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Päätoimittajalla ei ole mitään virkaa ja kauhea kiire

Mitä mitä, eikö tässä numerossa ole 
tekstaripalstaa? Ei ole, mutta  
vuoden viimeisessä numerossa voikin 
sitten avautua kahden edestä.
 
Pienen Puukellon toimituskunta menetti 
kaksi toimittajaansa ulkomaille  
vaihtoon. Sieltä ne mokomat nyt laittele-
vat terveisiä matkakertomusten  
muodossa. Toivotankin sinut lukija, olit 
sitten fuksi tai kääkkä, tervetulleeksi kir-
joittamaan ja kuvaamaan sisältöä tuleviin 
Pieniin Puukelloihin. Lehti on sitä miksi 
sen itse päätämme tehdä.
 
Pääkirjoituksen otsikointi on sikäli har-
haanjohtava, että päätoimittaja on oi-
keasti yksi osakunnan vuosittain haet-
tavista viroista. Aiheellinen se on sen 
puolesta, että nyt on olevinaan niin kiire, 
ettei ehdi tämän merkittävämpiä viestejä 
tähän nivoa. Mutta kiirehän on vain pään 
sisällä. Lausahdus, jota ei kannata sanoa 
ihmiselle, jolla juurikin on kiire. Kiireen 
hokeminen tekee meidät tärkeäksi. Kiire 
kiire kiire. Kiire ei ole ainoastaan pään 
sisäpuolella, koska se on synonyymi sa-
nalle päälaki. Kiireestä kantapäähän.
 
Muistakaa heijastin!
Kiti Poikonen

”Lehti on sitä miksi sen 
itse päätämme tehdä.”
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HYY:n vaalit lähestyvät

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan 
edustajistovaalien ollessa jo ovella, 

Karjalaisen Osakunnan vaalipäällikkö 
Anna Eronen vastaa viime hetken kysy-
myksiin.

Kuka, milloin ja miten voi äänestää?
Ennakkoäänestys on 12.–13. lokakuuta ja varsinainen äänestys 18.–19. loka-

kuuta. Äänestyspaikkoja löytyy neljältä kampukselta, ja ennakkoäänestyk-
sessä jokaisella kampuksella on yksi piste. Varsinaisina päivinä on äänestyspaik-
koja yhteensä 15. Ääänestää voivat kaikki Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
jäsenet eli läsnäolevat opiskelijat.

Miksi pitäisi äänestää?

Osakuntalaisen kannattaa äänestää osakuntalaista, koska osakuntien edustaja 
on edustamassa tällöin itsensä lisäksi myös omaa osakuntaansa ja tuntee 

osakunnan tarpeet sekä mielipiteet. Toinen osakuntalainen on usein myös tuttu 
ihminen, ja mielipiteet eri asioiden suhteen ovat hyvin samankaltaisia. Itse pys-
tyy myös helpommin ottamaan kontaktia omaan osakuntalaiseen ja sitä kaut-
ta voi pyrkiä vaikuttamaan asioihin. Asiat, joista siellä edustajistossa päätetään 
ovat meidän asioita, esimerkiksi mihin ylioppilaskunnan rahoja käytetään, Uni-
cafe ja muut tytäryhtiöt, sekä opiskelijoiden etujen puoltaminen ja ylläpitäminen. 
Edustajisto on mukana myös yhteiskunnallisella tasolla pitämässä opiskelijoiden 
puolta. Kun äänestät osakuntalaista, äänestät samalla itseäsi!

Ehdokastaan voi etsiä vaalikoneella, joka aukeaa 7.10. osoitteessa 
www.edustajistovaalit.fi. Vaalien tulos selviää 19.10. illalla.

”Kun äänestät osakunta-
laista, äänestät samalla 
itseäsi!”

Outi Tiainen
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Uusi sielu

nimi: Katja Orpana
ikä: 20 vuotta
syntymäpaikka: Joensuu
yo-kirjoitusvuosi: 2010
pääaine: sosiologia, 
harrastukset: järjestötoiminta ja 
muu maailmanparannus, haahuilu, 
liiallinen kahvinjuonti ja ystävien 
kanssa hengailu.
nykyinen asuinpaikka: Asun Hel-
singissä, Vallilan C-talossa
osakunta-aktiivisuus: aktiivisuutta 
osakunnassa ei (yllätys yllätys) ole. 

Miksi tulit osakuntaan?
Yksi syy oli edullinen yksiö, josta kertoessani 
olen saanut ei-osakuntalaiset kaverini kateel-
lisiksi. Toinen syy oli pari kaveria, jotka myös 
ovat osakunnan toiminnassa mukana. 

Ensimmäiset muistot osakunnasta?
Olin osiksessa toimivan ystäväni kutsusta 
mukana joidenkin juhlien jatkoilla viime vuon-
na. En kyllä muista siitä illasta oikein muuta 
kuin sen, että hauskaa oli. 

Viestiä vanhoille pieruille?
Kiitos fuksisitseistä, vegaanikin sai hyvää 
ruokaa ja meininki oli (etenkin mitä pidem-
mälle ilta eteni) mainio! 

Vallila vai Patola?
Vallila, oon kyllä hiukan puolueellinen kun 
täällä asustelen. Kiva  ympäristö, hyvät lii-
kenneyhteydet ja kavereita lähellä. 

Miltä HYY:n edustajistovaalit kuulosta-
vat?
Hyvältä, kuten vaalit aina! 

Kumpaan suuntaan wc-paperin tulee 
pyöriä?
Niin, että se paperi tulee siitä päältä. 

Ketä haastatella seuraavaksi?
Ois kiva kuulla jonkun toisen fuksin mietteitä.

Jannne Kangaskesti



6 7

Vanha pieru

nimi: Teemu Meriläinen, 
ikä: 23 
syntymäpaikka: Kontiolahti 
yo-kirjoitusvuosi: 2006 
pääaine: Afrikan-tutkimus 
harrastukset: valo- ja videoku-
vaus 
nykyinen asuinpaikka: Patola 
osakunta-aktiivisuus: (2011) 
OKN-jäsen, nettivastaava, Toveri-
neuvoston jäsen, (aiemmin) mm. 
historioitsija, apuisäntä, arkiston- 
ja kirjastonhoitaja, fuksimajuri, 
vuosijuhlamestari, toiminnanoh-
jaaja, HTK:n taloudenhoitaja, ym. 

Miksi tulit osakuntaan? 
Sain fuksikämpän ja tehokkaat fuksimajurit 
(Kiti ja Anni), jotka vetivät mukaan toimintaan. 

Ensimmäiset muistot osakunnasta? 
Fuksipiknik 2006. Seisoin Mäkelänrinteen 
ratikkapysäkillä matkalla Suomenlinnan lau-
talle kun muuan civis Maiju Suhonen bongasi 
miut ja tuli juttelemaan. Nykyisin hän on rouva 
Meriläinen. 

Viestiä uusille sieluille? 
Olkaa ylpeitä osakuntalaisuudesta 

Vallila vai Patola? 
Patola. Isot kämpät + pieni vuokra + vasta 
rempattu julkisivu +   lasitetut parvekkeet = 
luksusta. 

Miltä HYY:n edustajistovaalit kuulostavat? 
Liian poliittiselta. 

Kumpaan suuntaan wc-paperin tulee pyö-
riä?
Vastapäivään 

Ketä haastatella seuraavaksi? 
Ossi Waenerbergiä tai Antti Rätyä
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FUKSISITSIT 2011
Osakunnan sitsikausi avattiin 24.9. fuksi-
sitsien merkeissä. Paikalla olikin kiitettävä 
määrä tuoreita kasvoja. Aukeaman kuvissa 
muutama niistä.

Kuvat: Juho Eskelinen
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Thaimaan kirjeenvaihtaja:
Gekko kämppiksenä ja 

muita thaimaalaisia opetuksia

Miellyttävän viileäksi ilmastoidun valtavan suuren lentokentän ulkopuolel-
la tukalan kostea kuumuus iskee vasten kasvoja kuin kiehuvaan veteen 

kastettu rätti. Olen saapunut maailman kuumimpaan suurkaupunkiin suoritta-
maan puolivuotista opiskelijavaihtoa paikallisessa huippuyliopistossa. Värikäs, 
sykkivä, eläväinen Bangkok. Vastakohtien kaupunki. Silmiä hivelevät kullatut 
buddhalaistemppelit, pilvenpiirtäjien varjoissa huojuvat palmupuut ja suihku-
lähteet, häikäisevät ostoskeskukset sekä uutuuttaan kiiltelevä BTS-skytrain 
ovat riitasoinnussa pakokaasunharmaissa slummeissa metallinpalasia ke-
räävän köyhälistön, melkein joka kulmalle leiriytyneiden kapisten kulkukoiri-
en ja meluisten, mitä eksoottisimpia tuoksuja tarjoavien katutorien kanssa.
 

Koko Thaimaan kansaa yhdistää silti ainakin yksi tekijä: he rakastavat maa-
taan ja kuninkaallisiaan. Olipa kyseessä slummihökkelin asukki, tavallinen 

taksikuski tai varakas virkamies, kaikkien elinympäristöä koristaa varmasti 
yksi tai useampi kuva kuninkaasta. Joka päivä aamukahdeksalta ja iltakuu-
delta ympäri kaupunkia pysähdytään juhlallisesti osoittamaan isänmaanrak-
kautta kuuntelemalla Phleng Chat -kansallishymni. Thaimaan liput liehuvat 
itsevarmasti yhden jos toisenkin rakennuksen katolla, oli juhlapäivä tai ei.
Yhtälailla ”farangille” eli länsimaalaiselle Thaimaan vierailijalle on vaikeaa olla 
rakastumatta tähän Kaakkois-Aasian helmeen: erittäin lämmin sää hellii ym-
päri vuoden, edullinen hintataso ei todellakaan köyhdytä liiaksi lompakkoa, 
ruoka on uskomattoman herkullista ja yleinen ilmapiiri varsin länsimaalais-
myönteinen. Aasialaisen kulttuurin piirteet ovat kiehtovan erilaisia suomalai-
siin tapoihin nähden, ja paikalliset ihmiset jaksavat hymyillä ja olla turisteille 
avuksi. Puhumattakaan rajattomista shoppailu- ja seikkailumahdollisuuksista!

Kuvat ja teksti: Miia Martikainen

10

”mai pen rai!”
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Kaikesta huolimatta, uutuuden-
viehätyksen verhon pikkuhiljaa 

haihtuessa myös ”Nämä asiat ovat 
Suomessa paremmin” -listalle al-
kaa löytyä kohteita. Ainaiset järkyt-
tävät liikenneruuhkat ja sekopäinen 
liikennekäyttäytyminen, kehnohko 
ilmanlaatu sekä makean sivumaun 
omaava kemikaalicocktailmainen 
pullovesi luovat varjoja paratiisiin. 
Enkä missään vaiheessa pyytänyt 
gekkoliskoa kämppäkaverikseni!

 Thaimaassa oppimiselämyksiä 
olen kokenut ennen kaikkea 

jääkylmiksi ilmastoitujen luento-
salien ulkopuolella. Kun omaksuu 
thaimaalaisen ”mai pen rai” – ”ei 
huolia, ei se haittaa” – asenteen, 
alkavat arkipäivän joskus ärsyttä-
vätkin eroavaisuudet tuntua varsin 
kiehtovilta kulttuurieroilta. Sitä pait-
si: Jos olen eri mieltä Bangkokin, 
kaksi kertaa koko kotimaatani suu-
remman kaupungin, kanssa, huute-
len auttamatta vähemmistöaitiosta.

Esimerkiksi tehokkuuden käsite 
on tarvittaessa varsin joustava: 

viisi myyjää tyhjässä kirjakaupassa 
tai kaksitoista tarjoilijaa hiljaisessa 
ravintolassa ei näytä kenenkään mie-

10

lestä olevan resurssien tuhlaamista. 
Toinen huvittava seikka on, etteivät 
thaimaalaiset tunne ilmaisua ”en tie-
dä”. Buddhalaisten oppien mukaan 
hyvät aikeet ovat hyvää lopputulosta 
tärkeämpiä, joten jollei thaimaalai-
nen tiedä vastausta kysymyksee-
si, hän keksii sen. Olen esimerkiksi 
metsästänyt hyttysverkkoa yli kuu-
si kertaa Itäkeskuksen kokoisessa 
kauppakeskuksessa hyvin ristiriitais-
ten ohjeiden sekoittamana – kunnes 
vihdoin ymmärsin, ettei neuvojilla 
ollut aavistustakaan tuotteen mah-
dollisesta todellisesta sijainnista. 
Thaimaalaisen yliopiston betonin-
lujaan byrokratiaan on myös tullut 
lyötyä päätä useammankin kerran; 
kuka päätti, että koko Office of Inter-
national Communications -palvelun 
toimistoväki saa pitää kahden tun-
nin ruokatauon juuri kun minä olisin 
halunnut noutaa opiskelijakorttini?

Joten seuraavan kerran kun teki-
si mieli valittaa vaikkapa koulun 

temppuilevista printtereistä, UniCa-
fen nuhjuisesta salaatista tai jälleen 
kerran pahasti myöhässä pysäkille 
kurvaavasta bussista, löydä pieni, 
aurinkoisesti hymyilevä sisäinen 
thaimaalaisesi ja totea – mai pen rai!
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Arkielämää Ranskassa

Salut!

Lounais-Ranskassa on vielä hellettä. Odo-
tin jotain vähän syksyisempää säätä, kun 

pakkasin tavaroitani elokuussa, mutta en to-
dellakaan valita. Uima-altaalla makoilu syys-
kuun puolivälissä tuntuu luksukselta Suomen 
syyssateisiin verrattuna. Lomalla täällä ei kui-
tenkaan olla, vaan arki on alkanut tuntua arjel-
ta hyvin nopeasti. Välillä on vaikea uskoa ole-
vansa muualla kuin Suomessa, sillä olo tuntuu 
niin tavalliselta, ympäristö on vain erilainen.

Aloitan päiväni joogatunnilla. Ymmärrän 
opettajan puheet suurinpiirtein, mut-

ta välillä vain esitän ymmärtäväni. Jooga-
opettajani mielestä joogaamaan ei pysty, 
ellei ymmärrä täysin ohjeita – jooga kun ei 
ole vain liikkeiden matkimista. Yritän siis 
sulautua ranskalaisten joukkoon ja kur-
kistelen välillä vaivihkaa mitä muut teke-
vät. Uskon kuitenkin, että vuoden loppuun 
mennessä joogaan sujuvasti ranskaksi.

12

Kuvat ja teksti: Hanna Ahtonen
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Istun ranskankielisellä luennolla so-
siologie économique ja mietin kuun-

telisinko vai tekisinkö muistiinpanoja. 
Muistiinpanojen tekeminen ei ota onnis-
tuakseen, joten päädyn kuuntelemaan. 
Kuulen kyllä, mutta en ymmärrä. Vielä.

Käyn asioimassa pankissa. Päätän, 
että tällä kertaa puhun vain ranskaa, 

sillä muuten en opi sitä ikinä. Tervehdin 
pankkivirkailijaa ja suustani livahtavat 
sanat ”Parlez-vous anglais?”. Onnek-
seni virkailijatäti ei puhu englantia, jo-
ten pääsen harjoittelemaan taitojani, ja 
samalla opin käyttämään shekkivihkoa.

Ostan torilta tuoreita ihanuuksia. 
Viikunat, avocadot, tomaatit, nek-

tariinit, kesäkurpitsat ja paprikat su-
jahtavat kangaskassiini. Otan vastaan 

vaihtorahan, yhden sentin, sillä en 
osaa sanoa ”tasaraha” ranskaksi. Ko-
tona pilkon kasvikset salaattiin ja hei-
tän joukkoon jotakin juustoa. Maistan, 
ja huomaan ostaneeni taas paprikaa, 
jota Suomessa kutsuttaisiin chiliksi.

Illalla tapaan muita vaihtareita Garon-
ne-joen rannalla. Juomme viiniä ja 

syömme macaron-leivoksia kunnes tu-
lee pimeä. Kävelen kotiin ja näen taas 
portaiden alla nukkumassa ”naapuri-
ni” ja hänen koiransa. Säälien (ehkä 
enemmän koiraa kuin omistajaan-
sa) hipsin hiljaa portaat ylös ovelleni.

Kotona iskee ikävä. Istun tunti toisen-
sa perään Skypessä juttelemassa 

kaikille tärkeille Suomessa, ja kun he 
menevät nukkumaan, jää minulle yksi-
näinen olo. Tuntuu, että menetän palan 
omasta elämästäni, kun en ole siellä. 

Aamulla kiirehdin taas luennolla, ja 
saavun hikisenä paikalle viisi minuut-

tia myöhässä. Kaverini tervehtii iloisesti, 
antaa poskisuudelmat hikisille poskille-
ni ja kysyy ”Ca va?”. Vastaan hymyillen 
”Ca va bien”. Kaikki on hyvin, ja ikävä-
kin on vain positiivista – on jotain mitä 
odottaa, vaikka elämä on nyt ja täällä.
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Suomensisäinen ruokakulttuurishokki

Jokaista nuorta askarruttaa, ja usein 
myös innostaa, ajatus kotoa muutta-

misesta. Itsekään en ollut mikään poik-
keus tähän sääntöön. En osannut pitää 
edes toiselle puolen Suomea muutta-
mista, oman kotikulttuurini ympyröistä 
poistumista, mitenkään ihmeellisenä 
asiana. Niin itsestään selvänä pidin sitä 
kaikkea, minkä keskellä olin kasvanut.

Olin kuullut muilta, jo Helsingissä opiskelevilta kavereilta, miten ”itäsuomalai-
nen” kaupunki Helsinki on, miten helppo sinne on kotiutua. Olin jopa ajatellut 

samoin itsekin samaisten kavereiden luona vieraillessa. Vasta tänne muutettua-
ni näin pääkaupungin nurjan puolen: koin suomensisäisen ruokakulttuurishokin.

Se oli se tavallinen tarina nuoresta, joka ei kuuntele mummon evak-
kojuttuja kuin puolella korvalla. Vasta usean Helsingissä asutun kuu-

kauden jälkeen muistin jo mummon kertoneen, miten evakkoaikaan Län-
si-Suomessa hän ja siskonsa eivät suostuneet paikallisten outoja ruokia 
syömään. Oma tilanteeni ei ollut aivan niin paha, toisin sanoen ei tarvinnut 
hankkia äitiä paikalle tekemään ”oikeaa” ruokaa, mutta iso osa kulinaaris-
ta elämääni oli kuitenkin vaakalaudalla. Helsingistä ei saa vesirinkeleitä.

Kaupoissa on kyllä jotakin muovipussiin pakattua, joka näyttää vesi-
rinkeleiltä, ja jota siksi joskus viattomia ihmisiä erehdyttäen kutsu-

taan, mutta oikeita vesirinkeleitä en ole vieläkään nähnyt. Päältä rapei-
ta, sisältä pehmeitä, samana päivänä paistettuja ja irtomyynnissä olevia 
(niin että saa itse pakata paperipussiin haluamansa määrän) ei täältä saa.

Outi Tiainen
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Ystävyyden Päivitys

Vuoden ensimmäisessä Puukellossa kerrottiin suunnitelmista vahvistaa uu-

delleen käyttöönotettavaksi Karjalaisen Osakunnan ja Korp! Vironian vä-

linen ystävyyssopimus. Lyhyen keskustelun päätteeksi, molemmat osapuolet 

ovat hyväksyneet ehdotuksen sopimuksen virallisesta uudelleenhyväksymises-

tä. Vaikka järjestöjemme välit ovat aina pysyneet hyvinä ja yhteydenpito aktii-

visena, haluttiin tällä eleellä sekä saattaa 

viralliset välit käytännön tilannetta vastaa-

viksi, että saada järjestöillemme viimeinen 

sana sopimuksensa voimassaolosta.

Outi Tiainen
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En ollut pieneltä kylältä tänne suureen maailmaan lähtiessä-
ni niin naiivi, että olisin kuvitellut saavani kelvollisia piirakoita muu-

ten kuin itse tekemällä, mutta en hetkeäkään ajatellut joutuvani luopu-
maan myös rakkaista vesirinkeleistäni. Olisinko tullut, jos olisin tiennyt?
 

Olen tehnyt surutyötä menetykseni vuoksi jo pian neljä vuotta. Tänä syk-
synä on lopulta aika opetella tekemään omat rinkelini itse, ja hyväksyä, 

ettei kaikki puhe Helsingin itäsuomalaisuudesta olekaan totta. Ja onhan mi-
nulla nämä neljä vuotta ollut suloinen muisto Pohjois-Karjalastani vaalittava-
na: ne rinkelit, ne rinkelit, ei mikään ole sama kuin ne rinkelit, joita siellä sai.



Tervetuloa mukaan!

Karjalainen Osakunta juhlii!

Praasniekat 12.11.2011 Domus Gaudiumilla

Vuosijuhlat 25.2.2012 Ravintola Kaisaniemessä


