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Päätoimittaja 
on raivostuttava 
ihminen. Kuvassa 
myös sivulla 14 
parjattu nakkisormi.

Uusi päätoimittajanne tervehtii ja kiittää häntä virkaan 
äänestäneitä. Käsissänne on nyt oikea jättispättisnumero, 
koska kaappasimme lehteen myös vuoden 2010 viimeiseen 
numeroon suunnitellut jutut. Taittajaksi äänestetty Heikki 
Karvinen joutui näin ollen aloittamaan isommalla urakalla. 
(Elähdyttävä vaalikokous kaiken kaikkiaan; ääntenlaskijat 
pääsivät töihin useita kertoja.)

Vuoden alussa asioita suunnitellaan intoa puhkuen, 
mutta tehtyjen lupausten toimeenpano saattaa joskus 
hiipua matkan varrella. Päätoimittaja lupaa uhmata 
lupaustenväljähdyttäjäpeikkoa ja saattaa päivänvaloon 
neljä Pientä Puukelloa. Abipuukelloa ei tule, koska se 
päätettiin toimituskunnan voimin siirtää ajasta ikuisuuteen. 
Abeille on tarkoitus jakaa vastaisuudessa Fuksipuukelloa.

Seuraavan lehden deadline on sitten 31.3.2011. Jutun 
pituudeksi riittää vaalipuheessa luvatut viisi lausetta ja 
niitä voi kirjoittaa myös nimimerkillä. Näppäimet sauhuten 
saa lähettää päätoimittajalle palautetta, ideoita, kuvia ja 
juttuja. 

Ilahduttavia lukuhetkiä ja hymiö =) kaupan päälle.

KITI POIKONEN

UUSI VUOSI JA VANHAT LUPAUKSET

PÄÄKIRJOITUS
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Puukellon vuosi on jälleen vaihtunut. Mennyt 
vuosi oli antoisa, mutta kiireinen. Tämän, 
ja muiden monimutkaisten syiden takia 
lehden varsinainen numero ilmestyi vain 
kaksi kertaa. Väistyvänä päätoimittajana 
haluan pahoitella aiheutunutta harmia 
niille, ketkä odottivat enemmän laadukasta 
Puukello-journalismia. Lupaankin alistua 
ruoskintarangaistukseen, jos joku s/m -
ihminen sellaista tahtoo nähdä.

Yksi asia, mikä oman saamattomuuteni 
lisäksi, jäi minua edellisvuodesta 
harmittamaan oli Q:n palstan poisjääminen. 
Jo viime vuoden ensimmäisessä 
numerossa ilmaisin voimakkaan 
pettymykseni asiaan. Nyt olen kuitenkin 
epävirallisista lähteistä saanut kuulla, että 
Rauli on valmis palaamaan ruotuun. Toivon 
todella, että näin myös tapahtuu. Muussa 
tapauksessa lupaan kirjoittaa väkevän ja 
täysin asiattoman herjausjutun Puukellon 
ensi numeroon. Herää siis herra Q!

Kaikesta huolimatta nyt voidaan katsoa 
tulevaisuuteen. Puukello on saanut 
innostuneen uuden toimituskunnan, joka 
varmasti saa lehtiä tehdyksi. Uusia ja 
hauskoja juttuideoitakin toimituskunnalta 
löytyy vaikka muille jakaa. Minäkin aion 
jatkaa juttujen kirjoittelua lehteen. Se on 
aina mukavaa, vaikka deadline painaakin 
minun tapauksessani aina päälle.

ENTISEN PÄÄTOIMITTAJAN (VIIMEINEN) PÄÄKIRJOITUS

“Herää siis 

herra Q”

Mitä sitten itse tahtoisin nähdä enemmän 
tulevaisuuden Pieniltä Puukelloilta? 
Erityisesti toivoisin, että kaikki 
osakuntalaiset virkaan ja kokemukseen 
katsomatta uskaltautuisivat kirjoittamaan 
lehteen. Olisi todella hienoa, jos 
lehden tekoon ei osallistuisi vain pieni 
toimituskunta. Uusia näkemyksiä ja 
ajatuksia kaivataan aina. Kannattaa myös 
muistaa, että ajatusten laittaminen julki 
paperille voi olla vapauttava kokemus itse 
kullekin.

Niin, ja aivan lopuksi haluan toivottaa 
kaikille osakuntalaisille erinomaista vuotta 
2011. Luonnollisesti toivon näkeväni 
kaikki kynnelle kykenevät järjestömme 
huuruisissa vuosijuhlissa helmikuussa!

  ANTTI SAARELAINEN
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Q-PALSTA
en kykene sanomaan tätä kuitenkaan 

ääneen... Tämä on niin vaikeaa, mieleni 

on hyvin hämmentynyt. Mutta voisitko olla 

uusi karjalaisten hallitsija? Lupaan tukea 

Sinua tulemalla kaikkiin juhliin villitsemään 

kansaa briegulohin, joiden villit huhut kiirivät 

savolaisten, pohjalaisten ja kymäläisten 

huulilla vielä viikkoja!” Prinssi Albert vajosi 

mietteisiinsä. Nuorta prinssiä arvellutti 

haaste, sillä hän oli kuullut karjalaisten 

haasteista naapurikansa wiipurilaisten 

kanssa. Huhujen mukaan wiipurilaiset oli 

loitsittu vanhuuden loitsulla, joka sai kaikki 

naapurikansan edustajat näyttämään keski-

ikäisiltä jaarittelijoilta. Koska prinssi Albert 

oli tunnettu uhkarohkeudestaan, Albertin 

huulilta karkasi tukahtunut “okei, sehän 

sopii”. 

Prinssi Albertin hallitsema kansa oli levoton; 

missä viipyikään prinssin ensimmäiset 

juhlat. Voiko olla, että Minna ei ollutkaan 

onnistunut valinnassaan, vaan oli löytänyt 

hiljaisen hyssykän, joka ei todellakaan ollut 

ritari kiiltävässä haarniskassa vaan luuseri 

alumiinifoliossa.

   SUVI ALBERT
(Kuraattori Rauli Albertin puolesta ja puoliso)

     

Keisarinna Minna oli hyvä hallitsija ja hänet 

tunnettiin yli karjalaisten maan railakkaista 

juhlistaan, lempeästä mielestään ja kauniista 

hymystään. Mutta Minnaa väsytti; vuodet olivat 

vierineet jättäen jäljet uljaaseen ja pelottomaan 

keisarinnaan. Minna ei enää jaksanut. 

Karjalaiset tarvitsivat uuden hallitsijan. Minna 

ymmärsi, ettei hänen seuraajansa voinut olla 

tylsyyden kuningas, tärkeilevä virkamies eikä 

myöskään pahuuden lähettiläs. 

Minna aloitti väsymättömän etsinnän. Hän 

matkasi kauhujen sillan yli Kruununhakaan, 

jossa kohtasi Suvi-hirviön. Kyseessä oli naisen 

kehoon piiloutunut julma ja häikäilemätön 

valkyria, joka vartioi herkeämättä prinssi 

Albertia. Kukaan ei kyennyt lähestymään 

nuorta prinssiä ellei kyennyt huiputtamaan 

Suvi-valkyriaa. Mutta Minna oli viekas; 

hän tarjoili Suville Maurinkadun Alkosta 

hankkimaansa suloista juomaa, punaviiniä, 

johon tiesi Suvin olevan heikkona. Juustot 

ja viinit nukuttivat Suvin sikeään uneen. 

Suvin nukkuessa Minna riensi prinssin luo 

päästi prinssin pois pimeästä komerosta, 

joka oli myös Suvi-hirviön todella sotkuinen 

vaatevarasto. Prinssi ja Minna juoksivat 

vapauteen, tai he oikeastaan ottivat hissin 

kahdeksannesta kerroksesta. 

Karjalaisten talon kohdalla, Liisankatu 17:

n vierellä, Minna kysyi prinssi Albertilta: 

“Tahdotko Sinä... Suostutko Sinä... oih, 

Seuraavassa osassa:

Prinssi järjestää ensimmäisen esiintymisensä, 

paljastaa (kaikki) rintakarvansa ja löytää kaksi 

euroa.
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Loppuvuodesta 2010 tuli Karjalaisen 
Osakunnan tietoon vuoden 
epämukavin uutinen. Pitkäaikainen 
yhteistyökumppanimme, Karjalainen 
Nuorisoliitto, oli saanut kuulla 
Karjalan Liiton leikkaavan seuraavan 
vuoden avustussummaa 20 000 
eurolla. Juhlapuheissa rakkaalle 
karjalaisen kansan tulevaisuudelle jäi 
odotettavaa 5000€ aiempien vuosien 

KARJALAN LIITTO HÄVETKÖÖN!
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25 000:n sijaan.
25 000€ on valtava summa pienelle järjestölle. Tilanteessa, jossa seuraavan vuoden 
toiminta on jo suunniteltu, ja budjetti käytännössä lukkoon lyöty, vaikutus moninkertaistuu. 
Hetkessä on jostakin leikattava tai hankittava summa, joka on toistakymmentä prosenttia 
vuosibudjetista.

Yhtenä Karjalaisen Nuorisoliiton suurimmista jäsenjärjestöistä Karjalainen Osakunta on 
päättänyt laatia kirjeen Karjalan Liitolle ilmaistakseen pettymyksensä sen toimintaan. 
Lapsi- ja nuorisotyön tärkeydestä on helppoa puhua, mutta puheiden tueksi tarvitaan 
myös tekoja, ja tämä viimeisin ei herätä luottamusta Karjalan Liiton viestin aitouteen. 
Rahoituksen raju leikkaaminen kysymättä ja keskustelematta on loukkaavaa, ja pahoin 
pelkään sen puhuvan Karjalan Liiton aidoista tunteista enemmän kuin mikään, mitä 
karjalaisesta nuorisosta on ääneen sanottu.

         OUTI TIAINEN

ALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKA

ALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKANDAALISKA
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Osakuntatoiminnan luonteeseen kuuluu, että tasaisin väliajoin porukka 
vaihtuu, ja joskus se voi johtaa tiettyjen asioiden unohtumiseen. Viimeksi 
tällainen asia paljastui syksyn praasniekoissa, kun nykyiselle osakuntapolvelle 
kävi ilmi, että ystävyyssopimuksemme Korp! Vironian kanssa on irtisanottu 
1970-luvun alussa.

Asiaa alettiin välittömästi pohtia. Yhtä mieltä on oltu siitä, ettei sopimuksen 
nimellinen katkaiseminen ole koskaan vaikuttanut järjestöjen väleihin, ja 
että sopimus olisi hyvä saada uudelleen viralliseksi. Tällä hetkellä on vielä 
epäselvää, tuleeko vanha, 28.2.1930 allekirjoitettu sopimus takaisin voimaan 
sellaisenaan, vai muokataanko sen pohjalta uusi. Osakunnan toiveissa on 
kuitenkin kiirehtiä asiaa niin paljon, että sopimuksen uudistaminen voitaisiin 
tehdä jo tämän vuoden vuosijuhlissa.

   OUTI TIAINEN

KORP! VIRONIA - virallinen ystävyys katkolla

Ku
va

: J
an

ne
 K

an
ga

sk
es

ti
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Asun Ranskassa kevään 2011. 
Kaupungissa nimeltä Angers. 
Huimaa. Vaihtoprosessin alka-
essa vajaa vuosi sitten ajatus 
tuntui kovin kaukaiselta – kuten 
vielä pari kuukautta sitten. ”No 
siihenhän on vielä neljä – kolme 
– kaksi kuukautta aikaa”, ”tässä-
hän on vielä joulu ja uusivuosi 
välissä”, ajattelin. Nyt kirjoitta-
essani tätä juttua lähtöön onkin 
enää vajaa viikko. Tämän leh-
den ilmestyessä olen jo harjoitte-
lemassa ranskaa autenttisessa 
ympäristössä. 

“Seikkailu alkakoon”
  -Riina Parviainen

ULKOMAANKIRJEENVAIHTAJA

EN ROUTE
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En tunne kaupunkia jonne lähden. Kaikki 
tulee olemaan uutta ja erilaista. Jännittää 
ja vähän pelottaa lähteä vieraaseen 
maahan ja uudenlaiseen elämään ja ikävä 
tulee. Toisaalta odotan innostuneena, 
mitä kaikkea kevät tuo tullessaan. 
Olen kyllästynyt ja kaipaan vaihtelua. 
Syksyllä opiskelumotivaatio teki uuden 
pohjalukemaennätyksen, kivaa oli 
lähinnä italian kursseilla, mistä olikin 
hurjasti hyötyä tämän vaihdon kannalta. 
Lisäksi viha-rakkaussuhde osakuntaan 
lähentelee sekin taas huolestuttavia 
lukemia. Nyt on siis parempi ottaa 
etäisyyttä ja tarkastella elämää muualla.

Ranskassa aion juoda paljon halpaa viiniä, syödä croissanteja ja patonkia. 
Aion puhua ranskaa ja matkustella ja tavata uusia ihmisiä ja pitää hauskaa ja 
nauttia ja ehkä vähän opiskellakin jotain, etteivät yliopisto ja Kela peri rahojaan 
takaisin. 

Rinkka odottaa lähtövalmiina. Mukana ovat passi, rahat, puhelin, pino papereita 
ja pari sanakirjaa – sekä kasa lakritsia ja salmiakkia. (Täytyy varautua, sillä 
siellä kauppojen karkkihyllyt ovat täynnä vain Haribon mässyä!)

Seikkailu alkakoon. Minä lähden leikkimään ranskalaista. À bientôt!

      RIINA PARVIAINEN
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Se oli se ilta, kun oli Maanpuolustuskerhon (MPK) pikkujoulut. Villin huhun 
mukaan MPK:n tapahtumissa pieni sisäpiiri käyttää järkyttäviä määriä 
alkoholia. Valitettavasti, ainakaan tuona iltana, asia ei näin ollut. Paikalla oli 
muitakin kuin puheenjohtajisto ja kaikki olivat lähes selvin päin. Jatkoillekaan 
ei lähtenyt muita kuin minä ja P. Menimme tietty Magneettiin, joka oli tietty 
ihan täynnä. Joten, kun P:n seuralaiset saapuivat, lähdimme sieltä pois, 
vaikka emme vartin jonotteluajan jälkeen olleet saaneet tilatuksi vielä mitään. 
Päätimme mennä Sture Jazz Baariin. Ja nyt, tässä vaiheessa, tuli puhelu 
KyO:sta. Tai, tuli niitä puheluja ja viestejä jo vissiin aiemminkin.

KyO:n herra A pyysi puhelussaan ryhmäämme saapumaan heidän 
Böynareidensä jatkoille osakunnalle. Ryhmämme ei oikein innostunut 
siitä, vaikka herra A lupasi jopa maksaa taksimme Vallilasta osakunnalle. 
Lopetin puhelun ja siirryimme Jazz Baariin. KyO:sta alkoi tulla puheluja 
ja viestejä taukoamatta. Ryhmämme ei kuitenkaan lämmennyt. Lopulta 
murruin henkilökohtaisesti ja päätin lähteä yksin KyO:n bileisiin. Valehtelin 
itselleni, etten lähde rellestämään aamuun asti, vaan teen journalistisen 
teon. Selvitän millaista on olla lähes selvänä toisen osakunnan juhlissa ja 
raportoin tulokseni Puukellossa.

Taivalsin läpi tuulen ja tuiskun, nähdäkseni KyO:n jatkojen päättyvän. KyO:
n herrat A ja B olivat tosin täydessä vauhdissa, mutta muuten juhlijat olivat 
jo poislähtötunnelmissa. Sitten tapahtui yllättävä positiivinen käänne. Noin 
puoli tusinaa juhlijaa päätti lähteä Uudelle ylioppilastalolle, jossa oli talon 
satavuotisjuhlat menneillään. Lähdin mukaan.

LÄHES SELVIN PÄIN KYMENLAAKSOLAISTEN BILEISSÄ

“Sitten tapahtui yllättävä 
positiivinen käänne”



10 11

Uudella oli jotensakin laimea meininki. Ehkä se johtui 
siitä, että kello taisi olla jo yli kahden. Wiipurilaiset 
loivat paheksuvan katseen minuun ja kahteen KyO:
n herrasmieheen saapuessamme ESO:lle. Jäätävästä 
ilmapiiristä siirryimme vieressä oleviin ruotsinkielisten 
osakuntien tiloihin. Siellä oli talon paras meno siinä 
vaiheessa. Tanssilattialla olevien ihmisten laskemiseen 
tarvitsi enemmän kuin yhden käden sormet. Herra B 
aiheutti ihmetystä mukanaan tuomalla keppihevosella, 
jolla hän ratsasti ympäri lattiaa ja myöhemmin ympäri 
taloa – tyhjentäen kaikki tanssilattiat.

Haahuilimme ympäri taloa. ESO:n apteekissa jotkut 
raskaanmusiikinystävät päättivät soivasta musiikista. 
KyO:n herra B kävi pyytämässä Tapio Rautavaaran 
kappaletta ”Juokse sinä humma”, mutta eivät ESO:laiset 
siihen suostuneet. Melko surullista. Onneksi SavO:n & 
VSO:n bileissä tässä vaiheessa sai kuka vain pistää 
Spotifysta soimaan mitä vaan, niin saimme kymäläisten 
lempimusiikit soimaan. Melko hienoa.

Juhlijat rupesivat käymään vähiin. Herra B oli poistunut 
paikalta. Herra A:n kanssa päätimme odotella Uudella 
siihen asti, että bussit ja junat alkavat kulkemaan. 
Kävimme vielä rautatieasemalla jossain kahvilassa 
syömässä patongit ja samalla puhuimme elämän suurista 
kysymyksistä. Lähdin bussilla kotiin.

    vuoden 2010 meloja

Illan/yön selvityksen tulok-
sena nostaisin esiin muu-
taman asian:

1. Bileet DG:llä pystyy näkö-
jään lopettamaan jo ennen 
kahta. Karjalaisilla bileet, jos-
tain sairaasta syystä, kestää 
aina aamuun asti.

2. DJ:n ei kannata olla liian 
tyly ihmisten toiveita kohtaan 
– joskus voi soittaa myös 
Tapio Rautavaaraa.

3. Kymäläiset on ihan ok.

4. Juhliminen lähes selvin 
päin onnistuu. Juhliminen 
täysin selvänäkin voisi olla 
kokeilemisen arvoinen idea, 
vaikka se täysin hullulta kuu-
lostaakin.
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1. Miksi osakuntaan? 
Olin nuori ja tarvitsin asuntoa. Minulla oli myös hataria muistikuvia osakunnan 
vierailusta lukioaikana, mistä mieleen jäi juurikin ne asunnot.
2. Ekat muistot osakunnasta?
Eka muisto on varmaan se kun menin fuksipäivystykseen ja kesti hetken keksiä, missä 
Domus Gaudium on ja miten sinne pääsee sisälle. Lopulta löysin kuitenki oikeat tilat 
ja henkilöt. Päivystämässä olleen nimeltä mainitsemattoman civiksen olemus herätti 
hieman epäilyjä, minkälainen kerho tämä osakunta oikein onkaan, mutta loppu hyvin 
kaikki hyvin.
3. Viestiä vanhoille pieruille?
Vanhat osakuntalaiset ovat ottaneet uudet osakuntalaiset hyvin vastaan, ainakin 
minusta tuntui silloin siltä. Osakunnan toiminta on menossa oikeaan suuntaan koska tuli 
paljon uusia virkailijoita ja samoilla henkilöillä ei ole montaa virkaa. 
4. Vallila vai Patola?
Vallila. Lähempänä keskustaa, pääsee helposti moneen paikkaan ja halvempi vuokra, 
jos (kämpän) koolla ei väliä.
5. Wikileaks?
Sananvapaus on jees, mutta ei kaikkien tarvitse tietää kaikkea. Toisaalta en minä 
ainakaan jaksa lukea kaikkia 200 tuhatta juttua, joten ihan sama mitä siellä lukee.
6. Kumpi päälle, juusto vai leikkele?
Ehdottomasti leikkele. Leipä näyttää silloin paremmalta.
7. Ketä haastateltaisiin seuraavaksi?
Uusista vai vanhoista pieruista? Sanotaan silti että Niko Tuhkanen.

UUSI SIELU
Nimi: Heikki Karvinen
Ikä: �1
Syntymäpaikka: Ilomantsi
Kirjoittanut: Ilomantsin lukio, �00�
Pääaine: Konetekniikka,
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu
Osakunta-aktiivisuus: �010 ½-valokuvaaja, apuisäntä 
ja paikat asunto- ja vuosijuhlatoimikunnassa. 
�011 Puukellon toimitussihteeri
Harrastukset: Pyöräily ja hiihto
Nykyinen asuinpaikka: Vallila
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1. Miksi osakuntaan?
Äiti sanoi, että hae osakunnan fuksiasuntoa. Hain ja sain ja sitten tulin katsomaan mikä 
ihme se osakunta oikein on.
2. Ekat muistot osakunnasta?
Fuksipiknik 2003. Siellä oli Jussi, joka oli ihan hirveen pitkä ja Veera, joka oli Liperistä.
3. Mitä ajatuksia osakunnan uusille sieluille?
Kuunnelkaa tarkkaan mitä vanhemmat osakuntalaiset sanoo, mutta tehkää 
ratkaisut asioissa ihan oman päänne mukaan miten parhaaksi näätte. Osakunta on 
osakuntalaisia varten ei päinvastoin. Käyttäkää osakunnan resurssit siihen mikä teitä 
kiinnostaa, sellaisia vanhoja juttuja mitkä ei ketään kiinnosta ei ole pakko väkisin joka 
vuosi tehdä. Uudistakaa toimintaa sopivasti vanhaa ylläpitäen.
4. Vallila vai Patola?
Kaikki muu Vallilasta paitsi vuokrataso Patolasta.
5. Wikileaks?
Tyhmä juttu. Ei kaikkien tarvii kaikkee tietää. Eikä sieltä oo tainnu mitään kovin 
kummosta edes paljastua. Ja se Assange on vaan julkisuudenkipeä, ei sillä mikään 
maailman pelastaminen oo tarkotuksena. Voisi antaa raportteja ihan vain nimettömästi 
lehdille. 
6. Kumpi päälle: juusto vai leikkele?
Leikkele. Ja parasta leipä on ilman että siinä on kumpaakaan.
7. Ketä haastateltaisiin seuraavaksi?
Antti Saarelaista tietty, se on sellanen vanhus että! Nuoria sieluja on virkailijasivu 
netissä täynnä, sieltä kuka vaan haastatteluun.

Vanha Pieru
Nimi: Tuure Tapio Kiviranta
Ikä: �6v
Syntymäpaikka: Liperi (Viinijärvi)
Kirjoittanut: �00� Joensuun lyseon lukiosta, erinomaisin 
arvosanoin
Pääaine: Maatalouspolitiikka, Helsingin yliopisto, 
Taloustieteen laitos
Osakunta-aktiivisuus: �00� ½ valokuvaaja ja apuisäntä, 
kevät �00� isäntä, syksy �006 toiminnanohjaaja, kevät 
�007 toiminnanohjaaja, �007 apuisäntä, asuntotoimikunnan 
jäsen, HTK:n varapuheenjohtaja, �00� klubimestari, 
kappalainen, osakuntaneuvoston jäsen, �00� - �011 MPK:n 
½ PJ, �011 ohjelmapäällikkö
Harrastukset: Musiikki (pääinstrumenttina kitara), 
kaunokirjallisuus, itsensä nolaaminen
Nykyinen asuinpaikka: Patola 
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Elämän tarkoitus on aivan varmasti 
positiivisen tuloskunnon ylläpitäminen. 
Siinä sivussa aikaa kannattaa viettää 
esimerkiksi järjestötoiminnassa. 
Riippumattomana (?) mielipiteenä totean 
osakuntien tarjoavan tähän parhaan 
vaihtoehdon. Ajanvietettä saa helposti 
järjestettyä vaikka jos päätoimittajan 
nakkisormi sattuu osoittamaan sinuun 
Puukelloa kirjoitettaessa.

Koska ihminen on kuitenkin aina 
perusluonteeltaan laiska, valitsin aiheeni 
siten, että siitä voi kirjoittaa sivukaupalla 
tekstiä ilman vääriä mielipiteitä. Tuuletan 
siis ikeniäni osakunnan tarkoituksen 
kanssa. 

Karjalaisen Osakunnan säännöissä lue-
tellaan jotain ylevää kulttuurin ja maakun-
ta-aatteen yhdistämisestä yhteiskunnalli-
sen ja sosiaalisesti kehittävän toiminnan 
järjestämisessä, mutta säännöt nyt ovat 
sääntöjä. Aatteiden ja perinteiden rooli on 
toki tärkeä erottuvan järjestöidentiteetin 
rakentamisessa, mutta ajasta irrallaan olo 
ei ole koskaan itsetarkoituksellista. Tämä 
näkyy helposti yhtälailla pienessä järjestö-

toiminnassa kuin valtiollisessa politiikas-
sakin, kun sorrutaan keskittymään liikaa 
siihen miten eri organisaatiot on teknisesti 
määritelty. Tuloksena on vain tyhjää reto-
riikka (kuten toiminnanohjaajan Puukello-
jutuissa).

Lyhyesti taas voisi todeta, että osakunnan 
pitää järjestää toimintaa joka kiinnostaa 
osakuntalaisia ja pitää osakunnan 
pystyssä pidemmälläkin aikavälillä. Piste. 
Koska osakuntalaiset vaihtuvat ja samoin 
heidän kiinnostuksenkohteensa, tämä ei 
ole mitenkään yksiselitteinen asia. Elävän 
järjestön pitää pystyä sopeutumaan 
muutoksiin. Nykyinen toimintakin on 
yhtälailla kompromissi vanhoista perinteistä 
ja uusista kokeiluista tai pölhöpopulismin 
(lue: alkoholin) ja ”tylsän ja sivistyneen” 
toiminnan välillä. Jotain sanottavaa on 
tietysti rahalla tai järjestäjien ajallisilla 
resursseilla, mutta ne taipuvat yllättävän 
moneen vähän päätään vaivaamalla.

Henkilökohtaisesti viime vuoden linjanani 
oli yrittää painottaa yhteistoimintaa 
erityisesti naapuriosakuntien kanssa. 
Syy tähän on osittain laiskuudesta 

TULOSKUNTOINEN TOIMINNANOHJAAJA
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(muistetaan se ihmisen perusluonto): 
Kolmen toiminnanohjaajan päät suoltavat 
ideoita nopeammin kuin yhden ja kolmen 
kimpassa pienemmätkin ideat saattavat 
ylittää toteuttamisen kynnysarvot. 
Ylevämmin taas voisi sanoa, että 
yhteisissä tiloissa on paha olla vittumainen 
naapureille. Joka tapauksessa tuloksena 
oli vaikkapa yhteissitsejä, saunailtoja tai 
yhteistä kerhotoimintaa.

Saunailta ei kuulosta niin ”vanhalta ja 
sivistyneeltä”, joten peruskysymykseksi 
nousee: miksi vaivautua osakuntaan, jos 
saunoa voi myös ilman organisaatiota 
tai sen mukanaan tuomaa byrokratiaa? 
Vastaukseksi voisi vaikka ehdottaa, 
että ylevämpiä aatteita on vaikea 
toteuttaa kiinnittämättä niitä mihinkään 
konkreettiseen. Samoin vuodesta toiseen 
järjestöt vetävät mukaansa ihmisiä, 
jotka vanhoina pieruina voivat muistella 
mielellään yhtä lailla hyviä pikkujouluja, 
saunailtojen Alias-pelejä tai sählyvuoron 
pelejä kuin kulttuuriekskursiota, 
paneelikeskusteluja tai kokousten budjetin 
käsittelyäkin. ”Osakuntaa tarvitsevat 

ainoastaan ihmiset, jotka ovat 
sosiaalisesti niin kyvyttömiä, 
ettei heillä ole sosiaalista elämää 
ilman osakuntaa.” (Lähde: 
Kymenlaakson Osakunnan 
osakuntalehti Kypsä �/�010).

Vaikkei toiminnassa nykyisin mitään 
fundamentaalisti pielessä olisikaan, 
haasteita riittää aina. Samoin uuden 
vuoden pitäisi tuoda  mukanaan uudet 
kujeet ja toivottavasti näin on vuonna 
2011. Haastan siis kaikki jäsenet 
vaivaamaan päätänsä ja miettimään 
toimintaa omilta näkökannoiltaan. Pieni 
järjestö ei kaikkeen taivu, mutta varmaa 
on ainakin, että lausumatta jääneet ideat 
jäävät toteuttamatta. 

Lopuksi palaan vielä elämän tarkoitukseen 
ja totean tämän illan henkilökohtainen 
tulostavoitteeni on asettaa noin 3000 
kirjasinmerkkiä peräkkäin siten, että 
ne muodostaisivat ymmärrettävän ja 
Puukellolle kunniakkaan kokonaisuuden. 
En tiedä onnistuinko. Jos en, ehkä 
nakkisormi ei osoittelisi suuntaani jatkossa 
niin usein…

   ANTTI RÄTY
   toiminnanohjaaja
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LAS VEGAS

6 cl Appelsiinimehu
6 cl Ginger ale
1 cl Grenadiini
jääpalat
ananaslohko

Valmistus suoraan lasiin. Hämmennä 
sekoituslusikalla.
 

•
•
•
•
•

Mikä ihmeen Grenadiini?
 
Grenadiini tai makusiirappi koostuu 
yleensä vedestä, sokerista,  
sitruunahaposta sekä maku- ja 
väriaineista. Nimi juontanee juurensa  
cocktaileihin käytetystä 
granaattiomenamehusta. Drinkkeihin  
laitettavia makusiirappeja saa Alkon 
lisäksi joistakin ruokakaupoista  
ja suoraan valmistajien myymälöistä. 
Googleta vapaasti. 

EMÄNNÄN ERIKOINEN
KITI POIKONEN

Jutun tekstin ja drinkkiohjeiden 
lähteenä käytetty sivustoa: http://
nettibaari.puhti.com   /   Ryhmät   /   
Alkoholittomat drinkit

Tällä kertaa emännän palstatilan käytti ja täytti päätoimittaja

SITRUUNAPOMMI
3 cl Sitruunamehu
tujaus grenadiinia
soodavesi
jääpalat

Valmistus suoraan lasiin tai lasiin jäiden 
päälle. Hämmennä sekoituslusikalla. Voit 
lisätä juomaan pidentäjää.
 
SHIRLEY TEMPLE

16 cl Ginger ale
0,5 cl Grenadiini
soodavesi
jääpalat

Valmistus suoraan lasiin tai lasiin jäiden 
päälle. Voit lisätä juomaan pidentäjää.

•
•
•
•

•
•
•
•

ALKOHOLITTOMIA DRINKKEJÄ
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Tällä kertaa annan teille, rakkaat lukijat, 
ohjeen White Ladyn valmistamiseen. 
Se on cocktailklassikko, vaikkakin 
hieman erikoinen sellainen. Ensinnäkin 
drinkki on yksinkertainen ja hyvin vahva, 
mikä on tietysti aina plussaa, mutta siitä 
on lisäksi ainakin seitsemän erilaista 
versiota, joilla ei ole muuta samaa kuin 
nimi.

Drinkkiä on tarjoiltu mm. Pariisin 
legendaarisessa Harry’s New York 
Barissa, jossa sielläkin käytössä oli pari 
eri versiota. Baarimikko Harry MacElhone 
muutti vuonna 1929 kymmenen vuotta 
aiemmin keksimäänsä ohjetta niin, että 
drinkissä oli sen jälkeen yhtä suuret 
osat sitruunamehua, Cointreauta ja 
giniä. Amerikassa White Ladyyn laitettiin 
sen sijaan kermaa ja munanvalkuaista. 
Charles Schumann yhdisti nämä 
kaksi perinnettä lisäämällä Pariisin 
vakioversioon hiukan munanvalkuaista.

Osakunnalla drinkki saavutti heti suurta 
suosiota, kun sitä ensi kerran joulukuussa 
kokeiltiin. Osakunnan versio on muuten 
yhtenevä Harry’s Barin kanssa, mutta 
ainesten suhteet menevät 1:1:2, joten 
alkoholia on normaaliversiota enemmän; 
seikka mikä jaksaa aina miellyttää 
varsinkin opiskelijaihmisiä. Lisäksi, jos 
olen ymmärtänyt oikein, on tämä suhde 
lähempänä alkuperäistä, mitä se nyt 
sitten tässä tapauksessa tarkoittaakaan, 
kun versioita on niin monia. Hyvää White 
Lady on joka tapauksessa.

Valmistus:
1,5 cl sitruunamehua
1,5 cl Cointreauta
3 cl giniä

Ainekset ravistellaan jäiden kera 
ravistimessa, jonka jälkeen juoma 
siivilöidään cocktaillasiin. Jos haluaa 
hienostella oikein kunnolla, voi drinkin 
vielä koristella kirsikalla. Osakunnalla 
tähän ei olla sorruttu. Osakunnalla ei 
myöskään ole kuin Margarita-laseja, 
mistä puristeille pahoitteluni.

•
•
•

White Lady
Kuva: Pekka Torvinen

ISÄNNÄN EHDOTUS
PEKKA TORVINEN
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Liisi Karttunen syntyi vuonna 1880 Kiteel-
lä pappisperheeseen. Liisin äiti oli toiminut 
opettajana, ja suvussa arvostettiin nais-
tenkin kouluttamista, joten Liisikin pääsi 
aikanaan yliopistoon Helsinkiin.

Liisi kuului Savo-Karjalaiseen osakuntaan 
ja opiskeli pääasiallises-
ti historiaa. Yliopistossa 
ura urkenikin aina tohto-
rinarvoon saakka.

Erityisen merkittävän Liisi 
Karttusesta tekee hänen 
tutkijanuransa, sillä hän 
työskenteli vuosikymme-
niä Italiassa, ja hänelle 
sallittiin tiettävästi ensim-
mäisenä naistutkijana 
pääsy Vatikaanin arkis-
toihin. Oman aikansa kuuluisuuksiinkin 
hän pääsi Roomassa tutustumaan; Liisi oli 
L. Onervan läheinen ystävä ja tunsi myös 
Eino Leinon, Joel Lehtosen ja muita sit-

temmin suomalaisen kulttuurin ja taiteen 
ikoneiksi kohonneita henkilöitä.

Osakunnan kirjakaapista löytyvä teos “La 
Dottoressa” on myöhemmän sukulaisen,  
V.J. Palosuon, kirjoittama 500 kappaleen 
painoksena vuonna 1991 julkaistu elä-

mäkerta. Liisi Karttusesta 
ja hänen ajastaan kiin-
nostuneille voi suositella 
myös Anna Kortelaisen 
L. Onerva -elämäkertaa 
“Naisen Tie”, jossa toh-
tori Karttunen mainitaan 
useassa yhteydessä, ja 
jota ei (ainakaan vielä) 
valitettavasti osakunnalta 
löydy.

    
  OUTI TIAINEN

Arkiston- ja kirjastonhoitaja

ARKISTONHOITAJA AVAUTUU

La dottoressa: Liisi Karttusen elämäkerrasta

Sarjassa esitellään löytöjä Karjalaisen Osakunnan kirjaston kätköistä.
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ARKISTONHOITAJA AVAUTUU LOGIIKKAA JA HULLUUTTA SARJAKUVANA

Logicomix - nerouden ja hulluuden rajalla 
on erikoinen sarjakuvajulkaisu sille, joka 
luulee sarjakuvien kertovan vain super-
sankareista tai Ankkalinnasta. On se kiel-
tämättä vähän erikoinen myös Tinttinsä 
ja Asterixinsa lukeneelle. Erikoinen, mut-
ta samalla erinomainen! Viimeistään nyt 
jokaisen on uskottava, että sarjakuva on 
omanlaisensa taidemuoto, jolla voidaan 
kertoa aivan yhtä arvokkaita tarinoita kuin 
muillakin menetelmillä. Ja nyt tätä merkki-
teosta saa siis lukea myös suomeksi!

Logicomix on sarjakuvaromaani, joka tu-
tustuttaa lukijan Bertrand Russellin elä-
mäntarinan avulla matematiikan filosofian 
ja logiikan kiperimpiin kysymyksiin. Sivuil-
la esiintyvät Russellin lisäksi niin Frege, 
Poincare ja Gödel kuin myös mystinen 

Wittgenstein ja hänen Tractatuksensa. Lo-
gicomix tarjoaa myös yhden mahdollisen 
tulkintatavan “Wovon man nicht sprechen 
kann, darüber muss man schweigen” -
lauseelle. Wienin piiri ilakoi Tractatuksen 
karkottaneen uskonnon, etiikan, metafy-
siikan ja muun hölynpölyn rationaalisen 
tutkimuksen piiristä, koska “se mistä ei voi 
puhua loogisesti on kirjaimellisesti tietysti 
epärationaalista, eikä siten sovi niille, jot-
ka suhtautuvat asioihin vakavasti”. Witt-
genstein vastaa, etteivät Wienin piiriläiset 
olleet ollenkaan ymmärtäneet hänen teos-
taan. Lause nimittäin tarkoittaa täsmälleen 
päinvastaista: ne asiat, joista ei voi puhua 
loogisesti, ovat niitä asioita jotka ovat to-
della tärkeitä!
Tietojenkäsittelytieteen professori Khris-
tos H. Papadimitriou (Ateena, Princeton, 

Teksti: Pekka Torvinen
Kuvat: Pekka Torvinen
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Harvard, MIT, Berkeley) on yksi kirjan 
kirjoittajista. Tämä on jälleen lisätodiste 
sille hypoteesille, että tullakseen hyväksi 
tieteentekijäksi omalla alallaan, on myös 
tunnettava sen historia ja taustalla vaikut-
tava filosofia. Joskus sellainen on luotava 
itse: Russellin tyytymättömyys opiskeluai-
kansa matematiikkaan 1800-luvun lopus-
sa johtui siitä, että 
Englannissa oppi 
vain laskukikkoja. 
Matemaatikot eivät 
vaivanneet päätään 
oman alansa perus-
teiden pohdinnalla, 
vaikka ne olivat hyvin 
huteria. Matematiik-
ka seisoi savijaloilla 
ja itse asiassa niin se 
tekee osin edelleen-
kin. Kun Russell ky-
syy professoriltaan, 
kuinka hän määritte-
lee infinitesimaalin, 
vastaa professori 
sen olevan “sellainen, joka on äärettömän 
pieni”. “Sehän on kehäpäätelmä!”, huutaa 
Russell. “Ette voi määritellä termiä käyttä-
mällä sitä itseään.” Professori vetää tietys-
ti herneen nenäänsä ja syyttää Russellia 
Newtonin kalkyylin hylkäämisestä, mutta 
Russell vastaa Newtonin kiistäneen Euk-
leideen luoman tarkkuuden! “Matematiik-

ka on järjen äärimmäinen perusta! Emme 
voi turmella sitä hutiloivalla ajattelulla!” 
Mahtavaa kamaa. 

Logicomixia voisi ehkä luulla modernin 
logiikan luomisen historiaksi maallikoille, 
mutta mielestäni kirja on oivallista luetta-
vaa kaikille filosofiasta ja matematiikas-

ta kiinnostuneille; 
sekä ammattilaisil-
le että amatööreil-
le. Se toimii myös 
vaikka totuuden 
perusteista ja lo-
giikasta ei juuri vä-
littäisi, sillä tarina 
vetää. Kirja tekee 
joka kohdassa sel-
väksi, että kaiken 
inhimillisen toimin-
nan takana ovat ih-
misten omat intohi-
mot, pakkomielteet 
ja sisäiset demonit 
(sekä tietysti nai-

set). Logiikan ja filosofian parissa on aina 
työskennellyt ailahtelevaista porukkaa, 
ja Logicomixin yksi kantavia teemoja on 
hulluus, johon monet ajattelijoista vaipui-
vat. Myös Russellin epätoivoisella uskolla 
matemaattisen todellisuuden itsenäiseen 
olemassaoloon ja halulla antaa matema-
tiikalle ja logiikalle vankat perusteet on 
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oma taustansa hänen lapsuudessaan ja 
nuoruudessaan. Logiikka ja sen perusteet 
ovat kuitenkin inhimillistä toimintaa: logiik-
ka on vain kieli muiden joukossa, eikä sillä 
ole sen parempaa suhdetta totuuteen kuin 
suomella tai ranskalla. “Edes kaikki tieteen 
tosiseikat eivät auta meitä ymmärtämään 
maailman merkitystä. Sen ymmärtämisek-
si on astuttava maailman ulkopuolelle!”, 
julistaa Wittgenstein. Emme kuitenkaan 
pääse maailman ulkopuolelle, ja siinä pii-
lee kaiken kauneus, hulluus ja autuus.

Russellin elämänprojekti saa vakavan 
iskun ensin hänen itse keksimästään pa-
radoksista ja sitten lopulta Gödelin epä-
täydellisyysteoreemasta, joka osoitti että 
matemaattisessa järjestelmässä on aina 
lauseita, joita ei voi todistaa sen samai-
sen järjestelmän sisällä, vaikka ne olisivat 
tosia. Sekä Russellin paradoksi että Gö-
delin epätäydellisyysteoreema on selitetty 
Logicomixissa helposti ymmärrettävällä ja 
jopa hauskalla tavalla. Russellin paradoksi 
liittyy itseensä viittaavien joukkojen ongel-
maan. Hauskasti myös Logicomix viittaa 
itseensä, kun Russellin tarinan joukkoon 
sekoittuu kirjan tekijöiden pohdintoja siitä, 
mihin suuntaan kirjaa pitäisi seuraavak-
si viedä. Näin kirjan tekijöistä tulee myös 

sen hahmoja ja kirjasta itse itseensä viit-
taava, mikä ei tietenkään ole kirjallisuuden 
historiassa mitenkään outoa. Kirjan lopus-
sa on vielä tärkeä pieni pätkä, jossa Pa-
padimitriou omana itsenään pohtii, oliko 
Russellin ja kumppaneiden “perusteiden 
etsintä” epäonnistunut. Hänen mielestään 
ei ollut, sillä kaiken pettymyksen ja Gö-
delin teoreemien jälkeen meni vain kym-
menen vuotta, kun näyttämölle astui Alan 
Turing, joka sanoi “OK, emme voi todistaa 
kaikkea, mutta katsotaan mitä voimme to-
distaa”. Vuonna 1936 hän kehitti algorit-
mikoneen mallin, johon sisältyi modernin 
tietokoneen koko idea. Turingin koneen 
konseptin avulla britit purkivat saksalais-
ten vaikeimmat koodit, voittivat taistelun 
Atlantista ja saivat koko loppusodan ajan 
elintärkeää informaatiota saksalaisten 
suunnitelmista. Myöhemmin kehitys sitten 
johti nykyisiin tietokoneisiin ja Internetiin, 
joista kumpaakin hyödynnän kirjoittaes-
sani tätä. Kiittämättömyys on kuitenkin 
maailman palkka, sillä myöhemmin Turing 
passitettiin homoseksuaalisuutensa takia 
pakkohoitoon, jossa hänelle annettiin libi-
doa vähentävää hormonia. Sen seurauk-
sena oli masennus ja lopulta itsemurha.
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OSIKSELLAKIN ON LAUSUTTU WITTGENSTEINIA

Ludwig Wittgenstein valittiin hiljattain 1900-luvun merkittävimmäksi filosofiksi, ja 
hänen teoksensa Tractatus logico-philosophicus on modernin ajan kuuluisimpia 
filosofisia teoksia. Sen ensimmäisestä ja viimeisestä lauseesta on tullut jonkinasteisia 
lentäviä lausahduksia ainakin Saksassa. “Maailmaa on kaikki, mikä on niin kuin se 
on” on ensimmäinen lause. Viimeinen lause on “Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava”. 
Alkukielellä se on “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen”. 
M.A. Nummisen maailmanlaajuisesti kuuluisin laulu on sovitus tästä lauseesta. 
Youtubesta sen löytää hakusanoilla “ma numminen sings wittgenstein”. Katsokaa 
ihmeessä, niin tiedätte mistä on kyse, kun siihen pohjautuvaa juomalaulua lauletaan 
sitseillä! Syksyllä laulu laulettiin monen otteeseen, ja keväällä jatketaan. 

Lisätietoa tarjoaa Logicomix, Wikipedia ja Jussi Rainamaa.

Logicomix on taitavasti piirretty, suunni-
teltu ja kirjoitettu sarjakuva. Lisäksi se on 
painettu laadukkaalle paperille. Loppu-
tulos on mitä tahansa kirjahyllyä komis-
tava teos, joka saa lukijansa janoamaan 
lisätietoa niin Russellista kuin muusta ja 
muistakin. Ei siis muuta kuin Russellin 
omaelämäkertajärkäle käsiin seuraavaksi. 
Adlibris.comista Logicomixin saa itselleen 
24 eurolla. Suosittelen varauksetta!  
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SENIORILOUNAS

Neljätoista  senioria, jotka ahkerasti olivat pyörineet Karjalaisessa 
Osakunnassa iloisella 50-luvulla, kokoontui ravintola Töölönrantaan tiistaina 
9.11.2010.

Maretta Bäck (Ervola), Matti Jääskinen, Irma Kalaja, Pirkko K.Koskinen, Anja 
(Svahn) ja Matti Kinnunen, Hillevi Kääriäinen (Vänskä), Annikki Leukkunen, 
Rauni Paakkunainen (Arponen), Pekka Palletvuori, Raili-Kaisa Ruha 
(Miettinen), Silja Rummukainen (Siirinen, ent. Titov), Pirkko (Vakkilainen)  
ja Jussi Saavalainen. Siinä henkilöitä, jotka nuorina ylioppilaina ahkerasti 
kuluttivat Uuden Ylioppilastalon portaita ravatessaan Osakuntaan viidenteen 
kerrokseen kauan kauan sitten.

Lounaan ohjelmassa ei ollut johdantoa, alustusta, esitelmää eikä päätössanoja. 
Silti sanottavaa tuntui riittävän. Sitä sanottavaa jäi vielä tähteeksikin, joukko 
päätti näet kokoontua uudelleen ennen vappua.

       JUSSI SAAVALAINEN

MENNEEN TALVEN LUMIA
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MENNEEN TALVEN LUMIA

Ystävyyskorporaatiomme Vironia 
ehti tänä vuonna kunnioitettavaan 110 
vuoden ikään. Juhlallisuuksiin osallistui 
tänä vuonna allekirjoittanut, Outi Tiainen 
ja kokenut Vironiassa vierailija Juha 
Luukkonen. Vain Tallinnassa aiemmin 
käyneelle Tartossa vierailu oli uusi elämys 
– tavallaan, sillä maisemat bussimatkalla 
toivat voimakkaasti mieleen Pohjanmaan. 
Jokia vain oli vähemmän. Kaunista seutua 
joka tapauksessa, kuten pieni ja viihtyisä 
Tarton keskustakin.

Vironian vuosijuhlat ovat oman 

Kuva: Janne Kangaskesti

osakuntamme toimintaan verrattuna 
hieman hulppeammat monipäiväisine 
ja eri maailmankolkkiin sijoittuvine 
juhlallisuuksineen. Me osallistuimme 
juhlallisuuksiin vain perjantaista 
sunnuntaihin (26.–28.11.) Tartossa, 
mutta kenties osakunta vielä joku 
päivä sponsoroi Kanada-Ruotsi-Viro 
-kierroksen… Sekä perjantai-illan 
ravintolaillallinen (jossa ei laulettu!), sitä 
seuranneet tanssiaiset että lauantain 
päiväjuhlat olivat osakuntatoimintaa 
selvästi muodollisempia. Lauantain 
virallisessa osiossa Tarton yliopiston 

A!C! – OSAKUNTAVIERAILU VIRONIAN VUOSIJUHLIIN
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juhlasalissa puhui muun muassa Viron 
presidentti. Eksoottista suorastaan, mutta 
välillä toki kalvoi epäilys siitä, onko itse 
liian moukka tähän seuraan. Joukkoon 
sopi kuitenkin hyvin.

Lopun lauantaista veikin vennastus, eli 
”veljestys” Viron korkeimmassa pubissa, 
jonka Vironia oli varannut pelkästään 
omaan käyttöönsä. Koska Vironia on 
mieskorporaatio, tämä juhlan osio oli 
suunnattu vain miehille. Naisille sen 
sijaan oli varattu siksi aikaa teatteriesitys 
ja jonkinlaiset kahvikutsut. Maassa maan 
tavalla, mutta virolaisten korporaatioiden 
sukupuolijako tuntui silti kummalliselta. 
Veljeilypidoissa vanhassa ruutikellarissa, 
yli sadan hengen miesjoukossa iski välillä 
tunne siitä, kuin olisi siirtynyt ajassa 
sata vuotta taaksepäin. Tai 110, missä 
tapauksessa tunne oli tilaisuuteen oikein 
sopiva.

Hauskaa silti oli. Osakuntajuhliin 
verrattuna virolaisten tapa tarjota ensin 
ruoka ja siirtyä sitten olueen, suolaiseen 
naposteltavaan ja laulamiseen sopi 
itselleni paremmin. Epäkäytännöllisen 
ylioppilaslakin seivästäminen miekalla 
on myös erittäin terapeuttista, 
joskin vironialaisten korporaatiolakit 
vaikuttavat kestävän rapiirilla pistämistä 

huomattavasti paremmin kuin Brilliant-
sametti. Riehakkaalta kuulostava tapa 
liittyy oleellisesti juhlan kaavaan, jota 
litran tuopeista huolimatta noudatettiin 
uskollisesti. Iltaan kuului muun muassa 
(pitkiä) juhlapuheita laulun ja tuoppien 
kilistelyn lomaan. Jatkoille Vironian 
omiin tiloihin siirryttiin kahdeksan tuntia 
myöhemmin.

Vironialaiset remontoivat tämän vuoden 
juhlia varten taloonsa saunan, jota Juha 
ehti sunnuntaina kokeilemaan. Löylyt 
olivat kuulemma hyvät. Kolmen päivän 
visiitti oli kuitenkin lopulta varsin pian ohi, 
eikä lauteille ehtinyt jäädä lojumaan. Siitä 
huolimatta hieno reissu, jota voin suositella, 
joskin naisten osio jäi mysteeriksi Outin 
jouduttua vielä parantelemaan hotellissa 
flunssaansa. Eikä pidä unohtaa, että 
ensi keväällä Vironian vappujuhlissa on 
oletettavasti sääkin armollisempi…

PS. Korporaatio Vironian lisäksi myös 
Cuba Libre täytti tänä vuonna pyöreät 110 
vuotta. Prosit molemmille!

  JANNE KANGASKESTI
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EDUSKUNTAVIERAILULLA

Talven ensimmäinen kunnon räntäsade 
ja osakuntalaiset seisovat eduskuntatalon 
edessä hytisten. Eduskuntatalon uudella 
vierailijasisäänkäynnillä on tungosta ja 
jono ulottuu pitkälle. Joku heittää hiekkaa 
kengille. Jono ei lyhene ja kello alkaa näyttää 
sovittua vierailun alkamisajankohtaa. Yksi 
retkeläisistä lähtee kotiin ja toinen ilmoittaa 
olevansa kipeänä. Yksi puolestaan tulee 
myöhässä. 

Tässä vaiheessa maakuntasihteerin 
hiukset alkavat harmaantua ja hän 
menee ovelle kysymään tilanteen kulkua. 
Kaksimetrinen ”men in black” tyylisesti 
pukeutunut turvamies ilmoittaa, ettei täällä 
ole mitään vierailua eikä opasta teille. 
Maakuntasihteeri näyttää tulostamiaan 
todisteita. ”Men in black” ei edes vilkaise 
papereita ja käskee tylysti poistua jonon 
perälle. Maakuntasihteerin syke nousee 
ja hän soittaa yhdyshenkilölleen, joka 

puolestaan alkaa selvittämään tilannetta: 
”Teitä kyllä odotetaan ja oppaan kanssa 
olen tänään viimeksi keskustellut”. 
Seuraa useampia puhelinkeskusteluita. 
Lopulta kun ovesta tuleva lämpö alkaa 
jo lämmittää osakuntalaisten kasvoja, 
kuuluttaa yksi turvamiehistä: ”Onko Lauri 
Kähkösen vieraita”? ”Täällä!” - kuuluu 
vastaus kuorossa. Pääsemme lopun, 
joskin lyhyen jonon ohi sisälle, jossa meille 
järjestetään erikseen oma turvatarkastus. 
Tosin yksi ”uusi osakuntalainen” yritti 
ujuttautua joukkoomme, mutta meni 
sitten viereiseen turvatarkastukseen. 
”Onko täällä Karjalainen Osuuskunta?” 
kuuluttaa oppaamme. ”Kyllä olemme” 
vastaa maakuntasihteeri. Kukaan ei korjaa 
virhettä, mutta osa on huvittuneita. 

Turvatarkastuksen ja vierailijatarrojen 
liimailun jälkeen oppaamme pahoittelee 
ovella tapahtunutta väärinkäsitystä ja alkaa 
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opastaa eduskuntakierrosta. Seuraamme 
tätä ”epäonnistunutta valtiotieteilijää ja 
restonomia” ympäri eduskuntaa. Kierros 
päättyy lehterille, jossa pääsimme 
seuraamaan kyselytuntia. Sauli 
Niinistö istuu arvokkaasti korkeimmalla 
puheenjohtajan paikalla. Ihmettelemme 
kansanedustajien vähyyttä. Jonkin ajan 
kuluttua Lauri Kähkönen saapui hakemaan 
meidät. 

Vietimme loppuvierailun Pohjois-
Karjalan kansanedustajien kanssa 
kahvipöydässä. Kähkönen toivotti meidät 
lämpimästi tervetulleiksi eduskuntaan. 
Maakuntasihteeri ojensi Osakunnan 
historiakirjat ja maakunnan väreihin 
sommitellun kukkakimpun. Osakuntalaiset 
esittivät heitä kiinnostavia ajankohtaisia 
kysymyksiä kansanedustajille, joista 
tapasimme Kähkösen lisäksi Anu 
Vehviläisen, Esa Lahtelan ja Eero 

Reijosen. Kansanedustajat tutkivat 
historiakirjoja kiinnostuneina ja niihin 
pyydettiin nimikirjoitukset kaikilta vierailuun 
osallistuneilta. 

Montaakaan kysymystä ei ehditty 
esittää, koska jokaiseen kysymykseen 
tuli pitkä vastaus diplomaattiseen tapaan 
ja aika oli rajallinen. Keskustelujen 
teemoina olivat mm. opiskelijoiden 
tuet, peruskoulujen työrauha, 
kansanedustajien luottamustehtävä (ei 
virka) ja vaalit, putoaminen eduskunnasta, 
eläkkeelle jääminen eduskunnasta ja 
kansanedustajien avustajien tehtävät, 
jos jotain sattuisi kiinnostamaan 
kyseinen työpaikka. Yksi toisensa 
jälkeen kansanedustajat poistuivat omille 
kiireilleen. Mukava kahvituokio päättyi 
kun Esa Lahtela saattoi osakuntalaiset 
takaisin sisäänkäynnille. Vierailuaika meni 
reippaasti yli sovitun ja juttua olisi riittänyt 
pidempäänkin.

   MARJO RASTAS
   maakuntasihteeri
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Itsenäisyyspäivän päivätilaisuudessa 
inspehtori ja kuraattori jakoivat 
osakuntanauhat fukseille.  Juhlapuheen 
piti pääosin 60-luvun alkupuolella 
osakunnassa aktiivisesti toiminut 
emeritusrehtori (fil.maist.) Tapio “Kille” 
Mustonen. 

Vara-q Ossi viihdytti soittamalla 
japanilaista pelimusiikkia, jonka jälkeen 
nautittiin emännistön kahvitarjoiluista. 
Ennen soihtukulkuetta ehdittiin vielä 
kolmen ruokalajin juhlalounaalle ravintola 
Perhoon. Mukana olleella juhlapuhujalla 

MENNEEN TALVEN LUMIA
PYRYÄ, PUHETTA JA OSAKUNTANAUHAA

...ja osakuntanauhaa

...puhetta...
pyryä...pyryä...

...ja osakuntanauhaa...ja osakuntanauhaa...ja osakuntanauhaa

...puhetta......puhetta...
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riitti osakuntamuistoja tästäkin paikasta. 
Ylioppilaiden soihtukulkueesta jäi 
varmasti kaikille päällimmäisenä mieleen 
sankka lumipyry ja alkava liikennekaaos. 
Tänä vuonna ehdimme kuitenkin saada 
mukaamme soihtuja ja jopa virittää 
muutaman laulun riittävän kovalla äänellä 
(ja savolaisten kiusaksi). Senaatintorilta 
osa kulkueeseen osallistuneista siirtyi 
vielä vapaamuotoiseen illanviettoon 
glögitarjoiluineen pohjalaisten osakuntien 
tiloihin.

Ennen yleistä soihtukulkuetta osakunnan 
lippu kantajineen pyörähti Hietaniemen 
sankariristillä. Siellä ja Senaatintorilla 
pidetyissä puheissa perinteiset 
veteraanijutut olivat toki mukana, mutta 
ajankohtaisempana lisänä aiheissa 
pyörivät myös suvaitsevaisuus ja ehkä 
hieman eteenpäin suuntautuva katse, 
maabrändiä unohtamatta.

ANTTI RÄTY

MENNEEN TALVEN LUMIA

Senaatintorilla kuunneltiin puheita lumisateessa.

Kuvassa kuraattori, osakuntanauhan saa-
neet ja inspehtori

Senaatintorilla kuunneltiin puheita lumisateessa.Senaatintorilla kuunneltiin puheita lumisateessa.Senaatintorilla kuunneltiin puheita lumisateessa.Senaatintorilla kuunneltiin puheita lumisateessa.

Kuvassa kuraattori, osakuntanauhan saa-Kuvassa kuraattori, osakuntanauhan saa-Kuvassa kuraattori, osakuntanauhan saa-Kuvassa kuraattori, osakuntanauhan saa-
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OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 2011

INSPEHTORI		 	 	 	 Dennis	Bamford
KURAATTORI	 	 	 	 Rauli	Albert
VARAKURAATTORI		 	 	 Ossi	Waenerberg
TOIMINNANOHJAAJA	 	 	 Antti	Räty
EMÄNNÄT	 	 	 	 	 Maria	Sormunen	&	Aino	Kurki
ISÄNNÄT	 	 	 	 	 Pekka	Torvinen	&	Juho	Eskelinen
TIEDOTUSSIHTEERI	 	 	 Sauli	Kähkönen
FUKSIMAJURIT	 	 	 	 Anna	Eronen	ja	Jenni	Sistonen
LAULUNJOHTAJA	 	 	 	 Veera	Hatakka
KULTTUURISIHTEERI	 	 	 Eeva	Tapanen
EXCURSIMESTARI	 	 	 	 Emmi	Torikka
LIIKUNANOHJAAJA		 	 	 Niko	Tuhkanen
MAAKUNTASIHTEERI	 	 	 Marjo	Rastas
KV-SIHTEERI		 	 	 	 Outi	Tiainen
VALOKUVAAJAT	 	 	 	 Juho	Eskelinen	&	Veera	Hatakka
ARKISTON	JA	KIRJASTONHOITAJAT	 Outi	Tiainen	ja	Janne	Kangaskesti
HISTORIOITSIJAT	 	 	 	 Outi	Tiainen	ja	Janne	Kangaskesti
KAPPALAINEN	 	 	 	 Samuli	Kettunen
PUUKELLON	PÄÄTOIMITTAJA	 	 Kiti	Poikonen
PUUKELLON	TOIMITUSSIHTEERI		 Heikki	Karvinen
NETTIVASTAAVA	 	 	 	 Teemu	Meriläinen
OHJELMAPÄÄLLIKKÖ	 	 	 Tuure	Kiviranta

APUISÄNNÄT:
Joonas	Vaittinen
Samuli	Kettunen
Jenni	Sistonen
Janne	Kangaskesti
Paavo	Pirhonen
Anne	Eronen
Leena	Pohjamo
Miikka	Alastalo
Jani	Renvall
Pekka	Pennanen

APUEMÄNNÄT:
Riina	Parviainen
Kerttu	Kouki
Katri	Parviainen
Tiina	Kontkanen
Emmi	Torikka
Martta	Huttu
Antti	Räty
Tytti	Kokko
Elina	Inkilä
Maija	Sippo
Janiina	Knuutinen
Laura	Kallinen
Miia	Martikainen
Taru	Nousiainen

Osakunta	on	saanut	uudet	hienot	virkailijat	vuodelle	2011.	Yhteystietoja		
ja	valokuvia	löytyy	Karjalaisen	Osakunnan	nettisivuilta.

OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 2011
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HUONEISTOTOIMIKUNTA	HTK:N	JÄSENET
PUHEENJOHTAJA	 	 Pekka	Torvinen
KLUBIEMÄNTÄ	 	 Leena	Pohjamo
SIHTEERI		 	 	 Juho	Eskelinen

OSAKUNTANEUVOSTO
Rauli	Albert
Ossi	Waenerberg
Martta	Huttu
Antti	Räty
Juho	Eskelinen
Piia	Pekonen
Outi	Tiainen
Emmi	Torikka
Teemu	Meriläinen
Marjo	Rastas

MAANPUOLUSTUSKERHON	PJ:T
Antti	Saarelainen
Tuure	Kiviranta

SPIELKAN	PJ
Joonas	Vaittinen

ELOKUVAKERHON	PJ
Samuli	Kettunen

GOURMET-KERHON	PJ
Jussi	Rainamaa

ASUNTOVASTAAVAT
VALLILA	 Taru	Nousiainen
PATOLA	 Hanna	Ahtonen

ASUNTOTOIMIKUNTA
Ossi	Waenerberg
Hanna	Ahtonen
Taru	Nousiainen
Outi	Tiainen
Emmi	Torikka
Antti	Saarelainen
Pekka	Torvinen

KV-TOIMIKUNTA
Outi	Tiainen
Sauli	Kähkönen
Miia	Martikainen
Joonas	Vaittinen
Leena	Pohjamo

KOULUTUS-	JA	REKRYTOINTITOIMIKUNTA
Anna	Eronen
Jenni	Sistonen
Teemu	Meriläinen
Riina	Parviainen
Martta	Huttu
Leena	Pohjamo	

PUUKELLON	TOIMITUSKUNTA
Kiti	Poikonen
Heikki	Karvinen
Janne	Kangaskesti
Hanna	Ahtonen
Miia	Martikainen
Riina	Parviainen
Outi	TiainenPOHJOIS-KARJALAN	VALTUUSKUNNAN	

SIHTEERI
Sofia	Shah

OSAKUNNAN VIRKAILIJAT 2011

VUOSIJUHLATOIMIKUNTA
Juho	Eskelinen
Antti	Räty
Hanna	Ahtonen
Sofia	Shah
Heikki	Karvinen
Jenni	Sistonen
Samuli	Kettunen
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Tekstiviestejä voit lähettää jatkossakin päätoimittajan s-postiin: kiti.poikonen ( at ) helsinki.fi. 
Viestin pituus 160 merkkiä. Seuraavan lehden deadline �1.�.�011.

Kaikkien on 
tiskattava omat 
tiskinsä Ilotalossa 
ja muutenkin 
pidettävä järjestys!
-väsynyt apuemäntä

Patolan uudet 
väliovet on 
hanurista. Ei mahdu 
enää ite eteiseen.
-joulukinkku oli 
hyvää!

Eduskuntavaalit 
järjestetään 
17.4.2011. 
Äänestä tai 
urputusoikeutesi 
umpeutuu.
-Nro. 13

Rajoittamaton asumisaika 
saatava osakunnan 
asuntoihin! 
-7,5 vuotta osakunnan 
kämpässä asunut.

MPK:n 
puheenjohtajat on 
tosi komeita ja 
älykkäitä. Paras 
kerho ikinä!
-fuksipoika

Herätkää pahvit!!!
-A4

Wiipurilaiset 
nipottaa aina 
kaikesta. 
Koittasivat joskus 
ottaa rennosti.

Kuinkahan sensuroitu 
tämä palsta on? 

Miks hki ei osaa 
aurata teitä? Jns 
kaikki oli ok. Prkl!
-skknsa kstllut

TEKSTARIPALSTA
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helmikuu:
*	pe	18.2.	Baarikierros	Kampissa
*	26.2.	Vuosijuhlat
*	27.2.	Vuosijuhlan	sillis

maaliskuu:
*	to	3.3.	Maaliskuun	kokous
*	ti	15.3.	Seniorijärjestön	kokous
*	16.3.	DG:n	debatti
*	18.3.	Mäenlaskutapahtuma+saunailta
*	la	26.3.	Senioripäivälliset
	
huhtikuu:
*	pe	1.4.	Herrikset
*	ti	12.4.	Huhtikuun	kokous
*	ke	13.4.	Osakuntaviikon	tapahtuma	DG:llä
*	ke	20.4.	Kaljapäivän	Yrjöviesti

Vaivaako	kaamosmasennus	vai	kärsitkö	
kevätväsymyksestä?	Piristä	itseäsi	(ja	kavereitasi)	
osakunnan	tapahtumilla!

Coming	soon...

TULEVIA TAPAHTUMIA



Karjalainen Osakunta täyttää 106 vuotta!

Tervetuloa vuosijuhliin
 �6.�.�011 ravintola Pörssiin.

Cocktail-tilaisuus kello 1� alkaen ja itse juhla käynnistyy kello 1�.

     Hinta   Alkoholiton
	 	 	 Seniorit	 70€	 	 65€
	 	 	 Civikset	 35€	 	 30€
	 	 	 Fuksit			 25€	 	 20€
 

Lisätietoja vuosijuhlamestari Juho Eskeliseltä
 (juho.eskelinen@helsinki.fi, 0�0 �61 ��16) ja osakunnan nettisivuilta.

 Ilmoittautumiset: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/��1��/lomake.html
    juho.eskelinen@helsinki.fi
    0�0 �61 ��16   


