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“I’d like to drop my trousers to the world
I am a man of means (of slender means)”
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Pääkirjoitus

Huippu-urheilu tulisi kieltää. Siitä ei ole kuin haittaa. Nuoret ihmiset turmelevat ruu-
miinsa rikkomalla sen liian usein. Vaihtoehtoisesti ruumis pilataan douppaamalla 

liikaa.  Kaikista kamalinta on kuitenkin se, että  mieli pilataan iskostamalla siihen jo 
pienestä pitäen herttainen kuvitelma siitä, että urheilemalla voi elää ja sitä varten kan-
nattaa uhrata kaikki mitä uhrattavissa vain on. Maine ja kunnia se on mikä kannattaa. 
Suomalainen voittaa aina. Koulutuksesta tai mielen harjoittamisesta ei tarvitse välittää. 
Näin meillä sitten on kestettävänämme näitä nk. urheilujulkkiksia.

Julkisuudesta päästäänkin mediaan ja koko yhteiskunnan tasolle. Miksi urheilulla on 
yhteiskunnassamme niin valtavan suuri rooli? Tiedän kyllä, että urheilijoissa on mah-
dollista nähdä antiikin ihanteet rohkeudesta, kauneudesta ja niin edelleen, mutta eivätkö 
amatöörisarjat riitä näitä varten? Kaiken lisäksi nykyisiä huippu-urheilijoita ei voi usein-
kaan väittää kauniiksi tai sopusuhtaisiksi tai edes rohkeiksi. Turvallisuus on lähes kai-
kissa lajeissa vedetty niin överiksi, ettei vaarallisuudesta voida puhua. Ja kun huipulla 
rahaa tulee kuin roskaa, on jano menestyä niin suuri että kaikki pelaavat jotain vilunkia. 
Valtavaa lihaskimppua ei voi kukaan kutsua järin esteettiseksi kokemukseksi.

Kysyntää urheiluviihteelle lienee olevan, kun sitä niin paljon jokaisesta mediasta tarjo-
taan. Tai sitten nykyistä roskaa tuijotetaan ja seurataan, kun muutakaan ei ole. En usko, 
että kovinkaan montaa suuresti hetkauttaa mitä missäkin hiihtokisassa joka viikonloppu 
sattuu. Ketä kiinnostaa? Mikä näissä on panos? Se on täysin kuviteltua, että kyseisillä ki-
soilla olisi jotain merkitystä. Sama juttu kaikenlaisissa autokisoissa, tosin sillä erotuksel-
la, että niissä saattaa sattua hauskoja onnettomuuksia. Formulakisojen startit ovat tämän 
takia mielenkiintoisia. Ympyränajoa sen jälkeen ei enää jaksa. Jaksaako kukaan? Ehkä 
kyse on laiskuudesta: urheilua on helppo vain töllöttää ajattelematta sen kummempia. 
Kun on ensin ollut kahdeksan tuntia maailman tylsimmässä työssä – melkein kaikilla-
han on maailman tylsin työ – ei enää jaksa laittaa aivoja pyörimään katsomalla Teemal-
ta jonkin ajatuksia herättävän leffan tai dokumentin. Ehkä minullekin käy näin, mutta 
nyt olen esimerkiksi päätynyt hyppäämään Hesarin urheiluosaston järjestään yli, enkä 
ole päätöstäni katunut. Tyhjäntoimittajia kaikki sillä osastolla, ehkä koko urheilualalla. 
Tosin joskus on hienoa kuunnella asialleen omistautunutta jalkapalloselostajaa, mutta 
jalkapallo nyt onkin poikkeus tuuban seassa. Jalkapallo, tuo viheriöitten šakki. Sitä viih-
deteollisuus ei ole täysin nujertanut, vaikka välkkyvät mainostaulut kentän laidalla ovat 
ärsyttävin keksintö vähään aikaan. Sääntöjä ei onneksi ole muutettu TV:n takia. Ei video-
tuomareita, ei pallon liikkeen aistivia sensoreita maaliviivalla, ei uusia rangaistusmuo-
toja, ei kenttäkoon muutoksia ja niin edelleen. Jalkapalloa on yhä kiinnostavaa seurata, 
mutta pelaaminen itse on tietysti aina paljon hauskempaa.

Liikunta sinällään onkin elimellinen osa ihmisenä olemista. Kannustan kaikkia harras-
tamaan monenlaista liikuntaa! Olkoon se sitten kävelyä kaupungilla, lenkkeilyä Espoon 
perukoilla tai sählyä kerran viikossa Kumpulassa. Ajoittainen hulluttelukin sallittakoon: 
benjihypyt sillalta alas, kiipeily Norjan vuonojen rinteillä ynnä muu vähän sekopäisempi 
aktiviteetti. Liikunta on joka tapauksessa erittäin terveellistä ja hauskaa ajanvietettä kir-
jojen lukemisen vastapainona. Kaiken lisäksi se on äärettömän monta kertaa järkeväm-
pää kuin tuijottaa urheilua televisiosta. Kilpaillakin saa, sillä ihmisluontoon sekin taitaa 
kuulua. Mutta älkää hyvät ihmiset antako sen degeneroitua kansainväliseksi monen mil-
jardin euron viihdebisnekseksi!
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Hyvää kevään alkua osakuntalaiset ja 
seniorit!

Vuosi 2009 on pyörähtänyt osakunnalla 
kiireisesti käyntiin. Kun vuonna 2008 pu-
huttiin vain ja ainoastaan muutosta, nyt 
The Muutto on vihdoin ohi. Tammikuun 
puolen välin jälkeen tavarat siirtyivät Lii-
sankadulta Leppäsuonkadulle. Tämän jäl-
keen Liisankadulla pidettiin vielä huuto-
kauppa ja läksiäiset, nyt Liisankatu on jo 
taaksejäänyttä elämää.

Tästä eteenpäin Karjalainen Osakunnan 
tilat sijaitsevat Domus Gaudiumissa, tut-
tavallisemmin DG:ssä tai Leppätalossa. 
Tai Ilotalossa, rakkaalle lapselle on heti 
siunaantunut useampia nimiä. Mitä uu-
siin tiloihimme tulee, ne ovat hienot! Tois-
tan ehkä itseäni, mutta pakko sanoa tämä 
vielä kerran: uudet tilat ovat heränneet ai-
van hämmästyttävällä tavalla eloon, kun 
olemme ripustaneet taulut, ryijyt ja vaa-
kunat seinille ja sijoittaneet vanhat, upeat 
kalusteemme paikoilleen. 

Vaikka osakuntatila on maan alla, on se 
valoisuudessaan ja ilmavuudessaan aivan 
eri luokkaa kuin Liisankadun huoneisto. 
Kolme-neljä metriä korkeat huoneet ja 
hyvä valaistus tuovat komeat kalusteem-
me ja monesti melko tummat taulumme 
paljon paremmin esille. Arkkitehtoorisesti 
tilat eivät ehkä vastaa uutta ylioppilastaloa 
tai 1910-luvulla rakennettua Liisankadun 
kivilinnaa, mutta onko sillä väliä. Pääasia, 
että tilat ovat tarkoitukseensa sopivat ja 
kotoisat. Ja kyllä niihin betoniseiniinkin 
melko nopeasti tottuu.

Muutto on tehnyt siinäkin mielessä hy-
vää, että olemme päässeet eroon suuresta 
määrästä täysin turhaa tavaraa, jota Lii-
sankadulle oli vuosikymmenien saatos-

sa kertynyt. Vaikka uudet tilat ovat mel-
kein sata neliötä pienemmät kuin vanhat, 
osakunnilla ei ole ollut ongemia mahtua 
tavaroineen sinne. Miten mukavaa, että 
osakuntaa ei ole sisustettu pahvilaatikoilla 
tai epämääräisillä tavararöykkiöillä vaan 
kaikki tavarat on laitettu siististi kaappien 
sisään. Nyt kun varastotilaa on vähemmän, 
onkin toivottavaa, että tulevaisuudessa 
rikkinäisiä tulostimia, letkuttomia imurei-
ta tai parittomia kenkiä ei enää säilytetä 
osakuntatiloissa vaan ne viedään suorinta 
tietä roskakoriin tai kierrätykseen.

Ihan kaikkea tärkeää emme valitettavasti 
saaneet siirrettyä uusiin tiloihin. Suurek-
si suruksemme Karjalaisen ja Savolaisen 
osakunnan yhteinen juomasarvi katosi 
mystisesti muuton yhteydessä. Tuosta 
korvaamattoman arvokkaasta esineestä 
ei ole vuoden vaihteen jälkeen havaintoa-
kaan. Katoamisesta on tehty rikosilmoitus. 
Nyt voimme vaan toivoa, että sarvi palaa 
jossain vaiheessa takaisin kotiin. Näyttää 
kuitenkin siltä, että joudumme tänä vuon-
na muuttamaan sarvijuhlaperinnettä, kun 
juhlien päähenkilö on hukassa.

Toinen mystinen, muuton aikana esille 
tullut asia oli Liisankadun kellarikomero. 
Etsinnöistä huolimatta emme onnistuneet 
paikallistamaan tätä salaperäistä varasto-
tilaa. Vanhojen kaluste- ja inventaariluet-
teloiden perusteella kävimme läpi kaikki 
kellarikomeroon aikanaan sijoitetut tava-
rat. Lopulta totesimme, että kaikki siellä 
olleet taulut ja tavarat ovat tällä hetkellä 
joko osakuntatiloissa tai sijoitettuina maa-
kuntaan. Näin ollen ei ole oletettavissa, 
että jättäisimme Liisankadulle jälkeemme 
ainakaan mitään erityisen arvokasta kult-
tuuriperintöä.

Q:n palsta
Minna Varpiola
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Muuton, pakkaamisen ja purkamisen jäl-
keen osakunta on palannut hiljalleen ta-
kaisin normaaliin arki- ja juhlarytmiin. 
Olen itse juuri toipumassa loistokkaista 
vuosijuhlistamme. Voi kuinka mukavasti 
ilta (jos toinenkin) meni aina cocktailtilai-
suudesta sillikselle ja sen jatkoille asti. Kii-

tokset kaikille juhlajärjestelyihin osallistu-
neille sekä vieraille, varsinkin niille, jotka 
jaksoivat viihdyttää kuraattoria sunnun-
tai-iltaan asti! Lisää muistikuvia ja valoku-
via vuosijuhlista tämän lehden sivuilla.

Kevään mittaan tulossa on vielä paljon 
upeita tapahtumia. Seuratkaa siis tarkasti 
osakunnan internetsivuja sekä joka kuun 
alussa sähköpostitse lähetettävää Kuukau-
sitiedotetta. Erityisesti haluan mainostaa 
lauantaina 21.3. järjestettäviä senioripäi-
vällisiä. Sinne toivon runsasta osanottoa 

niin senioreista kuin osa-
kuntalaisistakin. Kyseiset 
juhlat ovat viralliset tu-
paantuliaiset osakuntam-
me senioreille ja Seniores 
Carelienses ry:n 75-vuo-
tisjuhlavuoden ensimmäi-
nen suurempi tapahtuma. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Uskon ja toivon, että kaik-
ki tänä vuonna järjestettä-
vät tapahtumat ovat yhtä 
lämminhenkisiä, iloisia ja 
hauskoja kuin vuosijuh-
lamme olivat. Raskaan 
muuttorupeaman jälkeen 
on hienoa nähdä, että Kar-
jalainen osakunta on edel-
leen voimissaan iloisempa-
na ja aktiivisempana kuin 
aikoihin. Kiitokset siitä 
kaikille osakuntalaisille!

Aurinkoisia kevättalvipäi-
viä toivottaen

Minna-Q

Vuosijuhlien jatkot olivat selvästi onnistuneet, sillä mei-
dän ikioma kuraattorimmekin muuttui hetken ajaksi elä-
mäntapaintiaaniksi! (Toim.)
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Yllätys, yllätys aion tässä kirjoituksessa 
valittaa katkerasti kaikesta. Ei siis mi-

tään uutta auringon alla.

Ensimmäiseksi käsittelyyn joutuu kaikki-
en aikojen kamalin hallintopäätös. Ei, nyt 
en puhu uudesta yliopistolaista, vaan tie-
tenkin siitä, että viinavero nousee jälleen 
kymmenen prosenttia. Ei voi kuin kysyä, 
kuka ihmeen tampio siellä Suomen halli-
tuksessa oikein istuu? Ensin veroa laske-
taan ja sitten nostetaan asteittain takaisin. 
Ei mitään järkeä koko touhussa.

Viinaverossa ei voi edes puhua mistään 
moraalista. Jo kieltolain ajoista lähtien val-
tio on kyykyttänyt meitä kunnollisia kan-
salaisia mokomalla lisämaksulla. Miten 
voidaan edes puhua jostain alkoholikult-
tuurin parantamisesta, jos maan ylin johto 
ja kaiken maailman professorit kuitenkin 
pitävät parhaana keinona hinnan nostoa. 
Mikseivät vaan sano sitä suoraan: ”Ei se 
typerä rahvas tajua omaa parastaan, vaan 
meidän pitää se älykkäämpinä ihmisinä 
niille näyttää”. No, näin kai se on aina ol-
lut ja tulee olemaan.

Asiasta toiseen. Tiedotusvälineet ovat tänä 
päivänä täynnä elvytystä. Kyse ei tieten-
kään ole SPR:n julkaisemista uusista rinta-
lastan painelutahdeista, vaan Suomen hal-
lituksen suunnitelmista kansantalouden 
pyörittämiseksi velkarahalla. Ideana on, 
että Suomi pelastuu globaalilta talousla-
malta vain ja ainoastaan, kun ”Jyrki-boy” 
Katainen päättää ruveta rakentamaan py-
ramideja (ja ehkä myös moottoriteitä) val-
tion piikkiin.

Enpä edes puutu siihen, miten järkevää 
valtion rahoilla tapahtuva eksessiivinen ra-

kentelu oikeastaan on, vaan aion katsella 
hieman sitä tärkeintä, eli rahaa. Suomen 
seksikkäin mies, eli pääministeri ”Masa” 
Vanhanen, on nimittäin sanonut, että vel-
kaa otetaan vähintäänkin toistakymmentä 
miljardia euroa. Toisin sanoen siis ainakin 
kymmenentuhatta miljoonaa.

Ajatellaanpa seuraavaksi hieman suu-
ruusluokkia. Varovaisesti arvioitu kym-
menen miljardin lisävelka toisi pitkän 
ajan maltillisella kolmen prosentin korolla 
sellaisen 300 miljoonan korkomenon per 
vuosi. Tämä siis olisi lisänä nykyisille 2,2 
miljardille. Vertailun vuoksi sanottakoon, 
että korkeakouluopiskelijoiden opintora-
ha kustantaa vuodessa noin 360 megaeu-
roa. Tässä eivät luonnollisesti ole mukana 
velan lyhennykset.

Kukas sitten moiset velat maksaa? Vastaus 
on yksinkertainen – me opiskelijat mak-
samme kaiken. Juuri nyt osakunnassa lor-
vivat tyypit maksavat tulevien palkkojen-
sa veroissa joka ikisen pennosen, tietenkin 
korkojen kera. Nykyinen (ja kohta tuleva) 
valtion velanotto ei ole mitään muuta kuin 
meidän ikäpolvellemme siirrettyä vero-
tusta. Samalla palveluita joudutaan to-
dennäköisesti leikkaamaan. Edessä on siis 
ruusuinen tulevaisuus.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Ehkä meidän 
nuorten pitäisi olla äänekkäämpiä niissä 
todella tärkeissä kysymyksissä, jotka liitty-
vät tulevaan elämäämme. On toki hienoa, 
kun esimerkiksi yliopistolakia vastaan 
puuhataan opiskelijalakkoa ja vaikka sun 

Kriittinen silmä
Antti Saarelainen
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mitä, mutta unohtuuko samalla jokin muu? Salaliittoihin uskova voisi sanoa, että meitä 
pidetään kiintyneinä pikkuasioihin sillä aikaa, kun isot pojat päättävät toisaalla sen, mitä 
oikeastaan maailmassa tapahtuu.

Kirjoittaja on tavallinen freelance-
tyhjäntoimittaja, joka käyttää perustuslaillista 
oikeuttaan kirjoittaa mitä hermoradat sormiin 
sattuvat viemään.

TAPAHTUMAKALENTERI

Tässä vielä tulevia tapahtumia. Muistakaa myös osakunnan nettisivut.

MAALISKUU
     * 21.3. Senioripäivälliset 75-v.
    * 25.3. Ilotalon osakuntien debatti eli väittelymittelö
    * 26.3. Kappalaisen luostariolutilta

HUHTIKUU

    * 4.4.  Ilotalositsit
    * 7.4.  Osakunnan kokous klo 19
    * 17.4. Herrapäivälliset
    * 24.4. Yrjönpäivän viesti
    * 30.4. Vapun aatto!

TOUKOKUU

    * 8.5.  Teologikerhon leivontailta klo 18
    * 13.5. Floran päivän pikniksitsit ja osakunnan kokous
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Savolainen ja Karjalainen Osakunta jakau-
tuivat omiksi osakunnikseen vuonna 1905. 

Entisen Savo-Karjalaisen Osakunnan omai-
suutta jaettaessa vain kahdesta esineestä tuli 
kiistaa: toinen oli pariton kahvikuppi ja toinen 
osakunnan juomasarvi. Tarinan mukaan kah-
vikuppi rikottiin, mutta juomasarvea ei jaettu, 
vaan se päätettiin pitää yhteisenä omaisuute-
na; vuonna 1906 kirjoitetun jakokirjan mu-
kaan sarvea säilyttäisivät vuorovuosin karja-
laiset, vuorovuosin savolaiset. Nyt juomasarvi 
on kuitenkin kadonnut, ja siitä on tehty rikos-
ilmoitus.

Kolmilitrainen “härjänsarvi” päätettiin 
hankkia Savo-Karjalaiselle Osakunnalle 
vuonna 1876. Juomasarvea ei kuitenkaan 
päästy heti täyttämään, sillä osakunnan 
kokous pyörsi ostopäätöksen liian kevyt-
mielisenä ja palautti juomasarven. Osa-
kunnan silloinen kuraattori, Suomen kie-
len dosentti ja suomalaisuustaistelija Julius 
Krohn ymmärsi kuitenkin juomasarven 
arvon, osti sen omakätisesti ja lahjoitti 
Osakunnalle. Tästä on muistona juoma-
sarven suun vanteeseen kirjoitettu teksti: 
“Savo-karjalaiselle osakunnalle lahjoitta-
nut Julius Krohn. Ensi kerran tyhjennetty 
28.2.1877.” Kuraattori Krohnista tehtiinkin 
seuraavana vuonna muotokuva, ehkä juu-
ri kiitoksenosoituksena runsauden sarven 
hankkimisesta.

Vuonna 1905 osakunnat jakaantuivat Kar-
jalaiseksi ja Savolaiseksi Osakunnaksi. 
Tällöin sovittiin, että juomasarvi pysyisi 
osakuntien yhteisenä omaisuutena, ja että 
sitä säilytettäisiin vuorovuosina osakun-
tien välillä. Juomasarven käytöstä maa-
ilmansotien välisinä vuosikymmeninä ei 
tiedetä sen tarkemmin. Ehkäpä sarvi oli 
sivussa kieltolain päättymiseen vuonna 
1932 saakka. Sarvi tuskin nousi päärooliin 
myöskään 1930-luvulla, jolloin suhtautu-

minen alkoholinkäyttöön oli Karjalaisessa 
Osakunnassa kielteistä.

Vuonna 1951 juomasarven ympärille luo-
tiin juhlaperinne, jota on jatkettu vielä 
nykyäänkin. Karjalaisen Osakunnan aloit-
teesta ehdotettiin, että juomasarvea ryhdyt-
täisiin jälleen 
vaihtamaan 
v u o s i t t a i n 
osakuntien 
välillä. Näin 
järjestettiin 
helmikuus-
sa 1951 luo-
vutus t i la i -
suus, jossa 
Savolainen 
O s a k u n t a 
luovutti sar-
ven tulevak-
si vuodeksi 
Karjalaiselle 
Osakunnal-
le. Sarven 
pohjalle oli 
laitettu nik-
kelimarkka, ja aikalaisten mukaan tässä 
“lyhyessä neuvottelussa juotiin markkaa 
ympäröivä mitä melkoisin neste.” Seu-
raavana vuonna Karjalainen Osakunta 
luovutti sarven savolaisille “kiteeläisen 
pontikan ja korpirojun” kera. (Matikainen 
2005, 100) Tällä kertaa sarven pohjalla oli 
vanha hopeamarkka. Juhlaperinne jatkui 
vuodesta toiseen sarven ympärillä: vuosi-
kymmenen lopulla kerrottiin, kuinka jäl-
leen “Runsauden Sarvi matkasi laulun ja 
nesteensä voimalla SavO:sta takaisin kar-
jalaisten pariin täyttääkseen taas vuoden 
ajan Karjalaista Osakuntaa kaikenkarvai-
sella runsaudellaan.” (Puukello 1/1959)

Savo-karjalainen juomasarvi osakuntien ilona
Matti La Mela

Kuraattori Julius Krohn 
(1835-1888)
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Sarvijuhlat järjestetään nykyisin Savolai-
sen ja Karjalaisen osakunnan kesken syk-
syisin. Juhlissa vieraat luovuttavat sarven 
isännöivän osakunnan haltuun tulevaksi 
vuodeksi. Syksyn 2006 sarvijuhlia kuvasi 
blogissaan sarvivastaava Pekka Torvinen: 
“Lauantaina juhlittiin hullujen savolaisten 
kanssa sarven paluuta karjalaisten käsiin. 
Sarvivastaavana minun tuli pitää huolta 
siitä, ettei sarvi tuntenut oloaan liian väsy-
neeksi. Onnistuin tavoitteessa mielestäni 

Savo-karjalaisten juomasarvi on aito häränsarvi, jonka sisus, kansi ja koristeet ovat hopeaa. 
Sarvessa on Karjalan ja Savon vaakunat sekä Jaakko Juteinin runo: “Joskus Suomi jalo suo, 
että poikajoukko juo Ämpäristäkin. Älä näänny nukkumaan, saata sarvi kulkemaan Näänty-
neenäkin.”

varsin hyvin. Toivottavasti sarven tarjo-
ama nektari maistui edes juotavalta ... sin-
ne sarven sisälle näet meni vähän kaikkea 
mutta ei paljon mitään.” (Torvinen 2006) 
Viimeisimmissä sarvijuhlissa lokakuussa 
2008 Savolainen Osakunta antoi sarven 
jälleen Karjalaisen Osakunnan haltuun. 
Tähän päättyi, ainakin toistaiseksi, yli sa-
tavuotiaan runsauden sarven tarina – osa-
kuntien juomasarvi katosi vuodenvaih-
teessa Liisankadun osakuntatiloista.

Lähteet

Karjalaisen Osakunnan jäsenlehti Puukello, 1/1959.
Matikainen Olli, Akateemisia kansalaisia ja maakunnan toivoja. Karjalaisen Osakunnan 
Historia II (1944-2004), 2005.
Parviainen Jukka, Julius Krohn ja Juomasarvi. <http://www.cis.hut.fi/parvi/Tarinat/
sarvi.html>.
Saloheimo Veijo, Osakunta Karjala-työssä. Karjalaisen Osakunnan Historia I (1905-1944), 
2005.
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Liisankadun osakuntien (LiO) liput 
siirtyivät juhlallisesti Leppäsuolle 20. 

tammikuuta. Surullisenkuuluisat Liisan-
kadun tilat on nyt jätetty ja takaisin emme 
tule ennen kuin voimme hankkia takaisin 
koko talon! Tästä lähtien ties kuinka kau-
kaiseen tulevaisuuteen liput kuuluvat Ilo-
talon osakunnille (ILO). DG:n osakunnat 
kuulostaa aivan liian tylsältä. Lupaan, että 
minä en käytä kyseistä lyhennettä edelli-
seen lauseen jälkeen enää koskaan. 

Muodollisessa muuttokulkueessa oli noin 
40 ihmistä ja pääsimme täten häiritsemään 
keskustan liikennettä täysimääräisesti. 
Esimerkiksi Kaivokadun toisen ajosuun-
nan kaistat olivat kokonaan poikki meidän 
takiamme ja kaikki liikennevalot poissa 
päältä. Mahtavaa, sanon minä! Manner-

Muuttokulkue Ilotaloon
Pekka Torvinen

heimintiellä emme häirinneet kiukkuisia 
autoilijoita kovinkaan kauaa, sillä kuljim-
me Postikadun kautta Arkadiankadulle. 
Kaivokadun sekoittaminen toki oli jo tar-
peeksi hienoa. Perillä nautimme lasilliset 
kuohuvaa ja ihmettelimme uusien tilojen 
rumuutta. Nyttemmin tilat näyttävät on-
neksi paljon paremmilta, kun myös kalus-
teet ovat muuttaneet. Lipuilla ei siis ehti-
nyt olla kauan yksinäistä. Toivon mukaan 
vastaavanlaista muuttokulkuetta ei tarvit-
se järjestää pian uudestaan. Alku uusissa 
tiloissa ainakin näyttää hyvältä. VIHDOIN 
JA VIIMEIN on mahdollisuus juhlia läpi 
yön äänentasosta vähääkään välittämättä! 
Vihdoin drinkkilistoja! Vihdoin ovipuhe-
lin!
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Liisankadun osakunnat jättivät haikeat 
jäähyväiset vanhalle osakuntatilalle 23.1. 

järjestetyissä muuttobileissä. Kovinkaan moni 
bileisiin eksynyt ei lähtenyt osakunnalta tyhjin 
käsin – mukaan sai ostaa tai ottaa esineitä, jot-
ka eivät mahtuneet uusiin Domus Gaudiumin 
tiloihin.

Yksi ajanjakso Karjalaisen Osakunnan sekä 
Wiipurilaisen ja Kymenlaaksolaisen osa-
kunnan historiassa päättyi tänä keväänä, 
kun osakunnat muuttivat vanhoista Lii-
sankadun osakuntatiloista uusiin Domus 
Gaudiumille. Muutto työl-
listi uutteraa Liisankadun 
osakuntien muuttotyöryh-
mää koko vuoden 2008. 
Muun muassa tavaroiden 
luettelointi, huonekalu-
jen konservointi sekä DG:
n tilojen sisustuksen jär-
jestäminen ovat vaatineet 
voimia ja aikaa työryhmä-
läisiltä. Heidän urakkansa 
huipentui viimein tammi-
kuussa 2009, kun tavarat 
päästiin siirtämään uuteen 
osakuntahuoneistoon.

Liisankadulta ei lähdetty 
vähin äänin, vaan muuton 
yhteydessä siellä pidet-
tiin kerrankin yhteisosa-
kuntalaiset bileet. Omista 
bileistä legendaarisessa 
osakuntahuoneistossa oli haaveiltu iät ja 
ajat, mutta talon järjestyssäännöt estivät 
aiemmin moiset riennot. Muuton hetkellä 
ei ollut enää mitään menetettävää (toisin 
sanoen pelkoa häädöstä), joten bileet voi-
tiin pistää pystyyn.

Muuttobileet alkoivat kuuden maissa 
huutokaupalla, jossa myytiin osakuntien 

vanhaa omaisuutta eniten tarjonneille. 
Kaupan oli esimerkiksi runsaasti astioita 
sekä jopa huonekaluja, jotka eivät mah-
tuneet Domus Gaudiumille lähteneeseen 
muuttokuormaan. Ihmiset olivat innok-
kaasti mukana huutokaupassa ja halusi-
vat selvästikin viedä palan vanhaa osa-
kuntaa kotiinsa – kuka suuremman, kuka 
pienemmän. Muun muassa osakuntien 
ullakkokomerosta löytynyt suurikokoinen 
maitotonkka (!) löysi uuden kodin erään 
senioripariskunnan luota. 

Huutokaupan lisäksi illan ohjelmistossa 
oli muun muassa kaljakaapin ja isännistön 
kaappien tyhjennystä sekä osakuntatilo-
jen hyvästelyä. Muuttobileissä oli mukana 
niin fukseja, civiksiä kuin senioreitakin. 
Etenkin moni viimeksi mainituista oli tul-
lut aistimaan perinteisen osakuntatilan 
tunnelman vielä kerran. Naapurit eivät 
tällä kertaa valitelleet häiriöstä, sillä hei-

Bileet, joista ei poistuttukaan klo 22
Annika Jaatinen



1�

dätkin oli kutsuttu mukaan juhlimaan.

Yleisistä säännöistä poiketen näistä bileis-
tä ei poistuttu klo 22, vaikka tuolla kel-
lonlyömällä marssittiinkin symbolisesti 
ulos talosta. Hetken ulkona värjöteltyään 
bilevieraat palasivat takaisin osakunnalle, 
kirjaimellisesti raamit kaulassa. Osakun-

tatilojen ulko-ovi taisi nimittäin tipahtaa 
saranoiltaan paluutuoksinassa. Bileet Lii-
sankadulla kestivät puolille öin, minkä 
jälkeen siirryttiin jatkoille Savolaisen Osa-
kunnan tiloihin Vinnille. 

Muuttobileet tarjosivat kivan tilaisuuden 
jutella omista ja yhteisistä osakuntamuis-
toista Liisankadulla. Bileissä vallitsi ihail-
tavan solidaarinen henki eri osakuntien 
kesken. Illan mittaan yksi jos toinenkin 
karjalainen puki päälleen KyO 1933–1983 
paidan, ja vastaavasti moni KyO:lainen 
ja WiO:lainen esiintyi supertyylikkäässä 
Karjalaisen osakunnan haalarissa. Moni 
myös kuljetti näitä osakuntatilojen syö-
vereistä löytyneitä vaatekappaleita kotiin 
muistoksi.

Suurkiitos muuttotyöryhmäläisille sekä 
bileistä että valtavasta työstä koko muut-
toprojektin suhteen!
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Ilotalon osakunnat avasivat tilansa viral-
lisesti 14. helmikuuta, ystävänpäivänä. 

Aluksi ohjelmassa oli muutama puhe ja 
cocktail-tilaisuus. Kuohuviini maistui ja 
pienet ruisneppareiden päälle kootut cock-
tail-palat olivat erinomaisia. Vapaa kes-
kustelu tuntui kuitenkin maittavan toisille 
paremmin kuin joillekin toisille. Niinpä 
isännän koppi aukaistiin etuajassa vapaa-
ehtoisvoimin. Minä itse viihdyin drinkke-
jä sekoittelemassa yllättävän kauan, sillä 
kyseinen aktiviteetti on erittäin hauskaa 
ja kaiken lisäksi jotain aivan uutta entis-
ten liisankatulaisten juhlissa! Muutamasta 
asiasta kuitenkin huomasi, että emme ole 
tehneet tällaista aiemmin: väkeviä juomia 

ja erityisesti niitä laimentavia nesteitä oli 
varattu liian vähän, mutta kaljaa ihan lii-
kaa. Onneksi jotkut kuitenkin osaavat im-
provisoida ja niinpä mm. minä olin jossain 
vaiheessa iltaa läheisellä ABC:lla ostamas-
sa maitoa ja energiajuomaa noin 35 eurolla. 
Lisäksi isännän kopin miehitys oli jonkin 
aikaa täysin alimitoitettu kopin tuotteiden 
kysyntään nähden. Toisin sanoen jonot 
olivat muutaman kerran tuskastuttavan 
pitkät. Tämäkin oli uutta Liisankatuun 
nähden – en ainakaan muista, että kalja-
kaapille olisi siellä koskaan ollut jonotta-
massa viittä ihmistä enempää. Muutakin 
uutta ja hienoa toteutettiin, sillä bändi oli 
hankittu soittamaan erinäisiä covereita. 

Uudet tilat, vanhat naamat
Pekka Torvinen
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Sekin kuuluu kategoriaan ”ei Liisanka-
dulla”. Ja sitten dj, joka jatkoi noin kello 
neljään. Tämän jälkeenkin muutama hyvä 
ihminen jaksoi vielä jatkaa jonkin aikaa 
ja raapustaa puumerkkinsä vieraskirjaan, 
kunnes oli lopulta aika lähteä. Aamulla 
sattui kuuleman mukaan vielä kaikenlais-
ta kummallista. Pääosaa esitti eräs karja-
laisen osakunnan legenda, joka ei halua 
tulla tässä suoranaisesti nimetyksi. Kaiken 
kaikkiaan erittäin onnistuneet ensimmäi-
set Ilotalon osakuntien bileet. Myös muut 
Ilotalon asukkaat tuntuivat pitävän tun-
nelmasta.

On mahtavaa, kuinka vuosien ja vuosien 
jälkeen bileet saavat vihdoinkin jatkua sa-
moissa tiloissa niin kauan kuin niitä huvit-
taa jatkaa. Toki aiemminkin bileet sinänsä 
ovat jatkuneet jopa pari päivää. Paikasta-
han tällaiset asiat eivät koskaan ole kiin-
ni, sillä onhan meillä aina edes Vallila ja 
siellä kämppiä joihin ahtautua! Mutta: Ei 
enää hiljaisuutta osakunnalla kello 22, ei 
todellakaan. On tietty jossain määrin sääli, 
että kuokkimisemme muiden osakuntien 
jatkoille vähenevät nyt dramaattisesti ja 
täten vähenevät myös mahdollisuudet tu-
tustua aivan uusiin ihmisiin, mutta ehkä 
me kuitenkin käymme yhä välillä myös 
vieraissa. Ilotalossa on kuitenkin juuri nyt 
hyvä olla. 
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Kalevalan päivänä 28.2.2009 vietettiin 
Karjalaisen Osakunnan 104. vuosijuh-

laa. Ennen kuin liput olivat saapuneet sa-
liin juhlan alkamisen merkiksi, paljon oli 
jo ehtinyt tapahtua järjestävällä taholla.

Kun vuosijuhlamestari valittiin virkaan, 
yksi ensimmäisistä tehtävistä oli hankkia 
ajoissa puhujat ja juhlatila. Onneksi osa-
kunnassamme on aktiivisia ihmisiä; Tuu-
re Kiviranta lupasi pienen suostuttelun 
jälkeen pitää puheen isänmaalle ja Heikki 
Ropponen puheen naiselle. Kiti Poikonen 
hankki Pohjois-Karjalan valtuuskunnan 
suhteillaan meille Hannu Krogeruksen 
vuosijuhlapuhujaksi, ja näin puhujaongel-
mat olivat ratkenneet. Vuosijuhlaravinto-
laksi valikoitui Kaapelitehtaalla sijaitseva 
ravintola Hima & Sali. Vuosijuhlamestari 
halusi jotain vaihtelua perinteisiin kimal-
televiin empire-tyylisiin juhlapaikkoihin 
ja tähän haasteeseen moderni Hima & Sali 
pystyi vastaamaan hyvin.

Vuosijuhlapäivään mennessä oli myös 
ilmoittautumiset otettu vastaan, varattu 
orkesteri soittamaan vanhat tanssit, han-
kittu bändi jatkoille ja vastattu useampaan 
kymmeneen sähköpostiviestiin. Vuosijuh-
lapäivän sarastaessa kaikki mahdollinen 
oli tehty, mutta tästä huolimatta vuosijuh-
lamestari huomasi herätessään vatsassaan 
perhosia. Onneksi hän ei ehtinyt tätä asiaa 
kauaa pohtia – vielä oli kylliksi tekemistä.

Ennen juhlaa paikalle saapui valmistele-
maan iltaa narikasta huolehtivaa isännis-
töä, airuet, kuraattori ja muutama muu. 
Kun ilta läheni kuutta, viimeiset hiukset 
kammattiin paikoilleen ja huulipunat li-
sättiin.  Juhla alkoi klo 18.00 cocktail-tilai-
suudella, jonka aikana emäntä ja kuraat-
tori vastaanottivat myös tervehdykset. 
Mieleenpainuvimpia niistä olivat SavO:n 

tuoma korvikesarvi ja OLL:n tuoma len-
topallo. Seuraavan päivän silliksellä poh-
dittiinkin lentopalloverkon virittämistä 
osakuntamme saliin..

Pääjuhla alkoi klo 19.00. Alkuruoan jäl-
keen saimme nauttia vuosijuhlapuheesta, 
jonka aikana kilisteltiin lasia useampaan 
otteeseen erilaisten asioiden kunniaksi. 
Pian tämän jälkeen oli vuorossa WioL:n 
esitys, joka oli kirjaimellisesti musiikkia 
korville. Pääruoan jälkeen kuultiin puhe 
isänmaalle, joka oli taattua Tuure-laatua. 
Totesimme jälleen kerran, että Tuure ei 
petä koskaan. Juhlavieraiden nautittua 
mahdollisista konferenssin nautintoai-
neista juhla jatkui kunnianosoituksilla, joi-
ta riitti taas kerran. Tänä vuonna annoim-
me osakuntamme värienkäyttöoikeuden 
kahdelle osakuntaamme kuulumattomal-
le henkilölle, KyO:n Antti Mänttärille ja 
Korp! Vironian Erkki Jõgille. Ennen kah-
via ja jälkiruokaa oli vielä vuorossa puhe 

Karjalaisen Osakunnan 104. vuosijuhla
Johanna Ursin; kuvatekstit Pekka Torvinen

Juhlapuhuja piti kostean puheen.
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naiselle, jonka aikana me naiset saimme 
kuulla olevamme Wikipedian määritel-
män mukaan nisäkäsnaaraita, joilla on 
maitorauhaset imetystä varten. Ei niin 
kaunista, mutta totta. Illan kruunasi tertsi-
kertsin eli osakunnan oman teatterikerhon 
come-back show. Tosi-TV on kotiutunut 
teatterikerholaisten sydämiin ja niin saim-
me nauttia useammasta katkelmasta to-
siteeveen antia. Eikä lysti loppunut vielä 
tähänkään; illan toinen ehdoton elämys ai-
nakin vuosijuhlamestarille oli Savolaisen 
Osakunnan Soitannollisen Seuran eli SOS-
Su:n soittamat wanhojen tanssit. 

Kokonaisuudessa voinemme todeta, että 
juhlat olivat varsin onnistuneet – ruoka 
oli hyvää, ohjelma laadukasta ja laulu rai-
kasi. Uus-vanha miekkamme oli käytössä 

ensimmäistä kertaa sitten restauroinnin ja 
kiilteli uutuuttaan, sata tulppaania koristi 
juhlatilaa ja palvelu pelasi. Illasta tekivät 
unohtumattoman ennen kaikkea aivan 
mahtavat juhlijat. Jatkoille uusiin Domus 
Gaudiumin osakuntatiloihin oli mukava 
lähteä hyvissä tunnelmissa. Havaintojen 
mukaan jatkot kestivät ainakin muutamil-
ta sillikseen saakka ja ilmeisesti vähän sen 
ylikin. Sekä jatkoja että silliksiä vietettiin 
yhteisesti KyO:n kanssa ja samalla todet-
tiin, että uudet tilat soveltuvat vallan mai-
niosti pidempiaikaiseenkin bileitykseen. 
Kun vuosijuhlamestari lähti sunnuntaina 
kotiin silliksiltä, totesi hän olevansa väsy-
nyt mutta onnellinen. Kiitos mahtavista 
juhlista kaikille osakuntalaisille, niin jär-
jestäjille kuin osallistujillekin!

Osakuntaa muistettiin monen eri järjestön taholta ja lahjoja vastaanottamassa olivat ihanat 
Minna-kuraattori ja Riina-emäntä.
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Vuosijuhlapaikan narikka pelasi ilmiömäisesti, sillä hommissa oli meidän omat mie-
hemme. Tässä Juho, ilme ja lavastettu tilanne.

Teatterikerhon paluu oli täyttä ripaskaa.
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Antti S., yksi stipendin saaneista. Lisäksi 
tämä yksilö sai ansiomerkin.

Laulunjohtaja Miikka oli erittäin 
aktiivinen.

Kauniit miehet kauniisti sommiteltuina.
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Riski nuori mies Lauri poseerasi jälleen ker-
ran kameralle.

Niin iloiset olivat jatkot, että lasejakaan ei 
aina viitsitty käyttää.

Parkettien partaveitsi, paitsi että parketti 
puuttuu. Ehkä ”King of the dance floor” ku-
vaa tätä miekkosta paremmin. Jatkot olivat iloiset, niin kuin ilotalossa kuu-

luukin olla.
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Aamulla lehtisali oli täynnä enemmän tai vähemmän väsynyttä juhlijaa. Tässä 
kuvassa niitä enemmän väsyneitä.

Muutama sankari lähti aamulla paikalliseen lähibaariin ja siitä taksilla Kappeliin 
palatakseen takaisin sillikselle kello 12. Hienoa uhrautumista osakunnan puoles-
ta! Nämä miehet tietävät, että maailmassa on heitä suurempia aatteita ja kun kutsu 
käy, siihen on vastattava epäröimättä.
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Kuten sähköpostilistoja seuraavat tietäne-
vätkin, osakuntamme maanpuolustusker-

ho on pitkällisen hiljaiselon päätyttyä alkanut 
järjestää monipuolista toimintaa. Heti vuoden 
alkuun kerho saikin järjestettyä muutaman 
mukavan tapahtuman. Seuraavasta voit lukea 
lyhyet selostukset toiminnasta.

Vierailu 1809-näyttelyyn

Kerhon ensimmäinen järjestetty seikkailu 
suuntautui Kansallismuseoon helmikuun 
puolivälissä. Tarkoituksena oli tutustua 
Suomen sotaa käsittelevään näyttelyyn, 
joka oli otsikoitu lyhyesti vuosiluvun pe-
rusteella numerosarjalla ”1809”. Kuuden 
hengen porukkamme suunnistikin linna-
maiseen museoon mielenkiintoa täynnä. 
Kaksisataa vuotta sitten sattuneet tapahtu-
mat eivät näet olleet kovin monella meistä 
hyvin mielessä.

Historiasta paremmin perillä olevat tie-
tänevätkin, että Suomen sodassa (1808-
1809) nykyisen Suo-
men alue irrotettiin 
Ruotsista ja liitettiin 
suuriruhtinaskuntana 
Venäjän imperiumiin. 
Kyseinen tapahtuma 
oli monessa mieles-
sä Suomen historian 
käännekohta. Monen 
historiantutkijan mu-
kaan itsenäisen valtion 
perustaa ryhdyttiin 
luomaan vasta tämän 
Venäjän kainaloon 
siirtymisen jälkeen. 
Nykykontekstin ym-
märtämisen kannalta 
kyseisen ajankohdan 
ymmärtäminen onkin 
varmasti tärkeää.

Itse näyttely koostui noin puolestakym-
menestä huoneesta, joiden aikana Suomen 
sodan tarinaa vietiin eteenpäin. Esillä oli 
esimerkiksi pukuja, aseita, mitaleja, maa-
lauksia ja asiakirjoja parin sadan vuoden 
takaa. Tavaraa oli hankittu Suomen lisäksi 
ainakin Ruotsista, Venäjältä ja Ranskasta. 
Rekvisiittaa ei siis museosta puuttunut.

Eräs mieleenpainuva seikka näyttelyssä 
oli sotilas- ja muiden pukujen suhteellinen 
pienuus nykypäivään verrattuna. Ilmeises-
ti hyvä ravinto tosiaankin kasvattaa ihmi-
sistä suurempia myös pituuden suhteen. 
Lisäksi mahtipontiset keisareita ja kunin-
kaita kuvaavat taulut ihastuttivat ainakin 
allekirjoittanutta. Kokonaisuutena näytte-
ly muodostui hyvin informatiiviseksi elä-
mykseksi. Syksyllä maanpuolustuskerho 
onkin päättänyt jatkaa museovierailuja 
exculla Sotamuseoon. Toivomme runsasta 
osanottoa tuolloin.

Maanpuolustuskerho toimii jälleen
Antti Saarelainen

Näyttelyssä oli esillä myös hieno tykki.
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Maanpuolustuskurssi Höytiäisellä

Maanpuolustuskerho järjesti myös toisen 
tapahtuman helmikuussa. Kolmihenki-
nen ryhmä osakuntalais-herroja osallistui 
Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) pi-
meätoiminta -kurssille Pohjois-Karjalan 
Kontiorannassa. Samalla siis tarjoutui 
mahdollisuus vierailla rakkaalla kotiseu-
dulla.

Kurssi tarjosi monenlaisia iloisia yllätyk-
siä. Ensinnäkin puolustusvoimat on tänä 
vuonna ottanut entistä suuremman vas-
tuun MPK:n kurssituksen tukemisesta. 
Harjoituksesta jopa lähetettiin ilmoittau-
tumisen jälkeen oikea kertausharjoitus-
kutsu. Tämä tarkoitti sitä, että porukkam-
me sai kirjattua esimerkiksi matkat valtion 
piikkiin. Myös päivärahoja maksettiin.

Hyvät uutiset eivät loppuneet tähän. Saa-
vuttuamme varuskuntaan perjantai-iltana 
meidät vaatetettiin ja syötettiin täydelli-
sesti. Varustus kunnossa ja maha täynnä 
olikin sitten mukava lähteä hakemaan 

suksia jalkoihin. Loppuaika kurssista vie-
tettiin näet raikkaassa ulkoilmassa.

Itse ohjelma oli monipuolista. Aluksi kier-
simme noin puolenkymmentä tehtäväras-
tia pimeätoimintaan liittyen. Ohjelmassa 
oli esimerkiksi pimeänäkölaitteiden käyt-
töä ja ammuntaa sekä ”kovilla” että laser-
harjoitusaseella. Kaiken puolin hauskaa 
hommaa siis.

Rastien jälkeen pakkasimme majoitus-
kamppeet ahkioon ja siirryimme hiihtäen 
Höytiäisen keskellä sijaitsevaan saareen. 
Saaressa pystytimme teltat, jonka jälkeen 
suoritimme vielä pikaisen suunnistusteh-
tävän jäällä. Nukkumaan pääsimme siinä 
neljän-viiden aikaan aamuyöllä. Kyseessä 
oli todellakin erilainen viikonloppu!

Seuraavana aamuna, vain muutamien 
tuntien yöunien jälkeen, laitoimme teltat 
kasaan ja lähdimme hiihtämään takaisin 
Kontiorannan varuskuntaa päin. Keli oli 
pilvinen mutta selkeä, joten hiihtäminen 
tuntui suorastaan nautinnolta. Perille 
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päästyämme ja tavarat huollettuamme olikin sitten kotiinlähdön aika. Niin, ja voin sa-
noa, että seuraavana yönä kyllä nukutti hyvin.

Kaiken kaikkiaan pimeätoiminta -kurssi oli loistava kokemus. Muutamia asepalveluk-
sessa opittuja taitoja tuli kerrattua tehokkaasti, mutta samalla hauskalla tavalla. Erityi-
sesti ampuminen tuntui pitkästä aikaa todella mielekkäältä ja jopa mukavalta. Elokuun 
lopulla maanpuolustuskerhon suunnitelmissa onkin osallistua niin ikään Kontiorannas-
sa järjestettävään ampumapäivään. Toivottavasti osakunnasta löytyy paljon halukkaita 
ihmisiä mukaan tuohonkin reissuun.

Maanpuolustuskerhon puheenjohtajat olivat iloisella päällä telttayön jälkeen. Tämä johtui 
varmasti lyhyistä yöunista (muutenhan olemme todella vakavamielisiä tyyppejä).

Osakuntalegenda-Jussi valmistautui hiihtoretkeen rennosti.
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Virkailijaleikki
Tunnetko kaikki Osakunnan vuoden 2009 virkailijat? Yhdistä nimet ja henkilöt raapus-
tamalla kuvan vierestä löytyvä kirjain alla olevaan taulukkoon. Oikea kirjainyhdistelmä 
löytyy Puukellon sivulta 7. Puukellon toimitus auttaa lukijoitaan paljastamalla päätoi-
mittajan ja toimitussihteerin kirjaimet.
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___ Taloudenhoitaja Janne Pajuniemi
___ Sihteeri Ossi Waenerberg
___ Isäntä Antti Räty
___ Emäntä Riina Parviainen
___ Emäntä Emmi Torikka
___ Tiedotussihteeri ja Valokuvaaja Sauli Kähkönen
___ Vuosijuhlamestari Johanna Ursin
___ Fuksimajuri Piia Pekonen
___ Fuksimajuri Taru Nousiainen
___ Toiminnanohjaaja Teemu Meriläinen
___ Kulttuurisihteeri ja Excursiomestari Eeva Tapanen
___ Maakuntasihteeri Tiina Räsänen
___ Kv-sihteeri Nelli Tiainen
___ Valokuvaaja Laura Vattulainen
___ Arkiston- ja kirjastonhoitaja, Historioitsija Outi Tiainen
___ Arkiston- ja kirjastonhoitaja, Historioitsija Janne Kangaskesti
___ Kappalainen Tuure Kiviranta
___ Vaalipäällikkö Noora Tanskanen
___ Nettivastaava Samuli Rantala
  N  Puukellon päätoimittaja Pekka Torvinen
  ä   Puukellon toimitussihteeri Matti La Mela
___ Vallilan asuntovastaava Marja Reijonen
___ Patolan asuntovastaava Hanna Ahtonen
___ Spielkan puheenjohtaja Juho Eskelinen
___ Teatterikerhon puheenjohtaja Kiti Poikolainen
___ Gourmet-kerhon puheenjohtaja Maiju Meriläinen
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E T S I N T Ä K U U L U T U S !

Karjalaisen ja Savolaisen Osakunnan yhteinen juomasarvi varastettiin Kar-
jalaisen Osakunnan tiloista Liisankadulta 15. joulukuuta 2008 ja 7. tammi-
kuuta 2009 välisenä aikana. Katoamisesta on tehty rikosilmoitus. Juoma-
sarvea koskevat havainnot pyydetään ilmoittamaan suoraan Helsingin 
poliisille (09-189 4002). Kaikki vihjeet ovat tärkeitä, jotta tämä perinteinen 
arvoesine saadaan palautetuksi takaisin osakunnille.


