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- Nassim Nicholas Taleb
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Lopulta jäljellä on mekanismi, joka edistää vain omaa ylläpitoaan.”
- Filosofian professori Sara Heinämaa,
Helsingin Sanomat 28.7.2016
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Pääkirjoitus
Lukukausi on taas aluillaan. Yliopistojen piirissä järjestettävän tutkimuksen
ja opetuksen näkymät ovat yhä huonommat maamme poliittisen johdon
kuristusotteessa. Yhteiskunnan asenneilmastossa tiedon halveksunta vahvistuu ja sivistystä vähätellään ja vääristellään (tai ainakin näin nämä asiat
koetaan). Nyt opiskelunsa aloittavat
astuvat epävarmojen aikojen näyttämölle. Vaan vaikeistakin ajoista voi
selvitä. Koville arvoille, välinpitämättömyydelle ja nurkkakuntaisuudelle ei
tule antaa myöten.

en karjalaisten ylioppilaiden toveriyhdyskuntana luoda heille mahdollisuus
jalostavaan toverielämään ja keskinäiseen avunantoon”. Vuodet virtana
valuvat, mutta merkitys noiden sanojen taustalla pysyy samana. Osakunta
on olemassa opiskelijoille – opiskelijoina.
Ei ole olemassa mitään toimintaan
osallistuvista ihmisistä irrallista tahoa, joka olisi osakunta, eikä osakunnan tarkoitus ole jotain mihin he eivät
voi vaikuttaa. Siis osallistu, opiskelija,
ja nauti yhteistyön tuloksista. Samalla opit jotain, mitä ei mitata “nopissa”
eikä voi putkitutkinnolla saavuttaa.

Osakunta aloittaa lukuvuotensa vakaammissa oloissa, tarjoten opiskelijoille sen tutun “olohuoneen,” johon
paeta toviksi opiskelun ja tulevaisuuden epävarmuuksilta ja josta käsin rakentaa huomista. Ihminen tarvitsee
pientä yhteisöä ympärilleen. Osakunnan sääntökirjanen vuodelta 1966 toteaa asian osuvasti, joskin ehkä juhlallisempaan sävyyn kuin mihin nykyään
on totuttu: “Karjalaisen Osakunnan
tarkoituksena on jäseninään olevi-

Janne Kangaskesti
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Q
sä määrin kaikkein karjalaisimmasta
huolenaiheesta eli pelosta että ruoka
loppuu juhlissa kesken, joten nälässä
ei juhlavieraan tarvitse olla. Todennäköisempää on joutua vielä jatkoillakin
väistelemään emännistön yrityksiä
tarjoilla vielä ihan vähän lisää piirakoita ja sienisalaattia, ihan vähän vaan
oikeasti, ottaisit nyt! Ja mikäpä siinä
on ihmisen olla, itse piirakkatalkoissa
leipomiaan syömässä.

Opiskelijan uusi vuosi eli syyslukukauden alku on täällä taas. Näin hiljalleen
opiskelijaelämästä poispäin siirtyvänä
on lohdullista, että samat vanhat kunnon osakuntatapahtumat tulevat tänäkin syksynä vastaan, vaikka lukukausi
ei enää omalla kohdalla tuo mukanaan
uusia kursseja eikä edes tenttejä.
Erityisesti odotan joka syksy kahta
asiaa: Sarvijuhlia ja praasniekkoja.
Sarvijuhlat ovat jokavuotisista tapahtumista omalla laillaan erikoisin tilaisuus; vain savolaiset ja karjalaiset
yhteen tilaan ahdettuina, juhlimassa
kokonaisen illan, yön ja joskus jopa
aamunkin yhden ainokaisen juomaastian väliaikaista siirtymistä toisen
osapuolen haltuun. Ollapa vielä nykymaailmassakin balladiperinne voimissaan, näistä juhlista olisi vuosien varrelta raapustettu laulu jos toinenkin.

Vaikka opinnot joskus toivottavasti
ovat ohi, eikä syksy enää sen jälkeen
ole koulunpenkille paluun aikaa, luulen että syksy silti pysyy vielä vuosikausia osakunnalle paluun aikana.
Joskus, ennen kuin tiesin paremmasta, odotin tähän aikaan vuodesta syyslomaa. Nykyisin odotan osakuntasyksyä.

Praasniekat taas ovat pienituloisen
opiskelijan unelma, missä pienellä
rahalla – ja fuksina ilmaiseksi – pääsee karjalaisen pitopöydän ääreen.
Emännistö kärsii joka vuosi riittäväs-

Outi Tiainen
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Teksti: Satu Tahvanainen

Osakuntalaisten omista
opinnoista
-Materiaalia suomen oppimiseenMitä olen eniten pohtinut omalla alallani juuri nyt? Tähän kysymykseen
on helppoa vastata. Suomen kielen
opintojen alkuvaiheessa pohdin, että
olisipa mielenkiintoista päästä jonain
päivänä tekemään oppimateriaalia
suomen kielen opiskelijoille. No, vähän hassua mutta totta – haaveeni on
todellakin toteutumassa.

äidinkielenään käyttäville yläkoululaisille tai lukijoille, joiden on vaikeaa
tarttua Aleksis Kiven luomaan kansallisromaaniin, jonka kieli on vanhahtavaa ja paikoin vaikeaa.
Työmme julkaistaan tänä syksynä. En
malta odottaa, että joku oppilas tuolla
jossain lukee Seitsemän veljestä -selkokirjaa käyttäen apunaan meidän
luomaamme oppimateriaalia. Vastaavaa materiaalia ei S2-alalla ole vielä
ollut olemassa, joten työmme tulee
todella tarpeeseen. Olemme Rosan ja
Hannan kanssa kehitelleet oppimateriaalia pitkin kevättä. Kaisa-talon
ryhmätyötilat sekä yliopiston kahvilat
ovat olleet kovassa käytössä, Unicafen
kahvia ja teetä on tullut litkittyä litratolkulla ja kauppojen karkkihyllyt ovat
tyhjentyneet. Myös nauru on raikunut, kun olemme huomanneet kerta
toisensa jälkeen uskomattoman hölmöjä kirjoitusvirheitä. Ehkä pariin otteeseen hermotkin ovat olleet kireällä.
Silloin pitää vain ajatella haavekuvaa,
jossa toisessa kädessä on uunituore
oppimateriaali ja toisessa kädessä lasi
kuohuvaa.

Opettajan pedagogisten opintojen
innoittamana minä ja kaksi opiskelutoveriani, Rosa Ahlstedt ja Hanna
Kolli, rupesimme kehittelemään ideaa pedagogisesta tuotteesta. Pitkien
pohdintojen, sähköpostiviestittelyjen
ja kustantamovierailujen jälkeen päädyimme tekemään oppimateriaalin
Helvi Ollikaisen ja Pertti Rajalan selkokielelle mukauttaman Seitsemän
veljestä -selkokirjan kylkeen. Tulevan
Seitsemän veljestä -oppimateriaalin
tärkein tavoite on innostaa oppijoita, joiden äidinkielenä on jokin muu
kuin suomi, lukemaan suomenkielistä
kaunokirjallisuutta ja tutustuttaa tätä
kautta suomen kieleen ja kulttuuriin.
Mikä suomalainen kaunokirjallinen
teos opettaisikaan paremmin kielemme rikkautta, kulttuurihistoriaa ja
suomalaisuutta kuin yksi aikamme
suurimmista merkkiteoksista, Seitsemän veljestä?
Tavoitteiden toteuttamiseksi oppimateriaalissa on niin sanastotehtäviä
kuin teoksen juonta kuljettavia tehtäviä. Oppimateriaaliin on myös laadittu historiallisia käsitteitä ja tapoja selventävät kuvat ja tietolaatikot. Vaikka
oppimateriaalin ensisijainen kohderyhmä on S2-oppijat, sopii tämä pedagoginen tuote loistavasti myös suomea
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Teksti: Tatu Räsänen

-Taloustieteen maisteriopinnot
Helsingin yliopistossaSaanen valottaa hieman tämänhetkisiä opintojani. Opiskelen pääaineenani taloustiedettä Helsingin yliopiston
valtiotieteellisessä
tiedekunnassa.
Opintoni ovat monella tavalla käännekohdassaan
kandidaattivaiheen
päättymisen myötä. Tarkkaan ottaen
kandidaattitutkinnostani puuttuu vielä yksi kurssi, mutta pääasiassa keskittymiseni on nyt tänä syksynä vauhdilla
alkaneissa maisterivaiheen opinnoissani.

kandidaattivaiheen kurssien vaikeustasosta maisterivaiheen syventäviin
kursseihin on ajoittain merkittävä ja
saattaa välillä aiheuttaa opiskelijalle
koulukirjojen ääressä harmaita hiuksia. Kuitenkin samalla opiskelumotivaatio lähtee taas hiljalleen nousuun,
kun opintojen hyödyt työelämää varten alkavat opintojen lähestyessä loppuaan hahmottua.
Maisterivaiheen alkamisen myötä tunnistan myös usealta opiskelijatutulta
aiemmin kuullun ikuisuuspohdinnan
pro gradu -tutkielma-aiheen valinnassa. Valinnan aika lähenee väistämättä,
vaikkei kandidaattitutkielman kirjoittamisestakaan ole ehtinyt vierähtää
kuin tovi. Onneksi aikaa valintaan kuitenkin vielä on ja olen luottavainen,
että löydän lopulta hyvän aiheen.

Taloustieteessä maisterivaihe aloitetaan tyypillisesti opintojen ensimmäisenä vuonna suoritettavilla
syventävillä mikrotalousteorian, makrotalousteorian ja ekonometrian kursseilla, jotka ovat kukin kaksiosaisia
laajoja kokonaisuuksia. Aiemmin ne
olivat jokainen kaksi periodia kestäviä 12 opintopisteen laajuisia kursseja. Nykyisin kurssit on jaettu kahteen
osaan omiksi 6 opintopisteen kursseikseen. Kurssit ovat aihepiiriltään
laajoja ja hyvin matemaattisia. Kynnys

Ainakin vielä kandidaattitutkielmassani makrotaloustiede vei mennessään,
kun keskityin kirjallisuuskatsauksena
tutkimaan julkisen velan pitkän ajan
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kestävyyttä Suomessa. Aihe oli pinnalla julkisessa keskustelussa jo tuolloin
ja on noussut yhä vahvemmin esille
etenkin nyt jokasyksyisen valtion budjettiriihen myötä. Aihe voisi olla mielenkiintoinen jatkettavaksi myös pro
gradu -tutkielmassa, mutta toisaalta
saatan ehkä silti kallistua muihin aiheisiin. Tällä hetkellä mieltäni kalvaa
etenkin globaalina aiheena maailmanmarkkinoiden hidastuminen, mutta
toisaalta kotimainen kysymys nopeampaan talouskasvuun pääsyn sietämättömästä vaikeudesta.

aiemmin tarjoaman keskiluokkaisen
työn katoaminen on jo jättänyt kokonaiset kansanosat ympäri Eurooppaa
tyhjän päälle ja tarjonnut häkellyttävän kasvualustan katkeroitumiselle ja
näköalattomuudelle. Toisaalta korkea
koulutustaso yhdistettynä huipputeknologian kehittymiseen tänä internetmarkkinoiden aikakautena mahdollistaa parhaillaan ennenkuulumattoman
nopean kasvun yritykselle, joka onnistuu iskemään markkinarakoon oikeaan aikaan. Vaikka valoa näkyykin
tunnelin päässä, tuntuu kuin silti oltaisiin aivan alussa – matkalla keksimässä kasvu uudelleen.

Etenkin hitaaseen kasvuun juuttumisesta Suomessa muistuu mieleeni Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Matti Pohjolan
lukemisen arvoinen kirjoitus talouspolitiikasta Helsingin Sanomien Vieraskynässä keskiviikkona 17.8.2016.
Pohjolan mukaan “kansantalouden
suhteellinen etu on siirtynyt perinteisestä tehdasteollisuudesta tietointensiivisten ja korkean teknologian palveluiden tuotantoon”. Tämän myötä
Pohjola painottaa, että myös Suomen
“talouspolitiikan pitää uudistua: julkisia tutkimus- ja kehitysinvestointeja
kannattaa kasvattaa, yleisiä investointi- ja verotukia voidaan karsia, palvelualojen sääntelyä pitää purkaa ja
julkisia palveluita tulee digitoida”. Silmissäni siintää se aika, kun Suomessa
ja Euroopassa laajemminkin päästäisiin jälleen yli tämänhetkisestä tiukasta nyhjäämisestä kohti innovatiivisempaa ja kasvunnälkäistä aikaa.

Kun tarkemmin ajattelen, niin onhan
taloustieteen opinnoissani uusista elementeistä huolimatta silti paljon samaa kuin ennenkin. Tämä on edelleen
se sama oppiaine ja tieteenala, jonka
avulla saamme parhaimmillaan hyvinkin käyttökelpoista tieteellisesti perusteltua näkemystä yhteiskunnallisiin
ilmiöihin ja jonka silloin jo aikoinaan
yliopistoon opiskelemaan hakiessa
koin hyvänä urasuuntana.

Yhtälö on kaikkea muuta kuin helppo.
Kasvua Suomessa ja koko Euroopassa
jarruttaa yhtäältä niin pienenevä työikäisten osuus väestöstä kuin Aasian
vahvojen talouksien Kiinan ja Intian
herkeämättä vuodesta toiseen kahmaisema osuus maailmantalouden
kokonaistuotannosta.
Teollisuuden
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Teksti:Kaisa Kortelainen

- Esiintyjyydestä Opiskelen maisterivaiheessa SibeliusAkatemian klassisen musiikin instrumenttiopintojen koulutusohjelmassa,
joka on aikaisemmalta nimeltään esittävän säveltaiteen koulutusohjelma.
Opintojen pääpaino on instrumentin
hallinnan kehittämisessä, joka tapahtuu harjoittelun, omalta opettajalta
saatujen neuvojen sekä yhteismusisoinnin kautta. Musiikinopiskelijoiden tähtäimessä on usein muusikon
ammatti esiintyvän taiteilijan roolissa.
Tässä vaiheessa opintoja ja uraa takanani on jo useita erilaisia konsertteja, joiden myötä olen joutunut kasvotuksin myös oman esiintyjyyteni sekä
tilanteeseen liittyvien vuorovaikutuselementtien kanssa. Sekä omia että
kollegoiden esiintymisiä tarkastellessa
huomaa, ettei kiinnostava muusikko
ole aina itsestäänselvästi karismaattinen esiintyjä – tai toisin päin.

Lavakarisman ajatellaan usein olevan
synnynnäistä – toisilla sitä on, toisilla ei. Todellisuudessa kuitenkin tilan
ja yleisön haltuunottokykyä on mahdollista kehittää samalla tavoin kuin
vaikkapa soittotaitoa. Jokainen tietää,
kuinka yleisön lavalle astumisestaan
saakka huomioiva esiintyjä pystyy tekemään konsertista kokonaan eri tavalla täyden kokemuksen. Katseen ja
eleiden kautta luotu kontakti vastaanottajaan, esiintyjän asettuminen lavalle suhteessa yleisöön ja mahdollisuuksien salliessa yleisön sijoittelu tilassa
vaikuttavat
konserttikokemukseen
ratkaisevalla tavalla.
Tällä hetkellä tämä niin sanotusti viimeisen silauksen työ, esityksen ja
esiintymisen suunnittelu, ei kuitenkaan kuulu tähän entiseen esittävän
säveltaiteen koulutusohjelmaan pakollisena minkään kurssin muodossa. Tästä johtuen konserttikulttuurin
muuttuessa ollaankin pian tilanteessa,
jossa perinteiseen konserttikäyttäytymiseen tottunut musiikinopiskelija/
muusikko on identiteettikriisin edessä pelkän taituruuden osoittautuessa
riittämättömäksi keinoksi saada yleisö
puolelleen.

Teknisen taituruuden sekä taiteen
ymmärryksen laajentamisen parissa
ponnistellessa unohtuu helposti päämäärä, jota palvelemaan kaikki edellä
mainittu työ itse asiassa muusikkona
tehdään: konsertti tai esitys, jossa harjoiteltu ohjelmisto tulee vihdoin yleisön kuultavaksi. Useimman klassisen
muusikon työ koostuu yhä edelleen
suurimmalta osin musiikin esittämisestä konserttitilanteessa. Vain harvoissa tapauksissa, kuten oopperan
orkesterimontussa, muusikot ovat
poissa yleisön näkyviltä. Vaikka musiikki onkin siis ensisijaisesti auditiivinen taidemuoto, muodostuu konsertista muusikon fyysisen läsnäolon
kautta väistämättä myös visuaalinen
kokemus. Parhaissa, joskin melko harvoissa tapauksissa, nähty esitys tukee
ja palvelee kuultua vahvistaen teoksissa kuultuja karaktereja.

Taitava esiintyminen on merkittävä
tekijä alasta riippumatta, mikäli vastaanottaja halutaan saada ostamaan
jokin viesti. Pelkkä tieto tai taito ei siis
aina riitä, vaan haluttuun lopputulokseen vaaditaan vastapuolen huomiointi ja valmiuksia tarjota kiinnostava
asia kiinnostavuutensa arvoisessa paketissa vastaanottajan syliin.
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Teksti: Alina Riionheimo

Miksi jäädä, kun voi lähteä?

Kun viime syksynä lähdin opiskelemaan Helsinkiin, en olisi osannut
odottaa missä pisteessä olisin nyt. Olin
muuttamassa ensimmäistä kertaa elämässäni ja aloittamassa opintoni Helsingin yliopistossa. Vaihtoon lähteminen ei aluksi kiinnostanut minua, vaan
se tuntui enemmän pelottavalta ajatukselta. Orientaatioviikolla aloin mielessäni pohtia, pitäisikö minun sittenkin joskus lähteä edes puoleksi vuotta.
En vielä silloin tiennyt, että lähden
tänä syksynä vaihtoon kokonaiseksi
lukuvuodeksi.

valinta oli puhdasta sattumaa. Minulla oli kolme vaihtoehtoa, jotka minun
piti asettaa mieluisuusjärjestykseen.
Opiskelen saksan kääntämistä ja vaihtoehdoistani kaksi olikin nimenomaan
kääntäjäpuolen vaihtoehtoja. Lopulta
päädyin laittamaan Grazin ensimmäiseksi.
Nyt lähdön kynnyksellä huomaan
eläväni taas tavallaan samaa vaihetta
kuin vuosi sitten. Se vaihe on aika, joka
edeltää uutta alkua. Ajatukset pään sisällä ovat yhtä sekalaiset kuin silloin.
Mielessäni pyörii samoja kysymyksiä,
joihin kukaan ei voi kuitenkaan vastata. Ei kukaan voi kertoa, sopeudunko. Ei kukaan voi kertoa mitään muutakaan vastaavaa. Pitää vain jaksaa
odottaa ja luottaa, että kaikki kääntyy

Vaihtokohteeni on Karl-FranzensUniversität Graz Itävallassa. Graz on
Itävallan toiseksi suurin kaupunki,
mutta se on kuitenkin väkiluvultaan
Helsinkiä pienempi. Tämän kohteen
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lopulta parhain päin.

kin tehdä. Jos en lähde nyt, lähdenkö
enää koskaan? Tuleeko enää koskaan
uutta tilaisuutta? Miksi edes jäisin, jos
voin lähteä? Muutostani pääkaupunkiseudulle ei seurannut mitään pahaa.
Oikeat kaverit säilyvät aina.

Mukavuusalueelta poistuminen pelottaa aina. Silloin ei auta, vaikka kuinka
etsisi inspiroivia lainauksia Pinterestistä. Jännitys on välillä käsin kosketeltavaa ja ajatukset tuntuvat yhdeltä
suurelta umpisolmulta. Aina neuvotaan olemaan stressaamatta, mutta
kukaan ei kuitenkaan koskaan kerro,
miten se onnistuu. Kuka oikeasti edes
stressaisi, jos voisi tuosta noin vain
olla stressaamatta ollenkaan?

Toivon, että palatessani olen edes jollain tapaa viisaampi kuin nyt. Toivon,
että olen oppinut jotain enemmän.
Enkä vain sellaisia asioita, jotka opin
istumalla luennolla tai tenttiä tekemällä. Viime lukuvuodenkaan opettavaisista asioista kaikki eivät tapahtuneet
pelkästään yliopiston tiloissa. Uskon
myös vahvasti, että ulkomailla vietetty aika kasvattaa, niin kliseistä kuin se
onkin.

Minä haluan mennä. En halua jäädä
katumaan. En halua valmistumisen
jälkeen ajatella, että olisi pitänyt lähteä, mutta enpä uskaltanut. Mikäs siinä, jos ei millään tapaa koe vaihtoon
lähtemisestä tarpeelliseksi. Mutta jos
se olisikin vain uskaltamisesta kiinni,
soimaisin varmasti itseäni myöhemmin siitä, etten koskaan edes yrittänyt
poistua mukavuusalueelta.

Kun lentokone sitten lopulta nousee
Helsinki-Vantaalta ilmaan, toivon voivani suhtautua tulevaan mahdollisimman toiveikkaasti ja innokkaasti stressistä ja jännityksestä huolimatta. Ehkä
voin laskea hitaasti kymmeneen ja
muistella, miten kaikki järjestyi viime
syksynäkin. Ja ehkä minä silloin uskon
taas, että asioilla on tapana järjestyä.

Minua pelottaa lähteä. Olen kuitenkin
päättänyt, ettei pelko saa estää minua
tekemästä asioita, jotka haluan kuiten-
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Teksti: Matti Kuivalainen

Vaihto-opiskelua huippuyliopistossa
Times Higher Education rankkaa Berliinin Freie Universitätin sijalle 72 tämän vuoden yliopistolistauksessaan.
Samainen yliopistoalan auktoriteetti
tietää kertoa, että John F. Kennedyn
kuuluisa “Ich bin ein Berliner” -puhe
pidettiin kyseisellä yliopistolla, vaikka
todellisuudessa se pidettiin seitsemän
kilometrin päässä yliopistokampukselta sijaitsevan Schönebergin kaupungintalon edustalla. Kennedy piti Berliinin reissullaan puheen myös Freie
Universitätin tiloissa, mutta kuuluisaa
lausahdusta ei tuolloin kuultu. Yliopistorankingitkaan eivät siis ole erehtymättömiä.

Moni kurssikaveri kertoi, että yhden
lukukauden aikana tulee kirjoitettua
helposti ainakin 100 sivua tekstiä,
mikä sai oman gradunteon tuntumaan
aika pieneltä murheelta. 30 sivun kirjoitelmasta, kahdesta ryhmätyöstä ja
läsnäolopakon noudattamisesta palkitaan peräti seitsemällä opintopisteellä.
Jos lopputyön jättää kirjoittamatta,
saa kurssista kolme opintopistettä.
Itse päädyin tähän vaihtoehtoon, koska halusin nauttia olostani Berliinissä.
Kursseilla ei juuri opetettu teoriaa.
Vaihtokaveriporukassani
vallitsikin
jonkin sortin konsensus siitä, että opetus Freie Universitätissä ei ole kovin
tieteellistä. Harva vaihto-opiskelija
kuitenkaan lähtee ulkomaille tieteentekeminen mielessään, vaan oppiakseen uutta itsestään ja maailmasta.
Akateemisten saavutusten sijasta opiskelijavaihtoon kuuluvat kansainväliset
kaverit, kaasuhellat ja kotiutuminen
klubilta aamukahdeksalta. Hyvä elämänkoulu.

Millaista opiskelu huippuyliopistossa on? Neljän kuukautta ja viisi kurssia ei tietenkään anna koko kuvaa 36
000 opiskelijan opinahjosta, jossa on
tarjolla 150 tieteenalan opetusta bysantinistiikasta urheilutieteeseen. Ehdin kuitenkin tutustua muun muassa
Itä-Euroopan tutkimuksen, PohjoisAmerikan tutkimuksen ja viestinnän
opiskeluun ulkomaankomennukseni
aikana.
Maisterivaiheen kurssit ovat Freie
Universitätissä lähes poikkeuksetta
seminaareja. Seminaarin vetäjä ei juuri luennoi, vaan keskusteluttaa opiskelijoita. Kursseihin kuuluu myös yleensä ainakin yksi – toisinaan useampi
– ryhmätyö, jotka alustavat kullakin
tapaamisella käytävän keskustelun.
Kokeen sijasta suositaan kurssin päätteeksi kirjoitettavia pienoistutkielmia,
joilla voi olla mittaa 5–30 sivua riippuen kurssista.

12

Teksti: Kirsi Kauppinen

Maailman toisella puolen:
Osa 1
Heinäkuun alussa lähdin toteuttamaan unelmiani Australiaan vaihtoopiskelun muodossa. Minut valittiin
Helsingin yliopiston vaihto-opiskelijaksi jo kesällä 2015, joten odottavan
aika oli melkoisen pitkä ennen kuin
kaikki konkretisoitui tuona heinäkuisena aamuna Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kaikki valmistelut oli tehty,
kurssit valittu, vakuutukset hankittu,
ystävät hyvästelty, kämppä irtisanottu ja omaisuus muutettu varastoon.
Edessä oli enää vain rapsakat 30
tuntia lentämistä. Lensin Helsingistä
Amsterdamin kautta Hong Kongiin,
josta viimeinen lentoni Sydneyyn lähti muutaman tunnin myöhässä ukkosmyrskyn takia. Lopulta 6.7. klo 23
laskeuduin tälle noin Euroopan kokoiselle mantereelle.

lakin hämmentävällä tavalla väistin
kokonaan jet lagin, joten heräsin ensimmäiseen aamuun virkeänä ja levänneenä. Ensimmäinen shokki oli
sää. Tiesin tulleeni Sydneyn talveen,
vaikka nyttemmin lähinnä naurattaa
australialaisten käsitys talvesta. Talven takia pilkkopimeys tuli jo klo 17,
joka oli todella raskas kokemus suoraan Suomen kesästä tulleena. Kolmen
ensimmäisen päivän kaatosadekaan ei
hirveästi nostanut mielialaa, ja asunnon löytäminen painoi myös mieltä.
Ensimmäisinä päivinä tutustuin kuitenkin kaupunkiin, joka vaikutti heti
todella mielenkiintoiselta. Sydney on
kuin iso kulttuurien salaattikulho, jossa kaikki kansalaisuudet ovat hyvin
edustettuina. Ydinkeskusta on todella mahtipontinen pilvenpiirtäjineen,
mutta heti sen ulkopuolella olevat
asuinalueet muistuttavat todella paljon Lontoon eri lähiöitä, missä vietin
kesäni kaksi vuotta sitten. Pinta-alaltaan Sydney on todella laaja, kestäisi

Ensivaikutelmia
Ensimmäiset viisi päivää tukikohtani oli ydinkeskustan hostellissa, josta
käsin aikomukseni oli etsiä sopivaa
kämppää ja tutustua kaupunkiin. Jol-
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esimerkiksi useamman tunnin mennä
läntisimmästä paikasta itäisimpään.
Nähdessäni Sydneyn ikonisen oopperatalon ja Harbour Bridgen ensimmäisen
kerran olo tuntui hieman utopistiselta.
Kaksi maailman tunnetuinta nähtävyyttä, siinä silmieni edessä. Asunnon
etsiminen onnistui lopulta helpommin
kuin ajattelin. Löysin kivan huoneen
samasta kaupunginosasta missä yliopiston kampuskin sijaitsee, joten kävelymatkaa kampukselle on vain 10 minuuttia. Kämppiksinä minulla on kaksi
työssäkäyvää naista, joiden kanssa tulen todella hyvin toimeen, ja melko lyhyessä ajassa pystyinkin sanomaan
tätä paikkaa kodikseni.
Kulttuurishokki oli ehdottomasti se,
että taloissa ei ole lämmitystä tai minkäänlaista eristystä, joten ensimmäisinä viikkoina kerrospukeutuminen oli
erittäin oleellista. Nukkuminen onnistuu lähinnä vain kolmen untuvapeiton
kanssa. Kuitenkin tästä huolimatta
Sydneyn talvi on lähinnä vain huvittanut, sillä se muistuttaa hyvin paljon
Suomen kesää. Vaihtelevia lämpötiloja, aurinkokin saattaa näyttäytyä välil-

lä. Olen kuitenkin saanut nauttia nyt
kolme viikkoa 20-25 asteen lämpötiloista, ja olen saanut myös kokea miten
vaarallinen aurinko täällä onkaan. Virallisesti täällä eletään kuitenkin vielä
talvea, jonka takia olenkin huvittunut
minuun kohdistuneista kammoksuvista katseista, kun käytän +25 asteen
säässä shortseja, enkä talvitakkia niin
kuin paikalliset.
Yliopisto
The University of Sydney on Sydneyn
eri yliopistoista suurin ja arvostetuin,
ja odotinkin mielenkiinnolla millaista
opiskelu tulee täällä olemaan. Ennen
varsinaista opiskelua vaihtareille oli
erilaisia infotilaisuuksia ja tutustumistapahtumia. Jo heti alussa sai huomata miten australialaisten rento asenne
näkyy myös yliopiston tasolla, kun me
pohjoismaalaiset ja jämptit saksalaiset kaipasimme tietoa virallisesta yliopistoon kirjautumisesta ja kurssien
vahvistamisesta, mutta vaihtokoordinaattorin asenne oli vain ”kyllä se maili
joku päivä tulee!”.
Yliopiston kampus on valtava, ja siihen
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tutustumiseen ja oppimiseen menikin
aikaa. Minun pitää suorittaa täällä ollessani neljä kurssia, jotka ovat kaikki
oman pääaineeni eli kielitieteen kursseja. Heti ensimmäisellä viikolla faktat
lyötiin tiskiin, ja totuus alkoikin pikkuhiljaa valjeta: opiskelu alkaa heti, ja se
on todella vaativaa. En ole humanistihippinä tottunut tällaiseen tehtävien,
esseiden ja vaatimusten paljouteen,
joka kieltämättä hirvitti. Tätä kirjoittaessa on juuri alkanut yliopiston viides
viikko opiskelua. Tästä eteenpäin tahti
vain kiihtyy, sillä palautuksia on lähestulkoon joka viikko. Ahkeralla työllähän tästä selviää, mutta tämä puoli
yllätti minut täysin, vaikka on toki ymmärrettävää, että täällä panostetaan
opiskeluun, sillä koulutus on maksullista.

loma, jolloin lähden omatoimimatkalle Australian pohjoisosaan, Cairnsiin.
Tarkoituksena nauttia päiväntasaajan trooppisesta ilmastosta ja käydä
snorklaamassa Suurella Valliriutalla.

Näihin tunnelmiin lopetan matkakertomukseni ensimmäisen osan. Tsemppiä kaikille osakuntalaisille lukuvuoden alkaessa hiljalleen myös siellä
kaukana kotona!
Lämpimin terveisin,
Kirsi

Mitä seuraavaksi?
Elokuu lähestyy loppuaan, mikä tuntuu ihan käsittämättömältä. Olen ollut
Sydneyssä jo kohta kaksi kuukautta!
Olen pyrkinyt näkemään ja kokemaan
kaikenlaista uutta ja ihmeellistä,
mutta vielä on niin paljon nähtävää.
Syyskuun lopussa odottaa 12 päivän
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Teksti: Lauri Mauranen

Vuoden paras juttu
Kolmen osakunnan kuoro Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat päätti tehdä
kesäkuussa vielä yhden minikuoromatkan väistyvän johtajansa Mikko
Sidoroffin kanssa. Tässä WiOLin tiedottajan Lauri Maurasen näkemys
matkan tapahtumista.

mi pääorganisaattorina. Matkan valmistelut onnistuivat hyvin, voisi sanoa
jopa liiankin hyvin. Matkatoimikunta
sai järjestettyä yli kolmellekymmenelle hengelle niin edulliset matkat ja majoitukset, että kuoron saamista matkaapurahoista jäi iso osa käyttämättä.
Harvoin on hallituksen kokouksessa
oltu yhtä hädissään siitä mihin kaikki
raha saataisiin käytettyä!

Kuoron matkakohteeksi valikoitui Venäjä, tarkemmin ottaen konsertit Viipurissa ja Pietarissa. WiOL palaisi juurilleen, ihastelemaan Viipurinlahden
kimaltelevaa vettä ja Viipurin linnan,
jota myös Karjalan lukoksi kutsutaan,
tornin huipussa liehuvaa Venäjän lippua. Se lukko taisi aueta.

Torstai 9. kesäkuuta –
Konsertti Viipurissa
Aamuyhdeksältä iloinen joukko lähti
kohti Viipuria. Menomatkalla pysähdyimme Porvoon Brunbergin tehtaanmyymälässä maistelemassa sokeritonta riisisuklaata. Maha kipeäksi jo
alkumatkasta! Nappasimme kyytiin
myös kaksi peukalokyytiläistä. He olivat matkalla Pietariin, ja jätimme heidät Pietariin vievään tienristeykseen,
kun käännyimme Viipuria kohti. Lupasivat tulla keikalle. Kun suklaaähkystä
oli selvitty, huomasivat matkustajat
ihastelevansa Viipurin vanhanaikaista,
mutta ajatonta arkkitehtuuria.

Matkaoppaiksi saimme aivan ihastuttavat Lotta Lehvävirran ja Samuel
Adouchiefin. Lotta oli kielieksperttimme, sillä hänellä on Venäjän kielen
opettajan pätevyys. Samuel on asunut
Pietarissa puolitoista vuotta, joten
hänen paikallistietämyksensä oli vertaansa vailla. Samuel ja Lotta olivat
mukana myös matkan valmisteluissa
kuorolaisten kanssa, joista yksi mainittakoon, eli Erik Lindroos, joka toi-

WiOL Viipurissa Pietarin-Paavalin kirkon edustalla.
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Viipurin konsertti oli kello 18.00 Viipurin ainoassa luterilaisessa kirkossa,
Pietarin-Paavalin kirkossa. Konserttipaikalle saavuttuamme saimme lounaan kirkolla ja kirkkoherra Vladimir
Dorodnyi kertoi meille sujuvaa suomea puhuen kirkon historiasta. Puoli kuudelta ensimmäiset kuuntelijat
saapuivat valitsemaan parhaat paikat.
Ihmisiä tuli hyvää tahtia paikalle, käytännössä mummo- ja vaariosastoa,
mutta sitä se yleensä kuorokeikoilla
on.

Ruoka oli maittavaa ja vodka kylmää,
joten kokemus paikasta oli oikein
hyvä. Seurueemme tanssitaiturit päättivät näyttää taitojaan, ja ammattilaisten huimasta menosta rohkaistuneena
tanssilattialle uskaltautui muitakin.
Lopulta kuorolaiset ja suomalaisturistit tanssittivat toisiaan ristiin rastiin
90-luvun hittien pumpatessa energiaa
juhlaväen levottomiin jalkoihin. Tästä illanvietto päätyi vielä kuivakalan
tuoksuiseen baariin, ja kuten arvata
saattaa, nukkumaan ei menty ihmisten
aikaan.

Kävelimme parvelta alas tummat asut
päällämme, siistissä jonossa, kansiot vasemmassa kainalossa ja asettauduimme paikoillemme. Konsertin
aloitti Henning Somerron ja Grete
Pedersonin norjalaisesta kansansävelmästä sovittama häämarssi Bruremarsj fra Valsøyfjord/Aure, jossa
Aliisa Hyvönen säesti taidokkaasti alttoviululla. Kappale meni hyvin, yleisö
antoi kohtalaiset suosionosoitukset, ja
kuoro alkoi rentoutua. Konsertti sujui
kokonaisuudessaan hienosti, etenkin
venäjänkieliset kappaleet. Muun muassa yksi venäläisen kuoromusiikin
tunnetuimmista kappaleista, Sergei
Rahmaninovin Bogoroditse Devo, sai
yleisön kaivamaan nenäliinat esiin.

Samuel Adouchieff kertoo kuorolaisille venäläisestä kulttuurista.

Perjantai 10.6 – Keikka Suomen
pääkonsulaatissa
Keskipäivällä lähdettiin kohti Pietaria. Ensimmäinen merkki Pietarista oli
kammottava valkoinen, keskelle taipuneiden valopylväiden kattama valtatie.
Kuin olisimme ajaneet lohikäärmeen
luurangon sisällä. Olimme matkalla Suomen pääkonsulaattiin. Esiinnyimme siellä lyhyesti henkilökunnalle. Päädyimme pääkonsulaattiin
laulamaan sattuman kautta. Olimme
nimittäin pyytäneet pääkonsulaattia
mainostamaan meidän keikkaamme,
mutta he olivat ymmärtäneet pyyntömme niin, että etsimme keikkapaikkaa. Niinpä he ehdottivat että tulisimme laulamaan heille. No, kivahan se on
laulaa. Ilmaiseksi. Rakkaus taiteeseen
vai miten se meni.

Konsertin jälkeen illanvietto saattoi
alkaa. Oppaidemme ohjauksella menimme syömään, minne muuallekaan
kuin ravintola Pyöreään Torniin, jota
ei mahdollisesti yksikään suomalainen
turisti ole voinut Viipurissa ohittaa.
Ruuan ja juoman lisäksi oli tarjolla
viihdykettä. Naiset kansallisasuissaan
tanssivat rivissä ja heiluttelivat helmojaan miesten säestäessä perinteikkäillä
soittimillaan. Kokonaisuuden kruunasivat punaiset ja vihreät laser-valot, ja
tunnelma oli kuin 1800-luvun hansakaupungissa.
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Perjantai oli konsulaatin keikkaa lukuun ottamatta vapaapäivä. Allekirjoittanut tarkasti pienessä ryhmässä
kesäpuutarhan ja Verikirkon, joka on
rakennettu paikalle, jossa tsaari Aleksanteri II sai kuolettavan haavan pommi-iskussa vuonna 1881. Pietarilaiseen
arkkitehtuuriin kyllästyttyämme palasimme suomalaiseen kulttuurin lähteille, oluen juontiin.

kö suomalaisen mennä Venäjälle asti
kokeakseen aitoa saunatunnelmaa?
[Toim. huom. Ei tarvitse, osakunnan
saunakerho voi tältä osin opastaa alkuun.] Erikoisuutena saunassa oli saanut vihtakäsittelyä ammattilaiselta halutessaan. Kirpputorin kiertäjät olivat
nähneet mitä ihmeellisimpiä esineitä,
joista parhaiten oli mieleen jäänyt polkupyörä, jonka etutangossa oli kiinni
vaaleanpunainen jänö.

Pussikaljoittelun jälkeen vierailimme
Redrumin panimobaarissa, ja päädyimme lopulta paikallisen suosittelemaan Jaws-nimisen panimon baariin. Jaws oli olutharrastajan paratiisi.
Sisustus oli todella pelkistetty, sillä
vaaleanruskea lautalattia ja tynnyreistä ja lankuista kootut pöydät saivat
paikan tuntumaan lähinnä autotallilta, mutta hyllyjen valtava erikoisolutvalikoima olisi saanut Sinebrychoffin
toimitusjohtajan voihkaisemaan kateudesta. Täytyy ihmetellä miten emme
ole kuulletkaan Redrumin tai Jawsin
oluista tai Venäjän erittäin aktiivisesta
panimokulttuurista, koska paikalliset
oluet ovat ensiluokkaisen hyviä. Alko
herätys!

Keikan lähestyttyä tuli mutkia matkaan – kaksin kappalein. Soundcheckin piti alkaa viideltä, mutta
kirkossa oli toinen keikka meneillään,
joten pystyimme vain odottamaan
konsertin loppumista. Samalla oli ilmennyt, että varaamamme karonkkaravintola ei ollutkaan varannut meille
paikkoja, joten Lotta alkoi kuumeisesti etsiä meille uutta ruokailupaikkaa.
Puheenjohtajamme Kaarlo Lekanderin mieli oli tässä vaiheessa synkkänä.
Kaikki onneksi järjestyi lopulta.
Tämä olisi viimeinen esiintyminen
WiOLille Mikon kanssa. Miehen, johon jokainen kuorolainen luotti satakymmenenprosenttisesti. Ihmisen,
joka vaikeimpina hetkinä uskoi musiikin eheyttävään voimaan. Ystävän,
joka hellästi mutta määrätietoisesti
oli johtanut kuoron viiden ja puolen
vuoden aikana sellaiselle tasolle, jolle
harvat sen uskoivat koskaan pääsevän.
Tämä olisi nyt tässä.

Lauantai 11.6 –
Konsertti Pietarissa
Konsertti olisi kuudelta illalla, ja päivälle oli keksitty kolme pääasiallista
toimintamahdollisuutta. Vaihtoehdot
olivat kulttuurikohteiden näkeminen,
vierailu kuuluisassa yleisessä saunassa
ja jättikirpputorilla kiertely. Kulttuurikohteista ehdittiin katsastaa Verikirkko sisältä, Eremitaasi ulkoa ja Iisakin
kirkko sisältä. Vaikka olisit jo kyllästynyt ravaamaan kaiken maailman kirkkoja, niin jos Pietarissa käyt, voi siitä
huolimatta näitä kirkkoja suositella. Et
tule näkemään seinää jota ei olisi värikkäästi ja hohdokkaasti koristeltu.

Yleisöä oli parikymmentä henkeä, ja
keikka meni erinomaisesti. Liftaajat,
joita olimme kuljettaneet, olivat tulleet
paikalle, mikä hymyilytti kuorolaisia
koko keikan ajan. Keikkatilan intiimiys
teki tunnelmasta käsinkosketeltavan
ja vaikka lauloimme yleisölle vierailla
kielillä, niin ihmiset olivat hyvin mukana koko keikan ajan. Yhteishalausten ja pillityksen jälkeen hilpeä joukko lähti kohti viime hetkellä varattua

Saunassa käyneet kertoivat kokemuksen olleen todella autenttinen. Pitää-
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Sunnuntai 12.6 –
Takaisin Helsinkiin
Lopuksi on pakko avautua. En ymmärrä miten kuorossamme jaksetaan
herätä aamuyhdeksältä sellaisen yön
jälkeen, jolloin nukkumaan on menty
ehkä kuudelta. Sunnuntaiaamuna heräsin yhdeksältä hirveään meluun ja
rymyämiseen, kun puoli kuoroa oli jo
ylhäällä, todella pirteänä ja hilpeänä,
ja siellä oli samoja ihmisiä, jotka olivat
menneet nukkumaan minun jälkeeni
edellisenä yönä. Tajutonta!

karonkkaravintolaa. Oli pietarilaisilla
ihmettelemistä, kun Karjalaisten laulu jymähti totisesti komeasti Sredny
prospektilla. Vähän oli vilkuiltava, ettei miliisi tulisi antamaan noottia. Sen
verran kova ääni meistä lähti.
Lotta tehnyt ihmetyön, sillä uusi ravintolamme oli todella hieno. Pidettiin puheita, lauluja, kiitoksia sateli
suuntaan jos toiseen. Ihmiset ottivat
kuvia annoksistaan, jotka olivat kuin
taideteoksia. Kaikista vaikuttavin annos oli nestemäisellä typellä jäähdytetty kermavaahto ja marinoidut kuusen
kävyt spektaakkelimaisesti tarjoiltuna.
Ravintolasta lähdimme Jawsin panimobaariin jatkoille. Paikka oli sopivan
rauhallinen siihen asti kun me tulimme paikalle. Silloin tietää että kuoronjuhlat ovat päässeet kunnolla vauhtiin,
kun yhteislaulujen säveltarkkuus on
Matti Nykäsen tasoa.

Sunnuntaina lähdimme kohti kotia.
Matka oli tiensä päässä. Tämä kuorovuosi olisi tässä. Johtaja vaihtuisi, osa
kuorolaisista lopettaisi ja uusia tulisi
syksyllä. Ihmiset jäivät pois pysäkeillä,
haleja ja pusuja vaihdettiin, hyvästeltiin Mikko. Kello oli jo paljon, puolen
yön maissa. Ensi syksyyn, ystävät.

Pietarissa Stieglitzin sovelletun taiteen museon edusta oli katettu sateenvarjoilla.

Vaikka WiOL voi hyvin ja elää vahvasti, tarvitaan joukkoomme aina uusia laulajia ja aktiiveja. WiOL järjestää koelaulutilaisuudet syys- ja kevätlukukausien
alussa, jolloin ensimmäisiin treeneihin voi tulla tutustumaan. Kuoroon pääsemiseen ei vaadita ammattimaista laulutaitoa, vaan sävelkorvaa ja rohkeutta laulaa ja esiintyä. Harjoittelemme osakunnan tiloissa maanantaisin kello
18.00. Tervetuloa laulamaan!
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Teksti: Santeri Matikka

Ratakierros
Lentoaseman jälkeen ei
aiemmasta apatiasta ja
hiljaisuudesta ole enää
tietoakaan, ei varsinkaan
sen jälkeen kun neljän
teinitytön lauma täyttää
koko junan, sillä ääntä
heistä lähtee kuin puhelinkeskuksesta. Seuraavaa
koulupäivää ja sen ankeutta kuuluvat murehtivan,
yrittäen samalla muistella
koska sitä taikajuomaa
onkaan tullut otettua. Yksi
valittaa siitä miten “se joku v--n lipunmyyjä tai mikä v--u se on” on aiemmin
nuhdellut häntä liian kovasta äänenkäytöstä ja sekös neitosta ottaa päähän, näin kauniisti sanottuna.

Elokuun kahdeksastoista päivä on
synkkä ja sateinen, ulkona kastuu kahdessa sekunnissa. Sään innoittamana
päätän paeta kavalaa maailmaa johonkin suojaisaan paikkaan. Sellaiseksi
valikoituu P-juna Tikkurilan kautta
lentoasemalle. Tavallisena torstaina
junassa on väljää, rauhallista ja lämmintä, siispä on se täydellinen paikka
tarkkailla hetkinen maailman menoa.

Suoraan sanottuna enpä tuota yhtään
ihmettele, sillä valitettavasti minullakaan ei ole pienintäkään vaikeutta
erottaa keskustelun yksityiskohtia.
Ehkäpä sää on tehnyt kyyniseksi, mutta näiden tyttöjen juttua kuunnellessa
minulla on vihdoinkin oikeasti hauskaa ja niin varmasti monella muullakin. Hiljaa mielessäni hihittelen yhden ihmetykselle siitä, miksi aamuisin
kaikki junassa tuijottavat hänen meikkaamistaan. Sitä tarina ei kerro, onko
kyseessä samanlainen performanssi
kuin meneillään oleva keskustelu.

Alussa vaikuttaa kuitenkin vahvasti
siltä, ettei junassa ole väkeä nimeksikään. Käytävän toisella puolella vanha
mies katselee eksyneesti ympärilleen,
pikkupoika ramppaa käytävää edestakaisin. Kauempana istuva nuorehko
mies syventyy puhelimeensa. Noudatan esimerkkiä. Tuntuu kuin olisin kokenut tällaista ennenkin.
Jos ilma on tylsä ja muuttuu koko ajan
kurjemmaksi, apea on myös junan sisäpuolinen tunnelma. Mitään ei tapahdu, kukaan ei tunnu liikkuvan mihinkään eikä sanovan mitään. Vai olenko
vain niin turtunut tähän olotilaan että
vain kuvittelen? Ehkä, mutta sitäkään
en oikein jaksa uskoa. Meno pysyy samana aina lentoasemalle asti, mutta
sitten alkaa tapahtua. Sisään pakkaa
monenmoista matkaajaa laukkuineen
ja yhtäkkiä juna alkaa elää. Ei meteliin
vieläkään huku, mutta sen verran uudet kulkijat hiljaiseen vaunuun ääntä
tuovat että tietää elävänsä.

Havahdun kuuntelemasta kun juna
saapuu takaisin Helsinkiin ja kehäratakierros on täytetty. Ulkona on sillä
aikaa lakannut satamasta mikä kohentaa mieltä kummasti. Lopullisesti
päivä pelastuu kun huomaan junasta
poistuessani jääneeni äskeisen tyttölauman väliin. Yksi on kauempana edessäni, muut takana. Äkkiä se
kaikkein suurisuisin tyttö pysähtyy ja
kajauttaa kovaan ääneen “V--u että tekis mieli viiniä!”. Kuusitoistavuotiaan
neitosen ilme on näkemisen arvoinen
kun jopa hänen vieressään seisova aasialainen turisti repeää nauramaan.
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Kadonnutta aikaa etsimässä
Ajalla on tapana huveta. Mutta mihin – etenkin silloin kun sitä tarvitsisi
ainakin raskaan laivalästin (eli 18 kippunnan, siis noin 330 leiviskän) verran
ehdottoman tärkeitä töitä varten? Marcel Proustin tuotantoon perehtymiseen
kenties, se olisi ainakin sangen kattava vastaus, mutta maailmasta löytyy
lukuisia muitakin ajantappoaseita. Kartutamme seuraavaksi aineistoa ajankatoamisilmiöstä kolmen todistajanlausunnon voimin:
“Useat kanssajuhlijat ovat ihmetelleet
sitä, miten voin muistaa kaikkien suomalaisten hittibiisien sanat ulkoa. No,
kai minun on viimein pakko julkistaa
totuus. Yleensä joka päivä, mutta erityisesti silloin, kun pitäisi lukea tenttiin, kirjoittaa essee tai vaikka ihan
vain näin pieni juttu Pieneen Puukelloon, on kuunneltava juuri se kappale,
joka on soinut päässä viimeiset kolme
tuntia. No, kuuntelen sen kerran. Ja
toisen kerran. Kolmannen, neljännen
ja viidennen kerran. Laulaa loilottelen
mukana ja saattaahan siinä tulla otettua pari hassunnäköistä tanssimista
muistuttavaa askelta. Sitten huomaan YouTuben
sivupalkissa tai Spotifyn
Suomen
suosituimpien
listalla kipaleen, jolla on
niin tyhmä nimi, että se
on hitti jo nimensä vuoksi.
Kuuntelen sen. Replay, replay, replay.
Sitten huomaan, että hei, tuossahan
on Sannin uusi biisi. Kuuntelen senkin
melkein 10 kertaa putkeen. Ja sama
juttu jatkuu, kunnes huomaan, että
deadlineen on vain tunti aikaa.

“Käytän yllättävän paljon aikaa Wikipediassa. Yleensä asiat etenevät siten,
että haluan ensin tietoa jostain tietystä
henkilöstä, ilmiöstä tai paikasta, mutta
varsinaisesti kiinnostuksen kohteesta
lukiessa vastaan tulee uusia mielenkiintoisia asioita, joista haluan tietää
lisää. Lopulta minulla on auki valtava
määrä välilehtiä mitä ihmeellisimmistä asioista. Kun vielä erehdyn avaamaan nämä välilehdet, saattaa ruudun
ääressä vierähtää tovi jos toinenkin.”
- Matti Kuivalainen
“Kynien
teroittaminen
siivouspäivänä kaaoksen
vallitessa vielä kaikkialla
muualla. Erityisesti junassa tai lentokoneessa
sanomalehden lukeminen
kannesta kanteen kuolinilmoitukset
ja rektaalisalvamainokset mukaan lukien. Omien muistiinpanojen korjaaminen paremmalla käsialalla. Mustien
sukkien lajittelu. Wikipedia-surffailu
(sivulta löytyvän sanan kautta päätyminen uudelle sivulle, jolta löytyy
taas uusi sana ja niin edelleen). Syntymäpäiväonnittelujen kirjoittaminen
jokaiselle Facebook-ystävälle. Veroilmoituksen täyttämisen lykkääminen.”

Niin vieläkö joku ihmettelee, miksi
muistan myös välispiikit ulkoa?”
- Satu Tahvanainen

- Kaisa Kortelainen
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Teksti: Olli-Pekka Lehikoinen

Senioripalsta
Tervehdys seniorit ja osakuntalaiset!

ja fukseille. Tapahtumiin osallistumista voi myös helpottaa osakuntakavereiden osallistuminen yhdessä, joten
kerätkää isompikin porukka mukaan!

Seniorijärjestöllämme Seniores Carelienses ry:llä on pitkä historia; vietimme 80. vuosijuhlaa vuonna 2014.
Vuosikymmenten aikana moni asia on
ehtinyt muuttua, mutta monet perinteet ovat säilyneet vuosikymmenestä
toiseen. Senioreissa on eri-ikäisiä ihmisiä parikymppisistä eläkeikäisiin ja
rikkautena onkin se, että tutustuu eri
vuosikymmenten osakuntatapoihin.
Kuten osakunnassakin senioreissa tutustuu myös eri akateemisten alojen
ihmisiin. Tunnelma iästä riippumatta
on jäsenten kesken välitön ja järjestön
toimintaan pääsee helposti sisälle.

Senioreissa järjestämme mm. vierailuja näyttelyihin, teattereihin ja konsertteihin. Teemme vuosittain retkiä joko
kotimaahan tai ulkomaille, viimeisinä parina vuotena olemme vierailleet
ystävyysosakuntiemme
senioreihin
tutustumassa Tartossa ja Uppsalassa, lisäksi aiemmin olemme tehneet
useita matkoja myös eteläisempäänkin
Eurooppaan. Tänä syksynä matkakohteena on Joensuu, jolloin voimme pitää yhteyttä myös kotiseudulle paluumuuttaneisiin senioreihin.

Minulle ja monelle muullekin seniorille tiivis yhteys myös nykyiseen osakuntaelämään on tuonut uutta näkökulmaa osakuntaan ja toivottavasti
myös toisinpäin nykyosakuntalaisille.
Meillä kaikilla on yhteisenä taustana
karjalaisuus suurimman osan ollessa
kotoisin kanta-alueelta Pohjois-Karjalasta. Toki osakuntaamme on liittynyt
muualtakin tulleita ihmisiä, joilla on
karjalaisia sukujuuria ja jopa sellaisia
henkilöitä, joilla ei sinänsä ole mitään
suoraa suhdetta Pohjois-Karjalaan.
Muun muassa eräs aikani osakuntalainen oli liittyessään erittäin vakuuttunut, että hänen kotikaupunkinsa Mikkeli on ”Länsi-Karjalaa” ja liittyi siksi
Karjalaiseen Osakuntaan.

Järjestämme Kuukausioluita jossakin
Helsingin ravintolassa usein jonkin
muun tapahtuman yhteydessä (nimestä huolimatta ei välttämättä ihan joka
kuukausi), jolloin on mahdollisuus vapaamuotoiseen illanviettoon ja jutusteluun. Osakunta onkin mainostanut
nettisivuilla, sähköpostilistalla ja Facebookissa aktiivisesti myös senioritapahtumia. Pienessä Puukellossa julkaisemme jatkossakin tätä senioripalstaa,
jossa pääsee tutustumaan tarkemmin
senioreiden mietteisiin. Tulevaan Karjala IX -julkaisuun on myöskin tulossa
senioreiden kirjoittamia artikkeleita
eri aiheista.
Tietoa senioreista, järjestöön liittymisestä ja yhteystiedot löytyvät osakunnan nettisivuilta. Seniores Carelienses
ry löytyy myös Facebookista, mistä
saa ajantasaista tietoa myös tapahtumista. Toivotan kaikki valmistuneet
lämpimästi tervetulleiksi jatkamaan
mukavaa osakuntaelämää senioreissa,
tai sennuissa, kuten tuttavallisesti itseämme nimitämme!

Osakuntalaisilla ja senioreilla on paljon
yhteisiä tapahtumia kuten vuosijuhlat, senioripäivälliset ja praasniekat,
mutta osakuntalaiset ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan myös senioreiden muihin tapahtumiin ja sitä kautta
tutustumaan valmistumisen jälkeiseen
aktiiviseen osakuntaelämään. Tapahtumat soveltuvat hyvin myös civiksille
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