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pääkirjoitus
Kotiseutuikäväni on ollut kovempi kuin koskaan.
Aina, kun minulla on aikaa, lähden Pohjois-Karjalaan. Nyt olisi aikaa,
mutta ei mahdollisuutta. Perheeni soittelee säännöllisesti kysyäkseen
miten korona näkyy Helsingissä ja yhdessä ihmettelimme vessapaperin
menekkiä. Kerron Kallion tyhjistä kaduista ja kavereiden lomautuksista. Omasta ärsytyksestä ja kaipuusta. Kuinka läsnäolon purkamisen jälkeen yliopiston vaatimat työt tuntuvat vain lisääntyneen.
Oman korona-aikani vietän pienessä yksiössä yksin, jossa seinät kaatuvat päälle. Olen koittanut helpottaa koti-ikävää katsomalla pitkä kuuma kesä ja helmiä ja sikoja -elokuvat, sekä kuuntelemalla ja etsimällä
Pohjois-Karjalaisia bändejä. Tältä itäsuomen muisteloreitiltä tuli vastaan vanha tuttu, Ukkosmaine, jolta tämänkertainen ensimmäisen sivun lainaus on. Ikävöin perhettä, ystäviä, metsiä, järviä. Kissoja. Vapautta
käydä kirjastossa, kahvilla kavereiden kanssa, elokuvissa. Illanistujaisia,
juhlia ja iltoja, jolloinemme tehneet ystävien kanssa mitään. Pääsiäisenä
pääsiäistä ja varmasti vappuna vappua.
Elämän voi jakaa tällä hetkellä kahteen osaa: siihen mitä voimme
tehdä, ja siihen mitä emme. Turhaantuneisuus kuuluu todennäköisesti jokaisen arkipäivään näinä aikoina. Laitoin peiliini lapun, jossa lukee
”tämä ei ole normaalia”. Kun muistaa, että jonain päivänä tämä on ohi,
voi selvitä.
Elämme varmasti aikaa jonka muistamme aina. Vaikka tilanne on
kaikille vaikea ja perseestä, uskon että kaikki saamme tästä jotain. Kiitollisuutta, kokemusta, kasvatusta.

Enpä olisi jouluna kuvitellut, että kuraattorikauteni alkupuoliskoa värittää näinkin hämmentävä ja poikkeuksellinen tapahtumien sarja,
kuin viruksen aiheuttama pandemia. Olemme
kaikki toki saaneet lukea aiheesta kyllästymiseen asti, ja alun perin mietinkin, etten kirjoittaisi aiheesta Q-palstalle ollenkaan. En kuitenkaan
pysty olemaan kirjoittamatta näinkin poikkeuksellisesta asiasta, joka koskettaa meitä kaikkia.
Osakuntatoiminta on tauolla, kokoontumis- ja
liikkumisrajoitukset ovat voimassa hamaan tulevaisuuteen asti, ja kollektiivinen tunnelma ihmisten kesken tuntuu olevan lähinnä epäusko.
Monet meistä olisivat varmasti halunneet lähteä pääsiäisenä rakkaaseen kotimaakuntaan,
jossa vielä lunta riittää. Maksaisin myös itse mitä
vaan, että pääsisin nauttimaan kodin rauhasta Lieksan
metsillä.
Haluan

kuitenkin yrittää keskittää nyt omani ja osakuntalaisten ajatukset muutamaan tärkeään
asiaan. Ensinnäkin, meillä on toisemme. Yhteydenpito ystävien, perheen ja läheisten välillä ei ole koskaan ollut helpompaa. Kuvitelkaa,
jos joutuisimme kirjoittamaan kirjeitä ystäville
saadaksemme tietää mitä heille kuuluu. Lukuisat pikaviestimet ja sosiaalisen median alustat
ovatkin nyt siis arvossa arvaamattomassa, sillä
ne pitävät meidät kiinni sosiaalisissa ympyröissämme. Pitäkää siis huolta toisistanne. Soitelkaa, viestitelkää, tai pitäkää esim. etäkahvitustuokioita. Olen saanut iloisena seurata miten
osakuntalaiset ovat auttaneet toisiaan mm.
ruokatoimituksilla.
Toiseksi, muistakaa pitää huolta itsestänne.
Jokainen meistä reagoi eri tavalla vallitsevaan
tilanteeseen, ja jokaisella meistä on erilaiset
keinot lievittää pahaa oloa, murheita tai ahdistusta. On muistettava, että kaikki tunteet ovat
valideja, eikä omia tunteitaan kannata hävetä. Auttoi sinua sitten lukeminen, liikunnan
harrastaminen, nukkuminen tai tv-sarjat, on
hyvä muistaa pitää niistä asioista kiinni, mitkä
tuovat iloa ja turvallisuuden tunnetta epävarmaan aikaan.
Toivottavasti jokainen teistä pysyy terveenä, ja jaksaa tsempata itseään ja läheisiään
jaksamaan. On kuitenkin selvää, että jokin
kaunis päivä palaamme jälleen osakunnalle rakkaaseen kellariin, jossa kokoonnumme
nauttimaan toistemme seurasta. Miten hyvältä se tuntuukaan tämän raskaan ajanjakson
jälkeen! Olenkin varma, ettei osakunnan tuoma yhteisöllisyyden tunne tule koskaan tuntumaan paremmalta, kuin tuona päivänä.

Kirsi Kauppinen,
Kuraattori

Sonja Behm,
päätoimittaja

-palsta
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Hyvä juhlaväki,

Koska oman päiväkirjan lukeminen kokonaisen
juhlaväen edessä on aina vain ja ainoastaan

Aion tässä puheessa puhua anteeksipyytele-

hyvä idea, luen nyt pätkän, jonka kirjoitin lem-

mättä omista rakkauksistani, kokemukseni

pipaikassani Serbian Belgradissa 28.10.2018. Sa-

mukaan rakastavat ihmiset yleensä toimivat

nottakoon myös, että harvoin päiväkirjatekstini

juuri niin, he esittelevät rakkauden kohteitaan

ovat esityskelpoista materiaalia, mutta joskus

ja ovat rakkaudestaan ylpeitä. En aio juurikaan

näinkin.

puhua rakastumisesta, vaikka se onkin jännit-
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tävää, kiinnostavaa ja pelottavaa. Vaikka olen

“Rakastan tätä kaupunkia. Ja uskon sen

kokenut ihastuja, jonka sydän sykkii ties milloin

selvittäneen miulle viimein jotain olennaista

ties kenelle, olen tällä hetkellä säästynyt moisel-

rakkaudesta - sen mitä ei voi selittää. En ole

ta vaivalta.

seitsemässä vuodessa vielä keksinyt vastausta
kysymykseen “miksi Belgrad?”. Kun tuijotan

Minulla on ja on ollut kuitenkin useita rakkau-

ränsistyneiden rakennusten jonoa tomuisil-

den kohteita. Ihmisiä (jopa savolaisia), joita

la kaduilla tai erään vihreän rakennuksen

kohtaan olen kokenut romanttista rakkautta

tavallisia ikkunoita tästä, missä juuri nyt istun,

ja joista jotkut ovat rakastaneet takaisin. Jotkut

miksi en voi kääntää katsettani pois? Koska

eivät. Jotkut rakastivat vähän vähemmän aikaa

rakastan niitä rakennuksia ja tätä koko kau-

kuin minä heitä - ja sekös sattui. Joskus olen

punkia.

joutunut toteamaan, ettei oma rakkauteni riitä.
Silloinkin sattui - molempiin osapuoliin. Joskus

Sitä, että voin kävellä tuimana kaduilla.

rakkaus vain loppui.

Sitä, että tunnen ja näytän kuuluvani tänne.
Kaupungin näkymää silloilta.

En ole tällä hetkellä rakastunut, mutta rakkaus

Ränsistyneitä busseja.

elämässäni voi silti hyvin. Se läikkyy välillä niin,

Kovaäänisiä matkustajia matkalla

etten meinaa saada henkeä. Kun tanssin tai

keskustaan.

laulan, kun löydän jotain äärettömän mielen-

Katuja, puistoja, kauppoja.

kiintoista, kun opin uutta, kun saan valmiiksi

Perinneruokia, vaikken voi syödä niitä. Mutta

paljon vaivaa vaatineen työn ja olen tekemääni

niitä on.

tyytyväinen. Silloin, kun en ole tyytyväinen, rak-

Ravintoloita, joissa voi polttaa. Kaikissa ei voi.

kaus tekemistä kohtaan saa minut tekemään

En tiedä, miksi jossain saa ja jossain ei.

paremmin.
Kaupunkeja - niin kuin ihmisiä tai muita rakKaikki rakkaus ei ole romanttista, kuten tie-

kauden kohteita - vilisee ohi jatkuvasti. Niillä

dämme. Rakkaus ei myöskään elä pelkästään

on keskenään monia samoja ominaisuuksia.

ihmisissä tai muissa elävissä olennoissa, vaan

Emme kuitenkaan lähes koskaan ennalta

sitä on kaikkialla, ja sitä on - toivottavasti meil-

aavista, mistä salama meihin iskee.

lä kaikilla - myös tekemiämme asioita kohtaan.
Silloin rakkaus ei ole varsinaisesti vastavuorois-

Rakastan Belgradia, koska se on Belgrad. Voin

ta, mutta se kyllä tulee ennen pitkää takaisin sil-

luetella perusteita, mutta ne ovat yhdenteke-

le, joka suhtautuu tekemäänsä rakkaudella. Se

viä, sillä ne luultavasti pätevät toisiinkin paik-

tekee meistä parempia, koska haluamme olla

koihin. Mutta toisista paikoista mikään ei ole

parempia. Joskus se löytyy selittämättömistä

Belgrad. Tämä on. Ja täällä olen onnellinen

paikoista.

ilman mitään järkevää syytä, perhetaustaa,
merkittäviä tapahtumia tai ihmissuhteita. Kun
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niitä tulevaisuudessa täällä syntyy, side vah-

puuttuu, kun jokin on tehty välinpitämättömäs-

vistuu. Mutta se side ja rakkaus ovat olemassa

ti tai sille ei ole annettu huomiota. Ilman huo-

muista syistä - niistä joita ei voi selittää.”

lenpitoa monet asiat kuihtuvat tai jäävät puolitiehen.

*PIDÄ TAUKO* Tunnen edelleen samoin. Erityisesti tällaisessa elämänvaiheessa, jossa rakkau-

Rakastan kaikkea, mikä on minulle tärkeää.

teni kohdistuu paikkoihin, luomiseen, kieleen ja

Suhtaudun rakkaudella kaikkeen, minkä tah-

läheisiini, minusta on ihmeellistä, että kaksi ih-

don tehdä hyvin. Työni tulos on harvoin täydel-

mistä voivat kokea toisiaan kohtaan samanlais-

listä, mutta kun siinä on rakkautta, se näkyy.

ta, harvinaista tunnetta samaan aikaan, samas-

Aina kun en onnistu jossain minulle tärkeässä

sa paikassa. Ihmettelen myös rohkeutta, jota

tai menetän jotain minulle rakasta, se tekee

tällainen sitoutuminen vaatii. Joskus ajoitus ei

enemmän tai vähemmän kipeää. Joskus mie-

täsmää ja se tuntuu tragedialta. Sellainen rak-

tin, pitäisikö suhtautua vähän etäisemmällä,

kaus, joka ei koskaan tapahtunut, ei kuitenkaan

platonisella otteella, ettei sattuisi. Jotta säästyi-

ole menetettyä. Ei myöskään sellainen, joka on

si pettymyksiltä, tuskalta, ikävältä ja häpeältä.

joskus ollut, ja sitten ei enää ollutkaan. Silloin

Kivuton elämä voi kuulostaa houkuttelevalta,

kyllä tapahtuu menetys, mutta sitä ennen on

mutta sen mukana joutuisi luopumaan paljos-

tapahtunut jotain merkittävää, joka on tehnyt

ta muustakin. Silloin onnistumisetkaan eivät

tekosensa, antanut ja opettanut, eikä se katoa.

merkitsisi mitään. Jaan lopuksi poliitikko Krista
Kiurulta kuulemani ajatuksen: jos ei hyppää, ei

En usko, että ihminen voi koskaan epäonnistua

lennä.

rakkaudessa, jos uskaltaa vilpittömästi antaa
sille itsensä. Mutta se onkin vaikeinta, sillä rakkaus ei ole tasainen laji. Rakkauden päättyminen ei kuitenkaan ole epäonnistumisen merkki.

Elli Luukkainen
Eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien
opiskelija

Rakkauden eteen täytyy uhrata jotain - aikaa,
ajatuksia, voimia -, mutta kaikesta huolimatta
joskus myös ihanin rakkaus tai suurin vaivannäkö tuottaa tuskaa ja pettymyksen. Silti rakkaus
ja rakastaminen on välttämätöntä. Rakkaudettomuus nimittäin näkyy: tunnistamme, kun se
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puhe

isänmaalle

Arvon inspehtori, hyvät juhlavieraat.
Vuosijuhlamestarimme

Salla

pyysi

minua

tä on ”alunperin” kotoisin, voi verrata isänmaal-

Helsingin yliopistoon, ja Joensuun Helsinkiin.

Suomea onkaan sitten sattunut kasvamaan,

lisuuteen; se on vähän kuin isänmaallisuutta

En kuitenkaan päässyt Pohjois-Karjalasta täysin

voi olla iloinen, että pääsi tekemään sen juuri

pienemmässä

eroon, sillä päädyin osakunnalle.

siellä. Pidetään siis kiinni omasta suomalaisuu-

mittakaavassa.

Esimerkiksi

pi-

minä, kuten melkein kaikki muutkin täällä tä-

Ja hyvä niin.

destamme ja maakuntaidentiteetistämme riip-

tämään puheen isänmaalle. Minähän en enää

nään, olen suomalainen, mutta sen lisäksi olen

Nyt muutaman vuoden täällä asuttuani olen

pumatta siitä, mistä päin Suomea tai maailmaa

tänä vuonna ole MPK:n puheenjohtaja, vaan

erityisesti vielä pohjoiskarjalainen.

tajunnut, että tarve päästä pois Joensuusta oli-

itsemme löydämmekään.

maanpuolustuskerhon

puheenjohtajana

kin vain sitä, että piti päästä näkemään ja ko-

kerhon vetäjäksi lähti edellinen kuraattorimme Juho. Minä kuitenkin suostuin pitämään

Suhtautumiseni niin Suomea kuin Pohjois-Kar-

kemaan jotain uutta; tämä tunne lienee tuttu

puheen; ajattelin, että eipähän Sallan tarvitse

jalaa kohtaan ovat molemmat käyneet läpi

monelle nuorelle. En tiedä, päädynkö enää vaki-

enää kysellä puheenpitäjän perään, ja Juho sai

melko samanlaisen kehityskaaren. Yläasteella

tuisesti asumaan Pohjois-Karjalaan, mutta nyt

kuraattorikautenaan pitää puheen jos toisen-

ja lukiossa haaveilin siitä, että pääsen ulkomail-

en ainakaan sulje sitä vaihtoehtoa pois. Siitä on

kin, antaa hänen nyt hengähtää ja kuunnella

le opiskelemaan ja jään sitten sille tielleni asu-

iso kiittäminen osakuntaa, sillä kuten kuraat-

muiden puheita pöydästä käsin.

maan johonkin toiseen, ehkä jopa parempaan,

torimme Kirsi uusimman Puukellon (1/2020)

maahan. Muistan tosin monesti lapsena ja nuo-

Q-palstassaan kirjoitti, “osakunta on Helsingis-

No, sitten pitikin alkaa miettimään, että mistä

rena kuulleeni, että ”syntyminen Suomeen on

sä juuri se ainutlaatuisin paikka, missä omaa

minä täällä puhuisin. Kuten Sallan motivaa-

lottovoitto”, mutta muistan myös ajatelleeni,

pohjoiskarjalaista identiteettiä voi ylläpitää”,

tiosta pyytää minua puheenpitäjäksi käy ilmi,

että ”onkohan tuo nyt noin, enpähän tiedä”.

tai minun tapauksessani, muistuttaa sen ole-

isänmaallisuus yhdistetään usein maanpuolus-

Nyt hieman vanhemmalla iällä olen kuitenkin

massaolosta ja tärkeydestä.

tukseen, mutta siihen totta kai kuuluu paljon

tajunnut, että kyllä se niin taitaa olla. Saattaa

muutakin. George Orwell esimerkiksi määrit-

olla, että jossain vaiheessa tulee käytyä pari

Olen siis kiitollinen siitä, että synnyin Suomeen,

teli isänmaallisuuden tarkoittavan ”kiintymystä

vuotta katsomassa, millaista on asua jossain

ja vieläpä Pohjois-Karjalaan. Tai no, todellisuu-

tiettyä paikkaa ja erityistä elintapaa kohtaan,

muualla, mutta uskon vahvasti, että veri vetää

dessa synnyin nykyisen Kymenlaakson maa-

joiden henkilö kokee olevan parhaat maailmas-

loppujen lopuksi takaisin Suomeen.

kunnan alueella, Kuusankoskella nimittäin,
mutta molempien vanhempieni sukujuuret

sa, mutta ei halua pakottaa niitä muille”.
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Juska Räsänen

Kuten sanoin, olen pohjoiskarjalainen. Kasvoin

ovat Pohjois-Karjalassa ja varhaisimmat muis-

Tämä sitten herätti minussa ajatuksen, että

ja kävin kaikki koulut Joensuussa. Kävin ar-

toni ovat jo kyllä Joensuusta. Mutta jos vanhem-

määritelmähän toimii, ainakin jossain mää-

meijan entisessä Pohjois-Karjalan prikaatissa

pani olisivatkin jääneet vaikkapa Kouvolaan ja

rin, myös maakuntaidentiteetin tapauksessa.

Kontiorannassa. Ennen Helsinkiin muuttoani

olisin kasvanut siellä, kokisin varmaan olevani

Käytän tässä siis sanaa ”maakuntaidentiteetti”

opiskelin kolme vuotta Itä-Suomen yliopistos-

kymenlaaksolainen, mutta en olisi siitä yhtään

kuvaamaan isänmaallisuuden vastinetta rajo-

sa Joensuussa. Opintojen aikana minulle kui-

sen vähemmän kiitollinen tai ylpeä kuin siitä,

jemme sisällä, koska parempaa sanaa en sille

tenkin tuli sellainen olo, että haluan pois Joen-

että olen pohjoiskarjalainen. Suomi on vähin-

keksinyt. Määritelmä toimii, sillä minusta rak-

suusta, johonkin muualle, johonkin parempaan

täänkin yksi maailman parhaista maista millä

kautta omaa kotipaikkaa kohtaan, siis sitä mis-

paikkaan. Vaihdoin siis Itä-Suomen yliopiston

hyvänsä metriikalla mitattuna, ja missä päin
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Osakuntalaiset ja

						korona

Oletko vetänyt kalsarikännit?

- Pienen Puukellon koronakyselyn tulokset -

Pisin aika, minkä olet ollut
kerralla sisätiloissa?

Hamstrasitko vessapaperia?

Lempitekeminen? (valitse kolme)

Onko etäopetus mielestäsi
onnistunut?
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Paljonko itsekseen
puhuminen lisääntynyt?
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Vapaan sanan paikka
“Ainut asia, mikä ei maailmassa muutu on muutos.
“ I kävä Kun muistamme tämän,
elämä nyt ja
te i t ä
huomenna
on
ka i kk i a :( “
paljon seesteisempää.”
“Kyllä tällainen sosiaalin“Pääsisimpä
en eristäytyminen sopii
suomalaiseen luonteeseen
kotiin”
vallan mainiosti.” “Alkaa olla ikävä unica-

Näi sie peset käit

feeta. Omat pöperöt on niin

“Korona- hirveitä, että en kestä. Imurimeemit kin ylirasittuu, koska parhaimmillaan olen imuroinut viidesti
pitää
päivässä. Ehkä senkin ajan olisi
elossa” voinut käyttää vähän paremman

ruuan tekemiseen. Onneks
temppariton menossa,
“Popsi popsi
porkkanaa” niin on edes jotain
viihdettä elämässä.”

“Pää räjähtää”
“Vastoin odotuksia imurointi karanteenissa tuntuu
ihan yhtä kamalalta kuin
imurointi yleensäkin.”

Bibesco
Popsi popsi porkkanaa
Straussin Don Juanin ensimmäiset tahdit
Rappiolla kertosäe
Paljon onnea vaan
Erika Vikmanin Cicciolina

“Oppariin olisi aikaa nyt rajatto-

Avicii hey brother

masti, mutta toisaalta on netflix

Monotoninen sekuntien
laskeminen

:(“

“Osakunnan toiminta on ollut viimeksi jäissä jatkosodan
alussa.”

“Tsemppiä kaikille
tähän haastavaan
aikaan!”
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Parhaat
käsienpesubiisit

The Killersin Mr. Brightside
Synttärionnittelut eri kielillä
Jumalvelhon Bordello
Lizzo - Truth Hurts
I will survive
Yksi säkeistö Sörnai Gushaa
Krambambulin kun laulaa niin
pesee ainakin tarpeeksi
pitkään käsiään.
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Erityisen fiksu - lukihäiriötä ja
								elämää yliopistossa
kirjoittanut Salla Kuittinen

Miten voi pärjätä yliopistossa, kun ei osaa yhdyssanoja ja lukeminen on hidasta? Entä kun maisteriohjelma
on täysin englanninkielinen? Miten lomakkeiden täyttö onnistuu, kun sarakkeet ja sanat vaihtavat paikkaa?
Lukihäiriötä on todella vaikea selittää henkilölle, jolla
ei sitä ole. Se aiheuttaa haasteita jokapäiväisissä oppimistilanteissa, tuottaa huvittavia kommelluksia sekä
välillä myös turhauttaa.

Opin viimeisien joukossa luokaltani lukemaan, vasta ensimmäisen luokan keväänä. Muut luokkalaiset saivat piirtää hiljaisuusvihkoon ja minä tein tavutustehtäviä. Se tuntui kovin epäreilulta. Opettaja kertoi vanhempainillassa, että kirjoittaessa laitoin aina varmuuden vuoksi tuplakonsonantit sanoihin, mutta se oli
kuulemma normaalia kirjoittamaan opettelussa.
Englanti tuntui heti alusta asti vaikealta ja huomaisin yläkoulussa, etten
pysynyt muiden perässä englannin tunnilla. Sanakokeisiin luin monta iltaa
ja silti en muistanut sanoja ulkoa, vaikka kaverit lukivat listat läpi linja-autossa juuri ennen koetta ja muistivat ne. Lukiossa en enää jaksanut yrittää
englanninkokeissa, koska sain parempia arvosanoja veikkaamalla monivalinnat kuin lukemalla tehtävänannon.
Lukihäiriöni havaittiin lukiossa, kiitos siitä kuuluu erittäin ammattitaitoiselle ruotsinopettajalleni, joka havaitsi, että kirjoituksissani
toistui lukihäiriölle tyypillisiä virheitä. Lukion alussa tehtiin lukitesti kaikille opiskelijoille ja minä jäin hyväksyttävän rajan alle. Tästä
ei kuitenkaan kerrottu minulle, koska pärjäsin opinnoissani hyvin. Otin ruotsin opettajani kannustamana yhteyttä lukioni erityisopettajaan ja pääsin lukihäiriötesteihin. Erilaisia testejä tehtiin vuoden verran ja minulla todettiin lukion toisen vuoden
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keväällä keskivaikea lukihäiriö.
Olin pitkään todella katkera yläkoulun eng-

ränköhän oikein kysymykset ja mitä jos luenkin
tehtävänannon täysin väärin.

lannin opettajalle. Miksi hän ei huomannut,

Viimeksi eilen sain kommenttia tehtäviäni

että en enää pysynyt muiden perässä? Miksi

korjanneelta assistentilta, etten ole vastannut

en saanut aiemmin apua, vaikka useaan ker-

kysyttyyn kysymykseen. Luin tehtävänannon

taan kerroin, että sanalistojen opettelu tuntuu

uudelleen ja hoksasin lukeneeni aivan muuta

uskomattoman työläältä? Olisinko voinut op-

asiaa kuin mitä tehtävässä kysyttiin. Saan teks-

pia enemmän, jos olisin saanut aiemmin tukea

teihini usein vertaisarvioinneissa kommentteja

opiskeluuni? Nykyään olen kiitollinen siitä, että

“paljon kirjoitusvirheitä” ja “kannattaisi lukea

lukihäiriö todettiin vasta lukion lopussa. Olen

toiseen kertaan ajatuksella läpi”. Nykyään yri-

oppinut sen ansiosta sinnikkääksi ja tunnolli-

tän olla pahoittamatta mieltäni palautteesta

seksi. Kieliopintojen kanssa joudun tekemään

ja jos tiedän palautteenantajan pyydän häntä

paljon töitä, yhdyssanat sekä oikean ja vasem-

kertomaan mitkä sanat olen kirjoittanut väärin,

man hahmottaminen tuottavat edelleen vai-

koska toistan usein samoja virheitä ja pyrin kar-

keuksia.

toittamaan niitä. Joinain päivinä silti suututtaa,

Mieleeni on jäänyt erään lukioaikaisen kaverini lausahdus, kun kerroin opiskelevani eng-

“aikaa on oppia, ei ellee”
“ei auta asiassa ystävyys, eikä herruus merellä”

etten voi luottaa lukemiseni ja kirjoittamiseni
oikeellisuuteen.

lanninkielisessä maisteriohjelmassa. Hän totesi

Onneksi yliopisto tarjoaa apua erilaisiin op-

siihen:” Mutta sinähän olit todella huono eng-

pimisvaikeuksiin. Tenttiin on mahdollista saada

lannissa lukiossa!” Niin olin ja englanti tuottaa

erillinen hiljainen tila sekä lisäaikaa. On myös

edelleen haasteita opiskelussa. Ymmärrän hy-

mahdollista saadaa tehdä tentit koneella, jos

vin puhetta ja lukemaani tekstiä sekä puhun

se helpottaa kirjoittamista. On tärkeää, ettei jää

mielestäni ihan hyvin englantia. Olen kuitenkin

oppimisvaikeuksien kanssa yksin, koska apua

hidas lukemaan ja tekstin tuottaminen vieraalla

on saatavilla. Erityisjärjestelyissä voi olla yhtey-

kielellä tuntuu välillä lähes mahdottomalta. Pu-

dessä Helsingin yliopiston sähköpostiosoittee-

huessa joudun käyttämään aikaa löytääkseni

seen specialneeds@helsinki.fi. Oppimisvaikeus.

oikeat sanat. Käytän kirjoittaessani apuna oi-

fi sivustolla kerrotaan lisää erilaisista oppimis-

kolukuohjelmia sekä sanakirjaa. Tärkeät tekstit

vaikeuksista ja Helsingin yliopiston erilaiset op-

luen useaan otteeseen uudelleen ja luetutan

pijat -järjestö auttaa myös opiskelijoita, joilla on

ne jollain toisella. Olen nyt maisterivaiheessa

oppimisvaikeuksia.

huomannut, etten voi ottaa yhtä paljon kursse-

Näin lopuksi voin todeta, ettei oppimisvai-

ja, mitä suomenkielellä tehtävissä opinnoissa.

keus määritä pärjäämistäni yliopistossa. Se voi

Englanninkieliset kurssit kuormittavat enem-

hidastaa opintoja, mutta ei estää valmistumis-

män, joudun käyttämään opiskeluun enem-

ta. Jokainen voi määrittää sen mihin asti opin-

män aikaa ja olen usein koulupäivän jälkeen

noissaan haluaa yltää ja työn, minkä on valmis

todella väsynyt.

käyttämään opintojensa eteen. Tsemppiä kai-

Pahin pelkoni opinnoissani on se, että minua

Sananlaskuja Kiihtelysvaarasta

“harva riih tyhjänä pallaa”
“elä huuva humalainen, huomenna piätäs kivistää”
“hupsuja ei tarvii kylovee eikä kyntee,
			
niitä kasvaa ihekseen”
		

		-Suomen kansarunousarkisto,

		

Suomen kirjallisuuden seura

kenlaisille oppijoille kevään opintoihin!

ei oteta vakavasti kirjoitusvirheiden vuoksi ja
että olisin ryhmätöissä muulle ryhmälle taakka
heikon englannin kielen kirjoittamisen takia. Lisäksi jännitän usein ennen tenttiä, että ymmär-
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Sammakonpääkivi

kirjoittanut Jarno Huusko

Paikka on sinänsä erikoinen käsite, että se
on jokin hyvin konkreettinen asia, joka ei kuitenkaan ole todellinen. Sinulla voi olla mielessäsi vaikkapa lempipaikkasi lähimetsässä
ja tiedät hyvin tarkkaan kuinka sen rajaat ja

kumpuaa, rajautuvat hyvin pieniin alueisiin.

mitä merkityksiä siihen liität, mutta mikään

Tai oikeastaan paikkoihin.

pääsi ulkopuolella ei yksiselitteisesti määritte-

Niin pieni alue maailman kartalla kuin Leh-

le tuota paikkaa omaksi tarkkarajaiseksi koh-

mo onkin, voidaan siitäkin erottaa omia aluei-

teekseen. Vaikka kyseessä olisi maastosta sel-

taan, kuten Kylmäoja, josta maailmalle läksin.

keästi erottuva kuoppa, liittyy siihen kuitenkin

Oikeastaan rajausta voidaan vieläkin tarken-

jotain muutakin, jollei aineellista, niin sitten

taa Ukonharjun kupeessa oleviin rinkeihin,

aineetonta. Muistosi ja arvosi tekevät paikan

joista toisella kotitalomme sijaitsi. Tuo harju

yhtä lailla kuin se fyysinen rajaus jonka olet
sille määritellyt. Jollakulla muulla kaikki nämä
määreet voivat olla aivan toisia, vaikka paikka
olisi näennäisesti sama.
Syy miksi puntaroin paikan määritelmää, on
kotiseutuhenki. Vaikka ajattelisimme omaavamme vahvan karjalaisen kotiseutuhengen,
on senkin määritteleminen lopulta hankalan takana. Onko karjalainen yhtä kuin pohjoiskarjalainen? Onko eteläkarjalaisilla sama
kotiseutuhenki kuin meillä? Missä kulkee lopulta karjalaisuuden ja savolaisuuden raja?
Maakuntarajat, kuten monessa maailman kolkassa kansallisvaltioidenkin rajat, ovat varsin
keinotekoisia määritelmiä, joihin ei mielestäni
ole syytä takertua. Voisiko kotiseutuhenki laajeta käsittämään Itä-Suomen, tai jopa koko
Suomen kansantasavallan alueen? Jotkut ihmiset kokevat olevansa maailmankansalaisia,
eikä heillä ole välttämättä yhtä tiettyä paikkaa
jossa kokisivat juurensa kasvavan. Sinun kotiseutuhenkesi on jotain, mikä on muotoutunut
sinussa elämäsi aikana, eikä se välttämättä ole
karjalaisuutta per se.
Synnyin Kontiolahden Kontiorannassa. Teknisesti tietenkin sairaalassa Joensuussa, mutta siis periaatteessa Kontiorannassa. Perheeni
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on minulle yhtä kuin koti. Siellä on leikitty moasui siellä varuskunnan vieressä, koska isäni oli

net leikit ja kävelty ja juostu monet lenkit. Joka

töissä sotaväessä. En muista noista ajoista mi-

kolkka on pengottu. Harjun alkupäässä on

tään, sillä muutimme saman kunnan alueel-

monttumäki, jossa talvisin otimme vauhteja

la Lehmoon vähän ennen kuin täytin kolme

milloin milläkin laskuvälineellä. Metsien poikki

vuotta. Lehmossa ovatkin juureni, ja vieläpä

polveileva Ukonharju jakaantuu tavallaan kah-

pirun vahvasti. Alakoulut tuli käytyä siellä, ja

deksi osioksi, joita kutsuimme isoksi kukku-

yläkoulu lukiota myöten Kontiolahden kir-

laksi ja pikkukukkulaksi. Kukkuloiden välistä

konkylällä. Hassua sinänsä, mutta tuolloin en

luikerteli pururata ja harjun laella kulki polku.

tuntenut vahvaa kontiolahtelaisuutta. Ehkäpä

Pikkukukkula oli läheisyydessään tutumpi ja

asiaan vaikutti se, että kotimme oli lähempä-

sympaattisempi, kun taas iso kukkula oli mo-

nä Joensuun keskustaa kuin Kontiolahden kir-

nimuotoisuudessaan jännempi. Vanhaan koti-

konkylää. Nykyään tosin mieluusti mainitsen

taloon ei ole enää palaaminen, sillä vanhem-

olevani kotoisin Kontiolahdelta. Ei sillä että

pani myivät sen muutama vuosi sitten. Päätin

Joensuussa olisi mitään moitittavaa. Päinvas-

kuitenkin vierailla tutuissa metsissä tulevana

toin, olen sielläkin asunut useamman vuoden.

kesänä. Kliseisesti muotoiltu, mutta siitäkin

Elin siis koko lapsuuteni ja nuoruuteni Poh-

huolimatta; mies voi lähteä kukkuloilta, mutta

jois-Karjalassa, jonka johdosta miellän hen-

kukkulat eivät lähde miehestä.

kiväni jonkinlaista karjalaisuutta. Kuitenkin

Ukonharjun polkua pitkin kulkiessaan piti

tunnen melko hyvin vain kaksi maakunnan

nousta ja laskea useita ylä- ja alamäkiä. Erään

kuntaa: Kontiolahden ja Joensuun. Sen lisäksi

mäen keskivaiheilla isolla kukkulalla oli suu-

minulla on heikompi käsitys parista kunnasta,

ri, osittain maan sisässä oleva kivenmurikka.

mutta lopuista ei hataraakaan mielikuvaa. To-

Siitä oli lohjennut kiveä kahdesta kohdasta

dellisuudessa minulla ei ole hajuakaan, mitä

muodostaen ikään kuin silmäkuopat kuonon

kaikkea Pohjois-Karjala pitää rajojensa sisällä.

yläpuolelle. Kutsuimme murikkaa samma-

Loppujen lopuksi nekin alueet, jotka ovat tul-

konpääkiveksi.

leet todella tutuiksi ja joista kotiseutuhenkeni
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Koronaturistien
			Sveitsinmatka

kirjoittanut Jussi Aalto, Kerem Atak

läpi. CERNin johto oli nimittäin aikaisemmin sillä viikolla perunut kaikki työvierailut.
Jos kukaan olisi lähtenyt selvittelemään
yhtään tarkemmin, mitä me kaksi suomalaisturistia siellä teimme, olisimme luultavasti lentäneet pihalle, vaikka Antti olikin
jotenkin onnistunut hankkimaan meille
vierailijaläpyskät.

Oli kahdestoista maaliskuuta. Kaksi civistä

Päätimme lähteä kohti löytötavaratoimistoa,

lähtivät kiertämään maailmaa - kohteena Ge-

mutta toimiston sijaan löysimmekin ulko-oven.

neve ja CERNin tutkimuskeskus, jossa hyvä ys-

Olimme ilmeisesti onnistuneet kävelemään

tävämme Antti Vaaranta oli ollut harjoittelussa

joidenkin porttien ulkopuolelle ilman, että

jo usean kuukauden ajan. Vierailuamme oltiin

missään vaiheessa oli tullut mitään portin nä-

suunniteltu sitäkin pidempään, mutta matkal-

köistäkään vastaan. Tämä tarkoitti uutta turva-

la lentokentälle rämisevässä Corollassa reissun

tarkastusta meille ja kyseenalaisille matkatava-

ajankohta alkoi arveluttamaan; maailmalla jyl-

roillemme.

läävä COVID-19 oli alkanut eskaloitumaan. Esi-

Jaloviina pääsi tarkastuksesta melko suoravii-

merkiksi Yhdysvallat oli vain tunteja aikaisem-

vaisesti läpi: virkailija vain otti näytteen ja sine-

min sulkenut rajansa eurooppalaisille. Tässä

töi pullon viralliseen muovipussiin. Oltermanni

vaiheessa kuuntelimme sydäntämme emmekä

oli vähän mutkikkaampi tapaus. Läpivalaisussa

järkeämme: oli liian myöhäistä perääntyä, vaik-

Keremin laukussa näkyi varsin epäilyttävä lieriö.

ka kolmas matkaaja jättäytyikin kelkasta jon-

Virkailija avasi laukun, pyöritteli juustokiekkoa

kun pöpön takia. Kyllä Keremin käsidesipulloilla

- ja alkoi etsimään epäilyttävää lieriötä syvem-

reissusta selvittäisiin.

mältä laukusta. Kun sitä ei löytynyt, hän pyö-

Antti majaili Ranskan puolella Ferney-Vol-

ritteli juustoa epäuskoisen näköisenä vielä het-

tairen kylässä. Patongin kotimaastahan ei tie-

ken, ja laski sen sitten takaisin laukkuun. Siinä

tenkään saa ruisleipää, joten Kerem oli ymmär-

vaiheessa, kun kaksi konepistoolilla varustettua

rettävistä syistä pakannut Antille pari pussia

poliisia kävelivät tarkastuspistettä kohti, rupesi

mukaan tuliaisiksi. Vähän vähemmän ymmär-

homma kuumottamaan. Helpotukseksemme

rettävistä syistä - eli siksi, ettei Ranskasta An-

he olivat kuitenkin kiinnostuneita jonkun toi-

tin mukaan saa hyvää juustoa - Keremillä oli

sen matkustajan laukuista. Elintarvikkeemme

laukussaan myös kiekko Oltermannia. Helsin-

pääsivät läpi turvatarkastuksesta vastoin kaik-

ki-Vantaan taxfreen hyllyssä näimme lisäksi

kia odotuksiamme, ja wurst und bierien jälkeen

erittäin houkuttelevan näköisiä jaloviinapulloja,

nousimme koneeseen Oltermannin ja Saksan

joten mukaan tarttui myös nestemäinen tuliai-

ilmailuviranomaisten hyväksymän Jaloviinan

nen.

kanssa.

Aina saa hävetä
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Vive la Suisse!

Tuliaisista oli yllättäen iloa jo välilaskupaikas-

Genevessä Antti oli meitä kentällä vastas-

samme Frankfurtissa. Kenttä oli aivan valtava ja

sa, ja oli kyllä mukava nähdä näin puolen vuo-

tupaten täynnä massiivisia jumbojettejä. Meillä

den jälkeen. Hän johdatti meidät jonkinlai-

oli muutama tunti aikaa ennen kuin lento Ge-

seen CERN-bussiin, joka kuljetti työntekijöitä

neveen lähti, mutta saimme yllättävää tekemis-

ja vierailijoita suoraan keskuksen alueelle. Näin

tä, kun hanskat ja pipo unohtuivat koneeseen.

saimme kätevästi ohitettua kaikenlaiset porttitarkastukset, joista tuskin olisimme päässeet

Porttien sisällä kukaan ei kuitenkaan
kysellyt mitään. Antti esitteli meille CERNin aluetta ja varsin nopeasti kävi ilmi, ettei
keskuksen miljardibudjetti kulu ainakaan
alueen rakennuskannan paranteluun. Maisemassa näkyi hyvin vahvasti rapistunut betoni,
tiili ja pelti. Nämä rakennukset olivat tosin täynnä kaikenlaisia teknisiä laitteita, joten Keremin
kommentti suuresta “teekkaripajasta” oli varsin osuva. Pääsimme käymään kylmälabrassa,
jossa Antti oli töissä. Esiteltyään esimiehellensä
meidät hänen “hulluina ystävinään” Antti piti
meille hienon fysiikkaesityksen, jossa hän leikki
nestemäisellä typellä. Kahdelle lentomatkasta
väsyneelle käpistelijälle esityksestä tosin jäi käteen lähinnä se, että kun lämpötila laskee tarpeeksi alas, kvanttimagiaa tapahtuu. Fyysikko
Pelvoa esitys olisi saattanut kiinnostaa enemmän. Harmi, että hän joutui jättäytymään reissusta. Civis Vaaranta oli kuitenkin huojentunut
siitä tiedosta, että CERNin labra oli vakuuttavampi kuin peruskoulujen fysiikanluokat.
Antti kertoi meille myös työstään. Hän toimi tutkimusavustajana ryhmässä, joka testaa
erilaisia suprajohteita ja selvittää, millä niistä
saataisiin vähennettyä LHC:n (hiukkaskiihdyttimen) sähkönkulutusta parhaiten. Esittelyn
jälkeen menimme Cernin ruokalaan, ostimme
kannullisen kaljaa ja menimme ruokalan tyhjälle terassille laulamaan Kahta Kisälliä. Tuskin
pääsemme toista kertaa laulamaan sitsilauluja
alppimaisemissa. Kaljoittelun jälkeen seikkailimme Geneven julkisilla Ranskan rajalle, ja kun
rajavartijat olivat vähän jututtaneet meitä, pääsimme Antin luo lepäämään tapahtumantäytteisen päivämme päätteeksi.

Ranska ja Sveitsi 		
ovat kehitysmaita
Toisen päivän aluksi kävimme paikallisessa
Citymarketissa, eli Carrefourissa. Ensimmäinen näkymä kauppaan astuessa oli täpötäydet ostoskärryt vessapapereineen, vaikka oli
perjantaiaamu. Ilmiö lienee kuitenkin johtunut tietystä tartuntataudista eikä paikallisesta ostoskulttuurista, sillä ilmiötä tuli havaittua
myös kotipuolen Prismoissa. Antin perehtyneisyyttä paikalliseen ruoka- ja juomakulttuuriin kuvasi hyvin kaupan halvin brie hänen jääkaapissaan, sekä asunnon keittiöstä
löytynyt korkkaamaton korkkiruuvi. Nykyisenä isäntänä ja entisenä

emäntänä minä

ja Kerem päätimme korjata asian. Kaupasta
tarttuikin lounastarvikkeiden ohella mukaan
lajitelma paikallisalueen juustoja, 5€ punaviinipullo, puolentoista litran muovipullo valkoviiniä hintaan 2,45€, sekä pullo suunnilleen
Jaloviinan hintaista konjakkia.
Punaviini oli lievä pettymys ja muovipulloviini onnistui olemaan pettymysten pettymys siitäkin huolimatta, että odotukset olivat
matalammalla kuin lämpötilat CERNin kylmälabrassa. Keremin sapuskat olivat onneksi
tavalliseen tapaan herkullisia, mutta ruuan
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jälkeen meitä odotti yllättävä kotityö: tiskattu-

Vaikkemme saaneetkaan sveitsiläistä juus-

tilaama entrecôte olikin jotain ihan muuta - ja

timme täpärästi kaikki mahdolliset viranomais-

jen astioiden kuivaaminen käsin. Täällä päin

toa, ranskalaiset juustot odottivat meitä rajan

vielä väärin kypsennetty. Syötyämme poistuim-

toimet - eikä kukaan meistä edes sairastunut.

maailmaa ei selvästikään oltu vielä keksitty as-

toisella puolella. Saunomisen jälkeen suunta-

me hieman pettyneinä sen suurempaa meteliä

Tällä reissulla olisi voinut mennä hyvin moni

tiankuivauskaappia.

simme päivälliselle ja sen jälkeen takaisin Antin

nostamatta.

asia pieleen, mutta lähes kaikki menikin niin

Lounaan jälkeen lähdimme kiertelemään

kämpille viettämään juuston- ja konjakinmais-

Päivä sen jälkeen kului kierrellen ja ihaillen

Geneveä. Antti näytti meille vähän paikallisia

teluiltaa. Kaikissa paikallisissa juustoissa tun-

maalaiskylää ja sitä ympäröivää maaseutua.

nähtävyyksiä, kuten YK:n toimistoa ja UNHCR:n

tui olevan enemmän tai vähemmän pähkinän

Olihan siinä nähtävää kotosuomen havumet-

päämajaa. Niitä piti tosin tyytyä ihailemaan ul-

makua, mikä ei ainakaan minun mielestäni ol-

siin tottuneina. Lukijalle tämä voi kuulostaa

kopuolelta, sillä yleisövierailut olivat vähemmän

lut huono asia. Konjakeista voiton vei kuitenkin

tylsältä, mutta tämä on sitä yksinkertaisuuden

yllättäen peruttu. Menimme rantaan syömään

tällä kertaa suomalainen leikattu. Mutta jotta

ihanuutta - maisemien pällistelyä hyvien ystä-

jäätelöä ja bongailemaan järvestä joutsenia

illasta ei olisi tullut liian kuiva, Antti ilmoitti, että

vien seurassa. Kuljeskelimme useamman tun-

ja sorsia. Vanhassa kaupungissa päädyimme

kaikki pullot tyhjennetään. Ja nehän myös tyh-

nin erinäisiä polkuja ja viinipeltojen vierustoja

parille tuopilliselle, mutta niiden jälkeen pää-

jennettiin Keremin laulukirjan ja pikkulintujen

ihaillen samalla paikallista arkkitehtuuria. Arjen

simme kokemaan erikoisimman kulttuurielä-

voimin.

havainnointi oli hyvää antia reissulle. Tulihan

myksen koko matkan aikana: saunomisen Genevenjärven rannalla.
Paikalliskulttuuria parhaimmillaan

Illanvieton lomassa seurailimme myös maailman menoa internetin välityksellä. Yliopisto

24

muuttuvan lähiaikoina rajusti.
Sunnuntaiaamuna herätyskello pärähti. Kel-

perumaan suuret tapahtumat. Osakunta perui

lo oli viisi, ja oli aika lähteä kotiin. Antti oli hie-

Sveitsiläisten saunomistaidot ovat melkein

ensin sennupäivälliset, ja myöhemmin kaiken

man harmissaan siitä, että hänen ystävänsä

yhtä olemattomia kuin ranskalaisten englan-

muunkin toiminnan. Kaikki tämä tuntui kuiten-

eivät jääneet Ranskaan jumiin pitämään hänel-

nintaidot. Paikallinen sauna ei ollut varsinaisesti

kin kovin kaukaiselta, mitä se toisaalta myös oli-

le seuraa. Kotimatkamme sujui onneksi ilman

huono, mutta sitäkin oudompi. Kaikilla piti olla

kin ranskalaisesta rajakylästä katsottuna. Meille

kummempia hämminkejä, ja pääsimme tur-

kaksi pyyhettä: toisen päällä istuttiin ja toista

läheisempi uutinen oli kuitenkin se, että Sveit-

vallisesti koteihimme viettämään karanteenia.

käytettiin kuivaamiseen. Kylmissään ei onnek-

sin hallitus ilmoitti rajojen sulkemisesta. Näytti

Saapumisemme ajankohta oli varsin täsmäl-

si tarvinnut olla, sillä paikan kahdesta saunas-

vähän siltä, että pitäisi jäädä Ranskaan Antin

linen: seuraavana päivänä Saksa sulki rajansa,

ta toinen oli kahdeksankymmentäasteinen ja

seuraksi syömään patonkia, juomaan edullista

joten paluulento Frankfurtin kautta tuskin olisi

toinen sata-asteinen. Ja oli siellä myös turkki-

viiniä ja etsimään lentoyhteyttä Lyonin kautta.

onnistunut. Vain pari päivää myöhemmin Suo-

kirvelevä mentolihöyry. Uimahousuja ei myös-

mahtava reissu. Älkää ottako meistä mallia.

toki arjesta nauttia nyt, sillä arvelimme tämän

sulki tilat ja perui lähiopetuksen. HYY kehotti

lainen sauna, josta jäi mieleen lähinnä silmiä

kuin oli suunniteltu. Meillä oli kaiken kaikkiaan

messa astui voimaan valmiuslaki. Myös Antti
Pääseekö täältä poiskin?

joutui

lukittau-

kään tarvinnut. Tämä oli ihan positiivinen yllä-

Seuraavana päivänä oli tarkoitus mennä pa-

tumaan

kämp-

tys, vaikka Keremille oltiinkin käyty ostamassa

tikoimaan läheiselle vuorelle. Aamulla minuun

päänsä, sillä rans-

sellaiset aikaisemmin.

ja Keremiin oli kuitenkin iskenyt täysin selittä-

kalaiset

pääsivät

Vähän vähemmän positiivisesti meidät yllätti

mätön pahoinvointi, joten päätimme ottaa vä-

nauttimaan

se, ettei löylyä saanut heittää. Tasan kerran koko

hän rennommin. Aamuöinen uutinen Sveitsin

konaliikkumis-

ul-

saunomisemme aikana paikallinen saunama-

rajojen sulkemisesta osoittautui onneksi suu-

kiellosta.

juri kävi kaatamassa pari kauhallista löylyä kiu-

tariksi, sillä sulku koski vain Italian puoleista

jäi kuitenkin täl-

kaalle, eikä häntä sen jälkeen näkynyt. Suurin

rajaa. Eskaloituvat uutiset koronasta vaivasivat

lä kertaa kaikilta

pettymys oli kuitenkin se, ettei saunassa saanut

kuitenkin edelleen mieltämme, joten kävimme

saamatta, kenties

puhua - laulamisesta puhumattakaan. Sau-

varmistamassa, että rajan yli pääsee vielä.

kiitos käsidesin.

Korona

nakaljoista oli myös turha haaveilla, sillä baari

Ennen päivän ohjelmaa piti metsästää lou-

Matkasimme

näytti erittäin suljetulta. Puutteista huolimatta

nasta. Kierrettyämme tovin viihtyisää Fer-

siis toiselle puo-

saunominen ja ajoittain järvessä pulahtaminen

ney-Voltairea

lelle

sen lomassa oli mukava kokemus, joskaan ei to-

rikkalaiseen pihviravintolaan. Tämä oli virhe,

ja takaisin, kävim-

dellakaan monen kymmenen euron arvoinen.

sillä paikka osoittautui McDonaldsin tasoiseksi

me kahdesti yh-

Olimme myös kuulleet, että sieltä olisi saanut

ketjuravintolaksi. Pihvit olivat varsin kehnoja,

dellä

fondueta, mutta tämä jäi vain huhun tasolle.

ja Keremin Pohjois-Karjalaisittain ääntämällä

suurimmista len-

päädyimme

ranskalais-ame-

Eurooppaa

mantereen

tokentistä ja väis-
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Etäopiskelun parhaat ja
pahimmat puolet

		 Mediavinkkejä

						terveystuputtajalta

kirjoittanut Alina Riionheimo
Kaikki tietävät, että elämme poikkeuksellisia
aikoja. Opiskelukin on vaihtunut lähiopetuksesta etäopetukseksi. Ainakin omalla kohdallani
muutos on melko iso, koska muutamia kirjatenttejä lukuun ottamatta opintoni ovat viimeisen viiden opiskeluvuoden aikana koostuneet
lähiopetuksesta. Opiskelen käännös- ja tulkkausviestintää kieliparissa saksa-suomi (aiemmin tunnettu nimellä saksan kääntäminen), ja
opinnoissani läsnäolopakko on ollut todellakin
enemmän sääntö kuin poikkeus.
Varsinkin etäopiskeluun siirtymisen alussa minusta tuntuikin oudolta, että kaiken voi

niin, että deadlinet eivät pääse kasaantumaan?
Toisaalta vapaampi aikataulu mahdollistaa
myös sen, että koiran kanssa voi lähteä aamulenkille vähän ennen luennon alkua ja koiraa voi
käyttää ulkona vapaammin. Kävelylle ja pyöräilylle on enemmän aikaa. Säät ovatkin olleet ulkoilun kannalta kerrassaan suosiolliset.
Näin pääsiäisen kynnyksellä tuntuu myös
hieman hassulta, että tämäkin lukuvuosi on
pian paketissa. Varsinkin tämä kevät on mennyt todella nopeasti. Vielä hetki pitää paiskia
töitä etäopiskelun kanssa, mutta sitten koittaakin jo kesä.

kirjoittanut Ida Vokkolainen

Alle kouluikäisenä minulla ja siskollani oli

mediankäyttöäni edelleen.

kainen televisio. Meillä oli myös VHS-soitin ja

kiksi katsomaan draamasarjoja Netflixistä, sillä

kuukauden paras hetki koitti, kun pääsimme

joka kerta herään tunteeseen, jonka ironisesti

lainaamaan Käytöskukkan ja 80-luvun My Litt-

lemppari mediapersoonani Hank Green kuvasi

le Pony TV-sarjan kasetit kirjastosta. Myöhem-

joskus; tunne, jonka saa, kun tietokoneen näyt-

min katsoimme DVD:ltä Disney-elokuvia ja ala-

tö menee sarjan kohtauksien välissä mustaksi

koululaisina pelasimme myös CD:ltä soitettavia

ja tuolloin näkee oman ilmeettömän naaman

pelejä. Ehdoton lempparini oli Muumit ja Taiku-

tuijottamassa apaattisena näyttöä.
Luulen, että media, erityisesti sosiaalinen

ta levy oli naarmuttunut niin, että sain sen aina

media ja erinäiset striimauspalvelut vetävät

vain viimeistä palaa vaille valmiiksi.

puoleensa hetkinä, kun ihmisillä on turhaa ai-

Tuntuu, että media oli tuolloin helppoa. En

kaa. Tämä konkretisoituu varsinkin silloin, kun

ymmärtänyt sen vaikutuksia tai että se voisi

avaan Moodlen ja sivun lataaminen kestää se-

vallata koko elämäni jonain päivänä. Mitä van-

kuntteja liian pitkään, mikä saa minut avaa-

hemmaksi kasvoin, kasvoi media

maan Whatsapp Deskin vastatakseni minulle

mukanani. Edellä kuvatut lapsuu-

tulleisiin viesteihin. Ikävä kyllä, monilla on näi-

denmuistot,

TV:n

nä eriskummallisina aikoina lisääntyneen va-

katselu ja sanomalehdet ovat ke-

paa-ajan ja tekemisen puutteen aiheuttama

hittyivät joksikin aivan muuksi, ja

ongelma. Voisin myös arvata, että yhä useam-

ennen kuin huomasinkaan, olin

malla puhelimen ja median käyttö lisääntyy,

Kotona voin seurata luentoja Zoomista syöden
samalla. Etäopiskelun myötä pystyn myös itse
koordinoimaan, mitä milloinkin teen. On kuitenkin
syytä muistaa, ettei etänimessä lomaa, vaan tesamaan

tapaan kuin ennenkin.
Moni kokee varmasti
hyväksi sen, että saa itse
suunnitella

enemmän

omia tekemisiään ja opintojaan. Se on kuitenkin
monelle varmasti myös
hankalaa. Kuinka saada
tehtyä

tehtäviä

ajoissa

perjantai-illan

snäppäämässä mustia ruutuja

opiskelu tarkoita missään
riittää

En pysty esimer-

rin hattu, jossa piti koota kuningasrubiini, mut-

tehdä kotona Metsätalolle menemisen sijaan.

kemistä

Olen edellisen vuoden aikana vähentänyt

lastenhuoneessa laatikon mallinen vanhanai-

kun ei muutakaan tekemistä keksitä.

kavereilleni pitääkseni monia

Toissa viikolla Helsingin Sanomissa oli kir-

satoja päiviä kestänyttä strea-

joitus, jossa kuvattiin monista piireistä löyty-

kia yllä.

vää ”terveys tuputtajaa”. Tämä persoona tie-

Vuoden 2018 lopussa pois-

tää kaikki salat elämän laadun parantamiseen

tin kaikki sosiaalisen medi-

ja tätä tekstiä muistellessani, sanon seuraa-

an sovellukset puhelimes-

van hieman nihkeästi. Kaiken tämän median

tani Whatsappia lukuun

demonisoinnin jälkeen olen sitä mieltä, että

ottamat-

ta. Hankkiuduin tuolloin

tylsinä sisäpäivinä voisimme suunnata huo-

e r o o n

Twitteristä, Pinterestistä,

miotamme kirjallisuuteen, dokumenteihin tai

SnapChatistä,
b e s t a

ja

monesta

muuta

fyysistä kontaktia, voimme kuitenkin viettää
aikaa tarkoin valittujen passiviteettien parissa.

loputtomasti

Toivon vain, että paneutuisimme silloin tällöin

sisältöä pyytämät-

esimerkiksi hyvään kirjaan tviitin sijaan ja suo-

ta,

naamaa-

ni

täni.

elokuviin. Samalla, kun aktiivisesti välttelemme

heittivät

sovelluserinäistä

YouTu-

jotka

raan sanottuna en ainakaan itse voi nukuttua
hyvä omatunto päänalusena, mikäli olen koko
päivän vältellyt arkea somessa.
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kirjoittanut Salla Kuittinen

Sallan suositukset
on Pienen Puukellon
juttusarja, jossa Salla suosittelee
parhaita matkailukohteita
		Pohjois-Karjalasta.

suihkumahdollisuus. Mutta jos haluaa nähdä
ihkaeläviä riäkkyläläisiä, salille kannattaa suunnata torstain yleisen vuoron aikaan. Kuntosalin
yhteydessä on myös kaksi keilarataa, jotka ovat
auki torstai-illan yleisen vuoron yhteydessä.
Kuntosalin hinnasto ei päätä huimaa: aikuiset 20 euro/kk ja opiskelija 10 euroa/kk. Lisäksi
keilailu maksaa aikuisilta 8 euroa ja muilta 4
euroa. Rääkkylä on muutenkin viime vuosina
panostanut lähiliikuntapaikkoihin sekä muuhun liikuntatarjontaan. Odotankin paikallisilta
päättäjiltä Maakunnan timmeimmät mummot
-ohjelmaa, jossa seurattaisiin, kuinka paikalliset
eläkeläiset pysyvät kunnossa!
Rääkkylän kuntosali tarjoaa upean mahdollisuuden pysyä kesäkunnossa myös kesäloman
aikana grillauksen lomassa ja keilaus tarjoaa
hyvää vaihtelua pelkän kyykän pelaamiselle.
Laitteita on monipuolisesti, mutta jos salille
tuppautuu useampi mummo yhtä aikaa, saattaa suosituimpiin laitteisiin joutua jonottamaan
hetken. Lämmittelylaitteita on myös hiukan

suppeasti. Kuntosali on tilava, mutta lattia on
liukasta muovimattoa, joten mukaan kannattaa valita sisäkengät. Miinusta tulee myös hyvin
rajallisesta yleisestä vuorosta.

Rääkkylän kuntosali saa
4/5 Sallan suosituspistettä
Huom!
Kuntosali on suljettu
toistaiseksi
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Suojellaan
mummoja
taudeilta!

Kotitie 17
Yleinen v
u
ja keilara oro
da
torstaisin t:
klo 16-20
Käteisma
ksu

Rääkkylän kuntosali
Sallan suositusten toisessa osiossa tutustumme
toiseen pohjoiskarjalaiseen desing-rakennukseen, tällä kertaa kuntosalin muodossa. Rääkkylän kuntosali on Karin cafen tapaan yksi aikansa
hienoimmista betonimöhkäleistä. Salin tiloissa on
aikaisemmin toiminut muun muassa ompelimo.
Kuntosalin kanssa samasta rakennuksesta löytyy
pesula sekä leipomo. Ennen rakennuksen ilmanvaihdon korjaamista kuntosalin pukuhuoneet sekä
pesulassa pesetetyt pyykit tuoksuivat ihanasti vastapaistetuille munkeille. Munkkien tuoksu muista
tiloista on hälvennyt, mutta onneksi munkeista ja
muista leipomuksista pääsee nauttimaan kahvilaan kuntoilun jälkeen.
Rääkkylän kuntosali on yksi suosituimpia kylän
kohtaamispaikkoja. Siellä tapaavat niin yläkoululaiset kuin paikalliset eläkeläisetkin ja oikeaan aikaan
mennessä voi treenata aivan yksinään niin halutessaan. Salilta löytyy nykyaikaiset hyvät laitteet (ihan
oikeasti!) sekä reilusti tilaa kuntoilla vapailla painoilla. Pukuhuoneet ovat tilavat ja niistä löytyy myös
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Suomen kesä -runo on
päätoimittajan isomummon, Saimi Haverisen,
kirjoittama vuonna 1976
Kesälahdella.

Pieni Puukello
ISSN 0359-1271
Julkaisija
Helsingin yliopiston
Karjalainen osakunta

Suomen kesä

Suomen kessee jos
ihhailla halluut
Reissulla tappaat
monenlaista talluu
Suomen kesästä
irti ota
Omassa muassa
käytä loma
Kule, sitten ittee
tahe länttä
(Kumpis ainenkaa
ei jiä näkettä)
Lännessä muata
alavoo
Itä on muata
korkiimpoo
On vuaroo, notkoja
harjuloita
Onkohan muuvalla sellasta
Halaki saloja,
peninkulmoo
Junat ja autot
pitkin kulukoo
Kulukijan silmissä
maisemat lummoo
Suomen kesä
on sitten sommoo
Selekeen sinistä
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