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Uusi vuosi ja uudet kujeet. Näinhän 
sitä ehkä kliseisesti toitotetaan aina vuo-
den alussa. Monelle tammikuu on lu-
pausten ja päätösten ihmeaikaa, jolloin 
kaikki mahdolliset lakot tai haasteet on 
toteutettava. Jokainen haluaa aloittaa 
uuden vuoden aivan uudella tavalla, 
koska niinhän meidän käsketään tehdä. 
Mutta tiedättekö rakkaat osakuntalaiset, 
aivan joka vuosi ei jaksa uusia kujeita ja 
se on ihan ok. Etenkin tuollaisen hyvin 
hämmentävän vuoden kuin 2020 jäl-

keen on erittäin sallittua keskittyä vain 
siihen mikä itsestä tuntuu hyvältä, eikä 
märehtiä sitä mitä muut tekevät. Toivot-
tavasti teidän kaikkien on yhä helpompi 
ja helpompi muistaa se.

Kukapa olisi arvannut osakunnan 115. 
vuosijuhlilla n. vuosi sitten, että ne olisivat 
viimeiset pöytäjuhlat hetkeen. Taisimme 
juhlia oikeasti ”kuin viimeistä päivää”. 
Näissä ajoissa on yhä edelleen paljon 
epävarmuutta, mutta onneksi pystym-
me järjestämään edes vuosijuhlalivestrii-
min, jotta voimme jollakin tavalla juhlis-
taa rakasta osakuntaamme. Nämä toiset 
ja myös viimeiset vuosijuhlani kuraatto-
rina piirtyvät varmasti mieleen pitkäksi 
aikaa. Toivonkin, että mahdollisimman 
moni teistä Pienen Puukellon lukijoista 
päätyykin vastaanotinten ääreen sun-
nuntaina 28.2. On kuitenkin muistettava, 
että ilman meitä ei olisi osakuntaa. 

Lähetän paljon iloa ja aurinkoa 
jokaisen teistä arkeen, vietitte sitä 
sitten pääkaupunkiseudulla tai 
rakkaassa kotimaakunnassa. En 
malta odottaa, että näemme jäl-
leen.

Kirsi Kauppinen,
kuraattori

Tänä vuonna Suomessa on sentään ollut ”oikea” talvi. Lumi, 
paukkupakkaset ja kantavat jäät ovat helpottaneet monen oloa 
talvella.  Luonto herää jo auringon paisteeseen. Pitäisi ostaa pi-
mennysverhot. 

En ole talvi- tai edes eritysen paljon kevätihminenkään, mut-
ta ymmärrän mitä valo tekee mielelle. Sen sijaan että murehtisin 
likaisia ikkunoita tai kirjahyllyn pölyä, jotka paljastuvat auringon-
paisteessa, koitan ennemmin nauttia sen tuomasta pirteydestä. 
Herääminen helpottuu, kun ulkona ei ole vastassa enää pelkkä 
kaamos, kylmä ja pimeys. 

Sosiaalinen media on täynnä ulkoilukuvia, joissa ihmiset ovat 
löytäneet hiihtämisen sun muun talviurheilun ilon. Tunnen välillä 
huonoa omatuntoa, jos en ole hyvän kelin aikana pihalla. Tämä 
on pirullinen ongelma, kun samaan aikaan pitäisi nauttia säästä, 
istua etäluennolla, pitää itsestä huolta urheilun avulla ja kirjottaa 
kandia. Pilkillä olen onneksi päässyt käymään ja perinteisesti en 
ole laittanut edes monoja tänä talvena jalkaan. 

Minulle aurinko ja hyvä sää ovat kevään merkkejä, aika jolloin 
luonto ja ihmiset heräävät uudestaan elämään. Kunhan routa ja 
lumi sulavat, luonto pääsee taas oikeuksiinsa. Ja minä todennäi-
sesti aloitan ulkoilun, pussikaljojen merkeissä. 

pääkirjoitus

Sonja Behm,
päätoimittaja

-palsta
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kirjoittanut Olli-Pekka Lehikoinen

Elämäni
korona
lääkärinä

-
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Koronavirus. SARS-Cov2. COVID-19.

Nimensä mukaisesti virus alkoi 
levitä jo vuonna 2019, mutta seuraa-
vana vuonna se saavutti maailman-
laajuiset mittasuhteet. Nopeasti 
muutaman viikon aikana maalis-
kuussa 2020 todella tajusi että tästä 
tulee asia, josta tämä vuosi tullaan 
muistamaan.

Työssäni Laakson sairaalassa 
olen hoitanut koronapotilaita koko 
pandemian ajan lähes päivittäin. 
Ensimmäisen ja toisen aallon välis-
sä oli pari viikkoa kesällä, jolloin ei 
ollut yhtään koronapotilasta vuo-
deosastoilla. Koko hoitohenkilö-
kunta joutui uuteen tilanteeseen, 
vaikka aiempiin virusepidemioi-
hin (sika- ja lintuinfluenssa, SARS, 
MERS) ja tavalliseen kausi-in-
fluenssaan oli totuttu. Hoitotyös-
sä huomattiin varsin pian, että co-
vid-19 käyttäytyy moniin muihin 
viruksiin verrattuna arvaamatto-
mammin. Potilaan vointi saattaa 
huonontua erittäin nopeasti ja 
kehittyä hengitysvajaus virus-
keuhkokuumeen seurauksena. 
Kuten muutkin virustaudit se 
vaikuttaa koko elimistöön ja voi 
aiheuttaa keuhko-oireiden li-
säksi mm. vatsavaivoja ja jopa 
neurologisia ongelmia. Var-
sinkin kevään ensimmäisen 
aallon aikana työn henkinen 
raskaus elämän ja kuoleman 
välimaastossa aiheutti valta-
vaa kuormaa koko hoitohen-
kilökunnalle. Toisaalta tilan-
teesta selviytyminen lujitti 
yhteenkuuluvaisuutta ja tun-
netta että olemme tekemäs-
sä arvokasta työtä. Onneksi 

työnantajamme antoi meille myös 
mahdollisuuden saada henkistä tu-
kea työterveyspsykologien avulla. 
Vaikka kyseisen taudin tuloa en todel-
lakaan toivonut, voi ajatella että olen 
tämän prosessin aikana myös kehitty-
nyt niin ammatillisesti kuin ihmisenä-
kin.

Tieteellistä tietoa taudista ja hoidos-
ta kertyy koko ajan. Alussa kortisonihoi-
toa pidettiin haitallisena, mutta nyt se 
on vakavissa tautimuodoissa osoitettu 
vähentävän viruskeuhkokuumeen il-
maantuvuutta, ja selvästi näkee että 
moni teho-osastohoito ja menehtymi-
nenkin on kyetty ehkäisemään. Pikku-
hiljaa opittiin ymmärtämään, että virus 
lisää huomattavasti veren hyytymistä ja 
nykyisin antikoagulaatiohoito ihonalai-
silla pistoksilla on rutiinihoitoa suuren 
riskin potilailla ehkäisemään erityisesti 
hengenvaarallisia keuhkoveritulppia. 
Viime kuukausina on noussut pinnalle 
tavallinen D3-vitamiini, jonka on todet-
tu vähentävän vaikeita tautimuotoja ja 
kuolleisuutta covid-19-potilailla. Joiden-
kin tutkimusten mukaan se voi jopa 
ehkäistä tartuntoja, joten arvatkaapa 
syökö tämänkin jutun kirjoittaja D-vita-
miinilisää. Ja lisääntyyhän D-vitamiinin 
tarve muutenkin talvella, joten ei siitä 
haittaakaan ole. Toisaalta reumalääke 
hydroksiklorokiini, viruslääke remdesi-
viiri ja monet muut lääkkeet ovat osoit-
tautuneet hyödyttömiksi.

Kaikkien ihmisten arkeen covid-19 
on vaikuttanut ennennäkemättömäl-
lä tavalla. Rajoitustoimet ovat vaikut-
taneet monin tavoin ihmisten välisiin 
sosiaalisiin suhteisiin, perhe-elämään 
ja järjestötoimintaan kuten osakunta-
elämään. Onkin aiheesta pohdittu onko 
rajoitustoimien aiheuttama sosiaali-
nen eristyneisyys vai itse tauti pahempi 
uhka ihmisille. Toisaalta vaikkapa län-
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sinaapurimme tilanne on kyllä mielestäni 
vahvistanut sen, että rajoitustoimilla on sel-
vä positiivinen vaikutus. Valtionjohtomme 
asiantuntijoiden avulla on onnistunut hy-
vin moniin muihin maihin verrattuna pan-
demian hoidossa. Jokaisella ihmisellä on 
oikeus mielipiteisiin, mutta toivon ettei di-
sinformaatiolla viedä pohjaa tutkitulta tie-
teelliseltä tiedolta. 

Rokotusten alkaminen juuri ennen vuo-
denvaihdetta antaa uutta toivoa taudin hal-
litsemiseksi, mutta tie massarokotuksiin ja 
riittävän rokotuskattavuuden saamiseksi on 
vielä pitkä ja kestää nykyisen arvion mukaan 
ainakin kesään saakka. Rokotuksilla vähen-
netään erityisesti vakavien henkeä uhkaa-
vien tautimuotojen esiintyvyyttä. Vaikka ro-
kotukset tulivat varsin nopeasti markkinoille, 
ne on tutkittu tieteellisiä standardeja nou-
dattaen ja ovat yhtä turvallisia kuin muut-
kin rokotteet. Jokainen toki päättää asiasta 
itse, mutta asiantuntijat ovat todenneet ro-
kotteen niin tarpeelliseksi, että väestötasolla 
tarjotaan mahdollisuus saada se ilmaisek-
si.  Etulinjan terveydenhuollon työntekijänä 
olen rokotteeni jo saanut, ja sillä pystyn suo-
jaamaan erityisesti potilaitani, ei pelkästään 
itseäni ja läheisiäni. 

Tätä kirjoittaessa tammikuun lopussa 
muuntovirus ja uusi kolmas aalto on jo uh-
kaamassa. Vaikka turnausväsymystä jo on-
kin, niin nyt on jaksettava vielä pitää kiinni 
hygieniasta ja rajoituksista. Uusimpien en-
nusteiden valossa covid-19 tulee jäämään 
keskuuteemme, mutta se kesyyntyy ta-
vanomaisemmaksi pääosin lievänä lasten 
keskuudessa esiintyväksi hengitystieinfek-
tioksi. Jos rokotteet estävät tartunnat ja jat-
kotartunnat, pysähtyy viruksen leviäminen 
tehokkaasti. 

Uusi normaali ja virtuaalisuus ovat tulleet 
tutuiksi. Nyt odotan sitä päivää, kun osa-
kunnallakin voi taas viettää juhlia, vaikka 
maskit kasvoilla ja käsidesiltä tuoksuen. Ta-
vata karjalaisia senioreita ja osakuntalaisia 
kasvotusten. Ei vielä, mutta pian.
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Neljä kuukautta Belgradissa tuli täyteen tam-
mikuun lopussa. Uudet rutiinit löytyivät hieman 
kaoottisten ensihetkien jälkeen aika nopeas-
ti jo ennestään tutussa kaupungissa ja jo viikko 
muuttoni jälkeen tapasin ihmiset, joista muodos-
tui pian lähin ystäväpiirini täällä. Arki on elämää 
tutuissa paikoissa läheisiksi tulleiden ihmisten 
kanssa, mutta myös täynnä seikkailua ja uusia 
tuttavuuksia.

Arjessa on myös omat uudet ihanuutensa ja 
koetinkivensä. Tunnen oloni jollain tapaa koko-
naisemmaksi. Olen löytänyt paikkani - tiedän ja 
tunnen olevani juuri siellä, missä täytyykin. Haas-
teet ja ne uudet koetinkivet turhauttavat välillä 
enemmän kuin suomalaisessa, järjestelmällisessä 
ja toimivassa arjessa mikään ikinä, mutta samalla 
olen oppinut suhtautumaan ongelmiin ja hidas-
teisiin paremmin. “Samo polako” sanovat paikal-
liset, vapaasti suomennettuna “ihan rauhassa”. 

Suomi ja 
Serbia, 
elämäni 
jin ja jang

kirjoittanut Elli Luukkainen
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Niin täytyy ajatella. “Tako je, kako je”, it is 
what it is. “Biće bolje”, kyllä kaikki järjestyy.

Eräs yliopiston työntekijä sanoi minulle 
viime viikolla erästä ongelmaa selvitelles-
sämme, että olen Suomessa näkemäni 
ja kokemani järjestelmällisyyden rinnalle 
saanut nyt tasapainoksi ja koettavaksi ser-
bialaisen asioiden kulun. “Kuin jin ja jang!” 
Ei liene yllätys, että arvostukseni toimivia 
instituutioita, hyvää hallintoa ja demokra-
tiaa (muistakaa äänestää kuntavaaleissa!) 
kohtaan ovat entistä vankempia. Samalla 
olen oppinut täällä tärkeitä asioita, joita 
toivottavasti kannan mukanani Suomeen 
saakka: serbialaiset luovivat elämän kaoot-
tisuuden ja haasteiden läpi tilanteessa 
kuin tilanteessa spontaaniudella, hyvien 
asioiden juhlinnalla ja huumorilla.

Vaikka elämä täällä on täyttä, aloin jo 
marraskuussa tuntea nostalgiaa tiettyjä 
Suomeen jääneitä asioita kohtaan: muis-
telin hartaasti ja lämmöllä Itä-Suomessa 
vietettyä kesää, järviä ja metsiä, pesäpal-
lopelejä, tuttuja kasvoja Kesälahden Pi-
vangalla ja kesäistä Savonlinnaa ystävien 
kanssa. Kuuntelin päivittäin tekemääni 
Suomi-soittolistaa, josta suurin osa on kap-
paleita, joita en aiemmin ole listoilleni lait-
tanut. Arttu Wiskarin kuvaukset suomalai-
sesta melankolisesta mielenmaisemasta 
kolahtivat minuun, pohjoiskarjalaisen äi-
din ja pohjalaisen isän pienellä paikkakun-
nalla kasvattamaan lapseen toden teolla 
ja veivät kuin luonnostaan ajatukset huol-
toasemille, automatkoihin jossain itäsuo-
malaisilla hiekkateillä, mökeille ja pienten 
pitäjien kapakoihin ja K-kauppoihin.

Joulukuussa nostalgia muuttui ikäväk-
si. Ilman perhettä, talvea ja kotikotona 
rauhoittumista tuntui kuin joulua ei olisi 
ollutkaan. Joskus uuden vuoden tienoilla 
kuulin YleX Aamussa puhuttavan jääkie-
kosta ja pian löysin itseni kirjoittamassa 
YouTuben hakukenttään “ilmaveivi”. Aloin 
seuraamaan Instagramissa luontokuvia 

julkaisevaa Suomi-tiliä ja näytin väkisellä 
ystävilleni kuvia lumimaisemista sanoen, 
että “tältä näyttää kunnon talvi”. Aiemmin 
kliseisinä ja jopa epäkiinnostavina pitämä-
ni Suomi-jutut herättivät yhtäkkiä suuria 
tunteita ja antoivat lohtua.

Belgradiin pääsyssä odotin etukäteen 
eniten sitä, että pääsen olemaan ja elä-
mään samassa paikassa, yhteiskunnassa 
ja kulttuurisessa tilassa kuin ystäväni, seu-
raamani artistit ja kaikki täällä tapahtuva 
kielellinen ja kulttuurinen rikkaus ja nok-
keluus. Tänne siirtyessä suomalainen kult-
tuurinen ja kielellinen todellisuus taas jäi 
matkan päähän.

Tästä etäisyydestä johtuen vitsit ja tai-
dokas suomen kielen käyttö naurattavat 
ja vakuuttavat enemmän kuin koskaan. 
Kaipaan huumoria ja terävyyttä, jotka syn-
tyvät arjessa nokkelista kielenkäänteistä, 
murteiden erityispiirteistä ja eri kaveripo-
rukoiden omista kielellisistä maneereista. 
Nämä asiat eivät taivu toiselle kielelle (ka-
veriporukoissa syntyneet sisäiset jutut ei-
vät muuten aina aukene edes samaa kieltä 
puhuville).

Vaikken ehkä voi tarkalleen selittää ys-
tävilleni täällä, mitä kaikkea Arttu Wiska-
rin Suomen muotoisen pilven alla minulle 
edustaa, niin minulla on heidän kanssaan 
omia juttuja niin englanniksi kuin serbiak-
si. On unelmien täyttymys, että pääsen ar-
jessani kuulemaan ja käyttämään serbian 
kielen rikkauksia ja nokkeluuksia, joiden 
erinomaisuuden kääntämisessä suomen 
kielelle en onnistuisi. Tällaisista asioista 
täytyy malttaa nauttia siinä hetkessä ja ti-
lassa, jossa ne tapahtuvat ja yrittää päästä 
yli siitä, että niitä ymmärtämättömät ys-
täväni ehkä joutuvat elämään elämänsä 
ymmärtämättä toisella kielellä tai toisessa 
kulttuurisessa ympäristössä tapahtuvaa 
verratonta nokkeluutta.

Sananlaskuja 
Liperistä

“aika assiin aukasoo”

“akan kuolema on kuin pen-
kiltä putoaisi”

“mitä on hullun mielessä, se 
on hullun kielessä”

“mitä on hullun mielessä, se 
on hullun kielessä”

  -Suomen kansarunousarkisto, 

         Suomen kirjallisuuden seura
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14 15Helena Tynellin suunnittelemat, Teodor Käpin toteuttamat lasiovet

ilman että se samalla paljastaa taustas-
taan juuri mitään. Yleensä tarvitaan ih-
misiä, jotka kertovat toisista ihmisistä 
esineiden takana.

Osakunta on yhtä kuin ihmiset, jotka 
siinä toimivat. Tätä lyhyttä totuutta voi 
täydentää siten, että osakunta käsittää 
myös ihmiset, jotka ovat aiemmin ol-
leet sen toimintaa muodostamassa. He 
jotka ovat senioroituneet tai poistuneet 
keskuudestamme ovat läsnä käytäntöi-
nä, perinteinä, tarinoina ja muistikuvina, 
sekä joidenkin henkilöiden tapauksessa 
myös taide-esineinä. Muistoja osakunta-
laisista ovat erityisesti taulut, jotka ovat 
(vaakunoiden ohella) voimakkaimmin 
esille nouseva taidemuoto osakunnan 
nykyisissä tiloissa.

Ihmisten ja taide-esineiden kytköksen 
lisäksi esineet kertovat usein toisistaan, 
täydentäen samaa tarinaa. Domus Gau-
diumin osakuntatiloissa tuo tarina on 
tietysti osakuntien. Taulujen aiheena on 
entisiä inspehtoreja ja muita henkilöitä, 
joita osakunta on halunnut kulloinkin 
muistaa ja kunnioittaa. Karjalaisuuden 
symboleja on liitetty esimerkiksi huo-
nekalujen ja ryijyjen yksityiskohdiksi. 
Vaakunat seinällä muistuttavat koti- ja 
naapurikunnista. Kaikki tämä rakentaa 
tiloissa tapahtuvan arkisen ja juhlavan 
toiminnan taustalla vaivihkaisesti tari-
naa, johon osakuntalainen voi halutes-
saan uppoutua – ja jota hän voi luoda 
lisää.

Esitettiin, että kirjoittaisin Karjalaisen 
Osakunnan taidekokoelmista. Opiske-
lujeni ohessa olin pitkään arkiston- ja 
kirjastonhoitajan virassa, eli toimessa, 
johon kuuluu osakunnan taide-esineis-
töstä huolehtiminen (vastuu esineistä 
kuuluu toki jokaiselle osakuntalaiselle). 
En itse opiskelujen ohessa perehtynyt 
taidehistoriaan kevyttä harrastuneisuut-
ta enempää – Helsingin taidemuseoista 
suosittelen muuten erityisesti viihtyisää 
Sinebrychoffia – joten sikäli en ole pa-
ras ihminen kertomaan aiheesta. Pyrin 
kuitenkin viran puolesta pitämään yllä 
kokonaiskäsitystä siitä, mitä osakunnalle 
onkaan kertynyt aikojen saatossa ja eri-
tyisesti missä kunnossa mikäkin esine on 
ollut – juhliva nuoriso ja antiikkihuoneka-
lut ovat hankala yhdistelmä.

Mikäli taide-esineet otettaisiin pois 
nykyisistä, melko persoonattoman toi-
mistomaisista tiloista, katoaisi osakun-
nan esillä olevasta olemuksesta jotain 
sellaista, mitä harvalla opiskelijajärjestöl-
lä on, nimittäin kytkös pitkään ketjuun 
aiempia opiskelijapolvia. Samalla häviäi-
si kasa näkyville piilotettuja rikkauksia. 
Nämä rikkaudet lojuvat esineistä muo-
dostuvissa holveissa; seinälle ripustetuis-
sa tauluissa, hyllyjen reunoille jätetyissä 
pokaaleissa, vanhoissa kirjoissa, entisistä 
tiloista tuoduissa huonekaluissa. Ne ovat 
monen katseelta piilossa, kuten käy, kun 
todellinen näkeminen vaatii silmien li-
säksi riittävää taustatietoa hahmottaak-
seen näkemänsä. Esine itse voi olla kau-
nis, vaikuttava, jopa ajatuksia herättävä, 

Senioripalsta
kirjoittanut Janne Kangaskesti
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Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö 
Seniores Carelienses kävi marraskuussa 
vierailulla Suomen lasimuseolla Riihimä-
ellä. Osakunta lahjoitti (tai oikeammin 
deponoi pysyväisluonteisesti) vuosikym-
meniä sitten osakunnan aiemmissa ti-
loissa Liisankatu 17:n ylimmän kerroksen 
huoneistossa olleet Helena Tynellin sun-
nittelemat ja kaivertajamestari Teodor 
Käpin toteuttamat lasiovet. Lasimuseo 
tarjosi toki runsaasti muutakin nähtävää.

Aikansa osakuntalaiset kokivat par-
haaksi sijoittaa koristelasein varustetut 
väliovet turvaan pois juhlien tieltä, mikä 
oli todennäköisesti oikea ratkaisu. Tällä 
hetkellä lasimuseon perusnäyttelyn osa-
na olevat ovet siirrettiin siis ylevämmin 
ilmaisten pyrkimyksenä säilyttää kult-
tuuriesineistöä jälkipolville. Vanhan osa-

kuntatalomme alkuperäiseen käyttövai-
heeseen ovet eivät kytkeydy, vaan ne ovat 
nuorempaa kerrosta talon historiassa. 
Nykyisin ne kertovat silti myös osakun-
nan historiasta ajalta, jolloin sen tilat si-
jaitsivat saman rakennuksen viidennessä 
kerroksessa (vuodesta 1972 vuoden 2008 
loppuun).

Suomen lasimuseon lisäksi osakunnan 
taideomaisuutta on tällä hetkellä tallessa 
Joensuun taidemuseossa, Itä-Suomen 
yliopiston Joensuun kampuksella, Poh-
jois-Karjalan museossa ja Gallen-Kallelan 
museossa. Seniores Carelienses on jul-
kaissut vuonna 2003 Irma Kalajan teok-
sen Kuvassa ja sen takana, joka käsittelee 
osakunnan siihen mennessä kertyneitä 
taideteoksia.
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Jaaritelma
Pitkäksi venähtäneellä lomalla suku-

laisten luona altistuu helposti valtavalle 
määrälle television ja erilaisten ruutujen 
tuijottamista. Tämä ei välttämättä ole tah-
donalaista toimintaa, vaan vieraat istu-
tetaan kätevästi jonkin teknisen laitteen 
läheisyyteen, joka on päällä vuorokauden 
ympäri. Kyse ei ole vain vanhempien suku-
laisten käytöksestä, vaan sama ilmiö näyt-
tää toistuvan jokaisen sukupolven kohdal-
la hieman eri tavoin.

Kaikki tuntevat varmasti myytin van-
huksesta, jolla on aina televisio päällä ja se 
on kuin yksi ylimääräinen perheenjäsen. 
Volyymi on täysillä ja talossa tuntuu olevan 
ikuiset bileet. Televisio on monelle erään-
lainen aurinko, jonka ympärillä päivä pyö-
rii. Sukulaisraportin mukaan aamulla ovat 
ensimmäisenä vuorossa uutiset, seuraa-
vaksi vanhat suomalaiset mustavalkoelo-
kuvat, sitten loputtomat sarjojen uusinnat, 
ja illalla alkaa tietovisailu. Vaikka harvempi 
nuoremman polven edustaja viettää näin 
paljon aikaa perinteisen television ääressä, 
ohjailee jokin toinen television kaltaisen 
laitteen ilmentymä heidänkin päiväänsä. 
Saman sukulaislähteen mukaan tavalli-
sen alakoululaisen päivä pyörii Youtuben, 
Netflixin ja Tik Tokin muodostamaa kehää 
pitkin.

Ilmiöiden haitallisuudessa on kuitenkin 
havaittavissa eroja. Television ääressä vie-
tetty päivä saattaa tuntua puuduttavalta 
ja kuolettavan tylsältä, mutta jatkuva eri 
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sovellusten ja videoiden välillä surffailu saa 
aikaan erilaisen ärtymyksen ja turhautu-
neisuuden tunteen. Kun ohjelma vaihtuu 
vähän väliä ja sisällön määrä on loputon, 
valuu keskittymiskyky johonkin syvälle 
näytön syövereihin. Lisäksi vanhassa elo-
kuvassa on selvästi helpompi pysyä kärryil-
lä kuin 2020-luvun sarjoissa, jotka on kus-
tomoitu z-sukupolven keskittymiskyvylle. 
Vaikka kuulun kyseiseen kastiin, etenevät 
tapahtumat ja vaihtuvat kuvat itsellenikin 
häiritsevän nopeaan tahtiin.

Televisiolla tai jollain vastaavalla tekni-
sellä laitteella on muitakin sosiaalisia funk-
tioita, jotka pätevät varsinkin lomilla ja 
vieraiden läsnä ollessa. Jatkuvasti taustal-
la pyörivä ohjelma luo mahdollisesti epä-
määräisen turvallisuuden tunteen, kun 
vieraiden kanssa ei synny epämukavia hil-
jaisuuksia eikä vieraantuneiden kummin-
kaimojen kanssa tarvitse keksiä juteltavaa. 
Riittää, kun välillä kommentoi ruudun ta-
pahtumia, pyöripä siellä sitten jokin tuhan-
sista Netflix-sarjoista tai vaikka Suopursu 
kukkii (suomalainen elokuva vuodelta 
1947). Samoin toisilleen tuntemattomat 
sukulaislapset voi kätevästi istuttaa saman 
puhelimen tai pelikoneen ääreen loppulo-
maksi.

Minutkin istutettiin loman aikana use-
ampaan kertaan kolmen ja puolen tunnin 
mittaisen elokuvan ääreen. Vaikka koke-
mus olikin melko puuduttava, palautti se 
myös luottamuksen omaan keskittymisky-

kyyni. Pystyn sittenkin keskittymään koko iltapäivän vain yhteen asiaan, ja 
se tuntuu paremmalta, kuin jatkuva monen laitteen tai alustan välillä pouk-
koilu.

Olemme ehkä kaikki tahtomattamme kuin vanhainkodin asukkaita, joi-
den elämä pyörii jonkin laitteen ympärillä, olipa se sitten puhelin tai peli-
kone. Loman mittaisen havainnoin perusteella on ehkä kuitenkin mielel-
le terveellisempää keskittyä yhteen hieman puuduttavampaankin asiaan 
kuin altistaa itsensä loputtomalle valikoimalle ja lukemattomille ärsykkeille. 
Vanha sananlasku ”quality over quantity” pätee siis tässäkin tapauksessa.
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Tällä kertaa tutustutaan Sal-
lan suosikkilenkkeilykohteisiin 
Joensuun keskustan tuntumas-
sa. Kaikki kohteet ovat jalkaisin 
saavutettavissa Joensuun kes-
kustasta ja tarjoavat nähtävää 
ja koettavaa kaikkina vuodenai-
koina. 

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

Kuhasalo
Joensuun torilta noin 3 km päässä si-

jaitseva Kuhasalo tarjoaa helppo maas-
toisen, mutta maisemiltaan upean ret-
kikohteen. Keskustasta ylisoutajan sillan 
kautta saavuttaessa voi matkan varrella 
pysähtyä ihastelemaan ruusupuistoa tai 
kokeilla kuntoaan Penttilänmäen kunto-
portaissa. Vanhan aarniometsän ympäri 
kiertää luontopolku ja matkan varrella on 
nuotiopaikkoja, joiden ääressä voi ihas-
tella Pyhäselkää. Alueella sijaitsee myös 
vuokrakota. Kuhasalon polut sopivat 
mainiosti aloittelevalle polkujuoksialle 
tai koko perheen retkikohteeksi. Kesäisin 
maisemista pitävät huolta lampaat.

Huom! Jos haluat tulistella Kuhasalos-
sa, otathan omat polttopuut mukaan.

kirjoittanut Salla Kuittinen

Linnunlahden puulajipuisto
Linnunlahden puulajipuisto tarjoaa pal-

jon nähtävää kummallisista puulajeista 
kauniisiin järvi maisemiin. Puistoon käve-
lee Joensuun torilta noin puolessa tunnis-
sa. Alueelle on istutettuna 255 eri kasvila-
jia ja yksi suosikeistani on havupuupuisto, 
josta voi löytää esimerkiksi käärmekuusen. 
Kesäisin metsässä risteileviä polkuja pitkin 
on mukava seikkailla ja retkeilyn lomassa 
voi käydä pulahtamassa Honkaniemen ui-
marannalla. Talvisin Mehtimäeltä alkava 
hiihtolatu jatkuu puulajipuiston ympäri.

Höytiäisen kanavan suisto
Höytiäisen kanavan suistoon on Joen-

suun torilta noin 6 km matka, mutta puis-
ton lähelle pääsee myös Joensuun jouk-
koliikennettä käyttäen. Suisto on syntynyt 
Höytiäisen purkautumisen seurauksena ja 
alueen koivulehto on kauneimmassa lois-
tossaan mielestäni keväisin hiiren korvien 
puhjetessa. Noljakan luontopolku kulkee 
suurimmalta osin pitkospuita pitkin ja po-
lun varrella voi ihailla maisemia ja lintuja 
lintutornista. Suisto tarjoaa oivan mah-
dollisuuden lintubongaukseen Joensuun 
keskustan läheisyydessä! Läheinen Natu-
ra-alue suojelee suomalaista perinnemai-
semaa, josta huolehtivat kesäisin lampaat. 
Alueella on myös talvisaikaan kuljettuja 
polkuja, mutta varsinaista talvikunnossapi-
toa ei reitillä ole.  
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