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Pääkirjoitus

Tämä jäi taas viimeiseksi kirjoitukseksi. Kummallista, että yhtäkkiä lehden
taittaminen onnistuu nopeammin kuin pääkirjoituksen kirjoittaminen puhumattakaan pääkirjoituksen aiheen keksimisestä. Aiheen keksimisessä jouduinkin turvautumaan kuraattorimme Pekan apuun – ja Pekkahan
ehdotti oitis, että kirjoittaisin siitä, mitä karjalaisuus minulle merkitsee.
Oikeastaan on aika hassua, että mitä kauempana Pohjois-Karjalasta olen,
sitä enemmän koen olevani pohjoiskarjalainen. Voisi äkkiseltään luulla,
että karjalaisuuden merkitys vain hiipuisi vähitellen asettuessa uudelle
seudulle. Asuessani vielä Pohjois-Karjalassa en ainakaan tietoisesti korostanut karjalaisuuttani. Ehkä puhuin melko vahvalla mie-sie-kielellä, mutta
ei olisi tullut mieleenkään kokea ylpeyttä siitä, että minä ja suuri osa suvustani olemme karjalaisia. En kai hävennyt ihan hirveästi karjalaisuuttani,
mutta miksipä se olisi merkinnyt minulle jotain – olivathan kaikki muutkin siellä suunnalla karjalaisia ja eihän siinä silloin ole mitään erityistä?
Muutettuani Helsinkiin tuumailin, kuinka pikkukarjalaistyttö pieneltä paikkakunnalta onnistuu koskaan sopeutumaan suureen Stadiin.
Vaikka Suomi on kohtuullisen pieni maa, koin sen verran ison kulttuurishokin, että kaupassa tai kirjastossa asioidessani mie-pronominin
sijaan mä tuntui helpommalta. Säännöllisesti toistuva kysymys ”Mistä sä oot oikein kotoisin ku sä puhut tollai?” alkoi ärsyttää ja jopa nelivuotiaat hoitolapset kummastelivat heikkoa suomen kielen taitoani.
Kuitenkin uskon, että minulla ja monilla muilla osakuntalaisilla on Pohjois-Karjala sydämissämme aivan eri tavalla kuin aiemmin. Alun murrehäpeilyn jälkeen olen uskaltanut käyttää taas mie-pronominia. Kysymykset kotiseudustani eivät enää ahdistakaan ja uskaltanen myöntää joskus
jopa odottavani näitä kysymyksiä. On hienoa, kun voi ylpeänä paljastaa
kotiseutunsa. Parin vuoden Helsingissä asumisen jälkeen osaa yhtäkkiä
arvostaa aivan eri tavalla vanhoja aikoja ennen niin ikävässä Pohjois-Karjalassa. Joskus jopa säikähdän, kun huomaan ikävöiväni kotiseutuani. Ja
onhan sille syynsäkin: osaako joku muu kertoa, missä muualla ihmiset ovat
yhtä ystävällisiä, leppoisia ja avuliaita? Sen ainakin tiedän, ettei missään
muualla päin Suomea osata puhua yhtä kivasti kuin Pohjois-Karjalassa.

- Satu
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Pekka Torvinen

Q

Ihminen tarvitsee elämälleen mielekästä tekemistä. Jos ei ole mitään, minkä
takia herätä aamuisin, ei psyyke pitemmän päälle kestä sitä ilman perustavanlaatuisia vaurioita.
Työttömyys on aina henkilökohtainen tragedia. Se on sitä erityisesti yhteiskunnassa, joka pyörii täysin palkkatyön ympärillä. Sen takia kaikkien niiden,
jotka haluavat tehdä töitä, pitäisi saada niitä myös tehdä. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta olisi parempi antaa kaikille jotain tekemistä ja maksaa siitä
käypä korvaus kuin pitää noin kymmenesosa kansalaisista syrjäytettyinä ja
köyhinä.
Taloustiede voi olla eri mieltä, mutta kyse ei ole rahasta. Kyse on perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista. Kyse on ihmisyydestä ja kanssakansalaisten
arvon ymmärtämisestä.
Me elämme maassa, jossa maatalous työllistää noin viisi prosenttia kaikista
työllisistä. Perustarpeemme on tyydytetty kansantalouden kannalta hyvin pienellä panoksella. Nykyaikana jokaiselle pitäisi pystyä takaamaan kohtuullinen
asuinsija ja mahdollisuus käydä viikonloppuisin oluella ja syömässä ystävien
kanssa ilman, että rahojen riittävyydestä tarvitsee jatkuvasti pitää huolta.
Huomasin kesällä, kuinka vapauttavaa on, kun rahasta huolehtimisen voi
yksinkertaisesti lopettaa. Se vaati kaksi asiaa: työpaikan, jonne lähtee aamulla mielellään ja sen verran palkkaa, että vapaapäivinä voi tehdä järkevyyden
rajoissa mitä lystää. Ei viikonloppureissuja Barcelonaan, vaan hyvää ruokaa ja
juomaa vaikkapa ruokakojusta Kasarmitorilla.
Työpaikan mieluisuuden määrää työyhteisö. Jos työkaverit ovat mahtavia, ei
ole juttu eikä mikään käydä toimituksessa esimerkiksi 11 päivänä putkeen.
Myönnän että järkevää se ei ollut, mutta hauskaakin hauskempaa kyllä! Työkavereiden tulisi olla lähinnä ihmisiä, joiden kanssa viettäisi muutenkin aikaansa.
Ystäviä, joiden syntymäpäiville lähtee mielellään.
Valitettavasti monen työyhteisö ei ole parhaasta päästä. Monen työnkuvakaan
ei ole. Sellaista työtä ei edes voi tehdä kuin hampaat irvessä kahdeksan tuntia
päivässä ja viisi päivää viikossa. Ei ihme, että busseissa on aina joukko ihmisiä, jotka haluaisivat olla jossain muualla – ihmisiä, jotka sulkeutuvat kuulokkeiden ja älypuhelimen kelmeän taustavalon taakse.
Syytän individualismia, aikamme sairautta. ”Minulla on oikeus mahtavaan työpaikkaan.” Ei, ei ole. Minulla on velvollisuus siihen, ja minun itseni on oltava se
muutos jonka haluan maailmassa nähdä.
Kun sekä kristilliset että Valistuksen sekulaarit arvot ovat kadonneet ja kun
elämme Tommi Melenderin kuvailemassa toisen maallistumisen yhteiskunnas-
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sa, ei meillä ole enää muuta tekemistä kuin halujen tyydytys. Perustarpeiden jälkeen
tarvitsemme lisää. Kaikilla on oltava oikeus talvilomamatkaan Thaimaahan. Siihen on
absoluuttinen oikeus varsinkin silloin, jos on rahaa.
Vapaus, veljeys ja tasa-arvo! Vapautta meillä kyllä on, ja tasa-arvoakin jonkin verran.
Veljeys sen sijaan on unohdettu, sillä se on liian vaikeaa. Se on sananakin melkein
kuin velvollisuus, kirosana kaikille jotka uskovat oman egonsa ainutkertaisuuteen.
Meille jaetaan yksilöllisyyden ilosanomaa kaikkialta, vaikka tosiasiassa olemme kaikkea muuta.
Meitä on yli seitsemän miljardia. Siihen joukkoon mahtuu vain tietty määrä tapoja tehdä ylipäätään mitään. Meillä on velvollisuuksia noita kanssakansalaisiamme kohtaan.
Ensimmäinen ja tärkein on pitää huolta siitä, että Maa säilyy elinkelpoisena myös
tuleville kanssakansalaisillemme. Se tarkoittaa sitä, että lomamatkat Itä-Aasiaan
loppuvat tähän ja nyt.
Meillä on velvollisuuksia myös itseämme kohtaan. Se tarkoittaa taistelua ihmisten
atomisoitumista vastaan. Me olemme yhdessä paljon enemmän. Jos ihminen saa
tehdä muiden kanssa jotain mistä oikeasti pitää, ei hän edes tarvitse loputonta määrää yksilöllistä palvelua ja yksilöllisiä matkoja jonnekin, missä huolensa saa kadottaa
löytääkseen ne kahden viikon päästä uudestaan ja entistä pahempina. Kesän kokemusten jälkeen uskon tähän vahvemmin kuin koskaan.
Niin kauan kuin moderni ihminen juoksee yhteisöä karkuun, se on tyytymätön ja
eksyksissä. Ei enää lisää vapautta, kiitos. Haluan veljeyttä ja haluan siskoutta – oli se
sitten kuinka vaikeaa tahansa.
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Teksti: Satu Tahvanainen
Kuvat: Karri Rasinmäki

Sarvijuhlat ja loppumaton liemi
Alussa oli Savo-Karjalainen Osakunta, sarvi ja
emännän kuppi. Vuodet vierivät vuoteen 1905
asti, jolloin Savo-Karjalainen osakunta jakautui
Karjalaiseksi ja Savolaiseksi Osakunnaksi. Vanhan tarinan mukaan omaisuudenjaossa jäi jäljelle yksi kahvikuppi ja iso juomasarvi. Kuppi
päätettiin rikkoa, mutta sarvea päätettiin kierrättää vuorovuosin osakunnalta toiselle. Sarven
taikajuoma on loppumaton.
Eikä tämä yli satavuotias perinne ole vieläkään
rikkoutunut, vaikka sarvi on valitettavasti vaihtunut. Joka vuosi sarvi on niin täynnä, että taikajuomaa riittää janoisille juhlijoille jatkoille
saakka. Tänä vuonna sarvea vastaanottamassa (tai ehkä joidenkin mielestä luovuttamassa)
karjalaisille oli noin 40 juhlijaa. Koska ainakin
minulla on pahana tapana unohtaa aivan täysin
kiittää juhlien järjestäjiä ja keskittyä vain itsekkäästi juhlimiseen, kiitän nyt heti kaikkia teitä,
jotka olitte enemmän tai vähemmän järjestämässä sarvijuhlia. Erityiskiitokset siis toiminnanohjaajallemme Annalle ja kaikille emännille ja isännille, jotka pitivät kovasti huolta, ettei
maha pääse murisemaan ja kurkku kuivamaan.
Kiitokset myös puheiden pitäjille ja esiintyjille!
Sarvijuhlien perinteistä on kerrottu minulle jo
fuksipiknikillä, joten en rupea raportoimaan
illan tapahtumia. Mikäli et tiedä, mitä sarvijuhlilla voi tapahtua, sinun on syytä tulla korjaamaan tilanne viimeistään ensi vuonna! Tässä kuitenkin pieni valokuvagalleria mainioista
juhlista.
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Haastattelija Santeri Matikka

UUSI SIELU

Mitä opiskelet ja miksi?
Opiskelen oikeustiedettä neljättä vuotta.
Siirryin tänä vuonna Helsinkiin suorittamaan opintojeni maisterivaihetta, joten
tämä on ensimmäinen opiskeluvuoteni
täällä. Varmaan tärkein syy ryhtyä näihin
opintoihin oli alan monipuolisuus ja mielenkiintoiset työvaihtoehdot.
Miksi ja milloin tulit osakuntaan?
Tulin osakuntaan syksyllä 2014 siirryttyäni Helsingin yliopistoon. Liityin
osakuntaan, koska oli kiva löytää
mielenkiintoista tekemistä ja porukkaa
ainejärjestön ulkopuoleltakin. Lisäksi
korviin oli kantautunut hyvää palautetta
osakunnasta.
Ensimmäiset muistot osakunnasta?
Taisivat olla fuksisitsit 2014.
Osakunta-aktiivisuus:
Nyt ihan fuksin ominaisuudessa.
Mikä sinusta tulee isona?
Tarkoituksena olisi valmistua oikeustieteen maisteriksi parin vuoden sisällä.
Aika näyttää, millaisiin töihin.

Nimi: Ilkka Huovinen
Ikä: 25
Syntymäpaikka: Joensuu
Yo-kirjoitusvuosi: 2007

Onko syksyssä mitään hyvää?
No ainakin lähestyvä pikkujoulukausi :)
Terveisiä vanhoille pieruille?
Pysykää mukana osakunnan toiminnassa!
Ketä pitäisi haastatella seuraavaksi?
Lisää uusia osakuntalaisia.
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Vanha pieru
Mitä opiskelet ja miksi?
Opiskelen toista vuotta yleistä kielitiedettä & kieliteknologiaa Humanistisessa tiedekunnassa. Olen
ollut aina vahva kielissä ja vietin yhden lukuisista
välivuosistani kansanopistossa ja siellä huomasin
ymmärtäväni myös teoriaa kielten takana eli siis
kielitiedettä.
Miksi ja milloin tulit osakuntaan?
Liityin heti avajaiskarnevaaleilla. Olin lukenut osakunnasta paljon jo ennen yliopistoon pääsyä ja halusin
kuulua porukkaan, jotka jakavat samat juuret. Lisäksi
tiesin oman ainejärjestöni olevan niin pieni, että käytännössä ainut mahdollisuus osallistua sitseille/mihinkään muuhun akateemiseen toimintaan oli osakunta.
Ensimmäiset muistot osakunnasta?
Uusien ilta ja länkkärilautapeli. Ehkä mieleenpainuvin
ensimmäinen muisto on kuitenkin fuksisitsit, koska
niissä opin sitsien saloihin. Hauskin ensimmäinen
muisto on lokakuiset praasniekat 2013, jonka jälkeen
osakuntasenioreista löytyikin oma pikkuserkku emmekä kumpikaan tienneet sukulaisuudesta mitään.
Osakunta-aktiivisuus:
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Mikä sinusta tulee isona?
Toivottavasti hyvä lingvisti, mutta myös uraauurtava
kieliteknologi, joka yhdistää kielten oppimisen ja tietokoneet uudella mullistavalla tavalla.
Onko syksyssä mitään hyvää?
Illat/viikonloput kun voi hyvillä mielin jäädä kotiin sään
takia potematta morkkista.

Nimi: Kirsi Kauppinen
Ikä: 24
Syntymäpaikka: Lieksa
Yo-kirjoitusvuosi: 2009

Terveisiä uusille sieluille?
Toivottavasti nähdään pian!
Ketä pitäisi haastatella seuraavaksi?
Ehdottomasti ihanaa teekkariystäväämme Juulia!
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Teksti: Nelli Tiainen
Kuvitus: Helmi Liikanen

Peppi Pitkätossu – päämäärätietoinen
pienten puolustaja
Hänellä on punainen tukka sojottavine saparoineen, hänen äänensä kaikuu pitkin pitäjiä ja hän on maailman vahvin pikku tyttö. Ja hän ”nauraa hah hah haa”.
Peppi Pitkätossu on räikeä, riemunkirjava, raidallinen – ja ennen kaikkea rosoinen. Tämä pieni tyttö on
voimakastahtoinen sisupussi ja ihailtavan suorapuheinen maailmannainen, jonka moni haluaisi puolustajakseen. Hän on esikuva, joka pelkällä olemuksellaan muistuttaa jokaista lasta sinnikkyydestä ja omien oikeuksien puolustamisesta – oli se sitten vaikka oikeus saada silloin tällöin lettuja ja hilloa pääruuaksi. Peppi on aikaa kestävä kulttuurituote, johon niin lapset kuin heidän vanhempansakin asuinmaasta
riippumatta voivat samastua.
Rakastettu ruotsalainen lastenkirjailija Astrid Lindgren loi Pepin aikana, jolloin pyristeltiin irti toisen maailmansodan raunioista ja elämään kaivattiin väriä ja uutta uskoa
huomiseen. Ensimmäinen Peppi-kirja ilmestyi vuonna 1945. Pepin tarinassa surullisena pohjavireenä kulkee kertomus poissaolevasta merikapteeni-isästä Etelämeren
(alun perin neekeri-) kuninkaana ja äidistä enkelinä taivaassa. Pepin tarinaan kietoutuukin olennaisena osana ajatus selviytymisestä: Voimakkuudessaan hän edustaa
rohkeutta, määrätietoisuutta ja kykyä selviytyä elämän vastoinkäymisistä; ei ruhjeitta ja
naarmuitta, mutta pystypäin. Näin ollen Pepin voi nähdä makrotasolla myös vahvasti
alueensa, Pohjoismaiden, tuotteena. Hänen
voi nähdä symboloivan pieniä, mutta pippurisia Pohjolan valtioita, jotka omaleimaisuudellaan ja sanavalmiudellaan pyrkivät puolustamaan paikkaansa maailmanpolitiikan
suurilla näyttämöillä.
Uskaltaisin väittää Pepin olevan eräänlainen
feministinen ikoni, vahvan naiseuden symboli. Hän puolustaa pienempiä ja uskaltaa
sanoa, mitä ajattelee. Räväkkyydessään hän
herättää voimakkaita tunteita – niin Peppikirjoissa, kuin reaalimaailman perspektiivistäkin tarkasteltuna. Hänet voi nähdä ärsyttävänä ja kaikkitietävänä määräilijänä tai
isänsä hylkäämänä, haavoitettuna pikkutyttönä ja oikeuden puolustajana, joka ei salli ketään kohdeltavan kaltoin. Pepin ”synty-

10

män” aikoihin Ruotsin feministi-liike oli vasta tuloillaan, mutta aikanaan hänen edustaman naiskuvan
voi katsoa olevan edistyksellinen. Kaikki on kuitenkin katsojastaan, kuulijastaan ja kokijastaan kiinni,
kuten yleensäkin kulttuurituotteiden moninaisilla markkinoilla. Peppi onkin siitä oivallinen hahmo, että
jokainen –sukupuoleen, ikään tai kansallisuuteen katsomatta – voi löytää hänestä tarttumapinnan, johon
liittää omia merkityksiään ja attribuuttejaan. Näenkin Pepissä lisäksi erilaisuuden puolesta puhujan. Hän
ei välitä mitä muut hänestä ajattelevat, vaikka hän asuu apinan kanssa ja majoittaa hevosta terassillaan.
On kyse lähimmäisen kunnioittamisesta ja erilaisen elämäntavan hyväksymisestä. Kaikki ovat tervetulleita Pepin lettukesteille Huvikumpuun, jos osaa kohdata kanssaihmisen tai -apinan veroisenaan.
Vielä tänäänkin Pepin sanoma on ajankohtainen. Hän opettaa keskittymään olennaiseen: ystävyyden
vaalimiseen, elämän arvostamiseen ja omasta onnellisuudesta vastaamiseen. Passiivisuuden ja asiaintilan
hyväksymisen sijaan tämä konstailematon punapää rohkaisee tarttumaan toimeen ja yrittämään; usein
sinnikkyys palkitaan ja joka tapauksessa on aihetta juhlaan. Toisaalta Peppi tarjoaa kulutusyhteiskunnan
kyllästämille ja yhä kiiltävämpää ulkokuorta elämässään tavoitteleville länsimaisen oravanpyörän kilpajuoksijoille vapauttavan lohdutuksen: On ihan sallittua, että elämä on välillä ”vinksin vonksin” – tai ainakin itse heittäytyy aika ajoin elämän vietäväksi, olemaan pikkuisen ”heikun keikun”.
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Kuvat ja teksti Iris Pitkänen

Ilosaarirock
2014
Kun tämä lehti ilmestyy, on varmasti
kylmää ja pimeää, ja sade piiskaa ikkunoita. On siis juuri oikea hetki matkata
mielessään viime kesän aurinkoisimpaan viikonloppuun, 12.-13.7.2014.
On lohdullista, että Ilosaarirock tulee jälleen ensi kesänä, yhtä varmasti
- ja jopa varmemmin - kuin kesä itse.
Tämän jutun kirjoittaja ei varmasti ole
ainut osakuntalainen, jolle Ilosaarirock
on kesän ehdoton kohokohta, tai ainakin
yksi niistä. Rokki ei pettänyt tälläkään
kertaa. Mainitsinko jo auringon? Sillä
sitä riitti. Tämä ei tosin tullut minään
yllätyksenä, sillä tilastojen mukaan rokissa on viimeisen kymmenen vuoden
aikana satanut vain neljä kertaa, eikä
sitä ole 2000-luvulla koskaan vietetty
kokonaan alle 20 asteen lämpötiloissa.
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Osakuntalaisten opintopolut
Ilosaarirockia ei varsinaisesti tunneta festarina, jonka esiintyjälista olisi luettelo maailman trendikkäimpiä kärkinimiä. Sen sijaan Ilosaarirockin valttikortit ovat vuodesta toiseen olleet vähemmän tunnettujen,
mutta lupaavien artistien tuominen festarilavoille sekä pettämättömän monipuolinen kattaus eri musiikkityylejä. Eivät isot nimet kuitenkaan täysin poissaolollaan loista: tänä vuonna lauteille nousi sellaisiakin
supertähtiä kuten Ellie Goulding ja Alice in Chains, puhumattakaan äärimmäisen harvoin ja valikoidulle
yleisölle esiintyvästä Portisheadista.
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Järjestelyissä ei tänä(kään) vuonna
ollut juuri valittamista. Naurettavaa oli lähinnä laukuntarkastuspolitiikka. Jos haluatte, ettei festarialueelle viedä viinaa, huumeita tai
aseita, tarkastakaa laukut pohjiaan
myöten. Tai sitten sallikaa kaikki ja antakaa olla. Vesipullot kyllä
tyhjennettiin, mutta reppuani tunnusteltiin useimmiten vain päältä päin. Tuollainen puolivillainen
tarkastus lähinnä vie turhaan aikaa
sekä festarivierailta että järjestäjiltä.
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Kaisa Kortelainen

KARJALAAN, KARJALAAN, KARJALAAN
Pinttynyt tupakanhaju sieraimissani katselen nousevaa päivää aaltoilevien ikkunalasien läpi. Näkyy harmaa asfalttipiha, jonka reunalta valuvat leveät kiviportaat alas kohti Stalin-patsaan aukiota.
Tällä paikalla kuului aikanaan olleen kirkko, joka sai väistyä uuden ajan hengen korvattua vallinneen ortodoksisen hengellisyyden. Hotelli Karelija istuu murtuvine julkisivuineen ja kaurismäkiläisen karuine vastaanottoauloineen Suojärven kaupungin maisemaan, jonka harmaudessa nyt fiilistelen isoäitini lapsuusmaisemia. Kuolleita kyliä, joista jäljellä on vain nimi ja muistot, teiden varsilla
huivipäiset mummot kaupittelemassa marjoja henkensä pitimiksi, koristeelliset puutalot romahtavat länsisiivistään - kelmeä olo astella sen maailman rikkoutuneessa kuvassa, jonka isoäitini jätti
aikanaan loppuelämäkseen taakseen.
Myyttinen Venäjä! Mietin sitä, kuinka tässä maassa jossain syvällä Siperiassa kerrotaan olevan
kaupunkeja, joihin ei kulje tietä. Onneksi vain sata kilometriä Suomen rajalta itään saa jo hyvin tuntumaa hiukan eriävään infrastruktuuriin. Matka rajalta Suojärvelle taittuu vielä pomppuisesti bussissa, mutta loppumatka jo aikaa sitten karjalaisen korven nielaisemaan Heinäselän kylään on
kuljettava jalan puron halkaistua tien. He, jotka ovat aiemmin päässeet käymään näillä seuduilla
lapsuutensa viettäneiden entisten evakkojen kanssa, ovat piirtäneet kartan, josta näkyy kylällä komeilleiden talojen koordinaatit. Sen avulla pääsemme kadonneen kylän jäljille, ja keskelle metsää
päädyttyämme joku kompastuu sammaloituneeseen kiviaidan pätkään. Pian sen vieressä lahonnut hirsikehikko, sitten hylätty rautapata – tässä se siis on sijainnut. Juurilla ollaan!
Suojärven kylästä
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Hotelli Karelija

Mikä alternatiivikuvien myrsky aiheutuukaan ajatuksesta, että täältä osa minustakin tulee! Millaista elämäni olisi nyt, mikäli olisin syntynyt tänne? Usean asiain laita, jos sotaa ei koskaan olisi tullutkaan? Jos Suomineidon helmaa ei olisi koskaan repäisty äiti Venäjän esiliinaksi, komeilisko näiden luhistuvien mutta kuitenkin ikivanhojen historiaa hengittävien rakennusten tilalla länsimaisen
nykykulttuurin kuvaan kuuluvia ostoskeskuksia ja kiiltäviä parkkipaikkakenttiä, katujen äänimaisemaa koristaisi slaavilaisen perinnemusiikin sijasta Cheek? Kuinka erilaiset vuodet olisivatkaan nyt
takanani mikäli ensimmäisen heilani ja minun isovanhempani eivät koskaan olisikaan joutuneet
lähtemään evakkoon ja päätyneet kaikkien mutkien kautta samaan kaupunkiin - kaksisataa kilometriä kutistunut kahdeksikymmeneksi?
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Isoäidin lapsuusmaiseman kuva

Juureni ovat paikassa, joka komeilee yksin Pohjois-Korean ja Suomen välissä ja jonka elintasokuilua, hävytöntä propagandaa, vielä hävyttömämpää hallitsijaa ja kaikkia muita ongelmia täältä
rajan takaa on nationalistista itsetuntoa kohottavaa kauhistella. Tie rauhaan käy yhteisen ymmärryksen kautta, ja siksi olkoon se joko juurettomuuden tunne, halu tajuta tai parempi vodka, joka
toimii syyn antajana mennä ja nähdä kaunis kurja Karjala, se kenenkään tajuntaa tuskin kaventanee. Paluumatkalla Laatokan rannalla sorsa kertoili viisaita sanoja:
Veli venäläisen kanssa samasta katajasta meidät on aikanaan veistetty, suoniin valettu makeaa
järvivettä, ikiaikaiset yhtenevät sävelet rintoihimme laulettu – halusimme sitä myöntää tai emme.
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Janne Kangaskesti

Jaaritelma
Havahduin kenties tunnin, ehkä kahden torkuilta lehtihuoneen sohvalta. Olin kurottautunut
siihen nojaten poimimaan lattialta yksinäisen laakerinlehden, mutta puolentoista päivän yhtämittaisen valveillaolon jälkeen sohvan pehmeys kahlitsi nopeasti ja yllättäen. Nousin istumaan,
oioin lainafrakkini liepeitä ja pohdiskelin airuen eloa – ja sitä, miten nämä juhlat tekivät niin
suuren vaikutuksen.
Ihmiset matkustavat kauas pois, suurkaupunkien kaduille ja Himalajan vuoristopoluille, päästäkseen lähelle aitoja ja tavanomaisesta poikkeavia tapahtumia ja ilmiöitä. Eksotismi ei ole
kadonnut, vaan ilmenee lauantaiaamujen Lonely Planetin jälkeisessä maailmassa ehkä vahvempana kuin koskaan. Vain diskurssi on aikojen saatossa muuttunut aitouden tunteen ylläpitämiseksi. Matkanteon fyysinen ulottuvuus on konkreettinen erottaja tavanomaisuuden ja mieleenpainuvuuden välillä, mutta tarvitseeko elämyksiä hakeakseen lähteä pois?
Aldous Huxley esitti kirjoissaan The Doors of Perception (1954) ja Heaven and Hell (1956)
kuinka ihmismieltä kahlitsee eräänlainen ”venttiili,” joka karsii valtaosan maailman yksityiskohdista ja niissä piilevästä kauneudesta mielen ulkopuolelle. Venttiili pitää ihmisen pinnalla
yksityiskohtien meressä, mahdollistaen tavoitteellisen toiminnan ja arkielämää helpottavat rutiinit. Ilman sitä kaiken runsaus ympärillämme hämmentäisi ja lamauttaisi. Toiminnallisuuden
takaamisen hinta on kuitenkin suuri, sillä se jättää ihmiset sokeiksi kaikkialla ympärillään avautuvalle kauneudelle.
Huxleyn käsitykset psykologiasta tuskin vastaavat nykyistä, parempaa tietoa. En myöskään
suosi hänen ajatuksiaan huumeiden käyttämisestä mielen avartamiseksi. Vertauskuvallisessa
mielen venttiilin käsitteessä on silti totuutensa. Eivätkö juuri tavanomaisetkin yksityiskohdat
näyttäydy paljon kiehtovampina, kun ihminen irtautuu arkikontekstistaan esimerkiksi ulkomaanmatkan kautta? Samoin moni maisemamaalaus tai valokuva tuo katsojansa eteen varsin
tavallisen näkymän, mutta kontekstistaan kehyksiin erotettuna se avautuu ihmiselle aivan eri
tavalla. Ruoho on vihreämpää aidan takana.
Karnevalismin myötä arkiympäristön voi samalla tavoin nähdä uusin silmin. Juhlat ja muut erikoiset tapahtumat eivät ole merkittäviä vain sosiaalisen ohjelmasisältönsä vuoksi. Ne mahdollistavat oman ympäristön tarkastelun toisenlaisesta asemasta käsin. Mieli on avoimempi yksityiskohdille uudessa, poikkeuksellisessa tilanteessa. En ollut enää pitkään aikaan muistanut
Senaatintorin kauneutta, kun filosofisen tiedekunnan promootion yökulkue pysähtyi yliopiston
päärakennuksen eteen. Aamuaurinko hivuttautui punertaen ylös päärakennuksen takaa samalla kun ympärilläni juhlivat tohtorit ja maisterit mustissa ja valkoisissa asuissaan. Väsymyksellä
ja kuohuviinillä oli varmasti osansa mielentilaani, mutta hetki oli taianomainen. Tila ympärilläni oli tuttu, mutta näyttäytyi aivan uutena ja ainutlaatuisena. Aamuauringon valo, ihmisten ääni
ja riemu. Jotain aitoa ja mieleenpainuvaa. Minun ei tarvinnut lähteä pois, vaan lähteä mukaan.
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Teksti: Outi Tiainen
Kuvat: Mikko Virta

MIKÄ PROMOOTIO?
Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootio on muutaman vuoden välein toistuva,
maailmanlaajuisestikin lähes ainutlaatuinen akateeminen tilaisuus, jossa maistereille ja tohtoreille, jotka myös promovendeina tunnetaan, luovutetaan oikeus käyttää oppiarvonsa tunnuksia.
Maistereilla nämä ovat laakeriseppele ja maisterinsormus, tohtoreilla tohtorinhattu ja -miekka.
Muutkin tiedekunnat järjestävät promootioita, mutta useimmat promovoivat ainoastaan tohtoriksi valmistuneita. Filosofinen tiedekunta on yksi harvoista, joka promovoi myös maistereita.
Filosofinen tiedekunta oli yksi yliopiston neljästä alkuperäisestä tiedekunnasta, ja on
alansa laajuuden vuoksi jakautunut jo aikaa sitten useiksi tiedekunniksi. Filosofisen tiedekunnan promootioihin voivat osallistua humanistisen, matemaattis- luonnontieteellisen, bio- ja
ympäristötieteellisen, käyttäytymistieteellisen
ja farmasian tiedekunnan maisterit ja tohtorit.
Jollei ole vielä ehtinyt valmistua, tai jos
sattuu ikävästi opiskelemaan tiedekunnassa, joka ei promovoi maistereitaan eikä jaksa
odotella tohtoriksi asti, voi osakuntalainen
kokea promootiohumun airuena. Airuet ovat
käytännössä jonkinlainen oppaan, avustajan
ja koristeen välimuoto, joka näyttää mukavan
juhlalliselta ja tietää, missä kenenkin pitäisi
milloinkin olla sekä auttaa vanhuksia portaissa. Allekirjoittanut vietti viime toukokuussa kolme helteistä päivää promootioairuena.
Prologi: Floran päivä
Vaikka promootion kolmipäiväiset juhlallisuudet olivat vasta toukokuun lopulla, käytiin jo
Floran päivänä perinteisesti ”kosimassa” promootiolle yleinen seppeleensitoja, joka sitoo
ilman seuralaista eli seppeleensitojaa saapuvien
maisteripromovendien laakeriseppeleet. Kosinnan tulos on luonnollisesti etukäteen sovittu jotta
vältytään ikäviltä yllätyksiltä! Kun yleinen seppeleensitoja oli saatu mukaan, promovendit siirtyivät kulkueena Kumtähden kentälle Floran päivän juhlallisuuksiin ja sieltä ravintolaan lounaalle.
Päivä 1: Seppeleensitojaiset ja miekanhiojaiset
Promootion ensimmäisenä iltana maisterit ja tohtorit seuralaisineen jakautuivat omille illallisilleen, maisterit seppeleensitojaispäivällisille ja tohtorit miekanhiojaisiin. Airuet saivat hieman esimakua tulevasta koitoksesta seistessään kunniavartioissa ja puhevartioissa ja
vastaillessaan kysymyksiin hisseistä ja plaseerauksesta. Kaikin puolin oli ilmassa sekä varovaista riemua että seuraavan päivän jännittämistä. Vaikka oli hauskaa – myös airuilla takahuoneessa – kotiin mentiin ajoissa, sillä seuraavana aamuna oli jokaisella tiedossa tuntien is-
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tuminen tai seisominen promootion yhtä aikaa sekä hienoimmassa että raskaimmassa osassa.
Päivä 2: Akti ja promootiopäivälliset
Promootioaktissa promovendille luovutetaan oikeus käyttää oppiarvonsa tunnuksia. Ulkona lämpötila oli kohonnut yli 20 asteen jo ennen aamukahdeksaa. Hiki, joka tulisi olemaan läheinen ystävämme koko loppupromootion ajan, ilmestyi ensimmäistä kertaa kuvioihin. Airutnauhojen paikallaan pysyminen varmisteltiin useilla hakaneuloilla, käsineet käteen ja ylioppilaslakki päähän, ja
airuet olivat valmiita aloittamaan koko monipäiväisen tapahtuman pisimmän koitoksen: aktipäivän.
Minuuttiaikataulut ja salikartat taskussa suuntasimme laittamaan yliopiston juhlasalia
kuntoon, roudaamaan vesipulloja ja kyselemään sokeripalojen perään. Kun sadat promovendit ja
juhlavieraat alkoivat saapua paikalle, alkoi sisälämpötila kohota yhdessä tunnelman kanssa. Jännitys oli kliseisesti suorastaan käsinkosketeltava kun airuet asettautuivat juhlasalissa paikoilleen
muutamaa hetkeä ennen promovendien ja yliopiston henkilökunnan saapumista sisään kulkueena.
Sali täyttyi lähes äärimmilleen ja sivuovet oli jätettävä auki, ettei lämpö kohoaisi täysin sietämättömäksi, airuiden oli vaikea päästä salin toiselta puolelta toiselle tarjoamaan vettä
ja sokeria huonovointisille, kahden tunnin kohdalla seisominen alkoi todella tuntua jaloissa,
herkästi liikuttuva sai taistella kyyneleitä vastaan ja hiki virtasi kirjaimellisesti. Viime hetkellä
minuuttiaikataulusta löytyi kohtalokas virhe ja kulkueen poistuessa salista pelotti, jaksavatko
riemutohtorit ja –maisterit vielä kiivetä portaita. Mikä helpotus astua lopulta kadulle ulkoilmaan neljä tuntia kestäneen virallisen osan ja kuusi tuntia oman paikalle saapumisen jälkeen!
Kulkueena jatkettiin joko kirkkoon jumalanpalvelukseen tai kielikeskuksen juhlasaliin tunnustuksettomaan tilaisuuteen, joista vielä palattiin kulkueena takaisin yliopiston päärakennukselle. Promootioakti oli ohi, mutta promovendien ja airuiden päivä ei
suinkaan vielä päättynyt: aloimme välittömästi siirtyä kohti illan promootiopäivällisiä.
Heti kun promootioaktin pitkät ja peittävät mustat puvut oli ehditty vaihtaa iltapukuihin,
siirtyivät airuet kohti Kaapelitehdasta ja suurimpia koskaan näkemiäni päivällisiä. Puheita ja kun-
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niavartioissa seisomista riitti tällekin illalle, samoin ilonpitoa airuiden takahuoneessa. Vieraiden lopulta
suunnatessa kohti kotia tai jatkoja oli päivä ehtinyt kaikilta osin venyä suorastaan eeppisiin mittasuhteisiin.
Päivä 3: Promootioretki ja -tanssiaiset
Helle jatkui edelleen, kun promootion kolmas ja virallisesti viimeinen päivä alkoi promootioretkellä, joka tarkoitti risteilyä Helsingin edustalla ja sen jälkeen lounasta kaivohuoneella. Kunniatohtorin arvon promootiossa saanut M.A. Numminen piti puheen sydämen sivistyksestä. Aurinko paistoi ja rentous ja helpotus edellisen päivän jännityksen jälkeen paistoivat kaikista.
Jottei päivä vain pääsisi olemaan lyhyt, alkuillasta airuet pukeutuivat vielä kerran iltapukuihin ja frakkeihin Vanhalla Ylioppilastalolla vietettyjä promootiotanssiaisia varten. Juhlavieraiden jono
ylsi pitkälle, Aleksanterinkadulle saakka. Valoisassa toukokuisessa alkuillassa ohikulkijat ihmettelivät
valtavaa iltapukuihin ja frakkeihin puettua, seppele- ja hattupäistä joukkoa. Sisällä ilta eteni juhlatanssien, puheiden ja buffetin kautta kohti puoltayötä, jolloin promootion virallinen osuus päättyi. Airuet
saivat lopulta luopua vastuustaan, jättää nauhansa pois ja siirtyä kokonaan muun juhlakansan pariin.
Lyhkäisten mutta sitäkin hulinantäyteisempien jatkojen jälkeen järjestäydyttiin yökulkuetta varten. Kulkue kiersi laulaen ja patsaille puheita pitäen Kolmen Sepän patsaalta Esplanadille, sieltä Kauppatorille ja edelleen Yliopiston päärakennuksen eteen, missä tervehdittiin sunnuntaiaamun nousevaa aurinkoa ja tanssittiin ex tempore akateemisia juhlatansseja Senaatintorilla.
Mutta milloinpa olisi auringonnousu keskeyttänyt nuorten ylioppilaiden, maisterien ja tohtorien juhlat?
Oli aika lähteä jatkoille.
Epilogi: Torsuntai
Joskus paljon myöhemmin, mutta edelleen saman sunnuntain puolella, palasin kotiin. Istuuduin ja totesin neljän päivän seisomisen jälkeen, etten ehkä enää koskaan halua seistä tai kävellä. Torstain ja sunnuntain välillä olin käynyt kotona lähinnä nukkumassa, oli kuin
olisin ollut poissa kokonaan, matkoilla. Vasta nyt kun kaikki oli ohi, tajusin neljän päivän vain kuluneen jonnekin. Iltapuku oli ollut päällä jo lähes vuorokauden. Sen sisältä löytyi laakerinlehtiä.
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