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Pääkirjoitus

Tervehdys!

Vuosi on vaihtunut, ja niin on myös Pienen Puukellon päätoimittaja. Tänä 

vuonna Puukellon toimituksessa tahtipuikkoa heiluttelen minä eli Annika 

Jaatinen. Monet ovat jo minut tavanneetkin, mutta sanon silti muutaman asian 

itsestäni. Olen tämän lukuvuoden fuksi osakunnassa ja opiskelen ensimmäistä 

vuotta suomen kieltä Helsingin yliopistossa. Olen kotoisin Ilomantsista, jossa olen 

elänyt koko 20-vuotisen elämäni ennen muuttoani tänne Helsinkiin. Helsinkiin 

minut toi halu päästä isompiin ympyröihin ja korkeatasoiseen yliopistoon. Karja-

laiseen osakuntaan liittyminen oli luonnollinen valinta, pääsinhän sentään asumaan 

osakunnan yksiöön Vallilaan. Kun minua sitten syksyllä pyydettiin Puukellon 

päätoimittajaksi, päätin tarttua tilaisuuteen. Haaveissani on nimittäin toimittajan 

ammatti sitten joskus tulevaisuudessa.

Nyt pitemmittä puheitta asiaan. Tämän lehden teemana on raja. Sana raja tuo 

meille Karjalaisen osakunnan jäsenille varmaan ensimmäisenä mieleen ajassa ja pai-

kassa sijaitsevan valtionrajan. Pohjois-Karjalan sijainti Venäjän rajalla on vaikutta-

nut kautta aikojen sen kulttuuriin. Neuvostoliiton aikana raja oli ehkä jopa hieman 

pelottava naapuri, mutta nykyään se on jo neutraalimpi. Yhteistyö ja kaupankäynti 

rajan yli on lisääntynyt ja sen myötä asenteet venäläisiä kohtaan muuttuneet. Rajaa 

on kuitenkin valvottava myös nykyisin, ja sen tekee Rajavartiolaitos. 

Rajoja on myös muualla kuin vain maamme reunamilla. Kulttuurienkin välillä on 

rajoja (joskaan ne eivät ole niin fyysisiä kuin valtiorajat). Esimerkiksi ulkomaalainen 

voi törmätä tuollaiseen kulttuurirajaan tullessaan Suomeen. Hän ei välttämättä 

ymmärrä suomalaisten käytöstä, koska yrittää peilata sitä oman kulttuurinsa nor-

maaliin käytökseen. Kulttuurien välisiin rajoihin liittyvät osiltaan myös kielirajat. 

Eri puhekieli erottaa monesti väestöryhmän toisesta. Jo kielensisäiset murrerajat 

viittaavat erityyliseen elämään; murrekohtaiset sanastot, jotka kielivät puhujiensa 

kulttuurista, vaihtelevat eri murreryhmittäin.

Meillä on myös ihmisinä omat rajamme. Fyysisesti raja voi tulla vastaan vaikkapa 

kiivetessä portaita pitkin 15. kerrokseen taikka juostessa maratonia. Psykologises-

tikin meillä on tiettyyn rajaan asti sietokykyä. Nykyajan kiire ja stressi voi viedä 

helposti sietokyvyn rajoille ja sen yli.

Meidän kaikkien on hyvä löytää ja oppia ymmärtämään sekä omia että 

ympäristössämme olevia rajoja. Rajoja vastaan voi kapinoida ja taistella, mutta har-

voin ne mihinkään muuttuvat. On vain elettävä rajojensa kanssa.

Mukavia talvipäiviä sekä onnittelut 99-vuotiaalle osakunnalle!                        

Annika
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Hei vaan.

Toimin osakunnan kuraattorina vuoden 2004 kevät- ja kesäkauden tuuraamassa Olli-

Pekka Lehikoista, joka aloittaa virassa vasta ensi syksynä. Ajattelin, että olisi ehkä pai-

kallaan pieni esittely niille, jotka eivät minua tunne. Mutta itsestäänhän on niin kamalan 

vaikea kirjoittaa.  Helpompaa olisi, jos joku tekisi sen puolestani. Vaan eihän sitä tietysti 

ketään saa semmoiseen hommaan. Olisikohan se helpompaa, jos kirjoittaisi itsestään kuin 

eri ihmisestä? Tähän tapaan:

�Kimmo Solehmainen on mies vailla vertaa. Kenelläkään en ole nimittäin nähnyt yhtä 

käyriä pikkurillejä kuin hänellä. Muutenkin hän on erinomainen valinta virkaatekeväksi 

kuraattoriksi. Jo ensimmäisinä osakuntavuosinaan hän keräsi ansaittua huomiota syömällä 

hämmästyttäviä määriä pullaa osakunnan kokouksissa. Hän oli myös mitä sitkein opiskelija, 

joka jaksoi pysyä Teknillisen korkeakoulun listoilla väsymättä vuodesta toiseen.

Mittavalla osakuntaurallaan hän on toiminut moitteettomasti mm. taloudenhoitajan 

kesäsijaisena ja maanpuolustuskerhon varatilintarkastajana. Hän on hyvin pedantti 

tekemisissään, esimerkiksi kerran osakunnalla päivystäjänä ollessaan hän vei oma-aloit-

teisesti roskasäkin pihan jätekatokseen, vaikka oli jo synkkä elokuu ja vähän ripsi vettäkin. 

Solehmaisen monipuolisuudesta on osoituksena hänen lukuisat harrastuksensa. Hän on 

innokas television katsoja, hän lukee sarjakuvia (etenkin vanhoja Pahkasika-lehtiä), hän 

matkustelee usein ulkomaille Tallinnaan. Hän on myös kiihkeä urheilumies. Jo nuorena 

hän menestyi koripallossa. Menestystä vauhditti se, että hän oli niin laiha, ettei vastustaja 

erottanut häntä pelikentän viivoista. Myös osakunnan sählyvuoroilla jouduttiin toteamaan, 

että Solehmainen on vaarallinen vastustaja. Lukuisat vastustajan vammautumiset antoivat-

kin aiheen hänen liikanimelleen �Viikate�. 

Solehmainen on ollut mukana monissa osakunnan tapahtumissa, yleensä tupakkahuo-

neessa tai sitten vaatimassa apuisänniltä juomatarjoilua. Mutta on hänet nähty myös 

esiintymässä osakunnan juhlissa. Juhlan aiheesta riippumatta hänen tavaramerkkinsä on 

ollut pukeutua mustaan nahkatakkiin ja valella naamansa kiilteleväksi ruokaöljyllä. Tämä 

jos mikä on oiva osoitus hänen huumorintajunsa aistikkaasta hienovivahteisuudesta.�

Liekö nyt tuokaan miten toimivaa? Jos mentäisiin asiaan. Haluan nimittäin esittää lämpimät 

terveiseni osakunnan uusille virkailijoille. Toivon, ettette koe virkaanne rasittavana pak-

kopullana, vaan koette sen parissa myös ilon hetkiä. Asenteestahan se on pitkälti kiinni. 

Opiskelijoiden suorituspaineet ovat nykyisin varmasti todellisia ja vapaa-aika hyvin rajal-

linen, mutta osakuntatoimintaan käyttämäänne aikaa tuskin jälkeenpäin kadutte. Toivotan 

menestystä ja ennen kaikkea monia hauskoja hetkiä vuodelle 2004 ja miksei myös siitä 

eteenpäin.

Qimmo

Pieni puukello 1-2004
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Osakuntalaisia vuosien varrella -sarjassa vieraillaan vanhojen ja vähän uudempien 

osakuntalaisten luona kuulemassa tarinoita menneiltä osakuntavuosilta. Haastattelut 

on tehty kesällä 2003.

Sarjan aloittavat Sakari ja Lea 

Timonen, jotka tulivat osakuntaan 

1930-luvulla. Sakari, tuttavallisem-

min Saku, on kotoisin Nurmeksesta 

ja valmistui ylioppilaaksi kotikun-

nan yhteiskoulusta v. 1934. Tuolloin 

ei vielä maantieteellisiä vaihtoehtoja 

yliopistokaupungin suhteen ollut, 

vaan lääkäriksi halajavan maaseu-

dun pojan matka kävi Helsinkiin ja 

Helsingin yliopistoon. Vaimo Lea 

puolestaan on karjalaista sukua, 

mutta kotoisin Kulosaaresta, samasta 

kodista, missä pariskunta asuu edel-

leen. Kulosaaren koti on tullut 

tutuksi myös monille osakuntalaisille, onhan kunniainspehtoripariskunta kutsunut fukseja 

luokseen joka kevät jo useiden vuosikymmenien ajan.

Kotipuolessa käytiin harvakseltaan

Toisin kuin nykyisin kännyköiden valtakaudella, 1930-luvulla yhteyttä maakuntaan pidet-

tiin harvakseltaan, mitä nyt joskus joku kortti tai kirje tuli läheteltyä puolin ja toisin. 

Myös matkaa Nurmekseen kertyi eri lailla, olihan kotia matkattava Viipurin tai Oulun 

kautta.

- Oltiin kateellisia niille, joilla oli kauempana. Me, joilla oli koti Helsingissä, ei oltu samalla 

tavalla vapaita kuin kauempaa tulevat, laskee Lea leikkiä.

Valtiolta ei tukea opintoihin herunut, eikä osakunnaltakaan sen kummemmin. Kotimatkoja 

varten osakunnalta sai sentään matkavipin, joka piti palattua maksaa takaisin.

Murrealuetta Uudella ylioppilastalolla

1930-luvulla osakuntaa kuuluminen oli vielä pakollista, itsestään selvääkin. Karjalainen 

Osakunta sijaitsi aina 1970-luvulle saakka Uudella ylioppilastalolla nykyisen Manner-

heim-salin tiloissa.

- Minusta se oli hyvin kodikas ja kiva osakunta, koska maalta kun tuli, niin eihän sitä 

ollut näissä opiskelijoissa kuitenkaan paljonkaan tuttavia. Siellä oli myös paljon näitä 

helsinkiläisten perheiden lapsia. Sillä tapaa sai kosketusta helsinkiläisten nuorten elämään, 

mikä oli erittäin tärkeää, ettei vaan itsestään nuhjattu siellä, toteaa Saku.

O
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Osakuntalaisia
vuosien varrelta

Lea Timonen vuosijuhlissa 1979
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- Sit se mikä oli ihana, oli että Karjalaisessa Osakunnassa puhuttiin murretta. Meil 

kotona puhuttiin murretta, mutta koulussa arvaa, ennen kuin ne tottu siihen, että 

meidän lapset puhuu murretta ne kulk meidän perässä ja huus mie, sie, hie, myö, työ, 

hyö. Mut osakunnalla ei kukkaan enää kiusannut, muistelee Lea.

Tuolloin osakunnalla piti vielä jöötä palkallinen emännöitsijä, Mari, josta molemmilla 

Timosilla on hyvinkin eloisia muistoja.

- Sit mie muistan Marin, se oli siis emännöitsijä, se oli sellanen vähän valkotukkanen 

ja seistä könötti tiskin takana ja siltä sai voileipiä ja aika hyvän komennon se piti, 

muistelee Lea.

- Joo, se oli aika äreä, yhtyy Sakari muisteluun.

Vierailuja varuskuntiin ja Tarttoon

1930-luvun osakuntaelämästä Lealle ovat jääneet mieleen kesäiset vierailut va-

ruskunnissa, joihin osakuntalaiset järjestivät ohjelmaa.

- Siinä oli musiikkia ja puheita ja tanssia, kuten vanhan ajan iltamissa. Joko laivalla 

kulettiin tai junalla pitkin Laatokkaa.

Sakari puolestaan muistaa osakuntareissun Tarttoon.

- Meitä oli sellaiset 10-15 henkeä. Tartto oli sellainen arvokas hieno keskiaikainen 

yliopistokaupunki, jossa oli saksalaistyyppinen osakuntaelämä. Valtavan suuri talo 

osakuntalaisille, yläkerrassakin oikein miekkailusali. Siellä juotiin hirveästi, siinäkin 

mielessä on muisti on huonontunut siitä reissusta. 

- Sieltä kun lähdettiin isännät antoi läksiäisiksi junavaunun vierellä mukaan kon-

jakkipullot ja kovaksikeitettyjä kananmunia. Ystävyyden merkeissä se meni, mutta 

ei siinä paljon muuta kontaktia syntynyt, kun ei ollut yhteistä kieltä, tuumii Sakari 

lähtötunnelmista.

Omasta osakunta-ajasta on kerinnyt vierähtää jo seitsemisenkymmentä vuotta, ei siis 

ihme, että muistot ovat jo pakoin kerinneet haalistumaan. Mutta minkälaisissa viroissa 

pariskunta kerkisi tuolloin toimimaan? Olivatko he hyvinkin aktiiviisia osakuntalai-

sia?

- En kuule en, vastaa Lea suoralta kädeltä. Kotiseutusihteerinä taisin kerran olla, enkä 

tehnyt mittään, vieläkin tullee kaameen huono omatunto siitä asiasta. Mie kävin siellä 

kahvia juomassa ja iloitsemassa, mutta en ottanut mistään sen kummenpaa vastuuta.

Sakari puolestaan oli aikanaan osakunnassa toimineen Humanistikerhon puheen-

johtajana. Aikana ennen ainejärjestöjen aktiivisempaa toimintaa osakunnallakin pyöri 

useita eri oppiaineisiin keskittynyttä kerhoa. 

- Humanistikerho kokoontui kerran kuussa ja siellä oli vierailevia puhujia. Japanin 

suurlähettiläs jäi mieleen. Hän kehui Suomea, että Suomi ja Japani ne on samanlaisia 

kansoja, Japani Aasiassa ja Suomi Euroopassa. Minä pidin esitelmän vuorollani 

Freudista, se oli sitä aikaa, kun psykoanalyysi oli juuri silloin tullut Suomeen.

O
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Onni omasta osakunnasta

Kuten monet muutkin pariskunnat, myös Timoset tapasivat ensimmäistä kertaa 
osakunnalla. 

- Miepä kerron, kun huomasin Sakun ensimmäisen kerran. Humanistikerhon kokouk-
sessa oli sellanen pitkä mies, joka lähti kulkemaan ovvee kohti. Näin vain selän ja lyhyet 
housunpuntit, joista näkkyy vain ihanat paksut punaset villasukat, naureskelee Lea.
Villasukat lienevät tehneet hyvänkin vaikutuksen sillä pariskunta meni paria vuotta 
myöhemmin naimisiin Lean sukutilalla, Laatokan saarella Annalassa. Häämatka tehtiin 
Kolille.
- Se oli hyvin romanttista, Kolille kiipesimme hevoskyydillä ylös asti auraamatonta tietä. 
Silloin siellä oli se ihana hirsihuvila. Nythän Koli on pilattu sillä ylläällä olevalla raken-
nuksella, kritisoivat molemmat.

Keripukki - opiskelijan tauti?

Timoset opiskelivat aikana, jolloin HOAS:n ja osakuntien nykyisin tarjoamista 
opiskelija-asunnoista ei voinut uneksiakaan. Myös eläkejärjestelmä oli 

alkutekijöissään ja moni leski kompensoikin huonoa toimeentuloaan ottamalla pieneen 
asuntoon alivuokralaiseksi opiskelijan.
- Suhteellisen paljon oli niitä vuokrattavia piianhuoneita, ihan kunnollisia huoneita ne 
yleensä oli, vaikka saatto olla mitättömän pieniäkin. 
Paitsi asuntotilanne, myös opiskelijoiden ruokatilanne oli usein hälyttävän huono. Tämän 
Saku totesi kerran käytännössä tuupertuessaan alivuokralaisasuntonsa eteisen lattialle. 
Vuokraemäntä huomasi heti asian oikean laidan ja virvoitteli voipunutta opiskelijaa tuh-
dilla voisilmäpuurolla.
- Minä en ollut muistanut syödä moneen päivään. Kun on kiire ja paljon hauskaa muuta, 
niin eihän sitä muista syödä, kertoo Saku tuupertumisensa taustoista.
Yksitoikkoinen ruokavalio toi mukanaan myös vakavamman taudin, jota ei nyky-
opiskelijoista hevillä diagnosoida, nimittäin keripukin.
- Muistan, kun kerran tein kemian töitä ja kumarruin alaspäin niin veri turskahti ikenistä. 
Se oli tyypillinen C-vitamiinin puutteen oire. Äiti syötti sitten kotona käydessä kuntoon 
ja kyllähän se ohi menikin.
- Ei siihen aikaan ei ollut kuin yksi ruokala ja se oli hirveen halpa kyllä. Sieltä sai 
lämpimän ruuan niin halvalla, ettei mistään. Ja mikä oli etu, niin perunoita sai santsata 
niin paljon kuin halusi. Ne oli vanhoja perunoita ja tietysti kaikki C-vitamiini kuolleet 
aikoja sitten, selittää Sakari keripukin syitä.

Kissametällä Eirassa

Anatomian opiskelua varten leikeltiin eläimiä myös 1930-luvulla. Yksisoluisista edet-
tiin kaloihin ja lopulta nisäkkäisiin saakka. Eläimet Sakarin piti hankkia itse.

- Kala hankittiin torilta, mutta kissa piti itse pyydystää, kun ei ollut rahaa sitä ostaa ja 
kukas sitä nyt olisi kissansa sellaiseen tarkoitukseen myynyt. 
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Kun rahalla ei saanut, niin piti lähteä kissametsälle Eiran vanhojen puutalojen taakse, 

joiden kellareissa asui villikissoja.

- Yhden kaverin kanssa lyötiin aikeet yhteen, ostimme apteekista kissanminttua ja tipu-

timme sitä pumpulitukkoon. Kun kissa tuli paikalle sitä ihmettelemään me syöksyttiin 

sen kimppuun ja tapettiin se kuristamalla. Oli se raakaa hommaa, tuumii Sakari

- Sitten minä toin sen säkin sinne boksiin ja jätin sen pussin eteiseen, enhän minä tien-

nyt, että kun kissa on kuollut, se laskee alleen. Kamala huuto ja meteli siitä seurasi, 

muistelee Sakari ikimuistoista kissametsää.

Omien osakunta-aikojensa jälkeen Sakari toimi pitkään osakunnan inspehtorina ja 

omatkin lapset ovat olleet Karjalaisessa osakunnassa. Inspehtorikauden osakuntalai-

sille tuli tutuksi myös Timosten kesämökki Nurmeksessa. Pariskunnan mieleen jäivät 

kesäisiltä reissuilta muun muassa tulevan Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen vahvat 

silmälasit. 

Ambrosiuksen osakuntamuistoista voitte lukea lisää tämän sarjan neljännessä osassa, 

joka kertoo osakunnan 1960-luvusta metropoliitan silmin.

Anu Heikkilä
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Ti moset  Kul osaar en 
asuntonsa pihalla 
syreenin  kat veessa 
kesällä 2003.
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Vuoden kohokohta -
Osakunnan vuosijuhlat

Osakunnan ykkösjuhla ja vuoden tärkein tapahtuma on vuosijuhlat. Tänä vuonna 

vietämme 99. vuosijuhliamme, jotka pidetään virallisena vuosijuhlapäivänämme, 

Kalevalan päivänä la 28.2.2004. 

JUHLAT

Vuosijuhlia vietetään aina ravintolassa, ei koskaan osakuntamme tiloissa. Näin myös 

emännät ja isännät pääsevät kerrankin nauttimaan juhlista pöytävieraina ollen. 

Punaviinilasin ääressä ja hyvässä seurassa on mukava kuunnella juhlaesitelmöitsijää sekä 

seurata muuta ohjelmaa. Perinteisiin kuuluu, että vuosijuhlissa on puhe isänmaalle tai 

yliopistolle sekä puhe naiselle. Koska tänä vuonna on karkausvuosi, pidetään poikkeuk-

sellisesti puhe miehelle. Lisäksi Osakunnan toverineuvosto jakaa juhlissa stipendejä, 

ansio- ja kunniamerkkejä sekä muita kunnianosoituksia. Ja mitä vuosijuhlat olisivat-

kaan ilman teatterikerhon mahtavia, joskus jopa veret seisauttavia esityksiä. Illallisjuhla-

tilaisuus päättyy wanhojen tansseihin. Ovathan tanssitaidot edelleen tallessa?!?

Tämän vuoden vuosijuhlapaikka on ravintola Blue Peter Lauttasaaressa. Vuonna 2005 

pidettäviä 100-vuotisjuhlia odotellessa ajattelimme tänä vuonna ottaa vähän rennom-

min ja perinteikkäiden vuosijuhlapaikkojen asemesta kokeilla jotain uutta ja erikoista. 

Merihenkinen Blue Peter Vattuniemen kärjessä muuttuu juhlavalaistuksessa ja -kattauk-

sessa todella idylliseksi ja lämminhenkiseksi tilaksii, jossa saamme varmasti pidettyä 

onnistuneet ja arvoaan vastaavat juhlat. Uskon, että tulette kaikki viihtymään ja naut-

timaan vuosijuhlista todella paljon!

JATKOT, JATKOJEN JATKOT JA SITTEN OIS TAAS NÄLKÄ

Virallisemman illallisosuuden jälkeen on luvassa vuosijuhlajatkot. Tänä vuonna 

jatkoja vietetään Keskisuomalaisen Osakunnan tiloissa (Casa Academica, Per-

honkatu 6). Jatkot jatkuvat niin kauan kuin juhlakansa jaksaa juhlia, ja tunnetusti me 

karjalaiset kyllä jaksamme! Viimeistään sitten kun dj väsähtää, jäljelle jääneet juhlijat 

suuntaavat Liisankadulle aamusaunaan ja odottelemaan vatsa kurnien emännistön loih-

timia sillisherkkuja, jotka ilmestyvät pöytään klo 12 sunnuntaina.

KÄYTTÄYTYMINEN JA PUKEUTUMINEN JUHLISSA

Vuosijuhla on hienostunut akateeminen pöytäjuhla, jossa käyttäydytään arvokkaasti, 

vaikka toisinaan (siis aina ja viimeistään alkudrinkin jälkeen) iloinen riehakkuus 

pääseekin valloilleen. Teitittely on tavallista yleisempää, varsinkin iäkkäämpien vieraiden 

seurassa. Herrat pukeutuvat frakkiin tai tummaan pukuun ja daamit pitkään iltapukuun. 

Kannattaa siis penkoa omia ja kaverin kaappeja tai kaivaa esiin wanhojen päivän tans-

sipuku. Nyt on taas lupa laittautua ja olla oikein hienona! Daamien pukeutumisessa kan-

nattaa muistaa, että jos iltapuku paljastaa olkapäät, ne peitetään illallispöydässä huivilla 
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tai jakulla. Tanssin ajaksi taas on hyvä pukea päälleen pitkät silkkikäsineet, jos iltapuvussa 

ei ole hihoja tai hihat ovat lyhyet. Hansikkaat kädessä ei ikinä syödä.

Juhlapukuun kuulu myös osakuntanauha ja akateemiset kunniamerkit. Herroilla nauha 

kulkee oikealta olkapäältä alas vasemmalle (puvun liivin alla), daameilla päinvastoin. Molem-

milla musta väri on alaspäin. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa, joten olkaimettoman 

iltapuvun kanssa daamit käyttävät nauhasta taiteltua ruusuketta. Ruusukkeen teko-ohjeet 

löytyvät osakunnan nettisivuilta, ja siihen tarvittavaa nauhanpätkää voi kysellä talouden-

hoitajalta.

Jos olet epävarma, mitä laittaa päälle tai miten käyttää osakuntanauhaa, kysy ihmeessä 

neuvoa vuosijuhlatoimikunnalta tai muilta vanhemmilta osakuntalaisilta. Vanhojen vuo-

sijuhlavalokuvien katseleminenkin auttaa paljon. Puukellon välissä olevassa vuosijuhla-

kutsussa on vielä lisätietoa juhlista, ilmoittautumisesta ja hinnoista. Eli nyt ei kun 

ilmoittautumaan!!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA OSAKUNTAMME 99. VUOSIJUHLIIN!

Vuosijuhlatoimikunnan puolesta

Vuosijuhlamestari MinnaV
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Kutsu Karjalaisen Osakunnan
99. vuosijuhliin

Osakuntamme viettää tämän vuoden vuosijuhliaan Kalevalan päivänä, lauantaina 
28.2.2004.

Juhlat pidetään ravintola Blue Peterissä (Vattuniemen puistotie 1, Lauttasaari). 
Cocktail-tilaisuus alkaa klo 17.30 ja varsinainen illallisjuhla klo 19.00.

Vuosijuhlaesitelmän pitää professori Paavo Hohti. Lisäksi jaetaan kunnianosoituksia  ja 
stipendejä vuoden aikana ansioituneille osakuntalaisille. Ohjelmassa myös musiikkia, teatteri-

kerhon esitys, puheita, yhteislaulua ym. mukavaa.

Vuosijuhlien jatkot ovat Casa Academicalla (Keskisuomalaisen Osakunnan tilat Domus 
Academicaa vastapäätä, Perhonkatu 6) klo 24.00 alkaen.

Silliaamiainen on tarjolla sunnuntaina klo 12.00 lähtien Liisankadulla.

 Illalliskorttien hinnat:
Fuksit 38 euroa

Civikset (osakunnan jäsenet) 41 euroa
Seniorit ja muut 45 euroa

Sillis 6 euroa ennakkoon maksettuna, 8 euroa paikanpäällä

Ilmoittautumiset vuosijuhlamestarille (minna.varpiola@helsinki.fi, puh. 0500-274 248) 
tai Osakunnan seinällä olevaan listaan tiistaihin 17.2. mennessä. 

Illalliskortti tulee maksaa 20.2. mennessä 
Karjalaisen Osakunnan tilille Nordea 127130-256002 käyttäen viitettä 2422.

Tervetuloa
vuosijuhlatoimikunta
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Mistä tulee 
sana raja?

Raja on alunperin ollut sama sana kuin venäjän kielen kraj, joka tarkoittaa syrjää, reunaa, 

äärilaitaa, loppua, mutta myös seutua tai rajamaata. Muinaisbulgariassa kraj tarkoittaa 

taas rantaa,  loppua, äärtä tai rajaa. Ukrainassa kraj -sanan merkitys on reuna tai ranta.  

Itse asiassa nimen Ukraina taustalla on venäjän sana u krajna, jolla on merkitys rajalla. 

Serbeilläkin on omat Krajinansa, rajamaansa Kroatian ja Bosnian puolella rajaa. 

 Jo Mikael Agricola käytti sanaa raja kuvaamaan paitsi rajalinjaa myös aluetta tai maanäärtä. 

Kalevalassakin ollaan aina näillä raukoilla rajoilla. Karjalan kielessä rajahine tarkoittaa rajak-

kain eli vierekkäin tai peräkkäin olevaa, lähintä seuraavaa, naapuria.

Lähde: E. Itkonen - A. J. Joki: Suomen kielen etymologinen sanakirja, osa III

Janne Waris

Raja ja sen valvonta
Rajan historia

�Raja railona aukeaa. Edessä Aasia, itä. Takana länttä ja Eurooppaa. Varjelen, vartija, 

sitä.� Näin Eino Kaila aikoinaan kuvasi runossaan Rajalla Suomen asemaa idän ja 

lännen kulttuuripiirien rajalla, mutta itsensä enemmän länteen kuin itään mieltävänä. 

Kylmän sodan aikana Suomen geopoliittinen erityisasema korostui. Vaikka Suomi vuonna 

1948 solmikin YYA-sopimuksen Neuvostoliiton kanssa, Suomi ei koskaan liittynyt Varso-

van liittoon - eikä liioin NATOon. Vuonna 1967 Suomen julkinen kuva puolueettomana 

raja-alueena idän ja lännen välillä konkretisoitui huippuunsa tuoden Suomelle valtavasti 

julkisuutta Helsingissä pidetyn ETYK:n muodossa. 

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on sisäministeriön alainen viranomaisorganisaatio, joka vastaa rajaval-

vonnasta maalla ja merellä sekä henkilöliikenteen rajatarkastuksista laillisilla rajan-

ylityspaikoilla, satamissa sekä lentoasemilla. Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluu myös 

pelastustoiminta (etenkin merillä) sekä asevelvollisten ja kantahenkilökunnan koulut-

taminen kriisiajan tehtäviin yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.

      Käytännössä rajavartiolaitoksen tehtävät ovat valtaosin ei-sotilaallisia. Näiden 

osuus kaikesta rajavartiolaitoksen toiminnasta on noin 93 %, loppu koostuu sotilaallisista 

tehtävistä. Rajavartiolaitokselle kuuluvat niin rajan valvonta, rajatarkastukset, tullivalvonta 

tullilaitoksen ohella, etsintä- ja pelastustehtävät sekä kiireellisissä tapauksissa poliisin 

pyynnöstä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito valvonta-alueella.
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Rajavyöhyke

Suomen itärajalla on rajavyöhyke �ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämiseksi.� Suomen muilla rajoilla 

rajavyöhykettä ei esiinny. Rajavyöhykkeen 

leveys vaihtelee, mutta se voi olla maalla 

enintään kolme ja merellä enintään neljä 

kilometriä. Rajavyöhykkeen Suomen-

puoleisen takarajan tunnistaa maastossa 

olevista keltaisista tauluista, puihin maa-

latuista keltaisista renkaista tai puihin 

kiinnitetyistä muovinauhoista.

     Jokainen yli 15-vuotias henkilö tarvitsee 

rajavyöhykkeellä oleskeluun 

rajavyöhykeluvan. Vyöhykkeellä asuvalle 

myönnetään toistaiseksi voimassa oleva 

lupa. Muut saavat määräaikaisen luvan, 

mutta vain jos syy on perusteltu (kuten 

työ, kylässä käynti tai kiinteistö 

rajavyöhykkeellä). Lupa on pidettävä aina 

mukana rajavyöhykkeellä oleskeltaessa ja 

se on pyynnöstä esitettävä viranomaisille.

    Rajavyöhykettä koskee myös muita 

rajoituksia: ampuma-aseiden, 

ampuma-tarvikkeiden, räjähdysaineiden 

sekä valokuvausvälineiden hallussapitoa ja 

käyttöä.

Raja-aukko

Raja-aukko on aukea puuton tila, jonka 

keskellä kulkee rajaviiva, joka jakaa 

raja-aukon kahteen rajakaistaan, joista 

toinen on Suomen ja toinen naapurin 

puolella. Vuonna 1944 Moskovan rauhassa 

sovitulla rajalla rajakaista on leveydeltään 

viisi metriä, kun taas Tarton rauhan 1920 

mukaisilla rajoilla rajakaistan leveys on 

neljä metriä. Pohjois-Karjalassa raja Hattu-

vaarasta pohjoiseen on vanhaa 1920 rajaa 

ja Hattuvaarasta etelään uutta.

     Raja on merkitty taitepistepaaluin, siellä 

missä rajassa on taitekohtia, sekä muual-

lakin, missä se on katsottu tarpeelliseksi. 
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Taitepistepaalujen ohella ja ensisijaisena rajamerkkeinä käytetään rajapylväitä. Kum-

mankin maan rajapylväät sijaitsevat vastapäätä toisiaan keskellä rajakaistoja ja näin ollen 

rajalinja sijaitsee aina täsmällisesti niiden välin keskikohdassa. Rajapylväät ovat raidalli-

sia vaakasuuntaisin tasalevein raidoin - Suomen värit ovat sininen ja valkoinen, Venäjän 

punainen ja vihreä.

Rajankäynti

Rajankäynti on virallinen toimitus, jossa tarkistetaan valtionrajan täsmällinen sijainti 

yhdessä naapurimaan rajaviranomaisten kanssa. Rajaa käydään Suomen ja Norjan 

sekä Suomen ja Ruotsin välisillä rajoilla 25 vuoden välein, Venäjän kanssa tiheämmin.

Raja tulevaisuudessa

Merkittävimmät muutokset Suomen rajoilla tulevaisuudessa tapahtuvat mitä ilmei-

simmin itärajalla. Venäjän painokkaasti ajama viisumivapaus EU:n kanssa 

toteutuessaan on ehkä mahdollisesti suurin lähitulevaisuudessa tavalliselle kansalaiselle 

näkyvä muutos, joka vaikuttaa aivan varmasti hyvin paljon myös rajavartiolaitoksen 

toimintaan. Rajoitettu yksipuolinen viisumivapaus tietyille suomalaisille risteilyaluk-

sille Suomesta Viipuriin ja Pietariin on ollut myös paljon esillä julkisuudessa ja 

määräykset ja käytännöt ovat vaihdelleet varsin usein ja yllättäen. Täysi viisumivapaus 

EU:n ja Venäjän välillä on huomattavan pitkän aikavälin tavoite, jonka tuomat edut 

olisivat kiistämättömät mm. kulttuurivaihdon, liike-elämän sekä matkailun piirissä. 

Käytännössä lukuisista syistä johtuen tämä tuskin konkreettisesti kovinkaan pian 

toteutuu. Painopiste onkin tällä hetkellä lähinnä viisumibyrokratian keventämisessä ja  

nopeuttamisessa rajan molemmin puolin, mikä onkin ehdottoman tärkeä hanke raja-

liikenteen määrien kasvaessa vuosi vuodelta. Saa nähdä, onko esimerkiksi vuonna 2050 

rajanylitys Venäjälle yhtä vaivatonta kuin nykyään EU-maihin tai Norjaan.

Reservin rajajääkäri Nuortimo

Lähteitä:

http://www.� nle�.� /

http://www.rvl.� /

Reservin rajajääkäri Wariksen RjK-muistiinpanot
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Mitä minä teen Suomessa? En tiedä. Enkä tiedä, miksi tulen aina takaisin Suo-

meen. Kaikki alkoi niin viattomasti. 18-vuotiaana kokemattomana pentuna 

halusin pelkästään nähdä erilaista elämää, maailmaa. Huhujen perusteella (Suomessa 

puhutaan ihan mahdotonta ja ainutlaatuista pikkukieltä) päädyin lähtemään Suomeen. 

Näyttäisin, ettei olekaan mahdotonta oppia sitä pikkukieltä.  En ajatellut enempää, en 

edes, että voisi välillä olla vaikeaa.

Suurin syy loppumattomille Suomeen paluumatkoille on varmaan uteliaisuuteni. Aina 

oli sellainen halu tuntea suomalaisia vielä paremmin. Tavoitteeni oli ajatuksien ja 

mahdollisten reaktioiden tietäminen ja oivaltaminen. 3,5 vuoden kuluttua minun on 

valitettavasti pakko tunnustaa onnistuneeni tehtävässäni vain jonkin verran. En voi 

aina ymmärtää suomalaisten ajatuksia ja reaktioita, koska minulla on erilainen men-

neisyys ja niin erilainen näkökulma. Koen välillä näkymättömän muurin minun ja 

suomalaisten välissä. Näen mitä toisella puolella tehdään, mutta usein en ymmärrä 

miksi. Näin ihmettelen miksi suomalaiset tykkäävät jonottamisesta, miksi on niin 

pieni juustovalikoima ja niin iso maitovalikoima, miksi alkoholi on niin iso ongelma, 

miksi suomalaiset toisaalta hyväksyvät vastustamatta poliittisia päätöksiä, ja vas-

tustavat toisaalta niin voimakkaasti henkilökohtaisissa asioissa, miksi Suomessa ei 

suojella henkilökohtaisten tietoja, miten bussit onnistuvat kulkemaan ajoissa, miten 

on mahdollista, että kun ilmoittaa sanomalehdelle lähtevän kahdeksi viikoksi lomalle, 

ei lähetetä lehteä niin kuin pyydetty, miksi kadonnut lompakko löytyy yleensä Helsin-

gin löytötavaroiden toimistosta (vaikka rahat hävisivät) �

Ulkomaalaisena oleminen on ollut opetettava kokemus. Voin hyvin kuvitella, 

minkälaisia vaikeuksia maahanmuuttajat maanpuoliskoilla kokevat yrittäessään sulau-

tua, silloinkin kun puhuvat maan kieltä. Kieli onkin avain sulautumiseen, mutta ei 

riitä. Maahanmuuttajat tarvitsevat positiivisia kokemuksiakin. Jo kauan ulkomaassa 

asunut kaverini kertoi minulle ulkomaalaisen olevan aina ulkomaalainen.      Ulko-

maalaista katsotaan aina ulkomaalaisena, mikä mielestäni ei ole este sulautumiselle.  

Täytyy vain itse hyväksyä tosiasia ja kääntää sen eduksi. On jopa tärkeä säilyttää 

oman kulttuurin luonteita, sillä ne ovat osa omaa identiteettiä, ja rikastavat maan 

yhteisöäkin. Ulkomaalaisen ei tarvitse esittäytyä suomalaisena, vaan olla oma itsensä, 

mutta se sitten on tärkeä muille ihmisillekin.

Agnes Cloet
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Näkymätön muuri
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Ihmisellä on taipumus ottaa kantaa siihen, mitkä ovat suotavat rajat käyttäytymiselle. 

Erityisen hanakasti otamme kantaa muiden käyttäytymiseen, mm. kaupan karkki-

osastolla huutavan vieraan lapsen kiukkuitkuun tai humalaisen puliukon lähentelyyn 

koulutyttöjä kohtaan. �Lapsille tulee antaa rajat� tai �Puliukoilla ei ole mitään 

rajoja�. Evolutiivisesti ottaen käyttäytymisen rajat ovat ehkä edistäneet selviytymistä 

suojelemalla fyysistä sekä psyykkistä koskemattomuutta. Rajojen loukkaaminen voi 

ihmisparalla tarkoittaa ääritapauksissa joko fyysistä kuolemaa tai vakavaa mielen 

tai psyyken terveyden häiriötä. Tarkastellaanpa lähemmin näitä psyykkisiä rajoja. 

Näyttää siltä, ettei ole universaaleja psyykkisiä rajoja, vaan joillakin rajat ovat tiukem-

mat ja ylittyvät helpommin kuin toisilla. Miksi? Onko olemassa ihmisiä joilla ei ole 

lainkaan rajoja? Miten rajani kehittyvät? Voinko tietoisesti muuttaa omia rajojani 

sopeutuvammaksi tähän yhteiskuntaan?

Pakollinen puoli� lo�o� nen o�uu�

Sanotaan että maailman rajasi ovat mielesi rajat. Onko sitten yhtä monta maail-

maa kuin on mieliä? Ja mistä varmaksi tiedämme että meillä ylipäänsä on mieli. 

Tai vaikka minulla olisi, että sinulla olisi? Tämä mielen� loso� assa tuhansia vuosia 

tunnettu on�elma tunnetaan myös ns. zombie -on�elmana. Emme oikeastaan ole 

varmoja muiden ihmisten mielestä, ne saattavat yhtä hyvin olla eläviä kuolleita, joilla 

ei psyykeä ole laisinkaan. Kuvittelemme kuitenkin jatkuvasti mitä toinen mahtaisi 

ajatella minusta, jos tekisin niin tai näin. Jännitämme sosiaalisia tilanteita, koska luu-

lemme tietävämme mitä toisen päässä voisi liikkua. Okei. Jos meillä olisi mieli, eli 

psyyke, miten todellisuuden rajat sinne sitten kehittyvät?

Voiko kene�tä tahan�a tulla hillitön tappaja?

Psykolo�iassa ihmisen todellisuus nähdään yksilöllisenä mielen tuotteena. 

Esimerkiksi psykopaatti elää täysin omassa maailmassaan, jossa valehtelu 

ja toisen satuttaminen ei synnytä omantunnon tuskaa. Tällaiselle ihmisrodun 

säälittävälle edustajalle ei synny edes fysiolo�ista vastetta valheenpaljastustestissä, 

kuten terveellä ihmisellä. Psykopaatin realiteettitestaus pettää pahasti. Hän ei 

kykene ratkaisemaan zombie -on�elmaa ja ennakoimaan toisen ihmisen kokemaa 

surua, kipua, toiveita. Terve ihminen pystyy omasta todellisuudestaan huolimatta 

kehittämään jo lapsena ns. mielen teorian, eli kyvyn ennakoimaan toisen tunteita, 

ajatuksia ja käyttäytymistä. Tämä näkyy noin nelivuotiaasta lähtien leikeissä, jossa 

osataan jo luopua itsekkäistä lelun vaatimisista, lohdutetaan itkevää leikkikaveria ja 

luodaan leikin käsikirjoitus joustavammin yhteistyössä muiden leikkijöiden kanssa. 

Ennen tätä vaihetta ihan pikkuiset lapsethan eivät oikeasti osaa tehdä ryhmätyötä, 

vaan he leikkivät yksin, vaikkakin yhdessä lähekkäin. Mielen teorian kehittyminen 

liittyy sosiaalisten tunteiden, kuten esim. häpeä, nolous ja syyllisyys, kehittymiseen. 

Sosiaalisten tunteiden kehittyminen tarkoittaa myös sitä että lapsi on alkanut valitet-

Missä raja, siellä ylitys?
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tavalla tavalla omaksua oman kulttuurinsa sääntöjä ja rajoja. Valitettavuudella tar-
koitan sitä, että me suomalaiset koemme (lue: opetetaan kokemaan) ilmeisesti 
helpommin syyllisyyttä itsekkyydestä kuin vaikkapa amerikkalaiset. Lasten kyky kom-
munikoida ilman kieltä on esimerkki siitä, ettei kieli ole mielemme raja. Rajat ovat 
muualla.

No voisitko jo vastata kysymykseeni?

Kukaan ei kiellä omien aivojesi käyttöä! Noh. Hillitön tappaja elää maailmassa, 
jossa äiti ei koskaan antanut hellää hoivaa. Kuka sellaista todellisuutta kestäisi? 

Pako omaan maailmaan omine sääntöineen on parempi vaihtoehto. Siis näillä ehdoilla 
kenestä tahansa voi tulla hillitön 
tappaja. Asiaan�

Hillittömyys ja inhibitio. Nämä 
vastakkaiset ilmiöt ovat 
äärimuodoissaan epäsuotavia. 
Äärimuoto määrittyy kulttuurin 
kautta. On olemassa tietyt salli-
tut rajat. Meistä on esimerkiksi 
brutaalia sallia taideteosten 
tuhoaminen uskonnollisten kysy-
mysten nimissä, kun taas mus-
limimaissa se voi olla sallittua. 
Taistelemme omassa maassamme 
kuitenkin yhä tiettyjä ahtaita rajoja 
vastaan, toiset Venäjän rajaa, 
toiset naisten toimintarajojen lasi-
kattoa vastaan. Edellinen raja 
tarkoittaa ylimmässä johdossa 
esiintyvää näkymätöntä rajaa, mitä 
ylemmäs naisjohtaja ei pääse. 
Mistä nämä psyykkiset rajataiste-
lut syntyvät? Ei ainakaan lapsilla 
ole näitä rajoja, sillä tutkimuk-
sissa on todettu että ennen 
kouluikää lapset ovat hyvinkin 
androgyynisiä ja suvaitsevaisia. 
Skandinaviassa muutoinkin tytöt 
asettuvat stereotyyppimuottiin 
myöhemmässä iässä murrosiässä 
kuin Amerikan sisaret. Vaikka 
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lasten leikeissä sukupuolisidonnaista eriytymistä näkyy varhain, väitän että kult-

tuuri, eli oppiminen ohjaa voimakkaasti näiden rajoitusten syntymistä. 

Sille, että toiset ihmiset ovat hillittömämpiä ja toiset estyneempiä, taas voisi löytyä 

fysiologinen perusta. Nimittäin jo vauvoista voi nähdä eroja, että toiset ovat ak-

tiivisempia, rauhoittuvat helpommin ja ovat sosiaalisesti rohkeampia. Toiset vauvat 

taas ovat ujoja, itkuherkkiä ja unirytmi on epäsäännöllinen. Ujous näkyy läpi 

lapsuus- ja aikuisiän mm. sosiaalisena jännittämisenä esiintymistilanteissa. Tätä 

kutsutaan myös temperamentiksi, joka populaaristi voitaisiin nimetä perityksi, 

suhteellisen pysyväksi peruselementiksi persoonallisuudessamme. Temperamentti 

ei kuitenkaan yksin selitä erilaisuutta, vaan se on vuorovaikutuksessa ulkomaail-

masta opitun kanssa, esim. millaisen kasvatuksen kotona saa, mitä valintoja ihminen 

tekee, millaisia tilaisuuksia elämä sattumoisin tuo, mihin seuraan päätyy. Yksilölliset 

erot estyneisyydessä ja toisaalta hillittömyydessä ovat siis osin perityn tempera-

mentin ja osin opitun kulttuurin yhteisvaikutuksesta syntyneitä yksilön ominaisia 

reagointitapoja. Lapsen, joka ei saa rajoja, sanotaan saavan käytöshäiriöitä. �Jostain 

se lapsi ne rajansa hakee, vaikka kadulta.� Lapsen, joka saa taas liikaa rajoja, sano-

taan saavan myös käytöshäiriöitä. Silloin ihmisen yliminä ankaruudessaan alkaa 

käskyttämään ihmistä, varoittaa ihmistä epäonnistumasta missään. Näiden kahden 

ääritapauksen ihmisiä, levottomat kolmosia, näkee joka puolella. Toiselle mikään 

ei tunnu missään, rajat ovat jääneet muodostumatta. Näille vapaus on todellakin 

frommilaisittain vankila. Toiselle kaikki on liian rankkaa ja vaikeaa, rajat estävät 

toimimasta täydellä elämän repertuaarilla. 

Miten ylittää tai saada takaisin omat rajat?

Analyyttisessa terapiassa usein tavoitteena on mielen lukon avaaminen. Toiset 

sanovat, että on jopa traumaattisempaa repiä auki vanhat haavat. Analyy-

tikoiden mielestä jumittuminen psyyken lukkoon vie voimia ihmiseltä. Lukko on 

syntynyt vaikeasta tapahtumasta, joka on täytynyt lukita suojaan. Suojaan tietoiselta 

käsittelyltä siksi, koska se sattuu liikaa. Mutta suljettu on vain vertauskuva, sillä 

kahlittu peto näyttäytyy epäsuorasti tavassa puhua, käyttäytyä, jopa unissa. Tera-

pia-asiakas välttelee huomaamattaan kaikin voimin puhumasta pedostaan. Ja siitä, 

että hänen pääasiallinen toimensa on oikeasti toimia vanginvartijana tuolle pedolle. 

Lukittu vanki vie voimia ihmiseltä. Vanginvartijan työ on ympärivuorokautista 

hommaa, vahdinpitoa ilman vaihtovuoroja. Stressi on vaarallista tällaiselle ihmiselle. 

Se vie entisestäänkin vähät voimat ylläpitää vankilaitosta. Suojamuurit alkavat mur-

tuilla ja saattavat hajota. Joskus murtuminen voi johtaa vuosia kestävään mielenter-

veyden häiriöön ja itse ihminen joutuukin vahdittavaksi. Joskus murtuminen voi 

olla alku terveempien suojamekanismien rakentamiselle. Sellaisten suojamekanis-

mien, joiden kanssa elämä on rikkaampaa.
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On turha kuvitella hillitöntä ihmistä vakavalla mielellä pohtimassa elämäänsä 
analyyttisessa terapiassa. Ihminen saattaa nähdä terapiassa taas kerran rajoja, joita 
hänen on pakonomaisesti ylitettävä. Hänen toimintaa kuvaa lause: missä raja, 
siellä ylitys. Pakkoajatukset tai -toiminnot eivät lähde puhumalla pois välttämättä. 
Ne eivät koskaan ole olleet järkisyillä perusteltuja, miksi ne poistuisivat järjellä 
pohtien? Käyttäytymisessä esiintyviin häiriöihin sovelletaan usein behavioraali-
siin perusteisiin pohjautuvia terapiamenetelmiä. Ei  nyt sentään kuitenkaan viedä 
korkeita paikkoja pelkäävää laskuvarjohyppäämään. 

Kliinisesti ottaen

On todettu, että ihmisen otsalohkolla on kriittisiä alueita käyttäytymisen 
hillinnän, suunnitelmallisuuden, kontrolloinnin ym. toiminnan ohjaukselle. 

Vauriot näillä alueilla voi muuttaa ihmisen persoonallisuuden vaikkapa rauhal-
lisesta nallekarhusta äkkipikaiseksi, brutaaliksi ja impulsiiviseksi ihmisparaksi. 
Jonkin asteista persoonallisuuden vastakkaismuutosta tapahtuu myös alkoholia 
käyttäessä, joka heikentää otsalohkon toimintaa. On viitteitä myös, että rajati-
lapotilailla olisi alempi glukoosiaineenvaihdunta otsalohkolla. Tämä johtaa raja-
tilalle ominaisen epävakaan ja impulsiivisen mielialan, minäkuvan ja sosiaalisten 
suhteiden syntymiseen. Rajatilapotilas �väittelee hanakasti, ärsyyntyy helposti, on 
sarkastinen, loukkaantuu helposti ja ylipäätään on hyvin hankala kanssaeläjä.� 
On muistettava kuitenkin, että puutteellinen vanhempi-lapsisuhde on useim-
miten taustalla rajatilatapauksissa.

Irtaudut löytämällä ne

Loppukaneettia varten yritän löytää sisältäni Tommy Hellstenin. Älä juokse. 
Älä menetä itseäsi. Minuutesi rajat kertovat itse itsestään. Kun kerran löydät 

ne, haluat irtautua niistä. Ei. Niistä ei pääse irti. Mutta niistä voit rakentaa 
itsesi näköiset, ei vanhempiesi, opettajiesi, pomosi näköisiä. Ei - minusta ei tule 
Tommy Hellsteniä. Tämä loppukaneetti oli huono. En osaa rakentaa tästä tom-
mymaista loppua. Minun rajani ovat tässä, yritän olla vain itseni.

Miia Seppänen

Lisää tietoa temperamentin perusmekanismista sekä vuorovaikutuksesta per-
soonallisuuden ja oppimisen kanssa saa Liisa Keltikangas-Järvisen tutkimuksista 

ja luennolta. Eräs siteeraus oli suomennettu vapaasti kirjasta: 
Abnormal psychology (Davison & Neale).
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Helsingin yliopiston osakuntakuorojen yhteinen joulukonsertti on ohi, joululoma 

alkamassa ja kaikilla hyvä ja rauhaisa mieli. Casa Academicalle on kokoontunut 

useita kymmeniä eri kuorojen laulajia nauttimaan konsertin jälkeisestä leppoisasta 

yhdessäolosta: syödään kinkkukiusausta, jutellaan niitä näitä ja välillä lauleskellaan 

spontaanisti moniäänisiä sitsilauluja. Jossain vaiheessa ESO:n kuoro alkaa laulaa Sibe-

liusta, ja muut kuuntelevat sujuvasti uusmaalaisten kunnianosoitusta omalle maakun-

nalleen. Hämäläis-Osakunnan Laulajat vastaavat tähän oman kauniin kotiseutunsa 

ylistyksellä, eivätkä wiipurilaiset jää huonommiksi, vaan hetken kuluttua Saimaan aallot 

vyöryvät Vuoksessa. Tässä vaiheessa maakuntahenki on vallannut minut sen verran 

voimakkaana, että löydän itseni yllyttämästä kuorokavereitani ottamaan osaa kilpalau-

lantaan: �Hei, tuohan on ihan selvää provokaatiota. Pitää kai meidänkin nyt oman 

maakuntamme ääni saada kuulumaan. LAULETAAN KALLAVESJ!�

Kallavesj? Oman maakuntamme? Aivan, hetkeksi olen taas unohtanut, että minun 

pitäisi olla kunniallinen karjalainen ja vieläpä osakuntansa maakuntasihteeri (tämä siis 

viime vuoden puolella). Puolitoista vuotta Savolaisen Osakunnan Laulajissa riittää 

ilmeisesti tekemään ihan kenestä tahansa enemmän tai vähemmän savolaisen.

Kyllähän minä silloin syksyllä 2002 tiesin, että SOL:iin liittymisessä on riskinsä - 

henkistä savolaistumistahan he korostavat mainoksissaankin. Hyvin sujunut poikki-

osakuntalainen juomasarven 125-vuotisjuhla oli kuitenkin vakuuttanut minut siitä, että 

savolaistenkin kanssa voi tulla toimeen, ja toisaalta olihan minulla Mikkelissä syntynyt 

ja kasvanut äiti (juuriltaan siirtokarjalainen, mutta Etelä-Savossa se minun mummolani 

kuitenkin on). Uskalsin siis ottaa riskin ja pyrkiä SOL:iin, joka tuntui jotenkin omem-

malta kuin WiOL. Ja tässä sitä nyt ollaan. Onko Kallavesj minun maakuntani laulu?

Kun vuosia sitten tulin Helsinkiin opiskelemaan, päädyin heti ensimmäisenä syksynä 

Karjalaiseen Osakuntaan ja jäin sille tielleni. Erikoista on oikeastaan se, että sitä 

ennen en koskaan ollut tuntenut mitään ihmeempää maakuntaidentiteettiä, mutta 

ensimmäisen Helsingissä viettämäni talven aikana aloin kummasti käyttää punamustia 

vaatteita ja pitää itsepäisesti kiinni mie-sie-puhetavastani, jolle opiskelukaverini 

hihittelivät. Ilmeisesti kyseessä oli rehellinen vastareaktio: Helsinki kaatui päälle niin 

tehokkaasti, että sitä oli pakko vastustaa tavalla tai toisella, ja maakuntahenki oli siihen 

luonteva tapa. No, ainakin löysin sillä tavoin itselleni muun muassa runsaasti tekemistä 

vapaa-ajalle - liikaa? miten niin? - ja paljon hyviä kavereita, jotka puhuivat samalla has-

sulla tavalla suuressa kaupungissa.

En tiedä, miten se sitten alkoi laajentua. Ehkä vain huomasin, että tuttavapiirissäni oli 

paljon muitakin, joilla oli kotiseututunteita - ne vain sattuivat kohdistumaan johonkin 

aivan muuhun seutuun. Elämä Liisankadun keittiössä oli jatkuvaa kanssakäymistä 

kymäläisten ja wiipurilaisten kanssa, ainejärjestöstä löytyi pari aktiiviesolaista ja muu-
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tama satakuntalainen, ja taisipa laitoksen professorikin yllättäen osoittautua varsin 
Åbo-henkiseksi. Ja sitten tulivat vielä ne Sarven synttärit, joiden seurauksena päädyin 
kesällä 2002 savolaisten kanssa tervahöyryristeilylle ympäri Etelä-Savoa... ja syksyllä 
sitten savolaiskuoron riveihin kakkosaltoksi. Kehitystä ei voi estää.

Niinpä niin. Tässä siis tasapainoilen kahden osakunnan rajamailla. Kumpaakaan en 
aio enkä halua jättää, ja koska vain yhdessä voi olla jäsenenä, niin savolaisuutta 
saa minulle edustaa pelkkä kuoro. Mutta paljon sieltäkin voi saada irti - laskiaisena 
luistaa yhtä hyvin savolainen kuin karjalainenkin liukuri, ja Settlersin pelaaminen 
sujuu yhtä hyvin kummallakin murteella viäntäen. Olenkin tässä miettinyt, pitäisikö 
minun laajentaa identi� oitumiskohderyhmääni edelleen� esimerkiksi ne ihmiset, joiden 
mielestä yksikön ensimmäisen persoonan pronomini on jotain muuta kuin mä ja 
jotka kannattavat ajatusta valtion virastojen hajasijoittamisesta pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle, kuulostaisivat ihan hyvältä viiteryhmältä (ja näistäkin ehdoista tietysti 
voi tinkiä, jos ihminen muuten vain sattuu tuntumaan mukavalta). Hyvän esimerkin 
vielä laajemmasta yhteisestä identiteetistä koin viime keväänä, kun � loso� sen tie-
dekunnan promootion airutporukassa ei enää ollut väliä, minkä värinen airutnauha 
kenelläkin sattui olemaan - samoja traditioita me kaikki olimme ylläpitämässä.

Mutta kyllä karjalaisuus minussa edelleen dominoi. Kallavesj ei suinkaan ollut se 
laulu, jonka takia savolaiskuoroon liityin, vaan jos yksittäistä syytä pitää etsiä, niin se 
oli yhteisessä vuosijuhlassa kuulemani �Miss� aavat on Saimaan ja Laatokan veet�, 
jonka sanoituksen sadan vuoden takainen symboliikka sai minut päättämään, että 
kahden maakunnan - ja kahden osakunnan - rajallakin voi elää. Eikä sekään sattumaa 
ollut, että ostin syksyllä Marimekon punamustan tasaraitapaidan ja kuljin se päälläni 
koko SOL:in Savoon suuntautuneen joulukonserttikiertueen ajan. Pitää sitä nyt joten-
kin värejä tunnustaa - keltamustaan en sentään voisi kuvitella pukeutuvani. 

Ups. Paitsi että minulla juuri tänään sattuu olemaan ylläni mustat housut ja sinapin-
keltainen neulepusero. 

...

Mutta eihän sitä kai lasketa.

...

Eihän?

Anna Dannenberg
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Kun muuttaa toiseen maahan, täytyy alussa etsiä ja juosta koko ajan saadakseen 

kaikki asiat hoidetuiksi. Olen EU:n jäsenmaan kansalainen, mutta minulla oli 

välillä hermot kireinä, kun taas kuulin byrokratian uusista monimutkaisista säännöistä. 

Välillä ihmettelin, halutaanko todella pelkästään kiusata maahanmuuttajia? Olin viime 

vuonnakin Suomessa, joten ajattelin saavani kaikki asiat helpommin kuntoon tänä 

vuonna...

Halusin itse asiassa vain yhden asian, helsinkiläiselle aikuiselle tarkoitetun HKL:n mat-

kakortin, joka on kuitenkin vielä kalliimpi kuin tavallisen suomalaisen opiskelijan mat-

kakortti, jota en saa, koska en asu pysyvästi täällä. Viime vuonna minulle kerrottiin 

siihen tarvittavan henkilötunnusta. (Pelkästään oleskeluluvan perusteella ei onnistu!) 

Minulla oli tietysti vielä viimevuotinen henkilötunnus, mutta se oli tilapäinen, joten en 

tiennyt oliko se vielä voimassa vai ei. Henkilötunnuksen saa pelkästään jos voi esittää 

oleskeluluvan tai todistuksen, että on jättänyt sitä koskevan hakemuksen sisään. Tähän 

oleskelulupaan tarvitsee kuitenkin yliopiston todistuksen, jossa lukee, että on oikeasti 

kirjoilla Helsingin yliopistossa. 

Tultuani kotimaastani Helsinkiin menin heti humanistisen tiedekunnan toimistoon, 

mutta valitettavasti tulin kello 14:n jälkeen, joten en enää päässyt sisään. Seuraavana 

päivänä ensimmäisen luennon jälkeen menin uudestaan. Sain kaikki opiskelua varten 

tarvittavat tiedot ja kysyin opiskelutodistusta, jonka perusteella voisin pyytää oleske-

luluvan. Minulle sanottiin, että täytyy ensin maksaa vuosimaksu, mutta sitä valitet-

tavasti ei voi maksaa samassa toimistossa, vaan joutuu lähtemään pankkiin (jossa 

täytyy maksaa 2 euron tilisiirtomaksu) tai sitten Mannerheimintien Uudelle ylioppilas-

talolle, jossa voi maksaa käteisellä (tämän tiedon sain eräältä rakkaalta ranskalaiselta 

ystävältä). Näin minä juoksin humanistisesta tiedekunnasta Uudelle ylioppilastalolle ja 

kuitti kädessäni takaisin yliopistoon (onneksi pääsin takaisin ennen kello 14:ää), jossa 

syötettiin nimeni tietokoneeseen ja kerrottiin, että todistuksen saa pelkästään samassa 

rakennuksessa alakerrassa sijaitsevasta neuvontatoimistosta ja siihen täytyy valitet-

tavasti odottaa pari päivää ennen kuin neuvontatoimiston tietokoneissa lukee nimeni. 

Miten tiedot voivat kulkea niin hitaasti kolmannesta kerroksesta ensimmäiseen? Miksi 

kuitin avulla voidaan syöttää nimi tietokoneeseen, mutta miksi kuitti ei riitä, jotta saisi 

yliopiston todistuksen? 

Niin menin joka päivä yliopiston neuvontatoimistoon hakemaan Suomessa kaikkialla 

suositun odotusnumeron ja odotin ja odotin ja odotin numeroani. Jouduin käymään 

kolme kertaa ennen kuin sain todistuksen lopulta käsiini. Pääsin vasta seuraavana 

päivänä poliisiasemalle (Helsingin poliisiasema on avoinna maanantaista perjantaihin 

kello 8.00 - 16.15) ja kaikki sujui paikan päällä nopeasti, täytyi vain maksaa 26 euroa 

(!). Sain tilapäisen todistuksen oleskelulupahakemuksen jättämisestä. Sen tähden, että 

olin viime vuonnakin täällä ja että minulla oli vielä vanha oleskelulupani, sanottiin, että 

siihen laitettaisiin uusi tarra ja lähetettäisiin kotiini. Kuulosti hyvältä, ehkä käsiteltäisiin 

sitten nopeammin, vai olinko taas hyväuskoinen? 
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Seuraava matka oli Maistraattiin. Tilapäisen todistuksen perusteella virkailija jatkoi 

henkilötunnukseni elämää. Virkailija sanoi, että tunnus olisi tilapäinen ja oikean tunnuk-

sen saisin kun näyttäisin myöhemmin oikean oleskeluluvan. Huomautin rouvalle, että 

henkilötunnus oli kuitenkin ihan sama kuin viime vuonna, miksi sitä vielä muutettaisiin? 

Hän ei tiennyt eikä ihmetellyt, toisti vain ajattelematta, että täytyy vain tulla näyttämään. 

Niin kauan kuin Suomen ilma oli hyvä, pääsin pyörällä keskustaan. Vähän ajan kuluttua 

päätin hakea matkakortin. Lähdin onnellisena HKL:n toimistoon, koska tiesin kaiken 

olevan hoidettuna. Otin odotusnumeron ja odotin. Kun oli minun vuoroni, nuori 

virkailija kysyi minulta kotipaikkatodistusta. Sanoin, että annoin sen jo viime vuonna 

ja että sain jo uuden oleskeluluvan ja että henkilötunnus on vieläkin voimassa. Minua 

ei kuitenkaan uskottu, oleskelulupa ei sittenkään riittänyt, vaikka siinä lukee virallisesti 

osoitteeni. Kysyin, voisiko hän soittaa maistraatille varmistaakseen että olin Helsingissä 

kirjoilla. Ei sekään auttanut. Jouduin lähtemään takaisin maistraattiin pyytämään kotipaik-

katodistusta, joka maksoi 3,40 euroa, ja palaamaan takaisin toimistoon hakemaan matka-

korttini. 

Saatuani henkilötunnuksen ja jopa matkakortin ajattelin olevani ainakin perusasioissa 

suomalaisten kanssa samanvertainen. Seuraava ongelmani oli puhelinliittymä. Kai saisin 

oleskeluluvan ja henkilötunnuksen perusteella tavallisen liittymän? Yritin kahdelta ope-

raattorilta ja molemmista tuli kirje, jossa vaadittiin 250 euron vakuutusmaksua, vaikka 

kaupassa oli sanottu, ettei pitäisi olla yhtään ongelmaa. En minä niin köyhä ole, mutta en 

jaksa vain heittää helmiä sioille, joten päätin hankkia liittymän ystäväni kautta. Tämä tapa 

ei ole niin rehellinen, mutta mikä vaihtoehto on olemassa? Eikö se merkitse mitään, että 

on oleskelulupa, henkilötunnus sekä Euroopan unionin jäsenmaan kansalaisuus? Miksi 

ei saa oleskeluluvan kanssa henkilötunnusta? Mihin oikeastaan tarvitaan oleskelulupa, 

jos se ei mihinkään kelpaa? Eikö Euroopan yhdistymisen tärkein tarkoitus ollut edistää 

ihmisten vapaata liikkuvuutta? 

Näiden tapahtumien jälkeen hämmästyin kovasti, kun halusin avata pankkitilin eräässä 

suuressa pankissa. Minulta kysyttiin pelkästään yliopiston todistusta! Kysyin varovai-

sesti, oliko virkailija varmaa asiasta, ettei ehkä tarvitsisi, eikö kävisi myös oleskelulupa 

tai henkilötunnus. (Nämä ovat ainakin virallisempia.) Hän vastasi ettei, oleskelulupa ja 

henkilötunnus eivät riittäneet, vain yliopiston todistus. Taas sain juosta edestakaisin, ottaa 

odotusnumeroita ja odottaa�

Agnes Cloet

Haluatko lukea lisää ulkomaalaisten suomeksi kirjoittamia juttuja? 

Niitä löytyy suomen kielen ja kulttuurin lehden kotisivuilta osoitteesta

http://www.helsinki.� /hum/skl/opiskelu/viisaidenseura.pd�
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Pohjois-Karjalan ortodoksit 
lautamiehinä Ruotsin vallan 
aikana
OSA I

Käkisalmen lääni Ruotsin voittomaana

Vuonna 1617 Venäjä luovutti Stolbovan rauhassa 

Ruotsille Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan. Val-

takunnanraja erotti toisistaan kaksi kulttuuripiiriä, joista 

itäistä vallitsi ortodoksinen kirkko, läntistä taas vasta-

omaksuttu luterilainen oppi. Ortodoksisen kirkon asema 

voittomaalla nähtiin selvästi poliittisena. Käkisalmen lääni 

oli kuulunut ja pyrki kuulumaan edelleenkin Novgorodin 

arkkihiippakuntaan, mikä tiesi venäläisen piispan vaiku-

tusta valtakunnanrajan yli.

Käkisalmen lääniin alkoi tulla luterilaista väestöä Savosta ja Viipurin Karjalasta 

korkeita veroja ja ennen kaikkea sotaväenottoja pakoon. Pohjois-Karjalassa tulok-

kaiden osuus oli vuonna 1631 vajaa kuudesosa, vuonna 1637 runsas viidennes ja 

lähes puolikas vuonna 1651. Ortodoksiväestö sen sijaan pakeni Venäjälle ruotsalaisten 

harjoittaman uskonnollisen ja taloudellisen sorron aiheuttaman paineen sekä Tverin 

alueen väestötyhjiön vetovoiman tähden. Ruptuurisodassa 1656-1658 Käkisalmen 

läänin ortodoksit liittyivät hyökkääviin venäläisiin ja näiden perääntyessä pakenivat 

Venäjälle peläten ruotsalaisten kostoa.

Ortodoksinen kantaväestö oli saanut alueen ensimmäisinä asukkaina itselleen parhaat 

peltomaat Liperin alueelta, jonne heitä jäikin huomattava keskittymä. Ehkäpä juuri 

rikkaimmat talolliset jäivät mieluummin vieraan vallan alle kuin lähtivät Venäjälle. 

Juuri ortodoksikarjalaisten hyvä taloudellinen asema selittänee heidän vakaata ase-

maansa paikallisyhteisössä. Savolaiset tulokkaat sen sijaan olivat pääosaltaan veroja ja 

sotaväenottoja paenneita karkureita. 

Ruptuurisota ja läänitysaika 1651-1680

Läänitysajan pitkän vero- ym. kirjojen katkon vuoksi on vaikeaa saada tarkkaa 

kuvaa todellisesta tilanteesta. Mutta sen, ettei ruptuurisota merkinnyt Liperissä 

täyttä katastro� a, voi selvästi havaita 166�-luvun alun säilyneistä käräjäpöytäkirjoista. 

Esimerkiksi vuonna 166� käsitellyistä 19 asiasta 15:ssa ei sanallakaan puhuta sota-

ajasta, lopuissa neljässä se tulee esille lähes sivuseikkana. Hengenmenosta ei ole kyse 

yhdessäkään. 

Lähes rauhanomainen rinnakkainelo kuvastuu selvästi siitäkin, että lautamiehinä 
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oli runsaasti ortodokseja. Esimerkiksi vuoden 1661 talvikäräjillä heitä oli puolet 

ja syyskäräjillä kuudesta lautamiehestä vain yksi oli luterilainen. Kreikanuskoinen 

särkijärveläinen Luukas Piiroinenkin istui kaikilla puheena oleville käräjillä. 

Tiivistetysti voidaan todeta, ettei ruptuurisota seurauksineen tuhonnut sen paremmin 

olemassa olevaa Liperin ortodoksista kuin luterilaistakaan asujaimistoa. Näin ortodoksi-

karjalaisuus säilyi 1600-luvun asutushistorian murrosajan yli elinvoimansa säilyttäneenä, 

joskin vuolaana jatkuneen läntisen muuttovirran johdosta luterilaisuus ja savolaisuus 

tulivat dominoiviksi. 

Ortodoksit vähemmistönä 1680-1710 

Väestörakenne vaikutti lautakuntien kokoonpanoon sikäli, että ortodoksinen 

vähemmistö sai niihin edustuksensa siellä, missä sitä esiintyi selvänä ryhmänä. 

Vain Pälkjärveltä se puuttui kokonaan. Muuallakin se väheni ajanoloon. Lujin asema 

ortodokseilla oli tietysti Ilomantsissa, mutta Liperissäkin heidän edustuksensa säilyi 

selvänä. Ortodoksisen kulttuurin erikoispiirteet saivat siis tarpeellisen tulkitsijansa, jos 

ne joutuivat ristiriitaan valtakunnan yleisen oikeuskäytännön kanssa. 

Lautamiesten sosiaalinen asema kyläyhteisössä ei ole mitattavissa arvioruplina niin kuin 

vuosisadan alkupuolella. Paremman puutteessa voitaneen käyttää peltokylvöjen määrää 

tai arvioitua peltopinta-alaa. Sen mukaan lautamiehet kuuluivat yleensä kylänsä varak-

kaimpiin talollisiin, mutta läheskään aina he eivät olleet ensimmäisiä siinä suhteessa. Va-

rallisuus näyttää ratkaisseen lautamiehen valinnan selvimmin Liperissä, mutta kiteeläiset 

lautamiehet jäivät usein varallisuudessa keskiarvon alapuolelle. 

Esivallan ote kiristyy 1700-luvulla

Ortodoksit eivät nähtävästi kelvanneet lautamiehiksi 1600-luvun jälkeen ennen kuin 

vuodesta 1827 lähtien, jolloin kumottiin 1700-luvulta periytyvä laki, joka kielsi 

ortodokseilta pääsyn virka- ja palvelutehtäviin. Lautamiesten luetteloissa ei nimistä 

päätellen 1820-luvulla ole lainkaan ortodokseja. Sen sijaan vuonna 1833 lautamiehinä 

ovat olleet peräti herrastuomariksi päässyt Simana Lihavainen sekä Vasili Semenoff ja 

Ilja Piiroinen. Tuolloin on 14 lautamiehen joukkoon otettu kolme ortodoksia, mikä 

vastaa hyvinkin heidän suhteellista osuuttaan väestöstä. Myöhemmin ortodoksien edus-

tus oikeuslaitoksessa näyttää heikentyneen. 

Vuonna 1821 Liperin ortodoksit valittivat kenraalikuvernööri Fabian Steinheilille, ettei 

paikallinen hallinto valinnut heidän joukostaan edes lautamiehiä kihlakunnanoikeuteen. 

Myöskään Ilomantsissa ei ollut valittu yhtään ortodoksista lautamiestä vuoden 1767 

jälkeen, jolloin mekrijärveläinen Konrad Sissonen jätti lautakunnan. Kenraalikuvernööri 

pyysi selitystä Kuopion läänin kuvernööriltä. Tämä selitti, että kihlakunnanoikeus oli 

lautamiehiä valitessaan tulkinnut vuoden 1772 hallitusmuotoa niin, että tehtävään kel-
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pasivat vain luterilaiset. Kenraalikuvernööri ilmoitti epäkohdasta Suomen asiain komite-

aan R. H. Rehbinderille, joka ei kuitenkaan toimittanut asiaa eteenpäin. 

Kenraalikuvernööri Arseni Zakrevski teki laajan tarkastusmatkan Sisä-Suomeen kesällä 

1824. Liperin ortodoksit valittivat hänelle uudestaan epäkohdasta. Valituksen perusteella 

Zakrevski esitti keisarille, että maan alkuperäiselle ortodoksiväestölle ja maahan 

pysyvästi asettuneille 

venäläisille taattaisiin oikeus julkisten virkojen saantiin Suomessa. Zakrevskin keisarilta 

saama vastaus tuli virkatietä senaatille. Senaatti vetosi maan perustuslakiin. Keisari 

määräsi kysymyksen lykättäväksi valtiopäivien käsiteltäväksi. Myöhemmin keisari, 

todennäköisesti Zakrevskin vaikutuksesta, muutti päätöstään ja antoi ortodoksien 

virkoihin pääsyä 

koskevan asetuksen ilman valtiopäiviä. Tämän vuoden 1827 asetuksen mukaan orto-

dokseille annettiin vuoden 1772 hallitusmuodon vastaisesti oikeus saada siviili- ja sotilas-

virkoja Suomesta. Tämän jälkeen heitä voitiin esteettä valita lautamiehiksi kihlakunnan- 

ja laamannioikeuksiin. Neljä vuotta myöhemmin valittiin ilomantsilainen ortodoksi-

isäntä Jaakko Parppei 

lautamieheksi. Edellisestä ortodoksin saamasta lautamiespaikasta oli ehtinyt kulua 64 

vuotta. Vaikka 1840-luvulla valittiin kaksi muuta ortodoksia lautakuntaan, pysyi orto-

doksien osuus Ilomantsin lautamiespaikoista vähäisenä. 

Janne Waris
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Ensimmäinen vessani oli ruokalan vessa. Menin sinne smetana-kurkku-aamiaisen 

jälkeen. Tässä vessassa oli ainoastaan pytty ja jostain korkealta katosta tuleva naru. 

Likainen naru heilui inhottavasti selkää vasten pytyllä istuessa, koska se oli asen-

nettu roikkumaan loogisesti kohtisuoraan pytyn yläpuolelta. Noustessani pohdin, 

mitä tehdä etovalla narulla. Laitoin hanskan käteen ja pelokkaana vedin siitä. Mitään 

ei tapahtunut. Sitten tajusin karun totuuden: tätä vessaa ei vedetä. Se menee minne 

meneekin. En halunnut pohtia tarkemmin mahtoiko Venäjällä toimia vedenpuhdis-

tamoja, tai että eroteltiinko tässä maassa viemäri- ja juomavettä.

Paikallisessa hotellissa oli kaikki hyvin: ilotyttö joka huoneessa ja vessat tukossa. 

Suomalaiset turistit kiersivät huoneesta toiseen - etsimässä helpotusta. Ei suotta 

ollut sitkeä legenda, että hampaat tulee pestä vaikka Cola-Colalla mieluummin 

kuin hanavedellä. Yritimme mekin löytää toimivaa vessaa. Mutta jo katsaus kraana-

altaisiin johti pakkotilanteeseen: mieluummin venytimme erään elimen kokoa ja 

odotimme seuraavaa pysähdyspaikkaa. 

Venäläisissä vessoissa käytetään kaikissa standardia valkoista kaakelia, sitä samaa 

kuin pietarilaisella ruumishuoneella. Tahroja ja roiskeita myöten. Ilmeisesti myös 

pesuaineissa on valtiollinen monopoli, sillä jok�ikinen vessa haisee aivan samalle. 

Ja julkiset tilat noin ylipäätään. Haju siis johtuu kuulemma pesuaineesta (eikä 

kävijöistä). Ohimenevä ajatukseni pohti yleisesti käytetyn virvoitusjuoma Smirnovin 

osuutta asiaan. 

Miten voisinkaan kuvata tunteen, jota ensimmäinen suomalainen vessa matkan 

jälkeen  herätti. Etureidet kipeänä ilmassa leijumisesta. Hajuaisti tietoisesti tukahdu-

tettuna. Oma vessapaperirulla taskussa paria paperia vaille loppu� Otan viimeisen 

savetin taskustani ja mietin kumpaa pyyhkisin, omat käteni vai pytyn reunan. Nyt 

ollaan suomalaisessa vessassa -  pyyhin käteni.

Sarjassamme: �Tuokiokuvia elämästä 

rajalla ja rajan takana�

Vessojen Venäjä
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Kreikkalainen
 OSA 1: EMMÄ VAAN TIEDÄ

Mitä jos mielestäsi televisiosta ei tule ainuttakaan ohjelmaa, joka naurattaisi? Entä 

millaista kreikkalainen huumori olisi? Minulla on tästä kreikkalaisesta hiukkanen, 

erittäin yllättävä mieluinen kokemus ja oikeastaan täysin hämärän peitossa oleva, mutta 

voitaisiin kokeilla sitä. Parhaiten se ehkä voisi toimia kokijaa ajatellen siten, että lo-

pettaisi heti nyt sadasosasekunnilla luomasta yhtään mielikuvaa mistään katsomastaan 

ohjelmasta tai minkään mielipiteen luomisen siitä, mitä hauska ohjelma yleensä on ja 

sisältää. Tässä tapauksessa ala paukuttaa alla olevaa tekstiä siten, että tiedät lyhyiden 

katkelmien sisältävän lyhyen otsikon ja heti sen alla olevan lyhyen tekstin liittyvän 

kyseiseen otsikkoon. Tämän jälkeen tulee hieman pidempi väli, kuin otsikon ja siihen 

liittyvän tekstin välillä ja taasen alkaa samanlainen lyhyt otsikko ja siihen sisältyvä lyhyt 

teksti. Koska television kuvaa ei nyt ole mukana, anna mielikuvituksesi tehdä se, minkä 

se ehtii, keskittymättä kuitenkaan siihen, että sen välttämättä pitäisi tuottaa yhtään 

mitään. Sarja kantaa siis nimeä Kreikkalainen ja kyseessä on sarjan ensimmäinen osa: 

Emmä vaan tiedä. Anna mennä!!

Rakkaus
Rajansa kaikella.

Anarkia
Sid & Nancy. Villi-Länsi tässäkin tapauksessa tapahtumapaikkana rajojen rik-

komisella.

Jauhot pussissa
Sanoi basisti, kun kohtasi verbaaliset rajansa.

Antoisaa ajanhaaskausta

Tavallinen päivä 
Aika on nykyään käynyt niin rajalliseksi, että päivän ainoat tauot tulee käytettyä jo aa-

mulla , koska silloin tauosta saa suurimman mielihyvän. Tauko on yleensä kaksi kertaa 

kuusi minuuttia. 

Tämänkin erittäin tarkkaan harkitun melkein ja ehkä kreikkalaisen sarjan kanssa saattoi 

käydä vanhanaikaisesti.

-Sigrid-TM



29
Pieni puukello 1-2004

Jos tämän palstan tarkoituksena on ohjata sinua toimimaan jollakin tavalla, niin lue 

tämä heikkotasoinen kirjoitelma huolella, sillä tämä tietyssä rajatilassa puserrettu 

kyhäelmä pitää sisällään tietoa Karjalaisen Osakunnan toiminnasta kevään aikana. 

Tosin eräs aikoja sitten toiminnanohjaajanamme työskennellyt henkilö sanoi, ettei kos-

kaan ole vääntänyt mitään väkinäisempää tekstiä kuin Toiminnanohjaajan palsta, jota 

kukaan ei lue. Todista minulle, että tämä edellä mainittu henkilö oli väärässä, ja että 

tällä räpellyksellä on edes yksi lukija. 

Vuoden 2004 alusta aloittaneet virkailijat ovat toivottavasti perillä tehtävistään ja 

heillä on selkeät ja erittäin kunnianhimoiset suunnitelmat koko vuoden ohjelmasta.   

Joulukuussa pidetty virkailijaseminaari vain kehitti lisää hedelmällisiä ajatuksia, jotka 

odottavat malttamattomasti toteuttamista. Tätä toivon siksi, että vuodesta 2004 tulee 

Karjalaisen Osakunnan kannalta dynaaminen ja antaa Osakunnan toimintaa potkua. 

Potkua oli myös virkailjainvaihtokaronkanssa, jossa vanhat parrat saivat monoa, ja 

uudet, ihmeelliset sekä luovat virkailijat saivat vallan käsiinsä. Tapahtui siis eräänlainen 

vallankumous, jota johti vt. kuraattori Solehmainen valtiattarensa Tiinan kanssa. Uusi 

uljas aikakausi alkoi, ja historian lehdet havisivat voimakkaammin kuin milloinkaan 

ennen.

Uuden aikakauden ensimmäinen haaste olikin Daamipäivälliset, eli akkabriegut, joihin 

kaikki osakuntalaiset ryntäsivät naamioituneena kuka miksikin tyhjänpäiväisistä laeista 

piittaamatta. Omaperäisin asu oli ehdottomasti tuntemattomalla osakuntalaisella, 

joka liittyi seuraan Liisankadun Nordean ovelta. Tämän henkilön pukuna oli kasvot 

peittävät sukkahousut, ase ja hyvin suojaavat vaatteet sekä suuri urheilulaukku, joka 

oli täynnä seteleitä. Miekkosen poistuminenkin oli hiukan eriskummallinen, kun hän 

uhkasi ampua jokaisen, joka olisi lähtenyt häntä seuraamaan. Lisäksi lukuisat kiellot 

poliisille lavertelemisesta olivat poikkeuksellisen jyrkkäsanaisia. 

Vuosijuhlat helmikuun lopussa saavat ansaitsemansa huomion. Ilmoittautua tulee 

pikapikaa vuosijuhlamestari Minna Varpiolalle. Näitä pirskeitä ei todellakaan 

kannata jättää väliin, sillä juhlat jatkuvat seuraavaan aamuun, tai joillakin vielä sitä 

seuraavaan aamuun. Vuosijuhlista toipumisen ollessa parhaimmillaan kannattaa hipsiä 

Herrapäivällisille, eli mu�ikkabrieguille, joissa Osakunnan herrat saavat suussa sulavaa 

ruokaa ja loistavaa viihdettä. Lisätietoja ilmaantuu sähköpostilistalle.

Kevään edetessä vanhatkin nuortuvat kuin civikset leikkimään Osakunnan 

senioripäivällisillä ennen pääsiäistä. Senioripäivällisillä meno ei ole niin kuin ennen, sillä 

meno on paljon parempaa kuin silloin joskus. Tämän takaavat emännistö, isännistö 

sekä idearikas ja ihana ohjelmatoimikuntamme. Muuta kevään menosta saat selville 

tämän jatkokertomuksen seuraavasta osasta, josta voin kertoa sen verran, että luvassa 

on paljasta pintaa, toimintaa ja odottamattomia juonenkäänteitä. 

Terveisin Suvi �Kimmon ruoska� Albert 

Toiminnanohjaajan palsta
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