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Heissan!

K

esä on taas takanapäin ja on aika kohdistaa katseet tulevaan talveen. Toiminta Karjalaisessa osakunnassa käynnistyy hiljalleen ja edessä on taas tapahtumarikas syksy. Syksy on tuonut tullessaan osakuntaamme myös pari uutta
virkailijaa: kuraattoriksi Olli-Pekka Lehikoisen ja toiminnanohjaajaksi Liisa Multasen. Osakunnallamme on alkanut pyöriä myös ihan uusia kasvoja, kun uudet
fuksit ovat aloittaneet opiskelunsa.
Mutta nyt asiaan eli tämän numeron teemaan, vapaa-aikaan. Vapaa-ajaksi
määritellään yleensä se aika ihmisen elämässä, jolloin hän ei käy töissä tai
opiskele. Vapaa-ajalla voi tehdä, mitä haluaa: löhöillä, laittaa ruokaa, tavata ystäviä,
viettää aikaa perheen kanssa, urheilla… Toisaalta vapaa-aikakin voi täyttyä työstä,
jos pitää vaikkapa tehdä kodin suursiivous tai hoitaa lapsia. Mikä siis lopulta
erottaa vapaa-ajan muusta ajasta? Sanoisin, että se on valinnanvapaus. Vapaaajan tekemiset voi, ainakin melko usein, valita. Samaa ei voi sanoa esimerkiksi
työtehtävistä.
Onko ihmisillä sitten pakko olla vapaa-aikaa vai olisiko mahdollista elää vaikkapa
tekemällä työtä päivät pitkät? Omalla kohdallani vapaa-aika on tärkeä osa elämää.
Ikävä kyllä tajuan vapaa-ajan merkityksen vain silloin, kun sitä on liian vähän tai liian paljon. Ideaali tilanne olisi, jos saisin viettää pari kolme tuntia päivässä
tekemällä jotain kivaa. Käytännössä vapaa-aikani rajoittuu kuitenkin viikonloppuun, kuten varmasti monella muullakin. Nykyajan kiireinen elämänrytmi ei anna
oikein muuta vaihtoehtoa, joten siihen on vain totuttava. Pääasia lienee kuitenkin,
että vähäisestäkin vapaa-ajasta osataan ottaa kaikki irti.

Pääkir joitus

Pääkirjoitus

Näin syksyn mittaan vapaa-aika voikin jäädä vähiin koulu- ja työkiireiden pukatessa päälle. On kuitenkin tärkeää muistaa rentoutua aina välillä, jottei uuvuta
itseään täysin. Stressi pysyy hallinnassa, kun jättää kalenteriin vapaata tilaa jonkin
kivan tekemiseen. Hermojaan voi käydä lepuuttamassa esimerkiksi osakunnallamme Liisankadulla. Mikäpä rentouttaisi paremmin kuin mukavien osakuntatuttujen seura?
Iloista ja värikästä syksyä!
Annika
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Kuraa ttorin palsta

Kuraattorin palsta
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U

usi osakuntasyksy on alkamassa ja itsekin yritän aktiivisesti päivittää
osakuntatietouttani ja tutustua nykyiseen osakuntaelämään kuraattorin
virkani alkutaipaleella. Aikaisemmista osakuntakokemuksista on toki hyötyä,
mutta en voi aina tukeutua “silloin viime vuosituhannella ollessani osakunnassa…” -tyyppisiin lausahduksiin. On tärkeää, että osakunta muuttuu ja
kehittyy aktiiviensa mukana, toki perinteitä unohtamatta.
Toivotan erityisesti uudet fuksit lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan Karjalaisen Osakunnan toimintaan, saamaan uusia kokemuksia ja hyviä ystäviä.
Omaa opiskeluaikaista osakuntatoimintaan osallistumistani muistellessa koen
erityisen tärkeänä pari asiaa. Osakunta on poikkitieteellinen järjestö ja
on mielenkiintoista päästä tutustumaan eri alojen opiskelijoihin vastapainona oman alan opiskelijoille, joita muutenkin tapaa opiskelupaikoilla
päivittäin; yhtään väheksymättä oman ammattikunnan kollegiaalista ilmapiiriä.
Toisena tärkeänä asiana koen maakunnallisuuden. Pohjois-Karjalasta
pääkaupunkiseudulle muuttaneena on mukava tavata ihmisiä, joilla on samanlainen kulttuuritausta. Osakunnassa pääsee tutustumaan kotimaakuntaansa
uusista näkökulmista, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi Pohjois-Karjalassa
asuessaan. Kuinka moni on kotimaakunnassa asuessaan esimerkiksi pelannut kyykkää aktiivisesti, tutustunut karjalaiseen ruoka- ja lauluperinteeseen
niin syvällisesti kuin Praasniekoissa tai kiertänyt tutustumassa kotimaakunnan
nähtävyyksiin niin perusteellisesti kuin Osakunnan kesä- ja maakuntaretkillä.
Tuleva vuosi on merkittävä Karjalaisen Osakunnan historiassa 100-vuotisjuhlineen. Olkaamme iloisia siitä, että saamme kokea tämän merkittävän
juhlavuoden Osakunnan aktiivijäseninä. Eri osakuntalaisten, niin nykyisten
jäsenten kuin seniorien, arvokas työpanos huipentuu ensi helmikuussa
vietettäviin vuosijuhliin ja muihin juhlavuoden tapahtumiin. Juhlahumussa
ei tietystikään pidä unohtaa syksyn lukuisia, leppoisia osakuntatapahtumia.
Hyvää alkanutta osakuntasyksyä kaikille!
Olli-Pekka Lehikoinen
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Osakuntalaisia...

Tasa-arvoa osakuntaan
sakuntalaisia vuosien varrelta - sarjassa on vuorossa osakuntauransa 1950-luvulla
aloittanut eduskunnan entinen oikeusasiamies Pirkko K. Koskinen.

Huolimatta siitä, että Pirkko oli kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingissä, hän päätti liittyä
Karjalaiseen Osakuntaan - juuret olivat äidin puolelta maakunnan mullissa. Vaikka Pirkko
ei entuudestaan osakuntalaisia tuntenutkaan, oli hän pian kuin kala vedessä murteella
puhuvien
karjalaisnuorten keskellä. Tutustumista vauhditti se, että fuksit eivät tuolloin saaneet
osakuntanauhaa itsestään selvästi itsenäisyyspäivänä, vaan sen eteen oli nähtävä hieman
vaivaa. Samalla tuli tutustuttua mukavasti muihin osakuntalaisiin.
Osakunnan hengetär

V

ielä 1950-luvulla yhteydet maakuntaan olivat heikot ja osakunta tuttuine ihmisineen
opiskelijoille kuin toinen koti. Kodin tuntua lisäsi osakunnalla asuva emännöitsijä
Mari.
Kirjoitussarjan tarkkaavaisimmat seuraajat muistavat jo Sakari ja Lea Timosen (1930-luku)
haastattelusta tutun emännöitsijän. Myös Pirkko muistelee Maria lämmöllä.
- Osakunnan oma sali Uudella oli vuosijuhlien aikaan aivan täyteen ahdettu. En vieläkään
oikein ymmärrä, miten Mari selvisi apulaisineen siinä lilliputtikeittiössä sadan henkilön
ruuista.
Selkeyden vuoksi mainittakoon, että emännöitsijä toki välillä vaihtui, mutta osakuntalaisten kesken nimi pysyi samana vuosikymmenestä toiseen. Emännöitsijä instituutio tuli
tiensä päähän vasta vuonna 1984 silloisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle.
Taannoiset bileolosuhteet saavat varmasti monen nykyosakuntalaisen huokaamaan
muuten puutteellisista ajoista huolimatta kateudesta. Liisankadun osakuntatiloissa ei
passaa mesota iltakymmenen jälkeen, olivatpa bileet sitten miten vauhdikkaat hyvänsä.
Jatkoille on armotta lähdettävä jonnekin muualle.
- Osakuntatalosta ei tarvinnut kesken juhlien vaihtaa paikkaa, vaan ne juhlat jatkuivatkin
tiessä miten pitkälle. Eihän sieltä tarvinnut ihmisten lähteä pois kun suunnilleen aamulla
kierimällä, hykertelee Pirkko vanhoja muistellessaan.
Tasa-arvo ja osakunta

O

sakunnassa naisten rooli oli pitkään passiivinen ja perinteisten roolimallien
mukainen, eikä ilmapiiri aina muuntyyppisiin mahdollisuuksiin kannustanutkaan.
Teema on kiinnostava, sillä Pirkko on tullut tunnetuksi nimenomaan tasa-arvoasioiden
parissa tekemästään työstä.
- Oli niitä (sovinistisia ennakkoluuloja) osakunnassakin. Selkeimmin muistan sen, kun
olin ehdolla talousvaliokuntaan ja oltiin lujasti sitä mieltä, ettei talousvaliokuntaan voida
valita naisia, eikä sinne siis voida valita Pirkkoakaan. Piste.
Pirkko ei epämiellyttävästä episodista säikähtänyt ja aikanaan hänet valittiin osakunnan sekä
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ensimmäiseksi
naispuoliseksi
kuraattoriksi että
inspehtoriksi.
- Paukutin nuijaa
sillä tavalla, että
se oli kuulemma
pelottavaa. Kokoukset sujuivat
aika
nopeasti,
muistelee Pirkko.
Nainen opiskelijana ei ollut
1950-luvulle tul- Osakunnan entinen inspehtori ja kuraattori Pirkko
taessa likimain- K. Koskinen vuoden 1979 vuosijuhlissa ottamassa
kaan samanlainen vastaan vanhaa seniorikannua.
kummajainen kuin
viime vuosisadan alussa.
- Sodanjälkeinen sukupolvi oli kyllä jo aika hyvin kasvanut siihen ajatukseen, että
tässähän voi jukolauta joutua itse elättämään itsensä. Eli kyllä meistä aika moni otti
opintonsa oikein tosissaan.
- Muistan riidelleeni joidenkin opiskelukavereiden kanssa siitä, että miksi naisille maksetaan pienempi palkka kuin miehille. Minulle se ei ollut ollenkaan itsestään selvää,
toisin kuin monille miespuolisille ylioppilaille.
Myöhemmin haastateltavamme on nostanut tasa-arvoasioita pöydälle myös laajemmissa yhteyksissä. Monien mieleen on varmasti jäänyt Pirkon raudanluja rooli Veikkauksen entisen pääjohtajan, Matti Ahteen, työpaikkakähmintöjen selvittelyssä.
Siltana vanhan ja uuden välillä

S

ota-ajan jälkeen syntyneiden sukupolvien aloitellessa opintojaan 1970-luvulla perinteet eivät olleet kunniassaan ja osakuntaelämä muutenkin hiljaisemmalla vaihteella. Myöhemmin 1980-luvulla Pirkon palattua kehiin inspehtorina osakunnan rikas
juhlaperinne alkoi kiinnostaa entistä enemmän.
- Sen jälkeen kun minusta tuli inspehtori, niin haluttiin hyvin paljon palata niihin vanhoihin muotoihin vaikeampien aikojen jälkeen. Haluttiin, että juhlissa oli vanhat tanssit ja vuosijuhlaesitelmä sekä tietyt puheet.
1980-luvulta ollaan tultu jo kaksi vuosikymmentä - millaisena vanha inspehtori mahtaakaan nähdä osakunnan nykyisen “markkinaraon”?.
- Kyllä se on se ystäväpiiri, että sulla on tiettyjä, suurin piirtein tuttuja ihmisiä. Ne on
“mun ihmisiäni” ja luulen, et tämä on se osakunnan juttu.
Anu Heikkilä
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K

esää ei tänä vuonna näytä tulevan lainkaan. Aamu toisensa jälkeen on niin
kylmä, että kun lähtee puoli kahdeksalta pyöräilemään kohti keskustaa,
täytyy pitää takki visusti päällä. Iltapäivisin sentään voi toisinaan polkea kotiin
T-paidassa, mutta muiden ruumiinosien kuin käsivarsien ja niskan ruskettumisesta ei ole toivoakaan.
Jostain kesä kuitenkin näkyy. Joka maanantai töihin tullessa paikalla on yksi tai
kaksi ihmistä vähemmän kuin edellisellä viikolla. Yksi lähettää kortin sukulaistensa
luota Sloveniasta, toinen viettää aikaa lastensa kanssa kotona päiväkodin ollessa
suljettuna, kolmas asuu mökillään käytännössä koko kesän. Lopulta heinäkuun
viimeisellä viikolla paikalla ei ole enää ketään muuta kuin kesäharjoittelija sekä
maaliskuussa työt aloittanut uusi sijainen, jolle ei ole vielä kertynyt lomaa
kuin muutama päivä. Ja minä, joka en voi olla lomalla yhtä aikaa yksikkömme
toisen ATK-ihmisen kanssa - hänellä vanhempana työntekijänä on oikeus valita
työaikansa ensin, ja hän on jo aikaisin keväällä ilmoittanut olevansa lomalla ne
klassiset viisi viikkoa juhannuksesta eteenpäin. No, minulle se ei voisi paremmin
sopia. Istun lämpimässä, mukavassa toimistohuoneessa sateen ropistessa ikkunaan päivä toisensa jälkeen ja vahdin tietokantaa, joka ei näin hiljaisimpaan
kesäaikaan tarvitse apuani mihinkään vaan sallii tietokonelehtien lukemisen
kaikessa rauhassa. Ja heinäkuun toiseksi viimeisenä päivänä, kun istun työpöytäni
ääressä junalippu taskussa ja pakattu matkalaukku pöydän alla, tulee isältäni tekstiviesti: “’Ensimmäiset herkkutatit tuotiin myyntiin keskiviikkona’ (Karjalainen).”
Hihii, arvasinhan minä. Jälleen kerran täydellinen ajoitus kesälomalle!

Vapaa-aika

Elämäni metsässä

Kotiseudulla Pohjois-Karjalassa käymisessä parasta on vanhempieni näkeminen,
heitä kun nykyään tapaan ainoastaan pari kertaa vuodessa. Loppukesään tai
alkusyksyyn ajoittuva kesäloma on kuitenkin tässä suhteessa aavistuksen verran
epäreilu: äitiäni ehdin tällöin näkemään ehkä muutaman tunnin ajan aamuin
illoin. Heti aamupalan jälkeen vedämme isäni ja ehkä pikkusiskoni kanssa kumisaappaat jalkaan ja hirvikärpäsenpitävät hatut tai huivit päähän, pakkaamme
auton takakontin täyteen ämpäreitä, koreja, poimureita ja sieniveitsiä ja huristamme tiehemme. Ehkä tiheään kuusikkoon, jossa juuri nyt pitäisi kuusenherkkutattien olla nousemassa. Ehkä sammaleiseen pohjoisrinteeseen, jossa on vaikea
kävellä liukastumatta mustikoihin. Tai ehkä sille epätodennäköiselle jäkälää kasvavalle männikköharjanteelle, jolta jostain käsittämättömästä syystä on joka ikinen
vuosi löytynyt kantarelleja, vaikka sienikirjojen mukaan sellaisessa paikassa ei
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ainakaan mitään kantarelleja pitäisi kasvaa.
Vielä kymmenen vuotta sitten minua oli
vaikea saada mukaan marjastamaan tai
sienestämään, vaikka marjoja kului
perheessämme paljon kaikkien lasten asuessa
vielä kotona ja marjastusapua olisi oikeasti
tarvittu. Ilmeisesti koin herätyksen vasta betoniviidakkoaikana Helsingissä. Sienistä se
oikeastaan alkoi: kanervaista mäntykangasta
oli mukava kävellä, kun jalat olivat vuoden
ajan tottuneet pelkkään asvalttiin ja betoniin,
ja jos jostain puun juuresta sattui vielä löytymään ystävällisen näköinen, pyöreä,
kiinteä ja metsäntuoksuinen tatti, niin sitä parempi. Vähitellen sitten mielenkiinto
laajeni tarkoitushakuisempaan suuntaan, eli jyrkälle etelärinteelle tasapainoilemaan
poimurin ja puolukkämpärin kanssa tai hyttysten ja hirvien asuttamalle suolle
hyppimään mättäältä toiselle kullankeltaisten lakkojen perässä. Ja nyt ollaan jo siinä
pisteessä, että muutaman viime vuoden ajan olen aktiivisesti pyrkinyt ajoittamaan
kesälomani nimenomaan elo-syyskuulle, koska silloin Suomen luonto on muinaisen
metsästäjä-keräilijän näkökulmasta katsottuna monipuolisimmillaan.
Isäni on tässä suhteessa todellinen aarre. Hän on kiertänyt samoja metsiä yli
kaksikymmentä vuotta ja tietää tarkkaan, mistä millaisenakin kesänä kannattaa
lähteä etsimään puolukoita ja mistä haaparouskuja. Tosin yllätyksiltä tietenkään ei
voi välttyä: tämän kesän ensimmäisen virallisen mustikkareissun tuloksena ei ollut
ensimmäistäkään mustikkaa vaan sen sijaan kymmenkunta litraa vadelmia, kun
taas kesän paras mustikkapaikka löytyikin viileydestä ja sateista huolimatta yllättäen
myöhemmin keskeltä läpimärkää suota. Joka tapauksessa auttaa huomattavasti, kun
tiedossa on muutama lupaava erityyppinen metsä - yleensä sieltä löytyy joka tapauksessa aina jotain. Eikä tämä isäni kehuminen tarkoita metsässä viihtymättömän äitini
väheksymistä: siisti pakasterasiavarasto ja tilava pakastin takaavat sen, että saaliista on
iloa vielä keräämisen jälkeenkin, ja myös viidentoista kilon tattilastin puhdistaminen
ja kokoon keittäminen on huomattavasti mukavampaa, kun sitä tekemässä on useampi ihminen.
Kaupalliselta kannalta en ole marjastusta tai sienestystä toistaiseksi ajatellut. Osittain
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Sitä paitsi urbanisoituneita työkavereita on loman jälkeen mukava kiusata autenttisilla metsätarinoilla. Mitäs siinä on ihmettelemistä, jos metsästä löytyy isäni
kumisaappaan jälkeä suuremmat karhun jäljet? Karhuillehan suomalainen metsä
antimineen on aina kuulunut, ja jos sinne joku ihminen haluaa tulla vetämään
välistä, niin kyllä on silloin ihmisen vastuulla pitää riittävästi ääntä ja varautua tarvittaessa perääntymään hitaasti takavasemmalle. Metsässä ollaan metsän ehdoilla ja
otetaan mitä annetaan, siinähän sen viehätys on.
Tämän vuoden osalta alkaa pahasti vaikuttaa siltä, että keräilytalouden aika on ohi.
Puolukkareissun periaatteessa voisi vielä jonain viikonloppuna ehtiä tekemäänkin,
mutta ongelmaksi alkaa vähitellen muodostua säilytystilan puute - herkkutatteja
tuli loppujen lopuksi niin vähän, että niille olisi melkein voinut antaa nimet, mutta
siitä huolimatta pakastin oli loman jälkeen niin täynnä, että viimeiset mustikat olisi
äitini sanoin pitänyt melkeinpä ampua sisään hernepyssyllä, ja kellarin tai kylmiön
puuttuminen estää puolukoiden suurimittaisen säilyttämisen survoksena. Ehdottomia vaatimuksia tulevalle “aikuisten ihmisten asunnolle” ovat siis kunnon kellaritilat, jotka mahdollistavat paitsi puolukkasurvoksen tekemisen, myös kunnollisen
mehun- ja hillonkeiton sekä sienien suolaamisen!

Vapaa-aika

syynä on se, että koska en vielä ole laajentanut harrastustani Helsingin suuntaan,
kesäloma on oikeastaan ainoa mahdollinen aika metsässä vietettäväksi, ja opiskelijana ja aloittelevana valtion virkamiehenä minulla ei vielä ole liiemmälti lomia
ollut - tämänvuotinen kaksi viikkoa oli itse asiassa pisin kesälomani viiteen vuoteen. Ja toisaalta marjastaminen ja sienestäminen eivät ole minulle ensisijaisesti
elannon hankkimista vaan enemmänkin terapiaa. Toki on ihanaa, kun pimeänä talviaamuna töihin laittautuessaan voi piristää itseään marjarahkalla, jonka marjat ovat
taatusti puhtaasta suomalaisesta luonnosta rakkaudella poimittuja, mutta yleisen
jaksamisen kannalta vähintään yhtä suuri merkitys on sillä, että tietää kerran vuodessa pääsevänsä pariksi viikoksi luontoon. En tiedä, olisiko varsinainen eräelämä
minua varten - illalla on kuitenkin mukava päästä saunaan ja sen jälkeen pehmeään
sänkyyn puhtaiden lakanoiden väliin - mutta Helsinki vaatii kyllä vastapainonsa.

Mutta joka tapauksessa tällä marja- ja sienimäärällä pitäisi pärjätä talven yli,
varsinkin yhdistettynä elokuun kahden ensimmäisen viikon tuomaan suomalaiseen
metsäenergiaan (eikä hirvikärpäsiäkään tarttunut mukaan kuin yksi). Ja enäähän
tässä on kahdeksan kuukautta parhaaseen korvasienisesonkiin...
Anna Dannenberg

9

Pieni puukello 3-2004

Vapaa-aika

Kun vapaa-aikaa on liikaa
Kukapa ei olisi haaveillut kiireiden keskellä ajasta, jolloin saisi vain löhötä kotona
ja olla tekemättä mitään? Haavekuva tuollaisesta laiskotteluhetkestä tuntuu
niin houkuttelevalta, että se antaa voimaa painaa pitkää päivää ja auttaa jaksamaan stressin keskellä. Ihmisillä on tuollaisia haavehetkiä, vapaa-aikaa, kullakin
enemmän tai vähemmän. Jotkut sanovat tarvitsevansa lepohetken vähintään
kerran päivässä, kun taas joillekin uskalikoille riittää pari hermolomapäivää kuukaudessa.
Itse olen aina ollut niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat pienen lepohetken päivittäin.
Pääasia ei ole, mitä tuona lepohetkenä tekee vai tekeekö ylipäänsä mitään. Pääasia
on se, että silloin voi rentoutua ja heittää kaikki huolet kotioven ulkopuolelle. Jos
en ehdi pitämään päivittäisiä lepotaukojani, stressaannun suunnattomasti (ja sitä
tapahtuu nykyisin usein!).
Mutta entä jos tilanne kääntyykin päälaelleen? Mitä käy sitten, kun ihmisellä
onkin pelkästään vapaa-aikaa eikä hänen tarvitse tehdä yhtään mitään stressaavaa? Epäilen vahvasti, että vapaa-ajan tuottama nautinto loppuu siihen paikkaan.
Minulla on tästä myös todisteita. Olin nimittäin epäonnistuneen kesätyönhaun
seurauksena käytännössä tyhjänpanttina alkukesän, ja tuona aikana pääsin
nauttimaan rajattomasta vapaa-ajasta. Alussa, hektisen kevään jälkeen, ajatus
luppokesästä tuntui suunnattoman ihanalta. Minulla oli paljon suunnitelmia siitä,
mitä kaikkea haluaisin tehdä: lukisin kasapäin romaaneja, loikoilisin auringossa,
kävisin lukuisilla piknikeillä, viettäisin aikaa mökillä, liikkuisin paljon ja tapailisin
jatkuvasti ystäviäni. Ensimmäiset lomapäivät tuntuivatkin taivaallisilta, mutta
sitten alkoi alamäki. Kävi niin, että aloin pikku hiljaa kyllästyä nenä kirjassa kiinni
istumiseen. Auringonpalvonnasta ja piknikeistä sekä mökkeilystä teki selvää jatkuva sade. Koska olin päättänyt matkustaa lomallani vanhempieni luokse, en
tietenkään voinut harrastaa liikuntaakaan (jos lenkkeilyä ei oteta lukuun). Mitä
kavereiden tapaamiseen tuli, he jäivät tietenkin Helsinkiin. Lukioaikaiset ystäväni
olivat taas töissä, ja ehtivät nähdä minua vain iltaisin - jos siis jaksoivat.
Tästä kaikesta seurasi se, että olin tylsistynyt lähes kuoliaaksi jo toisen lomaviikon lopulla. Pahin oli kuitenkin vielä edessä. Tylsistymistä seurasi turtuneisuus
(en jaksa tehdä mitään!) ja lopulta passivoituminen (en haluakaan tehdä mitään!).
Muutaman lomaviikon jälkeen olisin antanut mitä vain, jos olisin saanut tehdä
töitä tai vaikka opiskella. Mikään vapaa-aikaan liittyvä ei tuntunut enää ihanalta.
Totta puhuen en osannut enää rentoutuakaan. Aloin nyt yllättäen stressata sen
takia, ettei minun tarvinnut tehdä mitään(!).
Kun sitten aloitin kesätyöt heinäkuussa, olin pelkästään iloinen. Oli kerrankin
ihanaa päästä pois lomalta! Vaikkei työni ollutkaan mikään universumin kiin-
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Mitä me siis tästä opimme? Ainakin sen, että vaikka töissä tai koulussa olisi
stressaavaa, on elämä silti hauskempaa verrattuna pelkän vapaa-ajan täyttämään
elämään. Arvatenkin joku alkaa väittää vastaan tässä asiassa, mutta minä olen
vakuuttunut. Osaan tästä lähtien arvostaa tylsiä kursseja ja rasittavaa työtäni, koska
tiedän sentään saavani siellä aikaiseksi jotain konkreettista. Haluan edelleen varata
osan viikostani löhöilyyn ja rakkaille harrastuksilleni, mutta nyt ymmärrän, etten
jaksaisi perustaa koko elämääni vain niiden varaan.
Näin lopuksi on hyvä todeta: vapaa-aika on ihana lisä elämään, kunhan sitä ei vain
ole liikaa.
Annika Jaatinen

Gallupin tulokset

nostavin, oli silti ihanaa lähteä aamuisin töihin ja tulla illalla uupuneena kotiin.
Tärkeintä oli tuntea, että sai jotain hyödyllistä aikaiseksi - jos ei muuta, niin tienasi
ainakin rahaa. Ironista kyllä, muutaman työviikon jälkeen aloin innostua uudelleen
myös vapaa-ajasta.
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Ortodoksit

Pohjois-Karjalan ortodoksit
lautamiehinä Ruotsin vallan
aikana, osa 2

12

Suur-Liperin ortodoksien sosiaalinen status

T

aipaleen ortodoksien muodostama etnis-uskonnollinen vähemmistö ei ollut
mitenkään pieni, mutta se oli alueellisesti jonkin verran hajanainen.
Vähemmistöksi Liperin ja Polvijärven ortodoksinen väestö on jäänyt 1600-luvun
laajojen muuttoliikkeiden seurauksena. Stolbovan rauhassa 1617 Ruotsi sai
Venäjältä Käkisalmen läänin, johon nämäkin alueet kuuluivat. Vanha karjalainen,
uskonnoltaan ortodoksinen ja Venäjää kohtaan lojaalisuutta tuntenut väestö
pakeni Pohjois-Karjalastakin suurimmaksi osaksi pois vuosisadan mittaan uusien
vallanpitäjien harjoittaman uskonnollisen ja taloudellisen sorron takia. Tilalle tuli
pääasiassa savolaisperäisiä muuttajia muualta Itä-Suomesta. Karjalaisia jäi jonkin
verran saarekkeiksi uuden valtaväestön keskuuteen. Merkittävimmät tällaiset saarekkeet olivat juuri Liperin suurpitäjässä sekä Ilomantsin itäosissa.
Ei ole selvillä, mitkä syyt saivat juuri Liperin ja Polvijärven ortodokseja jäämään
vanhoille sijoilleen niinkin suurena joukkona kuin tapahtui. Varteenotettavaksi
vaihtoehdoksi Pekka Hakamies esittää sitä, että 1600-luvulle tultaessa kar-jalaiset
olivat Taipaleen ja Sotkuman kylissä
ehtineet hankkia käyttöönsä niin
hyvät viljelysmaat, ettei niitä raaskittu jättää edes sorron alaisina.
Veijo Saloheimo on Laatokan
Karjalan asutusta tutkiessaan todennut yhteyden varallisuuden ja
entisillä asuinsijoilla pysymisen
välillä. Tämän perusteella voidaan
olettaa, että Liperiin jäi erityisen
paljon sellaisia karja-laisia, joille oli
karttunut varallisuutta ja nimenomaan hyviä peltoja.

Vanhoista verotustiedoista (vuoden
1681 arvioluettelo ja Liperin verollepano 1739; Veijo Saloheimon
antamien tietojen mukaan) näkyy,
että nimenomaan Sotkumassa on
ollut ainakin numerollinen ero
luterilaisten ja ortodoksien varalLiperin evankelis-luterilainen lisuudessa. Sotkumassa on kaikkien talojen arvioruplamäärä ollut
kirkko
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keskimäärin 2,33 ja ortodoksitalojen keskimäärin 2,75. Vuonna 1739 suhde on
säilynyt suunnilleen samanlaisena, kaikkien keskiarvo on 0,68 ja ortodoksien 0,81.
Verotustiedot ovat tietenkin olleet summittaisia, mutta niitä voinee pitää oikeansuuntaisina, semminkin kun usea asiakirja antaa yhtäpitävän kuvan varallisuussuhteista.
Liperi on vanhastaan ollut leipäpitäjän maineessa, ja 1700-luvulta lähtien näkyy
mainintoja, joiden mukaan ortodokseilla olisi hallussaan seudun parhaat viljelysmaat. Piispa Petrus Bång totesi vastauksessaan Narvan kenraalikuvernöörille
1600-luvun lopulla ortodoksien olevan varakkaampia kuin luterilaisten. Kiihkeä
luterilainen kirkonmies Martin Lång arveli vuonna 1726, että ortodokseja saataisiin
vieroitetuksi “epäjumalankuvien palvonnasta” uhkaamalla maiden menettämisellä
luterilaisille, jolloin nämä mieluummin luopuisivat vanhoista tavoista kuin
jättäisivät vahvat tilansa. Myös A. H. Winter piti vuoden 1796 katsauksessaan
Pohjois-Karjalan ortodokseja yleensä luterilaisia vauraampina; ei ole tosin aivan
selvää, tarkoittiko hän Ilomantsin vai Liperin väestöä vai molempia. Yksi syy vaurauteen oli kaupankäynnissä, johon ortodokseilla oli hänen mukaan tapojensa
ja venäläiskosketustensa ansiosta hyvät mahdollisuudet. Toinen syy oli se, että
alueen vanhimpina asukkaina ortodoksit olivat saaneet haltuunsa parhaat maatilat. Juuri viimeksi mainittu on saattanut erityisesti liittyä Liperiin, joka on ollut
vahva maatalouspitäjä syrjäiseen ja korpiseen Ilomantsiin verrattuna. Tälläkin
vuosisadalla on ollut vallalla käsitys, että ortodokseilla oli erityisen hyvät viljelysmaat ja vauraat talot. Muun muassa Viinijärvi eli entinen Taipale on ollut hyvistä
pelloistaan tunnettua vilja-aluetta, jossa viljan loppumista kesken talven pidettiin
talon häpeänä.
Käsitys Taipaleen ortodoksien suhteellisesta vauraudesta ja hyvinvoinnista
ympäristöönsä verrattuna saa tukea vanhoista väestötiedoista. Taipaleen seurakunnan väestön keskimääräinen elinikä näyttää olleen jonkin verran korkempi
kuin ympäristön luterilaisissa seurakunnissa. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä
oli vuonna 1775 Taipaleessa 5,9 %, kun se samaan aikaan oli Liperin luterilaisessa seurakunnassa vain 2,4 %. Taipaleen seurakunnan väestönlisäys on ollut
koko ajan voimakasta ja vakaata, ja se eroaa edukseen luterilaisen ympäristön
väestökehityksestä. Väkilukutilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että Taipaleessa

Ortodoksit

Taipaleen ortodoksinen kirkko
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Ortodoksit

on eletty suhteellisen hyvin ja pitkään. Suhteellisen vaurauden syynä voi olla paitsi
tilojen sijainti parhailla viljelysmailla, mihin eräät 1700-luvun kirjoittajat viittaavat,
myös tilojen suhteellisen suuri koko. Taipaleen kylässä tilojen keskikoko manttaaliluvun mukaan jaoteltuna on vuonna 1855 ollut 0,17 ja koko Liperissä 0,13.
Ortodoksit ovat valtaosaltaan olleet juuri talollisia. Vuonna 1810 Liperin, Polvijärven
ja Kuusjärven koko maatalousväestöstä oli talollisia 33,7 % ja vuonna 1850 enää
vain 22,3 %. Alueen ortodokseista sen sijaan oli talollisia 1800-luvun alkupuolella
noin 70 % ja vuosisadan puolivälissä noin 67 %. Luterilaisista on ollut talollisia vastaavasti keskimääräistä vähemmän, joten ortodoksi- ja luterilaisväestö ovat selvästi
eronneet toisistaan sosioekonomiselta rakenteeltaan, ja ortodoksit ovat kyenneet
säilyttämään sosiaalisen asemansa luterilaisia paremmin 1800-luvulla. Enemmistö
luterilaisista oli 1800-luvun puolenvälin jälkeen tilatonta väkeä, sen sijaan ortodoksit olivat enimmäkseen tilallisia.
Toissa vuosisadan vaihteessa ja 1900-luvun alkupuolella useat luterilaiset ovat
pitäneet itseään ortodokseja valistuneempina ja kansallisesti parempina suomalaisina. Aiemmin arvostussuhteet lienevät olleet päinvastaiset. Alunperin ortodoksit
ovat olleet pitäjän vaurain ja sen myötä luultavasti sosiaaliselta statukseltaan
korkein väestönosa. Savosta päin tulleet uudisasukkaat eivät 1600-luvulla olleet
mitään kunnianarvoisia maanviljelijöitä ja elinkeinonharjoittajia, vaan paremminkin
veroja, sotaväenottoja ja oikeuttakin paenneita karkureita, joita kantaväestö saattoi
halveksua. Ortodoksien vahvasta sosiaalisesta asemasta Liperissä 1600-luvun
jälkipuoliskolla kertonee se, että heitä oli epäilyttävästä poliittis-uskonnollisesta
taustastaan huolimatta runsaasti lautamiehinä käräjillä, jopa runsaammin kuin
luterilaisia.
Erot ovat tasaantuneet aikaa myöten olojen rauhoituttua ja asutuksen vakiinnuttua, mutta näyttää siltä, että varakkaat ortodoksitalolliset olivat vielä 1800-luvullakin jonkinlainen sosiaaliselta statukseltaan korkea ryhmä paikkakunnalla. Näin on
voinut olla nimenomaan niissä kylissä, Taipaleella ja Sotkumassa, joissa huomattava osa asukkaista oli ortodokseja. On luultavaa, että viiteryhmä, johon ihmiset
ovat itseään suhteuttaneet, on menneinä vuosisatoina ollut melko suppea, ehkä
vain kotikylän kokoinen. Siinä mittakaavassa ortodoksit ovat voineet pitää
itseään sosiaalisesti korkeassa asemassa olevana ryhmänä, vaikka laajemmassa mittakaavassa luterilaisilla onkin ollut valtakunnan hallinnon ja virallisen uskonnon tuki
lukumääräisen enemmistöasemansa lisäksi.
Janne Waris
Lähteet
Hakamies, Pekka: 1993, Venäjän-Taipaleelta Viinijärvelle, Erään karjalaisryhmän
identiteetistä ja assimilaatiosta. SKS, Helsinki.
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Olin jo hyvän aikaa sitten ylittänyt täysi-ikäisyyden rajapyykin ennen kuin yliopisto-opiskelujen aloittaminen sai minut muuttamaan pois kunnasta, jossa olin
siihen saakka varttunut ja käynyt kaikki kouluni. Elin Liperissä tyytyväisenä,
enkä suuremmin hinkunut Helsinkiin. Oman alani houkuttelevaa kutsua vihdoin noudattaessani ajattelin viisaasti, että maiseman vaihto avartaisi maailmankuvaani ja saisi entisen kotipaikkakuntani tuntumaan pian pieneltä, vähän

Liperi

Liperiin mökkiytymisestä

Liperin kirkonkylä 1952
säälittävältäkin tuppukylältä suurkaupungin elämänmenoon verrattuna. Susirajalle jäivät sinnittelemään vain kohta jo ammatissa toimivat ja perhettä perustavat
ystäväni. Enhän ollut ainut, joka lähti. Asetuttuani Helsinkiin sain kuitenkin
kohdata jotain odotuksiini nähden päinvastaista; ennen niin käsittelemättömän
kokoisesta pääkaupunkiseudusta tuli pienyhteisöjen kokonaisuus ja ulkomaatkaan eivät enää olleet niin etäisiä. Itämeren ylitys suuntaan tai toiseen ei ole
sen kummempaa kuin ennen eväsretki lähimaastoon. Liperi sitä vastoin on
mielessäni kasvanut suuruuksiin ja olen saanut oppia entisestä kotiseudustani
monia hämmästyttäviä asioita.
Ensimmäinen yllätys tuli tutustuessani alani valtaosin syntyperältään
pääkaupunkiseutulaisiin opiskelijoihin. Olin varautunut, ettei kukaan paikallisista
tuntisi synnyinkuntaani Liperiä nimeltä ja sijainnilta saatikka sitten olisi siellä
käynyt. Ajattelin saavani edustaa villiä itää ja levittää mielikuvituksellisia tarinoita oudoista tavoistamme. Erehdyin. Useammallakin opiskelutoverillani on
kuitenkin jonkinlaisia sidoksia Liperiin. Parin tytön poikaystävän (!) sukujuuret
ovat Liperissä ja moni on kuluttanut siellä aikaansa mökkeillen. Yksi kertoi
viettäneensä kaikki lapsuuden kesänsä Liperissä ja toinen hehkutti talvista moottorikelkkaseikkailuaan; taannoisen kymppiuutisten loppukevennyksen mukaan
Liperissä harrastetaan kelkkailua tosin myös järven jäiden jo sulettua. Joku oli
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jopa onnistunut ostamaan itselleen kengät kirkonkylältä, mitä pidän jo saavutuksena
kauppojen varustelutason huomioon ottaen. Liperi ei siis ole ollut opiskelijatovereilleni vain läpikulkupaikka lomamatkalla, vaan tukikohta, josta käsin on sitten voitu
tehdä retkiä muuallekin Pohjois-Karjalaan. Nykyään pystyn jo hyvin samaistumaan
näihin kesäliperiläisiin; suku ja kesämökki ovat minullekin niitä tärkeitä yhteyksiä,
jotka saavat palaamaan Liperiin.
Toinen väärinkäsitykseni oli, että asuin Liperissä ollessani keskellä metsää. Kartaltakin katsoen huomaan, että kotiseutuni on vesistöjen saartamia peltoaukioita. Viljavainiot selittävät Liperin historiaa leipäpitäjänä. Edelleen Liperissä tehdään leipää niin
teollisesti kuin oman myllyn jauhoista kotona leipoen. Saaristolaiskuntaan mahtuu
toki mökkirantojen lisäksi myös eräretkille otollisia kukkuloita. Pärnävaaralla harjoittelevat suunnistajat ja ampumahiihtäjät sekä nuorten elämystoiminnan pioneerit.
Hahmottaakseni helpommin maantieteellisen Liperin ajattelen aina kolmeen taajamaan asutuksen mukaisesti jakaantunutta urheilua. Viinijärvi on pesäpallopaikkakunta,
Liperin kirkonkylällä pelataan lentopalloa sekä painitaan ja Ylämyllyn Paloaukealla,
entisessä varuskunnassa, on jalkapallon kotikenttä. Liperissä on siis olemassa havaittavaa liikettä, vaikka nukkuva kirkonkylä joskus antaa muuta ymmärtää. Osa liikunnasta piiloutuu maastoon; siellä vaeltaa tuo metsiemme mittaamattoman arvon
käsittänyt luonnossaliikkujakansa. Liikennettä lisää pendelöinti työ- ja harrastusmatkoilla Joensuu-Liperi välillä. Lentokenttäkin on puoliksi kunnan mailla, mikä mahdollistaa pikaisen poispääsyn lujaa ja kauas, jos siltä tuntuu. Liperin ohi voikin
huomaamattaan hurahtaa ja sieltä lähteminen on tehty helpoksi, mutta pysyvä
palaaminen ei ole niin yksinkertaista. Ulkoilmahenkiselle kesävieraalle ei Liperissä
tule tekemisen puutetta, mutta ansaitsijalle mielekkään työn löytäminen voi olla hankalampaa.
Liperi, tuo elämysten erämaa hyvien liikenneyhteyksien äärellä, ei ole yhtään
muita pohjoiskarjalaisia kuntia ihmeellisempi. Kunnassa ei ole mitään ainutlaatuista
nähtävyyttä tai matkailumagneettia millä mahtailla. Kunta ei ole edes leimautunut
kesätapahtumansa kautta, sen verran pienimuotoisina suvisoudut on pidetty. Liperin
kuva piirtyykin asukkaidensa mukaan. Liperiin on mukavaa laittaa mökki ja mökkiytyä
sinne niin, ettei kesäliperiläisten asiaa ajamaan vastavalittu mökkiläistoimikunta voi
äänisaalillaan juuri kehuskella. Onneksi Liperi sentään liikkuu ihmisissään ja ilma
vaihtuu, vaikkakin ehkä eri tavoin ja eri tempossa kuin Helsingissä. Tämän enempää
minun ei liene enää tarpeen entistä kotikuntaani mainostaa, mainitsen vain, mitä
otin laukkuuni viimeksi Liperistä lähtiessäni. Mieleen painettujen maisemien ja kotoa
saatujen eväiden lisäksi pakkasin mukaani vahakuorista edamia, jota saa enää vain
myllyn myymälästä. Tuttuja luomuleseitähän löytää ihan täältä Viikistä, lähiömarketin
hyllystä.
Veera Vestman, elintarviketieteiden yo
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Paljon on virrannut vettä Pielisjoessa sitten viime näkemän. Höyry on vain noussut
sulapaikoista, joissa itsepäinen virtaus on pitänyt veden sulana, vaikka ilma on ollut
kaksikinkymmentä astetta pakkasen puolella. Vesi virtaa ohi Pielisjoen linnan, ohi
Ilosaaren, Karjalantalon ja Kanavasaaren, jonka kärjessä Pielisjoelle pääsyä Aleksanteri II Suuren aikainen kaksipäinen kotka yhä vartioi kuin ilmoittaen kenen valtakunta tästä alkaa.
Itäsillan yli kulkee kiireisiä ihmisiä, he kiiruhtavat junalle tai linja-autoasemalle.
Kuinka paljon lähdön haikeutta ja kotiinpaluun riemua itäsilta onkaan nähnyt?
Arhippa Perttusen pronssipatsas katselee sokein silmin Karjalantalon pihalta
tätä nykyihmisten kiirehdintää ja kaksipäinen kotka näyttää kieltään vastavirtaan
pyrkijöille. Kuin Pielisjoki kuunaan virtaavat ihmiset etelää kohti. Ja höyry nousee
pakkasessa virtaavasta vedestä.
Vesi jatkaa kiertokulkuaan luonnossa. Vesi palaa tähän kohtaan aina uudestaan.
Nykyihmiset voivat hengittää samoja happimolekyylejä kuin Arhippa Perttunen
tai Aleksanteri II Suuri. Mutta
palaavatko ihmiset? Ja jos palaavat, niin millaisina? Palaavatko
lähteneitten jälkeläiset tänne
etsimään juuriaan? Kulkevatko
samat perintötekijät yhä uudelleen itäsillan yli lähteäkseen ja
taas palatakseen?

Pielisjoki

Pielisjoen arvoitus

Vastaako minulle Perttusen
pronssipatsas? Vai kaksipäinen
kotka, joka kantaa rintakilvessään
Suomen leijonaa? Ei. Luonto
vastaa hiljaisuudellaan, puut
lumen peitossa notkuen, joki
jääkuorensa alta kumisten, höyry
pyrkien kohti taivasta: “Vielä
koittaa kevät. Vielä virtaa Pielisjoki vapaana. Ja vielä kerran saa
ihminen pohtia Pielisjoen juoksua.”
Janne Waris
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Runoja

KAUHUT
Kerran kaikki kauhut nousi
tuolta suolta, sammalesta.
Nousi maasta maa-eliöt,
pitkäkaulaiset kurottui.
Huusivat nuo hukkuneetki,
unohdetut noin ulisi,
tuolta mustista mudista,
syöverin sydänvesistä.
Kuulin jo pihalle käyvän,
kotiani kolkuttavan,
availevan akkunoita,
saranoita sormeavan.
Enpä niitä toivottanu
tervetulleeksi tupahan.
Tapasin mä tapporaudan,
kirveen kouraisin käteeni.
Kohtasin mä kauhukansan
raivolla räjähtävällä.
Pisaroina permannolle
putosivat päät pahaiset.
Herätessä haamut haihtui,
aamunkoittohon katosi.
Luulin päässeeni pahasta,
yöstä jo ylentyneeni.
Näin mä päivyen pahaksi,
vaivat vaikeiksi valossa.
Paha on pimeän pelko,
pahempi on päivän pelko,
pelko haastavan häpeän,
kauhu kaiken kankeuden.
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Menin suolle, sammalelle,
kauhukansaa kutsumahan.
Laski päivä, kuu kohosi,
metsä häilyi hiljaisena.
Olin yksin, kaipaelin
pitkäkaulojen pitoihin.
Väinämöinen

Usein kysytään kylillä,
taikka kaupunkein kauduilla,
mistä maasta mie matkasin,
kusta kuljin kujallensa.
Meri nieli maan minulta,
alle aaltojen syvien.
Kalat kutee kallioilla,
levät korvessa kohoaa,
laivat laaksoja ylittää,
kalanverkot kukkuloita.
Valkovuoret valtavimmat;
niistäkin vain huimat huiput
pinnan yllä pilkottelee,
veden ollessa matalan.

Toki täälläkin elelen,
muiden vieraana majoitun,
puhun toista puheenpartta,
kieltä heimollein hapanta,
lajilleni laadutonta,
suuhuni sopimatonta,
mutta mielummin olisin
oman pellon pientarella,
kalan kallossa asua,
simpukoiden silmissäni.

Runoja

MERI NIELI MAAN
MINULTA

Väinämöinen

Mikä mies mie muka olen
ilman maatani, mokoma?
Pellossa on perimäni,
hiekassa on heimon henki,
kansan kanta kalliossa,
ikimahti maaperässä.
Siellä sielu on sukuni,
siellä turva on tapani,
siellä tantere taruni,
kieleni kotialue,
jossa jo kuha kutevi,
merikäärme matkoavi.
Oisi tulva mut tuhonnu,
hävittäny hyökyaalto.
Pala puuta mut pelasti
kohtalolle kovemmalle.
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Juorukello
Taannoisen huhun mukaan Puukelloon toivottiin juorukellopalstaa. Koska se
kuitenkin tuntui panettelevalta niistä, jotka tiesivät etukäteen joutuvansa mahdollisten juorujen uhriksi, toive palstasta haudattiin. Tämä on osin perusteltua.
Huhulla ja juorulla on nimittäin hienoinen sävyero ihmisten mielissä: huhulla
ei välttämättä ole mitään perää, kun taas juorulla useimmiten on. Huhulta voi
katkoa siivet, mutta juorulta ei. Juoru voi kiertää tuttujen kesken, mutta huhu
leviää hallitsemattomasti ja voi tyrehtyä itsekseen. Huhut ovat yleensä pahamaineisia, kun taas juorut ilkeitä. Pahamaineinen on helppo torjua humpuukina, kun
taas ilkeä pistää ennen kuin siihen ehtii reagoida.
Esittelen lyhyesti juoruja, jotka ovat muuttuneet juoruiksi huhuista. Huhuista,
joista kirjoittaja tavalla tai toisella on päässyt empiirisesti katkomaan siivet
joko itse tapahtumaan osallistumalla tai sivusta seuraamalla. Ensimmäinen kategoria edustaa juorujen aatelia vailla yksilöiviä parisuhdejuoruja: seksuaalisuuden
värittämät juorut. Niiden levittäjät edustavat juorua kierrättäessään useimmiten
voimakkaasti myös omaa asennettaan juorun sisältöä kohtaan. Onhan kyseessä
kuitenkin yksi elämän herkimmistä ja sielua koskettavimmista osa-alueista.
Toinen kategoria edustaa työelämän arkipäivää: organisaatioiden sisäistä juoruilua
ja epäuskottavien tosiasioiden itsepintaista kiertämistä organisaation jäsenten
välillä. Joissain tapauksissa nämä juorut voivat syöstä lupaavankin työntekijän
outoon positioon. Tätä juorun kroonista ja äärimmäistä muotoa voidaankin pitää
eräänlaisena väkivaltana. Tällä juorun muodolla on myös useammin kyynistävä ja
epämotivoiva vaikutus naiivimpaan kuulijaansa. Olkaa hyvät.
Seksuaalisia juoruja
Päärakennuksen patsaiden penikset ovat osoittautuneet keskiarvoa (16,2
cm) pienemmiksi.
Esiaviollisten suhteiden ei ole havaittu parantavan potenssia tai
lisääntymiskykyä
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Nysvämiesten on todettu loukkaantuvan kun pornokauppaan astuu nuori
nainen.
Miesten taipumus sotkuisuuteen korreloi positiivisesti seksuaalisen viriliteetin kanssa.
Miellyttävästi käyttäytyvät miehet on havaittu toiseen naiseen tai mieheen
rakastuneiksi.
n. 95 % heteromiehistä luulee muiden miesten pitävän yhden yön juttuja
hyväksyttävinä
n. 99,9% heteromiehistä ei hyväksy naisten yhden yön juttuja
Yliopistollisia ja tieteellisiä juoruja
HYY:n valiokunnissa on tavattu älyllistä elämää.
Noin 98% opiskelijoista jättää lukematta Yliopisto-lehden pääkirjoituksen
kun se on kirjoitettu ruotsin kielellä.
Useat humanistisen tiedekunnan tietotekniset välineet eivät toimi.
Taivaalla on havaittu outo valoilmiö auringon nousun aikoihin.
Opiskelijoiden on todettu omaavan alkoholigeenin useammin kuin perheellisten työssäkäyvien.
Tuntematon opiskelija tavattiin nukahtaneena tenttikirjansa äärestä filosofian lukusalista.
On löydetty alleeligeeni joka estää oppimasta tilastomatematiikkaa.
Kun musta juoru kirjoitetaan valkoiselle, tehdään juorulle samalla ääretöntä
vääryyttä: se muuttuu mehevää nautintoa ilmaisevasta intonaatiosta lakoniseksi
toteamiseksi. Lööpeissä käytetty tyyli pyrkiikin suureen epämääräisyyteen, jotta
lukija mielessään voi höystää lisää. Juorun sisältö itsessään ei välttämättä ole
vaarallinen, vaan sen merkitys jonka levittäjä ja vastaanottaja sille antavat.
Johtopäätöksenä todettakoon, että juoru on vaarallinen vain, kun pelkäämme
omaa mieltämme.
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Toiminnanohjaajalta

Toiminnanohjaajan palsta
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Kesä on mennyt helteineen (?) ja nyt
on edessä uudet kujeet. Kesän aikana
tapahtui pieni muutos - toiminnanohjaaja vaihtui. Virkaa hoitelen nykyisin
minä eli Liisa Multanen, toisen vuoden
liiketalousopiskelija Haaga Instituutista.
Kotoisin olen Tuupovaarasta ja olen
kiinnostunut kaikesta humpuukista.
Erityisesti olen ihan hulluna kaikkiin
kosmetiikkatuotteisiin ja kauniisiin tavaroihin, muun muassa kenkiin.
Tämän tärkeän tiedotuksen jälkeen
onkin syytä siirtyä tapahtumakalenteriin. Kesällä tapahtumia ei ollut
huimasti, mutta ne olivat sitäkin
mukavampia. Heinäkuussa kävimme
pienen, mutta pippurisen poppoon
kanssa kesäsaunassa Jollaksessa. Se
onkin aivan unelmapaikka saunomiselle, grillaamiselle ja yhdessäololle.
Heinäkuun lopussa kesäretki vei osakuntalaisemme Värtsilään, missä myös kuulemani mukaan nautittiin yhdessäolosta(?) ja kai jostain muustakin. Kesän päätteeksi
suuntasimme inspehtorimme Denniksen luo Järvenpäähän. Denniksen perhe oli
loihtinut uskomattoman herkullisen illallisen meille, mistä vielä kerran suurkiitos
heille!!
Syksystä lyhyesti, kaikille vielä muistutuksena tapahtumakalenteri seuraavalla
sivulla:
Tuoksukynttilärikasta syksyä kaikille,
RT. Liisa Multanen
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21.9. Osakunnan kokous klo 19
24.9. Kauden avajaiset
12.10. Osakunnan kokous klo 19
23.10. Sarvijuhlat
31.10. Piirakkatalkoot klo 12-17
5.11. Daamarit
9.11. Osakunnan kokous klo 19
13.11. Praasniekat
23.11. Vaalikokous
6.12. Itsenäisyyspäivä osakunnalla klo 12-14
14.12. Osakunnan kokous klo 19

Tapahtumakalenteri

Osakunnassa tapahtuu
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Karjalaisen Osakunnan
virkailijaluettelo 2004
Kuraattori:
Olli-Pekka Lehikoinen
Puntaritie 2 B 39
02230 Espoo
puh. 040-719 7695
09-4711 (työ)
olli-pekka.lehikoinen@quicknet.inet.fi

Varakuraattori:
Anna Dannenberg
Mäkelänrinne 5 A 83
00550 HELSINKI
puh. 09-8767267,
050-465 8179
anna.dannenberg@helsinki.fi

Sihteeri:
Terhi Tapaninen
Mäkelänrinne 5 A 87
00550 HELSINKI
puh. 050-526 0313
terhi.j.tapaninen@helsinki.fi

Talousvaliokunnan
puheenjohtaja:
Olavi Dannenberg
Mäkelänrinne 5 A 83
00550 HELSINKI
puh. 0400-941 070
olavi.dannenberg@helsinki.fi

Taloudenhoitaja:
Eelis Niemeläinen
Mäkelänrinne 5 A 85
00550 HELSINKI
puh. 050-539 8416
eelipoi@yahoo.com

Tiedotussihteeri:
Atte Waenerberg
Rautalammintie 3 C 709
00550 HELSINKI
puh. 050-329 0721
atte.waenerberg@helsinki.fi

Toiminnanohjaaja:
Liisa Multanen
Mäkelänrinne 5 A 15
00550 HELSINKI
puh. 040-5660 258
multanen.liisa@student.haaga.fi

Maakuntasihteeri:
Mikko Lehtonen
Väinö Auerin katu 13 D 87
00560 HELSINKI
mikko.lehtonen@helsinki.fi

Puukellon päätoimittaja:
Annika Jaatinen
Rautalammintie 3 C 811
00550 Helsinki
puh. 040-730 8391
annika.jaatinen@helsinki.fi

Fuksimajurit:
Julia Niemeläinen
Hietaniemenkatu 14 A 518
00100 HELSINKI
puh. 050-409 4545
j_ulle@hotmail.com

Kulttuurisihteerit:
Eija Peltonen
Maapadontie 5 F 122
00640 HELSINKI
puh. 050-493 5732
eija.peltonen@helsinki.fi

Puukellon toimitussihteeri:
Kalle Sissonen
Maapadontie 5 C 209
00640 HELSINKI
puh. 050-325 8526
kalle.sissonen@helsinki.fi

Salla Pulli
Hietaniemenkatu 14 A 219
00100 HELSINKI
puh. 050-410 4401
salla.pulli@helsinki.fi

Anu Koponen
Mäkelänrinne 5 A 86
00550 HELSINKI
puh. 050-365 6178
anu.koponen@helsinki.fi

Historioitsija:
Ilkka Pölönen
Mäkelänrinne 5 A 23
00550 HELSINKI
puh. 050-362 6968
ilkka.polonen@helsinki.fi

Kansainvälisten asioiden
sihteeri:
Liisa Multanen
ks. toiminnanohjaaja

Kappalainen:
Heidi Tikka
Sisarustentie 2 D 30
00430 HELSINKI
puh. 040-537 0742
heidi.tikka@helsinki.fi
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Arkiston- ja kirjastonhoitaja:
Ilkka Pölönen
ks. historioitsija

Kesäretkivastaava:
Janne Waris
Vaasankatu 8 B 16
00500 HELSINKI
puh. 040-724 2476
janne.waris@helsinki.fi

Ohjelmapäällikkö:
Mari Heinonmäki
Maapadontie 5 +??
00640 HELSINKI
puh. 040-733 1426
mari.heinonmaki@helsinki.fi

Liikunnanohjaaja:
Kalle Huttunen
Rautalammintie 3 C 805
00550 HELSINKI
puh. 050-430 4496
kalle.huttunen@helsinki.fi

Nettivastaava:
Jussi Litja
Rautalammintie 3C 809
00550 HELSINKI
puh. 040-709 0033
jmlitja2@cc.hut.fi

Asuntolavastaava (Vallila):
Anu Koponen
ks. kulttuurisihteeri

Asuntolavastaava (Patola):
Reetta Hyvärinen
Maapadontie 5 B 106
00640 HELSINKI
reetta.hyvarinen@helsinki.fi

Vuosijuhlamestari:
Minna Varpiola
Pohjoiskaari 12 B 26
00200 HELSINKI
puh. 0500-274 248
minna.varpiola@helsinki.fi

Laulunjohtaja:
Petri Savolainen
Mäkelänkatu 31 A 7
00550 HELSINKI
puh. 040-847 4123
petri.r.savolainen@helsinki.fi

Isäntä:
Heikki Ropponen
Maapadontie 5 F 323
00640 HELSINKI
puh. 050-321 9809
heikki.ropponen@helsinki.fi

Valokuvaajat:
Ilja Makkonen
Mäkelänrinne 5 A 87
00550 HELSINKI
puh. 050-592 4876
ilja.makkonen@hut.fi

Apuisännät:
Kalle Sissonen
ks. Puukellon toimitussihteeri
Eelis Niemeläinen
ks. taloudenhoitaja
Eero Ahtola
puh. 050-363 0810
eahtola@cc.hut.fi
Henri Autti
puh. 050-739 8393
hautti@cc.hut.fi
Atte Waenerberg
ks. tiedotussihteeri
Jussi Litja
ks. nettivastaava
Tuure Kiviranta
ks. valokuvaaja
Kalle Huttunen
ks. liikuntavastaava
Jukka Toivonen
puh. 050-412 1757
toivonen@mbnet.fi
Janne Palosuo
puh. 050-340 4035
janne.palosuo@helsinki.fi

Emäntä:
Laura Sutinen
Mäkelänrinne 5 A 82
00550 HELSINKI
laura.sutinen@helsinki.fi

Tuure Kiviranta
Rautalammintie 3 C 702
00550 HELSINKI
puh. 050-348 3229
tuure.kiviranta@helsinki.fi

Apuemännät:
Anne Romppanen
Anu Koponen
ks. kulttuurisihteeri
Veera Vestman
Annika Jaatinen
ks. Puukellon päätoimittaja
Riitta Meriala
Laura Onikki
puh. 050-3096 178
laura.onikki@helsinki.fi
Taneli Saastamoinen
puh. 050-530 3543
taneli.saastamoinen@helsinki.fi
Niina Kärkkäinen
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Deadline
14.11.2004

