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Heips!

Kevät on jo kovaa vauhtia rantautumassa 
Helsinkiin ja itse kukin alkaa odottaa 

kesälaitumille pääsyä. Näin tulevan loman 
kunniaksi, ehkä hieman menneen 
vuosijuhlahössötyksenkin takia, tämän lehden teemana on hömppä. 

Ei ole yksiselitteistä määritelmää sille, mitä hömppä on. Sen termin jokainen 
määrittelee taatusti itse! Yhdelle hömppä merkitsee Britney Spearsin musiik-
kia, toiselle harlekiinikirjoja ja kolmannelle taas hemmottelevia kauneuden-
hoitotuotteita. Se, mikä on yhden mielestä turhanpäiväistä hullutusta, voi 
olla toiselle erottamaton osa elämää. Hömppä elää eri muodoissaan kaikissa 
meissä.

Itselleni hömppä merkitsee elämän pieniä iloja. Se on höpsöjä tyttömäisiä 
juttuja, kuten meikkejä, hajuvesiä, hiusjuttuja, koruja, herkullisenvärisiä vaat-
teita, kenkiä ja etenkin laukkuja. Se on kevytmielisen viihteen kulutusta 
eli ajoittaista saippuasarjojen tuijotusta, purkkapopin kuuntelemista ja Cos-
mopolitanin tai rakkausromaanien lukemista. Se on hengailua kahviloissa 
kavereiden kanssa, shoppailukierroksia keskustan vilinässä tai köllöttelyä 
poikaystävän kainalossa. Hömppä on vähän kuin vapaa-aika: sitä on pakko 
olla elämässä sopivissa määrin. Uskon, että elämäni kävisi liian vakavaksi 
ilman hömppää.

Hömppä on jotain, mitä ei tarvitse ottaa vakavasti. Lienee selvää, ettemme 
kysyneet vakavissamme tämänkertaisessa gallupissamme ‘pitäisikö Karjala 
palauttaa’. Myöskään Karjalaisen Osakunnan toiminta ei ole aina vakavaa 
(ainakaan toivottavasti), mistä osoituksena olivat  muun muassa taannoiset 
venäläisteemaiset Herrapäivälliset.

Hömppämäistä tai ei, jälleen yksi lukukausi on vierähtänyt ja on aika kääntää 
katseet kesään. Osakunnalla on vielä muutama must-tapahtuma ennen 
lomien alkua. Esimerkkinä mainitkoon Yrjönpäivän perinteinen kaljaviesti. 
Lisäksi kannattaa ehdottomasti liittyä osakuntalaisten iloiseen joukkoon, 
kun lähdemme kesäretkelle heinäkuussa. Kyseessä on 100-vuotisjuhlaretki, 
risteily Pielisellä. Tätä retkeä ei kannata jättää väliin!

Puukellon toimitus alkaa pikkuhiljaa siirtyä ansaitulle kesälomalle, mutta 
syksyllä palaamme jälleen kahden uuden lehden voimin. Omasta ja toi-
mituskunnan puolesta haluan toivottaa kaikille aurinkoista ja rentouttavaa 
kesää!

Pääkirjoitus
Annika Jaatinen
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Vuosien valmistelutyö on tullut arvoiseensa päätökseen. Karjalaisen Osakun-
nan 100. vuosijuhla on ohi. Itselleni juhlista jäi hyvä maku ja positiivisen 
palautteen perusteella tiedän monen juhlijan viihtyneen. Kaikille juhlijoille 
kiitos osallistumisesta ja lämpimän juhlatunnelman luomisesta. Erityisen 
suuret kiitokset vuosijuhlan valmisteluun osallistuneille henkilöille, jotka 
vaivojaan säästämättä ahersivat tehdäkseen juhlastamme ikimuistoisen. 
Ikimuistoinen siitä tulikin, vuosisadan juhla.

Yliopiston suuri juhlasali ja Vanha ylioppilastalo tarjosivat arvokkaat 
puitteet juhlalle. Iltajuhlan karjalaisvaikutteinen ruokalista, karjalaiset 
laulut ja kanteleensoitto tekivät juhlasta nimenomaan karjalaisen, 
maakuntaidentiteettiämme korostavan. Itse juhlapäivän lisäksi tulen eri-
tyisesti muistamaan perjantai-illan lämmintunnelmaiset senioripäivälliset; 
seitsemisenkymmentä eri aikojen osakuntalaista kokoontuneena osakuntati-
loihimme tapaamaan tuttuja, muistelemaan eri osakunta-aikoja ja laulamaan 
uutta laulukirjaa. Vuosijuhlatapahtuma yhdisti kaikkia osakuntasukupolvia 
ja mukaan uskaltautuneille nuorimmillekin osakuntalaisille uskon juhlan 
jättäneen hyviä muistoja ja antavan innostusta jatkaa osakuntatoimintaa. 
Eikä sovi unohtaa, että juhlavuotemme jatkuu vielä kesäretken eli Pielisen 
risteilyn muodossa ja näyttely Joensuun Carelicumissa on avoinna vuoden 
loppuun saakka.

Olen tyytyväisenä huomannut, että osakunnassa on ollut elämää myös 
vuosijuhlan jälkeen. Viimeisimpänä saimme nauttia daamien järjestämistä 
mainioista, venäläisvaikutteisista Herrapäivällisistä ja loppukevääksikin on 

tapahtumia tiedossa. Syksyllä on tarkoitus panostaa 
erityisen aktiivisesti fuksitoimintaan, sillä onhan 
uusien aktiivisten jäsenten rekrytointi osakunnan 
tulevaisuuden ja toiminnan jatkumisen kulmakivi.

Osakunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää 
suunnata katseet myös ensi syksyn HYY:n edus-
tajistovaaleihin. Osakuntien olisi tärkeä säilyttää 
vähintään nykyinen asemansa pystyäkseen vaikut-
tamaan opiskelijoillemme ja jäsenillemme tärkeisiin 
asioihin. Esimerkiksi kiinteistökysymykset kiin-
nostavat lähivuosina omaa osakuntaammekin. Hyvän 
tuloksen saavuttamiseen tarvitaan aktiivisuutta ja 
toivonkin osakuntalaisilta aktiivisuutta vaaleihin osal-
listumisessa, sekä ehdokkaaksi asettumisessa että 
äänestämisessäkin.

Kuraattorin palsta
Olli-Pekka Lehikoinen
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- Ei siinä nyt niin iso homma ole. Melkein kaikki työ 
on jo tehty. Tarvittais vaan joku edustava henkilö 
joka pystyis vetämään ne juhlat läpi. Tämä opti-
mistinen lause pyöri mielessäni vuosijuhlaviikolla, 
kun istuimme Kimmon kanssa silmät ristissä jo kol-
matta yötä peräkkäin tarkistamassa taulukoita il-
tajuhlien ilmoittautuneista. Omat opiskeluni olivat 
olleet järjestelyjen vuoksi jäissä parin kuukauden 
verran, ihmissuhteet hunningolla ja nokialainen 
käytännössä liimautunut korvaani kiinni.

Aika on armelias ja kultaa muistot. Nyt kun ajattelen 
vuosijuhlia, mieleen päällimmäisenä tulevat upeat 
ja hauskat illalliset, vanhat ja uudet ystävät joiden 
kanssa oli hienoa istua yhteiseen pöytään juhlimaan 
osakunnan pyöreitä vuosia. Muistellaanpa sitten…

Juhlinta 26.2. alkoi akateemisella päiväjuhlalla Yli-
opiston suuressa juhlasalissa. Päiväjuhlaan osallistui yli 150 vierasta. Vuosi-
juhlapuhujaksi oli kutsuttu Senni Timonen. Puheen yliopistolle piti Annika 
Jaatinen ja isänmaalle puhui Kaarlo Hakamies. Osakuntamme oma fuksi 
Henna Tahvanainen soitti kannelta ja kuorolaulusta vastasi Wiipurilaisen 
Osakunnan laulajat.

Juhlaillalliset vanhalla ylioppilastalolla alkoivat cock-
tailtilaisuudella. Yläkerran salit olivat tungokseen 
asti täynnä kun juhlijat, ne jotka pääsivät tarjoilu-           
pisteeseen saakka, nautiskelivat kuohuviiniään. 
Juhlaillallinen oli katettu noin 350 henkilölle. Tun-
nelma salissa oli lämmin ja tiivis. Tervehdyssanat 
lausui kuraattori Olli-Pekka Lehikoinen. Myös Hel-
singin Metropoliitta Ambrosius puhui lämpimästi 
juhlivalle kansalle. 

Vanhan keittiö oli suunnitellut erityisesti meitä 
varten karjalapainotteisen menun, joka osoittautui 
erittäin maistuvaksi ja hauskasti erilaiseksi. Listalla 
oli kylmäsavuhaukea, ohrasultsina, pintasavustettua 
hirveä ja mustikkakukkoa. 

Vuosijuhlamestarin 
muistelmat 

Mari Heinonmäki, vuosijuhlamestari -ex
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Kuten karjalaisilta saattaa odottaa, illan aikana ei turhaan pingotettu. 
Kansa lauloi ja iloitsi täysin sydämin. Illan ohjelmisto oli koottu pitkälti 
osakunnan omien jäsenten voimin. Kaunista yksinlaulua esitti Anne Pörsti, 

säestäjänään Terhi Tapaninen, joka vietti 
suuren osan juhlasta flyygelin takana. Illan 
ohjelmaan kuului myös Laura Sutisen puhe 
Inspehtorille ja Kimmo Solehmaisen puhe 
naiselle. Illan toisena musiikkiesityksenä 
oli Cantabile-kuoron pienryhmä, jonka 
laulu yllytti yleisön valtaviin suosion-
osoituksiin. Leevi and the Leavingsin Poh-
jois-Karjalan aikana tunnelma salissa oli 
käsinkosketeltava.

Tunnelman ollessa korkeimmillaan lavalle 
kutsuttiin vielä teatterikerho esityksellään 
“Opiskelijaelämää” Näytelmässä oli ottei- 
ta maalta Helsinkiin muuttaneen opiskeli-
jan arjesta ja avantgardistista tulkintaa 
aikamme balettiklassikoista. Juhlaillallisten 
päätteeksi tanssittiin vanhojen tanssit Aka-
teemisen puhallinorkesterin säestyksellä.

Jatkot vietettiin Hämäläis-Osakunnan tiloissa. Jatkoilla esiintyi 12-pack, 
joka soitti sielukkaan vauhdikasta musiikkia. Tanssilattialla nähtiin tai-
dokkaita ja monimutkaisia tanssikuvioita, joita eittämättä vauhditti par-
ketilla kiertävä seniorikannu. Isännistö piti sanansa, kertaakaan illan aikana 
kannun pohja ei päässyt paljastumaan. Kiitos tästä isännät! Sillilounaalle 
Savon vinnille siirryttiin puolen päivän maissa. Savolaiset olivat loihtineet 
meille mukavasti suolatasapainoa korjaavaan pitopöydän jonka äärellä oli 
vielä mukava puhella ystävien kanssa, muistella menneitä ja suunnitella 
tulevia.

Toivon koko sydämestäni että juhlavieraat viihtyivät 26.2. juhlallisuuk-
sissa yhtä hyvin kuin allekirjoittanut. Saimme kokoon iloisen ja suuren 
joukon osakuntalaisia. Toivottavasti yhteiset juhlat saavat myös lisää jäseniä 
aktivoitumaan ja osallistumaan osakunnan toimintaan hyvillä mielin. 
Lämpimät kiitokseni kaikille juhlijoille ja pienelle mutta tiiviille apulaisjou-
kolleni. Ilman teitä olisin ollut hukassa.

Loppuun voisin vielä lainata armaan puolisoni kommenttia: “Ennen juhlia 
oli maha kipee, juhlien jälkeen oli pää kipee ja muuta en muista”
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Perinteisiä Herrapäivällisiä juhlittiin Osakunnalla aprillipäivänä. Tunnelma 
juhlissa oli kuin suoraan rajan takaa - päivällisten teemana oli nimittäin 
Venäjä.

Osakunnan sähköpostilistalle tuli taannoin erikoinen bilekutsu. 
Siinä osakunnan pojat kutsuttiin viettämään venäläistä iltaa. 

Smetanan ja punajuuren vihaajien käskettiin pysyä kotona, mutta uska-
liaille osaottajille luvattiin kaikkea vodkasta ja naiskauneudesta parhaan 
karvahatun palkintaan - ja päivällisten hinnan sanottiin määräytyvän 
kurssin mukaan. Aprillipäivästä huolimatta nämä Herrapäivälliset eivät 
olleet huijausta. Venäläisiin pitoihin ilmaantui lopulta 10 innokasta 
herraa.

Veerushka, Irina ja muut

Herrat istutettiin heti alkajaisiksi venäläishenkisesti (lippuine kaik-
kineen) koristeltuun pöytään ja heille kaadettiin alkusnapsit. 

Illan henkilökunta, venäläistyneet osakunnan tytöt, kävivät samalla 
esittäytymässä ja lausumassa tervetuliaissanat. Mukana oli kahdeksan 

Vodkaa ja venäläistä 
naiskauneutta

Annika Jaatinen
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tyttöä Veerushkasta Irinaan, ja kaikki olivat omaksuneet uuden 
venäläisen identiteettinsä pukeutumista ja puhetyyliä myöten.

Hetken kuluttua pöytiin kiidätettiin jo alkuruoka eli smetanalla höystetty 
borssikeitto. Punainen keitto näytti kuin näyttikin maistuvan herroille. 
Keittonautinnon jälkeen herrat pääsivät osallisiksi ensimmäiseen ohjel-
manumeroon. Luvassa oli nimittäin kinkkinen tietokilpailu. Herroilta 
kysyttiin Venäjään ja venäläiseen kulttuuriin liittyviä kysymyksiä ja kul-
tivoituneet pääsivät brassailemaan tiedoillaan. Kilpailun voitti tiukasti 
Janne Waris ja hänet palkittiin siitä hyvästä venäläisellä piraatti-cd:llä.

Stroganoffia ja kisailua

Älynystyröitä hieroneen tietokilpailun jälkeen herrat rauhoittuivat 
keskustelemaan ja odottamaan pääruokaa. Venäläisen teeman 

mukaan tarjolle tuotiin runsaat annokset stroganoffia perunoiden ja 
valkosipulisuolakurkkujen kera. Herrat saivatkin syödä vatsansa kun-
nolla täyteen ennen seuraavaa ohjelmanumeroa.

Pääruoan jälkeen oli luvassa kilpailuja oikein kaksin kappalein. Ensin 
juotiin ja sitten pantiin jalalla koreasti - ohjelmassa olivat nimittäin juo-
makilpailu ja ripaskakilpailu. Siinä vaiheessa iltaa, muutaman vodka-
snapsin jälkeen, kummatkin luonnistuivat herroilta jo vallan mainiosti. 
Ripaskakilpailu oli erityisen tasaväkinen, ja henkilökunnan tytöt joutui-
vatkin vetäytymään sivummalle pohtimaan ratkaisua. Oli erittäin vaikeaa 
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päättää voittajaa, sillä Kalinka sujui kaikilta herroilta kuin leikiten. 
Lopulta Herra Ripaskan titteli päätettiin jakaa Ilmari Määttäsen ja 
Lauri von Wrightin kesken.

Grande Finale

Ripaskakilpailu tuntui vain nostavan herrojen mielialaa, koska 
keskustelu pöydässä yltyi illan lähetessä loppuaan. Jälkiruoaksi 

tarjoiltiin tsaijua eli teetä sekä rahkapiirakkaa. Edes myrtyneitä kom-
mentteja kahvin puutteesta ei kuulunut, herroilla oli niin sanotusti 
hjuva tunelma. Illan kohokohta eli venäläisemäntien Grande Finale 
antoi kuitenkin odottaa itseään. Lopulta kaikki kahdeksan tyttöä 
marssivat saliin ja saivat herrat odottaviin tunnelmiin. Grande Finale 
paljastui T.A.T.U -yhteisesitykseksi, johon illan kolme karvalakkipäistä 
herraa saivat kunniavieraina osallistua. Not gonna get us soi taustalla 
ja tytöt tanssivat kuin suositun venäläisbändin videossa. 

Aprillia, jatkot odottavat

Grande Finalen innoittama venäläisemännistö ei voinut vastustaa 
kiusausta, vaan teki illan päätteeksi pienen aprillipilan. Herroille 

nimittäin sanottiin, että jonnekin päin osakuntaa on piilotettu vodka-
pullo - jonka löytäjä saa pitää. Arvatenkin janoiset herrat säntäsivät 
heti etsimään kyseistä pulloa, mutta pian joku tajusi huijauksen. 
Herrat eivät kuitenkaan suuttuneet, vaan istuivat tyytyväisinä odot-
tamaan emännistön vapautumista tiskauspuuhista ja yhteislähtöä jat-
koille. 

Iloinen venäläisen ruoan, juoman ja naiskauneuden juovuttama 
juhlaväki suuntasi jatkoille Osakuntien aprillirengastukseen Hämäläis-
osakunnalle. Menohan tietenkin vain parani siellä, kun takaisin kar-
jalaisiksi muuttuneet tytötkin pääsivät juhlimisen makuun. Karjalaisia 
nähtiin illan mittaan paitsi tanssilattialla ja tequilanjuomiskilpailussa 
myös laulamassa joukolla karaokea…

Suuri kiitos sekä Herrapäivälliset järjestäneille tytöille sekä innok-
kaina mukana olleille herroille! Nämä olivat hauskat bileet, jotka 
jäävät taatusti kutkuttamaan mieltä kesäloman ajaksi.
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Pitkin Pielistä
Karjalaisen Osakunnan juhlakesäretki 9.-10.7.2005

“Ennen itäisen rautatien valmistumista saattoi ylioppilas matkustaa Pohjois-
Karjalasta Helsinkiin opiskelemaan ainoastaan yhtä reittiä pitkin - Pielistä. 
Elokuisilla aalloilla saattoi Nurmeksesta lähtenyt ylioppilas nähdä niin Pielisen 
aavat selät kuin Pohjois-Karjalan jylhät vaarat ja  ennen kaikkea Kolin korkeat 
rinteet…”

Samaa Nurmes-Koli-Joensuu reittiä Karjalainen Osakunta seilaa 
9.-10.7.2005. Osakunta toivottaa jäsenensä ja  seniorit joukolla ter-
vetulleiksi risteilemään juhlavuoden kesäretkelle. Risteilyn aikana 
on  tarkoitus julkaista Osakunnan julkaisusarja Karjalan VIII osa. 
Tarkoituksena on myös nousta Kolin huipulle ja nauttia rosvo-
paisti-illallinen. Majoittautuminen tapahtuu Hotelli Kolilla. Risteilyn 
päätepisteessä Joensuussa on mahdollisuus tutustua Osakunnan 
juhlanäyttelyyn.

Retken hinta pyritään pitämään osakunnan jäseniltä alle 100 euron. 
Senioreille retken hinta on  alustavasti 210 euroa yhden hengen huo-
neessa ja 180 euroa kahden hengen huoneissa.
Hintaan sisältyy:
1 Risteily Vinkeri II laivalla reitillä Nurmes-Koli-Joensuu
2 Majoitus hotelli Kolilla (sis. aamupalan)
3 Molempina päivinä lounas ja päiväkahvit Vinkerillä
4 Kolilla rosvopaisti-illallinen

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
kesäretkivastaava Ilkka Pölönen (ilkka.polonen@helsinki.fi) tai               
050 - 3626 968. Ilmoittautua ehtii aina toukokuun loppuun asti. 
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“Tuolla nuorten leikkisällä raikulla on totisempikin puolensa, nimittäin se 
mitä se sanoo: Palauttakaa vanha Karjala takaisin Suomelle! Ei turhaan Kar-
jalaista Osakuntaakin ole kyselty ottamaan osaa aktiiviseen ja poliittisesti arve-
luttavaan pienen piirin keskusteluun ja tuomaan omaa kantaansa asiaan. Koska 
akateeminen uteliaisuus kuitenkin vaivaa alituisee lehtemme toimittajia, päätimme 
kysyä mielipidettänne asiassa. Pitäisikö Karjala palauttaa?”

Viime aikoina on tiedotusvälineissä noussut esille yllättävänkin voi-
makkaasti Karjalan palautusteema. Asian pinnalle puhkeamista 

on jouduttanut taannoinen Japanin vaatimus Kuriilien saarten palaut-
tamisesta. Liekö tämän ansiota, 
että Karjala-poliittiset kan-
nanotot ovat yltyneet suomalais-
ten kansalaisjärjestöjen taholta. 
Näitä vaatimuksia kohtaan 
järjestettiin viime kuussa 
Venäjän liberaalidemokraattisen 
puolueen vastamielenosoitus 
Suomen Moskovan-lähetysten 
edustalla. Henkisesti lähes 
puolisotilaallisesti varusteltu 
aktivistijärjestö on tivannut jo 
kauan Karjalaisen osakunnan 
mielipidettä ja osallistumista 
palautuskeskusteluun. Samaisen 
järjestön oma Karjalan palautus 
-teos (kirjoittajana tosin kauppa-

tieteiden maisteri) julkaistiin muuten lähes samana päivänä kuin osakunnan 
historiikki. Moni osakuntavirkailija varmaan muistanee myös postiluuk-
kuunsa tipahtaneen arvokkaan oloisen kirjeen kyseiseltä järjestöltä. Raja-
seudulta kotoisin olevilla opiskelijoilla lienee kuitenkin oma näkemyksensä 
“kauniin” Karjalan palauttamiseen. Yleisempäänkin julkisuuteen alkoi 
neuvostovuosien jälkeen tihkua ikäviä uutisia Karjalan rappeutuneesta 
tilasta, jonka moni  rajaseutulainen omin silmin on käynyt kauhistele-
massa. Kuitenkin, mitäpä mieltä ovat Karjalaisen osakunnan jäsenet tästä 
kuumasta perunasta?

Karjala takaisin!
Miia Seppänen
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Pitäisikö Karjala palauttaa?

Vastaus on melko yksiselitteinen: kaikista vastaajista 62% ei 
kannata Karjalan palauttamista, 24%:n mielestä Karjala tulisi 

palauttaa ja 14% ei osaa sanoa. Alla näkyvässä taulukossa on vas-
taukset esitetty ikäluokittain. Yli 30-vuotiaiden joukossa oli vain 4 
vastaajaa, joka heikentää vastausten edustavuutta ko. ikäluokassa. 
Varhaisaikuisten ryhmässä palauttamisen puolesta äänestävät ovat 
yliedustettuina (25% vastauksista) kun varsinaisaikuisten jou-
kossa puoltoääniä on dramaattisesti vähemmän. Ehkäpä ikää 
myöten mielipiteet jähmettyvät tiettyyn inhorealistiseen asen-
toonsa.     Toisaalta, miten selittää vanhempien puoltoääniä? 
Seuraavaksi perustelut! 

 
Rahareikä erämaassa

Karjalan palauttamista vastustavien argumenteissa tuli esille 
kohtuuton taloudellinen rasitus, joka syntyisi neu-

vostoaikaisten ja surkeassa tilassa olevien rakennusten ja 
ympäristön kunnostamisesta ja jälleenrakentamisesta. Suoraan 
sanottuna erään vastaajan mukaan: “Mitä hemmettiä me tehdään 
sellaisella pystyyn kuolleella maapläntillä, jossa köyhyys ja kurjuus 
kukoistaa”. Tähän liittyvä argumentti esitettiin myös useassa vas-
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tauksessa, nimittäin maan tarpeellisuus ja raja-alueiden asuttamison-
gelmat nykyisin: “Suomi ei tarvitse lisää erämaata “.  Lisämaan 
hankkimisen sijaan resurssit tulisi useiden kommenttien mukaan 
kohdentaa Pohjois-Karjalan vireyttämiseen ja asuttuna pitämiseen. 
Yllättäen    myös   presidentti   Mauno  Koivisto   otti  osaa gal-
luppiimme (lähteenä HS 24.3.2005) vastaten kieltävästi Karjalan 
palauttamiseen, sekä argumentoiden miltei samoilla sanankäänteillä 
kuin osakuntalaisetkin: “Suomi ei tarvitse lisää maata” kun nykyi-
nenkin asutus tekee tiukkaa. Koiviston mielestä tulisikin kysyä 
“Haluatko Karjalan takaisin, jos se merkitsee sotaa?”, mutta näin 
emme nyt kysyneet. 

Sosiaalipoliittisilla näkökulmilla kommentoitiin myös palautusvas-
taisuutta. Suuri osa taloudellisesta taakasta todennäköisesti kohdis-
tuisi Karjalassa riehuvan köyhyyden sosiaaliavustuksiin: “Alueen 
köyhyydestä johtuen saisimme varmaan myös paljon innokasta 
porukkaa sosiaaliavustusten piiriin...” No, toisaalta sielullisesti 
vähempiosainen suomalaisten joukko taitaa tänäkin päivänä tar-
jota eräänlaista sosiaaliavustusta, tosin vähintäänkin kyseenalaisin   
keinoin. Sosiaalisena uhkana koettiin myös palautuksen mukana 
tuleva venäjänkielinen vähemmistö mahdollisesti mukana tulevine 
kansanpuolueineen. Tuskinpa Karjalaa tyhjänä takaisin saataisiin tai 
ainakaan ei-venäläistyneenä. Toisaalta eräässä kommentissa Kar-
jalassa asuvien venäläisten integroiminen Suomen yhteiskuntaan 
koettiin vääjäämättömäksi yhteiskuntamme haasteeksi ja että venäjä 
tullee joku päivä olemaan maamme kolmas virallinen kieli. Huma-
nistinen näkökulma katsoi asiaa ihmisten kokemuspohjasta. Ny-
kyiset asukkaat tuskin osaavat enää suomen kieltä tai tuntevat 
itseänsä suomalaisiksi, eikä Suomi voi taantua Neuvostoliiton 
tasolle viemään toisen maata, vaikkakin luonnon lakien mukaisesti 
Suomi on itsekin syyllistynyt toisten, saamelaisten, maan vie-
miseen. Sotahistoriallisesti hienosti tämä esitettiin kommentissa: 
“Käytännössä historian vääryyksien “korjaaminen” tarkoittaisi 
niiden toistamista.” Juridiset ongelmat maanomistuksissa tuotiin 
esille myös paluumuuttajien kohdalla - ongelmana on vain 
paluumuuttohalukkaiden korkea ikä, joka tekee muutosta 
epätodennäköisen. Karjalan palauttamista verrattiin myös Sakso-
jen yhdistymiseen. Kaikki tiedämme median antaman ikävän kuvan 
Itä-Saksasta ja sen köyhyydestä sekä idän asukkaiden halusta päästä 
länteen (“-- Andrei..”).  
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Kauniit laulumaat reiluuden nimissä takaisin

Palautuksen puolustuspuheenvuoroissa otettiin kantaa rajan palaut-
tamisesta oikeaan paikkaan. Eräässä vastauksessa mm. selostettiin, 

että: “Rajan tulisi kulkea Rajajoelta Laatokkaan, Syväriä pitkin Ääniseen 
ja Vienanmeren-kanavaa pitkin Vienanmereen!” ja että “Vapaus koittaa 
vielä Vienan ja Aunuksen karjalaisille!” Myös karelianistisin perustein 
puolusteltiin palautusta: “Ikiaikaiseen suomalaisen heimokansan asuina-
lueeseen kuuluvat Karjalan kauniit laulumaat”. Karelianismi tulisi tosin 
erottaa omaksi Kalevalan innoittamaksi maantieteellishistorialliseksi ja 
kulturelliksi idänvaihdoksi. Ratkaisuksi venäläisten välttämiseksi, alueen 
väestöksi tulisi palautuksen tapahtuessa jättää vain suomensukuisia kan-
soja ja “muihin kansallisuuksiin kuuluvat olisi suljettava leireihin”. Myös 
Akateemisen karjala-seuran uudelleenperustamista haluttiin, “sillä Suur-
Suomi on kansamme kohtalo”. Palautus nähtiin myös kohtuulliseksi 
YYA:n hengessä, mutta tällöin myös Baltian maiden tulisi saada Tarton 
rauhan mukaiset maa-alueensa takaisin. Empivissä kannanotoissa pohdit-
tiin Suomen vastuuta Karjalan nykyisen suomensukuisen väestön oikeuk-
sien toteutumisesta mm. rajayhteistyöhankkein, Euregio Karelia EU-rahan 
avulla ja karjalaisten integroimisella Suomeen. Toisaalta näistä oli 
sananen sanottavansa nimimerkillä “Karjalaisen osakunnan jäsen vuo-
sina 1975-1980”, että “Tsuhnan (ellei peräti fasistianastajan!) likainen raha 
kelpaa kyllä kuitenkin voittajakansan vapauttaman entisen Suomen Kar-
jalan avustamiseen.” ja palautushengen taustalla vaikutti olevan vastaisku 
“punavihreille akateemisille, joista oli ihanaa, kun Suomi menetti suurim-
man osan Karjalaa”. 

Yhteenvetona voidaankin siteerata erästä “en osaa sanoa” -kommenttia: 
homma on liian vaikea, vaikkakin ajatuksena hurmaava. Suurin osa (62%) 
osakuntalaisistamme vastustaa kuitenkin Karjalan palauttamista. Ajatus 
palauttamisesta saattaisi olla houkutteleva, jos kyseessä olisi rikollisvapaa, 
asukkaista tyhjä, turmeltumaton alue. Vaan kun ei taida olla. Ehkäpä aika 
on kypsä osakunnan tutkimuskomitealle rajanaapuriin.
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Viime syksynä karistin Suomen tomut vähäksi aikaa jaloistani ja suuntasin 
itänaapuriin Venäjälle kieliharjoitteluun. Vietin Tverissä, noin puolen mil-

joonan asukkaan kaupungissa lähellä Moskovaa, kolme ja puoli kuukautta. 
Vaikka kesän aikana mielessä risteilikin erinäköisiä ajatuksia syksyn opiskelupai-
kan mielekkyydestä ja innostavuudesta, en nyt jälkeenpäin voi kieltää harjoitte-
lun tarpeellisuutta, sillä niin paljon, jos 
ei nyt ihan Siperia, niin ainakin Venäjä 
opetti. 
 Ihan tavallisen arkielämän lisäksi 
opettavaisia olivat ne monet retket ja 
ekskursiot, joita meille järjestettiin. Suo-
situin näiden retkien kohde oli varmaan 
Moskova, joka sijaitsee noin 150 kilo-
metrin päässä Tveristä.  Syksyn aikana 
kuitenkin ymmärsimme, että vaikka 
tuon matkan yleensä ajaa parissa tun-
nissa, ei sitä Venäjällä tee. Vaikka meitä 
ekskursioille kuljettaneet bussikuskit 
pääsääntöisesti ajoivat aina ylinopeutta, 
olivat ruuhkat Moskovaa lähestyttäessä 
niin suuria ja kaupunki itsessään niin kolossaalinen, että matkaan kului aikaa 
moninkertaisesti. Moskovassa kävimme muun muassa baletissa, oopperassa 
ja tutustumassa Moskovan valtionyliopistoon, siihen valtavaan rakennukseen, 
joka on yksi “Stalinin seitsemästä sisaruksesta”, eli seitsemästä samanlaisesta 
mahtavasta rakennuksesta, joita hallitsee suuri torni ja goottilainen tyyli. 
Järjestettyjen retkien lisäksi kävimme pääkaupungissa ihan ominkin päin, yleensä 
sähköjunalla, jotka olivatkin sitten jo kokemus sinänsä. Venäjällä yleensäkin 
tuntuu joka paikassa olevan massoittain ihmisiä, ja kaikissa kulkuvälineissä ja 
asemilla tämä konkretisoituu. Sähköjuna ei tehnyt poikkeusta, ja niinpä tun-
nelma oli yleensä kuin sardiinipurkissa. Suomalaista ihmetytti myös erilainen 
junakulttuuri, koska kuten arvata saattaa, junat olivat vanhoja, likaisia ja me-
luisia ja vähän väliä vaunuun ilmestyi kulkukauppiaita, jotka möivät kaikenlaista 
pikkurihkamaa. Ja välillä ihmiset ostivatkin. Junissa myös kävi katusoittajia, 
jotka eivät oikeastaan laulaneet ollenkaan huonosti. 
 Arkielämämmekin oli tietysti ihan toista kuin mihin olimme Suomessa 
tottuneet. Asuntolamme oli ihan viihtyisä, mutta länsimaisen mittapuun mukaan 
kyllä hieman nuhjuinen. Sähkö-, putki- ja erilaisia remonttimiehiä meillä vieraili 
aika usein, kun lamput pimenivät, vessa ei toiminut, sähköt lähtivät ja suihku 
särkyi. Meille tutuksi tullut sekatyömies Valeri kuitenkin lohdutti meitä 

“Eto Rossija”
Anne Romppanen
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suomalaisia venäläisellä hällä väliä 
-asenteella toteamalla “Eto Rossija!” 
eli tämä on Venäjä, tällaista täällä 
tapahtuu. Alakerrassa vahtia pitivät 
tiukkailmeiset babuskat, jotka kyllä 
olivat meille asuntolalaisille oikein 
ystävällisiä, mutta kaikille muille 
sisään pyrkiville kylmäkiskoisempia 
ja he vaativatkin opiskelukortin pan-
tiksi ulkopuolisilta näiden tullessa 
asuntolaan..
 Meitä suomalaisia opiskeli-
joita oli matkassa parikymmentä eri 
puolilta Suomea ja opiskelimme omissa pikku ryhmissämme venäläisen opet-
tajan johdolla. Asuimme ulkomaalaisten opiskelijoiden asuntolassa ja laitok-
semmekin, joka itse asiassa sijaitsi samassa rakennuksessa kuin asuntola, oli 
eristyksissä sikäläisen yliopiston muista opiskelijoista. Asuntolan kohdalla 
tämän eristäytyneisyyden varmasti hyväksyivät kaikki, niin hurjia tarinoita 
kuulimme venäläisten omista asuntoloista, mutta hiukan tosiaan ihmette-
limme kun opiskelimme ihan yksiksemme, vaikka ympärillä olisi ollut mah-
dollisuus intensiivisempäänkin opiskeluun. Opettajia meillä oli neljä, ja heistä 
yksi osasi jopa venäjän lisäksi suomea. Toinen puhui myös englantia, joten 
missä monikulttuurin kehdossa tunsimmekaan olevamme. Opetus siis hoidet-
tiin venäjäksi, mistä ei kylläkään yllättäen tullut kompastuskiveä opinnoil-
lemme, vaan itse tehtävätkin olivat melko vaikeita, ja niiden ratkomisessa 
olisi varmasti ollut ongelmia suomeksikin. Varsinkin eräs venäjän kieltä ja 

sen rakennetta tarkasteleva kurssi sai välillä 
olon aika tuskastuneeksi. Muut kurssit eivät 
oikeastaan muuten olleet niin vaikeita, mutta 
huomasimme Venäjällä vain tarkoitettavan 
ja vaadittavan hieman eri asioita yliopisto-
opiskelulta kuin Suomessa, välillä pilkkua 
viilattiin todella ahkerasti ja itsenäinen ajatte-
lukin tuntui olevan pannassa. 
 Kaiken kaikkiaan syksy oli antoisa ja 
opetti paljon. Vaikka koti-ikävä vaivasikin 
varsinkin ensimmäisinä viikkoina, auttoi 
muiden opiskelijoiden läsnäolo jaksamaan. 
Venäjän opintoihin täällä kotimaassa on 
varmasti uudenlaisia valmiuksia nyt, kun on 
nähnyt ihmisten arkielämää Venäjällä..
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Hiihtolomalla: ensimmäinen päivä

Herätys
Pomppaan sängystä tohkeissani vuokramökissä Sallan tunturikeskuksessa. 
Maltan tuskin syödä aamupalaa, polte ulkoilemaan on hirmuinen. Syödessäni 
tutkin latukarttaa. Teen viikkosuunnitelman. Hiihtolenkkien pituus kasvaa 
tasaisesti viikon loppua kohden, oletuksena kehon sopeutuminen yhä vaati-
vampiin suorituksiin. Illoiksi suunnittelen kuntosalia ja kunnon venyttelyä. 
Pakkaan repun äärimmäisen suunnitelmallisesti. Evääksi tulee pari leipäpalaa 
ja banaani, vettä, kuumaa mehua. Varaan mukaan myös yrttisnapsipullon. En 
aio siihen koskea, mutta jos katkaisen jalkani erämaassa, tilkka alkoholia saat-
taa pitää hengissä ne ratkaisevat hetket pelastuspartiota odotellessa. Tai aina-
kin aion kuolla iloisessa nousuhumalassa.

Ladulla
Sää on kerrassaan upea. Mietin mahdollisimman taloudellista hiihtotekniik-
kaa. Harjoittelen eri tyylejä. Pysähdyn ihastelemaan maisemia. Ladun varteen 
on tehty kysymyksiä puun pituudesta, lumen syvyydestä, toisen puun iästä. 
Arvioin kysymyksiä ja innostun, kun arvaan puun korkeuden oikein. Näen 
vilahdukselta poroja ja olen ihastuksissani. Pysähdyn parin tunnin hiihdon 
jälkeen tauolle Ruuhitunturin kupee-
seen tehtyyn kahvilaan. Otan munkki-
kahvit ja juttelen kahvilanpitäjän kanssa 
metsästyksestä, alueen poro- ja hirvit-
ilanteesta ja Lapin metsähakkuiden 
eettisistä näkökulmista. Kuivattelen 
vaatteeni takkatulen ääressä. Jatkan 
hiihtoani tauosta virkistyneenä kohti 
lopullista määränpäätä, Aihkipetsin 
päivätupaa. Matkalla kirjoitan hankeen 
“Life is beautiful”, niin että ulko-
maalaisetkin ymmärtäisivät suomalai-
sen luonnon kauneuden.

Tauko
Saavun lopulta syrjäiselle autiotuvalle. 
Tupa on upealla paikalla pienen 
erämaajärven rannalla. Laitan sukset 
nojaamaan mökin seinään ja romuan sisään. Polttopuut odottavat kutsuvasti 

Kimmo Solehmainen
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kamiinan vieressä sytyttäjäänsä, mutta en löydä tulitikkuja mistään. Haaveni 
tuvan lämmössä torkkumisesta ja kuuman veden keittämisestä alkavat romut-
tua. Otan lämmikkeeksi maistiaisen yrttisnapsista. Juoma auttaa välittömästi, 
ja tunnen ihanan lämmön vatsassani. Myös mielialani nousee kohisten tuli-
tikkujen puutteen aiheuttamasta syvänteestä. Otan vielä toisen kulauksen. 
Minua rupeaa laulattamaan. Lähettelen iloisia tekstiviestitervehdyksiä kai-
kille kavereilleni. Laulan Sata salamaa -kappaleen kertosäkeen, enempää en 
sanoja muista. Tohkeissani otan vielä yhden siivun yrttisnapsia. Ryhdyn 
syömään eväitäni. Kuvittelen jäätyneen banaanin banaanijäätelöksi. Puren 
jäätynyttä makkaravoileipää ja ajattelen, että makkarajäätelö ei varmaan 
kävisi kovin hyvin kaupaksi. Hypin jäisessä tuvassa lämpimikseni. Joudun 
aloittamaan hiihdon takaisinpäin, kun edes yrttisnapsi ei riitä pitämään 
lämpimänä.

Paluumatka                               
Hiihtomatkani autiotuvalta takaisin tunturikeskukseen alkaa vaivalloisesti, 
kun en pysy millään pystyssä. Puolen kilometrin jälkeen palaan takaisin 
mökille hakemaan sinne unohtuneen toisen sauvani. Hiihdän   maanisen  
kiihkon vallassa pitkin erämaata, välillä otan roisia huikkia yrttisnapsia. 
Minua alkaa vaivaamaan outo tunne, ikään kuin porot tarkkailisivat minua. 
Haluaisin painia karhun kanssa. Tökin paria lupaavimman näköistä lumi-
kumpua, mutta en löydä karhuja. Poikkean myös paluumatkalla Ruuhitun-
turin kahvilaan, tivaan näkäräistä tai mitä tahansa alkoholipitoista juotavaa. 
En millään suostu uskomaan, ettei mitään kivaa mielialannostattajaa ole 
saatavilla. Kyselen kahvilanpitäjältä myös näkemystä Sallan yöelämästä ja 
parhaista menopaikoista. Mielessä käy myös taksimatka Rukalle, sinnehän 
olisi vain tunnin ajo. Kun kahvilanpitäjä ei suostu heittämään minua moot-
torikelkalla lähimpään pubiin, jatkan hiihtämistä ja sotken hangesta tekstin 
“Life is beautiful”. Piirrän tilalle kaatuneen kirkkoveneen.  Viimeisten  
hiihtokilometrien aikana kuvittelen olevani kaukopartiomies jatkosodassa. 
Heittäydyn hankeen, kun kuulen etäisen moottorikelkan äänen. Säikyn var-
joja.

After-ski
Sukset lojuvat sikin sokin eteisen lattiassa, kun hoilaan mökkini saunassa 
olutpullo kädessä Moskovalaisen ylioppilaan laulua. Saunan jälkeen laitan 
jalkaani suorat housut, napitan paidan juoponnappiin, sullon taskut täyteen 
rahaa ja pyyhällän tunturikeskuksen pubiin. Pelaan biljardia rahasta, väännän 
kättä tamperelaisen koneteekkarin kanssa ja laulan totta kai karaokea. Pilkku 
tulee liian aikaisin. Paluumatkalla muistan ulvoneeni kuuta kuin susi. Hiih-
tolomani on alkanut perinteisen kaavan mukaan.
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Ihmettelin, kuinka taannoinen 
uskonnol l i s sävy t te inen 

kämppikseni sai ajan kulumaan 
ilta toisensa jälkeen ilman 
miestä. Salaisuus on selvitetty: 
Harlekiinisarjan roskaroman-
tiikka. Värisevän lihaisaa himoa 
kokevat ja toisaalta hyveelli-
syyden riuduttamat, ylitunteelli-
set, roskaromantiikan 
päähenkilönaiset tuskailevat 

kaksinaismoralististen päämääriensä kanssa käyden läpi kielletyn 
ja kaikki aistit täyttävän ihastumisen, rakastelun ja rakkauden 
menettämisen tuskan - toisen naisen, epäonnisen tapahtuman tai 
väärinkäsityksen vuoksi - joutuen tunteidensa mustimpaan kolk-
kaan, kunnes tapaavat rakkautensa uudelleen, ja silloin heidän 
rakastelunsa on yhtä täydellistä 
kuin ennenkin… 

Harlekiinikirjoissa on rakkautta 
ja siihen liittyvää jännitystä, 
uutta elämää, paljastavaa intohi-
moa, tunteiden leikkiä miehen 
ja naisen välillä. Ehkäpä Harle-
kiinipaska on tulkittava kilttien 
tyttöjen sovinnaiseksi tavaksi 
purkaa ja päästää valloilleen 
luonnollisesti esiin tunkeva mie-
likuvitus. Näissä naisille yksino-

Antaako vai eikö antaa?

- - Samassa hän huomasi 
seisovansa selkä keittiön 
peräseinässä kiinni ja 
James oli kookkaana ja 
komeana hänen 
edessään, hyvin lähellä. 
Aika tuntui pysähtyneen. 
Polly uskalsi tuskin 
hengittää. - - 

- - Ei miehellä tietenkään 
ollut mitään velvollisu-
utta selvitellä Pollylle 
asioitaan, mutta silti Pol-
lysta tuntui oudolta, että 
hän itse asiassa tiesi niin 
vähän miehestä, jonka 
hän toisaalta saattoi kuvi-
tella tunteneensa lähes 
koko elämänsä - - 
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maan suunnatuissa taskupokkareissa otetaan irti täydellisesti 
ihmissuhteisiin liittyvä eipäs-joopas -pallottelu, kehon halu ja toisaalta 
kieltäytyminen antautumasta liian helposti. Romskujen naiskuva hei-
jastelee teksasilaista naista uhrautumisineen miehen ollessa vahva, voi-
makas, kookas ja väkisin ottava. Machomaiset miehet tekevät, mitä 
mielensä lystää, akat vaikertavat… ja toivovat lisää. Masokistista rak-
kautta, piiskaa.

Viihdemaailmassa on leivottu jo 
pitkään mielikuvia kielletyn rak-
kauden kiehtovuudella. Okalin-
nuissa katolinen pappi riutui 
miehisyytensä ja toisaalta 
taivaille omistautumisensa 
välillä. Lady Chatterleyssä 
verevä linnanrouva saa sodasta 
takaisin alaraajahalvautuneen Sir 
Chatterleyn ja ajautuu into-
himoiseen suhteeseen 
tiukkakehoisen mutta henki-
sesti alaluokkaisen 
metsänvartijan kanssa. Katso-
jia kidutetaan viimeiseen asti ja 

sitäkin suurempi tyydytys tavoitetaan, kun halulle annetaan periksi. 
Ehkä tämä kieltäytymisen ja lankeamisen kissahiirileikki Harlekii-
niromskuissa kiehtoi myös hyveellistä kämppistäni - kuten satoja 
tuhansia turhautuneita kotirouvia. Ehkä nuo kirjat toimivat pakotienä 
humpuukin maailmaan, jossa kaikki on niin monimutkaista mutta 
kuitenkin niin yksinkertaista. Lihan himoa. Kaikki kulminoituu kysy-
myksen ympärille: Antaako vaiko eikö antaa? Kas siinäpä pulmaa Har-
lekiiniromskun verran!

- Siteeratut kohdat ovat Harlekiinikirjasta Salaperäinen vieras, kirjailijana 
Mary Lyons.

- - Emmehän ole rakas-
telleet ainakaan kahteen 
tuntiin! hän ilmoitti kiu-
soitellen ja alkoi nopeasti 
availla Pollyn puseron-
nappeja. Pian hänen 
taitavat, hellät kätensä jo 
hyväilivät Pollyn kiihkosta 
värisevää vartaloa, ja 
jälleen kerran he saavutti-
vat yhdessä intohimonsa 
huipentuman - - 
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Te olette katselleet linnoistanne tätä maata, uskaltamatta astua ulos.
Kartanoistanne olette katsoneet maailman menoa, verhojen raoista kurkkien.
Mutta olette vetäneet verhot yöksi, kätkien todellisuuden syvimmät puolet.
Mitä liikkuukaan verhojenne takana, ulkona? Yhtä pelottavaa se on teille,
kuin lammen synkkä pinta. Toisella puolella voi olla jotain aivan vierasta,
jopa pohjatonta. Te pelkäätte tätä maata.

Te pelkäätte sen synkkiä metsiä, salaperäisiä ihmisiä, ikiaikaista kansaa,
sen kieltä, joka voimassaan voi saada kalliot siirtymään. Jokainen sana
joka sanotaan, ja jota ette ymmärrä, voi sisältää salaperäisiä merkityksiä,
teille vieraita ja siksi pelottavia. Siksi te haluatte hallita tätä maata.
Siksi te haluatte muokata ja luokitella meitä. Te haluatte tehdä meidät
tutuiksi ja turvallisiksi, mutta ette tulemalla meidän luoksemme, ja
puhumalla meidän kieltämme, vaan muokkaamalla meitä puhumaan teidän
kieltänne. Niin paljon te pelkäätte erilaisuutta.

Mutta te ette voi hallita tätä maata täysin. Asiat täällä kasvavat, elävät
ja kuolevat omia aikojaan. Asiat kulkevat teille vieraita polkuja, niin
kuin ovat aina tehneet. Teitä harmittaa se, että ette voi hallita
kulttuurimme voimaa, kielemme kykyä. Mitä ette ole voittaneet, sitä olette
vähätelleet. Teille aivan mahdoton ajatus on, että kaikki tämä linnojanne
ympäröivä  olisi syntynyt omia aikojaan, lammen pinnan toisella puolella,
missä kaikki on teille vierasta. Siksi haluatte uskoa olleenne siinä
osallisina paljon enemmän, kuin oikeasti olittekaan. Todellisuudessa olette
vain luoneet ympärillenne verhot, joilla voisitte sulkea tämän kaiken
ulkopuolelle. Te pelkäätte tätä maata.

Lammen pinnan toinen puoli
Väinämöinen
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Nousipa Lapista lintu,
maasta Pohjan rautaputki,
takaa Turjan tunturien
tasaiselle taivahalle.
Siitä välkkyen välittyi
luvut suomeksi luetut
kuultavaksi kaikkialle
maan ylitse ympyräisen.

Tuonne pääsi päälle tuulen
ylle ilman iskeytyvi.

Katselivat kaikki kansat
ruuduista rätisevistä.
Siellä säihkyi suomalainen,
pimeässä pilkotteli
kappaleena kirkkahana
taustanaan tähet tuhannet.

Pää terävä tuon teräksen,
kapea kuin keihään kärki,
kulki taivahan tasoa,
kulki kautta kuun kuperan:
Kaikki manteret mykistyi,
hiljenivät maat hälyiset.

Pysähtyi etehen päivän,
tielle auringon asettui.
Siellä siipensä sirotti,
siellä laskokset levitti.
Peitti päivän polttavaisen,
varjollansa valtavalla.

Sinipiiri saastutettu
päivän paistolta pelastui,
lämmöltä läkähtävältä;
kasvihuonekattilalta.

Lämpö vain Lapissa laski,
kylmenivät yöt kesäiset,
kaikki Pohjola pakastui,
heinäkuussa halla koitti.

Tiesivät jo tieteilijät
mistä kylmässä kysymys:
merivirta, maan pelastus,
elon alku eteläinen,
oli päässyt päättymähän,
kerennyt katoamahan.

Järvet jäätyi, korvet kylmyi,
kaikki kaupungit katosi,
alle kuuran maa menehtyi,
kansan tantere tuhoutui.

Samosivat suomalaiset
veräjille vierahille
almua anelemahan,
kotipaikkaa pyytämähän.

Kuulivat he kaikkialla
sanotun samalla lailla:
“Mitä mulko-muukalainen
minun maassani matelet?”

Mietti mulko-muukalainen,
sinisilmä suomalainen;
mietti hetken mielessänsä
arvaeli aivoissansa
kansan kohtalon kovuutta,
elon kaiken katkeruutta.

Nosti päänsä pystymmäksi,
sanoi suorasti sanansa:
“Tämä on minunkin maani,
vaikka on poloinen Pohja

Tulisaari
Väinämöinen
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kymmenen tuhannen vuoden
jälkeen jäänyt jäätiköihin.
Anna mulle siis asumus,
rantakaistale kapea,
jossa kansani asuisi,
yhdessä ja ehtymättä,
ettei kielemme katoa,
sekoitu ei suun perinne!”

Etelänmaan mies mutisi,
suomalaiselle sanovi:
“Mikä mongoli oletkin,
taikka eskimo etevä,
ei sinua silloin nähty,
kun kasvoivat kulttuurimme;
kansat antiikin ajoivat
vaunuillansa voittamahan,
tai kun Eurooppa edistyi,
valloitti monia maita,
keksi ja kehitti kaiken!
Ei sitä sinulle suoda,
kurja eskimo, kotia,
kun ei sulla kulttuuria
ole koskaan ollutkana,
eikä kielesi kivinen
ole suurinta sukua!
Ainahan olet asunut
jäätiköllä jää-kodassa,
mene siis takaisin sinne!”
Suomen vaalean valion,
puhunutta pään pidemmän,
kuultuansa tuon kirouksen;
niin on raskaan röyhkeyden,
tullut ei sanoja suusta,
luukusta ei lausehia;
kuului hampaiden kitinä.

Nyrkki taskussa nykertyi,
teräskahvalle kovettui.
Kuni säilän säihkyväisen
tempaisi terävän piikin.
Sen suuntasi aurinkohon;
kohti taivasta kohotti.

Laiva auringon edessä
vanteet varjoista vapautti.
Puhkesi kuin purjekangas
myrskytuulen mylviessä
joka ruutu tuon kudoksen
voimalankojen välistä.

Pääsi päivä paistamahan
päällä pilvien punaisten.
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Taidanpa tehdä tilataidetta ja tempaista itseni joku päivä lepikkoon 
kettingeillä kiinni. Istuskelen siinä aikani, tietysti paikan pitää olla jos-

sakin edes jonkinlaisen ihmisliikkeen kohdattavana, ja lähden sitten kotiin 
kuvattuna ja haastateltuna tai ilman. Toisaalta voisin alkaa kettutytöksi 
ja ostaa manskulta siitä yhdestä liikkeestä jonkin niistä aidosta nahkasta 
tehdyistä takeista kettukauluksella. Tai sitten voisin ehkä perehtyä 
hieman luonnossuojelullisiin asioihin vaikka ympäristökeskuksen sivuilla, 
lukea pohjatietoa itselleni vaikka Mustavuoren luonnonsuojelualueesta ja 
kerätä kansalaisadressia kohteen suojelemiseksi. Seuraavana lämpimänä 
ja aurinkoisena päivänä, kun minun on mahdollista, menen seisomaan 
Jakomäen huipulle Yoldia-meren rantamerkille tai ottamaan mittaa Vartio-
saaren siirtolohkareen kanssa, että kenenköhän poikia sinä olet!

Minulta on vielä hakematta se hemmetin taiteilija-apurahakin, että kohta 
unohdan jo rahan saamiseksi miettimäni demon, jonka esitän apurahan 
myöntävän lautakunnan jollekin edustajalle. Yksi mielenkiintoisimmista 
esityksistä tapahtuu lautakunnan viraston eteisessä, edustaja on siis myös 
samaisessa tilassa ja minä demonstroin. Heilautan käteni alaviistoon niin, 
että tumput lentävät sattumanvaraisesti lattialle ja näin myös koetan saada 
ne todellisenmukaisesti jäämään lattialle niin ikään kuin ne olisivat siihen 
valahtaneet käsistä saapuessa kotiin yön pikkutunneilla. Sitten potkaisen 
kengät pois mihin sitten lentävätkin, takin, pipon, laukun heivaan mihin 
juuri silloin tuntuu. Sitten farkut ja paita myttyyn matkalle tai toisen tai ei 
kumpaakaan, mitä nyt yleensä jaksaisi riisua silloin, kun kunnon hutikassa 
pääsee kotiin viimeisestä yöbussista ennen sänkyyn kaatumista. Sitten 
seisotaan edustajan kanssa siellä lapasten päässä teosta ja katsellaan, että 
mitä tästä vaatekasasta tulisi ensimmäisenä mieleen. Eri ihmisillä mieleen 
tulevat asiat vaihtelevat paljon, että siinäpä se taideteos, siis tilataidetta. 
Demoja on viisi tai kuusi, en ole vielä päättänyt, varmaankin valitsisin 
tuon koivikon sen minua puhuttelevammasta syystä. Viimeinen demo on 
joka tapauksessa metsänraivaus/tanssiperformanssi. Moottorisaha suorien 
käsien jatkona vartalo suorana käsien ja vartalon kulma yhdeksänkymmentä 
astetta. Lepikon katkeaminen tapahtuu vaihdellen eri kohdista johtuen 
aina maaston muodosta raajojen ja vartalon kulman pysyessä samana.

Luonto ja ihmisluonto
-Sigrid-
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Rakkaat osakuntalaiset! Olen niin iloinen hömppä-aiheesta, koska voisin 
kirjoittaa siitä kirjan. Elämäni pyörii hömpän ja humpuukin ympärillä. 

Rakastan kaikkea, mikä tuoksuu tai näyttää tai maistuu hyvältä - aistit ovat 
minulle ykköstärkeitä. En voisi kuvitella eläväni ilman lakanasuihketta, joka 
saa lakanani tuoksumaan vaniljalta ja koville ottaa, kun Suomesta ei saa tuok-
sulappuja, joita esim. Jenkeissä laitetaan pyykin sekaan kuivausrumpuun, jotta 
pyykki tuoksuisi ihanan ylelliseltä. Huuhteluaine ei saa vaatteita tuoksumaan 
niin ihanalta. Muita tärkeitä asioita ovat kaikki hajuveteni, merkkejä löytyy tällä 
hetkellä noin kymmenen ja useat body splashit, nuo hajuvesistä miedommat 
vaihtoehdot, jotka ovat erinomaisia mm. kesällä ja joita hamstrasin jenkkiaikoi-
nani kymmeniä pulloja. Olen myös täydellinen shampoo- ja hoitoainefriikki, 
ja valitsen tuotteet laadun ja tuoksun perusteella. Jos mitään taloudellisia 
rajoitteita ei olisi, ostaisin ainakin 20 eri shampoota ja hoitoainetta, jotka 
kaikki tuoksuisivat erilaiselta. Tämän hetken ykkössuosikkini  on englanti-
lainen Lush, jota saa valitettavasti vain netistä tilaamalla Suomeen. Lush on 
todella lush, suosittelen kaikille: tavara on laadukasta, tuoksuu jumalalliselle ja 
tuotteet on tehty luonnon raaka-aineista ilman säilöntäaineita. 

Vaikka rakastankin kosmetiikkaa, ihan ilmaisiakin aistinautintoja löytyy. Mikä 
olisi parempaa kuin kesäyön naku-uinti sateella? Lähemmäs aidon meren-
neidon tunnelmaa ei voi päästä. Tai valkoiset kesäyöt jolloin voi valvoa 
aamuun asti ja astella aamukasteisessa ruohikossa. Leikatun ruohon tuoksua 
on vaikea voittaa. Tai syksyn ensimmäinen kirpeä aamu, jolloin tarvitset takkia 
ensimmäisen kerran kesän jälkeen. Tai talven ensilumi, joka maalaa kaupungin 
ihanan valkoiseksi. Tai kevään ensimmäinen lämpimän 
aurinkoinen päivä, jolloin tulee kuuma talvitakissa. Tai 
haistella rakkaasi tyynyä, josta tulee mieli täyteen muis-
toja ensinuuskaisulla. Ihanaa! Muistakaa nauttia   kai-
kista elämän nautinnoista ja osallistukaa myös osakunnan 
ihaniin tapahtumiin.

Tässä seuraa lista loppukevään tapahtumista osakun-
nalla:

23.4. Yrjönpäivän kaljaviesti, Kyon järjestämänä
30.4. Vappu
13.5.Teemabileet, teemana perjantai 13.päivä, tarkempi 
paikka ilmoitetaan myöhemmin!

Paljon kevättä rintaan kaikille ja nähdään osakunnalla!

Toiminnanohjaajan 
hömppäterveiset

Liisa Multanen
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