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pääkirjoitus
Viime viikonloppuna kävin Kesälahella. Kotikylässä ei tällä kertaa ollut
paikalla ystäviä, jotka opiskelevat eri kaupungeissa nykyisin. Silti kylä on
täynnä tuttuja kasvoja ja ihania paikkoja. On ihanaa kävellä kauppaan sisään, jossa myyjän kanssa voi vaihtaa kuulumiset ja leipähyllyllä pysähtyä
kertomaan opinnoistaan entisen luokkakaverin äidille.
Päämääräni tällä reissulla oli kuitenkin selkeä: halusin oppia tekemään
tuohitöitä. Mummoni on oppinut aikoinaan tämän taidon enoltaan, ja
koin että nyt olisi viimeistään aika että joku suvun nuoremmistosta ottaisi
taidon haltuunsa. Viime kesänä koivusta revityt tuohet purettiin kolleista
irti, jotta ne voidaan puhdistaan. Puukko käteen ja hommiin. Mummoni
näyttäessä mikä on hyvä kulma vetää tuohen päällikerros pois, ymmärsin
että tämä on prosessi joka vaatii todella paljon valmistelua, ennen kuin
itse käsityötuotetta voidaan edes alkaa tekemään.
Kaikessa käsityössä tärkeintä ovat suunnittelu ja kärsivällisyys. Professorini yliopistolla totesi tänään “ulkonäkö on käsitöissä toissijainen homma”
ja se on totta. Kestävyys ja käyttöystävällisyys ensin. Hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty, ja se pitää paikkaansa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois kokeiluja. On mahdotonta suunnitella valmistettavaa käsityötuotetta joka
toteutettaisiin tekniikalla, jota ei ymmärrä taikka hallitse. Myös epäonnistumiselle on jätettävä tilaa, eihän muuten opi jos ei ymmärrä mikä toimii
ja mikä ei.
Kun tuohi on puhdistettu, päästään leikkaamaan kaistaleet, jotka punotaan. Mummoni välineinä tässä toimi vaneri, mattoveitsi ja pahvinpala, josta mallattiin leveys. Ensin tuohi tuntuu liian heikoilta taitoksiin
ja vetämiseen ja kädet kömpelöiltä. Mutta kuten minkä tahansa taidon
oppimisen kanssa, tässäkin harjaantuu vain tekemälle. Kun tuohikopan
neljästä kulmasta on puolet tehty, alkaa punomisen logiikka ja reunojen
tekeminen sujua.
Kun koppa on valmis, päällystetään ulkopuoli tuohella. Lopuksi reunoja
taitellaan auki ja kulmia painellaan paikoilleen. Tuohen päälle voi sumuttaa hiukan vettä, jotta se pehmenee jotta taittaminen käy helpommin.
Mukaani mummolasta lähti lanttusupikkaita ja pieni rulla tuohta. “Kohta
käyp kun vanhalta tekijältä” sanoi mummoni, kun lähdin ajamaan kotiinpäin.
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”Ai onko sinulla muka juuret jossain?” kysäisi
eräs tuttavani keskustelun päätteeksi. Hämmästyin kysymystä ja sen sisältämää hienoista
negatiivista sävyä, sillä ikään kuin oman identiteetin ja juurien omaksuminen olisi huono
asia. Keskustelun jälkeen jäin pohtimaan asiaa.
Kysyjä oli Helsingissä syntynyt, koko ikänsä Helsingissä asunut ja täällä koulunsa käynyt nuori
aikuinen. Hän tulee ihan tavallisesta perheestä, hän on harrastanut ihan tavallisia asioita, ja
viettänyt ihan tavallista elämää. Ylätasolla meissä ja taustoissamme ei olekaan mitään hirveän
paljon erilaista, mutta hän pöyristyi ajatuksesta,
että minulla voisi ollakin eräänlainen maakunnallinen tai muunlainen alueellinen identiteetti.
Hän kokee olevansa helsinkiläinen, muttei koe
omaavansa minkäänlaisia juuria tai sidettä pää-

kaupunkiimme. Ehkä hän kuvitteli, että kymmenen vuoden takainen muuttoni Lieksan
metsiltä Helsinkiin olisi karistanut minusta kaiken sen, mikä liittyisi pohjoiskarjalaisen identiteetin ylläpitämiseen.
Olen aina kokenut vahvasti olevani ennen kaikkea pohjoiskarjalainen ihminen, huolimatta
siitä, missä olen asunut. Kotimaakuntaan on
vahva side, ja on helppo tulla toimeen samasta
maakunnasta lähtöisin olevien ihmisten kanssa. Mitä se pohjoiskarjalaisuus sitten edes on?
Ei ole selvää, miten tämä voitaisiin määritellä,
ja mistä tekijöistä pohjoiskarjalainen identiteetti edes syntyy. Saammeko identiteettiä
muokkaavia ainesosia suoraan äidinmaidosta,
vai liittyykö se suureksi osaksi vain puhumaamme murteeseen? Mistä tunnistaa pohjoiskarjalaisen? En osaa itsekään vastata tähän kovin
perinpohjaisesti, mutta voin yrittää kuvailla miten itse koen asian.
Pohjois-karjalaisuus on tunne, olotila, ehkä
jopa asenne. Olemme ahkeria, luotettavia,
hieman ehkä itsepäisiäkin, ja meitä voi kuvailla myös välittömiksi ja aidoiksi. Jotkut meistä
puhuvat paljon (ja kovaa), jotkut pitävät melko
ronskista huumorista, vaikka on meitä myös
hiljaisempiakin yksilöitä. Jaamme samanlaiset
lähtökohdat ja arvot, ja uskomme aina asioiden lutviutuvan. Näiden piirteiden lisäksi meitä
yhdistää rikas ja rakas murteemme.
Aina kun omassa elämässä on jokin ottanut
päähän, on ollut ihana päästä omien ihanien
karjalaisten kavereiden seuraan osakunnalle.
Osakunta on Helsingissä juuri se ainutlaatuisin
paikka, missä omaa pohjoiskarjalaista identiteettiä voi ylläpitää. Siellä kukaan ei tuomitse,
vaan voit olla juuri niin karjalainen kuin haluat
olla. Osakunta on koti keskellä Helsinkiä, missä
juuremme saavat kasvaa rauhassa.

Kirsi Kauppinen,
Kuraattori

-palsta
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Abi-infokoitos

kirjoittanut Sanni Sorajoki

Päivä 1: ”Tästä se lähtee!”
Nelipäiväisen esittelykiertueemme ensimmäiseksi kohteeksemme valikoitui Joensuun Norssin lukio, jonne saavuimme kuuden esittelijän
voimin. Osa esittelijöistä pääsi nauttimaan vanhan koulunsa ruokalan antimista, osa saapui
paikalle hieman kiireessä ja koomaisena aamutuimaan Helsingistä lähteneen junamatkansa
päätteeksi.
Lavalla, mikrofonin kanssa pidettävä esittely ei
juuri vähentänyt ensimmäisestä esittelystä aiheutuvaa kuumotusta. Suklaan varjolla auditorioon houkuttelemamme lukiolaiset vaikuttivat
ainakin osin kiinnostuneilta, vaikka eivät juuri
kysymyksiä halunneetkaan esittää. Mikrofoni
kiersi, diat vaihtuivat ja esitys saatettiin loppuun.
Ensimmäisestä esityksestä ei kenties pienen
jännityksen seurauksena jäänyt erityisen vahvoja mielikuvia. Kuitenkin kuuleman mukaan hyvin menneen esityksen jälkeen jäimme innolla
odottamaan seuraavia seitsemää esittelyä.
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Päivä 2: ”Joko nyt saa pelottaa”
Kiertuematka Pohjois-Karjalan kauimmaisiin
lukioihin alkoi lupaavasti ja lähdimme viiden
esittelijän voimin kohti Juukaa aamuhämärän
kajossa. Etupenkillä pojat* laittoivat ”hirveetä
jynkkyy” soimaan ja tässä vaiheessa pelko alkoikin kohdistua lähinnä kiertuelaisten kuulon
ja mielenterveyden kestävyyteen, eikä niinkään
kaverilta lainatun ooppelin niin kutsuttuihin semihuonoihin kitkarenkaisiin.
Juukassa pidimme esittelyn koko lukion noin
50 lukiolaiselle, joiden innostus aihetta kohtaan ei sanoaksemme ollut aivan käsinkosketeltavaa. Päätimme kuitenkin jättää jälkeemme
muutaman lehtisen Karjalaisen Osakunnan
propagandaa ja palata parin vuoden päästä
katsastamaan seurauksia.
Niin kääntyi nokka kohti Nurmesta ja hetkittäin
myös taivasta Nurmeksen mäkisiä katuja pitkin
ajeltaessa. Siellä esittely sujui leppoisasti ja esittelijät jopa nauroivatkin välillä omille jutuilleen.
Myös eräs innokas lukiolainen herätteli keskustelua ja lähestyi meitä esityksen jälkeenkin elämää kismittävillä kysymyksillään. Tästähän me
esittelijät innostuimme ja tajusimme hillitä puhetulvaamme vasta kun kyseinen lukiolainen
joutui ilmoittamaan olevansa jo myöhässä oppitunniltaan.
Nurmeksen esittelyjen jälkeen jälleen yhden
esittelijän matka päättyi, ja hän lähti lähijunalla paluumatkalle kohti Joensuuta. Meitä jäi jäljelle neljä ja niin suuntasimme kohti välietappiamme Nurmeksessa. Pimeyden laskeutuessa
Nurmeksen syrjäseudulle, me jäljelle jääneet
yritimme pysyä lämpimänä keinoja kaihtamatta ja jouduimme sytyttämään tulen saunan
kiukaaseen jättäen jälkeemme vain kasan Fuksi-Puukellon tuhkaa.

Päivä 3: ”Oispa kahvia”

Nurmeksesta startattiin jo aamukahdeksan
aikaan ajelemaan kohti auringonnousua ja
Lieksaa. Siellä meidät vastaanotti lämpimästi koulun opinto-ohjaaja. Lähes kaikki paikalla
olleista noin 30:stä lukiolaisesta ilmaisi kiinnostusta Helsinkiin hakemiseen. Vierailusta jäi
hyvä tunne ja lukio lupasi olla yhteydessä jopa
Helsingissä järjestettävää osakuntavierailua
koskien.
Ilomantsiin ja maakunnan syrjäisempien lukioiden viimeiseen kohteeseen ajeltiin Arttu Wiskarin Mökkitien tahdittamana pitkin soraista
hiekkatietä. Kuskinpaikalla Aarni kenties kuvitteli tosiaan olevansa rallikuski Henri Toivonen,
sillä vasta takapenkin älähdysten jälkeen vauhti
jälleen tasoittui.
Perille päästyämme Ilomantsin lukiossa koulun
rehtori otti meidät vastaan kahvituksen kera ja
opettajainhuoneessa opettajat kyselivät kiinnostuneena kiertueestamme. Tunnelma oli
lämmin ja kiitollisina vastaanottamamme kahvin voimalla selvisimme seuraavasta koitoksesta
kutakuinkin mallikkaasti. Kuitenkin lukiolaisten
harjoittaessa passiivisaggressiivista hiljaisuuttaan, opettajat esittivät jälleen kuumottelevia
kysymyksiä niin yliopisto-opiskelusta kuin osakuntaelämästäkin. Vaikka olo esittelyn alussa
olikin hieman jäinen, jäi tästäkin esittelystä käteen toiveikas olo tulevien osakunnanjäsenten
löytymiseen.
Paluumatkalla Joensuuhun kuskinpaikalta
kuultiin hiljaista hyräilyä, jonka mukaan ”Ilomantsintie oli hiekkainen tie, jolla ooppeli katolleen kääntyi”. Näin jäimme jännityksellä odottamaan, kuka tippuu matkastamme seuraavaan
päivään mennessä.
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Päivä 4: ”Olipa vähän jäätävää”
Aloitimme viimeisen esittelypäivämme kulkien
läpi tuulen ja jään kohti Joensuun Yhteiskoulun
lukiota. Yllätykseksemme meistä viimeisestä
neljästä kaikki pääsivät paikalle, myös Kerem
(tosin melko täpärästi itsemurha-mankeliksi nimitetyllä menopelillään).
Pienen koomatilan ja kahvipärinän voimalla
suoriuduimme aamukahdeksalta alkaneesta
esittelystämme melko mallikkaasti. Perjantaiväsymys vaikutti kenties myös lukiolaisiin, mutta onneksi opinto-ohjaaja kyseli innokkaasti
omista opintopoluistamme ja uravalinnoistamme.
Toiseksi viimeisessä kohteessa Lyseon lukiossa kiertuelaiset asettuivat taisteluvalmiuteen
aulatilassa. Yllätykseksi abit ja nuoremmatkin
lukiolaiset alkoivat lähestyä esittelijöitä, toki tarjolla olleella suklaalla saattoi olla osansa pisteen
suosiossa. Monet lukiolaiset vaikuttivat aidosti
kiinnostuneilta Helsingistä ja olimme yli tunniksi venähtäneen puolituntiseksi varatun esittelyajan jälkeen vakuuttuneita ainakin muutaman päätymisestä Helsinkiin ja Karjalaiseen
Osakuntaan.
Päivän kolmatta ja koko kiertueen viimeistä
esittelyä varten palasimme jälleen JYKiin. Nälkäisinä opiskelijoina tankkasimme itsemme
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täyteen perunavelliä jo toista kertaa samalla
viikolla, ja lähdimme kohti viimeistä koitostamme. Perjantai-iltapäivän viimeiset tunnit eivät
olleet kenties meille eikä opon meille ”velikultina” esittelemille lukiolaisillekaan se edustavin
hetki. Vaikka nämä velikullat yrittivätkin kovasti
pistää kilpailevaa dia-esitystä pystyyn luokan
perällä, onnistuimme muutamista takelteluista huolimatta toistamaan viikon aikana tutuksi
tulleet fraasit jälleen kerran saattaen näin kiertueemme kunnialla loppuun asti.
Kiertuetta jälkikäteen puidessamme, jäi esittelyistä kaiken kaikkiaan käteen hyvä ja optimistinen tunne; olemme varmoja, että sana
Karjalaisesta Osakunnasta jää lukiolaisten mielenperukoille ainakin epämääräiseksi kaiuksi,
jonka he kenties voivat muistaa suunnatessaan
kohti mahdollisia tulevia opintojaan Helsingissä.
Ikäväksemme vain kolme neljästä viimeisestä
esittelijästä selvisi paluujunaan kohti Helsinkiä.
Kuitenkin jälkikäteen voimme todeta myös viimeisen kiertuelaisen palanneen Helsinkiin hetken voimiaan keräiltyään.

Reissussa
					 kuultua
Miehinen olo?
-Sanni kuuli väärin
kun puhuttiin
vehnäoluesta

Mihin se meni?
Aarniin.
-Kerem ja Nasti

Ei paskempi
sytyke.
-Kerem Fuksipuukellosta

Alkaahan tuo
tuntummaan. Tuo
alkoholikkii.
-Aarni

Ty*röyh*maa
–Sanni

Hui säikähin! Se oli
onneks vaan
Keremin perse.
-Nasti

Onhan tää
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-Sanni kun ottaa
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Ihmisravitsemus, osa 2
kirjoittanut Jarno Huusko

Artikkelin edellisessä osassa tulivat energiara-

ole ”luontaisia” näiden kivennäisaineiden läh-

vintoaineet käsitellyiksi, mutta kuinka on

teitä, vaan ne ovat peräisin lannoitteista.

suojaravinteiden laita? Saako kasveista tosiaan
riittävästi esimerkiksi kalsiumia, jodia ja B- ryh-

Joidenkin kivennäisaineiden kohdalla imey-

män vitamiineja? Kyllä, mutta asia on oikeas-

tyvyys kasveista voi olla heikompaa eläimiin

taan monipuolisempi kuin äkkinäinen tulisi

verrattuna. Tämä voi johtua aineiden muodos-

ajatelleeksi.

tamista yhdisteistä (esim. ei-hemirauta) tai kasveissa olevista muista yhdisteistä, jotka sitovat
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Ihan ensimmäiseksi täytyy ymmärtää se, että

toisia. Ruuan valmistus (esim. liotus, kypsennys,

kaikki ravinteet ovat pohjimmiltaan lähtöisin

hapatus, idätys) parantaa raudan imeytyvyyt-

ympäristöstä ja maaperästä. Sieltä ne siirtyvät

tä, kun kasveissa olevat imeytyvyyttä haittaa-

kasveihin, joita eläimet syövät. Jotkut eläimet

vat antiravinteet hajoavat tai liukenevat pois.

sitten syövät toisia eläimiä, jolloin saavat näitä

Rautapitoisten kasvien kanssa samalla aterial-

ravinteita suodatettuina syömänsä yksilön läpi.

la saatava C-vitamiini moninkertaistaa raudan

Mikään eläin ei muodosta elimistössään uu-

imeytymisen. Joidenkin harvinaisten imey-

sia alkuaineita, kuten jodia, seleeniä tai rautaa.

tymishäiriöiden tai muiden terveysongelmien

Mitä ja miten paljon kivennäis- ja hivenaineita

kohdalla voivat asiat mennä hieman haasteel-

eläinyksilön kehonosissa ja eritteissä on, riip-

lisemmiksi. Tälläisiin syihin ei kuitenkaan voida

puu täysin siitä, mitä kyseinen yksilö on syönyt

vedota mietittäessä yleisemmin koko kansan

ja imeyttänyt kehoonsa. Tuotantoeläimille syö-

ravitsemuskäytäntöjä. Hyviä raudan lähteitä

tettyä rehua rikastetaan erinäisin vitamiini- ja

kasvisruuassa ovat täysjyväviljat, palkokasvit,

kivennäisainelisin, tai aineet nakataan peltoon

siemenet,

jo kasvatusvai-

sekä kuivatut hedelmät.

heessa. Joidenkin mielestä vegaaniruokavalio

Kasvien ei-hemirauta on siis hieman hankalas-

on luonnoton kasvimaitotuotteiden rikastuk-

ti imeytyvää tyyppiä. Eläinperäinen hemirauta

sen tai purkista otettavien lisäravinteiden vuok-

imeytyy paremmin, mutta sillä voi toisaalta olla

si. Mutta onko sillä tosiaan väliä, missä vaiheessa

haittavaikutuksia. Tutkimuksissa on todettu he-

prosessia rikastus tehdään, kun sitä kuitenkin

miraudan kasvattavan sydän- ja verisuonitau-

tehdään? Suomen maaperä on köyhä jodista

tien ja syöpien riskiä mahdollisesti sen hapet-

ja seleenistä, jonka vuoksi niitä lisätään lannoit-

tavan vaikutuksen johdosta. Nämä samat riskit

teisiin ja jodin tapauksessa myös ruokasuolaan.

tuppaavat nostamaan usein päätään useimpia

Lehmänmaito ja kananmunat eivät siis sinänsä

eläinperäisiä ruokia tutkittaessa.

tummanvihreät

lehtivihannekset

Hemirauta on itseasissa yksi syypää siihen, miksi WHO (World Health Organization) on luokitellut punaisen lihan karsinogeeniksi eli syöpää aiheuttavaksi aineeksi.
Niin raudan kuin kalsiuminkin imeytyvyys
on siis riippuvainen lähteestä sekä elimistön
kulloisestakin tarpeesta. Suuremman tarpeen
aikana imeytyminen tehostuu, ja pienemmän
tarpeen aikana se heikkenee. Hyviä kalsiumin
lähteitä kasviravinnossa ovat muun muassa
siemenet (erityisesti seesami), tummanvihreät
lehtivihannekset, mantelit, appelsiini sekä
tofu (tuotteesta riippuen). Kalsium vaikuttaa
luuston kuntoon (sekä lihasten ja hermoston
toimintaan), mutta vahvoihin luihin tarvitaan
muitakin tekijöitä, kuten D- ja K- vitamiinia
sekä luustoa rasittavaa liikuntaa. Pelkkä maidon kittaaminen ei siis tee lujaa luurankoa.
Saattaa olla jopa päin vastoin. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ne maat (Suomi etunenässä), joissa käytetään eniten maitotuotteita, ovat samoja maita, joissa esiintyy
eniten osteoporoosia eli luukatoa.
Vaikka asioiden välillä ei olekaan aivan
selkeää syy-seuraus -suhdetta, näyttäisi siltä,
ettei maitotuotteiden runsas käyttö ainakaan
suojaa osteoporoosilta ja luunmurtumilta.
No mutta entä se B12 vitamiini! On totta, että
tätä elintärkeää vitamiinia ei saada suoraan
kasveista. Tässäkin asiassa on kuitenkin syytä
kaivautua syvemmälle, kirjaimellisesti. B12- vitamiinia tuottaa
nimittäin bakteerit, joita tavataan muun muassa maaperässä.
Sanotaan, että ennen vanhaan
noita bakteereita saatiin juuresten sisältämän mullan mukana
sekä juomavedestä. Nykypäivän kliinisen ruuantuotannon vuoksi se ei kuitenkaan ole enää
mahdollista, joten B12-vitamiini täytyy vegaaniruokavaliossa saada ravintolisänä tai vitamiinirikastetuista tuotteista. Joidenkin muiden
eläinten ruuansulatuselimistössä
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elää näitä bakteereja, joten sekaruokavaliota noudattavat saavat B-12
-vitamiinia noiden eläinten osia tai
eritteitä syömällä ja juomalla. Toisaalta hankalan imeytyvyyden takia
luotettavin B-12 -vitamiiniin lähde
sekasyöjillekin olisi ravintolisä.
Muiden B-ryhmän vitamiinien
kanssa ei vegaaniruokavaliossa
tarvitse olla tarkkana. Niitä saadaan hyvin esimerkiksi palkokasveista ja täysjyväviljoista.

Mitä tästä kaikesta
voidaan päätellä?
Ihmisten on mahdollista pysyä terveinä ja voida hyvin pelkällä kasviravinnolla. Tai pikemminkin voisi sanoa,
että kasviravinto on terveyden ja hyvinvoinnin edellytys. Kun ymmärretään ja hyväksytään nämä ravitsemuksen tosiasiat, voimme tulla siihen
tulokseen, ettei ravinteiden suodattaminen eläinten läpi ole tarpeellista
eikä edes kannattavaa. Koska tarvetta
eläinten osien ja eritteiden ravinnoksi käyttämiseen ei ole, vaan kyseinen
käytäntö perustuu lopulta vain mielihaluihin, on eläinten yksipuolinen
hyödyntäminen ravinnoksi eettisesti
kestämätöntä.
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Sananlaskuja Joensuusta
“alas katsoo, ylös ajattellee”
“joka helpolla tulee, se helpolla mänee”
“hullu paljon huhtoo, viisas elää vähemmälläkin”
“on aikaa ja evästä”
“ei se haukku huavoo tie, kun ei koira vuan purase”

		

					
						

-Suomen kansarunousarkisto,
Suomen kirjallisuuden seura
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Sennut tarvitsevat kasvojen kohotusta

Seniores Carelienses on Karjalaisen osakunnan seniorijärjestö. Minä ajauduin
hallituksen viihdytysjoukkoihin muistaakseni ruuhkavuosiinsa väistyneen
entisen hallitusjäsenen ja osakunta-aikojeni tutun houkuttelujen vuoksi. En seniorihuminoissa ole törmännyt juuri ollenkaan omiin opiskeluaikojen tuttuihini
eikä vapaa-ajan sosiaalisille tapahtumille
tahdo ylipäänsä riittää aikaa. Koska kykyni täyttää sitäkään vähää rooliani viihdytysjoukkojen vastuullisissa tehtävissä,
päätin sitten viime kokouksessa esittää
poliittisesti epäkorrektin kysymyksen: olisiko aika miettiä, kenelle ja miksi sennujen toiminta on olemassa? Onko järkeä
käyttää tässä tilanteessa harvojen sennujen joukkoon jääneiden järjestöaktiivien
kullankallista aikaa vielä harvempien
edunnauttijoiden (= ne, joilla on mahdollisuus irroittaa aikaa) museo- ja teatteri-iltamien järjestelyihin? Kannattaisiko
meitä osaavia sennuja hyödyntää jollain
tavalla, joka lisäisi uuden sukupolven hyvinvointia ja yhteyttä maakuntajuuriinsa?
Ajat ovat muuttuneet: nykyopiskelijoiden
osakunta-aktiivisuus kilpailee ainejärjes-
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töjen sosiaalisen ohjelman kanssa eikä
osakunnan rooli ehkä ole yhtä selkeä
opiskelijoiden käyttäytymisen valvojana
ja maakuntayhteyden ylläpitäjänä. Kulttuuritraditioiden siirtäjänä osakunnilla on erityisen harvinainen oma ja ylevä
roolinsa, siitäkin valitettavasti tosiasiasta
huolimatta, että kaikki historialliset juhlapaikkamme on maailman tuuliin kadotettu tai suorastaan ryöstetty silmiemme
edestä (Liisankatu, Uusi ylioppilastalo ja
Sarvi)!
Oireellista ja älyllisesti rehellistä on varmaan todeta, että jo pelkästään päätösvaltaisuuden aikaasaaminen sennujen
kokouksissa on ollut haasteellista jo jonkin aikaa sivuhuomioideni mukaan. Viime kokouksessa oli kuitenkin yllättävän
virkeä ja iloinen lauma kokouspaperien
ja olutlasien kimpussa. Eräs ansioituneempi jäsen muistutti seniorijärjestön
alkuperäisestä tehtävästä toimia Karjalaisen osakunnan ”tukena”. Pohdimme
jäsenmäärän tippumista entisestään ja
taisin livauttaa ajatusta toiminta-ajatuksen kirkastamisesta ja uudelleen brändäämisestä. Henkilökohtaisesti toivoisin

syvällisempää merkityssuhdetta Pohjois-Karjalaan ja erityisesti karjalaiseen
kulttuuriperintöömme, mutta onhan
noillekin kaikenlaisia valtuuskuntia ja
seuroja olemassa. Innostusta heräsi perinteisten juhlien ja kesäretken suunnitelmista.
Kokoukseen ilmaantui myös osakunnan
väistyvä kuraattori, joka toi huomioitavan
näkökulman, että nuorten opiskelijoiden
joukossa sennujen toiminta näyttäytyy
liian ”kylttyyripitoiselta”, jota olen itsekin
alkanut – vaikken olekaan niin nuori mutta en täysin kalkkeutunut myöskään –
epäillä. Onko sirkushuvien järjestäminen
pienelle sennujen omalle piirille järkevää? Olisi tärkeämpääkin tekemistä, jotta
organisaatio pysyisi ylipäänsä maailman
kartalla!

mutta sillä järjestö ei kehity eikä jäsenmäärä kasva, eli ne eivät voi olla ydintoimintoja tulevaisuudessa vaikka nyt
niihin paljon aikaa käytetäänkin. Meidän
sennujen on nyt aika kuunnella nuoria ja
heidän toiveitaan ja näkökulmiaan! Toiminnan sisältöä ja kommunikaatiota on
lähdettävä kehittämään yhdessä tulevien
jäsenten kanssa. Nuorissa osakuntalaisissa on koko seniorijärjestön tulevaisuus.

Psykologian tohtori
Miia Seppänen
Peliyrittäjä, kulttuurituottaja
Karjalaisen osakunnan alumni,
Seniores Carelienses jäsen

Jos Seniores Carelienseksen rooli on toimia osakunnan tukiorganisaationa ja
maksimoida valmistuvien osakuntalaisten luonteva siirtymä seniorijärjestöön,
mitä olisi tehtävä? Mitä olisi tehtävä, jotta
kuihtuminen saadaan estettyä? Teattereissa ja museoissa käyminen on hauskaa
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Opiskelukriisejä ennen
							ja nyt
kirjoittanut Alina Riionheimo
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Viisi vuotta sitten luin vielä pääsykokeisiin ja
olin autuaan tietämätön siitä, mitä edessä oli.
Halusin lähteä
opiskelemaan kääntäjäksi ja hain yhteishaussa opiskelemaan saksaa Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja
Joensuuhun. Yhteishaku oli juuri muuttunut
ja hakija voitiin valita vain yhteen hakukohteeseen. Tämän vuoksi hakukohteet piti laittaa järjestykseen, joten laitoin Helsingin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.
Asuttuani koko pienen ikäni Pohjois-Karjalassa halusin vaihtelua elämääni, vaikka olinkin
ohikiitävän hetken verran harkinnut jääväni
kotiseuduilleni. Olin pyöritellyt myös Tamperetta ja Turkua mielessäni, mutta lopulta Helsinki vetosi minuun enemmän. Helsinki oli
kaupunkina minulle tutuin ja sinne oli myös
helpointa kulkea Joensuusta.

Pääsykoekevät tuli ja meni. Kesällä lähdin kolmeksi viikoksi saksan kielikurssille Berliiniin.
Kurssin loppupuolella selvisi, että olin saanut
opiskelupaikan Helsingistä. Otin opiskelupaikan vastaan ja kotiin päästyäni jätin Hoasille
asuntohakemuksen. Ollessani vanhempieni
kanssa Kuopion Ikeassa sain tietää, että olin
saanut kaksion Vantaan Koivukylästä.
Viisi vuotta sitten syksyllä oli siis edessä muutto yli neljänsadan kilometrin päähän kotoa. Se
herätti minussa ristiriitaisia tunteita. Lähtö suorastaan pelotti minua ja päässäni pyörivät ajatukset muun muassa siitä, miten pärjäisin. Olin
aina asunut lapsuudenkodissani, joten siirtymä
yksin asumiseen oli melko iso.
Elokuun lopussa alkoi orientaatioviikko. Koska
vuokrasopimukseni alkoi vasta syyskuussa, majailin tuolloin kaverini luona. Orientaatioviikko
meni kuitenkin kuin siivillä ja pian istuinkin ensimmäistä kertaa K-junassa matkalla Koivukylään. Vähitellen oli myös aika siirtyä varsinaisten
opintojen pariin.
Sinä syksynä kyseenalaistin sekä alanvalintaani
että kielitaitoani. Se ei jäänyt ainoaksi kerraksi,
jolloin uskoni omaan osaamiseeni on ollut koetuksella. Opiskelutaidotkin olivat vähän hukassa. Vähitellen kaikki kuitenkin asettui uomiinsa.
Osallistuin kurssille, jonka loppukokeesta irtosi
tarpeeksi hyvä arvosana ja sain opinto-oikeuden saksan kääntämisen opintoihin.
Fuksivuoden alussa kypsyttelin mielessäni
ideaa vaihtoon lähtemisestä. Olin aina ennen
yliopiston alkua ajatellut, etten koskaan lähtisi vaihtoon, mutta pian hainkin helmikuun
Erasmus-haussa vaihtopaikkaa. Toisen opiskeluvuoteni syksyllä suuntasinkin viettämään
vaihtovuottani Itävaltaan kauniiseen Grazin
kaupunkiin.
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Vielä vaihtokuplassa ollessani tai oikeastaan
sen jälkeenkin kandi, gradu ja valmistuminen
olivat vielä kaukaisia ajatuksia. Sitten joskus tulevaisuudessa… Valmistuin kuitenkin humanististen tieteiden kandidaatiksi viime elokuussa,
ja gradu ja maisteriksi valmistuminenkin häämöttävät siis edessä. Luultavasti
lähempänä kuin haluaisin niiden ajatellakaan
olevan.
Ison Pyörän pyörähtäminen on tuonut opiskeluihin omat kiemuransa. Iso Pyörä on käytännössä pakottanut niin minut kuin monen
opiskelukaverinikin siirtymään uuteen maisteriohjelmaan. Ennen kääntämisen opinnot aloitettiin jo kandivaiheessa, mutta nyt ne alkavat
vasta maisterissa. Me kandivaiheessa
kääntämisen opinnot aloittaneet olemme taas
käyneet paljon sellaisia kursseja, joita saatetaan
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uusissa koulutusohjelmissa tarjota vasta maisterivaiheessa. Opinnoissa on siis ollut hieman
setvittävää.
Tuntuu melkein vaikealta hyväksyä, että opintojen alusta on pian viisi vuotta. Viisi vuotta
siitä, kun ensimmäistä kertaa elämässäni olin
Metsätalolla. Viisi vuotta siitä, kun kaikki oli vielä
uutta. Tavallaan tuntuu, että se kaikki olisi tapahtunut vasta eilen. Toisaalta tuntuu, että siitä
olisi pieni ikuisuus.
Koivukylästä matka jatkui tosiaan Itävaltaan.
Sieltä palasin hetkeksi Pohjois-Karjalaan, josta
palasin Vantaalle pakkaamaan tavarani muuttaakseni Helsinkiin. Helsingissä olen muuttanut kerran sen jälkeen. Sellaistakin muutosta
näihin vuosiin on siis mahtunut, varsinkin kun
muutin ensimmäistä kertaa elämässäni silloin,
kun opintoni alkoivat.
Nämä opiskeluvuodet ovat antaneet paljon.
Ainejärjestö- ja osakuntatoiminta ovat tuoneet
elämääni
uudenlaisia aktiviteetteja. Epäilen myös, että
nämä kuluneet melkein viisi vuotta ovat olleet
elämäni opettavaisimmat ja kasvattavimmat.
Ja uskaltaisin väittää oppineeni muutakin kuin
mitä muodollinen subjekti tarkoittaa, mikä on
skopos tai kuinka tehdään lähdeluettelo.
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		Sallan
suositukset
Sallan suositukset
aloittaa uuden
juttusarjan, jossa
Salla eli minä
suosittelen PohjoisKarjalaisia, vähän
erilaisia
matkakohteita
teille rakkaat
osakuntalaiset.
Suosittelen paikkoja,
jotka jäisivät helposti
muiden kohteiden
varjoon ja joista
löytyy sitä aitoa
paikallistunnelmaa
sekä
pohjois-karjalaista
sydäntä.
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Karin Cafe eli paikallisittain Karkko
Kesälahdella, tuossa Kiteen kaupungin
upeassa lähiössä sijaitsee 60-luvun arkitehtuurin taidonnäyte
desingrakennus, joka kätkee sisälleen ihanan tunnelmallisen lähiökapakan Karin
Cafe. Omistajan
vaihdoksen jälkeen Karko on laajentanut
juomapuolen tarjoiluita myös ruokaan. Ravitsemusliikkeen
sisustus on hyvin lähiölle tyypillinen. Pöydät
ovat siistit ja istumapaikkoja riittää noin 40
hengelle. Muovikukat koristavat ikunnan
reunoja ja nurkasta löytyy vanha kunnon
jukeboksi sekä peliautomaatti. Vierailuhetkellämme lauantai iltana klo 19 paikka oli
varsin tyhjä ja paikallista tunnelmaa loivat
ainoastaan kaksi vakioasiakasta. Kuitenkin
lauantain karaoken aikaan meno on kuulemma usein vauhdikas ja Kesälahtelaista
tunnelmaa riittää.

Joulun alla juomalistalta löytyi luonollisesti glögidrinkki, jonka kuitenkin jätimme väliin ja siirryimme suoraan “normaaleihin” antimiin. Juomalista oli suhteellisen kattava ja listalta löytyi
oluen, siiderin ja lonkeron lisäksi myös viiniä,
mistä paikalliset maistajat olivat positiivisesti
hämmentyneitä.Juomien hintataso oli mielestämme kuitenkin hiukan korkea, ottaen huomioon paikkalisen sijainnin, mutta ei kuitenkaan kiskuriluokkaa.
Testiin valitsimme mozzarella-herkkusienipitsan, joka ylitti täysin oletukset. Pitsassa oli täytettä sopivasti ja pohja oli mukavan ohut. Tomaattikastikkeessa oli hiukan tulisuutta, mikä
antoi mukavaa potkua muuten hyvin tavalliseen pitsaan. Ruokalistalta löytyi pitsojen lisäksi
kebabia. Vegaanisesta ruuasta ei kannata Karkossa haaveilla, ollaanhan sitä jo riittävän kau-

kana kehäkolmosen urbaanista maailmasta.
Kasvisvaihtoehtoja sen sijaan löytyi.
Kaiken kaikkiaan Karin cafe on suhteellisen
viihtyisä paikka, jossa voi iltapäivän rauhalliseen
aikaan käydä istuskelemassa. Jos haluat kuitenkin löytää Kesälahtelaista tunnelmaa suosittelen kuitenkin Karkon karaokeiltoja, jotka
jättävät varmasti unohtumattomia muistoja.
Kesäaikana Karin cafesta löytyy myös terassi,
johon voi mennä nauttimaan talon antimista
sekä Kesälahtelaisesta kylän raitista. Terassilta
avautuu upea näkymä Kesälahden S-marketin
parkkipaikalle.

Karin cafe saa 3/5 Sallan
suositupistettä.
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