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Ylioppilaskunnassa on taas väännetty kättä niin paljon, että siitä pilailtiin jopa
valtiotieteellisen speksissä. Liisankatulaiset jättävät kotinsa ja muuttavat kolmanteen
ylioppilastaloon, joka ylioppilaskunnan perinteitä noudattaen rakennetaan suolle. Minä itse
pidän tilaratkaisua osakuntien kannalta kelvottomana.
Osakunnat edustavat konservatiivista yliopistoa. Tällainen yliopisto pukeutuu frakkeihin,
jakaa kunniamerkkejä ja tanssahtelee Straussin tahdissa. Toinen yliopisto puhkesi kukkaansa
vallatessaan Vanhaa. Se oli modernin tuulahdus, joka puhalsi kumoon Pohjanmaan viljapellot
ja Karjalan koivikot. Tämä yliopisto kasvattaa pitkää tukkaa, opiskelee sosiologiaa ja
uskaltaa pukeutua itsenäisyyspäivänä punaiseen. Nämä kaksi voimaa
kohtasivat HYY:n tilakarkeloilla.
Osakunnat eivät enää leikanneet suurinta kakkupalaa, eivätkä
edes saaneet valita. Tällä päätöksellä ne kuitenkin ajetaan niille
vieraaseen ympäristöön: tunnelma on sama kuin sinfoniaorkesterin
soittaessa Rammsteinia tai Arja Korisevan esiintyessä kirkossa.
Ajan patinoimat maalaukset, juhlapukuiset parit ja osakuntien
perinteet eivät sovi yhteen uuden, kliinisen ja puhtaan
kanssa.
Nyt on mielestäni aika kysyä, mitä Liisankatulaiset
haluavat? HYY:n seuraaminen näyttäisi olevan tie
moderniin: vaarana on sukupolvien ketjun katkeaminen,
osakuntatoiminnan
muuttuminen
maanalaiseksi
iltapäiväkerhopuuhasteluksi. Tälle emme saa olla
sokeita. Historiallinen linkki osakuntien menneeseen
täytyy pystyä säilyttämään, sillä juuri vahvoissa juurissa
piilee osakuntien voima.
Leppätalossa ei wiipurilaisten korkokenkien kopina
häiritse, mutta tilakysymyksen taustalla on muitakin
asioita, kuin pelkkä “toiminnan ympärivuorokautinen
mahdollistaminen”: kopinan kaiun sointi täytyy olla
samanlainen kuin sata tai kaksisataa vuotta sitten.
Matti Nykänen
valtiot. kand.
ps. On sitä tunteet kuumentuneet osakuntaneuvostassakin: edellisessä kokouksessa (14.3.)
jouduttiin nimittäin äänestämään. Äänin 5 - 1 päätettiin, että kevät on täällä.
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Ystävät, osakuntatoverit,

Olavi Dannenberg

Paljon
on
virrannut
vettä
Ajatusten
Vantaankoskessa sitten viime numeron. Osakunta
vietti ainutkertaista 101. vuosijuhlaansa 25.2.
Katajanokan kasinolla vuosijuhlan arvoisessa
ympäristössä. Ainutkertaisuuden (Osakunta
täyttää 101 vuotta vain kerran) lisäksi juhlat olivat
ikimuistoiset ja mukavalla tavalla poikkeavat. Oli
paljon aikaa vapaaseen seurusteluun, ja pyöreät
pöydät olivat mukava yllätys – ensimmäinen
kerta osakuntamuistini aikana. Ansaitut kiitokset
vuosijuhlamestarillemme Kaisa Heikuralle.
Kuraattorinne on viime aikoina ollut hieman
ylityöllistetty
osakuntajuttujen
johdosta.
Osakunnan tilakysymyksen ratkaiseminen on
käynyt kuumimmillaan juuri viime viikkoina.
HYY:n edustajisto päätti 14.3. esittää Liisankadun
osakunnille tiloja vuonna 2008 valmistuvasta
Leppätalosta. Realisoitunut esitys on kuuden
vuoden työn ja neuvottelujen tulos. Seuraavaksi
sitten pitää miettiä, millaisiksi meille esitetyt
tilat muodostuvat – suunnittelijat ja arkkitehti
haluavat tietää, mitä haluamme. Liisankadulla
käytäneen piakkoin asiasta julkinen keskustelu,
johon toivon mahdollisimman monen karjalaisen
ottavan osaa. En jatka asiasta enempää, sillä
tässä Puukellon numerossa asiaa käsitellään
muutenkin.
Sen sijaan huomautan toisesta Osakuntaa
koskevasta
tärkeästä
asiasta:
sääntöjen
muuttamisesta. Sääntötoimikunnan järjestäytymiskokouksessa oli läsnä vain viisi (5) henkeä.
Mukaan mahtuu vielä niin senioreita kuin
vanhempia ja nuorempia osakuntalaisiakin.
Marssijärjestykseksi kaavailtiin, että säännöt
jaetaan uudistamista varten osa-alueisiin.
Asunto-ohjesääntöpaketin pohdintaa johtaa
varakuraattori Jussi Litja, talousohjesääntöä
taloudenhoitaja Pekka Torvinen ja yleistä osuutta
allekirjoittanut. Vastuuhenkilöitä vailla ovat vielä
virkailijaohjesääntö ja virkarakenne sekä nauhaja merkkiohjesääntö. Tervetuloa osallistumaan.
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Q:n pimeästä puolesta: Todettakoon näin
julkisestikin se, minkä jotkut minua tuntevat ovat
vuosien saatossa huomanneet – eli kuraattorinne
pitää kaikenlaisista strategiapeleistä. Mikä
niissä oikein kiehtoo? Vaikea sanoa. Ehkä se,
että saa käyttää älyään, teoreettisia kykyjään,
muistiaan, aikaisemmin hankittua kokemusta ja
todennäköisyysanalyysiä. Pelissä saavutetulla
voitolla ei kuitenkaan ole arvoa. Se on vain
osoitus onnistuneesta ongelmanratkaisukyvystä.
Strategiapelit voidaan jakaa karkeasti kahteen
kategoriaan: niihin, joissa loistava yksilösuoritus
riittää, ja niihin, joissa yksilösuorituksella ei
ole niin merkittävää painoa kuin diplomatialla.
Koska, kuten tiedätte, kuraattorinne ei ole aivan
diplomaattisimmasta päästä ihmisiä, niin hän
pärjää huomattavasti paremmin ensimmäisen
kategorian peleissä, kuten shakissa.
No, miksi hän sitten pelaa myös toisen kategorian
pelejä, kuten Carcassonnea, Settlers of Catania
ja VGA Planetsia? Luultavasti osittain siksi, että
osa tämän kategorian peleistä on seurapelejä,
ja osittain siksi, että vaihtelu virkistää. Ja
silloin tällöin myös ahdistaa. VGA Planets on
kohtalaisen hyvä esimerkki: siinä 11 eri roduilla
pelaavaa pelaajaa yrittää asuttaa 500 planeetan
klusteria ja päätyä sen herraksi/rouvaksi ja
hidalgoksi. Joskus vain tuntuu, että pärjäämiseen
ei riitä mikään – ei se, että onnistuu optimoimaan
resurssien tuotannon ja käytön parhaimmalla
tavalla, ei se, että on paras suunnitelma, eikä edes
se, että kykenee yksin pieksemään viisi muuta
pelaajaa kivikaudelle. Lopulta törmää kuitenkin
kolmeen diplomatiastrategiapelin yleiseen
taktiikkaan, joita allekirjoittanut itse syystä tai
toisesta ei ihmeemmin kykene käyttämään.
Ensimmäinen on johtoasemassa (erityisesti
kuvitellussa johtoasemassa) olevan joukolla
piekseminen. Tämä tapahtuu siten, että joku
(myös voitosta taisteleva tai peräti objektiivisesti
laskettuna parhaimmassa asemassa oleva)
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“huomaa” julkisesti jonkun toisen pärjäävän
liian hyvin. Sitten muut sopivat alkavansa tehdä
kyseiselle pelaajalle kiusaa, minkä seurauksena
kyseinen pelaaja ei yleensä ainakaan voita. Joku
voi olla kuvitellusti paremmassa asemassa peräti
ennen kuin peli on edes alkanut: Jonkun kerran
pelin yhteydessä on kuultu, että Olavin lyöminen
on kuin laittaisi rahaa pankkiin. (Muistutan tässä,
että taloudellisesti ajateltuna rahan pankkiin
laittaminen on kannattamatonta.) No, miten
sitten vastata tähän taktiikkaan? Mikäli pelaajat
ovat rationaalisia (usein liian suuri odotus), niin
kun on tullut jonkin aikaa turpaan, alkaa itse
marmattaa, että jollakulla toisella menee liian
hyvin, ja yrittää saada muut kampittamaan häntä
– ja näin sitten tapahtuu. Mutta koska oikeat
pelaajat eivät ole rationaalisia, eikä selkärankani
taivu moiseen diplomatiaan, niin jouduttuani
kyseiseen tilanteeseen alan johdonmukaisesti
kampittaa sitä, joka sai aikaan minua vastaan
suunnatun liittouman. Lisäkiusana saatan auttaa
jotakuta vähemmän vihamielisesti pelaavaa
hänen ponnisteluissaan.
Toinen
taktiikka on liittolaisen selkäänpuukottaminen. Pelin alussa (tai edetessä)
jokin porukka sopii jakavansa loppusijoitukset
keskenään ja tekevänsä yhdessä koordinoidusti
töitä tätä yhteistä päämäärää varten. Joskus
sattuu vaikkapa niin, että kolmea palkintosijaa on
tavoittelemassa neljän pelaajan liittouma, joista
kolme päättääkin keskinäisellä kassakaappisopimuksella vähentää voitonjakajien määrää.
Peli etenee, ja jossain vaiheessa ne kolme aidosti
liittoutunutta tulevat ja pieksevät neljännen
silmäänsahatun. Rationaalisille pelaajille tämä
varmaan on luonnollista, sillä kenenkään sanaan
ei täysin varmasti voi luottaa: peli on peliä,
eikä tapahtunut tule häiritsemään tulevia pelejä
– selkäänpuukottaja ja -puukotettu saattavat
peräti tehdä seuraavassa pelissä toimivaa
yhteistyötäkin. Koska selkärangassani on
vikaa, se ei taivu tällaiseen toimintaan, vaan
johdonmukaisesti alan tehdä kiusaa minua
selkäänpuukottaneille myös tulevissa peleissä.
Tapahtuneen jälkeen seuraavissa peleissä, missä
pelaan jonkun selkäänpuukottajan kanssa,
aloitan heti ensimmäisestä kontaktista sodan
häntä vastaan kaikilla käytettävissä olevilla
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resursseilla enkä vastaa neuvottelupyyntöihin.
Muutaman tällaisen pelin jälkeen kyseinen
pelaaja ei enää halua tulla samaan peliin kanssani,
kun tietää olevansa ensimmäisten kuolevien
joukossa, teki mitä tahansa. Tietysti toimintani
haittaa optimaaliseen omaan pelisuoritukseen
pääsemistä, mutta selkäänpuukottaminen on
mielestäni niin alhaista, että seurauksien pitää
olla tuntuvia. Itse en puukota selkään, ja lisäksi
olen hyvä ja luotettava liittolainen, mikäli joku
on liitossa kanssani.
Kolmas on itkemällä tehty harhautus.
Ammattikielessä sitä kutsutaan “whinetykseksi”.
Törmäsin termiin ensimmäisen kerran joskus
viime vuosituhannella ollessani pelaamassa
Limeksen peli-illassa. Pelasimme jotain
Civilization-kloonia, jota yksi porukasta osasi
pelata hyvin, kaksi jotenkuten ja loput viisi
(allekirjoittanut mukaan lukien) ei ollenkaan.
Tämä pelin hyvin hallitseva valitti koko ajan,
että ei ollut noppatuuria, että toiset tekivät hänen
sivilisaatiotaan haittaavia ratkaisuja, että hänellä
menee huonosti jne.. Ilmeisesti tuloksena oli, että
muut eivät olleet häntä kohtaan niin keljuja kuin
objektiivinen tilanne olisi edellyttänyt – ja hän
voitti pelin ylivoimaisesti.
Herää kysymys, onko kannattavaa olla käyttämättä kyseisiä moraalisesti arveluttavia
strategioita ja vastata niiden käyttämiseen
epärationaalisesti
mutta
johdonmukaisen
ankarasti. Loppujen lopuksi väitän, että on. Ne,
jotka tuntevat minun pelitapani, harkitsevat
moneen kertaan ennen kuin kohdentavat likaista
peliä minua kohtaan. Ja itsellekin jää parempi
mieli, kun tuntee toimineensa reilun pelin hengen
mukaisesti.
(Mahdollisesti havaittavat yhteydet tässä kolumnissa
kuvattujen diplomatiastrategiapelien ja HYY-politiikan
välillä ovat sattumanvaraisia. Kirjoitusprosessin
yhteydessä ei ole myöskään vahingoitettu eläimiä eikä
ympäristöä.)
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Seniorin palsta
Sudet, moottorikelkkailijat ja ahdinkokunnat
Kimmo Solehmainen

Maamme
merkittävimmissä
tiedotusvälineissä olleet uutiset Pohjois-Karjalasta
ovat viimeisten vuosien ajan keskittyneet
melko
yksipuolisesti
negatiivisina
pidettyihin asioihin. Vielä ovat muistissa
Joensuun uusnatsit, tuoreempina esimerkkeinä voisi mainita kuntien heikon talouden,
lapsukaisia vainoavat susilaumat, ja
vaikkapa valtimolaiset ressukat, jotka eivät
ole edes Helsingissä päässeet käymään.
Eikä ole kauaa, kun EU:ssakin kyseltiin,
onko Suomessa niin kova nälänhätä, että
lapset joutuvat varastamaan ylimääräisiä
ruoka-annoksia koulussa. Kyseessä oli
lieksalainen pikkupoika, joka piilotti
ylimääräisen makkaran perunamuusiin,
ja sai tempustaan jälki-istuntolomakkeen,
joka sitten levisi sähköpostiviestein, ja
tieto asiasta kantautui aina jollekin EUviranomaiselle saakka. Monien juttujen
perusteella
pohjoiskarjalaiset
ovatkin
käänteissään ilmeisen kekseliäitä, kuten
tuo makkaran kätkeminen perunamuusiin
osoitti. Esimerkki tästä luovuudesta on
myös viime vuonna julkaistu pikku-uutinen,
jonka mukaan eräs pohjoiskarjalainen
nainen suuttui miehensä souturetkestä
vieraan naisen kanssa niin paljon, että poltti

halkovajan. Mustasukkaisuuksissaankaan
tämä nainen ei siis tyytynyt murjotukseen tai
tiuskimiseen, vaan tehosti kantaansa hyvin
persoonallisella tavalla, josta palokunnan
edustajat tosin eivät olleet kovin otettuja.
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Myös eräät maakunnallemme tyypilliset
harrastusmuodot ovat saaneet julkisuutta.
Pikku-uutisia
moottorikelkkailijoista
saa lukea valtamedioista usein. Nämä
tosin useimmiten käsittelevät vesistöjen
virtapaikkoihin eksyneistä onnettomia,
jotka ovat siirtyneet tuonpuoleisille
kelkkareiteille. Myös auto-urheilukulttuuri
on maakunnassamme erityisen vahvaa.
Poikkeuksellisen laajan harrastajapohjan
takaa suurta suosiota itärajan kunnissa
nauttiva ns. viinaralli. Vaikka viinaralli onkin
korvannut yhden perinteikkään harrastuksen,
pontikankeiton, osataan maakunnassamme
edelleen kunnioittaa perinteitä. Niinpä
hirvien, karhujen ja susien salakaataminen
on, yhä edelleen, julkisen sanan antaman
kuvan perusteella yksi suosituimmista vapaaajan vieton muodoista. Toivottavasti kaikkia
susia ei kuitenkaan ammuta, sillä niiden
runsaslukuisuudessa on eräitä kiistattomia
kansanterveydellisiä etuja, joita tosin on tähän

asti jostain syystä vähätelty. Sanotaanhan
nimittäin, että pelko on terveellistä, eikä
koululiikunnan riittävyydestäkään perheen
pienimpien kohdalla tarvitse kantaa huolta
ja murhetta, kun liikunta sujuu luonnostaan
kipittämällä karkuun koulutiellä väijyviä
susilaumoja. Kun nyt tuli villipedot esille,
niin mainittakoon, että karhuista on taasen
se vähälle huomiolle jäänyt hyöty, että
marjanpoimijat joutuvat vilkuilemaan tämän
tästä karhujen pelossa ympärilleen, mikä
edistää hartianseudun verenkiertoa ja tuo
täten vaihtelua muuten niin puuduttavaan
poiminta-asentoon.
Talouspuolella
maakuntamme
uutisia
hallitsevat useimmiten kuntien talousahdinko

ja pitkäaikaistyöttömyys. Koska kaikki
korkeampaa
koulutusta
suunnitelleet
ovat jo lähteneet P-Karjalasta, on sinne
siis väkisinkin jäänyt mittava reservi
potentiaalisia käytännön alojen työläisiä,
joita koulutus ei ole päässyt pilaamaan. Kun
nyt ihan kohta on julkisen sanan mukaan
mahdoton pula käytännön osaajista, tulee
näistä työntekijöistä niin kova kysyntä, että
ei mahda edes peräkammariin piiloutumalla
pystyä välttymään työnteolta. Sahoilta,
paperi- ja komponenttitehtailta pois
potkituille pitäisikin työttömyyden sijaan
markkinoida termiä työvoimareserviys,
jolla ei ole niin ikävä kaiku. Eihän armeijan
käyneitäkään kutsuta sodattomiksi!

Tämän palstan kirjoittaja haastaa aina seuraavan kirjoittajan senioreiden
keskuudesta. Niinpä haastan Anna Tuovisen, joka on kirjoittanut ennenkin hienoja
juttuja Puukelloon, ja joka on johtokunnan jäsenenä näkyvä seniori.
Senioripäivälliset la 13.5. klo 18 Osakunnalla
Hinta: seniorit 15 e, civikset 12 e ja fuksit 10 e
Ilmoittautumiset sähköpostitse 9.5. mennessä osoitteeseen johanna.ursin@helsinki.fi
(muista mainita erikoisruokavaliot, alkoliton/holillinen, sekä “statuksesi”)
Maksut tilille Nordea 127130-256002, viite: 5021 (viestiin ilmoittautujien nimet)
Tervetuloa nauttimaan ruoasta kerrankin hyvässä seurassa!
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Miksi kysyn miksi?
Tapaustutkimuksen kohteena kysymys
”Miksi raha lipuu käsistäni?”

Susirajan

Tsupukka

Miksi olemme iloisia? Koska meillä on
joulu. Miksi synnyimme? Koska joku teki
rakkautta. Miksi-kysymys on kaikkien
kysymysten äiti. Tieteessä puhutaan ilmiöiden yläpuolelle pääsemisestä, kuvailevalta
tasolta selittävälle tasolle siirtymisestä.
Tiukan kokeellisessa tutkimuksessa ilmiöiden selittelyä häpeillään. Selittäminen kuuluu
humanisteille, historioitsijoille, tulkitsijoille,
epävarmojen tieteiden paranormaalille
puolelle. Varmaa kun voi olla vain epävarma.
Miksi-kysymys tähtää motiivien, syiden ja
tarkoituksen selvittämiseen. Kyse on yleensä
retrospektiivistä, menneiden kaivelemisesta.
Miksi-kysyjiä nokitaan usein vanhojen
asioiden kaivelijoiksi, tikun silmäänsä
tokittajiksi. Filosofit yrittävät purkaa
kausaliteettiketjuja loogisten operaatioiden
kautta, mutta kantilainen perinpohjainen
tarkastelu johtaa aina uskonvaraiseen
Jumalaan ja joskus filosofin sartremaiseen

ahdistukseen.
Ehkä
kuolemaankin.
Miksipä
tieto
olisi
luotettavampaa
perusteltuna kuin perustelemattomanakin?
Siinäpä tiedemiehelle moraalinen pulma.
Rikosoikeudessa pohditaan motiivia, miksi
joku teki jonkin asian. Jonkun vastaus
(ts. motiivi) miksi-kysymykseen voi
olla vähemmän rangaistavaa kuin toisen
vastaus.
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Kyky muodostaa miksi-kysymys erottaa
meidät vaistonvaraisesti toimivista eläimistä.
Sen sijaan, että tyytyisimme touhuamaan
yhteiskunnan ylläpitämiseksi, haluamme
tietää tuon touhun ja olemisen mielekkyyden
ja merkityksen. Haluamme arvottaa
tekemiset hyväksi ja huonoiksi pohtimalla
syitä. Tämän arvottamisoikeuden on
ihminen myöntänyt itsevaltaisesti itselleen
pitäen lajiaan eläinkunnan kruununa.
Esimerkiksi
historiassa
pureudutaan
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tapahtumakulkujen vaikuttaviin syihin ja
yritetään valistaa ihmiskunnalle järkeä.
Miksi kansakunnat eivät opi sodistaan,
lamoistaan,
tuhoutumisistaan?
Miksi
elän näin enkä noin? Tapausesimerkkinä
pohdimme (jälleen) sitä, mistä on puute.
Tällä kertaa pyrin vastaamaan nimimerkillä
”Matti ja useimmiten Teppokin kukkarossa”
esiintyvän
henkilön
sähköpostilla
lähettämään kysymykseen: miksi raha lipuu
käsistäni? Ylioppilaan arki on useimmiten
rahan ja tiedon puutteesta johtuvaa
kärsimystä. Eletään ”kädestä suuhun”,
”mikä laulaen tulee se huutaen menee” ja
”vita longa, moneta brevis” -periaatteilla.
Opiskelijan rahakukkaron liikkuvin osa
menee leipään ja sirkushuveihin. Näiden
kasseeraus on siis välttämätöntä. Meidän on
turha kysyä miksi raha lipuu leipään, sillä
tuskin kukaan terve opinlapsi käy Kämpissä
syömässä liekitettyä hummeria kaviaarissa.
Tyytyminen Unicafen raasteisiin ja ikuisesti
samalta maistuvaan ruokaan on edullista.
Emme myöskään hienostele pikkusormi
koholla
Stockmannin
herkkupuodista
ostetulla, Ruotsista rahdatulla kermamaidolla,
vaan kierrämme suosiolla kulman takana
sijaitsevaan
Elannon
lähiökauppaan
hakemaan muovipussimaitomme.
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Meidän tulee kuitenkin kysyä miksi niin suuri
osa rahasta lipuu sirkushuveihin. Tuonne
Fenniaan, Helsinki-klubille, Bottalle. Märille
baaritiskeille lipuvat kalliit ylioppilaan eurot.
Vieläkin kun rahakukkaromme pohja nauraa
reikäisenä, nostamme loppukuun puurorahat
tuon turhan kostean aineen hankkimiseksi.
Se muistuttaa monen kokemaa kummallista
tilannetta, joka syntyy hautajaisissa: kun
yhteisön hyväksymä reaktio olisi itkeä, sinua
naurattaa. Yksi syy on geenit. Toisin kuin
useat aasialaiset, me suomalaiset olemme
tuomittuja omistamaan viinapään, joka sietää
suuria määriä keskushermostoa lamauttavaa
myrkkyä – alkoholia. Lisäksi nuorella
iällä aloitettu rankka ryyppäys on havaittu
ns. isältä-pojalle kulkevaksi taudiksi (Atyypin alkoholismi), kun taas viidenkympin
jälkeinen kaappitissuttelu (myös nimeltään
tuurijuoppous tai B-tyypin alkoholismi) on
yleensä ympäristön aiheuttamaa. Opiskelijan
tapauksessa kyseessä on monimutkainen
etiologia tenttistressin, opiskelijakulttuurin
ja geeniperimän välillä. Ylioppilaiden
kohtalo on ymmärrettävissä sen havainnon
perusteella, että juominen keskittyy
suhteellisesti eniten väestön osaan, jolla
on liian vähän tai liian paljon ympäristön
sopeutumiseen tähtäävää älykkyyttä. Ilmiönä
rahan käsistä lipuminen sirkushuveihin on
siis jonkinlainen homeostaasiin pyrkivä
termostaatti, jolla pyritään kohti älykkyyden
regressiopistettä.

Kysymyksiä ja kommentteja
voi lähettää osoitteeseen
susirajan.tsupukka@hotmail.com.
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Suomi-neito Teksasissa
Heli Ritola

Amerikkalaiset eivät enää ole
tietämättömiä Suomen suhteen.
Jos matkustat Teksasin San
Antonioon
saatat
yllättyä
iloisesti. Monet kaupungin
asukkaista tietävät kuinka upeaa
aluetta Itä-Suomi on.
Heidi Valkonen

Pohjois-Karjalan mainoksena Teksasissa
toimii kokopäiväisesti Heidi Valkonen. Hän
pääsee kuvailemaan kotimaataan amerikkalaisille harva se päivä. Vaikka vaaleat
hiukset ja siniset silmät ovatkin Suomessa
arkipäiväiset, meksikolaisvaikutteisessa San
Antoniossa Heidi näyttää eksoottiselta.
”Joka päivä kohtaan ihmisiä, jotka kuultuaan
aksenttini tai huomatessaan erilaiset
kasvonpiirteeni kysyvät mistä olen kotoisin.”
Heidi kertoo.
24-vuotias Heidi on ehtinyt asua vakituisesti
Yhdysvalloissa jo neljä vuotta. Kaikki
alkoi vaihto-oppilasvuodesta San Antonion
miljoonakaupungissa ja rakastumisesta
amerikkalaiseen mieheen. Vaihtarivuoden
jälkeen pikkukylän tyttö suoritti lukion
loppuun Joensuussa, jätti perheen Pyhäselän
Suhmuraan ja osti yksisuuntaisen lentolipun
Teksasiin vuonna 2002.
Tällä
hetkellä
Heidi
työskentelee
pankkivirkailijana, tarjoilijana, pianon
soiton
opettajana
sekä
opiskelee
psykologiaa paikallisessa yliopistossa.
Pohjoiskarjalaisuus ei kuitenkaan ole
Amerikan vuosien aikana ehtinyt Heidistä
karista. ”Olen ylpeä suomalaisuudesta
ja pohjoiskarjalaisuudesta. Minulle suomalaisuus onkin suurimmassa osin pohjoiskarjalaisuutta, koska olen aina siellä asunut.
Kaikki tapani ja kulttuurini tulevat sieltä”,
Heidi kertoo.
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Uteliaat amerikkalaiset
Heidillä riittää tekemistä amerikkalaisten
sivistämisessä. Ihmiset eivät yleensä tiedä
ennalta mitään Pohjois-Karjalasta, joten
Heidi saa aloittaa kuvan rakentamisen
tyhjästä. ”Yleisesti kerron Suomesta ja
Pohjois-Karjalasta positiivisia asioita, koska
olen ylpeä kotimaastani ja omalla tavallani
edistän ihmisten tietoisuutta Suomesta”, hän
sanoo.”Suomesta yleensä ihmiset tietävät
kauniin luonnon, kylmät talvet ja vodkan”,
Heidi naurahtaa.
Amerikkalaiset ovat kuitenkin avoimen
kiinnostuneita eri kulttuureista ja maista.
Heidi kertoo usein Pohjois-Karjalan
luonnosta, ruoasta, vapaa-ajanviettotavoista
ja ihmisistä. Ruoasta mainitessaan Heidin
ääneen hiipii hienoinen kaipaus, ja hän
myöntää, että kaikenlaisten dieettien
luvatussa maassa pohjoiskarjalaista ruokaa
ja äidin leipomaa pullaa tulee ikävä.
Heidin puheessa vääntyy yhä mie ja sie
tutunkuuloisesti, vaikka siihen on hienoinen
vieras aksentti jo hiipinytkin. ”Jos joku on jo
jollain lailla tietoinen Suomesta ja esimerkiksi
suomen kielestä, mainitsen heille myös
eri murteet”, Heidi kertoo. ”Olen tavannut
muutaman amerikansuomalaisen, ja on ollut
hienoa vaihtaa kuulumisia. Joensuun murre
on ollut silloin vähän ongelmana, koska
monet eivät ole tottuneet kuulemaan sitä.”

Suomi-neito Teksasissa

Maailman kauneimmat naiset
Myös Heidin entinen aviomies, Curtis
Mueller, luo positiivista imagoa ItäSuomelle. Hän asui Joensuussa vuoden
Heidin viimeistellessä lukiota. Ystävilleen
Curtis on kertonut Pohjois-Karjalan
olevan taivas maan päällä. Joensuu jätti
lähtemättömän jäljen, sillä Curtis haluaisi
palata joskus Pohjois-Karjalaan ystäviensä
kanssa.
Teksasilaisen
miehen
innolla
tulla
takaisin Suomeen on hyvä syy: maailman
kauneimmat naiset. ”Joko mainitsin naiset?
Pohjois-Karjalassa on enemmän kauniita
naisia kuin koko Yhdysvalloissa.Tullessani
Suomeen olin siitä katkerakin. Ajattelin,
että täälläkö ne kaikki ovat piileskelleet”,
Curtis hehkuttaa.”Nyt Joensuu on minulle
kuin Shangri-La, upea paikka käydä, mutta
olisi sääli jos kaikki muutkin saisivat paikan
salaisuudet selville.”
Kysyjille Curtis muistaa tietysti kehua
myös Joensuun hiljaisuutta ja turvallisuutta.
Erityisesti
keskiyön
aurinko
oli
amerikkalaiselle unohtumaton kokemus,
kuten myös talvi.
”Tiesin että talvella tulisi olemaan kylmää,
mutta ylimielinen amerikkalainen kun olen,
en olisi koskaan uskonut, että siellä voisi
olla niin jäätävää! Heidi valitti Teksasissa
kylmyyttä, jos lämpömittari näytti +9 astetta,
joten luulin väitteiden kolmenkymmenen
asteen pakkasista olevan liioittelua. Nyt
tiedän paremmin.”
Luonne-eroja
Perusluonne ei maailmallakaan muutu,
ainakaan Heidin kohdalla. Iloinen nuori
nainen on kylläkin oppinut amerikkalaisilta

Suomi-neito Teksasissa

11

mestarillisen small talkin.
”Pohjoiskarjalaisuuteen liittyy mielestäni
tasapainoisuus, rehtiys ja aitous, eivätkä
nämä piirteet ole mielestäni muuttuneet
täällä ollessani. Sen sijaan tietynlainen
varautuneisuus ja ujous, jotka olen aiemmin
itsessäni huomannut, muuttuvat täällä
väkisinkin.”
Juuri ulospäin suuntautuneisuus ja avoimuus ovat suurimmat erottavat tekijät
teksasilaisten ja pohjoiskarjalaisten välillä.
”Pohjois-Karjalassa ihmiset ovat aitoja,
perhekeskeisiä, ja down to earth. Ihmiset ja
kulttuuri eivät ole niin räiskyviä ja värikkäitä
kuin täällä. San Antoniossa nimittäin näkyy
vahvasti meksikolainen kulttuuri. Mutta
pohjoiskarjalaisen kulttuurin värikkyyden
huomaa enemmänkin taiteessa, ruoassa
ja tavoissa. Vanhoja tapoja ja kulttuuria
vaalitaan ja pohjoiskarjalaisuudesta ollaan
ylpeitä.”
Tietysti välillä Heidikin joutuu miettimään
mitä
kaikkea
pohjoiskarjalaisuudesta
kannattaa kertoa:”Joskus mietin, että kerronko niin kuin asiat ovat, vai kaunistelenko
niitä hieman.” Perisuomalaisena hän useimmiten taipuu totuuden kertomisen kannalle.
Erilaisessa ympäristössä omista juurista
kiinni pitäminen ei ole aina helppoa. Ja
koti-ikäväkin vaivaa aika ajoin, vaikka
elämä Yhdysvalloissa on hektistä ja
mielenkiintoista. Vieraassa kulttuurissa on
välillä hyvä pysähtyä ja miettiä, mistä on
kotoisin ja mikä on tärkeää:
”Haluan vaalia kaikkea mikä on suomalaista.
En ikinä halua menettää kulttuuriperintöäni
enkä
arvoja,
jotka
olen
oppinut
nuoruudessani.”
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Mies, joka tituleeraa itseään autonkuljettajaksi
Matti Nykänen

“Jos olisin isäni kuoleman jälkeen 8-vuotiaana
kirjoittanut puoletkin näistä minulle tapahtuvista
asioista paperille, niin minuthan olisi suljettu
pimeään huoneeseen välittömästi, viety
hoitoon.”
Niin. Jos se tuupovaaralainen orpopoika, jolla ei
ollut muita unelmia kuin autolla ajaminen, olisi
kertonut voittavansa ensimmäisenä suomalaisena
ralliautoilun maailmanmestaruuden, neljästi
Paris—Dakar-rallin, tulevansa valituksi Euroopan
Unionin parlamenttiin ensin kotimaastaan, sitten
Euroopan historiassa ensimmäistä kertaa toisen
maan edustajana, kuka olisi häntä uskonut? Näin
on “autonkuljettaja” Ari Vatasta heitellyt “elämän
iso käsi”: Pohjois-Karjalan Tuupovaarasta
politiikan suuriin ympyröihin, Jacques Chiracin
hoviin ja Provenceen.
“Oma roolini on ollut se, että kun elämän iso käsi
minulle sitä benji-köyttä on tarjonnut, olen minä
siihen tarttunut ja hypännyt. Siinä kaikki.”
Tavoitan Ari Vatasen puhelimitse aurinkoisena
perjantaiaamuna. UMP:n edustaja on varannut
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aamustaan “monsieur Nykäselle” reilun tunnin.
Jo puhelun ensimmäiset small talk -minuutit
paljastavat, että hitto, mies on kova puhumaan.
Vatanen antaa myös paljon vastauksia. Puristamme haastattelun aikana kolme pääajatusta:
terveen identiteetin tärkeys, demokratia ja
yksilön koskemattomuus.
“On niin upeata olla Tuupovaarasta..”
Aloitan
sillä
tavanomaisimmalla.
Ketä
edustaja Vatanen oikein edustaa, jos hän
toimii
tuupovaaralaisena
ranskalaisen
puolueen edustajana? Eikö asetelma synnytä
eturistiriitoja?
“Tuo on ihan luonnollinen kysymys: jossain
revolverihaastattelussa oli 50 kysymystä, joista
viimeisessä kysyttiin, mihin yhteisöön tunnut
kuuluvasi? Minä vastasin: ihmisperheeseen.”
Liikennepoliitikkona Suomessa tunnettu rallin
maailmanmestari on humanisti, ainakin keskustaoikeistolainen humanisti. “On keinotekoista
poliitikkojen väittämää, että pitkällä tähtäimellä
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ihmisten edut olisivat jotenkin ristiriidassa. Ei
pidä paikkaansa: me olemme samassa isossa
laivassa.”
Edustaja Vatanen on “patriootti, mutta ei
nationalisti.” Omien sanojensa mukaan hän toimii
kokonaisuuden, “Oy Eurooppa AB:n hyväksi”,
mutta ei häpeile eikä peittele Tuupovaaralaista
ja karjalaista identiteettiään: “Näin minä pystyn
tuupovaaralaisuutta eniten puolustamaan, kun
minut on Ranskan listalta valittu. Mikään ei ole
muuttunut, nyt vaan se Tuupovaaran vaakunassa
oleva paimenpojan tuohitorvi on vaihtunut
isommaksi tuohitorveksi. Se on patriotismia.”
Entä toisin päin? Eivät ranskalaiset varmaan
suhtautuneet kritiikittömästi pohjoisen tulokkaaseen, joka ryhtyy ajamaan Välimeren
asioita?
“Totta kai se herätti paljon vastustusta, että
joku tällainen suomalainen tulee ja vie ikänsä
gaullistipuolueessa työtä tehneiltä paikan.”
Ari Vatanen puhuu lokeroajattelusta, kaavamaisesta käsityksestä kansallisista eduista, siitä
nationalismista.
“Maailma ei ole tehty valtioista, vaan se on
tehty ainutlaatuisista ihmisyksilöistä. Euroopan
Unionilla, puutteistaan huolimatta, on aivan
ennennäkemätön historiallinen tehtävä: rauhan
tuominen ja demokratian levittäminen. Ilman
näitä ei voi olla kehitystä. Jos tässä projektissa
halutaan päästä eteenpäin, pitää kansallisia rajoja
rikkoa.”
Karjala - alue, identiteetti ja filosofia
Suomi ja suomalaisuus eivät ole edelleenkään
tuttuja eurooppalaisille veljillemme. Toisaalta
jos Suomesta jokin seutu tunnetaan, niin se on
yleensä Karjala. Vatanen myötäilee väitettäni
ja lisää, että näin on hänen ikäluokkansa ja
vanhempien kohdalla, mutta nuoriso tuskin
Kareliaa tuntee:
“Esimerkiksi entinen Peugeotin tallipäällikkö
muisteli, miten oli aivan uskomatonta, että
Stalinin voimat eivät saaneet Suomea taipumaan,
ja että kyllä Kareliassa kovasti taisteltiin. Karelia-
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sanassa on paljon sisältöä. Siitä kaikuu historia
läpi. Eihän esimerkiksi Itä-Suomen läänin nimi
sano mitään. Sen virkamiesmäisempää nimeä ei
voi ollakaan.”
Vatanen jatkaa karjalaisuuden kehittelemistä.
Löydämme siitä yksin jäämisen symboliikkaa:
“Muu maailma on vieläkin täynnä “Karjaloita”,
joissa käydään sotaa tai jotka ovat konfliktien
keskellä. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme,
että näin ei enää ikinä kävisi. Ei Suomessa, eikä
muualla päin maailmaa.“
Karjaloiden kohtalo etenee maanpuolustuksellisiin mittoihin:
“On se aivan käsittämätöntä, että meidän armeijan
ylipäällikkö ajaa maamiinojen yksipuolista
poistattamista itärajalta ja vastustaa Euroopan
puolustuksen kehittämistä sekä Suomen
liittymistä
kansainvälisiin
demokraattisiin
yhteisöihin.” Näihin Vatanen lukee mukaan
Naton, jonka ”nimi voisi olla MATO, eli
Maailman asukkaiden turvaonnela.”
Karjalan historiallisesta kohtalosta kumpuaa
yksi Vatasen politiikan kantavista ajatuksista:
politiikan seurauksia pitää aina tarkastella
yksityisen ihmisen kärsimyksen kannalta.
“Minun
isovanhempani
ovat
laskeneet
Tuupovaaran maahan neljä isäni veljeä.
Senkin olen vasta nykyään tajunnut, miltä
tämä henkilökohtaisesti tuntuisi. Kansallisen
suvereniteetin nimissä ei voi suojella tyranneja.
Yksityisen ihmisen koskemattomuuden suvereniteetti on ratkaisevaa. Ja tästä kun lähdetään
liikkeelle, niin silloin on kansojen tehtävä
yhteistyötä.”
Entä miten Vatanen näkee karjalaisuuden?
“Minun karjalaisuuteeni pitää ottaa historiallista
perspektiiviä. Pitää nähdä se, miten halla ja sodat
ovat meitä kohdelleet. Juuri niissä olosuhteissa
kasvaa ja syntyy sitkeitä ihmisiä.”
Vatanen yltyy kehumaan karjalaisuutta ja
alleviivaa nimenomaan sosiaalista puolta:
“Me emme ole itse tajunneet karjalaisuuden
merkitystä, emmekä tuo sitä tarpeeksi esille.
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Meidän pitäisi olla ulospäin suuntautuvia,
positiivisia. Mihin meiltä on hävinnyt se
laukkuryssämäisyys? Sen sijaan että kerrotaan
kuulumisia mitäänsanomattomilla sanoilla,
niin vastataan, että ‘kyllähän se muuten, mutta
polvissa on vähän vettä, ja sitten lehmä poiki
viime viikolla liian aikaisin.’ Mikä onkaan sen
upeampaa kuin tällainen rehellinen vastaus?
Täysin aseistariisuvaa.”
Aseistariisuvaa, mutta kuinka tällainen suora
käytös sopii Euroopan hoveihin? Vatanen pitää
suoraa puhetta ja mutkattomuutta arvossa. Juuri
arkiluottamuksen luomisessa suomalaisilla olisi
opittavaa, ehkäpä juuri karjalaisilta:
“Meillä on hirveän hyvin argumentoidut
insinöörimäiset a4-paperit ja kaavat. Sitten
tullaan kokouksiin ajoissa ja jupistaan, kun
ranskalaiset, espanjalaiset ja italialaiset vähän
myöhästyvät. Kuitenkin kokous on hädin tuskin
päättynyt, kun suomalaiset ovat ensimmäisessä
Finnairin koneessa matkalla kohti iltasaunaa ja
Helsinkiä. Pitäisi nimenomaan jäädä illalliselle
ja tutustua ihmisiin, heidän perheisiinsä,
vaimoihinsa. Jos näemme tämän vaivan ja
toimimme kuin karjalaiset: lähestymme ihmisiä
suoraan ja kohtelemme kaikkia samalla lailla,
niin ainakin ranskalaiset todella arvostavat sitä.
Sen näen täällä päivittäin.”
Ainakin Vatasen karjalaisuus on tehnyt
lähtemättömän
vaikutuksen
ranskalaisiin.
Kysyn euroedustajalta suomalaisten nuivasta
suhtautumisesta Ranskaan. Miksi Ranska nähdään mahtailevana ja ranskalaiset ylimielisinä?
“Kyllä täällä ranskalaisilla on hyvä itsetunto, sillä
heillä on kaikkea: kahdet meret, on parfyymit,
maat ja konjakit. Ei siis ole ihme, että he
kasvavat itseriittoiseksi. Vielä kipeämmin se on
kuitenkin Suomi, joka tarvitsee siltoja ulospäin:
toisaalta meillä suomalaisilla on huono, itsetunto,
kuten tämä ‘mitähän nuo meistä ajattelee’ klisee, toisaalta me aliarvioimme suuresti muita
kulttuureja.”
Vatanen pitää kuitenkin eroja vain pintapuolisina.
Suomalaiset luovuttavat liian aikaisin, eivätkä
anna ystävyyssuhteen muodostua tarpeeksi

2/2006

14

syvälliseksi. Avainsana on rehellisyys:
“Anglosaksisessa kulttuurissa ollaan muodollisia
ja kohteliaita, ja suomalainen ajattelee, että
nämähän ovat minun parhaita kavereita.
Ranskalainen taas ei edes yritä näyttää, että olen
sinun kaveri, vaan näyttää tunteensa suuntaan
ja toiseen. Ystävystyessään suomalaisesta ja
ranskalaisesta tulee todella hyvät ystävät, koska
kummatkin ovat pohjimmiltaan rehellisiä. Se
vain tulee näkyviin niin eri lailla.”
Meitä opiskelijoita Vatanen kannustaa kulkemaan
pää pystynä, esiintymään Suomen suurlähettiläinä.
“Kun on terve identiteetti, niin voimme kohdata
sen lähimmäisen maapallon toisella puolella.
Silloin me voimme kohdata hänet silmästä
silmään, sydämestä sydämeen, samalla tasolla,
mutta tietoisena omasta taustastamme. Siitä se
terve kehitys lähtee liikkeelle.”
Poliitikko

Haluan vielä tehdä lyhyen sukelluksen muutamiin
EU-tason kysymyksiin, joihin Vatanen on
haastattelun kulussa viitannut. Hän mainitsee
toistuvasti matkaamisen yhteisellä laivalla. Jos
laivalla tarkoitetaan EU:ta, niin mihin asti laivan
reunoja voi laajentaa?
“Me ei tiedetä niitä reunoja. Ei ihmiskunnan
historialle voi antaa ehtoja.”
Ari Vatanen pitää Turkin jäsenyyttä ehdottoman
tärkeänä. Hänhän kääntyi ja äänesti kysymyksessä
jopa oman puolueen kantaa vastaan.
“Seuraava maa, joka ilman muuta pitäisi ottaa
mukaan, on Ukraina. Ukrainan tulo stabilisoisi
maan demokratiaa, sinetöisi sen, ja kannustaisi
demokraattisia voimia sillä alueella. On kysymys
maailman vakauttamisesta.” Hänen mukaan
vaikutukset heijastuisivat Venäjään saakka ja
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vetäisivät sitä kohti “universaaleja arvoja”:
“sehän on uusi Soviet Union, sellaisella eri
kuorrutuksella. Eli siis todella hälyttävä
tilanne.”
Tarkastellessamme edelleen Euroopan ja
maailman tilannetta, ei Suomelle heru korkeita
pisteitä. Poliittinen elämä on “niin sisäänpäin
lämpiävää, mukaan lukien lehdistö. Ranskassa
ei anneta armoa poliitikoille. ´Suomessa
hyssytellään vaan. Ei minkäänlaista analyysiä
meidän politiikasta ja sen tekijöistä.” Edustaja
Vatanen
näkee
tämän
“suomettumisen
seurauksena olevana itsesensuurina: todella
huolestuttavaa. Ilman sitä ei pääse raikkaat tuulet
puhaltamaan.”
Palaamme takaisin EU:n kehitykseen ja niihin
rajoihin. Vatanen pitää kuitenkin rajakysymystä
epäoleellisena. Rajat ovat lopulta kiinni vain
säännöistä, joita on mahdollista muuttaa.
Keskustelu saapuu taas demokratian olemuksen
äärelle: “Mikä tärkeintä, meidän pitää päättää
vain sellaisista asioista - tässä tullaan siihen
oleelliseen - joita ei voi päättää alemmalla tasolla.” Vatanen puhuu perhe-elämästä liittovaltiona:
mies ei voi päättää asioista ilman naista, ja
lapset voivat päättää asioista keskenään omalla
paikallisella tasollaan vanhempien toimiessa
vain erotuomareina. “Sitten ne lapset voivat
valittaa vanhemmille ja päästä aina ylös YK:hon
asti. Siis aina pitää tehdä päätös mahdollisimman
lähellä ihmistä.”
Kysymys EU:n jäsenvaltioiden määrästä ei
siis ole mielekäs: “meidän pitää keskittyä
niihin asioihin, joissa lisäarvo tulee yhteisestä
päättämisestä. Yhteisestä päättämisestä, jota ei
voida tehdä alemmalla tasolla. EU:ta tulee hallita
enemmistöpäätöksillä. Silloin laajentumista ei
tarvitse pelätä. EU:n laajennettu tasokaan ei riitä.
Globaalit ongelmat vaativat globaalia hallintoa.”
Eli kohti maailmanhallitusta?
“Ehdottomasti. Ainoa oikea päämäärä on se,
että jonain päivänä, oli se 50, 100 tai 200
vuoden kuluttua, kaikki maailman maat ovat
demokraattisia. Sanotaan toisin päin, että kaikilla

Ari Vatasen haastattelu
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yksilöillä, ainutlaatuisilla ihmisillä, on oikeus
asua demokraattisessa yhteisössä. Nyt maailman
aseet osoittavat vielä osittain toisiaan kohti,
symbolisesti ja konkreettisemmin. Silloin kaikki
maailman aseet osoittavat samaan suuntaan,
toisistamme poispäin.”
Lopuksi
Nähdäänkö Ari Vatanen jatkossa politiikan
parissa vai vieläkö kaasujalkaa kihelmöi?
“Hehheh.. Elämä on ollut niin paljon
ihmeellisempää, kuin ikinä olisin voinut kuvitella.
Otetaan kaksi asiaa: ambitiot ja aktiivisuus. Minä
olen aktiivinen, mutta minulla ei ole ambitioita.”
Vatanen kertoo, kuinka nöyryys elämän
edessä johtaa siihen, ettei koskaan voi tietää
mitä huominen tuo tullessaan. “Minä jatkan
omalla tavallani toimimista, vaikka joutuisin
vastavirtaan uimaan. Jatkan niiden asioiden
ajamista, jotka minä ihmisenä koen oikeiksi.
Loppu jää nähtäväksi.”
Lopuksi yritän ajaa poliitikko Vatasen ahtaalle,
josko se eturistiriita sieltä vielä löytyisi:
kumpaa hän mieluummin ottaisi lautaselleen,
Provencelaista Bouillabaissea vai Karjalan
paistia? En onnistu, vaan Vatanen toteaa
naurahtaen
kysymyksen
mahdottomaksi.
Karjalanpaisti herättää nuoruuden muistoja,
mutta meren rannalla maistuu myös kala. “Tämä
vähänkuulostaa poliitikon vastaukselta, mutta
niiden väliltä ei voi valita.”
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Ilkka Pölönen

Paula-Kaisa Leppänen

Jo 1800-luvulta, kun nationalismi alkoi
nostaa päätään, Pohjois-Karjala on ollut
tunnettu jylhistä vaaramaisemistaan ja
koskemattomista taigaerämaistaan. Kaduilla
kuljeksii kai vieläkin legenda kansasta, joka
kamppailee Itä-Suomen metsissä kassaran
kanssa luonnonvoimia uhmaten, elämää ja
onnea etsien. Tällainen on todellinen, oikea
Suomi. Luontomatkailu ja -mielikuvat ovat
edelleen merkittävä osa Suomen brändiä,
mutta millainen on tuo taiteilijoidenkin
ikuistama Suomi, Vaara-Karjala, kaikessa
raadollisuudessaan, riisuttuna humanismin
purppuraiselta verholta?
Pohjois-Karjalan maasto on vaihtelevaa
ja monipuolista, ja sen topografia kohoaa
ja jylhenee pohjoista kohti mentäessä.
Vaarajakson korkeimmat huiput kohoavat
paikoin satoja metrejä ympäristöään
ylemmäksi. Korkeuden kasvaessa ja
siirryttäessä yhä pohjoisemmaksi myös
kasvillisuus muuttuu karummaksi.
Alueen kallioperä jakautuu karkeasti kahteen
osaan. Pohjoisosia hallitsee Tuupovaarasta
Juuan
kautta
Kuopioon
kulkevan
linjan itä- ja pohjoispuolella sijaitseva
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graniittigneissikompleksi,
joka
yltää
pohjoisessa aina Kuusamon korkeudelle
saakka. Kompleksin eteläpuolella kallioperä
koostuu Lappeenrannan seudulle saakka
lähinnä liuskeista ja gneisseistä. Aivan
eteläisin kärki kuuluu harvinaisempaan
rapakivigraniittialueeseen.
Pohjoisen
graniittigneissikompleksin
eteläpuolella, Pielisen etelärannalla sijaitsee
yksi Suomen tunnetuimmista näkymistä:
Kolin huipulta pohjoiseen avautuva harjuinen
järvimaisema. Kolin ja Kiihtelysvaaran
vaara-alue
kohoaakin
ympäristöään
korkeammalle, kuin oksat vanhassa
puulattiassa. Tämä johtuu niiden sisältämästä
kestävästä, kvartsiittisesta kallioperästä.
Kvartsiitti on hyvin vaaleaa ja lasimaista
kiveä. Sitä esiintyy Pohjois-Karjalan lisäksi
Suomessa muun muassa Lahden länsipuolella
Tiirismaalla ja Kuopion ympäristössä,
Oulujärven itäpuolella sekä Lapissa.
Jääkauden kuluttavien voimien vuoksi
vaarat ja vaarajaksot ovat pääsääntöisesti
luode-kaakko suuntautuneita.
Kontrastina kestäville
Pielisen
eteläpuolelta

kvartsiittialueille
löytyy
myös

Karjalan graniittinen sydän

pehmeää vuolukiveä. Vuolukivi koostuu
muun muassa talkista ja karbonaateista, ja
sen lämmönvarauskyky on erinomainen.
Vuolukiveä on pehmeytensä vuoksi helppo
työstää, ja sitä louhitaan eri puolilla PohjoisKarjalaa ja Kainuuta muun muassa uunien ja
takkojen rakennusaineeksi.
Kallioperästä johtuvien pinnanmuotojen
lisäksi
alueella
on
huomattavia
harjumuodostumia
sekä
kumpuilevia
moreenikenttiä. Toisen salpausselän “häntä”
kulkee Puruveden ja Pyhäselän itäpuolitse
ja
jatkuu
Joensuun
pohjoispuolella
Jaamankankaan harju- ja delta-alueena.
Glasifluviaalista eli jääkaudenaikaisten
sulamisvesien kuljettamaa ja kasaamaa
ainesta löytyy myös runsaasti muun muassa
itärajan tuntumasta. Esimerkiksi Oulujärveä
halkova Hailuodosta Sotkamon kautta
Ilomantsiin kulkeva harjumuodostuma on
Suomen pisimpiä ja vielä Itä-Suomessakin
varsin näyttävä. Maastonmuotojen väleihin
on muodostunut runsaasti soita, jokia ja
pieniä järviä, mutta myös suuria reittimäisiä
vesistöjä. Alueen suurin järvi on vaarojen
ympäröimä Pielinen.
Suuri osa Vaara-Karjalan maa-alasta on
supra-akvaattista, eli se ei ole koskaan
ollut Itämeren muinaisten vaiheiden vesien
peitossa. Vedenkoskemattomilla alueilla
kasvillisuus on usein selvästi rehevämpää,
koska vesi ei ole huuhtonut maaperää.
Itäisessä Suomessa tyypillistä onkin vaaraasutus, jossa pellot ja asumukset sijaitsevat
vaarojen rinteillä, missä maaperä on
laaksojen pohjia ravinteikkaampaa ja ilmasto
viljelyksille suotuisampi.
Paikallisten
elinpaikkaolojen
erojen
lisäksi Vaara-Karjalan tienoilla eteläiset ja
pohjoiset kasvillisuuselementit kohtaavat.

Karjalan graniittinen sydän
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Kirjoittaja Kolin kansallismaisemassa. Kuva Mauri Leppänen

Eteläisimmät osat kuuluvat eteläboreaaliseen
kasvillisuusvyöhykkeeseen, joka Pielisen
vaikutuksesta
työntyy
kielekkeenä
kohti
pohjoista.
Alue
Pieliseltä
pohjoiseen
kuuluu
keskiboreaaliseen
kasvillisuusvyöhykkeeseen.
Metsät
ovat monin paikoin karuja puolukka- tai
mustikkatyypin mäntyvaltaisia sekametsiä,
vaikka
hajanaisten
kalkkiesiintymien
kohdalla kasvillisuudessa on rehevämpiäkin
laikkuja. Intensiivisen kaskeamisen jäljet
näkyvät yhä paikoin puuston lajisuhteissa
lehtipuiden runsautena.
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Lähes näillä sanoin on Pohjois-Karjalan
luontoa voinut kuvalla jo vuosisatojen ajan.
Sitten tuli karelianismi, nationalismi, ylisanat
ja kouhotus. Maantieteellisesti ja geologisesti
varsin tavanomaiset – tosin kirjoittajankin
mielestä toki kauniit – muodostumat ja
ilmiöt saivat täysin uusia merkityksiä:
harjujakso muuttui vuoristovyöksi, hongat
rupesivat huokailemaan, uljaat urhot
asuivat jylhillä vaaroilla (mikä ei tietenkään
johtunut esimerkiksi mainitusta supraakvaattisuudesta..) ja kunnailla lehti puut. Se,
mitä esimerkiksi viime kesän kesäretkeläiset
näkivät Kolin laelta, ei siis suinkaan liity
vain siihen, mitä silmän verkkokalvolle
kuvastui. Satojen vuosien “katseluperinne”
Kolin kansallismaisemasta kääntää väkisin
ainakin suomalaisten päät etsimään niitä
samoja saaria, kuin “siinä maalauksessa”
ja samalla sekaan ujuttautuvat jokaisen
omat kokemukset, senhetkinen mielentila,
ennakkoasenne ynnä muut lukemattomat

seikat. Mikäli keskustelu ei olisi ollut niinkin
korkeatasoista, kuin se kesäretkellä oli, olisi
ollut epäilemättä kiinnostavaa kysyä mukana
olleilta Korp! Vironian edustajilta, kuinka
he esimerkiksi Kolin kokivat. Uskoisin,
että Väinön kannel ei raikanut heille aivan
samalla lailla kuin meille suomalaisille.
Maisemaa kuvaavat sanat eivät siis niinkään
kuvaa itse maisemaa, vaan paljastavat ehkä
enemmän sen katsojasta.
Mutta eivätkö jylhillä vaaroilla asuneet
urhotkin katsoneet tiluksiaan omien
“lasiensa” läpi? Tietenkin. Edellä kuvattua
muun muassa graniittigneissikomplekseista
koostuvaa
Pohjois-Karjalaa
onkin
mahdotonta nähdä. Sen päällä on aina hyvää
viljelysmaata, jonkun mummola, lapsuuden
ponitarha tai vaikka Soneran linkkitorni.
Maisemaa ei voi irrottaa merkityksistään
eikä merkityksiä maisemasta, ne tulevat
jäädäkseen.

Paula-Kaisa Leppänen

Lisää aiheesta esimerkiksi:
Aino, suuri Suomen kartasto. Genimap 2005.
Lukkarinen, Ville & Annika Waenerberg.
Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. SKS 2004.
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Suomen pohjoiskarjalaisten alkuperä
Janne Waris

Janne Waris

Muinais-Karjalalla tarkoitetaan 900–1000luvuilla syntynyttä Laatokan länsi- ja
luoteisrannan rautakautista kulttuuria, jonka
ydinalue ulottui Sortavalan seudulta Vuoksen
suulle. Muinaiskarjala taas on tuon kulttuurin
käyttämä oletettu kielimuoto, josta katsotaan
polveutuvaksi karjalan ja inkeroisen kielet sekä
suomen kielen itämurteet. Muinais-Karjalaa
voidaan pitää kaksilähtöisenä, sillä sen syntyyn
lienevät vaikuttaneet sekä Karjalan Kannaksella
asunut itäkantasuomalainen väestö että LänsiSuomesta tulleet pohjoiskantasuomea puhuneet
siirtolaiset. Karjala alkoi juurtua Novgorodin
valtapiiriin, mutta Pähkinäsaaren rauhassa vuonna
1323 sen läntisimmät osat liitettiin Ruotsiin.

Lieksan luterilaisen kirkon
kellotapuli, suunnittelija C.
L. Engel 1834–1838. Itse
kirkko tuhoutui tulipalossa
vuonna 1979.

Pohjoiskarjalaisten alkuperä

Savo on sijainnut idän ja lännen välissä siinä
mielessä, että koko kivi- ja pronssikauden ajan
sillä oli vahvat kulttuuriyhteydet Sisä-Venäjälle,
mutta rautakaudella läntinen kulttuurivaikutus
voimistui. Savon vanhinta kiinteää asutusta
pidetäänkin hämäläisenä. 1100-luvulla Savo alkoi
kuitenkin karjalaistua. Missä määrin kysymys
oli karjalaisten siirtolaisten tulosta alueelle ja
missä määrin savolaisten karjalaistumisesta, ei
mielestäni ole vielä selvää. 1100–1300-luvuilla
voidaan puhua yhtenäisestä Karjala-Savon kielija kulttuurialueesta. Savo juurtui aluksi MuinaisKarjalan mukana Novgorodin valtapiiriin,
Pähkinäsaaren rauhasta lähtien Viipurin Karjalan
osan
länsieurooppalaiseen
kulttuuripiiriin.
Keskiajalla Savo kasvoi karjalaisesta pogostasta
ja kihlakunnasta maakunnaksi. Savolaisia voidaan
pitää omana heimonaan jo 1500-luvulla, kun he
alkoivat elintilaa vaativan kaskiviljelystekniikan
takia asuttaa myös naapurimaakuntien erämaita.
Pohjois-Karjalaan alkoi jäädä Laatokan
länsirannalta lähtöisin olevia uudisasukkaita
pysyvästi 1300-luvun lopulta lähtien. Pohjois-
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Stolbovan
rauhassa
1617
PohjoisKarjala siirtyi hallinnollisesti venäläisestä
kulttuuripiiristä
länsieurooppalaisen
ja skandinaavisen kulttuurin piiriin.
Pohjois-Karjalaan alkoi tulla läntisten
naapurimaakuntien väkeä korkeiden verojen
ja ennen kaikkea sotaväenottojen pelossa.
Väkeä tuli enimmäkseen Savosta ja hieman
myös Viipurin Karjalasta. Pohjanmaalta
– Kainuusta ja Oulun seudulta – tulleetkin
olivat
enimmäkseen
savolaisperäisiä
Ortodoksinen karjalaisväestö sen sijaan
pakeni ruotsalaisten harjoittaman uskonnollisen ja taloudellisen sorron aiheuttaman
paineen sekä Tverin alueen väestötyhjiön
vetovoiman tähden. Näin sai alkunsa Tverin
karjalaisasutus.
Väestön vaihtumisen takia Pohjois-Karjala
savolaistui ja luterilaistui. Idän ja lännen
kulttuuriraja siirtyi savolaisten levitessä itään.
Toisaalta vain enemmistöväestö vaihtui, sillä
melkein jokaiseen Pohjois-Karjalan pitäjään
jäi ortodoksivähemmistö. Merkittävimmät
vähemmistöt jäivät Polvijärven-Liperin
seudulle, koska karjalaiset olivat ehtineet
hankkia siellä itselleen hyvät maat, sekä
kaikista itäisimpään pitäjään Ilomantsiin,
jonne muutti lisäksi 1600-luvun lopulta
lähtien Aunuksesta starovertsejä eli
vanhauskoisia.
Pohjois-Karjalan savolais- ja karjalaisperäisen väestön välillä ei kuitenkaan ollut
kovinkaan suurta kielellistä ja kulttuurista
eroavaisuutta, mikä johtuu yhteisestä
alkuperästä. 1100–1300-luvuilla Savo oli
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Janne Waris

Karjala
omaksui
novgorodilaisen
hallintomallin ja ortodoksisen uskonnon.
1500-luvulla saapui joitakin sukuja myös
Savosta ja Viipurin Karjalasta päin, mutta
nämä sulautuivat itäiseen kulttuuriin.

Kuhasalon luostarin muistomerkki:
Laatokalla sijaitseva Valamon luostari
perusti 1530-luvulla sivuluostarin eli skiitan
Joensuun Kuhasaloon. Se tuhoutui, kun
savolaiset saapuivat sotaretkelle Pielisjoen
suuhun vuonna 1611.

kulttuurisesti ja kielellisesti osa MuinaisKarjalaa. Tuota karjalais-savolaista kieli- ja
kulttuurialuetta pidänkin Pohjois-Karjalan
kaksilähtöisen väestö alkujuurena, sillä
siitä ovat peräisin molemmat PohjoisKarjalan pääväestöt: sekä savolaiset että
ortodoksikarjalaiset. Uskonto on kuitenkin
ollut selvästi ryhmiä jakava tekijä. Toisen
maailmansodan jälkeen Pohjois-Karjalan
itä- ja pohjoisosiin asutettiin karjalankielistä
ja ortodoksista rajakarjalaisväestöä. 1960luvulta lähtien Pohjois-Karjalan väestö
on vähentynyt ihmisten muuttaessa EteläSuomeen.
Pohjois-Karjalaa
voidaan
pitää
välittäjäkulttuurin alueena, sillä siinä on
sekä läntisiä että itäisiä piirteitä. PohjoisKarjalassa Savo ja Karjala leikkaavat
toisensa. Vanha karjalainen pohja näkyy
muuten savolaisvaltaisessa murteessa sekä
kansankulttuurin alalla. Pohjoiskarjalaisuutta
voitaisiin kuvailla karjalaisiksi piirteiksi
savolaisessa viitekehyksessä.

Pohjoiskarjalaisten alkuperä

Tilakysymyksen tiimoilta..
Matti Nykänen
90-luvun loppu
Idea kolmannen ylioppilastalon rakentamisesta. Liisankadun osakuntia jo vuosia
puhuttanut tilakysymys tulee ajankohtaiseksi.
Marraskuu 2005
Leppätalon kaavamuutos vahvistuu viimein.
1.12.2005
Maija Jäppinen HYY:n hallituksen puheenjohtajaksi. Tilakysymys on hallitusneuvotteluissa
esillä kaikkien ryhmien kanssa. Ryhmät tunnustavat tarpeen, mutta neliömääristä tai
paikasta sovita tarkemmin.”
2.3.2006
Tiloista kirjataan kaksi mallia hallituksen yksimielisesti tekemään esitykseen: toisessa
Liisankadun osakunnat saavat 230 m² uudelta ylioppilastalolta, toisessa 230 m²
Leppätalolta.“Ensimmäinen ehdotus herättää keskustelua, hallitus tekee esityksen hyvässä
yhteisymmärryksessä, ja myös edustajisto lupautuu valitsemaan vaihtoehtojen väliltä.”
(Jäppinen)
12.3.2006
HYAL ilmoittaa kaksi päivää ennen esityksestä äänestämistä, ettei voi hyväksyä ‘
tilaehdotusta sellaisenaan. Antavat oman ehdotuksensa, jossa osakunnille tarjotaan 190 m²
Leppätalolta.
13.3.2006
Osakunnat valmiita kaatamaan hallituksen, jos tilakysymyksessä ei päästä ratkaisuun.
14.3.2006
Otto Bruunin (sitvas.) tekemä kompromissiehdotus hyväksytään. Tässä osakunnille
varataan Leppätalosta 210 m² tilat.
“ Koko prosessin aikana osakunnat saivat osakseen paljon arvostelua, joka kohdistui toimintatapoihin. Tällä
hetkellä tärkeintä on syntyneiden vastakkainasettelujen liennyttäminen ja epäluottamuksen ilmapiirin korjaaminen,
jotta osakuntien suhteet muihin ryhmiin normalisoituvat.” (osakuntaryhmän tiedote)

kertovat tunnelmiaan tilaneuvotteluiden
tiimoilta. (huom. haastattelut suoritettiin
puhelimitse, joten haastateltavat eivät
voineet kommentoida toistensa ajatuksia)
Tämän
kevään
ylioppilaspolitiikan
kiivain
puheenaihe
on varmasti ollut Leppätalon
rakentamisen myötä tehtävä järjestöjen
tilaratkaisu. HYY:n edustajisto hyväksyi
uuden tilaohjelman 14.3. kahden poliittisesti
myrskyisän päivän jälkeen. Seuraavassa
osakuntalainen edustaja Heikki Ropponen
(KO) ja HYY:n hallituksen osakuntalainen puheenjohtaja Maija Jäppinen (WiO)

Tilakysymys
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Milloin selvisi, että tilaneuvottelut ovat
ajautuneet vastatuuleen, Maija Jäppinen?
“Sunnuntai-iltana sain tiedon puhelimitse,
että ainejärjestöiltä olisi
tulossa
vastaehdotus.” Yhteisymmärryksessä tapahtunut neuvottelutyö keskeytyi siis kaksi
päivää ennen kokousta, kun ainejärjestöjen
ryhmä ilmoitti, ettei voi hyväksyä
kumpaakaan
hallituksen
tilaesitystä.
Ilmoitus romutti edeltävien viikkojen aikana
saavutetun konsensuksen.
“Vaikka nämä tilakysymykset ovat vuosia
olleet sellaisia, jotka herättävät suuria

2/2006

tunteita, niin siinä tilanteessa se tuli kuin
salama kirkkaalta taivaalta. Kaikki oli
siihen asti mennyt niin hyvin: ryhmiä oli
kuultu valmisteluvaiheessa paljon, ja vielä
edellisellä viikolla kaikki ryhmät olivat
sopineet menettelytavasta.”

Ropponen kertoo. Neuvottelut eivät
kuitenkaan
liiemmin
edenneet,
ja
osakuntaryhmä tarttui vahvaan korttiin:
“se päätettiin yhdessä maanantaina: jos
hallituksen esitys ei mene läpi, niin hallitus
kaatuu.”

Heikki Ropponen muistaa ryhmien
puheenjohtajien piirissä esiintyneen soraääniä, mutta kukaan ei ollut halunnut
lähteä muuttamaan hallituksen ehdotusta:
“Ajattelin, että onpas tämä mennyt hyvin.
Sitten oli sunnuntai-ilta klo 23, ja tuli HYAL:
n esitys. Todellinen yllätys.”

Tiistain kokous ja kompromissiesitys

Tilaratkaisussa kiistaa herättivät osakuntien
pyrkimykset historiallisiin tiloihin uudelle
ylioppilastalolle, sekä osakuntien “neliöiden
rohmuaminen.”
“Joillekin ryhmille uusi ylioppilastalo oli
vaikea vaihtoehto. Jotkut pitivät tärkeänä,
että siellä säilyy yhtä laaja järjestöjen kirjo
kuin aiemminkin. Myös Mannerheim-sali oli
joillekin kynnyskysymys: Uudelle piti jäädä
kaikkien varattavissa oleva arvokkaiden
asiatilaisuuksien järjestämiseen soveltuva
sali “, Jäppinen kertoo.
“Kannattaa muistaa, että osakuntien tilat on
suurimmat mitä voi saada. Ainejärjestöjen
isoin tila on 160 m². Toisaalta juuri tilat ovat
osakuntien toiminnalle erittäin olennaisia”,
Ropponen pohtii.
Sunnuntai-illasta eteenpäin kaikki tapahtui
nopealla tempolla. Ryhmät neuvottelivat
keskenään ja valmistautuivat tiistain
kokoukseen: “minä, meidän ryhmän
puheenjohtaja, järjestötiloista vastaava
osakuntalainen Mikko Kotola ja Maija
kokoonnuttiin neuvottelemaan maanantaina
HYAL:n kanssa. Siinä vaiheessa päädyttiin
sellaiseen ratkaisuun, että alkuperäisestä
ehdotuksesta poiketen meille tulisi sali neljä
kertaa viikossa. Viimeinen kompromissi”,
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Hallituskysymyksen teko otettiin sekavin
tuntein vastaan. “Maanantain asetelma
oli yllättävän kova paikka. Se tuli
minulle yllätyksenä, että asia koettiin
kiristykseksi ja uhkailuksi. Kuitenkaan jos
hallitusneuvotteluissa sovitut asiat pidä,
niin hallituksen kokoonpano ei voi pitää.
Epäselväksi oli jäänyt se, mitä sovittu
‘osakuntatoiminnan mahdollistava tila’
tarkoitti”, Jäppinen toteaa. Myös osakuntien
puolesta vaa’assa olivat raskaat painot:
molemmat haastateltavat veikkaavat, että
hallituksen kaatuminen olisi tarkoittanut
osakuntien
siirtymistä
oppositioon.
Entä henkilökohtaiset punnukset, Maija
Jäppinen?
“Ei se henkilökohtaisesti olisi ollut katastrofi,
mutta ylioppilaskunnan ja osakuntien
kannalta ikävä juttu.”
Hallitus ei kuitenkaan kaatunut, sillä tiistain
ratkaisevan kokouksen alla tilanne muuttui
radikaalisti: Otto Bruunin (sitvas.) antama
kompromissiesitys hyväksyttiin tiistain
kokouksessa. Esityksessä Liisankadun
osakuntien neliömäärä rajattiin 210 m²:in ja
tilat sovittiin rakennettavaksi Leppätaloon.
“Olin kompromissiin tyytyväinen. Asiassa
oli kovat keinot ja panokset käytössä, ja
lopputulos ei ollut kenenkään kannalta
paras mahdollinen. Hyväksytty ratkaisu,
eli uusien tilojen löytäminen, oli meidän
pitkäaikainen tavoite, jonka eteen on tehty
paljon töitä. Nyt se on saavutettu, ja voimme
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olla onnellisia.” Ropponen taas kertoo
tulleensa ryhmän kompromissikokoukseen
myöhässä ja olleensa aluksi päätöksestä
hieman närkästynyt: “Olin pettynyt, että
luovuttiin tästä 230 m²˜ rajasta. Olin todella
sitä mieltä, että siitä ei mennä alaspäin.
Ilmaisin pettymykseni, kun ryhmä oli
päättänyt toisin. Nyt jälkikäteen ajateltuna,
jos ei mietitä tarkemmin toimintamallia, oli
kompromissiin päätyminen hyvä asia.”
Molemmat
haastateltavat
näkevät
kompromissin siis onnistuneena päätöksenä.
Onko kompromissi ja ainejärjestöjen
viime hetken menettely merkki osakuntien
vaikutusvallan
vähenemisestä
ylioppilaspolitiikassa?
“Osakunnat palasivat HYY:n politiikkaan
80-luvun alussa. Siitä lähtien osakunnat
ovat olleet iso HYY:n poliittinen ryhmä, ja
tällä hetkellä olemme edustajiston suurin
ryhmä. Politiikka vaatii aina kompromisseja
ja yhteistyötä, muiden tukea. Niin se on
ollut aikaisemmin, ja niin se on nytkin.
Oma lukunsa on vuotta 1968 edeltänyt aika,
jolloin kaikki oli organisoitu pelkästään
osakunnista”, Jäppinen kertoo.
Entä miten kärjistynyt tilanne vaikuttaa
Jäppinen I:n jatkoon?
“Asiasta on tietenkin keskusteltu hallituksen
piirissä. Päädyttiin siihen, että vaikka tähän
yhteen tapahtumasarjaan ollaan pettyneitä,
niin hallitus haluaa kuitenkin jatkaa.
Luottamusta hallituksella on.” Edustaja
Ropponenkin on siirtänyt katseensa jo
tulevaan: “Tilanne kärjistyi tosi pahasti,
mutta on nyt rauhoittunut. Uskon yhteistyön
jatkossa toimivan, sillä meillä ja HYAL:lla
on monia yhteisiä asioita ajettavanamme.”
Edustajiston jakautuessa tilakysymyksessä
kahteen leiriin näkee Jäppinen tärkeänä
rakentaa ryhmien välisen luottamuksen
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uudelleen: “Minun tehtävä on toimia
yhteisen
ylioppilaskunnan
parhaaksi.
Tasapainottelemaan
tietenkin
joudun,
mutta kyllä minä olen ikuisesti HYY:ssä
osakuntalainen.”
Entä nyt?
Tilakysymys on saatu päätökseen, ja
osakunnilla on nyt edessään Leppätalon
tilojen
suunnittelua
koskevat
asiat:
“Pääsiäiseen mennessä meidän pitäisi antaa
näkemys siitä, minkälaiset tilat halutaan”,
Ropponen selvittää. Nyt ei puhuta siis enää
neliöistä, vaan siitä, kuinka tilat tullaan
käyttämään. Miltä tilasuunnitelma tällä
hetkellä näyttää, Heikki Ropponen?
“Se voi vielä paljon muuttua, mutta
totta kai lähtökohtaisesti tiloista pitää
saada mahdollisimman paljon irti. Vasta
emännistön kantaa on tiedusteltu.” Tilat
tulevat sijaitsemaan joko ensimmäisessä
kerroksessa maan alla, tai sitten puoliksi
maan päällä ja alla. “Jos maan alle
joudutaan, niin sinne tehdään keinoikkunat,
eli luonnonvaloa johdetaan peilien kautta.”
Leppätalolle tiemme siis Liisankadulta käy.
Hetken saamme vielä ennen muuttourakkaa
hengähtää: ensimmäisiä bileitä Ropponen
lupailee vuosille 2008–2009.
Uusimmat kuulumiset tilakysymyksen
tiimoilta ratkotaan keskiviikkona 12.4.
osakuntien yhteisessä illassa.
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Oktoberfest-tunnelmaan Osakunnalla
Annika Jaatinen
Bratwurstia, kiitos!

Asiaan vihkiytymättömille selitettäköön
alussa,
mitkä
Herrapäivälliset
ovat.
Tämän vähemmän vakavan
pöytäjuhlan idea on, että
osakunnan tytöt kokkaavat
ruokaa ja keksivät hauskaa
ohjelmaa
osakunnan
pojille. Herrat saavat istua
pöydässä herkuttelemassa,
kun tytöt viihdyttävät heitä.
Herrapäivälliset ovat kuten
Daamarit, paitsi että roolit
on käännetty päälaelleen.
Herrarit
järjestetään
osakunnalla keväisin.
Tämänvuotisten Herrapäivällisten teema
oli Oktoberfest, saksalainen olutjuhla.
Osakunnan entisen ja nykyisen emännän
kampauskokeilusta liikkeelle lähtenyt
teema osoittautui onnistuneeksi. Illan aikana
nautittiin saksalaista ruokaa ja juomaa. Tytöt
olivat lisäksi keksineet kilpailuja poikien
iloksi.
Osanottajia Herrapäivällisillä oli mukavasti;
12 herraa ja 9 tyttöä. Iloksemme olimme
saaneet tällä kertaa mukaan edustajat myös
muutamasta muusta osakunnasta, nimittäin
Eso:sta, KyO:sta ja WiO:sta.
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Herrapäivällisten menu koostui tällä
kertaa, teeman mukaisesti, saksanmaan
herkuista. Ruoat toivat veden kielelle.
Alkuruokana tarjoiltiin bratwurstia ja
hapankaali-omenasalaattia.
Pääruokana
oli taas herkullinen wieninleike (saksaksi
joku, mitä allekirjoittanut ei osaa kirjoittaa)
ja ranskalaiset perunat. Jälkiruoaksi herrat

Kuvat: Annika Jaatinen

Karjalaisen Osakunnan Herrapäivällisten
teema oli viime vuoden tapaan napattu
ulkomailta. Tällä kertaa herroja viihdytettiin
saksalaisessa
Oktoberfest-hengessä.
Lauantaina 1.4. pidetyt Herrapäivälliset
olivat onnistuneet.

saivat kahvia ja vaniljavaahdolla höystettyjä
omenastruudeleita.
Viiniä ei tarjottu näissä juhlissa. Kerta
vietettiin Oktoberfestiä, tarjolla oli saksalaisia oluita. Herrat eivät valittaneet asiasta
eli ilmeisesti mallasjuoma maistui. Itse
asiassa jälkikäteen kuului kommenttia, että
pojilla oli pöydässä hyvinkin hauskaa..
Sisäpiiriin tietona paljastettakoon, että
myös tytöillä oli keittiön puolella hauskaa.
Pari leidiä pääsi esimerkiksi purkamaan
tenttiangstinsa nuijimalla wieninleikkeitä.
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Koska tyttöjä oli niin monta, ei keittiössä
tarvinnut tällä kertaa sählätä paniikissa.
Ruoat saatiin tehtyä ajoissa, ja tytötkin
saattoivat nauttia illasta.
Eläkeläisten musiikkia ja
murhamysteerejä

– mm. rakastajatar, vaimo ja au pair – joita
herrat saivat kuulustella. Herrojen tehtävänä
oli selvittää, tappoiko joku naisista Horstin.
Kysymyksiä kysyttiin innokkaasti ja eräät
käyttäytyivät tässä tilanteessa hyvinkin
juristimaisesti. Herrat melkein luulivatkin
keksineensä
Horst-paran
murhaajan.
Lopuksi kuitenkin paljastui, että koko
murha oli aprillipila – naisten vaatteisiin
salaa viehtynyt Horst oli tehnyt itsemurhan.
Parhaiten arvannut herra kuitenkin
palkittiin.
Ilta päättyi Kampissa

Illan aikana herrat pääsivät hieromaan
aivonystyröitänsä tyttöjen järjestämän
ohjelman tahdissa. Heti päivällisten alussa
tytöt kävivät esittäytymässä vierailleen. He
olivat keksineet saksalaiset nimet itselleen,
tottakai. Illan ensimmäinen virallinen
ohjelmanumero oli Eläkeläisten biisien
tunnistus – biiseistä piti tunnistaa niiden
saksalainen alkuperäisbiisi. Näissä olikin
herroille pähkinää purtavaksi. Onneksi he
pääsivät tämän jälkeen heti nauttimaan
pääruokaa.
Pääruoan
jälkeen
oli
vuorossa
vuosijuhlamestarimme Kaisan värkkäämä
tietokilpailu. Herroilta tentattiin Saksaaiheisia juttuja liittyen historiaan, kulttuuriin
ja urheiluun. Kysymykset eivät suinkaan
olleet helppoja. Harmaita hiuksia saattoi
jollekulle aiheuttaa kysymys ’kuka on
Saksan presidentti?’. Lopulta tietokilpailun
voittaja kuitenkin löytyi.

Kun tytöt olivat palautuneet takaisin omaksi
itsekseen ja siistineet keittiön, lähdettiin
porukalla jatkamaan illanviettoa. Karjalaisten
porukka suuntasi jo suorastaa perinteisesti
ensin Marian helmeen ja sitten HämäläisOsakunnalle Aprillirengastukseen. Monet
jatkoivatkin biletystä aina pikkutunneille
saakka, ja karaokeakin päästiin taas
laulamaan.
Herrapäivällisillä oli taas hauskaa. Suuret
kiitokset sekä herroille että järjestäjinä
hääräilleille tytöille kivasta illasta!

Illan vaativin kilpailu oli luvassa vasta
jälkiruoan jälkeen, kun herrat pääsivät
ratkaisemaan murhamysteeriä. Heidän luokseen
hoiperteli naisten vaatteisiin pukeutunut Horst,
joka kaatui kuolleena maahan. Tämän jälkeen saliin
marssitettiin joukko Horstin elämään kuuluneita naisia

Herrapäivälliset

25

2/2006

Jäykistelyä kahvikupposten ääressä?
Kiti Poikonen
Emännän loihtimien hapankorppurullien
ja
suklaamantelipalleroisten
ääressä
käytiin läpi maakunnan kuulumisia ja
opiskelijoiden asemaan liittyviä aiheita.
Pulppuava keskustelu olisi voinut jatkua
vaikka yömyöhään, ellei eduskunnan
kehyskeskustelu olisi rajoittanut edustajien
vierailun aikataulua.
Niin, mistä olikaan kysymys? No siitä,
että perinteinen kevääseen ajoittuva
kansanedustajavierailu pidettiin tiistaina
28.3.
osakunnan
klubihuoneella.
Osakuntaamme kunnioittivat läsnäolollaan
kolme Pohjois-Karjalan kansanedustajaa
seitsemästä; Hannu Hoskonen (kesk.),
Lauri Kähkönen (sd.), ja Eero Reijonen
(kesk.).
Maakuntasihteerin valmistelemat maakunnan kuulumisiin liittyvät puheenaiheet
koskivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta, yöjunien säilyttämismahdollisuuksia ja
laajakaistan kilpailuttamisen etenemistä
kunnissa. Opiskeluun liittyvät asiat saivat
paikalla olleiden 15 osakuntalaisen korvat
entistäkin enemmän hörölle. Asialistalla
kun olivat yliopistojen yhdistäminen,
lukukausimaksut, opintotuen taso, tulorajat
ja Kelan toimintakulttuuri.
Varo ettet
tee erhettä
opintotuen
vapaaehtoisessa
palautuksessa!
Tällä hetkellähän
on
niin,
että
Kela ei palauta
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Eero Reijonen (kesk.) ja Lauri Kähkönen (sd.)

opiskelijalle tämän vahingossa liikaa
palauttamaa opintotukea. Keskustelutilaisuudessa viitattiin yksittäistapaukseen,
jossa opiskelija oli menettänyt 460 euroa,
koska oli ymmärtänyt palautettavan määrän
laskentaperusteet väärin.
Kelan tilintarkastajakin toimiva kansanedustaja Hannu Hoskonen ottikin kyseisen
epäkohdan selvittääkseen ja lupasi tehdä
parhaansa, jotta käytäntö muuttuisi
ihmisystävällisemmäksi.
Jutun kirjoittamishetkellä Hoskonen oli
jo ollut yhteydessä Kelan johtaja Helena
Pesolaan. Hoskonen kertoi myös alkaneensa
suunnitella lakialoitetta, jossa opintotuen
palauttamisaikaa jatkettaisiin nykyisestä
maaliskuun lopusta elokuuhun saakka,
jolloin opiskelija voisi perustaa opintotuen
palautuksensa todellisiin verotietoihin. Näin
vältettäisiin edellä mainitut epäselvyydet.
Esimerkkitapauksen opiskelijan tilannetta
selvitetään. Lisäksi Hoskonen aikoo
tuoda seuraavassa Kelan tilintarkastajien
kokoontumisessa (4.4.) esille opiskelijoiden
tulorajojen jälkeenjääneisyyden. Nykyiset
tulorajat kun ovat vuodelta 1998.
Haluatko vaikuttaa?
Jos sinua jäi nyt harmittamaan, että menetit loistavan
keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuden, niin tule
mukaan syksyllä, kun maakuntasihteeri järjestää
vierailun eduskuntaan. Nähdään!

Pekka Torvinen

Vuosijuhla 2006
Pekka Torvinen

Viikonloput voi viettää monella tavalla. Yksi
parhaista tavoista on vain olla ja möllöttää
kotona, lukea kirjaa ja katsella TV:tä..
Saunassakin voi käydä. Iltaisin voi käydä
kerrankin nukkumaan ajoissa, sillä keskellä
viikkoa sitä ei kuitenkaan koskaan ehdi
tekemään. Siinäpä autuutta kerrakseen.

muutkin vastaavat tilaisuudet. Tai no,
onhan se todella ihanaa kun yhdeksää
kymmenestä ei tunne ja silti pitäisi osata
sanoa jokaiselle vastaantulevalle jotain tosi
viisasta ja teennäistä. Senpä takia lähdinkin
pian alakertaan, jossa oli jo suurin osa
airuesta ja muita, joita ei yläkerran meno
liiemmin kiinnostanut. Aulan haarniskalle
Viikonlopun saa tietysti
kulumaan naureskeltiin ja aivan pöyristyttävän kalliin
muutenkin. Helmikuun viimeinen viikon- näköisiä kuubalaisia ihmeteltiin.
loppu tulikin vietettyä eri tavalla kuin
koskaan ennen. Perjantai-ilta meni Vallilassa Juhlasalin
ovet
avautuivat
kuuden
rauhallisesti curlingia ja jääkiekkoa katsellen. aikoihin. Vieraat astelivat paikoilleen
Samalla siemailtiin hiukan kuohuvaa. Pakko varsin verkkaisesti, jopa niin hitaasti, että
muuten huomauttaa, että Uusipaavalniemi kuvaajakin meinasi huutaa porukkaan
hävisi tahallaan, sillä “ei ole olemassa vauhtia. Sitä ei sentään tarvittu. Liputkin
mahdotonta poistoa; on vain kiviä, joiden tulivat – pyytämättä. Istumaan päästiin
Uusis antaa olla pesässä”.
jossain välissä. Pöydissä oli hiljaista kaikkien
odotellessa viiniä, tuota jumalten nektaria ja
Lauantaiaamuna tein pikaisesti jonkinlaisen juhlien pelastajaa.
musiikkikokoelman illan jatkoja varten.
Se oli ehkä paras kokoelmani koskaan. Ruoka-annokset olivat pieniä. Kritiikkiä
Sellainen, jota muutkin olisivat kestäneet kuului lähes joka suusta. Olihan se ruoka
kuunnella. Silti se ei tainnut käydä illan hyvää ja parhaasta ruoasta pitäisi aina jäädä
aikana soittimessa kuin kerran! Kyllä elämä vähän nälkä, mutta.. niin. Onneksi jatkoilla
on epäreilua.
tarjottiin lihiksiä ja kasinon wc:ssä erilaisia
substansseja. Sieniä ei kuitenkaan käytetty,
Kello alkoi kuitenkin olla pykälässään, joten vaikka eräässä puheessa viitattiin tämän
aikaa elämän suurten kysymysten pohdintaan olevan karjalaisten ominta puuhaa.
ei juuri ollut. Lähdin siis Katajanokan kasinoa
päin, mutta kun minulla ei ollut hajuakaan Puheista puheen ollen – heh – puhe naiselle
kuinka pitkälle ratikat siellä kulkevat, jäin oli harvinaisen koominen. Tuure jos kuka
pois jo Aleksanterinkadulla. Siinä oli sitten osaa tehdä kyynisyydestä komiikkaa. En
kävelemistä. Paikka kuitenkin löytyi sieltä tosin tiedä nauroiko hän itse.
mistä sen pitikin, kiitos siitä kuulunee
joillekin ylemmille voimille.
Lopulta juhlien virallinen osuus alkoi
lähestyä loppuaan. Tanssahtelimme muuVuosijuhla alkoi cocktail-tilaisuudella, tamat Wanhojen tanssit ja katosimme sen
joka oli aivan yhtä kamala kuin kaikki jälkeen nopeasti paikalta. Ratikkapysäkillä
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kiersi taas substansseja.. SaVO:lle päästiin
kuin päästiinkin, toiset kunnossa ja eräät
muut vähän erilaisessa kunnossa.
Meno oli varsin hullua: pöydillä tanssittiin
balalaikkaa,
virolaisille
sönkötettiin
kamalaa englantia ja baaritiskin vieressä
tapeltiin. Asianosaiset tietänevät omista
kamaluuksistaan.
Loppuyöstä
varakuraattori
suuttui
heille, ketkä sitten ikinä veivätkään
musisointilaitteet
pois.
Eivät
olleet
muutkaan iloisia – mutta eivät kyllä hirveän
vihaisiakaan – sillä vähitellen alkoi olla aika
sanoa hyvää yötä. Eräät valitut eivät tähän
kuitenkaan suostuneet, ja niinpä bileitä
jatkettiin. SaVO:lle jaettiin myös osakunnan
uusi virallinen tervehdys.
Lopulta aamu alkoi sarastaa ja juhlat olivat
lopullisesti kuolleet. Sillisisännistö nukkui
noin tunnin ennen kuin lähti Liisankadulle

järjestämään silliaamiaista. Eipä siitä juuri
mitään tullut, ja nimetkin otettiin tulijoilta ylös
satunnaisesti. Itse aamiainen oli kuitenkin
hyvä, jopa erinomainen monen mielestä.
MacGyver katsottiin
antaumuksella ja
vähitellen alkoi Suuren urheilutapahtuman
odotus. Samalla varakuraattoria nälvittiin
illan saavutuksista. Isäntä oli ratketa
naurusta, samoin taloudenhoitaja.
Peli alkoi. Peli meni. Ei tullut juhlia
kauppatorilla. Ei koskaan, ei koskaan,
ei milloinkaan koskaan. Lohduttava oli
paikallaan ja niinpä lähdettiin kantabaariin.
Kello kahdeksan sunnuntai-iltana Teidän
uskollinen kirjoittajanne sai vihdoin rauhan
ja nukkui 15 tuntia.

Katso lisää:
http://blogit.helsinki.fi/jrj_kaos/

Musiikki juoksee 100 metriä sekunnissa aivoissa?
Miia Seppänen
Tupakan
ketjupoltosta
tunkkaisessa
konferenssiloungessa tungeksii jos jonkin
karvaista ja näköistä tutkijan planttua.
Vähemmän tyylikkäitä samettipikkutakkeja,
rasvaisia poninhäntiä ja ohikulkevia,
töykkiviä
posteriboxeja
hikoilevien
jatko-opiskelijoiden
kainaloissa.
He
kaikki ovat tulleet hämmästelemään
musiikin prosessointia aivoissa. Musiikin
neurokognitiivinen tutkimus on viimeisen
20 vuoden aikana noussut mereltä maalle,
mutta mistä oikein on kyse? Käveleekö se jo
kahdella jalalla?
Jääkiekkorenkutukset yhdistävät ihmisiä
Jotain hyvin alkukantaista musiikissa on,
onhan vanhin soitin – humana vox – ihmisääni kyennyt monimutkaiseen ääntelyyn jo

2/2006

28

150 000 vuotta (ellei enemmänkin) sitten
(Eerola 2005). Ei ole vielä löydetty yhtään
kulttuuria, jossa musiikkia ei olisi. Pinker
niminen filosofi tosin väittää musiikin olevan
evoluution sivutuotetta sillä verukkeella, ettei
sillä ole suoraa adaptiivista arvoa, ainoastaan
hedonistista. Teorialle on kuitenkin vähän
todisteita ja todellisuudessa musiikkiin
käytetään enemmän rahaa kuin lääkkeisiin ja
enemmän aikaa kuin seksiin (Huron 2003).
Musiikilla näyttää olevan myös vanhemmat
perinteet kuin kielellä. Esimerkiksi valaiden
laulu muistuttaa ihmissäveltäjien käyttämiä
kikkoja rytmeineen, samanpituisine fraaseineen, teemoineen ja teeman toistoineen.
Vaikka valaat pystyisivät laulamaan yli
seitsemän oktaavia (yli puolet pianon
koskettimien leveydeltä), ne suosivat
ihmismusiikin kaltaista rajoitettua sävelten
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laajuutta. Kuten ihmismusiikissa, valaiden
laulussa ”rytmisoittimet” yhdistyvät lauluun
samassa suhteessa kuin länsimaisessa
sinfoniamusiikissa (Gray ym. 2001).
Ehkä meillä oli sävellyskyky jo mereltä
maalle noustessa. Toisaalta mikä eläin
ottaisi soittimen käteensä, alkaisi porukalla
jammailla ja improvisoida, ja vieläpä
kirjoittaisi sävelmät muistiin jälkipolville?
Kun katsomme asematunnelin Anttilassa
silmät puolisuljettuina musiikkia testaavien kuluttajien tai Helsinki-klubin
teknoreivaajien
ekstaasia,
saatamme
tavoittaa sitä tuhansien vuosien takaista
alkuperäistä tarkoitusta, joka musiikilla on
ehkä ollut: yhteisen hurman löytäminen,
kehollisen kokemuksen syventäminen,
tunteiden kommunikointi ja ryhmän
koordinaatio. Kukapa meistä ei olisi
sortunut huomaamattaan hoilaamaan muiden
mukana jääkiekkorenkutuksia (kuten ”den
glider in” tai ”ihanaa leijonat ihanaa”) tai
vaikkapa tyhjänpäiväisiä mainosjinglejä
(”felix felix herkkua ruokapöytään!”).
Mielimusiikki saattaa myös rauhoittaa
vähentämällä aggressiohormoneita kuten
testosteronia. Aivotutkimuksessa onkin
löydetty yhteys musiikista syntyvien
”vilunväreiden” (chills) ja palkitsemis- ja
motivaatiojärjestelmän
aktivoitumisen
välillä (Zatorre 2005). Saatamme ehkä
ymmärtää musiikin yleisimmän motiivin
– rakkauden – merkityksen seuraamalla
hedelmällisimmässä iässään olevia nuoria,
he kun kuuntelevat musiikkia niin lujaa ja
kokevat sen niin fyysisesti. Ja ketkä eniten
musiikkia tuottavat: nuoret naimaikäiset
miehet! Ei ole siis lainkaan sattuma,
että musiikin hyödyntäminen nuorten ja
kommunikaatiovaikeuksista kärsivien (sekä
kipupotilaiden) keskuudessa on kasvattanut
suosiotaan. Mikäpä olisi luontevampaa
toimia tunnelukossa olevien murkkuikäisten
ja kielellisesti vielä kehittymättömien
leikki-ikäisten lasten kanssa kuin musiikki?
Musiikki voi avata tien masentuneen nuoren

Musiikki

29

tunteisiin ja niiden käsittelyyn tai tarjota
uuden tavan purkaa ahdistusta, sen avulla
voi tuoda ulos turvattomuudesta kumpuavaa
aggressiota (Tervo 2001). Musiikki voi
toimia ”kielenä” vaikean nuoren kanssa ja
avaimena luotettavaan vuorovaikutukseen.
Vauvatkin osaavat Fourier-analyysin

Huolimatta
teknologian
edistyksestä,
ihmisaivojen laskenta ylittää leikiten
supertietokoneiden laskukapasiteetin. Monimutkainen ympäristön ja aivojen välinen
vuorovaikutus alkaa jo äidin vatsassa,
kun sikiö aistii ja oppii tunnistamaan
värinäliikettä ja ääntä (Huotilainen ym.
2005), musiikkiakin. Universaalisti havaittu
äitien lepertely (engl. motherese) (eli
korkeasävelinen lässytys, toistava puhe
ja tuutulaulut) edesauttaa olennaisesti
tunneälyn kehittymistä: sen avulla lapsi ja
äiti voivat kommunikoida tunteitaan (Trehub
2003). On havaittu, että vauvelit kuuntelevat
merkittävästi kauemmin äidilliseen tyyliin
esitettyä naisen laulua kuin normaaliin
tyyliin laulettua. Lisäksi, jo vauvat suosivat
harmonista, konsonoivaa, musiikkia verrattuna
dissonoivaan,
riitasointuiseen,
musiikkiin sekä yksinkertaisiin intervalleihin perustuvaa musiikkia. Yksinkertaiset intervallit tarkoittavat pieniin
kokonaislukuihin
perustuvia
sävelten
suhteita: esim. oktaavi on 2:1, puhdas kvintti
3:2 jne. Jo Pythagoras tiesi: suhdeluvun
yksinkertaisuus sävelten välillä korreloi
havaitun konsonanssin kanssa! Nyttemmin
konsonanssille on ehdotettu biologista
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selitystä: aivojen rakenteet ratkovat
helpommin yksinkertaisia asioita. Olemme
yksinkertaisuuteen taipuvaisia olentoja.
Länsimainen
harmoninen
asteikko
duuri-mollisointuineen nojautuu pitkälti yksinkertaisiin ja konsonoiviin sävelsuhteisiin, tehden siitä huomattavasti
tylsemmän kuuloista kuin aasialainen musiikki, joka voi maallikosta aluksi tuntua
jopa epävireiseltä. Aasialaisen musiikin
rikkaampi äänimaisema johtuu siitä, että he
käyttävät monimutkaisempia sävelsuhteita,
ts. monisävelisempiä asteikkoja. Keskiaikoina Euroopassa oli jopa kiellettyä
käyttää sävellyksissä paholaisen ylinousevaa
kvarttia! Sen suhdeasteikon luku paljastaakin
sen pahuuden: 45:32! Yksinkertaisuuden
kunnioitus vauvoilla koskee myös ryt-miä,
joka sekin valitettavasti on meillä länsimaisessa musiikkielämässä aika tympeä
perustuen marssitahtiin 1:2, valssitahtiin 3:4
jne. Meillä on paljon afrikkalaisilta opittavaa
tässä suhteessa. Eikä ole ihme, että hiphoppia
dominoivat ei-valkoiset. Olisiko geeneillä
tekemisen ajallisen tiedonkäsittelyn kanssa?
Toisaalta länsimainen pop-musiikki iskee
lujasti ja universaalisti juuri sen vuoksi, että
aivot purkavat helposti sen sisältöä. Vauvat
eivät ole niin jähmettyneitä kuitenkaan
länsimaisen musiikin konventioihin kuin
aikuiset.
Omaksumme,
valitettavasti,
passiivisesti länsimaisen säveljärjestelmän
viiteen ikävuoteen mennessä.
Epämusikaalisuus on opettajan kynästä?
Muistatko sen hikisen iltapäivän, kun
koulussa piti esittää laulukoe ja äitisi
oli etukäteen valmentanut arvioimalla
lauluääntäsi nasaaliseksi ja vuosia aiemmin
sinut oli hylätty nuorisokuorosta... Suurin
osa epämusikaalisiksi itsensä kokenut on
saanut negatiivista palautetta nimenomaan
laulutaidostaan. Nyttemmin on havaittu,
että kannustetulla harjoittelulla sitäkin
voidaan parantaa. On olemassa kuitenkin
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henkilöitä, joiden kyky nauttia musiikista
on huomattavan heikentynyt siitä syystä,
ettei henkilö kykene havaitsemaan äänten
korkeuseroja tai rytmiikkaa. Tätä kutsutaan
termillä amusia. Joskus amusia liittyy
kielen häiriöihin, joskus ei. Kielen ja
musiikin prosessoinnissa on siis osin eri
alueilla, sillä on puheen tuottohäiriöstä (eli
afasiasta) kärsiviä potilaita, jotka pystyvät
laulamaan sanojen kanssa tai ilman. Potilas
ei saata kokea ääniä musiikiksi, ei koe
hahmottavansa rytmiä tai saattaa kokea
musiikin monotonaalisena. Silti hän saattaa
muistaa laulujen sanat. Amusikko ei tunnista
onko kaksi melodiaa tai rytmisarjaa sama
vai eri. Amusialla ei ole yhteyksiä älyllisiin
taitoihin (Peretz & Hyde 2003). Toisaalta
on löydetty musiikillisia lahjakkuuksia
älyllisten toimintojen ollessa alle normitason.
Esimerkiksi Williamsin syndroomassa
henkilön älykkyystestisuoriutuminen osoittaa selviä ajattelun ongelmia, mutta heillä on
korkeat verbaaliset kyvyt (esim. sujuva puhe
ja hienostunut sanavarasto). Lisäksi he ovat
sosiaalisia ja usein hyvin musikaalisia.
Mestari tekee harjoituksen
Musiikin harjoittelu ja passiivinenkin
kuuntelu näyttäisi vaikuttavan aivojen
toimintaan. Tässä herää myös kysymys
voisiko
musikaalisuutta
harjoitella?
Kielen oppimisen on esitetty olevan
geneettisesti periytyvää siinä mielessä,
että aivoissa on valmiina aparaatit joilla
syntymästä asti kielen kielioppia aletaan
koodata ilman kummempaa opettelua.
Kuinka tuskallista onkaan tankata noita
vieraan kielen kielioppeja, lapset taas
näyttävät oppivan vieraita kieliä pelkästään
altistumalla niille. Taustalla on lapsuuden
suurempi muovautuvuus aivoissa. Vaikka
vauvojen
puherepertuaariin
kuuluvat
kaikki ne afrikkalaiset kurkkuäänteetkin
ja venäläiset ässät, muistijäljet eri maiden
puheäänteille häviävät vähitellen kun niitä
ei kuule (esim. kiinalaisilla Rolex muuttuu
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Lolexiksi). Aivotutkimus on osoittanut,
että harjoittelun myötä muistijälki oudolle
äänteelle voidaan kehittää aikuisuudessakin.
Luultavasti musiikin suhteen asianlaita
on samoin: kaikilla on aparaatti, mutta
kokemuksesta, altistumisesta musiikillisille
kokemuksille erityisesti pikkulapsena,
harjoittelusta jne. johtuen taidot etenevät
tiettyä latuaan. Oli musikaalisuudella
geeniperimää tai ei, jos lukihäiriötä
pystytään (ja pystytään aivotutkimuksenkin
perusteella) harjoituttamaan, niin voitanee
musikaalisuuttakin. Ja kukapa olisi tutkinut
näitä musiikin suurkuluttajia, joiden
hifihankinnoille ei näy loppua. Löytyykö
taustalta kenties isä, joka säännöllisesti
huudatti kotona Creedens Clearwateria tai
Ramonesia kuluneilta savikiekoilta.
Muusikko on harvinainen esimerkki
loppututkinnon
suorittaneesta,
joka
on
harjoittellut
ammattiaan
varten
valmistuessaan jo n. 10-20 vuotta, jatkaa
harjoitteluaan valmistumisen jälkeen joka
päivä tuntitolkulla, vieläpä mielikuvissaan
punkan pohjalla. Musiikin prosessoinnissa
käytettyjen aivoalueiden rakenteet voivat
muuttua pitkällisen muusikkokoulutuksen
vaikutuksesta niillä alueilla, joita tarvitaan
äänen käsittelyyn, motoriseen sormien ja
käden liikkeisiin ja ajallisen tiedon nopeaan
tiedonvälitykseen aivopuoliskolta toiselle.
Muusikoiden välilläkin vaikuttaa olevan
eroja riippuen soittimesta, työtehtävistä,
harjoittelun alkamisiästä ja harjoittelun
intensiteetistä. Jopa harjoittelumieltymykset
saattavat vaikuttaa aivokuoren prosessointiin
(Seppänen 2005).
Mitä hyötyä musiikin kuuntelusta on?
Mozart-efekti sai aikanaan huomiota
jopa Nature-lehden tasolla. Se tarkoittaa
taipumusta suoriutua paremmin spatiotemporaalisissa (ts. avaruudellis-ajallisen
hahmottamisen) älykkyystehtävissä monimutkaiselle musiikille (alunperin Mozartin
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sonaatti K.448) altistumisen jälkeen.
Rotilla sokkelossa selviytyminen paranisi
Mozartia kuunneltuaan. Tästä ajateltiin, että
ihmislapsellakin spatiaaliset taidot paranevat
Mozartista. Miksei Beethoven tai Beatles?
Tulokset ovat kertakaikkisen ristiriitaisia
(Steele 2003), ja ilmiöstä puhutaan jo
tieteellisenä legendana vailla todistuspohjaa.
Kyseessä voi olla hetkellinen vireystilan
nousu johtuen itselle miellyttävästä
musiikista. Jo tämä syy on väsyneen
opiskelijan lohdullinen oljenkorsi hänen
näplätessään illalla iPodia ennen viimeistä
kirjanlukutalkoota.
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Hyvää kesää!
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