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Tocquevillen ja Montesquieu’n mukaan suuri 
yksimielisyys johtaa yksilöllisen ajattelun 
tuhoutumiseen, kansalaisten vetäytymiseen 
julkiselta kentältä ja vapauden menettämiseen. 
Edellinen puhui enemmistön tyranniasta, 
jossa yksimielisyyden virta imaisee kaikki 
soraäänet sisäänsä, jälkimmäinen suunnitteli 
vallanjakoa niin, että kilpailevat ja toisiaan 
tarkkailevat voimat pitävät kansalaiset 
aktiivisina ja vapaina. 

Osakunta on systeemi, jossa pieni sisäpiiri 
johtaa hiljaisia massoja täydellisen 
konsensuksen vallitessa. Sisäpiiri ei tosin 
itse päätä Osakunnan suuntaviivoista, vaan 
sen määräävät Osakunnan perinteet, joita 
virkailijat kritiikittömästi toimittavat vuodesta 
toiseen. Osakunta on pysähtyneisyyden 
tila, jossa samaa substanssia poltetaan ja 
pureskellaan uudestaan ja uudestaan. Ja 
kun valta on monopolisoitu, ei Osakunnassa 
ole oppositiota tai mitään tahoa, joka voisi 
esittää kritiikkiä virkailijoita tai neuvostolaisia 
kohtaan - satunnaisen kritiikin imaisee suuri 
samanmielisyyden virta, ikuisiksi ajoiksi.

Puukello on aika ajoin ollut kilpaileva 
(valtio)valta. Se on voinut riippumattomasti 
arvioida Osakunnan ongelmia, kritikoida 
hallintohierarkiaa tai ottaa kantaa 

ylioppilaspolitiikkaan. Enemmistö 
osakuntalehdistä on tiedotteenomaisia, 
ikuisia (Karjala-)teemoja pohtivia 
pamfletteja. On tärkeää, että Osakuntamme 
lehti jättää taakseen roolinsa pelkkänä 
tiedotteena - tiedonannot hallitsijoiltamme 
saamme hyvin sähköisesti Internetin kautta. 
Puukellon on yhä vahvemmin eriydyttävä 
Osakunnan hallinnosta: ehdotankin, 
etteivät Puukellojen tulevat päätoimittajat 
kuuluisi osakuntaneuvostoon, eivätkä 
toimituskuntalaiset ottaisi itselleen 
Osakunnan avainvirkoja.

Hiljaiset massat eivät viitsi tulla kokouksiin, 
joissa käsiteltävät asiat on sovittu etukäteen. 
Ei ole myöskään reilua, että Osakunnan 
suuntaviivoista kuulee vasta aamuyöllä SavO:
n vinnillä. Puukello on yksi niistä harvoista 
yhteyksistä, joka hiljaisilla massoilla on 
Osakunnan ytimeen. Tämä yhteydenpito 
sekä ilmapiirin jännittäminen ovat sopivia 
tehtäviä Osakunnan lehdelle.

Matti Nykänen

ps. Työ on suoritettu: suurkiitos lukijoille, 
kirjoittajille, toimituskuntalaisille ja etenkin 
toimitussihteerille viidestä edellisestä 
numerosta.
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Ystävät, osakuntatoverit,

Kevätpäiväntasaus oli vähän aikaa sitten, 
joten valoisan ajan osuus vuorokaudesta on 
pimeää aikaa suurempi seuraavan noin puoli 
vuotta. Nyt on kevät ja kesä tulee kohta. 
Kuukausi sitten oli vielä melkolailla talvi, 
kun vietettiin Osakunnan 102. vuosijuhlia 
Vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa. 
Tilaisuus oli mukavan lämminhenkinen 
ja sujui ilman kommelluksia. Suuret 
kiitokset vuosijuhlamestareillemme Kiti 
Poikoselle ja Veera Vestmanille ja muille 
järjestelyihin osallistuneille juhlimisen 
arvoisista juhlista. Ensi vuonna uudet kujeet, 
joihin valmistaudumme valitsemalla nyt 
keväällä uuden vuosijuhlamestarin sekä 
toiminnanohjaajan.

Tämän lehden teemana on Puukello 
– ei se isokokoinen helistimeltä näyttävä 
merkinantoväline, vaan tämä lehti ja sen 
historia. Kuraattorinne heittää ilmaan tukun 
Puukelloon liittyviä kysymyksiä, joihin lukija 
voi etsiä vastauksia pimeinä syysiltoina 
(joihin siis on pitkä aika) tai halutessaan 
muulloinkin, jos ei ole muuta tekemistä. 
Puukellon ensimmäinen numero ilmestyi 
1916. Kädessänne on Pieni Puukello. Kuinka 
monta kertaa lehti on lakkautettu ja perustettu 
uudestaan tässä välissä, ja mikä on pisin 

yhtenäinen julkaisukausi? Minä vuonna alkoi 
lehdestä nykyisin tuttu teemanumerolinja ja 
kuinka monta kertaa tänä aikana teemana on 
ollut raja? Mikä on ensimmäinen tietokonetta 
ja taitto-ohjelmaa käyttämällä tehty lehti? 
Milloin toimitussihteerin virka perustettiin? 
Onko Puukello muutakin kuin “opiskelijat 
tekevät opiskelijajärjestölehteä opiskelijoille”? 
Ja, mikä on ollut Puukellon yhteiskunnallisesti 
vaikuttavin artikkeli? Kahteen jälkimmäiseen 
kysymykseen ei taida olla objektiivista 
vastausta, mutta tarkoitukseni oli herätellä 
osakuntalaisia miettimään Puukellon 
merkitystä. Tuskin kukaan kuitenkaan on eri 
mieltä siitä, että Osakunta Puukellon kanssa 
on parempi kuin ilman...

Q:n pimeästä puolesta: Kuraattorinne on 
työnsä puolesta teoreettisena fyysikkona (ja 
filosofina) kiinnostunut esimerkiksi sellaisista 
perustavaa laatua olevista kysymyksistä kuin 
“mitä on olemassa” ja “mitä voidaan tietää siitä, 
mitä on olemassa”. Kyseiset kysymykset ovat 
metafysiikan olennaisia kysymyksiä. Sanalla 
“metafysiikka” on luonnontieteilijöiden 
parissa huono kaiku kaiken sen huuhaan 
johdosta, jota “metafysiikkana” on aikojen 
saatossa tehty, mutta metafysiikka voidaan 

myös ymmärtää eksaktina luonnontieteenä 





ja tietyllä tavalla fysiikan metateoriana, ja 
edellä esitetyt kysymykset liittyvät näihin 
puoliin. Herrapäivällisillä jotkut saattoivat 
kauhistua sitä, että juhlapöydässä käytiin 
näihin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin 
liittyvä väittely kuraattorinne pimeän puolen 
ja lähinnä Miikan ja Pekan välillä. Väittely taisi 
peräti liittyä illan teemaan. Jo aikoja sitten 
kyynistymään päässyt kuraattorinne pimeä 
puoli kiittää tieteenfilosofiseen väittelyyn 
osallistuneita siitä ilosta, minkä mukavassa 
hengessä tapahtuva mielenkiintoisia asioita 
koskeva väittely tuottaa. Se vähentää 
kyynistynyttä kuvitelmaa siitä, että kukaan 
ei sano mitään, kukaan ei kyseenalaista 
mitään... Illan teemaan liittyivät myös 
keskustelut yliopiston tulosohjauksesta ja 
rahanjakomallista.

Samaan hengenvetoon lausuttakoon 
kiitokset Liisankadun debatin voittaneelle 
joukkueellemme, eli Miikka Hilkkeelle, Pekka 
Torviselle ja Johanna Ursinille, kun näytitte 
“kämppäkavereillemme”, missä se kaappi 
istuu ja kenen suuhun jauhot kuuluvat. 
Osakunnan daameille kiitokset mukavissa 
merkeissä sujuneista herrapäivällisistä. Ai 
niin, koska aiemmin viittasin juhlan teemaan, 
niin mainittakoon – teemana oli horror.





Sortavala - muistojen kaupunki

Suojärven Kaipaan kylässä 
syntyneenä ja varhaislapsuuteni 
Matkaselässä asuneena oli 
Sortavala ensimmäinen mieliini jäänyt 
kaupunki. Siellä isä kävi kauppakoulun ja äiti 
synnytti pikkusiskon. Juuri ennen kouluikään 
tuloani muutimme Pohjois-Karjalaan, 
joten osakunnan alueella olen asunut aina 
opiskeluaikaan saakka.

Sodan aikana osallistuin kerran 
hiihtokilpailuun Sortavalan lähellä olevan 
Kasinhännän maastossa - siellähän oli 
kuuluisa lentoasema (-satama). 
Viestijoukkueemme 
tuli yllättäen 
toiseksi. Sil-
lä matkalla 
k i e r t e l i m m e 
S o r t a v a l a s s a , 
jossa yövyimme 
- oli rauhallinen 
asemasodan aika. 
Seuraava kerta oli 
todella ikimuistoinen. 
Vuonna 1985 tuli 
kuluneeksi 50 vuotta 
kuuluisista Kalevalan 
riemuvuoden soitto- ja laulujuhlista. 
Yllättäen olivat Joensuun laulujuhlien 
järjestäjät saaneet luvan tehdä juhlamatkan 
Sortavalaan. Siitä seuraavassa:

Lukuisia vaunuja käsittävä erikoisjuna 
teki matkan - osallistujia oli satamäärin. 
Koko ajan meitä suosi lähes helteinen sää. 
Passimuodollisuudet olivat olemattomat. 

Heti rajan 
ylityksen jälkeen 
oli ulko-ovilla 
innokkaita valo-
kuvaajia ikuis-

tamassa ohivilahtelevia entisiä kotikontuja. 
 Kun saavuimme Sortavalan asemalle, 
oli vastassa kansallispukuista väkeä ja 
musiikkia. Neitoset tarjosivat ikivanhan 
perinteen mukaan vieraille leipää ja suolaa. 
Eräs meistä ei tuntenut traditiota, vaan otti 
koko tarjottimen leipineen ja suoloineen. Hän 
käveli eteenpäin tytön jäädessä hämillään 

ihmettelemään, mutta 
tyttö sai lopulta 
tarjottimensa takaisin 
- tilanne oli todella 
nolo. 
 Varsinaiseen 
k a u p u n k i i n 
s a a t o i m m e 
tutustua ennen 

laulujuhlakentälle 
menoa. Katujen varsilla oli 

vierivieressä maaseudultakin 
saapuneita isäntiä ja etenkin 

emäntiä myymässä käsitöitä, paistoksia 
ja muistoesineitä - itse ostin pari isoa 
pitsiliinaa muutamalla markalla ja paikallisen 
suksitehtaan pienen mainossuksen. Tietenkin 
Suomen Pankin edessä olevassa puistossa 
seisova Alpo Sailon veistämä Väinämöis-
patsas tuli ikuistettua.
 Vakkosalmen muistorikkaaseen 

laulujuhlapaikkaan oli rakennettu tyylikäs 

Tähdenvälejä nuoruuden ajoilta

Seniorin palsta

Vakkosalmen laulujuhla v. 1984

Uolevia Lassander alias Ötö - 83 v.





laululava, ja yleisölle oli rakennettu valtava 
määrä penkkirivejä. Penkit täyttyivät ja 
loput istuivat rinteessä kivillä ja mättäillä. 
Värikkäissä kansallispuvuissa esiintyi ryhmä 
toisensa jälkeen ja kuoroja oli myös muualta 
ulkomailta. Se oli todella 
mieliinjäävä matka.

Osakunnan “äiti” - Mari

Osakunnan laulunjohtaja iski 
kirveensä kiveen! Ikuisesti 
on mielessä kun illanvieton 
yhteydessä laulunjohtaja heilutti 
innokkaasti ystävyyskorporaatio-
ltamme Tartosta saatua miekkaa 
ja paukutti välillä pöytää kun oli 
aika kiljaista “Cantus ex est!”. 
Seuraava laulu: “Kenraalimme 
ei oo enää Bootti, emme enää 
kuule hänen käskyjään. Bootti 
on suuri idiootti .. jne.” - ja tahtia lyötiin 
pöytään. Samassa avautui salin ovi ja sisään 
ryntäsi kasvot ilmeisesti raivosta punaisena 
osakunnan Mari kädessään ison kattilan 
kansi, paiskasi sen pöytään ja huusi: “tällä voi 
paremmin rummuttaa!” 
 Kyllä joukko hiljeni ja nolostui - 
muistimme vasta silloin, että Mari oli harras 
pelastusarmeijalainen, ja tuo pilkkalaulu 
luokkasi häntä varmasti sydänjuuria myöten. 
Pian Mari kuitenkin antoi meille “penskoille” 
anteeksi. Tuo laulunjohtaja oli Ötö Lassander 
-niminen suupaltti.

Mieskuorokärpäsen puremia ja 
viihdytyskiertuelaisia

Osakuntaan tuli sodan jälkeen suuri määrä 
opiskelijoita - osa oli ollut kirjoilla jo ennen 
sotaa, mutta me olimme kevään 1945 
fukseja. Osakunta oli heti toinen kotimme, 
ja jo senioreittemme kanssa vietetyissä 
hetkissä huomasimme, että musiikki, 
etenkin kuorolaulu omasi pitkät perinteet. 
Senioreilla oli 1920-luvulta peräisin oleva 
kvartetti, joka aina vain jatkoi. Porvoolainen 
voimistelunopettaja Tuomo Heikura, 

varatuomari Rainer Veisterä (KOP), 
Yleisradion pääjohtaja Jalmari Vakio ja 
“vävypoika” Yrjö Vuorjoki (puoliso oli 
karjalainen) muodostivat kvartetin, jonka 
nimi oli “Seniorien seniilit sydämet”. Kyllä 

me heitä ihailimme! 
 Kun joukossamme oli lakimieheksi 
lukeva Pentti Keinonen - hallitsi kuorolaulun 
ja pianonsoiton salat - sekä lukuisa määrä 
jo koulussa tai rintamaoloissa laulun 
aloittaneita, perustettiin kuoro. Mutta 
mikä nimeksi? Ensin oli vaihtoehtona 
“Väinämöinen” - tuo laulaja ijänikuinen, 
mutta arveltiin nimen olevan liian kerskaileva 
ja päädyttiin toiseen äärimmäisyyteen - sen 
suohon lauletun sankarin mukaisesti tuli 
nimeksi “Joukahaiset”. Taisi kummisetänä 
olla Ukko Rummukainen - oikea yleisnero 
monen monella saralla - ja Pentti oli heti 
itseoikeutettu johtajamme.

Varsin moni meni pian YL:n riveihin, ja 
lopulta minäkin sinne pääsin. “Joukahaiset” 
oli jo muutaman kymmenen laulajan 
ryhmä ja kuorolle oli osakunnassa paljon 
käyttöä. Osallistuimme kerran akateemiseen 
kulttuurikilpailuunkin - mutta esityksemme 
meni täysin penkin alle. Pian muodostui 
pysyvä ryhmä - kvartetti, joka esiintyi 
osakunnan monissa tilaisuuksissa, mutta 
maksua vastaan myös muualla varsin monta 

vuotta. Siihen kuuluivat Leo “Lesi” Remes, 

Joukahaiset vuosijuhlassa v. 1947





Ötö Lassander järjesti kiertueen Pohjois-Karjalaan kesällä 1947. Puukello 
julkaisi Ötön kiertuekertomuksen kolmessa perättäisessä numerossa. Toimitus tekee 
aikamatkan Puukellon 3/1947 lehdille - ote Ötön jutusta “Karjalan-kiertue viime kesänä - Etkö 
millään joutaisi...” (Puukello 3/1947):

Veijo A. Saloheimo, Uolevi “Ötö” Lassander ja 
Jouko “Josse” Jormakka. 

Tuo kvartetti oli “kohtalokkaalla” kesäkiertueella 
Pohjois-Karjalassa 1947. Kolilla ollessame 
saimme ryhmällemme nimen “Qvartetto di 
Koli”. Viides “mies” oli Hannu Härmälä, joka 
piti puheet. Heikompaa sukupolvea edustivat 
Taimi “Take” Nuutinen, sittemmin Remes 
(lausunta”, Irene Inari, sittemmin Turunen 
(yksinlaulu), Sylvia Paukku (säestykset), Kerttu 
Paronen, sittemmin Lassander (kantele) sekä 

Leena Järnefelt (tanssi ja voimistelu).

Vielä vuosienkin jälkeen muistuu mieleeni hetket 
Kolin “Peikkopurolla”, Mätäsvaaran kaivoksella ja 
monen monet muut elämysrikkaat paikat, mutta 
tietäen toimituksen vaikeudet saada lehteen 
mahtumaan edes muutama tarina tuolta 60 
vuoden takaa, päätän tähän.

Quartetto 
di Koli 
v. 1948-49
vas: Ötö, Josse, 
Lesi, Veijo A

Ötö Lassander halusi panna vahingon kiertämään ja saattaa erään 
ystävänsä samaan pulaan kuin hänet aiemmin: seuraavan seniorin palstan 
kirjoittajaksi on haastettu entinen kuraattori Aulis Lintunen.

...
 Kontiolahdella taas illalla saimme 
kokea maalaisväen hitauden ja näytelmän 
ensi-illan kauhut. Kuiskaaja putosi kärriltä 
parin repliikin jälkeen, sillä jokainen haasteli 
omiaan. Josselta putosivat viikset kahvikuppiin. 
Leena tuli kädet sojossa sisään sanoen: 
“Maisteri tahtoi teetä”, mutta oli unohtanut 
tarjottimen astioineen kulissien taakse. Kyllä 
meitä nauratti, mutta yleisö ei huomannut 
mitään. Sittemmin Jossen viikset takertuivat 
kiinni niin lujasti, että ne oli liuoitettava irti 
eetterillä, jota saimme parantolasta pullollisen. 
Josse olikin loppukiertueen illat “pienessä”, 
nuuhkittuaan aikansa eetteriä.

 3/6 odotimme junaa Kaltimolle 
lähteäksemme ja kun oli kylmä, leikimme 
“viimeinen pari uunista ulos”-leikkiä. 
Herättihän se huomiota ja siksi se olikin 
lopetettava. - Kaltimossa jatkui entisellä 
vauhdilla: vierailut seniorien luona - koskien ja 
kanavien ihailu - matka hinaajalla kanavissa - 
illanvietto täydessä Vallisärkän talossa ja paluu 
yöllä majoituspaikkoihin. Osakunnan entinen 
sihteeri, nimismies Eero Lehikoinen avusti ja 
ohjaili koko ajan. Kiitos hänelle siitä.
 Ja aamulla jatkoimme taas edelleen - 
määränpäänä Lieksa.
  

Quartetto di 

Koli v. 1947



Osakunnan sielut

Annika Jaatinen

Olavi Dannenbergista tuli osakuntamme 
kuraattori viime vuonna. Vanhemmat 
osakuntalaiset tuntevat hänet jo lukuisista 
aiemmista tehtävistä, muun muassa 
talousvaliokunnan puheenjohtajana. Olavi on 
32-vuotias ja asuu Helsingissä. Hän kirjoitti 
ylioppilaaksi vuonna 1994 ja liittyi osakuntaan 
seuraavana vuonna. Mitä kuraattorillemme 
kuuluu nyt?

- Kadetti vastaisi tähän, 
että kuolla kuuluu. 
No, ei kai mitään 
i h m e e m p i ä . 
Väsyttää, Olavi 
huokaa. Hän 
kertoo olevansa 

tällä hetkellä 
p i e n e n 

lapsen koti-isä. Olavia työllistää myös tekeillä 
oleva väitöskirja.
- Olen teoreettisen fysiikan tutkija, joka 
yrittää selittää maailmankaikkeutta ja antaa 
siitä muutaman esimerkin. Akateemiseen 
maailmaan tulleen tulosajattelun aiheuttama 
byrokratia ja tutkimuksen laatukriteerien 
laskeminen on tehnyt minut kyyniseksi, Olavi 
hymähtää. 
Hän ihmettelee, kuinka määrästä on tullut 
laatua tärkeämpää tutkimuksessa. 
- On kumma, kuinka pitkäjänteistä ja 
korkeatasoista tutkimusta pitäisi tehdä 
pätkärahoituksella. Valtion leipä on kapea ja 
viipaloitu, Olavi puuskahtaa.
Olavi kertoo väitöspäivämääränsä 
sopimisen riippuvan tällä hetkellä yhden 
artikkelin julkaisemisesta. Väitöskirjan 
valmistuminen on kestänyt hänen mukaansa 
kauan teoreettisen fyysikon tekemäksi, 

yli kuusi vuotta. Hidastavia tekijöitä 
ovat olleet perheenlisäys, se, että 

kukaan ei ihmeemmin tiedä hänen 
tutkimusalastaan mitään (Olavi on 
aika omillaan tutkimusta tehdessä) 
ja lisäksi rahoitusongelmat. 
- Tästä syystä jäin vuosi sitten kotiin 
hoitamaan lasta ja viimeistelemään 

väitöskirjaa, Olavi sanoo.

Viisaus elämän tarkoituksena

Kuten viime lehtemme 
haastateltu Maiju Suhonen, 
Olavikin on löytänyt siippansa 



Tällä kertaa pääsemme tonkimaan Karjalaisen Osakunnan kuraattorin Olavi Dannenbergin 
sielunelämää. Käy ilmi, että kuraattorimme jatko-opiskelee teoreettista fysiikkaa ja hoitaa 
vuoden ikäistä Leo-poikaa kotona. Hän on myös diktaattori – osakunnassamme.





voi vaikuttaa. 
- Sanoisin, että olen lähinnä juureton. 
Identiteettini on kylmän matemaattis-
looginen karjalainen, Olavi hymähtää.

Osakunnan oma diktaattori

Olavi on viihtynyt Karjalaisessa Osakunnassa 
yli kymmenen vuotta. Hän on ollut 
monessa mukana ja erilaisia virkoja on 
ilmaantunut osakuntauran varrelle. Olavi on 
toiminut apuisäntänä, isäntänä, emäntänä, 
talousvaliokunnan puheenjohtajana ja – 
yllätys, yllätys – Puukellon päätoimittajana.
- Parasta osakunnassa on monilta eri 
opiskelualoilta tuleva jäsenistö, Olavi sanoo.
Kuraattori uskaltautuu myös hieman 
moittimaan osakuntaamme. Hän 
kummastelee osakuntamme tapaa ideoida ja 
suunnitella asioita alustavasti todella hyvin, 
mutta koneen hyytymistä käytännön toimiin 
ryhtyessä. 
- Käytännössä mitään ei tule tehdyksi tai 
lopputulos on hätäisesti tehty. Käsittääkseni 
näin on ollut jo kauan. Onneksi aina silloin 
tällöin tämä hätäisesti tehty on ulkopuolisten 
mielestä loistava aikaansaannos, Olavi 
naurahtaa.
Kuraattori on monesti osakunnassa se, joka 
pistää nuorempiin toimijoihin vauhtia ja 
suitsii osakunnan toimintaa. Millaista on 
sitten olla Karjalaisen osakunnan kuraattori?
- Kuraattoriksi päätyy monesti sellainen 
vanhempi henkilö, joka ei vielä halua 
irrottautua osakunnasta tai haluaa hetken 
senioriuden jälkeen palata katsomaan menoa 
osakunnassa, Olavi miettii. 
Hän arvelee kuraattorin virkaan pätevän sama 
kuin muihinkin luottamustehtäviin: homma 
on antoisa, mutta joskus raskas. 
- Raskaus johtuu paljolti siitä, että osakunta 
on kuraattorivetoinen diktatuuri, jossa 
pahimmillaan mitään ei tapahdu ilman, että 
asia kiertää kuraattorin kautta, Olavi sanoo. 
Hetkinen, diktaattori?!
- Vaikka puhuessa saatan viitatakin itseeni 
diktaattorina, niin teen sen parodioidakseni 

tilannetta - en halua olla diktaattori, vaan 

osakunnalta.
- Tapasin vaimoni Annan osakunnalla. Häitä 
vietettiin talvipäivänseisauksena 2002. 
Dannenbergien perheeseen ilmaantui uusi 
jäsen reilu vuosi sitten, kun pippurinen Leo-
poika syntyi. Lisäksi Dannenbergeillä asustaa 
kaksi karvaista otusta, chinchillat Anatoli ja 
Chili.
Pieni Leo vaatii paljon äidin ja isän huomiota 
kotona. Mitä muuta kuraattorimme Olavi 
harrastaa kuin poikansa kanssa puuhailua?
- Lähinnä sellaista, mikä vaatii ajattelua ja 
loogista päättelyä. Nuorena minusta piti 
tulla shakkiammattilainen, mutta valmentaja 
puhui ympäri hankkimaan oikean elämän, 
Olavi naurahtaa. 
Hän kertoo yleensäkin pitävänsä 
kompleksisista strategiapeleistä.
- Vuosia sitten harrastin vielä aktiivisesti 
pistooliammuntaa, mutta se on jäänyt nyt 
vähälle ajan- ja viitsimisen puutteen takia. 
Luin myös aikoinaan paljon, mutta kun 
lukemisesta tuli oleellinen osa ammattia 
(tutkija), niin vapaa-ajalla sekin on jäänyt, 
Olavi kertoo muista harrastuksistaan.
Kun kysyn Olavilta elämän tarkoitusta, hän 
miettii tovin.
- Eli siis elämän tarkoitus vai merkityksen 
antaja? Johdonmukaisena tieteenharjoittajana 
en voi olla kuin sitä mieltä, että objektiivisesti 
ajateltuna elämällä ei ole tarkoitusta, hän 
toteaa. 
Elämän tarkoitus on Olavin mielestä vain 
subjektiivinen asia, joka liittyy siihen, minkä 
kokee mielekkääksi itselleen - ei mikään ulkoa 
annettu absoluuttinen sääntö siitä, millainen 
on hyvä elämä ja mikä siinä on tärkeää. 
- Minulle henkilökohtaisesti tärkeintä on 
viisaus ja pyrkimys objektiiviseen totuuteen, 
Olavi tiivistää.
Olavi ei ole syntyjään pohjoiskarjalainen, 
mutta kuuluu silti Karjalaiseen osakuntaan. 
Onko omilla juurilla merkitystä hänelle?
- En osaa sanoa. Onko minulla juuria? Olavi 
pohtii. 
Hän kokee juuret ja identiteetin kahdeksi eri 
asiaksi. Ihminen rakentaa itse identiteettiään, 
mutta juuret ovat se lähtökohta, johon ei





toivon hajautetumpaa hallintomallia, Olavi 
naurahtaa. 

Pala Puukellon historiasta

Puukellon syntymäpäivänumeron kunniaksi 
kuraattoriltamme täytynee kysyä jotain 
lehteen liittyvää. Olavi onkin oiva haastateltava 
tässä suhteessa, onhan hän itsekin toiminut 
Puukellon päätoimittajana.
- Olin Puukellon päätoimittaja vuosina 1997 
ja 1998, aikana, jolloin lehdellä ei ollut vielä 
toimitussihteeriä, Olavi kertoo.
Myös Olavin vaimo Anna on ollut 
myöhemmin, vuonna 2001, Puukellon 
päätoimittaja. Dannenbergit ovat siis 
vaikuttaneet osakunnan lehden tekoon aika 
lailla.
Olavi muistaa erään hauskan tapahtuman 
päätoimittajakausiltaan.
- Koska päätoimittaja oli käytännössä 
myös toimitussihteeri, Puukellon paino-
originaaleilla oli taipumuksena päätyä 
Limeksen painoon myöhässä, mistä sitten 
puolin ja toisin heitettiin herjaa. Toiseksi 
viimeinen Puukelloni myöhästyi vain 5 
minuuttia. Syynä oli se, että tähtitieteen 
laitoksella kuvattiin elokuvaa Historiaa 
tehdään öisin. Kuvausryhmä oli katkaissut 
valokaapelin, jonka takia laitoksen 
koneet menettivät yhteyden yliopiston 
runkoverkkoon. Säilytin Puukellon tiedostoja 
tähtitieteen laitoksen servereillä, koska vain 
siellä minulle oli osoitettuna riittävästi 
levytilaa. No, tuona päivänä puukellotiedoston 
kaivaminen ei ollut ihan helppoa ja vaati 
paikan päällä käynnin lisäksi taitoni ylittävää 
Linux-osaamista. Sanoin muutaman 
valitun sanan kuvausryhmälle. Limeksen 
henkilökunnalla oli hauskaa, kun kerroin 
soveliasta sarkasmia käyttäen siitä, kuinka 
elokuvan kuvausryhmän syytä oli suunnaton 
viiden minuutin myöhästyminen. Ei oikein 
naurattanut silloin, mutta seuraavana 
päivänä jo melkein, Olavi muistelee pilke 
silmäkulmassa.
Onko kuraattorillamme jotain erityistä 
suhdetta Puukelloon, kerta hän on ollut sen 

päätoimittajana?
- Minusta on hyvä, että Puukello on vielä 
hengissä. Siis Pieni Puukello, jota edelsi 
monta yritelmää perustettuja ja lakkautettuja 
Puukelloja, Olavi naurahtaa. 
Hän näkisi tulevaisuudessa mielellään Pienen 
Puukellon sivuilla pikkuilmoituksen siitä, että 
snelmannilainen ajatus valtion ja kirkon, ja 
yliopiston ja kirkon, täydellisestä toisistaan 
erottamisesta on viety päätökseen sekä siitä, 
että kansa ja päättäjät kannattivat asiaa 
sivistyneesti. 
- Tämä uutinen herättäisi suurta riemua 
kyyniseksi päässeessä kohtapuoliin 
vanhemmanpuoleisessa tieteenharjoittajassa 
sisälläni, mutta taitaa mennä kategorian 
“toiveet” alle, Olavi nauraa ja lisää.
- No, jos aluksi tyytyisi aihetta laajasti 
käsittelevään artikkelisarjaan...
Lopuksi Olavilla on omalaatuisia terveisiä 
osakuntalaisille.
- Muistakaa, ettette voi maalata elektronia 
punaiseksi.
Ei siis kannata mennä uhmaamaan fysiikan 
lakeja, vaikka osakuntatoiminnassa niin 
toivosi joskus pystyvänsä tekemään.



1916–1919 - Puukello, iltajuhlien pamfletti

Puukellon ensinumero ilmestyi vuoden 
1916 pikkujouluksi. Lehden levikki oli yksi 
kappale, se oli kirjoitettu kirjoituskoneella ja 
kuvitettu käsin. Lehteä luettiin iltajuhlissa 
ja Osakunnan kokouksissa. Paavo Suonisen 
mukaan Puukelloa julkaistiin vuoteen 
1919 saakka, jonka jälkeen lehti uinahti 
kolmeksikymmeneksi vuodeksi (4/1956). 
Puukellon ensinumero esiteltiin tarkemmin 
edellisessä numerossa, joka on saatavilla mm. 
osakunnan nettisivuilla (ko.osakunta.fi).

Harmikseni minun täytyy todeta, ettei 
muita vuosien 1916–19 Puukelloja löytynyt 
Kansalliskirjastosta. Jos jollakulla on tietoa, 
mistä alkuperäisiä lehtiä voisi löytyä, olisin 
kiinnostunut johtolangoista. 

1946–1970 - Puukellon levikki laajenee

Vuonna 1946 Puukello herätettiin 
jälleen henkiin: lehti alkoi ilmestyä ensin 
monistettuna ja heti seuraavana vuonna 
painettuna. Toimituskunnassa istuivat mm. 
Arno Linnoila, Kirsti Hokkanen, Heikki 
A. Reenpää, Soile Wahlström, Juha Toro 
sekä Toini Hartikainen. Tammikuun 1947 
kokouksessa päätettiin Osakunnan lehden 

nimenä pitää Puukello (muita ehdotuksia: 
Vox Civium ja Koju).
 Taloudellisten vaikeuksien ja 
juttujen puutteen myötä alkutaival lopahti 
vuoteen 1949, jolloin toimitussihteeriksi 
itseään tituleeraava Soile Wahlström 
erosi: “Osakuntalehdenhän tehtävänä on 
- toimituksen käsityksen mukaan - toimia 
vapaana forumina lähinnä osakunnan oman 
piirin aatteiden ajatusten ja tapahtumien 
julkituomiselle. Kun nyt kumminkin on 
osoittautunut, että tällaista forumia ei 
Osakuntamme kaipaa ts. Karjalainen Osakunta 
ei kykene ylläpitämään omaa julkaisua (pari 
kolme älynkynttilää ei pysty kirkastamaan 
yleistä pimeyttä) ehdottaa allekirjoittanut, 
että Puukellon julkaiseminen toistaiseksi 
lopetettaisiin.” (erokirje 31.1.1949)

Neljä vuotta kului, kun Puukello seuraavan 
kerran toimitettiin (monistettuna) 
osakuntalaisten iloksi - oli siis vuosi 1953 
ja päätoimittajana toimi Pekka Palletvuori. 
Tästä alkoi Puukellon vakiintuminen 
osakuntalehdeksi osakuntalehtien joukkoon. 
Seuraavassa sukellus 1940–50-luvun 
Puukellojen pariin, sekä kuulumiset kahdelta 
1950–60-luvun taitteen päätoimittajalta: 
Miia Seppänen, Paavo Suoninen ja Sirkka 
Hollmén, olkaa hyvät:
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Kuitenkin, 1950-luvun toimintasuunnitelmia 
seuratessa tulee esille valtava toimeliaisuus: 

kun vuoden ensimmäisessä 
numerossa pohditaan oman 
talon rakentamista, toisessa 
numerossa todetaan talon 
suunnitelmien olevan jo 
kovassa vauhdissa. 

Varhaisen toimituskunnan 
tyylilinjaus oli päätynyt 
h u u m o r i v o i t t o i s e e n 
kerrontaan. Ytimekkääksi 
linjaus oli muotoutunut 

luultavasti perinteen 
vuoksi, jolloin lehteä 
luettiin ääneen 
k o k o u k s i s s a . 
Ajanhengelle sopivaa 
oli, ettei huumori 
ollut säädytöntä vaan 
sanataitein verhoiltua. 
Yhtäkaikki, juorut 
juopottelusta ja Oy-
Ab:n merkityksestä 

ylioppilaan elämässä sekä romansseista 
ovat erittäin mehukasta luettavaa nyky-
ylioppilaallekin. Mihinpä kuitenkaan 
ylioppilailta asiattomuus katoaisi, kiitos ettei 
katoa. Jopa näytelmäkerhokin pohti olisiko 
sopivaa kielenkäyttöä sanoa näytelmän 
tekstiä: ”linnut saavat kakkia kaikkialle”. 
Ehkäpä nykylehtemmekin tulisi vaalia naurua 
ja iloa tuottavia juttuja joidenkin takavuosien 
huumoriltaan yli- ja aliampuvien numeroiden 
jälkeen. Emmehän me nykyiset osakuntalaiset 
ole vakavampia kuin ylioppilaat tuolloin 
sodan jälkeen, emmehän?

Sotien jälkeen Karjalaisen osakunnan lehti ei 
vielä ollut Pieni, vaan pelkästään Puukello. 
Ajanjaksoa kuvastaa Puukellon 
lehdillä aatteellisen ja poliittisen 
ylioppilasajattelun voimakkuus. 
Osakunnan jäsenmäärä hipoi 
500-600:a. Jutuista huokuu 
uusia ideoita ja toiveita mm. 
omasta osakuntatalosta ja 
mainostarkoituksiin tehtävästä 
värielokuvasta Pohjois-Karjalasta. 
Toisaalta huolta kannettiin 
maakunnan tilanteesta, kuten 
jälleenrakentamisen hitaudesta 
Pohjois-Karjalassa verrattuna 
muun Suomen tilanteeseen. Aivan 
kuin tänäpäivänäkin, 
jo tuolloin 
Puukellossa ruodittiin 
osakuntato iminnan 
merkitystä ”nyky-
ylioppilaiden tarpeita” 
ajatellen ja uneliasta 
k o k o u s t a m i s t a . 
Ikivanhat ongelmat 
o s a k u n t a k o k o u s t e n 
p a s s i i v i s u u d e s t a , 
opposition puutteesta ja johdon itsevaltiaasta 
elitismistä puhuttivat jo 1950-luvulla. 
Tupakansavuisissa kokouksissa nuokuttiin 
tai kahnattiin kerhorahoista. Mihinpä nämä 
ryhmätoiminnan lait häviäisivät? Lehdessä 
kuitenkin tarjotaan selkeitä suuntaviivoja 
hallintotavoiksi, vaikkakin todeten, että 
“osakuntaan on usein toivottu vireätä 
oppositiota, mutta valitettavasti sellaista 
ei ole saatu aikaan”. Ymmärrämmehän, 
että yksipuolinen konsensus johtunee 
liian harvoista aktiivisesti päättävistä. 
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Puukello vuosina 1947-1959

Miia Seppänen

”Wer soll das bezahlen” 
muistellaan Münsterin 
kesäyliopiston tapahtumia, 
mm. professorin boogie-
woogie-tanssia vanhan 
kukkaruukun kanssa ja illallista, 
jossa  saksalaiset hehkuttivat 
yhtä ainoaa tuntemaansa 
suomalaista sanaa (perkele). 
Sanan vahvaa artikulaatiota 
ihasteli samainen professori.
Puukello 1/1954





 Vanhoista Puukelloista huokuu 
karjalaiseen heimoon kuulumisen tunne ja 
hehkutus. Lehdillä paistaa vastuuntunnon 
kohottaminen karjalaista heimoa kohtaan 
erityisesti siirtokarjalaisuuden erityisroolin 
vuoksi. Kotiseututyö oli aktiivista erilaisten 
tempausten, kotiseutututkimusretkien, 
kesäkiertueiden ja viihdytystilaisuuksien 
kera. Evakkomatkalaisten kokemuksista 
tehtiin kirjoituskilpailukin. Rajantakaisten 
kotikuntien kuvauksia historiallisten 
valokuvien kera oli useammassa 
lehdessä. Karjalaisuuteen 
kuului laulu, aina ja kaikkialla. 
Yhteislaululla oli erittäin 
suuri merkitys osana jokaista 
kokoontumista, ei vain juhlissa. 
Milloin olivat yhteislaulut 
jääneet vaisuiksi, tuli siitä 
päivittelyä lehden sivuille. 
Vaikuttaa siltä, että tanssin rytkymistä 
ja savikiekkojen huudatusta 
h a r r a s t e t t i i n 
o s a k u n t a t i l o i s s a 
nykyistä enemmän 
silläkin seurauksella, 
että erään savikiekon 
kohtalo oli murtua kahtia 
isännän käsissä. Kulttuurin 
harrastuneisuutta yleisesti 
painotettiin jopa niinkin 
paljon, että osakunnalle 
oli 1958 saatu Tauno P a l o 
esittämään kuuluisa monologinäytelmä.   

 Nykyisestä Puukellosta harvemmin 
tavataan runoutta (lukuunottamatta 
harvojen romanssinnälkäisten reppanoiden 
haaveiluja). Runous oli kuitenkin erittäin 
ahkerasti viljelty kirjallisuuden laji 
vanhoissa Puukelloissa. Runoudella oli myös 
vappuinen sävy - erityisesti nimimerkki 
Paitaressun ainaisiin ”tiluliluleihin” päättyviä 
runopätkelmiä saatiin nauttia useassa 
numerossa. Miltei joka numerossa on myös 

vakavasti otettava juhlapuhe, esitelmä tai 
kannanotto arvohenkilöltä tai seniorilta. 
Näitä olisi mukava saada myös nykyiseen 
osakuntalehteen.

 Melkein sain déjà vu:n lukiessani 
noita iänikuisia ongelmia osakunnan 
merkittävyydestä. Kuin eilen olisi kirjoitettu 
valitukset osakunnan aatteellisesta 
uneliaisuudesta ja kokousten tai juhlien tai 
ylipäänsä osallistumisen vähäisestä suosiosta. 

En voi olla nauramatta lukiessani 
Kiukkuisen miehen palstaa 
eli Mörkki monologia 

Puukellossa vuodelta 
1947, jossa hyh-hytellään 

tapaus Joensuuta. Juttu 
alkaa pahaenteisesti sanoin: 

”Tällä menolla saadaan tuskin 
itkijöitä Karjalaisen osakunnan 

haudalle.” Muistanpa tapauksen 
omaltakin kv-virkailijakaudelta, 
jolloin ”hauskan osakunnan 
järjestämän saunaillan” lauteilla 
Eestin vieraiden kanssa 
istui peräti neljä ihmistä (2 
vierasta, 1 osakuntalainen, 
1 ulkopuolinen). Noh, 
tikulla silmään ja vähän 
risuja takapuoleenkin. 

Vanhojen Puukellojen perusteella 
kuitenkin kerhojen, vauhdikkaiden 

tapahtumien ja ideoiden määrä tuntuu 
hurjalta. Oli Upseerikerho, naistenkerho, 
näytelmä-, musiikki-, kotiseutu-, juristi- ja 
keskustelukerho, Kannunvalajat ja Joukahaiset. 
Samoin ideoiden toteuttamistarmo, 
kuten edellä osakuntatalon rakentamisen 
yhteydessä voitiin todeta, oli kova. Uusien 
fuksien lukumäärä vuosittain lähenteli sataa 
ja enemmänkin henkeä. 

 Puukellon omassa historiassa oli 
ylhöjä ja alhoja lehden siirtyessä tilapäisesti 
konekirjoitus- ja monistusversioon. 

Nimimerkki 
paitaressu: 

”Helsingissä joki Vantaa 

– kuljettaapi roskaa, lantaa 

– raanavesi likainen – 
juoma mielenvikaisen – 

viisas juo, mit’ ALKO antaa!” 

Puukello 3 /1956

”Joukahaisten suuri juhlapäivä 

27.11.1955” kertoo maailman 

parhaan akateemisen karjalaisen 

mieskuoron 10-vuotisjuhlista sanoin: 

”Kuoro ei todellakaan ole alimmalla 

niistä portaista, jotka johtavat 

kuorotaiteen huipulle. Tosin portaita 

kyllä vielä on muutama jäljelläkin.” 

Puukello 1 /1956
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mannaa lukea ammoisia narinanurkkia ja 
äkäisen miehen 
p u r k a u k s i a . 
Silloin yrmeys 
o s a k u n t a l a i s t e n 
keskuudessa osattiin 
pukea karjalaiselle 
sielulle omampaan 
muotoon: huumoriin. 
Asioista käytiin roimaa 
keskustelua suorin 

sanoin. Uskon, että nykyosakuntalaisilla on 
kaikki eväät laajaan, näkemykselliseen mutta 
mieliä kutkuttavaankin osakuntalehdykän 
tekemiseen. Kyllä painetulla ja levitetyllä 
sanalla voi olla valtaa, onhan sana miekkaakin 
terävämpi! Onnea 90-vuotiaalle Puukellolle 
ja pomahdelkoon se voimallisesti tulevinakin 
vuosina!

Sisältö oli  kuitenkin hulvatonta kaikessa 
lakonisuudessaankin 
sivuille tiputeltuine 
kaskuineen. Eipä 
tarvitse ihmetellä, 
että Ylioppilaslehti 
perustettiin juuri 
Karjalaisen osakunnan 
aloitteesta! Eräästä 
esitelmästä käy 
myös ilmi, että savo-
karjalaisten toimeenpaneva, kansallistunnetta 
herättävä kirjallisuuden levittely maakunnissa, 
sai aikaan erinomaisia tuloksia! Nimittäin, 
vuonna 1850 tuli kielto levittää suomenkielistä 
kansallismielistä kirjallisuutta. 

 Entisenä Pienen Puukellon 
toimituskunnan jäsenenä minusta oli 

Juhliva Puukello 1947-59

Puukellon historiaa digitoituna!
Seniori Miia Seppänen otti härkää sarvista ja digitoi ison pinon 1940–

50-lukujen Puukelloja tulevia sukupolvia varten. Osa skannatuista 
Puukelloista on laitettu nettiin, ja loput pyritään julkaisemaan sopivan 

kotisivutilan löytyessä. Pyydämme siis osakuntalaisia tutustumaan 
vanhoihin numeroihin ja lähettämään niistä palautetta sähköpostitse 

(tuleville uudistuneille Osakunnan nettisivuille on luvassa anonyymi 
yleisöpalautemahdollisuus). Olkaa hyvät:

 
http://www.mv.helsinki.fi/home/msuorant/Puukelloja/Puukellon_historiaa.html

Palaute: matti.o.nykanen@helsinki.fi TAI miia.seppanen@helsinki.fi





Puukellon päätoimittajakaudellani syksystä 
1956 kevääseen 1960 toimituskuntaan 
kuuluivat lisäkseni eri vuosina ainakin Yrjö 
Aaltonen, Kaj Chydenius, Sampo Hintikka, 
Juhani Hyvärinen, Ossi Kinnunen, Esko 
Kähkönen, Jouko Miettinen, Jyrki Mäntylä, 
Rainer Nyholm, Yrjö Saarelainen, Erkki 
Timonen ja Sirkka-Liisa Vauramo. 
     Järjestyksessä toinen toimittamistani lehdistä 
(n:o 4/1956) oli sillä erää viimeinen monisteena 
julkaistu. Se oli 40-vuotisjuhlanumero, 
lähes puolivälin etappi nyt 90-vuotiaalle 
lehdelle. Sain Puukellon kolmelta alkuajan 
toimittajalta, nimimerkeiltä Miihkali, Max 
Nix ja Korvenranta, muistelmatervehdykset 
juhlivaan lehteen. Tapasin heidät 
henkilökohtaisestikin, joten voin elävänä 
linkkinä tavallaan välittää tuulahduksen myös 
näistä alkuajan sankareista tervehdyksenä 
nykypäivän Puukellolle. Huomasin muuten, 
että meitä yhdisti sama koulutausta, olimme 
kaikki Joensuun Lyseon poikia. 
     Vietin kesälomat kotona Joensuussa, 
jonne perheemme oli joutunut evakkoon 
Sortavalasta Laatokan rannalta. 
Opiskeluvaroja hankkiakseni olin 
kesätoimittajana sanomalehti Karjalaisessa. 
Jutunteon yhteydessä tapasin nimismies 
Eero Lehikoisen (Miihkali) Enon Kaltimossa. 
Hän kertoi seuranneensa kiinnostuneena 
Puukellon vaiheita ja esitti lehden ainoaksi 
virheeksi päätoimittajan pakinan kesto-
otsikon ”Puukellon pomahduksia”. Turisteille 
tehdään matkamuistopuukelloja koivusta, ja 
ne kyllä pomahtavat. Alkuperäiset puukellot 
sen sijaan olivat Lehikoisen mukaan 
haapapuisia. Niiden aidot  äänet eivät olleet 
kolkkoja pomahduksia, vaan pehmeitä 
pomahteluja. Tottakai otsikko korjattiin 

n u m e r o s t a 
3/1957 lähtien 
m u o t o o n 
”Puukellon 

p o m a h t e l u j a ” .  
Tiemme yhtyivät vielä h ä n e n 
kuoltuaan (1960), kun Lyseo vietti 145-
vuotisjuhliaan syksyllä 2005. Luokkakokous 
pidettiin silloin Eero Lehikoisen entisessä 
vallesmannin puustellissa Kaltimossa. 
Putkat ja muut virkatilat on otettu 
matkailukäyttöön.
     Karjalaisessa oli muutamana kesänä 
työtoverina toimittaja Antti Leopold Hintikka 
(Max Nix). Hän pakinoi Karjalaisessa 
nimimerkillä Saximies eikä vanhan ajan 
herrasmiehenä suostunut opettelemaan 
konekirjoitusta. Hänelle oli varattu 
henkilökohtainen konelatoja, joka ainoana sai 
selvää jo iähtäneen miehen käsikirjoitusten 
persoonallisesta käsialasta. Hintikka kuoli 
1968.
     Kuopion piispa Eino Sormunen (Korvenranta) 
oli laaja-alainen kulttuuripersoonallisuus, 
joka osallistui usein osakunnan vuosijuhliin. 
Erityisesti jäi mieleen hänen korkeissa 
sfääreissä liikkunut vuosijuhlaesitelmänsä 
”Olevaisen äärellä” Kalevalanpäivänä 1958. 
Sain sen häneltä julkaistavaksi Puukelloon n:
o 2/1958. Sormunen kuoli 1972.
     Ensimmäinen toimittamani painettu 
Puukello oli n:o 1/1957. Se sai mieluista 
palautetta vuosijuhlassa, jossa kenraali Karl 
Lennart Oesch esitti vapaan sanan aikana 
ilonsa siitä, että osakunnassa vielä uskotaan 
Karjalan takaisinsaamiseen, kuten hän oli 

voinut lukea Puukellon pääkirjoituksesta. 
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Muutama muistuma Puukellon 
päätoimittaja-ajalta

Paavo Suoninen





tavallisen kuolevaisen pää menee pyörälle, 
kun tapaa tuollaisen satuolennon ilmielävänä 
edessään…Ei näin ollen liene ihme, jos 
en vaikka muistaisikaan loppuillan kaikkia 
tapahtumia ympärilläni. Joka tapauksessa 
illallinen oli mainio, ja loppuilta kului kuin 
siivillä kahvipöydässä ja tanssiparketilla.”
     Puukello meni myös kotiin Joensuuhun, 
ja varmaan sitä oli siellä luettukin. Niinpä 
kun seuraavana syksynä soitin kotiin ja 
kerroin aikovani kihloihin, oli äitini ainoa 
kysymys: ”Minkämaalainen se morsian on?” 
Aika suvaitsevainen asenne jo siihen aikaan; 
ei päivittelyä eikä häivääkään rasismia, vain 
ujo utelu, minkä maalainen! Hyväksyntä 
oli molemminpuolista, kun sitten joulujen 
välissä vein osakunnassa kohtaamani neidon 
kotiin näytille. Yhtä lämmin oli oma saamani 
vastaanotto kosiomatkalla Tainan vanhempien 
luona: ”Meneehän se vaimo Paavollakin!”
     ”Nyt Tainalle mattoja puistelen…”, 
vaan onpa Osakunnan ja Puukellon ajoista 
(yhteisiäkin) muistoja vaikka kuinka paljon 
- mutta taitaa lipsua jo vähän liian intiimin 
puolelle. Varmuuden vuoksi lopetan tähän 
toivottamalla vain Puukellolle ja sen kautta 
koko Osakunnalle paljon yhtä värikkäitä 
vuosia.

Liekö ollut molemminpuolista 
kohteliaisuutta, koskapa olin puuhaamassa 
hänestä osakunnan kunniajäsentä. Tosin 
hänen ansionsakin olivat painavat. Hän oli 
lähtenyt osakunnasta 1915 kesken opintojensa 
jääkärikoulutukseen Saksaan varmistamaan 
Suomen vapautumista Venäjän sortovallan 
alta. Osakunta oli järjestänyt syksyllä 
1918 kaikkien jääkäreittensä kunniaksi 
kiitosjuhlan, jossa osakunnan silloinen 
emäntä Aitanga Niskanen oli istunut 
sotilasarvoltaan korkeimman jääkärin, eli 
Oeschin vieressä. Avioliittohan siitä oli 
syntynyt jo seuraavana kesänä 1919. Sekä 
talvi- että jatkosodassa kenraali Oesch oli 
yksi Mannerheimin kunnostautuneimmista 
rintamakomentajista.
     Puukello n:o 1/1958 lienee maantieteellisesti 
laajimmalle levinnyt lehtemme. Se oli  
inspehtorimme Erkki Kivisen kirjoittamaa 
pääkirjoitusta myöten omistettu 
pakolaisuudessa Ruotsissa toimineelle 
virolaiselle ystävyyskorporaatiollemme 
Korporatio Vironialle, jonka kaikille jäsenille 
lehti lähetettiin Ruotsia ja Amerikkaa, mm. 
Venezuelaa myöten.
     Samainen lehden numero oli myös 
henkilökohtaisesti ikimuistoinen. Kerroin 
siinä mm. edellismarraskuun vierailustani 
Tukholmaan Korporatio Vironian vuosijuhlaan 
”Aastapäevään”. Ylistin kohdalleni 
juhlaillalliselle valittua pöytädaamia tähän 
tapaan: ”…haukoinpa aika tavalla henkeäni, 
kun sain Hänet daamikseni. En mahda mitään 
sille, että kirjoituskoneeni tahtoo väkisinkin 
änkyttää, kun muistelen. Mutta katsokaas´, 
tiedättehän Veenus- ja Diana-veistokset, 
tai olettehan kuulleet satujen kauniista 
prinsessoista, silloin ehkä ymmärrätte, että 
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”Tarkoituksena oli tehdä Puukellosta ei vain 
karjalaisten ylioppilaiden lehti  -  se siitä 
todella on tullut  -  vaan myöskin laajemman 
keskustelun areena, entisten osakuntalaisten, 
karjalaisen sivistyneistön lehti  -  sitä siitä ei 
ole tullut.”  - - - - -
   ”Osakuntamme seniorit kuuluvat Puukellon 
lukijakuntaan  tai ainakin lehti 
lähetetään teille, mutta teidän 
kirjoituksenne siitä puuttuvat 
ja osaltaan siksi Puukello ontuu. 
Luvalla sanoen olette oman 
panoksenne meille velkaa.”
   Näin pontevasti vetosin 
senioreihin viimeisessä 
pääkirjoituksessani joulukuussa 
1961. Enpä ole tainnut itsekään 
kehotustani noudattaa tätä 
ennen. Sen sijaan osakunta-
aikanani kynäilin ahkerasti. 
Jo fuksivuotenani kirjoittelin 
pakinan tapaisia Aapistuuran 
nimimerkillä. Tuolloinhan 
Puukello oli monistettu. 
Edeltäjäni Paavo Suonisen 
aikaan lehti muuttui painetuksi 
40 vuotta kestäneen tauon 
jälkeen. Se oli osakunnalta rohkea päätös, kun 
otetaan huomioon, että osakuntamme oli 
jäsenmäärältään pienimpiä. Samalla se kysyi 
Paavolta kanttia ottaa haaste vastaan. Vaikka 
kuuluinkin toimituskuntaan, muistan olleeni 
epäileväinen lähinnä henkisten ja erityisesti 
taloudellisten resurssien riittävyydestä. (Olin 
tuolloin Teini -lehden toimittajana siis sen 
vanhan kunnon Teiniliiton aikana.) Vuosien 
mittaan osoittautui, että olin ollut väärässä. 
Oikeastaan onnistuimme yli odotusten, 
sillä Puukello sijoittui jopa kärkipäähän 

ylioppilaslehtien kulttuurikilpailuissa.
   Kun vuonna 1960 siirryin toimittajasta ensin 
toimitussihteeriksi ja sitten päätoimittajaksi, 
halusin ensi töikseni muuttaa lehden 
ulkoasun modernimmaksi. Kansikuva 
vaihtui numeroittain ja taittoon tuli tiettyä 
väljyyttä. Kansikuvia piirsi hyvä ystäväni 

taideopiskelija Marjaana 
Lahonen, hämäläinen tosin, 
nimimerkillä muumi. Lisäksi 
käytin omia valokuviani. 
Muut toimituksen jäsenet 
olivat toimitussihteerinä 
Raili Heikura (sittemmin 
Mäkinen), toimittajina Kari 
Ruutu ja Leena Tiilikka. 
Vakituisena avustajana meillä 
oli Ilkka Kortesniemi, jonka 
velmuilla kissapiirroksilla, jo 
aikaa ennen Karvista, otimme 
kantaa päivänkohtaisiin kysy-
myksiin. Hänen Kissimau 
nimimerkkinsä parodioi 
tuon ajan tunnettua Mau 
Mau -sissiliikettä.
   Näin jälkikäteen selaillen 
vaikuttaa siltä, että 

päätoimittajakauteni Puukello jossain määrin 
irrottautui karjalaisen perinteen esittelystä 
ja suuntautui enemmän ajankohtaisiin 
kulttuurikysymyksiin. Aiheina olivat mm. 
Elokuvan mahdollisuudet (Risto Hannula), 
Otammeko vastaan uuden runon (Anna-
Maija Raittila), Vuosisatamme musiikki ja 
Mylvivät urokset tienhaarassa, mieskuorojen 
ongelmia (Kaj Chydenius), ”Ars 1961 
Helsinki ” -näyttely  (Marjaana Lahonen), 
Ortodoksisuus kuvaamataiteessa (Ina 

Colliander). Esillä olivat myös taidemaalari 
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Kannen vihreät joulukuuset 
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Tapani Raittila, kirjailijat Aune Hämäläinen, 
Seppo Lappalainen ja Jouko Puhakka. 
  Totta kai kuitenkin kerrottiin 
Karjalaisten osakuntien valtuuskunnan 
henkiinherättämisestä ja annettiin palstatilaa 
mm. väsymättömän kuraattorimme Ukko 
Rummukaisen esityksille Kalevalatalon ja 
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan 
rahaston perustamiseksi. Toki osakunnan 
kuulumiset, praasniekat, vuosijuhlat, 
kotiseuturetket ja kesäjuhlat olivat keskeisintä 
aineistoa. Ja niinhän sen piti ollakin.
   Minkä verran tämä ulkoisen ilmeen ja sisällön 
painopisteen muutos aiheutti keskustelua, 
siitä ei minulla ole tietoa. Ainakaan yhtään 
kirjallista moitetta ei toimitukselle tullut 
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Piirroksen taustana oli kyllästyminen ulkopoliittisen linjan jankuttamiseen 
joka käänteessä ja Moskovan kortin käyttö poliittisessa pelissä. (Puukello - 
joulukuu 1961)

jos ei nyt kiitostakaan. Pohjois-Karjalan 
Kirjapainon faktorit sentään kehuivat 
lehden taittoa. Varsinaisia mokiakin tietysti 
sattui ja niitä kyllä Puukellon pomahteluja -
palstalla tunnustettiinkin. Esimerkiksi kerran 
syksyn ensimmäinen Puukello postitettiin 
kevätlukukauden aikaisilla osoitteilla ja 
sattuipa niinkin, että lehti livahti painoon 
ennen kuin toimitus oli nähnyt sivuvedokset. 
Niinpä kesäjuhla-aukeamalla oli vain 
valokuvat, ei tekstiä lainkaan. No uusiksihan 
se meni.
   Kaiken kaikkiaan antoisia vuosiahan ne olivat. 
Toivon Puukellon  pomahtelujen jatkuvan ja 
kuuluvan kauas.
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Syksyllä kuusikymmentäkuusi  
ilmoittauduin Helsingin yliopiston 
Karjalaiseen osakuntaan. Ennemmin 
ehtineiden lieksalaisten tiedossa oli, että 
fuksi harrasti kirjoittelua ja oli jo muutamana 
kesänä ollut tekemässä paikallislehteä 
toimitusharjoittelijan pestillä - ilmeisesti 
minut ilmiannettiin. Puukellon 
silloinen päätoimittaja otti 
yhteyttä ja pyysi tulokasta 
toimituskuntaansa. Minähän 
suostuin.

Puukello oli tuohon 
aikaan arvokkaan oloinen, 
perinteinen osakuntalehti, 
kulttuuriin kallellaan, 
ulkoasultaan viimeistelty. 
Sellainen, jonka kehtasi tarjota senioreillekin 
tilattavaksi. Painopaperi oli hyvää laatua, 
teksti linotypellä ladottua. Sain hoitaakseni 
toimitussihteerin työt, jotka olivat ennestään 
tuttuja. Kirjapaino oli Joensuussa, ja aineistot 
kulkivat kirjeitse. Neljä numeroa vuodessa oli 
saatava aikaan, jotta posti suostui jakelemaan 
julkaisun edullisella sanomalehtitaksalla.
 Päätoimittajan toimena oli pyytää, 
anella, vaatia ja kiristää tekstiä jokaiselta, 
jota epäiltiin kirjoitustaitoiseksi. Saalis 
oli yleensä laihanlainen. Osakuntalaiset 
ilmeisesti keskittyivät opintoihinsa niin 
tiiviisti, ettei aikaa vapaamuotoiseen 
pännänpyöritykseen enää jäänyt. Omat 
kiireensä oli päätoimittajallakin, niin että 
pian oli edessä vetovastuun vaihto. Uusia 
virkailijoita valitessaan osakunnan vuosikokous 
uskoi vastuun Puukellon tulevaisuudesta 
toimituskunnan nuoremmalle jäsenelle.
 Jätin Helsingin kaupungin 

maistraattiin 
a s i a n m u k a i s e n 
ilmoituksen siitä, 
että vastasin nyt 

Puukello-nimisen julkaisun sisällöstä 
kuten painovapauslaki edellyttää, ja ryhdyin 
tuhotöihin. Lehden painomenetelmä 
muuttui offsetiksi, ladonnan hoiti 
päätoimittaja omin töppösormin 

osakunnan sähkökirjoituskoneella 
kokoushuoneen pitkän pöydän ääressä, 
otsikot liimailtiin siirtokirjasimista, kuva-
aineistoa ei rasteroitu laattalaitoksessa vaan 
leikeltiin ja liimailtiin taittoon sellaisenaan. 
Valmiit sivut lähetettiin kirjapainoon, jossa 
ne kuvattiin ja siirrettiin painopinnoille. Ja 
sitten rotaatiokone hurahti. Aikaa ja rahaa 
säästyi.
 Varmaa on, etteivät suinkaan kaikki 
riemastuneet muutoksesta, mutta sen olin 
urallani jo oppinut, että päätoimittajien 
ammattitaidon alkeisiin kuuluu kyky olla 
kuuntelematta jupinoita ja napinoita elleivät 
niitä esitä merkittävät ilmoittajat. Entisellään 
oli tekstien tarjonnan onneton vähyys, 
ei auttanut loitsu ei rukous. Onnekseni 
juttusille tuli kerran pitkä kiharatukkainen 
poika, sanoi nimekseen Kinnusen Juha ja 
kertoi harrastavansa piirtelyä ja sen sellaista. 
Juhasta Puukello sai mielestäni oivallisen 

kannentekijän ja kuvittajan.

Offsetia ja koskikahinaa
Simo Hämäläinen
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Yhteen nujakkaan Puukello sentään osallistui. 
Satuin tietämään, että silloisen Pielisjärven 
itälaidalla rajan pinnassa kuohahtelevia 
Ruunaankoskia oltiin siirtämässä 
voimayhtiöiden käyttöön, ja lupahakemus oli 
jätetty vesioikeuteen. Matkasin katsomaan 
papereita. Asiakaspalvelussa muistan 
tilanneeni komeasti kopiot lupahakemuksesta 
liitteineen. Ystävällinen valtion virkailija 
katsoi tuskin havaittavasti huvittuneena 
ja sanoi, että saattaa tulla meille turhan 
työlääksi ja teille liian kalliiksi, tavaraa kun 
on muutama mapillinen ja kartat päälle. 
Nähtäväkseni paperit kuitenkin sain.
 Puukello päätti omin päin olla jyrkästi 
sitä mieltä, että koskireitti oli säilytettävä 
luonnontilassa, ja mielipiteensä se ilmoitti 
kakistelematta. Koskien rakentamisen hyöty jää 
vähäiseksi ja valuu ties suurille voimayhtiöille, 
lehti vaahtosi. Vapaina virtaillessaan nämä 
eteläisen Suomen viimeiset kunnon kosket 
sen sijaan antava tilaisuuksia vaikkapa 
matkailun kehittämiseen, niin palstoilla 
uskallettiin ennustaa.
 Ruunaan rakennushankkeet oli 
ajateltu toteuttaa vailla julkisuutta ja ilman 
turhia parran pärinöitä, niin että suinkaan 
kaikki eivät osakunnan äkillistä uteliaisuutta 
arvostaneet. Tekeillä oli vuosikausia 
pohjustettu hyvä liiketoimi, viittä vaille 
valmis, ja nyt asiasta oli ruvettava inttelemään. 
Pohjois-Karjalan ykköslehdessä Karjalaisessa 
käynnistyi keskustelu, ja Ruunaan koskireitti 
säästyi. Olisi varmaan säästynyt, vaikkei 
osakunnan lehtiriepu olisi kirjoittanut 
halaistua sanaa, mutta on mukava kuvitella, 
että Puukellolla olisi kumminkin ollut parin 
pyörteen verran osuutta asiaan.
 Kävi sitten niin kuin monelle 
muullekin on käynyt. Valmistuminen ja 
hakeutuminen palkkatyöhön alkoi kiinnostaa 
niin, että harrastukset kärsivät. Puukellon oli 
aika saada uusi päätoimittaja. Sepä van ei 
ihan helposti onnistunutkaan. Keskusteluja 
käytiin, ja jos oikein muistan, päädyttiin 

siihen, että julkaisemisessa voidaan aivan 

Puukellon perustehtävä oli välittää 
osakuntalaisille se tieto, jota ilmestymisten 
pitkät välit eivät ehtineet kuihduttaa 
entiseksi. Tehtävä on kunniallinen, mutta 
olisi tietysti hoitunut muutenkin, esimerkiksi 
joka boksiin kolahtavan Ylioppilaslehden 
palstoilla. Keskustelua koetettiin provosoida, 
mutta vähiin jäi. Aiheita kyllä olisi ollut, 
elettiin mielenkiintoisia aikoja. (Kuten 
tietysti aina, aivan mielenkiinnotonta aikaa 
on työläs edes kuvitella.)
 Osakunnat olivat luisuneet entisistä 
mahtiasemistaan ylioppilaselämässä. 
Poliittiset opiskelijajärjestöt tarjosivat 
ääntä ja vimmaa, ja ainejärjestöt olivat 
aktivoituneet valmistelemaan kohtsillään 
tulevia suuria voittoja ylioppilaskunnan 
vaaleissa. Osakunnista oli monilla, kärjistäen 
sanottuna, sellainen käsitys, että niissä 
keskityttiin harjoittamaan muinaisia menoja, 
liehuttamaan lippuja, laskemaan seppeleitä 
ja kaihoamaan kotiseutua, jonne kumminkin 
pääsi junalla puolessa päivässä ja sai vielä 
opiskelija-alennusta. Karjalainen osakunta 
oli ehkä perinnekeskeisimpiä, useimpien 
osakuntalaisten kovin arvostamalla tavalla. 
Menot ja ajatuksenkulut olivat vakiintuneet, 
niin että siitä puolesta ei jutun juurta löytynyt. 
Ei kaavailtu karjalaisuuden modernisaatiota. 
Edes yhtään “Kannas takaisin”-juttua ei 
hellinnyt.
 Enemmän askarruttivat Pohjois-
Karjalan asiat. Itä-Suomen yliopistosta 
oli oteltu kiivaasti, ja Joensuu oli pitänyt 
puolensa. Tässä leikissä osakuntalaisiakin 
oli ollut mukana, ja uuden akateemisen 
opinahjon mahdollisuudet kiinnostivat 
monia, mutta Puukelloon ei aiheesta paljoa 
herunut.
 Politiikkaan lähtijöitä osakunnan 
valtiotieteilijöiden joukossa oli tuossa 
vaiheessa puolenkymmentä, joista 
vauhdikkaimmat ehtivät pian ministeriksi asti, 
mutta heitäkään ei Puukello kirjoituttanut. 
Se mitä sanomista oli, suunnattiin järkevästi 
kylläkin laajemmille lukijakunnille.







hyvin pitää taukoakin, väkisin lehteä ei pidä 
vääntää.
 Hetken aikaa taisin olla “Puukellon 
viimeinen päätoimittaja”. Kunnia on 
kovin kyseenalainen, mutta pakkohan se 
on tunnustaa. Ahkeroinnistani sain ensin 
osakunnan harrastusmerkin, sitten vuoden 
päästä toisen, varmaankin ainoana osakunnan 
historiasta. Tavallisestihan harrastusmerkkiä 
seuraa ansiomerkki, jos jotain. Harrastuneisuus 
siis todettiin vahvaksi, ansiot sen sijaa jäivät 
hilkun verran vajaiksi.
 Se, että Puukello on uurastuksestani 
huolimatta jälleen herännyt henkiin, 
ilahduttaa entistä päätoimittajaa suuresti. 
Menestystä lehdelle ja tekemisen iloa sen 
toimituskunnalle!

Juhliva Puukello 1981-2007

Puukellon viimeinen katse 
(Puukello 3/1970)

Osakuntalehti alkoi ilmestyä jälleen 
painettuna 1980-luvun alussa, tällä kertaa 
nimellä Pieni Puukello. Pientä Puukelloa 
ryhtyi toimittamaan tiedotussihteeri Kirsti 
Hirvonen ja toimituskunnaksi nimettiin 
tiedotustoimikunta - Pieni Puukello korvasi 
1970-luvulla monistettuna levitetyn 
osakunnan tiedotteen: “Tämän vuoden 
tiedotteesta on kaavailtu kulttuuripitoisempaa 
kuin aiemmin, tarkoitus on seurata osakunnan 
aikaisemmin julkaiseman Puukellon jälkiä.” 
(Toimintakertomus 1981)
Tämä osakuntalehden “kolmas muoto” 
on sen nykyinen muoto - vuonna 1982 
saatu ISSN-numero, 1990-luvun puolivälin 
teemasuunnittelu ja tietokoneistettu ulkoasu 
ovat muistoja tältä taipaleelta. Jälleen 
pyydän apua senioreilta tai Puukelloja 
keräileviltä Osakuntalaisilta: Pienen 
Puukellon ensinumeroa (1/1981) ei löydy 
edes Kansalliskirjastosta.

Matti Nykänen
1981–2007 - Osakunnan tiedotuslehti Pieni Puukello?

Pienen Puukellon toinen numero 
vuodelta 1981
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Pienen Puukellon suunnanhakua

Pienen Puukellon ensimmäinen päätoimittaja 
on Kirsti Hirvonen. Lehteä ryhdytään 
painamaan A5-kokoisena, ja sen tulee 
ilmestyä neljä kertaa 
vuodessa. Kirjoittajat 
käyttävät lehdestä nimeä 
“tiedote”, ja tämä onkin 
Pienen Puukellon rooli 
aina vuosikymmenen 
lopulle saakka. Lehdissä 
kerrotaan pääasiassa 
osakunnan sisäisistä asi-
oista: numerossa 2/1982 
raportoidaan mm. men-
neestä Sarvijuhlasta, 
Akateemisista kyykän 
MM-kisoista, Pietariin 
s u u n t a u t u n e e s t a 
osakuntamatkasta ja 
juristikerhon 50-vuo-
tisjuhlista. Lisäksi leh-
det sisältävät lähes poik-
keuksetta osakunnan 
virkailijaluettelon.
 1980-luvun lopulla tapahtuu pieni 
irtiotto, yritys irtautua tiedotuslehden roolista 
niin ulkoasullisesti kuin sisällöllisestikin. 
Numerossa 4/1988 varakuraattori Heikki 
Heinaro ihmettelee, kuinka Osakunnan 
suuresta vallasta huolimatta “tärkeimmät 
kysymykset käsitellään osakunnan 
kokouksessa usein ilman ainoatakaan 
pyydettyä puheenvuoroa.” Heinaro jatkaa 
myöhemmin: “Osakunnassa mikään asia 
ei saa olla pyhä ja muuttumaton siksi, että 
‘niin on aina ennenkin tehty’.” Vuoden 
1988 Puukellot rikkovat päätoimittaja Isto 

Huovisen käsissä entistä linjaa: Huovisen 
lehtien sivuilla on ruotsia, ranskaa, saksaa ja 
venäjää; postmodernia kosmopoliittisuutta. 
Ja virkailijaluettelokin häviää hetkeksi.
 Vuosien 1988 ja 1989 irtiotot näyttävät 

jäävän päätoimittajien 
ja muutamien toimi-
tuskuntalaisten yrityksiksi. 
Vuoden 1989 viimeisessä 
numerossa päätoimittaja 
Tuomas Karstila toteaa 
hieman pettyneeseen 
sävyyn, kuinka hänelle 
“ei vuoden kuluessa 
täysin selvinnyt mitä 
osakuntalaiset lehdeltään 
haluavat: osakunta-aiheita 
vai laajempia ympyröitä?” 
Tähän vastaa seuraava pää-
toimittaja Terhi Ketolainen 
pääkirjoituksessaan: “Pää-
toimittaja vaihtui vuoden 
alussa, samoin kuin lähes 
koko tiedotustoimikunta. 
Toivottavasti onnistumme 
tavoitteessamme, eli siinä 

että osakuntalaiset tuntisivat Puukellon 
entistäkin enemmän omaksi lehdekseen.” 
Lehden kelkka käännetään taas Osakunnan 
pariin, tiedottamispamfletiksi. Vuonna 1992 
puhutaan lehdestä tiedotteena, samoin 
vuonna 1993.

Ulkoasujen vuoristorataa

Ulkoasulliset muutokset ovat 1980–90-
luvulla melkoisia. Lehti painetaan neljänä 
ensimmäisenä vuotena A5-kokoiseksi, vuoden 

1985 toinen numero kasvaa A4:n

Tarkastelun alla Pienet Puukellot vv. 1981–1995
Matti Nykänen

Toverit, ylioppilaskunnan vaalit lähestyvät!





mittoihin. Aloittaessaan Kirsti Hirvonen 
julkaisee tyylikästä ja hyvin taitettua lehteä: 
Pienen Puukellon lehdillä on valokuvia ja 
fontit ovat yhtenäiset.
 Törmäkankaan A4-kokeilu johtaa 
nopeasti mieron tielle. Vaikka uusia 
kirjoitusohjeita julkaistaan, vuorottelevat 
sivuilla A5- ja A4-palstoitetut jutut (esim. 
numero 2/1985 on sotkuisessa ulkoasussaan 
karmea). Kroonisen juttujen puutteen 
myötä päätoimittaja Jukka Kyhäräinen ottaa 
kantaa ulkoasukysymykseen toteamalla, että 
“tärkeintä olisi, että kirjoittelette, muoto on 
sivuseikka.” Lehdet muistuttavat kopioituja 
monistenippuja, joissa on valokopioita 
sekalaisista lähteistä. Valokuvia käytetään yhä 
enemmän hyödyksi esim. vuoden 1987 lehdissä 
ja kahden palstan asemointi alkaa vakiintua. 
Numerossa 4/1987 iloisesti ilmoitetaankin, 
että osakunta on saanut lahjoituksena uuden 
tekstinkäsittelylaitteiston: “Laitteen nimi on 
Sperrylink ja siihen kuuluvat keskusyksikkö, 
kuvaruutunäyttö ja laatuluokan kiekko-
kirjoitin.”
 Vuosina 1988 ja 1989 nähdään 
ulkoasullisesti erikoisimmat kokeilut. 
Päätoimittajat käyttävät värikkäitä 
kansipapereita, Huovinen hyödyntää A4-
sivujen tilaa asemoimalla kuvia ja tekstiä 
1930-lukulaiseen tyyliin, ja Karstilan lehdissä 
vakiintuu yhtenäinen palstoitus ja hyvä 
tilankäyttö: 1980-luvun lopun lehdet näyttävät 
jälleen ammattimaisilta tuotoksilta, tosin 
hienoisella taiteellisella otteella siloteltuna. 
Mielenkiintoisimmat kannet nähdään nu-
meroissa 2/1988 ja 4/1989. Edellisen Pienen 
Puukellon kannet ovat täysin mustat ja 
seuraava sisäsivu punainen. Jälkimmäisessä 
on punaiselle pohjalle painettu musta 
silhuetti, joka kuvaa agitaattoria tuhatpäisen 
väkijoukon edessä.
 1990-luku avataan yhte-
näistämislinjalla myös ulkoasun suhteen 
- osakunta saa jälleen uudet ATK-
laitteet. Vuosien 1990–92 lehdet pidetään 
yksinkertaisen tyylikkäinä: tiukat palstat, 
kannessa söpö kuva, sisäsivuilla geometrisesti 
asetellut valokuvat. Pieniä viilauksia lukuun 

ottamatta lehti säilyttää tämänkaltaisen 
ulkoasun 1990-luvun puoleenväliin saakka.

Sisällöstä

Sisällöllisesti lehden funktio on siis 
osakuntaelämästä tiedottava. Myös muita 
aiheita toivotaan kovasti, ja päätoimittajat 
muistuttavat kerta toisensa jälkeen, kuinka 
‘sana on vapaa, mutta juttuja ei vaan tule’: 
Sirpa Nevalainen kertoo loppuvuodesta 
1983 kuinka “joskus tuntuu aivan sekoavan 
tuon suomalaisten (ja myös karjalaisten!) 
itsekritiikin ja itsesensuurin kanssa. 
Olemme edelleen jäyhää karvalakkikansaa. 
Valitettavasti.” Matti Törmäkangas 
kertoo pääkirjoituksessaan 3/1984 kuinka 
virkailijoiden kanssa “soitellaan sitten pari 
kertaa edestakaisin painopäivän lähestyessä 
ja: ‘eiku yrjökalervon pitäs kirjottaa juttu 
kesäretkestä’. Eipä kuulu sanaakaan 
karvaylervöltä vaikka piti taas viestin kulkea. 
Pitäkää pentele juttunne.”
 Sisällöstä voi poimia kaksi 
(Osakuntaa) jakavaa keskustelua: 
ensinnäkin työtään tekevät ikipositiiviset 
toiminnanohjaajat ja kulttuurivastaavat, 

jotka tervehtivät numerosta toiseen 
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numerossa 1/1985 jutussaan osakunnan 
kokouksista. Hän tuo esiin seikkoja kokousten 
istumajärjestyksistä ja huomauttaa kuinka 
asialistan asiat on jo etukäteen lyöty 
neuvostossa lukkoon: “Osallistumisen -
siis fyysisen- lisäksi demokratia edellyttää 
keskustelua, eri suuntia edustavien ajatusten 
vaihtoa.” Tätä ei kokouksista löydy.
 Lehden sisältö muuttuu tasa-
painoisemmaksi teema-ajattelun muo-
dostumisen myötä 1980-luvun lopulla: 
Vuoden 1989 lehdissä päätoimittaja esittelee 
ajatuksiaan, jonka ympärille lehden muutkin 
jutut löyhästi asettuvat. Ensimmäisen kerran 
teemasta mainitaan kuitenkin vasta 1990-
luvun puolivälissä: Numerossa 4/1994 osa 
jutuista on niputettu matkailu-teeman 
alle. Päätoimittaja Joel Ferrand aloittaa 
säännöllisen teema-perinteen: lehden 3/1995 
teemana ovat -yllätys yllätys- rajat, vuoden 
1995 päättää teemanumero ajasta.

Lopuksi

Nykypäivän lukijalle 1980-luvun kirjoittajat 
nostavat esiin monia kysymyksiä 
osakuntalehden roolist ja merkityksestä. Tätä 
samaa kysyy myös kuraattori Dannenberg 
omalla palstallaan. Pieni Puukello syntyi 
tiedotteeksi, mutta minkälaisia voisivat olla 
sen muut tehtävät? Halutaanko lehdelle 
koko Osakuntaa palveleva tehtävä, vai onko 
lehti innokkaiden kirjoittajien ja etenkin 
päätoimittajan temmellyskenttä?
 Ennen kaikkea silmääni tarttui lehden 
sivuilla vallitsevat “kaksi keskustelua”, joissa 
toista ylläpitävät innokkaat virkailijat ja toista 
realistit päätoimittajat: kuinka virkailijat 
voivat ylistää innokkaita osakuntalaisia, 
kun kokouksissa vaietaan ja Puukellon sivut 
ammottavat tyhjyyttään. Tuntuu siltä, että 
virkailijoiden tehtävään kuuluu todistella, 
kuinka mukavaa ja vauhdikasta osakunnan 
toiminta on - eräänlainen hiljainen sopimus, 
hyvän virkailijan merkki. Ja ehkä samalla 
tavalla hyvän päätoimittajan kuuluu vain 
tiedottaa.

“uusien kujeiden merkeissä”. Numerosta 
3/1987: “Osakuntasyksy on jälleen pärähtänyt 
käyntiin, ja mielestäni varsin lupaavasti. 
Syyssateista huolimatta lämpöinen ja 
tarmokas ilmapiiri tuntuu vallitsevan 
keskuudessamme. [..] Osakuntamme 
nykyiset aktivistit tekevät korvaamattoman 
arvokasta työtä sekalaisen seurakuntamme 
hyväksi, josta vilpittömät kiitokset heille. [..] 
virkailijavaalit ovat lähestymässä, menköön 
siis jokainen itseensä ja miettiköön millä 
tavoin voisi kantaa kortensa tähän yhteiseen 
kekoomme.”
 Toinen keskustelu liittyy osa-
kuntalaisten enemmistön passiivisuuteen. 
Matti Törmäkangas pohjustaa aihetta 
numerossa 4/1984 todetessaan: “Ne pari 
asiaa, mitkä minua kiinnostavat, ovat: Mikä 
ihmeen kultapossukerho sellainen johto on, 
joka tuntee toisensa ja joita kukaan muu 
ei halua tuntea? Potentiaalisia hakijoita 
yli kolmessasadassa jäsenessä varmasti on. 
Miksi vain nuo muutamat ovat näennäisen 
innostuneita osakunnan näennäistoiminnan 
pyörittämisestä ja loput tukevat tilannetta, ei 
niinkään innostuksesta maakuntaliturgioihin 
vaan asunnon menettämisen pelosta?” 
Sirpa Nevalainen jatkaa keskustelua 
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Olen yrittänyt vuosina 2000 – 2007 Pieneen 
Puukelloon  kirjoittamissani  artikkeleissa 
tuoda uusia näkökulmia karjalaiseen ident-
iteettiin. Olen mieltänyt maakuntaiden-
titeettimme kuuluvan osaksi suurempaa 
kokonaisuutta: suomalaisuutta, eurooppa-
laisuutta, ortodoksista maailmaa, suomalais-
ugrilaisuutta, slaavilaista sivistyspiiriä ja jopa 
Bysantin valtakunnan kulttuuriperintöä kan-
tavaa kansojen joukkoa.

Karjalaisuus on kansallista 
korkeakulttuuria. Siksipä 
maailmankarjalainen tun-
teekin monikulttuurisen 
taustansa. 900-luvulla 
syntynyt Muinais-Karjala 
oli kielellisesti yhtenäinen 
ja suppea-alainen alue 
Laatokan länsirannalla. 
Muinais-Karjalan kult-
tuuriin vaikutti kaksi 
tärkeää tekijää: vanha 
suomalais-ugrilainen po-
hja ja uusi ortodoksinen 
ja slaavilainen aines. 1100 – 1200-luvuilla 
muinaiskarjalaiset levittäytyivät laajalle al-
ueelle, joka ulottui Keski-Uudeltamaalta 
Aunuksen kannakselle sekä Inkerinmaalta 
Perämerelle ja Vienanmerelle asti. Myöhem-
min karjalaisuuden alue rajoittui kartan os-
oittamille alueille: Täyssinän rauhan 1595 
määräämän rajalinjan itäpuoliselle alueelle 
eli Osakuntamme kanta-alueelle. 1600-lu-
vulla Pohjois- ja Laatokan Karjala melkein 
tyhjenivät asukkaista karjalaisten muuttaes-
sa Tveriin ja vain Raja-Karjalaan jäi enem-
mistöväestöksi karjalankielistä ortodoksista 
väestöä. Ilomantsi praasniekkaperinteineen 
on kuitenkin aina kuulunut tähän kulttuu-

rialueeseen, jota Heikki Koukkunen kutsui 
Raja-Karjalan sijaan Ydin-Karjalaksi.

Eeppinen miehinen sankarirunous – Kaleva-
lan ydin – on kerätty Osakuntamme kanta-
alueelta ja Vienasta. Lyyrisempi naisellinen 
aines, joka on koottu Kantelettareen, on 
pääosin peräisin Inkerinmaalta ja Karjalan 
kannakselta. Karjala on myös kolmannen 
ee-poksen kotiseutu, sillä Äänisniemen ja Vi-
enanmeren rannikon – Pomorjen – venäjän-
kieliset lauloivat sankarilauluja – bylinoita 
– Kiovan Rusin sankareista eli bogatyreista. 
Onpa käynyt niinkin, että karjalainen runon-
laulajasuku, joka oli laulanut Lönnrotille kale-

valaisia runoja, on venäjänk-
ieliseksi siirryttyään laulanut 
sata vuotta myöhemmin 
muinaisvenäläisiä bylinoita 
perinteen-kerääjille. Ehkä 
hyvämuistisuus on periy-
tyvää, ehkä myös runon-
laulantakulttuuri voi elää 
kaksikielisenä. Tarinat niin 
Väinämöisestä, Ilmarisesta 
ja Lemminkäisestä kuin 
myös Ilja Murometsista, Do-
brynja Nikititšistä ja Aljoša 
Popovitšistä ovat osa Karja-
lan suullista perinnettä.

Olen pyrkinyt artikkeleissani tuomaan esille 
karjalaisuuteen liittyviä teemoja: kalevalaista 
runoutta, itäistä kristillisyyttä, suomalais-
ugrilaisuutta, karjalan kieltä ja venäläistä kir-
jallisuutta. Osakuntamme seniorit Onni Ok-
kosesta lähtien ovat olleet miulle innoituksen 
lähteinä: Heikki Kirkinen, Aune Jääskinen, 
Veijo Saloheimo, Pirkko Sallinen-Gimpl, 
Aino Räty-Hämäläinen ja monet muut Osa-
kunnassamme toimineet kulttuurivaikuttajat 
ja tutkijat ovat vaalineet karjalaista identi-
teettiä, vain muutamia mainitakseni. Heikki 
Koukkunen ja Matti Jeskanen ovat pitäneet 
karjalan kielen asiaa esillä. Sortavalan semi-

naari kasvatti Iivo Härkösen ja Pekka Ruotsin 
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ta olen valmis tekemään kaikkeni. Kotiseu-
tuni, jota sukupolvesta toiseen ovat esi-isäni 
raivanneet toivoen jälkipolville parempaa tu-
levaisuutta...Rakastan näitä armaita metsiä ja 
kalliita vaarojen rinteitä, näitä rakkaita järvi-
en rantoja, jotka me nyt niin kiittämättömäs-
ti hylkäämme muuttaaksemme Helsinkiin.” 
Onko Pohjois-Karjala tuhoon tuomittu?

Kuvittelin Osakunnan aidosti voivan toimia 
Pohjois-Karjalan hyväksi, mutta Osakunta 
on enää vain hengettömiksi jähmettyneiden 
seremonioiden näyttämö, kuten Johannes 
Angelos sanoisi: ”Osakunnan elämänpuu 
on kuivunut ja kuollut taidokkaasti sadoiksi 
hopealehdiksi taotuksi koristepuuksi, jon-
ka hedelminä riippuvat ansiomerkit. Ei se 
elä enää. Kenen henkäys voisi puhaltaa sii-
hen elämän? Liian paljon olen nähnyt osa-
kuntalaisten ”helsinkiläistyvän”. Helsinki… 
Joensuun myötä myös Helsinki hukkuu 
yöhön. Pohjois-Karjala on kansallisen oman-
tuntomme viimeinen lamppu. Jos helsinki-
läiset sallivat sen sammuvan, ovat he itse 
ansainneet kohtalonsa. – Entä mikä on oleva 
juurettomien ”helsinkiläistyneiden” kohtalo? 
– Ruumis ilman henkeä, elämä ilman toivoa, 
Rikkaus vailla iloa, ylellisyys ilman nauttimi-
sen kykyä. Hengen kuolema.”

”Olen idän veri lännen ruumiissa, olen pa-
laamaton menneisyys, olen usko ilman toivoa. 
Vain Kolin jylhillä vaaroilla voi sieluni tuntea 
olevansa vapaa. Mutta Joensuu, kaupunki-
ni… Oi kaupunkini, leimahda vielä kerran, 
viimeisen kerran. Pukeudu purppuraan ollak-
sesi itsesi arvoinen, sillä purppura on kaunein 
käärinliina.” Yliopistosi kasvattakoon meille 
karjalaisen tiedon hedelmän, ennen kuin vii-
meinen kävijä sammuttaa valon.

Lähde: Venäläiset Suomessa 1809 – 1917, toim. 
Pauli Kurkinen, 1985, Suomen Historiallinen Seu-
ra. Artikkeli: Luntinen, Pentti: Karjalaiset suoma-
laisuuden ja venäläisyyden rajalla. s. 131.
Katso myös: Waltari, Mika: Johannes Angelos, 

1952.

kaltaisia tulisieluisia karjalaisia. Sortavalan 
seminaarin perinnettä jatkavassa Joensuun 
yliopistossa Osakuntamme kanta-aluetta tut-
kivat Tapio Hämysen lisäksi myös nuoret voi-
mat: Tiina Juurela, Kimmo E. Laine ja Riikka 
Myllys. Karjalaisen identiteetin rakentajien 
listaa voisi jatkaa vielä pitkälti. Heikki Kirki-
sen koko tuotanto sekä uudet kirjat ”Raja-Kar-
jalan kunnailla” (Aino Räty-Hämäläinen) ja 
”Karjalan kujasilla” (Unto Martikainen) ovat 
mitä parhaimpia rakennuspuita karjalaiselle 
identiteetillemme. Jaana Juvosen ”Haravain-
en, Kuvia Karjalasta Koivistolta Kiestinkiin” 
tarjoaa myös tiiviin paketin karjalaisuudesta 
kiinnostuneille.

Rajakarjalainen, kalevalainen, ortodoksinen 
ja karjalankielinen kulttuuri on saanut vas-
tata kaikkien karjalaisten identiteetistä 1980-
luvulta lähtien. Siksipä pidänkin tärkeänä 
yhteydenpitoa Vienaan, Aunukseen ja Tverin 
Karjalaan. Karjalan kieli on erittäin tärkeä 
identiteettiä luova voima. Jos kieli kuolee, 
kansakin lakkaa olemasta ja sulautuu a-
suinalueensa muuhun väestöön. Kieli on 
kulttuurisen identiteetin huippu. Karjalan 
kieli on kokenut viime aikoina elpymisen 
Pilfink Recordsin studiossa Liperin Ylämyl-
lyllä: Rääkkyläläinen Burlakat-yhtye levyttää 
kansanmusiikkia karjalan kielellä. Markku 
Pölösen elokuva Heikki Turusen kirjasta 
Kivenpyörittäjän kylä on myös vaikuttanut 
voimakkaasti maakuntaidentiteettiini. Toiv-
ottavasti myös Pölösen ohjaama tv-sarja vah-
vistaa pohjoiskarjalaisten alueidentiteettiä.

Kotimaakuntamme luonnonkauneus ja sen 
asuttuna pitäminen ovat sydäntäni lähellä. 
Aluepolitiikan agitoinnilla tulisi mielestäni 
olla näkyvämpi asema Osakunnan toimin-
nassa. Kirjoittaessani ylioppilaaksi Joensuun 
lyseon lukiosta vuonna 1999 tunsin vahvaa 
kotiseuturakkautta. Pohjois-Karjalan rajavar-
tioston rajajääkärikomppaniassa Onttolassa 
identiteettini vahvistui puolen vuoden ajan: 
”Tämä on kaunis kotiseutuni, jonka puoles-
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Puukellon lähitulevaisuus

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, kuten 
tulevina maistereina hyvin tiedämme. Erityisen vaikeaa 
se on refleksiivisillä tutkimusaloilla, joissa testisubjekti 
voi tulla tietoiseksi tutkimustuloksista ja toimia 
tarkoituksella eri tavalla kuin oli ennustettu. Tällä kertaa 
ennustan tulevaisuutta, jota olen itse toteuttamassa. 
Toisin sanoen tätä spekulatiivisemmaksi ei mikään 
juttu voi enää muuttua. Pekka TorvinenPekka Torvinen



Oikeustieteilijä Janne Waris sanoi, 
että Pienen Puukellon kansiteksti 
muuttuisi Karjalaisen Osakunnan 
äänenkannattajasta Karjalaisen Osakunnan 
vallankumoukselliseksi äänenkannattajaksi 
minun päätoimittajakaudellani. Kiehtova 
ajatus, mutta en uskalla luvata sen suhteen 
vielä yhtään mitään.

Sen sijaan lupaan syksyn ensimmäiseen 
numeroon jutun Ilosaarirockista, jonne aion 
päästä sisään lehdistön edustajana. Viime 
vuonna siellä oli niin monta tusinalehden 
toimittajaa pressikortteineen, että kyllä sinne 
luulisi yhden Puukellonkin mahtuvan. Jos 
lehdistöpaikka ei kuitenkaan aukene niin olen 
siellä silti, sillä eihän Rokkia voi jättää väliin. 
Juttukin tulee vaikka olisin vain tavallinen 
kuolevainen yleisön seassa. Jutun näkökulma 
on vielä keksimättä, mutta luulen sen liittyvän 
jotenkin niihin lukuisiin osakuntalaisiin 
makaamassa pitkin leirintäaluetta.

Voin myös melkein luvata, että jonkin 
numeron teemana tulee olemaan politiikka, 
sillä sehän on aiheista yksinkertaisesti paras 
ja kaunein. Ylioppilaskunnan vaaleista tullee 
suuri juttu tämän vuoden viimeiseen lehteen. 
Filosofia voisi myös olla mukava teema 
jollekin Puukellon tulevalle numerolle, mutta 
en tiedä saako siihen tarpeeksi kirjoittajia. 
Kirjoittajathan lehden muutenkin tekevät 
eikä päätoimittajalla ole siihen paljoakaan 
sanomista. Niinpä jos jotain haluaisin niin 
lisää kirjoittajia. Täytyy keksiä syksyksi jotain 
mielenkiintoista – ehkäpä voisimme aloittaa 
säännölliset toimituskuntakokoukset, joissa 
olisi pientä purtavaa ja jotain juotavaakin. 
Kaikki juttujen kirjoittamisesta kiinnostuneet 
olisivat tietenkin tervetulleita. Ainakin sitä 
täytynee kokeilla. Erityisen hienoa olisi saada 
houkuteltua fukseja heti mukaan.

Pääkirjoitukset puolestaan alkavat minun 
kaudellani sanoa jotain. Odottakaa vain, 

sillä Puukellollakin on pian Nato-kanta. 
Lisäksi pääkirjoitukset muuttunevat 
nimettömiksi. Ensi vuonna, mikäli annatte 
minun jatkaa päätoimittajana, ajattelin 
myös kokeilla nelivärikansia ja lehden koon 
suurentamista. Se avaisi lehden visuaaliselle 
ilmeelle aivan uuden ulottuvuuden. Kuvat 
saisivat arvonnostatuksen, sillä tekstin määrä 
sivuilla pysyisi todennäköisesti jotakuinkin 
samana. Toisin sanoen kuvilla olisi enemmän 
tilaa elää. Joku voi tietysti kysyä, että alkaako 
Puukellokin tabloidisoitua, mutta minusta 
Pieni Puukello saisi enemmän kuin mieluusti 
tarjota jotain osakunnan valokuvaajillekin.

Perinteiset palstat puolestaan pysyvät 
ennallaan. Saatte siis edelleen lukea 
kuraattorin ajatuksia sekä toiminnanohjaajan 
lyhyttä mutta sitäkin informatiivisempaa 
palstaa. Näiden lisäksi toivoisin edes yhtä uutta 
kolumnityylistä juttusarjaa – se voisi keskittyä 
vaikkapa HYY-kuulumisiin. Sitä voisi kirjoittaa 
meidän edaattorimme, olettaen tietenkin että 
saamme itsellemme loppusyksystä sellaisen 
ja toisekseen täytyy olettaa myös, etten minä 
ole kyseinen edaattori. Lopuksi haluaisin 
lehteen vielä sitä mitä kaikki muutkin: 
sarjakuvan! Kuinka mahtavaa olisikaan, jos 
joku innokas osakuntalainen jaksaisi tehdä 
neljä sarjakuvaa vuodessa. Laatukriteereitä en 
anna, mutta kyllähän se tietysti saisi olla edes 
etäisesti hauska. Aiherajaustakaan en anna, 
sillä Pienelle Puukellolle yksikään aihe ei tule 
olemaan liian raju, poliittisesti epäkorrekti 
tai korrekti, korni, tylsä, vakava, surullinen tai 
mitään muutakaan. Meillä kaikki on sallittua, 
kunhan sen mitä sitten ikinä tekeekään tekee 
kunnolla ja tyylillä!

ps. Lukijoille vinkiksi: Pekka julkaisee 
muutaman päivän kuluttua lehden 
ilmestymisestä blogissaan Puukellon 
tulevaisuus -jutun alkuperäisen version. Siis: 
ko.osakunta.fi. (toim. huom.)







Puukellon ensinumero

1916 Eero Lehikoinen, Eino Sormunen, Antti L. Hintikka, Ilmari 
Haapakoski

Puukellon päätoimittajat

1947 Arno Linnoila (kevät)
1947-1948 toimituskuntalaisia: Heikki A. Reenpää, Soile 
Wahlström, Toini Hartikainen, Juha Toro, Kirsti Hokkanen
1949 Toim. siht. Soile Wahlström eroaa

1953 Pekka Palletvuori (nro:t 1-3), Jaakko Nousiainen (nro 4)
1954 Jaakko Nousiainen (kevät), Helka-Maija Sipilä (syksy)
1955 Helka-Maija Sipilä (kevät), Jussi Sipilä (syksy)
1956 Jussi Sipilä, (nro:t 1,2)
1956 Paavo Suoninen, (nrot: 3,4)
1957 Paavo Suoninen
1958 Paavo Suoninen
1959 Paavo Suoninen
1960 Paavo Suoninen (kevät), Sirkka-Liisa Vauramo (syksy)
 toim. siht. Raili Heikura (syksy)
1961 Sirkka-Liisa Hollmén, toim. siht. Raili Mäkinen
1962 Väinö Hakala, toim. siht. Paula Olsoni (nro 4)
1963 Väinö Hakala, toim. siht. Paula Olsoni (nro 1)
1964 Väinö Hakala (vt. nro:t 1,2), Eeva Sihvonen (nro:t 3,4)
1965 Eeva Sihvonen (nro:t 1-3), Paavo Hohti (nro 4)
1966 Maunu Turunen (vt.), Iris Lavikainen
1967 Maunu Turunen (vt.), Iris Lavikainen (nro:t 1,2)
1967 Simo Hämäläinen (nro:t 3,4)
1968 Simo Hämäläinen
1969 Simo Hämäläinen
1970 Simo Hämäläinen

Juhliva Puukello  1916-2007

Puukellon päätoimittajat
Koonnut Matti Nykänen





Pienen Puukellon päätoimittajat

1981 Kirsti Hirvonen
1982 Kirsti Hirvonen
1983 Sirpa Nevalainen
1984 Matti Törmäkangas
1985 Matti Törmäkangas
1986 Jukka Kyhäräinen
1987 Jukka Kyhäräinen
1988 Isto Huovinen
1989 Tuomas Karstila
1990 Terhi Ketolainen
1991 Terhi Ketolainen
1992 Reetta Sorvali
1993 Sanna Hietala
1994 Ville Tolvanen
1995 Joël Ferrand
1996 Anu Perälä (vt. nro:t 1,2), Olli-Pekka Lehikoinen (vt. nro:t 3,4)
1997 Olavi Lindroos, toim. siht. Laura Vesa (nro:t 3,4)
1998 Olavi Lindroos, toim. siht. Hanna Kekarainen (nro:t 2-4)
1999 Kimmo Solehmainen (vt.), Mikko Hassinen (toim. siht. nro:t 1,2, päät. 3,4)
2000 Jussi Rautio, toim. siht. Antti Pöntinen (nro:t 3,4)
2001 Anna Hurmalainen, toim. siht. Ilkka Pölönen
2002 Jari Jalkanen, toim. siht. Ilkka Pölönen
2003 Janne Waris, toim. siht. Kalle Sissonen
2004 Annika Jaatinen, toim. siht. Kalle Sissonen
2005 Annika Jaatinen, toim. siht. Kalle Sissonen
2006 Matti Nykänen, toim. siht. Henna Tahvanainen
2007 Matti Nykänen (vt. kevät), Pekka Torvinen (vt. syksy), 
         toim. siht. Henna Tahvanainen

ps. Koottu luettelo ei ole täysin aukoton, kuten ei ole lehden ilmestymishistoriakaan (etenkin 
vuodet 1947–48 olivat pulmallisia). Luettelo on rakennettu Osakunnan ja Kansalliskirjaston 
Puukellojen pohjalta, Osakunnan kokousten pöytäkirjoja selaillen, uutta historiikkia soveltaen 
sekä maalaisjärkeä käyttäen. Poika- tai tyttönimien muutoksiin en ole puuttunut ja lisäksi olen 
maininnut toimitussihteereiden nimet, jos ne lehdessä ilmoitettiin. Toimitussihteerin virka 
perustettiin syyskuun 2000 Osakunnan kokouksessa (kiitos O.D.:lle).
Päätoimittajaluettelo nostaa esiin vain pienen osan niistä ihmisistä, jotka ovat Puukellojen 
äärellä hikoilleet. Ehkäpä satavuotisnumerossa saamme toimituskuntalaiset, taittajat, kuvittajat 
ja muut aktiivit listalle mukaan.
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Osakuntalaiset saivat taas pukeutua 
parhaimpiinsa, kun osakuntamme 102. 
vuosijuhlaa vietettiin 24. helmikuuta 
Vanhalla ylioppilastalolla. Juhla alkoi cocktail-
tilaisuudella Vanhan Tiedekuntasalissa. 
Pönötyksen, leppoisan jutustelun ja 
tutustumisen jälkeen siirryttiin Musiikkisaliin 

nauttimaan itse juhlaohjelmasta ja -
ateriasta. Kuraattori Olavi Dannenbergin 
tervehdyssanojen jälkeen kuultiin Miikka 
Hilkkeen musisointia. Vuosijuhlaesitelmän piti 
Janne Kosonen käsitellen maanpuolustusta. 
Tunnelma oli tuttuun tapaan vapautunut yli 
osakuntarajojen. Ruoka oli hyvää, samoin viini. 
Erityismaininnan saakoon valkosuklaamousse, 
joka myöhäisestä ajankohdastaan huolimatta 
jäi mieleen suussasulavuudellaan. Isänmaalle 
puhui Antti Saarelainen ja inspehtorille 
Johanna Ursin.
Usein myös laulettiin, jolloin tarjoilijat 
saattoivat katsoa hieman oudosti. Ehkä 

lauloimme pieleen tai laulun koreografiat 
eivät olleet tuttuja. Hersyvän puheen naiselle 
piti Lauri von Wright. Muiden osakuntien 
riemukkaidenkin tervehdysten jälkeen jaettiin 
liuta huomionosoituksia ansioituneille 
osakuntalaisille. 
Eräs toimittaja, joka oli opiskeluaikanaan 

kuulunut osakuntaamme, kirjoitti kerran, 
että osakunnan parasta antia oli se, että 
Karjalaisten laulun sanat osaa nyt vaikka 
unissaan.  Tämä konkretisoitui illan lopuksi, 
kun ilmoille kajautettiin Karjalaisten laulu. 
Tämän jälkeen pöydät raivattiin pois ja 
tanssittiin vanhojen tanssit. Jatkoille ei tänä 
vuonna ollut pitkä matka, sillä savolaiset 
sielunveljemme ottivat meidät taas 
avosylin vastaan ja jatkot vietettiin Uuden 
Ylioppilastalon Savon Vinnillä. 
Sunnuntaina oli tarjolla vielä osakunnalla 
sillis, johon muutaman kymmentä enemmän 

tai vähemmän virkeää juhlijaa otti osaa.

Osakunnassa tapahtuu

Karjalaisen osakunnan vuosijuhlat
Anne Romppanen





”Voiko pienellä tuohuksella virittää 
lyydiläiskulttuurin ahjon tulen, näyttää 
tulevaisuus…”

Ainakin miulla riittää uskoa ja toivoa siihen, 
että Osakuntamme vuodesta toiseen elää 
todeksi karjalaisuutta Helsingissä. Karjalaista 
identiteettiä ja karjalaista elämäniloa vaalivat 
myös Osakuntamme lukuisat kerhot, kuten 

j u r i s t i k e r h o . 
K a n n a t a n 
karjalan kielen ja 
kulttuurin kerhon 
p e r u s t a m i s t a 
Osakuntaan. Se 
voisi osallistua 
karjalan kielen 
kursseille, vierailla 
Karjalan talolla 

pitäjäseurojen yms. vieraana tai järjestää 
yhteistoimintaa Karjalaisen nuorisoliiton 
kanssa. Kesäretkiä se voisi tehdä niin 
Bomballe, Parppeinvaaralle kuin myös Vienan 
ja Aunuksen viimeisiin karjalaiskyliin, Tveristä 
ja Tihvinästä nyt puhumattakaan! Ainakin 
yksi konkreettinen ohjelmanumero voisi olla 
praasniekkoja edeltävissä piirakkatalkoissa 
pidettävä karjalaisen piirakkaperinteen 
kertaus, jossa tutuiksi tulisivat šipaniekkojen 
ohella keitinpiiruat, sulhaspiiruat, vatruskat, 
kaikenmoiset pyöröt, kukkoset ja sultsinat. 
Se voitaisiin toteuttaa yhteistyössä gourmet-

kerhon kanssa…

15. maaliskuuta 2007 Karjalaisella Osakunnalla 
pidettiin karjalan kieltä koskeva tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus. Alustuksen piti FL Miikul 
Pahomov, joka kertoi lyydiläisten kielestä, 
historiasta, nykytilasta ja rakennusperinteestä. 
Ainakin minun mielestäni oli mielenkiintoista 
huomata, että lyydi jatkaa itäkantasuomen 
ja muinaisvepsän perinnettä yhtä aidosti 
kuin vepsäkin. Lyydi ei siis ole ”sekakieli” 
vaan kytkee vepsän osaksi itäkarjalaista 
kielijatkumoa. Aunukselaismurteissa eli livvin 
kielessä olevat vepsäläispiirteiksi kutsutut 
ilmiöt olisi Pahomovin mukaan luontevampaa 
selittää lyydiläisiksi piirteiksi. Erittäin 
mielenkiintoinen oli hänen esittämänsä 
sanavertailutaulukko:

Miikul Pahomov pitää karjalan kielen kurssia, 
jolle hän toivotti myös osakuntalaiset 
tervetulleiksi. Kurssi on kaikille avoin ja 
ilmainen. Miikul Pahomovin mielestä 
Suomea pidetään Karjalan tasavallassa 
jonkinlaisena esikuvana, ja karjalan kielen 
aseman virallistaminen Suomessa voisi saada 
aikaan myös sen aseman paranemista itärajan 
takana. Lyydiläisten määrä on huvennut 
jatkuvasti toisen maailmansodan jälkeen. 
Huoli lyydiläiskulttuurin säilymisestä on 
saanut jopa äidinkieleltään venäläistyneet 
lyydiköt Karjalan tasavallassa aktivoitumaan 
vaalimaan juuriaan. Pahomov sanookin: 

Osakunnassa tapahtuu

SUOMI                          pää                 saari               kaski                    jalka – jalan

KARJALA                       peä                 šoari               kaški                    jalka – jalan

AUNUS                          piä                  suari               kaski                    jalgu – jallan   

P-LYYDI                         piä                  suar’               kašk                     d’alg – d’algan

K-LYYDI                         piä                  suar’i               kas’ki                  d’alge – d’algan

E-LYYDI                          piä                  suar’                kas’k                   d’aug – d’augan

VEPSÄ                            pä                   sar’                  kas’k                   g’aug – g’augan

Karjalazin tervehyzin: Janne Waris

Karjalan kielen ilta 15.3.

Karjalan kielen kurssi

Aika tiistaisin klo 17.30 parillisina viikkoina

Paikka Helsingin ortodoksinen seurakunta, 

Unioninkatu 39, 10. krs

Talvella tutustutaan lyydiläismurteisiin. 

Opastajana toimii FL Miikul Pahomov. 

Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.

Tulgat tervhen!

Lisätietoja: Miikul Pahomov, puh. 09-669290 

(to klo 12.30–16.30), 

miikul.pahomov@hki.ort.fi





1. Lyydiläisiä tulee käsitellä kansallisena 
vähemmistönä, jonka kieli on kaikista Kar-
jalan tasavallan alkuasukkaiden puhumista 
kielistä uhanalaisin. Nykyajan oloissa lyy-
din kieli ei voi säi-
lyä ilman virallisten 
järjestöjen tukea.

2. Lyydiläisalueella 
sijaitseviin koului-
hin on otettava sään-
nöllinen lyydin kie-
len opetus. Lyydin 
kieltä on opetettava 
myös päiväkodeissa.

3. Petroskoin yliopis-
tossa ja opettajakor-
kea-koulussa on ope-
tettava lyydin kieltä 
opettajien, tutkijoiden 
ynnä muiden lyydin 
kielen asiantuntijoi-
den valmistamiseksi.

4. Lyydin kieltä ja lyy-
diläistä perinnekult-
tuuria on tutkittava 
Karjalan tiedekeskuk-
sessa, minkä vuok-
si sinne on saat-
ava asianomaisia spesialisteja.

5. Lyydin kieltä on käytettävä Karjalan 
kansallisessa lehdistössä ja radiossa. Tämän 
aloittamiseksi pitäisi saada vapaaehtoisia 
kirjeenvaihtajia lyydiläisalueen suurimmista 
asuinpaikoista, muun muassa Kuujärveltä, 
Pyhäjärveltä ja Munjärven Lahdesta.

6. On tehtävä ja julkaistava lyydin kielen aap-
inen, sanakirja ja oppikirjat.

7. On tuettava lyydinkielisen kaunokirjal-
lisuuden tekemistä 
ja julkaisutoimintaa.

8. On annettava tukea 
lyydiläisten kulttuuriselle 
harrastustoiminnalle. 
Karjalan tasavallan kult-
tuuritapahtumia suun-
niteltaessa on otettava 
huomioon maaseudulla 
toimivat lyydiläiset perin-
neryhmät.

9. On autettava lyy-
diläisten hengellisen 
elämän elpymistä, minkä 
vuoksi pitää järjestää 
Raamatun kääntämis– 
ja julkaisutoimintaa 
sekä kirkollisten rak-
ennusten rakentamis-
ta ja kunnostamista 
lyydiläisissä kylissä.

10. Kansallisena kie-
livähemmistönä lyy-
diläisille on taattava 

oma edustusto kaikissa huomattavissa 
suomalais–ugrilaisten kansojen foorumeissa.                  
Valitettavasti tähän kongressiin yksikään 
lyydiläinen ei ole saanut virallista kutsua.

11. Pyydämme kunnioittavasti Suomalais–
ugrilaisten kansojen Maailmankongressia val-
vomaan lyydinkielisen vähemmistön oikeuk-

sien toteuttamista.
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Uhanalaisen lyydin kielen ja lyydiläisen kulttuurin 
säilyttämisen ja kehittämisen suunnitelma:

Miikul Pahomov

Miikul Pahomov

Lüüdin kiel’

Minun armaz lüüdin kiel’,

siä oled hengiš vie,

kuulud pertiš valgedas

ristikanzan paginas.

Hätken sindai piestihe,

vilus vedes pestihe.

Ka ed ole upponu,

ka ed ole loppunu.

Lapsed lüüdikš pagištah,

oman kielen muštetah -

“Kuulgat, buabad-diedad,

müö sanad tiedam!”





Osakunnassa tapahtuu

Tiesitkö, että Sörnai Gushaa laulettiin jo 60-
luvulla, mutta sitä ei tietyistä syistä voitu silloin 
painaa laulukirjaan? Tai että osakuntamme 
omistaa aseen? Niin, olisi kannattanut 
tulla itse paikalle vaihtamaan kuulumisia 
17.3. järjestetyille Senioripäivällisille!

Historian siipien havistessa päästiin 
nauttimaan Gourmet-kerhon valmistamaa 
pääsiäisväritteistä salaattia, maittavaa 
lammasta minttuhyytelön kera ja ihanaa 
rahkapiirakkaa. Keskustelun ohessa myös 
laulettiin, kylläkin ilman laulunjohtajaa. 
Laulukirjassamme ei ole nuotteja, joten 
on lähdettävä siitä, että perinnetieto säilyy. 
Säilyykö se? 

Osakunnallamme on myös aikaisemmin 
ollut kuoro nimeltä Joukahaiset. Löytyisikö 
tälle perinteelle elvyttäjää? Itse haaveilen 
Laulutaidottomien kuorosta, johon minäkin 
kehtaisin tulla. Tällaista esimerkiksi 
kerran kuussa kokoontuvaa kuoroa voisi 
vetää joku laulutaitoinen osakuntalainen.

Jatkot ottivat paikkansa tutussa 
lähiravintolassa. Keskustelimme mm. 
siitä, olisiko parempi luovuttaa ruumiinsa 
lääketieteelle vai tyytyä vaatimattomamman 
kuuloisen, mutta elintärkeän 
elintestamentin valintaan. Pääasia, että tekee 
jommankumman.

Laulutaidottomien kuoro? - 
Terveisiä senioripäivällisiltä Kiti Poikonen

Ai mitkä päivälliset? Vuosittain 
järjestettävät Senioripäivälliset 
ovat illanistujaiset, joissa nykyiset 
osakuntalaiset kohtaavat jo 
valmistuneita osakuntalaisia, 
seniorijärjestömme Seniores 
Careliensis jäseniä.





Perinteinen Liisankadun debatti järjestettiin 
maaliskuun lopussa ja voittajaksi selviytyivät 
tällä kertaa karjalaiset – kyllä, luit aivan 
oikein – ”me” päihitimme vihdoinkin muut! 
Edellisestä voitosta olikin kulunut aikaa vasta 
vaatimattomat viisi vuotta. Me karjalaiset 
olemme pidemmälläkin aikavälillä katsottuna 
selvästi Liisankadun huonoimpia väittelijöitä, 
sillä tämänkertainen voitto oli vasta viides. 
Kämppäkavereillamme juhlittavaa on ollut 
selvästi useammin.

Karjalaiset väittelivät viipurilaisia vastaan 
tekijänoikeuksista ja kymenlaaksolaisten 
kanssa aiheena olivat venäläisvähemmistön 
oikeudet Suomessa. Tekijänoikeuksista 
olikin hauska puhua, vaikka valmisteluaikaa 
ei ollutkaan kuin puoli tuntia. Lisäksi jos 
totta puhutaan niin kyllähän Lex Karpela 
joutaa suohon ja mielellään mahdollisimman 
nopeasti sekä mahdollisimman kauas ja 
syvälle. Vähemmistökysymyskin oli kiintoisa, 
vaikka ei ehkä samanlaisia intohimoja 
ainakaan henkilökohtaisesti herätä. WiO 
ja KyO tappelivat YLE:n asemasta ja 
tulevaisuudesta. 
 Vaikka aiheet olivatkin hyviä, oli 
aiheiden jakaminen suullisesti selvä virhe 
tapahtuman järjestäjiltä. Väittelijät eivät 
oikein tienneet kuinka laajasti aihetta oli 
tarkoitus käsitellä ja tuomaristo puolestaan 
ei jossain välissä tiennyt edes kumpi joukkue 
on aiheen puolesta ja kumpi vastaan. Ensi 
vuodeksi korjattavaa siis. Lisäksi korjauslistalle 
tulisi saada väittelyn pidentäminen – kolme 
puheenvuoroa per väittelyporukka on liian 
vähän, varsinkin jos yhden vuoron aika pysyy 
yhtä lyhyenä. Puolitoista minuuttia, yksi 
minuutti ja puoli minuuttia aikaa ja kolme 
jäsentä kummallakin puolella niin seuraus 

on kohtalainen sekasorto. Ei mikään ihme 
jos tuomaristo moittii kaikkia joukkueita 
lauseiden vaillinaisuudesta, perusteiden 
leväperäisyydestä ja argumentointitaidon 
puutteesta. Eihän tuossa ajassa ehdi muuta 
tehdä kuin listata omat argumenttinsa ja 
antaa puheenvuoron seuraavalle. Ei näin.

Kisa voitosta oli kaikkien joukkueiden 
kädettömyydestä huolimatta tai pikemminkin 
ehkä juuri siitä johtuen erittäin tiukka, näin 
ainakin mikäli uskomme tuomaristoa ja 
miksipä emme uskoisi. Muistakaa siis, että 
karjalaiset pärjäävät aina kun kaikki ovat lähes 
yhtä surkeita. Jos kaikki olisivat olleet yhtä 
hyviä, olisi lopputulos todennäköisesti ollut 
aivan erilainen. Kaikkea sitä osakunnallakin 
oppii. Kisan olisi joka tapauksessa huhujen 
mukaan pitänyt päättyä tasan niin, että 
karjalaiset olisivat voittaneet viipurilaiset, 
hävinneet kymenlaaksolaisille ja viimeisessä 
taistossa viipurilaiset olisivat voittaneet 
kymenlaaksolaiset. Koska tuomaristo 
ei kuitenkaan tiennyt miten menetellä 
tasatilanteessa, päättivät he että karjalaiset 
kuitenkin voittivat myös kymenlaaksolaiset ja 
näin koko debatin. Tämä oli siis huhu ja sen 
takia mitä luultavimmin täysin totta.

Karjalaisten joukkueeseen kuuluivat Miikka 
Hilke, Johanna Ursin ja Pekka Torvinen. 
Heille kiitos kiertävään debattipalkintoon 
eli kauniiseen hopealautaseen tulevasta 
merkinnästä ”2007: KO”. Eläköön, bravo, way 
to go ja très bon. Ensi vuoden debatoijilla 
onkin suuri vastuu ja taakka kannettavanaan, 
sillä ilman voittoa ei ole tulemista takaisin! 
Pekka Torvinen puolestaan jatkaa siihen 
saakka kolmannen persoonan käyttämistä 

aina, kun puhe on Pekka Torvisesta.

Debatointitaito palasi Karjalaan
Pekka Torvinen
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bussilla kohti Kulosaarta. Jäimme pois 
kyydistä Irakin suurlähetystön edessä, jossa 
joukkoomme liittyi vielä yksi osakuntalainen. 
Lyhyen kävelymatkan jälkeen olimmekin 
jo Timosten ovella. Meidät otettiin ovella 
vastaan ja ohjattiin ylempään kerrokseen, 
jossa Sakari itse oli meitä odottamassa. 
Jätimme ulkovaatteet naulakkoon ja 
siirryimme jälleen kerrosta ylemmäs. Talo 
oli siis kolmikerroksinen ja sen olivat 
rakennuttaneet Lea Timosen vanhemmat 
silloiseen Kulosaaren huvilakaupunkiin lähes 
sata vuotta sitten. Alkumaljana tarjoiltiin 
sherryä ja naposteltavana oli dipattavia 
kasviksia ja perunalastuja. Esitelmöitsijänä oli 
Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Ulla Piela, 
joka kertoi karjalaista kansanperinnettä ylös 
kirjanneesta suojärveläisestä Lyyli Homeesta, 
joka oli myös sukua Lea Timoselle. 

Esitelmän jälkeen siirryttiin alempaan 
kerrokseen syömään illallista. Tarjolla oli 
karjalanpaistia. Illan isäntä ja emäntä 
huolehtivat hyvin vieraiden viihtymisestä 
pitämällä heille seuraa ja kertomalla 
tarinoita vuosikymmenten takaa. Timoset 
olivat iästään huolimatta vielä hyvin 
vetreässä kunnossa. Vaikka Sakari ja Lea 
ovat molemmat jo yhdeksänkymppisiä, 
ei kumpikaan juuri osoittanut väsymisen 
merkkejä kellon lähestyessä puolta yötä. 
Vasta puoli kahdentoista aikaan maltoimme 
lopulta jättää kunniainspehtoriparille 
hyvästit. Meidät toivotettiin vielä lämpimästi 
tervetulleeksi uudelleen käymään ihan koska 
vain haluaisimme. “Ehdottomasti kuukauden 
kohokohta”, tokaisi joku osakuntalainen 
matkallamme kotiin. Muut olivat varmasti 
samaa mieltä.

On perjantai 9.maaliskuuta, kun aloitteleva 
fuksimajuri tarttuu puhelimeen ja näpyttelee 
numeron sormien hikoillessa. Hän on hieman 
jännittynyt. “Timosilla”, kuuluu vastaus 
luurin toisesta päästä. “Päivää, tässä on Teemu 
Meriläinen täältä Karjalaisesta Osakunnasta.” 
“No terve! Ootas hetki, niin mie pyydän 
Saken.”  Hetken kuluttua puhelimesta 
kuuluu Sakari Timosen ääni. “Anteeksi, kun 
en päässyt sinne teidän vuosijuhliin”, hän 
aloittaa ennen kuin fuksimajuri ehtii edes 
esitellä itseään. “Öö… no, ei siinä mitään,” 
fuksimajuri vastaa hieman hämmentyneenä, 
“ Soittelin vaan sellaista asiaa, kun meillä 
osakuntalaisten kanssa on kai ollut aina 
tapana näin keväisin tulla käymään siellä herra 
Kunniainspehtorin luona. Että haluaisitteko 
ottaa meidän sinne tänäkin vuonna?” Sakari 
vastaa: “No kyllähän se sopii.”

Kunniainspehtorivierailu on Osakuntamme 
jokavuotinen perinne, joka alkoi 
kunniainspehtoriparin omasta aloitteesta. 
Sakari ja Lea Timonen halusivat rakentaa siltaa 
vanhojen ja nuorien osakuntalaisten välille 
ja alkoivat kutsua osakuntalaisia vierailulle 
kotiinsa Kulosaareen. Vierailuperinne on 
jatkunut Osakunnalla jo useita vuosia. Sakari 
Timonen toimi Karjalaisen Osakunnan 
inspehtorina vuosina 1968–78. Samat vuodet 
hän toimi naistentautien ja synnytysopin 
professorina. Kunniainspehtoriksi Timonen 
kutsuttiin Osakunnan 75-vuotisjuhlassa 
1980. Häntä esittävä muotokuva on nähtävillä 
Liisankadulla, Kokoushuoneen seinällä.

Tänä vuonna vierailupäiväksi sovittiin torstai 
29.3. klo 19 eteenpäin. Puoli seitsemältä 
lähti Liisankadulta kymmenpäinen joukko 
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Osakunnan perinteisiä herrapäivällisiä 
vietettiin taas kevään kunniaksi 30.3.2007. 
Teemaksi valittiin Lordin ja euroviisujen 
kautta ”hirviö”, mikä antoikin daameille 
rajattomat mahdollisuudet juhlan ideointiin. 
Alkuboolissa lilluikin jonkun huono-onnisen 
silmämunat ja itse juhlasalissa oli niin pimeää, 
että menua joutui tihrustamaan kunnolla. Oli 
ehkä kuitenkin jopa suotavampaa, ettei sitä 
lukenut.. Toivottavasti herroilta ei kuitenkaan 
jäänyt pimeässä huomaamatta 
salin henkeä-
salpaava koris-
telu, jonka 
daamit olivat 
korkkareissaan 
k e i k k u e n 
v i r i t t ä n e e t 
paikoilleen!        
Alkuruokana 
t a r j o i l t i i n 
silmämunia 
ja katken-
neita sormia 
s a l a a t i n 
kera. Tun-
nelman kruunasi aavemainen musiikki. 
Daamit olivat myös ideoineet tietokilpailun, 
jossa toinen voittajista sai palkinnoksi Lordin 
levyn ja toinen muuta hirviömusiikkia. 
Paras asu palkittiin Lordi-colalla.. Henkisen 
pinnistelyn jälkeen aika olikin sopiva 
pääruualle eli veriselle matopadalle aka 
spagettimätölle. Huomatkaa, että aavemainen 
musiikki soi salissa koko ajan. 
Illan kohokohta koitti pääruuan jälkeen, 
jolloin pahaa-aavistamattomien herrojen 
silmät sidottiin ja heidät kuljetettiin läpi 
karmaisevan kauhuradan: Matka alkoi 
hämähäkkien valloittamalta vyöhykkeeltä, 

jatkui 
pimeään ja ahtaaseen 
luolaan ja eteni kidutusvälinetyöpajan 
kautta epämiellyttävälle maaperälle (jonka 
muodossa emäntä pääsi helposti eroon kaikista 

pilaantuneista elintarvikkeista). Helvetin 
esikartanon jää-
tävää tunnelmaa 
korosti hullu 
pianonsoittaja. 
Helvetin porteille 
saapuessa pystyi 
jo tuntemaan 
lieskojen lämmön. 
Maalissa odotti 
piru, joka kaatoi 
tervetuliaismaljaksi 
lasillisen pirun-
myrkkyä.
Karmeat yllätykset 
eivät kuitenkaan 

l o p p u n e e t tähän, sillä 
jälkiruoaksi tarjoiltiin vielä limaista vihreää 
hyytelöä ja erästä tummaa pääsiäisherkkua. 
Aivan lopuksi herroille kerrottiin vielä 
kummitusjuttu, joka toivottavasti toimi 
kaikkien ohjenuorana loppuiltaa ajatellen. 
Jatkoille lähdettiin hämäläiselle osakunnalle 
Osakuntalaisen Unionin Rengastusbileisiin 
ja oltiin taas paikalla ekoina!  

Herraspäivälliset
Monstergirls
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järjestämässä keskusteluillassa puhuttiin 
karjalan kielestä. Tammikuun alussa osakunta 
teki nykyajan kansansivistystyötä Pohjois-
Karjalassa abi-info kierroksen muodossa. 
Vielä kun arkistoprojekti jyrähtää täysillä 
käyntiin, niin voi sanoa, että osakuntalaiset 
ovat monessa mukana. Tästä huolimatta 
uudet ideat toiminnankehittämiseen 
ovat tervetulleita ja niitä voi kertoa 
toiminnanohjaajalle tai suoraan koko 
osakunnalle osakunnan kokouksissa.

Tulossa:
La 21.4.Yrjönpäivän viesti 
Ma 30.4.Vappu
Ti 8.5.Osakunnan kokous

Lähetä osakuntaneuvostolle hakemuksesi 
toiminnanohjaajan virkaan ennen Osakunnan 
toukokuun kokousta.

Ensiksi kiitokset Sakari ja Lea Timoselle 
viihtyisästä ja lämminhenkisestä illanvietosta 
29.3. Ja toiseksi onnittelut voittoisalle 
Liisankadun debattijoukkueelle: Johannalle, 
Miikkalle ja Pekalle!

Tämä jää minun viimeiseksi 
Toiminnanohjaajan palstaksi, jos kahdeksan 
henkinen delegaatio ennen osakunnan 
toukokuun kokousta ei tule pyytämään minua 
jatkamaan virassa. Saavutinko minä mitään 
toiminnanohjaajana? No, mitäs minä aloite- 
ja yhteistyökyvytön änkyrä olisin saanut 
aikaan.

Runsaan juhlatominnan lisäksi osakunta 
on tarjonnut tänä keväänä jäsenilleen 
monipuolisesti liikuntaa sekä pitkästä 
aikaa ekskun ja kulttuuria. Kerhotoiminta 
viimesyksyisen elpymisen jälkeen on 
jatkanut itsensäkehittämismahdollisuuksien 
tarjoamista. Janne Wariksen 15.3. 





Tuure Kiviranta

Lyhyt kuvaus toiminnanohjaajan virasta
Syksyn aluksi toiminnanohjaaja tekee tapahtumakalenterin. Se vaatii 
yhteydenpitoa lähinnä toisiin Liisankadun toiminnanohjaajiin, 
fuksimajuriin ja savolaisiin. Itsenäisyyspäivän ohjelmapuoli on paljolti 
toiminnanohjaajan vastuulla. Vuodenvaihteessa toiminnanohjaaja 
järjestää virkailijaseminaarin, jossa vanhat virkailijat neuvovat 
seuraajilleen tehtävänsä. Tämän jälkeen toiminnanohjaaja vaatii 
uusilta virkailijoilta toimintasuunnitelmia alkavalle vuodelle 
ja kokoaa niistä osakunnan toimintasuunnitelman, jonka 
toteutumista loppuvuoden valvoo. Keväälle toiminnanohjaaja 
tekee jälleen tapahtumakalenterin. Toiminnanohjaaja kuuluu 
osakuntaneuvostoon ja tarkkailee herkeämättä sähköpostiaan. 
Lisätietoja ja totuuden virasta saa kysymällä minulta, yhteystietoni 
löytyvät osakunnan nettisivuilta.



Pieni Puukello toivottaa lukijoilleen Pieni Puukello toivottaa lukijoilleen 
vallankumouksellista kesää!vallankumouksellista kesää!
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