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Pääkirjoitus
Onko yliopistokoulutuksessa mitään 
järkeä? Oppiiko yliopistossa mitään niin 
tärkeää, joka oikeuttaisi niin valtavan kalliin 
byrokratiajärjestelmän ylläpitämisen? 
Korkeakoulututkinto on ilmeisesti merkki 
siitä, että sen saavuttaneella yksilöllä on 
korkeampi tuottavuus kuin muilla, mutta 
onko tämä merkki todellinen vai kuviteltu?

Jos merkki on kuviteltu, niin kuin 
minusta tuntuu, on yliopistojärjestelmän 
koulutuselementti kallis turhake ainakin 
taloudellisessa mielessä. Entä muuten? 
Saako yliopistossa yleissivistävää tietoa? 
Eipä juuri, ainakaan oman kokemukseni 
perusteella. Tenttikirjatkin ovat suurimmaksi 
osaksi turhaa informaatiovirtaa. ”Hyvin 
harva tenttikirja on sen arvoinen, että se 
tulisi lukea kannesta kanteen”, sanoi Pentti 
Määttänen filosofian johdantokurssilla. On 
paljon hyödyllisempää lukea laadukasta 
kaunokirjallisuutta, jos hyödyllisyydestä 
ylipäätään voidaan tässä yhteydessä puhua. 
Kirjallisuuden klassikot ovat pelottavia 
kirjoja, sillä niitä lukemalla on aivan liian 
helppo vieraantua todellisesta maailmasta. 
Ne saavat ihmisen tuntemaan itsensä muita 
paremmaksi ja unohtamaan jokapäiväiset 
ongelmansa. Jos haluaa pysyä kiinni tässä 
maailmassa, tulisi suosiolla vain lukea 
iltalehtiä ja katsoa Salattuja elämiä.

Entä huippuyliopistot, opitaanko 
siellä jotain? Amerikan kuuluisimmat 
yliopistot ovat Jukka Kemppisen mukaan 
”hullujenhuoneita, joissa hullut opettavat 
hulluja”. Näistä opinahjoista valmistuneet 
huippupalkatut ihmiset heittävät hyvästit 
normaalille elämälle, sillä huippupalkka 
merkitsee työtä, joka vie kaiken ajan ja 

järjen, eikä palkalla loppujen lopuksi tee 
yhtään mitään, sillä työltä ei jää aikaa 
tuhlata. Huippuyliopistot opettavat nuoria 
pitämään veitsen mukana joka tilanteessa 
– jos tilanne vaatii toisen uhraamista 
oman edun nimissä, se tehdään silmiä 
räpäyttämättä.

Onko yliopistossa oleskelu sitten aivan 
turhaa? Ehkei sentään. Siellä tapaa 
samanmielisiä ihmisiä ja jos todella haluaa 
elää omassa pienessä kuplassaan, niin 
yliopistolla se on helppoa. Yliopistojen 
ympärillä pyörivä järjestötoiminta 
puolestaan antaa meille maailmasta 
vieraantuneille edes pienen kosketuksen 
oikeiden ihmisten ongelmiin, sillä siellä on 
pakko työskennellä muiden ihmisten kanssa 
– myös sellaisten, jotka elävät erilaisessa 
kuplassa kuin itse. Oikeita ihmisiä 
meistä ei kuitenkaan saa tekemälläkään, 
vaikka putkimiehenä tai kampaajana 
todennäköisesti saisi suurempaa palkkaa 
pienemmällä vastuulla. Me tarvitsemme 
braudelimme ja lévi-straussimme, vaikka 
se tarkoittaisikin elämistä näkkileivällä ties 
kuinka kauan. Jokainen sukupolvi tarvitsee 
oman eliittinsä, ja niin hullulta kuin se 
kuulostaakin, meistä tehdään kovalla 
vauhdilla juuri sitä: uutta eliittiä.



Pieni Puukello 4/07   � 

Pieni Puukello     4/07
Pieni Puukello 
ISSN 0359-1271

Julkaisija
Helsingin yliopiston 
Karjalainen Osakunta

Painos 
400

Painopaikka
Painosalama, Oy, Turku

Ilmestyminen
Neljä kertaa vuodessa

Toimitus
Pieni Puukello / Kar-
jalainen Osakunta
Liisankatu 17 b 13 
00170 HELSINKI

Päätoimittaja
Pekka Torvinen

Toimitussihteeri
Markus Palviainen

Toimituskunta
Annika Jaatinen
Kiti Poikonen
Janne Waris
Olavi Dannenberg
Noora Tanskanen

Sisälto
2 Pääkirjoitus

4 Q:n pimeä puoli

6 Seniorin palsta

8 Avoin karjalaisuus

9 Osakunnan sielut

14 Kriittinen silmä

15 Toiminnanohjaajan palsta

16 Itsenäisyys ja Venäjä-kompleksi

19 Vegas

�� Tyhjää täynnä



4   Pieni Puukello 4/07 

Ystävät, osakuntatoverit,

Tämä on viimeinen kirjoitukseni Puukelloon 
sekä Osakunnan kuraattorina että jäsenenä. 
Uutena vuotena 2008 osittain uudet kujeet 
alkavat ja osittain vanhat jatkuvat Minna 
Varpiolan ryhtyessä heiluttamaan nuijaa 
Osakunnan kokouksessa. Toivotan hänelle 
menestyksekästä q-kautta. Allekirjoittanut 
puolestaan on vihdoin ajatellut siirtyvänsä 
senioriksi. 12 vuotta Osakuntaa on pitkä 
aika. Ihan tilastoinnin ja yleisen mielenkiin-
non vuoksi ajattelin tuoda tämänkertaisessa 
kirjoituksessani esille Osakunnan kehitystä 
keskipitkällä ajanjaksolla (12 vuotta oma-
kohtaisesti koettuna) ja mahdollisesti yrit-
tää miettiä, kuinka oma q-kauteni on osa 
tätä jatkumoa.

Tylsä hallintobyrokraatti aloittaa hallintob-
yrokratiasta eli säännöistä. Ensimmäisessä 
osakunnan kokouksessani fuksiaikana 
(1995)  käsiteltiin sääntöjen muuttamista. 
Paikalla oli kolmisenkymmentä jäsentä, ja 
kokous oli piiiiitkä (pidempi kuin yksikään 
johtamani). Koska osakuntaneuvosto ei 
tuolloin valmistellut asioita niin perusteel-
lisesti kuin nykyään ja koska säännöt herät-
tivät suunnattomia intohimoja, jopa pilkku-
jen paikoista sääntötekstissä äänestettiin. 
Suurta vääntämistä aiheutti myös se, void-
aanko fuksiohjaajan nimi muuttaa (takaisin 
aikaisemman osakuntaperinteen mukaisek-
si) fuksimajuriksi.

KO on yleensä ollut melko lailla varovainen, 
poliittisesti korrekti ja konservatiivinen os-
akunta. Ja jäykkä ja byrokraattinen. Vuonna 
1995 purettiin jonkin verran byrokratiaa ja 
jäsenistössä oli jonkin verran muutosvastar-

intaa. Sääntöjä ja ohjesääntöjä on muutettu 
tämän jälkeenkin, ja tuloksena on ollut tur-
han byrokratian asteittainen väheneminen. 
Vuoden 2007 sääntömuutosajatus muuttui 
lopulta vuoden 2002 sääntöjen “tulkitsem-
iseksi” siten, että säilytetään välttämätön 
hallintobyrokratia ja muu lakkautetaan tai 
tehdään vapaaehtoiseksi (ja varsinainen 
sääntömuutos tehdäänkin hamassa tul-
evaisuudessa, kun tiedetään uusien tilojen 
vaikutus osakuntatoimintaan). Tärkeintä 
on, että on toimintaa, eikä se, että kaikki 
maailman virat täytetään ja näytetään (by-
rokraattisesti) aktiiviselta osakunnalta. Mu-
utos on dramaattinen, mutta niin on ollut 
toimintaympäristön muutoskin: Osakunnan 
virkailijarakenne on peräisin sellaisilta am-
moisilta ajoilta, kun jäseniä oli yli 500, eli 
kirveelle on paljon töitä – juustohöylä ei 
riitä.

Fukseista: Vuoden 1995 fuksimäärä taisi 
olla jotakuinkin 35, mutta määrä oli laskus-
sa. Aallonpohja taisi olla vuosien 2002–04 
tienoilla (tarkka tieto löytyy matrikkelista), 
mutta nyt ollaan noususuunnassa. Vuonna 
2007 tuli jälleen yli 20 fuksia.

Talouden aallonpohja osui samoihin vu-
osiin – maailmantalous oli tuolloin it-ku-
plan jälkeisessä lamassa. Muistan olleeni 
kokouksessa, jossa esimerkiksi kerhojen 
määrärahoja, kotimaisia ja ulkomaisia edus-
tuskustannuksia sekä kokoustarjoilurahoja 
leikattiin, “koska ei ole varaa”. Sittemmin 
Osakunta on löytänyt uusia rahoituslähteitä 
ja tukirahaston perustaminen on tuonut ta-
loudellista varmuutta – Osakunnan talous 
ei ole koskaan aiemmin ollut niin hyvällä 
pohjalla kuin nykyään. Tosin vasta viime 
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Seniorin palsta
KAKSI EMEÄ ym.
Kommelluksia ensimmäisten sodanjälkeisten vuosijuhlien 
yhteydessä

”Helmikuussa 1945 Karjalainen Osakunta 
vietti 40-vuotisjuhlaansa ”karjalaisen 
välittömissä”, mutta vakavahenkisissä tun-
nelmissa; osanottajia ensimmäisiin rauhan 
juhliin oli kerääntynyt yli 200. Suomen 
itärintamalla aseet olivat vaienneet jo edel-
lisenä syksynä, mutta maailmansota vielä 
jatkui. .....Rintamamiehet palasivat yliopis-
tolle syksyllä 1944 ja vuoden 1945 aikana, 
osa vielä asetakeissaan ja jotkut lähtemät-
tömiä vammoja saaneina.”
(Olli Matikainen: Karjalaisen Osakunnan 
historia II 1944-2004.)

   Minulla oli ilo kuulua edellä mainit-
tua vuosijuhlaa  valmistelleeseen 
toimikuntaan. Siihen kuuluivat kuraattorin 
Leo Lehtorannan lisäksi vuosijuhlamestari 
Heikki A. Reenpää (Pikku-Heikki) sekä 
Airi Hirvonen (Jensen), Hilkka Jokinen 
(Urpelainen), Leena Mäkinen (Maijala), 
Iris Pöysti (Kosonen), Tapani Kosonen, 
Arno Linnoila, Erkki Siirala ja minä. 
  Jo juhlien valmistelussa muistan osak-
seni tulleen pari erikoista, nyt jälkeenpäin  
huvittavaa 
asiaa.
  Toimikuntamme oli koolla osakunnan 
huoneistossa Uudella ylioppilastalolla 
sunnuntaina iltapäivällä. Samaan aikaan 
oli siellä juhlasalissa määrä alkaa vanhojen 
tanssien harjoituksien. Henkilöä, jonka piti 
ohjata harjoitukset, ei kuulunut paikalle. 
Vallitsi hämmennys. Pulasta selvittiin sillä, 
että minä rupesin vetämään harjoituksia. 
Kävihän se, vaikka hieman ristiriitaisin 

tunnoin, koska olin sodan aikana koke-
mani uskonnollisen herätyksen vuoksi 
jättänyt tavallisen tanssimisen. Niinhän 
siihen aikaan yleensä tehtiin.                            
  Uskonnollisen herätykseni johdosta olin 
myös jättänyt kokonaan alkoholin naut-
timisen. 
Kävin kuitenkin toimikuntamme puolesta 
anomassa poliisilaitokselta lupaa juomien 
ostoon iltajuhlaa varten. Siihen aikaan kun 
ei voinut noin vain mennä Alkoon niitä 
ostamaan.
  Vuosijuhla onnistui hyvin kuten edellä 
mainitusta  historiikista näkyy. Juh-
lapuheen piti 1930-luvun puolivälistä 
saakka aktiivisesti osakunnassa toiminut 
kirjastomies, maisteri Karl-Emerik Olsoni, 
Emeksi kutsuttu.
  Juhlien mentyä toimikuntamme piti os-
akunnassa asiaan kuuluvan karonkan. Sii-
hen kokoonnuttuamme joku joukostamme 
totesi: ”Eikös meidän tulisi kutsua Eme 
tänne mukaan!” Tottakai! Joku meni soit-
tamaan Emelle,  joka asui Helsingin kes-
kustassa. Hetken aikaa odotettuamme Eme 
saapuikin. Mutta ei meidän odottamamme 
Eme, vaan hänen lähes 60-vuotias isänsä 
Emerik Olsoni. Hänkin oli ollut nuoru-
udessaan pitkään Karjalaisen Osakunnan 
aktiiveja, mukana jo kun Karjalainen ja 
Savolainen osakunta erosivat ja mukana 
keskeisesti kun osakunnalle hankittiin 
omaa kotia samassa talossa, jossa osakunta 
nykyäänkin majailee.
  Vanha Eme, rehevä seuramies, astui 
iloisena sisään kiitellen osakunnan nyky-
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polvea,
joka näin muistaa vielä vanhoja. Hänen 
iloaan ei haluttu ottaa pois kertomalla 
hänelle erehdyksestä. Hän istui koko il-
lan vilkkaasti seurustellen nuorempiensa 
kanssa. Mekin
voitimme pian sisimpäämme kalvavat 
nolouden tunteet ja nautimme vanhan 
sukupolven 
seuramiehen seurasta.
  Tämän Eme vanhemman (*1887) iso-
isä oli Kurkijoen kirkkoherra, isoäiti oli 
Pietarin seurapiireistä. Myös isä oli pappi 
toimipaikkoinaan Pitkäranta, Kurkijoki ja 
Helsingin Diakonissalaitos.  Eme sr. toimi 
suurimman osan työrupeamaansa Hels-
ingin yliopiston kirjaston (nyk. Kansal-
liskirjasto) apulaiskirjastonhoitajana. 
Oman toimen ohella hän toimi perusta-
mansa Pääesikunnan kirjastonhoitajana. 
Hän toimi useiden lehtien, mm. Savon 
Jääkärin, Iltalehden, Suomen Sotilaan ja 
Ajan Sanan toimittajana, suoritti historial-
lista tutkimusta ynnä muuta. Hän kirjoitti 

mm. kirjan ”Viini ja kulttuuri”. Jäätyään  
eläkkeelle vuonna 1950 hän muutti Ruot-
siin, Faluniin, jossa hänen ruotsinmaalain-
en vaimonsa toimi kirjastonhoitajana. 
Siellä ollessaan hän käänsi paljon ruotsista 
suomeen ja myös vice versa. Hänen tunne-
tuimmat käännöstyönsä ovat Bengtssonin 
viikinkiromaani ”Orm Punainen” sekä 
Mannerheimin ”Matka läpi Aasian”. 
Kieli- ja kynäntaitojensa perusteella hän 
oli vuonna 1949 kolme kuukautta kut-
suttuna avustamaan Suomen Marsalkka 
Mannerheimin muistelmien kirjoitusta 
Montreux’ssa Sveitsissä. Eme harrasti 
ratsastusta, esiintyi usein ratsusaappaissa. 
Hän oli rehevä barokkityylinen hedonisti.
  Myös Eme jr. toimi alkuun amanuenssina 
Yliopiston kirjastossa.  1940-luvun lopulla 
hän
meni ASLA-stipendiaatiksi Yhdysval-
toihin. Siellä hän löysi vaimonsa, jäi pysy-
västi maahan
ja työskenteli suurissa kirjastoissa Wash-
ingtonissa ja muualla.  


