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KARJALAISEN OSAKUNNAN JÄSENLEHTI
100 vuotta

“Maailma on nykyään tullut niin uskomattoman pieneksi. Ja makuuvaunut perin mukaviksi.”
- Olavi Paavolainen kirjassaan Nykyaikaa etsimässä vuonna 1929

“Yhteislauluajatuksessa ei sinänsä ole mitään vikaa – toteutuksessa
vain useimmiten on. Yhteislaulu on paikallaan silloin, kun on toiveita
siitä, että kaikki laulavat suunnilleen oikeata melodiaa suunnilleen
säveltäjän tarkoittamassa rytmissä. … Musiikki-ihmisillä lienee sellaisia aikoja, jolloin heille sopii porttikielto osakuntaan.”
- Kaj Chydenius Puukellossa vuonna 1959
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Pääkirjoitus
Vuosi 2016 on lopuillaan. Vuoteen on
mahtunut monta ikävää uutista maailmalta ja tulevaisuus vaikuttaa eri tavoin epävarmalta. Sata vuotta sitten tilanne oli vielä huomattavasti ikävämpi
(joskin silloin pohjoisnavalla ei ollut
20 astetta tavanomaista lämpimämpää kuten nyt). Ennen kokematon
suursota raivosi ja tuhannet kuolivat
lukuisilla rintamilla joka ikinen päivä.
Pahimmilla taistelualueilla voitosta ei
voi puhua vielä tänäkään päivänä, sillä
räjähteiden, myrkkyjen ja ihmisluunpalasten kyllästämä laaja zone rouge
on yhä asumiskelvoton. Vuonna 1916
Suomi oli – toistaiseksi – taisteluista syrjässä, mutta jännitteet kasvoivat
kaiken aikaa. Venäjän keisarikunnan
kuolonkierre heijastui myös suurruhtinaskuntaan.

syys ja miettiä niitä asioita, jotka ovat
tärkeitä, mutta usein hautautuvat tuon
harmauden alle.
Juhliminen kuuluu osakuntaan, mutta keskeisintä sille on jatkuvuus. Vain
siten järjestömuotoinen toiminta ei
ajaudu toistuvan kuolemisen kierteeseen, joka poistaa lähes kaikki realistiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen alkeistasolta eteenpäin.
Virheitä ei ole hyvä toistaa joka vuosi.
Sen huomasin aikanaan Joensuun yliopistossa opiskellessani… Palvelemalla jatkuvuutta opiskelija saa samalla toiminnasta eniten irti. Sen myötä
muodostuu ajallisesti hämmentävän
laaja yhteisö, jossa oppii rennosti yhdessä toimimista aina vastuunotosta
niihin pikkujuttuihin, joita ei tule ajatelleeksi ennen kuin ne lopulta osuvat
kohdalle.

Aivan silkkaa murhetta aika ei silti ollut. Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa osakunta jatkoi toimintaansa ja Puukello, osakunnan oma lehti,
ilmestyi loppuvuodesta ensi kertaa
pikkujoulujen illanvieton oheisnumerona. Siitä on nyt sata vuotta. Ensi
vuonna sataa vuotta juhlii vuorostaan
itsenäinen Suomen tasavalta. Muina
lukuina Karjalainen Osakunta täyttää
hätäiset 112 vuotta, Savo-Karjalaisen
Osakunnan muodostamisesta tulee
kuluneeksi 184 vuotta ja oman osakunta-aikajanamme alusta 364 vuotta.
Yksittäisiä huomioita, jotka todistavat
jatkuvuudesta ja antavat meille tilaisuuksia juhlia. Miksi tämä on merkittävää? Koska se suo mahdollisuuden
karistaa hetkeksi harmaa arkipäiväi-

Ensi vuonna Karjalainen Osakunta jatkaa opiskelijoiden viihtyvyyden, tukemisen ja yhdessä oppimisen perinteitä
– mikä ettei myös maakuntaa muistaen. Sitä historian sivua ei ole kuitenkaan vielä kirjoitettu, joten en asiaan
enemmälti kajoa. Tämä päätoimittaja
kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää loppu- ja uutta vuotta!
Tai kuten P.G. Wodehousen herra Wooster toteaa: “Whatsit, and all
that.”

Janne Kangaskesti
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suurena asiana tulollaan on sääntöjen
päivittäminen. Odotamme kaikki varmasti erityisesti jälkimmäistä ilolla ja
jännityksellä…

Taas kääntyy vuosi kohti loppuaan. On
samalla kertaa aika katsoa sekä taaksepäin – mitä on vuoden aikana ehditty saavuttaa – sekä eteenpäin siihen,
mitä on tulossa vuoden vaihduttua.

Päätän vuoden 2016 hyvillä mielin.
Ylä- ja alamäkineen se on kuitenkin
ollut pohjimmiltaan positiivinen. Jos
on maailmalla ollutkin monin puolin
synkkää, on osakunnalta aina löytynyt
ilonaiheita. Hyvää joulua, talven selän
taittumista, tai mitä haluattekaan tähän aikaan vuodesta juhlistaa, mutta
ennen kaikkea hyvää uutta vuotta!

Tämän vuoden saavutuksista nostaisin esille sekä kesäretkiperinteen elpymisen parin vuoden tauon jälkeen
että mahtavan fuksisyksyn. Ilomantsin kesäretki houkutteli paikalle edustusta jopa Kymenlaakson Osakunnasta! Fuksimajuri puolestaan on tuonut
osakuntaan runsaasti innokkaita fukseja, joiden käsiin voi toiminnan varmasti ilolla jättää kun se aika joskus
koittaa.

Outi Tiainen

Mitä kohti olemme menossa vuoden
ja virkailijoiden vaihtuessa reilun
kuukauden päästä? Ensi vuodelle on
suunnitteilla sekä yhteistyötä PohjoisKarjalan museon että muiden osakuntien kanssa Suomi 100 -juhlavuoden johdosta, ja osakunnan sisäisenä

PS: Mainittakoon vielä Pienen Puukellomme ensimmäisen vuosisadan täyttyminen. Onnea!

55

Teksti: Mia Seppänen

PUUKELLON EDELTÄJÄT
Karjalaisen Osakunnan leh- neet tiedon suuresta määrästä ja
distä
jonka pakoon loikkiminen kulki
vain väärille tiedonpoluille. “KeiTästä historiakatsauksesta piti tul- tä olivat nuo muut vanhoja sivula läpileikkaus Pienen Puukellon ja ja kääntelevät ihmiset täällä nysen edeltäjän, Puukellon, sisällöis- kyajallemme oudon hiljaisuuden
tä. Mutta näitähän katselmoitiin tyyssijassa?” mietin vetäytyessäni
vain kymmenisen vuotta sitten, tyhjään loosiin kaksi vuorokautta
(Pieni Puukello 2/2007, löytyy osa- aiemmin ohjeiden mukaisesti tilaakunnan nettisivuilta) joten päätin mani aineiston kanssa. Aloin pohkumminkin herättää eloon levossa timaan ns. exit-strategiaa nykyiollutta tutkijankoulutustani psyko- sestä tilastani, jotta voisin vaihtaa
logian saralta ja valita vaikeamman työni kokopäiväiseksi paperinraja tehtävänantoa mukailematto- pisuttajaksi upeassa Kansalliskirmamman lähestymistavan tämän- jastossamme! Kaivoin kuitenkin
kertaisen juhlanumeron historiik- taskustani älypuhelimen ja aloin
kiin. Asetin itselleni kysymyksen: ottamaan valokuvia tärkeistä lähmitä mahtoi olla ennen Puukelloa? teistä tätä kirjoitusta varten. Enhän tiennyt, milloin seuraavan kerOn sitä vastausta etsitty ennenkin. ran pääsisin paikalle näitä aarteita
Ja ennen siirtymistä varsinaiseen tutkimaan, eivätkä ne aarteet olleet
aiheeseeni on hyvä todeta, että on digitoituna mihinkään pilveen leiaiemmin ollut myös yrityksiä sel- jailemaan kaikkien saataville. Pyyvittää Puukellon varhaisimpia po- hin hikikarpaloita otsaltani!
mahduksia. Esimerkiksi vuoden
2007 juhlanumerossa silloinen “En mä vaskena valita, en hoosakuntatoimittaja Matti Nykänen piana hoilaele…”
joutui toteamaan, ettei osakunnan
arkistojen pöllyytyksestä huolimat- Karjalaisen Osakunnan historia
ta ole löytänyt ensimmäisiä Puu- ulottuu pitkälle kauas Suomen
kelloja. J. Tolvasen (1955) kirjoit- yliopiston alkutaipaleelle. Ensin
tamassa Karjalaisen Osakunnan Wiipurilaiseen Osakuntaan, joka
historiassa mainitaan, että ensim- perustettiin 1653 Turussa, ja ylimäinen Puukellon numero ilmestyi opiston jo muutettua Helsinkiin
pikkujouluna 1916 ja siinä oli Ilma- alkuperäisen Wiipurilaisen Osari Haapakosken taidokas somistus kunnan jaossa vuonna 1833 muoetusivulla Eero Lehikoisen runo- dostuneeseen Savo-Karjalaiseen
muotoiseen tervehdykseen.
Osakuntaan. Älkäämme siis hyljeksikö tätä savolaisten kanssa vieAloitin vanhoista osakunnan his- tettyä yhteiselon aikaa, sillä yhtä
toriateoksista, jotka löysin Kan- kaikki, tuossa muinaisessa osasalliskirjastosta. Yritin sulautua kunnassa toimivat myös karjalaimuiden, pahaa-aavistamattomien, set ylioppilaat! Jotta saattaisimme
tutkijoiden rinnalle lukusalissa ja seurata historian punaista lankaa
olla näyttämättä eksyneeltä jänik- nykypäivän Pieneen Puukelloon,
seltä, jonka silmät olivat sokaistu- on siis alettava tutkimaan savokar-
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jalaisten kirjoitustoimintaa.

den harrastus leimahti vasta J.V.
Snellmanin palattua ulkomailta ja
alettua julkaista kansallismielistä
Saima-sanomalehteä, jota osakuntalaiset innokkaasti lukivat ääneen
osakuntakokouksissa.

En ollut suinkaan ensimmäinen,
joka oli penkonut savokarjalaisen
sivilisaation ensimmäisiä auringon
säteitä. Savo-Karjalainen Osakunta
oli itse selvittänyt arkistonsa jäämiä
jo vuonna 1880 raportoimalla merkittävästä fennomaanisesta voimainnäytteestä eli savokarjalaisten
suomen kielen rohkeasta käytöstä

Riidoitta ei innostuneen ylioppilasnuorison suomen kielen käyttö
tapahtunut ja silloinen inspehtori
“Ukko Lagus” oli jopa äkäillyt, että
“suomenkielen käytäntöön ottaminen veisi sivistystämme 200 vuotta
taaksepäin!” Suomalaisuusmiehistä tarmokkaimpia oli Paavo Tikkanen, joka vuonna 1844 puheessaan
lausui: “Kun kerran olemme tehneet Suomen suomalaiseksi, silloin
olemme eläneet kauniin elämän ja
nähneet pyhän vapauden päivän aamuruskon.” Suomalaisuuspiireissä
ajateltiin, että ruotsinkieliseltä sivistyneistöltä uupui kansallistunto
ja vastaavasti talonpoikaisväestöltä
sivistys. Näiden “alkuainesten” tuli
sulautua yhteen. Silloisen SavoKarjalaisen Osakunnan kuraattori
Herman Kellgrenin sanoin muussa
tapauksessa “sivistyksen alkuaines
on kuin pisara hukkuva yleiseen
maailmansivistykseen, ja kansanvoima on sulautuva suurempiin,
mahtavampiin
kansakuntiin.”
(Ruutu & Waris 1939, osa 1: 140,
142-144.)

yliopistokontekstissa: “Jo vuonna
1845 kohtaa meitä ensimmäinen
suomenkielinen kirjoitelma, joka
luettiin Osakunnan kokouksessa
ja jonka tekijä oli K. Corander.”
(01.01.1880 Koitar : Savo-karjalaisen osakunnan albumi no 3, sivu
117). Ylpeänä artikkelissa luetellaan
muitakin suomen kieltä kirjoituksissaan ja väitöskirjoissaan käyttäneiden miesten nimiä.
Seuraavana vuonna pidettiin osakunnan juhlassa peräti seitsemän
Suomalaisuuden ja suomen kielen puhetta suomeksi, mikä sai huo“harrastaminen” oli 1830-luvun miota laajalti. Osakunnassa ponSuomessa yläluokkaisten ja ruot- nisteltiin sittemmin aikaiseksi suosinkielisten aatelispoikien touhua menkielinen kokoelma “Lukemisia
(Savo-Karjalaisten historia, Ruutu Suomen kansan hyödyksi”. Näissä
& Waris 1939). Varhaisfennoma- lukemistoissa oli runoja, kirjoituknian aikoihin 1840-luvulla ruotsin- sia maantieteestä ja opettavaisia
kieliset ylioppilasrunoilijat kirjoit- kertomuksia, joihin oli sisällytetty
tivat ahkerasti osakunnassa, mutta näkemyksiä muun muassa pitäjänsuomen kieltä käytettiin käytän- koulujen perustamisesta, Suomen
nössä hyvin vähän. Suomalaisuu- silloisesta yhteiskunnasta sekä sää-
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tyjen elinoloista. Ilokseni voin mainita historiannälkäisille, että nämä
lukemistot ovat sähköisesti kaikkien saatavilla Kansalliskirjaston
ylläpitämässä julkaisuarkisto Doriassa (katso kirjallisuusluettelosta
tarkemmat linkit).

taan valittiin Huldan lisäksi myös
Aurora Keinänen.
1900-luvun alussa osakuntalehti oli
suomalaista yhteiskuntaa koetelleiden sortotoimien ja sensuurin kouran ulottumattomissa. Kuten aina,
lehden sisällöllisestä antoisuudesta
oltiin tuolloinkin montaa mieltä.
Nyt yli sata vuotta ajassa taaksepäin katsoen nuokin lehdykät, kuten kaikki Pieneen Puukelloon asti,
ovat oman aikansa hengen ja osakuntatoiminnan arvokkaita kuvaajia! Tässä toteamuksessa heläjää
taustalla allekirjoittaneen katkera
muistikuva omista, vähintäänkin
hävettävän ronskeista, kirjoituksista 2000-luvun alkupuolella. Toivottavasti joku sadan vuoden päästä tekee siitäkin psykohistoriallisen
analyysinsa naisten vapautumisen
iloisesta näkökulmasta… Joka tapauksessa Savo-Karjalaisten lehtien sisältöihin pureutuminen vaatisi
oman tutkielmansa, jota jäämme
toistaiseksi odottelemaan.

Suomalaisen kirjallisuuden tuottaminen jatkui osakuntalaisvoimin
myös osakunnan ulkopuolellakin
mm. “Annikka taikka Suomennoksia Ulkomaalaisten Kauniista Kirjallisuudesta” -julkaisussa.
Suurruhtinaskunta säikähti suomenkielisen kirjallisuuden tulvimista siinä määrin, että vuonna
1850 tuli voimaan sensuuriasetus,
jonka mukaan julkaista sai vain uskonnollista hartautta tai taloudellista hyötyä edistävää kirjallisuutta.
Savo-Karjalainen
Vuoden 1864 syksyllä perustettiin
osakuntalehti Savo-Karjalainen,
joka sisälsi aluksi viihdyttäviä kuvauksia luettavaksi ääneen osakunnan kokouksissa. Runoista ja
“tiedollisista kirjoitelmista” lehti
laajentui taltioimaan erilaisia kantoja ja ylioppilaselämän aktiviteetteja. Sivun alalaidassa nähdään
havainnollistus vuoden 1875 osakuntajuhlista. Varsinainen ilonpito noihin aikoihin alkoi vasta, kun
naiset olivat saattajineen poistuneet juhlista…
Savo-Karjalaisen vaiheissa oli erilaisia “ylhöjä ja alhoja”. Mitä naistoimituskuntaan tulee, keksittiin
vuonna 1895 lehden kriisiin ratkaisuksi pyytää avuksi jo osakuntanaisiakin, kuten Hulda Hakulinen.
Aution (1997) osakuntahistoriikista
saamme lukea, että 1897 naisten
saadessa täysivaltaisen jäsenyyden
osakunnassa lehden toimituskun-
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Tieto-Sanomia Suomen
kansalle

Koitar
Suomen kielen puolesta käydyn
kamppailun lopputulemana syntyi
myös Savo-Karjalaisen Osakunnan Koitar – Savo-Karjalaisen
Osakunnan albumi suomenkielellä vuonna 1870. Samana vuonna
syntyi savokarjalaisten toimeenpanemana ylioppilasluettelo ensimmäisen kerran ruotsin lisäksi
suomeksi. Kielikamppailu oli katkeraa paisuessaan arvaamattomiin
mittoihin, jopa niinkin, että pieni
ruotsalaismielinen ylioppilasryhmä alkoi julkaista ruotsinkielellä
Savo-Karjalaisen rinnalla Allvar
och Skämt nimistä lehdykkää, joka
tosin eli vain kolmen numeron verran.

Suomen kielen nostaminen sivistyneistön käyttöön liittyi suomenkielisten koulujen perustamiseen ja
yleisemmin kansan koulutustason
kohottamiseen. Ylioppilaat ideoivat kansanvalistusta jakavaa sanomalehteä, joka ei ensin sisäisten
riitojen vuoksi käynnistynyt. Kiitos
ulkopuolisen kustantajatahon, savokarjalainen osakuntalainen Aksel
Berner lähti toteuttamaan TietoSanomia Suomen kansalle -lehteä
vuonna 1870. Lehden levittämiseen
saatiin apua osakunnasta. Kiitollisena siitä, ettei Sipilän hallitus ole
vielä täysin leikkauksillaan päässyt panemaan henkisen kulttuurin
hanoja kiinni, voin todeta että Tieto-Sanomia on muutama numero
nähtävillä digitoituna Kansalliskirjaston sanomalehtiarkistosta (kts.
Kirjallisuutta).

Koittaren sisältö muodostui runoista, kertomuksista ja – merkittävää
kyllä – tietopohjaisista esitelmistä.
Aloin kuumeisesti kaivata sisällysluetteloita digitaaliseen muotoon
Tieto-sanomien elinkaari jäi yle- pelastetuista Koitar-albumeista (ja
västä tavoitteestaan huolimatta ly- vanhoista Puukelloistakin). Allekirhyeksi ja sen julkaiseminen päättyi joittanuthan pani tietysti toimeksi,
jo kahden vuoden taivalluksen jäl- niiden toivottavasti päätyessä muikeen.
den iloksi verkkoon joskus.
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Päin Puukelloa

Koitar saavutti kiittäviä kirjallisuusarvioita ja tästä rohkaistuneena osakuntalaiset ryhtyivät
suomalaisen
oppikirjallisuuden
tuottamiseen. Esimerkkinä ensimmäisistä yrityksistä aiheen parissa
oli kattava eläinkuvasto, johon piti
luoda uusi suomenkielinen sanasto.
Useita edelleen käyttämiämme sanoja keksittiin varta vasten kuvastoa varten. Vuonna 1863 annettu
kieliasetus oli tukemassa suomenkielistymistä kaikilla yhteiskunnan
aloilla.

Pientä Puukelloa edelsi Puukello, jonka tavoitteena oli aluksi ilmestyä joka illanviettoon. Lehden
ideoijaksi on nimetty Eero Lehikoinen (alias Miihkali) ja lehden nimi
saatiin osakunnan ulkopuolelta kirjailija Iivo Härkösen ehdotuksesta.
Alkuaikojen keskeisiä kirjoittajia
olivat mm. A. L. Hintikka (alias
Max Nix) ja Eino Sormunen (alias
Korvenranta). Tolvanen mainitsee
historiikissaan noista varhaisista Puukelloista, että ne sisälsivät
ylioppilaselämää koskevia juttuja
ja mielipiteitä, mutta eivät “yleisluontoisiin kysymyksiin” kuten
varhaisemmat lehdet (kuten SavoKarjalainen ja Koitar). Puukellon
ilmestymisessä oli ilmeisesti pitkä
tauko vuosien 1919 ja 1946 välillä,
jolloin se aloitti taas pomahtelemaan. Ensimmäinen Karjalaisen
Osakunnan verkkosivuille digitoitu
Puukello on tällä hetkellä vuodelta
1947.

Tähän väliin on mainittava, että
Ruudun historiikkiin painettu valokuva nuoresta P. E. Svinhufvudista
on siinä määrin näköhermoja kutittava, että mikäli olisin tuolloin elänyt enkä olisi ollut suvultani alinta
mahdollista karjalaistalonpoikaiskastia, (sekä mitä muita käytännön
esteitä olisikaan tielläni ollut) niin
Pekka olisi saanut vähintäänkin ystävällisen nenäliinani huiskautuksen! Samaan hengenvetoon totean,
että tähän asti olivat osakuntien
pyrkimykset olivat melkoisen miesvetoisia. Osakuntalehdessä vuonna 1897 oli jopa mietintä naisten
pienemmistä aivoista! Erinäisen
matalalennokkuuden ajan jälkeen
oli uuden Koitar-albumin toimituskunnassa mukana vuonna 1896
jopa yksi – mutta ei kuka tahansa
– nainen. Hän oli kansanedustajan
ja toimittajan ammateissa sittemmin ansioitunut Tekla Hultin, ensimmäinen naispuolinen filosofian
tohtori, jonka mukaan nimetty aukio löytyy Sanomatalon vierestä.

Muita kirjallisia tuotoksia syntyi
Karjalaisessa Osakunnassa aina
tarpeen mukaan. Laulukirjat ovat
nekin toimitustyötä, merkkipäivien
erikoisjulkaisuissa pilkahtaa kunkin vuosikymmenen henki... SavoKarjalaisen Osakunnan 150-vuotisjulkaisussa vuonna 1983 Pirkko K.
Koskinen viittaa alkupuheessaan
“uusmoralismin ja uuspuritanismin ankeisiin aikoihin”, jolloin
juhliminen on entistäkin tärkeämpää vaikkapa ilman syytäkin. Epäilemättä ylioppilaille tätä on turha
erikseen teroittaa mieliin. Juuri
Viimeinen, kuudes Koitar ilmes- mainitussa juhlajulkaisussa on
tyi sortovuosien painaessa päälle mielenkiintoisia kuvauksia muun
vuonna 1899. Tämän jälkeen alkoi muassa Karjalaisen Osakunnan koosakunnan jakautuminen savolai- tiseudun perinnetutkimustyöstä,
siin ja karjalaisiin.
jota 1980-luvulla oli tehty ainakin
Liperissä ja Ilomantsissa.
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Osakunnan kotiseututyöhön liittyi olennaisesti kirjallista julkaisemista, joihin ei tässä katsauksessa
pystytä tilan ja ajan puitteissa perehtymään. Mielenkiintoinen pala
historiaa on esimerkiksi Karjalaisen Osakunnan vuosina 1932–1933
yhdessä Sanakirjasäätiön ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kanssa organisoima karjalaisten
sananparsien keruukilpailu. Toisintoja kilpailussa kerättiin peräti
273 000 pääosin “kansanihmisiltä”!

päässyt hallitsemaan Akateeminen
Karjala-seura, mikä näkyi kirjoitusten jyrkkyytenä ja suvaitsevaisuuden puutteena. Lehteä syytettiin joidenkin yliopiston opettajien
loukkaamisesta, hyökkäämisestä
Kansallista
kokoomuspuoluetta
ja Itsenäisyyden liittoa vastaan ja
yleisestä puolueellisuudesta kirjoituksissa. Tilanne kärjistyi niin,
että toisinajattelevia – vaikkakin
lyhytikäisiä – ylioppilaslehtiä perustettiin peräti neljä. Ylioppilaslehden pakkotilaus loppui samalla
kuin osakuntiin liittymispakkokin
Nyky-ylioppilaita voinee kiinnostaa vuonna 1937. Neuvokkaana Kartieto, että juuri Karjalainen Osa- jalainen Osakunta aloitti nopeasti
kunta teki vuonna 1912 aloitteen propagandansa maakunnan uusiYlioppilaslehdestä. Aiempi yritys en ylioppilaiden houkuttelemiseksi
saada kyseistä lehteä aikaiseksi mukaan lukien julkaisemalla kuoli kaatunut siihen, etteivät jotkut raattorinsa Osmo Linnoilan 14-siosakunnat halunneet lehdestä kak- vuisen esittelyvihkosen osakunnassikielistä, eli ruotsin lisäksi suo- ta.
menkielistä sisältöä. Ylioppilaslehti
näki päivänvalon jo vuoden 1913 Lopuksi
alussa.
Kun Karjalaisen Osakunnan ja
Vaikka osakuntamme olikin Yliop- sitä edeltävän Savo-Karjalaisen
pilaslehden alkuvoima, Karjalai- Osakunnan julkaisuja tarkastenen Osakunta vastusti myöhem- lee, on niiden panos ollut osaltaan
min vuonna 1919 asetettua lehden merkittävää suomalaisen ja suopakkotilausta osakuntiin. Pakko- menkielisen
julkaisutoiminnan
tilauksen taustalla oli huoli lehden muotoutumisessa. Osakuntalaiset
taipaleen katkeamisesta alkuunsa kamppailivat tuskaisen taistelun
taloudellisiin ongelmiin. Syitä leh- saadakseen osakuntien pöytäkirden huonolle menekille oli Tolva- jat, juhlien puheet ja yliopiston tiesen mukaan ainakin ylioppilaiden dotukset suomen kielellä. Suomea
yleinen välinpitämättömyys kaik- ei juurikaan käytetty osakunnissa
kia “vapaita harrastuksia” kohtaan. noihin aikoihin.
Tilausjärjestelmän lisäksi osakunta
oli tyytymätön myös Ylioppilasleh- Matka käsinkirjoitetusta Savoden toimitustapaan ja sisältöön ja Karjalainen -lehdykästä sähköiseen
yritti turhaan saada aikaan yhteis- Pienen Puukellon näköispainoktoimintaa muiden suomenkielisten seen on ollut pitkä. Kansallisidenosakuntien kanssa asioiden korjaa- titeettimme muovautuu jatkuvasti.
miseksi.
Olisiko Karjalaisella Osakunnalla
edelleen mahdollisuus tuoda oma
1920-luvun puolivälissä Ylioppilas- panoksensa suomalaisuuden juulehden henkistä ajatusmaailmaa oli rien ja karjalaisuuden etsintään?
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Uskon, että olisi. Ensi vuonna itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta ja
tähän saumaan voisi osakuntakin
tuoda kaiken kansan saataville historiaa omasta maakunnasta ponnistavien ylioppilaiden elämästä ja
toiminnasta. Kun kotiseutumuseoiden niin sanotut digiloikat tuovat
internetiin historiallista aineistoa,
näen jatkumona Karjalaisen ja Savo-Karjalaisen Osakunnan historiallisten arkistojen tuomisen digitaaliseen muotoon. Koska kansioita
on jo karjalaisten osalta yli kaksisataa, asiantuntijasilmää tarvittaneen erittelemään painopisteet digitoinnille. Oma suositukseni olisi
digitoida kotiseutututkimukseen ja
kansanvalistukseen liittyvä materiaali, julkaisut, kirjoitelmat ja puheet sekä valokuvat ainakin sotiin
asti. Aineistolla voi olla merkittävää annettavaa karjalaisten juurien tutkimukselle. Osakuntakin voi
löytää tarkoituksia, joita ei juhlimisen tuoksinassa tule aina ajatelleeksikaan.

hetken ja tulevaisuuden näkeminen
tarkentuisivat yhä paremmin. Kun
ei ole kukaan estelemässä tämän
seniorin ideatulvaa, ja tätä kirjoittaessa näkyvän superkuun hämmentäessä mieltä, niin virtuaalimuseoiden ja laajennettua todellisuutta
hyödyntävien mobiilisovellusten
aikakaudella jokin historiallinen
kävelykierros ladattavaksi verkkoon olisi mitä tervetullein lisä
osakunnan ja entisaikojen ylioppilaiden elämään tutustumiselle!
Karjalainen GO!
Toivotan onnea uusille osakuntalaiskirjoittajille Pienen Puukellon
toimittajina: ette voi arvata, kuka
kirjoittaa suurella innolla opiskelija-arjen elämästänne sadan vuoden
päästä!
Miia Seppänen, PsT,
Helsingin yliopisto (2001-2013),
Seniores Carelienses
(miia.s.a.seppanen@gmail.com)

Arkistojen digitoinnin lisäksi ehdotan kotiseutututkimuksen elvyttämistä maakunnassa. Historia ansaitsee uusia tulkintoja, jotta tämän
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KATSAUKSIA MAAILMAN MENOON
вре́мя oli konservatiivisuudestaan
tunnettu pietarilainen lehti.] Mutta
sittenkin ei maamme ole siinä onnellisessa asemassa, että täältä voisi lähteä ranskattarien pulaa tyydyttämään,
vaikka olisi hyvä tahtokin. Ja miksei
olisi. Sokeripulan kai hento naisoliokin voinee kärsiä, mutta ijankaikkiseen abstraktiseen miesolion ajattelemiseen, kas, siihen ei ole nainen luotu.
Mutta täällä luultavasti on odotettavissa moinen pula rauhan tultua. Pahoja
huhuja on kuulunut, että täältä lähtee
sitten kokonainen kosijien paljous ulkomaille. Ja kenties niin tapahtuukin.
Siten täällä alkaa tämäkin pula. Mutta
silloin toki on päästy sokeri y.m. pulista. Ja jos neitosille tulee ikävä, niin
pitää imeskellä sitä enemmin sokeripaloja. Sokeri näet kuuluu poistavan
ikävän.

Sata vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen Puukello, jonka sivuilta löytyy
muun muassa oheinen juttu. Se kertoo humoristisesti ajastaan ja välittää
ajankuvaa, joka on osin vierasta ja
osin kovin tuttua – osin myös valitettavan tuttua. Kirjoittajana toimi nimimerkki Max. Nix. eli A.L. Hintikka
(1891–1968), sanomalehtimies, joka
siirtyi pian Karjalaisen riveihin. Päätoimittajan valtuuksin olen lisäillyt
jutun yhteyteen hakasulkeissa joitakin kommentteja.
Tänä jumalattomana aikakautena rasittavat ihmisiä kaikenlaiset pulat.
Mutta kuten muistakin mytäköistä me
saamme tiedot vanhettuneina, niin
tulevat meille pulatkin hiukan myöhemmin, mutta varmasti. En tahdo
viipyä kotimaisissa pulissa, sillä nehän
on tunnettuja kaikille. Mutta muualla
maailmassa on alkanut ja yhä kärjistyy
eräs pula, joka toivottavasti ei milloinkaan viskaa hyökyaaltoaan tänne asti.
Tarkoitan aviomies- ja aviomieskandidaattipulaa. Se nähtävästi on muualla yleinen. Varsinkin Ranskassa. Ja
kun ottaa huomioon Ranskan naisten
kuuluisan flirttailuhalun, niin huomaa
heti millainen onneton asema nuorilla
neitosilla siellä on. Sivili-nuorimies on
harvinaisuus. Mutta mikä onnellinen
olio hän kuuluukaan olevan. Jos joku
onnellisen puolueettomaan maan mies
saapuu johonkin tiheämmin asuttuun
seutuun, niin kylläpä kuuluu olevan
yks helman huiske ympärillä. Jaa.
[Sata vuotta sitten vallitseva diskurssi
oli usein huomattavan naiskielteistä,
mutta tässä yhteydessä ilmaisua määritellee voimakkaimmin kirjoittajan
oma katkeruus...]

Kuuluvat tappelevan siellä maailmassa. Kysyin tämän tämän huhun todenperäisyyttä eräältä aikaansa seuraavalta naisserkultani, mutta sain
vastaukseksi, ettei hän ollut kahteen
vuoteen lehtiä, ainakaan sotauutisten
kohdalta, lukenut, joten ei hän tiedä
tapellaanko vai ei. Ja mitenkäpä täkäläinen ihmiskunnan osa tietäisikään
mistään, kun ei näy mitään. Nykyinen
maailma luottaa vain kokeelliseen havaintoon. Ja kun sanomalehdissä tavattavat uutiset kuuluvat olevan identtisiä itse valheen isän personallisuuden
kanssa, niin ei niihin voi luottaa enempi kuin itse valheen isäänkään. Mutta sikäli kuin kuulin, kuuluvat siellä
sotatantereella vetävän nuottaa ikään
kuin. Kun apajan pohjukka on täynnä
tuhmia miehiä, paiskataan pussin suu
kiinni. Ja siellä ovat miehet. Jotakin
semmoista kelmin konstia kuuluvat
nytkin pohtivan.

Suomi kyllä on, kuten Nov. Vremja sanoo, ylipuolueeton maa. [Но́вое
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Suuri mieshukka kuuluu myös toisinaan riehuvan ja aina onneksi vihollisen riveissä. Olen ajatellut minkälainen tämä mieshukka oikein on
pedokseen, kun se semmoista ilvettä
pitää. Lopulta olen tämän ihmis-suden
määritellyt ja suunnitellut tuommoiseksi kentaurintapaiseksi olioksi. Suden eli hukan jalat, pitkä karvainen
häntä ja pää on miehenpää. Mies on
vaimon pää, sanottiin ennen vihkikaavassa. Mutta tässä on miehen pää hukan päänä. Ja tämä peto – mieshukka
– kuuluu riehuvan alinomaa vihollisen
riveissä. Kun eivät mokomaa jollakin
[baltiansaksalaisen kemisti Wilhelm]
Ostwaldin keksimällä kaasulla saa tapetuksi.

kanssa olisi Herralle yhtä kauheaa
kuin väärät punnukset. [Tässä viitataan luultavasti Aleko Liliukseen, joka
mm. osti Uudenkaarlepyyn rautatien
1916 ja myi sen myöhemmin hyvään
hintaan.] Siksi en puhu – minä vaikenen kuin Cicero näistä juristiemme
hommista.
Mutta olisipa meidän pitänyt jobbailla
sillä entisellä n.s. Karjalaisten talolla.
Nyt kuuluu afääri kannattavan, ostajat
rikastuvat kuten kaikkikin tänä aikana. [Karjalaisen Osakunnan talo pakkohuutokaupattiin maaliskuussa 1916
Asunto oy Solmulle, joka elää rakennuksesta edelleen.] Mutta me siirryimme tänne tyhjinä kuten “Jokamies”
haudan rauhaansa orkesteri-syvänteeseen. [Jokamies viittaa samannimisen
1400-luvulta peräisin olevan allegorisen mysteerinäytelmän päähenkilöön.
Hugo von Hofmannsthal julkaisi näytelmästä uuden sovituksen 1911, joka
suomennettiin 1916.]

Mutta hyväpä näinkin. Tämä mieshukka syö viholliset miespuuttoon ja
meidän liittolaistemme haltuun jää
vihdoin itsestään kuin Manulle iltanen
hedelmällinen maa. Ja sehän ei ole pahasta. Valtakuntamme rajat laajenevat
ja punssikin kenties kuusitoistaprosenttisesta muuttuu jälleen entiseksi
nektariksi, jolla tosiaankin ilkiää tenttivaivansa alashuuhtoa. Toivokaamme
siis, että tuo mieshukka riehuisi, rauha
saapuisi ja kieltolaki voittaisi kannatusta.
--Niin meillähän on gulascheja. On.
Moni civiskin on jobbaillut itselleen
tuhansia, jopa satojakin tuhansia.
Meikäläinen osakunta ei kyllä sulje
piiriinsä – ikävä kyllä – yhtään oikein
onnistunutta gulaschi-paronia. Ja se
on pahasta. Sillä voisimmehan panna
sitten toimeen gulaschiverotuksen ja
sen tuloilla laitettaisiin oikein hyvät
mööpelit huoneistoomme. Se ei olisi
hulluimpia. On kyllä yritetty meidänkin miehien puolelta jobbausta, mutta
se on tapahtunut niin pienessä mittakaavassa. että semmoisen vertaileminenkin Liliuksen gulascheeraamisen

Ja näin korkealle kuin meidät hinattiin. Aivan eetteri-tasolle asti, kristillisten kanssa yhtä korkealle. [Osakunta muutti Osakuntataloon – nykyään
“Uusi ylioppilastalo” – viidennen kerroksen huoneistoon, jonka oven yläpuolella on yhä Karjalan vaakuna
muistona.] No, hyvähän se on olla
pyhien kanssa samalla tasolla ja lähempänä taivastahan me olemme joka
tapauksessa. Ja se olisi kaikin puolin
hyvä, jos vain ei kävisi tälle fysilliselle – eli kuten Spinoza sanoo – ulottuvaiselle, puolellemme niin rasittavaksi
ravata noita 130 porrasta. En tiedä,
millä tämä olisi autettavissa? Heikoille se on koko rasitus. Ja etenkin niille,
joita sana kutsuu heikoiksi astioiksi.
Heitäpä ei näy täällä keskuudessamme
montakaan. Painetussa kirjassa, joka
kantaa nimeä Keisarillisen Suomen
Aleksanterin-Yliopiston Luettelo syys-
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toimen kuten kyökkimestarin isännän
toimesta. [Korjaus on tehty jälkikäteen
mustekynällä.] Mammonaa voisi aivan
hyvin esittää arv. rahastonhoitajamme. Statisteja olisi kai riittävästi. Joten
sopisi yrittää. Toivotaan että tämä esittämäni moraliteetti kääntäisi ihmisten
mielet. Kansallinen moraliteetti oli
yksitoikkoinen kuin yksi katkismuksen luku, eikä vaikuttanut syntiseen
enempi kuin nallipyssyn pamaus. Ei
ainakaan minuun. Ja pirukin oli tehty niin vähävaltaiseksi että hävetti. Se
on ajan ja rahan tuhlausta katsellessa
semmoista menoa.
--Niin kuin kaikki tietävät on ylioppilaskunta saanut uuden pään. Ja hänen valitsemisensa oli komea - kuten yleensä
kaikkikin ylioppilaskunnan kokoukset.
Läsnä oli 24 ylioppilasta 2866 läsnäolevasta. Karjalainen osakunta oli
edustettuna kolminaisuutena, Sakuna,
Olsonin Kallena ja allekirjoittaneena.
Siis meidän lukumme prosenteissa oli
suuri. Ja Kalle ihastui ikihyviksi, kun
näki että 2 (sanoo kaksi) siivetärtä
oli kokouksessa läsnä. Joka kuulema
tapahtui ensikerran koko historian
aikana. He olisivat valokuvattavat ja
kuvansuurennukset olisi ripustettavat
johonkin yleis-julkiseen paikkaan.

lukukausi 1916, sanotaan, että meidän
osakuntaamme kuuluu 36 kauniimman sukupuolen edustajaa. Mutta
eipä silmämme näe kuin 6–10 neitosta
täällä ja nämätkin silloin, kun rumpujen kanssa on kuulutettu täällä hypittävän ja tanssittavan. Muuten heitä ei
näy. He noudattavat visusti raamatun
sanaa: nainen vaietkoon seurakunnassa. Niin, sitä he noudattavat. Eivät
saavu edes seurakunnan yhteisiin palveluksiinkaan. Tämä on liikaa kyllä,
ihan sanan vastaista vielä lisäksi. Voisivathan käydä yhteisissä palveluksissa, siihenhän Paavalikin kehoitti, jos
kohta vaikenisivatkin sanan jälkeen.
[Näinköhän kielteinen asenneilmapiiri
vaikutti naisten vähäisyyteen? Joka tapauksessa tästäkin voi huomata miten
passiivisten jäsenten ongelma on ollut
aina läsnä.]
--Kansallisessa näytellään “Jokamiestä”. Joka mies ja – tässä joka nainenkin rientää, tai on jo rientänyt sitä
katsomaan. Keskiaikainen moraliteetti
houkuttelee, Axel Ahlberg häärää Jumalana pilvissä, [elokuvaohjaajanakin
myöhemmin tunnettu Teuvo] Puro
Pirun hahmossa säikyttelee syntisiä
omiatuntoja. Niin, nyt on keskiaika
muodissa. Emmeköhän mekin ota esittääksemme moraliteettia, esim. tuhlaajapoikaa. Osviitat saamme [Jalmari] Finnen “Ylioppilaista”. Se olisi kai
rahaa tuova kappale. Ja rahaahan tässä
tarvitseisi, etteivät lukukausimaksumme Osakuntaan nousisi yli äyräittensä, kun tässä valtiokin etuilee meidän,
jotka emme ole mitään gulascheja,
kurjien kukkarojemme sisällyksellä.
Tämän asian jätän kansainvaellus –
tuota kansanvalistusministerillemme
ja taloudenhoitajan arvoisaan pohdintaan. Esitetään Moraliteetti. Se kuulemma vaikuttaa tehokkaammin kuin
paras saarna. Tässä moraliteetissa on
Pirun osa vaikea. Voisi julistaa osan
haettavaksi ja tehdä siitä pysyväisen

Mutta eipä miestenkään osanotto ole
suuri. Ei täyttä prosenttiakaan koko
yleismäärästä. Mutta yleensäkinhän
näyttää niin koko kunnan kuin osakuntien merkitys ja osanotto niiden
kokouksiin olevan vähäistä. Mitenkä
se olisi kohotettavissa, miten innostus omiin asioihin nostettavissa, sitä
ei allekirjoittanut lähde järkeilemään.
Hauskaa joulua.
Max. Nix.
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Teksti: Janne Kangaskesti

KURINPITOMUSTAKIRJA

– lyhyesti osakunnan kurinpidosta 1930-luvulla
Karjalaisen Osakunnan kurinpidosta
vastasi pitkään erillinen kurinpitolautakunta, joka sittemmin on sulautettu toverineuvostoon. Etenkin aikana,
jolloin osakuntiin kuuluminen oli pakollista (eli aina vuoteen 1937) kurinpitolautakunta oli keskeinen osa laajempaa yliopiston opiskelijakontrollia.
Nuorten opiskelijoiden pahoille teille
joutumisen estäminen on ollut yksi
osakuntien perinteisiä, kasvatuksellisia tehtäviä. Osakuntien vastuulla oli
muun muassa fuksikasvatus ja mainetodistusten myöntäminen opiskelijoille. Ilman mainetodistusta yliopistosta
valmistuminen ei käynyt päinsä.

nen vihkonen 1930-luvulta löytyi hiljattain muuttoprojektin jäljiltä väärin
arkistoituna.
Jo nopealla vilkaisulla mustaan kirjaan havaitsee, että 1930-luvulla ylivoimaisesti yleisin rikkomus oli osakuntamaksujen laiminlyönti. Hyvä
(tai paha) että vihkosta muunlaisia
merkintöjä edes löytää. Ennen sotia
osakunnassa ei selvästikään ole juuri
räyhätty, mutta oltu sitäkin enemmän
huolimattomia tai yksinkertaisesti vähävaraisia. Jos tämä jotakin opettaa
nykyosakuntalaisille, niin sen, että
hallinnon puolella jäsen- ym. maksulistoja kannattaa seurata varsin tarkkaan.

Tämä kasvattajan rooli on kuitenkin
hämärtynyt sitä myötä kun muut tahot ovat ottaneet kontolleen alun perin osakunnille kuuluneita tehtäviä
yliopiston toiminnassa. Kasvatuksellinen osio osakuntatoiminnassa ei kuitenkaan ole hävinnyt, vaan edelleen
osakuntaelämä opettaa vastuunottoa,
yhteistoimintaa, tapakulttuuria ja toivottavasti myös sitä, että aina ei ole
pakko – eikä varmasti kannattavaakaan – juoda kaikkea saatavilla olevaa
alkoholia.

Valtaosa maksamattomista jäsenmaksuista nostetuista jutuista on merkitty
rauenneiksi. Osakuntalaiset vaikuttavat siis hoitaneen tunnollisesti rästimaksunsa kun niistä on muistutettu.
Eräät henkilöt ovat kuitenkin valinneet
toisenlaisen linjan. Mustasta kirjasta
löytyy mainintoja “hävyttömistä vastauksista” kuraattorille ja “hävyttömistä kirjeistä” kurinpitolautakunnalle.
Näissä tapauksissa sääntöjä rikkonut
on tuomittu useimmiten inspehtorin
puhuteltavaksi. Professorin auktoriteetilla suoritettu puhuttelu vaikuttaa
olleen harvinainen ja painoarvoltaan
tuntuva rangaistusmenettely. Tätä
vielä ankarampi rangaistus oli joutua
yliopiston rehtorin puhuteltavaksi. Kyseinen rangaistus vaikuttaa myös toimineen, sillä eräältäkin sivulta löytyy
maininta: “Maksoi, kun rehtori uhkasi.” Yliopistosta erottaminen oli rehtorinkanslian päätettävissä.

Koska kasvatuksessa kaikki ei suju
kuin lumitöiden lykkääminen keskikesäksi, on joskus pakko tuomita
ja rangaista. Tätä varten Karjalaisen
Osakunnan kurinpitolautakunta kokoontui tarvittaessa. Kokouksista jäi
jälkipolville todisteena niin pöytäkirjat kuin eräs pieni musta vihko, jonka
etusivulla lukee KURINPITOMUSTAKIRJA. Siihen lautakunta merkiksi
jokaisen sääntöjä rikkoneen nimen,
rikkomuksen käsittelyajankohtineen
ja sen, oliko pahantekijä myöhemmin
sovittanut tekonsa. Tämä mustakanti-

Silmämääräisesti arvioiden rikkomusten määrä 1930-luvulla oli jäsenmää-
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rään nähden alhainen, etenkin jos sen
ulkopuolelle sulkee jäsenmaksuhäiriöt. Määrä on silti korkeampi kuin nykyosakunnassa viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Halutessaan tämän voi
kenties nähdä heijastelevan yleistä väkivallan ja muiden laittomuuksien vähenemistä yhteiskunnassa nykypäivää
kohti saavuttaessa. Se on kuitenkin
aineiston kapeuden ja metodin ylimalkaisuuden huomioiden varsin jyrkkä johtopäätös. Riittänee todeta, että
kaikki ei ollut ennen paremmin.

Jos muuten joku nimiä odottanut pettyi pahasti, on todettava että musta
kirja on henkilötietolain kantilta ongelmallinen. Nyrkkisääntönä arkistot
pitävät tämänkaltaisten dokumenttien
henkilötiedot salassa 50 vuotta henkilön kuolemasta, tai mikäli tätä ei tiedetä, 100 vuotta. Eli nimipaljastukset
jääkööt myöhemmille vuosikymmenille. Sen verran voin kuitenkin paljastaa,
että löytyy sieltä muun muassa sellainen suku kuin _____nen.
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Teksti: Janne Kangaskesti

Jaaritelma
Vielä kerran historiasta.

syydessä vielä jotain selvitettävääkin.
On. Tiedämme lopulta kovin vähän
Suomen alueen menneisyydestä ja
pääsääntöisesti sitä vähemmän mitä
idemmäksi ja pohjoisemmaksi siirrytään. Kysymys liittyi kuitenkin ennen
kaikkea siihen, kuinka yleisen käsityksen mukaan historia on jotain, jonka voi paljastaa sellaisena kuin se on.
“Wie es eigentlich gewesen”, kuten
historiankirjoituksen suurhahmo Leopold von Ranke totesi 1800-luvulla.
Tämä käsitys on houkuttelevan selkeä:
onhan olemassa vain yksi menneisyys,
jossa asiat tapahtuivat vain yhdellä tavalla. Näin siis ainakin kunnes fyysikko-maagit todistavat kiistatta rinnakkaisten ulottuvuuksien olemassaolon.

Yle Uutisvahti -sovelluksessa oli ominaisuus, jolla saattoi valita juuri tietynlaisia uutisia nähtäväkseen erilaisia aihesanoja valitsemalla. Valitsin yhdeksi
sanaksi historian, innoissani mahdollisuudesta korvata viimein totutun uutiset & urheilu yhdistelmän jälkiosa.
Miksi sen pitää aina olla urheilu? Miksei kulttuuri, tiede tai vaikkapa juuri
historia? “Urheilu on Suomen kansan
syöpä”, kuten osakunnan kokouksessa
jo 1940-luvun lopulla jokseenkin poleemisesti todettiin.
Yritykseni saada aikaan uusi järjestys
ei onnistunut: urheilu-uutisia ilmestyi yhä näkösälle huomattava määrä.
Kävi ilmi, että urheilutoimittajilla on
taipumusta kuvailla historialliseksi
yhtä jos toista urheilussa tapahtuvaa –
oikeastaan ihan kaikkea mahdollista.
Yhteistä näille tapahtumille ei vaikuttanut olevan kuin hetkellinen innostus
ja vaipuminen syvään unohdukseen jo
seuraavana päivänä. Joka tapauksessa
“historiallisia” urheilu-uutisia oli niin
valtava määrä, että toimittajan ajatus
kuvailla niistä kutakin ikimuistoisena
saavutuksena näyttäytyi pitkän uutislistan varjossa naurettavalta.
On ylipäänsä outoa, että historiallinensana merkitsee usein ainutkertaista
ja poikkeuksellisen merkityksellistä.
Suuret poikkeuksethan ovat historiassa perin harvinaisia. Pääasiassa elämä
jatkuu ennallaan, jatkuvasti hieman
uomastaan sortuen. Radikaalien purkaustenkin taustalta voi löytää pitkiä,
hitaasti muodostuneita kehityslinjoja.

Ongelma tässä yleisessä ajattelutavassa on se, että meillä ei ole eikä voi olla
suoraa kytköstä tuohon tapahtumaketjuun jota menneisyydeksi nimitetään.
Vaikka olisimme itse jotain todistaneet, olemme muistimme varassa, eikä
muistikuva ole sama asia kuin todellisuus sellaisena kuin se tapahtuu. Historia on aina kertomus. Sanoilla ei voi
kuin kuvailla yhdestä näkökulmasta
yhtä asiaa kerrallaan. Todellisuus on
kokonaisvaltaisempi. Lisäksi historiaa
kirjoittavan ihmisen persoona ja häntä
ympäröivä yhteiskunta ovat osa todellisuutta jossa kirjoittaminen tapahtuu,
ja joka alati muovaa kirjoitettaessa
sanoina historiaksi kapenevan menneisyyden muotoa. Voimme pyrkiä
minimoimaan näitä vaikutteita, mutta
emme voi niitä täysin poistaa – kuten
emme voi vaikuttaa siihenkään, miten
sanamme tullaan tulevaisuudessa tulkitsemaan.

Jokin aika sitten minulta kysyttiin,
onko Suomen arkeologisessa mennei-

Toteamalla, että historia on kertomus,
tarkoitukseni ei ole jumiutua siihen

18

umpikujaan, jota usein kulttuurirelativismiksi nimitetään. Historia ei
ole satuja, joista valita itseään miellyttävimmät tarinat. Kertomuksena
historia on kuin todistajanlausunnot
oikeudessa: kukaan tuskin odottaa
todistajan muistavan tapahtumat ilman epäselviä kohtia, saati että tämä
osaisi aina tuoda oikeat huomiot esille.
Todistajanlausunnot eivät ole samanarvoisia, vaan valituin kriteerein arvioimalla osa on luotettavampia kuin
toiset. Absoluuttisen, eilispäivän mukana kadonneen totuuden uupuminen
ei estä langettamasta oikeaa tuomiota
vahvojen näyttöjen sitä puoltaessa.
Sama pätee historiankirjoitukseen. Ihmismieli voi vaatia ehdottomuutta, (ja
matematiikka sitä jopa tarjota) mutta elämässä useimmat asiat tavoittaa
vain johtolankoja yhteen haromalla.

Luvassa ensi vuonna…
• Yhteisosakuntalaiset uudenvuoden sitsit vuodenvaihteessa DGO:lla
• Virkailijanvaihtokaronkka heti alkuvuodesta – ilmainen virkailijoille!
• Osakunnan vuosijuhlat 25.2. (fukseille erityisedullisesti)
• Vappu (Ullanlinnanmäellä tai ikimuistoisessa Tartossa)
• Filosofisen tiedekunnan XCVII promootio 25.–27.5.
• Suomi 100 -ohjelmaa osakuntien järjestämänä
• Kerhotoimintaa, ekskursioita, sitsejä, saunailtoja… Paljon isoa ja
pienempää tapahtumaa, joista tiedotetaan osakunnan sähköpostilistalla
sekä Facebook-sivulla ja -ryhmässä! Muista seurata mitä tuleman pitää!

19

Teksti: Kaisa Kortelainen

Sopimattomat sanat
Puhuessaan ihminen tulee harvemmin
käyttäneeksi sanoja, joiden merkitystä
ei koe itse ymmärtävänsä. Toisin sanoen henkilö, joka on kuullut jossakin
sanan ambivalenssi, muttei koskaan
tullut selvittäneeksi mitä se oikein tarkoittaa, viljelee kyseistä sanaa melko
epätodennäköisesti
keskusteluissa.
Puheessamme on kuitenkin lukuisia
erityisesti jotain tiettyä ihmisryhmää
kuvaavia sanoja, joiden sävyä tai juuria ei välttämättä ole koskaan tullut syvällisesti ajatelleeksi. Asiaan kollektiivisesta havahtumisesta esimerkkeinä
on muun muassa useiden mies-päätteisten nimikkeiden, kuten palomies,
esimies ja valtionpäämies, tilalle sukupuolineutraaleiden termien ajaminen,
sekä neekerinpusujen muuttuminen
karkkihyllyllä suukoiksi.

pahtunut sorretun ryhmän puolustaminen. Mikäli puolestapuhujana on
sukupuolinormeihin istuva valkoinen
länsimaalainen, lähestytään aihetta
tahtomattakin yläkautta: me kerromme, että tämä teidän kohtelunne ei ole
oikein. Mitä sen sijaan kuultaisi, jos
ääni annettaisi kerrankin oikeasti vähemmistöjen edustajille?
Oli kyse siis ryhmään kohdistuvasta
määrittelystä tai yksittäisestä ihmisestä puhumisesta, kummassakin tullaan lopulta hengittävän ja tuntevan
ihmisen äärelle. Vitsaillessasi kaveriporukassa vammaisista et voi tietää
varmaksi yksityiskohtia jokaisen keskustelijan perhetaustoista ja aiemmasta elämästä. Alun perin kevyeksi heitoksi tarkoitettu kommentti voi osua
jollekin hyvin kipeään kohtaan ja olla
asia, josta ei ole koskaan pystynyt tai
tule pystymään vitsailemaan. Tahallinen ja vahingossa loukkaaminen eivät
lopputulokseltaan eroa toisistaan. Nimitellyn paha mieli ei automaattisesti
näe suvaitsevaista ihmistä satuttavan
kielen takaa.

Kuten sanotaan, kieli luo todellisuutta.
Siksi ei ole täysin yhdentekevää, käytetäänkö tietyn etnisen ryhmän edustajista tai naisista halveeraavaa käsitettä - edes vitsaillessa. Niin kauan kuin
kyse ei ole itseironiasta ja samalla itsemääräämisoikeudesta henkilön puhuessa itsestään haluamallaan tavalla, olisi jokaisen, etenkin vallitsevaan
normiin ja enemmistöön kuuluvan, oltava hereillä vallitsevan kielenkäytön
suhteen.

Jos kieli täytyy siis pitää keskellä suuta, voiko mistään enää vitsailla?
Vaa’an toisella puolella painaa joistakin vitseistä luopuminen, toisella ihmisen loukkaaminen. Kysymys onkin,
tarvitsetko neekeriä ollaksesi hauska
vai pystyisitkö parempaan?

Alentavilla tai loukkaavilla käsitteillä vahvistetaan usein tahattomastikin
voimassa olevia voimasuhteita. Vallankäyttö tulee todeksi välittömästi,
mikäli itse johonkin ryhmään kuulumaton kokee oikeudekseen määritellä, mikä on ja ei ole sopiva tapa kutsua kyseiseen sosiaaliseen kehykseen
kuuluvia. Saman ongelman ytimeen
voi nousta myös hyvissä aikeissa ta-
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Teksti: Alina Riionheimo

Suomi mainittu,
torilla tavataan

Syyskuun ensimmäinen päivä oli
se päivä, joka oli koko loppukevään
ja kesän ajan häämöttänyt edessä.
Silloin minun oli aika jättää Suomi
väliaikaisesti taakseni lähtiessäni
vaihtovuoden viettoon. Näppäränä
saksan kääntämisen opiskelijana
olin valinnut kohteekseni Grazin,
joka on Itävallan toiseksi suurin
kaupunki ja myös Steiermarkin
osavaltion pääkaupunki. Matka
Graziin taittui lentämällä ensin
Wieniin, josta edessä oli bussimatka Graziin.

koulutus. Mitä kieleen tulee, muistan yhden keskustelun siitä, muistuttaako suomi ruotsia. Ei muistuta, ei. Itse asiassa olen aiemminkin
törmännyt sellaiseen käsitykseen,
että Suomi kuuluisi Skandinaviaan.

Jos joskus on puhuttu kotiseutuasioista, olen sanonut opiskelevani
Helsingissä mutta olevani kotoisin
Joensuusta Itä-Suomesta. Tällaisissa tilanteissa olisi ehkä vähän turhan mutkikasta selittää asuvansa
Suomessa Vantaalla ja olevansa itse
asiassa kotoisin Joensuun kupeesOlen ollut täällä nyt suunnilleen ta Kontiolahdelta, koska kukaan ei
kaksi ja puoli kuukautta. Lukukau- yleistetysti tiedä muita kaupunkeja
si alkoi vasta lokakuussa, mutta sitä kuin Helsingin. Siksi se Itä-Suomi
ennen hioin kielitaitoani intensiivi- on aina tärkeä määrite.
kurssilla. Kaikki kurssini ovat nimittäin saksaksi. Aika kului kovin
nopeasti. Tuli lokakuu ja kurssit al- Mieleeni muistuu pari kertaa, jolkoivat. Hämmentävän pian on jou- loin itävaltalaiset ovat tuntuneet
lukuu ja lopulta myös joululoma.
yllättyvän siitä, että suomalainen
osaa saksaa. Minulta on kysytty,
On ollut mielenkiintoista nähdä, olenko opiskellut saksaa Suomesmillaisia käsityksiä muualta tule- sa. Olen vastannut myöntävästi ja
villa saattaa olla Suomesta tai suo- selittänyt mitä opiskelen. Huvittamesta. Kerran esille nousi hyvä vaa taas olisi selittää, miksi opis-
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kelen saksaa. Siihen kysymykseen
jouduin itse asiassa vastaamaan
kielikurssin suullisessa kokeessa.
Hyvänen aika, ei minulla ole mitään hienoja perusteluja. Sitä paitsi
kaikki alkoi peruskoulun kahdeksannella luokalla, kun en saanut
valinnaiseksi ranskaa ja aloitin saksan.

Eräällä toisella kurssilla taas käsiteltiin eri kielten eroavaisuuksia
kuten esimerkiksi sitä, että joissain
kielissä on paljon päätteitä. Powerpoint-esityksessä suomi oli näiden
kielten joukossa ja opettaja nosti
myös sen esille. Hänen mukaansa
suomen kielessä on pitkiä sanoja.
Se kuulostaa tahattoman huvittavalta saksan natiivipuhujan suusta
ainakin näin saksaa vieraana kielenä opiskelevan henkilön näkökulmasta.

Taannoin käsittelimme yleisen kielitieteen luennolla sitä, miten kieltä
osaamattakin voi päätellä puhujan
äänensävystä onko hän vaikkapa
innoissaan. Esimerkkinä sijainen
laittoi taustalle pyörimään jonkin
urheiluselostuksen. Kun tunnistin selostuksen kielen suomeksi,
minua alkoi vähän naurattaa. Olin
joskus heittänyt vitsinä äidilleni,
että olisi aika hassua, jos joskus esimerkkinä olisi suomi. Kuunneltuamme selostusta aikamme sijainen
kysyi, osaako joku suomea. Sitten
hän varmisti pari asiaa liittyen selostukseen.

Suomi mainittu, torilla tavataan
siis – vai tavataanko sittenkään?
Pitäisikö tosin närkästyä siitä, että
kaupungin tervetuliaskassissa ei
lukenut “tervetuloa” suomeksi?
Oli siinä kuitenkin muitakin kieliä.
Ihan varmasti olisi mahtunut yksi
lyhyt suomen sana sinne joukkoon.
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Teksti: Kirsi Kauppinen

MAAILMAN TOISELLA
PUOLEN: OSA 2

Puukellon edellisessä numerossa kerroin mietteitäni vaihto-opiskelun alkuvaiheista ja ensimmäisistä viikoistani sopeutuessani australialaiseen
kulttuuriin. Kuten nykyään on tapana,
aika lensi kuin siivillä, ja tätä kirjoittaessa vietän viimeistä päivää Sydneyssä. Tuntuu kieltämättä uskomattomalta, että tämä mieletön kokemus alkaa
olla loppusuoralla. Siksi kaikkea kokemaani onkin hyvä muistella nyt jälkikäteen.

viikon lukuloma, jota seurasi kaikkien kammoksuma kolmen viikon tenttijakso. Omista kursseistani jouduin
tenttimään onneksi vain yhden, sillä
muiden kurssien suoritustavat olivat joko isoja esseitä tai ryhmätöitä.
Tenttitilaisuudet olivat itsessään jo
mielenkiintoinen kokemus, sillä ne
muistuttivat lähinnä suomalaisia ylioppilaskokeita. Läpinäkyvät pussit kynille ja juomapullojen tekstittömyyden
ehkä vielä ymmärrän, mutta pöytiin
asennetut väliseinät menivät jo ehkä
hieman yli.

Opiskelu
Elämä Sydneyssä asettui melko nopeasti omiin uomiinsa ja elämä pyörikin
arjen askareiden keskellä: luennoilla
ja kuntosalilla käymisen, mutta myös
kaikenlaisen uuden näkemisen ja kokemisen. Kokonaisuutena University
of Sydneyssä opiskeleminen oli valehtelematta aika rankka kokemus, jollaista en odottanut. Onneksi suomalaisella sisukkuudella tästäkin selvittiin.
On ehdottomasti silmiä avaava kokemus olla osa toisen yliopiston opiskelijakulttuuria ja
opintoja.
Kliseisesti olen alkanut
arvostaa Helsingin
yliopistoa ihan uudella tavalla. Maailmanlaajuisista
rankingeista viis,
kyllä HY on hyvä
paikka opiskella.

Matkustaminen
Jotta elämä ei olisi vain puurtamista
ja pänttäämistä, yritin mahdollisuuksieni mukaan matkustella Australiassa. Syyskuun loppuvaiheen 12 päivän
loma olikin kenties ehkä elämäni ikimuistoisin. Lensin Cairnsiin, joka sijaitsee pohjoisessa Queenslandin osavaltiossa. Perillä minua odotti veitsellä
leikattava ilmankosteus. Tätä on siis
tropiikki! Viiden päivän aikana ehdoton kohokohta oli
Suurella Valliriutalla sukeltaminen,
ja vieläpä kahdesti.
Mitkään ylistyssanat eivät riitä kuvaamaan sitä uskomatonta kauneutta
mitä sieltä merestä
löytyy. Olen myös
todella ylpeä itsestäni, kun uskalsin
kokeilla laitesukeltamista ensimmäistä kertaa koskaan.
Jännitti, pelotti ja
ahdisti, mutta adrenaliini antoi sen
tarvittavan lisäpot-

Lukukauden keskivaiheilla
syyskuussa oli yhden
viikon loma, mikä
tuli hyvään aikaan.
Luennot loppuivat
lokakuuhun, jonka jälkeen oli ns.
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kun. Toinen ylimääräinen sukellus
kesti noin 40 minuuttia, jonka aikana
kävimme mm. aivan meren pohjassa.
Ne kalat, korallit, se värimaailma. Sanattomaksi vetää.

ystävällisyyttä en unohda koskaan.
Airlie Beachilta matkustin takaisin
Cairnsiin, jossa vietin viimeiset pari
päivää vain rentoillen ja auringosta
nauttien.
Viimeisen reissuni Australiassa tein
lukuloman alussa Melbourneen. Neljän päivän kaupunkiloma sisälsi lähinnä turistikierroksia, sekä päivämatkan
sen osavaltion kuuluisimmalle nähtävyydelle. Melbourne oli todella eurooppalainen kaupunki, lähinnä ruutuasemakaavan takia. Sydney kun ei
sellaisesta ole koskaan kuullutkaan.
Melbournen sää oli myös maineensa veroinen: aurinkoa ja sadetta 10
minuutin intervallein. Kaikesta huolimatta ehdottomasti käymisen arvoinen kaupunki.
Mitä seuraavaksi?
Huomenna 20.11. aloitan seikkailuni
toisen osan ja lähden kiertämään Uutta Seelantia 30 päiväksi. Tästä olen
unelmoinut jo vuosia, enkä oikein vielä uskokaan, että se kaikki käy toteen.
Tulen näkemään kaikkea tulivuorista
aina jäätiköihin asti. Matkani pyörii
myös vahvasti Taru sormusten herrasta -elokuvan paikkojen ympärillä.
Kontu odottaa! Olen varma, että tämä
loppuosa kruunaa tämän puolikkaan

Viiden päivän jälkeen suuntasin noin
600 kilometriä etelämmäksi, pieneen
rantakaupunkiin Airlie Beachiin. Kävin tunnin kestävällä maisemalennolla
kymmenen hengen pienkoneella Valliriutalla ja ympäröivillä saarilla, sekä
koko päivän kestävällä saaristoristeilyllä. Niitä maisemia ja sitä ihmisten
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Mitä tästä kaikesta jäi käteen?
On vaikea kuvailla, mitä kaikkea vaihto-opiskelu pitää sisällään. Tietenkin
se on täynnä elämän ylä- ja alamäkiä,
mutta ehdottomasti myös aivan uskomattomia ja unohtumattomia hetkiä.
Haluankin välittää tämän kirjoituksen
kautta viestin siitä, ettei mikään unelma ole liian suuri tai mahdoton, jos
on oikeasti halua ja uskallusta tavoitella sitä. Uskokaa rohkeasti itseenne, ja tavoitelkaa niitä suuria hetkiä.
Se antaa itselle niin paljon, ja avartaa
mieltä ja maailmaa. En tule koskaan
unohtamaan Sydneytä tai Australiaa,
enkä varsinkaan uusia kansainvälisiä
ystäviäni. Elämä on aika hieno juttu.

vuoden maailman toisella puolen.
Lento takaisin Suomeen lähtee 20. joulukuuta ja lennän samaa reittiä mitä
tulomatkalla, eli Hong Kongin ja Amsterdamin kautta. Jouluni vietänkin kotoisissa tunnelmissa maakunnassa. En
ole välttämättä vielä henkisesti varautunut kylmiin säihin ja mahdolliseen
lumeen, saati kuumottavaan jetlagiin.
Kaikkeen kuitenkin onneksi tottuu.
Tammikuussa odottaa muutto uuteen
asuntoon ja paluu takaisin osakunnan
toimintaan ja opiskelun ihmeelliseen
maailmaan.

Lämpimin terveisin,
Kirsi
PS. Fuksit ja civikset, nähdään tammikuussa!
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Teksti: Santeri Matikka

Seinillä on korvat
Olen kuluneen vuoden aikana tehnyt
ihmiskoetta julkisissa liikennevälineissä. Tarkkaillut pahaa-aavistamattomia
ohikulkijoita niin metrossa, raitiovaunussa, lähijunassa kuin vielä viimeksi
bussissakin tätä juttua varten. Mitä
tästä salapoliisityöstä sitten jäi käteen?

limista johtuen, minun ei järin usein
tarvinnut pelätä paljastumista. Kuulokkeet korvissa ja luuri näennäisesti
nenän edessä en vaikuttanut siltä, että
olin sen kiinnostuneempi kuin muutkaan siitä mitä ympärillä tapahtuu.
En näyttänyt kyttääjältä, joten ei tarvinnut pelätä saavansa turpaan. Vain
se vanha mies ratikassa katsoi vähän
epäilevästi, mutta toisaalta, ehkä se
olinkin minä joka ensin havaitsin hänen eksyneen olemuksensa.

Helsingissä kun ollaan, ei ole suuri
ihme, että kaikilla matkustavaisilla on
kiire jonnekin. Ja vaikkei olisi, matkaseura tekee kaltaisekseen. Sen mukaisia olivat kiireisten jututkin, liikennevälineestä riippumatta: kuka odottaa
ketä missäkin, mihin pitää suunnistaa,
missä syödään. Teinit valittivat koulupäiviensä ankeutta, valkokaulustyöläiset kävivät puhelimensa kanssa
vähemmän salaisia neuvonpitoja. Ei
mitään järin yllättävää siis.

Ihmisiä siis tuli vastaan jos jonkinlaisia, mutta lopulta he kaikki olivat vain
harmaata massaa täyttämässä ikuisen
kiertokulun pyhää tehtävää: kun yksi
nousee kyytiin, toinen poistuu. Seuraava asema. Yksi sisään, kaksi ulos.
Miestä taluttava koira. Pääteasema ja
kääntöraide, sama rumba alkaa taas
alusta. Loputon hoppu ympärillä, ja
minä se ainoa jolla ei ole kiire minnekään.

Se siis kuitenkin hieman yllätti, miten
kiintyneitä vastaantulijat todella ovat
puhelimiinsa. Tai sitten he vain eivät
halua erottua joukosta ja ovat tekevinään telefoonillaan jotain hyödyllistä
etteivät vaikuttaisi epäilyttäviltä. Joka
tapauksessa oli mahdollista huomata, että mitä vähemmän väkeä liikennevälineessä oli, sitä varmemmin ja
nopeammin kyytiin nousseet ihmiset
syventyivät älyluurinsa ihmeelliseen
maailmaan.

Ja juuri siinä se on, aivan silmiemme
edessä. Tarinan opetus. Julkinen liikenne on kuin elämä itse. Sitä ehkä
luodaan hartaasti kuin länsimetroa,
mutta vauhtiin päästyään se ei lakkaa
liikkumasta. Löytää ehkä välillä uuden
aseman muttei koskaan pysähdy. Ei
ennen pääteasemaa. Joku ehkä matkustaa kanssasi yhden pysäkinvälin,
toinen pidempään. Mutta väki vaihtuu
etkä koskaan voi tietää,
kuka ja mitä seuraavalla asemalla odottaa. Et
tiedä ehditkö ajoissa
seuraavalle asemalle,
et edes sitä, pääsetkö
lainkaan perille sinne
mihin olet menossa.
Mutta eipä tässä valmiissa maailmassa niin
kiire ole, astu rauhassa
kyytiin ja anna kiskojen johdattaa. Muista
kuitenkin pitää silmät
auki, sillä et koskaan
voi tietää, kuka sinua
tarkkailee.

Toisaalta ehkä hyvä niin, sillä tarkkailemillani vuoroilla
järjestyshäiriöiltä
vältyttiin,
eivätkä
ihmiset paria lapsilaumaa ja muutamaa humalaista
lukuun
ottamatta
edes ääntään korottaneet. Positiivinen
yllätys oli sekin, miten jopa kuuluisassa
viharatikassa
vältyttiin suuremmilta
kommelluksilta.
Kenties juuri näistä kahdesta syystä,
kiireestä ja puhe-
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