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Pääkirjoitus
MaailMa on kriisissä, väittävät uutiset. 
On ollut sotaa ja on ollut pörssiromahduk-
sia. Sota unohtui nopeasti, mutta pörssien 
sekoilu näyttää tulleen jäädäkseen. Kriisi 
on kuulemma hypännyt reaalitalouteen 
ja taantuma kestää ainakin pari vuotta. 
Mahtavaa! Historia ei sitten loppunutkaan, 
vaikka Francis Fukuyama ja kumppanit 
ehtivät niin väittää. Maailma ei näytä sit-
tenkään kulkevan kohti ikuista Pax Ameri-
canaa, jossa vapaus, oikeusvaltio ja mark-
kinatalous kukoistavat.

Sen sijaan maailmasta näyttää olevan tulos-
sa entistä oudompi ja vaarallisempi paikka 
kuin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen ki-
sailun huippuvuosina. Vaikka suurvallat 
eivät nyt uhkaakaan toisiaan välittömällä 
ydinsodalla, ei nykymaailma ole mielestä-
ni yhtään aiempaa turvallisempi. Lehdissä 
kirjoitetaan moninapaisesta tai jopa navat-
tomasta maailmasta. Aasia nousee mah-
titekijäksi ennätysvauhtia. Historiallisesti 
voidaan tietty sanoa, että palaamme ns. nor-
maalitilanteeseen, kun Aasia ottaa itselleen 
kuuluvan paikan myös taloudellisena mah-
tina. Ihmisiä siellä on ollut koko ihmiskun-
nan kirjoitetun historian ajan ylivoimaisesti 
eniten. Itse asiassa teollisen vallankumouk-
sen jälkeen länsimaat ovat ottaneet Aasian 
etumatkaa ihmisten määrässä kiinni, mutta 
nykytahdilla suhteelliset erot ovat palaa-
massa samoiksi kuin mitä ne olivat ennen 
höyrykonetta. Normaalitilanne siis, mutta 
pelottava kun sitä vertaa vaikka viattomaan 
90-lukuun.

Aasian suurin mahtitekijä on Kiina, kom-
munistinen poliisivaltio kapitalistisella 
markkinajärjestelmällä. Mahtavaa! Toinen 
mahtitekijä Intia on sentään demokratia, 

tosin ymmärrettävästi järjestelmä toimii 
hiukan eri tavoin kuin Euroopassa jos ih-
misiä on päälle miljardi. Miljardi, käsit-
tämätön luku! Siinä taas yksi seikka, joka 
tekee maailmasta entistä turvattomamman. 
Ihmisiä on liikaa ja Maa ei kestä. Mitä tulisi 
tehdä? Kukaan ei uskalla ehdottaa maail-
manlaajuista yhden lapsen politiikkaa. Tai 
uskaltaa, mutta kukaan ei voi sitä toteuttaa. 
Harmi.

Tietotekniikka kehittyy hirvittävää vauh-
tia. Satelliitteja lentelee taivaalla suuntaan 
ja toiseen. Kaikki ovat paikannettavissa 
kännykän avulla. Ei salaliittoteoreetikoi-
den ihonalaisia RDIF-siruja edes tarvita, 
kun kaikki pitävät kännykkäänsä mukana 
kaikkialla kaiken aikaa. Lisäksi länsimais-
sa kaikki ovat online 24/7. Google tietää 
meistä siksi kaiken. Viranomaiset haluavat 
luoda ties minkälaisia rekistereitä. Netti 
halutaan Suomessakin jatkuvan valvonnan 
alle. Nyt esitetään, että laittomat apteekki-
sivustot pitäisi sensuroida valtion toimesta. 
Mihin maailma oikein on menossa? Ei ai-
nakaan kohti historian loppua, se on selvä. 
Maailma on kriisissä, mutta kriisi on valta-
van paljon laajempi kuin jokin vaivainen 
luottamuspula markkinoilla. Ilmaston-
muutos, ylikansoitus, jatkuvasti lisääntyvä 
valvonta kaikkialla, valtion lonkeroiden 
eteneminen entistä syvemmälle kansalai-
syhteiskuntaan, tiedotusvälineiden jatkuva 
viihteellistyminen, uusi avaruuskilpakierre 
sotilaallisine ulottuvuuksineen ja niin edel-
leen…mahtavaa! Elämme hienoa aikaa.

Rehellisellä ihmisellä ei tietenkään ole 
mitään hätää. Ei ole koskaan ollut. Mieleeni 
muistuu Niemöllerin nimiin laitettu runo:
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Ensin he tulivat hakemaan kommunisteja,
enkä vastustanut koska en ollut kommunisti.

Sitten he tulivat hakemaan juutalaisia,
enkä vastustanut koska en ollut juutalainen.

Sitten he tulivat hakemaan ammattiliittolaisia,
enkä vastustanut koska en ollut ammattiliittolainen.

Sitten he tulivat hakemaan katolilaisia,
enkä vastustanut koska olin protestantti.

Sitten he tulivat hakemaan minua,
ja silloin ei ollut enää ketään joka olisi vastustanut.
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:n pimeä puoli Minna Varpiola
KESÄ, EIKÄ MITÄÄN TEKEMISTÄ...
Q

EdEltäjäni Olavi kysyi minulta 
kevään lopulla, miten kuraattorikauden 
ensimmäinen neljännes on mennyt. Huh, 
todellakin, jo puoli vuotta takana! Onhan se 
totta vie mennyt. Ehkä ensimmäistä kuraat-
torikevättäni voisi kuvata kiireiseksi, mutta 
antoisaksi. On tullut opittua paljon uutta 
ja tutustuttua moniin uusiin ihmisiin. Mu-
utaman epäaktiivisemman osakuntavuo-
den jälkeen aikaa on kulunut myös talon 
tavoille opetellessa. Ehkä ensi vuosi menee 
jo rutiinilla. Tai sitten ei, sillä vuodet ovat 
aina erilaisia ja varsinkin tulevan vuoden 
aikana tapahtuu todella paljon muutoksia 
esim. kun osakunta muuttaa uusiin tiloihin. 
Ja mitä kiireeseen tulee, ei siitä voi syyt-
tää pelkästään osakuntaa, kyllä se koostuu 
myös monesta muusta osatekijästä. 

No, juhannuksena tai oikeammin jo viikkoa 
ennen sitä kuraattorikin aikoo siirtyä kesä-
laitumille ja jättää kiireen hetkeksi taak-
seen toivottavasti siihen tilaan jalostettuna, 
etteivät tekemättömät asiat ole edessä heti 
syksyn alussa. Kuuman Kalifornian lisäksi 
tarkoitus on viettää pari viikkoa iki-ihanassa 
Pohjois-Karjalassa vanhempien mökkipro-
jektin ilmaistyövoimana sekä maakunnan 
luonnosta ja kulttuuritarjonnasta nauttien. 

Täytyy sanoa, että Pohjois-Karjalaa parem-
paa paikkaa rentoutua ja irtautua Helsingin 
kiireistä ei olekaan. Siellä lähes unohtaa 
sähköpostin olemassaolon eikä muista stres-
sata siitä, että parin päivän jälkeen postilaa-
tikossasi odottaa 100 lukematonta viestiä. 
Kotona, Lieksassa on vain niin hyvä olla. 
Mitä pidempään sieltä on ollut poissa, sitä 
mukavampi sinne on palata. 

Aina silloin tällöin mietin, millaista olisi 
muuttaa takaisin Lieksaan. Elämänmeno 
Pohjois-Karjalassa on kieltämättä paljon 
leppoisampaa ja ihmiset yleisesti ottaen ys-
tävällisempiä. Asiat sujuvat mutkattomam-
min ja ihmiset tuntevat jopa naapurinsa, 
mikä näillä leveysasteilla opiskelija-asuin-
taloja lukuunottamatta on melko harvinais-
ta. Mutta toisaalta, on pienillä paikkakun-
nilla ne omat huonot puolensakin, siksi 
kai sieltä aikanaan tuli lähdettyä pois. Sitä 
paitsi Helsingin vetovoima on kiistaton, ja 
onhan täällä suurin osa ystävistäni. Sekä 
Osakunta.
 
Vaikka kesä ja leppoisa loma-aika on alka-
massa, osakunta ei tänä kesänä nuku. Osa-
kunnan arkistointiprojektiin osallistuvat    
viettävät suuren osan kesästään Liisanka-
dulla penkoen arkistokaappeja ja varastoja 
sekä tallentaen tärkeimmän materiaalin 
digitaaliseen muotoon. (HUOM! Mikäli 
oman kaappisi perukoilta löytyy jotain    
osakunnalle kuuluvaa, nyt olisi hyvä hetki 
palauttaa se osakunnalle.) Lisäksi muuttoa 
valmisteleva muuttotoimikunta käyttänee 
kesän osakunnan kalusteiden ja muiden 
tavaroiden inventointiin. Kaikkea emme voi 
ottaa mukaan uusiin tiloihimme eikä se ole 
edes tarkoituksenmukaista. Uusiin tiloihin 
halutaan panostaa, ja niistä on tarkoitus teh-
dä miellyttävät ja käytännölliset osakunta-
tilat, ei kirpputoria.

Kaikkia varmasti kiinnostaa myös Lep-
pätalon, HYYn rakentaman uuden yli-
oppilastalon, tilanne. Talon odotetaan           
valmistuvan ennen aikojaan eli jo loppuke-
sästä. Tämä tarkoittaa, että osakuntasyksyn 
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ensimmäinen suuri projekti on muutto, joka 
tulee ajoittumaan mitä todennäköisimmin 
jo syys-lokakuun vaihteeseen. Mutta älkää 
huolestuko: Liisankadulla järjestetään kyllä 
riittävä määrä läksiäisiä ennen kuin tiloista 
lopullisesti poistutaan.

Uusiin tiloihin muuttamisen jälkeen 
olisi suotavaa, että HYYn ajoittain                            
tempoileva tilapolitiikka rauhoittuisi ja            
osakuntien kaltaiset suuret ja perinteikkäät 
järjestöt saisivat rauhassa toimia niille osoi-
tetuissa tiloissa vähintäänkin seuraavat 30 
vuotta. Tavararikkaalle osakunnille muutto 
ei ole ihan yksinkertainen tai halpa asia. 
Kun uusiin tiloihin nyt muutetaan, sinne ol-
laan tultu jäädäkseen.

Onpa totta sekin, että omat tilat ovat aina 
omat tilat. Jos joskus tulisi mahdolliseksi 
ostaa oma huoneisto tai kiinteistö Helsingin 
keskustasta sellaisesta talosta, missä ei ole 
asuinhuoneistoja tai missä osakuntaelämä ei 
muutenkaan häiritse talossa asioivia ja joka 

on osakuntien toimintaan ja budjettiin sopi-
va, niin mikä ettei. Ainahan voi toivoa. Esi-
merkiksi, että pääkaupunkiseudun kuntien 
jollain aikajänteellä yhdistyessä nykymuo-
toinen Helsingin kaupunki kuolinvuoteel-
laan armeliaasti testamenttaisi tontin Eiran 
rannasta kaikille niille osakunnille, joilla ei 
ole vielä omia tiloja. Ja että uusi suur-Hel-
sinki syntymälahjakseen rakentaisi siihen 
komean kivilinnan vain ja ainoastaan osa-
kuntakäyttöön. Unelmissa on hyvä elää...

Unelmarikasta sekä rentouttavaa kesää kai-
kille osakuntalaisille ja senioreille! Kan-
nattaa kerätä voimia, jotta muuttolaatikot 
syksyn alussa liikkuvat ripeämmin.

Minna
kuraattori
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Seniorin palsta
Kaikki muuttuu, vai muuttuuko 
sittenkään?
ainoa varma asia on jatkuva muutos. 
Näin on joku viisas todennut ääneen. Vii-
saasti ajateltu viisaalta. 

Muutosten aika on edessä myös osakun-
nassa, kun edessä on odotettu ja ehkä pelät-
tykin muutto Liisankadulta Leppäsuolle. 
Kyse on toiminnallisesti ja filosofisestikin 
isosta asiasta, kun jälleen kerran me kar-
jalaiset jätämme karjalaisten talon taak-
semme. Muutto sinänsä on hyvin perustel-
tu, Liisankadun tiloissa on omat hyvin 
tuntemamme käyttörajoitukset ja tilojen yl-
läpito on varsin kallista. Osakunnan tärke-
immistä tehtävistä voidaan olla montaa 
mieltä, mutta kalliin osakuntahuoneiston 
ylläpito ei varmasti kuulu niihin. Vaikka 
muutto on iso asia nykyisille osakuntalais-
ille ja ainakin henkisesti mittava tapahtuma 
meille nuoremmille senioreille, niin on 
hyvä muistaa, että yli satavuotiaan Kar-
jalaisen Osakunnan historiassa kyseessä 
ei ole ainutlaatuinen tapahtuma. Välillä on 
vain pakattava tavarat ja muutettava majaa. 
Senioreiden puolesta voin luvata osakun-
nalle muuttoapua (varsin rajallisesti) ja mu-
kana oloa Liisankadun läksijäispippaloissa 
(runsasta ja äänekästä).

Keskikäistymisen huomaa omalla kohdal-
laan siitä, että alkaa muistella menneitä 
vuosia hieman haikeasti. Aika kultaa var-
mastikin muistot, sillä eihän ne kaikki 
lapsuuden kesät voineet olla aurinkoisia 
kesäkuun alusta syyskuulle, eikä se opiske-
luaikakaan pelkkään huoletonta oleilua ol-

lut. Osakunta-aika oli kuitenkin monella 
tavoin tärkeää aikaa, koska muuten se olisi 
varmaan kokonaan unohtunut. Varsinaises-
ta osakuntatoiminnasta muistuvat mieleen 
yhdessä olon ja perinteisten juhlallisuuk-
sien lisäksi mm. maakunnan tutkimus-
matkat, monipuoliset liikuntatapahtumat 
sekä kansainvälinen toiminta. Toivon, että 
nykyisetkin osakuntalaiset pääsevät niitä 
kokemaan. Toimintamuodot elävät ajan 
mittaan, mutta kaikesta vanhasta ei kannata 
luopua. Joskus on parempi etsiä vanhoille 
toiminnoille uusia toteuttamistapoja.

Opiskeluelämän jatkuva kiristyminen ja sii-
hen liittyvä yletön tehokkuuden tavoittelu 
saa välillä huolestuttavia piirteitä. Opiske-
luaikojen puristaminen lähemmäksi euroop-
palaista keskiarvoa on varmasti perustel-
tua, mutta nopea opiskelu vain opiskelun 
itsensä takia ei varmasti ole kenenkään 
etu. Itse valtiotieteitä lukeneena voin pilke 
silmäkulmassa todeta, että erityisesti juris-
tien ja lääkärien kohdalla olisi opiskeluihin 
liittyvät pakolliset toimintavuodet osakun-
nassa kaikkien kannalta erittäin kannatet-
tavaa. Ajat ovat varmasti ja toivottavasti 
muuttuneet omista opiskeluvuosista, mutta 
silloin yliopistolla kiersi ”varma” huhu, 
että juristiksi ja lääkäriksi voi valmistua sa-
nomatta sanaakaan…

Varsinaisen toiminnan lisäksi osakunta-
ajan tärkeä anti itselleni oli karjalaisen tai 
itäsuomalaisen identiteetin selkeytyminen. 
Opiskeluvuosien aikana vakuutuin siitä, että 
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meissä karjalaisissa on jotain vain meille 
ominaista. Kanta-alueisiin perustuvassa 
osakuntalaitoksessa ja osakuntien tiiviissä 
yhteiselossa eri puolilta Suomea tulleiden 
opiskelijoiden ”kansanluonne” helposti ko-
rostuu. Kyllä ne pohjalaiset ihan oikeasti 
ovat erilaisia kuin me karjalaiset. Ja kaiken 
tämän sanon pelkästään hyvässä mielessä. 
Erilaisuus ei ole pelottavaa tai  vaaral-
lista, vaan mielenkiintoista ja haastavaa. 
Meille iät ja ajat kahden kulttuurin raja-
mailla asuneille karjalaisille tämän pitäisi 
olla itsestään selvää. Muuttuvassa maail-
massa oman identiteetin vahvistuminen on 
pelkästään positiivinen asia. Jos emme aina 
tiedä, mihin olemme menossa on turvallista 
tietää edes mistä olemme tulossa.  

Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö Sen-
iores Carelienses ry täyttää ensi vuonna 
kunnioitettavat 75 vuotta. Vuonna 1984 
senioreiden täyttäessä 50 vuotta ohjelmassa 
oli näyttävä iltajuhla. Mielenkiintoinen ku-
riositeetti oli, että juhlaillallisen ruokalista 
oli tuolloin osittain sama kuin  Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran 50-vuotisjuhlas-
sa vuonna 1881 tarjotun aterian menu. 

Tasajuhlavuoden suunnittelu on käyn-
nistymässä. Johtokunnassa on alustavasti 
mietitty pääjuhlan viettämisestä aka-
teemisena iltapukujuhlana. Mukavaa olisi 
jos tapahtumia voitaisiin yhdistää myös   
osakunnan tapahtumiin (esim. Praasniekat). 
Samoin on harkinnassa voisiko juhlavuon-
na olla joitakin tapahtumia kanta-alueella 
Pohjois-Karjalassa, jossa merkittävä osa 
yhdistyksen jäsenistä asuu. Nyt on kai-
killa nykyisillä ja entisillä osakuntalaisilla 
mahdollisuus vaikuttaa senioreiden juh-
lavuoden suunnitteluun. Hyvät ja vähän 
huonommatkin ajatukset voi toimittaa alle-
kirjoittaneelle tai jollekin toiselle SC:n joh-
tokunnan jäsenelle. 

Karjalaisterveisin

Kososen janne
Karjalaisen Osakunnan jäsen 1985 – 1992

Osakunnan kuraattori 1994 – 1995

Seniores Carelienses ry:n puheenjohtaja 
2007 

•

•

•
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Pohjois-Karjalan retkeilyreitit
TOP3

loPPUKEsän kotiseutumatkan osaksi voin suositella luontoelämyksiä retkeilyn muo-
dossa. Tässä parhaat kokemukseni Pohjois-Karjalan maastoista.

1. Herajärven kierros, Koli. Tämä reitti valittiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi retkikoh-
teeksi. Pituutta kertyy maratoonin verran eli reitti on sopiva yhden yön yli patikoinnille. 
Herajärven kierros viehättää paitsi Kolin huipuilta avatuvilla kansallismaisemillaan, 
myös monipuolisesti kivisellä maastollaan. Reitin varrella on pirunkirkko, lauttaylityksiä 
ja perinnekylä. Tällä reitillä sain myös opetuksen siitä, että varpaista ahtaita kenkiä ei 
kannata käyttää varsinkaan kivisessä maastossa.
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2. Susitaival, Lieksa ja Ilomantsi. Tätä retkeilyreittiä et löydä Metsähallituksen sivuilta, 
koska reitti on kuntalaisten ylläpitämä. Susitaivalta olen taivaltanut pohjoiseen lähtien 
Möhkön ruukilta, joka on jo nähtävyys sinänsä. Susitaival nousee välillä harjuille ja 
laskeutuu toisinaan pitkospuilla ylitettäville soille. Reitiltä löytyy mukavia mökkejä ja 
laavuja ja ainakin syyskuun lopussa ei paljon muita vaeltajia poluilla kohdattu. Susi-
taipaleen toinen pää on Patvinsuolla ja kaiken kaikkiaan matkaa koko reitille kertyy 97 
km.

3. Jänisjoki, Tuupovaarasta Tohmajärvelle. Jänisjokea pitkin lasketeltiin meloen juhan-
nuksena 2006. Melonta oli tuolloin loistava valinta, koska maissa olosta teki tuskallista 
ilmassa tiheänään pörräävät mäkäräparvet. Joen vesi oli lämmintä, maisemat puiden ku-
martuessa veteen taianomaisia ja kosken pauhuakin päästiin kuuntelemaan. Miinuksena 
vain muutama patoalue, joiden ohi kanootit piti kantaa.

Bonus: Kolvananuuro, Kontiolahti. Päiväretki paratiisiin. Väittäisin, että näillä kivenloh-
kareilla hypellään myös Markku Pölösen Lieksa -elokuvassa. Kuuntele kuinka vesi ku-
misee kivien alla ja lue opastauluista biotoopin florasta ja faunasta. 

Tässä yhteydessä en tietenkään voi jättää mainitsematta Ruunaan koskia. Sitten on yhä 
jäljellä monta muuta reittiä, joille jalkani vielä odottavat astumista.

oikeille poluille:
www.vaellus.info (Pohjois-Karjalan Vaellusreittiopas)
www.luontoon.fi (Metsähallituksen verkkopalvelu retkikohteista)

Veera Vestman
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RajoITTavaa ElÄMÄÄ

on ammatteja, jotka rajoittavat elämää. Ra-
joituksia on siinä missä voit liikkua, mitä voit 
sanoa ja miten käyttäytyä julkisesti ulkona 
liikkuessasi. Et voi pöllähtää räjähtäneenä 
paikalle. Et voi kiukustua ja riehua mielen 
tullen. Et voi huudella poliittisia ja muita 
elämänvakaumuksiasi turuilla ja toreilla. 
Terassilla joudut pitämään takin helmoista 
visusti kiinni, mustat aurinkolasit päässä 
pitkälle auringonlaskuun asti ja vähän jäl-
keenkin. Joudut rajoittamaan liskoaivojesi 
toimintaa, ettei kykysi ammattisi harjoit-
tamiseen tulisi kyseenalaiseksi. Vilkuilet 
vaivihkaa, onko asiakkaitasi selkäsi takana. 
Kyse on luottamuksesta, joka voi hajota ol-
lessasi vähänkin ihminen.

Olen siis päättänyt olla mustakaapu. Tuo 
paikalta jälkiään jättämätön ovela roisto, 
josta saadaan usein kiinni vain varjo – kaa-
vun lepattaessa menojaan. Olen päättänyt 
olla siviilielämässäni tylsä paska. En lyöt-
täydy kenenkään seuraan, toistelen vain 
toisten sanoja, toivottelen hyvää päivää. 
En halua pilata potentiaalisten asiakkaideni 
suhdetta itseeni. Pitäydyn mahdollisimman 
luotaantyöntävänä. Kuitenkin joku niistä 
päätyy vastaanotolleni jossain vaiheessa 
elämäänsä. Psykologin vastaanotolleni 
huoneeseen numero 10. 

Vastaanottohuoneessa leijailee usein 
epämääräinen kriisin lemu. Ihmiset 
selailevat ränsyyntyneitä juorulehtiä 
muka kiinnostuneina. Pälyilevät katseet                                       
lehtien takaa paljastavat epävarman kat-
seen, katseen takana on nukkumattomia 
öitä ja ahdistusta. Television aamuiset 
laatubrittisarjat eivät saa ansaitsemaansa 

huomiota odottajilta. En voi pysähtyä mie-
lenkiintoisen uutisen edessä vastaanotto-
huoneessa kävellessäni, askelet vievät pois 
tuosta ahdistuneen odottamisen tyyssijasta. 
Enkä luonnollisestikaan voi osoittaa ole-
vani kiin-nostuneempi jostain muusta kuin 
heidän ongelmistaan. Heidän odotusaikan-
sa on pois heidän todellisesta elämästään. 
Minun oletettu tehokkuuteni (joka ilmenee 
etenevinä, ei laahavina, askeleinani vas-
taanottohuoneessa) on toistenkin ammat-
tilaisten oletettua tehokkuutta. 

Joskus joutuu kävelemään vanhan viinapil-
ven läpi. Tällöin vain toivoo mielessään, et-
tei pilven tuottaja ole odottamassa minulle 
pääsyä. Toisinaan katsoessa ulos näkee 
kuinka tupakit hupentuvat ennätyksellisen 
nopeasti tuhkaksi hermostuneiden odotta-
jien henkosista. Tuhkakasat edustavat unoh-
dettuja, menetettyjä toiveita ja puhkipoljet-
tuja elämiä. 

On näkyvää ahdistusta, on eleetöntä masen-
nusta. Tuskan takaa pilkahtavat toivon ri-
paukset silmissä ovat kuin tsunameja. Koen 
kuinka valtava luottamuksen hyökyaalto 
tuo painetta onnistua ja pelastaa maailma. 
Voin vain yrittää luovia vettä oikeaan       
suuntaan. Tosiasiassa koen usein paikal-
laan virtaavan veden sameaa tympeyttä, 
liejuisia ryteikköjä ja upottavaa mutapoh-
jaa. Ja kuitenkin, koen outoa rakkautta tätä 
melankoliaa kohtaan. Haluan kahlata tässä 
likaisessa vedessä, nilkat pohjaan upon-
neina. 

Todellisuus tässä kaliiberissa on niin 
todellista ja kovaa, että jos en koe eläväni 

Miia Seppänen
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niin milloin sitten. En voi olla nauram-
atta tätä absurdia todellisuutta, jossa onni 
vaatii kärsimystä ja yhteys yksinäisyyttä. 
Palaset loksahtelevat kun minijumala ra-
kentaa legoistaan maailmaansa. Maailman 
epätäydellisyyttä siunataan puhdistuksella. 

Joka ei kuitenkaan ole amerikkalainen jouk-
kokatharsis ”fuck’em all” vaan golgatalla 
naulitun ”love’em all”. Rakasta niitä kaik-
kia. Rajoja ja rakkautta, siinä onnistuneen 
elämän salaisuus. 

Kunniainspehtorivierailu

torstaina 24. huhtikuuta kahdek-
san osakuntalaista löysi tiensä perille ar-
vokkaan näköisen vanhan hulppean huvi-
lan sivuovelle, jossa rouva Timosen kirkas 
ääni kehotti meitä astumaan peremmälle. 
Kyseessä oli siis osakunnan joka keväinen 

vierailu kunniainspehtorin luo Kulosaareen. 
Tässä joitakin meidän fuksimajurien muis-
tojamme tuosta illasta.

Saavuttuamme talon eteiseen ilmassa oli 
havaittavissa pientä jännitystä ja sählinkin, 

Terveisiä perinteikkäältä vierailulta kunniainspehtoripari Sakari ja Lea 
Timosen luota Kulosaaresta! (Ne historialliset perinteet voitte sitten 
tarkastaa viime vuoden lehdestä.)

Riina Parviainen ja Anna Miettinen
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mutta tunnelma rentoutui meidän vieraiden 
esittäytyessä ja Sakarin kaatamien alku-
snapsien merkeissä. ”Ketkäs teistä oli niitä
fukseja?” Lea utelee. Me muutamat 
pelokkaat fuksit kohotamme vapisevia 
käsiämme. ”Niin arvelinkin, olitte ne kaik-
kein viattomimman näköiset.” Paikalla Ti-
mosten luona oli lisäksi heidän tyttärensä 
ja hänen ystävänsä, joka piti meille illan 
aikana pienen esitelmän.

Istahdimme vaihtamaan kuulumisia ja     
kuuntelemaan esitelmää eräästä Venäjällä 
toimineesta uskonlahkosta. Tämä lahko 
harjoitti sangen radikaalia toimintaa mm. 
silpomalla jäsentensä sukuelimiä. Lahkon 
mukaan naisen kauneus on maailman suu-
rin synti yms. Arvata saattaa, että lopulta 
lahko kuoli sukupuuttoon. Esitelmä oli 
sykähdyttävä ja erään seniorin mukaan jopa 
mielenkiintoisin kaikista hänen vuosien 
varrella kuulemistaan.

Esitelmää havainnollistivat kuvat, joiden 
katselemisen jälkeen siirryimme ruokai-
luun. Tarjolla oli lihamureketta, perunoita 
ja salaattia sekä marjakiisseliä, jota tuli 
santsattua useammankin kerran. Ateria oli 
kaikin puolin maukas ja aina tervetullut 
vaihtelu opiskelijan arkeen. Kahvit nau-
timme tunnelmallisessa yläkerrassa.

Adjektiivi ”tunnelmallinen” onkin juuri 
oikea kuvaamaan itse asiassa Timosten 

koko asuntoa. Mitäpä muuta viehättävistä 
ja vanhoista kalusteryhmistä, kiikkutuolis-
ta, keskustelua herättäneestä taiteesta ja 
valokuvista sekä pursuilevista kirjahyllyi-
stä sanoisi. (Ja ne hurmaavat ruutuikkunat 
joku olisi vienyt mielellään kotiinsa.)

Isäntäpariskunta oli erittäin vieraanvarainen 
ja sydämellinen. Vaikka molemmat Timo-
set ovat jo yhdeksänkymmenen ikäisiä, 
olivat he virkeitä ja viihdyttivät meitä     
vieraita kertomalla muistojaan mm. sota-
ajoista. (Joku muuten lohkaisi illan aikana, 
että ”mie en oo ikinä nähny näin vanhoja 
ihmisiä”. Tämä herätti hilpeyttä vieressä 
istuvissa tovereissa.) Mieleen jäi myös ta-
rina siitä, kuinka Lea ja Sakari kohtasivat 
toisensa: osakunnalla oli joku tapahtuma, 
jossa Lea huomasi nuoren miehen hänen 
punaisten villasukkien ansiosta. Ja siitä se 
sitten lähti.

Vierailun päätyttyä bussipysäkillä keskuste-
lua herätti vielä uudestaan Sakarin huoli 
suomalaisten ja suomalaisen kulttuurin säi-
lymisestä. Hänen mielestään suomalaiset 
naiset synnyttävät liian vähän lapsia ja 
vieläpä noin 10 vuotta liian myöhään. Kes-
kustelumme poukkoili vielä syntyvyyden 
kasvattamisen moniavioisuuden parissa, 
kunnes matkamme jatkui kotia kohti.

Tähän on hyvä lopettaa. Hilpeitä kesäpäiviä 
kaikille!
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Antin wappu
Pekka Torvinen

Antin wappu sujui osakuntalaiselle perinteisen menoin. Ensin käytiin katsomassa Man-
tan lakitus, sitten nautittiin nestemäisiä päihdykkeitä osakunnalla ja lopulta kadottiin 
yöelämään. Seuraavana aamuna Ullanlinnanmäellä olo ei ollut häävi, mutta onhan pik-
nikille tultava vaikka ruoka ei maistuisikaan! Sitä paitsi Antille maistui niin ruoka kuin 
juomakin, oli olo sitten mikä tahansa. Seuraavassa muutama kuva Antin seikkaluista.

Antti Mantan lakitusta katsomassa. ”Plääh, tää on nähty 
ennenkin! Mutta pössis on silti ihan jees.”
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Antti osakunnalla. Kaikki hyvin. Seuraa ja juomaa ja ruokaa riittää, joten mikäs 
tässä on ollessa.
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Antti osakunnalla vähän myöhemmin. Joko juoma on tehnyt tehtävänsä tai Antti pel-
leilee muuten vain kameralle. Päätelkää itse.
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Antti Tuomiokirkon portailla. Mihinpä klovni nahkoistaan pääsisi…

Antti Tuomiokirkon portailla vähän myöhemmin. Tappelu Miikan kanssa. Nor-
maalia wappumeininkiä, kuulemma.
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Antti seuraavana päivänä Ulliksella. Helsingin yö on tehnyt tehtävänsä ja nyt kame-
ralle näytetään jo kansainvälisiä käsimerkkejä. Ei muuta kuin ensi vuonna uudestaan 
ja entistä paremmin!




