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Terveh Teil viimazen kerran!
Tervehdys viimeisen kerran!

Käsitykseen itsestämme vaikuttavat monet seikat. Kuinka vanhoja olemme? Missä 
asumme? Mitä teemme työksemme? Olemmeko miehiä vai naisia? Mitä kieltä 
tai jopa murrettakin puhumme? Kaikki tämä vaikuttaa identiteettiimme. Identiteet-
timme karjalaisina lie monilla syntynyt vasta pois lähdettyämme ja kohdattuamme 
toiseutta. Olemmehan olleet kuin kalat vedessä kotiseudullamme - Pohjois-Karjalassa, 
kotimurteessamme ja tutuissa maisemissa, tuttujen ihmisten ympäröiminä. Helsinkiin 
muutettuamme on edessämme ollut sopeutumisjakso, ehkä olemme muuttaneet 
puhetyyliämme, pukeutumistyyliämme jne. Myös yliopistoympäristö vaikuttaa, enää 
emme ole lapsia tai teinejä. Pohjois-Karjalasta pääkaupunkiseudulle muuttanut pari-
kymppinen opiskelija, älykäs ja hyvännäköinenkin. Näin kuvailisin perusosakunta-
laista. Tietyn ikäkauden, nimittäin opiskeluajan, ja akateemisen ympäristön luoman 
yhteenkuuluvuuden lisäksi meitä vetää puoleensa heimoyhteys, identiteettimme (poh-
jois-)karjalaisina, sekä samankaltaiset tuntemukset muutettuamme noin 500 kilometrin 
päähän entisiltä asuinsijoiltamme.

”Venäläissii myö ei olla. Savolaissii myö ei haluta olla. Myö halluumma olla KARJA-
LAISSII!”

Karjalaisuutena on pidetty erityisesti ortodoksisten ja karjalankielisten rajakarjalaisten 
kulttuuria, mutta myös luterilaiset ja savvoo viäntävät pohjoiskarjalaiset ovat loppujen 
lopuksi samaa muinaiskarjalaista juurta. Karjaloiden moninaisuus johtuu 700 vuotta 
kestäneistä rajanvedoista ja sodista. Venäjän Karjala on suomalaisen Karjalan peilikuva 
– itärajamme on kuin naurutalon peiliseinä: melkein kaikki on sen toisella puolella 
toisin, aivan kuin toisessa todellisuudessa. Rajaseudun kokemukset ovat arvokkaita 
maailmassa, jossa kulttuurit kohtaavat kiihtyvällä vauhdilla. Identiteettiä rakennettaessa 
usein pyritään korostamaan piirteitä, jotka erottavat meidät muista. Kulttuurin kehityk-
sen kannalta olisi kuitenkin hedelmällisempää, jos vaalisimmekin yhteyksiä toisten, 
erilaisten Karjaloiden kanssa. Näin myös oma identiteettimme KARJALAISINA 
monipuolistuisi, mikä olisi omiaan ehkäisemään suvaitsemattomuutta. Kulttuurisessa 
moninaisuudessamme me karjalaiset olemme rikkaampia kuin muut Suomen heimot. 
Antakaamme sen myös näkyä!

Proschaikkua!

Piätoimittai: Janne Waris



ANTTIQ
Kiitos puukellon lukijoille    
kuluneista kahdesta vuodesta, 
seuraavassa numerossa tällä pals-
talla on uusi kirjoittaja. Kaksi 
vuotta on pitlä aika kun sitä ajat-
telee eteenpäin, eihän osakunnan 
satavuotisjuhliin 28.2. 2005 ole 
sennkään vertaa aikaa. Toisaalta 
kaksi vuotta on kulunut nopeasti 
osakunnan kuraattorina. Kiitos kai-
kille osakuntaneuvoston jäsenille, 
virkailijoille ja kokouksien ja 
juhlien yleisölle jotka ovat omalla 
kaudellani osallistuneet yhteiseen 
toimintaan.

Haluan onnitella vastavalittuja 
seuraajiani, Olli-Pekka Lehikoista 
ja vt. kuraattoriksi valittua Kimmo 
Solehmaista, joka hoitaa tehtävää 
kevätlukukauden 2004 jolloin Olli-
Pekka on töissä Lappeenrannassa 
ja Joutsenossa ja palaa Helsinkiin 
kesällä 2004. Lähden itse Englan-
tiin puoleksi vuodeksi ulkomaan-
komennukselle tammikuun alusta 
ja voin nyt jättää osakunnan hyvillä 
mielin. Suomalaiselle työnantajalle 
ulkomailla työskentelyssä on se 

etu, että aika ajoin täytyy tulla 
käymään kotimaassa ja aion sovit-
taa käyntini mm. osakunnan 
vuosijuhlaan. Samoin Englanissa 
mahdollisesti käyvillä osakunta-
laisilla on voimassa oleva kutsu 
tulla luoksemme. Tarkkaa osoitetta 
en vielä kirjoittaessani tiedä.

Vaikka olenkin jatkossa muissa 
maisemissa, en aio kokonaan jättää 
osakuntaa vaan toimin edelleen 
100. vuosijuhlatoimikunnan 
puheenjohtajana. Satavuotisjuhlat 
ovat minulle sopiva vaihe jättää 
hyvästit aktiiviselle osakunta-
toiminnalle ja siirtyä seniorien 
joukkoon, sillä vuonna 2005 tulee 
kymmenen vuotta siitä kun liityin 
osakuntaan. Ihminen opiskelee vain 
kerran mutta on osakuntalainen 
koko ikänsä.

Antti
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Kuvia Lieksan kesäretkeltä 26. - 27.7.2003
Minna Varpiola



Marraskuussa käytiin tutustumassa yliopistomuseon 
osakunta-aiheiseen vaihtuvaan näyttelyyn, jota rakentamassa 
olivat kaikki yliopiston 15 osakuntaa. Vuonna 2005 on 
vuorossa suurempi voimainkoitos, Karjalaisen Osakunnan 
100-vuotisjuhlanäyttelyn rakentaminen Carelicumiin, Joen-
suun torin reunalle. 

Osakunnan satavuotista taivalta monipuolisesti havainnollis-
tamaan tarvitaan paitsi tekstiä ja kuvia myös esineistöä. Tässä 
kohtaa käännymmekin osakunnan senioreiden puoleen. 
Mikäli kotoasi löytyy mitä tahansa osakunta-aikaan liittyviä 
muistorikkaita esineitä (esim. vuosijuhlapuvut, kengät, 
laukut, maakuntatutkimukset, kirjallisuus), olisi hienoa, 
mikäli niitä voisi luovuttaa näyttelykäyttöä varten. Tarkoituk-
sena on ensin koota esineistöä kokoon mahdollisimman 
laajalti. Kaikenlainen esineistö huomioidaan. Varsinaista 
näyttelyä varten joudutaan luultavasti suorittamaan jonkin-
laista karsintaa. Vanhoja Puukelloja osakunnan omista arkis-
toista löytyy varsin kattavasti.

Ennen kuin voimme vastaanottaa tavaroita tarvitsemme 
tilat niiden säilytystä varten mielellään Helsingistä. 
Näyttelytoimikuntalaisilla ei valitettavasti ole mahdollisuutta 
säilyttää esineistöä kotonaan tilanpuutteen vuoksi. Mikäli 
siis juuri sinulla olisi osoittaa kuiva ja lämmin tila esim. 
komero tai iso kaappi tarkoitusta varten, niin nyt sille olisi 
todellakin käyttöä! 

Yhteydenottojanne odotellen,
Näyttelytoimikunnan pj. Anu Heikkilä, 
anu.heikkila@helsinki.fi 
(yhteydenotot mielellään sähköpostitse), 050-545 6878

6

Senioriapua kaivataan!
Anu Heikkilä
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Kuvassa ja sen takana

Irma Kalaja

Karjalaisen osakunnan taideteokset on nyt koottu kirjaksi

Karjalaisella osakunnalla on 
huomattava kokoelma muotokuvia 
ja muita taideteoksia. Kun osakunta 
muutti Liisankadulle samaan huo-
neistoon Wiipurilaisen ja Kymen-
laakson osakuntien kanssa, eivät 
kaikki taulut mahtuneet esille, vaan 
niitä varastoitiin ullakkokomeroi-
hin. Myöhemmin osalkunta siirsi 

kaksitoista työtä säilytettäväksi 
Joensuun taidemuseoon ja kym-
menen työtä Joensuun yliopiston 
tiloihin.

Taideteosten kohtalo, etenkin san-
karivainajien marmoristen muis-
totaulujen säilöminen 
ullakkokomeroihin pahoitti monen 

seniorin mielen. Asiasta kes-
kusteltiin useassa senioriyhdistyk-
sen kokouksessa. Vuonna 1976 
osakunta päättikin antaa lainaksi 
kaikki varastoidut taulut.

Kirjoittaessani 1990-luvun 
puolivälissä Seniores Carelienses 
-yhdistyksen historiikkia päätin 

luetella taide-
teokset siinä. 
Kävi ilmi, että 
tieto oli pahasti 
katkennut. San-
k a r i v a i n a j i e n 
muistotaulut oli 
p i t k ä ä n 
tietymättömissä. 
L i i s a n k a d u n 
osakuntien kalus-
toluettelo ja jopa 
Helsingin yliopis-
ton museon ja 
Museoviraston 
tiedot olivat puut-

teelliset ja osin virheelliset. Mm. 
Eero Järnefeltin upea maalaus 
inspehtori Werner Söderhjelmistä 
oli merkitty Wiipurilaisen osakun-
nan tauluksi. Karjalainen osakunta 
oli teettänyt muotokuvan, kun 
Söderhjelm oli toiminut kym-
menen vuotta Karjalaisen osakun-
nan inspehtorina.
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Hatarista lähteistä johtuen myös 
historiikissa esittämäni luettelo oli 
puutteellinen. Päätin syventyä 
asiaan ja koota tiedot niin, että 
ne säilyisivät - kirjaksi. Selvitin      
taideteoksia osakunnan 
pöytäkirjojen, vanhojen 
valokuvien ja kalustoluetteloiden 
perusteella ja täydensin tietoja 
muista lähteistä ja asiantuntijoilta. 
Kirjassa on muotokuvien osalta 
lyhyesti kerrottu 
k y s e i s e n 
henkilön ajatuk-
sia ja toimintaa, 
muiden taide-
teosten osalta 
niiden kertoma 
sanoma.

Huomattava osa 
o s a k u n n a n 
v a r s i n a i s i s t a 
ta ide teoks is ta 
edustaa kansallis-
r o m a n t t i s t a 
karelianismia. 
1800-luvun lopulla heräsi kaikki-
alla Euroopassa kiinnostus oman 
maan kansantieteeseen, 
muinaisuuteen ja historiaan. 
Suomessa tärkeimmiksi 
virikkeiden antajiksi nousivat Ka-
levala, kansallinen herätys sekä 
vuosisadan vaihteen vuosikymme-
nien poliittinen tilanne - taiteen 
keinoin taisteltiin venäläistämistä 
vastaan.

Kansallisromantiikan ja karelianis-

min aatteet olivat jo kauan vaikutta-
neet Savo-Karjalaisessa 
Osakunnassa. Kalevala oli innosta-
nut ilmestymisestään lähtien. Vuo-
desta 1865 lähtien vuosijuhlaa 
vietettiin Kalevalan 
ilmestymispäivänä 28.2. Peruste-
luna oli - “paitsi sitä, että Kalevala 
on suuresta arvosta koko Suomen 
maalle ja kansalle, se on savo-
karjalainen synnyltään, tahi kum-

minkin koottu Karjalassa ja osaksi 
Savossa”.

Kalevalan ilmestymisen 
50-vuotispäivän kunniaksi Savo-
Karjalainen Osakunta julisti Ka-
levalan kuvituskilpailun. Sen tulos 
1885 oli vaatimaton. Muutamaa 
vuotta myöhemmin julistettiin uusi 
kilpailu, johon osallistui useita 
nimekkäitä taiteilijoita. Kilpailun 
voitti Axel Gallen (Akseli 
Gallen-Kallela). Valmistellessaan 
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kilpailutöitä hän oli 1890 tehnyt 
matkan Kuhmoon ja Vienan Karja-
laan. Tästä kerrotaan karelianismin 
alkaneen.

Varsinainen ryntäys Karjalan korpi-
maille - Pohjois-Karjalaan, Laatokan 
pohjoispuolisille alueille, Raja-Kar-
jalaan ja Vienan Karjalaan tapahtui 
pari vuotta myöhemmin. Sinne 
riensivät taidemaalarit, 
kuvanveistäjät, arkkitehdit, kirjaili-
jat, säveltäjät, valokuvaajat sekä 
tiedemiehet. Karjalaisen osakunnan 
myöhemmistä johtajista kävijöitä 
olivat Lauri Hannikainen, U.T. Sire-
lius ja Onni Okkonen.

Karjalaisella osakunnalla on Akseli 
Gallen-Kallelan Kalevala-etsauksia, 
Alpo Sailon veistoksia sekä Eero 
Järnefeltin ja Väinö Hämäläisen 
Koli-maalaukset. Karelianismin 
perinnettä edustavat myös Toivo 
Talven piirrokset ja Rut Brykin 
(kadonnut) keramiikkatyö karjalais-
talon pääty.

Muotokuvan maalauttamisella halu-
taan kunnioittaa kyseistä henkilöä. 
Samalla halutaan säilyttää muisto 
hänen fyysisestä olemuksestaan, aja-
tuksistaan ja toiminnastaan. Aka-
teemisessa maailmassa 
muotokuvataiteella on pitkä perinne. 
Osakunnan muotokuvista vanhin on 
Julius Krohnin kuva 1870-luvulta 
ja uusin kunniainspehtori Erkki 

Kaukovirran kuva 1990-luvulta. 
Galleria on perin miehinen. Nai-
sista on ikuistettu vain runonlaulaja 
Marfa Tsokkinen ja kunniainspehtori 
Pirkko K. Koskinen.

Tehdessäni kirjaa olen saanut 
suuremmoista apua Joensuun taide-
museolta ja Joensuun yliopistolta 
sekä useilta muilta 
kulttuurilaitoksilta. Usean vuoden 
ajan osakunnan kuraattorit, talous-
valiokunnan puheenjohtajat, talou-
denhoitajat ja arkistonhoitajat ovat 
antaneet apuaan. Seniores Care-
lienses ry julkaisi kirjan. Karja-
laisen Kulttuurin Edistämissäätiö on 
taloudellisesti tukenut sen valmista-
mista.

Kaikille edellä mainituille lausun 
lämpimät kiitokseni. Toivon, että 
kirja kuluu käyttäjien käsissä. Kun 
osakunnan taideteokset ovat hajal-
laan eri puolilla, on kirjassa mah-
dollisuus nähdä edes kuvat.

Irma Kalaja: Kuvassa ja sen takana
Helsingin yliopiston Karjalaisen 
osakunnan taideteokset
Julkaisija: Seniores Carelienses ry
Painopaikka: Gummerus kirjapaino, 
Jyväskylä 2003
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Miten antaa vakuuttava kuva 
itsestään? Pysymällä tarpeeksi 
kaukaisena ja  olemalla viileä. 
Vakuuttavuus; miten nainen voi 
olla vakuuttava ilman että  se 
pätee tai on diiva?  Varmasti on 
monia tapoja.  Miesten maailma 
on vain  joskus sellainen, ettei se 
ota huomioon, että on olemassa 
toinenkin sukupuoli, joka ei ole 
vain riiston kohde. Edellinen kar-
rikoitua.  Kun katsoo naisia, 
monet jotka ovat menestyviä tai 
haluavat menestyä, muuttuvat 
miehiksi tai sitten he taipuvat 
miesten tahtoon ja ovat sitä kautta 
“arvostettuja”. EI!  Miksi su-
kupuolet jaetaan niin karkeasti?  
Miksi vanhoista traditioista ei 
ole vieläkään päästy?  Naiset 
painii sarjassaan naisia vastaan ja 
tekevät sen vielä sellaisten arvo-
jen kuin esim julkisuuden, varak-
kuuden tai  sitten yksinkertaisesti 
vain itsensä takia. Mihin nainen 
nyt naisena olemisesta pääsee, 
kun sukupuolta koskevat arvot 
elää niin vahvasti jokaisessa.  Ei 
sitä seksuaalinen tasa-arvoisuus 
paranna, vai?

Tasa-arvo niin kaunis idea, mutta 
niin vähän käytännön kanssa 
tekemistä, ei tapahdu nyt  eikä 
koskaan.  Se on teesi. No mitä 
nyt tapahtuu, jotkut luokkaantu-
vat siitä, kun eivät voi saada sitä      
kaikkea, mitä pidetään arvok-
kaana, ja niihin kuuluu kaikki 
materiaali tai keinot, joilla mate-
riaaliin päästään käsiksi. Miksei 
kaikki voi olla parhaita?  Tai mikä 
nyt on parasta? Valtio, tämäkin 
valtio syrjii naista.  Syrjii se 
muitakin kuin naisia. Syrjintä ei 
aina koske sukupuolta tai rotua 
tai ulkonäköä.  Miksi jotkut ovat 
privilegioituja? Niillä on valtaa.  
Etuoikeus on valtaa toiseen 
nähden, joka joutuu ponnistele-
maan saman asian takia, kun 
toiselle se puolestaan kuuluu. Lait 
ovat ideaaleja ja lait on yksi 
yhteisön moraalin perusta. Mitä 
mieltä tulisi olla laeista, jotka eivät 
ole tasavertaisia? Tai siitä ettei 
kuitenkaan kaikki ole tasavertai-
sia lain edessä?

Tasa-arvokysymyksiä
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Länsimainen oikeuskäsitys perus-
tuu ihmisten tasavertaisuuteen. 
Tasavertaisuus koskee myös kult-
tuureja, rotuja, uskontoja ja kieliä, 
sillä ne ovat ihmisten etnisiä 
piirteitä. Tällaisten etnisten 
piirteiden suojelemiseksi on myös 
niitä edustavien ryhmien eli kansal-
lisuuksien oikeudet suojeltu yleis-
maailmallisilla sopimuksilla.

Suomessa ei kuitenkaan kohdella 
eri kieliryhmiä tasavertaisesti lain 
edessä, niin kuin perustuslaki ja 
ihmisoikeussopimukset velvoittai-
sivat. Ruotsin kieli on epäreilussa 
asemassa muiden kielten ja näiden 
puhujien kannalta. Ruotsinkielisiä 
on Manner-Suomessa vain noin 
5 % mutta he nauttivat yhteisillä 
verorahoilla huomattavasti tue-
tummasta asemasta kuin muut 
kielivähemmistöt. Näin eri 
vähemmistöt on asetettu eriarvoi-
seen asemaan. Laki nimeää vain 
yhden vähemmistöjen kielistä kan-
salliskieleksi. Tämä asetelma on 
peräisin maan alkuperäiskansojen, 
suomalaisten ja saamelaisten nujer-
tamisen ajoilta. Sama alistaminen 
jatkuu yhä Ruotsissa, Ahvenan-
maalla ja Pohjois-Norjassa. 

Myös Suomen enemmistö, suomen-
kieliset, on sorron kohteena. 
Suomalaisiin kohdistuu sulaut-

tamispolitiikkaa, joka pyrkii muok-
kaamaan suomalaisten etnisyyttä 
ja identiteettiä. Suomenkieliset on 
yleistäen ja vastoin heidän tah-
toaan määritelty ruotsinkielisen 
identiteetin piirteitä omaaviksi, 
muun muassa väittämällä, että 
”ruotsin kieli kuuluu jokaisen 
suomalaisen identiteettiin”. Lailla 
ja mahtikäskyillä muun muassa 
pakotetaan jokainen 
suomenkielinen ruotsinopintoihin 
ja asetetaan ruotsin kielen 
osaamisvaatimuksia virkamiehille. 
Sellaista etnistä piirrettä, mikä 
ei kuulu kansalle luonnostaan, 
yritetään asentaa sille keinotekoi-
sesti. Vastaava toiminta on aina 
ja kaikkialla ihmisoikeusloukkaus. 
Suomi ei ole poikkeus.

Kielet ovat kulttuuripiirteitä ja 
vieraan kulttuuripiirteen pak-
koasentaminen johonkin heimoon 
tai kansaan on kulttuuri-invaa-
siota. Se on myös sulaut-
tamispolitiikkaa, jollainen on 
kielletty kansainvälisissä 
i h m i s o i k e u s s o p i m u k s i s s a . 
Sulauttamispolitiikalla tarkoitetaan 
poliittista pyrkimystä muokata 
väestöryhmän etnisiä piirteitä 
muistuttamaan jonkin muun 
ryhmän piirteitä. Yksi tärkeimmistä 
etnisyyden piirteistä ja 
tunnusmerkeistä on kieli.

Etninen tasa-arvo?



Karjalaiset keskiajalla

1000-1100-luvulla karjalaiset ja 
virolaiset heimot olivat saa-
vuttaneet feodalismin kauden. 
Ne pystyivät jo suorittamaan 
lyhyitä ja pitkiä meriretkiä. His-
toriankirjoituksen mukaan viro-
laisten merenkulkutekniikka oli 
samalla tasolla kuin skandi-
naavien. Karjalaisilla tilanne oli 
kokonaan erilainen, heillä ei ollut 
mahdollisuuksia tehdä 
valloitusretkiä Itämeren 
ulkopuolelle. Karjalaiset laajen-
sivat vaikutuspiiriään kolmeen 
suuntaan neljästä mahdollisesta. 
Historialliselta synnyinseudul-
taan Karjalan kannakselta karja-
laiset siirtyivät luoteeseen, mikä 
johti selkkauksiin suomalaisten 
sukulaisheimojen kanssa. Niinpä 
ensimmäinen kirjallinen maininta 
koskee karjalaisten 
epäonnistunutta retkeä 
muinaishämäläisiä vastaan 
1143-1144. Laajeneminen poh-
jois- ja itäsuuntaan ei melkein 
saanut osaksen vastarintaa. Ja 
ainoastaan siirtyminen neljänteen 
suuntaan, lounaaseen, oli täysin 
poissuljettu Novgorodin takia. 

Melko pian Ruotsi ja Novgorod 
sekaantuivat suoma-
lais-ugrilaisten heimojen 
välienselvittelyyn. Novgorod 

onnistui saamaan vaikutus-
valtansa piiriin ne karjalaiset 
heimot, jotka eivät kuuluneet 
suoraan tuohon feodaaliseen tasa-
valtaan. Ruotsalaiset tekivät 1155 
ensimmäisen ristiretken Suomeen 
ja vakiintuivat 1100-luvun lopulla 
Itämeren koillisrannikolla. 

1170-luvulla ruotsalaisten joukot 
saavuttivat idässä Novgorodin 
valvoman alueen. Novgorod 
järjesti 1178 uusien liittolais-
tensa - karjalaisten - Suomeen 
ruotsalaisten maille suunnatun 
ristiretken, jonka aikana    van-
gittiin ja myöhemmin surmattiin 
ruotsalainen piispa Rudolf. 

Kesällä 1187 itäviikingit - kar-
jalaiset - käyttivät hyväkseen 
Novgorodin muiden liittolaisten - 
saarivirolaisten merenkulkijoiden 
- apua ja hyökkäsivät salaman-
nopeasti Sigtunaa vastaan, joka 
oli keskiaikaisen Ruotsin harvoja 
kaupunkeja. 

Sigtuna oli poliittinen ja kauppak-
eskus; se sijaitsi Uplannissa 
Mälarenin laaksossa ja oli arkki-
piispan hallituskaupunki. Muurin 
ympäröimä puinen kaupunki oli 
hyvin suojattu. Pohjoisessa sitä 
ympäröivät suot ja etelässä meren 

12
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puolella oli satama, joka suljettiin 
ketjulla. 

Eerikinkronikka kertoo karjalaisten 
hyökkäyksestä seuraavaa: 

He kulkivat sekä tyynellä että 
myrskyssä Mälarenille, ja he oleske-
livat aivan salaa Svean saaristossa 
useimmiten salaisen sotajoukon 
kanssa. Kerran he saivat sellaisen 
päähänpiston, että polttivat Sigtunan, 
polttivat sen pohjia myöten, eikä 
kaupunki saanut mistään apua. Ark-
kipiispa Jon surmattiin siellä, ja siitä 
moni pakana oli iloinen, että kristi-
tyille kävi niin huonosti. Ja siitä iloit-
sivat koko Karjala ja Venäjä. 

Sigtunan massiivisen kuparisen 
kaupunginportin karjalaiset luovutti-
vat Novgorodille verona tai lahjana,ja 
tuo portti koristaa nykyäänkin 
Novgorodin Sofian tuomiokirkon 
länsipuolista sisäänkäyntiä. 

Alistaakseen karjalaiset lopullisesti 
valtaansa Novgorodin ruhtinas Jaros-
lav kastoi karjalaiset 1227-1228 
ortodoksiseen kristinuskoon. Näin 
karjalaisten ja Ruotsin vallan alaisten 
suomalaisten tavanomaisen 
välienselvittelyn lisäksi tuli uskonnol-
linen vastakkainolo.
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Nikolai Feofilaktovitsh Leskov 
(1871-1915) syntyi Pyhäjärven  
kirkonkylässä (ven. Svjatozero), 
Petroskoin ujestissa, karjalaisen 
kyläpapin perheeseen. Varhaisimman 
koulutuksensa hän sai kotikylänsä 
koulussa, mutta sitten kävi läpi koko 
hengellisen koulun – opiskellen 
Petroskoin hengellisessä opistossa, 
Aunuksen hengellisessä seminaarissa 
ja Petroskoin hengellisessä akatemi-
assa, josta valmistui teologian kandi-
daatiksi vuonna 1895. 

Hän tuli tunnetuksi karjalaisena etno-
grafina, folkloristina ja kirjailijana. 
Varhaisesta lapsuudesta lähtien hän 
oli kiinnostunut kotiseutunsa kielestä, 
historiasta ja luonnosta. Tutkimalla 
karjalaisten ja vepsäläisten folklorea 
ja kansallisia tapoja hän keräsi suuren 
määrän tieteellistä materiaalia näiden 
kansojen etnografiasta, julkaisi yli 
20 artikkelia tutkimustuloksistaan 
vuosina 1893-95 ”Zhivaja starina” 
–lehdessä. Myös ”Istoritsheskij vest-
nik” julkaisi hänen kertomuksiaan. 

Erotukseksi kirjailija N. S. Lesko-
vista N. F. Leskov alkoi käyttää 
lisänimeä Korelskij (karjalainen), joka 
nimitys osoitti hänen tiedostaneen 
etnisyytensä ja olleen myös ylpeä 
siitä. Ensimmäisen perinteenkeruu-
matkansa hän teki kesällä 1892 
Petroskoin kihlakunnan alueelle, 
toisen kesällä 1893 Petroskoin ja 
Aunuksen ujestien sekä Suomen 

puoleisen  Sortavalan kihlakunnan 
karjalaisten pariin. Kolmannen tut-
kimusmatkansa hän suuntasi Lotina-
pellon ujestin ”tsuudilaisalueelle” 
vepsäläisten luo kesällä 1894.

Hän aloittaa matkakuvauksensa näin: 
”Karjalaisten elämässä, huolimatta 
joka vuosi vahvistuvasta naapurei-
den – venäläisten – vaikutuksesta, 
yhä on paljon omaperäistä. Erityi-
sesti tavoissa, jotka koskevat kaikista 
tärkeimpiä hetkiä karjalaisten 
elämässä, on paljon omaa: 
häätavoissa, hautajaisissa, 
ristiäisissä.” Nuorisostakin hän tekee 
huomioita: ”Karjalainen nuoriso eroaa 
venäläisten kylien nuorisosta. 
Eräänlainen velttous, kylmyys, jat-
kuva ujous ovat karjalaisten nuoru-
kaisten ja neitojen ominaispiirteitä.  
Täällä ei kuulu hilpeitä lauluja eikä 
hauskoja sutkauksia, ei tanssita vapau-
tuneesti eikä ilmaista tulisen voi-
makkaasti tunteita. Kaikki tehdään 
määrätietoisen kylmästi, kuin 
keskimääräiseksi mitoitettuna.”

Karjalaisten suhteita venäläisiin hän 
kuvailee näin: ”Molemmat kansat 
elävät läheisessä suhteessa toisiinsa. 
Karjalaiset ja venäläiset asuvat 
samoissa kylissä, menevät naimisiin 
keskenään ja käyvät vieraisilla. Tulok-
sena sekä venäläiset että karjalaiset 
lainaavat toisiltaan paljon vaikutteita 
alkaen kielestä ja päätyen tapoihin 
ja pukeutumiseen. Venäjän kieli kou-

N. F. Leskov – Korelskij
Janne Waris
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lutetumman väestönosan kielenä, joka 
on luonut oman sivilisaation asteelle 
päässeen kulttuurin, vaikutteiden 
antajana on ensimmäisellä sijalla. 
Karjalaiset olivat ennen venäläisten 
vaikutusta kehittymätöntä kansaa, 
melkein villejä. Venäläisiltä he saivat 
uusille ennen näkemättömille 
ilmiöille valmiit käsitteet. Täten 
selittyvät karjalan  kielessä olevat 
monet täysin venäläisperäiset sanat. 
Lyhyesti sanottuna: venäjän kielen 
vaikutus karjalaan on ollut suuri. 
Karjalan kielen vaikutus venäjään 
puolestaan ilmenee Aunuksen 
venäläisten käyttämissä monissa 
karjalasiperäisissä sanoissa. Venäjän 
kielen Aunuksen murteessa on paljon 
karjalaislainoja. Näitä sanoja eivät 
käytä yksistään talonpojat, vaan myös 
petroskoilaiset kauppiaat ja muualta 
tulleet virkamiehetkin. Äänisniemellä, 
missä karjalaiset ovat muinaisista 
ajoista lähtien ollet venäläisten naapu-
reita, venäläisten puheessa on paino 
aina sanan ensimmäisellä tavulla 
kuten karjalan kielessäkin.”

Leskov kävi myös Suomen puolella 

silloista rajaa, Sortavalan 
ympäristössä: ”Suomen karjalainen 
on päässyt paljon pitemmälle kuin 
synnyinveljensä aunukselainen. Täällä 
ei tapaa enää sellaista 
tietämättömyyttä, joka yhä näihin 
päiviin asti hiljaa kyhjöttää Aunuksen 
Karjalan metsäkylissä. Suomen kar-
jalainen on nähnyt ja kuullut paljon 
oman vuosisatansa asioista ja vai-
keuksitta, ymmärryksellä lukee 
suomalaista kirjoitusta. Hänen 
tupansa on pystytetty korkealle 
kiviselle perutukselle. Sisään astuessa 
huomaa viihtyisän siisteyden sekä 
tietyn materiaalisen hyvinvoinnin, 
josta meikäläisellä aina likaisella, 
puolinälkäisellä maalaisella ei ole 
käsitystäkään. Laatokan karjalaisella 
on Celsius-lämpömittari, 
valokuva-albumi, Laatokka-lehden 
tilaus, jumalanpalveluskirjat Virsikirja 
ja Testamentit (Raamattu). Tällaisesta 
meikäläinen aunukselainen ei osaa 
edes uneksia.”

Aunuksen kaupunkia hän kuvailee 
näin: ”Kaupungissa itsessään on 
varsin vähän kaupunkimaista, ensiksi 

sitä luulisi yhdeksi kirkonkylistä. 
Täällä on samoja harmaita maalais-
tupia, samoja talonpoikia harmaissa 
kaftaaneissaan ja saappaissaan, 
sama karjalan murre. Kuusi päivää 
kaupunki uinuu hiljaisuudessa ja 
vasta sunnuntaina se herää hen-

N. F. Leskov – Korelskij
Janne Waris
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kiin. Silloin Aunuksessa pidetään 
basaari. Tänne saapuvat ympäröivän 
maaseudun talonpojat myymään ja 
ostamaan. Aunuksessa virkavaltakin 
puhuu karjalaa. Täällä myös kaup-
piaat sekä muut kaupungin asukkaat 
poikkeuksetta harjoittavat 
maataloutta. Sananlaskut kertovat 
markkinahumusta: ”Hot aizhal, da 
Anukseh-päi!” suomeksi: Vaikka ai-
salla (istuen), kunhan Aunukseen 
päin (on matka)! ” 

Lotinapellosta Leskov kirjoittaa: 

”Kaupunki on kuollut, ikävystyttävä 
ja köyhä, kuten voivat köyhiä piiri-
kuntakaupungit Jumalan selän takana 
Aunuksessa. Täällä on vain yksi 
lyhty ja 2-3 puotia, ei isvossikoita 
(ajureita), ei hotellia, ei katettua 
katua, puhumattakaan puhelimesta 
tai sähköstä. Suomen puolella jopa 
sellaiset pienet kaupungit kuin 
Käkisalmi ja Sortavala saivat puhe-
limen ja sähkön toimimaan parisen 
vuotta sitten.

Leskovin kirjoitukset herättivät 
slavofiili V. I. Lamanskissa 
(1833-1914), kuuluisassa 
tiedemiehessä ja yhteiskunnallisessa 
vaikuttajassa ajatuksen, että on 
välttämätöntä Venäjän valtion ja 
venäjän kansan edun vuoksi alkaa 
kehittää karjalaisten ja muiden 
Venäjän pienten kansojen kulttu-
uria, jotta nämä sitten olisivat kii-
tollisia Venäjälle ja rakastaisivat ja 
rakentaisivat yhdessä suurta Venäjää. 
Hän mainitsi myös ”oikeudenmukai-

suuden idean” perustellessaan, miksi 
Venäjän muunheimoisille kansoille 
olisi kehitettävä oma kirjakieli, oma 
jumalanpalvelus, omankieliset opet-
tajat omissa kouluissa.

Kesällä 1895 Venäjän maan-
tieteellinen seura pyysi Leskovia 
tutkimaan Poventsan kihlakunnan 
karjalaisia. Siellä hän vertaili     kar-
jalaisia ja venäläisiä: ” Nämä kansat 
ovat muinaisuudesta lähtien eläneet 
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vierekkäin, kylki kyljessä, olleet 
naapureita ja paljon lainanneet   
toisiltaan. Ominaispiirre, joka selvästi 
erottaa karjalaisen venäläisestä, on 
tietynlainen kovuus, sisu, suuri tah-
donvoima. Venäläinen on luonnoltaan 
pehmeä, tunteellinen ja intohimoinen. 
Tässä suhteessa luonto antanut kar-
jalaiselle onnekkaamman lahjan: Hän 
on hidas työssään, ei niin älykäs 
keskustellessaan, heikosti oivaltaa,   
huonosti ajattelee, mutta sen sijaan 
hänellä on käytännöllisessä elämässä 
mittaamattoman arvokas lahja: voi-
makas tahto! Karjalaisten kes-
kuudessa ei ole niin voimakkaasti 
kehittynyttä juoppoutta, kuin 
venäläisillä on tapana. Arkipäivinä 
vain harvoin voi nähdä humaltuneen 
karjalaisen. Vain hevosmarkkinoilla 
he voivat joutua tottumattomina em. 
tilaan. Paateneessakin kapakoiden 
asiakkaina eivät ollet niinkään kar-
jalaiset kuin paikallinen venäläinen 
älymystö koostuen papista, dia-
konista, lääkäristä, opettajasta ja 
metsänvartijasta. Karjalaiset vain 
sanoivat: ”Oigie ristikanza viinal ei 
rubie torguu pidämäh!” (suom. Oikea 
ihminen ei rupea viinalla kauppaa 
pitämään.) ”

Syiksi Karjalan kurjuuteen Leskov 
mainitsee alueen äärimmäisen 
köyhyyden, ilmaston ankaruuden ja 
maaperän tuottamattomuuden. 
”Maanviljelyksellä saatu leipä loppuu 
jouluun mennessä, ja on pakko lähteä 
metsätöihin tai kaupunkiin ajuriksi. 

Metsätyöpaikkojen epävarmuus pitää 
karjalaista jatkuvasti alhaisessa ase-
massa. Elämän epävarmuus on tehnyt 
karjalaisen epäluuloiseksi, hän pelkää 
kaikkea, miltei kaikelta odottaa 
vaaraa. Epäluuloisuus, itsepäisyys, 
niskoittelu ja sisu ovat hänelle 
ominaisia.” Sisukkuutta koskevassa 
väitteessään Leskov nojautuu myös 
suomalaisen kirjailijan Juhani Ahon 
kirjoitukseen: ”Suomalais-karjalai-
set, kirjoittaa hän, ovat kuin kanerva. 
Yhtä vaatimattomia ja sitkeitä. 
Meidän Mooseksemme, joka joh-
datti meidät tänne ja lähetti soiden 
keskelle, karuille kallioille, teki sen 
tieten ja tuntien kansamme luonteen 
ja sisukkuuden. Hän oli varma siitä, 
että jos kuka niin karjalainen kestää 
eikä lähde pois siitä paikasta, johon 
hänet johdatettiin. Ja saapuivatkin 
tänne ruotsalaiset, venäläiset saa-
puivat. Haistelivat ilmaa, ja sitten 
lannistuneesti heilauttaen kättään 
lähtivät takaisin saamatta mitään. 
Tämä kaikki ei ollut heitä varten. 
Mutta suomalais-karjalainen jäi ja 
yhä sankarillisesti viljelee omaa 
osaansa, kylvää ruista, ohraa, nau-
rista repien käsillään elantonsa tästä 
karusta maasta. Ja tämä kaikki 
näyttäytyy ihmeellisempänä kuin 
Babylonin riippuvat puutarhat.” 
Leskov ei täten vain osoittanut 
karjalaisten ja suomalaisten etnistä 
läheisyyttä, puhuen jopa suomalais-
karjalaisista, vaan asetti suomalais-
karjalaiset vertailtaviksi venäläisiä ja 
ruotsalaisia vasten.
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Paikallisen virkavallan 
välinpitämättömyyttä karjalaisten 
ahdinkoon Leskov suomii paatok-
sella: ”Mitä hyötyä karjalaisille on 
siitä? Venäläisen koulun ja kirk-
koslaavinkielisen (jota karjalaiset 
eivät ymmärrä) jumalanpalveluksen 
päämääränä on opettaa karjalaiselle 
venäjää; mitään muuta häneltä ei 
vaadita. Ja tällä keinoin, tämän fiktii-
visen päämäärän vuoksi, menetetään 
tuhansien ihmisten, kokonaisen 
kansan, sivistyksen kehittäminen. 
Kansan, joka ilmeisesti olisi 
kykeneväinen huomattavasti parem-
paan, pystyihän se luomaan 
kokonaisen eepoksenkin: Kalevalan. 
Kalevalan luonut kansa pystyisi, 
epäilyksettä, opiskelemaan ja rukoile-
maan omalla kielellään!” Näin Les-
kovista tuli paitsi tiedemies myös 
karjalaisen kansallismielisen suun-
tauksen ideologi. Hän kirjoitti tari-
nan ”Kaksi naurista” kuvauksena 
karjalaisen talonpoikaiston elämästä 
halutessaan sanoa asioita, joita ei 
voinut sanoa tieteellisessä artikke-
lissa. Tarina on objektiivinen kuvaus 
heidän köyhyydestään, vaikeasta 
elämästä ja samanaikaisesti korkeista 
moraalisista ominaisuuksista. Leskov 
kulki venäläisen kirjallisuuden perin-
teen viitoittamaa polkua, demokratis-
min ja kriittisen realismin polkua 
avoimesti protestoiden heidän vai-
keaa tilannettaan vastaan. Hän ei 
kuitenkaan uskonut vallankumouk-
seen, vaan työhön. Luomalla karja-
laisille pysyviä työpaikkoja tehtaissa 

ja metsäsavotoilla saataisiin kansan 
elintaso turvattua.

1800 – 1900-lukujen vaihteessa 
Aunuksen kuvernementissa ilmenivät 
ensimmäiset Karjalan kansallisen 
älymystön edustajat, yhtenä ja 
varmaankin kirkkaimpana heistä oli 
N. F. Leskov. Aloittaessaan tieteel-
lisen uransa hän tukeutui karjalais-
ten venäläiseen kulttuuriin, mutta 
ajan myötä kiinnostui myös suoma-
laisesta kulttuurista, tieteestä ja 
kirjallisuudesta sekä Suomen Laato-
kan Karjalan karjalaisten elämästä. 
Sen lisäksi hänen tuotantonsa ja 
maailmannäkemyksensä, jälleen 
venäläisen kirjallisuuden perinteen 
vaikutuksesta, suhtautui kriittisesti 
vallitseviin oloihin  ja tunsi 
myötätuntoa tavalliseen rahvaaseen, 
tuomitsi virkamiesten 
väärinkäytökset ja yläluokan pa-
rasitismin. Omilta näkemyksiltään 
Leskov oli liberaali. Hän oli 
ensimmäisiä Karjalan kansallisen 
älymystön edustajia pyrkiessään 
palvelemaan kansaansa tutkien sen 
perinnekulttuuria.

Teksti perustuu Petroskoin valti-
onyliopiston historian professori 
Aleksandr Mihailovitsh Pashkovin 
tutkimuksiin. Allekirjoittanut piti 
aiheesta esitelmän suomalais-ugrilai-
sessa opiskelijakonferenssissa Syk-
tyvkarissa Komin tasavallassa 
syksyllä 2003. Esitelmä palkittiin 
kolmen parhaan joukossa historian 
alalta.
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Harkitsin tänä vuonna loman pitämistä vähän erikoisemmassa kohdassa, syksyn 
pimeimpään aikaan. Ajattelin, että jos joskus, niin nyt sitä olisi virkistävän 
loman tarpeessa. Niinpä päätin erakoitua viikoksi mökille lueskelemaan ja 
rentoutumaan. Tarkoituksena oli samalla hoitaa keho huippukuntoon, käydä 
päivittäin lenkillä ja suorittaa jopa äitini kovasti markkinoimia aamu-uinteja 
kylmässä mutta kaikki vaivat poistavassa marraskuisessa järvivedessä. Toki 
viikko olisi sen verran pitkä aika, että voisin kerrankin tehdä mökillä myös 
jotain hyödyllisiä askareita. Pihavalojen asennus tuli mieleen sopivan haasteel-
lisena projektina.

Lomani ensimmäinen tuskainen hetki syntyi Heinolassa, mistä olin päättänyt 
ostaa eväät mökkiä varten. Ruokien tuli olla terveellisiä, näin olin ajatellut, 
mutta samalla helposti valmistettavia, koska mökin ruoanlaittomahdollisuudet 
olivat luonnollisesti rajoitetut. Noin tunnin supermarketissa harhailun jälkeen 
olin saanut kärryyni vähänlaisesti tavaraa. Lähinnä makkaraa. Olin kuitenkin jo 
niin ahdistunut supermarketin loputtomiin jatkuvista käytävistä ja äärettömästä 
valikoimasta. että päätin unohtaa terveysarvot ja suoriutua sillä sekunnilla 
tuosta maanpäällisestä helvetistä ulos. Suorin reitti kassalle kulki ohi olutkorien 
ja sipsihyllyjen, joista raastoin ostoskärryni täyteen. Maksettuani ostokseni 
huomasin, että supermarketin vieressä oli myös Alko. Olin jo aiemmin kerinnyt 
mielessäni päättää, että mökkilomani olisi tällä kertaa kehon ja mielen kuntoa 
kohottava ja siten myös viinaton. Mutta nyt, nähdessäni tuon tutun alkoholin 
vähittäiskaupan logon tuumin, että koska olin jo äsken epähuomiossa tinkinyt 
tuosta periaatteesta ostamalla varsin kunnioitettavan määrän saunakaljoja, ei 
viimeinen tuomioni tuosta juurikaan pahenisi, jos ostaisin vielä yhden viini-
pullon, jonka voisin nautiskella vaikka kuunnellessani hienostuneesti klassista 
musiikkia radiosta. En kuitenkaan mitenkään keksinyt, mikä viinilaatu olisi 
sopivin klassisen musiikin kuunteluun, joten päädyin ostamaan kossupullon ja 
kolme isoa siideriä.

Kauppareissuni viivästyttyä saavuin mökille vasta varsin myöhään. Näytti siltä, 
että sauna taitaisi jäädä seuraavaan päivään ja joutuisin tyytymään takkatulen 
ihailuun, kunhan olisin lämmittänyt mökin puuhellan avulla. Myös takkatulen 
ihailu sai jäädä, sillä puuhella vei huomioni koko illaksi ja alkuyöksi. Tiesin 
sen savuttavan aluksi, mutta tämä ajan määre “aluksi” osoittautuikin tunneiksi, 
jotka sisälsivät mm. savusukellusta ja jääkylmän mökin tuulettamista. Lopulta 
kuitenkin sain hormit vetämään ja odoteltuani pihalla sopivaksi katsomani ajan 
vaarallisen savun haihtumista tuvasta, pääsin sisään lämmittelemään. Luettuani 
rukouksen, etten kuolisi nukkuessani häkämyrkytykseen, nukahdin välittömästi 
sikeään uneen. 

Yllätyksekseni en herännytkään heti aamuvarhaisella (luulin, että mökillä 

Terveisiä täältä mökiltä!
Kimmo Solehmainen
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herätään luonnostaan varhain), vaan keskipäivän tienoilla karhean kurkun 
aiheuttamaan rykimiseen. Nyt olikin jo kiire lähteä nauttimaan raikkaasta 
ulkoilmasta ennen kuin tulisi pimeä. Yhdistettyä aamupalaa ja lounasta naut-
tiessani alkoi kuitenkin satamaan räntää. Sitä on kestänyt jo kolmatta päivää, 
joina ulkoilut ovat sitten jääneet vähälle, ei tosin niin vähälle kuin aamu-uin-
nit. Ulkona olo onkin koostunut mökkielämän erilaisista askareista, lähinnä 
vessareissuista. Ilmat ovat haitanneet myös pihavalojen asennusta, joten se 
homma uhkaa jäädä kesken. Olen nyt siinä vaiheessa, että rannalla olevan 
pistorasian sivusta törröttää parinkymmenen sentin pituinen kaapelin pätkä.

Eilen päätin ensimmäistä kertaa lämmittää saunan. Tein ehkä sen virheen, 
että aloitin saunakaljojen nauttimisen jo lämmitysvaiheessa. Niinpä puiden 
lisääminen ei ottanut muistuakseen mieleen ja jouduin sytyttämään tulen use-
ampaan kertaan. Myös kiukaan lämminvesisäiliö jäi täyttämättä, mistä syystä 
se oli palaa puhki. Sillä oli myös sellainen haittapuolensa, että lämmintä 
vettä ei ollut pesun hetkellä saatavilla. Kylmä vesi osoittautui kuitenkin 
tärkeämmäksi kumarruttuani saunassa siten, että takapuoleni kosketti tuli-
kuumaa kiuasta. Kylmän veden lisäksi hoidin palovammaani kossulla, jonka 
ansiosta sain lopulta unen päästä kiinni. Nyt särkee päätä ja palovamman 
kohtaa aristaa. Tänään en ole ajatellut saunoa.

Kaiken kaikkiaan täällä on ollut tosi mukavaa. Luettu on paljon, varsinkin 
nyt, kun säät eivät ole ulkoilua suosineet. Otin tänne mökille minulle niin 
tyypillisten roskaromaanien asemesta kerrankin jotain sivistävää kirjalli-
suutta. Mukana seurasivat Suomen Akatemian julkaisema katsaus “Suomen  
tieteen tila ja taso” sekä  Savo-Karjalaisen osakunnan historian kolmas osa 
eli “Roudan aika”. Jotenkin noihin teoksiin keskittyminen on ollut kuitenkin 
vaikeaa. Niinpä olen lukenut joitakin vuosia vanhoja Pirkka-lehtiä ja nyt on 
menossa sytykkeeksi tarkoitetut vanhat Hesarit. Yksi mökkilomani tavoite 
oli irtautua television orjuudesta, mutta hieman olen tuostakin tavoitteesta 
joutunut joustamaan. Onhan tuota pientä matkatelkkaria tietysti tullut jonkin 
verran tihrustettua, mutta ei sentään ihan jatkuvasti. Ohjelmat nimittäin lop-
puvat jo yhden aikaan yöstä, enkä ole “chattejä” jaksanut katsoa läheskään 
aina loppuun asti.

Kaikin puolin onnistuneesta ja hyödyllisestä mökillä vietetystä ajastani huo-
limatta olisin näiden kolmen päivän jälkeen pikkuhiljaa valmis palaamaan 
kaupunkiin. Ehkä sittenkin olen identiteetiltäni liian kaupunkilainen sopeu-
tuakseni maaseudun verkkaiseen elämänrytmiin. Toisaalta oluet ja makkarat 
ovat lopussa ja mökin antenni on kerrassaan surkea, joten tuon ainaisen lumi-
sateen läpi kanavien tuijottaminen rupeaa rankasti tympimään.
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Sain alkuni elokuussa 1979. Sitä 
seuranneet noin 40 viikkoa nau-
tiskelin äitini kohdun suloisista anti-
mista – istukasta, joka antoi minulle 
kaiken sikiöaikaiseen elämään tarvit-
tavan hapen ja ravintoaineet napa-
nuoran välityksellä sekä lämpimästä 
nesteestä, jossa oli mukava lillua 
ulkomaailman huolista ja murheista 
autuaan tietämättömänä. Kaikki kiva 
päättyy kuitenkin aikanaan, ja niin 
päättyi minunkin vatsa-asukkiaikani 
20. toukokuuta 1980. Punaisena, liha-
vana ja rääkyvänä ponnistelin tuona 
kylmänä kevätpäivänä äidistäni ulos 
ja aloitin suuren seikkailuni tällä 
Tellus-nimisellä planeetalla keskellä 
äärettömän tuntuista maailmankaik-
keutta.

Noin kahden kuukauden ikäiseksi 
elin niin sanottua esivaihetta, jossa 
keskityin lähinnä syömiseen, nukku-
miseen, pissaamiseen ja kakkaami-
seen. Joskus joku Margaret Mahler 
-niminen täti kehtasi kutsua tätä 
vaihetta ”normaaliksi autismiksi”, 
mutta onneksi hätiin tuli setä nimeltä 
Daniel Stern, joka ymmärsi, että pik-
kuruisella sinappikoneellakin on jo 
omaa minä-tietoisuutta – olkoonkin, 
että vähän jäsentymätöntä sellaista.

2-5 kuukauden ikäisenä elin ns. sym-
bioosivaihetta – toisin sanoen en 
oikein osannut tehdä eroa itseni ja 
äitini välillä. Minä ja äiti olimme 
yhtä. Melkoinen mullistus olikin 

se, kun noin puolen vuoden iässä 
tajusin olevani erillinen olento; yksin 
kylmässä maailmassa tarpeineni ja 
ajatuksineni. Eihän tämä tietenkään 
hetkessä tapahtunut. Tarvitsin muuta-
man kuukauden aikaa totutella tähän 
uuteen tilanteeseen – tiedeihmiset 
kutsuvat tätä aikaa eriytymisvai-
heeksi, mutta minulle se oli kyllä 
enemmänkin hei-tätä-täytyy-vähän-
pureskella -vaihe. Vieraat ihmiset 
tuntuivat erityisen pelottavilta, ja 
aloin aina itkeä, jos joku oudon 
näköinen tyyppi tuli pällistelemään 
minua vaunuissani. 

Tämän ikävän ajanjakson jälkeen sain 
elämääni kuitenkin uusia ulottuvuuk-
sia. Otin ensimmäiset askeleeni jo 9 
kuukauden iässä, ja tämäkös minua 
riemastutti: ”Heippa vaan, äiti! Tämä 
tyttö lähtee nyt tutustumaan suureen 
maailmaan!” Harjoitteluvaiheeni oli 
äidille ja isille varmaan rankkaa 
aikaa. Mutta... ei se itsenäistyminen 
ollutkaan niin helppoa. Tulin 
katumapäälle ja aloin seurata äitiä 
joka paikkaan. Kuten kriiseihin 
kuuluu, olin myös aika ahdistunut 
ja herkkä loukkaantumaan. Tajusin 
sen kauhean asian, etteivät äiti ja 
isi olekaan tässä maailmassa vain 
MINUA varten. Miten  
pöyristyttävää! Asiantuntijoiden 
mukaan tätä kutsutaan 
lähentymisvaiheeksi, mutta minulle 
se oli kyllä paha-isku-egolleni 
-vaihe.

Elämäni ihmistaimena

Terhi Tapaninen
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Koko tähän edellä mainittuun aikaan 
liittyi myös tärkeä minäkuvaani vai-
kuttanut juttu: ruumiinkuvan eli 
hienosti sanottuna body imagen kehit-
tymisen alkaminen. Ei sitä turhaan 
minulle loruiltu ”Silmä, silmä, nenä, 
suu, äidin kulta, kukas muu!”. Eri-
tyisen hauska oli mielestäni ”Koira 
metsään menee” -leikki, jolle annoin 
puhumaan opittuani ihan oman nimen-
kin (tai omasta mielestäni kyseessä oli 
tietenkin sama nimi): ”Koola pettää”. 
Joka tapauksessa tykkään, että minulla 
on oikein kiva ja hyvin muodostunut 
body image!

Puhumaan oppiminen – se olikin 
toisen ikävuoteni tärkein projekti. Vau-
vakirjani mukaan ensimmäinen sanani 
oli ”kukka”, mutta minut tuntien voi 
olla, että se olikin ”kakka”. Ehkä äiti 
ei vain halunnut antaa tyttärestään 
liian brutaalia kuvaa, ja kirjasi siksi 
ensimmäiseksi sanaksi mukavammalta 
kuulostavan ”kukan” - tiedä häntä. 
Luulisi kyllä, että alle vuoden ikäiselle 
lapselle puhutaan enemmän kakoista 
kuin kukista. Ja matkimallahan sitä 
opitaan. Jäljittelyni ei kuitenkaan ollut 
alussa ihan täydellistä, kuten ”Koola 
pettää” -esimerkkikin nolosti pal-
jastaa. Lisäksi äidin piti mm. antaa 
keinussa ”paittia” eikä vauhtia, ja 
ruoan söin ”tauvalta” enkä lautaselta. 
Sormi oli ”tommi” ja porkkana 
”pakkalle”. Puolustuksekseni täytyy 
kuitenkin sanoa, että aivoni olivat saa-
vuttaneet tässä vaiheessa vasta 60 
%:n kypsyysasteen aikuisten aivoihin 
verrattuna. Että aika hyvin siihen 
nähden!

Kolmanteen ikävuoteen mennessä 
osasin jo liikkua ja puhua verrattain 
hyvin. Mutta taas oli yksi iso muutos 
edessä. En tiedä, mitä aivoissani ta-
pahtui, mutta yhtäkkiä en enää sano-
nutkaan ”Terhi tahtoo” vaan ”MINÄ 
tahdon”. Minusta oli tullut minä, 
vaikka olin tietenkin vieläkin myös 
Terhi. Tällä sinänsä mitättömän kuu-
loisella tapahtumalla oli filosofisesti 
ajateltuna suurempikin merkitys. Siinä 
vaiheessa, kun Terhistä tuli minä, 
menivät paratiisin ovet lopullisesti 
kiinni. Minuuden syntymän vuoksi 
paluuta varhaislapsuuden autuaalli-
suuteen ei enää ollut.

Ja lisää oli tulossa. Vaikka hieman 
alle parin vuoden iässä olin jo jolla-
kin tasolla tajunnut, etteivät rakkaat 
vanhempani olleet olemassa vain 
minua varten, elin yhä siinä luulossa, 
että maailma oli tehty minua varten. 
Elin mielihyväperiaatteen mukaisesti: 
minulle heti kaikki nyt ja vähän 
äkkiä! Mutta eihän tällainen tyyli 
sovi järjestäytyneeseen yhteiskuntaan, 
vaan pikemminkin järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen. Koska ajattelin aina-
kin yrittää kasvaa yhteiskuntakel-
poiseksi kansalaiseksi, minun oli 
alistuttava toimimaan realiteettiperi-
aatteen mukaisesti. Ja siinä vasta olikin 
sisäistämistä!

Minä kapinoin, minkä jaksoin. Halusin 
valvoa myöhään. Halusin jokaiselta 
kauppareissulta karkkia. Mutta ei! 
Oli tehtävä niin kuin isi ja äiti 
sanoivat. Ja lopulta aloin toimia vähän 
järkevämmin. Minulle kehittyi 
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yliminä, joka joka kontrolloi 
tekemisiäni. Yliminän kehitys oli 
alkanut jo ensimmäisenä elinvuote-
nani, mutta vasta nyt aloin uskoa, 
ettei nyt-minulle-kaikki-heti -peri-
aatteella pötkitty kovin pitkälle. 
Mutta siihen tarvittiin paljon rajoja 
ja rakkautta.

Jossakin vaiheessa minulle alkoi 
myös valjeta se pieni ero – miehen 
ja naisen välinen sellainen. En 
muista kärsineeni oidipaalikomplek-
sista, mutta muistan kyllä väitelleeni 
yhden leikkikaverini kanssa siitä, 
kumpi on parempi, pimppi vai 
pippeli. Leikkikaverini oli muuten 
poika. Emme päässeet asiasta yksi-
mielisyyteen. 

Leikkitoverista muistuikin mieleeni 
leikki. Sanotaan, että lapsen leikki 
alkaa ensimmäisestä hymystä. 
Aluksi leikkini olivat aika 
omalaatuisia. Kirjojen vetäminen 
alas kirjahyllystä oli yksi 
lempileikkejäni. Isosiskon kiusaa-
minen oli toinen suosikkipuuhistani: 
kun sisko oli huoneessaan kave-
reineen, työnsin oven ja kynnyksen 
välistä huoneeseen leikkiastioita – 
minulla kun ei ollut pääsyä itse 
huoneeseen. Ihan pienenä tykkäsin 
kovasti leikkiä itsekseni – äitini 
mukaan oven takaa kuului aina 
kauhea höpinä leikkiessäni yksin 
huoneessani. Neljän-viiden vuoden 
iässä viihdyin enemmän kavereiden 
kanssa. Pihalta löytyi kätevästi aina 
leikkikaveri, sillä asuimme rivita-
lossa.

Sitten koitti koulun aloittamisen 
aika. Muistan vieläkin koulukypsyys-
testauksen neuvolassa. Tai muistan 
ainakin sen, että mainitsin lempiruo-
akseni hernekeiton. Sitten kinkka-
sin molemmilla jaloillani ja piirsin 
paperille tytön kuvan. Itse koulu oli 
aluksi aika pelottava paikka. Minulla 
oli äitiä ikävä, mutten tietenkään 
kertonut siitä kenellekään. Olinhan 
jo iso tyttö, koululainen! Ei siinä 
auttanut äidin perään itkeä. 
Päiväkirjamerkintäni näiltä ajoilta 
kertovat omaa korutonta kieltään: 
”Tänään oli kiva päivä koska kou-
lussa oli ruokana hernekeittoa. 
Huomenna on tyhmä päivä koska 
ruokana on silakkapihvejä.”

Lapsuuden voidaan laskea päättyvän 
yläasteen alkuun. Minulla se ei 
tosin mielestäni ole oikein päättynyt 
vieläkään, vaikka tiedemiesten 
mukaan minun pitäisi vaeltaa jo jos-
sakin nuoruusiän loppuvaiheen ja 
aikuisuuden jäsentymisvaiheen raja-
maastossa. Kaiken kaikkiaan voin 
kuitenkin sanoa, että lapsuuteni 
oli varsin mukavaa aikaa kaikista 
pikku kriiseistä huolimatta. Lap-
suuteni antoi pohjan sille, mikä 
minusta on tähän mennessä tullut ja 
minkälaiseksi tästä eteenpäin vielä 
kehityn. Tämän kirjoituksen päätän 
Mirkka Rekolan runoon: 

 Toivoi tulevansa aikuiseksi 
 voidakseen häiritsemättä 
 olla lapsi.
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Yleensä ajatellaan, että ihminen 
luo itselleen identiteetin.  Toi-
saalta voidaan myös ajatella, että 
ympäristö määrittää ihmiselle 
identiteetin. Jos tällöin ajatel-
laan kotiseudun merkitystä iden-
titeetin synnylle, niin helposti 
voidaan ajatella, että ihminen valit-
see identiteettinsä kotiseudun 
mukaan, vaikka pikemminkin 
ympäristö määrittää kotiseudun 
merkityksen ihmiselle.

Tämä on helppo huomata 
varsinkin silloin, jos liikkuu 
enemmän maailmalla. Olisi help-
poa väittää, että kotiseudun 
merkitys identiteetille kasvaa 
muuttaessa sieltä pois. Vaikka 
toisaalta tämä onkin totta, niin 
ilmiö ei ole näin suoraviivainen. 
Helpoiten tämän huomaa siitä, 
jos ihmiseltä kysyy, mistä hän on 
kotoisin. 

Opiskellessani Helsingissä on luon-
nollista kertoa, että on kotoisin 
Pohjois-Karjalasta tai Lieksasta. 
Tällöin varsinkin kauppa-
korkeakoulun kaltaisissa hyvin 
pääkaupunkiseutupainotteisissa 
piireissä lieksalaisuudesta tulee 

tekijä, joka erottaa minut muista, 
ja näin ollen se muotoutuu osaksi 
identiteettiäni ja yksilöllisyyttäni. 
Luonnollisesti myös kuuluminen 
osakuntaan, pohjoiskarjalaiseen 
yhteisöön korostaa tätä vaiku-
tusta identiteetilleni. 

Ollessani vaihdossa Etelä-Kore-
assa en luonnollisesti enää kerto-
nut olevani kotoisin Lieksasta, 
vaan Suomesta. Lieksaa en enää 
maininnut, vaikka joku - yleensä 
eurooppalainen vaihto-opiskelija 
- olisi kysynyt mistä päin Suomea 
olen kotoisin. Nopeasti kuiten-
kin huomasin, ettei kotiseutuni 
korealaisille suinkaan ollut vain 
Suomi, vaan Eurooppa. Kuvaava 
oli, kun lehdestä BMW:n mai-
nosta ihailleet opiskelijatoverini 
kohteliaasti kehuivat      
eurooppalaisten autojen laatua. 
Tehdäänhän BMW:t siellä, mistä 
minä tulen, eli Euroopassa. Ei 
sillä niinkään ole väliä, etten kos-
kaan ole ajatellut Saksaa osana 
kotiseutuani. 

Eurooppalaisuus erotti minut siis 
korealaisista, japanilaisista ja 
kiinalaisista. Se erotti minut myös 

Identiteetti -

Vesa K.

kotiseudun merkitys
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yhdysvaltalaisista ja australialai-
sista, muttei enää  niin paljon, 
kuuluivathan nämä alueet jo 
länsimaihin. 

Erottavan tekijän lisäksi eurooppa-
laisuus myös yhdisti, ja Euroo-
pasta tulleet vaihto-oppilaat 
hakeutuivat toistensa seuraan 
helpommin kuin muun maalaisten 
seuraan, ja side tuntui olevan 
hieman vahvempi skandinaavien 
kuin muiden välillä.

Näin ollen voidaan sanoa, että ko-
tiseutu määrittää identiteettiä sen 
mukaan kuinka se erottaa ihmisen 
muista, mutta myös niin, kuinka se 
yhdistää eri ihmisiä. Mutta tätähän 
identiteetti kaiken kaikkiaan on, 
kuulumista johonkin ja erottumista 
jostain toisesta. Jos haluan kertoa 
Suomessa kuka olen, olen liek-
salainen kauppatieteilijä. Minulla 

on tietyt harrastukset, poliittiset 
arvot ja kaveripiiri, kaikki osa 
identiteettiäni. Korealaiselle olen 
kuitenkin suomalainen tai euroop-
palainen kansantaloustieteilijä. 
Euraasian mannerlaatan toisella 
puolella poliittiset mielipiteenikin 
ovat jo muuttuneet toisiksi. Jos 
täällä kannatan äitiyspäivärahan 
korostusta, Koreassa voin yhtä 
hyvin kannattaa naisten oikeutta 
päättää omista uravalinnoistaan.

Kaiken kaikkiaan on siis vaikea 
väittää, että valitsisin identiteetin 
itse itselleni, vaan ympäristö tekee 
valintoja puolestani. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö 
aina joutuisi kysymään itseltäni, 
kuka olen ja miten sen määritän, 
eli miten erotun muista, ja mihin 
yhteisöihin haluan kuulua.

Identiteetti -

Vesa K.

kotiseudun merkitys
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Käy Kiteen eläinpuistoon! Näe ihkaelävä 
ilves! Koe katajaisen kansan kauhun 
hetket pahan pajarin pitäjässä! Ihmettele 
pontikkamuseossa jalon juoman his-
toriaa! Hämmästele kotiseutumuseon 
seiniltä pelloilta löytyneitä viikatteita!

Tarjolla olisi nyt vaihtoehto-Kitee. Ei 
puuduttavia turisteilla pilattuja 
paikallisnähtävyyksiä, vaan aitoa Keski-
Karjalaista hyväntahtoista möllöttämistä 
paikallisten taholta, todellisen kansan 
elämää rajatienoolla ja julkisia likaisia 
salaisuuksia. 

Aurinko on siis laskemassa ja voimme 
aloittaa kierroksemme. Aloitetaan Ran-
talan koulun, eli keskustan ala-asteen 
pihalta. Tässä tutunnäköisessä keltai-
sessa funkkistalossa on johtanut rehtori 
joka oli saanut jo kaksi varoitusta, ennen 
kuin tajusi eläköityä. Hän oli kuu-
lemma pakottanut syömään jonkun oppi-
laan omaa oksennustaan, kun tälle oli 
tullut pahoinvointi kouluruoasta. Kuulin 
kylläkin taannoin että hän oli pakottanut 
isäni syömään puuroa ja maitoa (joita 
hän inhosi) ottamalla niskasta kiinni 
ja siitä varoitus oli tullut. Isä ei ole 
juonut maitoa ikinä. Kaikkein pahinta 
oli se, että rehtorin hengitys oli kuu-
lemma haissut amerossille (samalta kuin 

sen ajan kondomit jolta oli haissut 
kuulemma Kiteen kirkon jossain ves-
sassa, jossa “syntiset ihmiset kävivät 
harrastamassa esiaviollista seksiä”.) Tuo 
rehtori inhosi nuorten elävyyttä ja oli 
suuri raittiusseuran mies. 

Jatketaan matkaa viereiselle Huvikum-
mulle. Entinen huvikumpu oli pimeä ja 
syntinen paikka. Yksi juhannus sitten 
joku vain poltti sen karrelle. Syyllistä 
ei ole löydetty. Huvikummun vieressä 
sijaitsee poliisiasema. Sen ohi suun-
taamme suoraan kaupungin ylpeydelle, 
kivikirkolle. Pakollinen kirkonkierros 
kertoo tarinaansa kuinka Kiteeläisten oli 
viimein pakko rakentaa kivikirkko, kun 
muutama kirkko oli poltettu. Kirkon-
polttajat, tämä kiteeläisten lisänimi kulki 
kauan pilkkanimenä. Kirkkopihalla 
lukee ruotsinkielisiä nimiä, joiden muis-
tokaunaa voi miettiä: “herregördkö on 
tuonut sivistyksen tähänkin kehtoon ja 
paraimmalle pitäjän paikalle vielä hau-
dattuna tähän lehtoon?!”. Kävelkäämme 
kenties ärtyneinä mutta haikeina 
kirkkomäeltä alas.

Matkis, eli matkahuolto sijaitsee Kiteen 
taksin takana. Funkkistalossa oli aikoi-
naan matkahuollon kahvila, jossa 
kahvinporojen seasta täytyi kauhoa 

Kiteen pimeä puoli
Vaihtoehtomatkailijan opas Kiteeseen
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kärpäset ennen juomista. Kahvikup-
pineuroosin vaivaamat kuormurikuskit 
viettivät varhaiseläkepäiviään rattoi-
sasti savuisen kahvilan ankeiden 
pöytien ääressä, hiljaisuuden rikkoi 
vain jonkun yksinäisen horina olut-
lasin takaa. Nykyisin funkkistalossa 
toimii kebabravintola. Taksikoppi on 
määritelmänsä mukaisesti pieni koppi 
jossa tiedetään kaupungin asiat, mak-
sulliset naiset ja melkein kaikki. Sisällä 
on kuulemma televisio ja pari sohvaa 
joista taistellaan. Mitä taksimies tekee 
odottaessaan kyytejä. Se katsoo televi-
siota ja ruotii maailman asiat. Kirjoja 
ei kuulemma ole kopissa nähty sitten 
opiskelevan kesätaksirengin.

Kinnusen lihatiski
Nuorimmat kiteeläiset eivät tätä 
käsitettä enää tunne. Kinnusen liha-
tiski sijaitsee fyysisesti aika tarkalleen 
Kupiaisen kauppakeskuksen 
K-kenkäliikkeen edestä. Siellä nuoret 
“lihat” istua könöttivät isossa poru-
kassa näyteikkunoiden edessä olevilla 
räystäillä ja välillä tapahtui kaksintais-
teluita, monteque vs capulets. Sen ohi 
meneminen pelotti joskus. Miksi sitten 
Kinnunen? Ei kai se ole se tule niistä 
hurjista Kinnusen veljeksistä, joista 
yhdellä silmät loisti mustaa tulta ja 
armeijastakin oli omat lomat ottanut. 
Tiedä noita.

Hevon kuusi
“Painu hevon kuuseen”. No, se on 
Kiteellä. EI kannattaisi sanoa, sillä    
hevonkuusessa on kestipirtti jossa 
syötetään ja juotetaan matkailija hyvin. 
Paikkaa kuulemma pitää entisaikojen 
hanurimestari miehensä kanssa. Joten 
eikun hevonkuuseen, sakuskaa syömään 
ja hanuri soimaan.

Postiranta, turhaan hylätty rantsu? 
Mitä amerikkalaisen sielun pimeää 
puolta kuvaa jenkkipoliisisarjisten 
otokset pimeiltä kujilta joissa pol-
tetaan öljysäiliössä roskia ja pultsarit 
lämmittelevät käsiään roihuavaa tulta 
kohden? Ja joissa sarjan tähti, 
yksinäinen etsivä, etsii vastausta. Vaik-
kei Kiteen pajarin uimarannalla olekaan 
öljytynnyreissä roihuavia tulia, sieltä 
on takuulla löytänyt nuoria pultsareita. 
Tällä hylätyllä hiekkarannalla tästä 
merkkinä on hylätyt nuotiot, lukuisat 
tupakantumpit ja joskus kaljapullot pen-
saissa. On Kiteellä toimiviakin uima-
rantoja, kuten Postiranta. Useammin 
pennut kuitenkin kaartavat karvanop-
pafordinsa tuonne hylätylle rannalle ja 
tuijottelevat nuoruuden selittämätöntä 
kaipuuta ja kipua kun pelkää että olo-
tila kestää ikuisuuden. 

Kiteellä on kaksi yökerhoa, Kievari ja 
Karhu. Näin on ollut iät ajat ja noin 
puolen vuoden välein suosio aaltoilee 
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toisen hyväksi. Kaikki sisustuksen 
uudistukset ovat olleet pahasta, 
mutta on tiettyjä päiviä jotka ovat 
totaalisesti pyhitetty Kievarille. Sil-
loin sinne saa jonottaa pahimmil-
laan yli 2 tuntia ja fiksut nuoret 
varaavatkin hotellihuoneet ja 
käyvät sieltä käsin ravintolan 
puolelle, jossa ei pääse eteen eikä 
taaksepäin. Ja kaikki ovat hikisiä 
ja tyytyväisiä. Näitä päiviä ovat: 
pitkäperjantai, vappuaatto ja 
joulupäivä. Kievari on se paikka, 
jossa kiteen pesäpalloilijoilla on 
nimikkokabinetteja ja kuulemma 
hurjia orgioita, joista pahin pääsi 
Suomen kuvalehteen (vai olikos se 
totta?)... Karhu on Kiteen ravin-
toloista vanhin ja sijaitsee kes-
kustan entisöidyssä funkkistalossa. 
Mummo kertoilee vieläkin kuinka 
inhotti nuorena tyttönä tarjoilijana 
siellä työskennellessä vanhojen 
miesten jutut. Nyt siellä on yhä 
inhottavia vanhoja mutta myös 
nuoria, sillä Karhussa on paljon 
halvempaa kaljaa kuin kievarissa. 
Muistan sitä intoa kun Karhun 
yläkerta avattiin ensimmäisiä 
kertoja rekonstruoinnin jälkeen 
90-luvun puolessa välissä. Upeaa 
ja keveää tyyliä oli vaalittu eikä 
silloin ollut vielä niitä olutviiriä 
roikkumassa. Muistan tanssineeni 
siellä Yölinnun laulajapojan kanssa 
ja huijanneeni yhtä likaista 
ällöttävää äijää joka yritti tulla 
sopertamaan suomenvenäjällä että 
tavattiinko me tuossa taannoin 

Sortavalassa. Olin niin kuin en 
olisi ymmärtänyt ja join pillillä 
juomaani. Ja sisällä nauraa röhötin, 
“että on s--tanan tyhmä äijä, mee 
jo pois”. 

On vieläkin ristiriitaista tapahtuiko 
kipan pesisjoukkueen raiskaus 
todella vai ei. Jotkut sanovat että 
asiasta huhuttiin salaa evankelisella 
kansanopistolla henkilökunnan 
parissa jo pitemmän aikaa, mutta 
kukaan ei halunnut nostaa asiaa 
tapetille koska huhuthan ovat tun-
netusti saaneet allensa siipiä ennen-
kin. Jotkut sanovat että tyttö on 
niin ruma ettei pesisköriläät kos-
kaan koskisi sellaiseen. Että tyttö 
oli halunnut vain huomiota. Kuka 
ties, mutta tyttö opiskeli evan-
kelisella kansanopistolla. Se on 
sisäoppilaitos, jossa on tiukat 
järjestyssäännöt. Kauniiseen kan-
sanopistoomme tulee myös paljon 
idästä oppia hakemaan. Kan-
sanopiston tytöt ovat tunnetusti 
kovia bailugimmoja ja muistan 
kun ystäväni potkittiin sieltä pois. 
Oli ressukka halunnut vain 
parantaa peruskoulun arvosanoja. 
Siihen aikaan rehtorina toimi 
kanttorin vaimo joka pukeutui 
tiikeritäplikkääseen minihamee-
seen - ja inhosi nuoria tyttöjä. 
Inhosi varmaan siksi että hänen 
miehensä, viinaan menevänä, oli 
kuulemma vikitellyt tyttöjä kuo-
roharjoituksissa. No, ainakin erik-
seen ne kävivät ravintolassa. Nyt 
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ne ovat kuulemma jossakin ulko-
mailla lähetystyöntekijöinä. 

Vieläkin on pakko jatkaa Kiteen 
pesäpallosta. Sen verran traumaat-
tiseksi on jäänyt muistot kun soiton-
opettajani tiuski kunnanhallitusta siitä 
että budjetissa laitettiin vastakkain 
musiikkiopistolle hankittava konsert-
tiflyygeli ja pesäpallojunnujen spon-
sorointi. Kipakan opettajani mieliksi 
kansalaisopiston auditorioon kunta 
hankki flyygelin. Muistan kun sillä 
harjoittelin, niin se vedettiin vain 
muutaman kymmenen senttiä ulos 
puusyvennyksestä. Siis sen verran että 
sai auki koskettimiston. Ja siellä pik-
kuruisessa kolossa pystyi harjoitte-
lemaan. Se vedettiin kokonaan esille 
ainoastaan tarpeen vaatiessa. Kiteen 
musiikkiopistosta on lähtenyt har-
vinaisen monta lahjakasta muusik-
koa jatko-opintoihin, suurin osa 
Nightwishin nuorukaisistakin on sen 
kasvatteja. 

Molli (maatalousopisto Puhoksessa) 
edustaa arkkitehtuurinsa puolesta 
Kiteen parempaa ympäristöä. Se on 
huolella ja taidolla luotu kaunis 
sisäoppilaitos. Kerran kesässä venäjän 
maalta tulee nuoria joukko-oppiin: 
kuinka ajetaan traktoria pellolla 
mallikkaasti ja kuinka vikitellään 
suomi-tyttö taidokkaasti. Ja sitten ne 
plaraavat niitä ränsyisiä paruski-finski 
sanakirjojaan etsien sanaa “romanssi” 
ja osoittavat sormellaan itseään, sitten 
tyttöä. Suklaisen uralilaiset silmät 

räpsyen. Kuukausien kuluttua tulee 
Sashalta kirje venäjänkielellä (maa-
ilman valtakieli, jota kaikkien tulisi 
ymmärtää) ja valokuva Sashasta he-
vosen selässä. Tule tyttö, voi arvata 
rivien välistä, tänne äiti-Venäjän 
hellään huomaan Moskovan ala-
puolelle maatalon emännäksi!

Meijerin ranta voisi olla oikeakin 
nähtävyys mutta joidenkin kun-
nanisien tyhmyydestä johtuen alue 
rappeutuu. Siellä on sotien aikana 
pesty ruumiita ja järven vesi on 
kuulemma ollut verestä punainen. 
Viimeksi siellä käydessä näin kuinka 
kokonainen iso kala mätäni keskellä 
tietä ja varastotoiminnassa olevassa 
meijerin rakennuksessa oli metrejä 
pitkiä homeraitoja seinissä. Siinä 
olisi upea ravintolahotellin paikka.. 
Lähdetään pois ennen kuin alkaa rai-
vostuttaa.

Ei itä-Suomalaista pikkukylää ilman 
nakkaria. Kiteellä se on Ponnukan 
nakkari. Kesäisin pennut tulevat not-
kumaan nakkarin eteen pöytien päälle, 
pulloja rikotaan, ensisuudelmia vaih-
detaan. Nakkarin eteen joku päräyttää 
taksilla, ostaa hodarin ja saa huutia 
nuorilta, lähtee taksiin ja renkaat 
vinkuen tilalle tulee jonkun jenk-
kirauta. Kello 04.00 nakkarilla on 
pisimmät jonot. 

Vaihtoehtomatkailija alkaa jo sam-
mahtaa. Eiköhän tässä ole tarpeeksi 
viikonlopun nähtäväksi.
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Rakas poeka,
Kirjutan tämän kirjjeen hyvin hittaasti, kun tiijjän ettet ossoo lukkee kovin nop-
peesti.

Myö ee asuta ennee siinä samassa paikassa ku sillon ku lähit kottoo. Isäs luki 
lehestä jotta usseimmat onnettommuuvet sattuu 30 km:n sätteellä kottoo, sen tähen 
myö muutettiim muuvvalle. En voi lähettee siulle uutta osotetta kun se joensuulais-
perhe, joka asu tiällä ennen, vei osotekiliven mukannaan jotta heijän ee tarvviis 
muuttoo ommoo osotettaan. Tämä asunto on oikkeen mukava.

Tiällä on pesukonekkii. En oo ihan varma, toimmiiko se kunnolla. Viime viikolla 
laiton pyykit konneesseen ja vejin nupista enkä oo nähny pyykkilöitä sen koom-
min.

Siä ee oo tiällä ollenkkaan hullumpi. Viime viikolla sato kaksi kerttoo, ensiksi sato 
kolome päevvee ja toisella kerralla neljä.

Jehki-setäsj sano jotta takki jonka pyysit lähettämmään on nappinneen kaahheen 
paenava ja sen lähettäminen oes tullunna kovin kalliiks. Niinpä myö leekattiin napit 
irti ja laetettiin ne taskuloihin.

Jyrkiltä jäe eellen aaton avvaimet aaton sissään. Kerittiin jo olla huolissammo kun 
kesti ylj kaks tunttii ennenku Jyrki sai meijät ulos aatosta.

Outi-siskosj sae eellen lapsen, en vielä tiijjä onko se tyttö vae poeka, joten en tiijä 
ootko nyt setä vai täti. Laps näättää ihan veljeltäs.

Jorma-eno putosj pirtutynnyrriin parj viikkoo sitten. Sitä yritettiin kiskkoo ylös 
mutta hiän taestelj urhheesti vasttaan. Ruumis poltettiin viime pyhänä, eekä sitä 
suatu sammummaan ennenku palokunta kututtiin appuun.

Kolome entistä kaverriis kuolj viime viikolla. Avolava-aato suistu jokkeen ja uppos. 
Marko ajo ja hiän piäs ikkunasta turvvaan mutta muut kaverit istu lavalla eevätkä 
suanneet perälauttoo aaki.

Tämmöstä tasasta tänne kuulluu eekä mittään kummemppii tapahu kute ee 
ennenkkää.

Tervveesin Äetis

PS. Minun pit laettoo vähä rahhoo mukkaan mutta kirjekuorj olj jo kiini.

Karjalaisäitin kirje Pielisjärveltä
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Juristikerhon Senioreille:

Karjalaisen osakunnan Juristikerhon vuosijuhlat Kevätkäräjät 
pidetään jälleen ensi keväänä, lauantaina 20. maaliskuuta 2004. 
Aihetta juhlaan onkin, sillä Juristikerho täyttää ensi vuonna 
70 vuotta. Tämän kunniaksi keväällä ilmestyy Juristikerhon 
vuosikirja, jossa löytyy Juristikerhon historia yksissä kansissa. 

Kevätkäräjät järjestetään tällä kertaa Helsingin Katajanokalla 
sijaitseva Ravintola Sipulissa (Kanavaranta 7). Illalliskortin hinta 
on 55 euroa, joka sisältää kolmen ruokalajin illallisen sekä 
juomat. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa vuosikirjamme, hin-
taan 20 euroa.

Iltatilaisuutta ennen järjestetään perinteisesti excursio sekä cock-
tailtilaisuus. Näistä ja iltatilaisuudesta tulee tarkempaa tietoa 
Juristikerhon Senioreille lähetettävässä kutsussa. Ilmoittautu-
minen Kevätkäräjille Juristikerhon puheenjohtaja Anu Koposelle 
(anu.koponen@helsinki.fi tai puh. 050-365 6178), myös ilmoit-
tautumisesta tarkempaa tietoa myöhemmin.

Juristikerho toivottaa kaikki Juristikerhon Seniorit lämpimästi 
tervetulleeksi Kevätkäräjille 2004!
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Tällä Herran kerralla toiminnanohjaajan palsta koostuu kolmiosai-
sesta maallikkosaarnasta. Kyse ei ehkä kuitenkaan ole 70-luvulle 
juontuvista LSD-trippi takaumista, vaikka kuulemma tällaiset pur-
kaukset voivat saarnastuolissa johtua myös sellaisista.

Päätä tanssitko yli hautojen vai hautaan

Kiire. Se on oma valinta. Olen lopettanut kiireeni. Päätin että nyt 
se on loppu. Laditadidamtadidam. Ainoa asia mihin juoksen enää 
satunnaisesti, on bussipysäkki. Silloinkin ottaa päähän periaatteesta 
lipsuminen. Kaikki pedantit, deletantit, pitäkää myssyistänne kiinni: 
“tottelen vain ja ainoastaan ajan salliessa!” Viimeisen kuukauden 
olen hymyillyt salaa kaikille pikkujumalille, jotka luulevat hallit-
sevansa Aikaa. Itse asiassa Aika hallitsee heitä. Heitä hittoon se 
kommunikaattori! Laita prioriteettilista uusiksi: perhe, taide, oma 
henkinen kasvu ja hyvinvointi. Sitten vasta työ ja kaikki muut kilk-
keet. Ei Aikaa kiinnosta hössötyksesi! Ei Aika ota kantaa, jos palat 
loppuun. Se jatkaa niin kuin ennenkin. Aika ei jää odottamaan mil-
loin sinulla on aikaa. Aika päättää tahdin, sinä tanssit. 

***
Luovuus ja joutilaisuus

luovuus vaatii joutilaisuutta. Tilaa, jossa ei ole painetta. Ei omia 
sisäisiä päiväkäskyjä. Ei muiden toiveita tai vaatimuksia. Vain noja-
tuolini ja minä. Minä ja nojatuoli. Katse ikkunasta ulos. Tai kattoon 
opiskelija-asunnon huomioon ottaen. 

Luovuus vaatii rohkeutta olla joutilas. Rohkeutta tyhjentää pää. Ja 
antaa uuden virrata vapaasti. Milloin olet viimeksi kokenut olevasi 
luova? Tänään? Eilen? Viime vuonna? Et muista?

***
Sanasta “ärsyttää”

Sana “ärsyttää” on ollut uskollinen matkakumppanini murrosiästä 

Ex-toiminnanohjaajan palsta
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lähtien. Välillä se on toiminut rakentavan kehittämisideoinnin 
promoottorina, välillä sen estäjänä. Se on ollut osa rakkautta, 
turhautumista, maailmaan pettymistä ja maailmanparantamisen 
ideologiaa (joka sittemmin rapautunut ja keskittynyt lähinnä 
omaan elämään). Muistan soitonopettajani vinoilleen tästä lem-
pisanastani ja hän jopa keksi ivallisen murkkuikäisen kakaran 
tavan lausua se. Nauroin ensimmäisen kerran omalle lempisanal-
leni. Kuinka puhdistavaa. 

“Ärsyttää” ei jostain syystä ole kadonnut aikuisuuteen mennessä. 
Vieläkin ärsyttää. Kanssaihmiset ärsyttää, huominen päivä 
ärsyttää, tekemättömät työt, sotku, huonosti soitettu biisi… Eri-
tyisesti Red hot chili peppersin kuiva soundi ärsyttää. Toisaalta, 
sana “ärsyttää” toimii huojentavana roskalaatikkona. Kun totean 
sen, asian todellinen ärsyttävyys puolittuu hetkessä! Ehkä se on 
sellainen turvasana. 

Ärsyttää kun muilla ei ole tällaista mekanismia! 

Loppukaneetti

kaiken kiireen, luovuuden ja ärsytyksen keskellä on kuitenkin 
hyvä heittää vapaalle. jos et vielä heittänyt kommaria menemään, 
merkitse sinne ainakin itsenäisyyspäiväpipatsut ja soihtukulkue 
6.12 ja pikkujoulut 13.12. Joulukuussa osakunnan ääni kiertää 
Pohjois-Karjalassa 17-18.12. Abi-kiertueen esiintyjäkaartiin 
otetaan varmasti mielellään lisää osakuntalaisia. Lisätietoa tästä 
fuksimajureilta. Tarkkaile myös sähköpostilistoja!

T: Miia 
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