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Pääkirjoitus
Heippa!

Talvi on tullut Helsinkiin ja tuonut tullessaan osakuntaamme uudet, vuoden 2005 
virkailijat. Mukana on ilahduttavasti muutama fuksi ja pari muutakin ihan uutta virkaili-

jaa. Nämä uudet ihmiset ovat enemmän kuin tervetulleita mukaan osakunnan toimintaan. 
Toivotaan, että ensi vuosi on edellistäkin menestyksekkäämpi osakunnallemme.

Osakuntamme olemassaolo  pohjautuu pitkälti kulttuuriin, toisin sanoen pohjoiskarjalaisen 
kulttuurin tuomiseen keskelle Helsingin vilinää. Mutta mitä sitten on kulttuuri? Se on kaik-
kea ympärillämme: ihmisten käyttäytymismalleja, tapoja, perinteitä, ruokia, harrastuksia…  
Abstraktisti ajateltuna kulttuuri voidaan käsittää ihmiskunnan henkisen ja aineellisen kehi-
tyksen tasoksi, mutta tavan tallaajalle kulttuuri merkitsee paljon enemmän. Kulttuuri on 
yhteisö, johon me kaikki kuulumme. Se on ikään kuin varasto, josta haemme tilanteisiin 
sopivia asioita. Kulttuuri on osa meitä, ja sen avulla rakennamme identiteettiämme. Jos ajat-
telen pohjoiskarjalaista kulttuuria, huomaan sen eroavan vaikkapa helsinkiläisestä. Pohjois-
Karjalassa monet asiat ovat erilaisia kuin täällä: ihmiset, asuinympäristö, arvot, perinneruoat 
ja niin edelleen. Itse olen ainakin tullut entistä enemmän tietoiseksi ja ylpeäksi pohjoiskar-
jalaisesta kulttuurista muutettuani Helsinkiin.

Kulttuuri on kaikkialla ja kulttuurit ovat erilaisia. Suomessa ei välttämättä törmää jyrkkiin 
kulttuurieroihin (vaikka esimerkiksi Helsingin ja Lapin välimatka on kieltämättä aika pitkä), 
mutta tuollainen törmäys voi tapahtua ulkomaille matkustettaessa. Omasta suomalaisesta 
kulttuuristaan tulee varmasti tietoiseksi, kun asuu ulkomailla. Ulkomailla asuminen pakottaa 
näkemään oman sekä oman kulttuurin positiiviset että negatiiviset puolet. On myös opittava 
elämään toisenlaisessa, ulkomaisessa kulttuurissa - mikä voi tietysti muuttaa suhtautumista 
omaan kulttuuriin.

Osakunnallamme on vaalittu pohjoiskarjalaista kulttuuria syksyn mittaan esimerkiksi praas-
niekoissa. Myös osakunnan oma kulttuuri on tullut esille muun muassa sarvijuhlissa ja 
kesäisellä osakunnan kesäretkellä. Erityisesti praasniekkojen suuri osanottajamäärä osoitti, 
että kotimaakuntamme kulttuuria ja perinteitä arvostetaan kovasti. Monen mielestä on 
varmasti mukavaa päästä nauttimaan välillä pohjoiskarjalaisesta meiningistä ja perinne-
ruuista, olipa Helsinkiin kotiutunut kuinka hyvin tahansa.

Lopuksi vielä sananen Puukellosta. Kun rupesin vuoden alusta Puukellon päätoimittajaksi, 
en olisi uskonut vuoden menevät näin nopeasti. Jatkan päätoimittajana myös ensi vuonna, 
mutta Puukellon toimituskunta vaihtuu. Onkin tullut aika kiittää ja kumartaa vuoden 2004 
toimituskunnalle. Olette tehneet tosi hyvää työtä! Toivon luonnollisesti, että te vanhat 
jäsenet liitytte toimituskuntaan ensikin vuonna. Toimituskuntaan kaivataan myös paljon 
innokkaita uusia jäseniä, joten tulkaahan kaikki kirjoittelemisesta ja lehdenteosta kiinnos-
tuneet mukaan!

Nyt haluan toivottaa puukellolaisten puolesta rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 
2005! Jatketaan uudenvuoden jälkeen uusin kujein.

Annika
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Kuraattorin palsta

Näinä päivinä on aika juhlia Suomen itsenäisyyttä. Se on tärkeä asia 
muistaen sodan vuodet ja uhan itsenäisyydellemme, sotaveteraanien 

ja kaikkien muiden suomalaisten tekemät uhraukset vuosikymmeniä sitten. 
Ja unohtamatta kaikkien suomalaisten panosta maamme kehittämiseksi 
länsimaiseksi hyvinvointivaltioksi. Osakuntalaisille itsenäisyysjuhla on paitsi 
itsenäisen valtiomme historian muistelua, myös yksi vuoden tärkeimmistä 
juhlista. Tilaisuudessa uusille osakuntalaisille luovutetaan puna-musta osakun-
tanauha, osakuntamme tunnus, jota voimme kantaa ylpeänä omasta karjalai-
sesta osakuntaidentiteetistämme.

Praasniekoissa varjotoverineuvosto antoi hieman kyseenalaisen kunnian 
osakunnan kokoukselle myöntämällä sille vuoden aliarvostetuin tilaisuus 
-diplomin. Tänä vuonna valitettavan harvat osakuntalaiset ovat löytäneet tiensä 
osakunnan kuukausittaisiin kokouksiin, jolloin osakunnan päätöksenteko on 
viivästynyt, kun muutamaa kokousta ei ole saatu päätösvaltaiseksi. Kokoukset 
voidaan yleisellä tasolla mieltää raskaiksi, mutta osakunnan kokoukset eivät 
sitä mielestäni ole. Kokous on pikemminkin yhteinen keskustelutilaisuus, 
jossa kaikki osakuntalaiset voivat vapaasti tuoda mielipiteitään esille ja vai-
kuttaa osakunnan päätöksentekoon. Mitä useammat ihmiset tulevat mukaan 
keskustelemaan, sitä enemmän osakuntalaisten mielipiteet ja toiveet osakun-
nan tapahtumien suhteen tulevat myös kuuluviin ja toteutetuiksi. Kokous 
on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa voi tavata muita osakuntalaisia. Tulkaa 
kaikki, myös uudet osakuntalaiset, rohkeasti mukaan.

Monien osakuntalaisten katseet alkavat kääntyä jo ensi helmikuuhun. Vuosi-
juhlaviikolle on suunniteltu vuosijuhlan lisäksi seminaaria, senioripäivällisiä 
historia- ja laulukirjojen julkistamistilaisuuksineen; lisäksi jo aiemmin avataan 
juhlavuoden näyttely Joensuussa. Toivotankin kaikki nykyosakuntalaiset ja 
seniorit lämpimästi tervetulleiksi eri tapahtumiin juhlimaan satavuotiasta Kar-
jalaista Osakuntaa.

Olli-Pekka Lehikoinen

Pieni puukello 4-2004
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Osakuntalaisia vuosien 
varrelta -sarjassa on 

vuorossa 1960-luvulla osakun-
taan tullut nykyinen Helsingin 
metropoliitta Ambrosius.

Tohmajärven poika kirjoitti 
vuonna 1964 ylioppilaaksi 
Joensuun lyseon lukiosta ja 
samana vuonna juna kuljetti 
tuoreen valkolakin Helsinkiin. 
Menosuunta oli selvillä hyvissä 
ajoin, mutta opinahjossa oli 
vielä miettimistä.
- Minulla oli kaksi vaihtoehtoa, 
teologinen ja valtiotieteellinen. 
Kun pärjäsin hirveän hyvin 
matematiikassa opettajat 
ohjeistivat minua Otaniemen 
suuntaan, mutta en kokenut sitä omaksi tiekseni, muistelee Ambrosius.
Karjalaisuus oli ja on Ambrosiukselle sydämen asia - samanhenkisiä ihmisiä löytyi myös 
opiskelijan olohuoneeksikin kutsutusta osakunnasta.
- Minulle oli itsestään selvää, että liityn Karjalaiseen Osakuntaan. Toisin kuin nyt, olin aika 
fanaattisesti siihen aikaan karjalainen ja erityisesti kun tuli muutto Helsinkiin, täällä piti 
esiintyä hyvinkin karjalaisena.
- Ei siellä (osakunnassa) mitään tämmöistä Suur-Suomi ideologiaa ollut, mutta sellainen 
karjalainen välittömyys ja ilo ja mutkattomuus olivat tietysti tärkeitä. Osakunnan tukema 
karjalaisuus oli tärkeä osa nuoren opiskelijan identiteettiä.

Henkinen koti

Osakuntahuoneisto sijaitsi 1960-luvulla vielä Uudella ylioppilastalolla. 
- Tilat eivät olleet kovin suuret, mutta mielestäni hyvin toimivat sille joukolle siellä 

oli. Kävin siellä usein päivälläkin ohi kulkiessa lukemassa lehtiä sekä tervehtimässä tuttuja, 
sillä jokaisella oli oma avain sinne.
Osakunnasta muodostui nuorelle teologian opiskelijalle tärkeä henkinen koti.
- Osakunta oli ensimmäinen ja oikeastaan tärkein foorumi, missä piti yrittää teologisia 
opintoja soveltaa käytäntöön ja tuntuu, että osakunta kasvatti minusta kirkonmiestä 
enemmän kuin mikään muu konteksti sinä aikana.
- Olin maalta kaupunkiin tulleena Helsingissä nuori ja eksistentialisti ja koin paljon tuol-
laista yksinäisyyttä ja ahdistustakin jonkin verran ja osakunta tarjosi tälle erinomaisella 
tavalla yhteisöllisen vastapainon.
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Osakunnan kappalaisesta 
metropoliitaksi
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Kaikki eivät kirkollisista mietteistä olleet vapautuneella 1960-luvullakaan yhtä innostu-
neita. Pääasiassa tuleva kirkonmies sai kuitenkin olla rauhassa mietteineen, eikä opin-
tosuuntausta tarvinnut selitellä tai puolustella. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.
- Urpo Leppänen rupesi jotain naljailemaan minun opinnoista ja uskonnollisista 
elämännäkemyksistä. Tähän Hannu von Hertzen iski heti Urpolle luun kurkkuun ja 
asiaan ei ole koskaan sen jälkeen palattu. Noin henkisesti luun kurkkuun, ei fyysisesti, 
tähdentää Ambrosius pilke silmäkulmassa.

Harras osakuntalainen

Uudella ylioppilastalolla metropoliitta Ambrosius vieraili muutenkin kuin lehtiä 
lukemassa. Kuinka ollakaan, osakuntaura urkeni kappalaisen pestistä. 

- Heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikaan olin osakunnan kappalaisena. Silloin kun 
osakunnassa oli Jumalanpalvelus ja toisinaan oli sitten myös osakunnan viikkokokouk-
sen lopussa iltahartaus, niin kyllä kaikki jotka siellä oli, osallistuivat siihen. Myös koti-
seutu- ja kesäretkillä käytiin aina kirkossa, muistelee Ambrosius.
Nuori teologi oli jo tuolloin kiinnostunut ortodoksisesta kirkosta, mutta liittyi siihen 
vasta myöhemmin. Tie vei jatko-opintojen kautta Cambridgeen, Yhdysvaltoihin ja 
Unkariin.
Metropoliitta Ambrosius ei ole liikkuvan elämänsäkään takia kerinnyt osakunnan 
seniorien rientoihin, mutta on pitänyt muun muassa vuosijuhlapuheen 1990-luvulla. 
Millä tavalla mahtoivat kolme vuosikymmentä omaa osakunta-aikaa myöhemmin 
pidetyt vuosijuhlat erota toisistaan?
- Minusta vuosijuhlat ovat vähän niin kuin kirkon juhlat meidän kirkossa, että muutama 
vuosikymmen ei tunnu mitenkään. 1960-luvun lopussa olin vuosijuhlissa joka vuosi 
ja kolme vuosikymmentä myöhemmin juhlapuhujana, ei minusta suurta eroa näissä 
juhlissa ollut, vastaa Ambrosius tovin mietittyään.

Hyödylliset kesäretket

Loppuvuosina ahkera osakuntalainen löysi itsensä myös fuksimajurin virasta. Pa-
rasta antia osakuntatoiminnassa tuntuvat kuitenkin olleet retket kotimaakuntaan.

- Olin osakunnan kotiseuturetkillä useampana vuonna aina touko-kesäkuun vaihteessa 
pari viikkoa kerrallaan. Muistan retket hyvin, yhtenä kesänä oltiin Nurmeksessa, toisena 
Valtimolla ja kolmantena kesänä Ilomantsissa.
- Nämä retket olivat myös merkittäviä henkiselle kasvulleni, sillä osakunnan tilaisuuk-
sissa hyvin paljon keskusteltiin ja myös väiteltiin. Minusta tuntuu, että opin teolo-
giaakin hyvin paljon siinä, sillä jouduin argumentoimaan uskonnollisia näkemyksiäni 
toisille.
Kolmen kesäretken yhteydessä Ambrosius keräsi kirkollista muistitietoa Helsingin yli-
opiston kirkkohistorian laitokselle. Kuten monet muutkin, myös Ambrosius käytti 
samaa aineistoa hyväksi jouhevasti gradun kirjoitusvaiheessa. 

Anu Heikkilä
(Haastattelu on tehty kesällä 2003)
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Osakunnan kesäretket ovat mukavia tapahtumia: hauskaa seuraa ja kaunista 
luontoa kotoisessa Pohjois-Karjalassa. Suosittelenkin tämän ihanan perinteen 

jatkamista. Jokainen, jolla vain on intoa kesäretkivastaavan tehtävään, selviytyy siitä 
kunnialla. Yhteyden ottaminen maakuntaan päin on helppoa - pohjoiskarjalaiset 
kunnanisät ovat höyliä porukkaa, kun on kyse osakuntalaisista. Onpa moni itsekin 
ollut opiskeluvuosinaan Osakuntamme jäsen.

Olin ollut jo alustavasti puhelinyhteydessä Värtsilän kunnanjohtajan, Pentti Hut-
tusen, kanssa ja saanut sovituksi osakuntalaisten käyttöön tyhjän kunnan vuokra-
asunnon kesäretkiviikonlopuksi. Sitten tuli se päivä, jolloin tapasin Vesan ja Terhin 
Pilkon Citymarketin parkkipaikalla. Perjantaina 30. heinäkuuta matka kohti kovaa 
rajaa ja villiä itää sai alkaa! Värtsilän kunnantalolla saimme kahvitarjoilua ja iloista 
rupattelua ajoista ja oloista. Kunnanjohtaja Pentti Huttunen oli itsekin vanha Kar-
jalaisen Osakunnan jäsen! Hän oli kotoisin alunperin Juuasta ja ryyditti keskustelu-
amme omilla opiskelumuistoillaankin. Kuntaliitos Tohmajärven kanssa vuoden 2005 
alusta on Värtsilän kunnan työntekijöille kova paikka. Huttunenkin putoaa kunnan-
johtajasta sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi. Kuitenkin tunnelma oli hyvä ja kun-
talaiset antoivat meille jopa kattiloita ruuanlaittoon asunnoille vietäviksi. Asunnolla 
pelasimme korttia (viimeistä tikkiä ja turakkaa). Sitten käväisimme vielä Majatalo 
Sinilinnussa oluella. Kunnanjohtajan varoitteluista huolimatta emme saaneet tuop-
pia otsaan, vaan kaikki olivat ystävällisiä. Sitten kävimme nukkumaan, eikä asuntolan 
pihalle näkyvä rajavartiotorni painostanut untamme.
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Osakunnan kesäretki 
Värtsilään 30.7.-1.8.2004
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Tohmajärveltä. Ilma oli kaunis ja läksimme katsomaan Saarion voimalaitosmuseota. 
Siellä meidät yhytti Olli-Pekka. Ihailtuamme helteen hivelemää järven pintaa ja voi-
malaitoksen turbiineja lähdimme kohti paikallisen kirjailijan Otto Rummukaisen pihaa. 
Silloin Ladastani pettivät jarrut ja vähällä oli, etten olisi ajanut Annan auton perään 
(myöhemmissä tutkimuksissa selvisi, että jarruneste oli ruvennut vuotamaan). Ilmarin 
isä oli tehnyt dokumentinkin 94-vuotiaasta Rummukaisesta, joka jaksaa iästään huo-
limatta polkea ympäri pitäjää myymässä kirjojaan. Otto osoittautui erittäin virkeäksi 
ja mukavaksi mieheksi. Hän kertoili kirjoitusharrastuksestaan ja muisteli jopa kan-
salaissodan aikoja lapsuutensa Kiihtelysvaarassa. Hän kertoi olleensa sotien välisenä 
aikana Suomen Klondykessa eli Suojärven suurilla savotoilla aina rajavyöhykkeellä 
asti. Ostimme hänen uusinta kirjaansa Amerikan-siirtolaisista ja hän lahjoitti yhden 
kappaleen sitä Osakunnalle.

Hammaslääkäri Hannu Kivivuori opasti meidät Sääperin lintutornille. Siellä näimme 
puolessa tunnissa yli toistakymmentä lintulajia. Sääperi on uskomattoman vilkas 
lintujärvi: koko ajan oli joku harvinainen itäinen lajike ilmassa. Sen jälkeen jatkoimme 
Jänispolulle makkaranpaistoon. Nuotion sammuttua pelasimme vielä mökkikyykkää 
asuntojen edustalla. Muiden lähdettyä Kemieen allekirjoittanut, Olli-Pekka, Vesa ja 
Terhi kävivät vielä kurkkaamassa Sinilinnussa karaoketunnelmia. Huomasimme, että 
paikallinen karaokekuningas voi käyskennellä myös hiphop-housuissa 18-vuotiaan 
varmuudella.
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Seuraavana aamuna olin huolissani, sillä autoni jarrut eivät vieläkään toimineet. 
Olavi ja Anna pelasivat vielä mölkkyä Ilmarin kanssa. Sen jälkeen oli vuorossa 
retkemme kunniakas loppuhuipennus: Värtsilän kesäteatterin “Kätkäläinen ja Ulu-
komuan elävä”. Paikalliset näyttelijät panivat parastaan tässä kotoisella murteella 
esitetyssä luonnedraamassa. Otimme vielä valokuvia kunnantalon pihalla Värtsilän 
teollisuuden perustajan Arpen patsaan juurella. Päiväunien jälkeen läksin lopulta aja-
maan kuutostietä pitkin Joensuuhun jarruttomalla Ladalla. Onneksi pidin tarpeeksi 
pitkiä turvavälejä, sillä muutoin joku muu olisi saanut kirjoittaa nämäkin muistelot. 
Kesäretki oli mahtava, ilmat suosiolliset ja seura mitä parhainta. 

Kulminaatiopisteenä pidän kirjailija Otto Rummukaisen tapaamista: hänen muistinsa 
ylsi aina sisällissodan vuosiin, jolloin neuvottiin Joensuuhun menijöitä pitämään 
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punikit omiksi.” Ja kertoi hän kansakoulun opettajan sanoneen isälleen (talolliselle, 
joka ei olisi halunnut liittyä Suojeluskuntaan), “että jos et meidän (so. valkoisten) 
puolella, niin olet meitä vastaan”. 

Tässä olisi vielä vähän vuoden 2005 alusta Tohmajärveen liittyvän Värtsilän histo-
riaa:

Jo ennen ajanlaskumme alkua Jänisjoen rannalla oli muinainen asuinpaikka, 
jonka jäljet löysi tunnettu suomalainen arkeologi Sakari Pälsi vuonna 1935. 

Ensimmäisellä vuosituhannella jKr. Värtsilän alueella asui karjalaisia. Suuren 
Novgorodin kasvanut vaikutus johti vuonna 1227 karjalaisten joukkomittaiseen 
käännyttämiseen kreikkalais-katoliseen uskoon ja lopulta karjalaisten asuttamien 

alueiden liittämiseen Novgorodin valtakuntaan. 

Varhaisin kirjallinen maininta Värtsilästä sisältyy vuosien 1499-1500 verokirjaan. 
Värtsilässä oli silloin kolme taloa ja se kuului Novgorodin Vatjan viidenneksen Ser-
dobolin (Sortavalan) ortodoksiseen pogostaan. Vuonna 1617 solmitun Stolbovan 
rauhan mukaisesti karjalainen pitäjä liitettiin Ruotsiin. Värtsilän kylä kuului vuonna 
1651 perustettuun Tohmajärven pitäjään. Vuonna 1721 solmitun Uudenkaupun-
gin rauhansopimuksen mukaan Ruotsi luovutti Venäjälle Laatokan Karjalan, jolloin 
Värtsilästä tuli rajakylä (osa kyläläisten maista jäi Venäjän puolelle). 

Vuonna 1812 Suomi liitettiin Venäjään ja siitä tuli autonominen Suomen Suuriruhti-
naskunta. Laatokan Karjala palautettiin tällöin Suomen yhteyteen. 12. huhtikuuta 
1834 pastori Gustaf Lofstrom, jota pidetään kuuluisan teollisuusmiehen Nils 
Ludvig Arpen asiamiehenä, sai senaatilta luvan sahalaitoksen rakentamiseen Juvan-
joelle. Vuonna 1836 saha siirtyi Arpen omistukseen. Vuonna 1850 Arppe sai 
senaatilta luvan perustaa kaksi masuunia järvi- ja suomalmin sulattamista varten. 
Juvanjoen rannalle nousi 1852 metallitehdas. Tehtaasta tuli alallaan Suomen suurin, 
ja metallintuotanto oli aikansa uusimpien saavutusten tasolla. 1870 metalliteh-
taassa työskenteli 122 ihmistä. Vuonna 1894 Värtsilän kautta rakennettiin rataosuus 
Sortavala-Joensuu. Seuraavana vuonna, 1895, rakennettiin 4 km:n pituinen raide 
Värtsilän asemalta metallitehtaalle. 

Vuonna 1900 Värtsilässä oli 1 069 asukasta. Syyskuussa 1919 tehtiin päätös 
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Värtsilän eroamisesta Tohmajärvestä itsenäiseksi kunnaksi 1. tammikuuta 1920. 
Vasta perustetun kunnan asukasluku oli 4 691. 

Vuonna 1930 valmistui elektrolyyttinen lankagalvanisoimislaitos. 1932 lankagalva-
nisoimislaitoksen laajennuksen jälkeen sen tuotanto tyydytti koko maan tarpeen. 
12. huhtikuuta 1934 juhlittiin Wärtsilä Oy:n 100-vuotispäivää. Juhlaa kunnioitti 
läsnäolollaan tasavallan presidentti P. E.  Svinhufvud. Vuonna 1939 Värtsilän kun-
nassa oli 6 500 asukasta, joista 1 000 oli tehtaan palveluksessa.

Ennen vuosien 1939-40 talvisotaa Värtsilässä oli yhdeksän Blackburn Ripon -vesi-
lentokonetta. 24. joulukuuta 1939 Värtsilään siirrettiin myös Fokker -hävittäjälaivue, 
minkä takia Neuvostoliitto pommitti sitä usein. 13. maaliskuuta 1940 solmitun Mos-
kovan rauhansopimuksen mukaan kaksi kolmasosaa Värtsilän kunnasta luovutettiin 
Neuvostoliitolle. Raja vedettiin niin, että metallitehdas, rautatieasema ja suuri osa 
taajamaa joutuivat Neuvostoliiton puolelle. 

Vuonna 1941 aktiiviset sotatoimet Värtsilän tienoilla alkoivat 10. heinäkuuta. Neu-
vostoliiton puolella vastarintaa teki 367. tarkka-ampujarykmentti, joka kuului 71. 
tarkka-ampujadivisioonaan. Suomen puolelta suunnalla Soanlahti-Suistamo hyökkäsi 
VI armeijakunnan 11. jalkaväkidivisioona. Sotatoimien ensimmäisen päivän lop-
puun mennessä 367. tarkka-ampujarykmentti jätti Värtsilän ja perääntyi kaakkois-
suunnassa. Vasta vallatulle Värtsilän asemalle saapui ylikomentaja Mannerheim, joka 
tervehti eteneviä joukkoja ja neuvotteli hyökkäävien osastojen komentajien kanssa. 
Suurin osa kylästä, muun muassa puukirkko, oli tuhoutunut taisteluissa. Väestön pa-
lattua entisille asuinsijoilleen alkoivat jälleenrakennustyöt. 

19. syyskuuta 1944 astui voimaan Moskovan välirauha, ja Värtsilä siirtyi uudelleen 
Neuvostoliitolle. Väestön evakuointi piti suorittaa viikossa. Metallitehdas annettiin 
teollisuusrakentamisen päävankileirihallinnon haltuun. Tuotannon pikaisen uudista-
misen nimissä 7. elokuuta 1946 tehtaalle järjestettiin pakkotyöleiri. Leirin hallinto oli 
(Venäjän) Värtsilässä. Tehtaan toiminta alkoi uudelleen 1947. Rautasulattamolla ja 
piikkilangan tuotannossa toimi 2 300 vankia. Värtsilän pakkotyöleiri lakkautettiin 29. 
huhtikuuta 1953. Raudan sulattaminen martinuuneissa lopetettiin pian, koska se ei 
kannattanut, ja tehdas keskittyi rautalangan tuotantoon. 

Värtsiläläiset pystyttivät 9. elokuuta 1992 vanhan kirkon paikalle muistomerkin, jossa 
on sekä suomen- että venäjänkielinen teksti:
“Tällä paikalla ovat sijainneet Värtsilän kirkko 1868-1941 sekä sotien 1918, 1939-40 
ja 1941-44 suomalaisten sankarihaudat. Aika on sodalla ja aika rauhalla. Saarn. 3:8” 

Lähde: www.heninen.net

Janne Waris
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Praasniekat 13.11.2004
Osakunnan tilat täyttyivät mukavasti marraskuisena lauantaina, kun juhlapöydät 
katettiin lähes 50 vieraalle. Praasniekkoihin kuuluu perinteinen karjalainen 
pitopöytä, johon emännistö oli taidolla valmistanut karjalanpaistia, sienisalaattia, 
piirakoita ja muita ihania herkkuja. 

Juhlan aloittivat kuraattori Olli-Pekka Lehikoisen tervehdyssanat. Pitopöydän anti-
mista nautittuamme oli vuorossa perinteinen kappalaisen saarna. Osakuntamme 
harras hengen nainen Heidi Tikka puhutteli meitä vakavasti mutta lempeästi. Illan 
musiikkivieraaksi oli kutsuttu lauluryhmä Akkasikko. Seitsemän naisen voimin 
esiintyvä Akkasikko lauloi kauniisti ja voimakkaasti sukulaiskansojemme kansan-
lauluja.

Illan täytti ruoka, laulu, juoma ja hilpeä puheensorina. Korp! Vironian 
ystävyysosakunnasta vieraaksemme oli saapunut neljän hengen ryhmä. Virolaiset 
ystävämme toivat meille talven selän taittamiseksi ja lämmön tuojaksi pehmeän 
lampaantaljan. Varjotoverineuvoston diplomit herättivät asiaankuuluvaa hilpeyttä 
osakuntalaisten keskuudessa. Näin tulivat taas osakunnan todelliset saavutukset 
palkittua, vaikka osa diplomin saajista piti kunniaa vähintäänkin kyseenalaisena. 
Diplomeista mainittakoon osakunnan kokous, joka sai diplomin toista kertaa 
peräkkäin, tällä kertaa nimellä “Vuoden aliarvostetuin tilaisuus”.  

Illan ohjelmallisen ilotulituksen päätti teatterikerhon Ajankohtainen Kakkonen. 
Näytelmässä lipsauteltiin freudilaisittain, käytiin väliinhuutelijoiden kokouksessa ja 
esiteltiin syksyn mielenkiintoinen kirjauutuus. Osakuntamme koomikko Kimmo 
havainnollisti niksejä ja sai sukkahousupäisenä kirvoitettua yleisöstä aitoja ilon 
ilmauksia.

Karjalaisten laulun jälkeen siirryimme jatkoille Ostrobotnia -talolle. Olimme 
saaneet kunnian osallistua Yhteispohjalaisen Porthan -juhlan jatkoille. Meidät 
otti sydämellisesti vastaan hyvin juhlava iltapukuinen pohjalaisjoukko. Illan 
rytmityksestä vastasi funkbändi SPAH. Tästä alkoi huikea lantion keinutus, joka 
sitkeimmillä bailaajilla päättyi vasta aamun sarastaessa. 

Kiitos kaikille juhlien järjestelyyn osallistuneille, varsinkin omalle aktiiviselle Praas-
niekka-ryhmälleni, ja tietysti kaikille juhlijoille. Praasniekat olivat lämminhenkiset 
ja hauskat, ihmiset avoimia ja nauru oli herkässä. Tämä tietää hyvää helmikuun 
isoja juhlia ajatellen!

vuosijuhlamestari 
Mari Heinonmäki
-vuoden hyväuskoinen-



13
Pieni puukello 4-2004

G
allup

Kunnallisvaalit 2004 olivat ja menivät. Pohjois-Karjalan äänestysprosentti oli 55,3 
- In Exelsis Deo, sehän oli suurempi kuin edellisvuonna. Mutta mitä liikkuikaan 
sivistyneen osakuntalaisen mielessä hänen huomatessa kauniin maakuntamme 
prosentin edustavan Suomen maan matalinta äänestysprosenttia? Puukellon toimi-
tuskunta ei penää Sinulta, noudatitko kansalaisvelvollisuuttasi vai et. Viemme sinut 
uudestaan vaalipömpeliin pohtimaan Ylen vaalikoneesta tuttujen kiistakapuloiden 
avulla: Mitkä Sinun mielestäsi ovat kotikuntasi kolme keskeisintä ongelmaa? Entä 
mitkä ovat mielestäsi kolme tehokkainta keinoa parantaa kotikuntasi? Implisiitti-
sesti oletamme, että “kotikunnakseen” vastaajat käsittävät kotikuntansa sijaitsevan 
Pohjois-Karjalassa kyselyn hengen ja kohderyhmän perusteella.

Kyselyyn vastasi 24 henkeä. Kumpaankin kysymykseen sai vapaasti valita 1-3 
vaihtoehtoa. Ensimmäisen kysymyksen äänet jakautuivat hyvin selkeästi (ks. tau-
lukko alla). Selkeään kolmen kärkeen pääsivät 1) työttömyys ja työpaikkojen 
väheneminen, 2) asukkaiden muutto pois kunnasta sekä, 3) väestön ikääntyminen 
ja vanhenevan väestön asema.

Tarjolla Reipasta
vaalihumalaa 55,3%!
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Ilosanomaa maakunnan nykytilasta heijastavat nollaääniä saaneet kohdat: Turvaisa saa-
reke suojassa maailman meluilta ja saasteilta! Lenkkipolulle suoraan kotiovelta! Lapsilla 
on hyvä olla! Puhtaan luonnon antimia omalta takapihalta! Tilaa asua ja hengittää! 
Maakunnan promootiotoimisto saa vapaasti lainata äänestystulostamme.

Kolme keskeisintä ongelmaa heijastavat Pohjois-Karjalan nykytilannetta hyvin, mutta ne 
ovat enemmänkin seurauksia, ei selittäviä syitä. Hämmästyttävän vähän   osakuntalaiset 
näkivät  ongelmaksi   voimattoman  elinkeinopolitiikan  (13 %)  ja  kunnan   johtami-
seen ja päätöksentekoon (8%) liittyvät asiat. Ennustettavuuden puutetta kuntatalou-
dessa ei nähty ongelmaksi: onko tilanne ennustettavan lohduton? Eräässä vastauksessa 
kommentointiinkin: “Eipä sitä ole paljoa tehtävissä”. Katsotaanpa miten ongelmat rat-
kaistaisiin vastaajien mukaan:



15
Pieni puukello 4-2004

EU:n musta lammas näyttäisi olevan uskollinen laumanjohtajalleen: tehokkaim-
maksi keinoksi kuntatalouden parantamiseksi nähtiin EU:n tarjoamat rahoitus-
mahdollisuudet! Sitä, onko valinnan taustalla maatalouspoliittinen kannanotto 
vai rationaalisesti nähty viimeinen mahdollisuus, emme kommentoi. Kyllä kai 
maakunta saattaisi tosiaan tarvita erityisspesiaalitukiaisia erityisen routaisen ja 
kivisen maa-aineksen vuoksi. Ja kuten aina, yhteen ongelmaan on miljoona 
keinoa. Tässäkin kyselyssä äänet hajaantuivat ratkaisukysymyksen kohdalla 
enemmän kuin ongelmia koskevassa kysymyksessä. Toiseksi eniten ääniä sai 
palvelujen ostaminen yksityisiltä yrittäjiltä, 3) kunnallisveron korottaminen, 4) 
investointien lykkääminen ja 5) joku muu. Osakuntalaisten omia ehdotuksia 
ratkaisuksi oli yritystoiminnan lisääminen (ja näin työpaikkojen ja verorahojen 
kasvattaminen) sekä muuttoliikkeen kääntäminen maakuntaan päin järkevien 
kannustimien avulla. Eräällä vastaajalla oli lyhyesti sosioekonominen kaava laske-
mista pelkäämättömille: “Työpaikkoja -> Paluumuuttajia -> Verorahoja”. Voisiko 
kaavan kuitenkin ajatella myös: Paluumuuttajia -> Työpaikkoja -> Verorahoja? 
Käännetyn kaavan musta puoli on tosin akateemistakin ihmistä usein kiusallisesti 
haittaava vaiva, jonka yksi äänestäjistämme lausuu julki sanoin: “ Heti paikalla 
muuttaisin P-Karjalaan, jos hallussani olisi toimiva liikeidea.” Luovuutta ja 
rohkeutta emme voi kauhalla vaatia, jos sitä lusikalla on annettu. Kuntayhty-
mien toiminnan tehostaminen nähtiin myös eräänä vaihtona Kainuun maakun-
tavaltuuston malliin (“tekemättä kuitenkaan samoja virheitä kuin nämä”). 
Kuntayhtymien etuina olisivat päällekkäisten toimintojen vähentäminen ja palve-
luiden yhteistuottaminen. Valtion aktiivisempia toimia penättiin ikärakenteen ja 
työttömyyden hoitamiseen. Valtio voisi kannustaa Pohjois-Karjalan yritysmaail-
maa avustusten ja helpotusten avulla. Verorahojen pysyminen kunnassa on myös 
yksi huolenaihe valtion suurta kouraa ajatellen. Muistakaahan nyt, te kaukaa 
viisaat osakuntalaiset, suunnata joululahjaostoksille Pohjois-Karjalaan! Ei kan-
nata käydä ostamassa sokeria Venäjältä, nekin rahat ovat hyväksi kotikunnalle!

Puukellon toimitus kiittää osakuntalaisia jälkiviisaasta poliittisesta aktiivisuudesta 
- silläkin uhalla, että äänestäjät saattoivat olla valikoidusti aktiivisia nuijan heilut-
telijoita. Liene turha sanoakaan, ettei ongelmien ruotimista enää tarvita: jaamme 
kohtalaisen konsensuksen tästä. Haaveilun sijaan tarvitsemme ratkaisukeskeistä 
rohkeutta. Osakunnan seuraavalla pullakahviretkellä Arkadianmäellä voitaisiinkin 
siirtyä suoraan operatiivisiin aiheisiin, kuten esimerkiksi “Olisiko mahdollista, 
että eduskunta alkaisi ostaa pullansa leipomo Tsupukasta?”

Miia Seppänen

G
allup
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ri Ennen muuttoani Englantiin mieleeni oli piirtynyt jokseenkin stereotyyppinen 
kuva vihreiden niittyjen, valkoisten lampaiden ja idyllisten vanhojen pubien 
maasta brittisarja Emmerdalen tyyliin. Keväinen kotikaupunkini Milton Keynes 
oli kuitenkin toista maata, ellei peräti mannerta.

Eihän sitä liikoja olisi pitänyt odottaakaan 1960-luvulta lähtien Lontoon lähelle 
rakentuneesta Tampereen kokoisesta asutuskeskittymästä. Jo lentokentältä saa-
puessa huomioni kiinnitti kaukaa kaupungin keskeisin maamerkki. Oli kuin ho-
risontin hämärään olisi ilmestynyt Lapin maisemista tuttu lumipeitteinen tunturi. 
Poroihin ei kuitenkaan tarvinnut pelätä törmäävänsä - kyseessä oli Euroopan 
suurin sisälaskettelukeskus Xscape.

Myöhemmin, suuren muovikuplan sisälle päästyäni ihmettelin aikani keinomäessä 
laskettelevien brittien innostusta. Huvi ei ollut kovin halpa, eikä rinne erityisen 
haastava, maisemista nyt puhumattakaan. Tosin se oli varmaa, että tätä riemua 
eivät Englannin aina niin epävakaiset sääolot pääsisi pilaamaan. Etäisesti mieleen 
tuli Vuokatin hiihtoputki, joka tämän virityksen rinnalta vaikutti lähes järkevältä 
hankkeelta.

Keskustan painajainen
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Ensimmäisinä viikkoina saarivaltakunnassa manailin brittien 
liikennejärjestelyjä. Vasemmalla puolella ajaminen oli kokemattomalle kuskille 
painajaista, eikä sitä helpottanut paikallisten mieltymys mitä erilaisimpiin 
liikenneympyröihin. Niitä oli siroteltu jokaiseen risteykseen ja välillä suoralle 
tiellekin. Kaupungin verkkomallinen tiestö oli suunniteltu yhdistämään 
muuten hyvin eriytynyt kaupunkirakenne helposti ratin takaa lähestyttäväksi. 
Valitettavasti joukkoliikenteen kehittäminen oli suunnittelupöydällä jäänyt 
sivuraiteelle.

Toisin kuin liikenneympyrät, parkkeeraaminen keskustassa ei nostattanut 
otsalleni hikihelmiä. Keskustan avointa tilaa hallitsivat laajat parkkialueet sekä 
massiivinen ostoskeskus mk:center (mk = Milton Keynes). Mielestäni nimi 
190 kaupan kompleksille oli hyvinkin sopiva, ostoskeskus nimittäin oli lähes 
yhtä kuin kaupungin keskusta. En löytänyt sen ulkopuolelta muita kauppoja, 
kahviloita tai pubeja. Ravintolapalveluilla oli oma kompleksinsa ostoskeskuk-
sen läheisyyteen kasvaneessa ruokamaailmassa, jossa olisin voinut nauttia 
lähinnä eri ketjujen tarjoamasta purtavasta. 

Ainoa neljääkymmentä vuotta vanhempi elementti keskustassa oli mam-
muttimaisen ostoskeskuksen sisään suojeltu 150-vuotias tammi. Upea puu-
vanhus tuntui olevan väärässä paikassa, vaikka arkkitehti olikin varannut 
sille runsaasti tilaa. Kaupungin historiattomuus tuntui käsin kosketeltavalta. 
Äärimmilleen viety toimintojen eriyttäminen oli selvästi syönyt tilaa ihmisten 
kohtaamiselta. Vaikka kaupunki oli nuori, olin odottanut löytäväni sen 
sydämestä jonkinlaista sykettä.

Asuin itse kaupungin laidalla yhdessä sen kasvaessaan nielaisemista 13 histo-
riallisesta kylästä ja vältin parhaani mukaan keskustassa käyntiä. Huomasin 
onnekseni myöhemmin, että kaupunkikuvaa hallitsevan keinotekoisen ostos-
maailman ulkopuolella on sittenkin rosoa ja sykettä. Viitenä päivänä viikossa 
paikalle levisi elämäniloinen ja rähjäinenkin tori, jonka kojujen edessä sain 
hyvällä omallatunnolla maistella rasvaisia ranskanperunoita, tinkiä tuotteista 
ja kohdata toisia ihmisiä.

Anu Heikkilä
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HEIMON HELMI

Elä itke heimon helmi, 
kaunis kansasi valio. 
On sinun elosi tähden, 
vuoksi kaikkein kallehimman, 
kauan kuoltu ja eletty 
vuosissa tuhatluvuissa. 

Elä vaivojas valita, 
uusi polvi, päällimmäinen. 
Valossa sinä vaellat, 
maailmassa mahtavassa. 
Mennehet on maan sisässä 
alla jalkojes jalojen. 

Elä heimoas häpeä, 
itseäsi ainakana. 
Aina kun sinä kävelet, 
kävelevi heimon henki. 
Aina kun sinä älyät, 
onpi heimosi hereillä. 

Olet taidolla taottu, 
valikoitunut valohon, 
liian kallis kuolemahan, 
ennen aikasi tuloa. 
Vältä tietä tuonelahan, 
vältä keinoin kaikkinaisin. 

Elä menneitä murehi, 
tulevia viel’ vähempi! 
Nyt on aikasi elohon, 
vuoro tehä tehtäväsi; 
nouse nuori nostamatta 
suuntasi jo suunnittele! 

* Väinämöinen *

NITSIN LAULU

Nyt on aika Nitsin laulun, 
rodun rohkean runojen. 

Laji tehtiin taivahassa 
ylimmiksi ihmisiksi 
taivon kantta kantamahan, 
aurinkoa auttamahan, 
kuuhutta kulettamahan, 
taivoa tähdittämähän. 

Vaskesta taottiin tuolla, 
taivon kantakalliolla, 
kilkuteltiin kuun valossa 
muodoltansa mahtavaksi. 

Siinä mahtava makasi 
aloillaan alasimella. 
Eipä henkihin heränny, 
saanut sielua sininen. 

Tuuli jäinen tuuditteli 
pimeästä Pohjolasta. 
Jumalamme sen julisti 
sieluksi sinirotuisen. 

Siitä nousi nostamatta, 
jalan kahden korkealle. 

Eipä tyytynyt tupaansa, 
ylhäiseen olotilaansa. 
Siellä taivahan sinessä 
ylvähät yliotukset 
salamoin sotia käyvät, 
valokaarin vainosia. 

Vene saapui taivon äärtä, 
tietä tähtien terävä.
Hohti tähtenä sinisnä, 
valokiilana valaisi, 

K
ul
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sylkien sinisavua 
haavoista hajotetuista. 

Pursi taivosta putosi, 
kaaren kaltevan katolta. 
Maahan murskaksi menevi, 
hylky halkesi, hajosi. 

Suli sirpaleet sataiset 
vuoreksi valottomaksi. 

Sieltä nous’ sinirotuinen 
purresta pudotetusta 
jalan kahden kankahalle 
metsäisehen manterehen. 
Sanovi sanalla tuolla: 
“Tämä maa on tutkimatta, 
aukio asuttamatta, 
viholliset viiltämättä, 
olennot opettamatta, 
vaan en taida toimeen tulla, 
näillä auvoilla avuilla, 
pilvimaiden piirtehillä.” 

Rotu itseään isonti 
sopivammaksi sotahan, 
vaikeuksissa voittamahan, 
kylmässä koluamahan, 
tuulessa tutisevassa, 
meren hyisen hyrskehissä: 
Silmät säihkyvät säkenet, 
pimeässä pilkottavat, 
tuolta temmattiin tulesta, 
hiilloksesta hiipuvasta. 
Kourat kaari-kynnelliset; 
ne on korpilta kopattu, 
raatolinnulta revitty. 

Kiiltohampahat kiteiset 
kalvakkaista kallioista 
särjetyistä sirpaleista. 

Säilyi vaski maan valio, 
teräs taivahan tasoinen, 
rakenteena rikkumatta 
jumalien jatkehena. 

Kesti vuosia tuhansin, 
kului kaudet ja katosi. 
Kansa kasvava kohosi 
yli maiden, manterien. 

Löytyipä vakainen vuori 
tuolta keski-manterelta. 
Siihen syntyi Suuripäinen, 
suuri johtaja sujahti. 

Kutsuvi kokohon miehet, 
laittoi urhot laivoihinsa, 
laivat jo veti vesille, 
työnsi aavoille alukset. 

Kohtasi Kironin kansan 
niemellä nimettömällä. 
Siellä söivät suoliansa 
alhaiset aliotukset. 

Nousi maihin mahtikansa, 
pahan paikan puhdisteli. 
Nitsin niemehen perusti, 
Valtion Valakivehen. 

* Väinämöinen *
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The Very Best of Elämä
Kiistely siitä, vaikuttavatko ihmisen elämään enemmän geenit ts. luontoäiti 
(nature) vai ympäristö ts. kulttuuri (nurture), on yhä tieteessä jatkuvaa arkea. 
Mitä pidemmälle kouluttaudumme, sitä enemmän Nurture saa selitysarvoa 
elämänvalinnoissamme. Sitä vähemmän hyväksymme elämäämme rajoittavia ja 
pakottavia, mutta luonnollisia, seikkoja. Kulttuurimme rikkaudesta kielii seuraa-
vaksi esitetty havainnollistus, jossa näiden kahden voiman taistelu avautuu eri-
tyisen herkällä tavalla. Vaikka laulu kuuluukin: “Ei ole suuntaa tiellä kohtalon”, 
valotan Teille kuinka kauniin sulassa sovussa, toinen toistaan täydentäen, tyypil-
lisen julkishahmon elämässä, nature ja nurture vievät kohtaloa eteenpäin ja 
vieläpä tiettyyn suuntaan. 

Nature

Synny tuntemattomaan työläisperhee-
seen köyhälistölähiössä.
 
Sekoile seksisuhteissa,

Juo itsesi melkein hengiltä.

ikäänny. 

Nurture

Nouse nuorena lavalle, laula ja 
menesty.

hae palstatilaa “Olen niin onnellinen, 
eronnut, toivoa täynnä, väsynyt” 
otsikoilla, yritä tehdä comeback, 
epäonnistu siinä, syytä levy-yhtiötä 
väärästä soundista, rääy kapakoissa ja 
kauhistuta.

Kärsi alkoholismia nuhruisessa mat-
kailuvaunussa. Juo rahasi, talosi ja 
mikä pahinta -

Mene naamioituneena lähiökapakan 
laulukilpailuun ja häviä paikalliselle 
amatöörilaulajalle. Ala popsimaan 
nappeja ensin piristyäksesi, sitten 
rauhoittuaksesi. Aja itsesi velkakiertee-
seen, tule levy-yhtiössä huijatuksi, 
menetä lapsesi huumekierteeseen,
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Ole liian vanha saamaan lapsia ja

Heilastele mafian tai presidentin kanssa, 
tai sakkolihaikäisen nobodyn tai yli-ikäisen 
miljönäärin kanssa.

Kuole,

aloita hyväntekeväisyys.
Ole poliittinen ääniripustin vaaleissa.

Nouse vuosien jälkeen kohudokumen-
tissa haudasta nousseen näköisenä ja 
kerro tarinasi. 

saat hienot hautajaiset - huomattavasti 
loppuelämääsi surkeuteen suhteutettuna 
ihmiset syövät hautajaisissasi paremmin 
kuin sinä vuosikymmeniin. Elämästäsi 
ja tuotannostasi tehdään graduja, cover-
biisejä ja the very best of levyjäsi myydään 
säännöllisin aika ajoin. Levyjen kansissa 
on kuva pöhöttynyttä aikaa edeltävistä 
kasvoistasi.

In memoriam Laila, Rauli, Irwin, Elvis ja muut
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en OSA 3: WORDS, DON´T COME EASY, TO ME. HOW CAN I FIND, A 

WAY, WORDS…

Kreikkalainen näkee kulttuurissa tapahtuvat nykytanssinomaiset piirteet ärsyttävinä, 
vaikka ja kun teos esitetään miten tahansa, koska esitys kuvaa aina joko siihen tehtyä 
musiikkia tai musiikki ilmentää sen, mitä teoksen pitäisi tarkoittaa tai esiintyjillä asus-
teet ja ilmeet joko yhdessä tai erikseen ovat teoksen ymmärtämisen kannalta oleel-
liset tai esityksessä liikkeet ovat tarkkaan järjettömän pitkään harjoiteltuja vartalon 
vääntöjä tai liikkeet ovat sillä, tuolla, tällä kuuluisalla tai joillakin noilla nimekkäillä 
yhdistelmillä tehtyjä tai esitys kehutaan ja on erittäin hyvä, kun kokonaisuuden 
tekijänä on tunnettu tai tunnettuja henkilöitä tai ...

Mielikuvituksen taide, mahtava kreikkalainen asioiden yksinkertaistamisen taito. 
Ihmiset ovat tavanneet muutamia kertoja salissa tanssien villisti jokainen omassa 
tilassa, annettujen sanojen mukaan, jotka ovat antaneet kullekin omat impulssinsa 
tämän jälkeen liikkua niin kuin itsestä tuntuu...

Siirrytään Hakaniemen torille, mielessä käy hetken se, että vaatteet voisivat olla 
yhtenäiset, kaikilla kirkkaan punaiset riekaleiset mekot. Tämä yhteneväisyys ei tässä 
haittaa, koska sen ei ole tarkoitus kuvata , eikä se myöskään kuvaa mitään. Se aloit-
taa tanssin musiikin tahdissa, kenestä sillä hetkellä eniten siltä tuntuu. Sitä, mitä 
musiikki on, ei ennalta tiedä kuin yksi. Liikkeet, liikkeiden kesto, kasvojen ilmeet, 
tulevat siitä tunteesta, mikä tanssijalla on. Tanssija ei tiedä etukäteen, miltä seuraa-
vaksi tuntuu, mikä liike tunteesta syntyy vai syntyykö mitään liikettä, koska ei tar-
vitse liikkua, jos siltä ei tunnu. Kun tanssija haluaa pois tästä liikkuvasta patsaasta ja 
antaa vuoron toiselle, jollekin äsken paikallaan seisovista muista ihmisistä, hän kos-
kettaa tätä ja ottaa hänen paikkansa paikallaan olijana. Syklistä liikettä tunteessa, kai-
killa oma hetkensä ja tilansa liikkua eikä mitään tiedä ennalta, vain yksi tanssijoista 
näyttää puhuvan kaikille ajoittain hiljaa ja lempeästi. Kohta kaikki liikkuvat, mutta 
eivät ajaudu kauaksi toisistaan. Ensimmäisen tanssijan heti aloituksen jälkeen kaikki 
tapahtunut, on ollut kreikkalaisen mielestä taidetta syvimmällä tunteella...

Nauttiminen suunnattoman hetken sanan tuomasta mielikuvasta, että on hilut ran-
teessa.

Kreikkalaisilla ei ole vapaa-aikaa.

-Sigrid-™

Kreikkalainen
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Toiminnanohjaajan palsta
Monikulttuurisuus on onnea. 
Onneksi neljä vuotta ulko-
mailla ei mennyt turhaan, 
ainakin hokasin tuon yhden 
asian! Nyt palattuani Suomeen 
ja istuessani luokkahuoneessa 
suomalaisen enemmistön 
kanssa tajuan sen, miten tylsää 
oikeasti on, jos kaikki ovat 
samasta kulttuurista. 
Voidaanhan tietenkin väittää, 
että suomalaisetkin jakautuvat 
eri kulttuureihin, että oma 
kasvuympäristömme kulttuuri 
muovaa meistä omanlaisi-
amme. Kuitenkin uskallan 
esittää, että maailmalla suurin 
osa meikäläisistä käyttäytyy 
kovin samalla tavalla. 

Kulttuuriinhan katsotaan kuu-
luvan arvomaailma ja myös se, miten hahmotamme maailmaa. Kieli on 
tärkeä osa kulttuuria. Moni uskookin, että lukemalla maan kirjallisuutta 
oppii parhaiten ymmärtämään sen kulttuuria. Loogisuus on tärkeää, mutta 
mikä harmillisinta, oma käsitys loogisuudesta ei olekaan toisen kulttuurin 
edustajan käsitys. Oma loogisuuden tajuni hävisi kai, kun katselin hulluja 
ranskalaisia ajamassa noin 8-kaistaista, Riemukaaren ympäri menevää katua. 
Autoja poukkoili sieltä sun täältä, eikä kukaan ajanut omalla kaistallaan. 
Ihmettelin, miten Pariisissa voi edes olla lommottomia autoja. Eipä niitä 
paljoa ollutkaan. Myös monikulttuurinen työpaikka on haaste sinänsä. 
Ajankäsityskin kun on kulttuuririippuvainen. Bahamalla busseilla ei ollut 
aikatauluja (tai oli mutta kukaan ei käyttänyt niitä), minkä voisi kuvitella 
hermostuttavan useita, jos kyseinen käytäntö tulisi Suomeen. Kuitenkaan 
missään muualla bussiyhtiö ei ole tarjonnut parempaa palvelua: kävellessäni 
bussipysäkille Nassaussa, olin noin sadan metrin päässä pysäkistä, kun bussi 
pyyhälsi ohitseni ja jäi ihmetyksekseni odottamaan minua! Kuski tervehti 
iloisesti ja kyyti maksoi dollarin, vaikkei kuskia näyttänyt edes kiinnosta-
van, maksoinko vai en. Lisäksi sain nauttia koko matkan reggaesta Radio 
Suomen ja uutisten sijaan. Yllättävää oli myös se, että tuntemattomat vierus-
toverit puhuivat toisilleen. Tullessani Suomeen tunsin halua puhua kaikille, 
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joka paikassa, mutta onneksi huomasin jo parin viikon päästä, ettei se ollut 
soveliasta. Tuntemattomillehan ei jutella, paitsi muutaman drinksun jälkeen. 
Tai kiusaantuneesti selvin päin. Näin mustavalkoisesti asiat eivät tietenkään 
ole, mutta mielestäni kaikki suomalaiset voisivat viettää vuoden tai pari 
erikoiskurssilla Bahamalla tai esimerkiksi Jamaikalla, jossa ainakin itse 
aion viettää eläkepäiväni. Näen jo mielessäni ne loputtomat Pina Coladat, 
loputtoman reggaen soiton ja ne rannat sekä Sean Paulin... Niin, tällä 
erikoiskurssilla opittaisiin höpöttämään turhia ja sanomaan “Ya mon”, mikä 
on tietenkin Jamaikan ja muun Karibian seudun slogan. Ajatushan on 
muutenkin varsin houkutteleva näin erittäin harmaassa Suomessa, jonka 
katukuvasta löytyy enää harva hymyilevä hahmo. Toivottavasti ensi vuoden 
budjettiin löytyisi Jamaika-määräraha. Sitä odotellessa hahmotan teille, rak-
kaat karjalaisen kulttuurin ystävät, osakuntamme tapahtumia:

Paljon onkin jo syksyn mittaan tapahtunut osakunnallamme: fuksitapahtu-
mat ehkä tärkeimpänä ovat kunnialla hoidettuja, kiitos kovasti raatavien fuk-
simajureiden! Kaikkien olisi syytä muistaa myös Abi-infokiertue tammikuun 
2005 alussa, jonne kaikki sukkelasanaiset ja muutkin ovat lämpimästi ter-
vetulleita. Fuksitkin, rohkeasti mukaan! Sarvijuhlat olivat lokakuun lopussa, 
nuo kuuluisat juhlat leppoisten savolaisten kera. Sarvi ei kai tälläkään kertaa 
tyhjentynyt, joten jatkossakin voimme viettää kyseistä juhlaa. Praasniekat 
13.11. olivat tietenkin aivan fabulous. 
Syksy on vielä pullollaan upeita tapahtumia, tulossa mm. vaalikokous 23.11., 
kansanedustajatapaaminen 30.11. pikkujoulut 3.12, itsenäisyyspäivä 6.12.. ja 
toivottavasti myös iki-ihanat Daamarit 27.11.. Ei kai tässä muuta voi enää 
sanoa. Kannattaa olla karjalainen. Ja käydä osakunnalla. Ja säästää rahas-
toon, että pääsee Jamaikalle.

Liisa Multanen
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* Varakuraattori: Ilkka Pölönen

* Taloudenhoitaja: Laura Sutinen

* Isäntä: Tuure Kiviranta (kevätkausi)

* Emäntä: Veera Vestman

* Sihteeri: Lauri von Wright

* Tiedotussihteeri: Atte Waenerberg

* Maakuntasihteeri: Janne Waris

* Fuksimajurit: Johanna Ursin & Antti Saarelainen

* Kv-sihteeri: Tuula Pirinen

* Kulttuurisihteeri: Sari Vartiainen

* Liikunnanohjaaja: Ilmari Määttänen

* Laulunjohtaja: Anna Dannenberg

* Pienen Puukellon päätoimittaja: Annika Jaatinen

* Pienen Puukellon toimitussihteeri: Kalle Sissonen

* Kappalainen: Janne Waris

* Nettivastaava: Jussi Litja

* Osakuntaneuvoston jäsenet: Janne Waris, Johanna Ursin, Jussi Litja,

                                  Annika Jaatinen
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               Jussi Litja ja Atte Waenerberg
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                  Henriikka Simola, Heidi Tikka, Katja Vauhkonen,

                  Kaisa Vääräniemi ja Riitta Meriala (kevätkausi)
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