Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja
4/2009

Pieni Puukello
vuodesta 1916

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

Pääkirjoitus
Tarvitsemmeko uutisia, jotka päivittyvät 24/7? Tarvitsemmeko uutisia edes joka päivä?
Mielestäni emme tarvitse ainakaan nykyisin niin tavallisia triviaaleja uutisia. Joka päivä on tietysti hyvä olla perillä oman kotipaikkansa kuulumisista, säästä ynnä muusta
sellaisesta. Mutta ulkomailta kantautuvista uutisista, kulttuurin uroteoista ja talouden
viimeisistä käänteistä emme mielestäni tarvitse uutisia kuin kerran viikossa. Ehkä, jos
joku aloittaisi tällaisen viikkolehden kustantamisen, saisimme vihdoinkin uutisia, joissa
taustatiedot ovat kunnossa ja jossa toimittaja on muistanut ottaa huomioon historiallisen perspektiivin. Sillä mitä muuta kaikki mitä me tässä maailmassa teemme on, jos ei
historiallisten kehityskulkujen jatkumoa? Minusta nykyiset mediat eivät ymmärrä historiallisuuden päälle juuri mitään. Silloin tällöin mm. Hesarissa näkee valonpilkahduksia,
mutta harvassa ne ovat. Minä haluaisin perustaa lehden, joka ottaa viikoittain käsittelyyn tärkeimmät aiheet ja tekee niistä syväluotaavaa analyysia tietenkin kritisoiden samalla tiettyjä yhteiskunnan kehityskulkuja. Tässä lehdessä ei olisi jutun juttua tosi-tv:stä
tai junttiviihteestä, paitsi ehkä Antti Nylénin essee, jossa nämä kaksi kirotaan ikuiseen
kadotukseen.
Lehden koko olisi tabloid, eikä Hesarin ja lähestulkoon kaikkien muidenkin suomalaisten sanomalehtien pyhänä lehmänä pitämä broadsheet. Tätä lehteä pitää voida lukea
bussissa ylpeänä ja vailla vaivaa. Suomessa ilmestyy nykyisin Suomen kuvalehti, jolla
on kenties vähän samanlaisia ambitioita kuin minulla, mutta minusta Suomen kuvalehti on suoraan sanottuna täysin väritön, mauton ja kaikenlisäksi status quon ylläpitäjä.
Tässä ideoimaani lehteä voitaisiin varmasti syyttää monesta, mutta ei värittömyydestä!
Perustoimittajalla ei olisi lehteeni asiaa, vaan yksi tärkeimmistä valintakriteereistä olisi juuri syvällinen historiantuntemus. Jos käytän jälleen toisaalta syvästi ihannoimaani
Hesaria esimerkkinä, niin suurin osa varsinkin nuorista toimittajista on moukkia, jotka
eivät tiedä juuri mitään historiasta. Tämä ei kävisi minun lehdessäni päinsä. Kannatan
klassista koulutusta. Jokaisen korkeakoulutetun tulisi osata latinaa ja kreikkaa, tuntea
antiikin klassikoista parhaimmat ja vaikuttavimmat ja pitää koulutusta arvona sinänsä,
eikä tutkintona jonka avulla saa lisää rahaa. Jokainen, joka jakaa nämä arvot, on tervetullut näyttämään taitonsa lehdessäni.
Tässä uudessa viikkolehdessä ei myöskään olisi kuvia muualla kuin siellä, missä niistä
todella on esityksellistä hyötyä. Ei kenenkään tarvitse tietää miltä esimerkiksi jutun kirjoittaja näyttää, niin kuin nykyisin Hesarissa on tapana. Lehdessäni kolumnit ja muut
mielipiteiden herättäjät olisivat niin hyvin kirjoitettuja ja mielenkiintoisia, ettei niiden
pönkittämiseksi enää erikseen tarvittaisi kirjoittajan pärstän paljastamista. Lehteni ottaisi myös kunnia-asiakseen pitää mainokset poissa etusivultaan. Lehti tarvitsee enää myyvän ja arvokkaan nimen. Aluksi mietin, että se voisi olla Totuus, mutta ehkei sentään.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Nyt on kuitenkin aika lopettaa riehuminen ja kiittää kaikkia lehden tekoon osallistuneita koko päätoimittajakaudellani. Erityiset kiitokset kaikille kolmelle taittajalleni, Hennalle, Markukselle ja Matille! Hienoa työtä teitte kaikki. Lehti ei myöskään olisi mitään
ilman juttuja, joten kiitokset joka ainoalle lehteen jotain raapustaneelle! Lopuksi pahoitteluni epätasaisesta aikataulusta ja parin numeron ilmestymättömyydestä. Yleensä se
olen ollut minä, joka on kunnioittanut kaikista vähiten itse asettamiani deadlineja. Se on
kummallista, kuinka opiskelu häiritsee paljon tärkeämpiä asioita. Toisaalta vähintään
puoleen myöhästymisistä syynä on ollut oma laiskuuteni, ja sitä en ryhdy puolustamaan
mitenkään. Olen mikä olen. Ensi vuonna Pienellä Puukellolla on toisenlainen johto, mutta kokonaan minusta eroon ette kuitenkaan pääse. Lupaan kirjoittaa jokaiseen numeroon
jotain korkealentoista.
								
Hyvästi
								
Pekka
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Q:n palsta

Viimeistä viedään
Toiminnantäyteinen vuosi 2009 lähenee loppuaan, ja viimeinen Puukello-kirjoituksenikin valmistui, tosin jälleen yli viikon aikataulusta myöhässä. On ollut hienoa lopetella omaa kuraattorikauttaan tähän syksyyn. Takana on mahtava parivuotiskausi. Siirrän silti mieluusti Osakunnan
vetovastuun seuraajalleni, joka valitaan ihan muutaman päivän päästä vaalikokouksessa.

aivan kuten ennenkin. Itse sarvi on vielä
toistaiseksi melko pelkistetty, mutta ajan
mittaan siihen on tarkoitus teettää kansi
ja muita asiaan kuuluvia koristeluja. On
myös puhuttu, että järjestettäisiin runokilpailu sarveen kaiverrettavasta tekstistä.

Iloisia yllätyksiä syksyisissä juhlissa

O

sakuntasyksy huipentui senioreiden
kanssa yhdessä vietettyihin praasniekkoihin ja Seniores Carelienses ry:n
75-vuotisjuhliin. Ilta oli todellinen menestys. Paikalle ravintola Laulumieheen oli
saapunut yli 100 juhlavierasta. Ilta sujui
rennoissa ja mukavissa merkeissä eikä yllätyksiltäkään vältytty, kun emännän toinen avain löysi 50-vuotisen harharetken
jälkeen takaisin emännän avainnippuun.
Kiitos avaimesta huolta pitäneille, ja kiitos, että se näin juhlallisena hetkenä palautettiin takaisin Osakunnalle!

Sitoutumattomat ryhmät vaalivoittoon

S

yksyllä 2009 järjestettiin HYYn edustajistovaalit. Vaalit menivät osakunnilta
kohtuullisesti: saavutimme yhden lisäpaikan edustajistoon kun edustajamäärämme
kohosi 12:een. Tulos oli ihan hyvä, vaikka
enempääkin uskallettiin odottaa. Suurimpana ryhmänä säilyi edelleen ainejärjestöjen vaalirengas, jonka paikkamäärä uudessa edustajistossa on 18, yksi enemmän
kuin aiemmin.

Praasniekkajuhlissa rakas kämppiksemme
Kymenlaakson Osakunta ehdotti suhteemme syventämistä ja virallisen ystävyyssopimuksen solmimista. Ehdotus otettiin
lämmöllä vastaan ja sopimusluonnoksia
ollaan jo valmistelemassa.
Iloinen yllätys koettiin myös marraskuun
alussa, kun juhlimme savolaisten kanssa
perinteisiä sarvijuhlia. Meillä ei minun tietämykseni mukaan ollut savolaisille muuta viemistä kuin perinteistä sarvijuomaa,
jolla voisimme täyttää jo aiemmin heille
lahjoittamaamme ämpärin. Osakuntien
nykyiset ja entiset isännät olivat järjestäneet melkoisen yllätyksen. Osakunnille oli
hankittu Saksanmaalta uusi juomasarvi!

Domus Gaudiumin osakuntien vaaliliitto
saavutti edellisten vaalien tapaan 2 paikkaa edustajistoon. Karjalaiselta Osakunnalta vaalit eivät menneet aivan toivotulla
tavalla. Ehdokkaamme eivät päässeet tällä
kertaa edes varasijoille. Yhteisäänimäärän
jääminen kovin pieneksi oli erittäin suuri
pettymys. Tästä ei voi kuin petrata seuraavissa, kahden vuoden päästä järjestettävissä vaaleissa. Niihin on onneksi aikaa
eli ehdimme sitä ennen nostattaa mielettömän vaalikuumeen ja äänestää ehdokkaamme selvästi läpi!

Sarvi ei ollut aivan yhtä kaunis ja virtaviivainen kuin edellinen, mutta ajoi asiansa
mainiosti. Sarvijuoma pisti päät pyörälle

Positiivisin asia vaalien jälkeen on se, että
osakunnat palaavat vuoden tauon jälkeen
takaisin HYYn hallitukseen. Lisäksi DG:n



osakunnat saavat oman edustajansa hallitukseen, kun wiipurilaisten Anni Mäkeläinen valittaneen talousjohtokunnan
puheenjohtajaksi. Hänellä tulee olemaan
tärkeä ja varmasti vaativa paikka järjestöjen avustuksista ja tiloista päättävän johtokunnan keulanaisena.

kokoukset, tilaisuudet ja juhlat eivät vie
iltojani. Vapaa-ajan huomattava lisääntyminen tuntuu epätodelliselta.
Ensin ajattelin rauhoittua hetkeksi, nauttia siitä, että mielessä ei pyöri koko ajan
liuta tekemättömiä asioita. Jouten olemisen lisäksi jokin uusi harrastus olisi kiva,
jotain ihan muuta kuin järjestötoimintaa
ja kokouksia. Ehkä toteutan pitkäaikaisen
haaveeni ja käyn kokeilemassa, miten teatterikerhon antamat opit kantavat harrastelijateatterinäyttömöillä. Odotan oikeastaan jo innolla sitä, että on aikaa tehdä ja
kokeilla kaikkea uutta.

Kiireettömämpiä aikoja odotellessa

P

ian lähestyvän vaalikokouksen jälkeen
osakunnalla on uusi kuraattori ja uudet virkailijat. Itsenäisyyspäivän ja joulukuun kokouksen jälkeen jätän väsyneenä,
mutta onnellisena kuraattorin saappaat
seuraajalleni. Toivotan hänelle jo nyt vähintään yhtä mukavaa ja antoisaa kautta
kuin itselläni on ollut!

Enkä minä Osakuntaa ihan täysin taakseni jätä. Kuten praasniekoissa tuli todettua,
osakuntaelämä ei pääty valmistumiseen
vaan jatkuu senioritoiminnan kautta niin
kauan kuin itse vain haluaa.

En voi kieltää, etteikö kulunut kaksivuotiskausi olisi ollut melko rankka niin järjestöpuolella kuin muutenkin. Onneksi
osakunnan muuttoja, entisten tilojen myymistä tai uuden opiskelija-asuintalon valmistelua ei tapahdu kuin ehkä kerran kolmessa - neljässäkymmenessä vuodessa.
Kaikkiaan muistot näistä parista vuodesta
ovat erittäin positiiviset.

Sen pituinen se ja se siitä

V

ielä ja jälleen kerran kiitokset kaikille osakuntalaisille, joiden kanssa olen
ollut näiden kahden vuoden aikana tekemisissä. On ollut ihanaa, että olette jaksaneet toimia aktiivisesti raskaista ajoista
huolimatta. Te olette hoitaneet historiallisen muuttomme uusiin osakuntatiloihin ja
luoneet sinne uudet tavat ja käytännöt. Te
olette ne, ketkä tekevät Osakunnan. Minulla on jo nyt ikävä teitä kaikkia.

Uskon ja toivon, että seuraajani ja nykyiset sekä tulevat osakunta-aktiivit saavat
viettää huomattavasti rauhallisempia
vuosia tästä eteenpäin. Pakollisten tausta-asioiden hoitamisen asemesta voidaan
keskittyä Osakunnan normaaliin toimintaan ja osakuntalaisiin. Erityisesti toivon,
että huomiota kiinnitettäisiin Osakunnan
tunnettuuden lisäämiseen ja jäsenmäärän,
erityisesti aktiivien määrän kasvattamiseen. Meidän on mietittävä, miten fuksit
saadaan pysymään mukana osakuntatoiminnassa muutenkin kuin asuntopisteiden takia.

Lämmin kiitos myös senioreille, joiden
kanssa yhteistyö on ollut mutkatonta ja
tiivistä. Toivotaan, että se jatkuu tällaisena tulevaisuudessakin. Loppujen lopuksi
Osakunta ja Seniorit ovat yhtä ja samaa
Karjalaista Osakuntaa.
Mukavaa joulua & onnellista uutta vuotta
2010 toivottaa

Vuoden vaihteen lähestyessä olen herännyt pelottavaan todellisuuteen ja miettinyt, miten ihmeessä täytän oman kalenterini, kun erinäiset osakunta-aiheiset

Minna-q



Seniores Carelienses ry 75 vuotta

Juhlien alkusoitto maakuntamatkalla Joensuussa 3. - 4.10.2009
Aulikki Kaukovirta

sa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
kestitsi meitä herkullisen voileipäpöydän,
eri tavoin valmistettujen muikkujen ja tietysti aitojen pohjoiskarjalaisten piirakoiden makunautinnoilla. Janne Kosonen,
seniorien nykyinen puheenjohtaja, herkistyi toivottamaan kaikki - niin matkalaiset
kuin paikalliset senioritkin - tervetulleiksi yhteiseen ilonpitoon, ja Tapio Mustonen kiteytti puheenvuorossaan “Joen
kaupungin” historialliset näkymät niin
timanttisesti kuin olla ja voi. Matti Halonen kartoitti esityksessään maakunnan ja
yliopiston nykytilaa ja tulevaisuutta. Sekä
Joensuun yliopiston (Joensuun
korkeakoulun) että Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiön langat
juontavat monella tapaa nykyisten
seniorien osakunta-aikoihin ja ovat
siksi meille sydämenasioita.

“Minä lähden Pohjois-Karjalaan”

L

ämmin tuulahdus soi mielessä tutun
laulun tapaan, kun Pendolino lähestyi
kotimaakuntaa kuin silloin ennen. Nyt Joensuu ei näyttäytynyt unessa eikä todessa
lumisena postikorttimaisemana, vaikka
kyllä räntäsadettakin oli luvattu. Yhdentoista seniorin mieliala oli joka tapauksessa korkealla.
Lämpöä riitti perilläkin runsain mitoin,
kun Matti Halosen isällinen hahmo toivotti tulijat tervetulleiksi Karjalantalolle, jos-

Lyseon juhlasali haastaa seniorin

J

Tapio Mustonen valottaa vieraille Poikalyseon historiaa
ja omia muistojaan nuoruutensa opinahjossa.



oensuun taidemuseo (entinen
Joensuun lyseo) alkaa elää aivan
uudenlaista elämää, kun Tapio
Mustonen ottaa tehtäväkseen puolen tunnin, tunnin tai puolentoista
tunnin mittaisen taidekokoelmien
esittelykierroksen. Itse rakennus
haastaa seniorin syvällisesti, vaikkei itse olisi lyseota käynytkään.
Seisomme silmät ymmyrkäisinä
niin sankaritaulujen kuin taideteosten äärellä - kuten aikoinaan
monet poikien sukupolvet, joiden
ensimmäinen kosketus tämä sali
oli kulttuurin maailmaan. Seniorien näkökulmasta erityisen kiinnostava tietysti on Osakunnan
kunniainspehtorin, akateemikko
Onni Okkosen huikea taidekokoelma ainutlaatuisine kiinalaisine taideaarteineen. Hiljentyä voi myös

Janne Kosonen ja Esko Vartiainen tarkkaavaisina
entisen Poikalyseon juhlasalissa,
nykyisessä Taidemuseossa.

Isänmaa–Karjala-akseli on aina ollut senioreille
tärkeä.

ikoninäyttelyn soivassa retriitissä, istahtaa
nauttimaan ajan hengestä kodinomaiselle
sohvalle tai sulaa Albert Edelfeltin iki-ihanan Virginien, taidemuseon helmen, edessä.

tunteja aikaisemmin lyseon legendaarisessa juhlasalissa.
Ilta jatkui vuosijuhlaperinteen ja maukkaiden yllätysten siivittämänä. Syötiin
siis tverinkarjalaista ja puolalaista salaattia, puolalaisia munia, venäläistä silliä…
Mutta kas, pöytään oli katettu myös lusikka! Yllätykseksi paljastui pääruoka: tuhti
venäläinen kievarisoppa, joka oli tapana
tarjota matkustavaisille mustan leivän ja
votkan kanssa.

Epätavallisen perinteistä iltajuhlaa

J

uhla-asuisia senioreja kokoontui pikkuhiljaa upouuden Ortodoksisen kulttuurikeskuksen suojiin iltajuhlaan. Ortodoksisen teologian professori Petri Piiroinen
esitteli aluksi keskusta, minkä jälkeen
tutustuttiin ikoni- ja tsasounanäyttelyyn.
“Karjalais-puolalais-venäläinen
menu
odotti, kun Rôtisseurs-officieriksi roolia
vaihtanut Tapio Mustonen esitteli suunnittelemansa ruokalajit ja puhkesi sitten
puhumaan isänmaalle jatkaen siitä ylevästä tunnelmasta, jonka koimme muutamia

Menun lomaan mahtuivat puhe yliopistolle, jossa Olavi Dannenberg valotti tieteen
tekemisen kiemuroita, ja puhe naiselle,
jossa rakastettavan Alpo Kervisen lempeät
sanat hellyttivät kaikkien naisten sydämiä.
Azerbaidžanilaisen Kemal Achourbekovin
virtuoosimainen pianonsoitto (erityisesti



Aamu “Joen kaupungissa”

A

amulla olin ensimmäisten
joukossa Pyhän Johannes
Teologin kirkossa ja
sytytin tuohuksen ystäväni äidin muistoksi.
Harvakseltaan seniorit
saapuivat
kauniiseen
kreikkalaiseen bysanttilaistyyliseen
pikku
kirkkoon, joka täyttyi
pian kuulijoista. Kirkkolaulu soi taivaallisena.
Taivaan sääherra antoi sateen kastella koko
päivän kaupungin kulkijoita, mutta se ei paljonkaan tunnelmaa haitannut. Carelicumissa
saimme tutustua Kirsti
Relanderin asiantuntevalla opastuksella Sortavalan mikrohistoriaan
pienoismallin
äärellä
ja koimme Karjala-nostalgiaa parhaimmillaan
- tai pahimmillaan! Yhteisellä lounaalla vielä
Nuoremman polven seniorit Raija Sairanen ja Anna Tuovinen
kerrattiin vaikutelmia
juhlailossa ennen Helsinkiin paluuta.
ja oli aika ylistää isäntiä.
Sibeliuksen Finlandia) ällistytti kuulijat.
Matti Halosen ja Tapio Mustosen lisäksi
Sitten laulettiin, seurusteltiin ja laulettiin,
upeasta maakuntamatkastamme vastasiväliin pulpahteli pieniä puheenvuoroja,
vat Juha Martikainen ja Mikko Kärkkäija taas laulettiin. Suhmuran Santran sävel
nen. Heille kaikille suurkiitokset!
oli yhteinen, mutta Teinilaulua jouduttiin
laulamaan sekä vanhemman että nuoSade jatkui. Postikorttikuva Joensuusta on
remman sukupolven sävelellä. Ja tietysti
painunut syvälle sielunmaisemaan. Helkuultiin yleisön pyynnöstä myös Sándor
sinkiin matkaava InterCity-juna tulvehti
Petöfin Mielipuoli Tapio Mustosen eläytymuistoja.
mänä 103. kerran. Huikean illan päätteeksi
kajahti Karjalasta Karjalaisten laulu.



Maakunnan ja yliopiston tila ja tulevaisuus
Matti Halonen

T

ammikuun 15. päivänä 1967 Karjalantalossa, Joensuussa järjestettiin
Pohjois-Karjalan Yliopistoseuran perustamista koskeva neuvottelutilaisuus. Siihen
osallistuivat Pohjois-Karjalan Valtuuskunta sekä Karjalainen Osakunta silloisen
inspehtorin Urpo Siiralan johdolla. Seuran
sääntöehdotuksen oli laatinut Pentti Rissanen. Alkuun seuran nimeksi kaavailtiin
Pohjois-Karjalan korkeakouluseuraa, mutta lopulliseksi nimeksi tuli Pohjois-Karjalan Yliopistoseura, jonka virallinen perustamiskokous pidettiin 21. tammikuuta
1967 Joensuussa. Perustamissopimuksen
allekirjoittajat olivat professori Urpo Siirala Helsingistä, maaherra Lauri Riikonen
Joensuusta, professori K.V. Laurikainen
Helsingistä, kansanedustaja Antti O. Pennanen Joensuusta ja kansakouluntarkastaja Eero Solala Joensuusta. Yliopistoseuran
tarkoituksena oli tukea perusteilla olevan
Joensuun korkeakoulun toimintaa ja korkeakoulun kehittämistä täydelliseksi yliopistoksi.

Myönteistä kehitystä…

E

rityisesti Joensuussa on viime vuosikymmenten aikana tapahtunut valtavaa kehitystä. Kaupunki ja kaupunkikuva
ovat muuttuneet: Joensuun keskustaa on
kehitetty monipuoliseksi palvelukeskukseksi. Yliopisto on kehittynyt moninkertaiseksi alkuaan suunnitellusta. Pyhäselän
ja Pielisjoen rannoille on noussut ja nousemassa upeita asuma-alueita, puistoalueita
on rakennettu ja entisiä kohennettu. Torin
kehittämissuunnitelmat tosin odottavat
vielä toteutustaan. Myös Joensuun naapurikunnissa on nähtävissä samantapaista
myönteistä kehitystä. Ja kyllä muuallakin
maakunnassa yritetään pysyä kehityksen
vauhdissa mukana, vaikka haasteet ovat
vielä Joensuun seutuakin vaativammat.
…mutta silti ei hyvältä näytä

P

ohjoismaisen ministerineuvoston aluekehityksen laitoksen Nordregion parin
vuoden takaisen 2050-ennusteen mukaan
Suomen väestö on tämän vuosisadan puoliväliin mennessä keskittynyt Etelä-Suomen kasvukolmioon, jonka muodostavat
Helsingin, Tampereen ja Turun seutuja
yhdistävät, pääliikenneväylien ympärille kehittyvät kasvukäytävät. Muu Suomi
näyttää tyhjältä, poikkeuksena Lahden
seutu, josta on nopeat yhteydet pääkaupunkiin.

Vuonna 1985 seuran vuosikokous päätti
lakkauttaa Pohjois-Karjalan yliopistoseura ry:n – seuran keskeiset tavoitteet oli
saavutettu. Seuran omaisuus oli päätetty
siirtää Joensuun Yliopiston Tukisäätiölle,
jonka varallisuus tänä päivänä on 3-4 miljoonaa euroa.
Vuonna 1950 oli päätetty Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiön perustamisesta. Helsingin yliopiston karjalaisilla
osakunnilla ja niiden piirissä toimineilla henkilöillä oli keskeinen rooli KKES:n
perustamisessa. Huomattava osa säätiön
hallinnon jäsenistä ja toimihenkilöistä oli
alkuvaiheessa lähtöisin näiden osakuntien
piiristä. Säätiö on merkittävä Joensuun yliopistossa tehtävän tutkimuksen sekä opiskelun tukija.

EU:n osittain rahoittaman ESPON-tutkimusohjelman (European Spatial Observation Network) merkittävimpien eurooppalaisten kaupunkien ryhmään kuuluvat
vain Helsinki ja Turku. Ylikansallisesti
ja kansallisesti merkittävien kaupunkien luokkaan kuuluvat Itä-Suomesta vain
Kuopio ja Lappeenranta.



Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän tutkimuksen alustavien tulosten mukaan väestö Suomessa keskittyy muutamaan yliopistokaupunkiin ja maaseudun
autioituminen jatkuu. Väestön ja talouden mittareilla menestyvät vain Helsinki,
Tampere, Oulu, Vaasa, Turku, Jyväskylä
ja Kuopio.
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väki
Pohjois-Karjalassa vähenee vuoteen 2030
mennessä noin 150.000:een. Suurimmillaan Pohjois-Karjalan väkiluku oli 1960-luvun alussa, runsaat 210.000. Tällä hetkellä
pohjoiskarjalaisia on noin 166.000. Merkille pantavaa on, että Itä-Suomen asukasluku on nykyisin suunnilleen sama kuin sata
vuotta sitten, kun taas koko maan asukasluku on tänä aikana likimäärin kaksinkertaistunut.
Pohjois-Karjala sijoittuu useimmilla aluekehityksen tilaa koskevilla mittareilla heikoimpien maakuntien joukkoon. Epäsuotuisan väestökehityksen ohella alhainen
tulotaso ja alhainen bruttokansantuote
sekä korkea työttömyys ja huononeva
huoltosuhde heikentävät Pohjois-Karjalan
asemaa maakuntien välisessä vertailussa.
Eivätkä pitkät etäisyydet ja harva asutus
tuo tilanteeseen helpotusta. Maakunnan
reuna-alueet ovat suorastaan tyhjenemässä. Useimmiten eri alueiden kehittyneisyyttä tarkastellaan etelä–pohjoinen- suunnassa. Milteipä merkittävämpää on
tarkastelu myös länsi–itä-suunnassa. Valtaväylät – nelostie, viitostie/Savon rata
– jakavat Suomen kehittyneisyydeltään
kolmeen vyöhykkeeseen. Sitä huonommin
menee, mitä idemmäksi mennään, kun kehittyneisyyttä mitataan perinteisillä aluekehityksen tilaa kuvaavilla mittareilla.

Väestökato ja väestön ikärakenne ovatkin
Pohjois-Karjalan suuri haaste. Paluu- ja
maahanmuutto voi pysäyttää väestökadon tai ainakin hidastaa sen etenemistä,
mutta mitään taikatemppua tilanteen korjaamiseksi ei ole olemassa. Ensisijaisesti
tulee pitää kiinni kaikesta siitä hyvästä,
jota meillä on: yliopisto, varuskunnat, menestyvät yritykset, kulttuuri- ja palvelulaitokset, koulutusjärjestelmä, infrastruktuuri. Mahdollisuuksia tarjoavat metsätalous
ja metsäteollisuus, kaivannaisteollisuus,
matkailu ja vapaa-ajan asuminen ja siinä
erityisesti Kolin seutu.
Pohjois-Karjalan lippulaivat – yliopisto
ja Koli

K

oli tarvitsee palveluiden monipuolistamista ja lisää volyymia. Kansallismaisemaan ja kansallispuistoon ei ole
tarpeen kajota. Ilmapiiri kehittämiselle
pitää saada suotuisammaksi. Kolin yhdyskuntarakenteeseen on jo tähän mennessä
investoitu merkittävästi ja rakennuskanta
on karttunut viime vuosina. Kolin etuja
ovat hyvä tunnettuus ja pohjoiskarjalaisittain keskeinen sijainti valtatie 6:n tuntumassa Pielisen länsirannalla.
Yliopistokaupunki on Joensuun tärkein
brändi. Näihin päiviin saakka maakuntakeskukset ja seutukunnat, joiden ytimen
muodostaa yliopistokaupunki, ovat menestyneet selvästi muita alueita paremmin.
Yliopiston taloudelliset, työllisyys- ja kulttuurivaikutukset ovat erittäin merkittävät.
Yliopistokaupunki-imago tuo kaupungille arvostusta kansallisesti ja erityisesti
kansainvälisesti. Monet pohjoiskarjalaiset
nuoret valitsevat opiskelukaupungikseen
yliopistokaupunki Joensuun ja enenevä
joukko nuoria Pohjois-Karjalan ulkopuolelta – muualta Suomesta ja maailmalta
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– tekee saman valinnan. Vastaavanlainen
positiivinen vaikutus väestömäärään ja
-rakenteeseen on täällä toimivilla varusmiehiä kouluttavilla joukko-osastoilla.
1.1.2010 käynnistyy Itä-Suomen yliopiston toiminta. Yliopisto käsittää kolme
kampusta: Joensuu, Kuopio ja Savonlinna. Yliopistolle valitaan johtava eli julkisoikeudellinen rehtori sekä opetus- ja
tutkimusasioista vastaava rehtori. Toinen
rehtoreista sijoittunee Joensuun ja toinen
Kuopion kampukselle. Itä-Suomen yliopiston kotipaikka tulee olemaan Kuopio.
Nähtäväksi jää, mitä se jatkossa tulee merkitsemään. Yliopistopaikkakunnilla on
käynnissä varainhankinta, jonka tavoitteet
tosin vaihtelevat huomattavasti. Joensuussa tavoitellaan vähintään yhden miljoonan
euron lahjoituksia yliopistorahastoon. Yksittäinen, vähintään 850 euron suuruinen
lahjoitus on verotuksessa vähennyskelpoinen lahjoittajan tulosta aina 250.000 euroon saakka. Edellytyksenä kuitenkin on,
että kunkin yliopiston keräämä yksityinen
pääoma on vuoden 2010 loppuun mennessä vähintään miljoona euroa. Toisella
varainhankintakampanjalla saatavat lahjoitukset suunnataan Joensuun Yliopiston
Tukisäätiölle.

minen, ovat enemmän kuin tervetulleita.
Väliaikaisen veroedun ollessa voimassa
lahjoitukset kannattaa tehdä yliopistorahastoon. Näin tehdyillä lahjoituksilla on
suurin vaikuttavuus. Kun kaikki verovähennykset ovat parhaillaan kriittisessä
tarkastelussa, ei liene juuri nyt edellytyksiä esim. luonnollisten henkilöiden lahjoitusvähennystä koskevan säännöksen
saattamiselle voimaan pysyvästi. Sama
koskenee myös lahjoitusten vähentämismahdollisuuksien laajentamista muutoinkin. Puskuri- tai katastrofirahaston tai -rahastojen avulla voidaan turvata yliopiston
toiminnan vakaus. Aivan pienistä rahoista
ei siis ole kyse. Joensuussa tapahtuvan yliopistotoiminnan taloudellinen tukeminen
edellä kerrotulla tavalla on paras tae tämän pyrkimyksen toteutumiselle.

Joensuulaiset keräystavoitteet tuntuvat
tässä talouden tilanteessa realistisilta.
Luonnollisten henkilöiden lahjoitusvähennystä koskeva säännös on voimassa
väliaikaisesti ensi vuoden loppuun. On
aivan ilmeistä, että julkisia menoja joudutaan leikkaamaan 2010-luvulla. Yliopistot
tuskin ovat tässä suhteessa erityisasemassa. Yliopistorahaston kartuttaminen lahjoituksin, lahjoitukset tukisäätiölle sekä
testamentti- ja muut lahjoitukset sellaisille
muille säätiöille ja rahastoille, joiden tarkoituksena on yliopistotoiminnan tuke-
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Puhe yliopistolle
Ystävät, osakunta- ja senioritoverit,
Mikä on sivistysyliopisto ja tieteentekemisen ihanne?
Tieteen tavoitteena on selvittää
fysikaalisessa todellisuudessa
vallitsevia objektiivisia totuuksia. Tämä yleinen periaate pätee niin luonnontieteisiin kuin
humanistisiin tieteisiin - objektiivinen totuus tarkoittaa sitä,
että mainittu asiantila vallitsee
fysikaalisessa todellisuudessa
ja on riippumaton siitä, kuka
sen havaitsee.
Tiedettä tehdään pääasiassa
yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Tiedettä tekevät tutkijat,
jotka ovat ihmisiä. Tieteen ihanne yksilötasolla tarkoittaa, että
yksittäinen tutkija pyrkii joko
löytämään uusia totuuksia tai
vahvistamaan tai kumoamaan
vanhoja tosina pidettyjä väitteitä. Objektiivisuus ja arvovapaus ovat tärkeät periaatteet:
mikään ulkoinen tekijä ei saa
vaikuttaa
tutkimustuloksiin
tai niiden julkaisemiseen. Mi-

käli sattuu niin, että jonkin tieteentekijän teoria onnistutaan
osoittamaan virheelliseksi, niin
tällöin virheellisen teorian luoja tai kannattaja vaihtaa näkemystään.
Yliopistoilla tulee olla autonomia ja yliopistojen tulee
antaa tutkijoilleen vapaat kädet toden tiedon etsimiseen.
Erityisesti yliopistojen ei tule
suunnata tutkimustaan ulkopuolisen paineen seurauksena
eikä ulkopuolista painetta saisi olla. Tämänkaltainen vapaa
ympäristö mahdollistaa pitkällä tähtäimellä parhaiten tuloksekkaan tieteentekemisen. Yksi
tieteen paradokseista onkin,
että vapaassa, kiireettömässä,
sallivassa, kannustavassa ja tulosvastuuttomassa ympäristössä syntyvät parhaat tulokset.
Tutkimuksen tulee olla kriittistä. Kohdistukootpa kritiikki vallanpitäjiin, taloudellisiin
toimijoihin tai yliopiston hallintoon, tiedeyhteisön vakiintuneisiin tapoihin, se tulee sallia ja siihen peräti rohkaista.
Yliopistojen opetuksen tulee
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perustua ajantasaiseen tutkimustietoon. Opiskelijoita tulee
kasvattaa tieteelliseen metodiin ja kriittisyyteen.

reen takia tieteentekijät julkaisevat usein huonoja tutkimuksia, joissa ongelmia ei edes
avoimesti myönnetä, vaan vastakkainen evidenssi ja teorian
oletukset yritetään kätkeä mahdollisimman perusteellisesti.

Näitä asioita toistellaan kaikenlaisissa yliopistojen ja opetusministeriön juhlapuheissa.
Valitettavasti todellisuus näyt- Tieteentekijän arvostus tulee
täytyy lähinnä ihanteiden vas- julkaistujen artikkeleiden määtakohtana.
rästä ja
Syvä
palehdistä,
Vaikuttaa,
että
objektiivihoittelujoissa ne
ni, mikäli seen totuuteen pyrkiminen on
juls e u r a a v i a ei ole edes tavoiteltavaa.
kaistu,
huomioita
eikä tieei oikeasti
teellisistä
saisi julkisesti tuoda esille:
läpimurroista. Tämä motivoi
julkaisemaan virheelliseksi tieOn kaikenlaisia tulosvastuun dettyjä tuloksia ja myös tekemittareita, kellokortteja, ajan- mään huijaustutkimusta.
käytön seurantaa, poliittisia
rahanjakomalleja, pätkärahoi- Yhteiskunta ja vielä pahempaa,
tusta, yliopistoihin sovelletaan yrityssektori, sanelevat yliyritysmaailman oppeja “tuot- opistoille, mille tutkimukselle
tavuuden” lisäämiseksi.
annetaan resursseja. Perustutkimuksesta ja opetuksesta ei
Uusi tieteellinen läpimurto saa piitata pätkääkään, rahoitus
jalansijaa vasta sitten kun kaik- kohdennetaan pääasiassa tuoki vanhan ja moneen otteeseen tekehitykseen ja hieman sovelvirheelliseksi osoitetun teori- tavaan tutkimukseen. Perusan kannattajat ovat kuolleet ja tutkimusrahoituskaan ei ole
haudattu.
puhtaasti perustutkimukseen,
sillä sitä kohdennetaan runTulosvastuun ja ainaisen kii- saasti niin sanotuille ammatti-
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koulutuslinjoille.
Poliittisesti ei-toivotulta tutkimukselta saattaa yllättäen katketa
rahoitus.
Paradigman haastavalle tutkimukselle ei myönnetä rahoitusta,
vaikka näkyisi pitkään matkaan, että tutkimuksen myötä saattaisi saada parempaa tietoa todellisuudesta.
Aitoa rakentavaa kritiikkiä ei sallita.
Vaikuttaa, että objektiiviseen totuuteen pyrkiminen ei ole edes
tavoiteltavaa.
Miten me olemme ihanteista tähän päätyneet? Onko asialle tehtävissä jotain?
(Tässä ajattelin esittää minuutin hiljaisuutta sivistysyliopiston
muistolle, mutta luovuin ajatuksesta, koska ehkä aivan kaikki
toivo ei ole vielä menetetty.)
Nyt on korkea aika nousta kapinaan!
Allekirjoittanut piti oheisen puheen yliopistolle Seniores Carelienses ry:n juhlaillallisella
Joensuussa 3/10 2009. Viimeaikaisen lehtikirjoittelun perusteella (esim. HS: 11/11, HS:
12/11, HS kuukausiliite: marraskuu 2009) aihe on erittäin ajankohtainen. Aktiivisen
lehdissä ruotimisen alkusyynä on Suomen Akatemian 10/11 2009 julkaisema ”Suomen tieteen tila ja taso 2009” -raportti. Pähkinänkuoressa: raportissa todetaan, kuinka
perus- ja teoreettista tutkimusta ajetaan yliopistoissakin alas ja painopistettä siirretään
enemmän soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen suuntaan. Tämän tiedepolitiikan
tulokset näkyvät kansainvälisesti siten, että vaikka Suomi onkin OECD-maiden kärkiryhmässä suhteutettaessa tutkimusrahoitusta kansantuotteeseen, Suomessa tehtävä tieteellinen tutkimus on vain OECD-maiden keskitasoa ja pohjoismaista selvästi heikointa.
Raportin mukaan huonon sijoittumisen syy on suurelta osin vähäinen ja kokonaisuutena heikkotasoinen perustutkimus.
Siis kapinalippu salkoon nyt!
Terveisin turhautunut perustutkimusta tehnyt ex-tieteenharjoittaja
Olavi Dannenberg
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Elämä kantaa Nelliä
Annika Jaatinen

J

otkut ihmiset nyt vain ovat sosiaalisia ja elämänmyönteisiä. He jaksavat hymyillä, vaikka elämä
potkisikin päähän. Nelli Tiainen on juuri tällainen ihminen.

Pohjoismaisia kieliä opiskeleva Nelli tunnetaan osakunnalla paremmin kansainvälisten asioiden sihteerinä sekä osakuntaneuvoston jäsenenä. Monet ovat panneet
merkille hänen iloisuutensa ja ystävällisyytensä. Nelli kertookin olleensa reipas
ja menevä ihminen pienestä pitäen.
- Se on silleen tahatonta, hän naurahtaa.
Sukujuurilla lienee sormensa pelissä Nellin luonteen suhteen, onhan hän monen
muun osakuntalaisen lailla kotoisin Pohjois-Karjalasta. Nelli tunnustautuu paitsi
iloiseksi myös puheliaaksi, siis melko stereotyyppiseksi karjalaiseksi.
- Nuorena tuli puhuttua hyvinkin paljon.
Vanhemmiten olen kyllä hieman rauhoittunut.
Liperistä Tukholman kautta Helsinkiin

L

apsuutensa Liperissä viettänyt Nelli
on opettajavanhempiensa ainokainen. Hän kertoo eläneensä tavallisen onnellisen ja turvallisen lapsuuden. Elämä
koostui tuolloin lähinnä koulunkäynnistä,
kavereiden kanssa leikkimisestä ja pianonsoitosta. Nuoruusvuosiin kuuluivat taas
muutto Joensuuhun, tanssitunnit sekä tietenkin lukio-opinnot.
Nelli on Joensuun lyseon lukion kasvatti.
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen hän vietti
vuoden Tukholmassa au pairina, tutustuen suuren maailman menoon. Välivuoden
jälkeen opiskelu houkutti Nelliä siinä määrin, että hän hakeutui Helsingin yliopistoon – opiskelemaan mitäpä muutakaan
kuin ruotsia (ja muita pohjoismaisia kieliä). Aiemmin hän oli ajatellut päätyvänsä
opiskelemaan englantia.

- Ruotsi oli tavallaan luonnollinen valinta,
koska se oli niin pinnassa Ruotsissa viettämäni vuoden jälkeen ja olin kuullut sitä
niin paljon. Englanti jäi lopulta taka-alalle,
Nelli kertoo.
Nyt Nellillä on meneillään toinen opiskeluvuosi. Ala on tuntunut omalta, ja Nelli
myöntääkin viihtyneensä yliopistolla.
- Tykkään erityisesti siitä, ettei meillä ole
pohjoismaisissa kielissä mitään massaluentoja vaan jopa 12 hengen kursseja.
Pääaineen lisäksi Nelliä kiinnostavat valtiotieteet, ja hän onkin jo opiskellut sosiologiaa. Tulevaisuudessa myös esimerkiksi
viestintä houkuttaisi häntä. Nelli kertoo
pyrkivänsä takaamaan monipuolisen ammattitaidon opiskelemalla muitakin kuin

15

humanistisia aineita. Lisäksi nuoren naisen mielessä siintää mahdollisuus lähteä
opiskelijavaihtoon.
- Voisin lähteä jopa kahteen eri maahan
vaihtoon puolen vuoden pätkissä. On todennäköistä, että suuntaan eurooppalaiseen yliopistoon, Nelli paljastaa.
Kansainvälisiä haaveita

N

ellin on vielä vaikea nimetä tulevaa
ammattiaan, mutta joitakin suuntaviivoja hänellä on. Nelli ei aio seurata vanhempiensa jalanjälkiä opettajaksi, vaikka
humanistisessa tiedekunnassa opiskeleekin. Luonteeltaan avointa ja sosiaalista
naista kiinnostavat – arvatenkin – kansainväliset, viestintään liittyvät tehtävät.
- Toivoisin, että saisin tulevassa ammatissani olla tekemisissä ihmisten kanssa ja
käyttää ruotsia. Yksi toiveammatti voisi
olla tiedottaja, Nelli pohtii.

Nellin kansainvälisiä urapyrkimyksiä tukevat ennen kaikkea hänen opintonsa.
Kiinnostuksesta kansainvälisiin asioihin
kielii myös se, että hän toimii tällä hetkellä kansainvälisten asioiden sihteerinä
Karjalaisessa osakunnassa. Nelli hoitaa virassaan osakunnan suhteita virolaisiin ja
ruotsalaisiin ystävyysosakuntiin. Pesti on
ollut naiselle mieleen, koska siinä on päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin ja puhumaan kieliä.
- Esimerkiksi viime keväänä sain kunnian
emännöidä neljän Korp Vironia -ystävyysosakuntamme miesjäsenen vierailua osakunnan vuosijuhlissa, Nelli kertoo.
Nelli ei myönnä, että monille osakunnan
toimijoille tyypillinen kiire vaivaisi häntä.
Ainakaan kv-sihteerin virka tai osakuntaneuvoston jäsenyys eivät ole vieneet liikaa
aikaa.
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- Onneksi osakuntaelämän ruuhkahuiput sijoittuvat tiettyihin ajankohtiin, Nelli
naurahtaa.
Ystävät ja luonto pitävät kiinni PohjoisKarjalassa

O

sakunta on yksi asioista, joka yhdistää Nelliä Pohjois-Karjalaan. Toinen
yhdistävä tekijä on läheiset. Kumpikaan
Nellin vanhemmista ei enää asu maakunnassa (Nellin äiti asuu Saksassa ja isä puolestaan Etelä-Savossa), mutta monet hänen
ystävistään sen sijaan asuvat. Nelli kertoo
pitävänsä tiiviisti yhteyttä muun muassa
lapsuuden naapurintyttöihin.
- Onneksi myös monet lukioaikaisista ystävistäni asuvat täällä Helsingissä, joten
heihin tulee pidettyä yhteyttä, Nelli kertoo.
Osakunnan ja ystävien ohella myös rakkaus luontoon pitää Nellin kiinni PohjoisKarjalassa. Vaikka Nelli on helsinkiläistynyt nopeasti, kotimaakunnan järvi- ja
vaaramaisemia tulee toisinaan ikävä. Mökkireissut helpottavat ikävää kuulemma
hieman.
- Kai mä sitten olen jollain tapaa luonnon
lapsi, Nelli myöntää.
Kaipuusta luontoon kertoo myös se, että
Nelli harrastaa Helsingissä ollessaan lenkkeilyä luonnon helmassa. Hänen sanojensa mukaan luonnon läheisyydestä tulee
hyvä olo.
- Toisinaan pitää poistua sieltä neljän seinän sisältä. Ehkä luonnon rauhoittavuus
on sellainen alkukantainen asia, Nelli naurahtaa.

kertaa happy dance -tunnille. Tunnin jälkeen vain yhtä hymyä! Tuli sellainen fiilis,
että vitsi tää tanssi on niin mun juttu, nuorempana kahdeksan vuotta tanssia harrastanut Nelli huokaa.
Huolimatta positiivisesta elämänasenteestaan Nellikään ei jaksa hymyillä joka
päivä. Hänen lääkkeensä surullisuuteen
on olla vain ja toivoa, että seuraava päivä
olisi parempi.
- Joskus auttaa, jos soittaa jollekin. Joskus
on taas niin poikki, ettei jaksa puhua kellekään. Silloin saatan erakoitua hetkeksi,
sulkea tietokoneen ja olla vain. Jos ei jaksa
puhua asiasta, ei auta muuta kuin toivoa,
että se menee ohi, Nelli sanoo.
Nelli kertoo kuitenkin luottavansa aina
siihen, että asiat kääntyvät parhain päin.
Hän paljastaa tsemppaavansa itseään ajattelemaan, että hän selviää kaikesta mitä
kohtaa.
- Pitää vain luottaa siihen, että asiat järjestyvät lopulta omannäköisesti.
Nelli ei osaa kertoa varsinaista mottoaan
tai elämänasennettaan, mutta hän yrittää
ottaa asiat sellaisina kuin ne tulevat.
- Asioilla on tapana järjestyä, sen vanhempani ovat opettaneet. Heiltä olen oppinut
myös perususkon elämään ja siihen, että
se kantaa. Ei pidä yrittää olla mitään muuta kuin on, Nelli pohtii.

Hymytytölläkin on huonoja päiviä

N

elli harrastaa toki lenkkeilyn ohella
myös muuta liikuntaa. Syy on selvä:
liikunta saa hänet hyvälle tuulelle. Yliopistoliikunnan palvelut ovat tulleet hyvinkin
tutuiksi.
- Muistan kun menin viime keväällä ekaa

17

Pippalot
Pekka Torvinen

O

sakunta juhli jälleen niin sarvijuhlia
kuin praasniekkojakin. Osakunnan
isännistö ja emännistö pääsivät tänä vuonna kuitenkin vähällä, sillä sarvijuhlat juhlittiin savolaisella osakunnalla ja praasniekkojen pöytäosuus järjestettiin puolestaan
ravintola Laulumiehissä. Praasniekkojen
jatkoja vietettiin tietenkin omissa, uusissa
ja rakkaiksi osoittautuneissa tiloissa.
Sarvijuhlat olivat perinteisen lystikkäät,
vaikka vanha juomasarvi olikin traagisesti
kadonnut edellisen ja tämän vuoden juhlan välillä. Liisankadun muuttopuuhissa
sattui ja tapahtui, mutta en ymmärrä miksi kukaan ei ole ilmoittautunut, jos sarvi
vaikka on vahingossa mennyt rikki sitä
siirrettäessä. Vaihtoehtoja lienee kaksi:
Joko sarvi on yhä jossain muuttolaatikossa, joka on unohtunut jonnekin, tai sitten

joku kiero ja kaikin puolin epämiellyttävä ihminen on käyttänyt hyväkseen osakunnan sekavaa muuttotilaa ja nähnyt
tilaisuutensa sarven suhteen koittaneen.
Sinänsä aplodit tälle henkilölle silkasta
viekkaudesta, mutta kaikesta muusta tarjoan pelkkää sylkeä ja halveksuntaa.
Juhlat olivat joka tapauksessa onnistuneet
uudellakin sarvella. Osallistujia olisi saanut olla enemmänkin, mutta jatkot olivat
sitä hauskemmat mitä vähemmän porukkaa oli! Tästä voivat tahoillaan todistaa
kummatkin osakunnan emännät. Lisäksi
Uudella ylioppilastalolla oli muitakin juhlia samaan aikaan, joissa karjalaiset pikkutunneilla viihtyivät.
Praasniekoissa juhlittiin Seniores Carelienses -seniorijärjestömme 75-vuotista
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taivalta. Siksi juhlat olivat tavallista prameammat ja virallinen osuus järjestettiin
ravintolassa. Ravintolassa kaikki toimi
erittäin hyvin ja ruoka oli melkein täydellistä. Kaiken kruunasi osakunnalla talkooporukalla paistetut karjalanpiirakat, jotka
ovat munavoin kanssa täydellisiä. Mutta
senhän kaikki jo tiesivät. Lisäksi kuultiin
muutama hieno puhe, toinen emännän
avain tuli takaisin osakunnalle pitkän matkan jälkeen ja kaiken takana häärinyt Sauli
oli kertakaikkisen hurmaava! Valitettavasti
yksi asia juhlan pöytäosuudesta kuitenkin
uupui: käytöstavat. Useasti sanotaan, ettei
nuoriso osaa käyttäytyä. Praasniekoissa
tämä sanonta ei olisi voinut olla enempää
pielessä, sillä nk. nuorisopöytä käyttäytyi kaikista esimerkillisimmin. Muutama
vinkki nuorisolta vanhemmille: Snapsilaulun aikana ei saa syödä ja jatkaa niin
kuin salissa ei tapahtuisi mitään erikoista,
vaan silloin tulee laulaa! Musiikkiesityksen aikana ei saa syödä eikä keskustella
kovaäänisesti vierustovereiden kanssa,
vaan kuunnella ja kunnioittaa esittävää
taiteilijaa! Osa senioreista ei käyttäytynyt
tällä osa-alueella kovinkaan mairittelevasti. Etikettiä saa toki
rikkoa silloin kun
sen tuntee, mutta
moukkamainen ei
tulisi koskaan olla
ellei sitten elä siitä.

monen juhlat vasta pääsivät alkuun. Jatkot olivat aluksi melko laimeat, mutta hieman myöhemmin yöllä tanssilattia täyttyi,
mahtava musiikki raikasi (mistä kiitän
lähinnä itseäni) ja juomat maistuivat hyvältä. Sitä ennen keittiöön ehti muodostua jo varjojatkot. Varjoista puheen ollen,
varjotoverineuvosto kunnostautui jälleen
diplomien jaossa. Oikeisiin osoitteisiin
menivät, ja erityinen maininta on annettava tälle Stenfors-hepulle, joka ilmestyi keväällä vuosijuhlien jatkoille ja josta paljastui ambulanssin tultua paikalle, ettei hän
edes ole henkilö, joka hän väitti olevansa.
Klassikkokamaa!
Praasniekat jatkuivat lopulta kykenevimmillä aina seitsemään, kahdeksaan asti
aamulla. Minun mielestäni tämä on sitä
osakuntahenkeä, jota tarvitaan lisää! Kun
ystävät juhlivat, siinä ei kellosta eikä päivistä välitetä. On erityisen hienoa, että
osakunnalla päästään silloin tällöin eroon
kellon orjuuttavasta vaikutuksesta ja annetaan vain mennä vailla huolta huomisesta.
Vapauttakaamme itsemme ja ystävämme
orjuudesta keväällä uudestaan!

Jo riittää haukkuminen. Vessassa
ihmisille tuli puheluita
ympäri
maailmaa ja ne
otettiin ilolla vastaan.
Erityisesti venäläisistä ja
skotlantilaisista
tuttavuuksista pidettiin huolta. Kun
juhlat virallisesti
lopulta päättyivät,
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Kappalaisen saarna

(pidettiin praasniekoissa 14.11.2009)

Tuure Kiviranta

A

rvoisa kunniainspehtori, inspehtori,
hyvät juhlavieraat.

Saarnassa pitäisi ilmeisesti nuhdella tehdyistä synneistä ja opastaa kuulijoita parempaan elämään. Mutta kun tää porukka nyt on mikä on, niin kaikkien syntien
käsittelyyn ei yksi ilta riitä. Joten keskityn
nyt vain niiden neuvojen antamiseen tulevaisuutta varten.
Tärkein asia mikä jokaisen pitää muistaa
on pitää itsestään huolta, niin fyysisesti
kuin henkisestikin. Fyysinen puoli hoituu
aika helposti hyötyliikunnalla ja suht terveellä ruokavaliolla. Eli syökää niin kuin
Pekka Puska kehottaa ja muistakaa liikkua. Sitten on tietysti nää tupakan ja viinan vaarat, mutta kyllähän te ne tiiätte,
niin en jaksa nyt niistä saarnata.
Psyykkisestä hyvinvoinnista en nyt oikein
ihmeempiä osaa sanoa, kun miekään en
mikää Doctor Phili oo. Mutta sen voin sanoa, että antakaa itsellenne lupa uskaltaa
ja tehkää niitä asioita joita juuri te itse haluatte tehdä. Älkää menkö toisten mukana, jos ette oikeasti halua mennä.
Rajat tulee tietysti aina jossain vastaan
ja mitä tahansa ei voi tehdä. Eikä kaikki
aina elämässä mene suunnitelmien mukaan. Siinä mielessä elämä on vähän niin
kuin palapeli. Juuri kun luulee saavansa
sen valmiiksi, niin huomaa että jokin pala
puuttuu. Joskus taas on kasannut sitä aivan väärin ja toisinaan palat on ihan kateissa tai toisesta palapelistä. Mutta toisinaan kuva muodostuu nopeasti ja helposti
ja näyttää oikein kauniilta.

oikein. Rahalla on maailmassa valta ja kun
te käytätte rahaa te käytätte valtaa. Miettikää tarkaan mitä ostatte ja mitkä sen vaikutukset on, kelle raha lopulta meneekään.
Suosikaa kotimaista, etenkin ruokaa.
Edellä mainittuja yksityiselämän ohjeita
pystyy aika hyvin soveltamaan myös osakuntaelämään. Eli te hyvät nuoret osakuntalaiset, kehittäkää osakunnan toimintaa
juuri siihen suuntaan mihin itse haluatte.
Kunnioittakaa perinteitä, mutta keskittykää siihen mikä teistä on hauskaa.
Muistakaa myös pitää hyvät välit toisiin
osakuntiin, etenkin kymäläisiin ja wiipurilaisiin, mutta myös muihinkin HYY:n
järjestöihin. Johonkin pitää se raja tietysti vetää, että ei nyt ihan jokaisen järjestön
kanssa tarvii kavereita olla. Tässäkin pitää
muistaa, että sanotaan mitä itse ajatellaan
eikä vain myötäillä toisia. Ja jotta karjalaiset saa äänensä kuuluviin HYY:ssä on
meidän oltava entistä aktiivisempia pyrkimään HYY:n edustajistoon. Kahden vuoden päästä hommataan oma edustaja läpi
vaaleissa.
Hyvät ystävät pidetään tänään oikein
hauskaa ilta! Yritetään myös arjenkeskellä nauttia elämästä vaikka huolet välillä
painaakin. Mutta muistetaan siinä elämästä nauttimisen sivussa huolehtia omasta
terveydestä sekä osakunnan ja Isänmaan
edusta.
Ja seniorit, vaikka teillä onkin tänään suuri
juhlapäivä, niin älkää tehkö paljon syntiä.
Kiitos.

Raha- ja rakkausasioissa ei voi kyllä antaa
kun huonoja neuvoja, mutta sen verran sanon nyt kumminkin, että käyttäkää rahaa
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Seniorin saarna			

(myöskin praasniekoissa 14.11.2009)

Jari Jolkkonen

Kunnioitetut Karjalaisen osakunnan jäsenet ja ystävät, arvoisat seniorit ja juniorit,
Kuten me kaikki osakuntalaiset tiedämme, praasniekat ovat alun perin kirkkorakennuksen nimikkopyhimyksen juhla.
Se on hengellinen juhla, jonka yhteydessä pohditaan uskon sisältöä selvin päin.
Karjalaisen osakunnan praasniekka-juhla on kuitenkin akateeminen juhla, jonka
yhteydessä pohditaan järjen alaan kuuluvia asioita pikkuisen humalassa. Sen johdosta haluan pohdita kanssanne lyhyesti
akateemiselle yhteisölle ja meille ihmisinä
elintärkeää kysymystä siitä, mistä järjen
hyveessä on oikein kysymys.
Suhtautuminen järjen mahdollisuuksiin
on historian aikana vaihdellut kritiikittömästä palvonnasta nihilistiseen vähättelyyn.
Ranskan vallankumouksessa järjen käytöstä tehtiin suoranainen palvonnan kohde,
uskonto. Pariisissa julistettiin 10.11.1793
voimaa ”Järjen kultti”. Pian vallankumoukselliset julistivat, mitä järjen palvominen merkitsi: ”Järki on saanut suuren
voiton fanaattisuudesta, verenhimoinen ja
erehdykseen perustuva uskonto on tuhottu. Kun se hävitetään maan päältä, silloin
palaa onni ja kaikista tulee veljiä ja ystäviä.” Järki sai siis kultin jota se ei pyytänyt. Mutta se sai myös oman inkvisiition:
vallankumoukselliset tekivät laittomia teloituksia, harjoittivat terroria ja syyllistyivät kaikkiin niihin järjettömyyksiin, mistä
syyttivät vastustajiaan.
Järjen kultti heijasteli valistuksen aikakauden uskoa siihen, että on olemassa kaikille
yhteinen järkevyys, jonka varassa voidaan
arvioida kiistattomasti, mikä on totta ja oi-

keaa. Nykyaikana ollaan paljon nöyrempiä. Esimerkiksi filosofi Alasdair McIntyre
on osoittanut, että edes valistusfilosofit
itse eivät itse päässeet yksimielisyyteen
universaalille järjelle tunnusomaisista
piirteistä. Niinpä usko järjen kykyihin on
romahtanut ja on ajauduttu suoranaiseen
nihilismiin. Varsinkin niin kutsutussa
postmodernissa ajattelussa on väitetty,
että Matin ja Maijan järjellä ei ole juuri
muuta yhteistä, kuin valheellinen kuvitelma oman järkevyyden ylivertaisuudesta.
Kun Paavo Lipponen antaa kirjalleen nimeksi ”Järki voittaa”, tämän ajattelun mukaisesti kyse olisi vain ja ainoastaan siitä,
että Paavo Lipposen järki voittaa.
Nykyaikaa leimaa toinenkin ongelma. Jo
antiikin filosofiassa tunnetaan ero hyviä
keinoja etsivän käytännöllisen järjen ja
hyviä päämääriä etsivän viisauden välillä. Välinejärjestä käytettiin termiä fronesis
ja hyvää elämää etsivästä järjestä termiä
sofia. Nykyfilosofiassa esitetään usein se
aiheellinen huoli, että järjen käyttö on typistetty pelkkien keinojen ja välineiden
tavoitteluun. Hienommin sanottuna: keinorationalismi on korvannut päämäärärationalismin. Käytämme järkeämme sen
selvittämiseen, miten saadaan Formulaykkösen moottorista kaikki tehot irti, mutta pohdimme vähemmän, onko ylipäänsä järkevää ajaa autolla ympyrää. Sehän
näyttää oikeastaan tuottavan vain melua
ja saastetta. Keksimme satoja erilaisia tapoja olla verkossa, mutta kysymmekö,
onko ylipäänsä järkevää roikalehtia siellä
jatkuvasti.
Martti Luther piti 14.1.1536 Wittenbergin
yliopistossa akateemisen disputaation De
homine, jossa hän puolusti voimakkaasti
järjen käyttöä, mutta pohti myös sen rajoja. Luther väitti näin:
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”On ehdottomasti oikein sanoa, että tämän
maailman asioista tärkein, korkein ja paras asia on järki. Se on jotakin jumalallista. Se on kaikkien tieteiden, lääketieteen ja
lakien synnyttäjä ja opastaja, myös minkä
tahansa sellaisen viisauden, voiman, hyveen ja kunnian, jonka ihminen voi omistaa tässä ajallisessa elämässä. Myös pyhä
Raamattu asettaa inhimillisen järjen kaiken maan, ihmisten, kalojen ja karjan hallitsijaksi käskiessään: ”Vallitkaa” (1. Moos.
1:28). Tämä merkitsee, että järki on aurinko ja eräänlainen jumala (numen), joka on
asetettu hoitamaan tämän elämän asioita.
Jumalakaan ei Adamin lankeemuksen jälkeen kumonnut järkeä, vaan pikemminkin
vahvisti sen.”
Luther jatkaa disputaatiota osoittamalla
myös järjen rajat. Esimerkiksi vastaukset
ihmiselämän peruskysymyksiin, miksi
olemme olemassa, mikä on oikein ja mikä
on elämämme tarkoitus ja päämäärä ovat
aina uskonvaraisia. Arvoja ja vakaumuksia koskeva kysymykset ovat järkeviä,
mutta pelkkä järki ei näytä antavan niihin

vastausta. Luther näyttää siis edustavan
jonkinlaista keskitietä järjen kritiikittömän
palvomisen ja sen nihilistisen vähättelyn
välissä.
Hyvät karjalaisen osakunnan jäsenet ja
ystävät. Olen halunnut pohtia järjen mahdollisuuksia ja rajoja, koska kysymys vaivaa minua henkilökohtaisesti, mutta myös
siksi, että kyse on ratkaisevasta akateemisesta ja yleisinhimillisestä hyveestä.
Järkevyyteen kuuluu pyrkimys kuunnella nöyrästi sekä toisia ihmisiä että menneiden sukupolvien viisautta. Siksi olen
iloinnut täällä olevien sukupolvien ketjusta. Hyvään elämään kuuluu myös yhdessä
eläminen ja yhdessä juhliminen, konselebraatio. Martti Lutherin sanoin: Ihminen on
luotu yhteiselämää ja ystävällistä seurustelua varten. Sen johdosta haluan toivottaa kaikille hyvää praasniekkaa vanhan
liturgisen tervehdyksen sanoin: Sursum
corda - ylentäkää sydämenne! Nykysuomeksi: Tennarit kattoon!
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Avainasiaa

K

arjalaisen Osakunnan emännän uumalla killuu emännän virkamerkki, hopeinen
avain hopeisessa helassa. Vanhoista valokuvista on nähty, että avaimia on joskus
ollut kaksi, pienempi ja suurempi. Joskus on ihmetelty, mihin se pienempi avain katosi.
Syksyllä 1955 osakunnassa keskusteltiin siitä miten osakunnassa aitan polulla asteleva
emäntä erottuisi joukosta. Ehdotettiin avainta. Taloudenhoitaja Veli Pyhälä lupasi maksaa, jos sellainen avainhela ja avain teetetään. Erikseen kysyttynä hän lupasi että killuttimen saa tehdä hopeasta.
Silloinen poikaystäväni – teekkari - innostui asiasta, kävi Kansallismuseossa kopioimassa vanhan suomalaisen emännän avainhelan ja avaimen mallin. Saadakseen oman
puumerkkinsä kuvaan hän piirsi itse pienen lisäavaimen ja teetti hopeasepällä koko nipun. Kaikki näytti hyvältä kunnes lasku esitettiin Veli Pyhälälle. Veli jyrkästi ilmoitti
luvanneensa maksaa vain yhden avaimen teettämisen. Teekkariparka joutui maksamaan
pienen avaimen teettämisen omasta pussistaan, mitäs oli niin omaaloitteinen. Vähän tuumittuaan hän
suurin elein ilmoitti jalomielisesti
lahjoittavansa tuon
pienemmän
avaimen henkilökohtaisesti minulle
”ikuisiksi ajoiksi”.
Emännän avaimet otettiin käyttöön ja jokaiselle emännälle annettiin emännän tehtävän päättyessä
numeroitu pienoisavain, minulla
avain numero 1.
Kun keväällä 1996 osakuntaan valittiin uusi emäntä, Maija-Liisa
Rauste, luovutin hänelle emännän
arvomerkit, - mutta vain yhden
avaimen kun se toinen oli minun
henkilökohtaista omaisuuttani. Se
pieni avain vetelehti laatikoissani
tähän asti, kunnes praasniekoissa
14.11.2009, jolloin oli myös seniorijärjestön 75-v. juhla, lahjoitin sen
Karjalaiselle Osakunnalle.
Se teekkari on muuten kulkenut sen avaimen matkassa koko ajan.
Koivukylässä 16.11.2009 Pirkko Saavalainen,
(KO:n emäntä 1955-56 Pirkko Vakkilainen )
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Ilosaarirock 2009
Pekka Torvinen

V

iime heinäkuussa Joensuussa juhlittiin ja tanssittiin jälleen kerran Ilosaarirockin tahtiin. Viikonlopun aikana nähtiin monta hienoa artistia ja fiilis oli kaikin
puolin lähes yhtä hyvä kuin aina ennenkin.
Sade piipahti alueella muutaman kerran,
mutta se ei festivaalia haitannut. Jälleen
solmittiin uusia ystävyyksiä, lämmiteltiin
vanhoja, muisteltiin menneitä ja katsottiin
tulevaisuuteen. Välillä osattiin myös ottaa
hetkestä kiinni ja elää siinä.
Ilosaarirockilla on valtavan suuri merkitys
Joensuulle ja ehkäpä koko Pohjois-Karjalalle siinä mielessä, että festivaali on merkki alueen yhteyksistä suureen maailmaan.
Lisäksi se onnistuu olemaan erilainen festari, sillä sinne hankitaan harvoin kunkin
hetken ehdottomia ykkösnimiä. Ilosaarirock keskittyy vaihtoehtoisiin nimiin, ja
usein viikonlopun jälkeen moni onkin löytänyt uuden musiikillisen tuttavuuden ja
ryntää levykauppaan, eli Levy-Eskoihin,

jos sattuu viettämään kaupungissa yhtään
päivää festivaalin jälkeen. Lisäksi Linnunlahti on yksi Suomen parhaimmista paikoista festivaalin järjestämiseen: kaunis,
laaja, kauppojen ja keskustan vieressä. Ylivoimaisen suuri plussa on myös festarivieraille viikonlopun ajan avoin uimaranta.
Koska Ilosaarirock on todennäköisesti tärkein yksittäinen tapahtuma Joensuussa,
tulisi järjestelyihin kiinnittää erityistä huomiota. Näin on pitkään tehtykin, sillä festivaalin logistiikka on täyttä rautaa. Siirtyminen alueelle ja alueelta pois, alueen
koko suhteutettuna kävijöiden määrään ja
narikkatoiminta ovat kaikki erinomaisen
toimivia. Tänä vuonna porteilla oli kuitenkin havaittavissa ikävä ilmiö: natsitarkastusten paluu. Vesipullojen sisältö, mikäli
sitä oli, kaadettiin enempiä kyselemättä
suoraan maahan. Kaikki pienimmätkin
taskut tutkittiin. Mikä tässä sitten on vialla? Aivan ensimmäisenä se, että porttien
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sujuvuus kärsii. Toisekseen se, että
kolmoslavan luona ei tänä vuonna
enää ollut vesipistettä. Jos siis olit
tulossa alueelle ja menossa suoraan
kolmoslavan telttaan keikalle ja menetit tarkastuksessa vetesi, jouduit
olemaan koko keikan ilman vettä.
Käsittämätöntä.
Miksi porttitarkastuksia tehdään? Teräaseiden takia niitä ainakin kannattaisi tehdä, mutta nykyisin tarkastukset ovat lähinnä viinatarkastuksia. En
ymmärrä, miksi Suomessa ollaan sen
aineen kanssa niin tarkkoja. KeskiEuroopan festareilla pärjätään ihan
hyvin, vaikka ihmiset kulkevat kaljatuoppi kädessä ja viinapullo repussa miten haluavat ja alaikäiset ovat
siellä samassa sumassa. Vastuullinen
ihminen osaa olla tarjoamatta alkoholia liian nuorelle, mutta Suomessa
ei ilmeisesti uskota vapauteen ja vastuuseen. Kaikki täytyy saada kontrolliin ja kaljasiepot karsinaan. Viinapeikon takia vesikin siis kaadetaan
kyselemättä maahan. En tiedä miksi tänä
vuonna oltiin taas tiukempia kuin monena aiempana vuonna. Viime vuonna olin
jo suhteellisen tyytyväinen, kun pullot tarkistettiin hyvin nopeasti ja ilman pakkomielteitä. Tänä vuonna sen sijaan jouduin
kerran oikein todelliseen sanaharkkaan
erään järjestyksenvalvojan kanssa, kun
hän kaatoi veteni maahan juuri yllä mainitun kolmoslavan edessä. Sillä kerralla
en lopulta suostunut menemään portista
sisään, kun ihmisiä kohdellaan automaattisesti kuin rikollisia.
Hauskinta tai traagisinta on se, etteivät
tarkastukset estä viinojen kulkeutumista
alueelle. Itse näin tänäkin vuonna kymmeniä ”laittomia” pulloja alueen sisäpuolella. Mistä ne sinne sitten kulkeutuvat,
jos tarkastukset ovat natsitasoa? Helppoa:
VIP-porteilta VIP-vieraiden laukuissa.
VIP-ihmisiä ei tarkasteta heille varatuilla

porteilla mitenkään. Itsekin kuljin muutaman kerran näistä porteista lehdistöpassillani, eikä kukaan tullut kertaakaan
kopeloimaan. Lisäksi todistin itse VIP-vieraiden juomankantoa ja pääsin kyseisistä
tuotteista myös muutaman kerran nauttimaan. Jos järjestäjät siis todella haluaisivat pienentää omien viinojen ongelmaa
alueen sisäpuolella, tulisi vipit sisällyttää
ruumiin- ja laukuntarkastuksiin. On se
kummallista, kun maksavaa musiikista
nauttijaa kohdellaan kuin rikollista, mutta vippejä, joista osa on pelkkää pintaliitojuppijengiä, kohdellaan kuin kuninkaita vaikka he eivät ole maksaneet mistään
mitään. Kaikki kunnia toki niille vipeille,
jotka ovat olleet järjestelyissä mukana ja
sijoittaneet festarin tulevaisuuteen. Järjestäkää ensi vuonna kuitenkin tarkastukset
vähän paremmin ja rennommin – tämä on
nöyrin toiveeni. Muuta korjattavaa ei olekaan.
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Talvisodasta 70 vuotta

Seuraa talvisodan tapahtumia päivä päivältä internetissä
Antti Saarelainen

”105 kunnian päivää”, ”talvisodan henki”,
”kansallinen sankaritarina” ovat muutamia useimpien tuntemia puheenparsia,
joita käytetään kuvaamaan Suomen talvisotaa. Tuo 70-vuotta vanha konflikti on
varmasti muokannut kansallista identiteettiämme enemmän kuin mikään muu
yksittäinen tapahtuma historiassa. Tutkimuksissakin on todettu talvisodan olevan
suuri suomalainen ylpeydenaihe kaikissa
kansankerroksissa.
Uusimmat ylioppilassukupolvet ovat
syntyneet jo 50-vuotta talvisodan jälkeen.
Monille sota voi tuntua hyvinkin kaukaiselta tapahtumalta vailla henkilökohtaista

kosketuspintaa. Millä enää voi perustella
sen suurta merkitystä kansalliselle identiteetille? Vai onko se edes enää sitä? Joka
tapauksessa kriittinen tarkastelu on paikallaan.
Mielenkiintoni asiaan heräsi, kun näin
Uusi Suomi -verkkolehden ryhtyneen julkaisemaan vanhoja, tarkalleen 70-vuotiaita lehtiään näköispainoksina internetissä.
Historianopiskelijana olin tästä kovinkin
mielissäni, sillä enää ei tarvitse mennä
arkistoon lukemaan moisia. Ja selvennyksenä niille, jotka eivät Suomen lehdistöhistoriaa paremmin tunne: Uusi Suomi
oli Hesarin kilpailija aina 90-luvulle asti,

Uuden Suomen kansilehti 18.11.1939. Moskovan neuvottelut ovat meneillään. Kukaan ei tiedä syttyykö sota to
sodan lehdet)
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jolloin se joutui lopettamaan. Pari vuotta
sitten lehti heräsi uudelleen henkiin verkkoversiona.
Mitä hyötyä vanhojen läpysköjen lueskelemisesta sitten on? Ensinnäkin lehdet
tuovat esiin aikalaisten näkökulman. On
aina hyvä muistaa, että esimerkiksi lausahdus ”105 kunnian päivää” on vasta
sodan jälkeen luotu näkemys talvisodan
tapahtumiin. Aikalaisilla sodan keskellä ei
tietenkään voinut moista ajatusta olla. Jostakin syystä meillä ihmisillä on tarve katsoa menneisyyttä loogisena tapahtumaketjuna kohti vääjäämätöntä lopputulosta
– nykyisyyttä. On kuitenkin virkistävää
pitää mielessä, että kukaan ei voi tietää
tarkasti tulevaisuutta nyt, eikä niin ollut
myöskään menneisyydessä.

odella. (Uuden Suomen talvi-

Vanhoja näköispainoksia
lukemalla
voi saada vilauksen
siitä
ajatusmaailmasta, joka oli itse
tapahtumia eläneillä
ihmisillä. Nyt jokainen voi tietokoneen
ruudulta
seurata
syntyikö talvisodan
105 päivän aikana
se rautainen kansallinen yksimielisyys,
josta niin monesti
puhutaan juhlapuheissa. Nykypäivän
ihmiselle on myös
raikastavan outoa
nähdä kuinka myöhemmin hirmuhallitsijoiksi leimattuja
Hitleriä ja Stalinia
käsitellään lehden
sivuilla arvostettuina valtiomiehinä,
joille Suomen hallitus lähettää onnittelusähkeitä.

Toisekseen samalla voi seurata sotatapahtumia ja niistä uutisointia. Innokkaat historiaharrastajat voivat bongailla virheitä
ja jopa suoranaisia uutisankkoja lehtien
sivuilta. Koska toisen maailmansodan
lopputulos ei missään mielessä ole lehtien
julkaisuajankohtana selvillä, pienetkin uutiset ja muutokset tilanteessa saavat paljon
palstatilaa.
Kaiken kaikkiaan suosittelen lukemaan
talvisodan lehtiä ainakin silloin tällöin.
Ne antavat perspektiiviä ja pistävät miettimään monia selvältä tuntuvia asioita.
Lisäksi se on äärimmäisen helppoa – ei
muuta kun kotikone surraamaan ja nettiselain auki!
Uuden Suomen talvisodan lehdet osoitteessa: http://www.uusisuomi.fi/talvisota
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