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”Kesä on täällä taas”, laulaa Olavi Uusivirta.
Mitä enemmän Helsinkiin saapuu kesä, sitä enemmän mietin 

kotipaikkakuntaa. Aurinkoinen kaupunki, puistot ja talvenjälkeen 
asunnoistaan kömpineet ihmiset ovat mukava lisä, mutta vali-
tettavasti ne eivät tuo makean veden tuoksua, pohjoiskarjalaista 
murretta tai kyläyhteisön henkeä kaupunkiin mukanaan. 

Toivon maakunnan ja siellä visitoivien ihmisten puolesta että 
tuleva kesä olisi vähintään yhtä hyvä kuin viime. Toivokaamme, 
että edes pienimmät konsertit, näyttelyt ja museot ovat auki ih-
misille. Kulttuurija viihde ovat tärkeitä asioita aivojemme kannal-
ta, varsinkin kesäisin lomaillessa. Tällä hetkellä mielessäni siintää 
jo suunniteltu päiväreissu Ilomantsin Parppeinvaaraan, Valtimon 
Majatalon puotiin, Kesälahden Mäntyniemen Kartanoon sekä tie-
tenkin osakunnan kesäretkeen Heinävedelle. Tämä kesä olkoon 
pyhitetty lähiseutumatkailulle ja sen kulttuuriannille. 

Kun pakkaan rinkkinäisen rinkkani mökkivarusteilla, jätän taak-
seni kaupungin kiireen ja katupölyn vaihtaen sen Pyhäjärven ran-
taan ja siitepölyyn. Missä ikinä kesäsi vietätkään, toivon että siel-
lä ”aurinko paistaa ku sulhaspojan kummitäti karjalanpiirakoita 
häitä ennen”, kuten kaverini (pienessä maistissa) vappuna tokaisi 
aamunkoitteessa.

Viettäkää rentouttava kesä!

pääkirjoitus

Sonja Behm,
päätoimittaja
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Rakkaat osakuntalaiset ja ystävät.

Tällä viikolla sosiaalisen median eri 
kanavat ovat muistuttaneet minua ai-
emmista Karjalaisen Osakunnan vuo-
sijuhlista, joihin olen vuosien saatossa 
osallistunut, ja voi pojat minkälaiselle 
matkalle muistojen syövereihin lähdin-
kään. 

Ensimmäisiin vuosijuhliini osallistuin 
fuksina seitsemän vuotta sitten. Ennen 
juhlia en ollut oikein varma illan kulusta. 
Olin osallistunut vuosijuhlaviikolla tans-
siharjoituksiin ja etikettikoulutukseen, 
joten ainakin niistä asioista olin perillä. 
Illan aikana ymmärsin kuitenkin oikeas-
ti millaiseen porukkaan olinkaan lähte-
nyt mukaan, kun vietimme iltaa juhlavin 
akateemisin perintein. Tällainen oma 
yhteisö, joka voi mahdollistaa niin monia 
hienoja kokemuksia, ja jonka parissa voi 
päästä tekemään vaikka ja mitä. Tällai-
sesta en osannut yliopistoon pyrkiessäni 
edes haaveilla.

Seuraavissa vuosijuhlissa osallistuin-
kin jo toimikunnan jäsenenä vuosijuhli-
en järjestämiseen. Juhlat olivat tuolloin 
mahtipontiset yhteisvuosijuhlat rakkaan 
Savolaisen Osakunnan kanssa Vanhal-
la ylioppilastalolla. Kaikki paikalla olleet 
muistavat varmasti monisatapäiset jat-
kot Vinnillä sekä sadan hengen silliksen 
täällä DG:llä, puhumattakaan noin vii-
denkymmenen hengen seurueesta Kap-
pelissa pahennusta aiheuttamassa. Oi 
niitä aikoja.

Seuraavissa, vuoden 2016 vuosijuhlilla 
toimin vuosijuhlamestarina civis Kon-

tiaisen kanssa. Illan kulku jännitti aivan 
mielettömästi, mutta kaikesta selvittiin, ja 
jälleen kerran olimme saaneet juhlistaa ra-
kasta osakuntaamme.

Noiden vuosijuhlien jälkeen olen tavalla 
tai toisella ollut joka kerta mukana järjes-
tämässä vuosijuhlia, joko toimikunnassa 
tai toisen kerran vuosijuhlamestarina civis 
Vaarannan kanssa vuonna 2018. 

Viime vuonna pääsin kuitenkin ko-
kemaan vielä kerran jotain uutta ja ih-
meellistä, sillä osallistuin osakunnan 
vuosijuhlille, yllätys yllätys, kuraat-
torina. En välttämättä unohda sitä 
iltaa koskaan, sillä nuo sadannet 
viidennettoista vuosijuhlat 
olivat viimeiset pöytäjuhlat, 
jotka olemme pystyneet 
järjestämään. Kukapa olisi 
vuosi sitten uskonut, että 
juhlimme kirjaimellisesti 
kuin ”viimeistä päivää”. On-
neksi siis juhlimme.

Maaliskuussa kaikki 
muuttui, kun pandemia 
pääsi valloilleen, eikä ole ka-
ristanut otettaan tähänkään 
päivään mennessä. 

Minut hyvin tuntevat tietävät, 
että pohjimmiltani olen melko pes-
simisti. Tästä piirteestä huolimatta, 
tai ehkä jopa sen takia, haluan kes-
kittyä tässä puheessani kuitenkin pande-
mian pahuuden sijasta hyvään. Osakunta-
na olemme yrittäneet parhaamme keksiä 
uusia tapoja toimia tässä epävarmassa 
ympäristössä. Erityisen iloinen olen syk-

systä, jolloin civikset tekivät kaikkensa, 
että uudet fuksit tuntisivat itsensä ter-
vetulleiksi, vaikkemme voineet järjestää 
ulko- ja saunaexcuja kummempia akti-
viteetteja. 

Teimme viime vuonna osakuntana 
myös jotain, mistä olen äärimmäisen 
ylpeä. Alkuvuodesta tuimme raha-avus-
tuksella tuhopoltossa vuonna 2018 
tuhoutuneen Kiihtelysvaaran kirkon 
jälleenrakentamista. Syksyllä jatkoim-
me hyvän levittämistä, kun päätimme 
myöntää kertamuotoisia rahalahjoituk-
sia Pohjois-Karjalan eri kulttuuritapahtu-
mille, jotka olivat kärsineet pahoin pan-

Kirsi Kauppinen,
kuraattori
28.2.2021

demian seurauksena. Vastaanottajat olivat 
suunnattoman kiitollisia näistä lahjoituk-
sista, sillä, kuten eräs vastaanottajista to-
tesi, ”heitäkin ajatellaan näköjään täällä 
isolla kirkolla”.

Tosiasia on, että me kaikki olemme osa 
pitkää jatkumoa. Ihmisiä tulee ja menee, 
sotia syttyy, pandemia polvistaa koko 
maailman. Yksi asia on kuitenkin varma. 
Osakunta on ja pysyy.

Minkä voimalla Karjalainen Osakunta 
sitten säilyy? 

Se säilyy rakkaudella, kun muistamme 
rakastaa toisiamme sekä elämää.

Se säilyy rohkeudella, kun uskallamme 
tehdä uutta.

Se säilyy ystävyydellä, kun pidämme 
huolta toisistamme sekä vaalimme tärkei-
tä ystävyyssuhteitamme.

Lopuksi haluaisin kiittää sitä 23-vuoti-
asta itseäni, joka uskalsi lähteä rohkeasti 

mukaan osakunnan toimintaan tunte-
matta ainuttakaan ihmistä. Kiitos siitä 
rohkeudesta, sillä ilman osakuntaa elä-
mäni olisi ollut hyvin erilainen. Olenkin 
ikuisesti kiitollinen juuri sinulle, vuoden 
2013 fuksille. 

Paljon onnea rakas Karjalainen Osa-
kunta. 

Vivat crescat floreat in eternum.

Kiitos.

Kuraattorin puhe osakunnan 
116. vuosijuhlilla

 -palsta

7



8

Elämää 
näköpiirissä

kirjoittanut Pihla Kukkonen

Monet läheiseni ovat viime aikoina muistelleet, mitä 
he tekivät tähän aikaan vuosi sitten. Oltiin viimeisellä 
ulkomaanmatkalla tai vietettiin viimeistä baari-iltaa. 
Jotkut valmistautuivat ylioppilaskirjoituksiin aavista-
matta, millainen hässäkkä kokeiden järjestämisestä 
vielä muotoutuisi. Ollaan muisteltu, monesko päivä ra-
joitukset alkoivat ja miten vielä naiivisti suunnittelim-
me pääsevämme jo kesällä matkalle.

Viime aikoina olen ihmeekseni huomannut, että ih-
miset ovat alkaneet taas suunnitella elämää koronan 
jälkeen. Ulkomailla asuva ystäväni pääsi takaisin lähi-
opetukseen ja toinen pääsi käymään kampaamossa. 
Siellä täällä tuttavat alkoivat saada rokotuksia, ja viime 
vuonna myttyyn menneitä suunnitelmia alettiin taas 
herätellä eloon. Suoratoistopalveluihin viime aikoina 
ilmestyneet koronaelokuvat vaikuttavat pölyttyneiltä, 
kun paluu normaaliin elämään alkaa vähitellen näyttää 
realistiselta mahdollisuudelta.

Vaikka ryömiminen pois korona-arjesta näyttää täl-
lä hetkellä hyvin hitaalta, on ollut hyvä muistella nor-
maalin elämän pelisääntöjä. Joensuussa tautitilanne 
on ollut välillä lähes olematon, joten vietettyäni tääl-
lä pari viikkoa olen päässyt taas muistelemaan, mitä 
niin sanottuun oikeaan elämään kuului. Viime kevää-
nä muistan monella olleen kaikenlaisia jaloja suunni-
telmia ensimmäisen eristysjakson ajalle; piti opetella 
uusia taitoja, treenata enemmän tai huolehtia koros-
tuneemmin omasta hyvinvoinnista. Nyt yli vuoden jäl-
keen moni todennäköisesti vain haluaisi taas opetella 
elämään ja sosialisoimaan normaalisti.

Yksiön seinien sisällä ei ole juuri muita ärsykkeitä 
kuin internetti, kun taas oikeassa elämässä tapahtui jat-
kuvasti kaikenlaista odottamatonta. Sopiva määrä tur-
hautumista ja arjen draamaa piti mielen virkeänä. Mi-
nulla ei ole selkeää mielikuvaa, missä suhteessa vietin 

aikaa kotona ja kodin ulkopuolella. Kotiin 
oli kuitenkin aina kiva tulla pitkän päivän 
jälkeen, kun taas viimeisen vuoden aikana 
kaikki kotiin paluun riemu on kaikonnut. 
Ennen joku oli aina sairaana, ja toistuvasti 
sai huolehtia, että eihän vaan saa flunssaa 
ennen jotain tärkeää menoa. Nyt en enää 
ole varma, miltä normaali kuumetauti tun-
tui. Viikonlopulle oli tapana tehdä suunni-
telmia, ja lähitulevaisuudessa oli aina jokin 
tapahtuma, jota odottaa.

Toistaiseksi olen vielä klikannut Fin-
nairin mainospostin sujuvasti roskakoriin 
enkä ole uskaltanut sanoa juuta enkä jaa-
ta kesäsuunnitelmille. Silti on ihanaa, että 
suunnitelmia voi tehdä jo ainakin tämän 
vuoden lopulle eikä vain johonkin epä-
määräiseen tulevaisuuteen. Koronan var-
jo varmaan laahaa perässä vielä pitkään, 
mutta myös tuleva normaali elämä muis-
tuttelee aina välillä itsestään – ainakin len-
toyhtiöiden mainospostin muodossa.
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Olen ollut Serbiassa vähän yli puoli vuotta. Kie-
len oppiminen on alati käynnissä oleva prosessi, 
joka tällä viikolla kohtasi taas yhden hidasteen. 
Viikon luentojen jälkeen vetäisin kunnon itkut, 
kun tuntui, että teen yhtäkkiä turhia virheitä, jois-
ta olisi jo pitänyt päästä irti, sanat eivät meinaa 
löytää oikeaa paikkaansa ja äänteet sekoittuvat 
kielen päällä. Se on erittäin turhauttava tunne ja 
opiskellessani sitä, mikä on oikein ja mikä väärin, 
kaikki tuntuu joskus armottomalta. Niinä hetkinä 
helposti unohtuu armollisuus.

Eilisiltana menimme parin rakijan jälkeen (ra-
joitukset höllenivät taannoin hieman ja terassit 
ovat auki klo 22 asti - luksusta!) Buckon pizzalle. 
Bucko on tunnettu pizzapaikka - tai siis luuk-
ku - joka myy pizzapaloja ja patonkeja mukaan. 
Kinkku-herkkusieni-pizzapalan päälle tai kinkku-
patongin väliin saa valita lisätäytteitä - ketsup-
pia, majoneesipohjaista kana- tai lihasalaattia, 

Grillijonot ja 
raastepöydät

kirjoittanut Elli Luukkainen
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venäläistä salaattia ja sensellaista. Tämä 
syntinen eväs maistui taivaalliselta eilen ja 
maistuu varmasti aivan täydelliseltä aurin-
gon noustessa, täyspitkän baari-illan jäl-
keen.

Vaikka Buckon luukku on aivan asunto-
ni vieressä, en ole hakenut heiltä koskaan 
ruokaa ja eilisiltana ystäväni vetäisi minut 
jonosta luukulle selittämään miten hom-
ma toimii. Ystäväni ei vielä taida serbiaa, 
joten selitys tapahtui englanniksi ja tämä 
herätti luukulla parhaillaan asioineen nuo-
rehkon miesoletetun huomion. Tämän päi-
vitellessä ystävälleen, että tässä jotkut ulk-
karit papattaa englanniksi kysyin häneltä 
serbiaksi “mikä jätkiä naurattaa, onko joku 
ongelma?” Hän puolestaan hämmentyi 
- kuka paikallinen ei muka tiedä miten 
Buckon luukulta tilataan? Miksi ystäväni 
“vaivaa minua” selittäen englanniksi, kun 
hinnasto on serbiaksi? Tilanne ei selvinnyt 
kellekään, mutta raukesi pian ja palates-
samme muun seurueen luo jonoon ser-
bialainen ystäväni veti minut kainaloonsa 
ja totesi hymyillen: “ah, olet todellakin pai-
kallinen! Sanaharkka Buckon jonossa, aito 
belgradilainen kokemus.”

 Antti Holma puhui Auta Antti! -po-
dcastissaan, jaksossa “Vaikeat kysymyk-
set”, kerran siitä, kuinka kielen oppiminen 
ja kulttuuriin todella sisälle pääsy ovat 
kaksi eri tasoa. Holma puhui “raastepöy-
täilmiöstä”. Rosson raastepöytä jäisine 
pakastemaisseineen ja tarjoilijan sunnun-
taiaamupäivänä perheen lounaalla lausu-
ma “raastepöyän puolelta voipi alotella” 
nimittäin ovat enemmän kuin sanojensa 
ja niiden merkityksen summa - se on (suo-
malainen) kokemus, jota on hankala kään-
tää ihmiselle, joka ei ole kokenut sitä itse, 
katsahtanut liinan alla olleita vitivalkoisia 
patonkipaloja ja silti ottanut pari. Kulttuu-
reihin liittyy lähes loputtomasti jaettuja ko-
kemuksia, viittauksia ja tapahtumia, joiden 
omaksuminen on oma hommansa - sitä 

varten on taidettava kieltä, mutta kieli it-
sessään ei anna tätä ymmärrystä. Täytyy 
Holman sanoin mennä toisen kulttuurin 
raastepöytiin.

 Raastepöytäilmiö tuli mieleeni tällä 
viikolla. Vaikka vuosia kestänyt oppimis-
prosessini serbian kielen suhteen kulkee 
ylä- ja alamäkiään, tiedän tuntevani jo 
osan siitä kulttuurista, jota se kieli kannat-
telee ja josta se jatkuvasti rikastuu - vielä-
pä aika hyvin. Paljon on edelleen opitta-
vaa ja koettavaa, mutta olen viettänyt jo 
tovin serbialaisten raastepöydissä, ensin 
etäältä käsin ja nyt paikan päällä. Arjessani 
vilisee kieltä ja kokemuksia, joita en halu-
tessanikaan voisi kaikessa komeudessaan 
kääntää englanniksi tai suomeksi. Samalla 
suomalaiset raastepöydät ovat nyt matkan 
päässä, eivätkä samat jutut lennä nykyi-
sessä seurueessani, mutta se on ihan okei. 
Vastineeksi saan elää kielessä ja kulttuuris-
sa, joista varsinkaan ensimmäinen ei pääs-
tä helpolla, mutta jossa tunnen olevani kai-
kin puolin elossa, terävä, hauska ja perillä.

 Nihkeän viikon päätteeksi sain ilah-
duttavan muistutuksen siitä, että vaikka 
edelleen teen virheitä verbien aspektin va-
linnassa ja haluaisin löytää puheterapeu-
tin, jonka avulla voisin hioa viimeisetkin 
äänteet huippuunsa, voin belgradilaisessa 
grillijonon vastineessa mennä parin raki-
jan jälkeen paikallisesta ja panna nenäk-
käille miesoletetuille vastaan. Se tekee on-
nelliseksi.

Sananlaskuja 
Ilomantsista

“ei kysyin asii pilaavu”

“elämä on kuin lapsen paita, 
lyhyt ja sontainen”

“kyl meillä haistetaan, mitä 
teillä paistetaan”

  -Suomen kansarunousarkisto, 

         Suomen kirjallisuuden seura
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yleisen moraalin ylläpitoonkin!  Ja olihan 
se toden totta korkealla.

Urpo Leppänen opiskeli valtiotieteel-
lisessä tiedekunnassa.  Hän toimi aktii-
vina Karjalaisessa osakunnassa.  Hänel-
lä oli pitkä poliittinen ura SMP:ssä.  Hän 
kuitenkin riitaantui puolueen kanssa 
kahdesti ja perusti Vapaat demokraa-
tit eduskuntaryhmän.  Se ei kuitenkaan 
saanut kannatusta ja hän oli yhden hen-
gen eduskuntaryhmä vuodesta 1990.   
Vuonna 1993 hän liittyi uudelleen SMP:-
hen ja jälleen riitojen kautta perusti Pe-
russuomalaisen ryhmittymän.  Hän ei 
pidemmän päälle päässyt sopuun Timo 
Soinin kanssa puolueen linjasta ja hän 
erosi puolueesta.  Urpo Leppästä on kiit-
täminen Perussuomalaisten puolueen 
nimestä.

Hän oli neljästi naimisissa ja viimeise-
nä kuubalaisen Anan kanssa.  Siitä aviolii-
tosta oli runsaasti julkkissävytteisiä kirjoi-
tuksia naistenlehdissä. Hän kuoli vuonna 
2010.   

Juhlavahtina siis todella tasokas. 

Muistuu mieleeni eräs tapaus Karja-
laisen osakunnan illanvietoista.  Lienee-
kö ollut 1980- luvun alun paikkeilla, kun 
Karjalaisen osakunnan tiloissa vietettiin 
pippaloita?  Nyt en kuolemaksenikaan 
muista, mistä johtuen.  Pippalot kuin 
pippalot.  Karjalainen osakunta sijaitsi 
tuolloin vanhan ylioppilastalon vieressä.  
Bio-Bion talossa.  Ylimmässä kerroksessa.  
Sinne kapuaminen oli usein nuorenakin 
tuskien taivalta.  Alastulo meni helpom-
min. Usein siihen oli illan aikana tankattu 
liukunesteitä.  Näin vanhoilla päivillä tuo 
alastulo on polvien kulumisten johdosta 
hankalampaa.  Ylös vielä menettelee au-
tettaessa.

 Ovi kävi rivakasti juhlasalin ja 
eteisen välillä.  Viinaksia ei saanut viedä 
juhlasaliin, muistaakseni ne naukattiin 
enempi piilossa. Kaikki eivät oikein otta-
neet onkeensa pullojen sisäänottokielto-
ja.  Juhlasalin ovella istui tuolilla vanhem-
pi mieshenkilö, jonka tehtävänä näytti 
olevan pullojen kuljettamisen tarkistus.  
Kukaan ei näyttänyt välittävän hänestä.  
Kyselin muilta, kuka herrashenkilö oli.  Ei 
tunnuttu tiedettävän.  Eräs epäili kuraat-
toria.  Menin häntä lähelle ja tarkastelin 
lähemmin. Yhtäkkiä tiesin!  Siinähän istui 
työvoimaministerimme Urpo Leppänen! 
Oli näet varmaankin katsastamassa uu-
den työvoiman valmiuksia ja kykyjä jous-
tavaan työolosuhteiden muutosproses-
seihin! Ja paikallisiin sopimuksiin! Valtion 
asioiden hoito ei liennyt siihen aikaan 
niin vaativaa kuin nykyisin! Aikaa jäi vielä 

Juhlavahti
kirjoittanut Elina Kuosmanen

Senioripalsta
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Viime kesänä Kiteen keskus-
taan avattiin Nightwish -näyt-
tely, joka esittelee kattavasti 
yhtyeen tarinaa, musiikkia ja 
oheismateriaalia puvustuk-
sesta 3D-videoihin. Korona ei 
estä näyttelyssä käymistä, sillä 
Nightwish fanit pääsevät vierai-
lemaan Kiteellä virtuaalinäyt-
telyn avulla. Näyttelyn lipun 
voi ostaa Nightwish -näyttelyn 
verkkokaupasta, minkä jälkeen 
näyttelyn linkki saapuu sähkö-
postiin.

Virtuaalinäyttely alkaa aulati-

Sallan suositukset 
 on Pienen Puukellon 
    juttusarja, jossa 
 Salla suosittelee 
 parhaita matkailukohteita
  Pohjois-Karjalasta.

lasta, josta pääsee liikkumaan 
näyttelyhuoneisiin. Tiloissa lii-
kutaan luotua polkua pitkin ja 
huoneita voi tarkastella 360 as-
tetta. Näyttelyesineitä ja -tekste-
jä pääsee katsomaan lähempää 
painamalla infonappia. Näytte-
ly on kahdessa kerroksessa ja 
kerroksesta toiseen pääsee liik-
kumaan kartan avulla. Ympäri 
näyttelyä on piilotettuna kym-
menen pöllön kuvaa ja halutes-
saan voi yrittää löytää kaikki ku-
vat mahdollisimman nopeasti.

Näyttely on taidokkaasti ra-

Kiteen Nightwish -näyttely

kirjoittanut Salla Kuittinen

kennettu ja yllättävän miellyt-
tävää seurata. Esineiden luona 
on kattavat kuvaukset esimer-
kiksi yhtyeen historiaan liittyen 
ja taustalla soi Nightwishin mu-
siikki. Vitriineihin zoomaamalla 
pääsee tarkastelemaan esineitä 
lähemmin. 

Virtuaalinäyttelyssä on help-
po vierailla tietokoneella ja ti-
lasta toiseen pääsee sujuvasti 
liikkumaan. Jokaisen huoneen 
erilainen musiikkimaailma tuo 
näyttelyä konkreettisemmaksi ja 
pöllöjen etsintä on hauskaa puu-
haa. Näyttely on varmasti vaikut-

tavampi kokemus paikan päällä, 
mutta nyt virtuaalitodellisuus jäi 
vähän kylmäksi ja etäiseksi.

Nightwishin virtuaalinäyttely 
saa 3/5 Sallan suosituspistettä.

Virtuaalinäyttelyn hinta 6,90 e
www.nightwishstory.com
Kiteentie 13
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Kuvat
Kansi Joona Kotilainen

18 helsinkikuvia.fi
Muut Rawpixel

Takakansi Tiina Pennanen

Kirjoittajaksi 
Puukelloon?

Puukelloon voivat kirjottaa kaikki osakunnan 
jäsenet ja seniorit. Aihe ja tyyli on vapaa!

Toimita kirjoituksesi 
päätoimittajalle sähköpostilla. 
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Pieni Puukello toivottaa
hyvää kesää!


