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Pääkirjoitus muistin ääriltä
Matti Nykänen

Tänäkin viikonloppuna tuli muisteltua. 
Liika nostalgia on turhaa, totesi ystäväni 
ja neuvoi edelleen: päästä itsesi menneen 
kahleista, nauti nykyisyydestä ja vastaanota 
tuleva. Aivan, liika nostalgia tuo mieleen 
eteläeurooppalaiset ystävämme, jotka 
haikailevat 1800-luvun valta-aikojen perään. 
Mutta muistimme virittely ei pidä meitä 
menneessä: kuten historioitsija Pierre Nora on 
todennut, muisti sitoo meidät nykyisyyteen, 
historia siihen menneeseen, jota ei enää ole.

Nora on oikeassa: yrittäessäni palata 
lapsuuteeni, kohtaan lapsen maailmani 
aikuisen silmin. En näe kotipihani rappusia 
lasten mittakaavassa, 
en kohtaa naapureita 
lapsen tavoin. Tai 
ihastuminen teini-
iässä - kymmenen 
vuoden takainen 
“rakkaus” peilautuu 
n y k y p ä i v ä n 
silmälasien kautta. 
Muisti ei palauta 
m e n n e i s y y d e n 
ajatuksia tai tunteita.

Muistimme on myös 
herkkä ympäristön 
vaikutuksille, jopa 
p o l i t i k o i n n i l l e : 
kuinka paljon 
onkaan Väinö Linnan kirjallisuus 
vaikuttanut veteraanien sotamuistoihin? 
Entä kuinka eri tavalla taistolaiset näkevät 
omat hurmion vuotensa Neuvostoliiton 
romahtamisen jälkeen? Historioitsijalla 
on taas oma sanottavansa molempiin 
kysymyksiin: tämä viesti on kuitenkin 

viileä ja totuudenomainen. Historia on vain 
rakennelma.

Mennyt vaikuttaa siis todella menetetyltä, 
keksitty historia ja häilyvät muistot eivät 
anna varmuutta mistään. Näillä kahdella 
on meille eri merkitykset: muisti ja muistot 
jäsentävät elämäämme ja identiteettiämme. 
Ne ovat meille henkilökohtaisia, ja samalla 
muokkautuvat nykyisyyden olosuhteisiin. 
Historia taas on kaikkien ja ei kenenkään 
näkemys menneeseen. Sitä ei voi tuoda 
nykyisyyteen, se voi korkeintaan imaista 
mukanaan menneisyyteen. Historia on 
kuollutta, muisti elävää.

Aika kultaa muistot, 
ja historia toistaa 
itseään. Ensimmäinen 
pitää paikkansa, 
jälkimmäinen ei: 
Muistot kertovat 
meille keitä me 
olemme, historia 
kertoo, keitä me 
(ehkä) olimme.
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Ystävät, osakuntatoverit,

On tullut taas se aika, jolloin Osakunnan 
muistikapasiteetti saa täydennystä uusien 
jäsenien muodossa. Fuksit ovat se Osakunnan 
tärkein voimavara, joka mahdollistaa 
osakunnan tulevaisuuden – meistä 
vanhemmistakin osakuntalaisista jokainen 
on aikoinaan ollut fuksi. Toivon, että fuksit 
löytävät Osakunnasta jotain mielekästä lisää 
oman elämänsä jatkoksi, vaikkapa uusien 
poikkitieteellisten ihmiskontaktien, juhlien ja 
mahdollisesti Osakunnan arjenkin muodossa. 
Osakunnan kautta on joillekin löytynyt 
elinikäisiä ystäviä, vihollisia, puolisoita, 
mutta muistoja kaikille. Lähitulevaisuudessa 
on luvassa ainakin sarvijuhlat, sääntöjen 
viilaamista, praasniekat, arkistomateriaalin 
kartoittamista, pikkujoulut ja itsenäisyyspäivä. 
Kannattaa tutustua toimintakalenteriin 
ja katsoa, löytyykö jotain kivaa, josta voisi 
jäädä mukavia muistoja tulevaisuudessa 
muisteltavaksi. Osakunta on tarjonnut monille 
hyvän, hyväksyttävän ja miellyttävänkin syyn 
suunnata ajankäyttöään pois liian tehokkaasta 
opiskelusta, johon valtionhallinto opiskelijoita 
yrittää patistaa, vaikkakin tämä patistelu 
on usein muotoa ”tehkää niin kuin minä 
sanon, älkää niin kuin minä tein”. Valtion 
opiskelijoihin suuntaamiin paineisiin liian 
vakavasti suhtautuville kuraattori suosittelee 
pääministeri Vanhasen yliopisto-opintoihin 
käyttämän ajan selvittämistä..

Yksittäisen ihmisen muistoja ajalla on tapana 
kullata, mutta on Osakunnallakin oma 
muistinsa. Tämän muistin ilmentymänä 
ovat esimerkiksi perinteet ja kommentit 
”näin on aina tehty”. Ehkä tässä yhteydessä 
kuraattorinne on syytä paljastaa muutamia 
Osakunnan kollektiiviseen muistiin 

liittyviä asioita. Tutuin esimerkki on omalle 
kohdalleni sattunut tapaus: Kun kokouksessa 
ennen syksyn 2003 praasniekkoja kysyttiin, 
onko tarjolla valkjärveläistä vai suojärveläistä 
kaurakiisseliä, niin emäntä ilmoitti, että 
tällä kertaa praasniekoissa ei ole perinteistä 
kaurakiisseliä tarjolla. Vuonna 2002 oli ollut 
valkjärveläistä ja vuonna 2001 suojärveläistä, 
ja molemmilla oli omat kannattajansa. 
Vuonna 2000 Osakunnan emäntänä 
oli allekirjoittanut, ja tarjolla oli ollut 
valkjärveläistä kaurakiisseliä, koska 
allekirjoittanut oli miettinyt, että voisi olla 
ihan kiva muuttaa hieman jämähtäneeksi 
muodostunutta praasniekkojen ruokalistaa 
ja tarjoilla paistin ja piirakoiden lisäksi 
jotain aivan erikoista.. Tarjolla oli muutakin 
mielenkiintoista, kuten kurniekkaa ja 
juustomaitoa. Allekirjoittaneelta kyseltiin 
kovasti, mitä ihmettä kaurakiisseli on, ja 
vastaus oli muotoa ”se on liotetun karkean 
kaurajauhon hapatetusta nesteestä keitetty 
kiisseli, ja mikäli pitää oluen mausta, niin on 
olemassa todennäköisyys, että pitää tästäkin”. 
Sanomattakin on selvää, että myyntipuhe 
(jota allekirjoittanut ei ollut omasta päästään 
keksinyt vaan kuullut eräältä vanhemmalta 
ihmiseltä, joka pitää valkjärveläisestä 
kaurakiisselistä – sukupolvien kuilu jossain 
ehkä 50-vuotiaiden kohdalla?) oli osuva, ja 
makuelämyksen kokemisesta on muutama 
hieno valokuva Osakunnan albumissa. 
Kuraattorinne tosin ei tiedä vieläkään, 
miltä kaurakiisseli hänen makuhermoissaan 
tuntuisi, ja taitaa myös mennä hautaan ilman 
sitä tietoa.

Daami- ja herrapäivällisethän on järjestetty 
”ihan aina”, mutta Osakuntamme 

Olavi Dannenberg





on jo lakkautettu pitkän aikaa sitten – naiset 
voivat opiskella yliopistossa. Suunnilleen sata 
vuotta sitten nainen joutui vielä hakemaan 
”erivapautta sukupuolestaan” pyrkiessään 
yliopistoon. Toinen esimerkkiperinne on 
valitettavasti vielä olemassa: yliopisto on 
alisteinen kirkolle. On olemassa yliopiston 
avajaisjumalanpalveluksia, promootioiden 
juhlajumalanpalveluksia ja muita 
tunnustuksellisuuteen liittyviä riittejä, 
jotka loogisesti ajateltuna rikkovat tieteen 
autonomisuuden ja arvovapauden periaatteita. 
Kukin yliopistolainen ratkaiskoon omassa 
mielessään sen, ”rakastaako jotakin muuta 
enemmän kuin totuutta”, mutta yliopiston 
ihanne on totuuteen pyrkiminen käyttäen 
tieteellistä metodia eikä ”ilmoitukseen 
uskominen”.

Jokainen osakuntasukupolvi luo omat 
perinteensä. Kuraattorinne huomauttaa, että 
perinteitä mietittäessä kannattaa pohtia, mikä 
on oikeasti mielekästä ja säilyttämisen arvoista. 
Jos esimerkiksi jotkut yliopiston ihmiset pitävät 
promootioiden juhlajumalanpalveluksen 
tärkeimpänä säilyttämisperusteluna 
sitä, että promootiossa pitää olla hieno 
akateeminen kulkue (kulissien takaa kuultua, 
erään arvostetun promootioperinteet 
tuntevan professorin näkemys), niin miksi 
tämä kulkue ei voisi vaikkapa kiertää 
Senaatintoria ja palata päärakennukselle, 
tai sitten käydä muistuttamassa valtiovaltaa 
yliopiston olemassaolosta päätymällä 
toria vastapäätä olevaan valtioneuvoston 
linnaan? Olisi valtionhallinnon hyvä muistaa 
yliopistoja muussakin kuin epärealistisissa 
tulostavoitteissa ja leikkausten kohteena.

Osakunnan muisti on joskus myös melko 
lyhyt – erityisesti joidenkin hallinnollisten 
asioiden suunnittelussa huomaa, että pyörä 
on taipumus keksiä monta kertaa uudelleen, 
kun aikaisempien keksinnön tehneiden 
virkailijoiden luonnollisen poistuman myötä 
virkailijakunta nuortuu ja muisti myös osittain 
nollautuu. Onneksi Osakunnalla on toimiva 

yhteys senioreihin, jotka tässä tapauksessa 

ensimmäiset taisivat olla joskus vuonna 
hakku ja vasarakirves: 1991. Dennis on ollut 
inspehtorina pienen ikuisuuden, mutta itse 
asiassa kuraattorinne muistaa olleensa läsnä 
inspehtorinvaihtokaronkassa, jota juhlittiin 
vuonna 1996. Osakuntamme ensimmäinen 
naispuolinen isäntä oli virassaan vuonna 2000 
– eli samana vuonna kun allekirjoittanut oli 
emäntänä, mikä puolestaan aiheutti hilpeitä 
väärinkäsityksiä joissain edustustilaisuuksissa. 
Osakuntamme nykyinen (suomen)ruotsala
istyylinen lauluperinne on peräisin jostain 
1980–1990-lukujen vaihteesta, jolloin 
yritettiin elvyttää 70-luvulla tietyistä syistä 
kuollutta lauluperinnettä ja ilmeisesti 
sattumalta otettiin mallia ruotsinkielisistä 
osakuntapiireistä, joiden lauluperinne 
oli selviytynyt 70-luvusta. Ennen tätä oli 
Osakuntamme juhlien alkuvaiheessa laulettu 
huomattavasti vähemmän juomalauluja 
(mahdollisesti ei ollenkaan) ja siirrytty 
juomalaulupainotteisempaan ohjelmistoon 
vasta lippujen poistuttua. Wiipurilaisella 
Osakunnalla käsittääkseni ei tapahtunut 
totaalista katkosta lauluperinteessä 70-
luvulla, joten heidän nykyinen (tai ainakin 
vielä muutaman vuoden takainen) 
lauluperinteensä muistuttaa enemmän sitä, 
mikä oli omamme aikoinaan.

Kuraattorinne suhtautuminen perinteisiin ei 
ole kategorista suuntaan eikä toiseen. Hänen 
mielestään on olemassa hyviä ja huonoja 
perinteitä. Hyvät ovat niitä, jotka liittyvät 
mielekkäällä tavalla yhteisöllisyyteen. 
Huonoille on vaikea antaa selkeää 
tunnusmerkistöä, mutta peruspiirteiltään 
ne liittyvät tiettyjen (aikansa eläneiden) 
valtarakenteiden pönkittämiseen, ja yleisesti 
ottaen perusteluna käytetään ”koska näin 
on aina tehty”. Huomautettakoon, että on 
loogisesti mahdotonta, että niin olisi aina 
tehty.

Kuraattorinne mainitsee nimeltä kaksi 
huonona pitämäänsä yliopistoon liittyvää 
perinnettä ja pahoittelee, mikäli loukkaa 
jotakuta mielipiteellään. Toinen perinne 





edustavat ”Osakunnan lisämuistia”. 
Aikaisempien vuosien Osakunnan muistista 
ja perinteistä saa hyvän käsityksen vaikkapa 
tutustumalla vuonna 2005 julkaistuun 
Osakunnan historiaan.

Q:n pimeästä puolesta: kuraattorillanne 
on haukuttu olevan liian hyvä muisti, ja 
mainittakoon, että ensimmäinen hyvin 
jäsennelty muisto on sellainen, että hän 
makaa selällään valkoisessa pinnasängyssä 
ja ihmettelee oikealla puolellaan olevista 
pinnoista keskimmäisen ympärillä olevia 
sinistä, keltaista ja punaista pallukkaa. 
Suurella työllä hän saa nostettua niitä ylös 
pitkin pinnaa, mutta otteen irrottua pallot 
putoavat aina takaisin alas. Hän kokeilee 
monta kertaa, käykö tälläkin kertaa samalla 

tavalla, eikä ymmärrä, miksi pallukat eivät 
jää ylös, kun hän ne sinne laittaa. Hän 
yrittää kysyä isommilta ihmisiltä ”miksi”-
kysymystä, mutta ei kykene esittämään 
kysymystä sellaisilla äänteillä ja kielellä, että 
he ymmärtäisivät. Teoreettisen fyysikon ura 
taisi alkaa melko nuorena.

Osakuntaelämässä mahdollisesti näkyvistä 
asioista mainittakoon, että kuraattorinne ei 
laula juomalauluja, eikä tule pukeutumaan 
frakki-rusetti-yhdistelmään. Nämä asiat vain 
eivät mitenkään vastaa hänen käsitystään 
omasta elämästään. Tummaa pukua ja 
solmiota hän tosin käyttää melko usein, ja 
serenadien laulamiseen hänen on myös nähty 
osallistuvan – kumpaakin silloin kuin hän 
hyväksi katsoo.

”Britti D
ominic O’Brien opetteli ulkoa yhdellä läpiselauksella 54 

keskenään sekotettua korttipakkaa (2808 pelikorttia) Lontoossa 

1.5.2002. Korttien ulkoaopetteluun kului 11 tuntia ja 42 

minuuttia, järjestyksen lukemiseen 3 tuntia ja 30 minuuttia.”





Seniorin palsta

“VA-RO!!! JA-LAT NÄ-KYYY!!!” Minä 
herään. Hipsin olohuoneeseen, jonne isäkin 
kohta ilmestyy tukka pystyssä. “Anteeks, 
anteeks, isä näki vaan taas painajaista. Siinä 
oli talvi ja rintamalle oli tullut pari uutta 
nuorta. Vihollinen pääsi linjojen läpi eikä ne 
osanneet vielä suojautua. Minä olin vähän 
kauempana ja yritin varoittaa, että jalat näkyy. 
Kylläpäs oli todentuntuinen uni. Mennään 
takaisin nukkumaan, toivottavasti sama uni 
ei jatku. Yritähän 
Annakin saada taas 
pian unta, huomenna 
on koulupäivä”.

Sana Syväri oli jo 
painunut pienen 
lapsen mieleen. 
Siihen liittyi 
vahva tunnelataus 
ja kiihtyminen. 
V a r s i n a i s i a 
tapahtumia isä ei juuri 
koskaan kertonut, 
rankat muistot kumpusivat ennemminkin 
rajuina mielipiteinä ja ahdistavina kielikuvina. 
Tavaksi kehittyi yrittää saada isän ajatukset 
muualle, kun en osannut parempaa. Toisaalta 
olisin halunnut kuulla lisää ja toisaalta 
halusin isän olevan onnellisempi ja miettivän 
vähemmän mennyttä. Kerran pyytäessäni 
jatkamaan hän vain totesi lyhyesti, ettei 
sieltä ole mitään kivaa kerrottavaa. Jotain 
hän kuitenkin kertoi, kuten sen, miten 
asemasodan aikaan aamuvartiossa ammuttiin 
rottia, kun niillä oli pesä siinä lähellä, ja miten 
hän oli kerran seivästänyt kyyn ja esitellyt sitä 
muille.

Tuttu oli tarina myös siitä, miksi isä ei 
syönyt keitettyä kananmunaa - se meni 
alas vain lämpimien karjalanpiirakoitten 
kera munavoissa, jos voita oli riittävästi. 
Mummi oli keittänyt lomaltapaluumatkalle 
kananmunia. Isä oli tiennyt, että kovempikin 
nälkä tulee, eikä ollut raaskinut syödä niitä 
ennen kuin ne olivat jo pilalla. Isä aina välillä 
kehuikin, miten vähän hän painoi sodan 
päätyttyä. Muistelen, että luku oli jopa alle 

60 kg eikä isä ollut 
kehonrakenteeltaan 
mikään ‘kukkakeppi’. 
“Mutta ei minussa enää 
juuri muuta ollutkaan 
kuin luut ja nahka”.

Isän tehtävä oli toimia 
lääkintämiehenä JR9:
ssä. Rintamalle oli 
lähetetty karuilla 
sanoilla: “On 
todennäkö i sempää , 
että ette palaa kuin 

että palaatte”. Kerran hän tokaisi, että oli 
lähellä joutua hahmoksi Tuntemattomaan 
sotilaaseen, Linna kun oli JR8:ssa välillä 
hyvinkin lähellä. Elokuva katsottiinkin aina 
- ja katkaistiin kuin seinään. Sain katsoa sen 
loppuun, kun se oli koulussa kotitehtävänä. 
“No kato sinä, minä en. Tulee liian tutuksi 
eikä siinä sitten ole enää mitään”. Isä ei oikein 
hyväksynyt naiskohtausta (se on siinä vaan 
juonen takia, että on muutakin kuin pelkkää 
sotaa, ei siellä naisia käyty katsomassa ja lotat 
oli kunnon tyttöjä) eikä kiljukohtauskaan 
tainnut miellyttää (isä ei ollut itse koskaan 

humalassa). 

Saunareissulla Lappeenrannassa 10.9.42. Isä on 
kuvassa eturivissä oikeanpuolimmaisena.

Isä sodassa





vasta kesällä 1946. Hän haavoittui sirpaleista 
jalkaan ja luuli palaavansa kotiin, mutta 
kolmen kuukauden sairaalareissun päätteeksi 
hänet oli lähetetty takaisin Viipuriin. Jalka 

ei edelleenkään 
tunnu lämpimältä 
edes saunassa. Isä 
kertoi menneensä 
jo 17-vuotiaana 
rintamalle, hän täytti 
17 vuotta 1.2.1940. 
Tästä ajasta en 
muuta tiedä kuin 
sen raskaan kiroilun 
e l ä k e p ä ä t ö k s e n 
y h t e y d e s s ä , 
kun ko. aikaa ei 
hyväksytty mukaan 

eläkkeeseen. Sillä oli iso merkitys, sillä 
hän olisi siinä tapauksessa saanut täyden 
eläkkeen. “Henki olisi silloin kelvannut 
valtiolle, mutta nyt sanotaan, ettei sillä ole 
merkitystä ja ettei se ollut valtion palvelusta. 
Mitä muuta se oli?”. Toisen kerran rintamalle 
isä lähti lääkintämieskurssin käytyään pian 
täytettyään 19 vuotta. Sotilaspassin mukaan 
hänellä oli noiden lähes kolmen vuoden 
aikana vain kolme kahden viikon lomaa.

Isään osui kranaatinsirpale olkavarteen ja siitä 
jäi omituinen ‘lommo’ loppuiäksi. Isä oli itse 

kiskaissut sirpaleen 
pois. Muitakin 
läheltä piti tilanteita 
oli ollut, vaikka 
kuulin niistä vain 
muutaman. Kerran 
oli vain päätetty 
poiketa tieltä 
metsään ja kohta 
tuli panssarivaunu 
tietä pitkin 
vastaan; silloin olisi 
ollut myöhäistä. 

Kerran heidät oli yöllä ammuttu seulaksi, 
mutta onneksi hieman liian ylhäältä. Ne 
sananmukaisesti kuolemanväsyneet miehet, 

jotka eivät olleet heränneet, nostaneet 

Kerran isä oli katsonut koko elokuvan, mutta 
kirjan lukeminenkin tyssäsi yhden rivin 
sisään. Olen päätellyt yhtymäkohdan siihen, 
että isä useamman kerran syvän liikutuksen 
vallassa totesi: 
“Työ että tiijä, 
miltä se tuntuu, 
kun haavoittunut 
anoo, että ammu 
hänet”. Joskus isä 
jatkoi: “Että on 
liian kovat tuskat, 
ei kestä enää, 
etkö saatana 
siihen pysty. 
Mitä siinä olisi 
pitänyt tehdä? 
Mitä sinä olisit 
tehnyt?”. Kova paikka parikymppiselle, jos 
vanhemmallekin. Kova paikka oli myös 
ollut nähdä vuotta nuorempi veli vaikeasti 
haavoittuneena kenttäsairaalassa: “Siinä 
miehessä ei ollut muuta valkoista kuin 
silmämunat”. Setä oli tuumannut: “Perkele, 
kun tussarikin hajos siinä rytäkässä. Sillä 
ei tie ennee mittään”. Isä oli miettinyt, 
että tokeneeko veli. Setä eli kuitenkin 
vielä kymmenkunta vuotta, kunnes joutui 
metsätöissä onnettomuuteen, jota tuskin olisi 
tapahtunut ilman haavoittumisen mukanaan 
tuomaa kömpelyyttä.

“Meitä oli 
neljä veljestä 
ja hevonen 
r i n t a m a l l a , 
ja kaikki tuli 
t a k a i s i n ” . 
Va n h i m m a l l a 
sedälläni (s. 
1918) oli pisin 
savotta. “Siviili 
s e i t s e m i s e n 
vuotta armeijassa 
ja suurimman osan ajasta henkensä kaupalla, 
eikös se ole jo vähän liian pitkä aika”, tuumasi 
setä, jota oli pioneerina pidetty valmiudessa 
vielä sodan jälkeenkin ja päästetty siviiliin 





päätään tai lähteneet juoksemaan, olivat 
selvinneet. Kerran isä totesi, että oli pakko 
ystävystyä varovasti, sillä kun jotain sitten 
sattui, tuntui vielä pahemmalta. Eikä tunteille 
saanut antaa valtaa. Kerran minä totesin, että 
en minä voi tajuta kuinka pahalta tuntuu, jos 
metrin päästä kaatuu mies. “Ja lähempääkin”, 
kuului isän vastaus. 

JR9:stä ammuttiin kurinpidollisena 
toimenpiteenä kaksi miestä joulun 1941 
alla. En muista isän suoraan puhuneen 
tapauksesta ja hän menikin rintamalle 
vuoden 1942 puolella (tapauksesta kerrotaan 
mm. JR9:n historiikissa). Muistan kuitenkin 
pienenä miettineeni monia kysymyksiä, joita 
en sitten uskaltanut kysyä. Niiden perusteella 
myös tähän on voitu viitata. Isä puhuikin 
mieluummin muiden veteraanien kanssa, 
‘jotka tietävät, mitä se oli’, kun toinen ymmärsi 
puolesta sanasta, mikä milloinkin painoi 
mieltä. Rintama-ajan keskusteluista isä kertoi, 
ettei sodan lopputulosta ollut asemasodan 
aikaan saanut epäillä, vähän kauempana 

muista oli saattanut jonkun luotetun kanssa 
lyhyesti kuiskia, että mitenkähän tässä vielä 
käy. Joitakin vuosia sitten isä huokaisi, ettei 
edelleenkään voi puhua kaikista asioista. 
Yritin tarjoutua kuuntelemaan. Isä harkitsi 
hetken ja totesi, etten kuitenkaan ymmärtäisi 
ja että he vievät tietonsa mukanaan hautaan. 

Väsymys oli ollut kova. Minä olin hyvin 

pieni, kun isä kertoi nukahtaneensa 
kolmantena vuorokautena kesken marssin. 
En voinut käsittää, miten kukaan marssisi 
niin pitkään. Ennakkoaavistuksista isä kertoi 
vain yhden tarinan, jonka muistan. Tuttu 
heinäveteläinen nuori mies oli tullut isän luo 
ja pyytänyt ottamaan kellonsa ja toimittamaan 
sen perheelleen, jos hänelle sattuisi jotain. 
Hänellä oli pahat aavistukset. Isä oli kironnut 
ja todennut, että täällä ei kukaan tiedä ja että 
ihan yhtä lailla isään voi osua ja eihän hän sitä 
sitten pystyisi toimittamaan. Valitettavasti 
nuori mies kaatui seuraavana päivänä ja 
sitten isä oli pitänyt huolta, että siihen aikaan 
arvokas kello oli lähtenyt omaisille.

Löysimme isän sotamiehen taskukirjan 
hänen lapsuudenkodistaan vasta isän 
kuoleman jälkeen. Isä kuoli kaksi vuotta 
sitten juhannuksena 81-vuotiaana. Siinä on 
muutamia merkintöjä lyhyesti vuosilta 1942-
44, seuraavassa poimintoja kuukausi-, mutta 
ei aikajärjestyksessä. Matti oli isän serkku.

- oppituntia korsuelämästä (23.4)
- sankarihautajaiset Lahdessa 42 (19.5)
- lähdettiin Syväriltä 1944 (17.6)
- Matti kaatui (24.6)
- luovutettiin Äänislinna (28.6)
- Kolatselkä (6.7)
- taisteltiin Käsnäselässä (7.7)
- Loimolaan 1944 (10.7)
- sirpale käsivarteen (14.7)
- Jätettiin Uuksunjoki 1944 (24.7)
- Tultiin Ä:linnaan 1942 (19.9)
- Tultiin Syvärille ja Ostaan (25.9)
- siviiliin 1944 (12.11)

Poimin vielä JR9:n historiikista (Hahtela 
- Juutilainen - Salmela: Taisteleva JR9) 
muutamia tietoja, jotka suhteuttavat asioita. 
Rykmentin rivivahvuus oli keskimäärin 
3500 miestä ja taisteluvahvuus 2750 miestä. 
Kaatuneita oli yli 900 ja haavoittuneita yli 
3000. Vain harva näistä etulinjan miehistä 
säästyi naarmuitta. Rykmentin tunnetuin 
haavoittunut lienee ollut sittemmin 

arkkipiispana toiminut Mikko Juva. 





Asemasota ei nimestään huolimatta 
ollut heidän lohkollaan rauhallista aikaa, 
vaan ammuskelu oli päivittäistä. Lisäksi 
he olivat rintamavastuussa koko sodan 
ajan pois lukien Sortavalasta Aunuksen 
kannakselle tehtyä 17 vuorokauden 
siirtymämarssia vihollisen ilmauhan 
alla. Sotataival oli n. 2400 km ja tehtiin 
pääasiassa marssien.

Sodan jälkeen isä oli pitkään vannoutunut 
poikamies, sillä ‘näille jalanjäljille 
ei tarvitse tulla ketään’. Päätös piti 
lähes 20 vuotta, mutta kyllä hänestä 
sitten kehkeytyi hyvä ja perheelleen 
omistautunut isä. Siviiliuransa 
hän loi puolustusministeriön 
rakennusmestarina ja -päällikkönä. 
Hän oli mm. raivaamassa Porkkalaa 
venäläisten jäljiltä sekä perustamassa 
Säkylän varuskuntaa, josta siirtyi 
Kontiorantaan 1960-luvun alussa. Ennen 
eläkkeelle jääntiään hänen viimeiseksi 
työmaakseen jäi Sotinpuro.

Rakkaudella isälle ja kunnioituksella 
kaikkia sotaveteraaneja kohtaan

Anna

Kirjoittaja on Karjalaisen osakunnan 
fuksi vuodelta 1988 ja hän opiskeli 
tietojenkäsittelytiedettä. Hän toimi 
osakunnassa mm. apuemäntänä, sihteerinä, 
taloudenhoitajana ja vuosijuhlamestarina. 
Ylivoimaisesti parasta osakunnassa oli siellä 
luodut ystävyyssuhteet. Nykyään kirjoittaja on 
seniorien varapuheenjohtaja ja töissä Pohjola-
OP -kuvioiden myötä Osuuspankkikeskuksen 
Tekniikka ja integrointi -yksikössä. Seuraavan 
senioripalstan kirjoittajaksi hän haastaa Paula 
Olsonin.





Raahaan 
t ä y t e e n 

a h d e t t u j a 
l a u k k u j a n i 

H e l s i n g i n 
rautatieaseman halki junalle. On lauantai 2.9. 
ja viimeisen yöjunan lähtöön on vielä 15 min, 
eli olen poikkeuksellisen ajoissa. Muutama 
jäähyväistempaukseen osallistuva opiskelija 
on kuitenkin jo paikalla banderollien ja 
muistoseppeleen kera. 

Huomaan, että kävelyäni junalle kuvataan 
videokameralla ja olen olevinaan kuin en 
sitä huomaisikaan. Yritän astua vaunuun 
tyylikkäästi, mutta jään laukuistani kiinni 
oviaukkoon. Niinpä niin, kameran edessä sitä 
on aina aidoimmillaan.

Makuuvaunun yläsänkyyn pääseminen 
vaatiikin jo aikamoista akrobatiaa. 
Naapurihytissä käydään kovaa, mutta 
ystävällistä keskustelua; joukko naisia on 
sitä mieltä, VR:n pitäisi tarjota samppanjaa 
jäähyväismatkan kunniaksi ja vähintään 

levittää punainen matto Kajaanissa pois 
jääville. Konduktööri on samaa mieltä, mutta 
pahoittelee, ettei voi vaikuttaa asiaan.

“Jaahas, mites tämä toimii... tämä, tästä näin!” 
Konduktööri selaa kännykkääni ja toteaa, 
että ostamani e-lippu on kunnossa. Pääsen 
kuitenkin vaihtamaan toiseen hyttiin, koska 
jään jo Kuopiossa pois. “Nuissa alapetilöissä 
on nuita kajjaanilaissii ja kontiomäkeläessii, 
jiävät myöhemmin pois.” 

Korvatulpat jäivät matkasta ja kyytikin on 
vähän muhkuraista. Onhan tämä tietysti 
kätevää tämä yöllä matkustaminen. Valvottaa. 
Viimeksi matkustin yöjunalla Joensuusta 
Tampereelle pääsykokeisiin. Luulin sen 
olevan hyvä veto, mutta itse asiassa jännitin 
heräämistä niin paljon, että en nukkunut 
ollenkaan. 

Tälläkin kertaa unet jäävät vähille. 
Nousen junasta puoli viideltä. Erinäisten 
tarpeellisten mutkien kautta ehdin samana 
päivänä Rautalammille klo 13, jolloin alkaa 
kummityttöni kastetilaisuus. Hki-Kuopio -
yöjuna olikin minulle ainoa mahdollisuuteni 
päästä ajoissa ja ajankäytöllisesti järkevästi 
perille. Kiitoksia viimeisestä, VR!

Jäähyväiset yöjunille
Kiti Poikonen





Suomi arkistoi 
matkamuistonsa ja 
lomakuvansa

Siivoaminen on ikävää 
puuhaa, varsinkin kun pöytä 
on täynnä tavaroita, joille ei ole 
mitään paikkaa. Muistot ovat 
kuitenkin muistoja, ja ne on saatava säilöön 
vanhuuden ikävuosia varten: pankkitositteet, 
matkamuistot, postikortit ja valokuvat 
verestävät varmasti jo sammaloitunutta 
muistia. 

Entäpä jos Suomi joutuisi siivoamaan 
oman työpöytänsä ja matkalaukkunsa? 
Kävin vierailulla kahdessa kotimaamme 
muistielimessä, Kansallisarkistossa ja 
Museovirastossa: mitä muistoja ne tallentavat, 
miltä osin muisti on katkonainen tai onko 
joitain tiettyjä muistoja heitetty muuton 
yhteydessä pois? 

Kirjahyllyn kuittikansiot ja talonyhtiön 
pöytäkirjat

Yksi osa säilytettävistä “muistoista” ovat 
virallisen hallinnon ja byrokratian tuottamat 
jäljet. Suomi siis muistaa mistä sen 
keisarillinen senaatti keskusteli lokakuussa 
1871 tai mitä rikoksia alioikeudet käsittelivät 
1600-luvun alussa. Tätä materiaalia hallinnoi 
opetusministeriön rahoittama arkistolaitos, 
johon kuuluu seitsemän maakunta-arkistoa 
sekä laitosta johtava Kansallisarkisto. 
Miten on Kansallisarkiston tutkija Pertti 
Vuorinen, mikä on arkiston paikka Suomen 
muistikartalla?

“Kyllä tämä 
Kansallisarkisto 

on mielestäni 
e n s i m m ä i n e n 
p a i k k a , 
k a n s a k u n n a n 

‘ p e r u s m u i s t i ’ . Yliopiston kirjaston 
kirjakokoelmat ovat kattavia, mutta nekin 
on kirjoitettu täällä. Meiltä löytyvät kartat, 
tuomioistuinten ja valtionhallinnon asiakirjat, 
jne.”

Kansallisarkiston tuorein materiaali on 2000-
luvulta, ja vanhin yhtenäinen asiakirjasarja 
alkaa jo 1530-luvun lopulta. Tähän väliin 
mahtuu monia lähdekokonaisuuksia Ruotsin 
vallan, autonomian ja lopulta itsenäisen 
Suomen ajalta. Käytännössä Kansallisarkiston 
hyllyistä löytyy hallinnon, oikeuslaitoksen 
ja seurakuntien asiakirjoja, sekä karttoja, 
piirustuksia ja myös yksityishenkilöiden 
arkistoja.

Uutta, arkistoon luovutettavaa aineistoa 
seulotaan runsaasti ennen luovutusta sen 
kasvaneen määrän vuoksi, selventää tutkija 
Vuorinen:

“Hurskas pyrkimys on se, että 15 % 
uudesta materiaalista säilytetään. Tämä on 
käytännössä valtion- sekä kunnallishallinnon 
asiakirjoja ja lainsäädännöllisiä dokumentteja. 
Jos kaikki asiakirjat säilytettäisiin, täyttyisi 
arkisto puolessa vuodessa.”

Mitä Suomi haluaa 
muistaa?
Matti Nykänen





Ullakon puulaatikko lapsuuden muistoja 
varten

Kansallisarkisto pitää huolta Suomen 
papereista ja kirjeenvaihdosta. Jäljellä jää 

kuitenkin monia muita muistoja 
ja muistamisen 

arvoisia paikkoja: 
Missä ovat Suomen 

l o m a m u i s t o t , 
syntymäpäivälahjat, 

v a l o k u v a - a l b u m i t 
ja unohtumattomat 

maisemapaikat?

“Museoviraston tehtävänä 
on Suomen aineellisen 

k u l t t u u r i p e r i n n ö n 
säilyttäminen ja vaaliminen, 
arkeologisen perinnön, 
rakennusperinnön ja 
k u l t t u u r i o m a i s u u d e n 
suojelu ja tutkiminen. 
Käytännössä tämä sisältää 
esim. muinaisjäännöksiä, 
vanhoja esineitä, 

valokuvia tai kansallisesti 
arvokkaita rakennuksia”, selvittää 

Museoviraston tiedottaja Lea Murto-Orava.

Museovirastolla on myös useita arkistoja 
mm. arkeologian, merihistorian ja 
rakennushistorian aloilta. Keruuarkisto taas 

kerää muistitietoa 
s u o m a l a i s e s t a 
kulttuurista kyselyjen 
avulla. Esineiden 
lisäksi virasto 
puoltaa paikkojen ja 
rakennusten asemaa 
arvokkaina muistoina:

“Kaikki Suomen 
muinais jäännökset 
on suojeltu 
muinaismuistola in 

nojalla. Rakennusten ja ympäristöjen 
säilyminen turvataan pääosin kaavoituksella 

Entä löytyykö Kansallisarkiston osalta 
muistikatkoksia tai valikoivuutta? Jääkö 
Matti Meikäläisen kirjeenvaihto Paasikiven 
kirjeiden jalkoihin, tai onko 
valkoinen dokumentti 
punaista arvokkaampi?

“Missään vaiheessa ei ole 
ollut mitään punainen–
valkoinen-jakoa, eikä 
tule olemaan. Suomessa 
on erittäin sivistynyt 
arkistolaitos, asiakirjat 
ovat julkisia ja 
maksuttomasti kaikkien 
luettavissa. On sitten eri asia mitä 
tutkijat käyttämästään aineistosta kirjoittavat. 
Yksityisten henkilöiden arkistot ovat osa 
arkistokokonaisuutta ja niitä vastaanottavat 
kaikki arkistolaitoksen yksiköt. 
On tietysti olemassa myös 
erikoisarkistot, esimerkiksi 
poliittisten, joihin halukkaat 
voivat aineistonsa sijoittaa, 
esim. vasemmistoliittolaiset 
luovuttavat yleensä 
k i r j e e n v a i h t o n s a 
kansanarkistoon, yliopistoväki 
yliopiston kirjastoon.”

Mitä muistikatkoksiin tulee, on ainoa katkos 
syntynyt rajan taakse jääneen Viipurin 
maakunta-arkiston myötä: vuonna 1934 
perustetun arkiston 
asiakirjoista jäi viime 
sotien aikana suurin 
osa evakuoimatta. Osa 
aineistosta tuhoutui, 
osa tuotiin Mikkeliin 
ja osa jäi Leningradin 
oblastin arkistoon. 
Po h j o i s k a r j a l a i s i l l e 
ehkä mielenkiintoisena 
seikkana jäivät rajan 
toiselle puolelle 
h a l l i n n o l l i s t e n 
asiakirjojen lisäksi useiden ortodoksisten 
seurakuntien (mm. Joensuu) arkistot.



maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 
Museoviraston suojelemia rakennuksia ei 
ole, ja suurin vastuu rakennussuojelusta 
on kunnilla ja kaupungeilla. Museovirasto 
valvoo mm. rakennussuojelulain ja kirkkolain 
nojalla suojeltujen rakennusten suojelua, 
mutta kuntien ja kaupunkien kaavoitukseen 
se osallistuu lausuntoja antavana 
asiantuntijana.”

Entä ne muistikatkokset tai valikoivuudet? 
Onko esineitä jäänyt unholaan, tai 
rakennusten arvokas merkitys ymmärretty 
vasta jälkikäteen, tiedottaja Murto-Orava?
 
“Varmasti katkoksia on. Esinepuolella tätä 
yritetään paikata mm. Kansallismuseon 
kokoelmapoliittisella ohjelmalla, 
johon ovat osallistuneet myös muut 
kulttuurihistorialliset museot. Pääasia 
on, että esineet löytyvät jostakin, kaikkea 
ei haluta tallentaa Kansallismuseoon. 
Rakennuspuolella säilyttämispäätöksiin 
vaikuttavat taloudelliset ja kauneusarvot 
ovat vaihdelleet vuosikymmenistä toiseen. 
Rakennusperintöä on menetetty, mutta minä 
en pysty määrää arvioimaan.”

Kuten Kansallisarkistossa, 
saa Matti Meikäläinen 
osansa myös 
Museovirastossa, sillä 
kuva-arkisto, “kansallinen 

kuvamuisti”, sisältää noin kolme 
miljoonaa historiallista ja kansatieteellistä 
kuvaa. Museoviraston tiedottaja uskoo 
muistoja menneisyydestä säilytettävän ja 
tutkittavan varsin tasapuolisesti: 

“Museoviraston tiedottajaurani aikana en 
muista kuulleeni esim. punainen–valkoinen-
kysymyksestä edes käytäväkeskusteluissa. 
Virastossa tutkitaan sekä ns. ylhäisöön 
liittyvää kulttuuria että työväenkulttuuria. 
Esimerkiksi Suomenlinna-museossa on 
parhaillaan meneillä näyttely Viaporin 
kapinasta, ja aiemmin museon näyttelyn 
aiheena olivat punaisten vankileirit.”

Tiedottaja Lea Murto-Orava huomauttaa 
vielä lopuksi, että omien toiminta-
alueidensa hoidon lisäksi keskeisimmät 
muistiorganisaatiot, Kansallisarkisto, 
Museovirasto ja Kansalliskirjasto, tekevät 
paljon yhteistyötä. 

Suomen muisti siis näyttäisi olevan hyvässä 
kunnossa, ja ikääntymisestä huolimatta 

pikemminkin terästymään päin.



”14-vuotias Wolfgang Amadeus Mozart kirjoitti 

ulkomuistista Gregorio Allegrin Miseren nuoteiksi 

kuultuaan teoksen Sikstuksen kappelissa Roomassa.”





Toistan tätä   kysymystä ja    tuijotan     
epäuskoisesti laatikoista löytyviä valokuvia. 
Yläasteen luokkakuvassa tuijotan 
tarkoituksellisesti ja omahyväisesti 
pillihousuiset jalat ristissä poispäin kamerasta. 
Toisessa kuvassa tupakoin Kampissa. 
Outoa, en ole koskaan polttanut tupakkaa. 
Vappukalliolla poseeraan poikien kanssa, niistä 
kaksi on exiäni. Kuva suloisesta pianonsoitto-
oppilaastani, mitähän hänellekin kuuluu? 
Parissa kuvassa harjoittelemme opettajani 
kanssa trumpettikonserttoa Petroskoissa. 
Tyttöporukan edesottamukset ympäri itä-
Suomea eivät ole painokelpoisia. Valokuvissa 
on tukkutolkulla ilkikurisesti kameraan 
tuijottavia pojanhulttioita. Kuka noista oli 
hullu, valehtelija, liian tosissaan tai muutoin 
paha ihminen. Kehen olin liikaa ja liian kauan 
rakastunut, kestä eivät kaverit tykänneet, 
kenen kanssa juttu loppui turhaan. Kuka 
tuokin ponupulloa kantava hörhö on kuivan 
maan hiihtäjän takana. Ei ainakaan kuvioissa 
enää.  

Huuto

Puran laatikoita, joihin olen sullonut 
entistä elämääni kummemmin pohtimatta 
jälkipolvien ihmetystä. Laatikon antimet 
viittaavat vain löyhästi elettyihin 
tapahtumaketjuihin. Niillä lienee onkin 
jokin toinen tarkoitus kuin todella kertoa 
mitä tapahtui. Esimerkiksi Eximia 
valmennustiimin pastillirasia. En ole koskaan 
käynyt valmennuskurssilla. Rasia on tyhjäksi 
syöty. Kahden euron pelimerkki. Jossain 
on pelattu, hävitty, hetkeksi rakastuttu. 
Tampere-info. En edes pidä Tampereesta, 

vastalauseeksi sille, että muut pitävät siitä. 
Assembly 2002 -käsiranneke. En ole koskaan 
koodannut yhtään järkevää asiaa, ehkä unix-
ohjelman joka osasi pullauttaa levykkeen 
ulos koneesta. Pyhimys leffaliput vuodelta 
1997. Suosikki-juliste Johnny Deppistä. 
Matrix-juliste. Nuoruuden idoleitani. 
Käyttämätön keltainen juhlasifonkihuivi. 
Ateenan kartta. Lomailin siellä exäni 
kanssa ja luin Niiniluodon teoreettisen 
filosofian kirjaa, addiktoiduin Gameboy-
tetrikseen. Tallinnassa sijaitsevan Venus-
klubin kuitti. SVAC-Sokos Hotel Vantaan 
vip-kortti. Onnela-taloesite. Harry Potter -
keräilykortti. Sandberg-sormusesite. Minulla 
ei ole Sandbergin sormusta. Ei Onnelaa. Ei 
yhtään Potter-kirjaa. Uskonnollissävyinen 
esite kuuluisten miesten viimeisistä sanoista, 
joka kertoo kuinka kurjasti kuuluisat ateistit, 
filosofit, valtionpäämiehet ovat huutaneet 
liekkien polttavan tai anoneet anteeksiantoa 
viimeisillä hengenvedoillaan. ”Ballantine 
monikokoinen käsikirja kotibaarimestareille”. 
Tyypillinen teinityttöjen keräilyjuttu, 
hienojen pullojen ja kaljatölkkien ohella. 

Onnenkädestä saatu ennuste. Otettu 

“Kuka hän on?”
Miia Seppänen





huvipuistossa luultavasti jonkun seurustelun 
alkuhuuman aikoina. Nokia-historiikki. IT 
day -passi, jossa ohjelmaan on näköjään 
kuulunut mm. SISU-games. Mitähän 
romminhuuruista tiimiurheilua se on sitten 
ollutkaan. Muistutus, että töissäkin olen 
ollut muinoin. Työelämään viittaavat myös 
eri ammattiliittojen 
houkut te lues i t t ee t . 
Jatkan penkomista. 
”Hyvä kenraalibasso-
opiskelija!” kirje, 
jossa annetaan 
ohjeita vuodelle 1998. 
Nuo opinnot jäivät 
kesken, koska uusi 
soitonopettajani oli a) 
mies ja b) viskikaveri 
edelliselle miespuoliselle 
opettajalleni. Postikortti 
vuodelta 1998, jossa 
ei ole lähettäjän 
nimeä, on lähetetty 
Helsingistä. Kortissa lukee miehen käsialalla: 
”ennen kuin usva nielaisi minut sisäänsä. 
Huuto. Mutta mitään ei kuulu.” Piirroskuva 
kukasta, jonka sarjakuvataiteilija Katja 
Tukiainen on omistanut minulle. Arvokas 
löytö on pieni kirjanen nimeltään ”Pieni 
lakisarja – Avioliitto, paino vuodelta 1929”. 
Avioesteissä todetaan, että tyhjämieliset 
älkööt menkö naimisiin. Tulisiko minun siis 
pysyä naimattomana loppuelämä? Laatikon 
pohjalla on vaaleanpunaisia puisia sydämiä 
vaaleanpunaisella narulla yhdistettynä, 
hyvin sotkussa, sekä valokuvaamossa 
otettu ja kehystetty valokuva frakkiin 
sonnustautuneesta komeasta, tummasta, 
miehestä. Päiväkirjan välistä tipahtaa lappu: 
”pikku julmuri älä loukkaa sydäntä joka sua 
rakastaa”. 

”Jos viihdealalla toimisi joku, joka 
kelpuuttaisi”

Tehdäänpä assosiaatioharjoitus: nostan 
esineen, mitä tulee ensimmäisenä mieleen? 

DNA Finland BioRex -vapaalippu vuodelta 
2002, käyttämätön: en ole koskaan ollut 
täkyjen perään. Fuksikortti – leimaamaton: 
lukuisat fuksiajan bileet, leimojen keräys olisi 
ollut liian vaivalloista. Olkihattu, lytyssä: kesä 
ja epäonni. Kaksi leikkikruunua, kuninkaan ja 
kuningattaren: lasten grillijuhlat. Savonlinnan 

t u r i s t i e s i t e :  
m u i k k u l a u t a n e n 
S a v o n l i n n a n 
s e u r a h u o n e e n 
yläterassilla. ”Mahti 
jengi” rintanappi. 
Nuuksio ja mies, 
joka ei uskaltanut 
tiputtautua ”vuorta” 
alas köyden varassa. 
H K L – b a d g e :  
H a k a n i e m e n 
HKL:n toimisto, 
jossa yllätimme 
liikennejärjestelyjä 
tutkivan naisen 

korstoamassa tupakkaa työhuoneessaan. 
Kaksi t-paitaa: valiojäätelöpaita ja 
käsinpiirretty ja –painettu paita, jossa on 
kasvokuvani ja tiikeri häntä kippuralla. 
Muisto ensimmäisestä kesätyöpaikasta, 
jossa opin, että jäätelövohveleiden yksi 
ainesosa on kirsikkauute ja että hanakokis 
sekoitetaan soodasta ja öljymäisempääkin 
sakeammasta mustasta töhnästä, joka on 
vaikea pestä irti. Tiikeripaitaa en ole koskaan 
pitänyt ylläni, siinä on jokin seksuaalinen 
vihje piirtäjältä. Valokuvakehys, jossa 
tyylitelty logo beta-versiotason softasta: 
piirtäjällä oli stressi. Kutsu kihlajaisiin, jossa 
toiset kasvot ovat omani. Toiset eivät ole 
nykyiseni. Kutsu virtuaaliyliopistostrategian 
käynnistystilaisuuteen: olin matkalla. 
Vuosikalenteri 2002, jossa Aku Ankka 
sanoo: ”Ties miten rikkaaksi voisin tulla jos 
viihdealalla toimisi joku, joka kelpuuttaisi”. 
En ole selvästikään pitänyt työstä, joiden 
päivät on täytynyt tarkasti laskea kalenteriin. 
”Opiskelemaan Venäjälle” -opas. En koskaan 
mennyt. Taskumatti: ei muistikuvaa. 





”Ei se nakki lihota, mutta se kastike”

Omantunnon tuskissa en voi kuitenkaan 
olla hymyilemättä kuolemattomille 
teinimietelmille, joita on raapustettu 
sydämen kuvia täynnä olevaan pikkuvihkoon. 
Sen takakannessakin on sydämen muotoinen 
peili. Yläasteikäisen mielentuntoja kuvaavat 
lentävät lauseet: ”Lisää kouluviihtyvyyttä 
– pysy kotona!”, tai: ”Opettajat ovat kuin 
narkkarit – ajattelevat koko ajan vain 
ainettaan.”. Pikkutuhmissa jutuissa on vielä 
tietämättömyyden helinää: ”Maailmalle olet 
vain joku, mutta jollekin koko maailma” ja 
”ei se nakki lihota, mutta se kastike.” Jotain 
mietelmistä kuvastaa nykyajatteluun jääneitä 
alkuperiä: ”Penis on maailman kevyin tavara, 
jo pelkkä ajatuskin pystyy nostamaan sen”. 
Eniten ilahdun kuitenkin nuorena itselleni 
annetusta ohjeesta, yhä alati niin tuoreesta: 
”Kokeile jotakin uutta – ajattele!”

“Maailman korkein muistomerkki on teräspintainen Gateway 

to the Westin kaari Saint Louisissa (Missouri, USA). Se 

valmistui 28.10.1965. Monumentti pystytettiin muistoksi 

Yhdysvaltain lännen asuttamiselle. 192 metriä korkean (ja 

leveän) muistomerkin suunnitteli amerikansuomalainen 

arkkitehti Eero Saarinen vuonna 1947.”





Virallinen Suomi ei vieläkään tunne 
eikä tunnusta karjalan kieltä Suomessa. 
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta kiinnitti 
budjettimietinnössään vuonna 2001 
(VaVM 37/2001 vp.) 
huomiota karjalan kielen 
kehittämiseen:

“Tavoitteena on karjalan 
kielen elvyttäminen ja 
karjalan kielen aseman 
vahvistaminen Suomessa 
sekä yhteistyö rajantakaisen 
karjalankielisen väestön kanssa. Merkittävä 
osa karjalaisväestöä on puhunut karjalaa 
ylivuosituhannen ajan. Karjalaa puhui 1930-
luvun lopulla sittemmin luovutetuissa Raja-
Karjalan pitäjissä 
arviolta 30 000 
- 40 000 henkeä. 
Nykyisin karjalan 
kielen taitajia 
ei ole Suomessa 
tilastoitu, mutta 
v a l i o k u n n a l l e 
e s i t e t t y j e n 
arvioiden mukaan useampi tuhat puhuu 
karjalan kieltä. Valiokunta pitää tärkeänä 
käynnistää selvitys, jossa kartoitetaan 
karjalan kielen asema ja tarvittavat 
toimenpiteet karjalan kielen kehittämiseksi 
ja vakiinnuttamiseksi.”

Marraskuussa 2002 opetusministeriö 
tiedusteli Joensuun yliopiston valmiutta 
selvityksen tekemiseen. Matti Jeskanen 
teki selvityksen Joensuun yliopiston 
toimeksiannosta valmiiksi toukokuuhun 2004 
mennessä. Selvityksen pohjalta yliopisto 

esitti toimenpiteitä karjalan kielen aseman 
parantamiseksi ja vahvistamiseksi Suomessa.

Jeskasen mukaan karjalankielisiä on Suomessa 
noin viisi tuhatta (4921) 
henkeä. Jeskanen ehdottaa 
ensiksikin, että karjalan 
kieli lisätään lakiin ja 
asetukseen Kotimaisten 
kielten tutkimuslaitoksesta 
ja siten se tunnustetaan 
virallisesti kotimaiseksi 
kieleksi. Toinen Jeskasen 

ehdotuksista on, että perustetaan karjalan 
kielen neuvottelukunta. Muita kotimaisia 
vähemmistökieliä varten on  ollut omat 
neuvottelu- tai valtuuskuntansa jo vuosikausia, 

jopa vuosikymmeniä.

Unescon mukaan karjalan kieli on 
Suomessa erittäin uhanalainen, 
Venäjällä vain uhanalainen. Aste-
ero johtuu siitä, että Venäjällä on 
vielä karjalaa puhuvia lapsia.

Lähteet: Jeskanen, Matti 
2004: Karjalan kieli Suomessa -selvityksen 
aineisto, joka sisältää kyselyvastaukset 196 
rajakarjalaislähtöiseltä ja 39 vienalais- ja 
aunukselaislähtöiseltä informantilta sekä 11 
rajakarjalaisseuralta. 

Monenlaiset karjalaiset : Suomen karjalaisten 
kielellinen identiteetti. Tekijät Palander, 
Marjatta (Toimittaja) Nupponen, Anne-
Maria (Toimittaja) JOENSUUN YLIOPISTO 
KIRJASTO 2005 Studia Carelica humanistica 
20 ISBN 9524587076

Karjalan kielen asema
Janne Waris

“Unescon mukaan karjalan 
kieli on Suomessa erittäin 
uhanalainen”

“Virallinen Suomi ei 
vieläkään tunnusta 
karjalan kieltä”





FAKTA: Kiinnostus karjalan kieltä kohtaan 
lisääntynyt

Kiinnostus karjalan kieltä kohtaan on 
lisääntynyt viime vuosina. Suomessa on 
nykyisin noin 5 000 karjalan puhujaa. Lisäksi 
kieltä ymmärtää yli 20 000 karjalaista, jotka 
ovat kotoisin Salmin, Suistamon, Suojärven 
ja Impilahden pitäjistä. Maahanmuuttajien 
joukossa on myös satoja  karjalankielisiä. 
Karjala on suomen kielen läheisin sukulaiskieli, 
ja vaikutus näkyy Itä-Suomen murteissa ja 
myös kirjakielessä. 

Karjalankielistä kirjallisuutta on julkistettu 
entistä runsaammin viime vuosina. Vuoden 
2003 jälkeen on julkaistu esimerkiksi Uusi 
testamentti ja Psalmit. 

Karjalan kielen seura pyrkii saamaan karjalalle 
virallisen kielen statuksen Suomessa. Kielen 
opiskelua yritetään aktivoida kielikylpy- ja 
kielipesämenetelmillä lastentarhoissa ja 
kouluissa.
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Osakuntamme kanta-alueeseen kuulunut 
Raja-Karjala eli Viipurin läänin Salmin 
kihlakunta kuului Suomeen 1812 - 1939 ja 
1941 - 1944. Pinta-alaltaan se oli Uudenmaan 
läänin kokoinen ja karjalankielisiä asukkaita 
oli n. 40 000. Enemmistöuskonto oli 
ortodoksisuus. Sodan jälkeen rajakarjalaiset 
asutettiin Pohjois-Savon, Pielisen Karjalan 
ja Kainuun korpiin sekä joihinkin Pohjois-
Pohjanmaan kuntiin. Karjalan kieltä taitaa 
aktiivisesti nyky-Suomessa 5000 henkilöä ja 
passiivisesti sitä osaa 20 000. Karjalankielisiä 
on Suomessa enemmän kuin saamenkielisiä. 
Käkisalmen läänin alueella karjalan kieltä 
voidaan pitää alkuperäis(emmän)väestön 
kielenä, jota Pohjois- ja Laatokan 
Karjalassa puhuttiin ennen savolais- ja  
kaakkoismurteiden leviämistä alueille. 

Karjalaisessa (15. 9. 2006) oli uutinen, että 
Joensuun yliopiston rehtori Perttu Vartiainen 
näyttäisi vihreää valoa karjalan kielen 
arvosanaopetukselle Joensuun yliopistossa. 
Karjalan kielen seura haluaisi jopa 
perustettavaksi karjalan kielen professuurin. 

Ensimmäinen Suomessa julkaistu karjalan 
kielen oppikirjakin ilmestyi: Opastummo 
Karjalakse -oppikirja sisältää kieliopin 
ja lukemisto-osan, jossa on karjalaisia 
sanalaskuja, lauluja, runoja ja tekstejä. Tuhti, 
228-sivuinen oppikirja esiteltiin torstaina 14. 
9. Joensuussa. 

Mielestäni rajakarjalaisen kulttuurin 
vaaliminen Pohjois-Karjalassa ei ole uhka 
pohjoiskarjalaisten omalle identiteetille, 
vaan päinvastoin tukee ja vahvistaa Pohjois-
Karjalan omintakeista kulttuuri-identiteettiä 
idän ja lännen rajamaakuntana. Toisaalta se on 
aikamatka vuotta 1658 edeltäneeseen Pohjois-
Karjalaan, toisaalta rajakarjalaiset menettivät 
1944 lopullisesti oman kotiseutunsa, joten 
miksei nyky-Suomen itäisin maakunta voisi 
periä rajakarjalaisen kulttuurin ylläpidon 
manttelia vuotta 1939 edeltäneen Suomen 
itäisimmältä kulttuurimaakunnalta: Raja-
Karjalalta - varsinkin, kun rajakarjalaisväestöä 
on asutettu maakuntamme alueelle. Onhan 
Bomban talokin nykyään erottamaton osa 
pohjoiskarjalaista maisemaa! Miksei siis 
karjalan kielikin? 

Karjalan kieli Pohjois-Karjalassa?
Janne Waris





Suomen Pohjois-Karjala sijaittšou 
päivännouzun da päivänlaskun vienjagajal. 
Tiäl meijän muakunnas eletäh “ruotšit” da 
“rüssät” rinnakkali vie nügöigi, kui ei olla 
muutettu Helsingih. Müö olemmo olluh 
vuorokkali Ven’an da vuorokkali Ruotšin 
vallan ual mennehinnü vuozisadoinnu - 
nügöi Suomen libo Euruopan ual. A kuspäi 
müö tulemmo?

Ammuis-Karjala rodiihes üli 
tuhat vuottu tagaperin, konzu 
pohjoiskandusuomie paissuot hämäläzet 
da päivännouzukandusuomie paissuot 
tšuudit, kudamat sežo oldih i vepsäläzien da 
ižoroin ezituattoloi, kohtattihes Luadogan 
päivänlaskurandamil. Tšuudiloi oli Ammuis-
Karjalan alovehel jo ennei hämäläzii. 
Kai karjalazet - varzinkarjalazet, livviköt, 
lüüdiköt, tverinkarielat da onnuako suomen 
kielen liidehismurdehien pagizijat, Suomen 
suvikarjalazet - polvevutah kaikin netšes 
Ammuis-Karjalaspäi. A müö pohjoiskarjalazet 
olemmogi interešnoimbi sevoites.

Savo oli kaiken keskiaijan Viiburin Karjalan 
pogostu. Jo siidä tagaperin, ristumatkuaijal 
oldih Savon rahvas da kieli ühtenjüttümät 
Luadogan rannan ammuiskarjalasten da 
heijän kielenke. Savon nügöine paginluadu 
polvevuugi ammuiskarjalas. Vuvves 1227 
iellehpäi Savon rahvas - ühteh jüttüh kui i 
muut ammuiskarjalazet - oldih pravoslavnoit, 
kuni 1323 vuvvel Novgorod andoi Savon 
da Karjalankannaksen päivänlaskuvuitin 
katolitšeskoin Ruotšin vallan alazekse. 
Savolazis kazvoi oma heimoh uvven aijan 
allus, 1500-luvule tuldajes. Sih aigah i viero 
muutui luterilazekse.

Meijän Pohjois-Karjala oli keskiaijal 
erämuadu, Luadogan Karjalan riistuaittuo. Ei 
tiällä ni ken paitši zvierit da erähät saamilazet 
elettü. 1500-vuvvel perivüu Novgorodan 
Vadjan viijesvuitin verokirju taki ozuttau 
tiäl tuol aijal elännüön rahvastu. Hüö oldih 
pravoslavnoit - tiettäväine - da Ven’an 
alamazii. No on mugoistagi kummua roinnuh, 
ga Savospäi tuli eläjii tänne Ven’an puolele jo 
1500-luvul, a hüö kiänettihes pravoslavnoih 
vieroh! Muiten oli Pohjois-Karjalan rahvas 
tuol aijal karjalankielistü da Luadogalpäi 
muuttannuttu.

Stolbovan rauhuos 1617 Korelan ujestu, 
kudamah müögi kuuluimmo, ühtistettih 
voinan jälles Ruottših. Ruottšilazet 
zavodittih kiännüttiä pravoslavnoidu 
rahvastu luterilazekse, kerätä ülen äijäldi - 
aivin liiguagi - veroloi da muitengi vuardua 
meidü. Sen täh suurin vuitti Pohjois-Karjalan 
pravoslavnois rahvahas lähti pagoh ainos 
Süväin-Ven’ale, Tverin randassah, štobi ei 
ruotšin duuhu ezmäzel päivänlaskutuulozel 
n’okkah ni puuttuis. I tšiganat ruvettih 1600-
luvul Pohjois-Karjalas gul’aittšemah. Ülen 
äijü heidü tuli Pielisjärvele Braheah.

1600-lugu oli ühtü vieron täh toruamistu 
tiäl Pohjois-Karjalas. Sih aigah ruvettih i 
savolazet da erähät Viiburin karjalazetgi 
elämäh pustoidu konduloi puatessah Ruotšin 
voinuväinottoloi tänne meijän muale onnuako 
toraten pravoslavnoin rahvahanke. Sih aigah 
muovostihes Pohjois-Karjalan nügöine 
savolaisvaldaine rahvas da paginluadu, 
kudamis mollembis vahnu karjalaine pohju 
taki selgiezeh nägüü. 

Suomen Pohjois-Karjalan istoriedu
Janne Waris





Kaikkeh Pohjois-Karjalah, suviozispäi ainos 
Pielisjärvelessäh, jäi vahnan pravoslavnoin 
karjalasrahvahan dostali elämäh rinnakkali 
savolastenke Ruotšin vallan ual. Enemmäkkäli 
heidü jäi Liperin Taipaleheh da Polvijärven 
Sotkumah dai vie enämbi Ilomanttših. 
Pohjois-Karjalan pravoslavnoi rahvas oli 
bohatembi luterilazii sen täh, ga hüö 
oldih otettu itšelleh ezmäzinnü tulijoinnu  
parembazet peldomuat. Sen täh hüö ei ni 
puattugi Taipalehespäi. Piäoza rahvahas 
oli taki luterilazii savolazii. Liperiläzis 20 
protsenttua oli 1885 vuvvel pravoslavnoidu, 
Polvijärveläzis onnuako 42 protsenttua 
da Ilomanttšilazis üksi kolmasvuitti. 
Hüö säilütettih ainoh üheksändeletostu 
vuozisualessah vahnua karjalastu rahvahan 
perinnehtü, kudai polvevuu Ammuis-
Karjalaspäi - kuavakse luvettelendusvuad’bat 
dai erähii murdehellizii piirdehii.

Pohjois-Karjalan pravoslavnoit da 
luterilazet ei taki erottu ülen äijü toine 
toizes; hüöhäi oldih mollei oldu samoi 
ammuiskarjalazii, hüö paistih melgi samua 
kieldü, eigo toizen kul’ttuurugi olluh 
toizele rahvahanarttelile aivin tundematoi. 
Heil oldih ühtehizet peräjuuret, hos viero 
oli rajanvedäi. Segabruakat sevoitettih 
taki rahvahangruppuloi. Aba Ilomantšin 
päivännouzukülis eli i Ven’an puolelpäi tulluzii 
staroverttšuloi, kudamat liitüttih oman 
kul’ttuuranke Raja-Karjalah. Starovertšoil 
oli Juuvan Vuokos üksi da Ilomantšis kaksi 
monasterii. Staroviero säilüih Ilomantšis 
ainos 1900-luvun algussah.

No Ilomantšin päivännouzukülien eläjien, 
ühteh jüttüh kui kaikkien menetettülöin 
alovehien rahvahan pidi lähtie evakkoh toizen 
miirovoin voinan aigah. Raja-Karjalan 

Korbiselläs jäi pikkaran’e palan’e Suomen 
puolele: Hoilolan külä - nügüzin se on 
Joensuun linnan alovehtu! Pohjois-Karjalah 
tuli voinien jälles omien pidäjien evakkoloin 
lizäkse imbilahtelazii, ruskealalazii da ülen 
äijän suojärveläzii. Suojärveläzii laitettih 
elämäh Lieksah, Juugah, Nurmekseh dai 
Valdimole. Hüö paistih karjalan kieldü da 
tuodih omii rajakarjalazii eritšüksii meijän 
muakunnan kul’ttuurah, kuavakse Bomban 
taloin.

Ühtehiskunnan rakendehmuutos sai 1960- 
da 1970-luguzil aigah mualpäipavon, kudai 
suundavui Suvi-Suomeh da Ruottših. 
Sesama muutos jatkuu vie nügöigi da 
kodiseudu tühjenöü, nuorilisto muuttau iäre. 
Päivännouzurajan avavuttuo 1990-luvul on 
tänne tulluh i ven’alazii, ingerinsuomalazii 
da muidu. On i uuzii evakkoloi: bosnielazii 
da somaliloi. Tiijä händü mittuine ollou 
tulevaizus. Menemmögo Euruoppah?

Tämä kirjutes on oppinuh selvittiä kuspäi 
müö pohjoiskarjalazet tulemmo; sehäi pidäü 
tiediä ennei, kui voi sanuo, kuhpäi olemmo 
menos. Minun oma mielipijeh on, ga 
pohjoiskarjalazet tullah allunperin Ammuis-
Karjalaspäi, a tänne olemmo tulluot kahtes eri 
suunnas: päivännouzus- dai päivänlaskuspäi, 
Karjalas- da Savospäi, enimüölleh taki 
Savospäi. Sen täh meil on i kaksi vieruo, hos 
luterilazii ongi enämbän.

Päivännouzun da päivänlaskun keskes 
müö pohjoiskarjalazet ei tunnuta ni putin 
karjalazile eigo ni reten savolazile, müö 
onnuako olemmo mollembii samal kerdua: 
sevoites Karjalua i Savuo. Pidäü sanuo, 
ga olemmo karjalazii kudehii savolazes 

poppanas!

“Ruotšit ruuval, ven’alazet verol.”
(Korbiselgülän’e sananpolvi)



Gourmet-kerho on yksi osakuntamme 
perinteisistä kerhoista. Se lienee uudelle 
osakuntapolvelle melko tuntematon, sillä 
kerhon toiminta lakkasi pari vuotta sitten. 
Osakunnassa tapahtunut sukupolvenvaihdos 
meinasi koitua gourmet-kokkailun 
kohtaloksi. Kerhon elvyttämisestä on 
puhuttu osakunnalla viime keväästä saakka. 
Palat alkoivat loksahdella kohdalleen, kun 
vetäjäksi saatiin houkuteltua viime vuoden 
emäntä Veera. Paluun tehnyt Gourmet-
kerho kokoontui ensimmäisen kerran 30.9. ja 
paikalle ilmaantui kiitettävästi ruoan ystäviä.

Rentoa kokkailua

Gourmet-kerho, tuttavallisemmin 
kurmeekerho, kokoontuu nykyisellään kerran 
kuussa. Jokaisella kerralla valmistetaan 
ruokaa eri teemalla – ennalta valittu henkilö 
laatii menun. Ruokakustannukset jaetaan 
osallistujien kesken ja myös osakunta 
osallistuu kustannuksiin.

“Kerhossa on tarkoitus kokeilla erilaisia 
kulttuurisia teemoja (maita ja juhlia) tai 
menuja eri ruokavalioille sekä uusia tekniikoita. 
Samalla voidaan tutustua muutenkin 
kyseiseen kulttuuriin ja ruokatapoihin, mitä 

n y t 
sitten keksitäänkään”, Veera Vestman 
kertoo.

Jokainen osakuntalainen on tervetullut 
mukaan gourmeiluun. Osallistujilta ei vaadita 
ruoanlaittotaitoja tai sapuskamaailman 
tuntemusta. Tärkeämpää on innostus kokeilla 
uusia juttuja. Kerhon ideana on ruoanlaitto 
rennolla meiningillä ja hyvässä seurassa.
“Gourmet-kerhosta tulee ihan osallistujiensa 
innostuksen mukainen. Sinne voi 
tulla”toteuttamaan kulinaarisia intohimojaan 
tai ihan vaikka oppimaan perustaitoja 
ruuanlaitossa, jos siltä tuntuu, Veera pohtii.

Nimen ei saa antaa hämätä: gourmet-
kerhossa ei ole tarkoitus loihtia superkalliita 
erikoisherkkuja. Kunkin kokoontumiskerran 
menut luodaan niin, että osallistujien 
maksettavaksi jää muutama euro per nenä. Silti 
tarkoituksena on kokeilla mahdollisimman 
erilaisia suupaloja. 
“Myös viinivastaava olisi kiva saada mukaan 
gourmet-kerhoon”, Veera vinkkaa.

Venäjän herkut ensimmäisenä teemana

Uudistunut gourmet-kerho kokoontui 
ensimmäisen kerran lauantaina 30.9. Teemaksi 
valittiin muun muassa borssi-keitosta ja 
smetanasta tunnettu Venäjä. Menun laati 
itsekin Venäjällä asunut, osakuntamme 
apuemäntä Anne Romppanen.

“Mulla on Venäjällä asuneena positiivisempi 

Karjalaisen Osakunnan 
Gourmet-kerho on palannut! 
Se kokoontuu kuukausittain, entistä 
ehompana, hyvän ruoan merkeissä. Kerhon 
kokoonkutsujana toimii osakuntamme 
vuoden 2005 emäntä, Veera Vestman.

Gourmet-
ruokaa 
hyvässä 
seurassa
Annika Jaatinen





vielä teellä sekä suklaamoussella ja kirsikoilla. 
Gourmet-kerhon ensimmäiseen tapaamiseen 
ilmaantui 11 innokasta kokkaajaa. Ruokaa 
laitettiin uutuuden viehätyksen vallitessa 
ja osallistujilla tuntui olevan hauskaa. 
Herkullinen ruoka virkisti toivottavasti 
osaltaan edellispäivän fuksiaisista ja niiden 
jatkoista toipuvia kokkeja. 

Gourmet-kerho kokoontuu seuraavan kerran 
piirakkatalkoiden merkeissä. Praasniekoissa 
tarjottavia karjalanpiirakoita pääsee 
leipomaan 5.11. Miksi pitäisi sitten tulla 
mukaan gourmet-kerhoon?
“Jos kaikkia ruokia pitää maistella ainakin 
kerran, täytyy kurmeekerhoakin käydä 
kokeilemassa ainakin kerran”, Veera hymyilee. 
Niinpä.

mielikuva maan ruoista kuin useimmilla 
suomalaisilla. En ymmärrä, miten joku voi 
saada Venäjällä huonoa ruokaa. Missä ihmiset 
käyvät siellä syömässä? “Anne ihmettelee. 
Innoitus Venäjä-henkiseen menuun kumpusi 
aika arkisista syistä.
“Itselle tulee harvoin tehtyä mitään venäläisiä 
ruokia, kun ei yhdelle jaksa vääntää. Gourmet-
kerhossa tuli sitten hyvä tilaisuus lyödä kaksi 
kärpästä yhdellä iskulla. Pääsee laittamaan 
hyvää ruokaa isolla porukalla”, Anne sanoo.

Menuun Anne valitsi perinteisiä, varmasti 
monen osakuntalaisenkin tuntemia venäläisiä 
ruokalajeja. Alkuruoka näyttäytyi blinien ja 
sienisalaatin muodossa. Pääruokana nautittiin 
puolestaan pelmeneitä. Lopuksi herkuteltiin 
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Kesä meni, mutta muistot jäivät! 
Osakuntalaiset matkasivat kesäkuun 9. päivä 
perinteiselle kesäretkelle Pohjois-Karjalaan. 
Kiteen kaupunki ylitti kaikkien odotukset 
tarjoamalla majoituksen lisäksi monipuolista 
ohjelmaa ja erinomaiset tarjoilut.

Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläisen esitelmän 
jälkeen siirryimme ravintola Kiteenhoviin, 
jossa keskustelimme osakuntalaisten 
työllistymismahdollisuuksista Kiteellä ja 
Pohjois-Karjalassa yleensä. 

Lounaan jälkeen 
p e r u s t e e l l i n e n 
kiertoajelu tutustutti 
kaupungin tärkeimpiin 
nähtävyyksiin sekä 
ikivanhaan pahan 
Pajarin tarinaan, 
jossa ilkeä verovouti 
kiusasi paikallisia 
mitä ihmeellisimmillä 
tavoilla. Talonpoikien 
mitta tuli kuitenkin 
lopulta täyteen 
ja Pajari 
kohtasi karun 
l o p p u n s a 
k i v i k a s a a n 
haudattuna. 

K i e r t o a j e l u n 
l o p p u p u o l e l l a 
a i n a k i n 

maakuntasihteerin kädet alkoivat hiota 
koulun liikuntatuntien traumojen palatessa 
mieleen. Ohjelmassa kun oli pallottelua 
KiPan Superpesis-poikien kanssa 

Rantakentällä. Ammattipelaajat saivat 
kuitenkin hermostuneet rentoutumaan 
ja tilaisuus oli oikein onnistunut.  Jopa 
kuraattorimme, joka ei omien sanojensa 
mukaan ole ottanut armeijan jälkeen yhtään 
juoksuaskelta, innostui harjoittelemaan 
lyöntejä. Mainittakoon, ettei hän 
edelleenkään ottanut yhtään 
juoksuaskelta. 

Mainio päivämme jatkui Röskön 
leirikeskuksessa, jossa illastimme, 
saunoimme ja uimme.  
Paikalle kutsutut 
kiteeltä kotoisin olevat 
opiskelijat pitivät 
huolen siitä, että 
osasimme illanvieton 

jälkeen siirtyä jatkamaan 
juhliamme paikalliseen 
ravintolaan

E v a n k e l i n e n 
kansanopisto tarjosi 

puitteet hyville yöunille, 

joiden jälkeen reippaat 
o s a k u n t a l a i s e t 

siirtyivätkin ihmettelemään 
kotiseutumuseoon pontikan 
valmistuspannuja. Legendaarisen 
iloliemen valmistusperinteet ovat edelleen 

kiteeläisten ylpeyden aihe ja kiinteä osa 
paikallista identiteettiä.

Museon jälkeen matkasimme tutustumaan 
Puhoksen teollisuusalueeseen ja läheiseen 
vanhaan myllyyn. Kierros päättyi lounaaseen, 

joka nautittiin Pajarinhovissa.

Kesäretki Kiteelle
Kiti Poikonen





   
MISTÄ TULEMME, 
MINNE MENEMME: 
K A R J A L A I S E N 
O S A K U N N A N 
HISTORIA I-II

Mitä    asioita Osakunnassa 
on eri vuosikymmenillä 
arvostettu, miten 
s u h t a u d u t t u 
R a j a - K a r j a l a a n , 
kansanvalistukseen tai 1970-luvun 
kulttuuriradikalismiin? Keitä ovat olleet 
Osakuntamme jäsenet, mistä tulleet, mitä 
opiskelleet, miten vaikuttaneet suomalaisen 
yhteiskunnan kehitykseen?   

Tästä kaikesta ja enemmästä kertoo Karjalaisen 
Osakunnan 100-vuotisen taipaleen kunniaksi 
kirjoitettu kaksiosainen historiateos. 

MUISTIKUVIEN TUEKSI: KUVA-CD 
JUHLAVUODEN KOHOKOHDISTA
Sisältää: 100-vuotisjuhanäyttely avajaiset 
12.2.2005; käynti Hietaniemen hautausmaalla 
20.2.2005; akateeminen 100-vuotispäiväjuhla 
26.2.2005; 100-vuotisiltajuhla Vanhalla 
Ylioppilastalolla 26.2.2005

RALLEJA ILTOJEN RATOKSI:
KARJALAISEN OSAKUNNAN 
LAULUKIRJA
Osakuntaelämän viralliset viisut, 
valloittavat juomalaulut ja 
populaarimusiikin helmet koottuna 
komeisiin ja kovaakin kulutusta 
kestäviin kansiin.  

Tiedustelut ja myynti: Karjalaisen Osakunnan 
taloudenhoitaja Pekka Torvinen , puh. 0504927854, 
pekka.torvinen@helsinki.fi

Syksyn 2006 tarjoushinta 8e.

Syksyn 2006 tarjoushinta fukseille 15e, 

civiksille  25e ja senioreille 50e.
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Leikkaa talteen syksyn tarjoukset!

Kaiken kaikkiaan mahtava kesäretki, josta suuri kiitos Kiteen kaupungille!





Karjalainen Osakunta 100 vuotta
Mitä oikeastaan tapahtui? 

Kuka valitsi kansikuvan Veijo Saloheimon kirjoittamaan teokseen Osakunta Karjala-työssä? 
Minkälainen viesti kansikuvalla haluttiin välittää? Totuutta kysymyksestä ei löydy ainakaan 
Elina Kostiaisen ja Veijo Saloheimon aiheesta käymästä kirjeenvaihdosta. Asiaan tuskin osaa 
vastata myöskään historiateosten taitosta vastannut Olavi Dannenberg. 

Valikoiva muisti

Vielä 1800-luvulla optimistisesti uskottiin, että tieteellisen historiantutkimuksen avulla 
voitaisiin selvittää totuus menneiden tapahtumien kulusta. Alan metodologisesta kehityksestä 
huolimatta monet nykyajan historiantutkijat katsovat kuitenkin parhaimmillaan kykenevänsä 
vain valistuneeseen arvaukseen siitä, miten asiat ovat oikeasti olleet. 
Historian ja muistin ongelmallinen suhde on yksi niistä teemoista, joihin jokainen historian 
kulkua hahmotteleva historioitsija törmää tutkimus- ja kirjoitusprosessinsa aikana väistämättä. 
Menneitä tapahtumia muistelevat aikalaiset puhuvat yhtä, kirjallinen lähdemateriaali todistaa 
toista.  Älkäämme koskaan aliarvioiko myöskään sattumien osuutta historian kulun määrittäjänä. 
Ja totta puhuakseni, esimerkiksi juuri Veijo Saloheimon historiateoksen kansikuvan valinta on 
täysin sattuman sanelema juttu. 

Hämärtyneet muistikuvat

Totta puhuakseni minä tiedän, mitä Saloheimon teoksen kansikuvajupakassa oikeasti tapahtui. 
Vaikka eihän minun, aikalaisen ja asianosaisen, valikoivaan muistiin voi tässä asiassa tietenkään 
luottaa. Ja monesta muusta 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumasta taas voin rehellisesti 
tunnustaa muistikuvieni olevan jo hämärähköt.  Anteeksi siis kauheasti teille kaikille, jotka 
näitte suuresti vaivaa puheenvuorojenne ja esitysten valmisteluun. Muistan kyllä, että ne 
olivat todella hyviä ja mielenkiintoisia – en vain enää näin puolitoista vuotta juhlien jälkeen 
kuollaksenikaan muista, mitä ne käsittelivät.Onneksi sekä Karjalaisen Osakunnan 100-vuotinen 
historian lisäksi myös 100-vuotisjuhlaviikon puheenvuorot, tapahtumat ja tunnelmat ovat 
koottuina kirjoihin ja kansiin. Enää ei tarvitse arvailla; saatavilla on runsaasti painettua sanaa 
ja kuvallista dokumentaatiota. Muistiemme virkistykseksi, kerätkäämme kaikki kotiimme 
edullisesti koko juhlavuoden julkaisusarja! 
Myös fukseille tutustuminen Karjalaisen Osakunnan historiateoksiin saattaa olla järkevin tapa 
lähestyä järjestömme kunniakkaita perinteitä - civisten muistikuviin kun fuksi ei voi luottaa. 

Muistorikkain terveisin, 
Elina Kostiainen
KO:n 100-
vuotishistoria-
toimikunnan 
sihteeri

MAINOS

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI: KARJALA VIII, KARJALA-
SARJAN TUOREIN TULOKAS

Visuaalinen aistielämys ja ajankuva 100-vuotisjuhlavuoden 
puheenvuoroista, esityksistä ja muista juhlavuoden värikkäistä 

tapahtumista. Kerää kotiisi koko sarja!
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Hei kaikki osakuntalaiset! Olen Tuure, 
virkakauteni aloitteleva toiminnanohjaaja. 
Opiskelen maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa, pääaine ilmeisesti on 
maatalousekonomia. Yliopistossa ja 
osakunnassa olen ollut kirjoilla syksystä 
2003 lähtien. Harrastuksiani ovat musiikki 
sen kaikissa muodoissa, osakuntatoiminta ja 
halkojen pilkkominen.

Syksyllä osakunnalla sattuu ja tapahtuu 
perinteiseen tyyliin. Juhlia riittää, ja 
kokouksissa kannattaa käydä. Alkusyksystä on 
jo keritty käydä fuksipiknikillä Suomenlinnassa 
ja patikkaretkellä Nuuksiossa. Tapahtumista 
pysyy parhaiten ajan tasalla seuraamalla 
osakunnan nettisivuja. Sieltä löytyy myös 
Pekka ‘totuudentorvisen’ blogi, josta selviää 
mitä milloinkin oikeasti tapahtui.

Toiminnanohjaajana olisin iloinen, jos 
osakunnan kerhotoiminta lähtisi jälleen 
pyörimään. Kerhojen kautta osakunta 
pystyy tarjoamaan jäsenilleen laajasti 
erilaista toimintaa ja ennen kaikkea 
viihtyisää yhdessäoloa. Ruuanlaittoon ja 
ruuasta nauttimiseen keskittyvä Gourmet-
kerho onkin lehden ilmestyessä kerinnyt jo 
ensimmäisen kerran vuosien tauon jälkeen 
kokoontua. Suunnitelmissa on myös perustaa 
Luomus-kerho, jossa osakuntalaiset pääsevät 
harrastamaan haluamiaan taiteenlajeja kuten 
näyttelemistä ja musisointia. Toinen uusi kerho 
visio on Visiitti-kerho, joka tekisi ekskursioita 
näyttelyihin, yrityksiin, ystävyysosakuntiin ja 
yleensä ottaen sinne minne osakuntalaiset 
haluavat mennä.  

Hyvää syksyä!





Tapahtuu lähitulevaisuudessa:

Ti 10.10. Osakunnan kokous
La 21.10. Sarvijuhla
Su 5.11. Piirakkatalkoot
Pe 10.11. Daamarit
Ti 14.11. Osakunnan kokous
La 18.11. Praasniekat
Ti 28.11. Vaalikokous
Ke 6.12 Itsenäisyyspäivä
La 9.12. Fuksien järjestämät pikkujoulut
Ti 12.12. Osakunnan kokous

Tuure Kiviranta
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