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Mitä ajattelit tehdä jouluna?

Jos sinua ei odota kotiseudulla sukujuhlat tai not-
kuvat eväspöydät, niin mitäs ajattelit tehdä joulu-
na? Tätä mietin ajoittain joka vuosi ehkä noin lo-
kakuusta alkaen.

Tänä vuonna tuo tonttujen jouluyö osuu viikonlo-
pulle, joten se tuntunee suht normaalilta viikon-
vaihteelta. Paitsi että on niin kovin harrasta ja 
hiljaista ja kaikki paikat ovat kiinni. Vai ovatko? 
Juuri luin City-lehdestä, miten baarit ovat erityisen 
auki jouluna. Entä jos ei halua mennä kaljoitte-
lemaan? Kokeilin löytää Hesarin menokoneesta 
vinkkejä aattoillalle, mutta saaliiksi jäi vain tyly 
vastaus: ”Tälle päivälle ei vielä löytynyt meno-
vinkkejä, kokeile myöhemmin uudestaan.”. Jospa 
menisi leffaan? Ainakin tunnetuimman leffaketjun 
luukut näyttäisivät olevan kiinni aattona. Hmm. 
Pitänee alkaa itse järjestämään joitakin sinkkujen 
jouluelämyshupailuja jos näin kehnoa on tarjonta. 

Jos joku tietää oikein hienon tavan viettää yk-
sin joulua Helsingissä, niin saa kertoa. Minä ja 
Nefi-koira kiitämme. Kiitos ja wuf. Ai niin ja tästä 
lehdestä: tekstaripalstalle ei kirjoittanut kukaan 
mutta muuten on oikein hyvää settiä tarjolla. 
Ensi vuonna lehteä päätoimittaa Riina Parviai-
nen ja taittohommia jatkaa Heikki. Muutkin osa-
kunnan virat saivat pääsääntöisesti haltijan. 
Onnea voittajille! Ja hyvää uutta vuotta 2012! 

Mitä muuten ajattelit tehdä uutena vuotena?

Kiti Poikonen

Nefertiti
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Vanhan vitsin mukaan Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry on 
vanhojen kuraattorien kahvittelukerho. On se ehkä jotain 

muutakin. Omien sanojensa mukaan ainakin osakuntien yhteis-
työelin ja edunvalvoja, joka koordinoi yhteisosakuntalaisia ta-
pahtumia. Jälkimmäisestä tuttuja ovat ehkä vaikka osakunta-
suunnistus ja aktiivipäivälliset, kun taas edellisestä mainittakoon 
päättäminen opiskelijakorttien osakuntatarrojen väristä ja osakun-
tien yhteisien mainosmateriaalien tuottaminen. Lisäksi fuksiparko-
ja sekoittamassa on olemassa erikseen vielä poliittinen Osakun-
talainen Unioni, jonka selittäminen vaatisi toisen Puukellojutun.   

Lähdin itse kaventamaan epätietoisuuttani kesäkuussa pide-
tylle osakuntaristeilylle Tukholmaan. Osakuntaristeilystä oli 

jo kesällä reportaasi Helsingin Sanomissa, mutta koska HS:n re-
feroiminen on ennenkin ollut Puukellossa muodikasta, jatkan sa-
maa linjaa ... (lukijat voivat lisätä tähän sen tekstinpötkön Torvi-
sen & Poikosen keskinäisestä nokittelusta Puukellosta 2/2011). 

Laiva oli lastattu osakuntalaisilla

Tässä vaiheessa oli vielä hyvä ottaa muuttumisleikin 
“ennen”-kuvia …

Kolmossivun apuemäntä
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Risteily alkoi perjantaina 10.6. kokoontumisella trooppises-
sa Suomen kesäsäässä Viikinki-linjan satamaan. Hyttien-

jaon, päivällisen ja muun sen sellaisen palloilun jälkeen iltaoh-
jelma siirtyi univormuteemaiseksi. Mukana oli muun muassa 
lemmenlaivan kapteeni, itäsaksalainen sotilas, useitakin poliise-
ja sekä possu, kamikaze-hoitsu ja afro-jeesus. Illan aikana saim-
me seuraksemme nyt HS:n toimittaja-paran, joka oli lähetetty ot-
tamaan selvää mitä ruotsinlaivoilla tapahtuu nykyisin. Juttuun 
sai ainakin aineksia muustakin kuin keski-ikäisten karaokesta. 

Osakuntalaiset ovat tunnettuja korkeasta 
tyylitajustaan.

Koska järjestäjänä oli OYV ja risteily osui keskelle monien loma- 
ja kesätyökautta, oli mielenkiintoista seurata osallistujajoukkoa. 

Väkeä oli yhteensä 27 henkeä ja eri osakuntia oli edustettuina kahdek-
san. Suurin osa edusti hieman varttuneempaa osakuntasukupolvea, 
mutta huomattavaa kuitenkin on, että mukana oli peräti kolme fuksia. 

”Mukana oli jälleen ystä-
vämme HS:n toimittaja.”
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Sitseiltä puuttui laulunjohtajan 
miekka, joten tyydyimme lusik-
kaan. 

Jostain syystä nilkkatulehdus iski isänmaantoivoihin aa-
miasella. Epäilimme että meille oli syötetty kurkkuja/luo-

muituja/mitä-ne-nyt-olivatkaan. Väittipä joku myös kuulleen-
sa illalla espanjalaista musiikkia… Toisen teorian mukaan 
osakuntalaisten luontaisesti empaattinen luonne sai maailmantus-
kan konvergoitumaan toisiin hieman enemmän, jolloin tuli aika pal-
voa buffet-aamiaiasen appelsiini-passionhedelmä-guova -mehua.
Merenkäynnistä huolimatta lähdimme parantamaan ruotsalais-
ten maailmaa. Hurjimmat tyytyivät satamabaariin, mutta osa päätti 
jatkaa etnografisen museon suurestimainostettuun Voodoo-näyt-
telyyn. Meille vakuutettiin, että esineistä on poistettu taiat ennen 
esillepanoa. Ehkä se piti paikkansa kun kenestäkään ei tullut zom-
bia. Ainakaan ihan heti. Toisaalta tarkoituksena oli esitellä Voodoo-
ta osana haitilaista kulttuuria ilman viihdemaailman stereotypioita 
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Kiitokseksi suhteellisen va-
kaasti edenneestä merimatkas-
ta päätimme kuitenkin laulaa 
serenadin komentosillalle. Se 
vaikutti melko pimeältä, mutta 
autopilotti varmasti arvosti "Al-
batrossiamme". Mukana oli jäl-
leen ystävämme HS:n toimittaja.

Risteilyemäntä Anu harjoittelee 
Titanic-tuuletuksia yläkannen tuu-
likoneella. 

Legendat kertovat, että edellisen osakuntaristeilyn järjesti Osakunta-
lainen Unioni Silja-linjalla vuonna miekka ja risti. Lopputuloksena oli 
porttikielto, mutta onneksi järjestöistä ja laivalinjoista saa monenlai-
sia kombinaatioita. Tällä kertaa vältyimme sellaiselta. Kiitokset ristei-
lyemännille järjestelyistä ja muille matkalaisille loistavasta seurasta.  

Osakuntaseurassa ei tietysti voi viettää viikonloppua ilman sitsejä. Sit-
sit vedettiin tällä kertaa laivan buffetravintolassa ja ”sitsielementtejä 
toteutettiin henkilökunnan sallimissa rajoissa”. Osakuntanauhat olivat 
päällä ja lauluakin tuli, mutta ruoka luonnollisesti kalpeni osakunnan 
emäntien tuotoksien tarjoiluille. Emme laulaneet laivaemännistölle.
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Teetauko

Pidän teestä. Suomessa olen siten juomavähemmistössä, vaik-
ka sitä ei uskoisi kirjakaupan hyllyjen äärellä. Teestä on viime vuo-
sina julkaistu useita uusia teoksia. Ne kaikki alkavat perehdytyksel-
lä teenjuonnin alkeisiin, etenevät koko toiminnan estetisoimiseen ja 
päätyvät lopuksi hieman hienostelemaan kirjoittajan omilla mielty-
myksillä. Onhan teen juominen sentään aika erilaista tässä maassa. 

Ei teen kuitenkaan tarvitsisi olla erikoista. Jokainen juo mistä laa-
dusta pitää ja valmistaa teensä siten kuin haluaa. Vinkkejä asian tii-
moilta voi aina vaihtaa, mutta tuskin teen juominen on viisauden tai 
sivistyneisyyden merkki. Kofeiinipitoisesta nautintoaineestahan on 
kyse. Enkä usko, että usein mainostetuilla terveyshyödyilläkään on 
näkyvää vaikutusta ihmisen elämässä. Se on vain mainospuhetta 
(tai pahempaa, mainostutkimusta) ja ihminen joka juo teetä terveys-
vaikutusten vuoksi joko valehtelee, pätee tai on pahasti hakoteillä.

8

Janne Kangaskesti
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Teen valtti on valikoima. En osaisi juoda 
vuodesta toiseen sitä samaa, jokapäiväis-
tä vaaleapaahtoista kahvia. Vaihtelua pi-
tää olla ja teehyllyltä sitä löytyy. Näin on 
varsinkin Helsingissä, mistä löytyy usei-
ta pieniä puoteja joiden hyllyvalikoima on 
aluksi mykistävä. Théhuone (Eerikinka-
tu 10) ja Demmers Teehaus (Annankatu 
13) ovat parhaat esimerkit. Molemmissa 
on mahdollisuus istahtaa juomaan pieni 
kannullinen kokeilumielessä valittua tee-
tä, mikä on yleensä parempi vaihtoehto 
kuin kahvilassa piipahtaminen. Valitetta-
vasti tila on molemmissa herkästi kortilla, 
kaupoissa kun ei kovin suurta kahvilatoi-
mintaa voi jo määräysten vuoksi pyörittää.

8

Toisaalta tahdon minäkin hieman nirsoilla. Teevalikoima ravintolois-
sa, kahviloissa ja erilaisissa tilaisuuksissa on usein ankea. Niin pal-
jon kuin aiheesta onkin nirsoiltu ja nipotettu vuosien mittaan! Häm-
mentävää. Melkein jo mietin, että pelkällä itsekseen valittamisella 
ei saakaan mitään aikaan. Joka tapauksessa pussiteetä vastaan 
minulla ei ole mitään. Sitä en vain ymmärrä, miksi ihmeessä se on 
yleensä Liptonin Yellow Labelia? Paitsi että Yellow Label on pahaa, 

”Sitä en vain ymmärrä, miksi ih-
meessä se on yleensä Liptonin 
Yellow Labelia? Paitsi että Yellow 

Label on pahaa, sitä on kaikkialla.”
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Ehkä teestä on mahdotonta kertoilla enemmän sortumatta hienosteluun 
tai nirsoiluun. Onhan kyseessä ylellisyystuote. En tarvitse teetä elääk-
seni, mutta kuppi darjeelingia parantaa aavistuksen päivää kuin päivää. 
Tee on arjen ylellisyyttä, jonka äärellä voin hetken keskittyä ja rentoutua. 
Tuskin vastaavaan ehdottomasti teetä tarvitsen, samaan kai pääsee 
opettelemalla vaikka joogaamaan, tai mille toiminnalle sopivan merki-
tyksen elämässään nyt sattuukaan antamaan. Tällaisen tavan kuitenkin 
joskus omaksuin, ja se toimii, joten taidanpa keittää uuden kannullisen.

sitä on kaikkialla. Halvallahan sitä toki saa, mutta onko tuo perus-
telu: kahviakin saa halvemmalla, kun siihen sekoittaa paahdettua 
horsmanjuurta, kaarnaa tai jotain muuta epämääräistä korviketta. 
Näin ei silti tehdä paitsi joillakin Pohjois-Suomen ketjuhuoltoasemilla.

10

”Tee on arjen ylellisyyttä, 
jonka äärellä voin hetken 
keskittyä ja rentoutua.” 
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Hallo aus Berlin!

On perjantai-ilta, istun kahvila 
Bilderbuchissa Akazienstras-
sella, Berliinissä. Kotonani mi-
nulla ei vielä ole internetyhteyt-
tä käytettävissä, joten piti lähteä 
ulkoiluttamaan tietokonetta.
Rooibosteeni saapui juuri. (Ne, 
jotka tuntevat minut hyvin, tietävät, että olen hulluna nimenomaan 
rooibosteehen. Voisin juoda sitä litroittain.) Se on suloisessa pik-
kukannussa. Tarjottimella on lisäksi pieni kippo sokeria ja pikku-
ruinen kannu maitoa. Täällä voisin viettää kaiken ajan kahviloissa!

Muutin tänään Friedrichshainista Schönebergiin – siis idästä län-
teen. On ollut jännää huomata, miten ihmisiä edelleen puhuttaa 
Berliinin muuri. Puhutaan idän ja lännen eroista, ja siitä, kumpi on-
kaan parempi puoli asua. Kaikilla on asiasta mielipide.  Yksi vaihta-
rikaverini sanoi, että lännessähän ei ole mitään nähtävää, kun taas 
jotkin satunnaiset paikalliset tuttavuudet ovat ilmoittaneet suu-
reen ääneen, että parhaat klubit ja menomestat löytyvät lännestä.
Parhaiten asian saa kuitenkin selville kokemalla itse. 
Minä rakastuin suoraa päätä Friedrichshainiin, siis itään. 
Asuin kolme kuukautta kaupunginosassa, jonka voisi luo-
kitella hipsterimäiseksi, ja aloin jo ajatella, että eihän län-
si-Berliinistä ole mihinkään. Sitten pistäydyin pariin ottee-
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Veera Hatakka
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seen Schönebergissä Akazienstrassen tuntumassa ja rakastuin 
– jos mahdollista – vielä enemmän. Ja nyt asun aivan um die Ecke!

Olen siis Berliinissä vaihto-opiskelemassa. Opiskelen täällä saksalaista 
kirjallisuutta (Deutsche Literatur) ja historiallista kielitiedettä (Historische 
Sprachwissenschaft) kahden lukukauden ajan. Nyt on meneillään talvilu-
kukausi, jonka luennot jatkuvat helmikuun puolivälin yli ja sitten huhtikuun 
puolivälissä alkaa kesälukukausi, joka kestää melkein heinäkuun lop-
puun. Kuka typerä ihminen on keksinyt tällaisen lukukausijärjestelmän? 
Opiskelu on kuitenkin ollut yllättävän mutkatonta ottaen huomioon, 
että opiskelukieli on saksa, mikä tietysti on ihan loogista. Saksankie-
lentaitoni ei kuitenkaan koskaan ole ollut kovin kehuttava. Muuten-
kaan en ole ollut kovin luottavainen kielitaitoni suhteen: vuosi sitten 
en uskonut pärjääväni edes englannilla jokapäiväisissä tilanteissa. 
Me suomalaiset taidetaan olla aika ujoja puhumaan vieraita kie-
liä. Tai niin minulle on moni muunmaalainen täällä osannut kertoa.

Opiskelun lisäksi on tullut käveltyä hurjasti. Tänne tullessani päätin, 
että aion tutustua kaupunkiin kävelemällä – ja sen olen myös tehnyt!
Kaupunki alkaa olla melko tuttu, vaikka ensimmäisinä päivinä tuntui, ettei 
kolmessakaan tunnissa vielä oikein nähnyt muuta kuin U-bahnhofeja.
No tähän mennessä on ehkä tullut nähtyä vähän muutakin: muuta-
mia museoita, paljon nättejä taloja, suuria puistoja, keltaisia syksyn 
lehtiä, paljon olutta, muurin rippeitä ja vaikka mitä kaikkea muuta.

Nyt on kuitenkin hyvä väli jäädä odottelemaan joulua, kos-
ka tällä viikolla katukuvaan on ilmestynyt paljon jouluva-
loja ja paikalliset joulumarkkinat ovat availleet oviaan.
Joten eipä muuta kuin Frohe Weihnachten ja vuosijuhlilla nähdään!

Liebe Grüsse,
laulunjohtajanne Veera

”Me suomalaiset taide-
taan olla aika ujoja pu-

humaan vieraita kieliä.”
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Uusi sielu

Nimi: Kaisa Kortelainen 
Ikä: 19 
Mistä kunnasta olet kotoisin? Nurmek-
sesta. 
Milloin kirjoitit ylioppilaaksi? 2011. 
Mitä opiskelet nyt? Huilunsoittoa 
Sibelius-Akatemiassa. 
Mitä harrastat? Ai saakos klasarimuusi-
koilla olla elämääkin? No, kirjat, elokuvat, 
teatteri ja muut taiteenlajit on ihan ok. 
Missä asut nyt? Vallilassa
Mitä teet osakunnassa? Sain juuri kult-
tuurisihteerin viran, joten hoidan sitä siis 
ensi keväästä eteenpäin. 

Miksi tulit osakuntaan?
Kuulin serkultani osakuntalaisilla olevan 
parhaat bileet, sain asunnon ja... siitä se 
sitten lähti. 

Ensimmäiset muistot osakunnasta?
Mietteeni fuksisitseillä:  Kyllähän minua jo 
varoiteltiin etukäteen railakkaista juhlista,  
mutta... ihan tällaista en osannut odottaa. 

Viestiä vanhoille sieluille?
Kaikki kunnia veteraaneille. 

Vallila vai Patola?
Vallila. Täällä on kuitenkin Makuunin 
edessä ilmeisesti paikallisen gangstajengin 
tagi, jossa lukee selvällä suomen kielellä 
"kakkapökäle". 

Presidentinvaali?
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen... 

Mitä kirjoitit Joulupukille?
En vielä mitään. Ajattelin soittaa tänä vuon-
na suoraan Joulupukin kuumalle linjalle. 

Ketä haastatella seuraavaksi?
No totta kai jotakuta komeaa fuksiherraa. 
Jätetään kohteen tarkempi valitseminen 
toimittajan haltuun, hehheh...

Outi Tiainen
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Vanha pieru

14

nimi: Sauli Kähkönen 
syntymäpaikka: Kitee 
yo-kirjoitusvuosi: 2006 
pääaine: Tv- ja radiotyö 
harrastukset: Jooga ja muu 
liikunta 
nykyinen asuinpaikka: Val-
lila 
osakunta-aktiivisuus: toimi-
nut ainakin tiedotussihteerinä 
ja vuosijuhlamestarina 

Miksi tulit osakuntaan? 
Tulin kämpän takia vuonna 2008. 

Ensimmäiset muistot osakunnasta? 
Eka muisto on kun menin jännittyneenä kirjautumaan 
matrikkeliin ja Riina Parviainen otti miut vastaan Lii-
sankadulla. 

Viestiä uusille sieluille? 
Kannattaa käydä juhlissa. Suosittelen erityisesti Vuo-
sijuhlia, Praasniekkoja ja tietenkin Sarvijuhlaa, joka 
monesti menee ihan hulluksi loppuvaiheilla :D 

Vallila vai Patola? 
Vallila tietysti!!! 

Presidentinvaalit? 
Vaalit on tulossa. 

Mitä kirjoitit Joulupukille / toivot lahjaksi? 
Ei miun tarvii kirjottaa sille, oon nimittäin ite tonttu. 

Ketä haastatella seuraavaksi? 
Janne Kangaskestiä
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"Tshekki tunnetaan maailmalla oluesta, jääkiekos-
ta, Franz Kafkasta sekä supermalleista."

- Lonely Planet Keski-Eurooppa

Böömin historiallinen maakun-
ta kattaa noin kaksi kolmas-
osaa Tshekin pinta-alasta.

KUULUISIA KAUPUNKEJA
Praha
Tshekin pääkaupunki, Böömiläisen kult-
tuurin kehto sekä maan suurin turistiry-
sä. Kaarlen yliopisto, astronominen kello, 
Pyhän Vituksen katedraali, halpa pie-
noiskopio Eiffelin tornista, jne., o.s.v., etc.

Oikealla: Plzeň
Alla:Näkymä Kaarlen sillalta au-
ringonlaskun aikaan

Plzeň 
Virkeä opiskelijakaupunki, joka tunnetaan parhaiten 
janojuoma pilsnerin alkulähteenä. Pilsner Urquellin 
panimon, panimon ravintolan sekä panimomuseon 
lisäksi kaupungista löytyvät myös upea vanha kau-
punki sekä maailman kolmanneksi suurin synagooga.

15

Joonas Vaittinen
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Alla:Karlovy Vary (saks. Karlsbad)
Venäläisturistien suosima kuumien lähteit-
ten kylpyläkaupunki. Tunnetaan myös ”13. 
läh-teeksi” kutsutun terveysvaikutteisen 
yrttijuoma Becherovkan kotikaupunkina.

Alla:Český Krumlov
Vanha kaupunki on UNES-
COn maailmanperintökoh-
de. Paikan päällä kuulee 
enemmän saksaa kuin 
tshekkiä, koska turismi.

Etiketistä tuttu: Pilsner Urquellin 
panimon portti

16
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České Budějovice (engl. Bud-
weis)
Tunnetaan parhaiten aidon 
ja alkuperäisen Budweiserin 
synnyinsijana. Ai niin, ja on-
han täälläkin ihan vierailemi-
sen arvoinen vanha kaupunki.

Tshekkiläinen ruoka- ja juomakulttuuri
Tarkkaavaisempi lukija on varmaan 
jo huomannutkin, että olutkulttuu-
ri on tshekkiläisille tärkeä osa kansallista 
identiteettiä. Panimoiden keskinäisestä so-
pimuksesta kotimaisen oluen hinta pidetään 
matalana, jotta kukoistava olutkulttuuri säi-
lyisi jatkossakin osana tshekkiläistä arkea.

Tyypillisin tshekkiateria: possua, 
hapankaalia ja perunahöystettä 
nimeltä "knedlík"

Myös tshekkiläinen ravintolakult-
tuuri on olutvetoista. Pubeja löy-
tyy suunnilleen joka kau-pungin 
lähes jokaisesta kulmasta. Val-
taosa näistä on päättänyt tarjota 
myös ruokaa, jottei-vät asiakkaat 
nälissään kaikkoaisi toisaalle. Sa-
puska on keskieurooppalaista, 
eli paljolti possua, kanaa, hapan-
kaalia, sipulia, potaatteja kaikis-
sa muodoissa sekä kastiketta.

”Paikalliseen tapaan myös juustosui-
kaleita saatetaan asiakkaalta kysele-

mättä lisätä melkein mihin tahansa an-
nokseen - aina sipulikeitosta lähtien.”
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Allekirjoittaneen rappiokommuunismiasuntola. 
Edullinen vuokra, ja alakerrasta löytyy opiske-
lijakuppila. Sisätiloista ei ole mahdollista ottaa 
julkaisukelpoista kuvaa.

Opiskelijaelämä
Prahan korkeakoulut ovat kansainvälisesti varsin arvostettuja. Prahas-
ta löytyykin melkein yhtä paljon slovakialaisia kuin tshekkiläisiä opiskeli-
joita, ja myös venäläisiä pyörii maise-missa varsin runsaasti. Slovakian 
kieli on pikemminkin tshekin itäinen murre; puola ja venäjä ovat jokseen-
kin samalla etäisyydellä tshekistä kuin suomen ja viron kielet toisistaan.

Tuhansien opiskelijoiden miljoona-
kaupungista löytyy aivan taatusti 
jokaiselle jotakin, eikä yhtenäkään 
iltana tarvitse jäädä kotiin tai asunto-
laan murjottamaan, ellei siltä tunnu. 
Elin-kustannukset ovat Suomeen 
verrattuna naurettavan edulli-
set (vuokra asuntolassa n. 100e/
kk, ravintola-ateria + olut n.5-7e).

Mikään viherpiipertäjien unelmavaltio tämä ei ole: kaikkein ylei-
sin kasvisruoka on annos paneroituja, uppopaistettuja juuston-
paloja. Joskus juuston täytteenä saattaa olla myös pieniä paloja 
pekonia tai kinkkua, mutta sitä ei ilmeisesti lasketa. Paikalliseen ta-
paan myös juustosuikaleita saatetaan asiakkaalta kyselemättä li-
sätä melkein mihin tahansa annokseen - aina sipulikeitosta lähtien.
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Juuret siellä täällä 

Mitä jos ei todellakaan osaa määrittää ”mistä on kotoisin”? Itse kuu-
lun tähän joukkoon, johon nyky-Suomessa varmasti riittää väkeä. 

Omat vanhempani ovat Lapista, samoin kuin äidin koko suku, ja isäni 
suku on Pohjois-Pohjanmaan tasaisemmalta puolelta. Itse synnyin Kuo-
piossa ja asustelin miltei kaksikymmentä vuotta Kallaveden välittömäs-
sä vaikutuspiirissä, mutta en silti koskaan ole pitänyt itseäni savolaisena 
– eivätkä toisaalta pitäneet paikalliset kaverinikaan. Yhtälailla vieraana 
minulle näyttäytyy myös peräpohjalaisuus, sukutaustasta huolimatta. 

”Omat vanhempani ovat 
Lapista, samoin kuin äi-

din koko suku, ja isäni suku 
on Pohjois-Pohjanmaan 
tasaisemmalta puolelta.”

Karjalaisten kotikulma Kallaveden äärellä. 

Janne Kangaskesti



20 21

Ihmiset vaikuttavat vahvistavan maakuntaidentiteettejä erityises-
ti mielikuvilla, jotka palautuvat nostalgi-seen menneisyyteen. Siis 

siihen aikaan kun kaikki oli mustavalkoista, maisterit kirmasivat ke-
dolla ylioppilaslakki päässä ja perhoshaavi kädessä ja maanteillä 
kierteli Tauno Palon näköisiä kulkureita. Toisaalta paikallisidentiteetti 
yhdistetään myös usein tiettyihin luonteenpiirteisiin, jolloin jokainen 
lupsakka tai kiero savolainen vahvistaa mielikuvaa savolaisuudes-
ta ja Eija Vilppaan julkiset esiintymiset kuvaa karjalaisuudesta. Mie-
likuvaa ei uhkaa se, että ne loput kolmekymmentä paikallista sa-
massa huoneessa eivät tähän ennalta määrättyyn rooliin sovikaan. 

Itse päätin, etten ole Lapista enkä oikein savolainenkaan, joten olen 
sitten karjalainen – ainakin näin osa-kuntapiireissä. Ihminen kuuluu 

mielestäni lopulta siihen yhteisöön, jossa tuntee olonsa kotoisaksi. Näin 
on laitani osakunnalla ja se lyhyt aika, minkä ennen Helsinkiin muuttoa 
Joensuussa asuin, kului myös rattoisissa merkeissä. Siellä kun asuin 
ensimmäistä kertaa omillani, omasta valinnastani ja ehdin jo kotiutuakin 
hyvin. Minkäänlaista suurta tarinaa en ehkä juuristani saa muodostetuk-
si, mutta eipä minun toisaalta tarvitsekaan. Paikallisidentiteettien mer-
kitys on nykyään kovin vähäinen ihmisten määrittäessä itsensä toisen-
laisten asioiden kautta. Silti se vähä jäljellä oleva tuo aina silloin tällöin 
ilmetessään elämään mukavaa vaihtelua tutuissa raameissa. Miksipä 
ei siis välillä juhlisi praasniekkoja, laulaisi Pohjois-Karjalasta ja verkkari-
housuista, tai ihmettelisi länsisuomalaisten otaksuttuja omituisuuksia? 

On asioita, jotka helposti muuttuvat sitä epävarmemmiksi, mitä 
enemmän niitä pohtii. Alueeseen liittyvät identiteetit ovat yksi esi-

merkki. On toki helppo sanoa olevansa karjalainen, jos on syntynyt ja 
asunut pit-kään vaikkapa Kesälahdella, koko suku on sieltä kotoisin ja 
murrekin on puraissut pitävästi. Karjalaisuutta ilmiönä on sen sijaan 
vaikeampi määrittää, etenkin siten, että saa luettua itsensä sen piiriin.
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VIRKAILIJAT 2012

Vaalikokouksessa 24.11.2011 valittiin uusia virkai-
lijoita Osakunnan virkoihin. Seuraavalle aukea-
malle on listattu tähän mennessä valitut virkailijat
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kuraattori: Antti Saarelainen

varakuraattori: Emmi Torikka

toiminnanohjaaja: Outi Tiainen

taloudenhoitaja: Piia Pekonen

sihteeri: Martta Huttu

tiedotussihteeri: Anna Eronen

nettivastaava: Olli Salminen

fuksimajurit: Karti Parviainen ja Heidi Pikkarainen

laulunjohtaja: Veera Hatakka

kulttuurisihteeri: Kaisa Kortelainen

ekskursiomestarit: Riina Parviainen ja Taru Nousiainen

liikunnanohjaaja: Heikki Karvinen

valokuvaaja: Juho Eskelinen

arkiston- ja kirjastonhoitaja: Janne Kangaskesti

puukellon päätoimittaja: Riina Parviainen

puukellon toimitussihteeri: Heikki Karvinen
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apuisännät:
  Niklas Junell
  Katja Orpana
  Mark Müller
  Niko Tuhkanen
  Ilja Ratilainen
  Tuomas Puumalainen
  Miikka Alastalo
  Jenni Sistonen
  Olli Salminen apuemännät:

  Tiina Kontkanen
  Heidi Pikkarainen
  Katri Parviainen
  Aino Kurki (syksy)
  Tytti Kokko (syksy)
  Elina Inkilä
  Laura Kallinen
  Antti Räty
  Maija Sippo (kevät)
  Janiina Knuutinen (syksy)
  Eeva Tapanen
  Tiina Vaittinen
  Hanna Ahtonen
  Martta Huttu
  Taru Nousiainen (syksy)
  Hinni Vo 
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paikat osakuntaneuvostossa:
  Piia Pekonen
  Antti Räty
  Juho Eskelinen
  Jussi Litja
  Niklas Junell
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Karjalainen Osakunta juhlii!

Vuosijuhlat 25.2.2012 Ravintola Kaisaniemessä

Tervetuloa mukaan!


