Jum-
alan kuvaksi. Ihminen osallistuu Juma-
lanpalvelukseen tietoisesti, toisin kuin 
muu luomakunta ja on linkki materiaa-
lisen ja henkisen maailman välillä.

Kirkon näkökulmaa ei sen sijaan voi 
väittää ihmiskeskeiseksi (antropo-
sentriseksi), vaan jumalakeskeiseksi 
(teosentriseksi). Luomakuntaa kunnioit-
taessamme kunnioitamme siinä näkyvää 
Jumalan luomistyön jälkeä, emmekä 
idealisoi tai palvo luontoa sinällään.

Ihminen käyttää luomakuntaa omiin tar-
koituksiinsa. On meistä kiinni, heijasta-
ako käyttö ahneuttamme vai voimmeko 
elää niin, että luonnon kauneus näyttää 
Jumalan käden jäljen.  Ortodoksinen 
kirkko korostaa yhteisen jumalanpalve-
luksen merkitystä, materiaalisen maai-
lman kunnioitusta sekä askeettisuutta 
avaimina luomakunnan nykytilan paran-
tamiseen. 

”Not to share our own wealth with the 
poor is theft from the poor and depriva-
tion of their means of life: we do not 
possess own wealth but theirs.”

Idän kirkkoisän, Johannes Krysos-
tomoksen, sanat voidaan yleistää 
koskemaan luonnonvarojen käyttöä glo-
baalissa mittakaavassa.



Yhä uudelleen havahdun siihen tosia-
siaan, että periaatteeni ja käytännön 
toimeni ovat melkoisen nolossa ristiri-
idassa keskenään. On aika masentavaa 
huomata maailmanparantamisajatu-
stensa keskellä olevansa päästä varpa-
isiin puettuna Henkka&Maukkaan, 
löytävänsä itsensä kahvilta McDon-
ald´sista ja heiluttelemassa muovi-
kassissa tehokasvatettua broileria ja 
Chiquita-banaaneja. Kaiken lisäksi 
tämä kaikki on kohdallani silkkaa 
arkipäivää!

Mutta mistä saada muodikkaita vaat-
teita yhtä edullisesti kuin H&M:stä? 
Missä muualla voisin nauttia latesta 
ja Texas-pullasta kahdella eurolla kuin 
McDonald´sissa? Ja miten kummassa 
voisin ostaa luomuruokaa, kun opin-
totuella pitäisi pystyä elättämään 
itsensä lisäksi kolme kissaa? Vastauk-
set ovat tavallaan helppoja: minunhan 
ei tarvitsisi tehdä muuta kuin ryhtyä 
luomuviljelijäksi tai vaihtoehtoisesti 
roskisdyykkariksi ja muuttua uuden 
hamuajasta kirpparifriikiksi. Mikään 
näistä vaihtoehdoista ei vain oikein 
kuulosta uusavuttomalta ja hedonis-
miin taipuvaiselta minulta.

Entisellä kotipaikkakunnallani Nasto-
lassa asuu Immilä-nimisessä kylässä 

perhe, jonka elämää olen seurannut 
Nastola-lehden välityksellä osittain 
kauhulla, osin suurella kunnioituk-
sella. Tämä perhe on tehnyt ekolo-
gisuudesta varsinaisen elämäntavan; 
kaikki mahdollinen tehdään itse, ja 
kaupasta ostetaan vain välttämätön (eli 
ei paljon mitään). Perheen lukuisat 
lapset tuskin tuntevat käsitteitä tele-
visio, limonadi tai karkit. Tai kyllä 
he tuntevat: limsaa he saavat juoda 
kerran vuodessa juhannusaattona. Per-
heen äiti pitää luentoja ekologisesta 
elämäntavasta ja siitä, kuinka köyhästi 
– mutta hyvin - sitä voi elää, jos vain 
on valmis näkemään vähän vaivaa. 
En ole käynyt häntä kuuntelemassa, 
ja tuskin siitä mitään hyötyä kohdal-
lani olisikaan. En osaa edes puukiuasta 
sytyttää, saati parsia sukkia! Surul-
lista, mutta totta.

Sitten, kun olen iso ja rikas (niin 
kuin me kaikki joskus), aion kiinnittää 
enemmän huomiota kulutukseeni. 
Siihen asti aion mitä 
todennäköisimmin löhöillä Ikea-soh-
vallamme ja juoda Coca-Colaa. Jos 
yllätätte minut vielä parinkymmenen 
vuoden kuluttua samojen harrastusten 
parista, annan teille luvan tulla muis-
tuttamaan minua tästä kirjoituksesta. 
Ne on ne teot, jotka ratkaisevat.

Köyhyys ja ekologisuus

Terhi Tapaninen
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Karjalanpiirakka on nyt suojattu 
EU:ssa, sen tuotenimi ja millaista tuo-
tetta saa nimittää karjalanpiirakaksi, 
kuoressa tulee olla ainakin puoleksi 
ruista ja täytteenä ohra- tai riisipuuroa 
tai perunamuhennosta. Aiemmin 
Suomesta on suojattu muun muassa 
kalakukko.Karjalanpiirakka on 
nykyään kansallisia ruokia, mutta itse 
asiassa se vielä 1900-luvun alussa oli 
vanhan levinneisyysalueensa 
perusteella pohjoiskarjalainen ja 
rajakarjalainen piirakkatyyppi, joka 
itäisimmässä osassa entistä Raja-Karja-
laa tunnettiin myös nimellä sipan-
niekka (Suojärvi) tai sipanniekku 
(Salmi). Karjalanpiirakan muotoista 
piirakkaa on paistettu lähinnä entisen 
Käkisalmen läänin alueella, joten omak-
sumisaika lienee keskiajalla samaan 
aikaan kuin alueelle levisi myöhemmin 
savokarjalaisena uunityyppinä tunnettu 
leivinuuni. Samoihin aikoihin idästä 
omaksuttiin maatalouteen liittyviä 
menetelmiä ja muun muassa 
itäeurooppalainen sirppi.

Nimitys ”karjalanpiirakka” on levin-
nyt vasta toisen maailmansodan jälkeen 
Karjalan siirtoväen leivonnaista tar-
koittavana. Suomen Karjalassa ennen 
sotia se oli nimeltään piiras pohjoisella 
alueella. Kannaksella käytettiin muotoa 
piirakka, mutta siellähän oli yleensä 
kyse umpinaisesta puolikuunmuotois-
esta piirakasta tai pyöreästä perunakak-
karasta, avopiirakasta. Karjalanpiirakan 
muotoista soikeaa avopiirakkaa tehtiin 

kyllä jonkin verran itä-Kannaksella, 
joskus myös umpeen rypytettynä ja  
alassuin paistettuna. Toinen vanha 
piirakka Pohjois-Karjalan alueella on 
kukkonen, 1920-luvun alun tietojen 
mukaan pyöreä avopiirakka, kuori 
hapanleipätaikinasta kuten kukossa. 
Tuolloin kerättiin tietoja  kukoista ja 
piirakoista Suomen kartastoa varten, 
joka sitten julkaistiin 1925, ja Poh-
jois-Karjalan alueelta oli muutama 
tieto kukkosesta, mm. Kontiolahdelta, 
Tohmajärveltä ja Pielisjärveltä.  Kukko-
sesta on maininta tuomiokirjassa jo vuo-
delta 1691, jolloin Veijo Saloheimon 
mukaan sattui miestappoon johtanut 
tappelu Kiteenlahdella sen johdosta, 
että talkooväelle tarjottiin luvatun liha-
rokan sijasta velliä ja kukkosia. Kuk-
konen on tunnettu kaikkialla Pohjois-
Karjalassa, mutta erityisesti Kiteeltä 
Juukaan ulottuvalla alueella. Liperissä 
Viinijärvellä kylätutkimukseeni 
1960-luvulla sain siitä tietoja, mutta 
harva enää valmisti sitä siellä, sen sijaan 
esimerkiksi Tohmajärvellä sitä tehdään 
edelleen. Kun siirrytään idemmäksi 
Laatokan suuntaan ja sotia edeltävään 
aikaan, tulevat vastaan pyörön valm-
istusalueet. Kukkonen ja pyörö eroavat 
siten, että pyörön kuoren reunoja ei 
käännetä päälle kuten kukkosen, mutta 
tietysti tapa riippuu täytteestäkin. Kuk-
kosen täyte on vanhastaan ohrapuuroa, 
mutta riisiä ja perunaa käytetään myös. 
Savottaeväinä tunnetaan mm. Tuu-
povaarasta tupinakukkoset, umpinaiset 
ryynipuurolla ja sianlihalla täytetyt 

Karjalanpiirakka EU-aikaan
Pirkko Sallinen-Gimpl
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pienet ”kukot”. Lumivaarassa ja Jaak-
kimassa tehtiin tapuntaisia; kuori vain 
tapulteltiin käsin ja täyte levitettiin 
päälle.

Pohjois-Karjalan ruokata-
lousalueet
Pohjois-Karjalan vanhat ruokatalousal-
ueet ovat muovautuneet luonnon ehdoi-
lla. Niissä on piirteitä eräkulttuurista 
ja luonnon hyödyntämisestä sellaise-
naan kuten sienten ja metsämarjojen 
keräämistä; elinkeinoista on maan-
viljelyn ja karjanhoidon ohella ollut 
tärkeä metsätalous, jotka kaikki 
näkyvät ruokataloudessa kalan, riistan, 
viljan, kotieläinten lihan ja maidon 
(tavallisesti uunipiimänä, 
kokkelipiimänä tai veden kanssa 
säästöpiimänä), mutta myös vaikkapa 
koivunmahlan, linnunmunien ja puru-
pihkan käyttönä. 

Pohjois-Karjala voidaan jakaa neljään 
pääalueeseen, joista saattaa erottaa 
vielä pienempiä lohkoja. Pohjoiseen 
alueeseen (A) kuuluvat kunnat Val-
timo, Nurmes (aiemmin myös Nurmes 
mlk.), Lieksa (Pielisjärvi) ja  Juuka. 
Alueen erikoispiirteenä on mahtava 
metsien ja vaarojen luonto, elinkein-
oista metsätalous ja ”savotat” myös 
muualta tulleille kausityöläisille. 
Pielisen haukea käytettiin aikoinaan 
veroparselina. Kala, riista, pettu, 
eväsruoat kuten kukot ja 
metsäkämpillä tehdyt ruoat (ns. 
jätkänpaisti ym.) ovat alueen ruokia. 

Ruokakalustossa näkyy 
kauppayhteyksien merkitys  rajan-
takaiseen Karjalaan, mm. sukunoita, 
riehtilöitä ja samovaareja tuotiin myös 
kaupan mukana, mutta uhvattoja 
(patahankoja) tehtiin itsekin.  Aluetta 
yhdistävinä tekijöinä ovat umpinaiset 
kukot ja karjalanpiirakan malliset 
piirakat ja pitäjät erottuvat poh-
joisemmasta alueesta (Kainuusta) juuri 
piirakkaperinteensä vuoksi. Kainuussa 
piirakoita nimitetään teoksiksi, ja 
idässä tehtiin myös avokukkoja. 
Savossa on tehty jonkin verran 
piirakoitakin, mutta kansatieteellis-
esti Savoa nimitetään paksukuoristen 
piirakoiden alueeksi, Pohjois-Karjala 
kuuluu ns. ohutkuoristen piirakoiden 
alueeseen, sillä kuoret ajeltiin 
pulikalla/ paalikalla eli rajakarjalai-
sittain ilmaistuna värttinällä.Väline 
osoittaa piirakkakulttuurin 
kehittyneisyyttä.

Pohjois-Karjalan läntinen osa muo-
dostaa toisen alueen (B: Kuusjärvi 
eli nykyinen Outokumpu, Polvijärvi, 
Liperi, Kontiolahti, Joensuu), jossa 
on sama vanha perinnepohja, mutta  
voimakkaampi savolaisvaikutus kuin 
idempänä. Väkeä siirtyi 1600-luvulla 
lännestä kaikkialle Pohjois-Karjalan 
tyhjiksi jääneille tiloille, kun 
alkuperäinen väestö lähti osaksi itään 
ja Tveriin asti. Samalla eräät savolais-
piirteet levisivät alueen ruokatalou-
teen. Kukot ovat yhteisiä, mutta 
Savossa tehtiin paljon kalakukkoja, 
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Pohjois-Karjalassa lanttu- ja aiem-
min nauriskukkoja. ”Savolaisuutena” 
voi mainita murkinalla (aamuruoka 
klo 8-9 aikaan) keitetyn puuron eli 
hutun  ja runsaamman maidon käytön 
ruokataloudessa, vaikkapa iltaruokana 
piimävellin, josta todetaan Liperin 
historiassa, että isäntämies huokasi, 
että ”liikaa tulee, kun syntiselle 
ihmiselle annetaan samana iltana kaksi 
hyvää: piimävelli ja sauna!” Savolais-
piirteet olivat osittain ominaisia myös 
länsisuomalaiselle ruokataloudelle, 
esimerkiksi runsas perunan käyttö, 
mutta niihin eivät kuuluneet juuston 
tai verimakkaran valmistus kuten 
Länsi-Suomessa. Savossa ja Poh-
jois-Karjalassa tehtiin vain lampaan-
suoleen täytettyjä jauhomakkaroita 
teurastuskeittoihin, jonkin verran 
myös ryynimakkaroita jouluksi, mutta 
ei varsinaisia ”lihamakkaroita”. 
Savolaispiirteitä on mykykeitto, jossa 
oli verestä tehtyjä pyöryköitä; 
karjalaiseen keittiöön ei ainakaan 
ortodoksialueella kuulunut veren 
käyttö, lännempänä tehtiin kyllä veri-
lettuja teurastuspäivänä. Karjalaiseksi 
voidaan katsoa sienien käyttö, jota ei 
yleensä Savossa tunnettu.

Karjalaispiirteet vahvistuvat kun 
siirrytään Pohjois-Karjalan kolman-
nelle ruokatalousalueelle itää kohti (C: 
Eno, Ilomantsi, Tuupovaara, Värtsilä; 
läntisin osa Kiihtelysvaara, Pyhäselkä 
ja Tohmajärvi muodostavat hieman 
eriytyvän alueen). Tyypillisesti kar-
jalaisena pidetty kaurakiisseli (kie-
sakiiseli, Salmi) on tunnettu vain 
itäisimmissä osissa, ilmeisesti 
hävinnyt ortodoksiuskoisen 
kantaväestön väistyessä itään 
savolaisasutuksen tieltä. Alueen 
itäiselle osalle on ominaista kiinteät 
suhteet ja vaikutteet rajantakaisen 
Aunuksen kanssa, josta tuli kalustoa 
ja kuivaa ruokatavaraa, teetä ym. Siitä 
suunnasta saatiin myös mm. Iloman-
tsin vatruska, katovuosina Aunuk-
seen siirtyneiden ja sieltä palanneiden 
mukana kuten Rauha Makkosen 
Ruotsit ruualla -teoksessa kerrotaan 
(s. 46). Ilomantsin vatruskan tapa-
inen leivonnainen, jossa on perunaa 
kuoritaikinassa,  ei kuulu kansano-
maisten vanhojen piirakoiden jouk-
koon eikä sitä mainita esimerkiksi 
1923-24 kerätyssä piirasaineistossa, 
jota säilytetään museovirastossa. 
Etelämpänä Karjalassa vatruskalla 
tarkoitetaan toisenlaisia leivonnaisia 
(pyöreää perunakakkaraa tai pyöreää 
rahkapiirakkaa). Muita piiraita, joita 
valmistettiin rajantakaisessa Karjal-
assa, mutta jotka ovat levinneet 
itäisimpään Pohjois-Karjalaan ovat 
keitinpiiras, sultsina ja tsupukka, 
nimenomaan tässä järjestyksessä. 
Keitinpiiras eli sulhaspiiras, umpi-
nainen, paistinpannulla rasvassa nope-
asti ”keitetty” piiras on levinnyt 
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ensimmäisenä länteen, jo 1920-luvun 
alussa Tohmajärvelle asti. Varsinais-
esti nämä kaikki kolme piirasta tulivat 
tunnetuksi rajakarjalaisen siirtoväen 
hajaannuttua Pohjois-Karjalan eri 
pitäjiin. Läntisissä kunnissa näitä 
piiraita ei ennestään tunnettu.

Eteläisin osa Pohjois-Karjalaa (D: 
Rääkkylä, Kitee, Kesälahti) muo-
dostaa ruokatalousalueen, joka kuuluu 
edulliseen kasvuvyöhykkeeseen ja 
jolle on ominaista viljan monipuo-
linen käyttö, esimerkiksi vehnän 
viljely onnistui ja kahvin yleistyessä 
vehnäsen eli pullan leipominen 
”eltteinä” eli pitkoina tuli muotiin 
aiemmin kuin  pohjoisen karuissa olo-
issa. Tyypillisesti pohjoiskarjalaisena 
kahvileipänä muuallakin voi mainita 
letut, jotka paistettiin mieleiselle vier-
aalle sillä aikaa kuin kahvia keitet-
tiin. Pitoihin varauduttiin samoin kuin  
etelämpänä, esimerkiksi hää- ja hau-
tajaiskaramellit olivat muodissa, eikä 
sellaisia hienouksia pohjoisempana  
juuri tunnettu paitsi kaupungeissa tai 
taajamissa. Tietenkin koko Pohjois-
Karjalan alueelle kulkeutui muoteja tai 

länsisuomalaisia uutuuksia 
virkamiehistön kautta, jota tuli 
lännestä. Varsinkin pidot, erikoisesti 
häät, varustettiin uudenaikaisesti, jos 
siihen oli mahdollisuus.Kitee kuuluu 
osin yhteen eteläisten pitäjien kanssa, 
jotka muodostavat Keski-Karjalana 
tunnetun varsin vauraan maanviljely-
alueen, joka kulttuurisesti muodosti 
välivyöhykkeen Kannaksen ja Laa-
tokan Karjalan kanssa. Kiteelläkin 
tunnettiin samoja leivonnaisia kuin 
etelämpänä, esimerkiksi supikkaat eli 
lanttupiiraat, hapanletut, kisukal-
akeitoksi nimetty kuivakalakeitto jne. 
Karjalanpaisti tunnettiin täällä nimellä 
ruukkupaisti, mutta sen nimenä oli 
eri alueilla paisti, uunpaisti, ruukku-
paisti, pätsiliha(Salmi), Kannaksella 
pottiliha. Karjalanpaisti on karjalan-
piirakoiden ohella toinen siirtoväen 
mukana koko Suomessa tunnetuksi 
tullut ruoka, ja sai karjalan-liitteen 
yleisessä kielenkäytössä vasta 
1940-luvulla.Pohjois-Karjala on 
historiallisesti oma ruokatalousal-
ueensa, jolla on mielenkiintoisia 
liittymäkohtia joka suuntaan, mutta 
myös omaleimaisuutta.
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“Suomen kansallisen heräämisen alusta lähtien ovat suomalaiset tutkijat osoit-
taneet nimenomaan kansankulttuurin alalla monia yhtäläisyyksiä vienalaisen ja 
vanhan antiikin kulttuurien välillä. He ylistävät Karjalaa Pohjolan Spartana tai 
Ateenana, sokeata Miihkali Perttusta Homeroksena, Karjalan kannelta antiikin 
lyyrana, Kalevalaa Odysseiana. Vienan kansan ortodoksiseen kirkkoon eli-
mellisesti rakentuva kulttuuriperintö yhdistää tämän lahjakkaan heimon mitä 
läheisimmin sitein länsieurooppalaiseen sivistyspiiriin. Vienan kansan kirkolli-
sessa elämässä jatkaa Bysantin kirkon perinne kukintaansa. Viena - Pohjolan 
Sparta - bysanttilaisen kulttuurin äärimmäinen pohjoinen vartiasema on saanut 
Kuivajärven rukoushuoneessa uuden tukikohtansa.” Isä Tapani Repo kirjoitti 
vuonna 1958.

Vielä selkeämpi Karjalan yhteys Bysanttiin tuli luoduksi 1990-luvun alussa, kun 
Joensuun paloasemaa vastapäätä nousi aikuiskoulustukeskuksen oppilastyönä 
Ortodoksisen seminaarin kirkko. Pyhän Johannes Teologin kirkossa on vihitty 
avioliittoon myös nykyinen kuraattorimme. Pääsiäiyön jumalanpalvelus on eri-
tyisen vaikuttava tämän pienen kirkon sinisenpuhuvien seinien sisällä. Siinä voi 
vain ihmetellä kreikkalaisen marmorinleikkaustaidon koristeellisia saavutuksia 
ja kreikkaa taitamattomana vain arvailla ikonien tekstien merkityksiä. Tämä vai-
kuttava kulttuurimonumentti, paitsi julistaa Kirkon universaalia sanomaa Kris-
tuksen ylösnousemuksesta, on kulttuurillisesti kahta eurooppalaista veljeskansaa, 
suomalaisia ja kreikkalaisia yhdistävän ystävyyden merkki.

Karjalaisbysanttilaisesta kulttuuritraditiosta

Janne Waris
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“Toista maailmansotaa edeltävän kauden suomalaiskirjailijoista idän kristillistä 
kulttuuria kohtaan tunsivat myötätuntoa lähinnä Olavi Paavolainen ja Mika Wal-
tari. Mika Waltarin kirja “Johannes Angelos” on valtavan rikas ja moniulot-
teinen kuvaus 1400-luvun bysanttilais-italialaisesta kulttuurimaisemasta. Waltari 
tuntee läntistä ja bysanttilaista mystiikkaa ja puhuu asiantuntevasti hesykastis-
esta rukouskäytännöstä. Waltari tajusi bysanttilaisen hengellisen ylevyyden ja 
lännelle niin vieraaksi käyneen sisäisen vapauden ja nöyryyden tunteen. Hän 
ymmärsi, miten syvän erilainen ihmiskuva ilmeni itäisen kristillisyyden alueella.” 
Näin kirjoitti isä Jarmo Hakkarainen esseekokoelmassaan “Ihminen ajan kuv-
astimessa”.

On todellakin mielenkiintoista lukea kyseinen kirja, sillä se antaa nykypäivänä 
yhtä paljon ajattelemisen aihetta kuin julkaisuvuonnaan 1952. Samat näyt 
vilahtelevat silmien edessä: maailman murros, uudet tuhovoimaiset aseet, kaksi 
ihmistä tarrautumassa toisiinsa tuhoon tuomitussa kaupungissa, ja silti mielen-
tyyneys ja kunniantunto, jolla inhimillisyydessään heikko ihmislapsi lopulta 
katsoo tyynen rauhallisesti kuolemaa silmästä silmään, ei voi olla vaikuttamatta. 
Johannes Angelos on mielestäni eräs parhaita suomen kielellä kirjoitettuja teok-
sia, en tiedä olisiko se voitu edes kirjoittaa millään muulla kielellä. Sen lukeminen 
on jo kulttuuriteko sinällään, kunnianosoitus eräälle suomenkielisen kirjallisu-
uden suurimmista neroista. Samalla voi myös miettiä, mitä näistä kolmesta kult-
tuurista suomalaiset loppujen lopuksi edustavat.

Länsimaisen ja islamilaisen kulttuuripiirin välien kiristyessä kirja, joka kertoo 
Konstantinopolin valtauksesta vuonna 1453 käy yhä ajankohtaisemmaksi. Se on 
rakkausromaani, joka kertoo joka sivullaan rakkauden ja uhrautumisen vaikeud-
esta. Se on historiallinen romaani, jonka faktojen tarkkuutta voi vain ihmetellä. 
Se on myös kirja Jumalan etsinnästä, kuten monet muutkin Waltarin kirjat, olihan 
hänen esikoistekstinsä nimeltään: “Jumalaa paossa”. Kulttuurisesti rikkaiden 
filosofisten pohdintojen ohella kirjassa on toimintaa, juonitteluja ja ennalta odot-
tamattomia juonenkäänteitä. Myös miehen ja naisen väliset suhteet kuvastuvat 
tässä kirjassa erilaisina kuin suuressa osassa Waltarin muuta tuotantoa. En voi 
muuta kuin suositella lukemaan kirjan miehestä, joka kuoli purppurasaappaat jal-
assa, sekä hänen suuresta rakkaudestaan!

Idän veri lännen ruumiissa
Artturi Pakkanen
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Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet 
suuret ikäluokat alkavat hiljalleen jäädä 
eläkkeelle tämän vuosikymmenen kuluessa 
ja tämän on katsottu luovan Suomen taloud-
elle ongelmia. Toisaalta puhutaan huolto-
suhteen romahtamisesta, kun työikäisen 
kansanosan suhteellinen osuus väestöstä 
pienenee ja toisaalta puhutaan uhkaavasta 
työvoimapulasta kun myös työvoiman 
absoluuttinen määrä laskee. 

Näennäisesti myös huoltosuhteen heikken-
eminen ruokkii työvoimapulaa, tarvitaan-
han työvoimasta suhteellisesti suurempi 
osuus terveydenhuoltoon ja muihin vanhen-
evalle väestölle tarvittaviin tukipalveluihin. 
Käytännössä juuri tässä piilee kuitenkin 
myös väestörakenteen muutoksen liittyvä 
paradoksi, vaikka tarvittava työmäärä 
kasvaakin palveluissa sekä suhteellisesti 
työväestöön että mahdollisesti myös 
absoluuttisesti, ei tämä automaattisesti 
johda siihen, että työpaikat lisääntyisivät. 
Käytännössä tämä johtuu siitä, etteivät 
ihmiset työskentele siksi, että heidän 
työlleen on tarvetta vaan saadakseen palk-
kaa. Käytännössä työn teolle toki löytyy 
muitakin motiiveja kuin raha, mutta niin 
kauan kuin työstä ei saa tiettyä minimi 
palkkaa ei sitä varsinaisesti työsi lasketa. 

Käytännössä huoltosuhteen romahtaminen 
luo sen ongelman, että myös verokertymä 
pienenee, ja näin ollen julkisen sektorin 
palkanmaksu kyky heikkenee. Tämä luo 
samanaikaisesti paineita sekä säästöihin 
että veronkorotuksiin. Kun tämän lisäksi 
otetaan huomioon, että eläkeläisten osto-
voima on alhaisempi kuin työssäkäyvien 
ja kutistuva talous mahdollisten rekry-
tointi ongelmien lisäksi ei houkuttele 
yrityksiä investoimaan, on tuloksena kan-
santalouden kokonaiskysynnän heikkene-
minen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, 

ettei pelättyä työvoimapulaa synnykään 
vaan työttömyys lähteekin nousemaan 
kotimaisen kysynnän laskiessa. Samalla 
julkisen sektorin verokertymä heikkenee 
luonnollisesti vieläkin enemmän, ja kur-
jistuminen jatkuu. Koska yritysten kapasi-
teetti on luonnollisesti lyhyellä aikavälillä 
jokseenkin vakio, niin kotimaista kysyntää 
palvelevaan teollisuuteen syntyy luonnol-
lisesti ylikapasiteettia, mikä luo talouteen 
helposti deflaatiota, ja talous ajautuu stag-
naatioon, mistä se ei helposti nouse.

Tätä näkemystä tukee esimerkiksi se, 
että maailman talouden kakkonen ja kol-
monen eli Japani ja Saksa ovat ajautuneet 
taloudellisiin vaikeuksiin, jotka ovat kiu-
sanneet varsinkin Japania jo pitkään. 
Huomattavaa Japanissa on varsinkin se, 
että sen työttömyys on lähtenyt nousuun 
vasta viime vuosina, samalla kun Japanin 
väestö on kääntymässä laskuun vuonna 
2007. Ainakaan idän keisarikunnassa suur-
ten ikäluokkien väistyminen ei luonut 
työvoimapulaa, vaan tuotannon ylikapa-
siteetin ja deflaation. Samankaltaisista 
ongelmista, joskin toistaiseksi lievemmistä 
on kärsinyt myös Saksa. Tosin on muistet-
tava, että Saksan taloutta rasittaa edelleen 
myös anteliain ehdoin tapahtunut jälleen 
yhdentyminen.

Mitä tulevien ongelmien torjumiseksi sitten 
olisi tehtävissä? Käytännössä työllisten 
absoluuttinen kasvu olisi voitava turvata. 
Tämän johdosta Suomessa on toki ryh-
dyttykin toimenpiteisiin pohtimalla, miten 
yhä suurempi osa työikäisistä saataisiin 
mukaan työelämään, mutta tämän lisäksi 
myös siirtolaispolitiikkaa olisi mietittävä 
uusiksi. Osittain päättäjät ovatkin jo havain-
neet tämän ja Suomen huomattavan tiuk-
koja siirtolaiskäytäntöjä on uudella lailla 
tarkoitus lieventää. Poliittisesti siirtolaisten 

Populismi loukku
Vesa K.
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päästäminen maahan on kuitenkin erittäin 
vaikeaa tilanteessa, jossa työttömyys on 
erittäin korkea, ja hankalammaksi se 
muuttuu jos työttömyys lähtee nousuun. 
Siinä tilanteessa ihmisten on luonnollisesti 
vaikea ymmärtää, että työpaikkojen määrä 
maassa ei ole vakio vaan se riippuu 
kokonaiskysynnästä, mihin omalta osal-
taan vaikuttavat myös yritysten investointi 
päätökset, jotka taas riippuvat talouden odo-
tetusta kehityksestä sekä muista tekijöistä, 
kuten oikeanlaisen työvoiman saatavuud-
esta. Tällaisessa tilanteessa on täysin mah-
dollista, että sallivampi siirtolaispolitiikka ei 
johtaisikaan siihen, että siirtolaiset veisivät 
viimeisetkin työpaikat vaan siihen että 
kysynnän elpyessä ja talouden lähtiessä 
nousuun työttömyyskin vähenisi. Tilan-
netta, jossa maahanmuutto olisi taloudellis-
esti toivottavaa, mutta poliittisesti vaikeaa 
toteuttaa voi helposti kutsua populismi lou-
kuksi, missä oikeistopopulistien on helppoa 
vaatia ulkomaalaisia ulos maasta ja samalla 
varmistaa se, että talouden tila pysyy heik-
kona.

Käytännössä tämänkaltaisen tilanteen 
estäminen ei ole kuitenkaan helppoa. Täysin 
salliva siirtolaispolitiikka ei tilannetta 
välttämättä korjaa, koska Suomi ei kykene 
hyödyntämään suurta määrää kouluttamat-
tomia siirtolaisia. Se mitä tarvitaan on 
oikeanlainen aktiivinen siirtolaispolitiikka, 
johon voisi kuulua esimerkiksi se, että 
ulkomaalaisia opiskelijoita houkuteltaisiin 
maahan erilaisilla maisteriohjelmilla, jol-
loin Suomen kustannukset koulutuksesta 
jäisivät pieniksi. Ulkomaalaisten opiskeli-
joiden maahan jäämistä on myös helpo-
tettava. Lisäksi on myös muistettava, että 
ulkomaalaista työvoimaa tarvitsee ennen 
kaikkea yksityinen sektori, jolloin sille 
olisi annettava enemmän vapauksia rekry-
toida omat osaajansa sieltä, mistä se ne 
löytää. Myös lyhyiden työkomennusten 
lupa käytäntöä on tehtävä helpommaksi. 
Varsinkin korkeanteknologian teollisuuden 

yhteydessä on muistettava, että sen 
toiminnoissa osaava työvoima on yleensä 
pullonkaula ja näin ollen esim. ohjelmisto-
teollisuus sijoittuu sinne, missä työvoimaa 
on saatavilla. Tämän vuoksi on muistet-
tava, että varsinkaan suuremmille suomal-
aisille yrityksille toimintojen sijoittaminen 
ulkomaille ei ole mikään ongelma, mutta 
jos ne voisivat rekrytoida ihmisiä helpom-
min kotimaahan, ne varmaankin pitäisivät 
suuremman osan liiketoiminnastaan täällä. 
Vaikkei pakolaisia pidäkään sotkea siirtolai-
siin, olisi tässä yhteydessä muistettava, että 
myös pakolaisten sopeuttamiseen kannattaa 
uhrata enemmän voimavarojan. Paradok-
saalistahan työmarkkinoilla on se, että mm. 
suomen osaaminen on tärkeämpää alhaista 
koulutusta vaativissa töissä kuin yliopisto-
pohjaisissa, ja tämän takia maahan tulevien 
pakolaisille olisikin kyettävä tarjoamaan 
vähintäänkin kielikoulutusta.

Lopuksi vielä kommentti suosittuun 
väitteeseen, etteivät siirtolaiset kuitenkaan 
halua Suomeen, joka on kylmä, pimeä ja 
syrjäinen valtio. Totta varmaan, mutta kun 
otetaan huomioon se, että teollisuus maissa 
asuu noin miljardi ihmistä kun taas muualla 
maailmassa noin viisi, ja varsinkin Kiinassa 
ja Intiassa on kasvava määrä myös kou-
lutettuja ihmisiä, ei näistä maista tulevat 
siirtolaisvirrat suuntaudu joko Suomen tai 
Saksaan tai pelkästään Yhdysvaltoihin. 
Suuri enemmistö varmaankin haluaa 
työskennellä ensisijaisesti 
englanninkielisissä maissa, mutta Suomelle 
riittää siirtolaismäärät, jotka ovat 
määrällisesti pieniä verrattuna Saksan tai 
USA:n siirtolaismääriin. Lisäksi on muistet-
tava, ettei Suomeen tule ainakaan ketään, 
jos ihmisiä ei tänne päästetä ja tehok-
kaimmin siirtolaisten houkuttelu Suomeen 
voidaan jättää niille, jotka siirtolaiset 
työllistäisivät eli yrityksille itselleen. Tähän 
ei tarvittaisi käytännössä muuta, kuin helpo-
tuksia työlupakäytäntöön.



26

Helsingissäkin voi pyöräillä. Mutta 
niin kuin moni muukin asia, pyöräily 
Helsingissä on vahvasti kontrastissa 
pyöräilyyn Joensuussa. Ero on lähinnä 
mittakaavassa, mutta sehän se tärkeintä 
onkin. Helsingissä on enemmän teitä, 
enemmän liikennettä, enemmän ali- ja 
ylikulkuja, enemmän liikennevaloja. 
Optimaalinen reitti henkilökohtaisesta 
näkökulmastani sisältää mahdollisim-
man vähän liikennevaloja ja ahtaita 
valtaväyliä. Huomautettakoon että 
pyöräilyssä olen laillisuuden kannat-
taja, ts. en ajele jalkakäytävillä, en 
kiellettyyn ajosuuntaan enkä päin pun-
aisia enkä kielletyissä sisätiloissa kuten 
metroasemilla. Pyöräilijän tiedostan 
liikenteessä sekä oikeuteni että vel-
vollisuuteni. Väistän jalankulkijoita 
suojatiellä tai astumassa sille sekä ajo-
neuvoja, jotka tulevat oikealta tasa-
arvoisessa sekä saapuessani kolmion 
takaa tai pyörätieltä, ellei autolla ole 
kolmiota tai ellei se ole kääntymässä 
ristiin minuun kanssani. Näin ollen 
edellytän vasemmalta ja kolmion takaa 
tulevien sekä kääntyvien autojen ja 
muitten ajoneuvojen väistävän minua. 
Tämä on lähtökohtani pyöräilyyn, ja se 
osaltaan tekee optimaalisen reitin valin-
nasta haasteen. Perusteena laillisuuteen 
on pyöräilijän suhde liikenteen hei-
koimpaan osapuoleen, jalankulkijaan. 
Polkupyörä on ajoneuvo. Jalankulki-
jana sallin itselleni oikeuden ylittää tie 
päin punaisia tai mistä kohdin tahansa, 
jos en ole kenenkään tiellä tai haita-
ksi.

Joskin toisinaan olisi houkuttelevaa 
oikaista Forumin parkkihallin läpi vain 
autoille sallittuja luiskia pitkin, mutta 

en ole viitsinyt.

Helsingin liikenneväyläverkoston 
laajuutta ei pidä pelätä vaan se on 
nähtävä vapautena. Usein yhtä oikeaa 
reittiä ei ole vaan on useita hyviä mah-
dollisuuksia. Periaatteessa reitinvalinta 
on yksinkertainen optimointitehtävä, 
mutta todellisuudessa saatavilla oleva 
tieto on rajallista. En ole löytänyt kart-
taa jossa esimerkiksi näkyisi kaikki 
liikennevalot tai niiden toiminta eri 
vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. 
YTV:llä on mainio julkisen liikenteen 
reittihaku, jota suosittelen lämpimästi, 
mutta pyöräilyyn sellaista ei ole ole-
massa. Myös autoilijoille tällaisia 
palveluja on saatavilla. Tämä on selvä 
osoitus pyöräilijöitten yhteiskunnallis-
esta sorrosta ja pyöräilijöihin kohdis-
tuvasta vallankäytöstä. Tai sitten vain 
kysynnän puutteesta.

Joka tapauksessa pyöräily, etenkin reit-

Pyöräily Helsingissä
Antti Nuortimo
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invalinta ja ryhmittyminen, vaatii har-
joittelua. Useinhan Helsingissäkin on 
ajettava autotietä. Tiettyjä valtaväyliä 
kyllä vältän kuin ruttoa, kuten 
Hämeentietä ja Mäkelänkatua, siis niiltä 
osin joilla ei ole pyörätietä. Runeberg 
on ok, samoin Kaivokatu, Kaisanie-
menkatu ja Mechelininkatu. Onneksi 
pyörällä liikuttaessa usein onkin saata-
villa yhtä nopeita tai nopeampia hiljais-
empia väyliä.

Jokainen Kulosaaren tuolla puolen 
pyöräillyt varmaan tietää Herttoniemen 
eritasoliittymän. Se sisältää lukuisia 
liikennevaloja ja on hyvin rasittava. Jos 
on keskustasta päin menossa Itäväylän 
eteläpuolelle Herttoniemen taakse, 
esimerkiksi Roihuvuoreen, Marjanie-
meen tai Vuosaareen tai päinvastoin, 
suosittelen ohittamaan Herttoniemen 
solmun esimerkiksi Kulosaaren puisto-
tie - Itäväylän pyörätie - Herttoniemi M 
- Hiihtomäentie - Itäväylän pohjoispuo-

linen pyörätie, erkanee Hiihtomäentieltä 
heti metroaseman tuntumassa - jne. 
Itäväylän alitukseen on useita erino-
maisia alikulkuja. Konemestarinkatu on 
hyvä. Siitä pääseekin heti mainiolle 
Mekaanikonkadun suoralle kohti koil-
lista. Itäväylän voi alittaa myös Siili-
tien metroaseman kohdalla. Silloin tosin 
täytyy ajaa Oravatien mäkeä ylös. Ja 
alas. No, tästä eteenpäin voitte itse suun-
nistaa kohti määränpäätänne matkallan 
Helsingin kaukoitään. Olkoon se teille 
harjoitustehtävänä.

Oletetun poskiontelotulehduksen hoita-
miseksi syömäni antibioottikuuri on nyt 
päättynyt, ja pyöräilykausi parhaim-
millaan alkamassa, joten olen jo mietti-
nyt tulevan kesän pyöräretkiä. Espoossa 
en ole käynyt kuin Otaniemessä ja 
Leppävaarassa pistot, Vantaalla vain 
Myyrmäessä muistaakseni. Olenkin 
miettinyt kiertäväni Helsingin kokonaan 
sen rajojen ulkopuolella.

Kypärän käyttöön olen suhtautunut 
varsin pedantisti sen jälkeen kun sil-
loinen vuokraemäntäni kertoi auton 
törmänneen häneen Töölössä Urheilu-
kadulla, kun auto oli kääntynyt yllättäen 
hänen eteensä Urheilukadun pyörätielle. 
Kypärän ansiosta pää ei iskeytynyt 
asvalttiin vaan kypärä. Sairaalassakin 
rutiinitarkastus ja muutaman tunnin 
tarkkailu riitti. Autosta tai sen kuljet-
tajasta taas ei jäänyt jälkeäkään, vaan 
tämä oli kaasuttanut onnettomuuspai-
kalta pois. Ei rekisterinumeroa tiedossa. 
Jäljet johtavat sylttytehtaalle.

Turvallista pyöräilyä teille jokaiselle.
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Monet uutisia seuranneet ovat saaneet 
todeta luontoäidin olevan aika kelmi, 
kun puhutaan tartuntataudeista. 
Onneksi kuitenkin neuvokkuuden ja 
oikean tilanneanalyysin perusteella voi 
välttyä bakteereilta ynnä muilta 
pöpöiltä. Koska Suomessa on talvi, 
joka tekee maastamme hygieenisen ja 
hiihtokelpoisen, sijaitsee epidemioit-
ten alkulähde ulkomailla. Senpä takia 
ulkomailla oleskelleisiin on otettava 
käytännöllinen, eikä liian hurmaantu-
nut, asenne.

Hyvin usein ihmiset liikuttelevat 
ovenkahvoja, ennenkuin ovat pesseet 
käsiään. Tartuntavaaran kannalta 
tilanne on niin kutsuttu koodi punainen. 
Kumihansikkaita voi pitää, mutta kädet 
menevät niissä yleensä limaisiksi. Sen-
sijaan jos odottelee oven lähellä, että 
joku kulkee siitä ja livahtaa samalla 
ovenavauksella toiselle puolelle, ei tar-
vitse turvautua mihinkään “dopingiin”. 
Yhteisellä ovenavauksella saavutetaan 
synergiaa ja hygieniaa.

Julkisten paikkojen välttäminen on 
tietenkin ilmeinen tapa pitää itsensä 
terveenä ja hyväkuntoisena. Erityis-
esti Helsinki ja Espoo ovat alueita, 
joissa liikkuu paljon sekakansaa, eli 
niissä tartuntavaara on plus plus. Siellä 
jalkakäytävällä räkijöitä on parasta 
välttää ja epäilyttävät asusteetkin 
voivat paljastaa taudinkantajan. Paikat, 
joissa ihmisellä on tilaa hengittää, 
kuten esimerkiksi Pohjois-Karjalan 
maaseutu tai Lappi kaukana laskettel-
ukeskuksista, ovat taasen suosiollisia. 
Mutta kun kuitenkin joskus joutuu tur-

istien, matkailijoitten ja siirtolaisten, 
joita liikkuu yleensä julkisilla pai-
koilla, joukkoon, niin mitä tehdä?

Selvä on, että julkisen liikenteen ruuh-
kan myötä, on moni kohä nähnyt 
päivänvalon. Kaupunkilaisten 
keskuudessa on kuitenkin keksitty 
keino huomaamattomasti pienentää 
tartuntariskiä, nimittäin ikkunasta ulos 
katseleminen. Kun menee istumaan tai 
seisomaan räppänän viereen ja ihailee 
maisemia, niin ei tarvitse olla kasvot 
rykiviin kanssamatkustajiin päin. Ikku-
nan koskettamisesta tietenkin siirtyy 
miljoonia pieneliöitä iholle. Mutta entä 
jos joku ongelmavastaantulija, joita on 
lueteltu yllä, sattuu lähestymään?

Jos tosiaan huomaa epäilyttävän 
tapauksen lähestyvän, niin silloin kan-
nattaa ajoissa vetää ilmaa keuhkoihin. 
Hengitystä voi pidättää jonkin aikaa ja 
juuri ennenkuin tyyppi ehtii kohdalle, 
täytyy aloittaa hidas, pitkä uloshengi-
tys. Tällä yksinkertaisella menettelyllä 
tartuttavien pisaroitten virtaus keuh-
kojen limakalvoille minimoituu 
vastailmavirran paineesta. 
Uloshengitystä ei pidä lopettaa 
välittömästi infektiolähteen päästyä 
selän taakse, koska hänen taakseen 
muodostunut pyörrevyö 
todennäköisesti sisältää yhtä paljon 
riskiainesta kuin suorat hengityksen 
töhäytykset.

Koska ulkomailla on enemmän koke-
musta yllä kuvatun kaltaisista epi-
demioista, voi televisiosta opiskella 
edistyneempiä tekniikoita tautien ja 

Elämme epidemioitten aikaa
Jari Jalkanen
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ihmisten erottamiseen. Televisiosta 
on muutakin hyötyä: jääkiekko-ottelu 
on tartuntariskien Richterin astei-
kolla täysi kymppi, mutta television 
välityksellä aivan vaaraton. Muuten 
jos itse sattuu pelaamaan, niin kan-
nattaa tehdä maalit tarpeeksi etäällä 
muista pelaajista ja maalivahdista, 
esimerkiksi siniviivalta.

Joka tapauksessa televisiouutisten 
mukaan Kiinassa pidetään hengitys-
suojaimia, mutta Suomen oloja ajatel-
len sellaisten läpi on vaikea hengittää, 
saati sitten puhua. Jos puhuu turistin, 
matkailijan tai siirtolaisen kanssa, voi 
aina hienotunteisesti kääntää pään 
hänestä poispäin, kun sisäänhengittää. 
Eräs keino on pitää suussa sylkeä 
hieman tavallista enemmän, jotta hen-

gitysilman epäpuhtauksista suurempi 
osa jää nesteeseen nalkkiin ja sylkäistä 
sitten maahan. Pahvi naaman edessä 
ei siis ole mikään ratkaisu.

Voinen siksi tässä lyhyesti selostaa 
kultapossukerholaisille aikoinaan 
opetetun, keskiaikaisten lääkärien 
ruttoa vastaan kehittämän menetelmän 
tartuntatautien välttämiseksi. Ottakaa 
tuohta, kartonkia tai halko ja tehkää 
siitä kolmikymmensenttinen kartio, 
jonka pohja on juomalasin kokoinen 
ja kovertakaa se sisältä ontoksi. Sitten 
täyttäkää se sinapilla, neilikoilla ja 
laventelilla ja kiinnittäkää remmeillä 
päähänne niin, että nenä jää myös 
kartion uumeniin. Näin siis suu jää 
vapaaksi selittämistä varten.
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Jokaisella ihmissuhteella on vaarana ajau-
tua yhteisasumiseen. Joillakin repsahdus 
tapahtuu huomaamatta alkaen unohdetusta 
hammasharjasta ja pyykkikoriin suihkun 
jälkeen heitetyistä alusvaatteista. Toisilla 
valvotaan viimeiseen sinkkusaarekkeiden 
puritaanisuutta ja piilovaltaukset tukah-
dutetaan alkuunsa hiljaisen nolouden 
taakse. Nuoripari valuu kuitenkin – tahtoi 
tai ei - illan pitkiin hetkiin haaveillen 
mistä 80 neliön rivintalon pääty sau-
naosastolla löytyisi halvalla. Lottoaminen 
alkaa hyvissä ajoin ennen yhteen muut-
toa. Se onkin järkevää sillä tässä vai-
heessa en vielä haluaisi ottaa sankan 
vaaleanpunaisia laseja pois rakastuneilta 
ja kertoa asian todellista laitaa: saatatte 
joutua Jakomäkeen 80 neliön kerrostalon 
keskikerrokseen vuokralle ilman omaa 
saunaosastoa.

Muutto

Niin. Muutto kimppaan kivaan kyyh-
kyslakkaan. Inhan vääjäämätön kohtalo 
monille meistä. Muutto johtaa nykyai-
kana useimmiten aluksi susiparivai-
heeseen. Nämä sudet ovat sellaisia ei 
kihloissa, ei naimissa olevia, mutta saman 
sängyn ja jääkaapin jakavia rakastavaisia. 
Helsingissähän sitäpaitsi hämmästellään 
mikäli erehtyy yläpäästään rypyttömänä 
alttarille marssii, alhaaltahan se 
rypyttömyys olisi suotavaa jottei tule katu-
mus kokemusten puutteesta… Susiparin 
sinkkutaloudesta erottava tekijä on hal-
lintoviraston selvitys avoparitaloudesta. 
Ruotsiksi avopari on harhaanjohtavasti 
sambo. Kummallinen sampo se kuitenkin 
on joka rahaa syö.

Vaaleanpunaisten unelmien hyvin nope-

asti karisseiden tilalle tai niiden puut-
teesta saa elo potkua nuorenparin äitien 
yhtäkkisestä tarpeesta alkaa rakentamaan 
(jälleen kerran) sitä unelmien kotia. Kap-
iohylly alkaa täyttyä lapsuuden – nyt maut-
tomiksi muuttuneiden – ja yksinäisten 
pussilakanoiden lisäksi äidin ja anopin 
hobby hall verhoista ja satiinilakanoista. 
Ensimmäisten kuukausien aikana nuori-
pari ruokailee joka ilta kynttilänvalossa, 
kaikki on siistiä ja puhdasta. Tekisi mieli 
sanoa että saagassa ei ole mitään muttia.. 
Mutta kun.

Miehen likaiset sukat

Arki se on nuorellakin parilla – ja varsinkin 
nuorella parilla se on. Arki koetaan syvem-
min kuin ihmissuhteita jo karikoineella. 
Sinkkuna ollessa tyttö ei voi tietääkään 
kuinka paljon miehillä voi olla sukkia, ja 
varsinkin likaisia sukkia. Kyyhkyslakka 
vaikuttaa hetkittäin sukkien valtakunnalta. 
Niitä on mustia, harmaita, tennissukkia, 
pitkiä, puolipitkiä, reikäisiä, virttyneitä… 
Sinkkuna ollessa mies on kuivatellut 
sukkiaan miljoonilla pesulasta kantau-
tuneilla rautahengarihäkkyröillä, joita 
niitäkin on raivostuttavasti periytynyt 
yhteiseen vaatekaappiin tuosta ajasta muis-
tuttamaan.

Toinen on turhien papereiden ja 
näkymättömien olutpullojen näkyvien 
korkkien suuri määrä. Ei ole yhtään pöytää 
ja pöydän alustaa ilman näitä kahta. Auta 
armias jos nuo paperit kasaa päällekkäin. 
Eikö ne olisi helpompi selvittää kun ne 
on yhdessä paikassa kasattuna? Miksen 
myöskään löydä olutpulloja vaan aino-
astaan niiden korkkeja? No tietysti siksi 
koska miehellä on pikkupojasta asti ollut 

Miehen reviiri
Ambitus
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tapana kerätä niitä korkkeja… tässä 
selityksen vaiheessa tulee halu kostaa. 
Vetää imuri kaapista niin että 
johdot lentelevät, räväyttää astiat 
pesualtaaseen ja antaa naapureidenkin 
havaita että täällä tosiaan pestään astioita. 
Kerätä miehen paidat ja mustat sukat 
ja heittää ne kuuteenkymppiin äidin 
tilaamaan HobbyHall pesukoneeseen. 
Raivata ennennäkemättömällä raivolla 
miehen tietokonepöytä, laittaa siihen söpö 
yhteiskuva otettu kun kaikki oli vielä 
hyvin. Käydä ostamassa jotain nou-
gat-jäätelöherkkua, syödä sitä ja katsoa 
sohvalta salkkareita. Soittaa pitkä 
rollauspuhelu itä-Suomeen äidille ja 
serkkutytölle, lukea sähköpostimeilejä 
juuri ennen nukkumaan käymistä ja nauraa 
joillekin meileille mutta jättää kertomatta 
keneltä ja mitä se oli. Kertoa illalla ettei 
kondomeita ole jäljellä yhtään. Ärsyttää 
kaikella viimeisellä sinkkutyttöajoilta 
jääneillä pirullisilla voimilla. Eiköhän 
jokainen mies ala tajuta siinä vaiheessa 
asian kutimen. Turha yrittää pitää miehen 
reviiriä yhteisessä pesässä. Sillanpää & 
Gylling:iä siteeraten: ” nainen raivaa 
reviiiään siivoamalla, mies päinvastoin”. 

Naisen lakkapurkit

Sinkkuna ollessa kukaan mies ei voi 
tajutakaan miten paljon naisella voi olla 
kynsilakkapurkkeja, hajuvesiä, ihovoiteita 
ja muita ihanan söpöjä pakkelipurnukoita. 
Niitä on joka paikassa, yöpöydällä, kir-
jojen päällä, niistä on aina valunut jotain 
tärkeiden laskujen päälle tai roiskahtanut 
pysyviä jälkiä kiireessä lakattujen kyn-
sien jäljiltä miehen vaatteisiin. Mies ei 
voi myöskään käsittää miksei unelmien 
nainen silitä paitoja yhtä ajan kanssa ja 

huolella kuin oma äiti. Ei, se hupakko 
paiskoo paidat kaksinkerroin laudan päälle 
ja vetää täydellä kolmen pisteen kuu-
muudella ja vielä höyryttäen. Heittää ne 
syliini ja sanoo ”laita kaappiin”. 

Juhlissa joissa on muita miehiä, oma 
nainen heittää jostain pitkään piilossa 
olleen hurmausvaihteen päälle, ja 
näyttäytyy yhtäkkiä äärettömän 
seksikkäältä ja kauniilta. Muutkin miehet 
huomaavat sen, siis erityisesti muut. Tässä 
vaiheessa miehen on kiedottava käsi joko 
vyötäisiltä tai pahimmassa tapauksessa 
olkapään yli. Enää tällaista hellyyttä ei 
tapahdu kaksin ollessa. 

Elämän jatkaminen

Nainen on miehen madonna, ikuisen 
elämän pyhä äiti, jumalainen ruoanlait-
taja, sairaan karhunpojan hellä hoiva 
ja noin evolutiivisesti ottaen, heimon 
henkiinjäämisen edellytys geeneissä 
periytyvän empatiansa ansiosta. Mies 
nauttii kun ensimmäisen vauvan pyöreys 
alkaa näyttäytyä sukujuhlissa ja kuiskutel-
laan ja hymistellään ja udellaan. Naisen 
tuskanirvistys ahtaissa paikoissa menee 
täysin ohi miehen silmien. Naisen ele-
fanttimahan kautta mies voi näyttää maai-
lmalle olevansa jotain. Hän pystyy siihen 
vieläpä tuotteliain seurauksin. Klisee, että 
raskaana nainen on kauneimmillaan – 
sen ovat keksineet miehet. Tosiasiassa 
useimmilla on erilaisia kiputiloja, pis-
sattaa, oksettaa, hiukset lähtevät, seksiä 
tekisi mieli koko ajan, lopunaikoinakin. 
Vauva haluaa oman proteiiniannoksensa - 
ja nainen omansa.
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Porno

Voi sitä järkytystä kun mies leikitellen 
kysyy kyyhkyseltään, millaisen seksilef-
fan tämä ostaisi (teoriassa). Miehelle ei 
kannata kertoa, että onhan noita tuolla 
kaapissa sinkkutyttöajoilta. Saati ei kan-
nata kertoa viimeviikkoisista tyttöjen kut-
suista jossa keski-ikäiset rouvat puristelivat 
ja hypistelivät innoissaan jellyleluja, perho-
sia, moottoroituja ja käsivetoisia dildoja. Ja 
tilauskupongit täyttyivät, luottoa pyydet-
tiin ja saatiin. Ja jos erehdyt tyttöressu 
sanomaan että haluaisit katsoa huge-freak-
monster-cocks leffoja, niin auttakoon 
armias sinua. Hiljaa järkytyksestä kul-
tamiehesi poistuu takavasemmalle soh-
vallenne selälleen. Kurttu otsassa ja 
yhteenpuristetut huulet, sekä ylitsepaista-
van tekorento löhöasento kertovat kaiken. 
Ensinnäkin, pitääkö se minun kalua 
pienenä. Mies kuvitteli kuulevansa vas-
tauksena jonkinlaista lesboleffaa, mutta 
EI! Kyllä nyt jokainen nainen tietää ettei 
lesboseksi kiinnosta muita kuin miehiä 
itseään. Ei sen puoleen ettei se silloin tällöin 
voisi luonnossa mennä, mutta että leffalta 
katsottuna. Tylsää, kyllä nainen oman 
kehonsa tuntee muutoinkin. Toiseksi, miksi 
minun naiseni haluaisi katsoa pornoa? 
Enkö ole tarpeeksi kyvykäs? Miehen 
pienessä mielessä ei käy ajatus yksin 
tai porukassa pornoa katsovasta naisesta, 

vaikka miehelle itselleen se on totista 
totta. Tämä asia on kuitenkin erotettu 
loogisesti kahdeksi eri asiaksi. Kun mies 
odottaa illalla sängyssä kultaansa, ollaan 
siirrytty loogisuuden toiselle puolelle, siis 
tälle pornopuolelle. Päivällä niin ihanasta 
äidistä tulee villipeto, se sama estoton 
tyttö kuin seurusteluaikoinakin. Miehellä 
ei ole käynyt mielessä että naistenlehdistä 
voi opetella miten saa elämänsä orgasmin 
harjoittelemalla (ilman miestä). Miehen 
mielessä nämä eivät sekoitu keskenään. 
Tätä kutsutaan Reginassa huora-madonna-
kompleksiksi. 

Loppujen lopuksi

…nuorenparin yhteiselo on sitä ihanaa 
aikaa kun tunteet räiskyy, toinen vaikuttaa 
maailman ihanimmalta, saa olla musta-
sukkainen virkistävän usein, voi rojahtaa 
ämpärikännissä opiskelijaryyppäjäisten 
jälkeen eteisen lattialle, kultamuru nostaa 
ylös ja vielä joskus ”antaakin ja ehkä 
saakin” silkasta näkemisen ilosta (tai viinan 
aiheuttamasta väliaikaisen pitkäkestoisesta 
potenssista). Vanhemmat jaksavat 
hössöttää, omia sinkkuaikaisille rähjäisille 
tavoille nauretaan yhdessä, ihmetellään 
auringon laskuun miten nopeasti aika 
menee, ja hymyillään salaa katseita vaih-
taen sukujuhlissa vauvakeskusteluissa. On 
aika alkaa rakentamaan yhteistä reviiriä.

Pertti
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Janne Waris: Kertoisitko, kuka olet ja mistä tulet?

Ljubov Sazhina: Olen Ljuba Sazhina, olen kotoisin Komin tasavallasta, kotikaupun-
kini on Syktyvkar.

JW: Oletko tutkija?

LS: Kyllä. Komissa olen jo tutkija, mutta täällä Helsingissä olen jatko-opiskelijana.

JW: Mitä tutkit?

LS: Tutkin Komin kansan folkloristiikkaa ja kulttuuria. Se on pääaineni, mutta olen 
kiinnostunut myös muiden suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuureista.

JW: Mitä mieltä olet Helsingistä?

LS: Oo! Se on kiva kaupunki! Mutta luulen, että se on monikansallinen kaupunki, ei 
ihan suomalainen, koska täällä on paljon venäläisiä, italialaisia, somaleja, espanjalaisia 
ja muita.

JW: Helsingissä on 90 % väestöstä suomalaisia, 6 % ruotsalaisia ja 4 % muita ulkoma-
alaisia, joista valtaosa venäläisiä.

LS: Silti kun kävelen kadulla, kuulen aina monia kieliä. Luulen olevani Moskovassa tai 
Pietarissa, en Suomessa. Mutta paljon heidän joukossaan on myös turisteja. Helsinki 
on vanha ja kaunis kaupunki.

JW: Oletko ollut Joensuussa? 

LS: Olin neljä vuotta sitten noin viisi päivää. Enemmän olin maalla, en kaupungissa. 
Pidän suomalaisista kaupungeista. Minua se kiinostaa, koska on erilainen kulttuuri, 
arkkitehtuuri ja erilainen ihminen.

JW: Mitä olit mieltä Pohjois-Karjalan luonnosta verrattuna Komin luontoon?

LS: Siellä oli kivaa, hiljaista ja rauhallista. Suomen luonto on Komin luonnon 
näköinen, koska Komissa on myös paljon metsää, mutta Suomessa on myös paljon 
järviä.

JW: Kummasta pidät enemmän maaseudusta vai kaupungista?

LS: Minua miellyttää metsässä ja maalla oleminen, sen vuoksi pidän maaseudusta, 
mutta pidän myös pienistä kaupungeista, siisteistä, rauhallisista, hiljaisista, varsinkin 

Sekoitus Komista
Janne Waris
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kesällä.

JW: Onko suurkaupungistuminen uhka inhimilliselle kulttuurille?

LS: Osittain se on totta. Jos ajattelemme, että inhimillinen kulttuuri on vain 
kansanperinnettä, niin se on totta. Kaupunki ei säilytä perinteistä kulttuuria, mutta 
samaan aikaan kaupunki luo omaa kulttuuriaan. Se ei kylläkään ole kansallista kulttuuria. 
Nykyään on paljon urbaaniin kulttuuriin liittyvää tutkimusta.

JW: Miten on kaupungistumisen laita Kominmaalla?

LS: Komissa on sellainen tapa, että nuoret pyrkivät asumaan kaupunkiin.

JW: Mitä uskontoja Komissa on?

LS: Ortodokseja.

JW: Miten paasto vaikuttaa elämääsi?

LS: Uskon lujasti Jumalaan. Yritän elää Hänen käskyjensä mukaan. Paastoaika on 
muutakin kuin muodollinen rituaali, se on hengellistä puhditumisaikaa. Vietän paastoa 
vasta toista kertaa. Huomasin, että viettäessäni paastoaikaa minusta tuntuu sielussa 
kevyemmältä, ajatus on kirkaampi. Ennen kuulin ihmisistä, joilla oli tällaista, kun he 
paastosivat, mutta en uskonut sitä, koska en ollut itse kokeillut,

JW: Mitä kansoja Komissa asuu?

LS: Komin 1 200 000 asukkaasta vain 25 % on komilaisia. Suurin osa on venäläisiä, vielä 
on ukrainalaisia ja kaukasialaisia sekä venäjänsaksalaisia.

JW: Onko kaupungistuminen uhka kansalliselle kulttuurille?

LS: Kyllä, se on niin, vaikka Komissa on sellainen politiikka, joka puoltaa komilaisen 
kulttuurin säilyttämistä, silti se on vain keinotekoinen säilyttämistapa. Se ei ole oikeaa 
kansankulttuuria, joka siirtyy luonnollisesti sukupolvelta toiselle. Kansankulttuuri on 
katoamassa ja on jo kadonnutkin. Se on väistämätön ajallinen prosessi, kuten suku-
polvien vaihtuminen.

JW: Onko kaupungeissa uutta komilaista kulttuuria?

LS: Ei voi sanoa, että se olisi “uutta komilaista” kulttuuria, koska kaupunki on syn-
kreettinen monikulttuurinen ympäristö, sekoitus. Kaupunkikulttuuri ei säilytä kansallista 
perinnettä, jossa ihminen on tärkeä. Kaupunki on massakulttuuri. Siksi siellä ei voi olla 
kansallista erityislaatuisuutta kokonaisuudessaan, vaikkakin joitain elementtejä on, mutta 
niiden merkitys on häviämään päin.

JW: Kiitoksia haastattelusta!
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Santeri Junttila: Käsittääkseni nykyistä Pohjois-Karjalaa asutti 1600-luvulle saakka 
ortodoksinen karjalankielinen väestö, joka tuolla vuosisadalla jäi paljon itseään suurem-
man luterilaisen savolaisasutuksen alle, ja alkuperäisväestö sulautui kielellisesti (ja 
kulttuurisesti) tulokkaisiin varsin pian jättäen paikallisiin murteisiin kuitenkin oman 
selkeän vaikutuskomponenttinsa. Tuloksena oli siis nykyään Pohjois-Karjalassa puhuttava 
karjalaisväritteinen savolaismurre.

Kimmo Laine: Suurin osa Pohjois-Karjalan ortodokseista pakeni Venäjälle (Aunukseen, 
Tverin, Tihvinän ja Valdain alueille ym.) ja lopuista suurin osa kuoli sodissa. Jäljelle jäi 
pieniä ortodoksisia väestösirpaleita Ilomantsiin, Liperiin, Polvijärvelle, Outokumpuun, 
Tuupovaaraan, Enoon, Kontiolahdelle ja Tohmajärvelle. Niiden asukkaista osa kääntyi 
luterilaisiksi 1870-1920 -luvuilla. Kielellinen sulautuminen lienee alkanut pikkuvihan 
jälkeen 1740-luvulla, jolloin luterilaisten ja ortodoksien suhteet lämpenivät. Lukuunotta-
matta Ilomantsin itäkyliä assimilaatio lienee saavuttanut päätöksensä 1870-luvun alkuun 
mennessä. Nykyiseen Pohjois-Karjalaan kuuluvista Ilomantsin kylistä Mekrijärvellä puhut-
tiin karjalaa vielä 1850-luvulla. Hattuvaarassa kielellinen assimilaatio saavutti päätöksensä 
vasta II maailmansodan myötä. Stolbovan rauhan (1617) jälkeen Pohjois-Karjalaan muutti 
paitsi savolaisia myös ehkä kymmenesosan verran  Länsi-Kannaksen väestöä. Ortodoks-
ien puhuma karjala (ilmeisesti lähinnä varsinaiskarjalan etelämurre) on vaikuttanut Poh-
jois-Karjalan savolaismurteisiin erityisesti sanaston osalta (Heikki Leskinen on osoittanut 
kuutisenkymmentä 1600-luvulta periytyvää sanaa), mutta myös muutaman fonologisen ja 
morfologisen piirteen suhteen. Näistä Turunen, Itäisten savolaismurteiden äännehistoria ja 
Leskisen artikkeli teoksessa “Karjala: historia, kansa, kulttuuri”. Piirteiden välittyminen 
lienee tapahtunut vuosien 1617-1656 aikana, jolloin ortodokseja ja luterilaisia eli Pohjois-
Karjalassa rinnakkain.

Santeri Junttila: Inkerissä oli tilanne käsittääkseni aika samanlainen: pienempi ortodok-
sisten isurien heimo jäi 1600-luvulla monilukuisempien luterilaisten savolaisten keskelle. 
Isurien kieli ei kuitenkaan sulautunut Inkerin murteeseen, vaan elää kituuttaa edelleenkin. 
Mikä mahtaa olla se tärkeä ero Inkerin ja Pohjois-Karjalan välillä, kun lopputulos on niin 
erilainen?

Kimmo Laine: Länsi-Inkerissä, jossa inkeroista (ja jonkin verran myös vatjaa) yhä 
puhutaan, ortodoksiväestö säilyi suurimman osan 1600-lukuakin enemmistönä samaan 
tapaan kuin 1700-luvulta alkaen Salmin kihlakunnassa. Vanhan Suomen tavoin (johon 
Salmin kihlakunta kuului) Inkeri liitettiin 1700-luvulla takaisin Venäjään, mikä paransi 
ortodoksiväestön oloja suhteessa luterilaisiin. Nämä seikat ovat taanneet inkeroisen ja 
vatjan säilymisen suhteessa suomen kieleen.

Keskustelua Karjalan kielistä
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Kirjanoppineet
Haila, Yrjö & Lähde, Ville (toim.): 
Luonnon politiikka. Vastapaino 
2003.

Tampereen yliopiston aluesuunnittelun 
ja ympäristöpolitiikan laitoksen 
henkilökunnan toimittamassa kirjassa 
ovat filosofit päässeet irralleen. Kirja 
on suurelta osin kokoelma aiemmin 
julkaistuja, mutta tarkoitusta varten 
suomennettuja esseitä. Mukaan ovat 
päässet mm. etnografina tunnettu Bruno 
Latour ja politiikan teoreetikko William 
E. Connolly. 

Teoksessa luvataan kartoittaa luonnon 
ja luontokäsitysten poliittisuutta. Johta-
vana ajatuksena on ollut se, ettei luon-
non ja kulttuurin suhteesta voi olla 
olemassa kokonaisteoriaa. 

Teoriaa tai ei, lukija toivoo heti ensi 
lehdistä alkaen, että olisi ainakin joku 
haju siitä mistä puhutaan. Filosofit 
kyseenalaistavat mielellään kaiken, ole-
massaolosta lähtien. Peruskysymyksien 
äärelle ei tässä esityksessä kuitenkaan 
päästä. Tai ei ainakaan tavallinen luki-
janpalleroinen, mutta epäilen kyllä, että 
filosofian opinnoissa aineopinnot suo-
rittaneilla lukijoilla saattaa olla pallo 
paremmin hallussa.

Kuvaavaa onkin, että mielestäni kirjan 
mielenkiintoisin artikkeli oli otsikoi 
’Sfäärien soitosta pallon pinnalle’. Tim 
Ingoldin artikkeli erilaisista pallon mie-
likuvista ja näiden mielikuvien vai-
kutuksesta ympäristösuhteeseemme oli 
suorastaan uusia maailmoja avaava. Se 
oli myös kirjan lyhin artikkeli.

Toisaalla kirjassa otetaan luonnon-
politiikan selvittelyyn mukaan mm. 
Jobin kirjan analyysi, Shakespearen 
näytelmä Kuningas Lear sekä ranskal-
aisen hermafrodiitin muistelmat. Taval-
linen lukija kaipaa esitykseltä, miten sen 
nyt sanoisi, luonnonläheisyyttä. Tuntuu 
siltä, että kirjoittajat eivät ole käyneet 
metsässä päinkään ja tekstin luvattu 
side konkretiaan jää saavuttamatta. Ehkä 
tämä selittyy sillä, että sana ’luonto’ 
merkitsee minulle eri asiaa kuin kirjoit-
tajille….

Sitten vielä tiedoksi: luonto ja ympäristö 
eivät ole sama asia, eivät ollenkaan! 
Varo sotkemasta näitä kahta keskenään, 
muuten osoitat kykenemättömyytesi 
filosofillis-tieteelliseen ajatteluun.

Filosot irti luonnossa
Anu Heikkilä
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Sinuhe egyptiläinen on eräs mielikir-
joistani. Se kuvaa egyptiläisen lääkärin 
koko elämänkaaren faaraoiden aika-
kaudella. Siinä on selvästi hahmo-
tettavissa seuraavanalaisia elementtejä: 
-elämänkerrallisuus
-historiallisuus
-pohdinnat metafysiikasta
-pohdinnat vallan ja politiikan olemuk-
sesta
-ihmisen yksinäisyys

Sinuhe katkeroituu elämäänsä joudut-
tuaan naisen pettämäksi, maanpakoon, 
faaraon hovissa hän alkoi uskoa muutok-
sen mahdollisuuteen, mutta sisällissota 
oli kauhistava, lopulta hänen entinen 
ystävänsä karkoittaa hänet erämaahan, 
maapakoon.

Sinuhe ei löydä onnea naisasioissaan: 

ensirakkaus pettää hänet julmasti, Minea 
syöksyy tuhoonsa sokean uskonsa 
hurmiossa, jonka takia Sinuhe hylkää 
uskon jumaliin, Merit puolestaan olisi 
antanut hänelle perheen ja hyvän elämän, 
mutta Sinuhe oli niin sokea oman val-
tansa loistossa, ettei sitä huomannut. 
Tyhmyydestään hän sai maksaa, kun 
sisällissodan voittaneet “sarvet” tap-
poivat hänen poikansa. Pojan, jonka 
Merit oli häneltä salannut ja esitellyt 
Sinuhelle kummilapsenaan. 

Mielestäni Sinuhe egyptiläinen on paras 
suomen kielellä koskaan kirjoitettu 
kansainvälinen klassikko. Mielestäni 
olisi hyvä lukea se aina viiden vuoden 
välein, sillä joka lukukerralla siinä avau-
tuu uusia näkökulmia. Niin älykkäästi 
se on kirjoitettu, että joka ikävaiheessa 
siitä löytää jotakin uutta!

Sinuhe
Janne Waris

Mika Waltari puolustaa historiallisten 
romaaniensa filosofisissa pohdinnoissa 
humanismia ja inhimillisiä arvoja kuole-
mattomalla tavalla aikakautena, jolloin 
ehkä enemmän kuin koskaan muulloin 
(ehkä toistaiseksi) noita arvoja on 
poljettu. Hän kuului nuoruudessaan 
20-luvulla urbaaniin Tulenkantajat-kul-
tuuriliikkeesseen, joka halusi avata 
Suomen ikkunat Eurooppaan. Samaan 
aikaan ajoittuu Euroopan historiassa 
ehkä kaikkien aikojen systemaattisin 
vihanlietsonta. Liekö Waltari ajatellut 
kotimaisia ja eurooppalaisia 
vihanlietsontajärjestöjä asettaessaan 
Sinuhen ja Azirun suihin seuraavat sanat. 
Kokeillaan toimiiko ajatukseni: olen vai-

htanut seuraavassa dialogissa Syyrian 
Suomeksi ja Egyptin Venäjäksi.

Sinuhe: ”Miksi näin pitää tapahtua ja 
miksi niin suuresti vihaat venäläisiä, 
Aziru?” Aziru: ”Kuka väittää, että vihaan 
venäläisiä, Sinuhe? Enhän vihaa sinu-
akaan, vaikka olet venäläinen. Ei toinen 
kansa ole sen urhoollisempi tai pelkuri-
maisempi, julmempi tai säälivämpi, 
oikeudenmukaisempi tai väärempi kuin 
toinenkaan, vaan kaikissa kansoissa on 
sankareita ja pelkureita, oikeita ja vääriä, 
niin myös Suomessa ja Venäjällä. Siksi 
käskijä ja hallitsija itse ei vihaa ketään 
eikä näe eroa kansojen välillä, mutta 
viha on valtava voima käskijän kädessä, 

Vihan veljet ja Sinuhe
Janne Waris
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väkevämpi kuin aseet, sillä ilman vihaa 
käsivarsissa ei ole kylliksi voimaa kohot-
tamaan aseita.

Minä olen syntynyt käskijäksi. Sen tähden 
teen kaiken voitavani pannakseni vihan 
Suomen ja Venäjän välille ja puhaltaakseni 
hiileen, joka kovin hitaasti alkaa hehkua, 
mutta kerran sytyttyään leimahtaa roihuksi 
ja polttaa pois Venäjän vallan Suomesta. 
Siksi kaikkien kaupunkien ja heimojen 
koko Suomessa on opittava tietämään, 
että venäläinen on kurjempi, pelkuri-
maisempi, julmempi, väärämielisempi, 
ahneempi ja kiittämättömämpi kuin suom-
alainen. Heidän opittava sylkemään 
kuullessaan venäläistä mainittavan ja 
nähtävä venäläiset väärämielisinä sorta-
jina, verenimijöinä, pieksijöinä ja last-
enraiskaajina, kunnes heidän vihansa on 
kylliksi suuri siirtämään vuoria.”

Sinuhe: ”Mutta sehän ei ole totta, kuten itse 
sanoit!” Aziru: ”Mikä on totuus, Sinuhe? 
Imettyään kylliksi veriinsä totuuden, jonka 
heille tarjoan, he tulevat vannomaan kaik-
kien jumalien nimiin sen todeksi eivätkä 
usko, jos joku väittää sitä valheeksi, vaan 
nuijivat hänet hengiltä herjaajana. Heidän 
on uskottava olevansa väkevämmät, 
urheammat ja oikeamielisemmät kuin 
mikään muu kansa maailmassa ja uskot-
tava rakastavansa vapautta enemmän kuin 
kuolemaa ja nälkää ja rasituksia, niin 
että he vapaudestaan ovat valmiit maksa-
maan minkä hinnan hyvänsä. Tämän minä 
heille opetan ja monen olen jo saanut 
uskomaan totuuteni ja jokainen, joka 
uskoo, käännyttää muita, kunnes maa kytee 
koko Suomessa. Eräs totuus on myös, että 
tulella ja verellä tuli kerran Venäjä Suo-
meen, ja siksi se myös kerran tulella ja 
verellä karkotetaan Suomesta.”

Suomen sotasurmat 1914-1922 –projektin 
johtaja Lars Westerlund sanoo Karjalaisen 
numerossa 6. 1. 2003: ”Vuoden 1918 
sodassa kuoli 2400-3000 venäläistä, 

mukana sotilaita ja siviilejä. Vain murto-
osa heistä kaatui taisteluissa. Suurin osa 
yksinkertaisesti ammuttiin. Etupäässä 
jääkärit syyllistyivät veritekoihin. 
Jääkärithän katsoivat tulleensa Suomeen 
taistelemaan venäläisiä vastaan. Silloin ei 
oikein haluttu erotella valkoisia venäläisiä 
punaisista. Venäläisvastaisuus oli johtava 
aate.”

Vihan veljien perustamiskokouksessa lau-
suttiin seuraavat sanat: ”Me, jotka kerran 
ajoimme venäläisen tästä maasta, me, jotka 
tiedämme, minkälaiset jälet venäläinen on 
tähän maahan polkenut, meidän täytyy 
oppia ja opettaa muita vihaamaan 
venäläistä niin syvästi ja sitkeästi, että sen 
vihan juuret eivät kuivu kuolemassakaan. 
Karsittakoon paholaisen nimi pois voima-
sanoistamme ja kirouksistamme ja pan-
takoon tilalle ”venäläinen”. Se on yhtä 
hyvä, se on parempikin. Sillä mitä ikinä 
pahaa tälle maalle on tapahtunut tai vasta 
tulee tapahtumaan, aina on siinä takana 
tavalla tai toisella venäläinen. Meidän 
täytyy saada lastemme tietoisuuteen selvä 
käsitys siitä, että vaihdelkoon heidän tun-
teensa ja mielialansa millä äärillä tahansa, 
yksi on pysyvä muuttumattomana: viha 
venäläistä kohtaan. 

Me tiedämme, ettette te rakasta venäläistä 
niin kuin osa kansaamme tekee, vaan 
kysytään, osaatteko te vihata sitä. Osaa-
tteko te vihata, niin kuin verivihassa 
vihataan, niin kuin esi-isämme vihasivat, 
niin kuin vapaussodan jääkärit vihasivat 
ja vihaavat.” Tämän aatteen teesit voi 
tiivistää seuraavasti: ”Venäläiset ovat kan-
sana halveksittavia ja vihattavia yhtäältä 
rodullis-etnisen ominaislaatunsa, toisaalta 
Suomea uhkaavan ekspansiohalunsa takia. 
Venäläisiin kohdistuva kielteisyys on 
Suomessa ikivanhaa, venäläiset on aina 
tajuttu suomalaisten perivihollisiksi. Siten 
suomalaisten ja venäläisten välillä on olo-
suhteista suoraan johtuva, ajankohtaisia 
syitä kaipaamaton antagonismi, joka ei 
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perustu järkeilyyn, vaan intuitioon.”

Vielä 1980-luvulla sortavalalaisessa las-
tentarhassa lapsia peloteltiin seuraavasti: 
”Jos ette ole kiltisti, tulevat suomalaiset 
ja puhkovat puukoilla silmänne!” Suomen 
puolella Tony Halme ”Suomen Zhiri-
novski” on kirjoittanut 2001 kirjassaan 
Tuomiopäivä: ”Mä en vihaa kaikkia ryssiä, 
mutta mä vihaan niitä ryssiä, jotka yritti 50 
vuoden ajan valloittaa ja miehittää meidän 
maata ja ihan yhtä paljon mä vihaan niitä 
suomalaisia, jotka petti oman maansa ja 
oli siinä mukana.”

Herää kysymys, miksi pitää käsitellä 
niinkin ikäviä ja kipeitä historian kohtia 
kuin vihanlietsontaa. Vastaus piilee totu-
uden tietämisen vapauttavassa vaikutuk-
sessa. ”Ymmärtää” ei tarkoita ”antaa 
anteeksi”, vaan ”voittaa”. 
HISTORIANTUTKIMUS ON 
PARHAIMMILLAAN KANSAKUNNAN 
TRAUMOJEN VOITTAMISTA TOTU-
UDEN VALON AVULLA. Tämä on syynä 
vuoden 1918 sodan sotasurmaprojektin 
käynnistämiseen samoin kuin esim. apart-
heidin jälkeiseen Etelä-Afrikkaan perustet-
tujen totuuskomissioiden perustamiseen. 
Asioihin voi vaikuttaa, esim. Etelä-
Afrikassa oli Nelson Mandelan per-
soonallisen vaikutusvallan ansiota, ettei 
entisten sortajien kimppuun käyty aparthei-
din päättymisen jälkeen vaan kansakunta 
eheytyi olosuhteisiin nähden ihmeteltävän 
kivuttomasti. Toisin kävi Jugoslaviassa, 
jossa toisen maailmansodan aikana jopa 
saksalaisten miehittäjien täytyi suojella 
serbejä kroaattiliittolaistensa hirmuteoilta. 
Kun tästä vaiettiin viidenkymmenen 
vuoden ajan, viha purkautui 90-luvulla 
jokaisen kansallisuuden oman historiat-
ulkinnan mukaan. Etninen viha on todel-
linen ongelma maailmassa.

Vihanlietsontaa on perusteltu maanpuolus-
tuksellisilla näkökohdilla. Vihollisen 
demonisointi helpottaa sotilaan oman-

tunnontuskia. Kuitenkin pääasiallisina 
kärsijöinä etnisen vihan alttarilla ovat juuri 
kaikista puolustuskyvyttömimmät: naiset 
ja lapset, pakolaiset yleensä. Kuinka monta 
Karjalan evakkoa, ryssävihan sijaiskärsijää, 
ryssiteltiin viime sotien jälkeen heidän 
paettua kodeistaan sotaa pakoon? Arvaten-
kin jokaista. Millainen trauma tällaisesta 
nimittelystä lienee jäänyt kymmennekseen 
tuolloisesta väestöstämme? Kun heitä rys-
siteltiin ”aivan turhaan”! Syy ryssävihan 
saamaan laajaan suosioon oli antibol-
shevismi. Ortodoksisen kirkkokunnan 
kansallistamisohjelmasta seurasi, että ort-
odoksikarjalaisten täytyi olla suomalais-
empia kuin suomalaiset itse! Kaikki itään 
liittyvä on leimattu maassamme alem-
piarvoiseksi. Nykyään samasta leimasta 
kärsivät Suomeen Venäjältä muuttaneet 
suomalaissyntyiset. Mutta onneksi rauha-
nomainen kanssakäyminen onkin jo yhä 
yleisempää rajaseudullamme, jossa niin 
pitkään vallitsi (ja vallitsee yhä) epäluulon 
ja kyräilyn ilmapiiri.

Suuret elintasokuilut synnyttävät 
lieveilmiöitä rajaseuduille, rikollisuutta 
ja prostituutiota. Kuitenkin suoma-
lais-venäläisen ystävyyden kättä on 
lyötävä, jos mielimme laajentaa Euroopan 
rauhanvyöhykettä pohjoiseen ulottuvuu-
teen. Tämä olkoon meidän leiviskämme 
maailmanrauhan puolustamiseksi. On vielä 
eräs asia, joka vaatisi totuuskomission 
tyyppisen ratkaisun: toisen maailmanso-
dan aikana neuvostopartisaanien ja desant-
tien sekä suomalaisten kaukopartiomiesten 
tekemät siviilien murhat. Tieto vapauttaa. 
Pääsemme irti traumoistamme vain tera-
peuttisella surutyöllä ja uuden sovinnon 
rakentamisella, molemmin puolin.

PS: Ei voi rakastaa ihmiskuntaa, ellei 
rakasta koko sydämestään omaa kansaa-
nsa. Eikä voi rakastaa koko sydämestään 
omaa kansaansa, ellei rakasta muukal-
aista.
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Aina on kiertäviin seurueisiin liittynyt onnenonkijoita, joilla on intoa, mutta 
vähän taitoa. Tokihan kylillä tiedettiin, että runonlaulajia kutsuttiin esiintymis-
kierroksille ja moni tuumi, miten päästä mukaan “suurille apajille”. Sortavalan 
laulujuhlille 1906 Suistamolaisten laulajien sekaan änkeytyi pari veijaria, joista 
Kuokka-niminen osasi esittää rajuja venäläistansseja asunaa nurin käännetty 
turkki. Toinen oli kattilanpaikkaaja Elessie Walokainen. Oli siinä matkue, Kuokka 
prissakan isijänä, Iivana Lösönen romahduttelemassa epävireistä kannelta ja 
sitten Walokainen, josta Iivo Härkönen sanoi: “Walokainen jorosteli kuin pahassa 
äänenpaineessa koskaan pääsemättä toisten kanssa yhdessä ja tietämättä mitään 
niin laulun sävelmästä kuin sanoista. Hörähytti sanan silloin, toisen tällöin ja aina 
väärällä ajalla. Snoipa vielä väliajalla: “Olisinpa ottanut jonkun kanteleenrämän, 
niin olisin rimahutellut kuin tuo Lösönen!” Toiset huomauttivat: “No kun et otta-
nut tuohitorvea tai puukelloa, niitähä sie osaisit soitella!” “Mitä, onko nekin van-
hoja soitinneuvoja?” kysyi uteliaana Walokainen. 

Tieto oli Walokaiselle hyvä hyvä liikeidea. Päästyään kotikylään, hän alkoi tehdä 
ja teettää puukelloja, tuhitorvia ja kanteleita. Saadakseen ne näyttämään van-
hoilta hän liotteli tuohitorvia kesäkaudet, savusteli soittimia viikkotolkulla saunan 
orsilla ja vuoleskeli niihin vanhoja vuosilukuja. Sitten vain tavarat säkkiin. Elkko 
oli nähnyt kalevalaisia kuvaelmia, joista sopi ottaa mallia. Väinämöisenä tuohi-
virsuineen, rohdinpaitoineen, tuohivöineen ja päässään peruukin tapainen pella-
vakuontalo, hän saapui houkuttelemaan turisteja ostamaan “antiikkia”. Parta ei 
kuitenkaan tälle Kalevalan uroolle kasvanut muutamaa haiventa paksummaksi. 
Taisi vanha runo kostaa, parta kun ei pahoille kasva, turpajouhet joutaville.”

Lähde: Räty-Hämäläinen, Aino: Raja-Karjalan kunnailta

Jorostelijat
Janne Waris
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Helmikuinen ilta pimenee tarpoes-
samme jäälle moottorikelkan uraa 
pitkin. Hämärän hetkiin kohdistuvan 
pilkinnän kohteena ovat mateet tai 
matikat, niin kuin niitä kansano-
maisesti kutsutaan. Niiden kutu ajoit-
tuu helmikuulle, jolloin ne nousevat 
mataliin lahtiin jatkaakseen sukua ja 
pimeän aikaan niiden pitäisi olla akti-
ivisimmillaan hyökkäämään harojen 
ja ryöstäjien kimppuun.

Kalamiesten keskuudessa levinnyt 
tieto kertoi, ettei juuri kukaan ollut 
kuitenkaan kaloja saanut ja pari päivää 
aikaisemminkin pidetty pilkkikilpailu 
oli päättynyt kaikkien osallistujien 
kesken tasapeliin, kun kaikkien 
osanottajien yhteissaalis oli ollut nolla 
kiloa. Tämä ei luonnollisestikaan 
luvannut hyvää meidänkään saaliil-
lemme. 

Huonoksi oletetun syönnin vuoksi 
keskustelu luonnollisesti siirtyi siihen, 
mitkä tekijät vaikuttivat kalojen 
käyttäytymiseen. Puhuttiin valoisu-
udesta jään alla, minkä vaihtelut 
todettiin hyvin pieniksi, samoin kuin 
ilmanpaineenkin. Pohdittiin myös sitä, 
olisiko tavallista matalammalla oleva 
veden pinta voinut vaikuttaa kalojen 
reitteihin, ja näin ollen vanhoilta pyyn-
tipaikoilta ei saisikaan nyt mitään ja 
mateet olisikin vain löydettävä uudel-
leen. Vahvasti oletettiin myös sitä, 
että jostain syystä mateiden kutu olisi 
tänä vuonna myöhässä. Keskustelu-
issa yhtyivät vanhempien kalamiesten 
pitkä kokemus, sekä nuoremmasta 
polvesta löytyvä teoreettisempi biolog-

inen tuntemus.

Illan pimetessä kaloja ei vain ruvennut 
kuulumaan, ja  kalamiehetkin alkoivat 
väsyä löytämään selitystä sille, 
mikseivät pohjan rajassa matelevat 
kalat käyneet pyydykseen. Tärppien 
puuttuminen korvattiin kuitenkin 
muistelemalla menneitä kalareissuja, 
jolloin saalista oli myös saatu. Mitä 
pidemmälle ilta ehti, ja mitä 
todennäköisemmältä alkoi näyttää, 
ettei kukaan saanut mitään, sitä hur-
jemmaksi jutut muuttuivat. Lopulta 
siirryttiin jo kaverien kertomiin 
kalajuttuihin, joita kukaan ei edes 
yrittänyt väittää todeksi. Jos saattoi-
kin olla totta, että joku oli joskus 
saanut yhdellä kertaa kolme pienehköä 
madetta ongella, niin uskottavaa tuskin 
oli enää se, että joku olisi saanut 
verkolla kymmenkunta monikiloista 
taimenta tunnissa.

Viidentoista asteen pakkanen ja ula-
palta puhaltava tuuli alkoi hiljalleen 
kylmettää meitä, ja mateitten hil-
jaiselon takia päätimme antaa periksi. 
Saaliikseni pilkkireissulta sain kuiten-
kin pari tieteellistä havaintoa. Toinen 
on uusi teoria kalojen syönti- ja 
kutukäyttäytymisestä. Se kuuluu niin, 
että kalojen syönti riippuu ensisijais-
esti sattumasta ja tätä teoriaa tukee 
vahvaa empiirinen evidenssi. Toinen 
havainto oli enemmän sosiologinen 
ja sen mukaan kalajuttujen uskotta-
vuuden ja kalansyönnin välillä pätee 
vahva negatiivinen korrelaatio. 
Tätäkin havaintoa tukee vahva todis-
tusaineisto.

Syökö kala

Vesa K.
eli tiedettä järvellä
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Kissat ovat ihania luontokappaleita! Kaikki 
– etenkään niin sanotut ”koiraihmiset” -  
eivät ole ehkä tätä tosiasiaa vielä tajun-
neet, mutta tämä juttu saattaa saada heidät 
toisiin aatoksiin. Tai sitten ei.

Oman herätykseni koin tarkalleen ottaen 
kaksi vuotta ja kaksi kuukautta sitten. 
Mieleeni välähti, että olen itsenäinen ja 
aikuinen ihminen, jonka äidillä ja isillä 
ei ole enää mitään vastaansanomista lem-
mikin ottamisen suhteen. Tosin tässä vai-
heessa nukuin vielä sohvalla isosiskoni 
17,5 neliömetrin kopperossa, jota jotkut 
rohkenevat jopa kutsua asunnoksi, mutta 
eipä aikaakaan – toisin sanoen puoli vuotta 
– kun asuin omassa tilavassa (20 neliötä!) 
yksiössäni pienen valkoisen Karvapallon 
kanssa.

Tämä vastaansanomattoman suloinen 
Höpönassu on nimeltään Muusa, virallis-
esti Shamran Elisere, mutta niin nauret-
tavaa nimeähän nyt ei tottelisi tyhmäkään 
(toivottavasti tämä juttu ei tavoita Muusan 
kasvattajaa...). Muusa on pyhä birma – 
rotunainen siis, toisin kuin emäntänsä - 
ja maksoi silloista rahaa 3000 markkaa. 
Tässä vaiheessa elämääni olin vielä varois-
sani, kiitos pitkien työvuorojeni McDon-
ald´sissa, jota tässä maailmantilanteessa (ja 
mahamakkarani kasvusuhdanteen vuoksi)  
pitäisi kai boikotoida. Muusan arvoa ei 
voi kyllä rahassa mitata; se on minun 
oma Vauvelini nyt ja aina. Tunsin itseni 
toissa vappuna niin ihastuttavan äidilliseksi 
ostaessani lähikaupasta Tuttelia ja Bonaa 
nelikuiselle Kullanmurulleni, eikä 
mennytkään kovin kauaa, kun halusin 
jo lapsilukuuni lisäystä. Onneksi kuu-
kausi Muusan ottamisen jälkeen löytynyt 
poikaystäväni ei ajatusta osannut 

kavahtaa.

Ajattelimme ottaa Muusalle kaveriksi sulo-
isen tyttökissanpennun, ja koska tässä 
vaiheessa olin alkanut kokea tunnon-
tuskia tuhansien kodittomien kissimirrien 
vuoksi, pyöräilin Iljan kanssa kauniina 
elokuisena päivänä Itä-Pakilaan Helsingin 
eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin. 
Ensimmäisessä kopissa maukui iso ja 
lihava kolli, jonka nimeksi oli etulasin 
pieneen lappuseen merkattu Paavo Nou-
siainen. Halusin ehdottomasti Paavon (se 
siitä tyttökissanpennusta). Eläintenhoitaja 
kertoi, että Paavo on saanut sukunimensä 
malli Saimi Nousiaisen mukaan. Mielen-
kiintoinen ajatuskulku sinänsä. Paavo oli 
yksiössä eli känkkäränkkäkopissa eli 
”känkkiksessä” dieettinsä – ei siis 
känkkäränkkäluonteen – vuoksi. Saimme 
tarkat ruokavalio-ohjeet Paavon mukana. 
Hesyssä Paavo painoi 6 kg, viime jouluna 
vanhempieni luona mitattaessa 6,8 kg. Se 
siitä dieetistä.   

Paavo paljasti 
känkkäränkkäilytaipumuksensa vasta 
kotona. Väärät käsittelytavat saivat 
käsivarteni sen näköisiksi, että jotkut saa-
ttoivat luulla itseni viiltelyn olevan uusi 
lempiharrastukseni. Lisäksi Pavella on 
ikää mittarissa sen verran (kuinka paljon, 
sitä ei tiedä kukaan, paitsi ehkä Paavon 
entinen omistaja jossain Vantaan Joki-
laaksossa päin), etteivät leikit Muusan 
kanssa voineet sitä enempää kiinnostaa. Ei 
kun uusi reissu eläinsuojeluyhdistykseen. 
Tällä kertaa sydämeni särkyi pienen mus-
tavalkoisen TYTTÖkissan kohdalla. Nime-
ksi oli Pikku Pantterille annettu Ninni, 
mutta koska olen jo omistanut siskojeni 
kanssa sen nimisen hamsterin kaksitoista 

Rakkaudesta kissoihin
Terhi Tapaninen
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vuotta sitten, en voinut kuvitella samaa 
nimeä kissalle, joka olisi tehnyt selvää 
hamsteristamme siltä istumalta: Ninnistä 
tuli Moona. Valinta oli kaikin puolin onnis-
tunut – ainakin jos kissojemme välisiä 
kemioita ajatellaan. Muusa ja Moona rie-
huvat keskenään minkä syömiseltä ja 
nukkumiselta ehtivät, ja Paavo katsoo 
vierestä aivan kuin sanoen ”Voi että noi 
jaksaa...”.

Päivämme eläintarhassa kuluvat rattoisasti 
– ja jos eivät kulu, Söpöläisemme pitävät 
meidät varmasti touhukkaina. Paavo 
luulee syntyneensä koiraksi ja haluaa 
koko ajan lenkille. Kiloille reippailu tekisi 
varmasti hyvää, ellei Paavon lempipuu-
haa ulkona olisi ruohon syöminen. Ja jos 
sen saisi vielä jotenkin ymmärtämään, 
että kello neljä aamuyöllä ei ole paras 
mahdollinen aika happihyppelylle, olisi 
kaikki täydellistä. Hyppy ulkokissasta 
sisäkissaksi ei ole helppo, mutta minkäs 
teet: Hesyn säännöt kieltävät kissojen 
omatoimisen ulkoilun. Eikä olisi muuten-
kaan järkevää päästää kissaa toikkaro-
imaan Mäkelänkadulle, kun ihmisetkin 
jäävät siellä lehtitietojen mukaan auton 
alle keskimääräistä helpommin. 

Moona sen sijaan pissaa lähes kaikkialle 
muualle paitsi hiekkalaatikkoon; muun 
muassa päiväpeittomme on pesty viimei-
sen puolen vuoden aikana jo kymmenisen 
kertaa. Muita lempipissipaikkoja ovat 
kengät, vaatteet, lattiatyynyt ja vessan-
matto – ihanaa! Mutta pitäähän sitä nyt 
jokaisella luontokappaleella ainakin yksi 
pahe olla! Muusa on Mussukoistamme 
kaikkein vaivattomin, mitä nyt anoreksia 
tuottaa pientä päänvaivaa. Ei se ole kat-
sokaas helppoa rotukissallekaan nyky-
isten kauneusihanteiden kanssa. Kylkiluut 
paistavat turkin alta, mutta siitä huoli-
matta paraskaan (lue myös: kallein) ruoka 
ei tahdo kelvata Prinsessallemme. Niinpä 

meillä on muun muassa omat kuivamu-
onat jokaiselle kissalle: Paavolle calorie 
controlia, Muusalle ”laihoille, nirsoille 
ja syömishäiriöisille” kissoille tarkoitet-
tuja papanoita ja Moonalle sitten tavalli-
sia kaupan raksuja. Eivätpähän mene asiat 
liian yksinkertaisiksi.

Niin, rahaa kissoihin kuluu enemmän kuin 
kukaan voisi kuvitellakaan. Mutta kuka 
nyt ei lapsiinsa panostaisi? Ruokaa saa raa-
hata kaupasta selkä väärällään, samoin kis-
sanhiekkaa, jota kuluu 5 kg viikossa. Joka 
vuosi viedään jokainen Kisuliini rokotet-
tavaksi, eikä tämä ole yhtään sen halvem-
paa kuin mikään muukaan piikittäminen 
tällä planeetalla. Sterilisaatiot maksavat 
myös maltaita, mutta onneksi  meidän 
Moonan kohtu ja munasarjat oli viety 
jo eläinsuojeluyhdistyksessä. Paavo oli 
sen sijaan menettänyt killuttimensa jo 
ennen Hesy-keikkaa. Kun mukaan laskee 
vielä kolme kuljetuskoppaa, hiekkalaa-
tikon, parit valjaat, raapimispuun, kyn-
sisakset, turkinhoitovälineet sekä ruoka- 
ja juomakupit, on loppusumma opiskeli-
jan kukkarolle tähtitaivaallinen. Mutta 
kiitos ihanien ”isovanhempien” - jotka 
ovat lapsenlapsistaan enemmän kuin ihas-
tuneita - kaikista kuluista ei ole tarvinnut 
selvitä pelkillä McDonald´s -palkoilla ja 
opintotuilla.

Kun nyt olen saanut kaikki lukijat vakuut-
tuneeksi kissanomistajan onnelasta, voin 
vielä lopuksi antaa teille pari www-
osoitetta, joista saa mainiota lisätietoa 
näistä mahtavista Kiilusilmistä nimeltä 
kissat:

www.hesy.fi (tietoa Helsingin 
eläinsuojeluyhdistyksestä; ryhdy 
vapaaehtoistyöntekijäksi!)

www.kissaliitto.fi (rotukissainformaati-
ota)
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Helsinki on minulle aina ollut suuri tun-
tematon. Ei enää. Aiemmin se on edusta-
nut toiseutta, jotain sellaista mitä ei pysty 
Joensuussa kokemaan. Helsinki kai oli 
silloin vielä suuri metropoli, jossa oli pai-
kallisjunia, metro ja linja-autot kulkivat 
keskellä yötäkin lähiöissä. Ainakin Van-
taalla Tikkurilan lähistöllä, kun olimme 
tulleet vanhempien ja sisarusten kanssa 
autolla Joensuusta yöksi Sokos Hotel 
Vantaalle lähteäksemme seuraavana 
aamuna Helsinki-Vantaalle ja rantalo-
malle jonnekin etelään, ehkä Kyprokselle, 
Kreetalle, Lanzarotelle tai Albufeiraan 
eteläiseen Portugaliin. Nyt Sokos Hotel 
Vantaakin on siinä tutulla paikallaan Tik-
kurilan aseman tuntumassa. Kuulemma 
se on jonkinlainen pääkaupunkiseudun 
yöelämän keskittymä; vielä en ole käynyt 
paikkaa katsastamassa, jossain vaiheessa 
kyllä aion.

Oikeastaan en tiennyt mikä funktio 
asematunnelin kompassilla oli. Tai en 
vain muista. En silloin lapsuudessa tien-
nyt Helsingissä olevan kokonaista yhtä 
(osittain) maanalaista metrolinjaa. Mutta 
paikka jäi mieleeni. Seuraava kohta-
aminen kompassin ja minun välillä oli 
vasta joskus lukioiässä kun silloisen 
tyttöystäväni kanssa kävimme junalla 
Helsingissä. Se oli vaikuttavaa. Ymmärsin 
silloin jotain suurta elämästä.

Muutenkaan en tiennyt 
pääkaupunkiseudun maantiedosta juuri 
mitään. En silloin vielä tiennyt pääseekö 
Itäkeskuksesta suoraan metrolla vaikka 
Koivukylään tai Korsoon Vantaalle tai 
onko Helsingissä muita Unikahviloita 
kuin Kaivopiha. Tai onko ydinkeskustassa 
ollenkaan ruokakauppoja tai missä 
eduskuntatalo ja Senaatintori sijaitsevat. 

Nyt tiedän.

Syksyllä 00, kun jätin taakseni Joensuun 
ja paikat, joissa minusta oli yritetty tehdä 
yhteiskuntakelpoista, siis Louhelan ja Nol-
jakan koulut, Keskustan yläasteen (ts. 
Keskusvankilan yläasteen), Lyseon lukion 
sekä Pohjois-Karjalan rajavartioston ja 
Schaumanin vaneritehtaan, muutin sitten 
Tampereelle. Ehkä olisin jo silloin halun-
nut muuttaa Helsinkiin etsimään itseäni, 
mutta silloinen tyttöystäväni ja vanhemp-
ani pitivät Tamperetta parempana ja uskoin 
heidän mielipiteitään. Helsinki muka olisi 
liian suuri minulle.

Eräänä elokuun loppupuolen päivänä 
vuonna 01 sitten saavuin junalla Helsingin 
asemalle. Olin lähtenyt aamulla matkaan 
06:35 lähtevällä Pieksämäen pikajunalla, 
sillä Karjalan radalla oli ratatyö ja olisin 
joutunut vaihtamaan kahdesti, junasta 
linja-autoon ja takaisin junaan. Ja tavaraa-
han minulla oli niin paljon kuin vain yksi 
ihminen pystyy yksin kuljettamaan; siis 
ainakin polkupyörä, 14-tuumainen televi-
sio, cd-radionauhuri, penkki, patja ja 
iso täpötäyteen pakattu kassi. Legend-
aarisella Pieksämäen asemalla raahasin 
tavarani asematunnelin kautta Oulusta 
tulevaan pikajunaan, jolla sitten saavuin 
Helsingin asemalle varhain iltapäivällä. 
Kaikki tavarat rautiksen narikkaan, paitsi 
polkupyörä, jolla ajoin sitten HOASin 
toimistolle Pohjoiselle Rautatienkadulle. 
Odotusta HOASilla, nimet paperiin, avai-
met kouraan, takaisin rautikselle, tavarat 
narikasta ja metrolla Rastilaan. Asunto 
oli vain pari sataa metriä asemalta, siksi 
olinkin sitä HOASilta toivonut. Oikea ovi 
löytyi nopeasti ja astelin sisään soluhu-
oneistoon. Oman huoneeni ovi oli auki 
ja siellä oli muun muassa noin kaksi 

Minun Helsinkini
Antti Nuortimo
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sarjaa henkilöautonrenkaita, muutamia 
isoja Nintendo-mainosjulisteita pahvilevy-
ille kiinnitettyinä sekä aurinkotuoli. Raa-
hasin renkaat ja aurinkotuolin parvekkeelle 
ja muut romut keittiöön. En tavannut 
ketään asunnolla ensimmäisenä päivänä, 
vasta joskus yöllä ehkä yhden aikaan 
huoneeni oveen koputettiin, se oli lukossa. 
Ulkomaalaiseksi arvioimani mies kertoi 
selkeällä suomella että he pitävät täällä 
läksiäisbileet. Mutisin puoliunessa että 
mikäs siinä ja että siirsin ne renkaat parve-
kkeelle. Olisin ehkä halunnut osallistua 
mutta olin aivan liian väsynyt raskaan 
päivän jälkeen. Olin ehkä syönyt Uni-
kahvilassa Kaivopihalla tai sitten pitsan 
Meri-Rastilantorilla.

Tapasin seuraavana aamuna tämän miehen, 
Andre hän oli nimeltään ja kotoisin 
Bakusta, Azerbaidzanin pääkaupungista. 
Hän kertoi minulle Bakussa olevan kolme 
miljoonaa asukasta ja sen olevan 3000 
vuotta vanha kulttuurikaupunki. Koska 
hänellä ei enää ollut asuntoon avainta, 
sovimme tapaamisen iltapäiväksi neljäksi, 
mutta tietysti unohdin koko asian 
ensimmäisen tutorointipäivän pyörteissä. 
Hän ystävineen oli ehkä hieman loukkaan-
tunut odoteltuaan minua pari ylimääräistä 
tuntia pakettiautoineen pihalla.

Tapasimme asunnolla vielä muutamia ker-
toja ja keskustelimme jotain. Hän oli 
muuttamassa johonkin yksityiseen kak-
sioon kaverinsa kanssa lähemmäksi Vuo-
saaren keskustaa. Emme ole sen jälkeen 
tavanneet.

Asuin Harustie 7 C 22:ssa kokonaisen 
vuoden. Pub Fafan suoraan alakerrassa piti 
huolen siitä, etten liiaksi lorvinut asunnol-
lani ainakaan päiväsaikaan. Lauantaisin 
karaoken sulosoinnut kantoivat aina kah-
teen asti, arkisin kahteentoista. Onneksi 
Vuosaareen on hyvät metro- ja bussi-

yhteydet. Usein tulinkin kämpille vasta 
viimeisellä 01:35 lähtevällä 90N:llä, myös 
arkisin. Aikaani kulutin yleensä Fabian-
inkadun 24h-atk-asemalla.

Talvella kävelin Vuosaaresta 
Kallahdenselän yli Jollakseen. Se oli 
vapautta. Oli iltayö eikä yksikään sielu 
tullut jäällä vastaan. Seurailin suksien 
jälkiä ollakseni varma reitin turvallisu-
udesta. Tähdet loistivat öisellä taivaalla. 
Jollaksesta matkasin bussilla vielä pariksi 
tunniksi atk-asemalle.

Helsinki muuttui minulle aivan toiseksi, 
kun eräs Kielikeskuksen saksankurssilla 
tapaamani tyttö kutsui minut kylään 
Käpylään “vaikka iltateelle”. Tottakai 
suostuin, olinhan itsekin hänestä kiinnos-
tunut ja olimme käyneet useita kertoja 
kävelemässä tai kahvilla tai syömässä eri 
Unikahviloissa. Tapasimme vielä toisen-
kin kerran sen yön jälkeen, jälleen hänen 
kommuuniasunnollaan. Hän ei kuitenkaan 
voinut olla kanssani enempää tekemisissä 
vasta kuin 01 toukokuussa, kun hän kutsui 
minut kylään uuteen kommuuniasuntoonsa 
Manskulle  Taka-Töölöön. Aloimme sitten 
tapailla ja seurustelimme puoli vuotta. 
Sitten hän lähti vaihto-opiskelijaksi Frank-
furtiin ja rakastui kreikkalaiseen poikaan, 
joka on tulossa ensi syksynä tutkinto-
opiskelijaksi Helsinkiin. Se siitä.

Muistot kuitenkin aina jäävät. Enää Hel-
sinki ei ole minulle jotain vierasta. En 
halua unohtaa vaan muistan mielelläni 
viime kesän piknikkejä ja retkiä eri puis-
toihin: Hesperiankadulle, Kaivopuistoon, 
Tervasaareen, Suomenlinnaan, Sibelius-
puistoon.. ja muuallekin. Tietenkin jotain 
on myös menetetty. Enkä halua paeta. Kai-
kkea ei saa enää koskaan takaisin.

Huomenna on vappuaatto. Arpa on 
heitetty.
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Sinä samettiruusuni,
pallokalani.

Odotan sinua,
jossakin

lähellä tai kaukana
ajatuksissani

olet minun.

meritähti

Tunnetko jälkiesi peittyvän
valojen villisti tanssivan
säteiden päälläsi leikkivän
sinun ja auringon laskevan

 Tunnetko kuuman kiirasroihun
 vai taivaan viileän tuulahduksen
 pelottavan pimeän kylmyyden
 vai pelastavan rakkauden

Tunnetko heidän vievän sinua 
saattaen pois
pitkin kaukaisia linnunratoja
kauas pois luotani

Luonto

Ihmisen syntyminen. Mitä se on 
edeltänyt. Toivoisin kohtaamisen 
jälkeisen kiintymyksen, sen ja yhteisen 
päätöksen tuoman uuden syntymän, 
tai rakkauden riittämisen uuden 
vaalimiseksi. Haluaisin ensimmäisen 
alun pohjaksi kaikille toisen kunnioit-
tamisen ja elämän ymmärtämystä. Ajan 
antamista itselleen, niin että olisi aika 
miettiä. Keväällä elämää on vaikeampi 
luokitella, koska silloin ikään kuin 
kaikki tärkeä on niin läsnä. Ajatusta ei 
tarvitse aina koota.

Jos elämäsi on vaiheessa, että suret. 
Toivoisin, että silloin olisi kesä. valo 
kuitenkin auttaisi sinua edes hieman. 
Luonnon olemassaolo juuri näinä 
väreinä ja lämpö. Sanojen löytämisen 
vaikeus kuvaamaan tunnetta. Syvä tun-
teminen elämänä. Haluaisin kirjoittaa 
ilman rajoittavia senttejä.

Nyt sinun on vaikea kätkeä mitään tun-
teita. Lähimpien lämpimien kuukausien 
muistot, ovat ikään kuin tukenasi nyt, 
kun mieleesi tulevat ihmiset ja hetket, 
joita sinulla ei enää ole. Muistot ovat, 
mutta miksi juuri nyt viileässä varjon 
tuulessa sinua eivät nekään lohduta. 
muistaisitpa myrskyn jälkeen.

Onko valolla niinkin suuri vaikutus 
ihmisen elämään. Olisinko löytänyt 
jonkin syklin. Voinko jakaa aikani aja-
tellen, että vuoden sisällä saan tuntea 
sekavuuden, onnen, surun ja toipum-
isen, joka on ikäänkuin uusi toivo. 
Olisiko helpompaa, jos sinäkin voisit 
turvata sisintäsi, että sijoitat maailmaasi 
rytmien mukaan valoisampaan ja 
pimeämpään, helpompaan ja vaikeam-
paan. olisiko se yksi keino helpottaa 
elämää. Jossain vaiheessa, on hyvä 
löytää, saada jotain pysyvää. Perustaa 
kivijaloille.

Sari Vartiainen



Laulu rakkauden aamu, vaiko laulu kuolleesta 
rakkaudesta/rusketuksesta…elämän eläminen täysillä, 
niillä voimilla kuin minäkin hetkenä on mahdollista, 

antaa kummankin laulun ja saa näkemään ironian. Jos rakastan kesällä 
ukonilmaa, siinäkin on kaikki puolensa. 

Yhteisön luonnossa voi havaita samat piirteet kuin luonnon luonnossa. 
Mikään ei oikeastaan voi toimiakaan ilman tiettyjä vastakohtia ja ristiri-
itoja. Yhteisöön, kuten luontoonkin, kuuluu tiettyjä sen toimivuuden 
kannalta olennaisia edesottamuksia. Ymmärtämällä tälläisten tiettyjen 
edesottamuksien välttämättömän olemassaolon yhteisön ja luonnon ole-
massaololle, edesottamuksista voi energian kuluttamisen sijaan ottaa ener-
giaa.  

Kesä lähestyy ja kauteni loppu samaten. Kiitän kaikkia edelleen saamas-
tani kunniasta toimia Karjalaisen Osakunnan toiminnanohjaajana. Kaikki 
sujui hyvin vanhaan sekoitettuna uuteen malliin. Vielä ehdimme viettää 
yhdessä hetken ja pidemmänkin Osakunnan kevään viimeisten tapahtu-
mien merkeissä. Eikä se kevääseen lopukkaan, joten seuraa postia tark-
kana!! Kevätlukukauden päättymisestä kuukausi eteenpäin pitäisi päästä 
jälleen tapaamaan Jollakseen saunomisen merkeissä  sekä heinäkuun 
lopulla Osakunnan kesäretkelle Lieksaan. Ehkä en laske enää kuukausia 
eteenpäin, että kesä ei tuntuisi taas liian lyhyeltä, kuten aina tähänkin 
saakka lapsuudesta alkaen.

Valitettavasti myös valokuvin demonstroitu aito karjalainen “ Ei sitä 
pienenä tienny, mite hauskaa sitä isona on” opetuksellinen osuus akatee-
misista pöytäjuhlista loppuu tämän numeron myötä.

Viikissä ( kiitos Jartsa juridisista oikeuksista kuvaasi )

Toiminnanohjaaja Sari

Toiminnanohjussein palsta
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