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“Omien
rajojensa
ylittäminen”
tai
“110-prosenttinen
suoritus”
ovat
suoritusyhteiskuntamme
konsulttien
ominta sanastoa: oman suorituskyvyn rajat
on rikottava ainakin 10 prosenttiyksiköllä.
Nyt raja nähdään tavoiteltavan arvoisena
mittana, jonka ylittämisestä palkitaan. Se
erottaa tavallisen, riittämättömän minän
onnistuvasta puolikkaasta, joka kerta toisensa
jälkeen kiihdyttää kohti uusia ennätyksiä.
Tämä itsensä ylittämisen raja esitetään
positiivisen onnistumisen valossa, mutta sen
ylittäminen paljastaa sen funktion: palkita
tehokkuudesta ja kilpailukyvystä.

Rajoja ja rakkautta, niitä se holhottava
tarvitsee. Rajat pitävät pois pahanteosta,
erottavat kohtuullisen liiallisesta ja suojelevat
vaaralta. Rajojen luonne ei ole vain erottava.
Tärkeämpää on mielestäni se, kuinka lähestyvä
raja kohdataan, ja mitä sen ylittämisestä tai
alittamisesta seuraa? Tällä tapaa tarkasteltuna
rajat muuttavat luonnettaan: ne kertovat
jotain itsestään ja tarkoitusperistään.

Joskus raja kertoo enemmän ylittäjästä kuin
siitä itsestään. Suomen armeijan marssiessa
kesällä 1941 kohti itää ylitettiin vanha Tarton
rauhassa asetettu raja (jota oli toki jo aiemmin
loukattu Neuvostoliiton toimesta). Tällöin
raja jakoi kuin itsestään miehet isänmaallisiin
ja kommunisteihin, jollekin toiselle raja
osoitti ketkä olivat ryöstöretkellä ja ketkä vain
puolustamassa maataan. Rajan tehtävänä
ei siis ollutkaan erottaa historiallisesti kaksi
valtiota toisistaan, vaan värjätä ylittäjänsä
(tai siitä kieltäytyvät) ideologisin värein.

Aloitetaan vaikka pallopelien rajoista.
Jalkapalloa katsellessa huomio kiinnittyy
teknisesti taitaviin pelaajiin, pallon liikkeeseen
ja .. katkoihin. Peli pysähtyy, kun säännöissä
asetettua rajaa rikotaan. Vasta tällä hetkellä
raja näyttäytyy meille: sivurajan tehtävä ja
tarkoitus toteutuu pallon vieriessä sen yli.
Tämä tuntuu lukijasta itsestäänselvyydeltä,
mutta tarkastellaanpa joitain muita meille
tuttuja raja-aitoja.

Nyt rajaan pääkirjoitukseni tähän. Sallittujen
rajojen ylittämisestä seuraa taittajan
hampaiden kirskuntaa tai pahimmassa
tapauksessa tekstini leikkauksia.
Matti Nykänen
ps. Kannattaa lukaista netissä Puukellon
numero 1 / 2004. Siinä käsiteltiin myös Rajateemaa.
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Olavi Dannenberg

Ystävät, osakuntatoverit,
niitä, jotka ovat ihan pähkähulluja ja ajalta
ennen vasarakirveitä.

Q-kausi on puolessavälissä, joten on ehkä
hyvä aika tehdä tiliä siitä, mitä on jäänyt
tekemättä ja mitä jatkossa tuleman pitää.
Virkaanastujaispuheessaan
kuraattorinne
lupaili Osakunnalle kaikenlaista enemmän
ja vähemmän kivaa, kuten sääntöjen
uudistamista ja uustalouskielenomaisesti
yleistä “toiminnan tehostamista”. Tarkoitus
oli muun muassa, että kuluvan vuoden
virkailijat olisi jo saatu valittua uusien
sääntöjen mukaan. Kaunis tarkoitus, mutta
sääntöjenuudistusprosessi osoittautui hieman
luultua hankalammaksi – alunperin oli
kuvitellut sen hoituvan “siinä sivussa” muiden
tehtävien ohella. No, lähitulevaisuudessa sitten
(helmikuun kokouksessa) on ensimmäisenä
palana
sääntöjenuudistusprosessia
käsittelyssä asunto-ohjesäännön muutos,
ja toivottavasti syksyyn mennessä muutkin
palaset loksahtelevat paikoilleen...
Lisäksi oli tarkoitus, että “suuri luuta puhaltaisi
muutoksen tuulia”, eli ohjelmassa olisi ainakin
sovelias suursiivous ja osakuntaomaisuuden
inventointi, joka on lähes välttämätön saada
tehtyä ennen muuttoa uusiin tiloihin. Tämä
projekti lähti myös paisumaan, ja katsotaan,
mihin se johtaa. Toivottavasti seuraajalleni
ei hänen aikanaan tapahtuva muutto tuota
liikaa harmaita hiuksia taikka hiustenlähtöä.

Toinen puoli “vallitsevia käytäntöjä” koskee
sitä, mitä Osakunta haluaa? Niin teoriassa
kuin käytännössä. Millaisia tapahtumia
pitäisi olla? Miten viettää tiettyjä juhlia?
Millaista fuksitoimintaa? Osakuntatalouden
“painopistealueet”
(miettikääpä
tätä
uustalouskielitermiä, mitä se oikeasti
tarkoittaakaan)?
Kuraattorillanne
on
kunnianhimoinen ajatus, että viimeistään
syksyllä aloitettaisiin sovelias julkinen
“keskustelukerho” osakuntalaisten kesken
siten, että parin viikon välein kokoonnuttaisiin
Liisankadulle ihmettelemään jotain tiettyä
osa-aluetta (kuten vaikkapa fuksitoimintaa
tai juhlakulttuuria). Aiheesta ensin olisi
alustus, jonka jälkeen keskustelua. Tarkoitus
olisi kirjata “keskustelukerhon” suositukset
Osakunnan uusiksi käytännöiksi. Tähän
keskusteluun
toivon
mahdollisimman
monen osakuntalaisen ja seniorin ottavan
osaa. Keskusteluaiheet, lyhyt johdanto ja
ajankohdat tullaan julkaisemaan hyvissä ajoin
ennakkoon. Aiheet saattavat olla tunteita
suuntaan jos toiseen herättäviä, mutta
tarkoituksena on rakentaa tulevaisuutta
ajatellen parempaa Osakuntaa. Siispä tulkaa
mukaan ja vaikuttakaa!

Toiminnan tehostaminen ja järkevöittäminen
on
osittain
naimisissa
keskeneräisen
sääntömuutosprojektin kanssa ja osittain
Osakunnan
“vallitsevien
käytäntöjen”
kanssa. Vallitsevissa käytännöissä on selvästi
parantamisen varaa – jos vaikka aloitettaisiin
siitä, että kirjataan ne ylös ja muutetaan

Ja Q:n pimeästä puolesta. Kuraattorinne
mieliharrastus on nykyään nukkuminen. Syy
tähän on siinä, että enemmän tai vähemmän
pakollisten asioiden, kuten lapsenhoidon,
tieteentekemisen
ja
Osakunnan
kuraattoroinnin, jälkeen ei kovin moneen
muuhun asiaan enää jää aikaa. Jostainhan



välttämättä ole paras tai selvin mahdollinen.
Sanan kevytliikkeinen ja nopeasti sivaltava säilä
on vaihtunut siihen nuijana toimivaan hidasta
massaa omaavaan elefanttiin, jolla huidotaan
aina posliinikaupassa. Tämä selittää myös
sen, miksi joskus Osakunnan kokouksessakin
allekirjoittanut keskeyttää lauseen, ja suuret
rattaat alkavat raksuttaa loogista päätelmää
siitä, mikä mahtoikaan olla käsiteltävän
asian looginen muoto ja miten se ilmaistaan.
Tai osittain sen, että jotkut joskus saattavat
kauhistella kuraattorinne suorapuheisuutta.
Lohdutuksena mainittakoon, että looginen
apparaatti
toimii
edelleen
pääosin
moitteettomasti, mutta hitaasti – eli
johtopäätös tulee kyllä, mutta ajan kanssa. Ai
niin – kuolema kuittaa univelat, kuulemma.
(Nimimerkillä “edellisistä unista, lyhyistä
sellaisista, 20 tuntia” – ei kai sitä voi mistään
päätellä? Mainittakoon myös, että tämä
ajatusten Vantaanjoki päätyi päätoimittajalle
kolme päivää lehden deadlinen jälkeen...)

se aika on revittävä, joten nukkuminen
muuttuu vapaaehtoiseksi harrastukseksi.
Tämä selittää hyvin muutamia empiirisiä
havaintoja, joita allekirjoittaneesta on
ihmetelty. Vuorokaudenajasta riippumatta
hän vastaa puhelimeen “Huomenta”,
vaikkei olisi välittömästi herännytkään. Tapa
iskostui joskus vuosituhannen vaihteessa.
Puhelimeen
vastatessaan
hän
myös
kuulostaa aina juuri heränneeltä, edelleenkin
riippumatta vuorokaudenajasta. Välttämättä
hän ei ole herännyt puhelinsoittoon,
mutta on kuitenkin olemassa kohtuullisen
suuri todennäköisyys, että näin on – kyllä,
riippumatta vuorokaudenajasta.
Osaan on selityksenä se, että hän yrittää
nukkua aina kun voi. Osan selittää se, että
unitilin saldo on aina niin pahasti pakkasen
puolella, ettei ajatus hereillä ollessakaan toimi
mahdollisimman nopeasti eikä ulosanti



In Memoriam Erkki Kaukovirta
Tapio (Kille) Mustonen
Karjalaisen Osakunnan fuksi vuodelta 1959

Tuuli tuima tuiverteli
tauti kova taivutteli
puhui pohjasta puhuri
iästä ilkeä ilma
kaatoi hongan kalliolta
kukkapellon pientareelta
maahan marrastanterehen
kuolokallion kolohon
Tuonenvirran vietäväksi.
Maksoi matkan lautturille
kuuluisalle Kharonille,
tahtoi Tuonen tarhuriksi
kuolonkukkain kaitsijaksi
ihmeellisen kasvikansan
lempeästi leimuavan,
jonka Simbergi sipaisi
kirkkokansan katsottavaks
temppelihin Tammerkosken.
Jätti jo heleät heinät
yrttitarhat ylimmäiset
kevättuoksun tuomipuiden
ruusutarhan runsaat kukat
gerberoiden keltakehrät,
joita tutki tiedemiesnä
arvokkaasti aivan kaiken
oppivaisille opetti
heille tien tieteeseen viittoi.
Erkki mieheks mielitteli
meren Pielisen perällä
järven kuulun karjalaisen
viipyi hetken Viikin mailla
kukkatarhat katsasteli
marssi vasta maisterina
osakuntaan oivalliseen
karjalaisten kansoittamaan.
Tuli monelle tutuksi
viihtyi vallan vimmatusti
oloeloissa monissa
tarpoi siellä starikaksi
laulun aina kaikuessa
viekoitteli vaimoksensa
otti Aulikin omaksi



Ranskan maalla matkaelleen
kaonneesta Karjalasta
viemästä Venäjän miehen

Asla-ajan päätyttyä.
Silloin civikset komeat
itkuvirsiä viritti
väpökit nuo vollottivat.
Kasvoi perhe kaunihisti
tytöt tulla tupsahtivat
ajallaan vunukat saivat
isoisälle iloksi
sinetiksi suvullensa.
Tutki tiensä tohtoriksi
professoriksi kohosi
oppivaiset arvostivat
tekivät inspehtoriksi.
Monessa mukana oli
kukkakansain karkeloissa
puistopuiden pohdinnoissa
Tiedeakatemiassa
tuskin turhilla turuilla
hengenmiesten mittelöissä
tiedon pitkillä saroilla
arvostetuilla aloilla.
Kynnösviillos voimallinen
tiedontähkiä kohotti.
Nyt on riihet puitununna
jyvät laarissa lukuisat
kasvun varman jatkavaiset
siemeneksi uuven kasken
tietopellon perustaksi.

PS.
In
Memoriam-runo
esitettiin
kunniainspehtorin
pienimuotoisessa
muistotilaisuudessa Viikin Gardeniassa yhtenä
kuudesta muistelupuheenvuorosta. Siunauksen
toimitti seniori, rovasti Kari (Svantte)
Kuittinen. Hänen vapaasti esitetyt sanansa itse
siunaustoimituksessa kuin myös Gardeniassa
edustivat inhimillisen lämmön ja puhetaidon
korkeinta astetta. Nykyinen kuraattori vaistosi
heti rovastin olevan Erkki Kaukovirran kanssa
samaa
osakunta-sukupolvea.
Molempien
esiintyjien saama keskusteleva palaute yllätti,
runolle jopa aplodeerattiin.

Ystävillä ympäriinsä
murhe mieltä mustoavi
suru silmiä sokaisee
vesi kiertää luomen alla
kaikilla vakava olo.
Mennyt on manalle meiltä
tullut tuon ilmasihin
ystävä ylen hyväinen
yliopistoajoilta
osakunnasta omasta
hehkeästä nuoruudesta
vuosilta voimallisilta.
Hengenhiillos hehkui hetken
liekkileiskat leimusivat
tuprusivat tuohustulet
miehen aina muistettavan.

Eevaliisa Mustonen



Seniorin palsta
Veijo Saloheimo
Osakunnassa 1945-55

Tverinkarjalaiset
Karjalan monivärisyyttä lisää sen väestön
jälkikasvu, joka 1600-luvulla lähti Laatokan
rannoilta ja Pohjois-Karjalasta sisä-Venäjälle.
Sitä työnsi liikkeelle Stolbovan rauhassa 1617
alueen herraksi tullut Ruotsin kruunu, joka
yritti muuttaa hallinnon, talouden ja
kirkon omaan muotoonsa. Sitä kutsui
Venäjän tsaarivalta, joka tarvitsi
kipeästi veronmaksajia sotien ja
sisäisten kriisien tuhoamille maille
Moskovan ja Novgorodin välillä.
Noin 30 000 karjalaista ja yhtä
monta inkerikkoa muutti.

toiminta viritti harrastusta omaan kieleen.
Suomalaiset tutkijat K.F. Karjalainen ja 1910luvulla Juho Kujola tallensivat retkillään
kieltä ja perinnettä. Karjalaisten lukumäärä
oli 1800-luvun lopulla noin 104 600 henkeä.
Venäjän

Omissa kylissään Tverin läänin
pohjoisissa osissa karjalaiset
säilyttivät kielensä ja tapansa,
mutta Novgorodin ja Staraja
Russan alueen tulokkaat
venäläistyivät aikaa myöten.
Valdain seudulta karjalankieli
katosi 1900-luvulla, ja Tverin alueen
ulkopuolella elää vain tihvinänkarjalainen
saareke Chagodosche-joen yläjuoksulla.

kollektiivitalouden toteutus,
järkytti monin tavoin karjalaistenkin elämää.
Toisaalta
vähemmistökansoille
suotu
kulttuurinen vapaus nosti oman kielen
käyttöön. Karjalankieliset koulut saivat pian
omankieliset oppikirjat. Karjalankielinen
lehdistö sai sijaa. Näissä käytettiin läntistä
kirjaimistoa kielelle paremmin sopivana.

Venäjän
kruunu
piti
karjalaisia
välttämättöminä. Heistä koottiin 1710luvulla laaja luettelo, jossa mainittiin tulijan
lähtöpaikka ja uusi asuinkylä. 1700-luvun
lopulla kiinnostivat kruunua vähemmistöjen
olot niiden sulattamiseksi venäläisiin. Tätä
varten kootut tiedot kuvaavat monella tavoin
karjalaisten silloisia oloja.
Karjalaisten hengelliset tarpeet saivat Kozlovan
papin Grigori Vvedenskin vuoden 1820
tienoissa kääntämään karjalaksi Matteuksen
ja Markuksen evankeliumit. Maaorjuuden
jälkeen herännyt henkinen ja taloudellinen

vallankumous
ja
neuvostojärjestelmä,
etenkin



Kehitys katkesi vuonna 1937. Puolue käski
perustaa Tverin pohjoispuoliselle alueelle
Karjalaisen piirikunnan, jonka johtoon
nimettiin näkyvimpiä karjalaisia. Omat
lehdet kiellettiin, oppikirjat tuhottiin ja kieli
käskettiin kirjoittaa kyrillisin kirjaimin.

historian dosentti Vasili Vinogradov seurasi
esimerkkiä, ja syksyllä 1990 perustettiin
Tverin-Karjalan Kulttuuriseura eli ”Tverin
Karielat”. Se otti ohjelmaansa oman kielen
ja kulttuurin viljelyn. Karjalaa tuli opettaa
alueen kouluissa, perustaa museoita ja
musiikkiryhmiä sekä järjestää suomalaisille
matkoja karjalaiskyliin. Ensimmäinen ryhmä
vieraili niissä syyskuussa 1990, ja sen jälkeen
on vuosittain tehty ainakin yksi ryhmämatka,
pääosin Karjalan Liiton nimissä yhteistoimin
vuonna 1993 perustetun Tverin-Karjalan
Ystävien kanssa.

Laaja kehittämisohjelma laadittiin, mutta
samalla juurivalittu virkakunta pidätettiin ja
tuomittiin valtiopetoksesta. Osa ammuttiin,
osa jäi kidutettuna henkiin ja saattoi
jatkaa
neuvostovaltion
palvelua.

Alkeisoppikirja ”Bukvarin” laati Tverin
maataloushallinnon
tiedotuspäällikkö
Mihail Orlov toisen tiedotusihmisen
Antonina Zaitsevan avustamana ja ottaen
mallia salassa säilyneestä 1930-luvun
Bukvarista. Se painettiin Suomessa Pertti
Virtarannan suojissa. Antonina Zaitseva pani
omatoimisesti alkuun myös oman lehden
”Karielan Sanan”.

Sota kosketti
tverinkarjalaisia niin
kuin
muitakin
neuvostokansalaisia.
Vuonna
1956
keskitettiin
maatalous
valtiontiloiksi eli sovhooseiksi, syrjäkylät
tyhjennettiin väestä ”perspektiivittöminä”
ja väki muutettiin keskusten kerrostaloihin.
Valtio osoitti opintonsa päättäneille työpaikan
mistä tahansa osasta Neuvostoliittoa.

Liiton johto vaihtui alkuvuosina yllättäen.
Vasili Vinogradov kuoli kesäkuussa 1991 ja
hänen seuraajansa Mihail Orlov 1993. Tverin
Volgantakaisen kaupunginosan johtaja Viktor
Jolkin jatkoi heidän työtään.
Hän
osoitti
liitolle myös
toimitilat.

Ovi ulos raottui
Suomen
ja
Neuvostoliiton
tieteellis-teknisen
yhteistyön osana.
Kielimies
Pertti
Virtaranta pääsi
1960-luvulla
tverinkarjalaisten
pariin,
ensin
aivan pienelle
alueelle, mutta
kerta kerralta
väljemmälle.
Hän
laati
tuloksista
kirjoja ja vuonna 1984 televisioohjelman, joka levitti tietoa sukukansasta
suomalaisille.
Petroskoissa perustettiin 1980-luvun lopulla
”Karjalan rahvahan liitto”. Perustavassa
kokouksessa läsnä ollut Tverin yliopiston

Kielenopetus
laajeni vuodesta
1993.
Neljä
karjalaista
opettaja opiskeli
J o e n s u u n
yliopistossa
k a h t e n a
syyskautena
suomenkieltä,
ja
Tverin
yliopistossa
toimi
suomen kielen lehtorina viisi vuotta maisteri
Matti Jeskanen ja opetti suomea myös
Lihoslavljan opettajaopistossa.



Kulttuuriseura
muuttui
vuonna
1998
Tverin-Karjalan
kulttuuriautonomiaksi.
Tverin alueen silloinen
varakuvernööri Anatoli
Golovkin
toteutti
tämän
noudattaen
Venäjän
federaation
lakia. Muutos vahvisti
organisaation asemaa.
Kulttuuriautonomian
työtä johtaa Zinaijda
Golovkina. Järjestöllä on paikallisosastot
niissä piirikunnissa joissa karjalaisia asuu.
Kulttuuriautonomia
osallistuu
Venäjän
suomalais-ugrilaisten vähemmistökansojen
yhteistyöhön.
Karjalankielen opetus vahveni uusien
oppikirjojen avulla. Zoja Turicheva julkaisi
vuonna 1996 lukukirjan ”Armas sana”.
Tverin yliopiston dosentti L’udmila Gromova
vuonna 2002 sille jatkoksi kirjan ”Aiga lugie
i paissa karielaksi”. Zoja Turicheva toimii
karjalankielen
opetuksen
tarkastajana.
L’udmila Gromova laatii väitöskirjaa Grigori
Vvedenskin evankeliumeista ja jatkaa Antonina
Zaitsevan työtä ”Karielan sanan” toimittajana.
Lehti ilmestyy joka toinen kuukausi.
Kulttuurijuhlat
näkyvät
vahvimmin
julkisuudessa. Useimmissa piirikunnissa toimii

kuoroja ja tanhuryhmiä,
jotka
kokoontuvat
vuosittain
juhliin.
Lääninhallinto
liitti
tähän läänin kaikkien
vähemmistökansojen
esitykset, mikä varjosti
melkoisesti karjalaisten
näkymistä.
Suurin
ponnistus oli suomalaisugrilaisten
kansojen
yhteinen
festivaali
syksyllä 2003, jossa
Suomen osuus jäi hävettävän kapeaksi.
Tverinkarjalaisten lukumäärästä esiintyy
monenlaista
tietoa.
Väestönlaskennassa
vuonna 1989 heitä kertyi vähän yli 23 000,
mutta luku on liian matala: Viktor Jolkinin
kolme veljeä merkittiin venäläisiksi! Vuoden
2004 laskennassa kertyi vain noin 15 000
karjalaista, mutta Anatoli Golovkinin
selvitys vuonna 2005 tuotti yli 57 000 henkeä
pelkästään maaseudun kyläneuvostoista.
Vuosisata olisi siis pudottanut luvun puoleen,
mutta ei kokonaan siirtänyt tätä kansanosaa
historiaan.
Kuvat Zoja Turičevan lukukirjasta Armaš šana.
Kirja on saatu muistoksi tverinkarjalaisten
valtuuskunnan vierailijoilta 10. joulukuuta
2000, ja se löytyy osakunnan kirjastosta.
Vierailijoita oli kestitsemässä mm. Veijo
Saloheimo.

Paula Olsoni haastoi viime numerossa seuraavaksi seniorin palstan
kirjoittajaksi Tapio Mustosen. “Kille” oli tuplasti vikkelämpi, ja haastoi
mukaan myös seniori Veijo Saloheimon. Saloheimo laati varsinaisen
seniorin palstan Olsonin aloittaman teeman jatkoksi. Päätoimittajan on
myönnettävä, että hän ei enää kohta pysy seniorien vauhdissa mukana!
Seuraavan Seniorin palstan kirjoittajaksi Veijo Saloheimo haastoi
laulumies Uolevi Lassanderin.



Uudessa
juttusarjassamme
tutustutaan Karjalaisen osakunnan
keskeisiin toimijoihin. Kyselemme
jokaisessa
lehdessä
yhdeltä
viranhaltijalta
opiskelusta
ja
osakunnasta – sekä elämästä
yleensä.

Osakunnan sielut
Annika Jaatinen

Tärkeintä
ovat
syntyneet
ihmissuhteet ja tunne, että kuuluu johonkin
porukkaan. Hiljaisen, syrjäänvetäytyvän tytön
itseluottamus on kasvanut osakuntatoiminnan
myötä, Maiju pohtii.
Monen muun osakuntalaisen tapaan
hän on löytänyt Liisankadulta myös
seurustelukumppanin.
On hauskaa, että saan olla jatkamassa
osakunnan
parinmuodostus-perinnettä,
Maiju naurahtaa.
Emännäksi Maiju päätyi edellisen
emännän, Johannan, pyynnöstä.
Maiju
vakuuttaa
viihtyvänsä
keittiössä, vaikka juhlamenujen
suunnittelu aiheuttaakin toisinaan
hampaiden kiristelyä.
- Syksy sujui ilman suurempia
ongelmia, joten halusin jatkaa
virassa ja nähdä myös kevätkauden
emäntänä. Ensi syksynä
ryhdyn kyllä taas mielelläni
apuemännäksi, kun Jossu
palaa emännäksi.
Maiju ei osaa sanoa enempää
j a t k o s t a a n
Karjalaisen
o s a k u n n a n
virkailijakunnassa,
koska hän arvelee
valmistuvansa
keväällä
2008.
Osakunta on kyllä hyvä syy jatkaa
opiskelua, Maiju paljastaa.

Ensimmäisenä Puukellon piinapenkkiin
saa kunnian istahtaa syksyn 2006 ja kevään
2007 emäntä Maiju Suhonen. Hän emännöi
paitsi useita osakuntamme tilaisuuksia,
myös
helmikuisten
vuosijuhlien pääpöytää.
Joensuusta kotoisin oleva
Maiju on 20-vuotias ja
opiskelee farmaseutiksi
Helsingin yliopistossa.
K i r j o i t i n
ylioppilaaksi Norssista
keväällä 2005. Seuraavana
syksynä
muutin
Helsinkiin,
aloitin
opiskelut ja liityin osakunnan
jäseneksi, Maiju kertoo.
Hän muistelee kuulleensa
Karjalaisesta
osakunnasta
ensimmäiseksi ystävältään.
Kaverini kertoi miulle
osakunnasta ja sen yksiöistä.
Hain fuksikämppää ja sen
saatuani päätin sitten käydä katsomassa,
minkälaista porukkaa ja toimintaa
osakunnalla on.
Leppoisa tunnelma ja kiinnostavat ihmiset
saivat Maijun osallistumaan kerta toisensa
jälkeen juhliin ja muihin tapahtumiin.
Fukseille
järjestettiin
paljon
mukavia illanviettoja, joten oli helppo päästä
mukaan toimintaan, Maiju naurahtaa.
Osakunta osana elämää
Maiju toimii tällä hetkellä yhdessä
näkyvimmistä
osakuntamme
viroista.
Mitä
osakunta
oikeastaan
merkitsee
emännällemme?



Rakkaus ja oma aika auttavat jatkamaan
Osakunta ei ole eikä pitäisikään olla

kenenkään koko elämä. Opiskelija tarvitsee
erilaisia harrastuksia päästäkseen irti opiskeluja työkiireistä. Myös Maiju viettää vapaa-aikaa
mieluusti harrastustensa parissa.
Luen kaunokirjallisuutta ja katselen
elokuvia aina, kun löytyy aikaa. Pidän
musikaaleista,
komedioista,
draamasta,
trillereistä ja animaatioista. Kesäisin ajelen
pitkiä pyörälenkkejä.
Maiju on löytänyt omat keinonsa rentoutua.
Laitan musiikkia soimaan, käyn
pitkäkseni, suljen silmäni, unohdan kaiken
ikävän ja keskityn positiivisiin ajatuksiin.
Maiju vannoo oman ajan nimeen. Hetkellinen
eristäytyminen kaupungin hulinasta tekee
hänen mukaansa hyvää.
Usein, vaikka pitäisi olla tekemässä
jotain muuta, varastan aikaa itselleni.
Rentoutuneena huomaa olennaisen turhan
joukosta ja voi paneutua siihen.
Paitsi vapaa-aika, myös ystävät ja perhe ovat
tärkeitä Maijulle. Hän kertoo vanhempiensa
asuvan edelleen, nykyisin kahdestaan,
Joensuussa. Maijun isosisko asuu Espoossa ja
valmistuu pian Helsingin yliopistosta suomen
kielen laitokselta. Isoveli taas opiskelee
Savonlinnassa englannin kielen kääntämistä ja
tulkkausta, mutta on tällä hetkellä vaihdossa
Japanissa. Maiju arvostaa rakkautta ja pitää
sitä elämän keskeisimpänä asiana.
K u t e n
Beatlesit laulavat,
All you need is love.
Rakkaus tuo onnea.
Onnellisena
on
helpompi välittää
muista ihmisistä
ja auttaa heitä
ongelmissaan.
Rakkaus ei kohdistu
Maijun mielestä
vain muihin, vaan
sitä pitää suoda
myös itselleen.
On tärkeää
oppia tuntemaan
omat rajansa, ettei
esimerkiksi haali

liikaa tekemistä. Ihmisen pitää voida nauttia
siitä, mitä hän tekee.
Menneisyydestä tulevaisuuteen
Lapsuus siintää monien meistä mielissä
huolettomana ja onnellisena aikana. Maiju
muistelee olleensa pienenä tyttönä melko
pippurinen.
Alle kouluikäisenä olin hyvin
itsepäinen ja halusin tehdä kaiken itse. Pelejä
pelatessa inhosin häviämistä, mutta vielä
enemmän suutuin siitä, jos joku yritti muuttaa
alussa sovittuja sääntöjä oman etunsa nimissä.
Kieltäydyin pelaamasta epäreiluin keinoin,
hän naurahtaa.
Maiju ei osaa nimetä rakkainta muistoaan
menneiltä vuosilta, vaan onnentäyteisiä hetkiä
on mahtunut matkan varrelle roppakaupalla.
Haikeaksi mielen saa kylläkin
esimerkiksi
Heinävedellä
vietettyjen
ratsastusleirien muistelu. Nuo kauniit
kesäpäivät maastossa hevosilla vaellellen, ah,
Maiju huokaa.
Epäilemättä myös tulevaisuus tuo tullessaan
Maijun tielle monenlaisia kokemuksia. Hän
katsoo odottavaisesti tuleviin vuosiin.
Isona miusta tulee ainakin farmaseutti
– eli reilun vuoden päästä olen iso!
Maijulla on myös suurempia haaveita



tulevaisuutensa varalle.
Unelmoin
avustustyöstä
köyhissä maissa. Vaikka Suomenkin
terveydenhuollossa on kehitettävää,
tunnen suurempaa halua olla
auttamassa siellä, missä tietoa ja taitoa
tarvitaan kipeästi.
Entä kuuluuko Maijun haaveisiin muutto
takaisin kotiseudulle Pohjois-Karjalaan?
Tällä hetkellä asun hyvin mielelläni
Helsingissä. Joensuussa on kyllä hauska
lomailla, koska suurin osa sukua asuu siellä.
Ehkä sitten vanhempana kaipaa takaisin
Pohjois-Karjalaan, mutta ensin täytyy nähdä
maailmaa.
Rajoja rikkova emäntä
Puukellon teemana on tällä kertaa rajojen
ylittäminen. Rajat voivat olla paitsi
materiaalisia, myös henkisiä. Ihminen joutuu
kohtaamaan omat rajansa lähes päivittäin.
Onko Maiju-emäntä koetellut omia rajojaan
viime aikoina?
Osakunnan emännäksi ryhtyminen oli
rajoja koetteleva päätös. En luottanut siihen,
että miusta tulisi hyvä emäntä. Nyt olen
tyytyväinen siihen, että ryhdyin hommaan.
Olen oppinut luottamaan itseeni enemmän,
Maiju toteaa.
Hän nauraa makeasti kysymykselle, miten
rajoittuneeksi kokee itsensä asteikolla 1-10.
- Heh, no ehkä tanssilattialla 10.
Täytyy sanoa, että virkaatekevä emäntä on
mielenkiintoinen persoona. Rauhallisesta
tytöstä tulee esiin aivan uusia puolia, kun
ryhtyy hieman kyselemään. Reipas Maiju
toivottaa lopuksi osakuntalaiset tervetulleiksi
osakunnan juhliin – ja muuallekin.
Tervetuloa
Vallilan
apteekkiin
maalis-toukokuussa!
Mie
olen
siellä
työharjoittelussa.
Lopuksi Maiju toivottaa vielä nautinnollisia
talvipäiviä ja hauskaa kevään odotusta
osakuntalaisille.

VÄLÄHDYKSIÄ 90 VUODEN TAKAA
- kuinka vuoden 1916 Puukellossa
esiteltiin
osakunnan
toimijoita?
(Tarkemmin ensinumerosta sivulla 17)

Emäntä ja osakunnan neidot kertovat
“Putesta”:
Aino punehtuen virkkoi: “näen sadun
prinssin, joka keskellä loputtomain
soiden
ja
korpien,
rotkot
ja
vaarat kavuten, etsii prinsessa
Kultakutria. - - - - Ja minä soisin
olevani tuo Kultakutri”
Ujosti
Helmi,
joka
“purjehtii
kohta avioliiton aina myrskyiseen
satamaan: Näen partasuun urohon
istuvan
parkuva
perintöruhtinas
polvellaan ja kuulen hänen kertovan
sille ihmeellisiä satuja.”
Elsa:
“Kun
näin
hänet
kartunvetomestaruuskilpailussa
toivottomasti kamppailevan tuota
hävitöntä (huom. sanan merkitys
tyttöjen kielessä) Kauppisen Esaa
vastaan, niin niin minua kiukutti
tuo Esa, että vedin vaistomaisesti
Puten mukana sillä seurauksella, että
iskin päälläni lähimmäiseni nenään.
Olisi se Putte toki Esan voittanut,
vaan oli niin hienotunteinen, ettei
viitsinyt.”
Mitäpä
minä
tähän
vuodatukseen
osaisin lisätä? Sen, että Putte
on otettava Puttena, että hän on
paljon muutakin ja vakavampikin
kokonainen,
oikea
väärentämätön
ihminen hyveineen ja heikkouksineen,
herkästi syttyvä sielu, johon paljon
aitoa
ja
parhainta
karjalaista
on
keskittynyt
sopusointuiseksi
kokonaisuudeksi.

Otteita
“Korvenrannan”
Muotokuvia



palstasta

VÄLÄHDYKSIÄ 90 VUODEN TAKAA
- kuinka sujui runoilu Puukellon palstoilla
vuonna 1916? (Tarkemmin ensinumerosta
sivulla 17)
Katehen kainalossa
Me oomme ollehet ja oomme yhä
katehen kainalossa. Taivas pyhä
sen tietää kanssamme, me että syyttä
paits’suurten suosiota, ystävyyttä
elämme pahansuovan parran alla.

Rajattomuus
Pekka Torvinen
Kuin valtava taifuuni
olemme mekastaneet pitkin
historian karttaa.
Jokien melske ja kaupunkien virta on
värjäytynyt
tummanpuhuvaksi
missä tahansa sitten olemmekaan
jaloitelleet.
Kilpikonna on muuttunut
mehiläiseksi, joka pistää jo
itseäänkin.
Se ulostaa 42-tuumaisia tauluja, jotka
suoltavat värillistä paskaa
24/7.
Ihmeellisin kaikista rajanylityksistämme oli
keksiä kynä.
Sen jälkeen kaikki rajat ovat olleetkin
pelkkää märkää
hiekkaa.
Mutta asioilla on tapana
muuttua.

On meillä menneisyys ja nykyisyys:
on ollut kevät, kesää ei, mutt’syys
se saapuu kevähän jo kestäessä
ja taittaa taimet; ihmissydämessä
myös toivo kesästä jo kuolla tahtoo.
On syksy meillä, talven taivas sakoo,
pimeän peikko peitsiänsä takoo
ja käypi taistoon valkeutta vastaan;
jumalat katselevat taivahastaan
ja säälin kyyneleitä vuodattavat.
Me käyskelemme päällä syksyn kulon,
alati tunnemme vain talven tulon,
ei valon välkähdystä yössä tässä,
vain vihan villipedot arjymässä
ja vihan virvat kytemässä yössä.
Jo kalman katku tunkee henkehemme,
kun hautaa havaitsemme itsellemme
katehen kaivavan. On apu poissa
ja omain toiveittemme kalmistoissa
me allapäin nyt astelemme vitkaan.
Näin synkeäksi aatos käypi perin
kun täyttyy taivahamme vihan verin
ja lauma syöjätärten seassamme
jo uhkaa henkeämme, ruumistamme
ikenin irjuvin ja kynsin pitkin
Repeä maa ja remahtele taivas.
Sun että Suomi loppuisi jo vaivas
ja voisit tästä helvetistä päästä.
Repeä maa, ja niele suku Suomen
tai Suomen sortajat ja uusi huomen
suo kaivattu ja heimo heljä säästä.
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Vaihto-opiskelijana Saksassa
- välähdyksiä rajan takaa
Julia Niemeläinen
Kesäkuu 2006
Maaseudulla entisen Itä-Saksan puolella
on rauhallista ja yllättävän tyhjää. Harzvuoriston keskellä voisi kuvitella olevansa
Suomessa, sillä tienposkessa kasvaa koivua ja
kuusta. Vastaantulijoita on yhtä harvassa kuin
Pohjois-Karjalassa. Siellä täällä notkelmissa
näkyy pieniä kyliä, rykelmiä harmaita taloja.
Matkaamme kiemurtelevaa tietä kohti
autobaanaa.
Sightseeing-ajelun
jälkeen
haluamme löytää nopean tien, jota pitkin
hurauttaa opiskelukaupunkiini Bochumiin.
Matkaa baanalle on vielä jäljellä, kun
tienmutkan takaa esiin tulee harmaa, matala
rakennus. Kun pääsemme lähemmäksi,
se näyttää autiolta ja ränsistyneeltä. Sen
edessä ovat portit, joihin on kiinnitetty
kyltti ”Agrargenossenschaft Schwenda –
Karlsrode”, Karlsroden maatalousosuuskunta.
Päättelemme, että kyseessä on vanha kolhoosi.

Pian päätelmämme saa vahvistuksen.
Jonkin matkaa eteenpäin ajettuamme tien
reunassa on kerrostalo, keskellä maaseutua
ja kaukana muusta asutuksesta. Hylätyssä
talossa on asuttu joskus. Ulko-ovien vieressä
on postilokeroita, jotka nyt ovat ruostuneet
ja repsottavat – postia niihin ei ole jaettu

pitkään aikaan. Talon seinässä on graffitti:
”Smash facism”, siinä lukee.
Syksyllä 1989
Finnjet, maailman suurin ja nopein matkustajaautolautta, kyntää Itämerta. Se on matkalla
Helsingistä kohti Saksan Travemündeä. Seison
laivan kannella ja katselen sinisenharmaaseen
horisonttiin:
olen
matkalla
Kieliin.
Yksinäisellä merellä seilaa toinen laiva, joka
aivan yllättäen kääntyy. Parin päivän sisällä
Kieler Nachrichten osaa kertoa kääntymisen
syyn: laiva on kääntynyt poimimaan kylmässä
meressä uineen väsyneen miehen. Miehen
tavoitteena on ollut päästä uiden Itä-Saksasta
Länsi-Saksan puolelle, mutta nyt häntä
odottaa auttamatta paluu takaisin DDR:ään.
Lokakuussa seison isoveljeni ja amerikkalaisen
au-pairimme kanssa Brandenburgin torin
reunalla Berliinissä. Checkpoint Charliella aupairimme on joutunut maksamaan dollareita
vääränvärisestä
passistaan
päästäkseen
idän puolelle. Torilla ja kaduilla on ihmisiä,
taustalla hulmuavat punaiset liput, on suuren
juhlan aatto. Pian televisiossa ja lehtikuvissa
näytetään, kuinka kaksi vanhaa herraa
suutelevat toisiaan sosialistisen ystävyyden
merkiksi.
Pian maailma kuitenkin muuttuu. Jo
muutaman viikon kuluttua muurit alkavat
murtua, ja lännen kaupunkeihin matelee
jonoissa pahanhajuisia Trabantteja, joiden
maatunnuksesta yksi D ja yksi R on tuhrittu
mustalla maalilla – jäljelle on jätetty vain D,
yhdistynyttä Saksaa kuvaamaan. Ikkunan
alla torvet tööttäävät, ihmiset heiluttavat
käsiään ja riemuitsevat. Keväällä 1990 käyn



Brandenburgin torilla uudestaan ja otan
mukaan palan muuria matkamuistoksi.
Samoihin aikoihin kun tarkastelen saksalaisen
historian suuria tapahtumia suomalaisin
silmin, onnistuu eräs leipzigiläinen poika
pakenemaan perheensä mukana lännen
puolelle. Itä-Saksassa on eletty tarkan
vartioinnin alla: systeemi on määrännyt
elämänrytmin ja jopa -sisällön. Koulussa, jonka
poika on aloittanut 80-luvun alkupuolella,
on opetettu uskonnon sijaan pioneeritaitoja.
Kaveripiirin suosituin ei kuitenkaan ole ollut
paras pioneeri: sen sijaan suosituimmalla
pojalla oli legoja ja erityisen ihmeellinen aarre,
Yhdysvaltain dollari. Lapsen näkökulmasta
kokemukset saavat myöhemmin kerrottuna
koomisiakin piirteitä. Mutta kun vanhemmat
ovat kieltäytyneet useista värväysyrityksistä
huolimatta liittymästä puolueeseen, on
perheen isä menettänyt työpaikkansa
rautatiehallinnossa. Pian myös äiti on
menettänyt työnsä. Uuden työn löytäminen
on osoittautunut lähes mahdottomaksi, ja
vertailu sukulaisiin saa aikaan katkeruutta:
puolueeseen liittyneillä isän sisaruksilla menee
hyvin ja urat yliopistomaailmassa etenevät.
Lopulta perhe saa tarpeekseen, ja onnistuu
pakenemaan. 5-vuotias pikkusisko hävittää
pakomatkalla postimerkkikokoelmansa, ja
vain muutama kuukausi paon jälkeen raja
avautuu.
Kesäkuu 2006
Kolea kesäkuun päivä ei tunnu lämpenevän,
emmekä ole vieläkään löytäneet nopeaa
väylää kohti länttä. Matkalla kohti
autobahn A7:ää huomaamme kyltin, jossa
kerrotaan lähellä olevasta Eichsfeldin
entisestä rajanylityspaikasta. Tunnelmaan
virittäytyneinä päätämme poiketa paikalle
avattuun museoon. Oppaalta kuulemme
yksityiskohtia rajalinjan tarkasta vartioinnista.
Rajan lähellä asuvien ikkunat eivät saaneet
osoittaa länteen päin, ettei niistä esimerkiksi
valomerkein olisi voitu suunnitella pakoa.
Rajan lähistöllä asuville myytiin niin ikään

väärennettyjä karttoja: mittasuhteet ja
paikannimet oli vääristetty pakosuunnitelmien
hankaloittamiseksi. Viemäreissä oli tiiviit
siivilät, ettei kukaan olisi niitä pitkin
onnistunut sukeltamaan BRD:n puolelle.
Kun oppaalta, 60-vuotiaalta, alkuaan
yhdysvaltalaiselta naiselta kysytään, ovatko
erot Saksojen välillä jo hävinneet, hän vastaa
kieltävästi. Ei ole salaisuus, ettei entinen
DDR edelleenkään ole tavoittanut elintasossa
Länsi-Saksaa. Jo lähes kaksikymmentä vuotta
sitten purettu raja muistuttaa vieläkin
olemassaolostaan – asenteet istuvat syvässä.
Rajan eri puolilla asuvien välinen epätasa-arvo
ei suinkaan aina ole kadonnut yhdistymisen
jälkeen, vaan on jopa korostunut.
Kun itä ja länsi kohtasivat vuonna 1989,
pinnalle nousi ilo yhdistymisesta: So ein
Tag, so wunderschön wie heute...! Ensiriemu
haihtui kuitenkin pian joidenkin osalta.
Saksalaispojan vanhemmilla oli vaikeuksia
löytää hyviä työpaikkoja, vaikeuksia saada
kiinni uudenlaisen elämän nopeasta rytmistä.
Saksojen välinen raja, rautaesiripun osa, oli
pitkään erottanut toisistaan kaksi erilaista
yhteiskuntajärjestelmää
ja
taloudellista
ideologiaa. Se oli rajannut toisistaan valvotut
ja vapaat, vanhassa pitäytyvät ja uutta aikaa
seuraavat. Nyt Saksalla on takanaan rikkonainen
vuosisata. Kansallistunteita kosketellaan
varovasti. Liian monet rakennukset, ihmiset ja
ihmisten elämäntyöt muistuttavat historiasta
ja viedyistä mahdollisuuksista.
Ajamme läpi Dortmundin, joka on yhtä täynnä
saksalaisia kisaturisteja kuin Leipzigkin.
Itä-Saksasta paennut poika, ystäväni, on
menossa Dortmundiin katsomaan jalkapallon
maailmanmestaruuskilpailujen välieräpeliä,
jossa, kuten myöhemmin käy ilmi, Saksa pelaa
Italiaa vastaan. On hetkiä, jolloin saksalaiset
uskaltautuvat päästämään saksalaisuutensa
valloilleen. Siitä huolimatta mennee vielä
muutama vuosikymmen, ennen kuin rajan
arvet ovat kokonaan kadonneet. Tällaisin
miettein jatkamme lopulta matkaa kohti
Ruhria ja Bochumia, Länsi-Saksan sydäntä.



Puukellon ensinumero vuodelta 1916 vanhus ylitti 90 vuoden iän Matti Nykänen
Pakina
Katsauksia
maailman
menoon;
Runokuvaelmat
Hapatus Lapissa sekä
Könösen ja Närhin
riijuukiertueet Juuassa
ja Nurmeksessa.

Hyvät
lukijat,
o n n i t e l k a a
k ä s i s s ä n n e
pitelemää
lehteä
- Puukello täytti
viime joulukuussa
kunnioitettavat 90
vuotta!

“En mä vaskena valita,
hopiana hoilaele” Puukello ei tosin
Puukellon tervehdys
ollut ensimmäinen
Lehden kannen on
“iltalehti”
tai
kuvittanut ja tekstannut
juorukello,
vaan
Ilmari
Haapakoski
Osakunnalle
(isäntä v. 1915-17),
sorvattiin
oma
joka toimi myös lehden
sanomalehti
jo
toimitussihteerinä aina
vuonna 1906. Tämän
vuoden 1918 loppuun
nimettömän lehden
saakka. Kannen runo
tarkoituksena
oli
on lehden ahkerimman
olla
lisäpamfletti
kynäilijän “Miihkalin”
muun iltaohjelman
(Eero
Lehikoinen,
joukossa, ja sen luki
Puukello vuodelta 1916
tällöin “pöytäkirjuri”)
julki Onni Okkonen
käsialaa.
Hänen
19. maaliskuuta 1906.
Lehtitoimet jäivät kuitenkin nukkumaan tuotoksiaan ovat myös lehden muut runot
kymmeneksi vuodeksi ruususen unta. Jälleen sekä kaksi runokuvaelmaa. Tässä kannen
marraskuussa 1916 asetettiin Eero Lehikoisen tervehdysruno kokonaisuudessaan:
ehdotuksesta
lehdelle
toimituskunta.
En mä vaskena valita,
Tällä kertaa lehti julkaistiin Iivo Härkösen
hopiana hoilaele,
ideoiman nimen “Puukello” alla, ja se ilmestyi
puuna kunnoton kumahan,
pikkujouluksi 1916.
koivuisena kolkuttelen.
En mä kummia kumaja,
Saloheimon mukaan lehti ilmestyi tämän
enkä suuria sanele;
jälkeen niin usein, kuin sitä iltajuhliin
puita heiniä puhelen,
jaksettiin toimittaa - painettuna Puukello alkoi
niitä näitä äännähtelen,
ilmestyä vuodesta 1947 lähtien. Tämä vuoden
haastan mieleni haluja.
1916 ensinumero on kahdenkymmenen sivun
Vaski suuria sanovi,
pituinen: Lehden kannet ovat kovempaa
hopiainen haastelevi
pahvia, sisäsivut konekirjoitusliuskoja ja
kielellänsä kiiltävällä,
niiden välissä pahville taiteiltuja juttujen
kuvituksia (yhteensä kolme). Lehden sisältö
Minä puisia pakajan,
on seuraava: kannen runo; runo Katehen
puhun jonnin joutavia
kainalossa; Muotokuvia-palsta; runo Pörssäri;



kielelläni koivuisella,
suulla tuohen tuttavalla
ei siitä syömet säiky
eikä rinnat riehahtele
Kurja kuitenkin kumajan
tässä tuttujen tuvassa,
Karjalaisten kammarissa.

Nix varoittelee saapuvasta aviomiespulasta,
joka syntyy suomalaisten kosijoiden lähtiessä
etelän maille esim. Ranskaan: “Sokeripulan
kai hento naisoliokin voinee kärsiä, mutta
ijankaikkiseen
abstraktiseen
miesolion
ajattelemiseen, kas, siihen ei ole nainen
luotu.” Hän jatkaa tarkastelemaan rintamalla
riehuvaa mieshukkaa, jolla arvelee olevan
Puten
muotokuva
ja
“jumalattoman suden ruumis ja miehen pää. Niin sitkeä on
aikakauden” asiat
hukka, ettei sitä
Muotokuvia-palsta
edes
“Ostwaldin
on
Korvenrannan
keksimällä kaasulla
(Eino
Sormunen,
saa tapetuksi”. Max
tällöin historioitsija)
Nix pitää kuitenkin
laatima palsta, jonka
meitä onnekkaina,
tarkoituksena
oli
sillä
mieshukka
julkaista “pikakuvia
riehuu
lehtien
K a r j a l a i s e n
mukaan
vain
Osakunnan nykyisten
vihollisen leirissä:
jäsenten aineellisista
“toivokaamme
ja
henkisistä
siis,
että
tuo
ulottuvaisuuksista”.
mieshukka
riehuisi,
“Putte” kravatilla ja ilman
Ensimmäisellä palstalla
rauha saapuisi ja
esitellään osakuntalaisten etualalle kuin kieltolaki voittaisi kannatusta.”
itsestään työntyvä Putte (Lauri Hannikainen,
kuraattorina v. 1914-17). Hänestä antavat Pakinan
lopuksi
Max
Nix
siirtyy
kuvauksen osakunnan neidot Aino, Helmi, ylioppilaspolitiikan
pariin,
sillä
Toini, Elli ja Elsa. Kuvauksista voi tarkemmin ylioppilaskuntaan on juuri valittu uusi johto.
lukea lehden sivulta 13.
Marraskuussa oli valittu ylioppilaskunnan
puheenjohtajaksi tohtori Yrjö Kajava
Palstan ote, kuten koko lehdenkin, on pilaileva, (edellinen puheenjohtaja Donner erotettiin
onhan Puukello tarkoitettu illanistujaisten konsistorin
toimesta,
Kajavalle
ei
ratoksi. Korvenranta mm. kertoo, että esittelyt vastaehdokkaita). Max Nix ihmettelee
on laadittu “impressionistis-kubistiseen, kuitenkin: “Ja hänen valitsemisensa oli symbolistis-terroristiseen,
spiritualistis- kuten yleensä kaikkikin ylioppilaskunnan
individualistiseen,
surullis-lystilliseen kokoukset. Läsnä oli 24 ylioppilasta 2866
rytmilliseen proosatyyliin”. Korvenranta läsnäolevasta. Karjalainen osakunta oli
rakentaa Putesta naisten sankarin, ehkä edustettuna
kolminaisuutena:
Sakuna,
hieman ujon isänmaanystävän, joka on Olsonin Kallena ja allekirjoittaneena.” Myös
loppujen lopuksi reilu karjalainen kaveri. Ylioppilaslehdessä ja Uudessa Suomettaressa
Palstan yhteydessä on erilliselle paperille käsiteltiin
ylioppilaiden
kasvavaa
maalattu Puten kasvokuva.
passiivisuutta vaaliasioiden suhteen. Syiksi
voi nähdä ylioppilaspolitiikan irtoamisen
Pakinoita lehteen on kirjoittanut Max Nix puoluepolitiikasta maailmansodan takia,
(Antti L. Hintikka) palstallaan Katsauksia jääkäriaktivismin hankalan roolin sekä
maailman menoon. Pakinassaan Hintikka Kajavan kielilausunnoista syntyneen yleisen
pohtii mm. meneillään olevan maailmansodan epäluottamuksen häntä kohtaan.
kauaskantoisia merkityksiä. Ensinnä Max



Katehen
kainalossa,
Pörssäri
ja
runokuvaelmat
Suurinta osaa lehteä hallitsevat Miihkalin
runoelmat. Kannen runon lisäksi löytyy
Puukellosta kaksi runoa Katehen kainalossa
(lue tästä sivulta 14) ja Pörssäri. Miihkali
kertoo myös runoillen osakuntalaisten
kesäisestä matkasta (sivulla 29) ja Hapatuksen
(ilmeisesti isäntä Haapakoski) matkasta
Lappiin. Pörssäri ja Hapatus Lapissa on
kuvitettu.

liittyivät Ilma Ryynänen, Taimi Kari, Väinö
Suihko, Yrjö Piipponen, Hannes Närhi, Paavo
Närhi ja Eino Sormunen. Historiikissaan V.
Saloheimo huomauttaa, että juuri kesä 1916
oli “maakuntatyön kannalta poikkeuksellisen
vireä”. Ehkä siihen nippuun lasketaan nämäkin
matkat!

Pörssärissä Miihkali runoilee pörssimiehestä,
joka hurmiossa seuraa pörssikurssien nousuja
ja laskuja, sitä kuinka jotkut voittavat ja
jotkut häviävät. “Hän astuu sinne ja istuu
siellä, hän pörssihin taikka pois sieltä on
tiellä; hän muistiin painavi laskut ja nousut
- mutt’ kullalla täyty ei tyykihousut.” Vaikka
pörssäri on täysin rahamaailman lumoissa, ei
itse kuitenkaan koskaan myy eikä osta. Runo
on siis hieman ivallinen, ehkä opettavainen,
tarina
kuningas
Midaasta.
Siinä
eletään vauhdikkaasti
ja
dyynamisesti,
huudetaan;”silmänsä
kiiltää, hän hytkää
ja
nytkää
kun
sydäntä
viiltää.”
Mutta pahinta onkin
vain jäädä tähän
huumaan.

Hapatus Lapissa

Lähteet:

Lopuilla
lehden
sivuilla
Miihkali
kertoo
siis
osakuntalaisten
elämästä
oikeaan
k a r j a l a i s e n
runonlaulajan tyyliin: paljastuksia satelee Pörssäri
niin rakkausrintamalta kuin muista noloista
tapahtumista! Kesäisen matkan osalta on
vielä syytä lisätä, että Juukaan lähtivät
mukaan Toini Kotilainen, Tyyni Liimatainen,
Aino Turunen, Saku Tikkanen Aulis Könönen,
Yrjö Kankaanrinta, Viljo Tuomikoski ja Eero
Lehikoinen.
Nurmeksessa
seurueeseen
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Ajatonta Bysanttia
Isä Jarmo Hakkaraisen artikkelista referoinut Janne Waris
Eurooppalaisen individualismin, hedonismin
ja nihilismin sijaan Bysantin perinne tarjoaa
sosiaalisen näkemyksen ihmisestä yhteyksissä
elävänä Jumalan kuvana. Eurooppalainen
ajattelu omaksui valistusfilosofiasta kolme
periaatetta: ihmisen ontologisen olemuksen
kieltämisen, luonnon käsittämisen olemisen
korkeimmaksi muodoksi ja käsityksen
yhteisöstä persoonattomana yksittäisten
ihmisten ryhmänä. Lännessä uskonnosta
tuli ihmisen yksityisasia. Kirkko lakkasi
olemasta olemassaolon, elämän ja kuoleman
kysymysten
perusta.
Bysanttilaisille
yhteiskunta oli kristillinen ja yhteiskunnan
jäsenyyden määrittivät ortodoksinen usko ja
jäsenyys kristillisessä keisarikunnassa.
Bysantin
kirjallisuus,
teologia,
taide ja ennen muuta sen maailmankäsitys
heijastavat nimenomaan keskiaikaa. Bysantin
kirkossa
lähimmäisen
rakastaminen,
filantropia ja armeliaisuus olivat keskeisiä
opetuspuheiden, teologisten kirjoitelmien
ja ikonografian aiheita. Kirkko opetti
jäsenilleen maanpäällisen ja tulevan elämän
erottamatonta ykseyttä. Kirkko, valtio ja
yksityiset hyväntekijät perustivat monia
hyväntekeväisyyslaitoksia. Luostarit pitivät
yllä sairaaloita, vanhainkoteja, majataloja,
orpokoteja
ja
muita
hoitolaitoksia.
Bysantin kirkko tunsi sosiaalisen vastuunsa
yhteiskuntaa ja sen kansalaisia kohtaan.
Kirkon tavoitteena oli ihmisten aineellinen
auttaminen ja hengellinen muuttaminen.
Bysantti oli taiteellisesti luova
keisarikunta. Bysantin ikonitaide oli alusta
lähtien liturgista taidetta, jolla oli tärkeä
tehtävä kirkon julistus- ja kasvatustyössä.
Bysantin taide ja arkkitehtuuri ilmaisevat
muuttumatonta
sanomaa:
Jumalan
valtakunnan läsnäoloa ihmisten elämässä.
Bysantti loi teologisessa mielessä hiljaisuuden
rukouksen, ihmisen keskustelun Jumalan
kanssa. Bysantissa jumalanpalvelus nähtiin

sekä teologian lähteenä että ilmaisuna.
Liturgia merkitsi muuttuvassa maailmassa
kirkon
identiteettiä
ja
jatkuvuutta.
Bysanttilainen kirkkorakennus on uuden,
kirkastetun maailmankaikkeuden kuva.
Siksi bysanttilainen kirkkorakennus ei ole
pelkästään rakennustaiteellinen suunnitelma,
vaan sen muodossa yhdistyy elämä ja sen
kulku. Ihmisen todellinen rikkaus ei riipu
omaisuuden määrästä, vaan rakkaudesta ja
sen syvyydestä.
Romanialainen historioitsija Nicolae
Iorga (k. 1940) loi 1930-luvulla käsitteen
’Bysantin jälkeinen Bysantti’. Hän halusi
osoittaa, ettei Bysantin keisarikunnan vaikutus
päättynyt sen kukistumiseen vuonna 1453.
Bysantin hengellisyys ja kulttuuri välittyivät
ympäröivien kansojen keskuuteen. Balkanin
slaavit samaistuivat voimakkaasti Bysantin
hengelliseen perintöön. Venäjä valitsi
myöhemmin selkeästi läntiset vaikutteet,
mutta silti bysanttilainen kulttuuri on palanut
myös siellä himmeällä liekillä. Suomalainen
ortodoksisuus imi vaikutteensa lähinnä
tästä länsimaisvaikutteisesta venäläisestä
tunnepitoisesta uskonnollisuudesta. Se
heijastui voimakkaasti liturgiseen elämään,
erityisesti kirkkomusiikkiin, jossa yhä
vaikuttaa ns. pietarilainen musiikkimaku.
Bysanttilaisuus on historian periaate,
joka vaikuttaa yhä Euroopan eteläisen ja
itäisen osan historiassa. Tämä periaate
ohjaa monien aikamme valtioiden elämää
erityisesti uskonnollisissa ja poliittisissa
instituutioissa. Bysanttilainen hengellisyys on
elävä, olennainen tekijä maailmanlaajuisessa
ortodoksisessa kirkossa, mutta sen vaikutukset
ulottuvat myös sen ulkopuolelle. Bysantti ei
ole kuollut, vaan elää.
Lähde: Hakkarainen, Jarmo: Ajaton Bysantti,
Joensuun yliopiston monistuskeskus 1994
Joensuu



Bysantin uskon leviäminen
itäiseen Eurooppaan Janne Waris
Bysantista lähteneet veljekset Kyrillos ja
Metodios olivat tehneet lähetystyötä nykyisen
Slovakian tienoilla ja luoneet sitä varten
slaavin kirjakielen. Itään laajentuva frankkien
valtakunta oli tehnyt lopun veljesten
vaikutuksesta. Sen sijaan bulgarialaiset
tarttuivat
siihen,
ja
Bulgarian kirkko
rakennettiin
slaavinkielisen
kirjallisuuden ja
liturgian varaan.
Eurooppaan
syntyi kreikan
ja
latinan
rinnalle kolmas
liturginen kieli,
kirkkoslaavi.
Näin syntynyt
malli
avasi
B y s a n t i n
kristinuskolle
t
i
e
n
slaavikansojen
pariin. Serbia
seurasi
pian
Bulgariaa,
s a m o i n
nykyisen Romanian romaanista kieltä
käyttäneet ruhtinaskunnat. Kauaskantoisinta
oli se, että itäslaavilaisten heimojen alueelle
syntyneen Rus-nimisen valtakunnan ruhtinas
Vladimir kääntyi vuonna 988 bysanttilaiseen
kristinuskoon. Rusin pääkaupungista Kiovasta
kristinusko levisi hämmästyttävän nopeasti
laajan valtakunnan keskuksiin. Jo muutaman
vuoden kuluttua Rusin pohjoinen keskus
Novgorod sai oman piispan.

Valamon luostarin syntyaika on epävarma,
mutta todennäköisesti se sai alkunsa 1100luvulla. Ensimmäisenä Valamon saarelle asettui
kreikkalainen munkki Sergei: tästä kertoo myös
perimätieto. Hän toi luostariin mukanaan
aidon bysanttilaisen perinteen. Valamosta
tuli
Laatokan
Karjalan kristillisen
l ä h e t y s t y ö n
ja
kulttuurin
keskus.
Aluksi
jumalanpalvelukset
toimitettiin kreikaksi
ja myös evankeliumia
luettiin
kreikaksi.
Venäjän kirkollinen
perinne
kuitenkin
kansallistui vähitellen
ja samalla myös
Valamon
luostarin
ortodoksinen
kulttuuri
sai
karjalaisia
ja
slaavilaisia piirteitä.
Alkuaikoina luostari
oli pieni ja köyhä
erämaaluostari,
mutta
keskiajan
lopulla
se
alkoi
vaurastua. Uuden ajan alussa Valamo oli jo vauras
suurluostari. Laatokalla sijaitseva Valamon
luostari perusti 1530-luvulla sivuluostarin eli
skiitan Joensuun Kuhasaloon. Se tuhoutui,
kun
savolaiset
saapuivat
sotaretkelle
Pielisjoen suuhun vuonna 1611. Kun Suomi
II maailmansodan lopputuloksena menetti
Karjalan Neuvostoliitolle, tuli Heinäveden
Papinniemestä, Uudesta Valamosta, veljestön
uusi, pysyvä asuinpaikka.



Bysantin perintö Karjalassa, Suomessa
ja Euroopassa Janne Waris
Suomen kulttuuri on saanut vaikutteita sekä
lännestä että idästä. Itäisiä kulttuuriaineksia
tunnetaan paljon heikommin kuin läntisiä.
Kun meillä puhutaan ns. itäisen aineksen
tulosta Karjalaan, korostetaan usein tiettyjen
karjalaisuuden
piirteiden
slaavilaista
alkuperää. Analysoinnissa olisi kuitenkin syytä
edetä kauemmaksi taaksepäin. Itäslaavit ovat
omaksuneet monet venäläisinä tuntemamme
kulttuuripiirteet muilta kansoilta: suomalaisugrilaisilta, tataareilta ja ennen kaikkea
itäisen Välimeren kulttuurisesta keskuksesta
– Bysantista!

Bysantin eli Itä-Rooman valtakunta noin vuonna
550 jKr. Justinianus I:n valloitusten jälkeen.
Corpus iuris civilis on vuosina 529-534 julkaistu
lakikokoelma, jonka kokoamisen pani alulle
Itä-Rooman keisari Justinianus I. Siitä tuli
länsimaisten, etenkin mannereurooppalaisten
oikeusjärjestelmien perusta.

Ei ruotsalaistenkaan Länsi-Suomeen tuoma
kulttuurivaikutus
ollut
alkuperältään
ruotsalaista
vaan
yleiseurooppalaista
läntistä perintöä: kuningasvalta, katolinen
kirkko, uskonpuhdistus, kansankielinen
jumalanpalvelus, lukutaito, säätyvaltiopäivät,
yliopistolaitos... Samoin ovat toimineet
itäslaavilaiset kansat ennemminkin välittäjän
kuin itse keksijän roolissa levittäessään
bysanttilaisperäistä kulttuuria äärimmäiseen
Pohjolaamme. Karjalaiset ovat lisäksi luoneet
omat kansanomaiset variaationsa näistä
kulttuurivirtauksista. Karelianismin myötä
niistä on tullut myös osa yleissuomalaista
identiteettiä.
Suomen liityttyä Euroopan unioniin
kaksitoista vuotta sitten meillä onkin jopa
ylikorostettu kulttuurimme läntisiä piirteitä.
Nyt kun unionimme on kasvanut 27 valtion
muodostamaksi liittovaltion aihelmaksi,
voimme nähdä eurooppalaisen kulttuurin
aidosti erilaisuudessaan yhdistyneenä*.
Vuoden alussa Euroopan unioniin liittyneet
Balkanin maat Bulgaria ja Romania
jakavat yhteisen bysanttilaisen perinnön
Osakuntamme kanta-alueisiin lukeutuvien
Pohjois-, Raja- ja Laatokan Karjalan kanssa.
Myös tästä
syystä
olisi mielestäni



*) Euroopan unionin motto:
kreikka: Ενότητα στην πολυμορφία
latina: In varietate concordia
ranska: Unité dans la diversité
englanti: Unity in diversity
Vuonna 2007 liittyneiden maiden kielillä:
bulgaria: Единство в многообразието
romania: Unitate în diversitate
Hakijamaiden kielillä:
kroatia: Ujedinjeni u raznolikosti
makedonia: Единство во различноста
turkki: Çoklukta birlik
Mahdollisten hakijamaiden kielillä:
serbia: Уједињени у различитости
albania: Të bashkuar në diversitet
EU:n virallisilla suomalais-ugrilaisilla
kielillä
unkari: Egység a sokféleségben
suomi: Erilaisuudessaan yhdistynyt
eesti: Ühtsus erinevuses

kannatettavaa, että Euroopan unionin
12-tähtinen lippu otettaisiin mukaan
Osakuntamme juhliin Suomen lipun
rinnalle.

esimuotoon
–
muinaisbulgariaan
–
perustuivat muinaiskirkkoslaavilaiset tekstit,
jotka rikastuttivat aikanaan Karjalammekin
henkistä kulttuuria.

Balkanin maista Kroatia liittynee Euroopan
unioniin kolmen vuoden kuluttua, jos vain
yhteistyö sotarikosten selvittelyssä etenee
vaadittuun tahtiin. Sotarikosten osalta sama
koskee Serbiaakin, vaikka se ei vielä olekaan
hakijamaa. Sen sijaan hakijamaaksi on päässyt
Makedonia,
jonka
alueelta Suomeenkin
(Valamon luostariin
L a a t o k a l l e )
tuli
keskiajalla
ikonimaalareita
ja
jonka
kielen

Turkin täysjäsenyys kuulostaa vielä aika
kaukaiselta, mutta tuhat vuotta vanha
kulttuurinen
silta
yhdistää
meidät
suomalaisetkin yhä Konstantinopoliin. Toisen
kansankirkkomme
hengellinen
esivalta
majailee yhä Fanarissa: Hänen Pyhyytensä
Konstantinopolin, Uuden Rooman arkkipiispa
ja ekumeeninen patriarkka Bartolomeos
on Suomen ortodoksien hengellinen isä.
Bysantin perintö elää edelleen keskellämme
– Karjalassa, Suomessa ja Euroopassa.

Bysantin lippua käyttää
yhä Konstantinopolin
e k u m e e n i n e n
patriarkaatti.

Βασιλεία Pωμαίων

Aγία Σοφία (Pyhä viisaus) Hagia Sofian kirkko alkuperäisessä asussaan ilman myöhemmin
lisättyjä minareetteja. Keisari Justinianus I rakennutti kirkon 537 jKr.



Virallinen ja viraton
Pekka Torvinen, virallinen
Virkailijanvaihdon pitäisi olla hieno hetki.
Vanhojen virkailijoiden vastuu siirtyy silloin
uusille ja uljaille. Ei sillä, etteivätkö vanhatkin
virkailijat olisi uusia ja uljaita – suurin osa
kai on – mutta heidän vetovastuunsa lakkaa
sinä iltana, kun taas seuraajilla kyseessä on
periaatteessa ensimmäinen hetki uudessa
virassa. Tämä jos mikä vaatii kunnon juhlia!
Sen takia onkin ainakin minun mielestäni
varsin outoa, että virkailijanvaihtokaronkka
on ollut niin vaisu ainakin niinä vuosina,
kun minä olen sen nähnyt. Tarinat kertovat
sen olleen valju aiemminkin. En väitä, että

osakunnan virat olisivat sinällään kovinkaan
mahtava ja kunnioitettava instituutio, mutta
luulisi ihmisten ottavan virkoja muistakin
syistä kuin asuntopisteiden toivossa. Minä
en edes oikeastaan tiedä miksi hoidan
Luoja ties mitä kaikkia virkoja. En ainakaan
asuntopisteiden toivossa. Sen olen kuitenkin
huomannut, että viranhoito saattaa olla jopa
– herranjumala sentään – hauskaa, ja se jos
mikä on syy juhlaan!
Tämänvuotinen virkailijanvaihtoseminaari ja
–karonkka eivät siis poikenneet normaalista
linjasta, vaikka hyvät pirskeet saimmekin
aikaiseksi sillä vähällä mitä meitä oli.
Seminaari varsinkin kaipaa suuria muutoksia,
jos siitä halutaan todella sananmukaisesti
seminaari, jossa viran vanha ja uusi haltija

keskustelevat kaikesta mahdollisesta asiaan
liittyvästä ja välillä liittymättömästäkin. Saa
nähdä mitä ensi vuodelle keksitään ja kuka
keksii.
Karonkkakin kaipaa jotain pientä, jotta
siitä saadaan kunnollinen festivaali. Minun
käsitykseni mukaan sen pitäisi olla ilta,
jolloin vanhat virkailijat päästävät kaikki
vuoden aikana kertyneet patoumat, juorut
ja pahat henget valloilleen ja ”puhdistavat”
itsensä. Osakuntalainen katharsis siis.
Menipä hengelliseksi. Jotain sen suuntaista
kuitenkin.
Juuri
virkaansa
astuneet
puolestaan pitäisivät
lähinnä
seuraa
vanhoille, sillä mitäpä
juhlittavaa heillä on?
Karmea, työntäyteinen
vuosi edessä. Verta
ja hikeä. Rikoksia ja
selittelyä. Vastuuta ja
masennusta. Pistooli
ja ammuksia…
Koska osakunnan jo vakioisäntä oli lomilla,
olin minä virkailijanvaihtokaronkan vt. isäntä.
Se olikin ensimmäinen kertani isäntänä.
Samoin illan apuisäntä oli initiaatiokerrallaan.
Onneksi emännistö oli edes vähän
kokeneempaa. Kun kaikki muu menee
päin honkia, voi emännistöön aina luottaa.
Tämä kannattaa muistaa. Hehän osakuntaa
pitävät pystyssä. Me isännät olemme
pelkkää pohjasakkaa. Koska juhlijoita oli sen
verran vähän, ei isännistön kokemattomuus
kuitenkaan juuri haitannut. Mitä nyt
rikoimme korkkiruuvin ja sinetöimme sillä
yhden punaviinipullon satavuotiseen uneen.
Onneksi pienen paniikinomaisen hetken
jälkeen uusi korkkiruuvi teki jo tuloaan ja
juhlat oli pelastettu. Taas kerran.



Illan kohokohtiin kuuluivat ehdottomasti
kaikki vanha virkailija vs. uusi virkailija
–kilpailut, joista oudoin mutta samalla
ehkä mielenkiinnottomin oli varmastikin
varakuraattorikisa. Oudon siitä teki se, että
kilpailevina osapuolina olivat varakuraattori
ja kappalainen! Kummankin viran haltija
kaiken lisäksi vielä jatkoi viimevuotista
virkaansa. Mielenkiinnoton kisa oli siksi,
että siinä käytettiin sitä niin typerryttävän
yleistä nestemäistä virvoketta, ettei voi kuin
kysyä eikö osakuntalaisilla ole enää ollenkaan
mielikuvitusta. Ilmeisesti saman virvokkeen
syytä sekin.
Lisäkohokohdaksi
voi
katsoa
minun
ylentämiseni myös vt. laulunjohtajaksi
fyysisen yhdennäköisyyden perusteella, jonka
kiistän ja jolle nauran räkäisesti kunnes lopulta
totean, että oikeassahan te kai olette. Vielä
hauskemman uudesta pestistä teki se, että
epäonnistuin siinä jotakuinkin täysin. Ei se,
kuinka hyvin laulaa vaan kuinka kovaa laulaa.
Joopajoo ja La-la-la-lappeenra-ra-ra-rantaan.
Kun ruoat oli syöty ja kahvit nautittu, oli
vielä pakkokumottava muutama pakkopullo.
Emäntiä kiitettiin loistavasta ruoasta ja isäntiä

loistavasta palvelusta, vaikkakin isännille
osoitetut kiitokset jäivät implisiittisiksi.
Pöytäliinat lähtivät takaisin pyykkiin ja
seurue siirtyi ratikan avulla tarunhohtoiselle
Hämikselle, tuolle legendojen legendalle ja
satujen myyttiselle keinuvalle kaljuunalle,
jonka vaappumisen havaitsee yleensä vain osa
miehistöstä. Ylimmällä kannella puhuttiin
espanjaa ja päätin lähteä karkuun. Jawan kanssa
vertailtiin kaulakoruja ja ainut epäselväksi
jäänyt symboli oli kahdeksanpuolainen
ruori. Tiedotettakoon kaikille, että se
oli Dharma-pyörä. Myöhemmin tapasin
muutaman opiskelukaverin ja pian Jussi
olikin jo kurkussa kiinni. Kaveritytöt katsoivat
kummissaan, mutta kun selitin kyseessä olleen
teekkarin, kaikki oli heti selvää. Teekkari on
opiskelumaailman all-access-lippu.
Alimmassa
kerroksessa
oli
ilmeisesti
bändejä. Niistä ei kukaan muista mitään.
Tonnikalapatonki oli halpa ja hyvä. Jossain
vaiheessa seurue hajosi ja Jussi & kumppanit
olivat jo matkalla Härkään, kun minä aloitin
epätoivoisen etsintäoperaation. Sanoin, etten
unohda koskaan. Enkä unohda, mutta anteeksi
annan. Vuosijuhlia odotellessa.

Psst...Osakunnan virkailijat 2007:
Kuraattori: Olavi Dannenberg
Varakuraattori: Jussi Litja
Taloudenhoitaja: Janne Pajuniemi
Sihteeri ja Kv-sihteeri: Jaana Mauro
Talousvaliokunnan pj: Pekka Torvinen
Isäntä: Antti Saarelainen
Emäntä: Maiju Suhonen
Toiminnanohjaaja: Tuure Kiviranta
Vuosijuhlamestarit:
Veera Vestman ja Kiti Poikonen
Laulunjohtaja: Juha Luukkonen
Fuksimajuri: Teemu Meriläinen
Arkiston- ja kirjastonhoitaja:
Anni Miettinen

Tiedotussihteeri ja liikunnanohjaaja:
Noora Tanskanen
Maakuntasihteeri: Kiti Poikonen
Kulttuurisihteeri ja Excursiomestari:
Johannes Niemeläinen
Puukellon päätoimittajat:
Matti Nykänen (kevät),
Pekka Torvinen (syksy)
Puukellon toimitussihteeri
ja toinen valokuvaaja: Henna Tahvanainen
Nettivastaava ja toinen valokuvaaja:
Markus Palviainen
Kappalainen: Janne Waris
Asuntovastaavat:
Anu Koponen (Vallila) ja
Laura Sutinen (Patola)



Gourmet goes Japanese
– The Making of Sushi
Veera Vestman

Gourmet-kerho aloitti kevätkautensa haaveilemalla kaukomaista - helmikuisen
kokoontumisemme teemana oli Japani. Kahdeksan kerholaisen keskuuteen mahtui
jopa kolme Japanissa vieraillutta, joten keskustelu aiheesta kävi vilkkaasti. Japanilaisen
keittotaidon salaisuuksia raotettiin Maijun ja Annikan koostamassa menussa misokeiton, sushin, friteeratun kanan ja sen kastikkeen sekä riisin osalta. Jälkiruokana
maistelimme vihreää teetä sekä edellisen makuista, eksoottisen väristä matchajäätelöä. Aterian höysteeksi Ilja tarjosi meille vielä lämmintä shochua sekä upeita
näkymiä Japanista otettujen kuvien muodossa. Maiju viihdytti meitä japanilaisella
nykymusiikilla ja Tomi tapahtumarikkailla matkakertomuksilla.
Gourmet-kerhon kevät jatkuu seuraavilla teemoilla:
Maaliskuu: Pääsiäisherkkuja. Pashaa, kulitsaa, lammasta ja
minttuhyytelöä. (18.3.)
Huhtikuu: Ulos syömään! Teemaravintola vielä hakusessa.
Toukokuu: Piknik. Ullanlinnanmäki odottaa
vapunpäivän viettäjiä.
Gourmet-kerhon kokoontumisista tiedotetaan
osakunnan sähköpostilistalla. Tervetuloa
mukaan!
Lue lisää: http://www.helsinki.fi/jarj/
ko/gourmet.html
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VÄLÄHDYKSIÄ 90 VUODEN TAKAA
- kuinka vuoden 1916 Puukellossa
kerrottiin
osakuntatapahtumista?
(Tarkemmin ensinumerosta sivulla 17)

“Veenukset ja Aamorit
kun suonten syitä sousi.
- Huohmatkaa jo housulliset
housutonten maata,
voisi sieltä housullinen
housuttoman saada.
Kerron tässä tapaukset,
jotka siihen viittaa:
(kaipa eivät synnilliset
teoistansa piittaa).
Sourmus-Eino yöpymisen
paikan löysi parhaan,
koska uupui viiteen asti
Vilman yrttitarhaan.
Vea neidon kurkussa
ol’tauti tarttuvainen,
josta Aulis Könösehen
puutui puutunnainen:
molemmilta ääni meni
vallan käheäksi:
- vieläköhän ihminen
voi käydä lähemmäksi?
…

Veikot ovat langokset
sen Multas-Lassi tietää.
Kuinka sitten voinevat
he toisiansa sietää
koska Veikko Ryynänen
sai olla Toinin myötä,
samalla kun Piippos-Veikko
Joella oli yötä.
Tiaisenkin haudalla
on muhinata pietty,
- Nurmeksessa jälkeenpäin
näin ainakin on tietty. Kuka siellä käynyt lie
sen Piippos-Yrjö tietää,
muttei taida tapahtumat
julkisuutta sietää.
Hauskaa oli Nurmeksessa,
hauskat sieltä muistot,
kaunihit on kalmistot
ja jylhät muutkin puistot;
kaunis Nurmes kokonansa
vesineen ja puineen,
kaunis neitokaisineen
ja rouvineen ja muineen.”
Ote “Miihkalin” runokuvaelmasta Könösen
ja Närhin riijuukiertueet Juuassa ja
Nurmeksessa





Tuure Kiviranta

Onnittelut vuoden 2007 virkailijoille! Olette saaneet luottamustehtävän osakunnalta.
Toivottavasti motivaationne viran hoitamiseen säilyy koko kauden. Tarkistakaa aina välillä
säännöistä mitä teidän tulee tehdä ja jos energiaa riittää tehkää vielä enemmän. Muistakaa
myös, että jossain vaiheessa teidänkin täytyy luopua virastanne ja opettaa se seuraajallenne.
Kaikkien papereiden oikea paikka ei ole se jätekatoksen vihreä laatikko. On syytä ja sääntöjenkin
mukaista säilyttää tekemänsä virkaan liittyvät dokumentit seuraavalle viranhoitajalle
esimerkkeinä ja ohjeina. Tuleva virkailija saattaa jopa hihkaista innosta jos saa edelliseltä
virkailijalta kattavat kirjallisetohjeet. Hiljaistakin miestä tai naista rupeaa ärsyttämään, kun
yksinkertaiseksi kuvattu virka muuttuu aikaa vieväksi ja työlääksi vain siksi, että edelliset
viranhaltijat ovat jättäneet hommansa hunningolle.
Virkailijat, jotka toimitte jonkin toimi- tai valiokunnan johtajina, muistakaa ruoskia ja teettää
töitä omilla toimi- tai valiokuntalaisillanne, sillä heidät on valittu tehtäväänsä ainoastaan sitä
varten.
Näin, nyt kaikkia virkailijoita varmaan ahdistaa tarpeeksi.

Tulossa:
Huhtikuu
TI 10. Kokous
LA 21. Yrjönpäivän viesti
Ma 30. Vappu

Helmikuu
TI 13. Kokous
TI 20. Laskiainen
LA 24. Vuosijuhlat
SU 25. Sillis

Toukokuu
TI 8. Kokous

Maaliskuu
TI 13. Kokous
LA 17. Senioripäivälliset
LA 31. Herrapäivälliset

Lisäksi kerhojen järjestämät tapahtumat,
liikunta- ja kulttuuritapahtumia, ekskursioita
sekä kansanedustajatapaaminen.



'ĚĝĠĤĠėĚĤĖğĥĚĖĕĖĜĦğğĒğġģĠĞĠĠĥĚĠ
)VNBOJTUJTFO  NBUFNBBUUJTMVPOOPOUJFUFFMMJTFO 
GBSNBTJBO  CJPUJFUFFMMJTFO KB LÊZUUÊZUZNJTUJFUFFMMJ
TFOUJFEFLVOOBOUVPSFJUBTFLÊUVMFWJBNBJTUFSFJUBKB
UPIUPSFJUB LVUTVV )FMTJOHJO ZMJPQJTUPO 'JMPTPmTFO
UJFEFLVOOBOKVIMBMMJOFO
QSPNPPUJPñóñõôñïïö
*MNPJUUBVUVNJOFOñ÷ññïïöNFOOFTTÊ
PTPJUUFFTTBXXXIFMTJOLJmQSPNPPUJPíëëò
-JTÊUJFUPKBZMMÊPMFWBTUBXXXPTPJUUFFTUBTFLÊ
QSPNPPUJPUPJNJLVOOBMUB
mMQSPNPPUJP!IFMTJOLJm
5FSWFUVMPBBLBUFFNJTFONBBJMNBO
IJFOPJNQBBOKVIMBBO

Terveh Teil!
Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan kappalainen Janne
Waris kutsuu Teidät kaikki Karjalaiselle Osakunnalle (Liisankatu
17 B 13) 15. päivänä maaliskuuta kello 19:00 - 20:30 pidettävään
karjalan kieltä koskevaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen.
Alustuksen pitää Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen
assistentti Kimmo E. Laine.
Tulgua terveh!
Karjalaisen Osakunnan kappalainen: Janne Waris, oik. yo.
PS: Jos karjalan kielen harrastaminen kiinnostaa osakuntalaisia,
Karjalaiseen Osakuntaan voitaisiin perustaa karjalan kielen kerho tms.
opintopiiri. Karjalaisen Osakunnan kanta-alueella on puhuttu (ja puhutaan
paikoin vieläkin) karjalan kieltä.



Rajan rahvaz
Rehennys
Leppän’iemen nuorisoseuran algubrieguh
3.6.1917
Aig’ on meilgi jo, rahvaz rajan,
ruveta omua duumaimah;
Aig’ on ruveta laindah majan
da oman venehen tervuandah!

Potkittih meidä kui lehtolasta
yksi dai toine, min ennätti.
Kummago on, hoz jälgehpäi vasta
meijän huondez valgen’i.

Ainozko pannah vierahad meidä,
vierahan venehen souvandah?
Viksi myö olemmo pahemmad heidä
omua venehtä ohjuamah!

Eihäi terväh elon’i syty,
ruottši kui hardeil frunketti.
Siid kui piäsimmö . . . yhenjyty –
ven’ankieli meil bud’betti.

Viikon vierahad peräz oldih,
ohjattih, kunne kattšottih;
Meijäd vai ainoz soudamah pandih
da ittšie sen piäl vie nagrettih.

Tallattih muad da d’ied’oloi lyödih;
onnuako verryimmö uuvessah.
Kai meil kiššottih, muahuod myödih,
kieldägi ruvettih kiškomah!

Kai jälgimäin suututtaa!
Viksi hyö meidä moizena tuhmana pietäh!
Vuotaihai myögi nouzemmo, katšommo
äijägö t’ietäh.
Vie se vierasgi vongahtaa!

Kyzyimmö pappiloil, kirkkoh kui käimmö:
Omal kielel, vel’ sellitä.
Kattšokkua kuvie, (itšehäi näimmö)
muuda hoz etto ellennä.

Meidä nagretah!
Itše ei muisseta, kui d’ied’olois ennen
pakittih virzie tullen da männen
sinne Kalevalah!
Viks’ ei suututa!
Ved oldih kai t’iedovuod meijän omad,
tiäl päi suadih ne virred tšomad
Kai Kalevala.

Nyd vai parembiozazed meidä
tuhmana pietäh da nagretah.
Vuotahai nouzemmo, nagrammo heidä.
Tullah vie meidägi kattšomah!

Lähde: Sunduga, Täyzi karjalankielizie
kuaskoi, runoloi da näytelmie.
Suojärven pitäjäseura ry. Toim. Fed’an Paušu,
PunaMusta Joensuu 1989

Ei häi meijän, polozien viga
ollud kui pellod tallattih;
jällel vai jätettih mulda da liga,
Ruottši da Ven’a kui torattih.



Eduskuntavaalit.

Puukellon deadline 2.4.
Laskiainen.

Muista!
Aprillirengastus 30.3.

Edustajistovaalit ja 31 paikkaa!

Vuosijuhlat 24.2.

Kevät.

Siinäkö kaikki?
ko.osakunta.fi
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