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En ole vähään aikaan tuntenut yhtä 
suurta onnea kaikkien osakuntalaisten 
puolesta, kun 1,5 vuoden jälkeen pää-
simme jälleen näkemään toisiamme ja 
juhlistamaan parasta osakuntaelämää 
KO-sitseillä perjantaina 1.10. Ilmassa oli 
yhtäältä jännitystä ja toisaalta innok-
kuutta. Jännitystä siitä, että muistuisiko 
sitsilaulujen sanat tai ylipäänsä sitsieti-
ketti mieleen, mutta innokkuutta siitä, 
että vihdoin ihmiset saivat jälleen ko-
koontua ja nauttia toistensa seurasta. 

Tunnelma oli hersyvä, iloinen ja ennen 
kaikkea vapautunut. 

Uskon vakaasti siihen, että suunta on 
tästä vain ylöspäin, ja pystymmekin pa-
laamaan jo lähestulkoon samanlaiseen 
toiminnan tasoon, kuin ennenkin pan-
demiaa. Tie on ollut pitkä, mutta näin 
osakunnan kuraattorina olen ollut mie-
lettömän ylpeä teistä osakuntalaisista, 
jotka olette jaksaneet hoitaa osakunnan 
asioita, vaikka samalla etäopinnot ovat 
raastaneet mieltä ja omaa jaksamista. 
Kun osakunnista poistetaan yhdessäolo, 
juhlat ja perinteet, jää jäljelle vain hallin-
nolliset tehtävät sekä muu paperinpyö-
rittely. Tämä aika, jos mikä, on korostanut 
osakuntien tärkeyttä yhteisöinä, joissa 
jokapäiväisillä kohtaamisilla on suunna-
ton merkitys. Me ihmiset olemme juuri 
niitä, jotka tekevät kustakin osakunnasta 
omanlaisensa, ja juuri sen mielettömän 

ihanan paikan olla.
Oma kuraattorikauteni alkaa hiljal-

leen päättyä, joten kiitos kaikille näistä 
mielettömistä kahdeksasta vuodesta, 
joista olen saanut nauttia osakunnal-
la juuri teidän kanssanne. Toivotan 
myös jokaiselle teistä tsemppiä arjen 
askareisiin, olivat ne sitten läsnäoloa 
tai etäyhteyksiä vaativia. Toivottavasti 
näen teitä loppuvuoden tapahtumis-
samme, sillä osakunta on paikka, jon-
ne kaikki ovat aina tervetulleita.

Kirsi Kauppinen,
kuraattori

Ai että on mukava juhlia!

Pitkän tauon ja kotona nyhväämisen jälkeen on ihanaa nähdä 
osakunnalla vanhoja, tuttuja naamoja sekä tutustua täysin uusiin 
osakuntalaisiin. On ihanaa vaihtelua päästä kasvotusten suun-
nittelemaan, kokoustamaan ja ihan vain puhumaan puhumisen 
ilosta. Ja sitä iloahan meiltä löytyy!

Viimeinen vuosi on vahvistanut sidettäni vanhoihin ystäviin. 
Heihin, joiden kanssa viestittelen päivittäin tai joiden kanssa soi-
tellaan. Niiden, jotka lähettelevät muistamisen ilosta kirjeitä tai 
jotka pommittavat tiktokvideoilla. Arvostan kaikkea tätä suun-
nattomasti. Siksi kai se tuntuukin uskomattomalta, olla taas maa-
ilmassa, jossa uusien ystävyyksien luominen on helpompaa. On 
ihana ajatella mitä kaikkea uutta uudet ystävyyssuhteet voivat 
tuoda tullessaan. Rakastan ja arvostan mitä suuremmissa mää-
rin kaikkia vanhoja ystävyssuhteita, mutta siinä pienessä tupak-
kapaikalla tuntemattoman kanssa käydyssä small talkissa on sitä 
jotain. Se on todella jees. 

Menkää siis sankoin joukoin juhlimaan ja tutustumaan. Tässä 
ohjenuorani kaikille. Tätä koitan myös itse noudattaa aina kuin 
mahdollista. Mikään ei rikastuta elämää niinkuin toiset ihmiset. 

Niin ja toki se juhliminen!

pääkirjoitus

Sonja Behm,
päätoimittaja

-palsta
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kirjoittanut Salla Kuittinen

Sohvalta 
valmistuvan 
käsikirja
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En suinkaan aloittanut opintojani soh-
valta, kuten vanhempi sukupolvi saattaisi 
ajatella, että emme me sotaa näkemät-
tömät pullamössöpojat selviä sohvalta 
edes yliopiston luentosaleihin asti. Päin-
vastoin aloitin opintoni syksyllä Joensuun 
kampuksen pihalta(!) löydettyäni tieni 
violettihaalaristen Epsilonin tutoreiden 
lämpimään huomaan. Koska rakastan 
dramaattisia alkuja ja suuria tunteita, en-
simmäinen poikaystäväni jätti minut sa-
mana päivänä kuin aloitin yliopistourani. 
Miten hieno alku uuteen elämänvaihee-
seen!

Tämän dramaattisen käänteen jälkeen 
opiskeluni on ollut hyvin tasaista suoritta-
mista, juhlimista, urheilua ja laskuharjoi-
tusten palauttamista. Olen ollut niin hyvä 
suorittamaan ja rakastanut opiskelualaa-
ni niin kovasti, että hain viiden opiskelu-
vuoteni aikana neljä kertaa täysin muulle 
alalle pääsemättä sinne. Joka syksy olen 
palannut nöyränä fysiikan oppikirjojen 
ääreen, avannut taas Calculuksen ja lait-
tanut Pythonkoodit raksuttamaan. Se jos 
mikä pitää ihmisen nöyränä ja saa usko-
maan unelmiinsa!

Ei huolta, olen osannut myös nauttia 
opiskeluvuosistani ja ottanut ilon irti kai-
kesta järjestötoiminnasta muun muassa 
lakkauttamalla oman alani ainejärjestön. 
Suoritin järjestötoimintaa oikein ura-
kalla toimimalla Karjalaisen Osakunnan 
emäntänä, vuosijuhlamestarina, Pienen 
Puukellon kirjoittajana… Osakuntaelä-
mä on ollut antoisaa ja tuonut minulle 
edullisen asunnon lisäksi mahdollisuu-
den avautua opiskelijaelämäni pulmista 
muille kanssa ihmisille.

Vaikka en omista yhtään sohvaa, koro-
na-aikana löysin tieni erinäisille sohville. 
Sohvista muodostui opiskelutilani, jossa 
seurasin zoom-luentoja, tein laskutehtä-
viä ja kirjoitin graduani. Ihmekös tuo, kun 
selkä oli jumissa ja hartioita särki! 

Valmistuin keväällä sohvalta. Kävin 
gradun palautekeskustelun auton etu-
penkillä ja yliopisto onnitteli minua säh-
köpostilla valmistumisestani. Viiden vuo-
den työ päättyi yliopiston viestiin ”Onnea 
valmistumisesta!”, kas eipä tullutkaan 
sitä itse huomattua. Ehkä ostan ensim-
mäisellä maisterin palkallani uuden soh-
van.
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Pride-viikkoa vietettiin Belgradissa tänä vuon-
na 13.-19. syyskuuta. Viikko oli täynnä keskusteluti-
laisuuksia ja kulttuuritapahtumia eri puolilla kau-
punkia. Lauantaina Pride huipentui perinteiseen 
marssiin kaupungin keskustassa ja puistokon-
serttiin sen jälkeen. Queer-yhteisö Belgradissa 
on aktiivinen, sielukas ja periksiantamaton, drag 
queen -scene taas yksi Euroopan eloisimmista ja 
täynnä lahjakuutta. Pride-liike ja sitä johtava Bel-
grade Pride (@ belgradepride) -yhdistys antaa 
Serbian pääkaupungissa queer-yhteisölle tilan 
tehdä ja näkyä sekä tekee pitkäjänteistä vaikut-
tamistyötä. Da se zna -yhdistys (@ dasezna.lgbt) 
taas muun muassa tarjoaa seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöihin kuuluville ilmaiseksi mielenter-
veysammattilaisten palveluita sekä tukea vihari-
kosten ilmoittamiseen. Nämä tahot tekevät työtä, 
joka on hidasta ja vaikeaa, joskus vaarallistakin.

 Ensimmäinen Pride-marssi järjestettiin 
Belgradissa vuonna 2001. Tämä pieni marssiin 
osallistunut ihmisjoukko sai tuta ultranationa-
listien vihan, jotka hyökkäsivät Pride-kulkueen 
kimppuun ja pahoinpitelivät heidät. Seuraava kul-
kue oli suunnitteilla vuodelle 2009, mutta se pe-
ruttiin väkivallan uhan takia. Vuonna 2010 marssi 
järjestettiin toisen kerran. Samana vuonna Ser-
bian armeija teki päätöksen, että myös avoimesti 
seksuaalivähemmistöön kuuluvat saavat palvella 
armeijassa. Pride-marssi sai vastaansa tuhansien 
oikeistonationalistien ja jalkapallohuligaanien 
ryhmän, joka heitteli muun muassa kiviä ja tii-

Iloa, toivoa 
ja vallitseva 
todellisuus

kirjoittanut Elli Luukkainen

Pride 
Belgradissa
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liä, lasipulloja ja Molotovin cocktaileja 
ja sytytti rakennuksia tuleen. Pride-kul-
kueeseen osallistuneista 17 ja kulkuetta 
turvanneista poliiseista 78 loukkaantui. 
2010-luvulla viranomaiset kielsivät use-
aan otteeseen Pride-marssin järjestämi-
sen väkivallan uhan takia. Se ei kuiten-
kaan hiljentänyt queer-yhteisöä.

 Syyskuun 18. päivänä lähden ko-
toani kohti Manježin puistoa, josta kul-
kue lähtisi. Koko ydinkeskusta on suljet-
tu ja joudun hieman juoksemaan, etten 
myöhästyisi. Kulkueeseen ei voi liittyä 
sen lähdettyä liikkeelle, sillä sitä vartioi-
daan poliisivoimin. Katson kännykästäni 
karttaa, johon on merkitty pisteet, joista 
puistoon pääsee. Näen matkallani kym-
meniä mellakkavarustuksiin pukeutu-
neita poliiseja. Edessäni samaan suun-
taan kulkee kaksi naisoletettua, joilla on 
sateenkaarikuosisia vaatteita. Huh, toi-
vottavasti saavat olla rauhassa, ajattelen 
mielessäni. Belgrade Priden antamassa 
ohjeistuksessa suositeltiin, ettei mitään 
prideen liittyvää, kuten sateenkaarilip-
puja tai -pinssejä tulisi pitää näkyvillä 
tapahtumaan tullessa tai siltä lähtiessä. 
Yleensä ruuhkaiset, leveät autotiet ovat 
poliiseja lukuunottamatta autiot, mutta 
kävelyteillä on joitakin ihmisiä. Vastaan-
tuleva vanhempi mies katsoo edessäni 
kulkevaa kaksikkoa, pysähtyy heidän 
mentyä ohitse, seuraa heitä katseellaan 
ja mumisee jotain pyöritellen päätään. 
Luureissa pauhaa Lady Gaga, joten en 
kuule miestä tarkkaan ja olen pukeutu-
nut mustavalkoiseen. Ei hätää siis.

 Näen, että poliisi on asettunut 
riviin kulkemani kadun poikki estäen 
kulun kyseisestä kohdasta. Näky aiheut-
taa kylmiä väreitä, vaikka tiedän, että he 
ovat siinä suojellakseen meitä. Mieles-
säni pyörivät kuvat kesän 2020 hallituk-
senvastaisista mielenosoituksista, jois-

sa poliisi hyökkäsi ilta toisensa jälkeen 
ihmisjoukkoa vastaan kyynelkaasuin ja 
hevosin. Näen poliisien edessä pride-va-
paaehtoisen ja kysyn, pääseekö tästä 
läpi (olen myöhässä, enkä tiedä ehtisin-
kö kiertää toista tietä). “Oletko menossa 
prideen? Kyllä pääsee!” Huokaisen hel-
potuksesta ja viipotan nyt alamäkeen 
kohti puistoa. Pääsen perille, näytän 
rokotetodistuksen ja saan rannekkeen. 
Löydän ystäväni ja pienen tovin pääs-
tä kulkue lähtee liikkeelle. Osa poru-
kastamme ei tahdo heti ensimmäisten 
joukkoon, joten odottelemme hetken. 
Osa välttelee ihmisjoukossa kulkevia 
kameroita. Ajattelen heitä, jotka jättivät 
tulematta kokonaan, vaikka haluaisivat 
osallistua.

 Kulkueessa on arviolta noin 
1000-2000 ihmistä. Musiikki pauhaa ja 
kuljemme Belgradin suurimpien katu-
jen kautta, ohitamme parlamenttitalon, 
jonka kohdalla kuuntelemme päättäjille 
suunnatun puheen. Laki samaa suku-
puolta olevien rekisteröidystä parisuh-
teesta seisoo parlamentissa. Poliisi tur-
vaa kulkuetta ja varmistaa, että kulkue 
ja sen vastamielenosoitukset eivät koh-
taa. Puistokonsertissa esiintyy muuta-
mia maan eturivin artisteja. Yksi heistä, 
Sara Jo, lupaa, ettei mene naimisiin, en-
nen kuin kaikilla on siihen mahdollisuus. 
Priden kummina on tänä vuonna vuosia 
LGBTQ+-yhteisöä julkisesti tukenut ar-
tisti Nataša Bekvalac. Tiedotustilaisuu-
dessa hän sanoo: “en ole täällä tänään 
tukemassa LGBTQ-yhteisöä, vaan osana 
sitä.”

Näen idoleitani livenä, ihailen drag 
queenien esityksiä, laulan mukana, 
tanssin hikeä valuen ja nyyhkytän. Kun 
tapahtuma päättyy, lavalta kuulutetaan, 
ettei keskustan suuntaan kannata men-
nä, vaan kiertää toista kautta - turvalli-
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suussyistä. Pride-kuvasto kannattaa taas 
piilottaa. Päätämme ystäväni kanssa ot-
taa taksin. Pride-kuplaa reunustavat sa-
dat poliisit. Taksin ikkunasta näen pienen 
uskonnollisen mielenosoituksen erään 
poliisien vartioiman tiesulun luona. Ikonit 
ja valtavat ristit heijastavat katulamppujen 
valoa.

 Sain viikon aikana osallistua myös 
yhteen Pride-perjantaina pidetyn drag 
queen -illan esityksistä. Alexis VanderCun-
tin (@ alexisplastic) queer-ihmisiä kerän-
neen esityksen harjoitukset pidettiin Pride 
Info Centerissä, joka sijaitsee kaupungin 
keskustassa. PIC on avoinna lähes joka 
päivä ja oven yläpuolella liehuu sateen-
kaarilippu. Viikon aikana lippu revittiin alas 
useaan otteeseen. Muun muassa nationa-
listit ja jalkapallohuligaanit ovat aiemmin 
useaan kertaan tehneet tuhoa toimiston 
sisäänkäynnille tai, kuten tänäkin vuonna, 
vandalisoineet Belgrade Priden järjestä-
mien tapahtumien yhteydessä yhdistyk-
sen omaisuutta ja tunnuksia. Pride Info 
Centerissä käydessä itselläni oli kuitenkin 
aina turvallinen olo siellä toimivien ja kans-
sani olleiden ihmisten takia. Tunsin oloni 
tervetulleeksi yhteisöön ja koin valtavaa 
ihailua kaikkia tapaamiani ihmisiä koh-
taan. Ihanaa olla omieni joukossa.

 Vaikka 100 000 ihmistä saa rau-
hassa kävellä ja juhlia Pride-kulkueessa 
Helsingin keskustassa, on hyvä muistaa, 
että se kaikki on edelleen vallankumouk-
sellista aktivismia ja etuoikeus, josta vain 
harvat tässä maailmassa saavat nauttia. 
Lukemattomat yksilöt myös Suomessa 
ovat kärsineet, pelänneet ja olleet usko-
mattoman rohkeita, jotta se kaikki olisi nyt 
mahdollista. Samalla on muistettava, että 
sitä kärsimystä ja pelkoa on edelleen, myös 
Suomessa. Pridessa ei ole kyse bileistä. Sii-
nä on kyse ihmisoikeuksista ja ihmisyydes-
tä, rakkaudesta, elämästä ja kuolemasta.
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Kesäterveisiä
Karjalasta

Huomasin tänä kesänä pudon-
neeni kärryiltä vanhan kotikaupun-
kini Joensuun tapahtumista. Vanha 
kouluni ja harrastusseurani olivat 
muuttaneet uusiin tiloihin, bussit 
olivat vaihtaneet väriään enkä osan-
nut suunnistaa tutuissa ruokakau-
poissa, jotka oli kaikki remontoitu 
viimeisen vuoden aikana. Yllätyin 
myös, kun kaverini sanoi käyneensä 
syömässä Luckiefun’sissa. Kouluai-
koina uuden ketjuravintolan ilmes-
tyminen kaupunkiin tuntui aina 
isolta uutiselta, mutta tämä tiedon-
palanen oli jäänyt minulta välistä. 
Toisaalta olin myös yllättynyt, kun 
joku mainitsi käyneensä syömässä 
Burger Kingissä. Ketju oli ilmesty-
nyt Joensuuhun jo vuosia sitten, 
mutta olin unohtanut sen olemas-
saolon kokonaan. 

Oli myös virkistävää katsella Jo-
ensuuta turistin silmin näin koti-
seutumatkailun hengessä. Järvissä 
sai uida huolehtimatta sinileväpitoi-
suuksista, tai ainakaan en itse tottu-
muksesta osannut välittää asiasta. 
Joensuussa todella on valtavan iso 
Prisma, jonne on edelleen help-
po eksyä. Myös joensuulaiset koi-
rat tuntuivat olevan hyvin erilaisia 
kuin helsinkiläiset lajitoverinsa. Sii-
nä missä Helsingin koirapopulaatio 

kirjoittanut Pihla Kukkonen

näyttää koostuvan lähinnä mäyräkoi-
rista, näkee Joensuussa enimmäkseen 
isoja hurttia. Myöskään kissoja ei näy 
valjaissa. 

Vaikka Joensuu ei olekaan varsi-
nainen ostosparatiisi, tuli siellä tehtyä 
myös yllättävän hyviä löytöjä alennus-
myynnistä. Parin tavaratalon väliltä oli 
helppo valita ja sait olla käytännössä 
yksin kaupassa. Turvaväleistäkään ei 
siis tarvinnut huolehtia muuten kuin 
kassalla myyjän kanssa.

Myös varjopuolia kesämatkailuun 
löytyi, sillä poispääsy Joensuusta 
osoittautui ratatöiden takia hankalak-
si. Vaihtoehdoiksi jäivät käytännössä 
joko yli seitsemän tunnin bussimatka 
tai aamun ensimmäiset junavuorot. 
Itse valitsin kello kuuden junan. He-
rääminen oli vähän hankalaa, mutta 
samalla saattoi katsella auringon nou-
sevan paikalliselle maaseudulle. 

Kaiken kaikkiaan Joensuu tuntui 
helteisinä kesäpäivinä oikein miellyttä-
vältä ja vähän eksoottiseltakin paikal-
ta. Arkinen todellisuus kyllä muistutti 
itsestään jo elokuussa, kun lämpötila 
kävi aamulla neljässä asteessa. Silloin 
tuntuikin ihan hyvältä palata etelän 
lämpöön. Lähestyvä talvinen Joensuu 
on taas oma kokemuksensa, mutta sii-
tä en jaksa erityisemmin innostua.
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