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Pääkirjoitus

Kesä vaihtui jälleen syksyyn. Se tuli päivässä, yllättäen. Vaikka tietää, että elokuuta 
seuraa aina syyskuu, on vuodenaikojen vaihdos silti jossain määrin yllätys. Jonain 

päivänä vain huomaa, että ulkona on syksy! Kesä jaksoi ihailtavasti vielä syyskuun alus-
sa panna vähän hanttiin, mutta pian aurinko menee mailleen jo ennen kuutta ja sade 
piiskaa maata ja lehdet katoavat puista ja takit on laitettava päälle ja jostain on etsittä-
vä myös hattu. Taas jäi niin paljon tekemättä. Kesäpisteitä tuli kuitenkin mm. Ilosaari-
rockista, Morrisseyn ja Wilcon keikoista, lukemisesta Suomenlinnan ruohikoilla, puutar-
hatöistä Joensuussa ja tietysti terassilla istumisesta. Mutta niin paljon jäi silti tekemättä. 
Pohjoisen kesä ei koskaan riitä, mutta juuri siksi se on niin taianomainen. Seuraavaa 
kolmea kuukautta saa taas odottaa yhdeksän, joista viimeinen onneksi on jo melkein 
yhtä loistelias kuin itse kesä.

Mutta onneksi meillä on osakunta ja juhlat! Syksy ja pimeys olisivat paljon masentavam-
pia ilman sitsejä ja yhteisiä illanviettoja. Ne tekevät lyhyistä päivistä ja loskasta selvästi 
siedettävämpiä. Voiko syksyä ja talvea edes kestää ilman paluuta pitkiin iltoihin ja öihin 
osakunnalla hyvän juoman, ruoan, seuran ja musiikin parissa? Mielestäni ei. Tämä syk-
sy on Karjalaiselle osakunnalle tietenkin vielä normaalia innostavampi, kun syksynkin 
tapahtumat päästään ensimmäistä kertaa järjestämään uusissa tiloissa Ilotalolla. Minä 
jaksan edelleen hullaantua siitä, että osakunnalla saa nyt olla ja riehua niin kauan kuin 
vain jaksaa pysyä tolpillaan ja/tai hereillä. Apuisännän hommastakin on vihdoin tullut 
miellyttävää, kun toimenkuvaan kuuluu drinkkien fiksaaminen. Kellon ympäri täytyy 
jatkaa mahdollisimman usein! Kerran sitä vain eletään. Tentin voi aina uusia parin vii-
kon päästä, praasniekkojen jatkot vasta vuoden kuluttua. Ihminen on tehty kohtaamaan 
toisia ihmisiä. Osakunta puolestaan on sitä varten luotu paikka. Kirjoista saa vain va-
kaumuksia. Totuudet ovat toisissa ihmisissä ja keskusteluissa, joista ei tosin tule yhtään 
mitään ilman kirjoja.

Praasniekoista puheenollen, tänä vuonna niillä juhlistetaan seniorijärjestömme 75-vuo-
tista taivalta. Kunnioitettava luku, vain vähän pienempi kuin osakunnan 104. Juhlien 
virallinen osuus lienee tällä kertaa pari pykälää pönäkämpi, mutta välillä niin on hyvä. 
Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että jatkojen on kestettävä kestämistään. Aion henkilökoh-
taisesti pitää huolen siitä, että ainakin musiikki raikaa niin kauan kuin joku sitä jaksaa 
kuunnella. Jatkojen alkuvaiheessa voidaan soittaa jotain koko kansalle kelpaavaa, mutta 
loppuillasta on jälleen saatava mm. The Smiths eetteriin.

Pieni Puukello 3/09 on omistettu Seniores Carelienses -seniorijärjestöllemme. He ovat 
myös luoneet pääosan lehden sisällöstä. Haluan tässä lopuksi vielä muistuttaa uusia osa-
kuntalaisia, että kaikki seniorit eivät ole päälle viisikymppisiä! Kirjavaan seuraan kuu-
luu sekä juuri valmistuneita että jo sodan aikana yliopistossa aikaa viettäneitä todellisia 
konkareita. Kaikki ovat kuitenkin mielenkiintoisia kohdattavia. Osakunnassa parasta on 
juuri ihmisten ja näkemysten kirjo. Älkää siis missään nimessä jättäkö yhtään osakunta-
syksyn tapahtumaa väliin siksi, että siellä saattaa kuhista myös senioreja.

Pieni Puukello 4/09 palaa jälleen normaaliin häröilyyn, viimeistä kertaa nykykomen-
nossa.
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Erittäin miellyttävää alkavaa syksyä 
osakuntalaisille ja senioreille! Toivot-

tavasti jokainen teistä on viettänyt mu-
kavan kesän ja ehtinyt kesätöiden ohella 
myös lomailla ja nauttia joutenolosta. Nyt 
on aika käydä kohti syksyä.

Alkava syksy ei onneksi ole yhtä kiireinen 
ja työntäyteinen kuin viime syksy. Vuosi 
sitten osakunta valmistautui lähestyvään 
muuttoon eläen samalla suuressa epävar-
muudessa, koska aika ajoin näytti siltä, et-
tei uusien tilojen saaminen olekaan itses-
täänselvyys. Muuton osalta loppu  hyvin, 
kaikki hyvin. Uusi syksy voidaan aloittaa 
uusissa, upeissa tiloissa kolmannella yli-
oppilastalolla Domus Gaudiumilla. 

DG on tästä eteenpäin se ainoa ja oikea osa-
kuntatila. Uudet fuksit eivät tule haikeina 
muistelemaan Liisankatua saati sitten Uu-
den ylioppilastalon Mannerheim-salia. 
Tiloista viis, Osakunta on siellä missä osa-
kuntalaisetkin. On hienoa nähdä, miten 
tänä syksynä energiaa on riittänyt uuden 
toiminnan ja uusien tapahtumien suunnit-
teluun. Seuratkaa ilmoittelua sähköposti-
listoilla ja nettisivuilla, tulossa erittäin ak-
tiivinen osakuntasyksy!

HYYn edustajistovaaleista haetaan me-
nestystä

Vaikka muutto ja tilakriisi eivät tänä 
vuonna aiheuta stressiä, syksyllä 2009 

tapahtuu paljon tärkeitä asioita. Yksi tär-
keimmistä on Helsingin yliopiston yliop-
pilaskunnan HYYn edustajistovaalit, jotka 
järjestetään 3. - 4.11. 

Kuten moneen kertaan kokouksissa ja täs-
säkin lehdessä on tullut sanottua, vuoden 
2009 vaalit ovat Domus Gaudiumin osa-
kunnille erittäin tärkeät. Edustajisto on 

ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, ja sen 
tehtäviin kuuluu mm. ylioppilaskunnan 
budjetista ja tätä kautta esim. järjestöjen 
avustuksista päättäminen. Meidän on ol-
tava mukana vaikuttamassa siihen, mil-
laisia avustuksia järjestöille myönnetään 
tai miten kauan järjestötilojen vuokrasopi-
mukset ovat voimassa.

Osakuntalaiset ovat aina hoitaneet luot-
tamustoimensa HYYssä vastuullisesti ja 
asioihin tarkasti perehtyen. Tiedän, että 
Karjalaisesta osakunnasta löytyy lukuisia 
edustajistoon ja HYYn talouspaikoille so-
pivia ja päteviä henkilöitä. Kannustankin 
kaikkia yliopistolla opiskelevia osakunta-
laisia lähtemään ehdolle vaaleihin! Tarvit-
semme teidän kaikkien työpanoksen, jotta 
osakuntamme voi menestyä näissä vaa-
leissa paremmin kuin koskaan. Ottakaa 
siis rohkeasti yhteyttä vaalipäälliköihim-
me Nooraan ja Hannaan (noora.tanska-
nen@helsinki tai hanna.ahtonen@helsinki.
fi) ja tulkaa mukaan vaalityöhön! 

Seniores Carelienses ry 75 vuotta

Toinen syksyn merkittävä tapahtuma 
on osakunnan seniorijärjestön Seniores 

Carelienses ry:n 75-vuotisjuhlat ja niihin 
liittyvät tapahtumat. Syksyn ensimmäisen 
Pienen Puukellon teemana onkin Seniorit 
75 vuotta. 

Karjalaisen osakunnan seniorijärjestö on 
yksi vanhimmista osakuntien seniorijär-
jestöistä ja samalla taatusti yksi aktiivisim-
mista. Osakuntalaiset ovat aina lämpimäs-
ti tervetulleita senioreiden järjestämiin 
tapahtumiin, myös nyt juhlavuotena. Vas-
tavalmistuneille ja jäsenyyttä harkitseville 
vinkiksi, että liittymisvuonna senioreiden 
jäsenmaksu on ilmainen.

Kohti osakuntasyksyä ja uutta q.ta
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Juhlasyksyn tapahtumista 
haluan jo nyt mainostaa 
lauantaina 14.11. järjestet-
täviä praasniekkoja, jotka 
samalla ovat senioreiden 
75-vuotisjuhlaillalliset. 
Muistakaa ilmoittautua 
hyvissä ajoin, jotta var-
mistatte paikkanne juhliin. 
Kevään senioripäivälliset-
hän mm. myytiin loppuun 
jo ennen ilmoittautumis-
ajan päättymistä.

Uutta q.ta odotellessa

Kun alkusyksyn fuksi-
tapahtumista, edusta-

jistovaaleista ja praasnie-
koista on selvitty, aletaan 
jo lähestyä vaalikokousta, 
jossa valitaan virkailijat 
vuodelle 2010. Lähempänä 
vaalikokousta on tarkoitus 
järjestää infotilaisuus osa-
kunnan viroista sekä kier-
ros osakunnan asuntoihin 
Patolassa ja Vallilassa. 
Virkojen hoitamisesta saa 
kultaakin kalliimpia asun-
topisteitä. Kun Helsingin vuokra-asunto-
tilanne on mikä on, kannattaa todellakin 
olla aktiivinen osakunnassa. Sillä voi taa-
ta itselleen hyvän ja edullisen opiskelija-
asunnon useaksi vuodeksi.

Vuoden lopun lähestyminen tarkoittaa 
myös sitä, että oma kuraattorikauteni on 
hiljalleen päättymässä. Kun osakuntaelä-
män ruuhkavuodet jäävät taakse, on aika 
siirtää katse kohti elämän muita haasteita. 
Mutta mietitään sitä vasta vuoden vaih-
teen jälkeen ja yritetään hoitaa syyskausi 
2009 ensin kunnialla loppuun. 

Voin jo nyt sanoa, että kuraattorin kaksi-
vuotiskausi on ollut erittäni antoisa ja mu-
kava. Suosittelen lämpimästi kuraattorin 

pestiä kaikille entisille osakunta-aktiiveil-
le. Osakunta tarvitsee ja ansaitsee uuden, 
innokkaan kuraattorin. Hakemuksia ja 
vihjeitä uudeksi q:ksi otetaan vastaan mie-
luusti jo heti alkusyksystä.

Iltojen hiljalleen pimetessä ja lamppujen 
syttyessä torin laitaan toivotan kaikille 
Pienen Puukellon lukijoille mukavaa syk-
syä. Osakunnalla tavataan!

Minna-q

ps. Osakunnan keväisen logo- ja slogan-
kilpailun satona osakunta on teettämässä 
osakuntapaitoja, jotka tulevat myyntiin 
syyskuussa. Seuraa ilmoittelua ja tilaa 
oma paitasi edulliseen hintaan.
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Yhdistyksen perustaminen 

Suomalaisten ja virolaisten ylioppilas-
järjestöjen yhteistoiminta käynnistyi 

1920-luvun puolivälissä. Karjalaisen osa-
kunnan yhteistyökumppaniksi valikoitui 
tarttolainen Korp’ Vironia, jonka kanssa 
solmittiin kirjallinen ystävyyssopimus 
1930. Tiivis yhteistyö toi mukanaan myös 
uusia ajatuksia toimintaan. Yksi Suomen-
lahden yli tulleista ajatuksista oli osakun-
nan senioriyhdistyksen perustaminen. 
Suomessakin oli ollut aktiivisia senioreja, 
jotka osallistuivat osakuntatoimintaan. 
Uutta oli se, että Virossa senioritoiminta 
oli järjestäytynyttä. 

Karjalaisen osakunnan senioriyhdistyk-
sen perustamiseen johtava aloite tehtiin 
syksyllä 1933 kuraattorinvaihtokaronkas-
sa. Uusi kuraattori Paavo Piiroinen antoi 
eroavalle kuraattorille Pentti Kalajalle teh-
täväksi selvittää senioriyhdistyksen pe-
rustamismahdollisuus. Kalaja tarttui saa-
maansa tehtävään tarmolla. Osakunnan 
kokous sai asiasta esityksen maaliskuussa 
1934, ja syyskuussa asian tiimoilta järjes-
tettiin perusteellisempi neuvonpito. Yh-
distyksen perustamista valmisteltiin syk-
syn aikana rivakasti ja perustava kokous 
pidettiinkin jo 1.12.1934 Hotelli Tornissa. 
Yhdistysrekisterin ensirekisteröintipäivä 
oli 22.2.1935.

Perustavassa kokouksessa oli läsnä 21 
entistä osakunnan jäsentä ja kuraattori. 
Perustajajäseniksi merkittiin kuitenkin 42 
henkilöä, koska joukkoon otettiin mukaan 
kaikki ne entiset osakuntalaiset, joiden 
varmasti tiedettiin tulevan jäseniksi. Eräät 
seniorit olisivat halunneet, että yhdistyk-
seen voisi kuulua vain miehiä. Naisten 
mukaan ottamista vastustettiin mm. sillä, 
että yhdistyksen luonne muuttuisi tällöin 

”liian seurustelumaiseksi”. Keskustelun 
jälkeen säännöistä poistettiin K.L. Oeschin 
esityksestä sana ”miespuolinen”, jolloin 
osakunnan entiset naisjäsenetkin voisivat 
liittyä. Perustajajäsenten joukossa oli vain 
yksi nainen – Aitanga Oesch. 

Toiminnan tavoitteet ja toiminta 1930-lu-
vulla

Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”Senio-
res Carelienses ry:n tarkoituksena on 

olla yhdyssiteenä Karjalaisen Osakunnan 
entisten jäsenten kesken ja saada vuoro-
vaikutusta osakunnan kanssa sekä mah-
dollisuuksien mukaan toimia Karjalan 
henkiseksi ja aineelliseksi kohottamiseksi. 
Yhdistyksen jäseneksi pääsee nuhteeton 
Karjalaisen Osakunnan tai Savo-Karjalai-
sen Osakunnan entinen jäsen, jonka joh-
tokunta hakemuksen perusteella hyväk-
syy”. 

Karjalan olojen parantaminen koettiin 
tärkeäksi tehtäväksi, vaikka samalla tun-
nustettiin yhdistyksen varsin rajalliset toi-
mintamahdollisuudet asian edistämiseksi. 
Toiminnan painopiste oli yhdessäolossa ja 
yhdistyksen kokouksissa, joissa pidettiin 
korkeatasoisia esitelmiä. Monet esitelmät 
ja puheet käsittelivät Laatokan Karjalaa 
ja nykyistä Pohjois-Karjalaa. Seniorien 
piirissä kannatettiin mm. ajatusta omasta 
Pohjois-Karjalan läänistä, joka olisi käsit-
tänyt silloisen Laatokan Karjalan ja nykyi-
sen Pohjois-Karjalan maakunnan. 

Seniorit	 puolueettomia	 poliittisissa	 kysymyk-
sissä
Osakunnan inspehtori, taidehistorian pro-
fessori Onni Okkonen oli ollut aktiivisesti 
valmistelemassa senioriyhdistyksen pe-
rustamista ja oli ensimmäisen vuosikym-
menen sen johtokunnassa. Okkonen ei 

Seniores Carelienses
75 vuotta karjalaista senioritoimintaa
Janne	Kosonen	ja	Irma	Kalaja	
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hyväksynyt ylioppilasmaailman politisoi-
tumista. Puolueettomuus on ollut perusta 
senioryhdistyksen koko 75-vuotisen his-
torian ajan. Toiminnan alkuvuosina tämä 
näkyi erityisesti suhtautumisessa Akatee-
miseen Karjala-Seuraan (AKS).

Onni Okkonen oli syntynyt vuonna 1886 
runonlaulajapitäjä Korpiselässä. Yli kol-
mikymmenvuotisen inspehtorikautensa 
ajan hän tulkitsi sekä osakuntalaisille että 
senioreille karjalaisuuden ja karelianismin 
merkitystä taiteelle ja Suomen itsenäisyy-
delle. Okkosen laaja kirjallinen tuotanto 
taiteen eri aikakausista oli merkittävä pa-
nos suomalaisuustaistelussa. 

Seniorien ensimmäinen puheenjohtaja 
Karl Lennart Oesch (s. 1882) oli muutaman 
vuoden opiskeltuaan lähtenyt Saksaan 
kouluttautumaan jääkäriksi. Hän jäikin 
sotilasuralle. Puheenjohtajaksi tullessaan 
hän oli kenraalimajuri, yleisesikunnan 
päällikkö ja puolustusneuvoston jäsen. 
Vuonna 1932 Mäntsälän kapinan aikana 

hän toimi sisäministerinä 12 päivän ajan.
Ensimmäinen sihteeri Pentti Kalaja oli 
isänmaallinen maltillisen suomalaisuuden 
kannattaja. Hän oli ollut neljä vuotta kar-
jalaisten edustajana HYY:n hallituksessa 
1930-luvun alussa. Siitä ajasta hän toimi 
kaksi vuotta varapuheenjohtajana ja vuo-
den 1932 kapinan jälkeisten selvittelyjen 
seurauksena AKS:aan kuuluneen puheen-
johtajan erottua puheenjohtajana.

Ensimmäisen vuosikymmenen aikana se-
niorien johtokunnassa oli vain yksi AKS:
aan kuulunut jäsen. 

Toiminta sotien aikana

Toiveet Karjalan kehittämiseksi järk-
kyivät talvisodan syttyessä 30.11.1939. 

Sodan aikana yhdistys ei toiminut. Toi-
minnan uudelleen käynnistyessä korostui 
huoli karjalaisesta siirtoväestä. Yhdistyk-
sen johtokunta mietti erityisesti toimen-
piteitä, joilla voitaisiin henkisesti tukea 
siirtoväkeä. Seniores Carelienseksen esi-

Osakunnan	50-vuotisjuhlat	28.2.1955.	Kuvassa	vasemmalta	Seniores	Carelienses	ry:n	ensimmäinen	
puheenjohtaja	Karl	Lennart	Oesch,	Hilkka	Kivinen,	Onni	Okkonen	ja	osakunnan	emäntä	Taru	Pyhälä.



�

tyksestä Viena-Aunus -lehti muuttui laa-
ja-alaisemmaksi koko Laatokan Karjalan 
siirtoväen lehdeksi. Keväällä lehden nimi 
muuttui Karjalan Heimoksi, jonka nimise-
nä se ilmestyy edelleen Karjalan Sivistys-
seuran jäsenlehtenä.

Välirauhan ja jatkosodan aikana seniorien 
toiminta jatkui pienimuotoisena. Kokous-
illanvietot olivat tärkein toimintamuoto. 
Juhlatkin olivat vakavahenkisiä. Yhtey-
denpidolla seniorit pyrkivät tukemaan 
toisiaan ja osakuntalaisia. Myös rintamille 
pidettiin yhteyksiä. Vuonna 1944 helmi-
kuun 6., 16. ja 26. päivänä olivat Helsingin 
suurpommitukset. Näistä viimeksi maini-
tussa yliopiston päärakennus sai osuman 
ja suuri juhlasali tuhoutui. Tästä huolimat-
ta seniorien vuosikokous ja osakunnan 
vuosijuhla pidettiin 28.2. Klaus Kurjessa. 
Osakuntahuoneisto oli sotilaskäytössä. 

Sotatilanteen edelleen vaikeutuessa lähe-
tettiin senioreille viikoittain Itsenäisyyden 
Liiton laatimia tilannekatsauksia. Asioita 
tuntevat seniorit toimivat myös katsaus-
ten kirjoittajina. Näitä lehtisiä lähetettiin 
kesäkuun alusta 1944 syyskuuhun asele-
von solmimiseen saakka.

Suuri osa Karjalaisen osakunnan jäsenistä 
mutta myös osa senioreista oli rintamilla 
tai muutoin sotilastehtävissä. Yhdistyksen 
ensimmäinen puheenjohtaja, kenraaliluut-
nantti K.L.Oesch oli sodan lopussa kesällä 
1944 Kannaksen joukkojen komentajana 
johtamassa Neuvostoliiton suurhyökkä-
yksen puolustustaistelua.

Talvisodassa kaatui 24 ja jatkosodassa 48 
osakuntalaista tai senioria. Heidän nimen-
sä on kaiverrettu marmoritauluihin. Yksi 
menehtyneistä oli seniorien puheenjoh-
taja, kirurgian professori, lääkintäeversti 
Simo Brofeldt. Sota-aikana hän oli ollut 
SPR:n sotasairaalan päällikkölääkäri ja 
puolustusministeriön neuvotteleva kirur-
gi. Simo Brofeldt ja K.L.Oesch nimitettiin 

sodanaikaisista ansioistaan Mannerheim-
ristin ritareiksi. Kaikkiaan ritarinimityk-
sen sai 191 henkilöä.

Simo Brofeldtin kuoleman jälkeen vuonna 
1943 hänen puolisonsa Asta lahjoitti senio-
reille miehensä muistorahaston pääoman. 
Rahaston tuotot lahjoitettiin vuosikymme-
nien ajan osakunnalle.

Yhdistyksen kulta-aika 1940-luvun lop-
pu ja 1950-luku

Sodan seurauksena osakunnan kanta-
alueesta Laatokan Karjala, mukaan 

lukien tärkeä koulukaupunki Sortavala, 
ja Raja-Karjala jouduttiin luovuttamaan 
Neuvostoliitolle. Luovutettujen alueiden 
evakot sijoitettiin asumaan eri puolille 
Suomea. Karjalaisella osakunnalla ja seni-
oreilla oli huoli paitsi karjalaissiirtolaisten 
toimeentulosta ja elinmahdollisuuksista 
myös laajemmin karjalaisen kulttuurin 
säilymisestä. Seniorien johtokunta totesi, 
että karjalaisen sivistyneistön olisi tehtävä 
tunnetuksi ja arvostetuksi karjalaisuuden 
positiivisia puolia niin aineellisen kuin 
henkisenkin kulttuurin alueella. Karja-
laisuuden säilyttäminen kohosikin sotien 
jälkeisen vuosikymmenen keskeiseksi teh-
täväksi. 

Tätä työtä varten tiivistettiin yhteistyötä 
karjalaisten osakuntien (KO, WiO, KyO ja 
ÖFN) ja niiden seniorijärjestöjen kesken. 
Konkreettisena tuloksena oli vuonna 1947 
perustettu Karjalaisten osakuntien val-
tuuskunta, jonka käytännön merkitys jäi 
kuitenkin varsin vähäiseksi, ja sen toimin-
ta lakkasi jo 1950-luvulla. 

Karjalaisen	Kulttuurin	Edistämissäätiö
Seniores Carelienses oli keväällä 1950 
toimintansa aloittaneen Karjalaisen Kult-
tuurin Edistämissäätiön (KKES) perusta-
jajäsen. Alun perin Pohjois-Karjalan ke-
hittämiseksi suunnitellusta rahastosta tuli 
Karjalan Liiton esityksestä kaikkien karja-
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laisten yhteinen säätiö. Sääntöjen mukaan 
KKES:n tarkoituksena on karjalaisen hen
kisen ja taloudellisen kulttuurin viljelemi-
nen ja karjalaisten perinteiden vaaliminen. 
Seniores Carelienses -yhdistyksen jäseniä 
on vuosien saatossa ollut merkittävissä 
tehtävissä säätiön johdossa ja toiminnassa. 
Karjalainen osakunta ja sen jäsenet ovat 
saaneet säännöllisesti KKES:n apurahoja. 
 
Kokouksia,	juhlia	ja	yhdessäoloa
Senioritoiminta oli vilkasta sodan jälkeisi-
nä vuosina ja koko 1950-luvun ajan. Teat-
teri- ja näyttelyvierailut, vapun vietto ja 
pikkujoulut olivat tärkeitä ja suosittuja 
tapahtumia. Yhdistyksen vuosikokous oli 

osakunnan vuosijuhlaa muis-
tuttava tummapukujuhla, jossa 
kuultiin tasokas esitelmä ja nau-
tittiin illallinen. Esitelmien aiheet 
käsittelivät paitsi karjalaisuutta 
ja Pohjois-Karjalaa myös muita 
ajankohtaisia aiheita. 

Yhteydet osakuntaan olivat 
läheiset. Lukukausittain jär-
jestettiin yhteinen illavietto, 
jonka ohjelmasta osakunta ja 
seniorit vuorotellen huolehti-
vat. Elsa Vuorjoki, Maija-Liisa 
Auterinen ja Anna-Liisa Veiste-
rä olivat lahjakkaita ohjelmien 
ideoijia. Monet johtokuntaan 
kuulumattomatkin rouvat osal-
listuivat juhlien valmisteluun. 
Merkittävä tapahtuma osakun-
nan kanssa oli mm. osakunnan 
kolmipäiväinen 50-vuotisjuhla 
1955. Inspehtori Onni Okkonen 
nimitettiin Suomen Akatemian 
jäseneksi vuonna 1948. Hänen 
kunniakseen järjestettiin juhla, 
jossa hänet kutsuttiin osakunnan 
kunniainspehtoriksi. Suomen 
itsenäisyyden 40-vuotisjuhlaa 
1957 vietettiin poikkeukselli-
sen arvokkain menoin. Samas-
sa yhteydessä osakunnan kun-

niajäseneksi kutsuttu kenraaliluutnantti 
K.L.Oesch piti mieleenpainuvan esitelmän 
Suomen itsenäisyyden vaiheista.
 
Kun osakunta sai 1957 käyttöönsä neljä 
huoneistoa Munkkiniemen Sortavala-ta-
losta, seniorirouvat hankkivat huoneistoi-
hin verhot ja kynnysmatot. Seniorit lahjoit-
tivat myös osakunnan uuden lipun, joka 
vihittiin käyttöönsä vuosijuhlassa 1960. 
Vuoden 1984 praasniekoissa osakunnalle 
lahjoitettiin Seniorikannu, jolla palkitaan 
ansioitunut osakuntavirkailija vuosittain. 
Osakunnan Puukello-lehti alkoi ilmestyä 
painettuna 1950-luvun lopulla. Se lähetet-
tiin kaikille senioreille. 

Pentti	Kalaja,	puheenjohtaja	1956-1962,	perustajia	
ja	aktiiveja.	(Kuva:	Tenhovaara)
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Seniores	Carelienses	ry:n	25-vuotisjuhlat	5.12.1959.	Kuvassa	toinen	vasemmalta	Rainer	Veisterä,	puheen-
johtaja	1950-1956.

Seniores	Carelienses	ry:n	25-vuotisjuhla	5.12.1959	Uuden	ylioppilastalon	osakuntatiloissa	Mannerhei-
mintiellä.	(Kuva:	Esa	Hilli)
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Murroskausi	seniorien	toiminnassa
Vuosikymmenen vaihde merkitsi yleis-
karjalaisuuden kauden päättymistä sekä 
muutosta seniorien ja osakunnankin toi-
minnassa. Kunniainspehtori Onni Ok-
konen kuoli vuonna 1962. Hän oli tullut 
osakuntaan sen perustamisvuonna 1905. 
Okkonen oli vuosikymmenien ajan Karja-
laisen osakunnan henkinen johtaja. 

Pentti Kalaja luopui vuona 1962 seniorien 
puheenjohtajuudesta. Okkosta osakunnan 
inspehtorina seurannut professori Erkki 
Kivinen erosi inspehtorin tehtävästä sa-
mana vuonna. Molempien inspehtoreiden 
sekä Brofeldtia lukuun ottamatta kaikkien 
siihenastisten puheenjohtajien kotipaikka 
oli ainakin jonkin aikaa ollut luovutetulla 
alueella. Kalaja, K.L. Oesch sekä vuosien 
1945 – 1949  puheenjohtaja Aarne Pelko-
nen olivat Sortavalan lyseon kasvatteja. 

Katse kohti Pohjois-Karjalaa 1960- ja 
1970-luvulla

Pohjois-Karjalan lääni perustettiin vuon-
na 1960. Nyt Karjalaisen osakunnan 

kanta-alue oli käytännössä yhteneväinen 
oman läänin kanssa. Kotimaakunta ko-
rostuikin seniorien toiminnassa erityisesti 
1960-luvulla. 

Pohjois-Karjalan	valtuuskunta	tukemaan	kor-
keakouluhanketta
Edellisen vuosikymmenen puolestavälistä 
lähtien oli sekä osakunnassa että seniorien 
piirissä ideoitu erilaisia mahdollisuuksia 
Pohjois-Karjalan kehityksen tukemisek-
si. Samaan aikaan keskusteltiin paljon 
korkeakoulun saamisesta Itä-Suomeen. 
Korkeakoulu-kysymys olikin lopullinen 
kimmoke Pohjois-Karjalan valtuuskunnan 
perustamiselle Kalevalan päivänä 1963. 
Perustajajäseniä olivat Karjalainen osa-

Seniores	Carelienses	ry:n	25-vuotisjuhlat	5.12.1959.	Kuvassa	toinen	vasemmalta	Rainer	Veisterä,	puheen-
johtaja	1950-1956. Osakunnan	50-vuotisjuhlien	seniori-ilta.	Eturivissä	oikealta	Elsa	Vuorjoki,	Aitanga	Oesch,	Aune	Kalaja,	

Armi	Linnoila,	Anna-Liisa	Veisterä,	tuntematon,	Irja	Holst,	Maija-Liisa	Auterinen,	Sirkka	Siirala,	tunte-
maton.	(Kuva	todennäköisesti	Esa	Hillin	ottama)
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kunta ja Seniores Carelienses. 
Osakunnan inspehtori Urpo Sii-
rala vaikutti omalla persoonal-
laan ratkaisevasti valtuuskun-
nan perustamiseen ja toimi sen 
puheenjohtajana kuolemaansa 
saakka. 

Valtuuskunnan tarkoituksena 
on sääntöjen mukaan edistää 
Pohjois-Karjalan henkistä ja ta-
loudellista kehitystä tukemalla 
asiantuntemuksellaan ja arvo-
vallallaan näihin päämääriin 
tähtääviä suunnitelmia. Lisäksi 
valtuuskunta pyrkii tukemaan 
Karjalaista osakuntaa.  Vaikka 
valtuuskunnan tarkoituksena 
oli toimia mahdollisimman mo-
nipuolisesti maakunnan hyväk-
si, pääosa aktiivisuudesta kes-
kittyi korkeakoulun saamiseen 
Joensuuhun. Asia ratkesi vuo-
sikymmenen puolessavälissä, 
jolloin päätettiin kolmiosaisesta 
Itä-Suomen yliopistosta ja pe-
rustettiin Kuopion korkeakoulu, 
Joensuun korkeakoulu ja Lap-
peenrannan teknillinen korkea-
koulu. Joensuun korkeakoulun 
toiminta alkoi 1.9.1969. Yliopis-
toksi se muuttui 1984. 

Joensuun korkeakoulun perustaminen oli 
1960-luvun suuri haaste myös senioreille.
Seniorit avustivat alkuvuosina valtuus-
kuntaa järjestämällä kaksi kertaa juh-
lan ravintola Adlonissa sekä myymällä 
teatteri- ja konserttilippuja. Osakunnan 
huoneistoasiassa tehtiin yhteistyötä. Sit-
temmin valtuuskuntaan ja sen työvalio-
kuntaan kutsutut henkilöt ovat toimineet 
yksityishenkilöinä, joskin usein he ovat 
olleet aktiivisia myös senioreissa.

Kuntailtoja	ja	jälkijouluja
Järjestön oma toiminta jatkui hyväksi ko-
ettujen toimintojen parissa. Illalliset sekä 

teatteri- ja taidenäyttelykäynnit muodos-
tivat aikaisempaa pienimuotoisempien 
vuosikokousten lisäksi toiminnan rungon. 
Vuonna 1966 pikkujoulut jäivät historiaan 
ja tilalle tuli loppiaisaattoon ajoittunut jäl-
kijoulu. Nykyisinkin jälkijoulu kerää tam-
mikuussa pari- kolmekymmentä senioria 
yhteen. 

Yhteisiä illanviettoja osakunnan kanssa jat-
kettiin. 1970-luvun alkupuolella ne olivat 
kuntailtoja, joissa yksi pohjoiskarjalainen 
kunta kerrallaan esittäytyi kertoen toiveis-
taan ja ongelmistaan. Vakavien asioiden 
ohella vieraat esittivät myös kevyempää 

Elsa	Vuorjoki	esittelee	muinaiskarjalaista	asua.	(Kuva:	
Outi	Kecskenetin	kokoelma)
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ohjelmaa, ja tilaisuuksissa syötiin heidän 
tuomiaan karjalaisia ruokia. Näihin illan-
viettoihin kutsuttiin myös maakunnan 
kansanedustajat sekä vierailijoiden toivo-
mat valtion ja elinkeinoelämän edustajat. 
Vuonna 1976 järjestettiin samalla periaat-
teella ”Tietoisku Joensuun korkeakoulus-
ta”, joka sai merkittävästi huomiota myös 
lehdistössä.

Osakunta	muuttaa	Liisankadulle
Tiedekunta- ja ainejärjestöjen merkityk-
sen kasvu söi osaltaan osakuntien elinti-
laa. Vanhan ylioppilastalon valtaus mar-
raskuussa 1968 sysäsi lopulta muutoksen 
liikkeelle. Tämä muutos johti siihen, että 
ylioppilaskunta ilmoitti ottavansa osa-
kunnille vuokratut tilat omaan käyttöön-
sä. Kaavailut osakuntatilojen saamisesta 
Käpylään suunniteltavaan Karjala-taloon 
kaatuivat hankkeen kalleuteen. Uuden 
osakuntahuoneiston löytäminen oli parin 
vuoden ajan keskeisesti esillä myös senio-
rien johtokunnassa. Senioreilla oli Pohjois-
Karjalan valtuuskunnan kanssa yhteinen 
työryhmä asian edistämiseksi. Pitkäaikai-
nen työ tuotti tulosta, kun osakunta sai ke-
väällä 1972 tiedon, että Karjalaisten talossa 
Liisankadulla oli huoneisto myytävänä. Se 
ostettiinkin yhdessä Wiipurilaisen osa-
kunnan kanssa, ja hieman myöhemmin 
mukaan tuli myös Kymenlaakson osakun-
ta. 

Karjalainen osakunta toimi Uudella yli-
oppilastalolla yli 50 vuotta. Lähes kaikki 
seniorien tilaisuudet oli järjestetty siellä. 
Muutto Liisankadulle huononsi tilannetta. 
Käytännössä seniorien tilaisuudet väheni-
vät ja yhteydet osakuntaan heikkenivät. 

Seniorit	Korp’	Vironian	suhteiden	hoitajaksi
Seniorit olivat 1950-luvun puolivälistä 
lähtien tarjonneet osakunnan vuosijuhliin 
tuleville Korp’ Vironian edustajille päiväl-
lisen tai lounaan. Seniorien edustaja oli 
vastaavasti ollut korporaation emigrant-

tiosaston vuosijuhlissa Tukholmassa osa-
kunnan edustajien ohella. Ylioppilasmaa-
ilman politisoitumisen seurauksena myös 
Karjalainen osakunta katkaisi suhteensa 
Korp’ Vironiaan vuonna 1972.

Seniores Carelienses lähetti marraskuussa 
1972 Vironialle Tukholmaan kirjeen, jos-
sa toivottiin opiskeluaikaisten yhteisten 
muistojen säilyvän ja elpyvän. Kirje tuot-
ti tulosta, ja jo seuraavana keväänä viro-
nialaiset tekivät laivaristeilyn seniorien 
vieraaksi Helsinkiin. Yhteisellä lounaalla 
Suomalaisella Klubilla vappuaattona 1973 
oli paikalla 25 virolaista ja 20 senioria. 
Karjalaisen osakunnan ja Korp’ Vironian 
suhteet palautettiin normaaleiksi 1980-lu-
vun alussa. 
 
Osakunnan	taideteokset
Karjalaisella osakunnalla on suuren muo-
tokuvakokoelman lisäksi joukko muita 
taideteoksia. Osakunnan muutettua Lii-
sankadulle ei kaikkia tauluja voitu panna 
esille. Osa varastoitiin ullakolle. Asiasta 
keskusteltiin useana vuonna sekä senio-
rien johtokunnassa että yhdistyksen ko-
kouksissa. Etenkin sankaritaulujen pitä-
minen ullakkokomerossa pahoitti monen 
mielen.

Asiasta neuvoteltiin myös osakunnan 
kanssa, joka päätti antaa kaikki varastoidut 
taulut senioreille lainaksi asettavaksi esil-
le riittävän edustavissa tiloissa. Seniorien 
vuosikokouksen 1976 päätöksestä huoli-
matta uutta sijoituspaikkaa ei löytynyt. 
Museoviraston toimesta taulut kuitenkin 
luetteloitiin.

Myöhemmin kaksitoista kareliaanitaitei-
lijoiden työtä on siirretty säilytettäväksi 
Joensuun taidemuseoon. Sankarivainajien 
marmoritaulut sekä seitsemän muotoku-
vaa ovat Joensuun yliopiston tiloissa. 
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Monipuolista toimintaa vuosituhannen 
vaihteen molemmin puolin

Vanhan vuosituhannen kaksi viimeistä 
vuosikymmentä olivat senioreille aktii-
visen perustoiminnan aikaa. Perinteinen 
toiminta käsitti vuosikokoukset, joihin 
yleensä liittyi vierailu johonkin mielenkiin-
toiseen kohteeseen. Jälkijoulu järjestettiin 
1980-luvulla muutaman kerran Karjala-ta-
lolla, sittemmin eri ravintoloissa. Yhteinen 
vapunvietto, joka aloitettiin vuonna 1942, 
on myös jatkunut. Tosin vappulounas on 
muuttunut Helsingin kaupunginorkeste-
rin vappumatineaksi. 

Uutena toimintamuotona kokeiltiin jo 
1980-luvulla seniorilounaita. Aluksi niissä 
kuultiin ajankohtaisia esitelmiä. Sittemmin 
seniorilounaat ovat muuttuneet seniorien 
ja osakuntalaisten yhteisiksi senioripäi-
vällisiksi. Muutamana vuonna päivällinen 
on jäänyt väliin vähäisen kiinnostuksen 
johdosta, mutta esimerkiksi vuonna 2009 
kuutisenkymmentä senioria osallistui päi-
välliselle. Se oli samalla seniorien tutustu-
mistilaisuus uusiin osakuntatiloihin.

Matkoja	kotimaahan	ja	maailmalle
Seniorit aloittivat yhteiset kesäretket osa-
kuntalaisten kanssa 1980-luvulla. Ensim-
mäiset retket suuntautuivat kotimaakun-
taan. Vuonna 1982 kuljettiin Lönnrotin 
reittiä Kesälahdelta Ilomantsiin. Seuraava-
na vuonna kohteena oli Lieksa ja Ruunaan 
kosket. Retkien yhteydessä osallistuttiin 
osakunnan kesäjuhliin.

Muistorikkaita matkoja olivat myös vuo-
den 1989 matka vanhaan Valamoon ja 
1990 laulujuhlien päätöskonserttiin Sor-
tavalaan. Syksyllä 1993 seniorit yhdessä 
osakuntalaisten kanssa vierailivat Tartos-
sa Korp’ Vironian luona. Vuosituhannen 
vaihteessa ohjelmaan on monena vuonna 
kuulunut keväinen ulkomaanmatka ja ly-

hyt kotimaanmatka syksyllä. Seniorit ovat 
vierailleet mm. Petroskoissa, Valamossa ja 
Aunuksen Karjalassa, Berliinissä ja Bratis-
lavassa. Ulkomaanmatkoista on erillinen 
artikkeli tässä lehdessä. 

Tasavuosijuhlia	
Seniores Carelienses oli juhlinut 20-, 25-, 
30- ja 40-vuotismerkkipäiviään perinteises-
ti frakkijuhlissa. Samoin juhlittiin 50-vuo-
tistaivalta 27.10.1984 ravintola Adlonissa. 
Paikalla oli yli 120 senioria ja kutsuvie-
rasta. Mukana oli seitsemän kahdeksasta 
elossa olleesta puheenjohtajasta. Juhlail-
lallisen ruokalista oli osa Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran 50-vuotisjuhlamenusta 
vuodelta 1881. Seniorien 60-vuotistaivalta 
juhlistettiin osakunnan 90-vuotisjuhlien 
yhteydessä. Yhdistyksen 75-vuotisjuhlia 
vietetään 14.11.2009 Karjalaisen osakun-
nan praasniekkojen yhteydessä.

Seniorit osallistuivat Karjalaisen ja Savo-
laisen osakunnan järjestämiin Savo-Kar-
jalaisen Osakunnan syntymän 150-vuo-
tisjuhlaan vuonna 1983, 175-vuotisjuhlaan 
vuonna 2008 sekä erkaantumisen 75-vuo-
tisjuhlaan 1980. 

Karjalaisen osakunnan satavuotisjuhla 
vuonna 2005 oli merkittävä tapahtuma 
myös senioreille. Lähes sata senioria osal-
listui juhlaviikolla pidettyyn seniori-iltaan. 
Vieläkin suurempi joukko entisiä osakun-
talaisia oli osakuntalaisten ohella muka-
na iltajuhlassa 25.2.2005 Vanhalla yliop-
pilastalolla. Aikaisemmin päivällä useita 
kymmeniä senioreja osallistui yliopiston 
juhlasalissa vietettyyn päiväjuhlaan. Osa-
kunnan kaksiosainen satavuotishistoria 
tuskin olisi valmistunut ilman seniorien 
tukea. Erityisesti Irma Kalajan ja Pirkko K. 
Koskisen panokset olivat korvaamatto-
man tärkeitä.
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Seniorit	osallistuivat	aktiivisesti	Osakunnan	100-vuotisjuhlien	järjestelyihin	sekä	itse	juhlatapahtumiin.	
Kuva	100-vuotisjuhlien	päiväjuhlasta	yliopiston	juhlasalissa.

Osakunnan	100-vuotisjuhlissa	olivat	mukana	myös	Arto	Pohjamo	(toinen	vas.)	sekä	Taru	Turunen	(oik.),	
senioreiden	toistaiseksi	ainoa	naispuheenjohtaja.
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Oma	julkaisutoiminta
Viidentoista viime vuoden toiminnan tär-
keitä tuloksia ovat olleet kaksi omaa jul-
kaisua. Molemmat on kirjoittanut Irma 
Kalaja. Vuonna 1996 julkaistiin yhdistyk-
sen 60-vuotishistoriikki ”Akateemista kar-
jalaista seuraelämää – Seniores Carelienses 
1934 – 1994”. Kirjassa käydään ansiok-
kaasti läpi yhdistyksen kuusi ensimmäistä 
vuosikymmentä. Historiikki on myös tä-
män kirjoituksen pääasiallinen lähdeteos.

Koska osakunnan taideteokset olivat ol-
leet 1970-luvulla vuosien ajan keskeisesti 
esillä seniorien toiminnassa, päätti Irma 
Kalaja tehdä aiheesta oman luvun histo-
riikkiin ja luetella taideteokset. Kävi ilmi, 
että osakuntien omaisuusluettelo oli puut-
teellinen ja osin virheellinen. Museoviras-
ton laatimassa luettelossa olivat eri osa-
kuntien taulut sekaantuneet. Historiikin 
luettelosta tuli siksi puutteellinen. Päättä-
väisesti Irma Kalaja kävi läpi osakunnan 
pöytäkirjat yli yhdeksänkymmenen vuo-
den ajalta ja keräsi niistä tiedot taideteok-
sista. Sinnikkään tutkimustyön ja runsai-

den lähdeteosten avulla hän sai kerättyä 
haluamansa tiedot kaikista taideteoksista. 
Teokset kuvattiin ja kokonaisuus julkais-
tiin vuonna 2003 ”Kuvassa ja sen takana”-
kirjana. Muotokuvien osalta kirjassa on 
kerrottu asianomaisen henkilön ajatuksis-
ta ja toiminnasta. Kirja on omistettu osa-
kuntalaisille ja senioreille.

Yhdistyksen	nykyinen	puheenjohtaja	Janne	Kosonen	vaimonsa	Katin	kanssa	tanssin	
pyörteissä	Osakunnan	100-vuotisjuhlien	iltajuhlassa.

Irma	Kalaja	puhuu	senioreiden	60-vuo-
tisillanvietossa	24.2.1995.
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Osakunta	muuttaa	jälleen
Liisankadun osakuntahuoneiston käytyä 
taloudellisesti raskaaksi ylläpitää karjalai-
set osakunnat (KO, WiO ja KyO) päätyivät 
hakeutumaan uudelleen ylioppilaskun-
nan vuokralaisiksi. Pitkään suunniteltu 
muutto toteutui alkuvuodesta 2009, kun 
osakunnat muuttivat Leppäsuonkadulle 
Kamppiin. 

Kyse oli toiminnallisesti ja filosofisestikin 
isosta asiasta, kun jälleen kerran karjalai-
set jättivät oman talonsa. Muutto sinänsä 
on hyvin perusteltu. Liisankadun tiloissa 
oli omat hyvin tunnetut käyttörajoituksen-
sa, ja osakuntahuoneiston ylläpito oli liian 
kallista. Seniorit seurasivat uusien tilojen 
hankintaa hyvin kiinnostuneina. Muutto 
oli iso asia nykyisille osakuntalaisille ja ai-

Seniores	Carelienses	ry.n	historiikin	julkistamistilaisuus	10.1.1997.	Kuvassa		vasemmalta	
Eeva	ja	Unto	Lund,	Eva	Forsman,	Aulikki	ja	Erkki	Kaukovirta,	Pirkko	K.	Koskinen,	Alpo	
Kervinen,	Irma	Kalaja,	Teuvo	Juurela,	Pirkko	Kervinen,	Milja	ja	Matti	Saarialho.

Seniores	Carelienses	ry.	on	julkaissut	kaksi	kirjaa,	kummatkin	Irma	Kalajan	kirjoittamia.	Aka-
teemista	karjalaista	seuraelämää	on	Seniores	Carelienses	ry:n	60-vuotishistoriikki.	Kuvassa	ja	
sen	takana	-kirja	käsittelee	Karjalaisen	Osakunnan	tauluja	ja	taide-esineitä.
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nakin henkisesti mitta-
va myös nuoremmille 
senioreille. 

Jäsenmäärä vakiintu-
nut

Kuten Karjalaisen 
osakunnan jäsenistön 
kohdalla sotiin saak-
ka, myös senioreissa 
korostui alkuaikoina 
kahden karjalaisen 
koulun, Sortavalan ly-
seon ja Joensuun lyse-
on, merkitys. Sittem-
min Pohjois-Karjalaan 
on perustettu useita 
ylioppilaaksi johtavia 
kouluja, mutta Joen-
suun lyseo on edelleen 
merkittävä.

Yhdistyksen jäsenmää-
rä pysyi koko 1950-
luvun ja 1960-luvun 
alkupuolen noin kaksi-
sataa. Vuosikymmenen 
loppupuolella määrä 
nousi lähes kolmeensa-
taan ja pysyi korkeana 
parikymmentä vuotta. 
Vuonna 1971 sääntöjä 
muutettiin niin, että 
yhdistyksen jäseneksi 
voi päästä myös muus-
ta yliopistosta tai korkeakoulusta valmis-
tunut henkilö, joka Helsingissä yliopis-
tossa opiskellessaan olisi ollut oikeutettu 
liittymään Karjalaiseen osakuntaan. Käy-
tännössä tämä muutos mahdollisti osa-
kunnan entisten ulkojäsenten liittymisen 
seniorien jäseneksi. Kuohuva 1970-luku 
näkyy edelleen toiminnassa, koska vuosi-
kymmenen alussa osakuntaan tulleet hen-
kilöt loistavat poissaolollaan seniorijärjes-
tön jäsenluettelossa. 

Alkuaikojen aktiivijoukon kuoltua ja osa-
kunnan jäsenmäärän pienennettyä myös 
seniorien lukumäärä on hieman laskenut. 

Kuitenkin edelleen yli kaksisataa entistä 
Karjalaisen osakunnan jäsentä on yhdis-
tyksen jäsenenä. 

Vuonna 2009 yhdistyksen vanhimmat jä-
senet ovat tulleet osakuntaan 1930-luvulla 
ja seuraavalla vuosikymmenellä mukaan 
tulleita on toiminnassa mukana vielä pal-

Osakunta	muutti	uusiin	tiloihin	kolmannelle	ylioppilastalolle	Do-
mus	Gaudiumiin	vuoden	2009	alussa.	Maaliskuussa	2009	järjes-
tetyt	senioripäivälliset	ja	senioreiden	tupaantuliaiset	houkuttelivat	
paikalle	yli	60	vierasta.



1�

jonkin. Nuorimmat jäsenet ovat aloittaneet 
akateemisen uransa tällä vuosituhannella. 
Yhdistyksen nykyisistä johtokunnan jäse-
nistä yksi on tullut osakuntaan 1960-luvul-
la, kaksi 1980-luvulla ja neljä 1990-luvulla. 

Yhteistoiminta Karjalaisen osakunnan 
kanssa

Seniores Carelienses on Helsingin yliopis-
ton Karjalaisen osakunnan seniorijärjestö. 
Siksi yhteistoiminta osakunnan kanssa on 
ollut yhdistyksen työskentelyssä keskeis-
tä. Alkuvuosikymmeninä osakunnan ja 
seniorien yhteiselo oli varsin tiivistä, pi-
dettiinhän suuri osa seniorien tilaisuuksis-
ta osakunnassa. Yhteiset illanvietot olivat 
näkyvässä osassa molempien organisaati-
oiden toiminnassa. Myöhemminkin seni-
orit ovat osallistuneet aktiivisesti ainakin 
osakunnan tasavuosijuhliin ja praasniek-
koihin. Nykyistä huomattavasti suppeam-
massa akateemisessa maailmassa oli myös 
koheesiota, josta osa on haihtunut yliopis-

Lähteet:

Kalaja Irma: Akateemista karjalaista seuraelämää. Seniores Carelienses 1934 – 1994. Hel-
sinki 1996.

Kalaja Irma: Kuvassa ja sen takana. Helsingin yliopiston Karjalaisen osakunnan taidete-
okset. Jyväskylä 2003.

Matikainen Olli: Akateemisia kansalaisia ja maakunnan toivoja. Karjalaisen osakunnan 
historia II, 1944 – 2004. Keuruu 2005. 

Teräväinen Erkki: Pohjois-Karjalan Valtuuskunta 1963 – 1989. Joensuu 1989.

Tolvanen Jouko K.: Karjalainen osakunta 1905 – 1954. Helsinki 1955.

tojen ja ylioppilaiden määrän kasvaessa. 

Seniorit ovat pyrkineet tukemaan osakun-
taa myös aineellisesti. Jo vuonna 1937 lah-
joitettiin osakunnalle tinamalja kiertopal-
kinnoksi suunnistuskilpailuihin. Vuodesta 
1945 lähtien on säännöllisen epäsäännöl-
lisesti lahjoitettu myös rahaa osakunnan 
toimintaan. Usein lahjoitus kohdistettiin 
kotiseututyöhön, joskus Puukelloon tai 
kalustehankintoihin. 

Välillä seniorit olivat ilman osakunnan 
lehteä. Vuodesta 1990 lähtien Puukello on 
kuulunut jäsenetuna kaikille senioreille. 

Vuonna 2008 seniorit lakkauttivat pro-
fessori Simo Brofeldt -muistorahaston. 
Nimen säilymiseksi yhdistyksen toimin-
nassa johtokunta päätti esittää osakun-
nalle jaettavan Vuoden tulokas -stipendin 
uudelleen nimeämistä Simo Brofeldt -sti-
pendiksi, joista ensimmäinen luovutettiin 
vuonna 2008 vuosijuhlassa. 
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Seniores Carelienses ry:n puheenjohtajat 
Seitsemänkymmenen viiden vuoden aikana yhdistyksellä on ollut seitsemäntoista 
puheenjohtajaa:

 Kenraaliluutnantti K.L Oesch 1934 – 1941
 Professori Simo Brofeldt 1941 -1942
 Professori Onni Okkonen 1943 – 1945
 Ylilääkäri, dosentti Aarne Pelkonen 1945 – 1949
 Varatuomari Rainer Veisterä 1950 – 1956
 Professori Pentti Kalaja 1956 – 1962
 Varatuomari Yrjö Riikonen 1962 – 1966
 Professori Erkki Palosuo 1966 – 1971
 Valtiotieteiden maisteri Aulis Lintunen 1971 – 1976
 Valtiotieteiden maisteri Väinö Hakala 1976 – 1978
 Filosofian maisteri Kalle Justander 1979 – 1983
 Varatuomari Pentti Rissanen 1984 – 1985
 Valtiotieteiden maisteri Esko Vartiainen 1986 – 1988
 Varatuomari Harri Hietala 1989 – 1994
 Varatuomari Taru Turunen 1995 – 2000
 Kauppatieteiden maisteri Janne Vesa 2001 – 2006
 Valtiotieteiden maisteri Janne Kosonen 2007 – 

Kaikki puheenjohtajat ovat olleet opiskeluaikanaan osakunta-aktiiveja. Joukossa on 
mm. seitsemän entistä kuraattoria ja yksi inspehtori, Onni Okkonen.

Mainittujen henkilöiden lisäksi senioreiden johtokunnassa pitkän, aktiivisen uran 
ovat tehneet mm. Uuno Pesonen, Elsa Vuorjoki, Anna-Liisa Veisterä, Christian 
Oesch, Uolevi Lassander, Irma Kalaja, Markku Tanner, Paavo Karvinen, Arto Poh-
jamo, Teuvo Juurela, Alpo Kervinen ja Sanna-Mari Hovi.

Osakunnan	90-vuotisjuhlat	25.2.1995.	Kuvassa	Seniores	Carelienses	
ry:n	puheenjohtajia.	Vasemmalta	Harri	Hietala,	Esko	Vartiainen,	
Aulis	Lintunen	ja	Kalle	Justander.
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Säännölliset seniorimatkat alkoivat 90-luvun alkupuolella. Aluksi ne suuntautuivat 
entisen Neuvostoliiton alueelle. Lähes aina matkat ovat olleet nelipäiväisiä eli pitkän 

viikonlopun mittaisia. Ohjelmaan on kuulunut kiertoajeluja, yhteisiä illallisia ja kulttu-
uriantia paikallisen tarjonnan mukaan.

Matkat ovat lähentäneet eri vuosikymmenillä opiskelleita osakuntalaisia ja kasvattaneet 
seniorihenkeä. Yhdessä on koettu hilpeitä, hauskoja, hurmaavia ja puhutteleviakin het-
kiä, joista muutama matkamuisto ohessa. 

Seniorimatkoja ja -muistoja
Tekstit ja kuvat kokosivat Paula Olsoni ja Raija Sairanen matka-albumeistaan

Tartto, Corporatio Vironia 
“Meidät otettiin vastaan laululla alkuperäisen 
osakuntatalon parvekkeelta. Siirryimme talon 
takana olevaan pienempään taloon, jossa kok-
oushuoneen toisessa päässä seinällä oli Cor-
poratio Vironian vaakuna ja toisessa päässä 
Karjalaisen osakunnan vaakuna – nämä oli-
vat olleet paikoillaan koko miehityksen ajan, 
puoli vuosisataa!”

Matkakohteet:
1989 Neuvostoliitto/Pietari – Valamo-lai-
vamatka
1993 Viro/Tartto
1995 Viro/Tallinna 
1996 Venäjä/Sortavala – Petroskoi
1998 Viro/Tallinna
1999 Latvia/Riika
2000 Novgorod ja Pietari
2001 Venäjä/Pietari
2002 Puola/Krakova
2003 Etelä-Viro ja Venäjä/Petseri luostari
2005 Liettua/Vilna; Suomi/Tvärminne
2006 Saksa/Berliini
2007 Venäjä/Aunus ja Valamo 
2008 Slovakia/Bratislava

Corporatio	Vironian	kuraattori	isännöi	osakun-
tatiloja	ja	vierailuamme	Tartossa.
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Tallinna
“Menomatkalla ratkiriemukas 
aamupala Apollo-laivalla maini-
ossa senioriseurassa! Satamaan 
päästyämme jonottimme passin-
tarkastuksessa kokonaisen tunnin 
= ikuisuuden!” 

“Tapasimme Corporatio Vironian 
senioreita ja nautimme mainion 
illallisen Toompeanmäellä. Sieltä 
jatkoimme Estonia-oopperaan 
seuraamaan lähes kolmituntista 
Cyrano de Berceracia. Silmäluomet 
alkoivat painaa, mutta pinnistelin 
hereillä valkokankaalla vilistäviä 
libreton tekstejä seuraten. Aamu-
saunan lauteilta hotellin kattoker-
roksesta allemme levittäytyi jou-
lukuinen Tallinna lumipeitteen 
verhoamana. Itsenäinen Viro!”

Pirkko	K.	Koskinen	ja	Airi	Turunen	Tarton	kaupungintalon	
portailla.

Hyvä	ruoka	on	aina	kuulunut	matkaohjelmaan.	Tässä	Erkki	ja	Aulikki	Kaukovirta	latvialai-
sessa	illallispöydässä	Riiassa.
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Sortavala – Petroskoi
“Matkalla ajelimme pitkin 
Laatokan rantaa, ja muuta-
mat pistäytyivät uimassa 
syysviileässä vedessä. Ot-
tipa joku menetetyn järven 
vettä pulloonkin matka-
muistoksi. Petroskoissa 
näimme Kirovin aukion, 
y l iop is torakennukset 
ja Äänisen graniitista 
veistetyn Leninin patsaan. 
Tuntemattoman sotilaan 
haudalla paloi Pietarista 
tuotu ikuinen tuli: ‘Nimesi 
on tuntematon, urotekosi 
unohtumaton’. Kotimatka-
lla bongasin opaskyltin: 
´Puhelin 10 km’.” 

...bussissa kuultua: 
“Juoppo mies ja pappi ta-
pasivat tiellä: 
– Perkeleen pappi, mies 
uhoamaan. 
– Ammatti meni oikein, 
mutta työnantaja on 
väärä.”

Monien	matkojen	primus	motor	Alpo	Kervinen	vaimonsa	Pirkon	kans-
sa	(kesk.)	Liisa	ja	Esko	Vartiaisen	seurassa	Riiassa.
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Krakova
“Krakova viehätti omalaatuisuudellaan, 
matkamme oli kaukana massalinjasta ja 
tusinaturismista, ei vähiten Suomessakin 
seitsemän vuotta asuneen paikallisoppaan 
ansiosta. Näimme Vavelin linnan loistoa ja 
keskitysleirien kauhuja. Mieleen painuui 
vahva kokemus siitä, kuinka lähekkäin 
elämän loisto ja kurjuus ovatkaan.”

Unto	Lund,	Raija	Sairanen	ja	Helena	Rummukainen	hilpeissä	tunnelmissa	Krakovassa,	taustalla	Taru	
Turunen.

Kiintopisteemme Krakovassa:
* Wawelin	linna	Vanhassakaupungissa  
- mykistäviä gobeliineja ja kasettikatto 
veistospäineen!
* Wieliczkan	suolakaivos	
- kappelit, koristeet, patsaat ja kruunut, 
kaikki rakennettu suolasta; syystäkin koh-
de kuuluu Unescon maailmanperintöluet-
teloon!
* Auschwitz-Birkenaun	keskitysleiri 
- seurueemme hiljentyi sanattomaksi Ar-
beit macht frei -portista astuttuamme. 
Kierroksen lopulla tiedustelimme muse-
on oppaalta varovasti, kuinka hän jaksaa 
työtään. – Koen tämän velvollisuudekse-
ni; kaikkien kuuluu tietää, mitä täällä ta-
pahtui, hän vastasi nöyrästi, hiljaa. Arviot 
leirillä kuolleiden määrästä vaihtelevat 
miljoonasta jopa neljään miljoonaan ihmi-
seen.
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Unto	Lund,	Raija	Sairanen	ja	Helena	Rummukainen	hilpeissä	tunnelmissa	Krakovassa,	taustalla	Taru	
Turunen.

Petroskoi, Kizin saari
“Lähdimme Petroskoista katamaraanilla 
kohti Kizin saarta melkoisessa aallokossa. 
Saarta lähestyttäessä ensimmäisenä sil-
mään osuivat syysauringossa hopeisina 
välkehtivät, kirkkojen haapapäreiset sipu-
likupolit.”

Pietari
“Mieleenpainuvimpina muistoina matkal-
ta jäivät runoilija Anna Ahmatovan koti-
museo, Eremitaasi sekä Moskova-hotellin 
viereiseltä hautausmaalta löytyneet Dos-
tojevskin ja Tsaikovskin haudat. Hotelli-
huoneen televisiossa Julia Roberts puhui 
venäjää. Metrossa tunsi miljoonakaupun-
gin ahtauden. Syyskuu: +22 OC!”

Teuvo	Juurela,	Ulla	Nevalainen	ja	Janne	Vesa	illallisten	jatkoilla	hotelli	Moskovassa	Pietarissa.

“Kizin saari on käsittämätön, varjeltunut 
paikka idyllistä Karjalaa. Sen nimikin on 
karjalaa, ja tarkoittaa “kisoja”. Äänisen 
kulttuurin alueellisena keskustana eli po-
gostana jo 1400-luvulta lähtien toimineella 
saarella sijaitsee Venäjän tunnetuin ja van-
hin puukirkko sekä komeita karjalaistaloja 
ja aittoja. Museona alue on toiminut vuo-
desta 1966, ja se liitettiin Unescon maail-
manperintöluetteloon vuonna 1990. Mat-
kaa Petroskoista saarelle on 60 km, vettä 
pitkin parisen tuntia.”

“Eremitaasi on enemmän: Leonardo da 
Vinci, Lorenzetto, Rubens, Renoir, Monet, 
Cezanne, Miró... Yli 400 huonetta ja 2,5 
miljoonaa näyttelyesinettä – reilun parin 
tunnin kierroksella näimme hengästyttä-
vän määrän maailmantaidetta, ja siltikin 
vain pikkusiivun kaikesta tarjonnasta.”
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Liisa	Vartiainen	esittelee	Vilnassa	tekemäänsä	edullista	ostosta,	vieressä	(vas.)	Marjatta	ja	Taru	
Turunen,	taustalla	Eva	Forsman.

Berliini
“Heti lentokentältä lähdimme kolmen tunnin kiertoajelulle. Saksalainen oppaamme 
puhui täydellistä suomen kieltä! Hotellin edustan katukäytävään oli maalattu punainen 
viiva – muistutus muurin paikasta. Itse muuria oli jäljellä enää 10 metriä.”

Bratislava
“Oppaan johdolla kävelimme läpi keskustan, ja matkalla joimme kahvit yhdessä Slova-
kian ja Itävallan presidenttien kanssa. Seniorimme Ilpo T. Piirainen, joka eläkeläisenä 
toimii Slovakian yliopiston saksan kielen professorina, opasti meitä maan pohjoisosaan 
suuntautuneella bussiretkellä, jolla näimme mm. Skalican pikkukaupungin, Cervený 
Kamen -linnan sekä maaseutua ja vuoristoa.”
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Riian-matkalla	syyshelteen	ja	Jurmalan	lumoissa	Itämeren	rannalla	Sari	Nevalainen	(vas.),	
Anna	Tuovinen	ja	Vappu	Teir.



Praasniekat ja  
Seniores Carelienses ry:n 75. vuosijuhla  

ravintola Laulumiehissä (Hietaniemenkatu 2)  
lauantaina 14.11.  

 
Cocktail-tilaisuus klo 17.30 uusissa osakuntatiloissa Domus Gaudiumilla 
(Leppäsuonkatu 11). Itse iltajuhla ravintola Laulumiehessä klo 19 alkaen. 

Juhlaa vietetään vanhoja praasniekkaperinteitä kunnioittaen ja 
karjalaisen pitopöydän antimista nauttien.  

 
Juhlaillallisen hinta on senioreille 40 €, civiksille 20 € ja fukseille 10 €.  

 
Ilmoittautumiset 31.10.2009 mennessä. Seniorien ilmoittautumiset Minna 
Kakkoselle (mkakkonen@gmail.com tai 050-5836376) ja osakuntalaisten 
ilmoittautumiset Emmi Torikalle (emmi.torikka@helsinki.fi). Kerrothan 

ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot sekä 
pöytäseuratoiveet. Pukukoodi tumma puku. 


