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Nauru pidentää ikää ja huumorintajuiset 
sairastavat vähemmän, sanotaan. Hyvä vitsi 
kääntää suupielet hymyyn ja saa meidät 
nauramaan. Joskus vitsailu on kuitenkin 
loukkaavaa: kuolemalla vitsailua kutsutaan 
mustaksi huumoriksi, ja arvokkaille asioille 
naureskelua mauttomaksi. Nauru saattaa siis 
myös lyhentää ikää.

Mille sitten saa nauraa? Onko mautonta 
tehdä pilaa uskonnosta, vähemmistöistä, 
kuolemasta tai ulkonäöstä? Välillä tuntuu 
siltä, että stand up -koomikot rikkovat 
jokaista hyvän maun rajaa, tai että mustaa 
huumoria viljelevät vitsailevat kuolemasta 
kuin parhaasta ystävästään. Mauttomaksi 
huumoriksi kutsutaan usein vitsejä, jotka 
koskevat jollain tapaa tabua aihetta. Sellaiset 
vitsit leimataan usein rasistisiksi, alentaviksi 
tai siveettömiksi. Hyvä koomikko käyttää 
kuitenkin tabuja hyväkseen: tällainen mauton 
huumori on usein hyvä keskustelunavaus 
vaikeisiin aiheisiin.

Huumori, jota pidän negatiivisella tavalla 
mauttomana, on kulttuurisidonnaista. Huu-
mori on negatiivisesti mautonta silloin, jos 
kertojan ja kuuntelijan huumorintajut eivät 
kohtaa, eli jos huumori ei synny samassa 
kulttuuripiirissä, josta huumori (tai sen 
tyyli) on lähtöisin. Amerikkalaisilla ei ole 

eurooppalaista ironiantajua. Eurooppalainen 
itseironia saattaa heistä vaikuttaa synkältä ja 
jopa itsetuhoiselta, ei kuitenkaan hauskalta. 
Tässä suhteessa me suomalaiset, ja etenkin 
itäsuomalaiset, olemme osa Eurooppaa.
 
Samaisen kulttuuririippuvaisen mautto-
muusrajan ylittivät myös Muhammed-
pilapiirrokset. Karikatyyrit ja täydellinen 
(jopa silmitön) lehdistönvapaus ovat osa 
länsimaista kulttuuria. Ne ovat oivia aseita 
kritikoidessamme poliittisia päättäjiämme, 
länsimaisia uskonnollisia johtajia tai 
nauraessamme ranskalaisten ylimielisyydelle 
ja italialaisten mammanpoikamaisuudelle. 
Astumme kuitenkin välittömästi heikoille 
jäille, kun meidän kulttuuripiiristämme 
lähtöisin oleva satiiri iskee toisen kulttuurin 
kimppuun. Tässä tilanteessa täytyy olla 
erittäin hienotunteinen. 

Vaikka huumori saa yleensä hyvälle tuulelle 
tai rikkoo jännitystä ja tabuja, on huono 
huumori pahimmillaan erittäin satuttavaa 
ja vahingollista. Vitsailua ei kuitenkaan pidä 
pelätä. Ei ainakaan silloin, kun kirjoittaa 
Pieneen Puukelloon.

Vankilatuomiota odotellessa,
       Matti Nykänen

19. marraskuuta 2006

Pääkirjoitus
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Ystävät, osakuntatoverit,

On tapahtunut Osakuntaa syvästi kos-
kettava asia: kunniainspehtorimme, emeri-
tusprofessori Erkki Kaukovirta on poistunut 
keskuudestamme. Syvä osanottomme hänen 
omaisilleen niin Osakunnan, inspehtorin 
kuin allekirjoittaneen taholta.

Erkki Kaukovirta oli puutarhatieteen pro-
fessori ja toimi Karjalaisen Osakunnan 
inspehtorina vuosina 1985–1996. Vuonna 
1996 hänet valittiin kunniainspehtoriksi. 
Kaukovirran yksittäisistä Osakuntaan 
liittyvistä toimista mainittakoon suhteiden 
uudelleen lämmittäminen Korporaatio 
Vironian kanssa, jonka toiminta alkoi 
virallisesti uudelleen vuonna 1989.

Erkki Kaukovirta siunattiin praas-
niekkapäivänä 18.11. Osakunnan emäntä 
Maiju Suhonen ja allekirjoittanut olivat 
viemässä Osakunnan viimeistä tervehdystä 
kunniainspehtorillemme.

Ja Q:n pimeästä puolesta. Tämän lehden 
teemana on nauru. Kerrottakoon siis 
tässä yhteydessä mahdollisesti huvittava 
anekdootti kuraattorinne muinaisilta 
fuksi- ja apuisäntäajoilta. Vuoden 1996 
inspehtorinvaihtokaronkassa, jossa Erkki 

Kaukovirta jätti Osakuntamme inspehtorin 
tehtävät (ja tilalle tuli Dennis Bamford), 
allekirjoittanut tuli tarjoilemaan snapsia 
väistyvälle inspehtorille. Tuloksena oli 
jotakuinkin seuraavanlainen keskustelu (jos 
joku läsnä ollut muistaa paremmin, niin 
allekirjoittanutta saa oikaista asiasta):

 - Saako teille olla lisää snapsia?
 - Onko teillä yleensä tapana teititellä 
ihmisiä?
 - Tuota... kyllä. Sellainen tapa tarttuu 
armeijan harmaista. Emmekä ole tehneet 
sinunkauppoja.
 - Me Karjalaisessa Osakunnassa olemme 
sinut keskenään. Minä olen Erkki...

Ja hän ojensi kätensä epävarmalle ja 
ihmettelevälle apuisännälle, joka oli odottanut 
Osakunnan ja akateemisen maailman 
nokkimisjärjestyksessä paljon korkeammalle 
edenneeltä henkilöltä hieman toisenlaista 
käytöstä.

Tämä pieni tapaus opetti hieman 
tiukemman instituution palveluksesta 
äskettäin vapautuneelle paljon Osakunnasta, 
karjalaisuudesta ja myös akateemisuudesta. 
Osakunnan ei ole tarkoitus olla vakava paikka. 
Kiitos sinulle, Erkki.

Olavi Dannenberg





Seniorin palsta

Meitä, Karjalaisen Osakunnan senioreita 
osallistui neljä Karjalan Liiton ja 
Tverinkarjalaisten ystävät ry:n 
matkalla Tverin Karjalaan 28.8. - 
2.9.2006. Matkanjohtajana toimi 
seniori Tapio Mustonen.

Öisen junamatkan jälkeen 
majoituimme Tverissä Hotel 
Turistiin. Sen huoneita kunnostettiin 
paraikaa, koska eri huoneiden taso 
osoittautui hyvin kirjavaksi. Söimme 
hotellin ruokasalissa, pöytiin 
tarjoiltuina, Tverissä oloaika-
namme maittavat ateriat.

Tverin kaupunki on 
perustettu jo vuonna 1135, 
ja sen katedraali on yli 600 
vuotta vanha. Asukkaita 
kaupungissa on noin 
600 000. Toisen puolen 
arkkitehtuuri on vanhaa ja 
toisen neuvostoaikaista. 
Venäjä ja Saksa taistelivat 
viime sodassa keskellä 
kaupunkia, ja saksalaiset 
hävittivät oman puolensa 
p e r ä ä n t y e s s ä ä n . 
Tverissä on jonkin 
verran teollisuutta ja 
h a l l i n t o ke s k u k s e n a 
paljon virastoja, myös kulttuurilaitoksia on 
useita. Siellä sijaitsee myös Tverin alueen 
kulttuuriautonomian toimisto.

Vierailimme 1990-luvulla perustetussa Pyhän 
Katariinan luostarissa. Luostarin johtajatar, 

Äiti Juliana, on suomalainen. Luostarissa 
on 30 nunnaa. Illansuussa 
meille oli järjestetty ohjelmaa 
eräässä kulttuuritalossa. 
Ryhmä naisia lauloi iloisia sekä 
tunnelmallisia tverinkarjalaisia 
lauluja. Toinen ryhmä, 
joka oli inkeriläinen, lauloi 
suomalaisia iskelmiä omalla 
tyylillään. Molemmat laulu-
ryhmät ovat esiintyneet 
myös Suomessa.

Seuraavana aamuna (29.8.) 
matkasimme linja-
autolla kohti 
karjalaiskyliä. Mai-
sema oli tasaista, 

enimmäkseen ke-
sannolla olevaa 
viljelysmaata, pu-

sikkoa ja nuorta 
metsää. Jokia näkyi, ei 
järviä. Kylät koostuivat 
värikkäistä puutaloista, 

joiden ikkunanpielet ja katonreunat oli 
taidokkaasti koristeltu.

Spirovan piirin Kozlovan kylässä 
majoituimme koulun rouva rehtorin kotiin. 
Talo pihapiireineen oli tutun karjalainen: 
puutalo pitsisomistein, edessä aidattu 
kukkatarha, takana suuri hyötypuutarha, 
vajoja ja sauna. Eläinsuojat ja käymälä olivat 
suorassa yhteydessä taloon.

 

Matka Tverin karjalaisia tapaamaan

Paula Olsoni





vieressä, jonka jälleenrakentamisesta kyläläiset 
kertoivat haaveilevansa. 

Matkamme jatkui pitkin 
kapeaa hiekkatietä Mik-
šinoon, joka kuuluu 
Lihoslavin piiriin. 
Isäntäväkemme otti 
meidät vastaan upean 
vehnäle ipäkranss in 
kera. Siitä mursimme 
kimpaleita syötäväksi 
– ystävyyden merkiksi. 

Emäntämme oli tällä kertaa läheisen kolhoosin 
eläinlääkäri ja isäntä venäläinen, joka oli töissä 

Lihoslavissa. Emän-
tämme puhuma karjala 
oli huomattavasti liu-
dentuneempaa kuin 
edellisen emännän, 
jonka mies oli myös 
karjalainen.

Kylän kulttuuritalolle 
oli järjestetty tee- ja 
piirakkapidot, jossa oli 

tarjolla kaali- ja omenapiiraita. Kylän naiset 
esittelivät itsensä karjalaksi. Oli riemullista 
kuultavaa, kun he nauraen korjailivat toistensa 
kieltä ja lisäsivät asioita. Meille esiintyi myös 

kylän kanteleyhtye, 
joka on esiintynyt Suo-
messakin. 

Aamulla 1.9. saimme 
osallistua ensimmäisen 
koulupäivän juhlal-
lisuuksiin. Vanhemmat 
seurasivat ohjelmaa 
seinänvieriltä puutar-
hasta poimitut kukka-
kimput käsissään. Oli 

lausuntaa, laulua (opettajatkin lauloivat) ja 
puheita. Tunnelma oli juhlallisen iloinen.

Matkalla Tveriin poikkesimme Lihoslavissa 
torilla ja tutustuimme museossa Tverin 

karjalaisten historiaan. He kun ovat 

Iltapäivällä kokoonnuimme kylän kirjastoon. 
Kirjastonhoitaja kertoi kylän olevan piirinsä 
karjalaisuuden keskus. 
Sinne ihmiset tuovat 
karjalankielisiä kirjoja, 
joita he olivat piilotelleet 
neuvostoaikana. Rehtori 
kertoi koulun olevan 
yks i to i s ta luokka inen , 
ja että alaluokilla 
opetetaan karjalaa 
halukkaille. Karjalankielen 
opettajat koulutetaan 
Lithoslavin kaupungissa. Koulusta voi siirtyä 
yhdeksänneltä luokalta ammattikouluun tai 
lukioon.

Tverinkarjalaisten ystävät 
ry:n varapuheenjohtaja 
Tapio Mustonen luovutti 
kaksi kolmensadan eu-
ron stipendiä kahdelle 
Petroskoissa karjalaa ja 
suomea opiskelevalle nuo-
relle. Hän luovutti myös 
kirjastolle laukullisen yh-
distyksen kustantamia Tverin karjalaiset 
-kirjasia. Paikalliset asukkaat pitivät kaikki 
esittelyt meille venäjäksi. Tulkkimme mukaan 
ihmiset ovat tottuneet virallisissa yhteyksissä 
käyttämään venäjää – 
karjala taas on kotikieli.

Iltaohjelmana oli sau-
nominen mustassa kyl-
vyssä. Sauna oli muuten 
kuin meillä, mutta kiuas 
oli valtava lieriö ja laude 
neliö sen vieressä sekä 
seinät mustat. Löylyt 
saunassa olivat hyvät, ja sen 
päälle nautittiin illallinen 
puutarhan ja kanalan antimista.

Seuraavana aamuna (31.8.) osallistuimme 
tsasounassa koulutyön aloittamisen siunaus-
tilaisuuteen. Pieni pyhäkkö sijaitsi suuren, 
erittäin huonossa kunnossa olevan kivikirkon 





tulleet näille seuduille Suomen Karjalasta 
1600-luvulla. Tverissä ostimme makeisia, 
alkoholijuomia ja paljon pellavakankaita. Juna 
Helsinkiin lähti lauantain 2.9. puolella.

Vaikutelmat:
o  kova into elvyttää karjalankieltä ja               
    -kulttuuria, ihailtavaa
o  elävät vaatimattomasti, mutta   
    terveellisesti luontaistaloudessa,                  
    kylissä saasteettomasti
o  TV on, kännykkäverkkoa ei
o  surkeinta on suuri työttömyys ja alkoholin   
    käyttö

Seuraavan seniorin palstan 
kirjoittajaksi on haastettu     

Tapio Mustonen

“Se on ihan fifty-sixty miten käy.”

“Jokainen tsäänssi on mahdollisuus!”

 “Elämä on laiffii.”

-Matti Nykänen osoittaa kielipäätä,

 siinä missä Seppo Rätykin:

 “Atlantaan lähtiessä päätin, että en p-----e 

puhu koko matkalla englannin sanaa - suomella 

on pärjättävä.”





Raja-Karjala oli lähes Uudenmaan 
kokoinen alue Laatokan 
pohjoispuolella. Hallinnollisesti 
Raja-Karjalaan kuului Salmin 
kihlakunta, joka sisälsi kuusi 
kuntaa: Impilahti, Korpiselkä, 
Salmi, Soanlahti, Suistamo ja 
Suojärvi. Vuosisadan vaihteessa 
alueella oli 35000 asukasta ja 
talvisodan syttyessä lähes 60000. 
 Suomalaiset kiinnostuivat 
Raja-Karjalasta autonomian ajal-
la etsiessään suomalaisuuden 
juuria. Alueelta löydettiin Ka-
levalan kehto: ortodoksista 
uskoa tunnustavia, karjalan 
kieltä puhuvia runonlaulajia 
ja karhunkaatajia, karjalaista 
rakennusperinnettä jne. Raja-Karjala joutui 
myös venäläisten huomion kohteeksi 
erityisesti sortovuosien aikana. Venäläiset 
perustivat alueelle venäläisiä kouluja ja 
venäläistivät ortodoksisen kirkon toiminnan 
(venäläisen papiston nimittäminen, 
slaavinkieliset jumalanpalvelukset, juli-
aaninen kalenteri). Sortavalasta johdetut 
“kareliaanit” perustivat suomenkielisiä 
yksityiskansakouluja. Varsinainen “taistelu 
Karjalasta” käytiinkin perusopetuksen jär-
jestämisessä. Venäläistämistoimien tuloksena 
rajakarjalaisten lapsista jo puolet kävi 
venäläisissä kouluissa toisen sortokauden 
lopulla. 
 Suomen itäraja vuosisadan 
vaihteessa muistutti sodanjälkeisen Suomen 
länsirajaa, jossa rajan pinnassa asuvilla 
on ollut mahdollisuus liikkua naapurin 
puolelle ja omaksua mieleisiään vaikutteita. 
Rajaseudulla, etenkin Salmissa, Suojärvellä 

sekä osittain Impilahdella ja Suistamolla 
rajalinja ei erottanut väestöä Venäjän 
puoleisesta Aunuksesta. Alueet muodostivat 
tiheän kontaktikentän. Kiinteitä yhteyksiä 
täydensi tiivis sukulaisverkosto, sillä avioliitot 
rajakarjalaisten ja aunukselaisten välillä olivat 
yleisiä. Joinakin vuosina jopa viidenneksessä 
Suojärven ja Salmin avioliitoista toinen 
aviopuolisoista oli Aunuksesta. Myös väestön 
puhuma karjalan kieli sekä ortodoksinen 
uskonto lujittivat yhteyttä. 
 Vilkkaaseen liikkumiseen ra-
jan yli liittyi väistämättä myös laajaa 
salakuljetusta. Sen estäminen kahden 
tulliaseman pienellä henkilökunnalla oli 
täysin mahdotonta. Virtelän tullipäällikön 
toteamus vuosisadan vaihteessa kuvaakin 
viranomaisten kannalta lähes epätoivoista 
tilannetta: “varsinkin praasniekkojen aikana 
viina virtaa rajan yli kuin kosken virta... 
tarvittaisiin joka 100 metrin päähän vartijat, 

jotta rajaa pystyttäisiin tehokkaasti 

Raja-Karjala
Janne Waris





valvomaan...”. Salakuljetus lisääntyi eri-
tyisesti ensimmäisen maailmansodan 
aikana. Sodan köyhdyttämään Aunukseen 
kelpasi kaikenlainen tavara elintarvikkeista 
kankaisiin. Aunuksesta puolestaan tuotiin 
varsinkin hevosia. Esimerkiksi Leppäniemen 
tullipäällikön mukaan vuosien 1916–1917 
vaihteessa kolmessa kuukaudessa yksistään 
Suojärven kautta salakuljetettiin Suomeen 
yli kolmetuhatta hevosta, jotka kaupattiin 
eteenpäin pääosin Korpiselän markkinoilla. 
Suomen itsenäistyminen sulki rajan vasta 
vuonna 1918.
 Bolshevikkivallankumouksen levi-
äminen Aunuksen Karjalaan sai aikaan 
pakolaisaallon Suomeen vuosina 1919–21. 
Suurimmillaan Raja-Karjalassa oli yli 3000 
aunukselaista. Näistä noin 2000 jäi  pysyvästi 
asumaan alueelle. Pakolaisten sopeutumisessa 
Raja-Karjalaan ei ollut suuria 
ongelmia, sillä tulokkaat 
tunnustivat samaa uskoa ja 
puhuivat samaa karjalan kieltä. 
Osa oli tavallaan paluumuuttajia, 
sillä monella pakolaisperheellä 
jompikumpi aviopuolisoista 
oli syntynyt Raja-Karjalassa ja 
avioitunut Aunukseen. 1920-
luvulla Raja-Karjalan väestö piti 
edelleen yhteyttä sukulaisiinsa 
Aunuksen Karjalassa. Suo-
jeluskunnat, etsivä keskuspoliisi 
ja yleisesikunta käyttivätkin 
hyväkseen rajakarjalaisten ja 
pakolaisten asiantuntemusta 
Aunuksen olojen selvityksessä. 
Vasta 1920-luvun kuluessa 
yhteyden pito rajan toiselle 
puolen vähentyi. Tähän vai-
kutti rajanvartioinnin te-
hostuminen molemmin puolin. 
Lisäksi Neuvostoliitto pyrki 
tyhjentämään raja-alueet alku-
peräisestä väestöstä. Näin Raja-Karjalan väki 
vasta pakon edessä alkoi kääntyä Suomen 
suuntaan. 
 Raja-Karjalan kääntymiseen Suomeen 
päin vaikutti myös liikenneyhteyksien 

parantuminen. Erityisesti rautatien 
rakentaminen Karjalan radalta Matkaselästä 
Suojärvelle 1920-luvun alussa merkitsi 
käännekohtaa Raja-Karjalan historiassa. 
Radan valmistumisen jälkeen v. 1922 
Suojärvi teollistui ja siitä muodostui 
Suomen suurimpia sahateollisuusalueita. 
Metsäteollisuuden nousukausi 1920-luvulla 
toi puolestaan Suojärven koskemattomat 
metsävarat yrittäjien tietoisuuteen. Suojärven 
radan varteen syntyi nopeassa tahdissa 
toistakymmentä suurta ja keskisuurta sahaa. 
Syntyi “Suojärvi-kuumeena” tunnettu ilmiö. 
Sen seurauksena Raja-Karjalaan tuli vuosittain 
kymmeniä tuhansia metsätyöntekijöitä 
kaikkialta Suomesta. Suojärvestä kehittyi 
Karjalan Klondyke, jossa sahateollisuuden 
loivat muut kuin Suomen suurimmat 
puunjalostusyhtiöt.

Vuosi 1939 oli 
koko karjalaisen 
heimon his-
toriassa kään-
nekohta. Ennen 
talvisodan syt-
tymistä evaku-
oitiin lähes kaikki 
Viipurin läänin 
r a j a s e u t u j e n 
a s u k k a a t . 
P o i k k e u k s e n 
muodosti ns. 
Hyrsylän mutkan 
ja eräiden muiden 
Suojärven kylien 
siviiliväestö, joka 
jäi venäläisten 
vangeiksi sodan 
alkupäivinä. Sel-
vää vastausta 
vaille on jäänyt 
se, miksi 1800 
ihmistä jätettiin 

evakuoimatta. Suojärveläiset siviilivangit 
saivat elää omilla tiloillaan helmikuun 1940 
alkuun saakka. Venäläisten suurhyökkäyksen 
alkaessa vangit siirrettiin Interposolkan 

ja Kaimaojan vankileireille. Toukokuun 

Lieksan evankelis-luterilaisen seurakunnan 
kirkkopuistossa sijaitsevan ortodoksisen 
tsasounan syntyhetket ajoittuvat vuoteen 
1769. Tsasouna on näin ollen Suomen vanhin, 
jumalanpalveluskäytössä oleva ortodoksinen
pyhäkkö.





lopulla 1940 suojärveläiset siviilisotavangit 
luovutettiin takaisin Suomeen.
 Jatkosodan aikana rajakarjalaiset 
pääsivät palaamaan takaisin kotiseuduilleen, 
mutta kesällä 1944 asuinalueet piti luovuttaa 
jälleen Neuvostoliitolle. Siitä lähtien 
rajakarjalaiset ovat asuneet siirtolaisina Kanta-

Suomessa. Rajakarjalainen maa-talousväestö 
sijoitettiin maanhankintalain sijoitus-
suunnitelman mukaisesti pääasiassa Pohjois-
Karjalaan, Pohjois- ja Etelä-Savoon, Kainuuseen 
ja Pohjois-Pohjanmaalle. Teollisuustyöväki 
puolestaan hakeutui Kymenlaakson ja Keski-
Suomen teollisuusalueelle. 

Janne Waris 
piirtäjänä Juhani Laine, oik. yo. Eteläsuomalainen osakunta

Lähde: Tapio Hämynen Genos 69(1998), s. 2-12, 44-45
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Ensiksi arvoitus: Mikä on se, joka vaihtaa 
väriä, ei joskus maistu miltään tai on muuten 
vaan kehnoa. Joku ei sitä tajua, joku vähän 
liiankin hyvin ja kaikkien treffikumppanien 
tulisi omata sitä. Se alkaa h:lla, loppuu i-
kirjaimeen ja siinä on seitsemän kirjainta. 
Vastaus: huumori. 

Tämän alkukevennyksen jälkeen haluan 
huomauttaa, että huumori voi olla myös 
vakava aihe. Näin siksi, että aion seuraavan 
kolmen kappaleen aikana tarkastella huumoria 
kolmesta näkökulmasta: huumorin henki, 
historiallinen huumori sekä tiede ja huumori. 
Jako on hyvä, sillä moni muukin luonnollinen 
asia voidaan jakaa näihin kategorioihin (kuten 
koti, uskonto tai taiteet). Aloitan huumorin 
hengestä, joka toteutuu vitsien kautta:

Vitsit ja kaskut - huumorin hengen 
toteutuminen ja sen kolme tasoa

Vitsit ja kaskut ovat keino, jolla huumoria 
voidaan kuljettaa paikasta toiseen. Tekniikka 
on sama kuin muusikolla, joka kuljettaa 
musiikkia nuottipaperiden ja -vihkojen 
viivastoilla. Siis: luetaan pari riviä ääneen, 
ja huumori vapautuu ja leviää ympäristöön. 
Hegeliä  sivuten voimme todeta, että vitsi 
olemassa an sich, mutta tullessaan toteen, 
sen henki purkautuu toteuttaen omaa 

ideaan, eli huumoria. Jokaisella vitsillä on siis 
paikkansa ja roolinsa historian näyttämöllä, 
mutta ne odottavat henkensä täydentymistä 
ja toteutumista.

Lisäksi huumori voidaan jakaa (kuten 
musiikki Enzio Forsblomin  mukaan) kolmelle 

eri tasolle: on vitsin kehittelijä, joka 
kirjoittaa jutun paperille. Sitten on 
taiteilija (tai amatööri), joka lukee 
omalla vitsinkerrontatyylillään kaskun 

yleisölle. Tässä taiteilija yrittää jäljitellä 
vitsin kehittelijän toiveita ja ajatuksia siitä, 
millaisella äänenpainolla tai nopeudella vitsi 
pitää lukea. Kolmanneksi vitsi on olemassa 
vain hetken humoristisena ilmiönä ja 
äänenä. Kuulijan korvat vastaanottavat, aivot 
tulkitsevat sen ja huulet (ehkä) nauravat sille. 
Näin vitsi on yhtä aikaa kolmen eri osapuolen 
tuotos: vitsin kirjoittajan, tulkitsijan ja 
yleisön. Kasku on myös olemassa kolmessa 
eri olomuodossa: musteena paperilla, äänenä 
lausujan tulkitsemana sekä ajatuksena eli 
ideana.

Vitsin henki on siis huumori, mutta vitsillä on 
myös muoto. Yleensä vitsit, kuten klassisen 
musiikin suuret merkkiteokset, jakautuvat 
kultaisen leikkauksen mukaisesti kahteen 
osaan: kehittelevään ja huipentavaan. 
Kehittelevä osa antaa vitsille kontekstin, säätää 

kuulijan ajatukset tiettyyn tilanteeseen. 

Huumorista
Matti Nykänen





Huipentava osa vapauttaa huumorin, se 
paljastaa vitsin luonteen ja saa kuulijan 
nauramaan. Kehittelevä osa on tärkeä myös 
siksi, että se antaa vitsille luonteen: onko 
kyseessä blondivitsi, vähemmistövitsi, lapsille 
suunnattu vitsi tms.?

Jos vitsien molemmat osat (varsinkin 
kehittelevä) ovat laadukkaita ja tasapainossa 
toisiinsa nähden, voidaan vitsin hengen 
vapauttamisella tienata jopa rahaa: stand 
up -komiikkaa esitetään yhä laajemmin 

myös täällä pohjolassa, 
huumorikonsultit ja -
pedagogit opettavat 
t y ö n t e k i j ö i t ä 

nauramaan 
itsel leen. 
M y ö s 
v i i k o n 

katsotuin elokuva 
perustuu komiikkaan ja 

huumoriin, ja toisaalta yksi 
1900-luvun lopun kirjallisuuden klassikoista, 
Kilon poliisi, keikkui pitkään myyntitilastojen 
kärjessä. Kilon poliisi on lisäksi yksi eniten 
siteeratuimmista suomalaisen kirjallisuuden 
teoksista.

Huumori ja vitsit elävät ajan mukana (tosin 
vitsien ja huumorin huipentava osa on 
pysynyt samana jo vuosisatoja, vrt. Mihail 
Bahtin), ja näistä eri ajan ilmenemistä 
voidaan huumorin kehitys jakaa eri 
tyylikausiin. Tässä tutkimuksessa keskitymme 
kansallisromanttiseen huumoriin: 

Huumorin tyylikaudet - 
kansallisromantiikka

Huumorin yksi ulottuvuus liittyy eri 
kansallisuuksiin: ainakin meillä suomalaisilla 
on ollut tarve todistaa paremmuutemme 
suhteessa muihin kansallisuuksiin (etenkin 
ruotsalaisiin). Toisaalta olemme luoneet 
humoristisia ja mauttomia stereotyyppisiä 
piirteitä naapureistamme, toisaalta 
asettaneet itsemme moraalisesti ja älyllisesti 
korkeampaan asemaan: suomalainen 
voittaa aina! Ruotsalaisia taas voi kuvailla 
hölmöiksi, pinnallisiksi, rikkaiksi ja tietenkin 
homoseksuaaleiksi. Heidän onnettomalle 
sotahistorialleen nauretaan, ja samalla 
jokainen m e i k ä l ä i n e n 

t ietokonenörtti 
nostetaan Linnan 

kuvaamien soti-
laiden veroisiksi 

sankareiksi. 

Kun kansallisia 
“huumoreita” 
v e r r a t a a n 
t o i s i i n s a , 
l ö y d e t ä ä n 
“ h y v ä n 
h u u m o r i n ” 

edustaja sekä 
“huonon huumorin” 

lähettiläs, toisin sanoen huumorintajuttomin 
kansa: britit ovat huumorintajuisimpia, 
saksalaiset vetävät tässäkin suhteessa pohjat. 
Seuraavana kaksi esimerkkiä saksalaisesta 
anti-vitsistä: “Öisin on kylmempi kuin ulkona” 
(Nachts ist’s kälter als draußen) tai “Jalkaisin 
matka on lyhyempi kuin yli vuorten” (Zu 
Fuß ist’s kürzer als über’n Berg). Enempää 
esimerkkejä ei liene syytä antaa. Syy huumorin 
huipentavan osan heikompaan kehittymiseen 
Saksassa johtuu siitä yksinkertaisesta seikasta, 
että saksalainen kansallisromantiikka keskittyi 
1800-luvulla kaikkiin muihin taiteenaloihin 
paitsi huumoriin.





tutkimusta edustavat mm. venäläinen 
kirjallisuudentutkija Mihail Bahtin tai filosofi 
Henri Bergson . Bahtinin ote on historiallinen: 
hän vie lukijan keskiajan naurun äärille 
Francois Rabelais’n tekstien avulla, ja keskittyy 
näin ollen vitsien kehittelevään osaan. 

Bergson taas on kirjoittanut oikean oppikirjan 
jokaiselle koomikon uraa haaveilevalle. Tiede 
pyrkii siis sekä ymmärtämään huumoria 
että selittämään sitä. Bergson luo kehykset 
onnistuneelle, eli ideaalille huumorille: 
esim. “koomista voi olla kaikki sellainen 
muodottomuus, jota normaalirakenteinen 
ihminen onnistuisi matkimaan” tai 
“ihmiskehon asennot, eleet ja liikkeet ovat 
koomisia täsmälleen siinä määrin, kuin 
keho tuo mieleemme pelkän koneiston”. 
Tarkkaavainen lukija huomaa, että Bergsonin 
analyysissä ovat ensiaskeleet huumorin 
etabloitumiselle. Pian tiede määrää meille 
sen, mikä on ja mikä ei (ole hauskaa).

Huumoria tutkitaan myös kvantitatiivisesti: 
Suomessa yksi alan ehdottomista 
kärkinimistä on psykologi Paavo Kerkkänen 
, joka on pyrkinyt mittaamaan poliisien 
huumorintajua. Kerkkäsen tutkimus oli 
suurmenestys kotimaisella tasolla, sillä kaikista 
ennakkoasenteista huolimatta Kerkkänen 
todisti tieteellisesti, että poliiseilla on sittenkin 
huumorintajua! Tuloksia saattaa tosin 
vääristää se, että tutkimuksen kohderyhmässä 
oli pääosin pohjoiskarjalaisia poliiseja. 
Tutkimuksen sivutuotteina Kerkkänen on 
luonut ensimmäisenä Suomessa tieteelliset 
mittarit huumorintajulle ja tutkinut onko 
huumorilla yhteyttä työhyvinvointiin. 

Lopuksi

Huumori onkin siis loppujen lopuksi aika 
yksinkertainen asia. Lainatakseni erästä 
alle kymmenvuotiasta ajattelijaa, tiivistän 
huumorin olemuksen yhteen lauseeseen: 
“Huumori on sitä, että on kaakaot 
housussa.”

Brittejä taas on pidetty kansana, jolle 
huumorintaju on yksi aristoteelisista hyveistä. 
Vitsien huipentavan osan kehittäminen 
jatkuu edelleen, näin BBC:n komediaryhmät 
takaavat paikkansa huumorin edelläkävijöinä 
kaikkialla maailmassa. Pitkälle ovat 
päässeet myös yhdysvaltalaiset koomikot, 
mutta siellä kehitys on jäänyt Sitcom-
tasolle. Brittihuumorin erikoispiirteitä tai 
tuntomerkkejä on yritetty määritellä lukuisissa 
kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa, mutta 
turhaan. Itse tiivistäisin brittihuumorin 
kolmeen tärkeään piirteeseen: satiiri, tabujen 
rikkominen ja kielelliset nokkeluudet.

No entä pohjoiskarjalaiset? Onko heillä 
huumorintajua tai huumoria? Väitänpä, että 
tässä asiassa Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala 
lyövät kättä: huumori on savolaisen kieroa 
ja käänteistä, mutta lupsakkaa. Soitetaan 
suuta päin naamaa, mutta pidetään pilke 
silmäkulmassa. 

Tiede ja huumori

Tulevina tutkijoina on tässäkin 
osakuntajulkaisussa hyvä käsitellä tieteen ja 
huumorin suhdetta. Onko huumori yrittänyt 
vähätellä tieteen luomaa maailmankuvaa 
irvailullaan kuten kirkko jo vuosisatoja? Ei 
vaikuta kuitenkaan siltä, että huumorilla 
olisi mitään tiedettä vastaan. Päinvastoin! 
Huumorin tieteellistäminen nimittäin 
uhkaa huumoria luonnollisena ilmiönä: 
luomalla huumorintajulle ja huumorille 
tutkimuksen mittarit on vaarana se, että 
huumori jakautuu muiden taiteiden tavoin 
eliitin ja rahvaan tyyleihin: Kuopion yliopisto 
onkin perustamassa huumoritieteen laitosta 
puheviestinnän laitoksen yhteyteen, joka näin 
aloittaisi ensimmäisenä Suomessa huumorin 
kattavan tutkimuksen. Tutkittavat vitsit eivät 
onneksi ole savolaisia.

Käsittelemme kuitenkin tieteen tähän 
asti saavuttamat virstanpylväät. Tiede 
lähestynyt naurua a) kvalitatiivisesti ja b) 
kvantitatiivisesti. Huumorin kvalitatiivistä 





Suomettaren numerosta 32, vuodelta 1847 
löytyy runo: 

“Vielä suomesta sanelen, 
Kukun kurja kielestäni.”

“Taian miekin kurja kuolta’, 
Katketa’ katala raukka, 

Ennenkun on kurja suomi 
Vapaa ruotsin vallan alta, 

En taia’ polonen poika 
Nähä’ näillä silmilläni 

Kurjan suomen kunnioa, 
Hylkykielen hyötymistä, 

Emmekä me milloinkana, 
Omin voimin ollenkana, 
Pääse päälle peittehestä, 

Kävelylle kätkyestä, 
Rinnalle rikasten kielten, 
Valtakielten kumppaliksi, 

Kuin ei kuulle korkiammat, 
Suomen ruhtinat suloiset, 
Kurjan kielen kuikutusta, 

Suomen lasten ruikutusta.”

Runon alla on nimi Antti Puhakka

Suomen monikulttuurisuus ei ole yksin 
suomenruotsalaisten kosmopoliittien, 
kuten C. G. E. Mannerheimin, varassa - 
Karjalan Kannaksella oli kaksi venäläiskylää: 
Kyyrölä ja Raivola. Kun Viipurin lääni 
liitettiin muun Suomen yhteyteen 1812, 
venäläissyntyisistä talonpojista tuli tuli 
samalla Suomen suuriruhtinaskunnan 
kansalaisia. Venäjänkielisten osuus Viipurin 
läänin kaupunkilaisväestöstä oli tuolloin 30 
prosenttia, saksankielisten 14 prosenttia ja 
ruotsinkielisten 12 prosenttia. Loput olivat 

suomenkielisiä. Sanottiinkin: “Ein echter 
Wiburger geht auf allen Vieren!” (Oikea 
viipurilainen käy kaikilla neljällä.)

Autonomian aikana Suomeen muutti lisää 
venäläisiä sukuja. Eniten heitä asui Helsingissä 
ja Viipurissa. Esimerkiksi vuonna 1850 
venäjänkielisten osuus Helsingin kauppiaiden 
keskuudessa oli 40 prosenttia. (Stadin 
slangissa on yhä venäläisperäisiä sanoja: 
bonjata, hotsittaa, kniiga, lafka, mesta, safka, 
sapuska, snaijata, voda jne. Ja Koffin panimon 
perustaja Nikolai Sinebrychoff tuli myös 
Venäjältä.) Viipurin kauppiaista noin puolet 
oli venäjänkielisiä. Suomen itsenäistyessä 1917 
maassamme asui noin 6000 venäjänkielistä. 
Kannaksen Karjalan venäläisistä kertoo Jyrki 
Loiman kirja: “Muukalaisina Suomessa, 
Kaakkoisen Kannaksen kreikkalaiskatoliset 
venäläisseurakunnat kansallisena ongelmana 
1889-1939” sekä Heikki Hietamiehen “Nikolai 
Tasihinin yleinen sauna”.

Vuonna 2002 Suomessa asui 31 090 
venäjänkielistä. Niin kutsuttuja 

vanhavenäläisiä on nyky-Suomessa 

Monikulttuurinen Suomemme
Artturi Pakkanen





Alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan noudattamista 
valvova asiantuntijakomitea ilmoitti 
Suomelle, että se käsittelee venäjän kieltä 
Suomessa vanhana vähemmistökielenä 
riippumatta siitä, ovatko sen käyttäjät vanhaa 
vähemmistöä tai uudempia tulokkaita. Siitä 
ei ole epäilystäkään, että venäjä on vanha 
vähemmistökieli Suomessa.

Lapin yliopiston kansainvälisen oikeuden 
dosentin, erikoistutkija Lauri Hannikaisen 
mielestä Suomen venäjänkielisen 
vähemmistön tulee vaatia hallitusta 
asialliseen keskusteluun sen asemasta, etenkin 
kansainvälisten valvontaelinten suosituksista 
hallitukselle. Vähemmistöryhmällä on 
hyvät mahdollisuudet saada asemaansa 
parannetuksi. Toisaalta se, ettei millään alueella 
Suomessa venäjänkielinen vähemmistö 
muodosta numerollisesti enemmistöä tai edes 
huomattavaa vähemmistöä, asettaa rajoitu-
ksia venäjänkielisen vähemmistöryhmän ja sen 
jäsenten oikeuksien kehittämiselle. Samahan 
on tilanne romanien kohdalla. Eivät hekään 
ole päässeet lähellekään ruotsinkielisten 
etuoikeutettua asemaa.

Lähteet:

Hannikainen, Lauri: Lausunto 
Suomen venäjänkielisen väestön 
vähemmistöstatuksesta 2. 10. 2002

http://www.rusin.fi/venajankieliset_2002/
S u o m e n _ v e n a j a n k i e l i s e n _ v a e s t o n _

kysymyksia_FI.pdf

3000–5000. Suomen valtiovalta ei ole 
antanut virallista julistusta siitä, että 
maamme venäjänkielinen väestö tai sen 
niin sanottu vanha osa olisi etninen ja 
kielellinen vähemmistö Suomessa. Suomen 
hallitus ilmoittaa, ettei se halua laatia 
luetteloa virallisista vähemmistöistä. 
Suomenruotsalaisten asema ainoana 
etuoikeuksiin oikeutettuna väestöryhmänä 
voisi siitä kärsiä. Useimmat eurooppalaiset 
valtiot hyväksyvät vähemmistöoikeuksiin 
oikeutetuiksi vain niin kutsutut vanhat 
vähemmistöt. Useimmiten mainittu kriteeri 
on sadan vuoden oleskelu asuinmaassa.

Euroopan neuvoston 1990-luvulla 
hyväksymät uudet vähemmistösopimukset 
ja niiden valvontaelimet antavat tukea 
sille tulkinnalle, että vaikka kyseessä 
olevien sopimusten päähuomio on 
vanhojen vähemmistöjen oikeuksissa ja 
perinteisissä vähemmistökielissä, ei jonkin 
vähemmistöryhmän jakautumiselle vanhaan 
ja uuteen osaan tule antaa ratkaisevaa 
merkitystä. Kansallisten vähemmistöjen 
suojelua koskevan puitesopimuksen 
noudattamista valvova neuvoa-antava 
komitea kehotti Suomen hallitusta 
keskustelemaan asiasta Suomen venäläisen 
vähemmistöryhmän kanssa. Tämä on erittäin 
huomattavaa. Katsooko Suomen venäläinen 
tai venäjänkielinen vähemmistöryhmä, että 
hallitus on aloittanut keskustelu ryhmän 
kanssa? Jos ei, mitä ryhmä aikoo tehdä? Jos 
se kokee, ettei hallitus antaudu todelliseen 
keskusteluun, ryhmän tulee informoida 
neuvoa-antavaa komiteaa.

“Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi.”
-Matti Nykänen





Mafioso vai lääkäri? Annika Jaatinen

Karjalaisen osakunnan vuotuisia 
Daamipäivällisiä vietettiin 10.11. Teemana 
oli epäilyttävästi 30- ja 40-luvun mafia. 
Syksyinen perjantai-ilta toi osakunnalle 10 
uteliasta daamia. Tämä on tyttöjen versio 
tapahtumista.

Pojat puikoissa

Osakunnan pojat alkoivat ilmeisesti 
suunnitella tämänvuotisia Daamareita jo 
lokakuussa. Teemaksi ilmoitettiin lopulta, 
Kummisetä -leffojen hengessä, 1930- ja 40-
lukujen mafia. Tyttöjen osalta Daamarit 
alkoivat vasta juhlapäivänä. Jokunen lienee 
yrittänyt hankkia teemaan sopivaa asua, 
mutta toisilla ei ollut juuri aikaa valmistautua 
koulu- tai työpäivän jälkeen.
 Meidän tyttöjen daamari-ilta alkoi 
Veeran luona Patolassa. Siellä tutustuimme 
toisiimme (Daamareihin osallistui mukavan 
paljon fukseja) ja etkoilimme pari tuntia, 
kunnes otimme suunnaksi osakunnan. Pojat 
olivat kuuden maissa vastaanottamassa meitä 
hyvinkin mafiosomaisissa vaatteissa. 

Maittavaa ruokaa ja mafiosopelejä

Alkuhäslingin jälkeen me tytöt pääsimme 
asettumaan pöytään. Pojat olivat kattaneet 

juhlapöydän klubihuoneeseen, mikä aiheutti 
tytöissä innostusta. Paikka kun tuntui 
lämminhenkisemmältä   illallispaikalta suureen 
saliimme verrattuna. Pian pöytään kiidätettiin 
jo salaatti ja alkuruokakeitto. Myöskin illan 
isännät kävivät toivottamassa vieraansa 
tervetulleiksi hassulla näytelmänpätkällä.
 Alkuruoka maistui tytöille ja 
pöytäkeskustelu kävi vilkkaana. Heti kohta 
yksi isännistä, Pekka, tuli pitämään meille 
mafia-aiheista tietovisaa. Kysymykset 
olivat ehkä liian kova pähkinä purtavaksi 
tytöille – vastausvaihtoehdoista huolimatta. 
Allekirjoittaneella ei ollut hajuakaan 
esimerkiksi siitä, kuka Kummisetä-kirjan 
on kirjoittanut. Lopulta vastaukset saatiin  
kuitenkin paperille ja kolme daamia selvisi 
tasapistein voittoon.
 Emme taitaneet ehtiä laulaa edes 
lauluja, kun pääruoka saapui jo nenämme 
alle. Pääruoka koostui herkullisesta 
naudan ulkofileepihvistä, riisikakkusesta 
ja punasipulista. Kasvissyöjille pojat olivat 
loihtineet herkullista vuohenjuusto-
perunagratiinia.
 Ennen jälkiruokaan pääsemistä oli 
vuorossa ehkä illan kinkkisin ohjelmanumero: 
mafiosopeli. Tytöille jaettiin henkilökohtaiset 
roolit, mafioso, lääkäri, poliisi tai kansalainen. 

Rooleja ei saanut paljastaa muille, vaan 





esim. poliisien tehtävänä 
oli selvittää mafioson 
henkilöllisyys. Rooleissa 
toimittiin ’yöllä’ eli 
meidän piti sulkea 
silmämme ja teeskennellä 
nukkuvaa. Rooli kerrallaan 
heräsimme pelinjohtajan 
pyynnöstä ja toimimme. 
Esim. mafiosot päättivät 
kenet surmaavat, seuraa-
vaksi lääkärit koittivat 
miettiä kenet oli tapettu 
ja kuka piti pelastaa jne. 
’Aamulla’ kaikki heräsivät 
ja keskustelivat mafiosojen 
henkilöllisyydestä. No, pelissä 
meni aikaa ja älynystyröitä oli 
pakko hieroa. Kaksi mafiosoa 
selvisivät aivan loppuun saakka 
ja onnistuivat lahtaamaan kaikki 
– ehkä he olivat niin kiltin näköisiä, 
ettei kukaan tohtinut epäillä heitä?
 Mafiosopelailun jälkeen 
päästiin viimein maistamaan 
jälkiruokaa. Kahvin kanssa oli tarjolla 
herkullista rahkatorttua. Täytyy 
myöntää, että illan ruoat veivät kielen 
mennessään. Tuskin yksikään daami 
lähti näiltä Daamareilta nälkäisenä tai 
pahalla mielellä.

Vallilaan kävi juhlijoiden tie

Osa illan isännistä ja daameista lähti vielä 
jatkoille osakunnan sulkeutumisen jälkeen. 
Monikaan tuskin yllättyi, että ensiksi 
matkamme johti Marian helmeen. Sen 
jälkeinen jatkopaikka oli kuitenkin hieman…
erikoinen. Lähdimme nimittäin Vallilaan 
erään daamin kotiin istuksimaan. Puoliltaöin 
osa porukasta suuntasi vielä pahamaineiseen, 
Mäkelänkadulla olevaan Mustaan härkään. 
 Kävi miten kävi, kaikilla tuntui 
kuitenkin olevan hauska Daamari-ilta. Ruoka 
maittoi ja ilta meni nopeasti. Siitä täyttyy 
kaikkien daamien puolesta kiittää Jussia, 
Tuurea, Ilkkaa, Teemua, Pekkaa ja Miikkaa!



Karjalaisen Osakunnan kakkos-
juhlia Praasniekkoja vietettiin 
jälleen lauantaina 18. marraskuuta 
osakunnalla. Juhla alkoi cocktail-
tilaisuudella, jolloin juhlijat 
siemailivat alkumaljoja osakunnan 
lehtihuoneen kauniilla vihreillä 
design-tuoleilla. Itse juhla alkoi 
lippujen saapumisella juhlasaliin, 
jonka jälkeen kuraattori 
Olavi Dannenberg lausui 
tervehdyssanat. 

Praasniekkoja juhli tänä vuonna 
osakuntalaisten kanssa runsas 
joukko muidenkin tahojen 
edustajia: Seniores Careliensesia 
ry:tä edusti entinen kuraattori Olli-
Pekka Lehikoinen, ja myös osakunnan viime 
kesäisen maakuntaretken isännät Kiteeltä 
olivat tulleet kunnioittamaan juhlaamme. 
Kiteeläiset vieraamme toivat tullessaan 
ehtaa Kiteen Kirkasta, joka oli kuitenkin 
täysin laillisesti tuotettua. Virolaisen 
ystävyyskorporaatio Korp Vironian edustajat 
olivat myös jälleen mukana ja illan aikana 
ratkesivat myös osakuntamme mahdolliset 
vastavierailijat Viroon.

Praasniekat 18.11.2006
Anne Romppanen

Ruoka oli jälleen erinomaista ja 
sitä oli riittävästi. Karjalanpaisti, 
sienisalaatti, rosolli ja kar-
jalanpiirakat veivät kielen 
mennessään, ja santsiannoksia 
haettiin innokkaasti. Illan 
aikana saimme nauttia myös 
hienoista musiikkiesityksistä 
ja lisäksi lauloimme itse. 
Esityksestä vastasi Wiolin 
mieskvartetti, joka esiintyi 
kolmen kappaleen verran. 
Janne Waris piti puolestaan 
kappalaisen saarnan, joka tänä 
vuonna käsitteli karjalaisia 
juuriamme ja karjalan kieltä. 

Illan korkeakulttuuriseksi 
yllätysohjelmaksi paljastui Valion 
maitotölkkien kyljistä löytyneiden 
suomalaistaiteilijoiden hengentuotokset. 
Osakuntalaiset (kuka enemmän, kuka 
vähemmän vapaaehtoisesti) esittivät runoja 
ja lukivat maitotölkkien kylkiin painettuja 
ajatuksia. Eniten hilpeyttä herätti Tommy 
Tabermannin ajatus: ihminen tulisi haudata 
paikkaan, jota hän on elämänsä aikana eniten 
suudellut.

Jälkiruokana nautimme suussa sulavia 
uuniomenoita ja vaniljakastiketta. 

Salamyhkäinen varjotoverineuvosto 
jakoi myös diplominsa, jotka tänä 
vuonna menivät mm. osakunnan 
positiivisimmalle henkilölle, sekä 
naiselle, joka ei koskaan kadota mitään. 
Tämän jälkeen poistuvat liput salista 
Karjalaisten laulun saattamina ja 
juhlijat siirtyivät lehtihuoneen kauniille 
vihreille design-tuoleille. Jatkoille 
ihmiset siirtyivät ensin kuka minnekin, 





mutta illan lopulla useat meistä kuitenkin 
löysivät itsensä Hämäläisen osakunnan 
vuosijuhlien jatkoilta.

Kus uallot Luadogan vuorih lyöy,
kus Imatran veit rajut raugei,
kus Pieline vuaroin juurie syöy,
siit muas miun silmäni augei,

siel kišain lapsenna järven rannoil,
siel muatah tuattoni kuuzikon kannoil,

siel, sielbä rindani syttyjä, ah,
sai lembehki leimahtamah!

Siel rahvas se sitkie, ah, sitkie on, 
kuin vuahterin ladva nuori,

se kylläl vet suanuh jo itkie on,
vain vahva vet on kuin vuori,

se orjanna olluh on ounahan herran,
se vaivua nähnyh on toizen verran

kuin vel´l´et muut, – mut murdumatoin
viel leikkižä on, surutoin!

Se soittau viel yhä kanneldah,
midä lapsenna ainos kuulin,

da tuattoloin vanhoin laulejujah
viel viälläldelöy homeh-huulin;

da ukkozet astutah kalmiston yölöis,
da kerrotah mennehien kanzoin työlöis,

da neuvotah polvie nouzijua – 
opi, kuundele, Karjalan mua!

Da sielbä mie moistagi silmih sain,
kuin tuskis on rajan rahvas,

kuin kattšou se vel´l´eh kui vierahah vain,
käzi endizen keijozen kahvas,

kuin al se kauhakan vel´l´esvainon
viel ielleh ois vallas sen vaigien painon,

viel ielleh se itkis da kirskuo voi – 
mis loppu on itkulois?

Vain oigevuttas da oppilois
kuin armahindas sie hoijat,

ei hädiä mennehis muistilois,
ei voittua voi sinuo noijat!

Sie keväil kukkija vanha tuomi,
sie uuvestah yläh nouzija Suomi,
sie talvet kestäjä vanha kuuz,

sie Karjala vanha da uuz!

Karjala

Oheisen runon lausui Kappalainen 
Janne Waris Karjalaisen osakunnan 
praasniekoissa. Sen on kirjoittanut Arvi 
Jännes ja Aunuksen murteelle sovittanut 
Iivo Härkönen.

Itä-Karjalan murreopas, Äänne- ja muoto-
oppia, tekstejä, sanastoa, Sivut 26-27
Hakulinen Lauri, Kalima Jalo, Uotila T. E. 
(toim.) Otava, Helsinki, 1942









Tuure Kiviranta

Hei kaikille ja muillekin! 

Syyslukukausi alkaa olla pulkassa ja 
luntakin on maassa, ainakin silloin tällöin. 
Osakunnan tapahtumista vuonna 2006 
on enää muutama jäljellä. Jos en ole 
tulkinnut ihmisten reaktioita aivan väärin, 
on osakunnan tapahtumissa ollut syksyn 
aikana hyvä meininki. Fuksisitseillä oli 
mukavasti fukseja paikalla, ja he pääsivät 
sisälle pöytätapoihin ja tämän hetkiseen 
laulukulttuuriin. Sarvijuhlissa savolaiset 
toivat sarven takaisin, ja tunnelma oli 
ajoittain liiankin hyvä. Daamareiden 
viimeisessä suunnittelukokouksessa mieleen 
palasi, että tämä osakuntatouhuhan onkin 
hauskaa. Daamareissa ruoka oli hyvää, ja 
ohjelma jonkin tasoista. 

Suosittelen muuten ostamaan viime 
Puukellossa ja sähköpostilistallakin 
mainostettuja osakunnan julkaisuja. Ne 
ovat hyvää luettavaa ja myös erinomaisia 
joululahjakäytössä. Tarkempia tietoja 
julkaisujen hankinnasta saa taloudenhoitaja 
Torviselta.

Lehden teemasta johtuen loppuun vitsi: 
Agronomi ja kaksi maatalous-metsätieteiden 
ylioppilasta olivat ravintolassa. Tarjoilija 
tuli kysymään: -mitä saisi olla? Agronomi 
vastasi: -pippuripihvi. Tarjoilija kysyi: -entäs 
vihannekset? Agronomi vastasi: -ne ottaa sen 
saman.

Muista nämä:

28.11. Vaalikokous

 6.12. Itsenäisyyspäivä

 9.12. Pikkujoulut

12.12. Kokous

!
“Kun sä lähdet hyppyyn, sä olet ihan yksin. 
Sä joudut siinä hyppyrinnokalla tekemään 
yksinäsi ihan omat ratkaisut. Sä oot siellä 
ylhäällä ihan up yours.”
-Matti Nykänen

“Aina ku mä hyppään ja pääsen siihen 
hyppyrin nokalle, niin mulle tulee sellanen 
“bon voyage” -tunne, siis että mä oon kokenu 
tän joskus aikasemminkin.”
-Matti Nykänen





Osakunnan vuosi
Matti Nykänen

Tuttu sanonta kuuluu näin: hauskanpito 
ilman alkoholia on teeskentelyä. Ja kuten 
kaikki tietävät, pätee tämä sanonta varsinkin 
opiskelijaelämään. Kävin osakunnan vuoden 
läpi Pekan blogin kautta halunani osoittaa, 
että pohjoiskarjalaiset opiskelijat ovat poikkeus 
sääntöön.

Daamarit
“Vuoden koomisimmat(?) juhlat on nyt 
sitten vietetty. Keittiön puolella oli ainakin 
hauskinta aikoihin ja toivottavasti pöydässä 
päästiin edes lähelle samoja lukemia.” 
“Juomatkin olivat hyviä: erityismaininta 
venäläiselle vodkalle, joka saatiin kuin 
saatiinkin juotua pois.”

Sarvijuhla
“[..]Toivottavasti sarven tarjoama nektari 
maistui edes juotavalta ... sinne sarven sisälle 
näet meni vähän kaikkea mutta ei paljon 
mitään. “
“Lauantaina miekkaa käyttivät kaikki 
muut paitsi laulunjohtaja. Hauskaa sitä 
kädessäpitäneillä kuitenkin oli, eli ehkäpä 
tässä oli kyse positiivisesta häpäisystä.”

Fuksisitsit
“Perjantaina vietettiin osakuntasyksyn 
ensimmäisiä pöytäjuhlia. Hauskat sitsit, 
täytyy myöntää.”
“Pöydissä nyt oli tietty aluksi aika hiljaista, 
mutta kun viini - tuo jumalten nektari - 
saapui viimein pöytään alkoi tunnelma ja 
keskustelun volyymi kasvaa.”

Fuksisuunnistus
“Perjantaina järjestettiin fuksisuunnistus. 
Siellä oli varmaan hauskaa. Kuulopuheiden 

perusteella ainakin rasteilla oli ollut hauskaa. 
Minullakin oli hauskaa, strukturalistisen ja 
pragmatistisen semiotiikan kanssa.”
“Fuksisuunnistuksen jatkot olivat aina yhtä 
ihanalla Hämäläis-Osakunnalla. Siellä oli 
hauskaa. Tequila!”

Fuksipique-nique
“Sunnuntaina pikniköitiin Suomenlinnassa 
fuksien kanssa. Mukava reissu, varsinkin kun 
tällä kertaa fukseja oli mukana enemmän 
kuin kolme. “

Senioripäivälliset
“Niin, viikonloppuna oli tosiaan tämmöisetkin. 
Hauskahkoa oli. Illan suurin heikkous olikin 
aivan liian pieni päivällistäjämäärä. “

Vappu
“Sunnuntaina sen sijaan alkoi tapahtua. 
Vallilassa oli vielä rauhallista - grillimakkaraa 
ja vähän juomista. Mantan lakituksessa 
tapahtuikin sitten kauheita, sillä kuohuviiniä 
oli kohtuullisesti liikaa.”
“Maanantaina Ullanlinnanmäellä oli mukavaa, 
mutta syömistä oli turhan runsaahkosti. 
Samppanja oli hyvää. Kuohuviiniä oli tällä 
kertaa tarpeeksi.”

Laskiainen
“Mäessä on aina mukavaa, jopa siinä määrin 
että vähän suurempiakaan kolhuja ei tunne.”
“Monia vahvuudeltaan erilaisia juomia kaatui 
mäkeen ja välillä myös kurkkuun.”

“Silti oli tosi hauskaa!”





KARJALAISEN OSAKUNNAN

102. VUOSIJUHLA

VANHAN YLIOPPILASTALON 

MUSIIKKISALISSA

LAUANTAINA 24.2.2007

KLO 18.30

Lisätiedot myöhemmin 

sähköpostilistalla ja nettisivuilla.

Ilmoittautumiset: kiti.poikonen@helsinki.fi

Kuraattori vaihtuu
“ [..] Senpä takia kuraattorinvaihto on aina 
erikoinen tapahtuma. En tietenkään voi 
puhua edellisten vaihtotapahtumien puolesta, 
koska en ole niissä ollut - mutta ainakin 
tämänvuotinen karonkka oli hieno.”

“Isännistö kuitenkin veti jälleen kerran itsensä 
tuiteriin. Isäntä itse näytti esimerkkiä. Niinpä 
suunnattiin jatkoille.”
“Jatkot olivat pohjalaisiksi yllättävän hyvät. 
Minulla ainakin oli hauskaa.”
“Loppuillasta ei ole muistikuvia.”

Pekan mainioon blogiin pääsee tutustumaan osoitteessa: 
http://blogit.helsinki.fi/jrj_kaos/index.htm

“Ehkä join, ehkä en, so not kunhan hyppy kulkee!” 
-Matti Nykänen TV-haastattelussa, kun häneltä 
kysyttiin joiko hän mäkiviikolla viinaa hotellissa.

Pohjois-karjalainen vastine Matin lausahdukselle:
“Lepäilen tai ryyppään” 
- Seppo Räty latautumisestaan ennen EM-kisoja Helsingissä 1994



Karjalan kunnailla
Jo Karjalan kumbuzil puut kukitah, 

jo Karjalan koivikot tuuhevutah . 
Kägöi kuldaine kukkuu, on mua lumetoin, 

viey sinne miun kaibavo pohjatoin. 
Mie tunnen siun vuaras da kai mäjet nua, 

da kaskinna kai on jo Karjalan mua. 
Da synkis da sankois nois salomais 

ken salmiloin suulois nygöi souvella sais. 
Jo moneh kerdahbo kierringi nois, 

mie Karjalan huoguja-hongikkolois, 
da vuaroil sen seizoin pall’ahin päin ; 
da Karjalan kaiken ies silmäzien näin. 
Da vuaroin harjoil noil ukkoloin luo 
miun nosti jo Karjalan korbi da suo, 

da siel mitä tunzin da kuulin da näin, 
dai siid igipäiväzeh kaibavoh jäin. 

Jo Karjalan kumbuzil puut kukitah, 
jo Karjalan koivikot tuuhevutah . 

Kägöi kuldaine kukkuu, on mua lumetoin, 
viey sinne miun kaibavo pohjatoin. 

Karjalan kunnailla, sanat Valter Juva 
Karjalankieliset sanat Iivo Härkönen





Puukellon toimitus toivottaa Puukellon toimitus toivottaa 
kaikille riemukasta joulua ja kaikille riemukasta joulua ja 

uutta vuotta 2007!uutta vuotta 2007!


