“Kun [tuolloin laittomaksi julistettu ja siksi] epävirallinen osakunta v. 1864 ponnisti voimansa lähteäkseen matkaan ilman viipurilaisia, ei enää haluttu jatkaa
marraskuun 9:nnen päivän juhlintaa, sehän oli pohjaltaan viipurilaisten merkkipäivä. Oli saatava oma, savo-karjalainen muistopäivä, jona vastaisuudessa keräännyttäisiin viettämään osakunnan suurinta juhlaa, vuosijuhlaa. Pekka Mohellin ehdotuksesta osakunta silloin hyväksyi vuosipäiväksi helmikuun 28:nnen,
ensimmäisen Kalevalan ilmestymispäivän. ... Niin vietettiin sitten ensimmäinen
Kalevalan-päivän vuosijuhla talvella 1865 Kaisaniemen vanhoissa tutuissa suojissa.”
- Martti Ruutu: Savo-Karjalaisen Osakunnan historia II

“[K]irjoittaminen tuotti minulle nyt monisäikeistä tyydytystä, uutta ja voimakasta mielihyvää, jollaista opiskelija tuntee kun differentiaalilaskennan juhlava
järjestys avautuu hänelle. Oli humalluttavaa etsiä, löytää ja luoda oikea sana, oikein mitoitettu sana, lyhyt ja voimakas, ammentaa asiat muistista ja kuvata ne
mahdollisimman pienellä lukumäärällä. Outoa kyllä, raakojen muistojeni kuorma muuttui rikkaudeksi, niistä tuli siemen. Minusta tuntui että kasvoin kirjoittaessani kuin kasvi.”
- Primo Levi: Jaksollinen järjestelmä
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Pääkirjoitus
Muutos on elämässä väistämätöntä.
Kaikki muuttuu jatkuvasti ympärillä, vaikka sitä haluaisi, että kaikki pysyisi samanlaisena, johon on tottunut.
Muutos voi myös toisaalta olla hyvästä. Viime aikoina on tullut huomattua,
että moni asia on alkanut muuttua niin
maailmalla kuin osakunnalla.

tahtiin. Saa tässä tavantallaaja ihmetellä, että mitä myllertävää meitä odottaa tässä maailmanpolitiikassa vaikkapa viiden vuoden kuluessa.
Osakunnalla sukupolvenvaihdos näyttäisi olevan käynnissä. Vanhemmat
osakuntalaiset ovat alkaneet valmistua, ja siirtyvät pikkuhiljaa opiskeluelämästä työelämään. Vastaavasti
tasopainoksi olemme saaneet paljon
uusia jäseniä viime syksynä. Kiitettävästi fuksimajurimme, Mari Reijonen,
on integroinut uudet jäsenet osakuntaamme ja saanut monet heistä aktiivisiksi virkailijoiksi. Runsaan jäsenistön lisäyksen ja heidän aktiivisuutensa
ansiosta sukupolven muutos vaikuttaa
äkilliseltä. Hyvä vaan, että olette aktiivisia, niin saadaan muutosta osakuntaan, sillä jokainen uusi sukupolvi tekee osakunnasta omanlaisensa.

Keväällä muutos tulee aina ajankohtaiseksi, kun vuosi muuttuu, ja päivät alkavat pikkuhiljaa olemaan aurinkoisempia ja pitempikestoisempia.
Vaikka sitä sydäntalvella haikailee auringon perään, voi muutos pimeästä
kirkkauteen olla lamaannuttavaa. Samanlainen muutos on meneillään Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain valonheitin
on syttynyt palamaan, mutta se palaa niin kirkkaasti että muukin maailma on sokaistunut lamaannuttavasti sen kirkkaudesta. Yhdysvaltain uusi
presidentti on saanut maansa ja koko
maailman myllerrykseen tuomillaan
uudistuksillaan ja möläytyksillään.
Etenkin Trumpin ajama ilmastopolitiikka tuo pitkäkantoisia muutoksia
maapallon ilmastoon, jos se todella astuu voimaan.

Pieni Puukellokaan ei pysy muuttumattomana. Tänä vuonna aiomme uusia Puukellon fuksinumeron. Se on
pysynyt parina vuotena samana ja tarvitsisi nyt uudistusta. Voitte ehdottaa ideoistanne, jotta saadaan meistä
edustava kuva tämän vuoden uusille
tulokkaille.

Suomen satavuotisjuhlavuosi on juuri meneillään, ja monia muutoksia
on näkypiirissä täälläkin. Pitkään ollut lama näyttää hieman laantumisen
merkkejä, ja ehkä on toivoa paremmista ajoista tulevaisuudessa. Muualla Euroopassa lama näyttäsi olevan jo
menneen talven lumia, mikä antaa toivoa paremmasta. Suomea varjostavat
kuitenkin tummat pilvet. Sotilaalliset
asiat ovat olleet tapetilla viime aikoina, sillä uutisista saa koko ajan lukea
Suomen jo melkein kilpavarustelusta
jotakin vastaan tai jonkin varalle. Näitä uutisia näyttäisi tulevan kiihtyvään

Hyvää kevättä kaikille!

Jani Parviainen
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Q
Puhe Karjalaisen Osakunnan vuosijuhlissa 25.2.2017:
Arvoisa inspehtori, kunniainspehtori,
kutsuvieraat, kära vänner, kallis viroonlane vend, rakkaat osakuntalaiset. Tervetuloa juhlistamaan Karjalaisen Osakunnan pitkää ikää!

Tarkoittamani kaltaisen sivistyksen
malliesimerkki oli joulukuussa edesmennyt kunniainspehtorimme Sakari
Timonen, tai “Saku vaan” kuten hän
itsensä uutena inspehtorina osakuntalaisille oli esitellyt. Sakun edustama
harkitsevuus, tasapuolisuus, pönöttämätön arvokkuus ja humanistinen
elämänasenne säilyvät toivottavasti
yhä edelleen 112-vuotiaan Karjalaisen
Osakunnan yhteisinä ominaisuuksina,
vaikka niiden esikuva onkin jo keskuudestamme poissa.

Osakuntalaitos perustettiin Suomessa jo vuonna 1643. Sen muut tehtävät
ovat ajan saatossa vaihdelleet, mutta
kaksi arvoa on pysynyt aina keskiössä:
tilan antaminen opiskelijoille, ja näiden kasvattaminen sivistykseen, joka
on pohjimmiltaan valmiutta nähdä ja
ymmärtää enemmän ja laajemmin.

Stereotyyppinen kuva karjalaisista sanoo, että meillä on sekä itku että nauru
herkässä. Näkeehän sen jo osakunnan
väreistäkin; siellä on ilon, lämmön ja
rakkauden punainen, ja surun ja melankolian musta. Tänä iltana, kuten
aina karjalaisten kokoontuessa, on punainen päällimmäisenä, ja vallalla ilo,
lämpö ja rakkaus.

Yli 370-vuotiaan instituution pysyvyys
on yhä edelleen hyvä suoja jatkuvaa
muutosta ja suorittamista vaativaa,
vuosineljänneksen kerrallaan elävää
maailmaa vastaan. Osakuntatoiminnan yksityiskohdat elävät jatkuvasti,
mutta raamit ovat satoja vuosia vanhat, kymmenien sukupolvien testaamat ja hyviksi havaitsemat. Osakunta
on näin ollen yhtä aikaa sekä uusi että
vanha: joka syksy ei tarvitse ottaa uudelleen selvää, miten osakuntatoiminta tänä lukuvuonna onkaan järjestetty,
mikä virkailija on vastuussa mistäkin,
järjestetäänköhän kevättalvella vuosijuhla vai ei.

Eläköön 112-vuotias Karjalainen Osakunta, rakastakaa toisianne, viettäkää
vuoden iloisin ilta!

Outi Tiainen
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Teksti: Pekka Torvinen

Sakari Timonen
in memoriam
Osakunnan kunniainspehtori, lääkäri
Sakari Timonen kuoli Helsingissä 14.
joulukuuta 2016 101-vuotiaana. Hän
oli syntynyt Nurmeksessa 17. maaliskuuta 1915.

mässä riitti. Ennen kuin Timonen siirtyi työelämään, Suomessa ehdittiin
muun muassa sotia kolme kertaa. Talvi- ja jatkosodassa hän palveli pataljoonan lääkärinä. Timonen oli ehtinyt
aloittaa lääketieteen opinnot Helsingissä muutamaa vuotta ennen talvisodan syttymistä.

Nuoremmille osakuntapolville Sakari
Timonen tuli tutuksi jokakesäisestä
vastaanotostaan Kulosaaren huvilalla, joka oli Sakarin puolison, Lean,
lapsuuskoti. Sakari ja Lea jatkoivat
osakuntalaisten kestitsemistä vielä
2010-luvun alkuun asti. Alun perin
perinne syntyi jo Sakarin inspehtorikaudella 1969–1978.

Sodan jälkeen Timonen päätti erikoistua gynekologiksi. Vuonna 1953 hän
matkusti New Yorkiin Rockefellersäätiön tarjoaman tutkijastipendin
turvin. Tutkimuslaitosta vastapäätä
työskenteli kreikkalainen Georgios
Papanicolaou, jonka käänteentekevästä solututkimuksesta Timonen oli
lukenut lääketieteellisistä julkaisuista.

Illanvietoissa keskusteltiin niin maailman, Suomen kuin Pohjois-Karjalan
asioista hyvässä hengessä ja vielä paremman ruoan ja juoman ääressä.
Sekä Sakarista että Leasta huokui sivistys, äly ja humanismi.

“Otin häneen puhelinyhteyden ja kysyin, että voisinko tulla kurssille. Mutta hän sanoi, että ei teidän tarvitse
kurssille tulla. Minä annan avaimen,
niin voitte tulla milloin vaan tutki-

Erilaisia vaiheita Sakari Timosen elä-

Kunniainspehtori Timonen kotonaan Kulosaaressa vastaanottamassa osakuntalaisia
vuonna 1998. Lea-puoliso vasemmalla.
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maan näytteitä”, Timonen kertoi Helsingin Sanomien satavuotishaastattelussa.

“Tiedemiehenä Timonen oli ehdoton ja
etsi tutkimuksillaan vastauksia suuriin
kysymyksiin. Opettajana hän istutti
oppilaisiin uteliaisuuden siemenen.”

Suomeen palattuaan Timonen oli vakuuttunut Papanicolaoun kehittämän
kohdunkaulansyövän esiasteita havainnoivan Papa-kokeen tehokkuudesta ja alkoi soveltaa sitä käytäntöön
Hyksin Naistenklinikalla.

Vuodet 1968–1978 Timonen työskenteli Naistenklinikan ylilääkärinä sekä
naistentautien ja synnytysopin professorina Helsingin yliopistossa. Sitten
hän jäi eläkkeelle. 96-vuotiaana vuonna 2013 kuolleen Lea-vaimon kanssa
Sakari pelasi vielä 80-vuotiaanakin
tennistä.

Timosen johdolla ja yhteistyössä syöpäjärjestöjen kanssa Suomeen on luotu
“ehkä maailman paras kohdunkaulan
syövän seulontajärjestelmä”, sanovat
Risto Pelkonen ja Markku Seppälä
Sakari Timosen muistokirjoituksessa
Helsingin Sanomissa.

Vuonna 2015 Sakari Timonen täytti
sata vuotta. Osakunta päätti tuolloin
muistaa häntä perustamalla Sakari Timosen nimissä myönnettävän stipendin, jota on siitä asti jaettu syksyisin
praasniekoissa. Tämä perinne jatkuu –
nyt myös Timosen hautajaisissa perustetun muistostipendirahaston voimin
– mutta ei osakunnan kunniainspehtori täältä muutenkaan jälkiä jättämättä lähtenyt. Pelkonen ja Seppälä päättävät HS:n muistokirjoituksen näin:

“Sen käynnistäminen vaati sinnikkyyttä, sillä tiedeyhteisö epäili syövän
esiastekäsitettä. Nyt tiedetään, että
varhaisen hoidon ansiosta esiasteen
eteneminen syöväksi voidaan lähes
aina estää”, Pelkonen ja Seppälä kirjoittavat ja jatkavat:

“Tieteelliset havainnot ovat yhä totta
ja arkikäytäntöä. Humanistinen elämänasenne, totuuden tavoittelu ja oikeudenmukaisuuden eetos elävät yhä
keskuudessamme ja siirtyvät hiljaisena tietona seuraaville sukupolville.”
Eläköön!

Sakari Timonen 100-vuotisjuhlillaan
maaliskuussa 2015.
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Teksti: Janne Kangaskesti

OSAKUNTAKUULUMISIA

•DGO:n päivystyskäytäntö muuttui
vuoden alusta: Jatkossa isännistö päivystää vain keskiviikkoisin keskiviikkokahvien yhteydessä. Tilojen siisteys,
postin hakeminen ja roskien vieminen
ovat siten entistä enemmän tilojen
käyttäjien itsensä vastuulla.

miin. Mahdolliset kalliit korjaukset
poistuvat näin HYY:n budjetista?
•HYY tiivistää: Tänä vuonna DGO:n
tiloihin muuttaa kaksi uutta järjestöä,
eli Akateeminen Olutseura ja (vain salin käyttöoikeuden harjoituksiaan varten saanut) Käyttiksen speksi.

•Keskiviikkokahviperinne
uudistui
sekin, sillä toiminnanohjaajat ovat
järjestäneet noin joka toiselle keskiviikolle erityistä ohjelmaa kahvittelun
oheen. Koettu on jo niin CV:n paranteluilta kuin keskiviikkohökötyksen
joutsenlasku laskiaisen mäkikilpailussa Ullanlinnanmäellä.

•Viime vuoden itäsuomalaisilla kesäjuhlilla perustettu Itäsuomalainen valtuuskunta, eli Karjalaisen, Savolaisen,
Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan sekä Östra Finlands Nationin
yhteistoimielin, kokousti ensimmäistä
kertaa 3. helmikuuta. Jatkoa seuraa…

•Huoneistotoimikunta hankki tiloihin
laitostiskikoneen. Taustalla vaikuttaa, paitsi aiemman astianpesukoneen
kehno soveltuvuus osakuntakeittiöön,
myös HYY:n hiljattainen tendenssi
siirtää tilojen kalustoa osakuntien ni-

•Osakunta juhli 112. vuosijuhlaansa
25. helmikuuta. Juhlapaikkana toimi tällä kertaa mainio Teatterimuseo
Kaapelitehtaalla. Kuvia ohessa & kansissa. #SPROINK
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Teksti: Iiris Heino

Pohjois-Karjalan museo
Hilma on Suomen ikätoveri!
Yrjö Juuti, lähtivät matkaan. Lukkarinen hankki museon ensimmäinen esineen, juurikkapöydän kannen, Enon
Aittovaarasta kesällä 1914. Pääosin
polkupyörillä ja jalkapatikassa liikkuneet kerääjät saivat takuulla painiskella kaikenlaisten käytännön logististen
ongelmien kanssa, sillä ei tämä 190 cm
pitkä ja leveimmästä päästään melkein
metrinen pöydän kansi ole voinut selkäreppuun mahtua.

Karjalaisella Osakunnalla oli iso rooli
Pohjois-Karjalan museon syntyhistoriassa. Yhdessä vuonna 1905 perustetun
Pohjois-Karjalan Historiallisen seuran
kanssa osakuntalaiset ajoivat pontevasti museoasiaa. Huhtikuussa 1914
Werner Söderhjelm, Mauno Kivinen ja
Aarne Rossander Karjalaisen Osakunnan puolesta Helsingin Keisarillisesta
Aleksanterin yliopistosta kirjoittivat
vetoomuksen museon perustamiseksi
Joensuuhun viitaten siihen tosiasiaan,
että Suomessa ei ole Lappia lukuun ottamatta niin laajaa aluetta ilman museota kuin Pohjois-Karjala.

Ensimmäisenä kesän esinekeräyksen
tulos oli yli 800 esinettä. Pohjois-Karjalan museon kokoelmien perustan
loivat kalastus- ja metsästystarpeet,
kirnut, kirveet, kynttilän valinmuotit,
pärepihdit, rukinlavat, ompelukoukut, tuohipullot ja -vakat. Lisäksi oli
kerätty ampuma-aseita sekä miekkoja. Näiden kansanesineiden taltiointi
oli tuon ajan museoaatteen kantava
voima. Syystäkin, sillä maatalousvaltaisen kotitarveyhteiskunnan muutos
kohti teollista maailmaa oli tuon ajan
Suomessakin jo selvästi havaittavissa.
Kotona tehty, katoavaa elämänmuotoa
edustava esineistö halutiin talteen ja
esille yleisölle.

Osakunta ehdotti, että museohankkeen käynnistämiseksi Joensuun valtuusto myöntäisi 3000 markan määrärahan tulevana kesänä suoritettavaan
esineiden keruuseen, johon karjalaisen
osakunnan jäsenet olivat luvanneet
ottaa “tarmolla osaa”. Karjalaiselle
Osakunnalle myönnettiin 1500 markkaa ja kolme tarmokasta nuorukaista,
museoamanuenssi Juho Lukkarinen,
fil. maist. Antti Kervinen ja ylioppilas

Esinekeräys hyytyi ensimmäisen maailmansodan vuosina, mutta museoaate eli primus motoreiden mielissä.
Monenlaisia ehdotuksia ja anomuksia
museosta tehtiin Joensuun kaupungille. Työ tuotti hedelmää, sillä Joensuun

Museon uudessa logossa ikiaikainen koristeaihe, elämänpuu, on saanut modernisti pelkistetyt muodot.
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Kuva museon ensimmäisen pääkirjan sivusta kertoo hyvin mitä, mistä ja keneltä esineet saatiin. Rukinlavoista rakennetaan
juhlanäyttelyyn hulppea installaatio.

kaupunginvaltuusto perusti museon
28.12.1917. Yleisölle museo avattiin
Joensuun kaupungintalolla 29.4.1920
illalla kello puoli kuusi. Museotilana
toimi 13,6 metriä pitkä ja 4,8 metriä
leveä entinen lukuhuone. Huoneessa
oli keskuslämmitys ja sähkövalot ja
sitä pidettiin museolle sopivana ja riittävänä.

pari vitriiniä ikkunoiden eteen. Hallista löytyivät myös maitotalousosasto,
karjanhoito-, maanviljelys-, metsästys- ja kalastusesineistä sekä kulku- ja
ajoneuvot. Molempien osastojen seinät oli peitetty vanerilevyllä. Joensuun
kaupunginvaltuuston jäsenet olivat
ilmeisesti museon ensimmäiset viralliset vieraat, sillä he tutustuivat museoon avajaispäivänä näyttelyyn ennen
kokouksensa alkua.

Näyttelyhuone oli jaettu kahtia väliseinällä. Taempaan osaan oli hahmoteltu karjalainen asuintupa ja etuosaan
oli järjestetty muinaisesineiden halli.
Vuoden 1920 toimintakertomuksesta
saa hyvän kuvan ensimmäisen museonäyttelyn sisällöstä: Tuvassa oli
sisäänpäin lämpiävän uunin malli,
penkkejä, naulapuita ja orsia. Sinne
oli asetettu naisten ja miesten käsityöapuneuvot, keitto- ja ruoka-astiat,
valaisimet yms. sekä sota-aseet, jotka
ennen vanhaan pidettiin asuintupien
seinillä.

Esinekeräys jatkui taas 1920-luvulla.
Välillä tulokset jäivät laihoiksi, kuten vuoden 1926 keräyspäiväkirjassa
kirjoitetaan: 22.6 -26: Aamulla klo 8
lähdin ajamaan pyörällä etelään –
Joensuuta kohden. Ensimmäisenä oli
Polvelan kylä, mutta yhtä tyhjä kylä
kuin edellisetkin. Pieniä, vähäpätöisiä
ja köyhiä torppia, joissa ei liioin ollut “nykyaikaistakaan” tavaraa. Oli
pitkä taloton taival aina Timovaaran
saakka. Sammakkovaarasta löytyi 1
pahkakuppi, suuresta suojatalosta.
Pikkutorpista ei löytynyt mitään, olivatpahan vain kovin likaisia.

Etuhalliin museot järjestänyt vt. museonjohtaja Heikki Kokkonen oli
teettänyt lattialle tilapäisiä, helposti
siirrettäviä korokkeita, joille voitiin
asettaa vaikkapa suurempia astioita.
Eräitä pienempiä esineitä, kuten rahoja ja kirjoja, varten hän oli teettänyt

23.6. -26: Polvijärven kk. Taasen
tyhjää. Yhdestä talosta sain survehuhmarin ja pärepihdin. Eräs isäntä
lupasi kyllä myöhemmin penkoa va-
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rastojaa, ja jos jotain löytää, toimittaa Joensuuhun.

nettuun rakennukseen. Syksyllä 2016
museon varasto ja valokuva-arkisto
muuttivat uuteen kokoelmakeskukseen.
Meillä riittää näytettävää ja haluammekin juhlanäyttelyssä tuoda kattavan
katsauksen kokoelmiimme. Teemaksi valitsemme metsän ja puun, sillä
niiden merkitys näkyy hienosti niin
monessa esineessämme koko museon
keräyshistorian ajalta. Ja kun tarkastelee maakuntamme historiaa sadan
vuoden ajalta, metsä ja puu ovat luoneet tänne teollisuutta ja tuotteita sekä
yhä enenevässä määrin vapaa-ajan
hyvinvointia. Luonnollisesti museomme alku, komea juurikkapöydän kansi
pääsee esille näyttelyssämme monen
muun kokoelmiemme alkupään kauniin, käsintehdyn puuesineen kanssa.
Juhlanäyttelyn nimeksi viilautui pohjoiskarjalaista puheenpartta kunnioittaen Juuret pystymetässä.
Hilma-nimen museo sai keväällä
2016. Toki olemme virallisesti ja edelleen Pohjois-Karjalan museo, mutta
Hilma-nimellä haluamme korostaa
museomme persoonallisuutta. Meille
tämän hetken museolaisille Hilma on
maakuntamme kiteytymä: lupsakka,
nauravainen, vieraanvarainen ja mutkaton emäntä, jonka elämässä on sopivasti riemua, kohtuullisessa määrin
surua, ja kohtuulisessa mitoissa työntouhua.

Pohjois-Karjala oli suurten savottatöiden maakunta 1960-luvulla moni mies ja nainen sai leivänjatketta talvisavotoista. Kuvassa kämppäemäntä
Helmi Purmonen elämänluukulla talvella 1961.

Vaikka matkat eivät aina tuottaneet
esineiden kannalta tulosta, päiväkirjat ovat kiinnostavaa luettavaa näiden
muiden huomioiden vuoksi. Harmi,
että näitä keräyspäiväkirjoja on säilynyt vain muutamia museomme kokoelmissa.

Pohjois-Karjalan museo Hilma
www.pohjoiskarjalanmuseo.fi
Carelicum, Koskikatu 5,
80100 Joensuu
Avoinna: ma–pe 10–17,
la–su 10–15
Museo suljettu juhlapyhinä,
poikkeavista aukioloajoista
tiedot museon kotisivuilla.

Pohjois-Karjalan museon säilytysvastuu laajeni 1950, kun Sortavalasta
talvisodan aikana evakuoidun Laatokan-Karjalan museon esineet liitettiin
kokoelmiin. Kun 1957 museossa oli
10 500 esinettä, niitä on nyt 60 vuotta myöhemmin 25 200. Näyttelytilat
ovat muuttaneet kaupungintalolta
Karjalantalon kellarin kautta entiseen
pankkiin, nykyisin Carelicumina tun-
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Kerro tarina
Fuksivuotenani kirjallisuudenopiskelijana olen tutustunut ylöskirjoitetun
ja jalostetun suullisen kertomaperinteen klassikoihin eri vuosituhansilta.
Homeroksen, Kalevalan ja muiden
seurassa olen pohtinut, mahtaako
suullista kertomaperinnettä enää olla
olemassa omassa ajassamme. Onko
leirinuotion hehku pysyvästi vaihtunut
ruutujen haaleaan hohteeseen, ja tarinankerronta asettunut audiovisuaaliseen formaattiin?

puitteita. Elämme muuttuvassa maailmassa, kuten ovat eläneet kaikki meitä
ennenkin.
Kun olin ala-asteikäinen, tuli illanvietoissa ja yökyläilyissä usein esiin eräs
suullisen kerronnan laji, jossa perinne
vielä eli ja kihelmöi lapsenmielissä.
Minulla, kuten monella muullakin, oli
oma vakiokummitusjuttumme. Omani perustui tietenkin tositapahtumiin
vuosikymmenten takaa, se sijoittui
Joensuun silloiseen Yhteiskouluun,
nykyiseen Yhteiskoulun lukioon sotavuosina, ja kertoi yövartijan ja kuolleen lentosotilaan hyytävästä kohtaamisesta. Olin kuullut sen joltain, joka
oli kuullut sen joltain muulta. Monien
muiden tarinat läikehtivät verta ja pursuivat silmille tunkeutuvaa kauhua.
Kenties tämä mieltymys johtui kauhuelokuvien sisälmyskuvastosta, jolle
moni taatusti oli jo siinä vaiheessa altistunut. Mikään sen vähempi ei kyennyt aiheuttamaan heissä niitä hyvänlaisia, poskia kuumottavia väristyksiä.

Siinä missä leirinuotio tai iltahämyinen
pirtti kokosi ihmisiä yhteen, ruutujemme äärellä olemme usein yksin, mutta toisaalta tuttujen henkilöhahmojen
tai suhdeasetelmien seurassa. Siinä on
yhtä paljon lohtua kuin surkeuttakin.
Tarinat ovat kaikkien saatavilla ja seurana, yksinäisimpienkin. Niistä riittää
puhuttavaa toisten kanssa jaettavaksi.
Entisten aikojen suullisessa kertomaperinteessä keskeistä oli yksilön rooli
ja muistin rajallisuus perinteen säilymisessä, muuntumisessa ja kehittymisessä. Nykytarinankerronnassa yksilö
on vain kohde, vastaanottaja.

En tiedä, kertovatko 2010-luvun alaasteikäiset kummitusjuttuja, mutta
kyllähän me kaikki juttuja kerromme.
Jokainen meistä elää yhden elämäntarinan keskellä. Kertokaa siis tarinoita, omia ja toisten, tosia ja keksittyjä,
kokeilkaa oman äänen kantavuutta!
Olemmehan karjalaista juurta, runonlaulajien sukua. Istutaan alas ja kuunnellaan toisiamme. Mikä on meidän
aikamme tarina, jonka sanoma ylettyisi meidän jälkeemme tuleviin asti?

Suullisen perinteen kohtaloksi koitui
jo kirjakielen kehittäminen ylipäänsä, ja lukutaidon leviäminen kansan
pariin syrjäytti yhteisöllisen tarinaperinteen lopullisesti. Kerrontamuotojen
arvottaminen ei kuitenkaan ole järkevää, enkä aio olla menneisyyden tulien
ääreen haikailija, entisten aikojen ylistelijä, sellaiset näyttäytyvät jälkipolville helposti naurettavina. Viehtymys
tarinankerrontaan ei ole katoamassa
mihinkään: sen ajattomasta vetovoimasta kertoo paljon se, kuinka monen nykyihmisen haaveena on joskus
vaikkapa kirjoittaa romaani tai ohjata
elokuva. Elämme tarinan uudella aikakaudella, joka tarjoaa aivan uudenlaisia kerronnan mahdollisuuksia ja

Lydia Lehtola
(Kirjoittaja on kirjallisuudenopiskelija, joka kertoo tarinoita kirjoittamalla lauluja.)
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Teksti: Kaisa Kortelainen

OLISIKO AIKA JO KYPSÄ
NAISSANKAREILLE TAI
MUUNSUKUPUOLISILLE ROHKELIKOILLE?
Katsoimme joulun alla poikaystäväni
pikkusisarusten kanssa Harry Potter ja
Viisasten kivi -elokuvan. Sen seurauksena nostalgiapäristelin menemään
seuraavien viikkojen aikana sarjan loputkin elokuvat. Viimeisen elokuvan
aikana kyynelehdin vanhaan tapaan,
mutta tiivis elokuvaputki jätti jälkeensä muitakin mietteitä kuin luottavaisen olon siitä, että kyllä hyvyys lopulta
voittaa. Kehen tämä hyvyys lapsuuteni
ja nuoruuteni rakkaassa Harry Potter
-maailmassa oikein henkilöityikään?

mieshahmojen eduksi. Harry Potterissa suurin osa esillä olevista hyviksistä
on miehiä: päähenkilön ydinkaveriporukka (Harry ja Ron), koko velhomaailman voimakkain velho ja koulun rehtori (Dumbledore), keskeiset opettajat
ja pimeyden voimia vastaan taistelevat
henkilöt (Kalkaros, Lupin, Weasleyt,
Hagrid, Sirius...).
Keskeiseen rooliin naishahmoista pääsevät käytännössä ainoastaan Hermione, Ginny Weasley ja professori
McGarmiwa. Heistäkin muutoin älykkääksi kuvattava ja monta kertaa tunaroivat pojat pelastava Hermione saa
“nörttitytöstä kuoriutuu koulun prinsessa” hetkensä neljännessä elokuvassa astellessaan iltapuku päällä koulun
tanssiaisiin.

Tarinan sankarihan on nuori poika
nimeltä Harry Potter, ja hän saa apua
milloin mitenkin takkuavan elämänsä
varrella useilta vanhemman polven
“hyviksiltä”, kuten opettajiltaan, kuolleiden vanhempiensa ystäviltä ja koulun rehtorilta. Suurena tukena kaikissa seikkailuissa ovat hänen ystävänsä
Ron Weasley ja Hermione Granger,
sekä esimerkiksi Neville Longbottom
ja Weasleyn vanhemmat veljekset.
Vaikka Harry onkin vauvana jäänyt
orvoksi, hänellä on siis kaiken kaikkiaan paljon rakastavia ja oikeamielisiä
ihmisiä ympärillään. Näitä kauniita ja
rohkeita tukijoita määrittää kuitenkin
myös yksi yhteinen merkittävä piirre:
he ovat melkein jokainen tarinan päähenkilön tapaan miehiä.

Taru Sormusten Herrasta ei ole tässä
suhteessa sen parempi: Sormuksen ritareiden joukkoon ei mahdu yhtä ainoaa naishenkilöä, vaan kaiken kaikkiaan
tarinassa on jälleen käytännössä ainoastaan kolme naishahmoa (Eowyn,
Galadriel ja Arwen).Tolkienin ansioksi
luettakoon, että vaikka naisedustus ei
olekaan lukuisa, hahmot eivät onneksi
sentään edusta perinteistä prinssiään
odottava prinsessa tyyppiä.
Molemmissa tarinoissa keskeiset taistelut käydään kuitenkin miesten välillä, ja tästä syystä lähes kaikki suurimmat sankariteot satavat miesten
laariin. Suurimmat voimat, sekä hyvät
että pahat (Dumbledore-Voldemort,
Gandalf-Sauron), ovat myös henkilöityneet miehiin.

En ollut koskaan tullut sen suuremmin ajatelleeksi asiaa, vaikka lapsuusvuoteni oikeastaan rytmittyivät Harry
Potter -kirjojen ja -elokuvien ilmestymisen mukaan. Toinen takavuosien
minulle tärkeä teos on tietenkin Taru
Sormusten Herrasta, jota vaivaa itse
asiassa täsmälleen sama tauti. Kummassakin teoksessa ensinnäkin keskeisten henkilöhahmojen sukupuolijakauma on melko kovasti vinoutunut

Mitä jos näiden hahmojen suhde olisikin täysin päinvastainen? Jos Harryn
sijasta koko maailma tuntisikin vel-
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homaailman valittuna Helenen, joka
taistelisi pimeyden voimia vastaan
ystäviensä Rosen ja Henryn kanssa?
Tämä saisi mentorointia maailman
mahtavimmalta velhonaiselta ja reilun
naisenemmistön Feeniksin kiltalaisilta kamppailussa pahuuden puoleen
kääntynyttä velhotarta vastaan. Tai
entä jos Taru Sormusten Hallitsijasta
kertoisikin seitsemän sankarittaren
matkasta maailman ääriin, ja tarinan
ohessa kulkisi kolme eteeristä mieshahmoa?

nin ja Vaianan myötä.
Tulevat polvet kaipaisivat kuitenkin
kirjahyllyihinsä suuren fantasiakirjasarjan, joka tasoittaisi Tolkienin ja
Rowlingin teosten luomaa epätasapainoista kuvaa sankareista ainoastaan
miehinä. Jos saamme enemmän voimakkaita ja viisaita naishahmoja tarinoiden keskiöön, kertomuksiin vaihteeksi herkkiä ja runollisiakin miehiä,
sekä vihdoin myös muunsukupuolisia
hahmoja lastemme kirjahyllyyn, on
mahdollista, että tulevat polvet osaisivat edes kuvitella itsensä näihin rooleihin. Näin saisimme kenties uudenlaista tasapainoa todelliseen maailmaan
sijoittuviin valta-asemiin, ja jonain
päivänä jokin keskeinen konflikti ratkottaisikin kahden valtion naisjohtajien kesken.

Vaikka välillä kuvittelen tiedostavani
useimmat yhteiskunnassamme vallitsevat sukupuoliroolit ja niiden vaikutuksen, en taida olla alitajunnassani sittenkään niin avarakatseinen
ja välinpitämätön sukupuolten välillä
vallitsevia eroja kohtaan kuin luulen.
Taru Sormusten Hallitsijalta kuulostaa mielestäni uskottavammalta kuin
Taru Sormusten Rouvasta, enkä mahda mitään, että kuvitellessani nais- ja
mieshahmojen balanssin toisin päin,
molemmat minulle niin tärkeistä tarinoista alkavat kuulostaa vähän latteilta tyttöjen kasvutarinoilta enkä oikein
edes osaa kuvitella sopivaa naishahmoa Aragornin tai Siriuksen tilalle.
Vaikka olen nähnyt itseni aina melko
tiukoissa paikoissa pärjäävänä, ja lohikäärmeiden tullessa vastaan sankarillisenakin, miksi minun on niin vaikeaa
sijoittaa rohkeita ja uljaita naishahmoja suosikkisatuihini?
Olen kasvanut näiden kahden suurteoksen vaikutuksen alla sekä Disneyn
prinsessatarinoiden
ympäröimänä,
joissa tarina on täysi vasta kun prinsessa saa prinssinsä. Ehkei ole siis
ihme, jos jossain aivojeni syvälimoissa
en haluaisi nähdä naista miehen veroisena vahvana maailmanpelastajahahmona. Disney on onneksi viime aikoina kunnostautunut tämän asetelman
horjuttamisessa muun muassa Froze-
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Teksti: Janne Kangaskesti

Jaaritelma
Huhtikuisena helmikuun alkupuolen
päivänä kävelin auringonpaisteessa
lintujen laulua ja hulevesien lorinaa
kuunnellen. Vesi kimalteli kadun jääkenttien pinnalla ja kerääntyi suuriksi
altaiksi kulkureitille. Kengät kestäisivät vielä ehkä pari askelta kastumatta. Ilma tuoksui kuin sateen jälkeen.
Helsinkiin muuttaneelle sydäntalvi on
uusi loppukevät.

Asvaltointia voi tarkastella vallankäyttönä. Tilan osoittaminen, kulkureittien
arvottaminen ja ihmisen kamppailu
luonnon todellisuutta vastaan ovat
kaikki läsnä tuossa harmaassa, karheassa pinnassa. Pariisissa vuoden 1968
mielenosoitusten jälkinäytöksenä mukulakivikatuja päällystettiin asvaltilla
barrikadien rakentamisen vaikeuttamiseksi. Tähän liittyen autoritaariset
hallinnot ovat jo varhain suosineet asvaltoituja katuja.

Pitkin päivää kaduilla kahlattuani katselin kaihoisasti Keskuspuiston kuivia
(tai no, kuivahkoja) ja pehmeitä metsäreittejä. Hellaakoskelaisittain vapaita umpihankia ei toki näkynyt enää
sielläkään. Metsässä vesi kuitenkin virtasi vapaammin, eikä pysähtynyt kaikkialle lätäköiksi. Hoidetusta, maankäytöllisesti tarkkaan kontrolloidusta
luonteestaan huolimatta Keskuspuisto
myös rajautuu selvästi ympäröivien
kaupunkialueiden ulkopuolelle. Tähän
vaikuttaa erityisesti erään urbaanin
elementin puuttuminen.

Asvaltilla ihminen rakentaa omaa
kontrollin illuusiotaan näkyväksi osaksi todellisuutta. Päätöksellään ihminen
voi muuttaa vihreän harmaaksi - ja
suurella vaivalla ylläpitää muutostaan.
Sillä asvaltti on haurasta siitä huolimatta, että se kestää liikenteen kulutusta. Luonnolliseen tilaan jätettynä se
murtuu ja sen raoista versoo kasveja.
Jo yksittäiset kuopat asvaltoidussa tiessä ovat vahvoja heitteille jäämisen
symboleja. Rappiota. Betonihirviöiden ohella kommunistisen itäblokin
romahduksen ja katoamisen kuvituksena näkee usein autioita maisemia,
joiden keskellä rapautuu hiljalleen
asvaltti. Murtuva asvaltti on modernin raunioromantiikan peruskuvastoa,
aivan kuten katkennut marmoripylväs
tai linnan rauniot ovat kaukaisempien
aikojen kadotuksen tunnuksia.

Kaupungin raja on selkeä, sillä se on
piirretty maahan asvaltilla. Bitumin
sekainen sora on rakennetun ympäristön peruselementtejä. Yhteiskuntamme määrittelee ympäristönsä teiden
linjoja pitkin. Tiet arvottavat ympäristöä inhimilliseltä kantilta: ne ovat
sivilisaation merkkijärjestelmä. Tiet
kutistuvat keskuksesta periferiaa kohti siirryttäessä, kadottavat asvalttinsa,
sulautuvat yhä enemmän ympäröivään luontoon. Menneiden vuosikymmenien yhteiskunnallinen suurhanke,
peräkylien pikkuteidenkin päällystäminen asvaltilla, (joka nyt rapautuu
hiljalleen) oli myös symbolinen ele
koko Suomen kattavaa hyvinvointiyhteiskuntaa rakentavana aikakautena.

Murtuneen asvaltin raoista vesi virtaa
jälleen vapaammin.
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Teksti: Alina Riionheimo

Kielet, kielet
Vaihtoajastani Itävallassa on nyt puolet takana ja puolet on vielä edessä.
Ulkomailla asuminen on saanut minut
miettimään myös kieliä ja niiden oppimista sekä osaamista. Mitä kieliä voin
esimerkiksi sanoa osaavani?

Ainakin toistaiseksi olen pärjännyt
sangen hyvin. Saksan intensiivikurssi
oli hyvä lähtösysäys. Opettajien puheesta on saanut selvää ja vieraiden
sanojen merkitysten selvittäminen
kasvattaa sanavarastoa. Kokeissa meillä taas sai olla sanakirja mukana. Yksi
koe ei mennyt läpi ensimmäisellä kerralla, eikä se ollut kiinni kielitaidosta.
Kielten oppimisessa olen hieman manaillut sitä, että nykyisin oppimisen
eteen saa nähdä enemmän vaivaa.
Otollisin aika kielen oppimiseen on
mennyt auttamatta ohi jo aikoja sitten.
Kyllähän niitä vieläkin oppii, mutta
hitaammin. Voi niitä aikoja, kun olin
vielä ala-asteella ja englannin verbit
jäivät mieleen tuosta noin vain.

Opiskelen Itävallassa saksaksi. Toinen
paljon käytetty kieli on ollut englanti,
joka on ollut yhteinen kieli esimerkiksi kämppisteni kanssa. Suomea olen
käyttänyt erään toisen vaihto-oppilaan
kanssa. Lasketaanko mukaan kotiväen
ja kavereiden kanssa kommunikoiminen?
Ennen lähtöä murehdin kielitaitoni
riittävyyttä. Osaisinko tarpeeksi saksaa selvitäkseni opinnoistani? Samaa
mietin vuotta aiemmin yliopiston alun
kynnyksellä, kun edessä olivat saksan
kääntämisen opinnot. Onhan kielitaito sentään merkittävässä osassa näissä
opinnoissa.

Aloitin saksan 14-vuotiaana ja joskus
olen miettinyt, että olisipa minullakin
taustalla pitkä saksa, niin kaikki olisi
helpompaa. Olen kuitenkin aina tullut
siihen lopputulokseen, etten siinä tapauksessa välttämättä opiskelisi saksaa. Enhän minä opiskele englantia tai
venäjääkään, vaikka luin koulussa molemmista kielistä pitkää oppimäärää.
Eihän kielten osaamista edes voi mitata pelkästään sen mukaan, mitä kieltä on opiskellut ajallisesti kauimmin.
Osaan taatusti saksaa paremmin kuin
venäjää, vaikka aloitin venäjän aiemmin. Olen perinteisesti pitänyt ensimmäistä vierasta kieltäni, englantia,
vahvimpana vieraana kielenäni. Nyt
kuitenkin tuntuu siltä, että englannin
puhuminen on jotenkin tahmeaa.
Englannin puhuminen on välillä hapuilua, sillä sanat eivät välttämättä
tule mieleen tai sitten muistan ne saksaksi. Puhuessani syksyllä englantia
pitkän intensiivikurssipäivän jälkeen
en muistanut, mitä suihku on englanniksi. Joskus oikeaa sanaa saa taas hakea.
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Sanojen hakemista tapahtuu välillä
myös rakkaan äidinkieleni kanssa. En
vaihtoon lähtiessäni tullut ajatelleeksi, että niin voisi käydä. Ei niitä sanoja
jatkuvasti tarvitse hakea, mutta välillä
puheessa niin saattaa käydä. Katsotaanpa vain, tarttuvatko saksan rakenteet joskus kirjoitukseen.
Jos minun taas pitäisi puhua ruotsia,
alkaisin jossain kohtaa luultavasti puhua saksaa. Tai ainakin heittäisin puheeseen saksankielisiä sanoja. Muistan koulusta ne jaksot, jolloin minulla
oli saksaa ja ruotsia samassa jaksossa.
Saksa on aina jyrännyt ruotsin yli.
Mitä kieliä minä edes osaan? Olen
vastannut kysymykseen, että suomea,
englantia, venäjää, ruotsia ja saksaa.
Välillä olen myös sanonut, että hyvin
vähän ranskaa, italiaa, hollantia ja espanjaa. Englanti, venäjä, ruotsi ja saksa olivat ne kielet, joita luin koulussa ja
jotka lukiossa kirjoitin.
Mutta mitä on osaaminen? Siihen ei
ole mitään yleispätevää mittaria ja
se määritellään monesti eri tavoilla.
Onko osaaminen sitä, että viestii kielellä sujuvasti vai että osaa edes pari
lausetta? Toistaiseksi jäänee jokaisen
oman harkinnan varaan miettiä, milloin jotain kieltä osaa.
Oli miten oli, vieraat kielet ovat pitkään
olleet lähellä sydäntäni. En luultavasti
muuten edes kirjoittaisi tätä juttua. Ja
kun nyt mietin mennyttä ja tulevaa, on
minun vaikea kuvitella, että opiskelisin jotain, mikä ei liity kieliin.
Odotan mielenkiinnolla tulevia seikkailujani saksan kielen parissa. Pitänee
koputtaa puuta, että vastaan ei tule yllättäviä ongelmatilanteita. Kuinkahan
paljon kielitaito on kasvanut, kun kesällä palaan Suomeen pysyvästi?
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Teksti: Santeri Matikka

Sadan vuoden päästäkin

Mietin pitkään, mistä tänä Suomemme juhlavuonna olisi aiheellista kirjoittaa. Aihetta kokovuotiseksi juttusarjaksi oli aluksi vaikea löytää, sillä
vuosisadassa on ehditty tehdä, sanoa
kirjoittaa paljon. Muttei sittenkään
kaikkea kaikesta. Siispä päätin tarttua
aiheeseen, joka jollakin tavalla koskettaa meitä kaikkia. Vuoden mittaan
käsittelen kulttuuria eri muodoissaan,
ja vaikka kaikkea ei neljään juttuun
voikaan mahduttaa, ovat tämän kulturellin kiertomatkan kaikki kohteet
sellaisia, joita ilman suomalainen sielunmaisema (siinä laajuudessa kuin
itse kukin sen tahtoo ymmärtää) ei olisi nykyisensä. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa keskityn musiikkiin ammentaen inspiraationi legendaarisen
Eppu Normaali -yhtyeen sunnuntaina
19.2.2017 Helsingin Kulttuuritalolla
soittamasta Kosketuksessa -kiertueen
päätöskeikasta.

ilmeisen hyvin siinä myös onnistuneet.
Sattuva sanankäyttö, riipivät riimit ja
menevät melodiat ovat taanneet sen,
että vuosikymmenten varrella tapahtuneista kokoonpanon ja musiikkityylien muutoksista huolimatta Eppu
Normaali on tänä päivänä osa jotain
sellaista, jota toisinaan nimitetään
kansamme kollektiiviseksi muistiksi
tai yhteiseksi kokemukseksi. Eikä niin
sanominen liene kovin kaukaa haettua: vaikka itse ei yhtyeestä tai kotimaisesta kevyestä musiikista perustaisi, ei varmastikaan ole voinut välttyä
sitä näkemästä tai kuulemasta.
Eppu Normaali kuuluu alansa mammutteihin. Se on bändi, jonka suosio
lähes puoli vuosisataa(!) kestäneen
uran aikana on nyt kovempi kuin ehkä
koskaan ennen. Vaikka siis kaikki eivät diggaisi, kokoonpanolla on uskollinen fanikuntansa joka ei, kuten eivät
itse soittajatkaan, osoita pienintäkään
merkkiä ikääntymisestä. Syy tähän oli
havaittavissa myös Kulttuuritalon illassa: aiemmin mainituista syistä Eppujen musiikki ja puolivallaton lavakarisma ei vetoa vain 70-luvun nuoriin
tai ole heidän yksityistä omaisuuttaan.
Vaikka heitä toki oli paikalla runsaasti,
oli yleisön joukossa havaittavissa ih-

Viime vuonna 40-vuotiataiteilijajuhlaansa viettänyt ylöjärveläisyhtyeellä
oli alkuaikoinaan keskeinen osa niin
sanotun manserock-ilmiön synnyssä.
Martti Syrjä ja kumppanit ovat siis
olleet alusta lähtien tekemässä kotimaisen populaarimusiikin historiaa
enemmän ja vähemmän tietoisesti, ja
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miselon koko kirjo alkuperäispainoksen ikifaneista polvenkorkuisiin uusiin
toivoihin.

kaikkein merkityksellisin; juuri se biisi
ja levy joka kaikessa puhuttelevuudessaan johdatti esiteini-ikäisen minuuteni humanistisen ajattelun tielle, eikä
siltä tieltä ole paluuta tuon kolmentoista vuoden takaisen joulun jälkeen
ollut.

Yhteistä meille kaikille yleisön joukossa istuneille oli iästä riippumatta se, ettei kukaan selvinnyt illasta ilman vahvoja tunne-elämyksiä ja spottivalojen
loisteessa soineet hitit olivat mahtavia
nostalgiatrippejä jopa parikymppiselle kuulijalle. Ei siis tarvitse ihmetellä,
että aplodeista ei ollut tulla loppua
sellaisten kansallisaarteiden kohdalla
kuin vaikkapa nyt Tahroja paperilla,
Vihreän joen rannalla tai Kitara, taivas ja tähdet. Yleisö todella eläytyi ja
antoi omastaan vähintään yhtä paljon
siitäkin huolimatta, etteivät esiintyjät
välttämättä itse olleet erityisen mielissään kaikista katsomosta huudetuista
välikommenteista. Kaikesta kuitenkin
näki, että niin Eput kuin vieraileva
pianisti Iiro Rantalakin nauttivat jokaisesta kolmituntisen keikan hetkestä, vaikka takana oli jo 14 samanlaista
iltaa kuukauden aikana.

Kohtuullisen pitkään Eppu Normaalin
musiikkia kuunnelleena ja sen parissa
paljon kokeneena - jo toisessa polvessa - en siis mitenkään voi edes väittää
olevani puolueeton näissä sanoissani
ja tunnelmissani, eikä se ole tarkoituskaan. Musiikin tarkoitus ei ole tulla
arvioiduksi, sillä aina joku on yhden
mielestä hyvää ja toisen mielestä ei.
Musiikin tarkoitus niin elävänä kuin
tallennettunakin on herättää ajatuksia
ja vapauttaa kuulijansa edes hetkeksi
tämän oman pään sisäisestä oravanpyörästä. Tämän tehtävän suomalaiset
musiikin ammattilaiset ovat hallinneet
jo toistasataa vuotta, mistä niin Eppu
Normaali, sen edeltäjät ja yhtä kuolemattomat aikalaiset kuin toisaalta uusi
nuori sukupolvikin ovat valoisia esimerkkejä. Toisen vuosisatamme alussa tällä musiikin kautta elävällä kansalla onkin kaikki syy uskoa, että sen
tunnot soivat yhtä elävinä vielä sadan
vuoden päästäkin.

Illan, yhtyeen ja koko loppuunmyydyn
kiertueen erityisyydestä kertoi sekin,
että settiin mahtui myös useita vähemmän kuultuja helmiä kuten Niinkuin
jää palaa ja Sadan vuoden päästäkin.
Näistä jälkimmäinen on minulle se
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Teksti: Lauri Mauranen

WiOL –
Uuden johtajan haastattelu
Tumma lasirakennus seisoo edessäni.
Astun pyöröovista sisään ja käännyn
heti oikealle. Näen yksinäisen hahmon seisomassa kahvilan tiskin läheisyydessä. Hän on Elisa Huovinen,
Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien
uusi johtaja. Viime keväänä WiOLin
entinen johtaja Mikko Sidoroff kertoi
muuttavansa Saksaan, joten kuoron
oli etsittävä uusi johtaja. Kuorolaiset
olivat vakuuttuneita Huovisen lempeästä mutta vahvasta johtamistyylistä.
Huovinen oli hakenut viisi vuotta aikaisemminkin WiOLiin, mutta silloin
Sidoroff oli valittu tehtävään. Vanhemmat kuorolaiset huomasivat selvän kehityksen Huovisen johtamisessa
ja syksyn ensimmäisiin treeneihin tuli
iloinen, kuorolaiset mussukoiksi vihkinyt Turun lahja Suomen kuorokulttuurille.

Jotta voin vakuuttavasti puhua kuoron
edessä laulamisesta, täytyy minulla
olla työkaluja äänen kehittämiseen.
Viime syksynä WiOL keikkali normaalia vähemmän. Tarkoituksena oli luoda rennosti suhdetta uuteen johtajaan.
Huovinen alkoi syksyllä WiOLin lisäksi johtaa Turun yliopiston kuoroa, jolloin hänellä oli yhteensä kolme kuoroa
johdettavanaan; kolmantena Kamarikuoro Addictio, jota Huovinen on johtanut vuodesta 2013.
- Syksy oli aika työntäyteinen verrattuna aikaisempaan elämääni. Minulle
alkaa pikku hiljaa muovautua kuva,
millainen kuoro WiOL on ja millaista
on tehdä työtä kuorolaisten kanssa.
WiOL on porukkana mahtava! Kaikki
otetaan avoimesti vastaan ja kuorolaisten läsnäoloprosentti harjoituksissa on tosi kova. Olen saanut aika vapaasti ehdottaa ohjelmistoa ja vaikka
ensimmäisellä kerralla kappale menisikin vähän niin ja näin, niin jo toisella
kerralla kuoro on päässyt mukaan ihan
eri tavalla.

Tervehdimme toisiamme halaamalla,
mietimme mitä ottaisimme kahvilasta.
On Runebergin päivä, mutta kumpikaan ei mainitse asiaa. Torttukaan ei
maistu. Päädymme molemmat pelkkään teehen. Myyjä koittaa tarjota
sämpylöitä, kieltäydyn kohteliaasti.
Huovinen on aloittanut aamun kuin
kunnon laulajan pitää, laulamalla:
- En minä joka aamu treenaa, tänään
oli vain hyvä hetki. Pysyy lauluinstrumentti kunnossa.
Kunnossa se tosiaan on.

WiOLilla oli viime jouluna kaksi joulukonserttia ja uusi johtaja houkutteli
yleisöä sankoin joukoin sekä Töölön
että Lauttasaaren kirkkoon. Johtaja oli
luonnollisesti tyytyväinen kuoron suoritukseen.
- WiOLin kanssa oli silleen yllättäviä
hetkiä, lähinnä positiivisesti. Erityisesti, Mikko Sidoroffin kappaleessa
Pyhä yö, oli hyvä fiilis. Töölön keikka
oli tosi hieno. Lauttasaaressa jännitin
akustiikkaa, mikä varmaan heijastui
kuoroon. Mun kokemus on, että jos on
kaksi konserttia, niin eka on yleensä
parempi.

Kuoronjohdon lisäksi Huovinen laulaa
kahdessa kuorossa: Helsingin Kamarikuorossa sekä Sibelius-Akatemian Vokaaliyhtyeessä. Tulevaisuudessa Huovinen tahtoisi vielä kehittää ääntään.
- Joskus haluaisin suorittaa diplomitutkinnon laulusta. Olen tehnyt B-tutkinnon, joka edeltää diplomitutkintoa.
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Minua ja varmaan lähinnä muita kuorolaisia kiinnostaa tietää, mitä kuoronjohtajan työhön kuuluu, iltaisten
harjoitusten lisäksi.
- Nyt kun johdan kolmea kuoroa, niin
aika paljon menee aikaa sähköpostien
kirjoittamiseen. Sitten on ohjelmiston
suunnittelua. Mä yritän suunnitella
aika pitkälle eteenpäin ja me pidetään
kuorojen hallitusten kanssa kokouksia, joissa päätetään tulevista konserteista ja projekteista. Päivisin myös
harjoittelen ohjelmistoa. Ohjelmiston
pitää olla hallussa, ennen kuin kausi
alkaa, joten aloitan biisien harjoittelun pari kuukautta, ennen kuin aletaan
käymään niitä läpi kuoron kanssa. Soitan kappaleet pianolla ja laulan kaikki
stemmat läpi. Kappaleiden sanoja pitää myös kääntää, jos valmista käännöstä ei löydy, Huovinen kertoo.

miten paljon tiedän kuoromusiikista,
olinhan ollut kuoroissa koko ikäni.
Niinpä otin lisää kursseja ja lopulta
vaihdoin kuoronjohto-luokalle, jolta valmistuin keväällä 2016 musiikin
maisteriksi.

- Joskus johtamisharjoittelu jää minulla vähemmälle, koska mietin ensiksi harjoittamisprosessia. Saattaa
jopa olla että mietin johtamisen vasta
kun nään miten kuoro reagoi kappaleeseen. Näin varmaan siksi että mä
lähden niin paljon soinnista ja puhtaudesta, että kappaleen täytyy olla kunnossa, ennen kuin alan johtaa sitä.

- Tykkään erityisesti lauluyhtyeistä.
Rajaton, Club For Five, nää perus.
Myös ruotsalainen The Real Group on
tosi hyvä. Olen kiinnostunut myös nyky-popista ja -rockista, varsinkin laulajista. Seuraan laulun tasoa ja mietin
miksi joku laulaa puhtaasti ja joku ei,
tai miksi jonkun ääni ärsyttää. Klassista musiikkia ja oopperaa kuuntelen
silloin tällöin. Ainoa tyyli, mitä juuri
koskaan en kuuntele, on rap.

Joskus tuntuu, että kuoronjohtajat eivät muusta osaa puhuakaan kuin kuoromusiikista. Minkälaisessa kuoromusiikkikuplassa Huovinen elää?
- Mä en oikeestaan kuuntele kuoromusiikkia niin paljoa kuin ehkä pitäis. Monet kuuntelee ja olen monissa
kuorolevyjä koskevissa keskusteluissa
ulkona. Kun mä alan harjoittelemaan
uutta biisiä, niin en kuuntele etukäteen miltä sen pitäis kuulostaa, vaan
luon oman mielikuvan ensin ja saatan
jälkikäteen verrata sitä levytykseen, et
miten se eroaa mun versiosta.

Entä kuinka Huovisesta tuli kuoronjohtaja?
- Aloitin viulunsoiton 4-vuotiaana ja
lauloin kuorossa ala- ja yläasteella. Kävin Puolalanmäen musiikkilukion, jossa oli tosi inspiroiva musiikinopettaja
Timo Lehtovaara. Hän vei meidät tutustumaan Sibelius-Akatemiaan ja hän
ehdotti minulle, että hakisin Akatemiaan musiikkikasvatusosastolle, mistä
oli itsekin valmistunut. Niin teinkin ja
pääsin Akatemiaan sisään.

Huovinen tunnetaan todella taitavana
kuoronjohtajana ja kunnianhimoisena
muusikkona ja hän on kilpaillut Kamarikuoro Addiction kanssa saaden esimerkiksi 2016 Puolassa järjestetyssä
“Cracovia Cantans” -kuorokilpailussa
parhaan kuoronjohtajan palkinnon.
- Mä tykkään kuoronjohtokilpailuista,
koska sieltä saa hyvää ohjelmistoa ja
tutustuu hyviin johtajiin. Kilpaileminen on kivaa, vaikka se onkin maailman tyhmin asia. Se kuitenkin haastaa
mua hyvällä tavalla.

- Musiikkikasvatuksen lisäksi halusin
opiskella myös kuoronjohtoa. Sain
ensimmäiseltä kuoronjohdon kurssiltani parhaimman arvosanan ja tajusin

- Mun on pitänyt kyseenalaistaa mun
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kunnianhimoa. Itsensä pitää elättää, ja
jos mä haluan perustaa perheen, niin
silloin kunnianhimo ei voi tulla ensimmäsenä. Pitkän aikavälin tavoite voisi
olla päästä johtamaan ammattikuoroa,
jonka laulajille maksettaisiin palkkaa.
Se vaan on niin että vasta raha houkuttelee huippulaulajia kuoroihin.
Suomessa on pari ammattimaisempaa
kuoroa: esimerkiksi Helsingin Kamarikuoro ja turkulainen Key Ensemble,
ja uskon että lisää on tulossa.

ja muuta hauskaa kuoromusiikkia.
Viimeisenä on oma kevätkonsertti 29.
päivä toukokuuta, jossa samalla
valmistaudutaan Tampereen Sävelen
kuorokatselmukseen, joka järjestetään
8.-11. kesäkuuta. Loppukeväästä tulee
kiireinen, katsotaan miten käy.
Haastattelu on loppumaisillaan. Huovisen on pian lähdettävä, yllättäen
konserttiin, yleisöksi tällä kertaa. Kuorolaisten vuodesta on tulossa vauhdikas, koska on paljon konsertteja ja
muuta jännittävää, esimerkiksi WiOLin omat kuorositsit, jossa laulun taso
on (toivottavasti) hiukan parempi kuin
perinteisillä sitseillä. On viimeisen,
kaikista tärkeimmän kysymyksen aika:
- Noniin, huomenna on treenit. Onko
arvoisa johtaja ajatellut ilahduttaa
kuorolaisia tulemalla treenikaljoille?
- Totta kai!, Huovinen naurahtaa.
Keräämme tavaramme ja lähdemme
omille teillemme Musiikkitalon edestä.

WiOLilla on keväällä kolme konserttia,
joiden lisäksi kuoro osallistuu Tampereen Sävelen kuorokatselmukseen.
- Pitkäperjantaina esitämme Gabriel Faurén Requiemin ja muita pääsiäiseen sopivia kappaleita Temppeliaukion kirkossa. Mukana ovat urkuri
ja solistit. Toukokuun 12. päivä pidetään kolmen kuoron, Akateemisen
Laulun, Pohjalaisten Osakuntien Laulajien ja WiOLin, yhteinen konsertti,
jossa kuorot erikseen ja yhdessä esittävät nonsense-runouteen sävellettyä
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VIRKAILIJAKYSELY
Tutustu muutamiin osakunnan virkailijoihin heille esitettyjen kysymysten kautta.
ainakin ehdottamaan. Epäonnistuin
Jarno Huusko:
Liikunnanohjaaja, arkiston- ja järjestämään tilan oman ohjaajamme
vetämään kahvakuulaharjoitukseen.
kirjastonhoitaja.
Ehkäpä joskus myöhemmin löytyy
muita mahdollisuuksia.

3. Mitä odotat vuodelta 2017
(Suomen juhlavuodelta)?
Odotan, että osakuntalaiset lähtevät
ennakkoluulottomasti
kokeilemaan
uusia liikuntalajeja, jotka eivät välttämättä ole monelle tuttuja.
4. Mikä on parasta osakunnassa?
Yhteisöllisyys ja joukkohenki. Osakunta kokoaa yhteen hyvin erilaisia ihmisiä, jotka luovat keskenään kotoisen
karjalaisen tunnelman.

1. Miten vuosi on lähtenyt käyntiin virassa/viroissa?
Liikunnanohjaajan hommat ovat lähteneet käyntiin hieman kankeasti.
En ole saanut järjestettyä tiloja haluamiini harjoituksiin, koska sopivat ja
edulliset tilat ovat kiven alla. Paria eri
liikuntatapahtumaa olen osakuntalaisille ehdottanut, mutta kiinnostuneita
ei ole ilmoittautunut kuin yksi. Toistaiseksi siis mitään toimintaa ei ole
vielä järjestetty. Olisin toivonut perehdytystä tehtäviin hyvissä ajoin ennen
hommiin alkamista. Nyt asioista on
täytynyt kysellä itse. Olen kuitenkin
saanut sähköpostitse jotain ohjeita,
joilla päästä alkuun.

Kaisa Kortelainen:
Kulttuurisihteeri,
kappalainen
1. Miten vuosi on lähtenyt käyntiin virassa/viroissa?
Innolla tietenkin! Olen vielä tänä keväänä melko paljon Ranskassa opintojen takia ja aionkin pistätä suurimmat
satsaukset tapahtumien osalta syyslukukaudelle. Jännityksellä odotan
erityisesti minulle uudessa virassa eli
kappalaisena toimimista.
2. Missä olet onnistunut tai epäonnistunut viimeaikoina?
Kulttuuriekskursioiden osalta vuosi
lähti vähän tahmeasti käyntiin, kun
ekskursioon Musica Nova -konserttiin en saanut yhtään osakuntalaista
houkuteltua mukaani. Ehkä nykymusiikkikonsertti oli liian tömäkkä avaus tälle kulttuurikaudelle... Terveisinä
kaikille voisin siis sanoa, että pistäkää

Arkiston/kirjastonhoitajan viran puolesta mitään tehtäviä ei ole vielä ilmaantunut. Täytyy perehtyä asioihin
ja tehtäviin myöhemmin.
2. Missä olet onnistunut tai epäonnistunut viimeaikoina?
Onnistuin tekemään alustavan suunnitelman, mitä liikuntatapahtumia kuluvana vuonna tulen järjestämään tai
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ihmeessä viestiä, jos mielessänne on
joku kiinnostava ekskukohde!

panostaa opiskeluihin täällä Suomessa.
Ensimmäisenä onnistumisena tulee
mieleen pienet ja isotkin onnistumiset
näiden ensimmäisen kahden kuukauden aikana toimarin virassa.

3. Mitä odotat vuodelta 2017
(Suomen juhlavuodelta)?
Uusia tulokulmia siihen, mitä tämän
päivän suomalaisuus merkitsee tai
voisi merkitä, sekä tuoreita tarinoita
tästä maasta Tuntemattoman sotilaan
rinnalle.

3. Mitä odotat vuodelta 2017
(Suomen
juhlavuodelta)?
Haluaisin uskoa, että vuosi 2017 on
mielettömän mukava vuosi. Odotan
etenkin akateemisen urani huipentumakuukautta toukokuuta: edessä on
ensimmäinen vappu Tartossa, ensimmäinen reissu Uppsalan Vårbaliin, ja
kaikki huipentuu tietenkin Filosofisen tiedekunnan promootion airuena
toimimiseen! Torsuntaita odotellessa.
Lisäksi odotan tältä vuodelta ihania
hetkiä, ihania ystäviä, ja ehkä hieman
aurinkoakin. Pienenä plussana myös
itäsuomalaiset kesäjuhlat elokuussa,
joiden juhlamestari olen tänä vuonna.

4. Mikä on parasta osakunnassa?
Osakunnan kautta olen tutustunut
moniin lystikkäisiin ihmisiin ja saanut turvallisen alustan opetella etikettisääntöjä osakunnan juhlissa.

Kirsi Kauppinen:
Toiminnanohjaaja

4. Mikä on parasta osakunnassa?
Ihmiset. Osakunta on kuin oma perhe,
ja se on juurikin parasta. Osakunta on
poikkitieteellinen, täynnä aktiivista
toimintaa ja juhlallisuuksia. Mikään ei
olisi samanlaista ilman näitä ihmisiä,
ja olenkin kiitollinen saadessani osakunnalta elinikäisiä ystäviä. On myös
aivan mieletöntä, kun ystävyydet löytyvät osakuntarajojen ulkopuoleltakin,
toisista osakunnista.

1. Miten vuosi on lähtenyt käyntiin virassa/viroissa?
Vuosi on lähtenyt toiminnanohjaajan virassa ihan mukavasti käyntiin,
vaikka aluksi vähän jännittikin hypätä
isoon uuteen virkaan. Onneksi osakunnan meininki alkaa olla jo niin tuttua, että toimarinkin hommat sujuvat
varmasti hyvin.
2. Missä olet onnistunut tai epäonnistunut viimeaikoina?
Olen epäonnistunut opiskelijavaihdon
jälkeisen motivaation palauttamisessa,
ei meinaa millään pystyä jaksamaan
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Lauri Mauranen:
½ isäntä

kauan olleita, mutta viime vuosina
on tullut iso määrä aktiivisia fukseja,
joten uskon, että tällainen potkaisee
osakunnan väkevästi Suomen juhlavuoteen.
4. Mikä on parasta osakunnassa?
Parasta osakunnassa on, että se antaa aivan toisenlaisen kuvan yliopistoelämästä kuin ainejärjestötoiminta,
(josta minulla ei muuten ole mitään
kokemusta mutta sanonpahan vaan)
varmaankin perinteisen poikkitieteellisyyden vuoksi. Minulle ei ole itsearvoista, että iso osa osakunnan ihmisistä on kotoisin samasta kaupungista
kuin minäkin.

1. Miten vuosi on lähtenyt käyntiin virassa/viroissa?
Virka on lähtenyt toimeliaasti käyntiin. Apuisäntien työlista on tehty ja
appareiden koulutus järjestetty. Ensimmäiset juhlat menivät hienosti,
vaikka heräsimme niiden järjestelyyn
vähän turhan myöhään. Toivottavasti
kenenkään ei tarvitse holhota meitä
enää tulevaisuudessa. Myös isännän
homman kohokohta eli Viron reissu
on kertaalleen suoritettu vuosijuhlia
varten.

Emmi Puumalainen:
Puukellon toimitussihteeri

2. Missä olet onnistunut tai epäonnistunut viimeaikoina?
Olemme mielestäni toisen isännän
Antti-Pekan kanssa harmonisoineet
yhteistyötämme erittäin onnistuneesti, tuloksena se, ettei nakki ole painanut selkää valtavasti. AP:n kanssa on
helppo sopia, ja olemme vastaanottavaisia toistemme ideoille.

1. Miten vuosi on lähtenyt käyntiin virassa/viroissa?
Siinähän tuo... Vanhalla rutiinilla!
2. Missä olet onnistunut tai epäonnistunut viimeaikoina?
Olen epäonnistunut monissakin pienissä asioissa, mutta olen onnistunut
vihdoin hankkimaan kissanpennun,
josta olen pitkään halunnut! =)

3. Mitä odotat vuodelta 2017
(Suomen juhlavuodelta)?
Tuntuu kivalta, että saan olla osakunnan hommissa aktiivisempana tänä
vuonna. Ehkä löydän osakuntaelämän uusia ihmeellisiä puolia. Nyt olen
vähän jo löytänytkin. Osakunnassa
on aika harmonisesti jakautunut monipuolinen ihmisjoukko. On paljon

3. Mitä odotat vuodelta 2017
(Suomen juhlavuodelta)?
Ihania pieniä hetkiä ystävien kanssa.
Hienoja juhlallisuuksia!
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Tatu Räsänen:
Taloudenhoitaja

4. Mikä on parasta osakunnassa?
No porukka tottakai! =)

Antti Räty:
Emäntä

1. Miten vuosi on lähtenyt käyntiin virassa/viroissa?
Vuosi on lähtenyt taloudenhoitajana käyntiin kiireisesti. Näin vuoden
alussa on paljon askareita, kun viime
vuoden kirjanpito pitäisi saada purkitettua, ja samalla alkavat myös uudet
vuoden alun toimet, kuten budjetin
ja erinäisten maksuliikenneasioiden
hoitaminen. Vauhtia riittää, mutta onneksi alkuvuoden työjono alkaa jo olla
hellittämään päin, ja alkaa siirtyminen
kevättä kohti ja rauhallisempaan vaiheeseen taloudenhoidossa.

1. Miten vuosi on lähtenyt käyntiin virassa/viroissa?
Tuttuun tapaan.
2. Missä olet onnistunut tai epäonnistunut viimeaikoina?
Uusi tiskikone. ♥
3. Mitä odotat vuodelta 2017
(Suomen juhlavuodelta)?
Mielenkiintoisia aikoja tilojen kaikkien uusien järjestöjen kanssa.

2. Missä olet onnistunut tai epäonnistunut viimeaikoina?
Koen onnistuneeni siinä, että viimein
aivan tuota pikaa koittaa aika valmistua valtiotieteiden kandidaatiksi. Pitkälle usean vuoden työlle tulee tämän
myötä sinetti tuoden samalla mielenrauhaa eteenpäin menon näkymisen
myötä, kun valmistumisen myötä korkeakouluopinnoista enää maisteriopinnot ovat kesken.
Epäonnistuminen on aika vahva sana
ja vaikea keksiä nyt aivan suoraa
epäonnistumista viime ajoilta. Ainakin koen, että suuri työmäärä viime
vuoden puolella erinäisistä tehtävistä opintoineen ja töineen kaikkineen
on asia, joka on jälkikäteen hieman

4. Mikä on parasta osakunnassa?
Osakuntalaiset.
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4. Mikä on parasta osakunnassa?
Osakunnassa parasta on kaikki, joka
muistuttaa kotiseudustamme. Helsingin vilinässä ja kiireessä kaipaa välillä
ja itse asiassa varsin useinkin sitä aitoa rauhaisaa karjalaista tunnelmaa ja
menoa. Silloin suuntaan osakunnalle
ja olen jälleen kotona niin kuin kotiseudulla Joensuussakin. Osakunta on
pieni mutta sitäkin lämminhenkisempi ja kotoisampi pohjoiskarjalainen
yhteisömme ja vieläpä aivan keskellä
Helsinkiä.

harmittanutkin välillä. Tälle vuodelle
olenkin viime vuodesta oppineena pyrkinyt hieman vähentämään ”kokonaisvastuitani”, jolloin ennätän keskittyä
viime vuotta paremmin niihin toimiin,
joihin ryhdyn.
3. Mitä odotat vuodelta 2017
(Suomen juhlavuodelta)?
Edellistä kysymystä ja sen vastausta
kompaten odotan, että tänä vuonna
pystyn ja ennätän omistautua viime
vuotta paremmin niihin toimiin, joiden parissa tänä vuonna työskentelen
ja ponnistelen.
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Julkaisija
Helsingin yliopiston
Karjalainen Osakunta

Painos
200
Toimituskunta
Kaisa Kortelainen
Santeri Matikka
Alina Riionheimo

Päätoimittajat
Janne Kangaskesti
janne.kangaskesti@gmail.com
Jani Parviainen
jea.parviainen@gmail.com

Ilmestyminen
Neljä kertaa vuodessa

Toimitussihteeri
Emmi Puumalainen
emmi.puumalainen@helsinki.fi

Pieni Puukello saa HYY:n
järjestölehtitukea.

Kuvien oikeudet
Sakari Timonen in memoriam - Raija Sairanen ja KO
Pohjois-Karjalan museo Hilma on Suomen ikätoveri! - Pohjois-Karjalan museo
Olisiko aika kypsä jo naissankareille tai muun sukupuolisille rohkelikoille? Wikimedia commons (British museum)
Kielet, Kielet - Wikimedia Commons (Johannes Jansson sekä kuva kirjasta Alphabeti vere Naturalis
Hebraici)
Sadan vuoden päästäkin - Wikimedia Commons (Aapo Haapanen, Riku Haapaniemi)
WiOL - Uuden johtajan haastattelu - Ville Huuri ja WiOL
Kuvia vuosijuhlilta - Aino Turunen / KO
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