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Missä menet,
Pohjois-Karjala?

Pääkirjoitus eli kuulumisia idästä
						
Matti
Nykänen

Viides helmikuuta 2006		

Istuin tänään Savonlinnan tuomiokirkossa
kuuntelemassa urkumusiikkia. Se oli erään
taiteilijan tarinan loppusoitto: vuosikymmenien
työ, tuntemukset, ilot ja surut purkautuivat Bachin
nerouden, Buxtehuden kauniin retoriikan ja
maestron omien sävelten kautta. Sama konsertti
olisi yhtä hyvin voitu kuulla Kontiolahdella,
Kiteellä tai Joensuussa. Se urkurin kärsivällisyys,
pitkäjänteisyys ja ilmaisuvoimaisuus näkyy ItäSuomen maisemissa.
Muusikon työ vaikuttaa hullunkuriselta. Vuosikausia kestänyt harjoittelu ei lopu
valmistujaisjuhlaan, eikä ensimmäinen työpaikka päätä opiskelu-uraa. Soittaja kun ei
koskaan ole täydellinen, vaan pelkkä soittotekniikan ylläpito vaatii tuntien kurinalaista
harjoittelua. Harjoitellessaan muusikko uhraa aikaansa abstraktiin. Hän ei voi koskaan olla
varma lopputuloksesta, eikä laskea yrittäjän lailla liikevaihtoa.
Itäsuomalaisessa maisemassa näkyy tämä sama nykyajaton meno. Maaseutulainen aika
on ihmiselle rikkaus, nykypäivän tehokkuusajattelulle se on myrkkyä: ajan sijoittamiselle
kun on mahdotonta laskea korkoa. Sijoittaminen naapureihin, hyvinvointiin, elämään on
maaseudun asukkaalle luonnollista. Maaseudun aika on sidottu luontoon. Se ei kuuntele
tehtaan pilliä, vaan saa rytminsä valosta ja pimeydestä, pakkasesta ja helteestä. Kaikki muu
on hetkessä elämistä.
Pohjois-Karjalassa pitkäjänteisyys näkyy monella tavalla. Se on alueen voimavara,
jota ei sovi väheksyä. Kehno maantieteellinen sijainti vaatii karjalaisilta sitkeyttä.
Sitkeys vaatii yhteistyötä, yhteistyön synnyttäminen vaatii paljon aikaa. Rajanaapuruus
Venäjän kanssa vaatii vieläkin enemmän aikaa: kulttuurieroja tai elintasokuilua ei ylitetä
liiketoimintasopimuksilla. Tämä mentaliteetti tulee kantamaan hedelmää; nuorten palaessa
yhä nopeammin loppuun tulee tästä maaseutulaisesta aikakäsityksestä tärkeä taito. Myös
verkottuminen vaatii ajan uhraamista abstraktiin, sillä sosiaalisia suhteitakaan ei voi mitata
rahassa.
Me osakuntalaiset tunnemme maaseudun ajan. Kun katsomme lumisia peltoja ja hylättyjä
latoja, huomaamme, että meillä on aikaa. Aikaa lähimmäisille ja ystäville, mutta myös
itsellemme. Kaikkea ei aina tarvitse – eikä voi – tarkastella talouden ja rahan mittareilla.
Kiire on ystävä, kun piirakat palavat uunissa. Yleensä sen kuitenkin synnyttää ulkopuolinen
paine. Urkuri tietää, että Bachin c-molli passacaglian tempoa ei voi rytmittää kellon mukaan
– barokin rytmi tulee sydämen lyönneistä.
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Olavi Dannenberg
Ystävät, osakuntatoverit,
Juhlat on juhlittu ja nyt on edessä paluu
arkeen. Kiitos vielä kerran edeltäjälleni ja
kaikille satavuotisjuhlien järjestämisestä
vastuuta ottaneille. Juhlavuosi oli rankka,
mutta tästäkään huolimatta ei ole syytä jäädä
laakereille lepäämään, sillä laakerit voivat
ruostua.
Kuraattorinvaihtokaronkassa pitämässäni
virkaanastujaispuheessa hahmottelin tulevan
q-kauteni tavoitteita. Osakunnan arjen
pyörittämistä voisi helpottaa siivoaminen,
sekä abstraktissa että konkreettisessa
mielessä.
Konkreettinen
siivoaminen
tarkoittaisi osakuntahuoneistossa olevaa
karjalaisten omaisuuden läpikäymistä, josta
sitten hävitettävä hävitettäisiin, arkistoitava
vietäisiin arkistoon, pois annettava ja
myytävä käsiteltäisiin asianmukaisesti ja
säilytettävä säilytettäisiin. Läpikäytävää
tavaraa on paljon ja osa artikkeleista on
melko kummallisia (kuten säkillinen ehkä 30
vuotta vanhoja haalareita - niitä valkoisia),
joten puhtaasti osakuntalaisin voimin tätä
urakkaa tuskin saadaan tehtyä. Senioreiden
osallistuminen on erittäin toivottavaa,
sillä tällöin on helpommin vältettävissä
onnettomuus, jossa jokin Osakunnalle
historiallista arvoa sisältävä esine päätyisi
arkistoiduksi roskalavalle. Mikäli suinkin
mahdollista, tämä koitos on edessä tänä
keväänä.
Abstrakti siivousurakka puolestaan liittyy
Osakunnan sääntöihin, ohjesääntöihin,
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niiden liitteisiin ja “vallitseviin Osakunnan
käytäntöihin”. On ilmennyt pieniä ja
suuriakin ongelmia, joita sääntöjen
ajantasaistaminen korjaisi. Tarkoitusta
varten tullaan kokoamaan sääntötoimikunta,
jonka järjestäytymiskokous on myös nyt
keväällä. Tavoitteena olisi, että vuoden
lopussa uudet virkailijat voitaisiin valita
päivitettyjä sääntöjä käyttäen.
Eikö
uusi
kuraattorinne
lupaakaan
kaikenlaista kivaa? Luultavasti ei. Hän on
aika tylsä, arkinen ja epäedustava - juuri
sellainen, jonka olettaisi painottavan arjesta
selviytymistä ja sen sujumista eikä juhlaa.
Tiedemaailmassa hänet tunnetaan sinä
vanhana kärttyisenä ukkona, joka inttää
toisten maailmankaikkeuden ulkopuolelle
kurottavista teorioista, että ne eivät toimi,
eivät ole loogisia tai edes tieteellisen teorian
kriteerit täyttäviä, ja haluaa todellisuuden
asettamat realiteetit otettavan huomioon.
Kukoistusfilosofi Esa Saarinen kutsui häntä
muutama vuosi sitten teoreettisen filosofian
seminaarissa latistajaksi - samasta syystä.
Ehkä latistusfilosofi Dannenbergin pitäisi
vielä ottaa muutamaan osakuntaelämään
liittyvään asiaan kantaa: Ensinnäkin,
tämä on vapaaehtoisuuteen perustuvaa
järjestötoimintaa. Toiseksi, virat ja nakit
ovat ihan kivoja, mutta niitä ei kannata
haalia niin paljoa, että enää ei ole kivaa ja
tulee burnout. Kolmanneksi, jos syystä tai
toisesta jättää vapaaehtoisesti hankkimiaan

Q:n pimeä puoli

“kriittisiä” tehtäviä hoitamatta, jonkun muun
on yleensä “pakko” (velvollisuudentunnon
tms. pakottamana) ne hoitaa, jolloin
tämmöisen paljastuminen viime tipassa ei
välttämättä lisää sen velvollisuudentuntoisen
mukavuudentunteen astetta. Neljänneksi,
yritetään pitää hauskaa, ja nauru yleensä
vapauttaa. Tapahtumakalenterista löytynee
tähän soveltuvia tilaisuuksia, vaikkapa
ainutkertaiset 101-vuotisjuhlat.
Ai niin - vielä hieman lehden teemaan
liittyen ja Q:n pimeästä puolestakin:
Kuraattorinvaihtokaronkassa oli yllättäen jo
perinteeksi (lue: ohjelmassa toisen kerran)
muodostunut tehtävä kuraattoreille, missä
piti koota Pohjois-Karjalan kartta irtonaisista
kuntien muotoisista palasista. Mainittakoon,
että palapeli muistuttaa Trivial Pursuitia
siinä mielessä, että vastaus voi hyvin olla
Neuvostoliitto, sillä viimeisimpiä alueen
kuntaliitoksia ei ole otettu huomioon.
Edeltäjäni O-P-Q selvitti ongelman nopeasti
ja oikein, itse puolestani tuskastuttavan
hitaasti (yleisön mielestä) ja oikein. Tätä
ennen oli ollut Pohjois-Karjala-aiheinen
tietokilpailu, jota myöskin edeltäjäni
dominoi.
Loppusanoissa
sitten
todettiin,
että
edeltäjälläni on “kotikenttäetu” - mikä
puolestaan herätti suunnatonta uteliaisuutta
uuden kuraattorinne alkuperää kohtaan.
Käytiin
jotakuinkin
seuraavanlainen
keskustelu parin kollegan kanssa: “No mistä
sinä olet kotoisin?” “Emmie oikee mistää.”
“Mutta missä olet syntynyt?” “Raumalla.”
“En usko. Murrettakin puhut.” “Tämä
kylläkin on murreilmauksia sisältävää
yleiskieltä - ainakin lingvistisesti.” “Millä
tavalla sitten liityt Pohjois-Karjalaan?”
Paljastettakoon, että en oikein mitenkään.
Ensimmäisen kerran kävin Maakunnassa

Q:n pimeä puoli



ollessani 20-vuotias - shakin joukkueSM-pikapeleissä. Sukujuuria kyllä on
Etelä-Karjalassa. Aikoinaan opiskelemaan
tullessani olin valitsemassa jonkin kolmesta
Liisankadun osakunnasta, ja Karjalainen
Osakunta teki parhaan tarjouksen jonkinlainen sudeetti-karjalaisuus ja/tai
henkinen karjalaisuus riittää, vaikkakin
syntyperä tai sukutaustat viittaisivat
vahvemmin jonnekin muualle. Ainakin itse
olen taipuvainen ajattelemaan, että tärkeintä
on se, mitä on pään sisällä, ja ihminen
on kotonaan siellä, missä viihtyy. Eikä
Joensuuhun muuttaminenkaan itseni (ja
perheeni) kannalta ole mitenkään mahdoton
ajatus - pitäisi “vain” saada ratkaistuksi
suuri erikoistuneen akateemisen tutkijan
työllistymisprobleema.
No, lopulta sukututkimuksen kautta
löytyi minua Karjalaiseen Osakuntaan
yhdistävä linkki ajalta, jolloin vielä oli
Savo-Karjalainen Osakunta. Osakunnalle
juomasarven lahjoittaneen kuraattorin,
Julius Krohnin, äiti oli omaa sukua
Dannenberg. Lukijat voivatkin siis muun
tekemisen puutteessa päissään mietiskellä,
miksi osakunnan juhlavuonna marraskuussa
syntynyt esikoispoikamme sai kolmanneksi
etunimekseen Julius...
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Muuttaisinko Ilomantsiin?
Annika Jaatinen

Viime Puukellossa (4/2005) kerrottiin
osakuntalaisille
tehdystä
tulomuuttogallupista. Taannoin kyseltiin, haluaisivatko
osakuntalaiset muuttaa takaisin PohjoisKarjalaan. Mielipiteitä oli monia; yleisin
vastaus oli ehkä. Pohjois-Karjalalla on siis
vielä toivoa koulutetun nuorisonsa takaisin
houkuttelemisessa. Gallupin innoittamana
päätin vierailla kotikuntani Ilomantsin
tulomuutto-nettisivuilla ja katsoa, josko
ne houkuttaisivat minua palaamaan
kotikonnuilleni.
Itäinen Ilomantsi lumoaa?
Ilomantsin nettisivuilla (www.ilomantsi.fi)
on tulomuutolle omistettu osio, josta löytyy
kaikenlaista tietoa Ilomantsista. Sivuilla
on kerrottu paitsi tulomuuttohankkeesta
myös asumisesta ja työstä Ilomantsissa sekä
Ilomantsin palveluista. Kivana lisänä sivulle
on laitettu Ilomantsiin jo tulomuuttaneiden
kokemuksia, maallemuuttajan pikatesti
ja linkkivinkkejä. Kokonaisuudessaan
tulomuutto-sivut ovat selkeät ja kuvituksiltaan
pirteät – tai oikeastaan klassiset sisältäen
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kuvia
Ilomantsin
vaaramaisemista,
karjalaisista pikkutytöistä ja perinneruoista.
Ilomantsia
mainostetaan
nettisivuilla
’viihtyisänä
ja
turvallisena
asuinympäristönä’, jossa on ’monipuoliset
palvelut ilman ruuhkia ja jonoja niin vauvalle
kuin vaarillekin’. Ilomantsi tuntuukin
luottavan toimivien peruspalvelujen ja
puhtaan luonnon vetovoimaan. Lisäksi
kunnasta kerrotaan, että se on ’leppoisa
ja stressitön asuinpaikka’ ja ’turvallinen
kasvuympäristö lapsille’. Unohtamatta
tietenkään, että asunnot ja tontit ovat ’halvat
Etelä-Suomeen verrattuna’.
Puukellon
tulomuuttogallupissa
tuli
esille pitkälti samoja asioita PohjoisKarjalan hyvinä puolina. Ilomantsin
tulomuuttosivuilla mainitaan myös maalla
asumisen huonoja puolia, mm. huono
joukkoliikenne ja erikoisliikkeiden puute.
Ne kuitenkin käännetään mahdollisuuksiksi
– ainahan voi mennä autolla tai perustaa oma
yrityksen!

Muuttaisinko Ilomantsiin?

Uusien mahdollisuuksien Ilomantsi
Kaikkihan me tiedämme, että Etelä-Suomesta
on vaikea löytää edullista omakotitonttia
tai asuntoa. Kaiketi tämän ovat tienneet
myös Ilomantsin nettisivujen laatijat.
Ilomantsin nettisivuilla kysellään ’haluatko
asumaan kuntakeskukseen, pikkukylään vai
erämaahan?’. Ilomantsissa kun yhdistyvät
nämä kolme, ja asuinympäristön voi siis
valita. Alueen tontteja ja asuntoja kehutaan
halvoiksi ja vieläpä todetaan, ettäE niitä
löytyy niin kylän keskustasta kuin luonnon
keskeltäkin. Lisäksi kerrotaan, että kunta
tarjoaa myös vuokra-asuntoja taajamassa ja
haja-asutusalueilla. Ja ’lähes poikkeuksetta
asuntoja on myös tyhjillään’.
Asunto siis löytyisi tulomuuttajalle helposti,
mutta entä työpaikka? Pohjois-Karjalassa on
paljon työttömyyttä, mikä on yksi syy siihen,
etteivät Helsingissä opiskelevat palaa enää
sinne. Ilomantsissa tilanne on nettisivujen
mukaan valoisampi. Ilomantsin valtteja ovat
tulevaisuudessa ’moderni pieni ja keskisuuri
teollisuus ja matkailu’ sekä ’maatilatalous
sivuelinkeinoineen’. Kunnassa tullaan
panostamaan
’kaivannaisteollisuuteen
liittyvään yritystoimintaan (kivilouhokset),
bioenergian tuotantoon ja kehittämiseen
sekä kansainväliseen ortodoksia- ja
luontopalvelukeskukseen’.
Onko Ilomantsista sitten mahdollista saada
töitä, jos ei halua yrittäjäksi? Ei ainakaan
kunnan tulomuuttosivujen mukaan. Asiaa ei
tietenkään ilmaista niin, mutta kerrottaessa
työtilanteesta
Ilomantsissa
nettisivut
keskittyvät vain yrittäjyyden mainostamiseen.
’Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva
yrittäjyys’ on Ilomantsin kehittämisen
avaintekijä. Ilomantsista kerrotaan, että siellä
on ’osaavaa, seutukuntaan sitoutunutta ja
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työmoraaliltaan korkeaa työvoimaa, valmiita
toimitiloja, parhaat taloudelliset tuet,
etätyö- ja seutuyhteistyömahdollisuudet,
yritysneuvontaa’ ja muuta sellaista. Missään
ei kuitenkaan mainita, että töitä saisi
muutenkin kuin ryhtymällä yrittäjäksi.
Jos muuttaisin takaisin Ilomantsiin…
Ilomantsin nettisivujen mukaan tämä ’EU:
n itäisin kunta tarjoaa puhtaan, kauniin ja
turvallisen elinympäristön’. Ehkä pitäisi siis
karistaa Helsingin pölyt jaloistaan ja muuttaa
takaisin rauhalliselle pikkupaikkakunnalle?
Siellä olisi ainakin ’eksoottisia piirteitä
historiassa, kulttuurissa ja maisemissa’.
Ja mitä Ilomantsin nettisivuilla eritoten
korostetaan, ’laadukkaat peruspalvelut’.
Eipä Ilomantsin palveluissa olekaan
nettisivujen perusteella valittamista; löytyy
ruokakauppoja, pankkeja, Alko, uimahalli,
elokuvateatteri,
kauneushoitoloita,
kampaamoja,
leipomo,
ravintoloita,
tilitoimistoja, asianajajia – melkein
kaikkea maan ja taivaan väliltä. Tai ainakin
kaikkea, mitä ihminen tarvitsee. Lisäksi on
tietenkin hyvät kunnalliset palvelut, kuten
terveyskeskus, kirjasto ja lukio. Tietenkin
nettisivuilla mainitaan moneen kertaan, ettei
’mihinkään tarvitse jonottaa’.
Ilomantsin
nettisivut
luottavat
palvelujen lisäksi Ilomantsin ’runsaisiin
mielenkiintoisiin nähtävyyksiin’. Niitä
löytyy niin keskustasta kuin kauempaakin.
Ilomantsissa ei siis ole nettisivujen
perusteella tylsää eikä puuttuvien palvelujen
perään tarvitse haikailla. Kunnassa on
’runsaasti vuotuisia tapahtumia’, mm.
Karelia-soutu, Pogostan hiihto ja (yllätys,
yllätys osakuntalaiset!) praasniekat.

E
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Ilomantsiin tulomuuttaneet vakuuttelevat
nettisivuilla tyytyväisyyttään. Kertomuksissa
toistuu Ilomantsin rauhallisuus ja edullisuus
asuinpaikkana
sekä
sukulaissuhteet.
Epäilyttävän moni tulomuuttaneista on
muuttanut Helsingistä – herää kysymys,
yritetäänkö
Ilomantsin
paremmuutta
Helsinkiin verrattuna jotenkin todistella?
Viihtymistään Ilomantsissa potentiaalinen
tulomuuttaja voi testata ’maallemuuttajan
pikatestillä’. Ehkä kannattaa muuttaa
Ilomantsiin, jos vastaat kyllä kysymykseen
’minulle maistuu paremmin kuppi kahvia ja
tuore munkki (1,6 €) kuin lasi cafe lattea ja
pala tiramisukakkua (6,5 €)’.
…jos nyt en sittenkään
Kokonaisuudessaan
Ilomantsin
tulomuutto-nettisivut ovat monipuoliset
ja mielenkiintoiset. Voin hyvin kuvitella,
että kaupungin kiireeseen kyllästynyt,

perheellinen ihminen kiinnostuu niiden
perusteella Ilomantsiin muutosta. En
voi kuitenkaan sanoa, että sivut olisivat
erityisemmin vedonneet itseeni. Ehkä
se johtuu siitä, etten 20 vuoden jälkeen
kaipaa enää ’rauhaa ja kaunista luontoa
sekä peruspalveluja’. Tällä hetkellä viihdyn
erittäin hyvin isossa ja pahassa Helsingissä.
Voihan olla, että mieleni muuttuu vielä
joskus, jos saan töitä Ilomantsin suunnalta.
Ja tottakai lapsia on sitten joskus hyvä
kasvattaa maalla. Mutta asia kerrallaan. Jos
Ilomantsi haluaa houkutella (kaltaisiani)
nuoria aikuisia, sen kannattaisi ehkä miettiä
imagoaan uudelleen.
Käy itse katsomassa, innostutko sinä
Ilomantsiin!
http://www.ilomantsi.fi/Resource.phx/sivut/
sivut-ilomantsi/tulomuutto.htx

Jutun lähteenä on käytetty
kyseistä nettisivua.
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Muuttaisinko Ilomantsiin?

Köhimistä. Vinkuvia lapsia. Katseita
tulokkaita
kohtaan.
Rutisuomalainen
joulukirkkoperinne, ns. kansan oma
linnanjuhla, kokoaa kylien asukit kerran
vuodessa yhteiseen tilaan kuuntelemaan
Herran sanaa. Kirkkopenkit
kolahtelevat jäykkäkoipisten
tilallisten etsiessä luontevaa
asentoa. Katsotaan kuka
eronnut pari on löytänyt
uuden itselleen. Surkutellaan
lesken
köyristynyttä
selkää ja entisen opettajan
harmaantunutta
tukkaa.
Tuokin tuolla!
Avaan virsikirjan valmiiksi.
Tuijotan eteeni ja välillä
tavaan
virren
sanoja.
Yritän
välttää
entisten
poikaystävien ja ihastusten
tunnistamista.
Kotikirkossani
susirajalla
kun
ollaan.
Vieressäni istuva
kansanmies ristii käsivartensa puuskaan
läsnäolostani johtuen. Ei. En voi tulla
joulukirkkoon ilman meikkiä. Juoruilen
äidin kanssa niitä näitä. Edessä istuva
uskovainen tuijottelee välillä moittivan
ja ärtyneen näköisenä suuntaamme. Ei
kirkossa saa puhua. Kirkossa kuunnellaan
pappia. Jokavuotinen materialistisen joulun
varoitus ja viattoman lapsen ylistys.
Jumalanpalveluksen tapahtumat etenevät
oman sisäisen logiikkansa mukaisesti.
En pääse mukaan vuorolauluihin, koska
pappien vaihtelunhalusta johtuen niiden
järjestys ei noudata kirjaan painettua
kaavaa. Epävireinen kuorolaulu saa vauvan
parahtamaan itkuun. Takanani lapsi toistaa
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toistamistaan kovalla äänellä: “missä
pappi”. Haluan koko ajan kääntyä ja sanoa,
tiedätkö, minäkään en näe pappia mutta
luulen, että hän on tuolla kirkon etuosassa.
Lapsen äiti vain hyssyttelee vaivautuneesti.
Vastaisi tai ainakin nostaisi lapsen
korkeammalle, että se näkisi.
Mutta ei. Lasten ymmärtämistä
aliarvioidaan.
Eivätkö
äidit
ymmärrä, että kielen rajat eivät
ole mielen rajat. Virren alkaessa
yritän laulaa.
aina
Miia Seppänen Ne
säestetään
liian korkealta,
luovutan
laulamisen.
T o i n e n
hermostuttava
seikka
on
kirkkokansan jälkihidas veisuu,
joka ei pysy säestyksen perässä.
Kolmas kirkkokäynnin laki
on, että aina joku entinen
uskonnonopettaja
laulaa
priimasopraanollaan yli muiden
äänien.
Luetaan
otteita
raamatusta.
Paljon
vaikeita, aikaansa sidottuja kielikuvia.
Mitä nykypennut ymmärtävät kylvämisen
tuottamasta ilosta, kasvun ihmeestä ja huonon
sadon tuomasta pettymyksestä. Karitsan
veri. Syökää heinää. Etuoikealla on mies
vaimonsa kanssa. Tuijotan tuon tuosta hänen
upeaa, kiiltävänmustaa tukkaa. Mahtaako
hänellä olla vielä ruskeat silmätkin? Hänen
kääntyessään ei silmiinkatseeltamme voi
välttyä. Ne olivat ruskeat. Liian tummat
ja liian fyysiset ne olivat. Valon juhlassa
kun ollaan. Missä pappi. Kirkosta lähtiessä
tiedustelen viattomasti äidiltä, kuka tuo
mies oli. Pienessä kylässä kaikki tuntevat
toisensa. Miksen ollut koskaan aiemmin
nähnyt häntä?
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“Missä menet, Pohjois-Karjala?”
Matti Nykänen

Tämän
kysyin
aluekehityspäälliköltä,
nuorisotyöntekijältä
ja
yliopistoopiskelijalta. Ja he vastasivat:
Opiskelijan maailma pyörii yliopistolla
“Ensimmäisenä
minulle
näyttäytyy
yliopistovetoinen Joensuu, joka on selkeästi
yksi alueen tukijaloista.” Näin näkee
Pohjois-Karjalan Topi Kokko, graduansa
valmisteleva kauppatieteiden ylioppilas.
Yritysmaailman merkittävimmät tekijät ja
esim. Pohjois-Karjalaa koskevat opinnot
keskittyvät Joensuuhun ja sen ympäristöön.
“Joitain merkittäviä yrityksiä löytyy
kauempaakin, kuten Juuan Tulikivi. Sieltä
käy mm. talousjohtaja pitämässä luentoja.”
Opiskelijan arki on kaikkialla samanlaista.
Joensuun
eduksi
Kokko
kääntää
kuitenkin yliopiston koon: “Ryhmät
ovat pieniä, ja opettajat ja professorit
helposti lähestyttävissä. Yhteisöllisyyttä
löytyy.” Ihmiset eivät ole etäisiä, mutta
Pohjois-Karjala on. Kokko pitää alueen
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ongelmana sen kaukaista sijaintia kaikesta.
Susirajalla siis ollaan, mutta yritetäänkö
opiskelijoita houkutella jäämään, esim.
työtarjouksin? “Henkilökohtaisesti en ole
saanut minkäänlaista viestiä, että haluttaisi
jäämään. Eikä ole myöskään näkyvissä
sellaista syytä, minkä takia pitäisi tänne
jäädä.” Kokko arvelee kuitenkin, että
alueelle jäävälle yrittäjälle töitä löytyisi.
Yksi alueen ja yliopiston vetonauloista
on tietenkin rajanaapuruus Venäjän
kanssa. Yliopiston opettajakunnasta ja
henkilökunnasta löytyy venäläisiä, ItäSuomen koulussa aloitetaan venäjä englannin
sijaan ja kaduilla kuulee sen seitsemän
ässää. “Kyllä Venäjä nähdään nimenomaan
mahdollisuutena.” Etenkin metsäteollisuus ja
Kolin matkailu ovat erikoistuneet Venäjään,
Kokko lisää. Entäpä EU Venäjän rinnalla?
Unioni ei lakiopintojen rinnalla paljon
näyttäydy. EU-rahoituksesta puhutaan,
opiskelijoiden piirissä EU kiinnostaa
vaihtokohteena: “vaihtoon halutaan, muttei
ehkä Suomen ulkopuolelle töihin.”

Missä menet, Pohjois-Karjala?

Missä viilettää Kokon Pohjois-Karjala?
“Vaikuttaa, että alue ponnistaa itsenäisenä
saarekkeena ylöspäin. Trendi on nouseva,
mutta hankala sanoa onko se hiipumaan
päin. ‘Me pohjoiskarjalaiset’ yrittävät,
suurten yritysten kanssa, sisäisen yhteistyön
kautta.”
Erään nuorisoprojektin tiimoilta
Pekka Väistö
on
Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulusta
valmistunut
sosionomi. Hän liittyi viime syksynä
mukaan YTYÄ II -projektiin, joka on RAY:
n rahoittama ja Joensuun Pataluodon koulun
vanhempainyhdistyksen
käynnistämä
koululaisten ja vanhempien yhteistyöohjelma.
Ohjelmalle on kolmen vuoden rahoitus,
ja Väistö toimii pienen projektin toisena
ohjaajana. “Projektin yhtenä tarkoituksena
on kokeilla, miten saada vanhemmat
tekemään yhteistyötä keskenään”, Väistö
kertoo. YTYÄ:n toimintaan ovatkin
kuuluneet ryhmien yhteiset askarteluillat
tai teatterivierailut. “Tavoitteena olisi jättää
jälkeensä jotain pysyvää, vanhempien
yhteydenpitoa projektin jälkeenkin.”
Vasta keväällä 2005 alkanut projekti on
alkutekijöissään, mutta tavoitteena on
laajentaa
toimikuntayhteistyötä
koko
Joensuun alueelle. Tarvetta tälle on, sillä tällä
hetkellä eri koulujen vanhempainjärjestöt
eivät tunne lähes ollenkaan toisten koulujen
tilannetta. Toinen puoli kortista on tietysti
vanhempien osallistuminen: “on olemassa
tietty piiri aktiivisia ihmisiä, ja sitten hyvin
paljon niitä ‘normaaleja vanhempia’, joita
ylimääräinen osallistuminen ei hirveästi
kiinnosta.” Työkseen alalla toimivat taas
ovat Väistön mukaan kiireisiä, mutta erittäin
motivoituneita.

Missä menet, Pohjois-Karjala?
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Aktiivisilla nuorilla menee hyvin,
heikompia ei huomioida tarpeeksi
Nuoriso-ohjaaja Väistö kertoo Joensuun
alueelta, omalta toimintaympäristöltään,
löytyvän
nuorille
reilusti
harrastusmahdollisuuksia: “äärimmäisessä
esimerkissä nuoret eivät pystyneet käymään
uudessa kerhossamme, koska päällekkäisiä
harrastuksia oli liikaa.” Väistö kuitenkin
huomauttaa nuorison olevan jakautunut
kahtia aktiivisuuden mukaan. “Sitten on
toinen nuorisoryhmä, jota ei oikein saa
menemään minnekään, ei koukutettua
millään mukaan.”
Tämän nuorisotyön
piiristä alkaakin sitten löytyä puutteita.
Kaupungin nuorisotyövarojen puutteessa
on YTYÄ-projekti joutunut suoraan
avustamaan erästä yhteistyönuorisotaloaan,
Väistö muistelee.

E

Venäjän rajanaapuruudesta puhuttaessa
selviää se, ettei venäläislapsia juuri näy
YTYÄ II:n kerhojen piirissä. Venäläisnuoret
eivät tunne nuorisotaloja tai -kerhoja
vielä omikseen. Ehkei heille ole kerrottu
Suomen ja Venäjän taloudellisen yhteistyön
merkittävyydestä? “Suuri haaste tämä on;
saada suomalaiset ja venäläiset nuoret
tekemään tai harrastamaan yhdessä.”
Kulttuurierojen ja kielimuurin lisäksi
esiintyy nuorten keskuudessa jopa suoraa
venäläissyntyisten kiusaamista, ‘ryssävihaa’.
“Siinä mielessä en ihmettele yhtään, miksi
heitä nuorisotaloilla ei näy.”
Elämäänsä Joensuuhun ovat nuoret kuitenkin
melko tyytyväisiä. “Hirveästi tästä ei ole
ollut puhetta, eivätkä yläasteikäiset ihan vielä
pohdi tämmöisiä, mutta tämmöinen tuntuma
on.” Joensuun alueen vahvuuksina Väistö
pitää luontoa ja monipuolista elinympäristöä.
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Eri asia tietysti on, käyttävätkö nuoret näitä
mahdollisuuksia hyväkseen. Entä mitäpä
Pohjois-Karjala vastaisi Pekka Väistölle
kysymykseen “missä menet, PohjoisKarjala?”

kohdistetaan nimenomaan yritystoiminnan
kehittämiseen.
Aluekehityspäällikkö
Eira Varis näkeekin maakuntaohjelman
yhtenä tavoitteena uusien toimintamallien
hakemisen.
Tästä
esimerkkinä
on
tehostunut yhteistyö viranomaisten välillä.
Elinkeinoelämää tukemaan on luotu
tuotantoalakohtaisia klustereita, joissa
yrittäjien ja koulutusmaailman kohtaamista
helpotetaan.

-Metsän keskellä, naurahtaa sosionomi
Väistö.
POKAT-maakuntaohjelman
kypsyvät yhä

hedelmät
E

Mikä on POKAT-maakuntaohjelma, Eira
Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
aluekehityspäällikkö?
Maakuntaliiton,
maakunnan kuntayhtymän, lakisääteiset
tehtävät ovat aluesuunnittelu sekä kehitys. Jälkimmäistä varten
liitto kokoaa
E
maakuntaohjelman, pohjoiskarjalaisittain
POKAT, jonka sivuille kirjataan suunnitelma
mm. alueen kehittämistavoitteista, keinoista
ja ohjelman rahoituksesta. Nelivuotinen
POKAT 2006 -ohjelma valmistuu pian, ja
POKAT 2007-2010:n valmistelu on liiton
toimesta jo käynnissä.
Ohjelma ei pelasta maakuntaa tilastoluvuilta:
työttömyys
on
pysynyt
korkeana
eikä yrityskantaa juuri ole kasvatettu.
Nettomuuton hillitseminen onkin ollutEalueen
merkittävimpiä edistysaskelia. PohjoisKarjalan alueella, kuten kaikkialla Suomessa,
ongelmana on alueellinen eriarvoistuminen.
Joensuun toiminnallinen alue on ottanut
selkeitä askelia eteenpäin, reuna-alueiden
jäädessä hieman jalkoihin. Keskusalueen
etuna ovat etenkin yliopiston tuomat
suorat vaikutukset: “kouluorganisaatioiden
painoarvo on suuri maakunnan suhteellisesti
pienemmän väkiluvun takia”, Varis toteaa.
Nopeita vaikutuksia ohjelmalla ei ole ollut,
vaikka suurin osa toimintapanoksesta
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E
Erityisen menestyksekkäinä
Varis pitää
kuitenkin osaamiskeskus-ajattelua, eli
yritysten tuotekehittelyä varten luotuja
avoimia ja vapaita ‘innovaatioympäristöjä’.
Osaamiskeskukset ovat olleet onnistuneita
varsinkin muovi-, kivi- ja puutekniikan
sektoreilla. Innovaatio sinänsä on ollut
myös
E
katseiden kääntäminen pois perinteisiltä
aloilta: Pölösen elokuvakylän ja Nightwishin
myötä “on oivallettu, että kulttuurilla
on myös tuotannollinen aspekti, eli myös
kulttuurista voi tehdä leipää.”

Pohjoiskarjalaiset verkottuvat ja toimivat
yhdessä
Pohjois-Karjalan
elinkeinoelämän
kehittäminen näyttää olevan jonkinlaisessa
E
muutosvaiheessa:
projekteja
aloitetaan, verkostoja luodaan ja uusia
yhteistyösopimuksia
solmitaan.
Varis
kertookin, kuinka resurssien ja ihmisten
puutteessa on oivallettu, että on parempi
tehdä yhdessä kuin yksin. Yksinkertaisesti,
“yhteistyö Pohjois-Karjalassa toimii hirveän
hyvin!” Sosiaaliset pääomasijoitukset eivät
rajoitu vain maakunnallisten järjestelmien
piiriin, vaan ympärysmaakuntien ja etenkin
Venäjän kanssa tehdään yhteistyötä. Kainuun
sekä Savojen ja Karjaloiden välille on luotu
viime vuonna käynnistynyt Itä-Suomiohjelma: “Tavoitteena olisi löytää joku

Missä menet, Pohjois-Karjala?

itäsuomalainen kuvio, jolla erottautua muusta
Suomesta, tai jopa kansainvälisesti.”
Venäjän ja EU:n välisen naapuruusohjelman
syntyyn on Pohjois-Karjalalla ollut
erittäin edistävä vaikutus. Alueen arjen
lisäksi
elinkeinoelämä,
yliopiston
tutkimusohjelmat sekä instituutit ottavat
osansa
rajanaapuruudesta.
Varis
ei
kuitenkaan näe naapuruuden tuovan
suoria taloudellisia etuja, vaan asettaa
painoarvon tulevaisuudelle: “Kyseessä on
toimintaympäristö, jossa toimijoiden välillä
vallitsee suuri elintasokuilu. Juuri tämän
kuilun takia taloudellisia hyötyjä on vaikea
syntyä
nopeasti.” Vuorovaikutuksesta
syntyy toki yhteistoimintamalleja, mutta
naapuruustoimina
on
nimenomaan
sosiaalisten verkostojen kehittämistä.
Pohjois-Karjalan maakunnan kehittäjillä
riittää siis virtaa. Mutta mitä kertoisi
aluekehityspäällikkö Variksen mielestä
Pohjois-Karjala itsestään? Se kertoisi alueella
vallitsevista epäkohdista, jotka johtuvat
luonnon olosuhteista, sijainnista, historiasta
ja resursseista. Variksen Karjala on kuitenkin
eläväinen: se kehittyy, ottaa edistäviä askelia
lyhyessäkin ajassa: “Keskuskaupungin ja
sen ympäristön kehittyminen ovat hyviä
esimerkkejä. Reuna-alueilla taas emme voi
nähdä kuolevaa maaseutua, vaan alueet,
joiden luonne muuttuu. Maanviljelys on
edelleen vahvaa, mutta rinnalle tulee muita
arvoja.”

Missä menet, Pohjois-Karjala?
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Miksi en saa?
ukka

Tsup
Susirajan

Tämä elämää suurempien kysymysten
kultainen klassikko putkahtelee säännöllisin
väliajoin - usein monien eri selittelyjen kera
mutta uskollisesti aina yhtä ilmikatkeruuden
sävyttämänä - lehtien “vastaa ja auta”
palstoilla. Jotta pääsisimme edes hetkeksi
rauhaan tätä piinaavaa epätietoisuuden
ilmapiiriä, on aika jälleen kerran yrittää
tankata
kysyjän
päähän
saamisen
mahdottomuuden syitä.
Saamisen ontologia on hyvin yksinkertainen
ja näyttäytyy yhtä primitiivisesti jo pienellä
kuin aikaikään, ja jo elämää nähneellä
ja kokeneella ihmislapsella. Ensinnäkin,
mitä saaminen tarkoittaa. Se on tahtotila
saavuttaa jotain omalle, tai hyvin paljon
harvemmin toisen, hengelle lisäarvoa,
esimerkiksi materiaalista valmistetusta
tavarasta, sosiaalisesta arvonannosta tai
huomiosta, tai kehollisten toimintojen
tyydyttämisestä. Mihin saaminen tähtää?
Tyydytykseen ja mielihyvään, aivoissa
palkitsemisjärjestelmän aktivoitumiseen ja
täten positiivisen olon saavuttamiseen.
Saamisen
seuraukset
on
helpoiten
nähtävissä saamattomuuden aiheuttamissa
reaktioissa.
Fysiologisesti
prosessi
on
hyvin
samankaltainen
lapsen
itkuraivokohtauksessa kun ylimääräistä
jacky-makupalaa ei ole mahdollista saada
sekä kolmeakymppiä lähestyvän akateemisen
naisen puuskittaisessa tiuskimisessa, joka
johtuu suklaavajeesta aivoissa. Varsinkin
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se näyttäytyy 15-75 vuoden ikäisellä
henkilöllä, usein miespuolisella ihmisellä,
kun tämä ei saa työntää ----ia -----iin. Näitä
kaikkia yhdistää yhteinen latentti tekijä:
turhautuminen. Se on yksi aggression
muoto, alkuperältään biologinen ja varhain
ihmislajille kehittynyt, elämää ylläpitävä
toiminto. On täysin oikeutettua tuntea
katkeruutta siitä ettei saa. Saamattomuus on
aina naula omaan arkkuun. Elämän ylläpito
kun vaatii sitä, että saa.
Ihmissuhdeinflaatio
mahdollisuuksia

heikentää

On kuitenkin selviö, ettei aina voi saada. Miksi
näin? Vaikka elämme yltiöhumanistisuuden
aikakautta, jossa syntipukkeja ei koskaan
saa suoraan sormella osoittaa joutumatta
yhteisön silmissä paheksutuksi, syiden
ymmärtäminen voi auttaa viisasta ihmistä

Miksi en saa?

vajoamasta niihin aina uudestaan. Syinä haluttomuuteen tai haluamiseen. Otetaanpa
saamattomuudelle voivat olla omien esimerkiksi fyysisen rakkauden saaminen.
resurssien riittämättomyys (esim. ei ole
rahaa, kykyä, osaamista, tietoa), antajan Sylki ja pieni maltti – siinä kaikki!
haluttomuus (esim. vaihtosuhde koetaan
heikoksi, lisäarvoa tuottamattomaksi ajan Itsensä rakastamattomuus ja liiallinen
ja voimien tuhlaamiseksi, epämiellyttävänä sättiminen sekä aliarviointi, liiallinen
koettu odotuksien vastainen vuorovaikutus kaveruus, mielistely ja oman tyylin radikaali
tms.) tai kontrolloimattomat ympäristotekijät muuttaminen antavat väärän signaalin
(esim. dominoivat äidit ja isät sekä jaetun kohteelle ja voivat estää sen saamisen.
tilan tyrannisointi, kavereiden halveksunta Emme toisaalta elä pidättyväisyyden ja
saamisen kohteen valinnassa, väärää tukahdettujen tunteiden vuosisataa enää puoluetta edustava kohde, asuu liian kaukana, silmäniskusta tai kylkikyljessä istumisesta
ex alkaa kummitella kesken deitti-illan, ei
joudu
kaksintaisteluun
kohteen
fysiologinen paine pakottaa sosialisoimaan sukulaisten kanssa aamutuimaan kostealla
tilan vain tilapäisesti (paineen ollessa niityllä. Anna aidosti, mutta älä liikaa
yksipuolinen) tahi
kerralla. Kuten naisille suunnatussa
vahinkolipsahdus
koiranhoito-oppaassa
sanotaan,
..ei tippaakaan säännöstele rakastavaa huomiotasi,
verbaalisessa
tai
p u k e u t u m i s e n kiinnostunut, en
niin että koira alkaa kurnaamaan
m u o d o s s a
pysty pitämään sitä. Koira ei kurnaa sitä, minkä
kertaluonteisenakin
se tietää automaattisesti saavansa
riittää tyssäämään). juttua yllä, minun (hyvä vertailukohde on Helsingin
Ja niin edelleen.
putiikkien asiakaspalvelijat). Piankos
näköiselleni ei
huomaat koiran, häntää heiluttaen,
yleensä tulla
Syyt määräytyvät
valuttavan sylkeä hymysi ja askeleesi
juttelemaan..”
yksilöllisesti mutta
lähestyessä. Se sylki, ja pieni maltti,
ei ole luonnotonta
on kaikki mitä tarvitset.
ja outoa sekään, että yhdeltä samalta
ihmiseltä löytyvät kaikki ennen mainitut
syyt. Vaikka apupalstamme tila ei riitä
neuvomaan, miten sitten saa, on selvää, että
mahdollisuudet, joihin kysyjä voi vaikuttaa,
Kysymyksiä ja kommentteja
ovat rajatut. Jo laki rajoittaa saamista:
voi lähettää osoitteeseen
emme voi ottaa väkivalloin mitä haluamme,
susirajan.tsupukka@hotmail.com.
sillä ihmiset haluavat eri asioita (esim.
ehdot joilla toinen voi antaa saajalle, voivat
olla ristiriitaiset). Koska on silmänlumetta
väittää, että voisimme oikeasti vaikuttaa
muihin ihmisiin ilman pitkäaikaista,
tulosohjattua ohjelmointia, se, mihin kysyjä
voi vaikuttaa ensisijassa ovat omat resurssit.
Niillä on usein lineaarinen yhteys antajan
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Venäläisen ajatuksen naisellisuus Dostojevskin tuotannossa
Janne Waris

Vasili Ivanov kertoo Carelia-lehden numerossa 12/1998 kuuluisan venäläisen filosofin
Nikolai Berdjajevin olleen sitä mieltä, ettei naisella ole Dostojevskin tuotannossa itsenäistä
asemaa: “Naiseus on vain sisäinen aihe miehisen hengen tragediassa, sisäinen kiusaus.”
Berdjajev päätteli: “Dostojevskilta ei löydy ikuisen naisellisuuden kulttia.” Ja kuitenkin
Dostojevski ajatteli paljon naista, eritoten venäläistä naista, ja asetti venäläisen naisen
venäläistä miestä korkeammalle: “Jos vielä voidaan odottaa pelastusta ja uudistusta, niin
tietysti vain venäläiseltä naiselta, joka on eittämättä venäläistä miestä parempi ja johon
liittyy suuri toiveemme.”
On aivan selvää, että Kristus-kuvalla ja kristillisellä rakkaudella oli erittäin suuri merkitys
Dostojevskin tuotannossa ja maailmankatsomuksessa. Kristuksen rakkaus on uhrautuvaista,
ja uhrautuvaisuus on naisellista. Voidaan sanoa, että kärsiminen ja myötäkärsiminen
kuuluu naiseuden olemukseen. Nainen kokee kärsimyksen toisin kuin mies, olipa kyseessä
fyysinen tai henkinen kärsimys, joten mieheyden ja naiseuden perusluonteinen ero tulee
esiin suhteessa kärsimykseen.
Dostojevskin mukaan kärsimys kehittää tietoisuutta. Sen vuoksi naisellinen on pisimmälle
kehittynyttä tietoisuutta, näin on ainakin kirjailijan taiteellisessa maailmassa. Kärsimyksestä
ja myötäkärsimisestä juontuva tietoisuus on nimenomaan sydämen eikä puhtaan älyn
tietoisuutta. Filosofi Ivan Iljin sanoo aivan oikein: “Venäläinen ajatus on sydämen ajatus, ja
venäläisen kulttuurin perusvoimat ovat sydän, elävä tarkastelu, vapaus ja omatunto.”
Lähde: Carelia, nro 12/1998, s.103-110
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Karjalaisen osakunnan 101-vuotisjuhla lauantaina 25.2.2006
klo 17 alkaen Katajanokan Kasinolla.
Hinta 40 €/fuksi, 50 €/civis ja 65 €/seniori.
Silliaamiainen osakunnalla 26.2.2006 klo 12 alkaen, hinta 7 €.
Juhla- tai tumma puku, akateemiset kunniamerkit.
Ilmoittautumiset 19.2. mennessä vuosijuhlamestari Kaisa
Heikuralle, kaisa-liisa.heikura@helsinki.fi tai 050 345 8295.
Maksut osakunnan tilille Nordea 127130-256002, viite 3120.

Tervetuloa!
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Pieni isänmaa, suuri urakka
Paula-Kaisa Leppänen

”…mutta mulle täytyy saada
sijainen ulkomailla oloni
ajaksi. Ei sieltä käsin voi
vastata puhelimeen. PaulaKaisa, siustahan
tulis
hyvä varapuheenjohtaja?”
”Häh, mihin?” ”No tähän
näyttelytyöryhmään.
Ei
siun tarttee kun vastata
puhelimeen, jos joku kysyy.
Sillä aikaa kun me ollaan
Englannissa.”
”Mmh…
tuota.” ”No hyvä! Ei se oo
iso nakki.”

Opiskelijaboksi 1990-luvun puolivälistä Vallilan
opiskelija-asuntolan malliin.

Jotakuinkin näin alkoi urani
näyttelytyöryhmän
varapuheenjohtajana
syksyllä 2003. Näyttelyä oli pohjustettu
siihen mennessä jo melko lailla; oli
haastateltu
ihmisiä
ja
suunniteltu
käsikirjoitusta. Pihallahan siinä oltiin,
kuin lumiukot tammikuisena sunnuntaina.
Onneksi Anu (Heikkilä) piti langat tiukasti
käsissään ja hiljalleen juoni alkoi valjeta
minullekin.

käy. Se on liian uusi. Sen pitäisi olla 1900luvun alusta. Muuten se ei ole uskottava.”,
”Meillä on mökillä pirtinpöytä, se on kyllä 1980luvulta, ehkä kukaan ei huomaa…”, ”Ei teillä
sattuisi olemaan ylimääräisiä Bon Jovin julisteita,
mielellään 1990-luvun alusta? Entäs frakin rusettia,
näkyy uupuvan?”. Niin oma, kuin muutamien
sukulaistenkin vintti käytiin läpi sopivien esineiden
löytämiseksi. Myös museon varastot tulivat tutuiksi
ja senioreilta saatiin korvaamatonta apua.

Alkoi ravaaminen kokouksissa sekä
Helsingissä
että
Joensuussa.
Ensin
suunnittelu
oli
abstraktia
sanojen
pyörittelyä, näyttelyn sisällön määrittelyä
ja eri aiheiden painotusten hakemista.
Kesän (2004) jälkeen toiminta sai nopeasti
fyysisempiä muotoja. Tavaraa lainattiin ja
ostettiin, valokuvia tunnistettiin ja taitettiin
paneeleja. Avajaisiin oli enää muutama
kuukausi. Jahdattiin milloin osakunnan lipun
jäljennöstä, milloin räsymattoa, frakkia,
pirtin pöytää tai julistetta. ”Ei, tuo matto ei

Tunnelma kiihtyi tasaisesti helmikuuta 2005
lähestyttäessä. Alkuvuoden viikonloput taisivat
mennä sekä Anulta että minulta voittopuolisesti
itärajan tuntumassa. Näyttelyn kokoaminen oli
mielenkiintoista, varsinkin kun mukana oli ihan
oikeita ammattilaisia. Museon henkilökunnalla oli
näkemys siitä, mitä kaikkea pysytysvaiheessa täytyy
ottaa huomioon: esineiden täytyy näkyä sekä pysyä
samassa asennossa ja kunnossa vuoden päivät,
eli ihan mitä tahansa kuminauhavirityksiä ei
kannattanut tehdä. Tämän lisäksi esimerkiksi
liikuntaesteisten täytyi mahtua kulkemaan
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vitriinien ja korokkeiden lomassa. Viimeiset
esineet ja kyltit löysivät lopulliselle
paikalleen avajaispäivän aamuna ja lopulta
urakka kruunautui 12.2.2005 kuohuviinien
ääressä Pohjois-Karjalan maakuntamuseolla,
Joensuun Carelicumissa.
Nyt näyttely on jo purettu ja tavaratkin
palautuvat
hiljalleen
alkuperäisille
sijoilleen. Tunnelmat ovat huomattavasti
rauhallisemmat kuin vuosi sitten; siihen
verrattuna kaikki tapahtuu kuin hidastetussa
filmissä. Näyttelymme tarkkaa kävijämäärää
ei tiedetä, mutta sen aikana museolla
kävi henkilökunnan mukaan noin 18 000
ihmistä, joista noin 10 000:n oletetaan
todella katsoneen näyttelyitä (suuremmassa
luvussa ovat mukana mm. lapsivieraat ja
päiväkotiryhmät). Meidänkin työmme jälki
on siis varmasti saanut huomiota osakseen.
Saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista.
Kokonaisuuden tuoretta ja monipuolista
otetta sekä visuaalisuutta on kehuttu, vaikka
joidenkin mielestä valokuvia olisi saanut olla
enemmänkin. Ensi kertaa osakuntalaitokseen
tutustuvien on myös ollut helppo lähestyä
aihetta, koska se oli kytketty osaksi
muuta yhteiskuntaa, eikä pyörinyt vain

sisäpiirijuttujen ympärillä. Kävin itsekin
katsomassa näyttelyä muutaman kerran ja
olin kieltämättä aika ylpeä työryhmämme
aikaansaannoksista: kyllä se ihan oikealta
näyttelyltä näytti!
Omasta puolestani tahdon vielä kiittää
kaikkia mukana olleita ja toivottaa
osakunnalle onnea ja menestystä seuraaville
sadoille vuosille!

Paula-Kaisa ja Anu
kilistävät laseja
näyttelyn avajaisissa
uurastuksen jälkeen.

Pieni isänmaa - Helsingin yliopiston
Karjalainen
Osakunta
100
vuotta
–näyttely oli esillä Pohjois-Karjalan
museolla Carelicumissa 13.2-31.12.2005.
Lisää kuvia näyttelystä, sekä näyttelyssä
esillä olleet valokuvat ovat nähtävillä
niille varatussa kansiossa osakunnalla.
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Muistat, mitä Seppo Räty sanoi
Saksasta ja oopperasta, mutta
tiedätkö, mitä mieltä hän on
Puukellosta?

Pohjois-Karjalan
tuntomerkit
Eli mistä Pohjois-Karjala maailmalla tunnetaan?

D e a d l i n e
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Uusia kirjoittajia ja asiasta kiinnostuneita rekrytoidaan
jatkuvasti: liity mukaan Puukellon postituslistalle!
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