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Piäkirjutus
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Terveh Teile, uvvet da vahnat opastujat!
Tervehdys, uudet ja vanhat opiskelijat!

Karjalaiset ovat muuttaneet usein, sillä kaskiviljelijän elämä oli liikkuvaa. Myös laajat 
muuttoliikkeet ovat meille tuttuja. Pohjois-Karjala on autioitunut ennenkin: 1600-luvulla 
noin 80 prosenttia väestöstä häipyi. Tuolloin Tveriin muuttaneet karjalaiset ovat kuiten-
kin säilyttäneet kielensä ja kulttuurinsa jo 350 vuoden ajan. Pystymmeköhän me 
samaan?

Muutosta tapahtuu myös meissä itsessämme. Elämäntapojensa muuttaminen voi 
olla asuinpaikan muuttoon verrattava elämänmuutos. Katumuksen pyhän mysterion 
kreikankielinen nimi onkin “metanoia” (mielenmuutos). Katumus ei olekaan passivoivaa 
menneen murehtimista vaan aktiivista toimintaa uusien doktriinien varassa. 

Helsingin Sanomissa 14. 9. 2003 Antti Manninen käsittelee Suomenlinnan pyhän Alek-
santeri Nevalaisen katedraalin hävitystä asenteella, jossa sotien välisen ajan ryssäviha 
muka oikeuttaisi kulttuurimonumentin raiskauksen. Aikansa huomattavimpiin venäläisiin 
arkkitehteihin kuulunut Konstantin A. Thon suunnitteli vuonna 1837 alkuperäisen 
kirkon Novgorodin keskiaikaisten esikuvien mukaan. Suomen itsenäistyttyä sipuliku-
polit poistettiin ja vuoteen 1929 mennessä hävitys oli tehty: Suomenlinnan kirkko sai 
nykyiset kasvonsa. Manninen yhdistää surutta ortodoksisen kirkon venäläisyyteen ja 
Venäjän valtioon pitäen vain luterilaisuutta suomalaisena. Täten hän yrittää perustella 
vandalistista tekoa. Hän lainaa Arkitekten-lehteä vuodelta 1923 sanoen Uspenskin ka-
tedraalia Katajanokalla “itämaisen vieraaksi” kirkoksi Helsingin siluetissa. Olen varma 
siitä, että tällainen asennoituminen loukkaa KAIKKIA KARJALAISIA katsomatta 
siihen, mitä uskontoa he tunnustavat vai tunnustavatko mitään. 

Karjalazin tervehyzin: piätoimittai Janne Waris



ANTTIQ
Hyvää syksyä puukellon lukijoille! 
Tätä kirjoittaessa lukukauden alka-
misesta on kulunut kolmisen viik-
koa, ja ilahtuneena olen huomannut, 
että uusia opiskelijoita on liittynyt 
osakuntaan jo enemmän kuin viime 
vuonna yhteensä. Puukellon erityi-
nen fuksinumero lähetettiin myös 
kaikille niille Pohjois-Karjalan luki-
oiden ylioppilaille, jotka olivat aloit-
taneet opiskelunsa yliopistossa tänä 
syksynä. Siten puukellon lukijoita 
on nyt noin seitsemänkymmentä 
enemmän kuin keväällä, josta kuuluu 
kiitos aktiiviselle koulutustoimikun-
nalle ja fuksipuukellon kirjoittajille. 

Kesän aikana yhdesä Savolaisen 
Osakunnan kanssa omistettu juoma-
sarvi on yliopiston rehtorin lahjoitus-
varoin kunnostettu perusteellisesti. 
126 vuotta vanha, jo vuotava sarvi 
on saanut hopeavuorauksen, jonka 
ansiosta tostuvia liimaus- ja paik-
kausoperaatioita ei enää tarvitse 
toistaa. Uusi, entistä ehompi sarvi 
on vielä hetken osakunnan salin 
koristuksena, ennen kuin se anne-
taan vuorostaan savolaisille vuo-
deksi lokakuun 18. päivänä, jolloin 
on luvassa tavallistakin hienommat 

Sarvijuhlat, joita ei kannata jättää 
väliin. Sarven lahjoittajasta, kuraat-
tori Julius Krohnista on muuten 
hiljattain ilmestynyt kirja, jonka 
arvostelu toivottavasti löytää tiensä 
myös Puukelloon.

Tänä syksynä on käyty keskustelua 
yliopistojen kolmannen tehtävän 
merkityksestä ja sen tarvitsemista 
keinoista. Yliopiston lakisääteinen 
tehtävä on “edistää vapaata tutki-
musta sekä tieteellistä ja taiteellista 
sivistystä, antaa tutkimukseen perus-
tuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa 
nuorisoa palvelemaan isänmaata ja 
ihmiskuntaa” Koska tämä sinänsä 
viisas ja harkittu sananparsi kuu-
lostaa vanhahtavalta, kannattaa siitä 
tehdä joitkain huomioita: kyse on 
kasvattamisesta yliopiston 
tutkimukseen perustuvan 
opetustehtävän sijasta ja “isänmaa 
ja ihmiskunta” viittaa yhteiskuntaan 
yksilökeskeisyyden vastakohtana, ei 
sovinistiseen nationalismiin. Tällä 
tavalla ymmärrettynä kolmas tehtävä 
on nimenomaan yliopiston kasvat-
tien valmentaminen yhteiskunnalli-
seen vastuuseensa, yhteistyöhön ja 
toisista huolehtimiseen. 
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Tämänhetkinen keskustelu on 
lähestynyt kolmatta tehtävää täysin 
eri näkökohdista: yliopistojen perus-
tutkimusta halutaan hyödyntää siten, 
että yliopistoille annetaan laajempi 
oikeus omistaa yrityksiä ja käyttää 
niistä saatavaa liikevoittoa yrityksen 
tapaan. Taustalla on pyrkimys saada 
yliopistoissa tehtyjen keksintöjen 
tie kaupallisiksi menestystarinoiksi 
lyhyemmäksi ja suoremmaksi, ja 
siten lisätä kansantaloudelle koulu-
tuksesta saatavaa hyötyä. Tämä on 
tärkeä ja ehdottomasti kannatettava 
aie, mutta unohtaa täysin sen, että 
maamme korkeakouluissa on yli 
sataneljäkymmentätuhatta opiskeli-
jaa, jotka ovat valmistuttuaan myös 
yliopiston tuote siinä missä paten-
toitu keksintökin. He tulevat pelkllä 
lukumäärällään mutta myös toimin-
nallaan vaikuttamaan yhteiskuntaan 
todennäköisesti enemmän kuin yri-
tyshautomosta saatavat miljoonat 
eurot ja muutamat sadat työpaikat. 

Vanhasta kolmannesta tehtävästä 
soisi käytävän enemmän keskuste-
lua. Silloin kun lakiin kirjattu 
määritelmä ensimmäisen kerran kir-
joitettiin joskus Julius Krohnin 
aikana, ylioppilaita oli vähän, ylio-

pisto-opiskelu vain harvojen oikeus 
ja elinikäinen valtion virka odotti liki 
jokaista maisteria. Nyt puolestaan 
opiskelijoita on paljon, pätkätyö 
enemmän sääntö kuin poikkeus ja 
arvomaailma paljon kirjavampi ja 
hajanaisempi. Ei ole mikään ihme, 
että laman varjossa kasvanut aka-
teeminen pätkätyöläinen oppii koke-
muksen kautta ajattelemaan itseään 
ensin ja muita vain jos itseltä 
jää aikaa. Tässä tilanteessa ylio-
piston pitäisi kasvatustehtäväänsä 
silmällä pitäen antaa kasvateilleen 
eväitä moniarvoisessa ja muuttu-
vassa yhteiskunnassa elämiseen. 
Eräs perinteinen keino on kestänyt 
tähän päivään asti, ja se on 
osakuntien sekä ylioppilaskunnan 
muodostama pienoisyhteiskunta. Se 
toimii samoilla pelisäännöillä kuin 
oikeakin elämä ja seuraa yhteiskun-
nan muutoksia nopeammin kuin 
virallinen yliopistomaailma. Seuraa-
van kerran vaikuttamista voi 
harjoitella 5.11 ylioppilaskunnan 
edustajistovaaleissa. Tehkää oma 
osuutenne, käykää äänestämässä 
niin HYY:n vaaleissa kuin muis-
sakin vaaleissa joissa teillä on 
äänioikeus. Se on todellinen oikeus 
jota osaa arvostaa vain se jolta se 
puuttuu.



Karjalaisen Osakunnan vuoden 2003 
kesäretki suuntautui pitkästä aikaa 
Lieksaan., luonnonkauniiseen Waski-
musiikin pääkaupunkiin. Tällä kertaa 
retki ajoittui juuri kuuluisien Waski-
viikkojen aloitusviikonloppuun eli 
kaupunki oli täynnä ihmisiä, musiik-
kia ja tapahtumia. Maakuntamat-
kamme alkoi  virallisesti vasta 
lauantaina, mutta muutamat innok-
kaat raahautuivat kotikonnuilleen jo 
perjantaina kuuntelemaan Waski-
viikon avajaisia ja kyseiseen 
musiikkilajiin olennaisesti liittyvän 
(ai ei vai...?) Maija Vilkkumaan keik-
kaa. Kuten vuoden 2003 heinäkuussa 
noin yleisestikin, sää suosi mat-
kalaisia eikä sadepisaroita tai edes 
pilvenhäiviä näkynyt taivaalla koko 
viikonlopun aikana. 

Parina viime vuonna kesäretki on 
herättänyt suunnatonta kiinnostusta, 
mikä sinällään on kerta kaikkiaan 
loistavaa, sillä kesäretki on yksi 
ainoista kesän aikana järjestettävistä 
tapahtumista, jossa on mahdollista 
tavata jo kovasti ikävöimiään osakun-
takavereita. Tänäkin vuonna kesäretki 
houkutti mukaan noin 20 matkalaista. 
Harmiksemme ulkomaalaisia vieraita 
ei tänä vuonna seurueessa nähty 
erinäisten yhteensattumien takia. 

Lauantaiaamuna kesäretkivastaava 
noukki yhä Maija-huumassaan ja 

-huuruissaan leijaillen bussilla saa-
puneet kesäretkeläiset linja-autoa-
semalta. Aamupäiväksi oli sovittu 
tapaaminen Lieksan kaupungin johto-
portaan kanssa, mutta sitä ennen 
ensimmäiset vieraat kerkisivät pika-
majoittua Kesähotelli   Märäjälah-
teen, joka osoittautui juuri meidän 
tarpeitamme vastaavaksi yöpymis-
paikaksi.

Majoittumisen jälkeen suunnattiin 
kaupungintalolle, jossa muut 
retkeläiset odottivat paahtavassa 
auringonpaisteessa. Siirryimme 
kaupungitalon sisätiloihin, jossa 
Lieksan oma poika, kansanedustaja 
Lauri Kähkönen toivotti meidät 
lämpimästi tervetulleeksi 
kotikaupunkiinsa.Mukana oli myös 
noin puolenkymmentä muuta Liek-
san kaupunginvaltuuston jäsentä. 
Pikaisen esittelykierroksen jälkeen 
Kähkönen kertoi osakuntalaisille 
Lieksasta, sen historiasta ja 
nykytilasta sekä tunnetuimmista 
matkailunähtävyyksistä kuten Ruu-
naan retkeilyalueesta ja kuvanveistäjä 
Eva Ryynäsen ateljeestä. Pienen ky-
selytunnin jälkeen siiryttiin autoilla 
kohti Mähkön kenttää ja siellä odot-
tavaa kyykkä-matsia.

Kyykän pelaaminen kohdekaupun-
gin johtoporrasta vastaan kuuluu 
kesäretken ehdottomiin perinteisiin. 
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KESÄRETKI LIEKSAAN 26. - 27.7.2003
Minna Varpiola



Maakunnan virkamiehillä ja val-
tuutetuilla on yhtä lailla tapana 
kuvitella, että me osakuntalaiset    
Helsinkiin siirryttyämme olemme 
unohtaneet kyykän pelaamisen jalon 
taidon. Ja tämä yleensä käy myös 
isäntäjoukkueen kohtaloksi, niin kuin 
nytkin.

Aurinko porotti pilvettömältä 
taivaalta kyykkä-kilpailun alkaessa. 
Ensimmäinen erä oli melko tasaista 
puurtamista, mutta Osakunnan jouk-
kue voitti sen lopulta melko selvin 
numeroin. Ensimmäisen erän aikana 
osakuntalaisille mainittiin muutaman 
kerran, että he olivat tehneet rajarikon 
heittosuorituksensa aikana. Asiaa kat-
sottiin tässä vaiheessa läpi sormien. 

Toiseen erään siirryttiin leppoisissa 
tunnelmissa. Lieksan päättäjät nau-
reskelivat, että tuurillahan nuo 
opiskelijat tuon ekan erän voittivat. 
Mutta kuinka kävikään... Myös toinen 
erä meni osakuntalaisille ja yhä 
selvemmällä erolla. Tässä erässä 
otteet alkoivat koveta: osakuntalai-
sille huomautettiin useampaan ker-
taan rajarikoista ja uhkailtiin heiton 
hylkäämisellä, mikäli nämä ylias-
tumiset eivät lopu tähän.

Kolmanteen erään lähdettiin 
kiihkeissä tunnelmissa. Lieksan jouk-
kue yritti hampaat irvessä kukistaa 

osakuntalaisia. Nyt vedettiin todella 
tiukkaa linjaa ja yliastutut heitot 
tuomittiin armotta hylätyiksi. Samalla 
myös Lieksan johtoportaan joukkue 
äityi rajarikkoihin sillä verukkeella, 
että osakuntalaisetkin olivat aiem-
missa erissä tehneet vilppiä. Mikään 
ei kuitenkaan auttanut vaan osakun-
talaiset voittivat kolmannenkin erän. 
Jihaa, riemu oli ylimmillään!! Nyt 
oli jo kiire paikallisen ravitsemusliik-
keen terassille voittojuomille, mutta 
sitä ennen kiitettiin Lieksan kaupun-
kia kauniisti ja luovutettiin heidän 
urheasti taistelleelle joukkueelleen 
kuohuvaista juhlajuomaa ja hauskoja 
sisäpelejä tylsän syyskauden piristyk-
seksi.

Voittoisan kyykkäkilpailun ja 
muutenkin antoisan kaupunkiesitte-
lyn jälkeen siirryttiin vähäksi aikaa 
Lieksan keskustaan virvokkeille ja 
ostoksille. Loppuiltapäiväksi siirryt-
tiin Märäjälahdelle takaisin. Aika 
kului leppoisasti Pielisen kuohuissa 
vilvoitellen. Pelkän uinnin lisäksi 
monet kokeilivat hotellilta vuokrat-
tuja kajakkeja ja melontaan liitettyä 
veteen molskahtamista.

Kauniin kesäillan viettoon kuuluu 
olennaisesti saunominen ja gril-
laaminen. Hieno osoitus lieksalais-
ten vieraanvaraisuudesta saatiin, kun 
eräs paikallinen vanhempi pariskunta 
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luovutti omakotitalonsa ja saunansa 
osakuntalaisten käyttöön. Sauno-
misen lomassa juteltiin mukavia, 
nautittiin virvokkeita ja juotiin 
kahvit hyvin kostutetun mansikka-
kakun kera. 

Pelkkä kakku ei kuitenkaan pitänyt 
nälkää kovin pitkään kurissa vaan 
illan pimetessä siirryttiin takaisin 
kesähotellille. Saimme grillata 
hotellin tunnelmallisessa grillikatok-
sessa auringon lähettäessä viimeisiä 
säteitään Pielisen peilityynelle pin-
nalle. Ja sitten kun niitä säteitä 
ei oikeasti enää näkynyt ja kun 
hyttyset ynnä muut kauhistuttavat 
moskiitot, joita Helsingin seudulla ei 
tosiaaaankaan esiinny hyökkäsivät 
kimppuumme, siirryimme takaisin 
soluhuoneistoihimme jatkamaan 
jutustelua ja juopottelua siihen asti 
kun viimeinenkin sammahti.

Sunnuntaiaamun valjetessa söimme 
aamiaista Märäjälahdessa. Sen 
jälkeen osa porukasta jo joutuikin 

lähtemään kotimatkalle. Me muut 
suuntasimme tutustumiskäynnille 
Pielisen Museoon, joka on Suomen 
toiseksi suurin ulkomuseo Seurasaa-
ren jälkeen. Asiantuntevan oppaan 
johdolla kuljimme kolmen eri vuo-
sisadoilta olevan karjalaisen pihapii-
rin läpi, tutustuimme myllyosastoon 
ja päätimme kierroksen Savotanran-
taan. Jottei musiikkikulttuurillinen 
puoli olisi jäänyt retkeltämme koko-
naan uupumaan (niin tosiaan, kaik-
kihan eivät valitettavasti ehtineet 
osallistua perjantaina Maija Vilkku-
maan keikalle), kuuntelimme Nuo-
risopuhallinorkesterin musisointia 
Virsuvaaran tuvan edustalla.

Ja sen pituinen se, museokierroksen 
jälkeen lähespä kaikki suuntasivat 
auton nokan kohti kotia tai jatkoivat 
oman lomansa viettoa. Kesäretki 
vastaava kiittää kaikkia retkelle osal-
listuneita lämpimästi: te teitte tämän 
kesäretken! Toivon että viihdyitte 
Lieksassa. Tervetuloa uudestaan!

Lieksa tunnetaan jo vuonna 1500 venäläisten verottamana karjalaiskylänä. 
Museoalue kuului 1500-luvulla ortodoksisen pappilan maihin. Liek-
sassa eli tähän aikaan karjalaispäällikkö Luka Räsäinen, joka osallistui 
venäläisten ja ruotsalaisten välisiin taisteluihin. Savolaisia muutti 
kaskenpolttajiksi 1600-luvulla Pielisjärven alueelle. Kreivi Pietari 
Brahe perusti museoaluetta vastapäätä olevaan Kirkkosaareen Brahean 
kaupungin 1600-luvulla. Seuraavalla vuosisadalla Pielisjärven kirkko-
herroina vaikuttivat Jakob Stenius vanhempi ja nuorempi, jotka tun-
netaan liikanimillä Korpi-Jaakko ja Koski-Jaakko. Kirkonkylä kehittyi 
1800-luvulla liikekeskukseksi. Kunnan keskustaan perustettiin 1936 
kauppala, ja 1973 Lieksan kauppala ja Pielisjärven kunta yhdistyivät 
Lieksan kaupungiksi. Pielisen museon esineet ja rakennukset ovat 
peräisin suurimmalta osalta Pielisen Karjalasta. Vaikutteita tälle alueelle 
on tullut sekä lännestä että itärajan takaa.
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Iltojen hämärtyessä ja muuttuessa yhä 
tunnelmallisimmiksi on aika juhlistaa 
suomalaisen osakuntalaitoksen pyöreitä 
vuosia. Niin sitä on vaan hurahtanut 
360 vuotta ensimmäisten inspehtore-
iden nimityksestä, joka tapahtui siis v. 
1643! Tätä tapahtumaa silmällä pitäen 
kannattaa merkitä ylioppilaskalenterin 
pahvikansien väliin muutamat tapahtu-
mat. 

Marraskuussa aukeaa huikean hieno 
osakunta-aiheinen näyttely Helsingin 
yliopiston uusissa tiloissa. Näyttelyä on 
valmisteltu pitkin vuotta ja KO:n osalta 
aineistoa on esillä runsaasti mm. kirjal-
lisuuden, merkkien ja valokuvien osalta. 
Moni saattaa pongata huonekalunurk-
kauksesta oman rakkaan kaappimme 
(kaapin sisaruksia löytyy osakuntati-
loissa mm. lehtihuoneessa ja kirjas-
tokaappina), joka suunniteltiin osaksi 
Liisankadun alkuperäistä sisustusta 
1910-luvulla, siis aikana ennen veden-
paisumusta ja Uudelle ylioppilastalolle 
muuttoa. 

Samoissa tiloissa toimivat myös 

lääketieteen, eläinlääketieteen, 
hammaslääketieteen ja 
geologian museot sekä 
käsityötieteen kokoelmat. 
Museovierailu on siis MUST 
varsin monen alan opiskelijalle. 
Punaisella sametilla verhoiltu 
hammaslääkärin tuoli moninai-
sine välineineen saa mielikuvi-
tuksen laukkaamaan…

Pyöreitä vuosia on syytä 
juhlistaa juhlavasti ja tiedossa 

onkin kaikkien osakuntien yhteiset 
iltajuhlat Vanhalla ylioppilastalolla 
22.11. Jatkot ovat Bottalla, jatkojen 
jälkeen sauna lämpiää aamun koittaessa 
Hämiksellä ja sillikselle siirrytään 
Keskisuomalaiseen osakuntaan. Lipun 
myynnin DL KO:n osalta on 15.10, 
mutta lippuja kannattaa toki kysellä 
tämänkin jälkeen, mikäli vasta nyt älysit 
innostua asiasta. Kyselyihin vastaa Anu 
Heikkilä (anu.heikkila@helsinki.fi, 
050-545 6878).

Hyvää syntymäpäivää, sinulle rakkain…
Osakunnat täyttävät pyöreitä vuosia

Anu Heikkilä

Eksku näyttelyyn!
Osakuntalaisilla on tilaisuus tutus-
tua näyttelyyn yhdessä senioreiden 
kanssa keskiviikkona 5.11. tasan  
klo 16.00, jolloin näyttelyyn on 
varattu opastus. Ilmoittautumiset 
ekskursiomestari Liisa Heikkilälle 
(liisa.heikkila@helsinki.fi, 050-548 
0986).



Ympärillä olevissa kuvissa esiintyvät Karjalaisen Osakun-
nan tämän syksyn edustajistovaali ehdokkaat. Nyt kaikkien 
varsinaisten jäsenten on syytä muistaa käydä äänestämässä. 

Suomenkieliset osakunnat ovat jälleen kerran muodostaneet 
Osakuntien suuren vaalirenkaan, jonka tarkoituksena on 
ottaa veret seisauttava vaalivoitto. Meidän karjalaisten ja 
muiden liisankatulaisten tulee olla näissä vaaleissa aktiivisia 
ja valppaita, sillä meillä on paljon pelissä.

Tulevan HYY:n edustajiston istumakauden aikana valmis-
tuu Kampin bussiterminaalit. Heti valmistumisen jälkeen 
Leppäsuolla oleva Matkahuollon tavaraterminaali puretaan 
ja paikalle ryhtyy nousemaan kolmas ylioppilastalo. Valmis-
tuessaan tämä talo tuo paljon lisää tilaa ylioppilaskunnan 
piirissä toimiville järjestöille. Se millaisia tiloja tullaan ra-
kentamaan ja mistä karjalaiset tulevat saamaan uudet tilansa 
ratkaistaan vuosina 2004-2005. 

Meidän tilakysymyksemme kannalta on äärimmäisen tärkeää, 
että saamme muutaman karjalaisen edustajistoon. Kaikki 
kynnelle kykenevät saavat luvan äänestää! 

Ennakkoäänestys tapahtuu 28. ja 29.10. Varsinaiset 
äänestyspäivät ovat 4. ja 5.11. 

Tulkaa voittamaan vaalit osakunnille!

Lisätietoja:
http://www.osakunta.fi/vaalit/

Karjalaiset HYY:n edustajistoon!
Ilkka Pölönen
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Osakunnan kakkosjuhlat 

praasniekat
lauantaina 15.1.2003 klo 18 -> osakunnalla

Tervetuloa viettämään karjalaisia perinnejuhlia praasniekkoja! Sekä vanhemmat että 
varsinkin uudet osakuntalaiset ovat todella toivottuja vieraita näihin hauskoihin ja 
rentoihin juhlallisuuksiin. Illan päätähtenä on karjalaisista perinneruoista notkuva 
pitopöytä. Tarjolla on emännistön loihtimia herkkuja joka makuun, vievät varmasti 
kielen mennessäsi. Viime vuoden tunnelmannostattaja praasniekka-sima on jälleen 

mukana kuvioissa.

Illan aikana on luvassa muutakin ohjelmaa kuin syömistä ja juomista mm. teatte-
rikerhon näytelmä ja taidokkaita musiikkiesityksiä. Osakunnan hengellinen johtaja, 
kappalaisemme Ilkka Pölönen, pitää saarnan. Myös varjotoverineuvosto on pitänyt 
kokouksensa ja päättänyt tänäkin vuonna myöntää diplomeita vuoden aikana ansioi-

tuneille osakuntalaisille.

Varmista hyvissä ajoin paikkasi syksyn hauskimmissa juhlissa! Ilmoittautumiset 
viimeistään perjantaina 7.11. vuosijuhlamestari Minna Varpiolalle 
(minna.varpiola@helsinki.fi, puh. 0500-274 248) tai Osakunnan ilmoitustaululla 
olevalle listalle. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokava-

liotoiveesi.

Illalliskortin hinnat (sis. paljon hyvää ohjelmaa, ruokaa ja juomaa!)

Fuksit 12 euroa
Civikset 15 euroa
Seniorit 18 euroa

Praasniekkamaksu tulee suorittaa viimeistään tiistaina 12.11. Osakunnan tilille 
(Nordea 127130-256002). Käytä ehdottomasti viitettä 2402!!

Praasniekoissa voit pukeutua esim. kansallispukuun tai feresiin, jos kaapistasi 
sellainen löytyy. Jos ei, siisti asuste käy ja tumma pukukaan ei ole liioiteltu.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN!

VUOSIJUHLATOIMIKUNTA

Seniorimme Irma Kalaja kertoo Karjalaisen Osakunnan taideteoksista ja kare-
lianismista diakuvin 15. 11. klo 14:00-15:00 Virkki-galleriassa Karjalan talolla 
Käpylänkuja 1:ssä. Vapaa pääsy!



Lintuparatiisi rajan takana

Huttunen, Pertti & Paakkinen, 
Markku (2003): Kotka ja tuhat 
joutsenta. Äyräpään lintu-
paratiisi. Otava.

Karjalan kannakselle jäi sodan jälkeen 
Suomen linturikkain järvi. 
Äyräpäänjärven rannoista tuli soti-
lasaluetta ja sen rauhaa vartioivat 
1990-luvulle saakka neuvostopans-
sarit.

Äyräpäänjärvi oli yksi niistä monista 
järvistä, joiden pintaa laskettiin 
1800-luvulla rehevien rantaniittyjen 
ja sitä kautta lisääntyvän maidon- ja 
lihan tuotannon tuoman vaurauden 
takia. Matalat ja rehevät rantavedet 
kiinnostivat myös vesilintuja, joiden 
keidas järvestä muodostui. Järven 
kehityksestä luonnontieteellisessä ja 
mikä mielenkiintoisinta, myös 
yhteiskuntatieteellisessä mielessä 
kertoo Otavan julkaisema kirja Kotka 
ja tuhat joutsenta.

Äyräpäänjärvi herätti kuumia tunteita 
jo itsenäisen Suomen ensimmäisinä 
vuosikymmeninä. Eturistiriita paikal-
listen hallitsemattoman metsästyksen 
ja järven linnuston säilymisen välillä 
oli ilmeinen. Sorsia oli siinä määrin, 
että ne aiheuttivat syömällä vil-
jatuhoja. Toisaalla Viipurin läänin 
maaherra Manner kielsi nuoreen luon-
nonsuojelulakiin vedoten 
metsästyksen järvellä ja ehdotti alueen 
muodostamista luonnonsuojelualu-
eeksi. Aikansa Koijärvi oli valmis.

Uudet kuivatushankkeet eivät kuiten-
kaan kerinneet ennen sotia toteutua, 
mikä koituikin järven pelastukseksi. 
Järven kannalta kehitys neu-
vostoaikana oli suotuisaa. Rantaniityt 
ovat saaneet omassa rauhassaan 
kehittyä reheviksi lehdoiksi, joilla 
on oma arvokas lajistonsa. Tällä 
hetkellä lintuparatiisia uhkaa järven 
luonnollinen sukkessio kehitys eli 
umpeenkasvu, joka on jo osittain 
toteutunutkin. Toisaalla linnuston 
tulevaisuutta varjostaa rajan läheisyys 
– onhan suomalaisille ennenkin tar-
jottu mahdollisuutta tulla harjoittele-
maan osumistarkkuutta rajan taakse 
ilman sen kummempia rajoituksia.

Kirjoittajat heittävät ilmaan kysymyk-
sen suomalaisten mahdollisuudesta 
edesauttaa Äyräpäänjärven suojelussa, 
mikä sopisikin hyvin Suomen 
lähialueyhteistyössään vetämään lin-
jaan.

Anu Heikkilä
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Pohjoisen meren valkoiset valaat
Anu Heikkilä

Herman Patiño, Jöns Carlson: 
Vienenmeren luostarisaaren 
maitovalaat. Maahenki. 127 s.

Vienanmeren maitovalas viihtyy 
Solovetskin luostarisaaren 
rantamilla. Valkoinen valas on 
pysyttäytynyt suomalaisille yhtä tun-
temattomana kuin se kotipaikka 
Vienanmerikin.        Ensimmäinen 
valaista kirjoitettu suomenkielinen 
kirja tuo niitä lähemmäs sanoin ja 
etenkin kuvin.

Jöns Carlsonin tyyli kirjailijana on 
maalaileva, jopa siinä määrin, että 
valaiden maailmaan tutustuminen 
uhkaa jäädä tuskastuttavan pintapuo-
liseksi. Paljon pelastavat Herman 
Patiñon ottamat upeat kuvat valaista 
ja luostarisaaresta. 

Valaiden lisäksi kirja kertoo myös 
Solovetskin luostarisaaresta. 
Kytkentä valaisiin ei ole niin kei-
notekoinen kuin voisi luulla. Luos-
tarin valkoiseksi kalkitut kirkot ja 
rakennukset sinistä taivasta vasten 
saavat ihmisen hiljentymään samaan 

tapaan kuin maitovalaiden katselu 
tumman meren syleilyssä. Kuvat ovat 
karun kauniita. 

Vuosisadan alussa Solovetskin saari 
tuli surullisen kuuluisaksi yhtenä 
Stalinin ajan vankileireistä. Nyttem-
min rantakivikkoa kuluttavat yhä 
useammin pyhiinvaeltajat ja valaista 
kiinnostuneet matkailijat. Valasturis-
mista yhdistettynä eksoottiseen poh-
joisen luostarisaareen povataankin 
köyhälle alueelle piristysruisketta. 
Tätä päämäärää kirja maitovalaista 
epäilemättä edistää.



Päivi Setälä ja Eva Ahl. (toim.): 
Pyhä Birgitta. Euroopan 
suojeluspyhimys. Otava, 2003.

Aikansa hengellinen vaikuttajanainen 
Pyhä Birgitta toimi 1300-luvulla Ruot-
sissa ja Roomassa. Ruotsalainen pyhi-
mys koetaan kai yhtä suomalaiseksi 
hahmoksi kuin kruununprinsessa Vic-
toria – kumpikaan ei ole suomalainen, 
mutta tarpeeksi läheltä kuitenkin, jotta 
voimme heitä melkein ominamme 
ihailla.

Vaikka Pyhä Birgitta ei koskaan käynyt 
Suomessa, on hänen vaikutuksensa 
maamme uskonnolliseen elämään ja 
kansanperinteeseen ollut keskiajalla 
kiistämätön. Katolilaisuus pitkine    
perinteineen tuntuu kiinnostavan 
suomalaisia kenties enemmän kuin 
koko uskonpuhdistuksen jälkeisenä 
aikana. Tähän kasvavaan kiinnos-
tukseen omaksi tuntemamme Pyhän 
Birgitan ympärillä pyörivät näyttelyt, 
kirjallisuus ja jopa Kalevala Korun 
lanseeraama Sancta Birgitta juhlakoru 
tuntuvat sopivan. Nykyisen Naantalin 
alueella (Nådens dal, armon laakso) 
1443-1591 toimineen birgittalaisen 
yhteisluostarin kirkko on edelleen 
käytössä ja suosittu turistikohde. 

Lähes oma katolinen pyhämme

Anu Heikkilä
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Ekumeeninen hahmo?

Suomi on läntisiltä osiltaan vanha 
katolilainen maa ja uskonpuhdistusta 
edeltävän ajan perinteet elävät vieläkin 
osittain protestanttisen perinteen taus-
talla. Tämän takia Pyhää Birgittaa 
pidetäänkin ekumeenisena hahmona 
Pohjolan protestanttisten kirkkojen ja 
Rooman välillä. Paavi julisti Pyhän Birgi-
tan yhdeksi Euroopan 
suojeluspyhimyksistä v. 1999.

Suurempia historiallisista ekumeenisia 
suhteita Pyhän Birgitan vaikuttavaan 
elämäntarinaan onkin sitten turha sitoa. 
Birgitta, jolla oli läheiset välit kunin-
gas Maunu Eerikinpojan kanssa näki 
näyn, jonka mukaan kuninkaan tulisi 
levittää katolista uskoa itään paka-
nuudessa elävien inkeriläisten ja kar-
jalaisten pariin. Ristiretkellä kuoleville 
luvattiin tuttuun tyyliin palkkiota 
taivaassa. Myös pakanoiden oli parempi 
kuolla taistelussa, etteivät nämä 
kerkiäisi enää enempää syntiä tekemään. 
Kuningas Maunu aloitti siis ristiretken 
Novgorodia vastaan tavoitteenaan päättä 
v. 1054 skisma idän ja lännen kirk-
kojen väliltä Pohjolan osalta. Retki ei 
päättynyt menestyksekkäästi. 

Historiallinen Birgitta

Päivi Setälän ja Eva Ahlin toimittama 
kirja ’Pyhä Birgitta – Euroopan 
suojelupyhimys’ tarkastelee Birgitan 
elämää ja vaikutusta historioitsijan 
näkökulmasta. Onkin outoa, että 
pyhimystä käsittelevästä, lähinnä ylio-
pistotutkijoiden kirjoittamasta kirjasta 
puuttuu kokonaan teologinen ulottu-
vuus. Historiaan perehdyttäessä on 
myös unohdettu tai tarkoituksella jätetty 
käsittelemästä nykypäivää – toimiihan 
Suomen Turussa sentään tänäkin 
päivänä birgittalainen naisluostari. 

Ansiokkaimmillaan kirja onkin luodes-
saan ymmärrystä keskiajan katolisen 
perinteen vaikuttavuudesta Suomessa 
mm. kirkkomusiikin ja kirkkotaiteen 
saralla. Pyhästä Birgitasta on säilynyt 
lukuisia patsaista ja maalauksia van-
hoissa suomalaisissa kirkoissa, joista 
lukuisia on myös omistettu hänelle. 
Näistä samoista aiheista löytää runsaasti 
kosketuspintoja suomalaisen luterilaisen 
perinteen ja ortodoksisen kirkkotaiteen 
välille.



Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

        ”Turhuuksien turhuus, sanoi Saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on 
turhuutta!”
                        Saarn. 1:2

Saarnaaja on Raamatun viisauskirjoista pessimistin, epäilijän ja etsijän kirja. Se  
poikkeaa monella tavoin kaikista muista Vanhan testamentin kirjoista, sillä se ei 
kunnioita perinnettä, vaan tutkii itsenäisesti ja epäilee kaikkea – paitsi Jumalaa. 
Sitä on lähinnä pidettävä filosofisena ohjelmajulistuksena, jonka perusajatus ilmais-
taan sen ensimmäisessä lauseessa ja toistetaan sen jälkeen parikymmentä kertaa: 
”Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta!”

Saarnaajan kirjassa on kolme perusajatusta: 1 Kaikki maallinen on turhaa ja tar-
koituksetonta, 2 Jumala on absoluuttinen, eikä ihminen voi häntä ymmärtää, 3 Pas-
siivisuus on ihmisen paras elämänasenne. Kirjallaan Saarnaaja pyrkii puolustamaan 
todistamaan näitä teesejään. Hän ei esitä todistustaan loogisina päätelminä, vaan 
seemiläiseen tapaan, kaartelemalla aiheen ympärillä, tarkastelemalla sitä vaihtu-
vista näkökulmista ja valaisemalla sitä uusilla tavoilla kehittelemättä ajatusta kum-
minkaan eteenpäin. Hän ei siis pyri loogisesti järkeilemään lukijan kanssa, vaan 
tahtoo saada hänet kannalleen sanojensa painolla.

Kirjaa ei ole mahdollista jaotella jaksoihin, mutta sen sisällöstä voi saada kuvan 
seuraamalla ajatusten kiemuraista kulkua. Saarnaaja lähtee liikkeelle teesistään, 
kaiken turhuudesta. Ihmisen ei kannata tavoitella viisautta, rikkautta tai huvituksia, 
sillä kuolema on viisaan ja tyhmän yhteinen kohtalo, ja ylellisyyttä seuraa tyhjyys. 
Parasta on siis syödä, juoda ja nauttia hyvyyksistä, asiat kulkevat kuitenkin Juma-
lan määräämää rataansa. Jumalaa palvellessa on varottava sanojaan ja tekojaan, sillä 
Jumala voi vihastua arvaamattomista asioista.

Ei pidä ihmetellä, että köyhiä sorretaan, sillä sellainenhan maailma on. Rikas ei 
koskaan saa rahaa kylläksensä, joten on parempi syödä, juoda ja nauttia elämästä 
kuin alati vaivata itseään. Rikkaushan aiheuttaa vain huolia. Viisaan osa ei todel-
lisuudessa ole parempi kuin tyhmän, koska ihminen ei voi kohtaloaan muuttaa. 
Pohjimmiltaan on yhdentekevää, miten ihminen elää, kunhan hän ei ole liian tosikko 
eikä liian haihattelija, vaan valitsee kultaisen keskitien. Rakkaus ei auta miestä 
selvittämään kaikkeuden olemusta, sillä:

Saarnaaja

Janne Waris
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        ”Kuolemaakin katkerampi on nainen.
        Hän on pyydys,
        hänen sydämensä on ansa,
        hänen kätensä ovat kahleet.”
                Saarn. 7:26

On turha kapinoida tarkoituksettomuutta vastaan, sillä roistojen ja pyhimysten 
käy kuitenkin samoin. On parempi nauttia elämästä kuin ajatella liian syvällisesti, 
koska kuolema lopettaa kaiken ajattelun. Viisaudesta ei ole mitään hyötyä, 
kuten ei myöskään tyhmyydestä. On laskettava kulut ja tuotto, ennen kuin ryhtyy 
mihinkään. Ennen kaikkea pitää kuitenkin nauttia elämästä nuorena ja terveenä, 
mutta muistaa Luojaansa, sillä pian tulee vanhuus muassaan surkea riutuminen. 

Hampaat putoavat suusta, 
näkö ja kuulo häviävät, ja 
lopulta tulee kuolema, jol-
loin ”hopealanka katkeaa 
ja kultamalja särkyy”. Niin 
Saarnaaja päätyy siihen, 
mistä aloittikin, turhuuksien 
turhuuteen.

Kirjan lopussa on pari 
lisäystä. Ensimmäisen on 
ehkä tehnyt joku Saarnaa-
jan oppilas tai oppilasryhmä 
mestarinsa sanojen suosi-
tukseksi. Toinen lisäys, joka 
alkaa sanoilla ”Ja vielä 

näiden lisäksi…”, on luonteeltaan lähinnä varoitus. Varoituksen ovat kirjaan ken-
ties lisänneet myöhemmät viisauden opettajat, jotka ovat pitäneet kiinni perinteestä 
ja joita sen vuoksi ovat arveluttaneet kirjan kaikkea muuta kuin oikeaoppiset aja-
tukset.

Miten tällainen kirja sitten ylipäätänsä on otettu Raamattuun? Vaikka se liittyy 
israelilaisten vanhaan elämänkatsomukseen, se on varsin etäällä muista VT:n kir-
joista eikä yritäkään päästä sovitteluihin niiden oikeaoppisen vanhatestamentillis-
juutalaisen elämäntulkinnan kanssa. Juutalainen perinne piti kuitenkin Saarnaajaa, 
kuten Sananlaskujakin, kuningas Salomon tekemänä. Tutkimus kuitenkin osoit-
taa, että kirja on kirjoitettu vasta 200-luvun puolessa välissä eKr.
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Saarnaajan kirja on luultavasti kirjoitettu Jerusalemissa, sillä vaikka sillä on vah-
voja yhteyksiä Egyptin myöhäisaikojen viisauskirjallisuuteen, viittaukset Juma-
lan temppeliin ja ympäröivään maaseutuun sopivat paremmin Palestiinaan kuin 
Egyptiin. Saarnaajan kieli on myöhäisen ajan hepreaa, jossa tuntuu jo aramean 
vaikutus. Myös hellenistinen henki oli edesauttamassa perinteisten katsantokan-
tojen löyhtymistä, millä voi olla yhteyttä Saarnaajan perinteitä rikkovaan ajat-
teluun. Saarnaaja erityislaatuinen tyyli on kokonaan sen oma: Teksti vilisee 
syrjähyppyjä. Saarnaajan tyylin omalaatuinen hajanaisuus on kuin luotu ilmaise-
maan hänen hajallista ajatusmaailmaansa ja elämänkatsomustaan. Sitä onkin 
luultavasti käytetty tietoisesti.

Kuka sitten oli tämä Saarnaaja? Saarnaaja on hepreaksi ”qohelet”, joka tarkoit-
taa seurakunnan johtajaa tai seurakuntapuhujaa. 200-luvulla eKr. oli melko taval-
lista, että viisauskirjailija sijoittivat teoksensa viisaudestaan kuulun 900-luvulla 
eKr. hallinneen kuningas Salomon suuhun lisätäkseen sanojensa painoa. Saar-
naaja itse kuului viisauden opettajien piiriin, se näkyy hänen kirjassaan selvästi. 
Mutta hän oli poikkeuksellinen ”viisas”. Hän ei tyytynyt vain omaksumaan van-
hoja oppeja, vaan tunkeutui niiden ytimeen ja sitten katsoi, että ne täytyi hylätä, 
koska hänen ei onnistunut saattaa niitä sopusointuun kokemustensa ja havain-
tojensa kanssa. Vaikka Saarnaaja luopui viisausopista, hän ei hylännyt israeli-
laista uskoa yhteen Jumalaan. Hän kykenee olemaan samalla kertaa radikaalinen 
epäilijä ja pitämään kiinni vanhan uskon pääpiirteistä.

Saarnaajan toisen pääajatuksen, Jumalan absoluuttisuuden, luulisi olevan sopu-
soinnussa muun VT:n kanssa, mutta käsitys Jumalasta on muuttunut. Monissa 
Saarnaajan tekstin kohdissa ”Jumalan” sijalle voisi asettaa ”kohtalon” mer-
kityksen mainittavasti muuttumatta. Myös usko ihmisen tahdon vapauteen on 
vähentynyt ihmisen vajavaisuuden tähden. Kehitys käy siis sokeaa kohtalouskoa 
kohti.

Saarnaajan vastustusasenne ei kohdistunut niinkään Israelin vanhaan uskontoon 
sinänsä kuin muotoon, jonka viisauskirjallisuus oli antanut sille. Hän kuului itse 
”viisaisiin” ja yhtyy suureen osaan heidän käytännöllisistä elämänohjeistaan. 
Mutta koska hän tunsi viisausperinteen sisältäpäin, hän saattoi hyökätä vii-
sausopin perusedellytysten kimppuun Hän tuomitsi käsityksen, jonka mukaan 
viisauden pitäisi opastaa ihmistä läpi elämän ja ihmiselle olisi mahdollista saa-
vuttaa tämä viisaus ja siten tehdä elämä mielekkääksi. Saarnaaja kaipaa viisaut-              
ta, ei oppimaansa vaan jotakin sitä syvällisempää, mutta kaikkeuden olemusta ja 
elämän ilmiöitä ei ihminen voi järjellä käsittää. ”Niin havaitsin, ettei ihminen voi 
käsittää Jumalan tekoja, sitä mitä auringon alla tapahtuu.” Saarn 8:17 . Rangais-



19

tuksen ja palkitsemisen laki jo tässä maailmassa kuuluu viisausopin tärkeimpiin 
aineksiin, ja juuri siihen kohdistuu Saarnaajan kärkevin arvostelu. ”Kultaista 
keskitietä” lukuunottamatta Saarnaajan kirjasta puuttuu myös moraali ja etiikka.

Saarnaajan kirja todistaa, miten se Israelin uskonnon juonne, joka liittyi 
kansainväliseen viisausoppiin, johti vanhatestamentillisen uskon hajoamiseen. 
Jumala muuttui kohtaloksi, ja kaikki, mitä ihminen on ja osaa, osoittautui 
turhuudeksi ja harhaksi. Saarnaajaan päättyy kehitys, jonka aloitti varhaisen vii-
sauskirjallisuuden iloinen usko siihen, että Jumala kääntää aina kaiken parhain 
päin, vaikka ihminen ei sitä alussa käsittäisikään. Valoisa kaitselmususko ei 
aina ollut sopusoinnussa elämänkokemusten kanssa, ja tästä aiheutunut ristiriita 
kärjistyy Saarnaajan kirjassa huippuunsa. Saarnaaja on perinpohjin kokenut, 
että Jumalan teot ovat ihmiselle salattuja ja käsittämättömiä. Tähän päättyi siis 
iloinen luottamus. Sen tilalle astuivat epäily ja epätoivo. Kadonneet ovat ihmisen 
toiminnan perusta ja luottamus hänen kykyihinsä. On lopultakin yhdentekevää, 
mitä ihminen tekee tai on. Vanhat ihanteet ja perinteinen moraali ovat kadon-
neet. Kaitselmususkon sijalle on tullut epätoivo. ”Turhuuksien turhuus, kaikki on 
turhuutta!”

Elämisen tapa on kuitenkin jokaisen löydettävä täällä maailmassa.

        ”Iloitse, nuorukainen, nuoruudessasi,
        nauti nuoruutesi päivistä!
        Seuraa sydämesi teitä ja silmiesi haluja,
        mutta muista, että Jumala
        vaatii sinut kaikesta tuomiolle.”
                Saarn. 11:9

        ”Muista Luojaasi nuoruudessasi,
        ennen kuin pahat päivät tulevat
        ja joutuvat ne vuodet,
        jotka eivät sinua miellytä.”
                Saarn. 12:1

Lähteet: 
Raamattu ja sen kulttuurihistoria 4, Raamattu. 1969
Raamatun kertomuksia 6, Raamattu. 1983
Raamattu. 1992
Railas, Viktor: Ortodoksinen raamattutieto. 1993
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Homo Sovieticus – Homo Superior?

Feodor Dostojevski (1821-1881) on 
suurista venäläisistä klassikoista ehkä suo-
situin, psykologisen romaanin tiennäyttäjä, 
joka on vaikuttanut ja vaikuttaa suku-
polvesta sukupolveen. Rikos ja Rangais-
tus on hänen ensimmäinen pääteoksensa 
ja taiteellisesti Dostojevskin eheintä tuo-
tantoa. Sen pääteemana on vapauden 
ja kärsimyksen ongelma. Yksilöllistä, 
äärimmäisyyteen vietyä vapautta edustaa 
Raskolnikov, köyhä ja lahjakas opiskelija, 
joka katsoo oikeudekseen tehdä murhan. 
Hänen vastapoolinaan on Sonja, katutyttö 
jonka  kristillinen rakkaus ja inhimillinen 
nöyryys käyvät syvällistä dialogia Ras-
kolnikovin anarkististen ajatusten kanssa. 
Yllätyksekseen Raskolnikov ei murhan 
tehtyään muutukaan yli-ihmiseksi, vaan 
joutuu omantunnontuskien valtaan. Lopulta hän itse tunnustaa rikoksensa ja kärsii hyvällä 
mielin rangaistuksensa iloiten katumuksen ja lunastuksen voimasta.

Kolmannen osan viidennessä luvussa Raskolnikov (”hajanainen”) joutuu vastaamaan 
kuulustelijansa Porfirin kysymyksiin ystävänsä Razumihinin (”järkeväinen”) läsnäollessa. 
Kuulustelija aloittaa:- Sanalla sanoen: kuten muistanette, viittaatte siihen, että maailmassa 
muka on eräitä sellaisia henkilöitä, jotka voivat… toisin sanoen: eivät ainoastaan voi, 
mutta joilla on täysi oikeuskin tehdä kaikenlaisia kiellettyjä tekoja ja rikoksia ja etteivät 
lait ole heitä varten kirjoitettuja.Raskolnikovia tuo hänen ajatuksensa väkivaltainen 
ja tahallinen vääristely hymyilytti.- Mitä? Mitä kuulenkaan? Oikeus tehdä rikoksia? 
Mutta eihän toki sen vuoksi, että ”ympäristö on turmellut”? kysyi Razumihin ihan 
säikähtyneenä.-Ei, ei juuri sen vuoksi, vastasi Porfiri. – Seikka on se, että herra Ras-
kolnikovin kirjoituksessa kaikki ihmiset jaetaan kahteen ryhmään: ”tavallisiin ihmisiin” 
ja ”valioihmisiin”. Tavallisten velvollisuutena on pysyä kuuliaisina, heillä ei ole mitään 
oikeutta rikkoa lakia, koska he, kuten sanottu, ovat vain tavallisia ihmisiä. Valioihmisillä 
sitä vastoin on oikeus tehdä kaikenlaisia rikoksia ja kaikin tavoin loukata lakia, juuri siitä 
syystä, että he ovat valioihmisiä. Niinhän tutkielmassanne sanotte, ellen erehdy?

Raskolnikov hymyili jälleen. Hän oli heti oivaltanut, mistä oli kysymys ja mihin hänet 
aiottiin johtaa; kirjoitelmansa hän muisti varsin hyvin. Hän päätti ottaa haasteen vastaan.- 
Ihan niin en ole kirjoittanut, aloitti hän vaatimattomasti. – Tunnustan kyllä, että selostitte 
ajatukseni suunnilleen oikein, ja jos niin haluatte, aivan oikeinkin… Ainoa ero on siinä, 
etten ensinkään väitä valioihmisten olevan pakko tehdä kaikenlaisia rikoksia, kuten te 
sanotte. Otaksun, ettei sellaista kirjoitusta olisi saanut julkaistakaan. Minä vain viittasin 

Rikos ja rangaistus
Janne Waris
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siihen, että valioihmisillä on oikeus… ei tietenkään mitään virallista oikeutta, vaan 
oma oikeutensa sallia omantuntonsa jättää huomioonottamatta eräitä esteitä, mutta aino-
astaan siinä tapauksessa, että hänen aatteensa (joka toisinaan on siunaukseksi koko 
ihmiskunnalle) toteutuakseen sitä vaatii. 

Te suvaitsette sanoa kirjoitustani epäselväksi; olen valmis sitä mahdollisuuden mukaan 
selittämään. En luule erehtyväni, kun otaksun teidän sitä haluavan; olkoon menneeksi! 
Ajatukseni on tämä: ellei Keplerin ja Newtonin keksintöjä jostakin syystä olisi mitenkään 
voitu tehdä ihmisille tiettäväksi muuten kuin uhraamalla yhden, kymmenen, sadan tai 
vielä useamman esteenä olevan ihmisen henki, olisi Newtonin oikeus, jopa velvol-
lisuuskin… TOIMITTAA POIS TIELTÄ nuo kymmenen tai sata ihmistä saadakseen 
keksintönsä koko ihmiskunnan tietoon. Tästä ei silti johdu, että Newtonilla olisi ollut 
oikeus surmata keitä tahansa, tiellä vastaan tulevia, tai varastaa joka päivä torilta. 

Mikäli muistan, kehittelen kirjoituksessani sitten sitä ajatusta, että kaikki… sanokaamme 
ihmiskunnan suuret lainlaatijat ja järjestelijät, vanhimmasta alkaen Lykurgokseen, Solo-
niin, Muhammediin, Napoleoniin ynnä muihin saakka, ovat kaikki poikkeuksetta, olleet 
rikoksentekijöitä, jo yksin sen vuoksi, että he säätämällä uuden lain ovat samalla 
rikkoneet vanhaa, yhteiskunnan pyhänä pitämää, isiltä perittyä lakia, säikkymättä 
verenvuodatustakaan, jos se (toisinaan ihan viaton ja vanhan lain puolesta sankarilli-
sesti vuodatettu veri) on voinut heidän aikeitansa edistää. On merkittävää, että useim-
mat näistä ihmiskunnan hyväntekijöistä ja johtajista tosiaankin ovat olleet julmia 
verenvuodattajia. 

Sanalla sanoen: Minä päättelin, että henkilöiden, jotka vähänkin poikkeavat totunnai-
sista raiteista, toisin sanoen kykenevät vähänkin sanomaan jotakin uutta, täytyy oman 
luontonsa nojalla olla rikollisia – tietenkin suuremmassa tai pienemmässä määrässä. 
Ellei olisi niin laita, heidän olisi vaikea päästä eroon vanhoista raiteista, ja raiteisiin 
he eivät liioin voi suostua jäämään – oma luonto on tällöinkin esteenä. – eivätkä he 
minun mielestäni saakaan suostua. Sanalla sanoen: te huomaatte, ettei esityksessäni ole 
toistaiseksi ollut mitään erikoisen uutta. Tuo kaikki on jo painettu ja luettu tuhanteen 
kertaan. 

Mitä tulee ihmisten ryhmittelyyn, myönnän sen olevan hiukan mielivaltaista, mutta 
minähän en esitä mitään täsmällisiä lukumääriä. Panen painoa vain ydinajatukseeni, 
jonka sisällyksenä on, että ihmiset luonnonlain nojalla YLIPÄÄNSÄ jakautuvat kah-
teen ryhmään: alempaan, tavallisten ihmisten ryhmään, joka niin sanoaksemme muo-
dostaa kaltaistensa siittämisestä ja synnyttämisestä huolehtivan aineksen, ja varsinaisiin 
ihmisiin, toisin sanoen: ihmisiin, jotka kykenevät omassa elämänkehässään lausumaan 
UUDEN SANAN. Alaosastoja tietenkin on lukemattomia, mutta kummankin ryhmän 
luonteenomaiset piirteet ovat sangen selvät: toisen ryhmän eli – kokoavaa nimitystä 
käyttääkseni – aineksen muodostavat ne ihmiset, jotka ovat luonnostaan vanhoillisia 
ja säädyllisiä, elävät kuuliaisuudessa ja haluavatkin olla kuuliaisia. Minun mielestäni 
heidän velvollisuutensa on olla kuuliaisia, koska se on heidän kutsumuksensa, joten 
siinä ei ole heille mitään alentavaa. 
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Toisessa ryhmässä kaikki rikkovat lakia, ovat rikkojia tai ainakin ovat taipuvaisia    
rikkomaan, kukin kykynsä mukaan. Näiden henkilöiden rikokset ovat tietenkin sekä 
määrältänsä että laadultansa kovin erilaisia; enimmäkseen he vaativat, moninaisissa eri 
muodoissa, olevan särkemistä paremman tulevan hyväksi. Jos sellainen henkilö huomaa 
aatteensa edun vaativan vaikkapa ruumiiden ja veren yli kulkemista, hän mielestäni 
voi omassa itsessään, omassatunnossaan, antaa itselleen siihen luvan, tietysti aina aat-
teen ja sen kantavuuden mukaan – se huomatkaa. Ainoastaan tässä mielessä minä kir-
joituksessani puhun näiden henkilöiden oikeudesta tehdä rikoksia. (Muistattehan, että 
lähtökohtanamme oli oikeuden kysymys.)

Ei ole muuten mitään syytä olla liiaksi levoton: ihmisten suuri joukko tuskin koskaan 
myöntää heille tuota oikeutta, vaan mestaa ja hirttää (enemmän tai vähemmän) täyttäen 
siten täysin oikeudellisesti omaa konservatiivista kutsumustaan, siitä huolimatta, että sama 
suuri joukko seuraavien sukupolvien aikana nostaa mestatut kunniajalustalle ja kumar-
taen palvelee heitä (taaskin suuremmassa tai pienemmässä määrässä). Ensimmäinen 
ryhmä vallitsee aina nykyisyyttä, toinen ryhmä tulevaisuutta. Edelliset säilyttävät maail-
maa ja lisäävät sitä lukumäärän puolesta, jälkimmäiset liikuttavat maailmaa ja johtavat 
sitä päämääriin. Molemmilla on yhtäläinen olemisen oikeus. Sanalla sanoen: minun 
mielestäni kaikilla on yhtä hyvä oikeus, ja nyt – VIVE LA GUERRE ETERNELLE! 
(Eläköön ikuinen sota!) – tietenkin vain uuden Jerusalemin tuloon saakka!

-        Uskotteko siis kuitenkin uuteen Jerusalemiin?
-        Uskon, vastasi Raskolnikov varmasti. Sen sanoessaan, kuten jo pitkän esityksensä 
aikana, hän suuntasi katseensa lattiaan, missä oli matosta valinnut itselleen kiinnekoh-
dan.
-        Entä… uskotteko Jumalaan? Suokaa anteeksi uteliaisuuteni.
-        Uskon, vastasi Raskolnikov kohottaen katseensa Porfiriin.
-        Entä… uskotteko Lasaruksen ylösnousemukseen?
-        Miksi en… uskoisi. Mitä te näitä kyselette?
-        Uskotteko kirjaimellisesti?
-        Uskon.

Lukivatkohan neuvostoajan teloittajat juuri tätä kohtaa? Luulivatko he tekevänsä ihmiskun-
nalle palveluksen teloittaessaan ”luokkavihollisia” edistyksen nimissä? Oikeuttiko heidän 
aatteensa ”edistyksellisyys” teloituskiintiöiden täyttämisen viattomien ihmisten veren 
hinnalla? Entisillä sosialistimailla on niin paljon käsittelemättömiä ihmisoikeusloukkauk-
sia kansallisina traumoinaan, että toipuminen kestänee sukupolven eliniän.

Raskolnikov teki rikoksensa länsimaisten ajatusten sumentamana. Hänet herätti tun-
nustamaan rikoksensa Sonja, joka puolestaan edusti sitä moraalista puhtautta, mikä Dos-
tojevskin silmissä erotti Venäjän Lännestä. Ahneen, materialistisen Lännen vastakohtana 
oli venäläinen, ortodoksisen uskon luomaan yhteyteen perustuva yhteisö, venäläisyyden 
ydin.
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Udmurtia – hopeana hohtavien lähteiden maa
Janne Waris

Janne Waris: Kertoisitko kuka olet ja mistä?

Olga Titova: Olen Olga Titova Udmurtian tasavallasta, Ketshevon kylästä, mutta 
opiskelen Udmurtian valtionyliopistossa Izhkarissa. Olen jatko-opiskelija.

JW: Mikä on alasi?

OT: Suomalais-ugrilaiset kielet.

JW: Millainen on Udmurtia?

OT: Udmurtia on synnyinmaani ja siksi rakastan sitä. Sen luonto on kaunis, paljon 
metsiä sekä jokia ja niiden lähteitä. Kuten Suomea sanotaan ”tuhansien järvien 
maaksi”, samoin Udmurtiaa kutsutaan ”hopeisina välkkyvien lähteiden maaksi”. 
Udmurtia on niin kaunis, ettei sitä voi verrata mihinkään.

JW: Millaisia ovat udmurtit?

OT: Udmurtit ovat rauhaarakastava ja 
hyväntahtoinen kansa. He ovat hieman 
ujoja. Udmurtit ovat vieraanvaraisia, 
laulavat ja tanssivat paljon. Ottavat 
vieraat vastaan hunajan ja leivän tahi 
voin ja leivän kanssa. He ovat myös 
iloisia ja työteliäitä.

JW: Paljonko udmurtteja on tasavallassaan?

OT: 30 % on udmurtteja. Lisäksi on venäläisiä, tataareja, bashkiireja, mareja.

JW: Mitä uskontoja?

OT: (Ortodoksi)kristittyjä. Ennen oli pakanuus. Mutta ne olivat sekoittuneet toi-
siinsa.

JW: Udmurtiassa eli ja vaikutti M. T. Kalashnikov, jonka mukaan on nimetty kuu-
luisa rynnäkkökivääri. Valmistetaanko niitä siellä?

OT: Kyllä, on useita tehtaita. On Kalashnikovin museo, missä on näytteillä monia 
erilaisia aseita. Tshaikovskikin on syntynyt Udmurtiassa, Glazovin kaupungissa. 
Nyt sielläkin on museo.
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Karjalaisten muutto Tveriin 1600-luvun lopulla
Janne Waris

JW: Miten ihmiset suhtautuvat tulevaisuuteensa?

OT: Mielestäni kylissä ja maaseudulla säilyy udmurttien kulttuuri ja kieli. 
Kaupungeissa on toisin. Myös kaupungeissa on paljon tapahtumia, joissa tuodaan 
esille udmurttien kulttuuria. Esim. on tanssikeskus Ekton Korka. On udmurttilaisia 
diskoja, joissa kappaleet ovat udmurtinkielisiä. On voimassa suuntaus, joka pyrkii 
säilyttämään kulttuuria, eräs tällainen järjestö on Demen Shundy.

JW: Entä nuoriso?

OT: Nuoriso haluaa pitää hauskaa, käydä diskossa, opiskella, jne.

JW: Mitä mieltä olet Suomesta?

OT: Suomalaiset järjestöt auttavat suomalais-ugrilaisia kansoja, esim. M. A. Cas-
trenin seura, CIMO. Olen hyvin kiitollinen, että pääsin Suomeen, koska pystyn 
opiskelemaan täällä fennougristiikkaa, joka on erityisalani. Tervetuloa Udmurtiaan! 
Silloin pystytte omin silmin todistamaan kaiken, mitä nyt olette lukeneet!

JW: Kiitoksia haastattelusta!

Stolbovan rauhassa 1617 idän ja lännen 
kulttuuriraja siirtyi. Ruotsi edusti länttä 
ja luterilaista uskoa. Ensimmäisen 
kerran historiassa 
ortodoksit ja luterilaiset 
kohtasivat toisensa saman 
valtion alueella. 
Pohjois-Karjala oli koko-
naan ortodoksinen, eikä 
siellä ollut aluksi yhtään 
luterilaista seurakuntaa. 
Stolbovan rauha takasi 
uskonnonvapauden, mutta 
se jäi näennäiseksi, ja 
suurin osa Käkisalmen 
läänin ortodokseista siirtyi 

juuri uskonnollisen painostuksen ja 
verorasitusten takia Sisä-Venäjälle, 
Tverin lääniin, missä heidän 

jälkeläisiään yhä elää n. 
200 000. (Karjalainen 29. 
3. 1998 Terhi Karttunen)

Pian Stolbovan rauhan 
jälkeen karjalaisia alkoi 
siirtyä Aunuksen puolelle 
ja edelleen etelämmäs 
Novgorodin ja Tverin 
alueille. Vuosina 
1617-1656 Käkisalmen 
läänistä pakeni Venäjälle 
noin 11 000 henkeä, joista 



4000 Pohjois-Karjalasta, 5000 Laato-
kan Karjalasta ja 2000 Raja-Karjalasta. 
(Heikki Kirkinen, Karjalan kansan his-
toria) Karjalankannakselta on tietoja 
vain pienestä määrästä pakolaisia, sillä 
sinne oli tullut uudisasukkaita Viipurin 
Karjalan puolelta jo edellisen, 
25-vuotisen sodan aikana. Ruotsin 
valtaamasta Inkeristäkin pakeni orto-
doksista inkeroisväestöä Venäjälle, ja 
tilalle tuli väestöä Savosta ja Länsi-Kar-
jalasta. Myös Itä-
Karjalasta lähti 
siirtolaisia virran 
mukana Tveriin.

Miksi sitten kar-
jalaiset suurin 
joukoin jättivät 
v u o s i s a t a i s e t 
a su ins i j ansa? 
Eräässä vuodelta 
1649 olevassa 
a s i a k i r j a s s a 
mainitaan kolme 
syytä: ensiksi 
uskonsa vuoksi, 
toiseksi ”kielen 
ja luontonsa vuoksi” ja kolmanneksi 
suurten verorasitusten takia. Tärkein syy 
oli siis usko, joka jyrkästi erotti kar-
jalaiset suomalaisista ja yhdisti heidät 
venäläisiin. Ruotsin hallitus sen sijaan 
halusi hävittää valtaamiltaan alueilta 
ortodoksisen uskon, koska luterilaisuus 
oli valtakunnan ainoa sallittu uskonto. 
Menetelmät olivat sangen karkeita. 
Niinpä ortodoksiset papit ja diakonit 
pakotettiin sakon ja vankeuden uhalla 
opettamaan seurakunnassaan Lutherin 
Vähää katekismusta. Ortodoksisen papin 

rinnalle asetettiin joka seurakuntaan 
luterilainen pappi, vaikka seudun 
kantaväestö oli ortodoksista. Ortodok-
sisen papin kuoltua tai paettua Venäjälle 
tilalle nimitettiin luterilainen pappi. Kirk-
koja ja luostareita tuhottiin.

Lisäksi voudit harjoittivat sellaista 
vilppiä ja väkivaltaa, ”että vaikka veron-
kantajina olisi ollut turkkilaisia, tataareja 
tai pakanoita, eivät hekään olisi voineet 

kohdella valtakun-
nan alamaisia niin 
epäinhimillisesti 
kuin täällä on 
menetelty.” (Pertti 
Virtaranta, Koltat, 
karjalaiset ja setu-
kaiset) Lisäksi 
kodin ja konnun 
jättäminen oli 
1600-luvun siirto-
laiselle helppoa: 
R a j a s e u d u n 
talonpoika on kuin 
lintu, joka lähtee 
tiehensä milloin 
tahtoo.” Kaskikult-

tuurin talonpojan paras rikkaus oli suuri 
työkykyinen perhe sekä karja. 
Lähtiessään isäntä sai siis mukaansa 
melkein koko omaisuutensa viedessään 
mukanaan perheensä ja karjansa. (Pertti 
Virtaranta, Kauas läksit karjalainen)

Heti vuosien 1656-1658 jälkeen muutto 
oli vilkkainta, sillä tuolloin käydyn rup-
tuurisodan aikana venäläisten edetessä 
ortodoksit nousivat kapinaan ruotsalaisia 
vastaan ja liittyivät venäläisiin. Luterilai-
sia kirkkoja poltettiin ja papit pakeni-

25
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vat. Venäläisten vetäytyessä ortodoksit 
eivät uskaltaneet jäädä paikoilleen, 
vaan pakenivat ruotsalaisten kostoa 
uskonveljien luo Venäjälle. Ruptuu-
risodan aikana Käkisalmen läänistä 
pakeni noin 15 000 henkeä. (Karjalan 
kansan historia)

Osa pakolaisista jäi Aunukseen, mutta 
enin osa jatkoi etelämmäs. Novgo-
rodin lääniin syntyi kaksi suurehkoa 
karjalaiskeskusta: Tihvinä ja Valdai, 
joissa karjalan kieli ei vieläkään ole 
kokonaan sammunut. Mutta useimpien 
karjalaisten tie vei vielä kauemmas, 
Tverin lääniin, joka oli 1500-luvun 
lopulla ja 1600-luvun alussa pahasti 
autioitunut jatkuvien sotien vuoksi. 
Tappion kärsineen Puola-Liettuan 
armeijan joukot kulkivat seudulta 
toiselle ryöstäen ja tappaen. Myös ka-
tovuodet harvensivat väestöä. Autioi-
den kylien omistajia olivat luostari, 
kruunu ja aatelisto. Nämä tarvitsivat 
tyhjentyneille seuduille asukkaita, 
työväkeä, joten karjalaiset olivat siis 
sangen tervetulleita. (Pertti Virtaranta, 
Koltat, karjalaiset ja setukaiset)  Täten 
siis syntyi huomattava karjalaiskeskus 
keskelle ”slaavien merta”.

Tverin karjalaisia on nykyään 200 
000 henkeä ja heillä on kulttuuriau-
tonomia. Vain 90 000 ihmistä puhuu 

enää tverinkarjalaa, (Karjalainen 29. 
3. 1998) mutta jo 11 kyläkoulussa 
opetetaan karjalaa nuorelle polvelle. 
(Karjalainen 18. 6. 1998) Tverinkar-
jalan pohjalta muodostettiin kirjakieli 
1930-luvulla, mutta vuosikymmenen 
lopussa se ”likvidoitiin”. Nykyään 
tverinkarjalan kirjakieltä elvytetään 
Tverin Karielan kulturan obtshestvon 
voimin. Tverin karjalaisilla on jopa 
oma sanomalehti: Karielan Sana.

Sekä karjalaisten pakoliike että 
savolaisten muutto Käkisalmen lääniin 
kuuluivat osana laajaan muuttovirtaan, 
joka alkoi 1500-luvun loppupuolella 
Venäjälle. Venäjän sekasorron aika 
1500 – 1600-lukujen vaihteessa sai 
talonpojat pakenemaan etelään raja-
seudun aroille, jossa he muodostivat 
vapaita kasakkayhdyskuntia. Autioi-
hin muutti väkeä pohjoisemmasta, ja 
Venäjän luoteisen ylängön väestötyhjiö 
yhdessä ruotsalaisen uskonnollisen 
ja taloudellisen paineen kanssa sai 
Käkisalmen läänin karjalaiset liik-
keelle. Tämän virran ylimmät lähteet 
sijaitsivat siis Savossa. (Pohjois-Kar-
jalan historia s.91)
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Vastauksena siihen kysymättömään 
kysymykseen, että miksi meikäläistä 
näkee niin harvakseen Karjalaisen 
osakunnan mainioissa illanvietoissa: syy 
ei ole viinan eikä naisten, vaan 
pöytäjääkiekon! Palavasta rakkaudesta 
lapsuuden talvien suosikkiajanviettee-
seen, olen viimeiset kolme vuotta 
viettänyt ympäri Suomea matkustellen 
muovijäältä toiselle jääkiekkopelillisen 
menestyksen haussa, ja välillä kokonai-
sia kaukaloita kainalossani kaupungilla 
raahaten. Sanottakoon uudestaan että 

pöytäjääkiekkoilu ei todellakaan ole 
nopea tie viinaan ja naisiin, ehkä 
pikemminkin vaihtoehtoinen maailma 
johon uppoutuu täydellisesti, mutta josta 
pääsee ulos silmänräpäyksessä, karvaan 
tappion jälkeen tajutessa että isot miehet 
tässä vaan ähisee muovisen lastenpelin 
kimpussa.

Pöytälätkänä leppoisammin tunnettu 
naivistinenkin ruotsalainen taitolaji on 
80-luvulla kasvanut marginaali-ihmisten 
kiivaaksi urheiluksi, jota Suomessa 
ylläpitää osuvasti nimetty Voimistelu- ja 
urheiluseura Suomen 
pöytäjääkiekkoliitto SPJKL ry. Kun 
tavallinen Stiga Playoff-jääkiekkopelin 
omistaja pelaa laudallaan keskimäärin 
viisi minuuttia vuodessa(Jouluna) 
yhdentoista vuoden ajan, me parisataa 
suomalaista himopelaajaa räiskimme 
lähes viikoittain pelattavissa 5-100 
osallistujan turnauksissa kiekkoa maa-
lisukkaan ja lautoja päreiksi tukkualen-
nuksella. Itse olen pelannut jo pelkästään 
yliopiston liigassa toista tuhatta viral-
lista viiden minuutin ottelua.

Lajin hyvät puolet ovat nopeasti 
havaittavissa: pelivälineen eli laudan 
hankkiminen ei budjettia kaada, ja 
turnausten osallistumismaksutkin ovat 
lähinnä nimelliset. Vastapainona voi 
saada muovikiekollisen selkäsaunan 
kaikenlaisilta ihmisiltä harmaantuvista 
professoreista polvenkorkuisiin nappu-

Pöytäjääkiekkoa yliopistolla ja maailmalla
Ismo Aulaskari
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Reppuvarkaus - kertomus inhimillisestä 
huolimattomuudesta, tilaisuudesta, 
kiittämättömyydestä, hyvästä tahdosta, 
urbaanista selviytymisestä, universaa-
lista oikeudenmukaisuudesta, 
rikoksesta, rangaistuksesta ja anteeksi-
annosta.

Epilogi

Oli jälleen eräs päivä pseudometropolin 
sykkeessä, jolloin olimme Kallio-kier-
roksella. Ennen Kalliota olimme Markuk-
sen ja erään teologian yo:n kanssa 
Kampissa Bar Loosessa kaljalla, josta 
päätimme sitten lähteä jatkamaan Kal-

lioon. Kalliossa aloitimme sillä kertaa Kal-
lion kulmasta. Kesäilta Kallion Kulman 
terassilla viilenevässä kesäillassa oli 
muuten täydellinen, mutta kaksi asiaa 
puuttui: pitsa ja Jawa.

Yhteys alkuperäiskulttuuriin

Sitten Jawa saapui ja lähdimme viereiseen 
Roskapankkiin pitsalle. Mutta niin kuin 
Roskiksessa asioineet lukijat ovat kenties 
huomanneet, Roskiksen henkilökunnan 
käsitys asiakaspalvelusta on jokseenkin 
kehittymätön. Tai ehkä vain huonosti 
kehittynyt. Söimme joka tapauksessa pit-
samme kaljain kera. Kohtasimme jälleen 

loihin. Ja matsi päättyy kuitenkin poik-
keuksetta herrasmiesten kättelyyn. Koko 
nuoruutta tai vanhuutta ei tarvitse 
käyttää harjoitellessa, pienessä lajissa 
parillakin hyvällä hyökkäyskuviolla ja 
rauhallisella puolustuksella raivaa tiensä 
lyhyessä ajassa korkealle sijalle paikal-
lisessa- tai SM-rankingissa. Loukkaan-
tumisetkin rajoittuvat lähinnä alaselän 
väsymiseen pitkässä turnauksessa, tai 
haavaan sormenpäässä.  Polttoaineena 
toimii Colan ja kebabin lisäksi voit-
tamisen elämyksen kavala addiktiivi-
suus, ja tappion kirvelevä revanssinhalu.. 
Silikoonatun jään nopeat kahden käden 
kuviot ja taktinen hermopeli vetoavatkin 
erityisesti salibandyguruihin ja uhkape-
laajiin.

Jouduin tähän hullunmyllyyn mukaan 

osakunnan kahvituksessa satunnaisesti 
pelatuissa haastematseissa. Shakkiin 
olin liian tyhmä ja politiikan puhu-
miseen liian fiksu?? Loppujen lopuksi 
tupakkahuoneen pöydällä vuonna -98 
pelatusta LIO:n mestaruusfinaalin 
tappiosta on ollut lyhyt matka 
Akateemisen pöytälätkäyhdistyksen 
mestariksi(=aktimestari), Stadin liigan 
järjestäjämoguliksi, ja SPJKL:n halli-
tukseen. En osaa käydä enää keskustelua 
kääntämättä sitä ennen pitkää muovi-
ukkoihin. Ei ehkä ole syytäkään. Olen 
mukana järjestämässä myös lokakuun 
25. avointa EM-tason turnausta Wan-
halla YO-talolla. Tervetuloa! Lisätietoa 
pöytäjääkiekosta löytyy paikallisliigo-
jen webbisivujen lisäksi myös osoit-
teesta www.poytajaakiekko.net

Minun Helsinkini, osa II

Antti Nuortimo

- kertomuksia tosielämästä
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kerran paikallisen alkuasukkaan (mies n. 
40), joka oli kovasti viehättynyt espanja-
laisista turistinaisista. Niinpä Markus tulk-
kasi tätä keskustelua.

Viimeistelyä

No, jossain vaiheessa poistuimme Roskik-
sesta ja kävimme ainakin parissa paikassa, 
viimeisenä Kurvin Iloisessa Katupojassa. 
Mainittakoon että Jawa joi kyseisessä pai-
kassa viskiä (Johnnie Walker Red Label?). 
Kello oli jotain yhden paikkeilla ja päivä oli 
maanantai. Päätimme lähteä Kamppiin Ale 
Pubiin. Viimeiset Helsingin sisäiset ja seu-
tubussit kulkevat Kurvista keskustaan päin 
noin 01:20 tai hieman sen jälkeen. Ilmoi-
tin lähteväni hakemaan takkini kämpiltä 
Käenkujalta ja sen jälkeen palaavani takai-
sin Iloiseen katupoikaan tai pysäkille 
aikataulun mukaan.

Tilaisuus tekee varkaan - 
kiittämättömyys on maailman palkka

Juoksin kevyesti hölkäten kämpilleni, otin 
kämpiltäni takin sekä repun, johon jätin 
mukaan syystä tai toisesta luentomuistiin-
panoni sekä päiväkirjani tai vast. Hölkkäsin 
takaisin Kurvin suuntaan kohti Iloista 
Katupoikaa, kunnes huomasin Saloon Bra-
vadon edessä pari miestä hoipertelemassa 
humalassa Hämeentiellä, taisivatpa vallan 
hyytyä autokaistoille. Spontaanisti rea-
goiden heitin reppuni jalkakäytävälle ja 
toisen paikalla olleen miehen kanssa ryh-
dyimme nostamaan raahaamaan näitä kahta 
miestä pois autotieltä istumaan jonkun oven 
edessä oleville rappusille. Tämä onnis-
tuikin suunnitelmien mukaan, kyllä nyt 
kahden hengen voimalla yleensä yhden hu-
malaisen kerrallaan saa liikkumaan tuke-
valla otteella harteitten alta. Mutta sen 

jälkeen tilannetta tarkastellessani reppua 
jalkakäytävältä etsiessäni tajusin kuule-
mani “Sillähän on reppu!” -repliikin merki-
tyksen. Kauhuissani etsin baarista sisältä ja 
terassilta, juoksin Käenkujalle päin ja kat-
soin näkyisikö kellään reppuani ja kysyin 
vastapäisellä bussipysäkillä seisoskelevilta 
ihmisiltä, olisiko kukaan nähnyt kenenkään 
vieneen reppua Saloon Bravadon edestä 
toiselta puolen tietä. Ei tietoa kenelläkään. 
Palasin Bravadon eteen ja kyselin vielä 
tyypeiltä, mm. siltä jonka kanssa raahasin 
ne kaksi miestä istumaan kadulta 
makaamasta. Hän arveli kadulle sammu-
neitten olevan samaa virolaisten porukkaa 
kuin varkaitten. Kuulin tosiaan heidän jos-
sain vaiheessa puhuneen viroa. No, siinä 
tilanteessa soitin poliisille ja  ilmoitin 
varkaudesta ja poliisi otti ilmoituksen vas-
taan. Oloni oli tosi orpo ilman rakasta 
reppuani ja päiväkirjaani ja tajusin, että 
kiittämättömyys on maailman palkka kun 
varsinkin itsekin vakuutuin varkaitten 
olleen auttamiemme kadulle hyytyneitten 
miesten kanssa samaa porukkaa. Markus 
ja Jawakin tulivat paikalle ja kerroin heille 
tapahtuneesta. Päätimme silti joka tapauk-
sessa lähteä Ale Pubiin.

Ale Pub

Saavuimme Ale Pubiin, mutta en itse oikein 
jaksanut siellä olla, oloni ollessa aivan liian 
masentunut reppuvarkauden vuoksi. Ilmoi-
tinkin lähteväni kämpille tai etsimään mah-
dollisia poisheitettyjä tavaroita. Lähdinkin 
sitten samantien kävelemään kohti rautista. 
Rautiksen edessä Kaivokadulla sain puhe-
lun tuntemattomasta numerosta, johon vas-
tasin. Puhelimessa oli poliisi, joka kertoi 
reppuni löytyneen Kurvissa kiinniotetulta 
virolaismieheltä. Syynä kiinniottoon oli 
tappelu suomalaismiesten kanssa. He lupa-
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sivat toimittaa repun minulle ja kerroin 
olevani rautatieaseman edessä Kaivoka-
dun puolella. He kertoivat tulevansa mai-
jalla n:o 250.

Maija n:o 250 - oikeus on voittanut 
taas

Olin valtavan huojentunut. Hyppäsin 
istumaan paikalla sijaitsevan muuntaja-
kaapin päälle. Tietysti joku nuorimies 
tuli kommentoimaan tyyliin: “herra iso-
herra!”, jolle totesin odottavani maijaa 
n:o 250, jonka pitäisi tuoda varastettu rep-
puni. Keskustelimme tovin ja pian maija 
varustettuna asianmukaisella 
järjestysnumerolla saapuikin paikalle. 
Kyselin poliisilta tapauksesta ja tarkistin 
repun ja huomasin ainakin päiväkirjan ja 
luentomuistiinpanojen puuttuvan. Passi 
ja puhelimen laturi sen sijaan olivat tal-
lessa, joskin monet tavarat olivat väärässä 
järjestyksessä. Poliisi kertoi laittaneensa 
tavarat johonkin järjestykseen reppua 
tarkastaessaan ja ettei pidätetyllä ollut 
muuta tavaraa mukana. Pyysin poliiseilta 
kyytiä Kurviin, mihin he suostuivatkin. 
Istuin takapenkille, en siis peräosastoon. 
Käsirautojakaan en saanut. Poliisit jättivät 
minut Kolmen Kaisan eteen, missä 
kertoivat ottaneensa virolaismiehen tal-
teen. Lähdin kävelemään Hämeentietä 
kämpille päin katselle ympärilleni puuttu-
via tavaroitani etsien. Poliisit ajoivat vielä 
vierelleni ja kysyivät varmuuden vuoksi 
yhteystietojani, mitkä heille annoin. Jat-
koin matkaani kämpille ja otin sieltä 
mukaani Magliten ja lähdin etsimään 
puuttuvia tavaroitani Saloon Bravado - 
Kurvi -akselilta ja noin 100-200 metriä 
siitä joka suuntaan. Kello oli ehkä kaksi 
tai enemmän. Etsin tavaroitani syste-
maattisen epäsystemaattisesti kaikista 
mahdollisista paikoista, kuten linja-auto- 
ja raitiovaunupysäkkien katosten päältä, 

sisäpihoilta, roskalaatikoista, 
muuntamokoppien katoilta, kaikkialta. 
Olin siinä vaiheessa etsinyt lähinnä 
Kurvin pohjois- ja itäpuolelta. Päätin 
suunnata etsintäni Pengerkadun suunnalle 
ja samalla tarkistaa huolellisesti metroa-
seman lähiympäristön. Kiersin läpi kaikki 
metron sisäänkäynnit, ja ette voi uskoa, 
miten valtavan huojentunut ja helpottu-
nut ja kaikkea sellaista olinkaan, kun 
löysin puuttuvat tavarani, päiväkirjan 
ja luentomuistiinpanot ym. siististi 
repusta löytyneeseen Stockan vihreään 
muovipussiin pakattuna ja pussi huolel-
lisesti asetettuna asvaltille Helsingin-
kadulle     Cafe Primon edessä olevan 
metrosisäänkäynnin ylimmälle portaalle.

Prologi

Seuraavana päivänä poliisi soitti ja kysyi 
onko minulla mitään vaatimuksia tai halu-
anko nostaa syytteen ja kertoi epäillyn 
olleen sellissä pidätettynä yön yli. Vas-
tasin että ei, olin saanut kaiken takaisin, 
lukuunottamatta ehkä Espoon ja Vantaan 
joukkoliikenteen aikataulukirjoja, jotka 
olivat jääneet omille teilleen. En halunnut 
aloittaa minkäänlaista oikeusjuttua, josta 
ei olisi luultavasti kenellekään mitään 
hyötyä oikeuskoneiston työllistävää vai-
kutusta lukuunottamatta. Siksi ei.

Mitä tästä opimme? Luultavasti emme 
mitään. Tietysti joku voisi todeta, että 
älkäätte koskaan olko humalassa. Ja 
älkäätte koskaan auttako 
kanssaihmisiänne hädässä. En tällä kertaa 
tee niin. Elämässä ilmenevät 
vastoinkäymiset on vain hyväksyttävä ja 
siedettävä. Niille voi jopa antaa jonkin 
teleologisen merkityksen tai pitää niitä 
välttämättömyytenä tai jonakin korkeam-
pana tahtona. Saatte itse päättää.

Muuttoliike - luonnonvoima vai ei?
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1990-luvun alun lama ja sitä seuran-
nut nousukausi vaikuttivat Suomessa 
eri alueiden kehitykseen eri tavoin. 
Massatyöttömyyden jälkeen uudet 
työpaikat alkoivat syntyä kasvukeskuk-
siin, ja muuttoliike syrjäseuduilta 
kaupunkeihin kiihtyi. Kokonaisuudes-
saan tämä näkyi 1990-luvun lopulla 
voimakkaana alueellisten erojen kas-
vuna. 

Muuttoliikkeen syistä ja seurauksista 
käydään edelleen laajaa keskustelua 
mediassa ja yhteiskuntatieteissä. Vas-
takkain ovat lähinnä kaksi koulu-
kuntaa. Toisen mielestä muuttoliike 
on lähes luonnonvoima, jolle ei voi 
mitään. Varsinkin keskustalaisissa 
piireissä suositun näkemyksen mukaan 
muuttoliike on pysäytettävissä. Tämä 
väittämä esitetään yleensä samanai-
kaisesti sekä positivistisena että nor-
matiivisena väittämänä. Muuttoliikkeen 
pysäyttäminen on sekä mahdollista että 
toivottavaa.

Muuttoliikkeen pitäminen luonnonvoi-
mana tuntuu hieman epäuskottavalta. 
Onhan luontevaa olettaa, että alueel-
liset erot ovat seurausta yhteiskunnal-
lisista päätöksistä. Näin ollen niihin 
voidaan myös vaikuttaa poliittisesti. 
Esillä ovat olleet yleensä erilaiset alue-
tuet sekä verohelpotukset, joilla ihmisiä 
houkutellaan syrjäseuduille.

Erilaisilla vero- ja aluetukiratkaisuilla 
muuttoliikkeeseen voitaisiinkin 
varmasti vaikuttaa. Tämä on varsin 

luonteva oletus, jos otetaan huomioon 
kasvukeskusten ja muuttotappioalu-
eiden nykyiset erot esimerkiksi asu-
miskustannuksissa. Jos tähän vielä 
lisättäisiin veroalet syrjäseuduille, niin 
varmasti yhä useampi olisi valmis 
muuttamaan pois ruuhka-Suomesta.

Tähän ajattelumalliin sisältyy kuitenkin 
kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on se, 
että  syrjäseutujen veroale pienentäisi 
valtionverokertymää. Verokertymänhän 
pitäisi laskea, ja se laskisi sitä 
enemmän, mitä nopeammin muuttovir-
rat kääntyisivät. Luonnollinen seuraus 
olisi, että valtio joutuisi harkitsemaan 
menojaan uudelleen, myös valtiono-
suuksia kunnille. Tämä tapahtuisi tilan-
teessa, jossa kasvukeskuksien olisivat 
menettäneet omia kunnallisverotulo-
jaan nopeammin kuin niiden kustan-
nukset olisivat laskeneet, mikä taas 
johtuisi siitä, että alennukset valtion-
verosta houkuttelisivat vain niitä eniten 
maksavia. Tämä tarkoittaa hyvätuloisia 
veronmaksajia. Opiskelijat, työttömät 
ja eläkeläiset tuskin kyseisten verojen 
perässä muuttaisivat. Tilanne olisi 
päinvastainen  nykyisillä muuttotap-
pioalueilla. Verokertymät nousisivat 
samaan aikaan kuin kääntyneet muut-
tovirrat nostaisivat niiden kustannuk-
sia.  

Tässä tilanteessa valtion olisi 
päätettävä, miltä kunnilta se leikkaa 
valtionosuuksia. Jos säästöjen kohteiksi 
joutuisivat jo parhaat veronmaksansa 
menettäneet kunnat, niin odotettavissa 

Muuttoliike - luonnonvoima vai ei?
Vesa K.
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olisi, etteivät ne kykenisi enää 
ylläpitämään kunnallisia palvelujaan. 
Näin ollen harvaan asuttujen, 
vähäväkisten seutujen ongelmat olisi 
siirretty nykyisiin kasvukeskuksiin. 
Tämä toki kiihdyttäisi väestöpakoa 
entisestään, mutta keinot olisivat 
hieman kyseenalaisia. Tuskin kukaan 
väittäisi, että kunnallisten palvelujen 
lakkauttaminen kasvukeskuksissa ei 
hillitsisi muuttoliikettä niihin. 
Tällöinhän vallitsisi tilanne, jossa 
osassa maata saisi pienemmillä 
veroilla paremmat palvelut. 

Säästöjen kohdistaminen taas 
syrjäseuduille johtaisi taas helposti 
siihen, että muuttovirrat pysähtyisivät 
hyvin nopeasti, kun syrjäseudut eivät 
kykenisikään luomaan tarvittavia 
palveluja muuttajille. Toisena mah-
dollisuutena luonnollisesti olisi 
kunnallisveron korottaminen, mikä 
luonnollisesti söisi valtionveroalen 
vaikutuksia. Kokonaisuudessaan 
veroalen käyttäminen muuttoviran 
kääntämisessä johtaisi joka tapauk-
sessa hyvinvointipalvelujen supis-
tumiseen. Voittajien ja häviäjien roolit 
tosin voisivat vaihtua.

Toinen ongelma veroalessa olisi se, 
että jos ihmiset olisivat valmiita 
muuttamaan pienen taloudellisen 
kannustimen seurauksena, niin 
mikseivät he ole jo muuttaneet. Tämä 
palautuu kysymykseen muuttotap-
pion varsinaisesta ongelmasta. Jos 
ihmisille täytyy maksaa siitä, että he 
asuisivat syrjäseuduilla, niin tällöin 
he ilmeisesti asuisivat mieluummin 
jossain muualla. Tällöin herää kysy-

mys siitä, kenen edun mukaista olisi 
saada nämä ihmiset muuttamaan 
jonnekin muualle, kuin missä he 
haluavat asua. Tähänkin on yksinker-
tainen vastaus. Se on niiden ihmisten 
etujen mukaista, jotka haluaisivat 
asua nykyisillä muuttotappioalueilla, 
mutta kaipaisivat sinne enemmän 
muitakin asukkaita. Näin ollen yllä 
esitetyn kaltaisessa aluepolitiikassa 
ovat vastakkain niiden ihmiset edut, 
jotka haluavat asua suurkaupungeissa, 
ja niiden, jotka haluavat näiden 
ihmisten asuvan maaseudulla. 

Muuttovirtojen kääntämistä vaati-
vien mukaan nykytilanne nimeno-
maan estää ihmisiä valitsemasta omaa 
asuinpaikkaansa. Tämä väite on 
varmaankin osittain totta, mutta on 
hyvin vaikeaa keksiä mitään täysin 
pakottavaa syytä sille, miksi 
kenenkään pitäisi muuttaa pois 
muuttotappioalueilta. Intuitiivisesti 
merkittävin syy voisi olla työttömyys, 
joka varmasti onkin tärkeä selitys 
muuttotappiolle. Tällöin kannattaa 
kuitenkin huomioida se, ettei 
syrjäseuduilla yleensäkään ole 
työttöminä korkeasti koulutettuja, 
vaan pätevästä työvoimasta on 
yleensä jopa pulaa. Oleellinen kysy-
mys onkin, että jos veroalejen kal-
taisilla ratkaisulla saadaan käännettyä 
muuttovirtoja, niin auttaako se oleel-
lisesti syrjäseutujen tämänhetkisiä 
työttömiä. Onhan täysin mahdollista, 
että vain suhteellinen työttömyys 
kääntyisi laskuun korkeasti koulu-
tettujen muuttaessa alueelle. Näin 
ollen absoluuttinen työttömyys ei 
välttämättä vähenisi lainkaan. Jos 
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muuttovirtojen kääntäminen puolestaan 
parantaisikin aidosti syrjäseutujen 
työllisyyttä, niin on täysin mahdollista, 
että tällä olisi käänteinen vaikutus suur-
kaupungeissa. Huomattavaa on, että 
tälläkin hetkellä Helsingin työttömyys 
on kasvussa samaan aikaan kun se 
kutistuu esimerkiksi Pohjois-Karja-
lassa. Voimakkaat Helsinkiä rankaisevat 
ja Pohjois-Karjalaa tukevat aluepoliit-
tiset toimenpiteet voisivat tasata erot 
hyvinkin nopeasti. Eri kysymys vain 
olisi, kuinka paljon tämä johtuisi Hel-
singin työttömyyden kasvusta ja kuinka 
paljon Pohjois-Karjalan työttömyyden 
laskusta.

Toinen selitys pakkomuutolle on maa-
seudun riittämättömät palvelut tai pitkät 
välimatkat. Käytännössä tämä on 
erittäin heikko perustelu sille, miksi 
aluepolitiikkaa pitäisi tehostaa.  
Ihmisten on osattava valita sen väliltä, 
mitä he asuinympäristöltään haluavat. 
Jos haluaa asua luonnonrauhassa, niin 
silloin asuinympäristöön ei yleensä 
kaivata paljoa muita ihmisiä tai 
elinkeinoelämään. Näin ollen 
lähiympäristössä ei ole palvelujakaan. 
Jos taas valitsee asuinpaikakseen pienen 
kaupungin keskustan, palvelut ovat 
usein lähempänä kuin kasvukeskuk-
sissa, ja jonot esimerkiksi terveys-
keskuksissa lyhyempiä. Esimerkiksi 
Lieksassa koulun minimikoko on nyt 
20 henkeä. Tämä on vähemmän kuin 
tyypillinen luokkakoko helsinkiläisellä 
alakoulussa. 

Huomattavaa on, että tämän tarkaste-
lun ulkopuolelle on rajattava ne tilan-
teet, joissa kunta ei kykene enää 

huolehtimaan omista tehtävistään. Tämä 
voi johtua esimerkiksi väestörakenteen 
vinoutumisesta tai hyvin korkeasta 
työttömyydestä. Tällöin valtion 
tehtävänä on luonnollisesti pitää huolta 
siitä, että peruspalvelut pystytään 
takaamaan kaikille. Tätä ei kuitenkaan 
voida pitää varsinaisena aluepolitiik-
kana. Onhan kyseessä pikemminkin 
normaali hyvinvointivaltion velvol-
lisuus taata kaikille kansalaisil-leen 
tietyt palvelut. Tätä velvollisuutta val-
tiovalta on laiminlyönyt varmasti myös 
syrjäseutujen kohdalla, mutta myös 
Uudenmaan ns. kehyskunnissa. Näissä 
kunnissa väkiluku kasvaa niin no-
peasti, että palvelujen on vaikea pysyä 
perässä. 

Tiivistettynä lopetuksena voidaan siis 
todeta, ettei muuttoliike ole luonnon-
voima, jota ei voi hallita. Tämä ei 
kuitenkaan käytännössä tarkoita sitä, 
että muuttovirtoja pitäisi yrittää hal-
lita. Ainakaan  hallitsemisen ei pidä              
tapahtua niin, että muuttotappio luo-
kitellaan automaattisesti ongelmaksi, 
johon täytyy puuttua tai muuttovoitto 
ilmiöksi, josta kuntaa täytyy rangaista. 

Työttömyys ja hyvinvointipalvelujen 
rappeutuminen ovat ongelmia, jotka 
koskettavat koko maata. Nämä ongel-
mat ovat kuitenkin pyrittävä ratkaise-
maan siellä, missä ne ilmenevät, tavalla, 
joka ei vain siirrä niitä muualle. Näin 
aluepolitiikankin on lähdettävä alueel-
lisesta ideoinnista, joka ottaa huo-
mioon alueen aidot heikkoudet ja 
vahvuudet. Sitä mukaa kun hyviä ideoita 
syntyy, valtion tulee tukea niiden 
toteuttamista.
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Siegfriedin lakeja

Siegfriedin hieman kyseenalainen urakka lakien kokoajana alkoi 
eräänä sumuisena lumisateisena päivänä, jolloin hän alkoi etsiä viis-
autta. Kiivettyään vaikean vuoren hän tapasi Sokrateen, joka opasti 
Siegfriediä viisauden etsimisessä: oikotien käyttäminen - viisauden 
vuoren kiipeäminen - ei välttämättä riitä. Pitäisi myös etsiä tietoa, 
sillä viisaus edellyttää tietoa. Tämä tuli shokkina Siegfriedille, 
sillä hän oli aiemmin kääntynyt pois tiedon vuorelta. Sokrates ei 
kuitenkaan lähettänyt Siegfriediä tyhjin käsin takaisin, vaan antoi 
hänelle hopeisen A4 -kokoa olevan laintaulun (lait I-VI). Seuraava 
laintaulu (lait VII-XIII) putosi Siegfriedin päähän sokraattisen 
naurun säestämänä ensimmäisen yliopistovuoden keväänä. Sieg-
fried oli päätynyt yliopistolle opiskelemaan etsiäkseen tietoa ja 
viisautta. Pääaineet, ja muut aineet, vaihtuivat melko tiheään 
- hän ehti ainakin opiskella Luulotieteellisessä tiedekunnassa 
peruskurssin, Shakkitieteellisessä teoreettisen shakin möhläämisen 
syventävät opinnot, Tyhjätieteellisessä asiantuntijuutta, metafysiikkaa 
ja venäläistä astrologiaa, havaitsevaa gastronomiaa, iloista tiedettä, 
epäkäytännöllistä filosofiaa, kissatieteitä, kärsimistä, epälogiikkaa, 
sadistista fysikaalista biokemiaa, arvaamista...

Iloisen tieteen laitoksen yliassistenttina toiminut Nietzschen henki 
toi Siegfriedille seuraavan hopeisen laintaulun (laki XIV) ja terveisiä 
Sokrateelta, kun Siegfried oli suorittanut opintokokonaisuuden ‘Minä 
olen jumala’. Sokrateen vaikutus Siegfriedin elämään tuntui aina vain 
kasvavan. Kai kaikella on tarkoituksensa, tai todennäköisemminkin 
ei. Seuraavan laintaulun Siegfried sai suorittaessaan perustutkintonsa 
viimeisiä tenttejä: erään arvaamisen laitoksella järjestetyn tentin 
jälkeen Sokrates käveli vesisateessa kadulla vaeltavaa Siegfriediä 
vastaan antaen hänelle uuden laintaulun (lait XV-XXII). Sokrates oli 
ajatellut auttaa Siegfriediä ymmärtämään maailmankaikkeutta, sillä 
tentissä Siegfried ei ollut ehtinyt vastaamaan kysymykseen “selitä 
maailmankaikkeus ja anna siitä 1,5 esimerkkiä”. Viimeisimmän lain-
taulun Siegfried sai saatuaan valmiiksi gradunsa vaativimman laskun 
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ja avopuolison, Hagia Sofian, epäiltyä Siegfriedin prioriteetteja. 
Ovathan yhtälöt kiinnostavia, mutta...

Mutta mikä näiden lakien tarkoitus on? Ensivaikutelman mukaan 
ne saattavat kuvastaa maailmankaikkeutta - lähinnä ihmisen 
näkökulmasta katsottuna. Jotkut lait vaikuttavat soveltuvan vallan 
hyvin nykyiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen (Yrjöpussi, 
Osama ja Saddam hiekkalaatikolla), jotkut vaikuttavat ikuisilta totu-
uksilta (kuten XIV), ja jotkut taas pilkkaavat ikuisia totuuksia, kuten 
esimerkiksi laki XIII, joka liittyy numerologian alaan. 13 on paha 
luku. Ylimääräinen opetuslapsi kristillisessä mytologiassa ja viimei-
nen Dalai Lama, jonka aikana maailmanloppu... Vaikka joku kuinka 
laskisi Dalai Lamat, niin vähemmän yllättävä tulos tuskin kuiten-
kaan vähentää numerologian/muun huuhaan suosiota. Ehkä näillä 
laeilla kuitenkaan ei olekaan Tarkoitusta. Ehkä ne ovat tikkaat, jotka 
kiipeämisen jälkeen kaadetaan ja unohdetaan. Ehkä ei. Tämä jääköön 
jokaisen itse pienessä tai suuressa mielessään hiljaa mietittäväksi.

        Tiedättekö, kuinka vasaralla filosofoidaan?

        Siegfried

PS:        “Auringon lailla Zarathustrakin tahtoo mennä mailleen: nyt 
hän istuu tässä ja odottaa, ympärillään vanhoja särjettyjä tauluja ja 
myös uusia, puoleksi kirjoitettuja.”
        - Nietzsche



36

I
Minkä toiset haluavat tehdä sinulle, tee se ensin heille. 

(Tämähän on ihan selvä. Joku haluaa tappaa sinut. Kun sinä olet 
tappanut hänet, hänen aikeensa eivät enää voi onnistua...)

II
Lyö lyötyä, jotta hän ei jaksa asettua sinua vastaan.

(Olkoon kyseessä mittely miekoilla - sanallisilla tai aidoilla - tai 
kynillä, ja sinua vastaan on kasattu iso joukko. Olet onnistunut 

“haavoittamaan” yhtä tekemällä hänet tieteellisesti epäuskottavaksi 
tai naurunalaiseksi sivistyneessä mittelössä, tai fyysisessä kamppai-
lussa katkaisemalla raajan, tuhoa hänet, jotta keskittyessäsi muihin, 

hän ei iske sinua selkään. Ja vaikka kyseessä olisi kaksintaistelu, 
toimi näin, koska haavoitettu on loukattu ja loukattu haluaa 

hyvitystä... kostoa silloin kun sitä vähiten odotat.)

III
Jos olet lyöty, teeskentele kuollutta ja kummittele myöhemmin.

(Olet saanut kohdan II kamppailussa lähes kuolettavan haavan. Ole 
hiljaa, teeskentele kuollutta ja toivo, että vastus-tajasi ei sovella 
sinuun II lakia...(eihän kukaan voi olla niin barbaarimainen! Ja 
vaikka olisikin, niin miksi hän yrittäisi tappaa kuollutta...) Sen 
jälkeen nuole haavasi huolella ja iske myöhemmin aavemaisesti 

pahaa-aavistamattoman vastustajasi kimppuun.)

Minun lakini

Kuusi lakia, jotka paljastavat ihmiselämän luonteen, ja oikein sovellettuina 
helpottavat elämää ihmisenä, sekä auttavat arkipäivän askareissa... myös 
tieteellisessä maailmassa. (Sulkeissa esimerkki)
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IV
Möhläys säilyy muiden fysiikan säilymislakien mukaisesti; kukaan 

ei unohda tekemääsi.
(Möhläyksen säilymislaki: Aina on olemassa joku, joka tietää 

pahimmasta kämmistäsi - joko silminnäkijä, juorujen keräilijä tai 
“tavallinen pulliainen” - ja muistaa sen, ottaa sen puheeksi tilaisu-

udessa, jossa on paljon ihmisiä ja sinä... Nyt asiasta tietää taas 
useampi ja saat hävetä silmät päästäsi. Siitä, mitä teit viisivuo-

tiaana, saat kuulla vielä 90-vuotiaana!)

V
Paras kosto on oma menestys.

(Ensinnäkin: he, joille haluat kostaa, tulevat kateellisiksi. Ja 
lisäksi: menestys tuo valtaa, kuten esimiesaseman armeijassa. Ja 

saavutettua asemaa voi käyttää...!)

VI
Ohjesäännöistä ja säännöistä: Jos olet rikkomassa niitä, tee se 

kunnolla ja samalla koheltaen.
(Näet koheltavalta näyttävään ihmiseen ei kiinnitetä huomiota, 

vaikka hänet huomataan. Tämä voidaan yleistää koheltamislaiksi: 
Koheltamisella voi naamioida kaikki todelliset tarkoitukset. 

Esimerkiksi junassa ihminen etsii olemattomia alennustodistuksia 
(opiskelija- tai varusmieskorttia tms.) koko junamatkan ajan 

kumoten ison kassinsa sisällön penkille ja näyttäen mahdollisim-
man paljon siltä, että hänellä on pallo hukassa, vaikkei olekaan!)
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VII
Minä epäonnistun siinä, missä muut onnistuvat.
(Huonon itsetunnon ensimmäinen postulaatti)

VIII
Ne asiat, joihin ei voi vaikuttaa, menevät todennäköisemmin 

pieleen kuin ne, joihin voi vaikuttaa.
(Maailmalla on aristoteelinen telos aiheuttaa pieleenmenemistä 

enemmän kuin ihmisellä.)

IX
Myöhästymislaki: Se kulkuneuvo, jota käytät, on myöhässä ja 

paljon.  [usein liian paljon]
(Tähän liittyy myös se, että jos kahden samalla linjalla kulke-van 

kulkuneuvon lähtöaikojen erotus on x, niin joudut odottamaan ajan 
x.)

X
Tyhmyys on suoraan verrannollinen gravitaatiokeskittymään.

(Nietzschen massa on kriittinen raja. Jos se ylittyy, niin tyhmyys 
alkaakin kasvaa eksponentiaalisesti.)

XI
Aina tapahtuu jotain, mitä mikään teoria ei ennusta, mikä on täysin 

odottamatonta, ja mikä voidaan selittää teorialla, joka keksitään 
jälkikäteen. Ja tämä tapahtuma tuottaa maksimaa-lista tuhoa 

ainoan tiedostavan minän kannalta.
(Nämä asiat ovat VIII lain mukaisia, eli asioita, joihin ei voi vai-
kuttaa, koska niiden olemassaoloa ei yksinkertaisesti tiedosteta. 
Esimerkki selittävästä teoriasta oli flogistoni, johon aikoinaan 

syvästi uskottiin.)

Lisää lakeja

Näillä kaikilla laeilla on empiirinen pohja; ne perustuvat havaintoihin, tutkimuk-
siin ja tarkkoihin mittauksiin. Jos havaitaan näistä laeista poikkeavia ilmiöitä, 
niin se johtuu epätarkoista ja -täydellisistä koe- ja mittausjärjestelyistä, eli tul-
kitaan karkeaksi tai systemaattiseksi virheeksi. Siis ihmiset, joilla on aina hyvä 
onni, ovat karkeita tai systemaattisia virheitä.
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XII
Yli-ihmisen luhistamislaki:

Jos yli-ihmisen sisäinen säteilypaine on pienempi kuin X lain-
mukaiset gravitaatiovoimat, niin yli-ihminen luhistuu massan 
mukaiseksi ruskeaksi tai valkeaksi pieneksi ihmiseksi tai jopa 

vieläkin pienemmäksi ali-ihmiseksi.
(Aikaisemmin tämä laki vaikutti myös siten, että yli-ihminen saat-
toi syttyä valaisevaksi soihduksi roviolla tai kutistua luurangoksi 
kiinnimuuratussa vankilassa kirkonkirouksen jälkeen. [Tämä on 

tasapäistämisen ongelma: jos joku on jossain parempi, sitä ei 
saisi näyttää. Ja näitä yli-ihmisiä yritetään palauttaa massaan 

kaikin mahdollisin keinoin. Tässä toimii käänteinen evoluutio: liian 
hyvät, jotka selviytyisivät elämän taisteluissa hyvin, poistetaan/
yritetään poistaa/luhistaa, jotta dekadenssin massan ei tarvitsisi 
alkaa kehittyä. Tämä luhistaminen alkaa heti, kun yli-ihmisen 

neuroreaktiot alkavat tuottaa voimakasta säteilyä, joka havaitaan 
ympäristössä kysymyksinä, viisasteluna, filosofiana. Yleensä monet 

yli-ihmiset kutistuvat massaan jo kehityksensä alkuvaiheissa, 
johtuen ympärillä olevista tasapäistämisen universumeista: kou-

lusta, esikoulusta, kerhosta, joissa samassa kehitysvaiheessa olevien 
pienten ihmisten aiheuttama gravitaatio on valtava. Tämä 

tasapäistäminen, laumaeläinmoraali, on kristin-uskon mukainen ja 
näyttää syntyneen juuri siitä: ihanne-ihmiskunta on määkivä kloo-

nilammaslauma! Mutta onneksi kaikki yli-ihmiset eivät luhistu, 
vaan heidän säteilynsä intensiteetti kasvaa ja valaisee ikuisesti. He 
ovat suuria tieteentekijöitä, taiteilijoita, ajattelijoita...] **ote Sieg-
friedin tulevaisuudessa pitämästä proseminaariesitelmästä, jonka 

aihe
on: Yli-ihmisen kehitys ja siihen vaikuttavat lait**)

XIII
Heh heh... mitä 13. Dalai Lama tuokaan mieleen?
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XV
Se, mikä on toisille itsestäänselvyys, on ainoalle tiedostavalle minälle 

epäselvyys.
(Kyseenalaistamisen ensimmäinen sääntö, tai mahdollisesti ymmärryksen 

puutteen ensimmäinen seuraus.)

XVI
Älä nylje Schrödingerin kissaa ennen kuin se on varmasti kuollut.

(Miksikö? Tietysti siksi, että kuolleen kissan nylkeminen on helpompaa kuin 
elävän.)

XVII
Maailmankaikkeus on absurdi paikka, ja elämän tarkoituksen etsiminen tekee 

siitä vielä absurdimman.
(Ken etsii, ei löydä, ja sen jälkeen turhautuu ja tekee itsemurhan, jota selittelee 
jälkeenjättämissä viesteissään: “Elämälläni ei ollut tarkoitusta” - mutta kenen 

elämällä sitten on ulkoa annettu Tarkoitus? Paremminkin: jokainen luo 
elämälleen itse tarkoituksen, ja jos se puuttuu, niin syyttäköön itseään...)

XIV
Toista tilaisuutta ei tule!

Tämän lain olemassaolon voi päätellä kaikkinaisesta maailmaa vaivaavasta katu-
muksesta. Kadutaan sitä, mitä jätettiin tekemättä, ja melkein yhtä paljon sitä, 

mitä tuli tehtyä. Tämän jälkeen olemattomalle jumal’olennolle esitetään kohtuuton 
pyyntö, että saisi elää jonkin hetken uudelleen - ja tehdä asiat toisin!...

[Empimällä asiat eivät parane. Jos ihminen saa yhden tilaisuuden elinaikanaan, 
siihen on syytä tarttua. Kaikki voi mennä pieleen - ja se harmittaa, mutta vielä 

enemmän ottaa aivoon se, että ei tehnyt mitään, ja miettii jälkeenpäin niitä 
mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, joita olisi auennut, jos...]

Siegfriedin laki

Fataalein maailmassa vaikuttava laki!

Lisää lakeja maailmankaikkeudesta
(Sulkeissa selvennyksiä, mitä se tarkoittaa.)
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XVIII
Ihmiskunnan tuleva kohtalo riippuu sen huonoimmista yksilöistä, eikä parhaim-

mista.
(Näkeehän sen siitäkin, millaiset rötöshenkilöt ovat kiinni vallan kahvassa, eikä 
demokratia ole pelastus: kymmenen idioottia voi yhteistuumin äänestää yhden 
järjissään olevan hyvän idean nurin. Tämä on massan enemmistödiktatuuria - 

onneksi sentään tieteessä ratkaisee idea, eikä enemmistön mielipide... muutenhan 
kvanttifysiikka olisi hylätty liian vie-raana ‘terveelle’ sairaalle järjelle.)

XIX
Autuaita ovat puupäät, sillä he eivät huku, vaan kelluvat.

(Autuaita ovat uskovat, sillä he eivät tiedä, vaan luulevat - ja ovat onnellisia 
harhaluuloissaan. Luulohan on helpompi kestää kuin tieto, sillä tieto lisää tuskaa 
- näin kehottaa luulevaisten suuri kirja karttamaan tietoa. Mutta viisaus karttaa 

luuloa...)

XX
Miksi tehdä jokin asia helposti, kun sen voi tehdä vaikeasti.

(Yksinkertaiseen ongelmaan löytyy aina monimutkainen ratkaisu - ja tämä 
yleensä johtuu siitä, että on yritetty ymmärtää, mistä ratkaistavassa ongelmassa 

on kyse.)

XXI
Itseään toteuttavista ennustuksista: 

Itseään toteuttava ennustus sisältää jonkin seuraavantapaisen lupauksen/
vastaavan: En koskaan, varmasti, aina... Ja kun ennustus on lausuttu, maa-

ilmankaikkeus työntää ennusteen lausujan nenän eteen erikoistapauksen, jossa 
oleellisesti tapahtuu ennusteen negaatio.

(Tämä negaatio on ennustuksen itseään toteuttava osa, ja se tapahtuu melkein 
täysin varmasti. [Ei tietenkään täysin varmasti, sillä silloin se olisi itseään 

toteuttava ennustus, ja vastaan tulisi poikkeava erikoistapaus, ja maailmankaik-
keudessa vallitsisi looginen ristiriita.])

XXII
Kaikki kasaantuu - eli ongelmat eivät tule yksin.

(Tämä on selvää: yli-ihmiseksi pyrkivä tarvitsee eteensä vaikeuksia Nietzschen 
säännön ‘Se, mikä ei tapa, vahvistaa’ mukaisesti kehittyäkseen yli-ihmisenä. Ja 

mitä korkeammalle päästään, sitä suurempia vaikeuksia tarvitaan.)
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XXIII
Päinvastoin kuin luullaan, vaikeneminen tarkoittaa kielteistä 

vastausta.
(Miettikää vaikkapa työnhakuprosessia.)

XXIV
Sen, minkä olet sanonut puolihuolimattomana unohdettavaksi 

tarkoitettuna kommenttina, sen kaikki muistavat.
(Pätee erityisesti lupauksiin, valoihin, epäkohteliaisuuksiin, 

päättömiin kommentteihin…)

XXV
Tänään kuvittelet menettäneesi kaiken, mutta huomenna 

ymmärrät olleesi tänään rikas.
(Itsestäänselvyys: aina voi menettää enemmän.)

XXVI
Odota ja toivo.

(Tämän oivalluksen teki jo kärsimisen tutkimisen pioneeri, 
Monte Christon kreivi, jonka toinen kuuluisa teoria liittyykin 

kärsien kasvamiseen: ‘Tuska, et tee kipeää’. Toivon ole-
massaolosta saamme kiittää tarujen mukaan maailman yhtä 
ensimmäisistä tieteenharjoittajista – Pandoraa – joka ei jak-

sanut odottaa, vaan aukaisi ruukkunsa – kunnioitettavaa 
tieteentekijän uteliaisuutta! Se, kuinka muu ihmiskunta sov-
eltaa tieteen hedelmiä, ei ole tieteenharjoittajan vika, vaan 

ihmiskunnan vika – kaikkeahan voi käyttää niin suhteellisen 
arvoasteikon ‘hyvään’ kuin ‘pahaankin’. Mutta yksi asia ei 

ole selvää: kumpaan kannattaa keskittyä epätoivon hetkellä – 
odottamiseen vaiko toivomiseen?)

Jälleen lakeja

(Miksi maailmankaikkeutta ohjaavia lakeja on näinkin paljon? Tietysti 
siksi, koska vielä ei ole keksitty kaiken yhdistävää suurta yhtenäisteoriaa.)
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XXVII
Tietoisuuden omaavan eliön ikä määrittyy sen koh-taamista 

kärsimyksistä.
(Puillakin on vuosirenkaat…)

XXVIII
Anteeksiannosta:

“Annan ehkä anteeksi sen, mitä teit minulle, mutta kuinka 
voisinkaan antaa anteeksi sen, että teit sen itsel-lesi”

– Nietzsche.
(Vai olikohan se päinvastoin. Joka tapauksessa: lauseen 

loogisen rakenteen tutkijalle selvinnee, että anteeksiantoa ei 
ole olemassa…)

XXIX
Keskeneräisten projektien määrä on verrannollinen ajan 

eksponenttifunktioon.
(Se projekti, mitä ei tee kerralla kuntoon, jää nurkkiin kum-

mittelemaan muiden samanlaisten kaveriksi.)

XXX
Pienten ihmisten maailmassa elävälle korkeammalle 

ihmiselle hengissäpysymiskeino:
- älä ajattele

- jos ajattelet, älä puhu
- jos puhut, älä kirjoita

- jos kirjoitat, älä allekirjoita
- jos allekirjoitat, älä sitten ihmettele!

(Roviota on sovellettu pienempiinkin rikkomuksiin tahi poik-
keamiin. Mutta jos olet riittävän vahva ja korkealla, voit alle-

kirjoittaa ja ihmetelläkin - se saattaa edesauttaa kehitystä, 
sillä ympäristökin voi saada ihmettelyn kipinän...)
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On lokakuinen torstai-ilta. Nuori 
pariskunta viettää rauhallista koti-iltaa 
pienessä kaksiossaan. Mies juo teetä 
keittiön pöydän ääressä, vaimo on 
levittänyt Helsingin Sanomat lattialle 
ja syventyy mielipidekirjoituksiin. 
Tapansa mukaan hän ei kuitenkaan 
jaksa kovin pitkään lukea hiljaa itsek-
seen, vaan kommentoi erästä kirjoi-
tusta ääneen.

- Hei, täällä on taas vaihteeksi juttua 
susista. “Susimyytit otettava vaka-
vasti. On taas se vuoden aika, jolloin 
aletaan pohjustaa yleistä mielipidettä 
ylimääräisten sudenkaatolupien saa-
miseksi. Aiempina vuosina tämä   
menettely, mitä Anneli Venäläisen 
kirjoitus edustaa, on toiminut varsin 
hyvin.” Siis muistat varmaan sen vii-
meviikkoisen Hesarin mielipidekir-
joituksen, jossa pyhäselkäläisnainen 
ihmetteli, mitä isoina laumoina ihmis-
asutuksen lähellä liikkuville susille 
voisi tehdä.

- Joo, muistan. Entä sitten?

- No, täällä yksi tyyppi kirjoittaa sille 
aika omituista vastinetta. “Lisälupia 
on saatu vetoamalla suden vaarallisuu-
teen ihmistä ja hänen kotieläimiään 
kohtaan.” Niinpä. Ihan turhahan 
mitään lisälupia on myöntää, kun 
eivät ne sudet ole tappaneet 
Tohmajärvelläkään vasta kuin viitisen 
koiraa ja kaksi vasikkaa tänä syksynä. 

Mitäs vaarallisuutta se sellainen on?

- Niinpä.

- “Lienee sattumaa, että samassa 
lehdessä oli myös uutinen 
myönnetyistä sudenkaatoluvista. 
Aivan viime vuosina maa- ja 
metsätalousministeriön linja suden-
kaatolupien myöntämisessä on ollut 
varsin tasapuolista ja kohtuullisen 
oikeudenmukaista suden kanssa 
toimivia eri intressiryhmiä kohtaan.” 
Mitä ihmettä ovat suden kanssa toimi-
vat intressiryhmät? Karjankasvatta-
jia, joilta syödään vasikat, versus 
luonnonsuojelijat, jotka eivät ole kos-
kaan edes nähneet minkäänlaista 
petoeläintä Korkeasaaren 
ulkopuolella? Ja kummat niistä toimi-
vat suden kanssa? Molemmat?

- Varmaan joo. Ja niitä kohtaanko 
pitäisi olla tasapuolinen?

- Ilmeisesti. “Sinällään uskon 
Venäläisen kirjoituksen olevan 
vilpitön. Susia ja karhuja yleisesti 
pelätään - asuttiin sitten maalla tai 
kaupungissa.” Joopa joo. Onko mitään 
syytä, miksi Venäläinen ei olisi 
vilpitön? Kai se nyt pelottaa jokaista 
täysjärkistä ihmistä, jos susia pyörii 
pihapiirissä? Ainoa ero on kai se, että 
harvemmin niitä pyörii pihapiirissä 
kaupungissa, joten sanoisin, että 
maalla pelkääminen on aika paljon 

Suden aika ja pelon maantiede
Anna Dannenberg
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perustellumpaa.

- Joo-o.

- “Venäläisen kirjoituksessa on koot-
tuna melkein kaikki ne kliseet, mitkä 
liittyvät susien vaarallisuuteen ja 
siihen, kuinka kurjaa on elää, kun 
sudet ja karhut riehuvat valtoime-
naan nurkissa.” No, en nyt välttämättä 
käyttäisi sanaa “kurjaa”. Pikem-
minkin normaalielämää rajoittavaa.

- Mmmm.

- “Marjaan ei uskalla mennä, ja lapsia 
ei voi päästää koulutielle.” No joo, 
osasihan tämä kirjoittaja sen itsekin 
sanoa. Ei se ole enää pelkästään 
kurjaa, se on sietämätöntä.

- Aivan.

- “Ja kaiken tämän syynä ovat Hel-

singin herrat ja luonnonsuojelijat, EU-
herroista puhumattakaan.” Hemmetti, 
mistä se nyt ne Helsingin ja EU:n 
herrat tähän veti? Ei kai niitä kukaan 
ole syyttänytkään? Ainoa, joita ihan 
perustellusti voi syyttää, ovat ne 
luontoaktivistit, joiden mielestä on 
ihmisten oma vika, jos menevät susien 
reviirille itsensä niille syöttämään. 
Ainahan voi asua turvallisesti kaupun-
gissa ja jättää luonnon eläimille.

- Joo, edellinen kirjoittajahan vetosi 
Helsingin herroihin ihan asiallisesti. 
Tosiasia on, että korkeamman tason 
päätökset tehdään Helsingissä.
- Niinpä, eihän sille mitään voi, että 
Helsingin nimi pitää siinä yhteydessä 
mainita - ja EU:sta hän ei kyllä 
sanonut sanaakaan. No, kuitenkin. 
“Minua on askarruttanut, mistä nämä 
susimyytit oikein syntyvät ja miten 
niistä tulee yleistä totuutta kuin 
Raamatun sana.” Siis mitkä susi-
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myytit? Sekö, että sudet ovat vaaraksi 
ihmisille ja kotieläimille? Montako 
koiraa pitää syödä, että myytillä voitai-
siin sanoa olevan todellisuuspohjaa?

- Ilmeisesti enemmän kuin viisi.

- Olisikohan niitä toistaiseksi raadeltu 
kuusi, eikä sekään ilmeisesti riitä... 
“Näihin susimyytteihin pitää suhtautua 
vakavasti, sillä niillä on merkitystä poliit-
tisessa päätöksenteossa päätettäessä 
susilupien myöntämisestä.” Joo, myyt-
tien perusteellahan niitä lupia on aina 
myönnetty eikä esimerkiksi todettujen 
vahinkojen.

- Ja myyttiin pitää suhtautua vaka-
vasti. Mieeelenkiiiiintoista.

- “’Sudet syövät lapsia koulutiellä’ on 
susimyyteistä ehkä iskevin ja myös 
aivan harhaanjohtava. Ei Suomessa 
eikä Pohjoismaissa tunneta tapausta, 
jossa susi olisi ryöstänyt ja surmannut 
pienen lapsen pimeällä koulutiellä.” 
Hmm, johtuisiko kenties siitä, ettei 
lapsia yleisesti ottaen laiteta yksin 
pimeälle koulutielle, jos seudulla liik-
kuu susia? Eikö tuo kirjoittaja ihan 
oikeasti ole koskaan kuullut, että 
vanhemmat kuljettavat lapsensa kou-
luun, jos susilaumoja tiedetään olevan 
liikkeellä?

- Ehkä ei. Kirjoita sille vastine. Olisi 
muuten varmaan aikamoinen näky, 
kun susi ryöstäisi lapsen. Rahat ja 
henki?

- Joo, ikään kuin sanavalintakin vähän 
ontuisi... Vakavasti ottaen minulla ei 
kerta kaikkiaan mene jakeluun se, 

miksi susi tilaisuuden tullen jättäisi 
pikkulapsen tappamatta, jos se kuiten-
kin yhtä lailla voi tappaa vasikan tai 
lampaan. Tuskin suden moraalikäsitys 
kuitenkaan absoluuttisesti kieltää sitä 
tappamasta lapsia. “Silti se on hyvin 
yleisesti vanhemmille ja muille ihmi-
sille vakava huolen aihe.” Apua. 
Ainako tarvitaan ennakkotapaus, 
ennen kuin jotain tehdään? Eikö edes 
susien kanssa voisi ottaa sen 
lähtökohdan, ettei niiden välttämättä 
tarvitse syödä yhtään lasta, ennen 
kuin voidaan toimia? Täten 
henkilökohtaisesti ilmoitan, että jos 
meillä joskus on lapsia, niin en halua 
lahjoittaa niitä ennakkotapauksiksi.

- Tuosta olen harvinaisen samaa 
mieltä.

- Hienoa. Kiitos. “Tällöin jäävät huo-
mioimatta ne todelliset uhat, kuten 
liikenne ja järjettömät väkivallan teot, 
joita esimerkiksi viime viikkoina 
naapurimaassa Ruotsissa on sattunut. 
Ruotsissa on menehtynyt puukotuk-
seen niin ulkoministeri Anna Lindh 
kuin päiväkodin ulkopuolella seissyt 
5-vuotias tyttö.” Voi itku. Nyt päästiin 
asiaan. Idea onkin se, ettei susiongel-
maan tarvitse puuttua millään tavalla, 
koska liikenne ja satunnainen väkivalta 
ovat vielä vaarallisempia.

- Niinpä.

- “Onko elämä susien ja karhujen 
takia Pohjois-Karjalan haja-asutusa-
lueilla vaarallisempaa kuin herrojen 
ja luonnonsuojelijoiden lapsien elämä 
Kehä kolmosen sisäpuolella?” No ihan 
varmasti on. Siis susien ja karhujen 
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takia elämä Pohjois-Karjalassa on 
ihan varmasti vaarallisempaa kuin 
mitä elämä on susien ja karhujen 
takia Kehä kolmosen sisäpuolella! 
Okei, ei se kirjoittaja ehkä ihan 
tuota tarkoittanut, mutta ei se, että 
pääkaupunkiseudun autoilijat kaa-
haavat kuin hullut, poista mihinkään 
sitä ongelmaa, että Pohjois-Karjalan 
koululaiset joutuvat kulkemaan kou-
luun susilaumojen pelossa. Vai?

- Totta. Kirjoita tuohon vastine.

- “Johtuuko kylien autioituminen, 
kyläkoulujen lakkauttaminen ja 
valon sammuminen pirtin ikkunasta 
susista ja karhuista vai yhteiskun-
nallisesta rakennemuutoksesta?” 
Hitto, kyllä kai sen jokainen 
vähäjärkinenkin tajuaa, ettei maa-
seutu autioidu petoeläinten takia 
vaan siksi, ettei maaseudulla kaiken 
kaikkiaan enää ole entisenlaisia 
elämisen edellytyksiä. Tämä kir-
joittaja yrittää vain liittää toisiinsa 
kuulumattomia argumentteja yhteen, 
jotta vastapuoli näyttäisi nauretta-
valta!

- Joo joo. Kirjoita se vastine äläkä 
minulle vaahtoa. En minä sille mitään 
voi.

- Et voikaan, mutta kun ottaa päähän 
ja pahasti... “Sen voin ainakin 
kärjistäen todeta, että Suomessa on 
susia tapettu melkein sata vuotta 
muun muassa sen takia, että ne 
syövät lapsia koulutiellä.” Ai senkö 
takia niitä susia tapetaankin? Eikö 
sillä olekaan mitään tekemistä niiden 
tapettujen vasikoiden, lampaiden ja 

ajokoirien kanssa?

- Ilmeisesti kirjoittajan mielestä ei. 
Äläkä huuda, ei se ole minun 
vikani.

- Tiedän. Jos tämän kirjoituksen tar-
koitus on provosoida, niin siinä se 
kyllä onnistuu. Anteeksi, pitää vain 
saada purkaa paineita edes ääntä 
korottamalla, kun ei muuta keinoa 
ole. “Valitettavasti näin tulee ta-
pahtumaan seuraavat sata vuotta, 
mikäli aina kun susikanta alkaa 
kasvaa, höllentyy sudenkaadon lupa-
politiikka vanhojen myyttien takia.” 
Äärettömiinkö sen susikannan sitten 
pitäisi antaa kasvaa? En minä ole sitä 
mieltä, että sudet pitäisi ampua su-
kupuuttoon tai karkottaa Siperiaan, 
mutta siinä vaiheessa kun ne alka-
vat liikuskella taajamissa, voisi jo 
vähitellen harkita jonkinlaisia lieviä 
vastatoimenpiteitä. Ja lopeta jo puhu-
minen niistä myyteistä!

- Sinun ihan oikeasti kannattaisi kir-
joittaa tuohon vastine. Purkaa koko 
teksti tuolla lailla osiinsa ja osoit-
taa, miten se on rakennettu. Saisit 
ainakin osoitettua, ettei sen kirjoit-
taja ajattele kovin monipuolisesti... 
Kuka se muuten on?

- Näköjään Riku Lumiaro, Suomen 
luonnonsuojeluliiton suurpetovasta-
ava. Mitä veikkaat, onko hän kos-
kaan nähnyt sutta? 

- Vähän vaikuttaisi siltä, että ei. Tai 
ei ainakaan ole menettänyt suden 
hyökkäyksen seurauksena rakasta 
lemmikkihamsteriaan. Tai upouutta 
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Nokian kommunikaattoriaan. Näiden 
välillä siis voi valita ihan siitä riippuen, 
haluaako korostaa menetyksen tunnear-
voa vai taloudellista tappiota.

- Hih. Mutta ihan oikeasti ahdistaa. 
Luuletko, että tuo kirjoittaja pystyisi 
mitenkään ymmärtämään sitä, miltä 
tuntuu kävellä kouluun aamulla, kun 
tietää, että parin kilometrin päässä on 
pari päivää sitten nähty kymmenen 
täysikasvuisen suden lauma? Tai kun ei 
voi lähteä marjaan tai sieneen, koska ei 
omista asetta eli ei voi ampua tarvit-
taessa edes varoituslaukauksia? Tai kun 
susi vie koiran pihalta, vaikka isäntäväki 
on kuistilla katselemassa? Tietää, että 
sudet liikkuvat ympäristössä ja tekevät 
tuhojaan, mutta mitään ei asialle voi 
tehdä. Ja sitten vielä joutuu lukemaan 
lehtitekstejä, joissa tulee leimatuksi 
vähäjärkiseksi - mitä te tyhmät pohjois-
karjalaiset muka parista sudesta mari-
sette, kun Helsingissä jäävät lapset 
autojen alle?

- Tuota, me kyllä ollaan tällä hetkellä 
Helsingissä eikä Pohjois-Karjalassa...

- Oho, sori. Innostuin. Mutta siis ilmei-
sesti susiongelmalle ei tarvitse tehdä 
mitään niin kauan kuin maailmassa 
on muitakin ongelmia? Ja nimenomaan 
oikeilla ihmisillä eli niillä, jotka ovat 
riittävän fiksuja ja filmaattisia asuak-
seen Kehä kolmosen sisäpuolella?

- Niinhän se aina on. Katsotaan, mil-
loin tulee ennakkotapaus siitä, että susi 
tappaa pikkulapsen. Pohjois-Karjalassa-
han niitä riittää.

- Susia vai pikkulapsia?

- Sekä että, toivottavasti. Jos pikku-

lapsia on tarpeeksi, niin susien ei tar-
vitse syödä edes hirviä. Saavat nekin 
lisääntyä vapaasti ja valloittaa Suomen 
metsät takaisin. Ja kaikki ovat onnel-
lisia, kun ihmiset pakataan Kehä kol-
mosen sisäpuolelle tappamaan toisiaan. 
Luonnossa vallitsee vihdoinkin rauha.

- Aamen.

Anna Dannenberg

J.K. Tässä jutussa siteerattu Riku 
Lumiaron mielipidekirjoitus “Susi-
myytit otettava vakavasti” julkaistiin 
Helsingin Sanomien mielipideosastolla 
2.10.2003. Kaksi päivää myöhemmin 
samalla palstalla julkaistiin kirjoitus, 
jonka mukaan liikenneturvallisuuden 
parantaminen EU:ssa on 
pikkunäpertelyä, kun tupakka kuiten-
kin tappaa paljon enemmän eurooppa-
laisia kuin liikenne. Vaikka siis Kehä 
kolmosen sisällä tapahtuvat liikenneon-
nettomuudet ovatkin Lumiaron mukaan 
huomattavasti susia vaarallisempi asia, 
niistäkään ei hänen logiikkansa mukaan 
oikeastaan pitäisi välittää, sillä tupakka 
on vielä liikennettäkin vaarallisempaa. 
Sydän- ja verisuonitaudit puolestaan 
tappavat enemmän ihmisiä kuin tupa-
kointi, joten tupakointiinkaan ei tarvitse 
puuttua. Ja kun samaa rataa jatketaan, 
päädytään lopulta siihen, että koska 
kaikki kuolevat kuitenkin, ei kenenkään 
koskaan tarvitse välittää mistään. Suo-
malainen yhteiskunta on viimeinkin saa-
vuttanut sen, mihin stoalaiset filosofit 
jo pari vuosituhatta sitten pyrkivät: 
täydellisen välinpitämättömyyden tilan 
ja sen myötä sisäisen rauhan. Sen 
pituinen se.
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Heinäkuun neljäntenä 2003 sain Hel-
singin yliopistosta kirjeen, jossa 
kerrottiin, että olin läpäissyt maa- 
ja metsätieteellisen tiedekunnan 
pääsykokeen. Opiskelujen 
aloittaminen Helsingissä tarkoitti 
suurta muutosta elämässäni. Minun 
oli muutettava pääkaupunkiin Poh-
jois-Karjalan maaseudulta ja aloitet-
tava itsenäinen elämä.

Muuton ensimmäinen vaihe on asun-
non etsintä. Opiskelijoille asuntoja on 
tarjolla monelta taholta, mutta silti 
niitä ei tahdo aina kaikille riittää. Minä 
hain asuntoa Karjalaiselta Osakun-
nalta ja maatalous- ja metsätieteiden 
ylioppilaille asuntoja tarjoavalta Lato-
kartano säätiöltä. Olisin saanut 
asunnon molemmilta joten pääsin 
valitsemaan mieluisemman. Asuntoa 
valittaessa kiinnitetään yleensä huo-
miota hintaan/vuokraan, asunnon 
kokoon ja sijaintiin. Näillä perus-
teilla minäkin asuntoni valitsin, mutta 

eniten ratkaisussa painoi se, että 
osakunnan asunto oli yksiö ja Lato-
kartano säätiön asunto oli solu. Yksiö 
voitti.

Teoriassa muutto ei ole muuta kuin 
siirtää irtaimistonsa vanhasta asun-
nostaan uuteen. Mutta sitä seuraa 
muuton viimeinen, vaativin ja 
pitkäkestoisin vaihe: sopeutuminen 
uuteen asuntoon ja asuinympäristöön. 
Se voi käydä nopeasti, mutta voi myös 
viedä todella kauan. Tunnen sopeu-
tuneeni kohtuu nopeasti, sitä ovat 
auttaneet Helsingissä asuvat sukulai-
set ja ainejärjestön sekä osakunnan 
järjestämät tapahtumat.

Muutto on iso projekti eikä vain 
pelkkä tavaroiden ja itsensä 
siirtäminen paikasta A paikkaan B. 
Muutto vaatii valmisteluja ja päätöksiä 
etukäteen ja henkinen muuttaminen 
ja sopeutuminen voi kestää vielä kuu-
kausia muuton jälkeen.

Muutto pääkaupunkiin
Tuure Kiviranta

Pertti
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Olen ehtinyt lyhyen elämäni aikana 
pelkäämään kaikenlaista. Pienenä 
pelkäsin esimerkiksi naapurin teini-
ikäistä tyttöä, Maija Mehiläisen Tekla-
hämähäkkiä ja mummolan vinttiä. 
Pelkojeni taustalla oli usein jokin tele-
visiossa näkemäni tapahtuma. Kerran 
katsoin kauhuohjelmaa, jossa ilkeä 
mummo tarttui autiotalossa vierai-
levien nuorten nilkkoihin portaiden 
raosta. Siksi juoksin aina portaat alas 
ollessani yksin kotona, ihan vain 
varmuuden vuoksi. Katsottuani Tap-
pajahain en uinut kolmeen kesään 
laituria syvemmälle kotijärvessä. 
Laskelmoin hain olevan niin suuri, 
ettei se voisi millään päästä laituria 
rannemmaksi. Isoveljeni vain ruokki 
pelkoani sukeltelemalla ja 
hyökkäilemällä kimppuuni, tosin 
hänen toimintansa on edesauttanut 
monen muunkin kammon syntyyn. 
Minua oli helppo höynäyttää jo 
lapsena. Teini-iässä monet pelkoni 
saavuttivat lähes neuroottisia piirteitä. 
Kerran yläasteella minun piti poistua 
kesken kuvaamataidon tunnin 
hammaslääkäriin. Valvoin edellisen 
yön miettien kumpaan suuntaan 
luokan oven lukko aukaistaan, sillä 
pelkäsin nolaavani itseni jos ovi ei 
aukeaisikaan ensi yrittämällä. Luki-
oaikana perfektionismipeikko nosti 
päätään. Pelkäsin virheiden tekemistä 
niin paljon, että kirjoitin aina vain 
lyijykynällä. Pitkäaikaisin ja sitkein 

pelkoni liittyy kaikkiin kissaa pienem-
piin eläimiin. Sen taustalla on 
lapsuuden verenvuotoon johtanut 
kohtaaminen mummolan villiintyneen 
kissan kanssa. Pelkoni kattoi jossain 
vaiheessa kaikki eläimet, mutta koirat 
ovat jo voittaneet luottamukseni takai-
sin. Tunnustan silti koiran juoksun tai 
hypyn minua kohti vieläkin naulaa-
van minut paikoilleni. 

Ikä ja elämänkokemus ovat vaimen-
taneet suurimman osan peloistani, 
mutta olen yrittänyt myös aktiivisesti 
voittaa niitä. Paras tapa nujertaa 
turhat pelot on ottaa ne tietoiseen 
käsittelyyn ja edetä pienin askelin. 
Pystyn jo viettämään aikaa samassa 
huoneessa kissan kanssa, mutta en 
tee sitä mielelläni enkä varsinkaan 
yksin. Virheiden pelosta olen päässyt 
mielestäni kohtuullisella menetyksellä 
eroon, samalla elämäni on helpot-
tunut huomattavan paljon. Pelkojen 
voittaminen on varsinkin nyt minulle 
ajankohtainen aihe. Olen sattuman 
kautta päätynyt erään rotan saat-
tohoitajaksi ja yritän käyttää tilai-
suuden hyväkseni pieneläinkammoni 
voittamiseksi. Järkiminäni ei voi 
ymmärtää miksi rotan nostaminen vai 
olla niin vaikea paikka, mutta kuu-
kauden yhteiselon aikana en ole siihen 
kyennyt. Kyseinen eläin ei inhota 
minua, lemmikkimme on erittäin sievä 
rotaksi ja siitä on ollut yllättävän 

Fear Factor
Anne Pörsti

Kiertävän kolumnistin palsta
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paljon iloa. Yksi siedätyshoitoani hait-
taava piirre on tosin rotan korkeasta 
iästä johtuva hajuaistin heikkous. Rot-
tamme ei haista ruokaa, joten se 
mielellään kokeilee kaikkea vastaan-
tulevaa hampaillaan siinä toivossa, 
että sattuisi löytämään syötävää. 
Sormenpäät ja varpaat ovat siis tulilin-
jalla. Välttääkseni traumatisoitumisen 
myös rottamme johdosta pistän aina 
kengät jalkaan rotan jaloittelutuoki-
oiksi. 

Toisaalta peloista voi olla myös 
hyötyä, terve pelko nivoutuu 
itsesuojeluvaistoon. Ehkä meillä ei 
ole niin paljon luonnollista pelättävää 
kuin esi-isillämme oli ja mielemme 

kehittää fobioita elämän kannalta 
merkityksettömiäkin asioita kohtaan. 
Tyhjentävää vastausta pelkojen taus-
toihin ei varmaan ole. Kaiken kamp-
pailun keskellä olen varautunut myös 
siihen, etten koskaan pääse yli kai-
kista peloistani. Suurin työ on jo 
tehty, kun pahimmat elämää rajoit-
tavat fobiat on voitettu. Toivottelen-
kin Puukellon koko lukijakunnalle 
reipasta ja rohkeaa mieltä pimeneviin 
syysiltoihin. 

Seuraavaksi kirjoittajaksi haastan 
Koposen Anun.
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“Tämä on erilainen Painonvartijat-ohjelma. Toisilla teistä on paino-
ongelmia, toisilla ei. Molemmat ryhmät voivat osallistua ohjel-
maan, itseni mukaan lukien. Olen teidän henkilökohtainen trainer: 
ensimmäisenä aloitamme osakunnan tapahtumissa juoksemisella. 
Treeniohjelmanne olen laittanut liitteeksi. Tärkeintä on yrittää…”

***

Ei ole yhtä Jumalan sanaa tai psykologin diagnoosia (anteeksi 
vertaukseni) miksi osakunnan tapahtumissa juostaisiin. Kunnon 
kohottaminen on vain yksi syy. Toiselle se voi olla yhdessäoloa 
sielunveljien ja -sisarten kanssa, karjalaisen elävän perinteen ja 
maakuntahengen ylläpitämistä. Kolmannelle, ja varsinkin sille kol-
mannelle se voi olla jaettua humalan melankoliaa ja kaipuuta 
kotiseudulle, yksinäisyyden lievittämistä ja uusia kokemuksia. Puhu-
mattakaan korkeammista psyykkisistä tarpeista mitä osakunta saattaa 
joillakin tyydyttää. Näistä syntyy soppa jota sanotaan toiminnaksi, 
jota kuulemma ohjataankin. 

Psykologian peruskurssin oppikirja: Tavoitteisiin suuntautunut   toi-
minta ja sen ohjaus on monivaiheinen ja jatkuva tapahtumasarja. 
Elämän mielekkyyteen kuuluu olennaisesti kokemus siitä että kykenee 
ohjaamaan oman elämänsä kulkua. Toisaalta! Jotta kehittymistä ta-
pahtuisi (joka oli kuitenkin niin elintärkeä ihmislajinkin säilymiselle) 
tarvitaan aina lievää epätasapainoa. Samoin kuin merikapteeni tuntee 
tyytyväisyyttä kun reitti oli selvä, tuntee se vieläkin enemmän 
mielihyvää kun on voitettu kunnon myrsky ja päästy kotisatamaan. 
Osakunnankin tulee kokea pientä stressiä jotta muutoksen ja kehit-
tymisen paine ei hellittäisi. Toiminnanohjauksen automatisoituminen 
ja teollistuminen jätettäköön hallinnollisiin rutiineihin.

Toiminnanohjaajan palsta

- kapuloita homeostaasin rattaisiin
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Jotta voitaisiin heiluttaa venettä, tulisi ensinnäkin olla vene 
joka pysyy pinnalla ja vielä niinkin vahva että se sietää heilut-
tamista eikä hajoa heti ensikättelyssä. Niin kuin eräänlaisessa 
perinneveneessä eli Sarvijuhlissa koimme iänikuisia traditioita: 
alati ätäköityvän sarviliemen maun, remakasta nuorten miesten 
laulua ja puukellon päätoimittajan kyynisiä huutoja ja defensiivistä 
“ihan sama” asennetta, niin yhä uudestaan pöytäseurueesta nousi 
innokas huomio sarvesta päälleen läikyttäneelle veneen heilutta-
jalle. Näihin spontaaneihin purkauksiin emme kyllästy. Tiedämme 
kaikki että bileet paranevat vanhetessaan - itse asiassa silloin 
kun ohjaus ja kontrolli vähenee niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 
Illan viimeisellä tunnilla omien tietoisten tavoitteiden aset-
taminen on vähintäänkin hämärää, havaintojen teko oudon 
sumeaa, havaintojen tulkinta sekavaa ja bisarria, tavoitteen muok-
kaaminen mahdotonta, puhumattakaan vaihtoehtoisten toiminta-
mallien harkitsemisesta ja suunnittelusta. Tai että järki riittäisi 
punnitsemaan mitä toimintamallia lähteä toteuttamaan. Mutta 
seuraavan päivän palaute toiminnasta voi toimia muutoksen 
voimana. On hyvä että ohjauksessa on häiriöitäkin. Ettei homeo-
staasia tule liikaa. Että kehitystä tapahtuisi. Tunne itsesi, tunne 
vihollisesi. Tule tutustumaan itseesi, heiluttamaan venettä ja 
verkottumaan. Tule mukaan Karjalaisen osakunnan toimintaan! 

Terveisin veneessä pärskivä uusi toiminnanohjaajanne Miia. Ollos 
tervehditty myös entinen toiminnanohjaajamme Sari Vartiainen!



Pe 31.10 klo 18 Daamipäivälliset (“Daamarit”)
Herrat hauskuttavat Osakunnan daameja illallisella ja ohjelmalla. 
Ehdottoman hauskat sitsit!

La 1.11 klo 18 Osakuntasuunnistus
Loistava tilaisuus tutustua kaikkiin Helsingin yliopiston osakuntiin 
yhdessä yössä! Suunnistus alkaa jokaisen omalta osakunnalta, josta 
lähdetään oman osakuntaporukan kanssa kiertämään muita osakuntia.

Su 2.11 klo 12 Gourmet-kerho. 
Teemana karjalainen perinneruoka gourmee vivahtein. 

4. - 5.11 Edustajistovaalit

Su 9.11 klo 12 piirakkatalkoot
Jos et ole aiemmin osannut tehdä piirakoita, niin tämän tapahtuman 
jälkeen taatusti osaat! Siispä mukaan voi tulla, vaikkei aiempaa koke-
musta piirakoiden tekemisestä olisikaan.

Ti 11.11 klo 19 Osakunnan kokous

La 15.11 klo 18 Praasniekat
Osakunnan kakkosjuhla vuosijuhlien jälkeen. Tavallista juhlavampi, 
mutta onneksi ei vakava! Emännistö loihtii pöytään perinneruokaa, mm. 
edellisinä vuosina suuren suosion saanutta kaurakiisseliä. ;)

La 22.11 NUHA 360

Su 23.11 NUHA sillis

Ti 25.11 klo 19 Vaalikokous.
Tule päättämään Osakunnan ensi vuoden virkailijoista ja nauttimaan 
emännistön herkuista! Muistathan jättää oman virkahakemuksesi 
ajoissa!

To 27.11 klo 18 Pikkujoulujen suunnittelukokous (Fuksit!)
Perinteen mukaan fuksit järjestävät civiksille pikkujoulut. Fuksit 
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kokoontuvat  ideoimaan pikkujouluja yhdessä koulutustoimikunnan 
kanssa. Tarjolla myös pientä purtavaa. Tule päättämään, millainen pik-
kujoulu tänä vuonna järjestetään!

La 6.12 klo 12 Itsenäisyyspäivä
Fuksin tärkein juhla syyskaudella! Puolen päivän kieppeillä fukseille 
jaetaan osakunnan punamustanauha ja sen myötä hänestä tulee civis 
eli täysivaltainen osakunnan jäsen. Nauhan jaon jälkeen uudet civikset 
lähtevät syömään vanhojen civisten kanssa, minkä jälkeen kokoon-
nutaan Hietaniemen kentälle soihtukulkuetta varten. Tuulen ja tuiskun 
jälkeen tarjolla on lämmintä glögiä - ja tietenkin jatkot!
Vierailu Denniksen luona

Ti 9.12  klo 19 Osakunnan kokous

La 13.12 klo 18 Osakunnan pikkujoulut
Fuksien järjestämät hulvattoman hauskat pikkujoulubileet Osakunnalla!
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