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PÄÄKIRJOITUS
Vuoden alussa tuntui jälleen kerran, että edessä on pitkä vuosi. Nyt
joulukuun alussa taas tuntuu, että
aika meni – jälleen kerran – luvattoman nopeasti. Kulunutta vuotta
ajatellessa voi olla vaikeaa ajatella,
mitä tähän vuoteen on mahtunut.
Ehkä nekin asiat on helpompi tajuta vähän myöhemmin.

Meistä jokaisen elämään on varmasti mahtunut tänäkin vuonna
iloja ja suruja. Meidän kannattaisi kuitenkin muistaa, ettemme koskaan voi täysin tietää, miltä jostakusta tuntuu. Meidän ei tulisi
arvioida muiden murheiden suuruutta.

Välillä tekee hyvää pysähtyä hetkeksi ja vetää syvään henkeä. Niin
helppoa kuin se onkin sanoa ja niin
hankalaa kuin se onkin välillä toteuttaa, itsestään kannattaa pitää
huolta. Näin joulun ja vuodenvaihteen lähestyessä haluan toivottaa
kaikille hyvää joulua ja parempaa
uutta vuotta. Toivottavasti vuosi
2020 on meille suotuisampi ja kohtelee meitä mahdollisimman hyvin.

Alina Riionheimo
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Q
Eri yhteyksissä on tullut tarinoita vastaan asioiden tiukasta vääntämisestä muiden kanssa ja tavoista selvitä
niistä paremmalla mielellä. Erityisesti mieleen on jäänyt tarina puhujalta
vuosia sitten olleesta “Osakunnasta
työelämään” -tapahtumasta väännöstä HYY:n edustajistossa. Yritän jakaa
niiden tarjoamia opetuksia teille tässä.

Asiat jätetään neuvottelupöydälle ja
sen jälkeen voidaan taas olla vain ihmisiä. Tämän ajattelun sisäistäminen
voi mahdollistaa jopa tavallista paremman vuorovaikutuksen eri mieltä
olevien kanssa, kun heidät on pakko
kohdata ihmisenä. Alussa mainittu puhujakin löysi kumppanin edarista käydystä väännöstä huolimatta. Tai ehkä
juuri siksi.

Erimielisyyksien käsittelyn mennessä kiihkeäksi aate tai ihan vain kanta,
jonka puolella et ole, henkilöityy ja
ikään kuin hyökkää sinua kohtaan. Samaten oma kanta ainakin siinä tilanteessa tulee merkittäväksi osaksi omaa
identiteettiä, jolloin hyökkäys sattuu
entistä enemmän. Kuitenkin ajatukset
tässä ovat pohjimmiltaan vastakkain,
ei ihmiset.

Kuraattorinne Juhq

Aatteiden pitäisi todellakin olla kuin
vaatteet: Ne eivät ole sinä, vaikka juuri nyt niistä paljon pitäisitkin. Mieli muuttuu takuuvarmasti, joten ei
kannata laittaa välejä poikki pelkästään siksi, että joku ei pidä tämänpäiväisestä paidastasi. Tämä ei siis
tarkoita, etteikö mielipiteitä saisi olla
ja niitä esittää. Kaikilla ne vaatteet
on ja tuppaa ne välillä näkymäänkin.
Tuon tämän esille myös siksi, että osakunta ei tarpeeksi opeta tätä taitoa.
Päätöksenteko perustuu lähes aina
konsensukseen. Henkilövaalien lisäksi
ei äänestyksiä juuri ole. Mutta joskus
tällainen tilanne tulee eteen ja silloin
pitäisi pystyä ensin vääntämään asiaa
tiukastikin ja sen jälkeen illallistamaan
hyvässä hengessä samalla porukalla.
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Teksti: Jarno Huusko

Ihmisravitsemus
osa 1

Ihminen on kuin sika. Tai ehkei ihan
samanlainen kaikilta osin, mutta ainakin ruokavalioltaan olemme samankaltaisia. Kolmas sopiva eläin tähän
porukkaan on supikoira. Esimerkkejä
löytyisi muitakin, mutta ei ole syytä
lähteä luettelemaan niitä kaikkia tähän. Pureskellaanpa tätä väittämää
hieman. Mikä on näiden eläinten ruokailutottumuksissa samanlaista?

Valkuaisaineet eli proteiinit muodostuvat aminohapoista, jotka koostuvat
eri alkuaineiden molekyyleistä. Erilaisia aminohappoja on kaksikymmentä,
joista elimistömme pystyy valmistamaan yksitoista. Loput yhdeksän siis
pitää saada ravinnosta valmiina. Näitä
kutsutaan välttämättömiksi aminohapoiksi.
Yleisestä luulosta huolimatta kaikissa kasveissa on kaikkia näitä aminohappoja. Yleensä jotain välttämätöntä
aminohappoa on yhdessä kasvissa kuitenkin hyvin rajallisesti, jonka vuoksi
kasvisruokavalion täytyy sisältää useampaa kuin yhtä raaka-ainetta. Ei kuulosta kovin vaikealta, vai mitä? Ruuan
proteiinit pilkkoutuvat aminohapoiksi
ja rakentuvat uusiksi proteiineiksi tarpeen mukaan. Elimistölle on siis aivan
sama, mistä aminohapot tulevat, kunhan niitä saadaan riittävästi.

Olemme opportunisteja. Voimme raapia suihimme luonnosta kaikenlaista
mitä irti saadaan ja pysyä sillä hengissä, kenties jopa joten kuten toimintakykyisenä kohtuullisen pitkään. Emme
ole kuten koalat, jotka mutustelevat
lähestulkoon pelkkiä eukalyptuksen
lehtiä, tai kuten leijonat, jotka syövät
ainoastaan toisia eläimiä. Ihmisillä on
tapana syödä sekä kasveja että eläimiä.
Tämän käyttäytymismallin perusteella
voidaan siis sanoa, että ihminen on sekasyöjä. Mutta onko sille mitään fysiologista perustetta? Onko meidän pakko syödä molempien kuntien edustajia
pysyäksemme terveinä?

Ennen luultiin, että kasvisruoka pitää
koostaa niin, että jokaisella aterialla
on toistensa aminohappokoostumusta täydentäviä raaka-aineita. Tämä
on sittemmin todistettu paikkansapitämättömäksi. Elimistössä kiertää
niin kutsuttu aminohappopooli, joista
näitä osia keräillään. Toimivan proteiinisynteesin ylläpitämiseksi tarvitsee
siis syödä monipuolisesti päivittäin,
ei jokaisella aterialla. Proteiinin saaminen kasvipohjaisessa ruokavaliossa
on yksinkertaista ja helppoa. Jos syö
ruokaa kulutukseen nähden riittävästi, saa myös riittävästi proteiinia ilman
tarvetta tankata proteiinijauheita ja
-patukoita. Paljon voimalajeja harjoitteleva henkilö voi toki lisäravinteista
hyötyä niin kasvi- kuin sekaruokavaliossakin.

Vaikka evoluution tuloksena ihmisen
ruuansulatuskanava on mukautunut
hajottamaan ja imeyttämään käyttöömme eläinten osia ja eritteitä, ei
meidän todellisuudessa tarvitse laittaa
näitä aineksia suuhumme. Eläinkunnassa ei ole yhtäkään ravinnetta, jota
emme kasveista saisi. Joskus kuulee
lihansyöntiä perusteltavan sillä, että
tarvitsemme esimerkiksi karnosiinia
ja karnitiinia, jotka ovat lihaksissa olevia proteiineja. Totuus on kuitenkin se,
että nämä ja monet muut ravintoaineet
muodostuvat omassa elimistössämme
ilman että meidän tarvitsee saada niitä
valmiina ruuasta.
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Rasvoista
puhuttaessa
kehutaan
aina kalojen hyviä rasvoja. Tässä on
totuuden siemen. Kaloissa on dokosaheksaeenihappoa (DHA) ja eikosapentaeenihappoa (EPA), eli monityydyttymättömiä rasvahappoja jotka
ovat meille tarpeellisia. Mutta kuten
monen muunkin ravintoaineen kohdalla, elimistömme osaa valmistaa
näitä itse. Tarvitaan vain omega-3-rasvahappoa, ja hei, presto! Vauvoilla
tämä synteesi ei ilmeisesti vielä toimi,
joten äidin on saatava tarvittavat rasvat omista eväistään, jotta DHA ja EPA
saadaan vauvalle äidinmaidon kautta.

riittävän saannin, mikäli epäilee oman
kehonsa rasvahapposynteesin toimivuutta. Koska kalojen rasvat ovat alkujaan peräisin näistä samoista mikrolevistä, ei ole perusteltua väittää kalojen
syömisen olevan välttämätöntä hyvien
rasvojen saamiseksi.
Tyydyttyneet eli ns. kovat eläin- ja
kasvirasvat sekä kolesteroli ovat ylimääräisiä, jopa haitallisia aineita ravinnosta saatavina. Kolesteroli on
elimistössämme kyllä välttämätön
rakennusaine, mutta sekin valmistuu
sisuksissamme tarpeen mukaan, eikä
ravinnosta sitä tarvitse lainkaan.

Omega-3 ja -6 -rasvahapot ovat ainoita rasvoja joita ruuasta tarvitsemme.
Näiden rasvojen hyviä lähteitä ovat
hampun-, chian- ja pellavansiemenet,
saksanpähkinät sekä rypsi- ja rapsiöljy. Kaupoista on saatavilla mikroleväpohjaista
DHA/EPA-valmistetta,
joilla voi varmistaa noiden aineiden

Hiilihydraatit ovat ihmisille ensisijainen energian lähde. Ravinnon monimutkaiset hiilihydraatit, kuten tärkkelys, pilkotaan lopulta glukoosiksi,
yksinkertaiseksi sokeriksi, jota käytämme polttoaineenamme ja varastoimme
lihaksiin ja maksaan glykogeeniksi
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myöhempää käyttöä varten. Vaikka
sokeri siis pohjimmiltaan on meille
tarpeellista, ei sitä puhdistettuna tuotteena tule saada ravinnosta liikaa. Liika glukoosi alkaa varastoitua rasvaksi.
Fruktoosi täytyy käsitellä maksassa, ja
jatkuvan fruktoositulvan alla maksa
kuormittuu ja voi rasvoittua. Valkoisella sokerilla (sakkaroosi eli sukroosi = glukoosi + fruktoosi) makeutetut
ruuat on siis syytä jättää harvoihin
herkutteluhetkiin. Ei ole kuitenkaan
syytä pelätä hiilihydraatteja yleisesti.
Täysjyväviljoilla, palkokasveilla, juureksilla, kasviksilla, hedelmillä ja marjoilla ei itseään sairaaksi saa. Määrä ja
nautintatapa ovat oleellisia tekijöitä.
Kokonaisia hedelmiä ei helposti pysty
syömään niin paljon, että niiden sisältämä sokeri tekisi keholle hallaa. Mutta jos hedelmistä puristaa mehua, saa
sitä juomalla helposti liiallisia määriä
sokeria siitäkin huolimatta, että myös
vitamiineja saadaan siinä sivussa.

Evoluutio on järjestänyt meille sellaisenkin omituisuuden, että pystymme
elämään miltei pelkkää rasvaa ja proteiinia syömällä. Ketoosiksi kutsutussa
tilassa rasvoista ja proteiineista alkaa
muodostua ketoneja, joita käytetään
energiantuotannossa. Ketoosi on oikeastaan sopeutuma ajanjaksoon, jolloin ruokaa ei ole saatavilla. Se voi siis
olla hyvä keino laihduttamiseen, koska
ensimmäisenä palavat kehon rasvavarastot. Uusimman ravitsemustieteen
valossa jatkuva ketoosi voi kuitenkin
aiheuttaa elimistössä kaikenlaista harmia ja katoa, varsinkin jos ruokavalion
rasvat ja proteiinit ovat eläinperäisiä.
Ketogeenisen ruokavalion voi toteuttaa täysin kasvipohjaisestikin, mutta
joistain eduista huolimatta sitäkään ei
voida suositella pitkäaikaiseksi ratkaisuksi.
Artikkelin toisessa osassa käsitellään
suojaravinteita, eli kiveinnäis- ja hivenaineita sekä vitamiineja.
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Teksti: Janne Waris

RUNOUTTA
-NIEMÖLLER-

“Enzimäi hyö tuldih noudamah socialistat, engo sanonuh nimidä, gu en
olluh socialistu.
Sit hyö tuldih noudamah ammattiyhtistysaktivistat, engo sanonuh nimidä, gu en olluh ammattiyhtistysaktivistu.
Sit hyö tuldih noudamah jevreit, engo sanonuh nimidä, gu en olluh jevrei.
Sit huö tuldih noudamah minuudani, eigo olluh enämbi nikedä, kudai
olis paissuh minun puoles.”
Martin Niemöllerin runo “Ensin ne tulivat...”
Kääntänyt Karjalaksi Janne Waris
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Teksti: Aino Turunen

ISÄSTÄ
Marraskuussa vietettiin jälleen osakunnan perinteisiä Praasniekkoja. Tällä kertaa tilaisuus oli entistä juhlavampi sillä samalla
juhlistettiin 85 -vuotiasta Seniores Careliensesta. Juhlissa pidetty
kappalaisen saarna vie meidät juhlan tunnelmiin.
Hyvä juhlaväki, ja erityisesti hyvät seniorit - haluan onnitella järjestöänne
kypsän iän saavuttamisesta.

joka olisi heijastunut seuraavaan sukupolveen. Näin ei onneksi käynyt. Ja
se on sattumaa, sillä harva päättää tietoisesti olla erilainen kasvattaja kuin
isänsä.

Tämä ajatus itsestäni teidän edessä
pitämässä puhetta jyskytti mielessäni
yhtenä sateisena iltana, kun istuin Vallilassa eräässä anniskeluravintolassa
tässä männäviikolla. Mietin, mitä te
rakkaat juhlavieraat haluaisitte kuulla, mutta päädyinkin kertomaan siitä, mistä minä itse itsekkäästi haluan
saarnata.

Elämässä siis on runsaasti tuuria. Mutta myös odottamattomia vastainkäymisiä sekä huojentavia tapahtumia,
mitä tulee isäsuhteeseen. Tapaamani
vangit olivat tietysti hajalla lukuisista
muistakin syistä kuin pelkästään rikkinäisestä tai puutteellisesta isäsuhteesta.

Praasniekat on miun suosikkijuhla.
Koska meillä opiskelijoilla vuosi alkaa
syksystä, sijoittuu nämä karjalaiset
riemujuhlat kivasti keskelle syksyä,
peräti jopa ensilumen tulon aikaan,
sekä hetkeen jolloin tulee käytyä kotona, isän luona.

Käsitys hyvästä isästä on meillä kaikilla erilainen - tarinat omastani kasvattajana saattaisivat naurattaa ja kauhistuttaa teitä, mutta minulle hän ollut
hyvä isä. Vankilassa istuvien miesten
isätkin ovat voineet olla parhaita mahdollisia versioita itsestään ottaen heidän elämänhistoria huomioon. Toisaalta vankien isät, kuten meidän
muidenkin isät, ovat myös voineet olla
aivan kamalia, vakavista mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä isiä,
jotka hakkaavat kännissä lapsiaan.

Haluaisin puhua isästä. Tai isoisästä
ja isäpuolesta. Tai isähahmosta -tai
niiden puutteesta. Rakastavasta, alistavasta ja välinpitämättömästä isästä.
Vietin viime kesäni vankilassa. Töissä, vartijana. Kohtasin oman ikäisiäni
isiä, joilla on useampia lapsia, vähän
vanhempia isiä jotka ovat tappaneet
perheensä. Miehiä, joilla ei ole ikinä
ollut huolehtivaa miesmallia elämässä
läsnä.

Noustaksemme täältä syvistä vesistä
ja ikävistä asioista, niin mie halluun
korostaa sitä, että keskustelkaa suhteestanne isään, oli teillä sitä tai ei. Puhukaa siitä kumppanin kanssa, hyvän
ystävän kanssa tai peräiti oman isän
kanssa, jos se on mahdollista. Jos teillä on isän kaltainen ihminen elämässä,
niin pitäkää hänestä kiinni. Jos ei ole,
pitäkää huolta, että teillä on läheisiä ja
rakkautta ympärillänne.

Oman isäni isä oli sodankäynyt mies
ja kuoli vain viisikymmentävuotiaana. Isäni jäi parikymppisenä nuorimpana lapsena huolehtimaan kotitilasta. Mahdollisuus oli ollut, että sodassa
mukana ollut isoisäni olisi aiheuttanut
minun isälleni sellaista pahoinvointia,
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Teksti: Aino Turunen

KAPPALAISEN ILTA
Muutamaa päivää ennen Praasniekkoja joukko osakuntalaisia ja erään osakuntalaisen äiti (siis miksipä ei?) teki kierroksen Hietaniemen hautausmaalla. Neljä pientä taskulamppua, jäätävä merinen syystuuli, joka sieluun asti puhalsi, ei
tahtia hidastanut. Tunnin verran sitä varottiin hautoihin kaatumasta sekä kukin
hiljaa mielessään mietti: “Hitsi vie, joko mennään sisälle, kun on niin kylymä.”
Tämä saattoi tietysti olla kirjoittajan kokemus, mutta toisaalta kirjoittajalla ei ollut riittävästi vaatetta päällä, eikä neljän vuoden Helsingissä asuminen ole vielä
opettanut paikallisen tuulen jäätävyyttä vastaan tarpeeksi suojautumaan.
Osakunnan lämmössä maisteltiin kappalaisen hiessä sinne kantamia luostarioluita. Niitä oli monta ja kaikki maistuivat samalta. Pientä eroa kitkeryydessä ja
värissä. Mutta muuten, ei voi kehua. Paitsi Valamon Kirkkoviiniä, joka Viinihermanin verkkosivujen mukaan on ”ammattilaisraadin toimesta valittu myös
Suomen parhaaksi tarjottavaksi ehtoollisviiniksi.” Ehdottomasti samaa mieltä.
Raati oli viinistä eri mieltä:
“Laimenna vedellä”
“Ehtoollisviineistä ehtoollisviinein”
“Laimennussuhde vedellä 1:5”
“Maistuu sokeroidulle mansikkamehulle, sivumakuna viini”
Oluista (ei väliä mistä niistä):
“Pahenee vanhetessaan”
“Dokaisin”
“Kunnon poksahdus! Veti jo vertoja Wiipurin Pamauksellekin”
“Tuoksuu suolle”
“Aikalailla sama kuin edellinen”
“Saunakaljamainen”
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Teksti: Salla Kuittinen

JOULUTESTI
Iiik, joulu on jo kohta ovella. Kaupoissa on konvehteja ja glögia sekä joululaulut
raikaa. Eikö sinulla ole yhtään joulufiilistä? Pilaako postilakko korttien lähetyksen? Eivätkö tontut kurki jo ikkunoista?
Ei hätää tee Pienen Puukellon joulutesti, niin joulu kolkuttaa pian ovellasi.
Emme siis lupaa mitään, mutta näin saattaa käydä.
1. Syön mielelläni
a) piparit ovat hyviä, varsinkin muorin
leipomat. Joulupuuro turvottaa mukavasti vatsaa ja saa nutun istumaan paremmin
b) jäkälä on kyllä herkullista. Se on
kuitupitoista ja ravitsevaa.
c) ei ainakaan mitään jouluherkkuja

3. Mikä on lempijoululaulusi?
a) Kun Joulupukki suukon saa…
b) Petteri Punakuono
c) Tonttu ei vaan saa unta
4. Mitä olet ajatellut antaa joululahjaksi?
a) Muorin kanssa lähdetään Karibialle
uuden vuoden jälkeen. Varmasti mukava reissu
tulossa, hohohoo!
b) Annan naapuri tallin Askolle jäkälää, voimme sitten nautiskella joulun
jälkeen niitä yhdessä.
c) Annan lahjaksi maailman lapsille
leluja.

2. Kuinka valmistaudut jouluun?
a) Etsin kaikki punaiset nuttuni muorille pestäväksi sekä kiillotan saappaat
b) Hoidan turkkini kauniin kiiltävään
kuntoon, sekä lepään runsaasti ja syön
paljon jäkälää.
c) Työskentelen kesän alusta asti Korvatunturilla ruokapalkalla ja rakennan
leluja.
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Eniten A-vastauksia:
Olet selvä Joulupukki! Joulu on elämäsi parasta aikaa ja nautit joulun vietosta yhdessä perheen kanssa. Tykkäät
myös joulunperinteistä, mutta ehkä
voisit tänä vuonna uskaltautua kokeilemaan jotain uutta?

Eniten C-vastauksia:
Olet aivan selvä tonttu! Joulu on sinulle stressaavaa aikaa ja aloitat valmistelun jo hyvissä ajoin. Tykkäät myös tehdä kaiken itse. Ehkä voisit tänä vuonna
ottaa vähän rennommin, kaikkea ei
tarvitse tehdä aina itse ja kaupankin
laatikot ovat ihan syötäviä.

Eniten B-vastauksia:
Petteri Punakuonohan se siellä, Pukin luotto poro. Valmistaudut jouluun
huolella keräämällä voimia ja maistelemalla jouluruokia jo hyvissä ajoin
etukäteen. Joulun vietät sukulaisissa
reippaasti kiertäen ja nautit lomasta
vasta joulun jälkeen.
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KUNNIAJÄSEN
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vastaanotti Karjalaisen Osakunnan kunniajäsenyyden osakunnan joulukuun kokouksessa 3.12.
Pieni Puukello onnittelee lämpimästi!
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Teksti: Samuli Rantala ja Olli Pitkänen

EKSKURSIO JAKOMÄKEEN

Helsingin keskustassa näkee usein
kesäaikaan turistibusseja, joissa pääkaupunkiamme esitellään ulkomaalaisille. Varmaan monelle täällä asuvallekin Helsingissä olisi paljon nähtävää,
mutta keskustan kiertely turistibussissa voi tuntua hölmölle. Siksi voikin
aloittaa tutustumisen Helsingin vähemmän tunnettuihin osiin, lähiöihin.
Tällä mielellä joukko osakuntalaisia
suuntasi marraskuussa Jakomäkeen.

Jakomäellä on huono maine, mutta ainakin kuulaana marraskuisena
sunnuntaina se uinui kunnon lähiön
tapaan. Kun paikallisen baarin happy
hourkin oli ollut jo aamupäivällä, päätimme olla lähemmin tutustumatta
paikalliseen elämänmenoon ja keskityimme alueen luontoon. Jakomäkeen
sijoittuvaan
Nousukausi-elokuvaan
todellinen Jakomäki ei sitä paitsi ollut
kyllin ankea paikka, vaan kuvauksia
piti tehdä muun muassa Vantaan Hakunilassa. Elokuva voikin olla helpompi mieltää pääkaupunkiseudun omana
Lieksa!-vertauksena.
Kun siis lähdimme pois Jakomäen
ostarilta, päädyimme pian ihmettelemään sata vuotta vanhoja kallioon
kaivettuja juoksuhautoja, joita löytyi
moneen otteeseen reittimme varrelta. Tyypillisessä helsinkiläisessä kalliomaastossa kulkee myös maastopyöräily reitti, jota seuratessa joutuu
hyppäämään syvän juoksuhaudan yli.
Juoksuhaudat tarjoaisivat mahdollisuuden myös luolasukellukseen, mutta
sitä emme onneksi joutuneet kokeilemaan. Jakomäestä löytyy myös Hel-
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tä löysimme merkkejä paikallisesta
elämästä kytevän nuotion muodossa.
Matkan varrelta lenkkipolun vierestä löytyi myös täydellinen joulukuusi,
jonka jätimme kuitenkin odottamaan
yöllisiä kuusivarkaita. Jakomäellä kuten kaikilla kuuluisilla paikoilla on
taianomainen menneisyytensä. Mikäli
kantahelsinkiläiselle sattuu mainitsemaan tuoon satumaisen paikan hän
luultavasti kavahtaa pelosta ja vaihtaa
äkkiä kadunpuolta.
Jakomäki kulttuurin kehtona
Jakomäki on siis lujittunut keskeiseksi
osaksi Helsingin ja Suomen historiaa
ja kulttuuria. Menneistä ajoista kertoo
muun muassa Mikkelin panttivankidraaman alkaminen KOP:in Jakomäen konttorin ryöstöstä.
Noista menneistä kunnianpäivistä
muistuttaa nykyään lähinnä kesäisin
pihanurmikot valtaava ompeluseura,
jonka kanssa kaikkien asukkaiden on
syytä olla väleissä. Sillä mikäli syystä tai toisesta sattuu heidän kanssaan
puikot menemään ristiin tai parsinneulat ja langat sekaisin, voi jonain
päivänä herätessään löytää sängystään
virkatun hevosen pään. Jos näistäkään
varoituksista ei ota opikseen ei mene
kauaakaan ennen kuin saa tuntea sukkapuikon silmässään. Kulttuurillisuudesta kertoo muun muassa taideteokset, joita saavutaan sankoin joukoin
kauempaakin katsomaan.

singin korkein asutettu kohta, ja sillä
sijainneen hieman juoksuhautoja nuoremman eli jatkosodan aikaisen tutkan
muistomerkki.
Kallioita kuljettuamme laskeuduimme yllättäen oikealle suojellulle suolle,
jonne johti kadulta aivan huomaamaton polku. Suolla pitkospuita kävellen
pääsimme pois Jakomäestä ja Helsingistä Vantaan Vaaralaan, minkä huomasi pitkospuiden loppumisena. Tääl-

Yhteyksien parantuessa ja maailman
käydessä yhä entistäkin pienemmäksi
ja monikansallisemmaksi, myös vierasperäisemmät lajit haluavat kokeilla
levittäytymistään. Joskin esimerkiksi
Saksassa valloillaan kukoistavien lajien sopeutuminen Jakomäen korkeaan
ilman alaan ja haastaviin olosuhteisiin
on osoittautunut joiltain osin haastaviksi. Läheinen Malmin lentokenttä on ak-
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tiiviaikanaan hieman rajoittanut näköalatornitalojen rakentamista. Nykyään
lentokoneiden pienennyttyä ja lentovälien harvennuttua rajoitteetkin alkavat
vähitellen lieventymään, mutta muistutuksena menneistä voi edelleen nähdä
talojen katoilla punaisia diskovaloja.

alkuaikojen taksiharhailut ovat tuttuja
myös Jakomäelle, peräti niin että ne
ovat päätyneet innoittamaan suomalaista kulttuuriperintöä Speden taksisketsien muodossa.

Osakunnan ja Jakomäen suhteen voidaan vetää monia yhtäläisyyksiä. DG:n

19

Teksti: Elina Kuosmanen

JÄÄHYVÄSTI KARJALA
Tarina perustuu todellisiin tapahtumiin. Erään kerran sauvakävellessäni
maapaikassani hiekkapohjaisella tiellä, tuli vanhahko nainen vastaani kävellen myös sauvojen kanssa. Pysähdyimme keskustelemaan. Hän kertoi
itsestään ja puhui karjalaisittain mie
ja sie. Kyselin häneltä, mistä hän on
kotoisin johtuen hänen murteestaan.
Hän sanoi olevansa kotoisin Jehkilän
kylästä, Suojärveltä. Samasta paikasta
kuin äitini! Ihastuin ikihyväksi. Näin
sain hänestä sauvakävelykaverini ja
lukemattomat ovat ne kerrat, jolloin
kävellessäni kuulin häneltä, mitä ihmeellisimmistä ihmiskohtaloista.

Minä ajattelin silloin, että niin, minähän en ollut siellä. Kokemukseni
puuttuu ja samalla ajan hengen ymmärtäminen. Sitä en enää saa milloinkaan itselleni. Mutta olenhan sentään
yrittänyt, lohdutin itseäni. Vähän aikaa tuon tilaisuuden jälkeen kuulin
hänen siirtyneen ajasta ikuisuuteen.
Hän antoi rehellisen palautteen, piti
kiinni mielipiteestään, sehän oli vähintä, mitä hän mielestään minulle voisi
antaa. Hän oli loppuun saakka oma,
rehellinen ja aito itsensä.

Sovimme näistä nyt luettavissa olevista tarinoista sen, että kirjaisin ne
muistiin historian kirjoituksia varten.
Näin tein. Pyysin häntä käymään luonani ja kuuntelemaan kirjoitukseni.
Että ne olisivat aivan oikein. Hän oli
jo heikossa kunnossa vanhuuttaan ja
hän istui ja kuunteli hievahtamatta lukemaani. Lopetin lukemiseni ja odotin
kommenttia. Hän katsoi minuun ja sanoi:
“Se oli noin kuin kirjoitit ja kuitenkaan
ei ollut.”
“Mitä tarkoitat”, kyselin hämmästyneenä
”Se kaikki oli niin kauheaa, eikä tuo ollut niin kauheaa”
“Eikö?” ,kyselin pettyneenä
“Ei, kukaan ei voi edes ajatella, mitä
noissa tilanteissa miettii ja miten sen
kokee, se ei ole kirjoittamisen ulottuvissa. Kymmenen vuotta heräsin joka
yö hiestä märkänä ja kysyin, miksi en
minä kuollut, vaan se lääkintäupseeri.
Vastausta saamatta. Siihen meni nuoruuteni.”
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Jäähyvästi Karjala
Ensimmäinen lähtö

Aunea, tyttörukka oli unohtanut kenkänsä, pelkässä yöpaidassa. Voi, voi ja
nyt jalat jo alkoivat sinertää, veri valui
niistä kohdin, mistä terävät kivet niitä pistivät. Ei voi nyt auttaa. Ei edes
omaa lastaan. Päästäisiin jo pois, turvaan. Minne? Minne?

Se oli se ensimmäinen lähtökäsky, sen
hän muistaa ikuisesti. Oli kuulas, kirkas syysaamu. Äiti oli herännyt aikaisin ja ensi töikseen laittanut kahvipannun porisemaan. Lapset nukkuivat
vielä. Äiti antoi heidän nukkua – liekö
aavisti, että rauhalliset unet voivat olla
vähissä lähitulevaisuudessa. Kaukaa
kuului jylinää, tykinjylinää. Oli kuulunut jo muutamia päiviä. Äiti tiesi, mitä
se merkitsi. Rajanpinnassa kun asuttiin. Rintama lähestyi ja heidän täytyisi lähteä pois alta. Milloin? Milloin?

Nyt tuli tuolta onneksi hevoskiesit,
mahtaako ne ottaa mukaansa? Ei, ei
ne voi, meitä on liian paljon. Kaikki
tielläolijat kimmsuineen ja kamsuineen yrittivät parhaansa mukaan ahtautua kieseihin. Ei siitä mitään tullut,
hirveätä rynnistystä vain. Vanhahko
mies otti komennon ja järjesti naiset ja
lapset kieseihin kukin omalla vuorollaan ja perheen yhtä aikaa. Väkijoukko rauhoittui ja marssi jatkui.

Ovelle koputettiin ja sisälle astuttiin.
Evakuointiryhmän päällikkö, naapurin vanha isäntä Paavo.
“nyt joutuin matkaan! hän huusi.
kuin olisi jo!”
“nytkö”
“juu, juu. Ryssä yrittää läpi ja jos pääsöö, niin täällä on tuliset paikat!”
“voi, herrajestas, mitäs nyt tehdään?”

He pääsivät kuin pääsivätkin kieseihin. Äiti otti Aunen verta vuotavat
jalat oman hameensa helmaan lämmitettäviksi. Jalat olivat kylmät ja kuolleen näköiset. Mutta hameen helman
sisältä äiti tunsi pienen, pientä kutinaa. Varpaat ne siellä kipristelivät.

Äiti ryntäsi kammariin.
“lapset nyt kiireesti, kaikki ulos ja matkaan!”
Pienimmät hän keräsi syliinsä, muut
tulivat unisina perässä. Kuka kerkesi mitäkin ottaa, Aunelta unohtuivat
kengät jalasta. Äiti katsoi kävellessä peräänsä, uuden uutukainen talo,
oman miehen omin käsin rakentama,
ei sitä nyt ehtinyt surra. Jätettävä oli,
koti, tavarat, kaikki, kaikki. Mentävä
oli.

Ne elivät.
Toinen lähtö
Hän katsoi, kun juna lähti. Äiti, siskot,
veljet. Isä siellä jossain – hän kuunteli.
Vähän väliä räjähteli ja tykit jylisivät.
Kuinka siellä kukaan voi olla, kukaan
säilyä hengissä. Hän kuuli huutoa, piti
mennä laittamaan einettä sotapojille.
Neljän tytön täytyi jäädä muonittamaan sotilaita. Hän oli yksi neljästä.
Isänmaan puolesta. Hän kääntyi ja
lähti kävelemään koululle päin. Vaikka eihän se enää koulu ollut, vaan rintaman muonitusmaja. Elli, Veera ja
Aino näkyivät ikkunasta, ne laittoivat
siellä pojille eväsleipiä.

He kävelivät reippaasti, maantie täyttyi vähitellen lähtijöistä. Muutamat
puhuivat hiljaa keskenään, useimmat
olivat vaiti, katsoivat eteensä. Tuijottivat. Näkymättömin silmin. Äiti katsoi
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Yhtäkkiä tuli pihalle hevoskiesit. Mies
huusi ja kovaa, nyt on lähdettävä, viimeinen juna lähtee kymmenen minuutin kuluttua. Voi että nytkö, einesleivät ovat kesken, mihin nyt sellainen
hengenhätä? Rintama pettää, läpimurto on tapahtunut, joku sanoi. Nyt
kiiruusti pois, pois.

Taivaanvallat... kohti heitä. Ei hyvä
Jumala... Älä anna... Älä anna... Kone
laski korkeutta ja tuli suoraan heitä
kohti. Se saa meidät... Ei me ehditä, ei
millään. Yhtäkkiä jotain putosi hänen
päälleen ja hän ajatteli, että tukehdun.
Rysähti, korvat meni lukkoon.
Kuolin... Kuolin ja sitten hengitys alkoi
kulkea. Hänen huulensa olivat maassa
ja sitten hän tunsi sen. Joku makasi
velttona hänen päällään. Hän kierähti
alta pois. Se oli se lääkintäupseeri ja se
oli kuollut. Verta valui joka paikasta,
hän katseli ympärilleen. Joku huusi
metsästä:
“Aune, Aune tule, tule, juokse.”
Hän nousi ylös ja alkoi juosta uudelleen.
“Miksi hän, miksi en minä, miksi hän
minun puolestani, kuka sen määrää ja
säätää.”

He ottivat pienet nyyttinsä, jotka olivat olleet valmiina lähtöä varten. Se
tiedettiin, että se tulee joskus, ei tiedetty milloin. He juoksivat asemalle,
hyppäsivät keskimmäiseen vaunuun
ja juna lähti. Onneksi ehdittiin viime
tipassa, Elli huudahti. Hän katseli ympärilleen. Pääasiassa sotilaita, kaikki
siviilit olivat jo paenneet. He olivatkin
viimeiset siviilit, neljä nuorta häthätää
18-vuotiaita.
Juna puuskutti täyttä tehoa. Oli kiire
päästä pois. Sitten räjähti. Ensimmäinen ja kolmas vaunu lensivät ilmaan.
Mistä ne tulivat, mistä? Sitten hän
erotti lentokoneiden äänen, ne lensivät
jo poispäin. Nuori poika, sotilas, joka
oli menossa äitinsä hautajaisiin, putosi
vastapäiseltä penkiltä hänen jalkojensa juurelle. Herranen aika, miten pahasti hänelle kävi….. Hän yritti nostaa
poikaa varovasti, mutta silloin kuului
huutoa... Huutoa... Kaikki ulos junasta
ja nopeasti... Juoskaa tuonne metsään.

Vihdoin viimein he pääsivät jalan
seuraavan junan lähtöpaikalle. 10 kilometriä. Jalat olivat turvonneet ja
veriset. Kummallakin kerralla, hän
ajatteli. Jalat kärsivät. Juna lähti taas
– hän huomasi odottavansa räjähdystä, nyt niitä ei kuulunut. Vastapäisellä
penkillä istui nuori äiti heijaten vauvaansa sylissään – silmät lasittuneina
kohti kaukaisuutta – hän katsahti tarkemmin. Hyvänen aika, eihän se vauva ollutkaan äidin sylissä, vaan se oli
pudonnut äidin jalkojen juureen, eikä
tämä huomannut mitään. Hän vauvaa nostamaan ja laittamaan huopiin
ja äidin syliin. Äiti ei juuri asiantilaa
huomannut, shokissa se oli, mitä tehdään... Ei voine tehdä mitään... Kyllä
aika parantaa haavat.

Hän vilkaisi ulos. Pelto oli edessä, sen
takana vasta metsä. Metsään, metsään... Se oli aika kaukana. Hän pääsi
ulos vaunusta viimeisimpien joukossa, yhdessä lääkintäupseerin kanssa.
Kaikki muut olivat jo kaukana. Lähellä
metsää. Hän juoksi, juoksi, hiki valui,
ehkä en jaksa, täytyy jaksaa, sitten hän
vilkaisi silmäkulmasta. Lääkintäupseeri ja hän. Samalla silmän sivukulmaan kuvastui lentokone, joka kaartui
taivaalla.

Vai parantaako?
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