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”Ken tästä käy saa kaiken toivon heittää..?””Ken tästä käy saa kaiken toivon heittää..?”



”On kehäpäätelmä väittää uusliberalismia 
luonnonvalinnan voittajaksi siksi, että 
uusliberaalit uudistukset ovat olemassa, 
ja kuitata muutosvastarinta kapinointina 
tosiasioita vastaan.” Näin kirjoittaa Juha Siltala 
(HS 7.10.) arvostellessaan Heikki Patomäen 
uusinta kirjaa. Niinpä. Missä vaiheessa 
uusliberalismista tuli välttämättömyys? 
Uusliberalismi on muka ainoa vaihtoehto, 
mutta sanoa niin on jo sinällään paradoksi.

Uusliberalismikin on ideologia. Siltala 
kertoo, että Patomäen mukaan ideologian 
uusliberalismista tekee juuri se, että 
päämäärien vastaiset tulokset vain lisäävät 
kannattajien päättäväisyyttä. Vika on aina 
toteutuksessa, ei koskaan lähtökohdissa. 
On ehdotettu, että elämme postmodernia 
aikaa, josta puuttuvat suuret kertomukset. 
Oliko 1989 ja reaalisosialismin kaatuminen 
historian loppu? Pieni Puukello uskoo, että 
ei ollut. Uusliberalismi tullaan vielä joskus 
selittämään aivan samanlaiseksi suureksi 
kertomukseksi kuin esimerkiksi kommunismi. 
Ideologiat eivät ole kuolleet, vaan elävät ja 
voivat hyvin. Ne ovat vain nykyaikana entistä 
salakavalampia.

Mikä sitten tekee uusliberalismista niin 
kamalan, että sen itsestäänselvyyttä pitää 
vastustaa? Pienen Puukellon mielestä 
uusliberalismissa mättää eniten sen synkkääkin 
synkempi ihmiskuva. Ihmiset ovat luonnostaan 
pahoja ja heitä täytyy tarkkailla ja rangaista. 
Autonomiseen yksilöön ei enää uskota. Tämä 
näkyy loistavasti uudessa julkishallinnossa, 
josta myös Siltala antaa esimerkin Patomäkeä 
mukaillen: siellä ”näennäismarkkinoita 

pyörittävä arviointiteollisuus nielee kasvavan 
osan peruspalveluiden työajasta ja itse asiassa 
synnyttää sitä resurssipulaa, joka sen piti 
ratkaista”. Pieni Puukello onkin vankkumaton 
klassisen liberalismin ja sitä kautta yksilön 
autonomian puolustaja. Me tiedämme itse 
parhaiten mitä me teemme. Alas holhous, 
alas keksityt tehokkuusmittarit!

Yhteiskunnan yksilöön kohdistuva valvonta 
kuitenkin lisääntyy koko ajan – välillä 
sitä kaupitellaan terveydellisistä, välillä 
turvallisuussyistä. Kaikista irvokkainta 
on, että ihmiset hyväksyvät oman 
yksityisyytensä loukkaukset! Länsimaista 
on tullut pakkomielteisiä kaiken ns. 
vaarallisen välttämisen suhteen, ja niinpä 
ihmiset hyväksyvät peloissaan oikeastaan 
mitä tahansa, jonka väitetään parantavan 
heidän terveyttään tai turvallisuuttaan. 
Tukholman metrossa varoitetaan parin 
sentin raosta metron ja laiturin välillä ja 
Suomessa on pyöräilykypäräpakko. Tällaiset 
varoitukset ja rajoitukset osaltaan lisäävät 
kansan pakkomiellettä ja niinpä toivotamme 
koko ajan lisääntyvän kameravalvonnan 
tervetulleeksi. Pian hyväksymme mielivaltaiset 
ruumiintarkastukset, joita poliisi itse asiassa 
tekee jo nyt isojen tapahtumien yhteydessä. 
Me hyväksymme kaiken, sillä jos missään 
on pienikin mahdollisuus kuolla, se pitää 
kieltää.

Pieni Puukello haluaa muistuttaa lukijoitaan 
siitä, että elämästä ei selviä hengissä. Me 
ihmiset teemme kuolemasta pakollisen 
pahan, kun se on todellisuudessa vain ja 
ainoastaan väistämätöntä.
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Ystävät, osakuntatoverit,

Luvassa on todennäköisesti tapahtumarikas 
ja Osakunnan tulevaisuutta ajatellen 
merkittävä syksy.  Tänä syksynä pidetään 
jälleen HYY:n edustajistovaalit, joissa 
toivottavasti osakuntien vaalirengas ja 
Karjalainen Osakunta saavat riittävän 
vaalivoiton. Näiden vaalien merkitystä ei voi 
vähätellä, sillä tulos saattaa vaikuttaa siihen, 
konkretisoituuko meille tehty tilalupaus 
vuokrasopimukseksi asti. Täten on erittäin 
suotavaa, että osakuntalaiset (ja muutkin) 
kävisivät sankoin joukoin äänestämässä 
soveliaita karjalaisia ehdokkaita. Vaalien 
lisäksi on luvassa sääntömuutoksen 
loppuunsaattaminen, jonka tarkoituksena on 
bugipäivityksen lisäksi tarkoituksenmukaistaa 
ja keventää Osakunnan organisaatiota ja 
byrokratiaa. Ja “Mitä Osakunta haluaa” -
keskustelutilaisuudessa 17. lokakuuta tullaan 
pohtimaan, millaista toimintaa, perinteitä 
ja yleisilmettä Osakunnan tulisi toteuttaa. 
Osakuntahan on olemassa jäseniään varten.

Hieman       tavanomaisempaa   osakuntatoimintaa 
on luvassa mm. sarvijuhlissa ja praasniekoissa. 
Lisäksi marraskuussa valitaan uudet virkailijat 
jatkamaan edeltäjiensä työtä ja ohjaamaan 
sitä uusiin suuntiin näkemystensä mukaan.

Haluan erityisesti  toivottaa fuksit 
tervetulleeksi Osakuntaan – ilman teitä 
Osakunta lakkaisi olemasta. Aluksi Osakunta 
saattaa tuntua ihmeelliseltä ja jopa vieraalta, 
mutta tulkaa vain rohkeasti mukaan sellaiseen 
toimintaan, joka juuri teitä kiinnostaa. Ja 
vanhemmat osakuntalaiset ovat olemassa 
myös sen vuoksi, että heiltä voi kysellä 
kaikenlaisia asioita.

Q:n pimeästä puolesta: Vaikka kuraattorinne 
kuuluukin niihin (ensimmäisiin) ihmisiin, 
jotka ovat olleet tekemisissä tietokoneiden, 
kännyköiden ja muiden modernien mobiilia 
elämäntapaa mahdollistavien laitteiden 
kanssa jo melko nuoresta iästä alkaen, hän 
ei tunne itseään kovinkaan mobiiliksi. Hän 
ei halua olla tekemisissä kaikkialla kaikkien 
kanssa kaiken aikaa nyt ja aina – itse asiassa 
hän toisinaan kaipaa sitä “vanhaa” aikaa, 
jolloin puhelin oli johdolla kiinni seinässä 
ja mahdollinen nettiyhteys kotoa tapahtui 
hitaalla modeemilla. Tällöin ihmisten ei 
odotettu olevan jatkuvasti tavoitettavissa 
ja siten kykeneviä reagoimaan todella 
lyhyellä varoitusajalla vaikkapa työnantajien 
vaatimuksiin. Tällöin aikatauluista ja 
tapaamisista pyrittiin sopimaan riittävän 
ajoissa ja aikatauluista yritettiin pitää kiinni. 

Kuraattorinne ei aina muista ladata 
kännykkäänsä, saattaa joskus unohtaa sen 
päiväkausiksi äänettömäksi eikä oikein osaa 
lukea sähköpostiaankaan. Eikä hän ymmärrä, 
mitä iloa on sellaisesta “puhelimesta”, jossa 
on kamera, mp3-soitin, radio, televisio, 
matopeli ja linkkuveitsi, mutta joka ei 
välttämättä kykene suoriutumaan niinkin 
vaativasta tehtävästä kuin toiseen puhelimeen 
soittamisesta – laitteen kokoonpanoa 
suunniteltaessa kun on jouduttu tinkimään 
tästä “puhelinpuolesta”, jotta laitteeseen on 
saatu mahdutettua niinkin paljon erilaisia, 
mobiilin elämäntavan mahdollistavia 
“ominaisuuksia”. Toisaalta tehokkailla 
kotitietokoneilla kykenee nykyään tekemään 
sellaista tieteellistä laskentaa, johon vielä 
viisi vuotta sitten tarvittiin erityisesti kyseistä 
tarkoitusta varten optimoituja yliopistotason 
palvelimia, ja suurin osa (tieteellisistä) lehdistä 
löytyy sähköisessä muodossa nettiarkistoista. 

Asioilla on puolensa.





Sotien jälkeen monipuolista toimintaa 
Karjalaisessa Osakunnassa
Osakunnan jäsenistö poikkesi rauhanajan 
koostumuksesta sikäli, että sodasta palasi 
opiskelun pariin useita vuosiluokkia yhtäaikaa. 
Jatkosotakin kesti lähes neljä vuotta, Lapin 
sota mukaan lukien. Viime mainitun kävi 
pääasiassa minun ikäluokkani, eli vuonna 
1925 syntyneet. Minä en sinne enää joutunut, 
kun lähdin jatkosotaan vapaaehtoisena jo 16-
vuotiaana.

Karjalaisen, kuten monien muidenkin 
osakuntien, sotienjälkeinen toiminta oli 
vilkasta ja monipuolista. Pitkä normaalioloista 
poikkeava olo rintamalla ja muissa sota-ajan 
tehtävissä purkautui erilaisena toimintana 
myös ylioppilaspiireissä. Oli sekä liikunnallisia 
että taiteellisia kulttuuririentoja hyvinkin 
runsaasti. Osakunnan yhteiset riennot 
olivat viikoittaiset osakunnan kokoukset ja 
teeillat. Kokouksissa käsiteltiin luonnollisesti 
osakunnan yhteisiä asioita sekä eri kerhojen ja 
toimikuntien toimintaan liittyviä kysymyksiä. 
Raha-asiathan ne puhuttivat ehkä eniten. 
Osakuntailloissa leikittiin perinteisiä 
laululeikkejä ja laulettiin yhteisesti.

Minun osakunta-aikanani toimi osakunnassa 
ehkä suurimpana ryhmänä osakunnan 
mieskuoro Joukahaiset. Sitten oli 
Juristikerho, Medisiinarit, Valtiotieteilijät, 
Urheilukerho, Näytelmäkerho, Prigekerho 
sekä osakunnan vaikutusvaltaisin 
valmisteluelin, taloustoimikunta. Eri 
tilaisuuksien valmistelemista varten 
asetettiin erillisiä toimikuntia, joista 
tärkein oli vuosijuhlatoimikunta varsinkin 
merkkivuosina, kuten vuonna 1955 
osakunnan täyttäessä 50 vuotta erillisenä 
osakuntana. Sitä edeltänyt toiminta oli 

yhteistä Savolaisosakunnan kanssa aina 
vuoteen 1905. Viettäessämme vuosijuhlia 
Uudella ylioppilastalolla väliovi Savolaiseen 
osakuntaan avattiin yöllä virallisen ohjelman 
päätyttyä, sillä savolaiset viettivät samana 
päivänä oman osakuntansa vuosijuhlaa.

Sotiemme päättymistä seurannut aika 
oli monessa mielessä vaaran vuosia. 
Neuvostoliittolainen valvontakomissio 
puuttui monin tavoin sisäisiin 
oloihimme. Niinpä osakuntalaitoskin oli 
valvontakomission tarkkailun alaisena. 
Ulkoministeriömme sai tietää, että 
komissiossa harkittiin myös osakuntalaitoksen 
tai ainakin Karjalaisen ja Viipurilaisen 
osakunnan lakkauttamisvaatimusta. 
Sen seurauksena joukko osakuntalaisia 
päätti ryhtyä vastaiskuun. Neuvostoliiton 
kulttuuriryhmä oli Suomessa vierailulla. 
Siihen aikaan maassamme ei vielä tunnettu 
hyvin naapurimme kulttuuritasoakaan, 
joten ryhmälle ei ollut suurta kysyntää. 
Niinpä iskujoukko marssi Neuvostoliiton 
suurlähetystöön ja pyysi, että kulttuuriryhmä 
tulisi esiintymään osakunnan teeiltaan. 
Näin tapahtui ja ainakaan minun osakunta-
aikanani emme saaneet aikaiseksi ainuttakaan 
yhtä korkeatasoista kulttuuritapahtumaa, 
kuin mitä neuvostoliittolainen ryhmä esitti. 
Erityisesti jäi mieleeni Donin Kasakkain 
kuoron ja syvän bassolaulajan Grishinin 
lauluesitykset. Teeillan jälkeen osakuntamme 
lakkautusuhka oli ohi.

Osakunnan toiminta ei rajoittunut vain 
omaan sisäiseen toimintaan, vaan oma, 
jäljellä oleva maakunta, eli Pohjois-Karjala oli 

Seniorin palsta

Aulis Lintunen





lukuisten eri toimintojen kohteena. Erityisesti 
Kotiseutukerho ja osakunnan kesäjuhlat 
olivat vuosittaisia tapahtumia. Kesäjuhliin 
liittyi yleensä kaksi tapahtumaa, lauantai-
illan osakunnan ja paikallisten asukkaiden 
yhteinen illanvietto sekä sunnuntaina 
yleinen päiväjuhla. Ilomantsissa vietetty 
juhla tulkoon opetusmielessäkin mainituksi. 
Osakunnan teeilloissa ja niihin verrattavissa 
vapaamuotoisissa yhdessäoloissa laulettiin 
osakunnan laulukirjasta kaikkia mahdollisia 
lauluja, juomalaulut mukaan lukien. 
Niin myös Ilomantsin saari-illanvietossa. 
Seuraavana päivänä kirkonkylän raitilla 
kuultiin toteamuksena, että teeillassa sekä 
miehet että naiset olivat humalassa. Emme 
tulleet ajatelleeksi, että maaseudulla siihen 
aikaan ei laulettu juomalauluja selvin 
päin. Tapahtumassa ei käytetty alkoholia 
ollenkaan, joten paikkakuntalaisten käsitys 
juopottelevista osakuntalaisista – minua 
kuraattorina – sekä huvitti että harmitti.

Sodanjälkeinen vilkas toiminta oli 
monipuolista. Se ulottui myös Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan ja Suomen 
ylioppilaskuntien liiton piiriin. Heti 
sotien jälkeen osakunnassamme oli myös 
kristillinen toiminta aktiivista Olli Auterisen 
eli ”Pikku Ollin” johdolla. Olli kun on lähes 
kaksimetrinen. Tämän toiminnan ansiosta 
saimme ylioppilaskunnan edustajistoon 
kuusi edustajaa, kun se osakunnan suuruus 
huomioon ottaen oli ollut enintään vain 
kolmannes tästä.

Osakuntalaiset liikkuivat aktiivisesti aina 
kilpailuja myöten. Ylioppilaskunnan 
järjestämiin massamarsseihin osallistuttiin 
runsaslukuisesti ja sijoituttiin hyvin osakuntien 
välisessä osanoton prosenttikilpailussa. 
Akateemisista mestaruuskilpailuista 
mainittakoon tyttöjen suunnistusmestaruus. 
Urheilukerhon vetäjä kokosi kilpailuja 
edeltävänä iltana joukon tyttöjä opettelemaan 
kartan- ja kompassinlukua. Seurauksena 
oli, että tytöt voittivat akateemisen 
mestaruuden joukkuesuunnistuksessa. 

Allekirjoittanutkin tuli yhdistetyn mestariksi 
talvella 1951.

Sodanjälkeisen  osakuntatoiminnan 
kohokohdaksi muodostui ehkä 1950-luku. 
Negatiivisena saavutuksena mainittakoon 
ylioppilaskunnan vaalivalvojaiset, joka johti 
kerhohuoneesta syttyneeseen tulipaloon. 
Muut saavutukset ovatkin jo positiivisia. Ritva 
Nuutisen ohjaama Osakunnan Näytelmäkerho 
toimi hyvin aktiivisesti. Akateemiset kilpailut 
sattuivat samaksi illaksi osakuntakokouksen 
kanssa, johon näytelmäkerho oli lähettänyt 
toimintaraha-anomuksen kiireittensä 
keskellä vain suullisesti. Kokouksen 
päätös anomukseen oli myönteinen, koska 
”taiteilijoita haluttiin ymmärtää” muista 
poikkeavassa menettelyssä. Emme silloin 
tienneet, että samaan aikaan Näytelmäkerho 
voitti akateemisen mestaruuden. Samoissa 
kilpailuissa lausuntakilpailun voitti Jyrki 
Mäntylä ja puhekilpailun Juhani Hyvärinen. 
Tämä taitaa olla edelleen ennätysvuosi 
osakunnan kulttuuririennoissa.

Osakuntalaitoksesta annetussa asetuksessa 
todetaan, että kun yliopiston tehtävänä 
on antaa tiedollista ja taidollista opetusta, 
osakuntien tehtävä on antaa opiskelijoille 
mahdollisuus harjaantua yhteiskunnallisten 
ja muiden yhteisten asioiden hoitamiseen 
monipuolisesti. Tämän tavoitteen tarve 
ei ole tänäänkään mihinkään kadonnut. 
Osakunnan satavuotisjuhlissa totesimme 
omassa pöytäseurueessamme yhteisesti, 
että nykytoiminnassakin olisi erityisesti 
kiinnitettävä huomiota kultturelliseen 
käyttäytymiseen ylioppilaidenkin 
tilaisuuksissa. Muualta Euroopasta saamieni 
kokemusten mukaan mainitut asiat ovat 
ylioppilaiden toiminnassa edelleen varsin 

keskeisellä sijalla.

Aulis haastoi seuraavan seniorin palstan 
kirjoittajaksi jutussakin esiintyneen Olli 
Auterisen eli Pikku Ollin, entisen HYY:n 
edustajistoaktiivin.





Karjalaiset ovat tätä nykyä vähemmistönä 
omilla asuinalueillaan (lukuunottamatta 
Aunuksen piiriä, “Olonetskij rajon”) niin 
Suomen kuin Venäjänkin Karjaloissa. 
Evakkomatka vei Suomen rajakarjalaisväestön 
Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja 
Kainuuseen, jonne heidät sijoitettiin 
kylläkin pitäjittäin, mutta josta heidän 
jälkeläisensä ovat valuneet kohti ruuhka-
Suomea. (Tarkoitan tässä siis karjalaisilla 
karjalankielistä väestöä, jonka puhuma kieli 
siis on kielitieteen mukaan oma kielensä 
eikä suomen murre.) Karjalan Tasavallassa 
venäläisten ja valkovenäläisten muuttaminen 
aikaisemmin karjalaisenemmistöisille alueille 
on tehnyt karjalaisista vähemmistön omalla 
maallaan. Samoin Tverin Karjalassa, jonne 
karjalaiset muuttivat Suomen Pohjois- 
ja Laatokan Karjalasta 1600-luvulla, 
karjalaiset ovat nykyään vähemmistönä 
toiskielisen enemmistön keskellä. Suomen 
Pohjois-Karjalaan 1600-luvulla jääneet 
karjalaiset ovat jo sulautuneet kielellisesti 
(mutteivät kulttuurisesti) ympäröivään 
savolaisväestöön. 

Karjalaisten “oma tšoma kieli” on siis jo 
painumassa unohduksiin niin Suomen 
siirtokarjalaisten jälkeläisiltä kuin myös 
Vienan, Aunuksen ja Tverin karjalaisiltakin. 
Kieltä äidinkielenään hallitsevat ovat jo 
käytännössä isovanhempien i’issä. Keski-
ikäisetkin kielentaitajat  ymmärtävät 
puhuttua kieltä, mutteivät itse puhu 

karjalaa lapsilleen, jotka täten sulautuvat 
kielelliseen enemmistöön: suomalaisiin 
tai venäläisiin. Suomessa karjalan kieltä 
väheksyttiin pitkään “murteena” eivätkä 
monetkaan nykysuomalaisista tiedä Suomessa 
karjalankielistä väestöä olevankaan! 

Voiko karjalaisuus, karjalainen kulttuuri elää 
ilman omaa kieltään? Voivatko runonlaulajien 
jälkeläiset ilmaista rakkauttaan Karjalaan, 
isiensä maahan vain venäjäksi ja suomeksi?! 
Kaikilla alueilla, joilla ennen puhuttiin 
karjalan kieltä: Pohjois-Karjalan maakunnassa, 
Suomussalmen   Kuittijärvellä, Uukuniemen, 
Saaren ja Parikkalan kunnissa, Karjalan 
Tasavallassa, Tverin Karjalassa sekä niillä 
nyky-Suomen alueilla, joissa on huomattavaa 
rajakarjalaisväestöä (Pohjois-Savon 
maakuknta, Kainuu ja Pielisen Karjala sekä 
Ilomantsi entisten itäkyliensä väestön osalta) 
tulisi mielestäni aloittaa paikallishistoriaan 
kytkettynä karjalan kielen ja karjalaisen 
kulttuurin elvyttäminen. 

Karjalaisten jälkeläisten kulttuuri-identiteetti 
ja samaistuminen karjalan kieleen, vaikkeivät 
he sitä äidinkielenään puhuisikaan, 
olisi mitä suurin rikkaus ja säilyttäisi 
kulttuuridiversiteettiä Itä-Suomen ja Karjalan 
Tasavallan seuduilla. Mitä Osakunta voi tehdä 
kalevalaisen kansan nuorten vesojen hyväksi, 
että heistä tulisi karjalaisen kulttuurinsa 
rajan molemmilla puolilla omakseen tuntevia 
nuoria? 

Karjalan nuoret vesat
Janne Waris





Osakunnan sielut

Annika Jaatinen



Tämänkertainen haastateltavamme on todellinen osakunnan supermies, Teemu. Hän 
on tehnyt yksivuotisen osakuntauransa aikana jo vaikka mitä – ollut fuksimajurina, 
apuisäntänä ja historioitsijana sekä istunut osakuntaneuvostossa. 

Joensuusta kotoisin oleva Teemu Meriläinen 
toimii tällä hetkellä hyvinkin näkyvässä 
virassa Karjalaisessa Osakunnassa, nimittäin 
fuksimajurina. Tämä parikymppinen Afrikan-
tutkimuksen opiskelija liittyi osakuntaamme 
vuosi sitten. Liittymisen taustalla oli, 
kuten monella muullakin Helsingissä 
opintojaan aloittelevalla pohjoiskarjalaisella, 
osakuntamme fuksikämppä.
- Kuulin osakunnasta vuoden 2006 
tammikuussa abi-infokiertueella. Kesällä 
hain fuksikämppää ja sain, Teemu valottaa 
osakunnalle eksymisen taustojaan.
Teemu kirjoitti ylioppilaaksi Joensuun 
Normaalikoulun lyseosta keväällä 2006 ja pääsi 
välittömästi samana vuonna opiskelemaan 
Helsingin yliopistoon. Seuraavassa Teemu 
kertoo mietteitään niin opiskelusta, 
osakunnasta kuin elämästä yleensäkin.

Opiskelua ja diplomaattihaaveita

Teemu kertoo valinneensa  Helsingin  
yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurin laitoksen opiskelupaikakseen 
pääasiassa siksi, että kansainvälisyysasiat 
kiinnostavat häntä. Ja ovat jo pitkään 
kiinnostaneet.
- Kotini sijaitsi vain kilometrin päässä 
Kontiolahden vastaanottokeskuksesta, ja 
niinpä kävin pikku poikana leikkimässä siellä 
maahanmuuttajalasten kanssa, Teemu 

hymähtää.
Hän lisää vielä, että on saanut olla 
kosketuksissa toisten kulttuurien edustajien 
kanssa myös perhetuttujen kautta. Teemun 
kiinnostus opiskelualaansa kumpuaa siis 
arkisista kokemuksista.

Uusi elämä Helsingissä toi välittömästi 
muutoksia nuoren miehen elämään. 
Opiskelun mielenkiintoisuus ja uudet kaverit 
auttoivat kuitenkin sopeutumaan uuteen 
kotikaupunkiin. Teemu kertoo löytäneensä 
yliopistolta jo heti ensimmäisten päivien 
aikana samanhenkisiä kavereita.
- Kivoja ihmisiä on yliopistolla paljonkin. 
Muutamasta tuli nopeasti läheisiä ystäviä, 
hän mainitsee.
Teemu listaa yliopiston parhaiksi puoliksi 
akateemisen vapauden ja mielenkiintoiset 
kurssit.
Myös se on kieltämättä kivaa, että luennot 
alkavat vasta klo 10, hän lisää.
Yliopisto-opiskelusta löytyy toki 
huonojakin puolia. Teemua harmittavat 
lähinnä massaluennot ihmiskontaktien ja 
yhteisöllisyyden puutteineen.
- Tuttuja ihmisiä näkee luentojen ulkopuolella 
harvoin, hän toteaa.

Teemu haaveilee suuntaavansa opintojen 
jälkeen töihin ulkomaille. Tähtäimessä on 
kenties jopa diplomaatin ura. Houkutteleviksi 

työpaikoiksi Teemu nimeää 









Ulkoministeriön, EU:n, YK:n ja Suomen 
lähetystöt ulkomailla. Hän kertoo olevansa 
toki kiinnostunut myös järjestötoiminnasta, 
mutta näkee ministeriöiden kaltaisilla 
organisaatioilla olevan paremmat resurssit 
toimintaan.
- Olen kiinnostunut nimenomaan 
kehitysyhteistyöstä, ja esimerkiksi 
Ulkoministeriön kautta on mahdollisuus 
todella vaikuttaa siihen, Teemu toteaa. 

Osakunnan historia ja perinteet kiehtovat

Mutta palataanpa Teemun osakuntauraan. 
Tämä vuonna 1987 syntynyt osakunnan 
tehopakkaus on ehtinyt olla vuoden 
pituisen osakuntaelämänsä aikana monessa 
mukana. Teemu on toimii tällä hetkellä 
paitsi fuksimajurina, myös historioitsijana, 
apuisäntänä ja osakuntaneuvoston jäsenenä. 
Hetkinen – miten hän ehtii hoitaa näitä 
kaikki virkoja ja vielä opiskellakin?
Kyllähän sitä hommaa on riittänyt, mutta 
onneksi tehtävät painottuvat kausiluontoisesti 
hieman eri kuukausille tai vuodenajoille, 
Teemu naurahtaa.
Hän  kertoo  fuksimajurin   hommien  
työllistävän eniten alkusyksystä, kun 
taas historioitsijan pesti painottuu 
vuodenvaihteeseen.
Fuksimajurin hommaan kuuluu 
koulutustoimikunnan luotsaaminen, 
mutta lisäksi kuulun vielä kv- ja 
arkistointitoimikuntiin, Teemu kertoo.
Tätä miestä ei taida pysäyttää mikään. Onko 
hänellä jotain tulevaisuudensuunnitelmia 
oman osakuntapolkunsa varrelle? Näemmekö 
jatkossakin aktiivisen Teemun osakunnalla? 
Teemu ei määrittele mahdollisia 
tulevaisuuden virkojaan, mutta paljastaa 
haaveilevansa eräänlaisesta diplomaatin 
urasta myös osakuntapuolella.

Kv-toimintaa olisi kyllä hyvä aktivoida ja 
mielelläni olisin myös kehittämässä suhteita 
muihin Helsingin yliopiston osakuntiin, 
Teemu mietiskelee. 

Tulevat vuodet tuonevat monia muutoksia 
Karjalaisen Osakunnan toimintaan, ja 
nuoren ikänsä vuoksi Teemu ehtii nähdä 
pääkallopaikalta monet noista muutoksista. 
Mitä hän siis odottaa osakunnan 
tulevaisuudelta?
-  Toivoisin, että yhteydet senioreihin 
ja muihin entisiin osakuntalaisiin säilyisivät 
tai muuttuisivat läheisemmiksi, Teemu 
pohtii. Hän mainitsee myös luonnollisesti 
odottavansa uusiin
tiloihin siirtymistä ja sen vaikutuksia 
osakuntatoimintaan.

Osakuntaan liitytään ja siellä hengaillaan 
monista syistä: yhdet etsivät monitieteellistä 
seuraa, toiset haluavat pitää hauskaa ja 
kolmannet pysyttelevät aktiivisena asuntonsa 
vuoksi. Mikä Teemun mielestä on parasta 
osakunnalla?
Tietenkin mukavat ihmiset, hän toteaa 
ykskantaan. 
Osakunnan historioitsijana Teemu mainitsee 
tietenkin myös, että häntä kiehtovat 
osakunnan perinteet ja historia.

On muuan kolmaskin syy, joka pitää Teemun 
osakunnalla. Syyn nimi on Maiju. Teemu 
ja hänen kihlattunsa tapasivat noin vuosi 
sitten osakunnalla. He ovat siis klassinen 
osakuntapari. Teemu kertoo yhteisen 
osakuntaharrastuksen vaativan veronsa. 
Teemun tapaan myös Maiju on aktiivinen 
osakuntalainen; hän toimi viime vuoden syksyn 
sekä tämän vuoden kevään osakuntamme 
emäntänä, ja hoitaa tällä hetkellä hieman 

vähemmän työläitä apuemännän tehtäviä.





ihmissuhteita, rakkautta ja onnellisuutta.
- Henkilökohtaisesti minulle merkitsevät 
myös hengelliset asiat, Teemu kertoo. 
Hengellisten asioiden tärkeyttä heijastelee 
myös hänen mottonsa.
-  Elämänohjeenani on eräs lause eräästä 
hyvin tunnetusta kirjasta: “Tee sitä mikä on 
oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella 
valvoen, Jumalaasi kuunnellen.”

Teemu on vasta toisen vuoden opiskelija ja 
täyttää 10. marraskuuta 20 vuotta. Haluaisiko 
hän paljastaa Puukellon lukijoille vielä jotain 
tulevaisuudensuunnitelmistaan?
No, vaimo ja lapset ovat jo tilauksessa, mutta 
ulkomailla olisi myös joskus kiva asua, Teemu 
vinkkaa. 
Hän ei sulje myöskään pois sitä vaihtoehtoa, 
että muuttaisi takaisin kotiseudulleen.
- Helsingissä on ihan hyvä asua. Elämä 
vie minut varmaan ulkomaillekin jossain 
vaiheessa, mutta viimeistään eläkkeellä voisi 
sitten asettua takaisin Pohjois-Karjalaan. 
Pohjois-Karjalassa voisin asua jo nyt, mutta 
oman alan hommia on hieman vaikea löytää 
sieltäpäin. 

Lopuksi Teemu haluaa lähettää terveisiä 
osakuntalaisille, eritoten uusille sellaisille.
- Saa tulla käymään tai juttelemaan aina 
kun haluaa. Fuksien ei tarvitse pelätä 
hyväntahtoista fuksimajuria. Ja jos tämä virka 
kiinnostaa, niin voi tulla rohkeasti kyselemään 
ja vaalikokoukseen sitten vain hakemusta 
sisään. En ole aikonut asettua ehdolle enää 
seuraavana vuonna.

Sen saamme nähdä. Nyt voimme jäädäkin 
odottamaan, mitä tämä joensuulaissyntyinen 
tulevaisuuden diplomaatti saa aikaan 
osakunnassamme – ja elämässään.

- Kyllähän sitä osakunnalla paljon aikaa 
menee, mutta onneksi sekin aika voidaan 
usein viettää yhdessä. Parasta onkin, että 
osakuntatoiminta on nimenomaan yhteinen 
harrastus, Teemu kertoo. 
Osakunnan kauttahan me alun perin yhteen 
päädyimmekin, joten mikäs siinä, hän lisää 
naurahtaen.

Hyväntuulisuutta ja 
tulevaisuudensuunnitelmia

Teemu kertoo saaneensa hyvän, sopivasti 
rakkautta ja rajoja sisältäneen, kasvatuksen 
kotoa. Kasvatukseen kuului myös jonkin 
verran uskonnollisuutta, sillä Teemun 
vanhemmat kuuluvat vapaakirkkoon.
- Kyllähän me kävimme perheen kanssa 
esimerkiksi kirkossa, mutta ei meillä uskontoa 
mitenkään tuputettu. Kaikki perustui 
vapaaehtoisuuteen, Teemu sanoo. 

Hänen perheeseensä kuuluvat äidin ja isän 
lisäksi veli ja kaksi siskoa. Myös Teemun 
veli on päätynyt pääkaupunkiseudulle 
opiskelemaan; hän lukee tietotekniikkaa 
Teknillisessä korkeakoulussa.
- Näemme veljeni kanssa suhteellisen usein, 
noin kerran kuukaudessa. Hän on kiireinen, 
koska on jo naimisissa ja kaikkea, Teemu 
sanoo. 

Teemu kertoo olevansa luonteeltaan 
rauhallinen ja hyväntuulinen. Hän ei ainakaan 
myönnä tekevänsä harkitsemattomia tekoja. 
Hyväntuulisuus näkyy myös Teemun 
harrastuksissa.
- Luen jonkin verran kirjoja, pelaan pingistä 
ja olen mukana vetämässä varhaisnuorille 
toimintaa Leppävaarassa, Teemu luettelee 
vapaa-ajan aktiviteettejaan.
Hän pitää elämän kulmakivinä 
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Tänä syksynä pääsemme valitsemaan uuden 
edustajiston Helsingin yliopiston ylioppi-
laskuntaan. Muistathan olla olemassa ja ää-
nestää vaalipäivinä 6.-7.11. sinulle mieluista 
ehdokasta. Innokkaimmat voivatkin rynnätä 
uurnille jo ennakkoäänestyksessä 30.-31.10.

HYY on jäsentensä palvelujärjestö, edun-
valvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ha-
luatko sen tuottamien palveluiden säilyvän, 
paranevan vai ajettavan alas? Esimerkiksi 
Unicafe, Lyyra ja YTHS koskettavat meitä 
kaikkia. Lisäksi HYY tukee opiskelijajärjestöjä 
avustuksin ja tarjoamalla niiden käyttöön 
tiloja ja laitteita. Ylioppilaskunnan toimin-
nan laajaan kenttään voit tutustua tarkem-
min HYY:n nettisivuilla. Mainittakoon nyt 
kuitenkin seuraava: HYY vie opiskelijan 
ääntä aina sinne missä tarvitaan, esimerkiksi 
eduskuntaan. Täytyy muistaa, ettei opinto-
tuen tason päivitys tapahtunut itsestään.

Karjalaisella Osakunnalla on LiOn listalla 15 
edustavaa ehdokasta. (Liisankadun Osakunt-
ien vaaliliitto.) Vaikka HYY:n edarivaalien 
äänestysprosentti on ollut Suomen ylioppi-
laskuntien paras ja nousua on havaittavissa, 
se on edelleenkin kovin surkea. Potentiaalisia 
äänestäjiä on kuitenkin kampukset pullol-
laan, eli vie myös kaverisi äänestyskoppiin. 
Jokainen ääni on laulun arvoinen, joten uu-
det, vanhat ja ikäloput osakuntalaiset, käyt-
tehän äänestämässä!

Osakuntien suuren vaalirenkaan vuoden 2005 
huima äänisaalis toi mukanaan 14 edustajis-
topaikkaa kaudelle 2006-2007. Olimme ku-
usikymmenpaikkaisen edustajiston ryhmistä 
suurin. Liisankadun Osakunnille saatiin neu-
voteltua osakuntatoiminnalle sopivammat 

järjestötilat rakenteilla olevasta Leppätalosta, 
eli ns. kolmannesta ylioppilastalosta. Viime-
kertainen vaalivoitto ei kuitenkaan ollut it-
sestäänselvyys, vaan sen eteen tehtiin paljon 
töitä. Vaalitulos ei myöskään lämmitä enää 
nyt alkavalla kaudella. Tulevan edustajis-
ton käsissä on mm. se, minkälaisen vuokra-
sopimuksen Liisankadun Osakunnat saavat 
Leppätalolle. Lyhyt sopimus kun ei mahdol-
lista pitkäjänteistä osakuntatoiminnan suun-
nittelua.

Meillä ei ole vielä yhtään paikkaa vuosien 
2008-2009 edustajistossa, joten käykäämme 
nyt innokkaaseen vaalityöhön ja tehdään 
maailmasta tai ainakin Helsingin yliopistosta 
parempi paikka elää ja opiskella. 

Äänekästä syksyä toivottaen

Kiti Poikonen
Karjalaisen Osakunnan vaalipäällikkö

Äänestämisen ABC
Ennakkoäänestys ti 30. ja ke 31. 
lokakuuta klo 10–16. 
Varsinaiset äänestyspäivät: ti 6. ja ke 7. 
marraskuuta klo 10–18. 
Katso HYY:n nettisivuilta sinulle 
sopivin äänestyspaikka.
Näytä vaalivirkailijalle 
henkilöllisyystodistus tai opiskelijakortti 
ennen kuin menet äänestyskoppiin.
Nouda äänestämisen jälkeen saadulla 
lipukkeella Unicafesta ilmainen kahvi 
ja pulla!





Nyt kun ylioppilaskunnan edustajiston vaalit 
ovat jo aivan oven takana ja vaalikuume 
kovimmillaan, lienee hyvä, että edes yksi 
kirjoitus palauttaa kiidon takaisin, jos ei 
nyt maan tasalle, niin edes stratosfääriin. 
Osakuntien vaalilehdessä nimittäin annetaan 
hyvin optimistinen ja totinen kuva tulevista 
vaaleista ja edustajiston toiminnasta 
ylipäätään. Todellisuus ei ole yhtä ruusuinen, 
sillä tässä maailmassa mikään ei ole sitä miltä 
näyttää.

Aloitetaan vaalien demokraattisuudesta. 
Vuoden 2005 edustajistovaalien 
äänestysprosentti oli 34,9. Nurkan takana 
olevista vuoden 2007 vaaleista voinee odottaa 
jälleen samankaltaista äänestysryntäystä. 
Väitän, että koko vaalijärjestelmä voidaan 
kyseenalaistaa, kun äänestysprosentti on 
noinkin alhainen. Millaista kansanvaltaa 
toteuttaa järjestelmä, jossa kolmasosa 
äänioikeutetuista valitsee edustajat kaikille 
äänioikeutetuille? Tästä kolmasosasta 
kolmasosa on vieläpä todennäköisesti 
uurnalla ainoastaan siksi, että siitä saa 
palkaksi pullan ja kahvin. Heille paperiin 
raapustettavalla numerolla ei liene suurta 
merkitystä. Todelliset äänestäjät ovat siis 
hyvin harvassa. Vaikka demokratia onkin ehkä 
vain kasvottoman enemmistön tyranniaa, 
lienee se kuitenkin parempi vaihtoehto kuin 
kasvottoman vähemmistön tyrannia. Paras 
vaihtoehto olisi tietysti valistunut itsevaltius, 
sillä sitä ei voi enää edes sanoa vähemmistöksi. 
Rakas johtaja ei tekisi mitään väärin, eikä 
kukaan tulisi edes ajatelleeksi, että kyseessä 
on muka jonkunlainen tyrannia. Ehkä HYY:
n pitäisi kokeilla sitä. Minä ilmoittaudun 
vapaaehtoiseksi hallitsijaksi. Vaihtoehtoisesti 
voin hyväksyä myös triumviraatin.

Entä ehdokkaiden todellinen lukumäärä? 
Kyllähän listoilla näyttää olevan paljon 

halukkaita, mutta kuinkahan moni ehdokkaista 
todellisuudessa haluaa edustajaksi? Väitän 
mutuna, että luku ei ole suuren suuri, 
kenties noin kymmenen prosenttia kaikista 
ehdokkaista. Muut ovat listoilla vain näön 
vuoksi, ja siksi että ”yksikin ääni on tärkeä”. 
Tottahan se tietysti on, suhteellinen vaalitapa 
kun on kyseessä. Juuri siksi kummastelenkin 
ehdokkaita, jotka eivät saa yhtään ääntä. 
Täytyyhän jokaisella olla edes sen verran 
uskoa omiin kykyihinsä, että äänestää ainakin 
itse itseään! Eikä nolla näytä ollenkaan hyvältä 
edes näille vain näön vuoksi ehdolla oleville. 
Sen verran täytyy kuitenkin kehua nykyistä 
järjestelmää, että se tuottaa toinen toistaan 
ihastuttavampia vaalisloganeita. Katsokaa 
nyt vaikka joitain osakuntien vaalilehden 
kielellisiä neronleimauksia!

Ehdokkaiden rekrytointi on myös oma 
kaunis lukunsa. Fuksien eteen tungetaan 
avajaiskarnevaaleilla jokin eriskummallinen 
paperi ja yhtäkkiä sitä huomaakin olevansa 
ehdolla johonkin, mistä ei ole aiemmin 
edes kuullut. Olen ollut todistamassa mitä 
erilaisempien suostuttelutaktiikoiden käyttöä. 
”Tarjoan sulle kaljan” on yksi tehokkaimmista. 
Se toimi minuunkin. Kyllähän rekrytoijat 
tietävät, että ehdokkaaksi ilmoittautuvalle 
pitää kertoa selvästi mihin oikein on nimensä 
panemassa ja että erilaiset nestemäiset 
substanssit eivät saa olla vaikuttamassa 
päätöksentekoon. Niinpä. Ja Israelilla ei ole 
ydinasetta.

Kuinka ehdokkaat sitten haalivat ääniä? 
Suurin osa tullee kavereilta. Yksi sähköposti 
tutuille saattaa riittää läpipääsyyn ja mitäpä 
muuta voi odottaakaan, jos sisään pääsee 
jo äänisaaliilla, joka ylittää hädin tuskin 
kymmenen. Kuten lähestulkoon jokaisella 
elämänalueella, on lahjonta tehokasta myös 

äänien hankinnassa. Jälleen kerran se 

Puhutaanko välillä kunnon sanoilla?

Pekka Torvinen





ja kulissimaisia kokouksia. Lehmänkaupat 
ovat politiikan tärkein yksittäinen sopimisen 
muoto. Täytyy tosin myöntää, että suurin osa 
palopuheita pitävistä tietää tämän aivan yhtä 
hyvin, ja syy näihin palopuheisiin löytyykin 
tulevaisuudesta. He nimittäin harjoittelevat 
jo tulevaa eduskuntauraa varten. Siellä 
palopuhetaitoa tarvitaan, koska siellä niitä on 
pakko pitää, jotta maakuntalehdillä olisi edes 
jotain kerrottavaa omista edustajistaan.
 
Juuri siksi että ylioppilaskunnan edustajisto 
ja toiminta sen ympärillä on kuin maailma 
lasipallossa, kannattaa sinne myös pyrkiä. 
Ei ole parempaa paikkaa oppia viestintä- ja 
selviytymistaitoja kylmän machiavellistisessa 
maailmassa kuin mitä ylioppilaskunnan 
edustajisto on. Lisäksi se näyttää hyvältä CV:
ssä.

sama nestemäinen substanssi on erittäin 
käytännöllinen apuväline. Eri renkaiden ja 
liittojen vaaliteemat ovat ääntenhankinnassa 
lähestulkoon yhtä tyhjän kanssa, koska ei 
niillä haalita kuin pari hassua ääntä. Kaiken 
lisäksi ne ovat parhaimmillaankin lähinnä 
toistensa kopioita. Kaikki sanovat kaiken ja ei 
mitään.

Edustajisto itsessään puolestaan on kuin 
pienoiskuva poliittisesta maailmasta 
ylipäätään. Osa pitää muka-koskettavia 
palopuheita ja viisaammat nauravat taaempana 
äänettömästi eivätkä edes todellisuudessa 
kuuntele mitä näissä paatoksissa sanotaan, 
sillä yleensä niissä ei sanota yhtään mitään. 
Onneksemme osakuntalaiset kuuluvat yleensä 
näihin viisaampiin. He tietävät, että asiat 
sovitaan yleensä jo etukäteen ennen virallisia 

Praasniekat
Päivämäärä - lauantai 17.11.

Cocktail-tilaisuus alkaa 17:30 ja itse juhla klo 18.
Hinta fukseille 7 e, civiksille 12 e ja senioreille 15 e.

Maksun voi suorittaa etukäteen 
osakunnan tilille 127130-256002,

viitenumerolla 3010.
Ilmoittautumiset toiminnanohjaajalle, 

noora.tanskanen@helsinki.fi 
Erityisruokavaliot ja muut ilmoittautumisen yhteydessä.





”Ulkomailta katsottaessa Suomi näyttää 
pieneltä maalta”. Tämäntyyppisen lauseen 
on jokainen varmasti itse sanonut tai 
kuullut jonkun tietäväisen suusta, joka on 
juuri oleillut ulkomailla jonkin aikaa. Itse 
olen pitänyt moista lausetta useimmiten 
hirvittävänä hapatuksena, jolla joku ulkomailla 
oleillut yrittää kohottaa omaa itsetuntoaan 
suhteessa muihin. Nyt kuitenkin, vaihto-
oppilaslukukauteni kunniaksi, ajattelin itse 
syyllistyä samaan kierouteen ja kertoa teille 
kotomaassa asujaville omia totuuksiani. 
Saatuani tämän artikkelin ulos olen 
varmaankin todella ylemmyydentuntoni 
huipussa, eli hiphei ja hurraa vaan!

Mistä sitten haluan laukoa ”totuuksia”? 
No,tällä kertaa voidaan keskittyä vaikka 
näihin joka toinen vuosi pidettäviin 
Ylioppilaskunnan vaaleihin, joissa 
”sitoutumaton” osakuntablokkimme yrittää 
päästä mahdollisimman suurelle osuudelle 
järkyttävästä äänipotista. Ja miksi ei? Jos 
voitto tulee, niin sehän tarkoittaa hirveää 
opiskelijoitten massatukea osakunta-aatteelle. 
Äänestäähän vaaleissa varmaan ainakin 30% 
opiskelijoista (tai pikemminkin yo-kunnan 
jäsenistä). Samalla yliopisto toteuttaa 
päätehtäväänsä demokratian ja tasa-arvon 
lähettiläänä. Vai menikö se sittenkään niin? 

Entäs sitten se osakuntien vaaliohjelma? 
Kyllä, kaikkea hyvää luvataan kaikille, mikäli 
voitto vain tulee. Suomessa pahoin poljetut 
naiset ja vähemmistöt saavat taattua tasa-

arvoa samalla, kun pahat professorit eivät voi 
enää suosia opiskelijoita tenttiarvosteluissa 
nimien perusteella. Kyllähän tällaisiin 
ongelmiin ovat kaikki törmänneet päivittäin, 
vai mitä? Vai voisiko yksi vaihtoehto olla, että 
kun kadunmies-opiskelija näkee kymmeniä 
tällaisia asioita käsittävät listan, hän sanoo 
”ja pa**at”?

Kaikki opiskelijajärjestöt, mukaanlukien 
osakunnat, ovat olleet myös todella 
aktiivisesti liikkeellä opintotuen korottamisen 
ja opiskelun maksuttomuuden puolesta 
myös ulkomaalaisille. Ininää on riittänyt jo 
vuosikaupalla. Onko kellekkään tullut edes 
mieleen, että kyseiset asiat ovat todella 
harvinaista herkkua maailmanlaajuisesti. 
Ajatelkaa, suomalaisille opiskelijoille 
maksetaan rahaa opiskelusta yliopistossa. 
Kuka tahansa voi siksi opiskella tässä maassa 
korkea-asteella ilman rikkaita vanhempia. 
Sen sijaan, jos suomalainen lähtee tuosta vain 
tekemään alusta alkaen tutkintoaan melkein 
minne päin maailmaa tahansa, hän maksaa. 

Mistäkähän johtuu, että suurin osa Eurooppaan 
tulevista ulkomaisista opiskelijoista ei ole 
tullut Suomeen aikaisemmin ilmaisesta 
koulutuksesta huolimatta? Itse opiskelen 
vaihto-oppilaana yliopistossa, jossa on 
runsaasti opiskelijoita etenkin Kiinasta ja 
Intiasta, ja voin sanoa, että täällä opiskelu 
maksaa. Lukukaudesta joutuu ulkomainen 
perustutkinto-opiskelija maksamaan reilusti 
yli 10 000 dollaria! Silti opiskelijoita tuntuu 

Kriittinen silmä

Kirjoittaja on tavallinen freelance-
tyhjäntoimittaja, joka käyttää perustuslaillista 
oikeuttaan kirjoittaa mitä hermoradat sormiin 
sattuvat viemään. Syyslukukauden kirjoittaja 
on vaihdossa Yhdysvalloissa.





riittävän. Tästä voi päätellä, että kyllä 
maksajia löytyy, kunhan laatu on kohdallaan. 
Voitaisiinko siis puhua enemmän laadulla 
kuin hinnalla houkuttelemisesta?

Täällä Yhdysvalloissa, joka on laittomuuksien 
tunnettu tyyssija, ei moisia Ylioppilaskuntia 
tai vaaleja tunneta. Yliopisto-opiskelijat 
pääsevät kyllä äänestämään – kun valitaan 
”Homecoming Queen”. Mutta tämä johtuu 
tietenkin siitä, että tasa-arvo ja demokratia 
on täältä hävitetty, kuten jokainen oikea 
punavihertäjä tietää. Ilmeisesti tarkoitus 
tässä hyödyttömässä vaalissa on pitää 

opiskelijamassat tyytyväisenä ja poissa 
kaduilta. Sillä aikaa paha kapitalisti voi polkea 
oikeudettomien opiskelijoiden oikeuksia. 
Lopputuloksena Yhdysvallat ja sen yliopistot 
tuottavat todella huonoa koulutusta ja 
tutkimustuloksia verrattuna Suomeen. Vai 
miten päin se menikään? No, miettikää 
itseksenne.

Kaikesta huolimatta pitäkää lippu korkealla 
ja suhteellisuudentaju voimissaan! Kriittinen 
silmä lopettaa tällä erää.

Hei rakkaat osakuntalaiset! Syksy on 
todellakin saapunut. Sen huomasin, kun 
muutama viikko sitten pakenin kaupungin 
vilinää kotoiseen Pohjois--Karjalaan. Syksy 
oli kellastanut puut ja pellot, vettä tuli 
kuin saavista kaataen ja oli koleaa! Ilmassa 
suorastaan tuoksui syksy.

Syksyhän ei tietenkään ole ikävä asia, vaikka 
itse myönnänkin olevani kesäihminen. 
Syksy tarkoittaa nimittäin sitä, että 
osakuntamme aktivoituu kesätauon jälkeen. 
Ensimmäinen kokous on jo pidetty ja fuksit 
on toivotettu tervetulleeksi osakuntaan 
fuksitapahtumien kautta. Toivottavasti 
näemme mahdollisimman paljon uusia 
kasvoja tulevan syksyn aikana! 

Tässä olisi syksyn tapahtumakalenteri 
pääpiirteissään. Tämä ei tietenkään sisällä 
kaikkea, on gourmet-kerhoa, patikkaretki 
Nuuksioon, kulttuuriexcuja, keskiviikkokahvit 
osakunnalla ja kaikkea muuta mukavaa!





Noora Tanskanen

Marraskuu
11.11. Piirakkatalkoot
13.11. Osakunnan kokous
17.11. Praasniekat
24.11. Daamipäivälliset
27.11. Vaalikokous

Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivä
8.12. Pikkujoulut
11.12. Osakunnankokous





Ei toista ilman toista: Ei toista ilman toista: 
Lyonin Notre damen Lyonin Notre damen 
viereen rakennettiin viereen rakennettiin 
tasapainottavaksi tasapainottavaksi 
tekijäksi tasavallan tekijäksi tasavallan 
symboli, Metallinen symboli, Metallinen 
torni (la Tour torni (la Tour 
métallique).métallique).

Kansankirkosta kansainkirkkoonKansankirkosta kansainkirkkoon
Matti Nykänen





Turkki ja Ranska ovat perustuslakinsa mukaan 
uskonnollisesti tunnustuksettomia valtioita. 
Suomi taas antaa lainsäädännössään 
erityisaseman evankelis-luterilaiselle sekä 
ortodoksiselle uskonnolle. Euroopan unionin 
perustuslaillisen sopimuksen versiosta 
toiseen näemme eri tulkinnan siitä, kuuluuko 
kristillisyys eurooppalaisiin arvoihin vai 
ei? Millainen rooli uskonnolla voi olla 
yhteiskunnassa? Seuraavassa lyhyt katsaus 
kirkon ja valtion suhteeseen Ranskassa ja 
Suomessa. Kriittinen piste on valtiollinen 
perusopetus, johon jokaisen uskontokunnan 
edustajat ovat velvoitettuja osallistumaan.

Ranska on maa, jossa kirkko ja valtio on tiukasti 
erotettu toisistaan. Ranskalaiset käyttävät 
tästä periaatteesta nimeä la laïcité. La laïcité 
ei kuitenkaan kuvaa pelkästään kirkon ja 
valtion erottamista, vaan laajempaa ideaa, 
jolla turvataan uskontojen tunnustamisen 
vapaus sekä niiden tasavertaisuus valtion 
edessä. La laïcité voidaan kääntää myös 
maallikkoudeksi, tunnustuksettomuudeksi 
tai maallistumiseksi.
 Ranskan laïcité:n voidaan nähdä 
kehittyneen nykyiseen muotoonsa 
kolmen askeleen kautta. Laïcité:n pohja 
tulee Vallankumouksen ihmisoikeuksien 
julistuksesta, jonka 10. artiklassa julistetaan 
yksilön vapaus omaan uskontoon ja 
mielipiteisiin (jotka eivät kuitenkaan saa 
häiritä yleistä järjestystä!). Toinen askel on 
ennen kaikkea toimeenpaneva: 1881-82 
säädetyissä Ferryn laeissa syntyy julkinen 
perusopetus, joka on ilmainen, pakollinen 
ja maallinen (laïque). Kolmas virstanpylväs 
on vuoden 1905 laki, jolla valtio ja kirkot 
erotettiin toisistaan. Vuoden 1905 laki on 
tasa-arvoisuuden ilmaus, jossa valtio haluaa 
kohdella kaikkia kirkkokuntia tasavertaisesti: 
valtio ei tunnusta eikä tue mitään uskontoa, 
mutta varmistaa uskontokuntien vapaan 

toiminnan.
 1990-luvulla nousi Ranskassa 
päivänpolttavaksi kysymykseksi uskontojen 
näkyvyys julkisissa kouluissa. Oppilaat käyttivät 
yhä rohkeammin uskonnollisia vaatteita ja 
tunnuksia, joka taas soti valtion virastojen 
neutraaliusperiaatetta vastaan. Koulujen 
ja perheiden kiistojen selventämiseksi 
säädettiin vuonna 2004 tarkentava laki siitä, 
että huomiota herättävien tunnustuksellisten 
symbolien käyttö julkisissa kouluissa ja 
lukioissa oli kiellettyä. Koulujen käytävillä ei 
siis näy juutalaisten kipoja, muslimien huntuja 
tai kristittyjen suuria ristikaulakoruja. 1990-
luvun ennakkotapausten myötä myös mm. 
myöhästyminen uskonnollisten syiden takia 
(jumalanpalvelukset) ei ole hyväksyttävää, 
eikä myöskään tyttöjen ja poikien yhteisiltä 
liikuntatunneilta voi kieltäytyä. Julkisten 
koulujen rinnalla on toki yksityiskouluja 
(joista 90 % katolisia), joissa uskonnon 
roolista päättää koulu itse.

 Suomi on maallistunut maa, etenkin 
kirkolliskulttuurisesti. Lainsäädäntö turvaa 
Ranskan tapaan uskonnonvapauden, 
mutta valtion edessä eri uskonnot eivät 
ole tasavertaisessa asemassa: evankelis-
luterilaisella ja Suomen ortodoksisella 
kirkolla on lainsäädännöllinen ja kulttuurinen 
erityisrooli. Edellämainituilla kirkkokunnilla 
on julkisoikeudellinen asema, joka antaa 
mm. mahdollisuuden kerätä jäsenmaksunsa 
verotuksen yhteydessä. Vaikka virallisesti 
Suomessa ei ole valtionkirkkoa, tunnustavat 
monet valtion elimet kristillistä uskoa: 
on huomionarvoista, että eduskunnan 
istuntokauden alussa järjestetään 
ekumeeninen jumalanpalvelus. Samoin 
tehdään yliopiston avajaisissa, yliopistoväki 
marssii rehtorin johdolla suurkirkkoon, eikä 
opettajaksikoulutettavien joukossa ole muita 

kuin evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen 





uskonnon opettajia.
 Merkittävä kulmakivi suomalaisessa 
demokratiassa on enemmistön diktatuuri. 
Tällä samalla periaatteella perustellaan 
ainakin peruskoulujen uskonnollisuus. 
Koulut eivät enää tunnusta luterilaisuutta 
(tai ortodoksisuutta) siksi, että Suomi 
on luterilainen maa, vaan koulujen 
uskonnonopetus järjestetään oppilaiden 
tunnustuksen mukaan. Näin ollen koulu, 
jonka oppilaista enemmistö on luterilaisia, 
on luterilainen koulu, ja muiden uskontojen 
opetus järjestetään korvaavin toimin: 
”Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää 
oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista 
uskonnon opetusta” (Perusopetuslaki 
454/2003). Ehkä sama periaate toimii 
eduskunnassakin: päivänä, jolloin enemmistö 
kansanedustajista on muslimeja, tiedottavat 
minareetit valtiopäivät avatuiksi.
K o u l u m a a i l m a n 
tunnustuksettomuuskeskustelua on käyty 
myös Suomessa, eikä kristinuskon asema 
ole enää peruskouluissa itsestäänselvyys. 
Polemiikki Suvivirren laulamisesta 
kevätjuhlassa ja joulukirkkoon menosta on 
ollut osa keskustelua, jossa on jouduttu 
pohtimaan suomalaisen kulttuurin ja 
uskonnon harjoittamisen välistä rajaa. 
Perustuslakivaliokunnan mukaan koulujen 
juhlatraditiot ovat osa suomalaista 
kulttuuria, eikä näin ollen jouluevankeliumin 
lukeminen joulujuhlassa ole uskonnon 
harjoittamista. Oppilaskohtaisesti on 
kuitenkin mahdollista saada lupa poissaoloon 
juhlista uskonnollisiin syihin vedoten, mutta 
tämä ei ole automaattista. Onko kristillis-
suomalaisia traditioita mahdollista säilyttää 
monikulttuurisessa peruskoulussa, vai onko 
kyseessä vain suomalaisen laïcitén esiaskel?
 
 Ranskassa koulumaailmassa kuohuu 
edelleen, eivätkä kansalaiset eikä valtion johto 
halua islamilaista Turkkia mukaan Euroopan 
unioniin. Loogisesti hyvin perusteltu 
laïcité ei ehkä toimikaan 2000-luvulla. 
Tasavaltalaiseen traditioon nojaaminen on 
tärkeä osa ranskan globalisaatiovastaista 

identiteettiä – ovet ovat auki Ranskaan niille, 
jotka elävät kuin kunnon tasavaltalaisen pitää. 
Tällä hetkellä nämä ovet ovat johdattaneet 
maahanmuuttajat pikemminkin Pariisin 
köyhille esikaupunkialueille. Vuorovaikutusta 
eri kulttuurien välillä ei synny millään 
tasolla: koulumaailma ja valtion virastot 
on puhdistettu uskonnoista, ja yksityisesti 
harjoitettu uskonnollisuus tuntuu vain 
terävöittävän keihään kärkeä.
 Suomen evankelis-luterilaisen 
ja ortodoksisen kirkon erityisasema 
muihin kirkkokuntiin verrattuna tuntuu 
kestämättömältä. Pimeästä talvesta ja 
vaihtelevasta vastaanotosta huolimatta 
saapuu Suomeen vuosi toisensa jälkeen 
muiden kulttuurien ja uskontojen edustajia. 
Kristillisyys on tärkeä osa suomalaista 
kulttuuria ja identiteettiä, ja näin ollen kirkon 
erottaminen valtiosta ranskalaisen mallin 
mukaan olisi erittäin väkivaltaista. Mielekäs 
tie tuntuisi olevan muiden uskontojen 
kohottaminen valtauskontojen rinnalle, kuten 
on pyritty tekemään peruskoulussa ja lukiossa: 
perusopetuksen opetussuunnitelmasta 
löytyvät vaikkapa buddhalaisen uskonnon, 
islam uskonnon kuin juutalaisen uskonnonkin 
suunnitelmat uskonnonopetusta varten! 
 Väitän, ettei uskonnon sulkeminen 
Ranskan tapaan yksityiseksi asiaksi johda 
hyvään lopputulokseen, vaan valtion 
ja yhteiskunnan on otettava paikkansa 
uskontojen välisen vuoropuhelun osana. 
Hyvänä esimerkkinä on kuntien aloite 
ryhtyä kouluttamaan ja ohjaamaan 
vähemmistöuskontojen opettajia. 
Uskontotieteen yliopistonlehtori Tuula 
Sakara-Aho toteaakin artikkelissaan, 
että oikeus oman uskonnon opetukseen 
toimii merkkinä valtayhteiskunnan 
kunnioituksesta vähemmistön kulttuuria 
kohtaan - vähemmistönä elävät oppilaat 
saavat kerrankin mahdollisuuden olla 
opetusryhmässään enemmistönä, ja näin 
opetus tukee itsetunnon kehittymistä ja 
oppilaan sopeutumista yhteiskuntaan.





Tämän artikkelin kirjoittamisen yhtenä motivoijana on saamani kutsu Helsingin 
yliopiston avajaisiin, joita vietettiin 10. syyskuuta 2007. Kutsussa esiintyvä sana 
“avajaisjumalanpalvelus” herättää minussa tieteentekijänä ja ateistina monia moraalisia 
kysymyksiä. Toisena huomattavana alkutekijänä lienee ollut vaimoni osallistuminen 
filosofisen tiedekunnan promootioon keväällä 2007, jolloin jouduin vakavasti miettimään 
mahdollisen promootioon osallistumiseni suhdetta vakaumukseeni ja periaatteisiini. 
Kolmantena tekijänä ovat monenlaiset kokemukseni pitkin yli kymmenen vuotta 
kestänyttä osakuntauraani.

Toivon, että toisin ajattelevat eivät mahdollisesti hieman provosoivaan sävyyn kirjoitetusta 
tekstistäni loukkaannu liikaa, vaan mahdollisesti miettisivät syitä siihen, miksi tunnen 
ja koen nämä asiat esittämälläni tavalla. Minulle, teoreettisen fysiikan tutkijana, 
yliopistolaitoksen ihanne – autonominen sivistysyliopisto, joka antaa tieteelliseen 
tutkimukseen perustuvaa korkeinta opetusta – on erittäin tärkeä. Tutkimuksen perustana 
on tieteellisen metodin soveltaminen. Yliopistolaitoksen juhlassa ja arjessa näkyvä kirkolle 
alisteinen asema on kaikkea muuta kuin näiden ihanteiden mukaista ja voi monissa 
tilanteissa saattaa muiden uskontojen edustajat tai mihinkään uskomattomat vaikeaan 
asemaan suhteessa omaan moraaliinsa.

Tieteellinen metodi lyhyesti

Modernin tieteellisen metodin perustavana 
osana voidaan pitää 1300-luvun alkupuolella 
vaikuttaneen fransiskaanimunkin Wilhelm 
Occamilaisen kahta perustavaa laatua 
olevaa periaatetta, joista ensimmäisen 
mukaan “positiivisen eksistenssiväitteen 
esittäjällä on aina todistustaakka”. Tämä 
tarkoittaa, että jos joku väittää jonkin asian 
olevan olemassa, hänen on pystyttävä 
todistamaan väitteensä. Toinen ajatuksista 
tunnetaan nimellä Occamin partaveitsi, 
eli “yhtä selitysvoimaisista teorioista 
yksinkertaisin on todennäköisimmin oikea”. 
Occamin tarkoituksena oli tehdä rajanvetoa 
uskonasioiden ja päättelyyn liittyvien asioiden 
välille. Sanomattakin on selvää, että kirkon 
johto piti häntä kerettiläisenä.

Mitä ensimmäinen periaate tarkoittaa? 

Yliopiston ja kirkon suhteesta

Olavi Dannenberg

Ajatellaanpa väitettä “Taskukellossani on 
demoni, joka pitää huolta siitä, että kello 
käy oikeassa ajassa. Demoni on pieni ja 
näkymätön, eikä sitä voida millään tavoin 
havaita.” Kenen tehtävä on todistaa ja mitä? 
Millä tavoin todistaisit, että demonia ei ole 
olemassa? Modernin logiikan myötä on helppo 
ymmärtää, että negatiivista eksistenssiväitettä 
(“taskukellossa ei ole demonia”) ja positiivista 
universaaliväitettä (“kaikki korpit ovat mustia”) 
ei voida todistaa. Sen sijaan positiivinen 
eksistenssiväite (“taskukellossa on demoni”) 
ja negatiivinen universaaliväite (“kaikki korpit 
eivät ole mustia”) voidaan todistaa, mikäli 
väitetty asiaintila on totta (todistukseksi 
kelpaa se, että raahataan demoni tai ei-musta 
korppi näytille). Ketään ei siis voida vaatia 
todistamaan negatiivista eksistenssiväitettä, 
koska se on loogisesti mahdotonta, vaan 
tällaista todistusta kaipaavan ihmisen on itse 
pystyttävä todistamaan oma vastaväitteensä 





– ei siis voida vaatia todistusta siitä, että 
taskukellossa ei ole demonia, vaan on 
pystyttävä osoittamaan, että kyseinen demoni 
on olemassa.

Pätevä päättely on oleellinen osa tieteellistä 
metodia. Occamin periaatteiden oleellinen 
käyttösovellus on päättelyn premissien ja 
johtopäätösten pätevyyden arviointi. Yleisellä 
tasolla ajateltuna nämä johtopäätökset 
ovat sitten tieteellisiä teorioita. Tieteen 
olennainen piirre (tai ainakin tavoite) on 
se, että asiat perustellaan hyvin; yleensä 
pätevästi perustellun väitteen tunnistaa 
siitä, että se viittaa johonkin objektiivisessa 
todellisuudessa havaittavaan asiaan.

Hieman historiasta ja rituaaleista

Yliopistolaitoksen alisteisuus uskonnolle ja 
kirkolle on historiallista perua. Yliopistojen 
opetus ei aikoinaan saanut olla ristiriidassa 
kirkon opetuksien kanssa. Monta sataa vuotta 
sitten yliopistojen tärkeimpänä tehtävänä 
pidettiin juuri “ammattikorkeakoululinjoja”, 
eli pappien, lääkäreiden ja juristien 
kouluttamista. Menestyneen professorin 
virkakierto oli yleensä seuraavankaltainen: 
aluksi jonkin vähäpätöisemmän aineen 
(vaikkapa luonnonfilosofian tai astrologian – 
kyllä, Helsingin yliopistolla on Turun akatemian 
aikoina ollut astrologian professuuri) 
professoriksi, siitä sitten muutaman vuoden 
kuluttua lääketieteen professoriksi, sitten 
oikeustieteen professoriksi, sitten erittäin 
haluttuun virkaan teologian professoriksi ja 
siitä sitten piispaksi jonnekin päin maata. 
Yliopisto oli kirkon ja valtion intressien suora 
jatke. 

Humboldtilaisen sivistysyliopiston synty 
ja voittokulku 1800-luvun alussa aiheutti 
huomattavia muutoksia yliopistojen 
opetusohjelmiin ja virkakiertoon, 
mutta yliopistolliset rituaalit jäivät 
(tunnustuksellisen) uskonnon läpitunkemiksi. 
Yliopiston avajaisissa on korkean profiilin 
juhlajumalanpalvelus (rehtori ja muut 
yliopistohierarkian korkeat ihmiset läsnä), 
jossa pyydetään kristilliseltä jumalalta 
siunausta yliopistolle ja tieteentekemiselle. 
Akateemisiin promootioihin kuuluu 
oleellisena osana promootiojumalanpalvelus, 
johon promootioväki siirtyy juhlakulkueessa 
yliopiston päärakennukselta. “Uusiinkin” 
perinteisiin tulee mukaan helposti 
uskonnollinen komponentti: esimerkiksi 
ylioppilaiden itsenäisyyspäivän soihtukulkue 
lähtee liikkeelle Hietaniemen hautausmaalta 
siellä pidetyn uskonnon läpitunkeman 
tilaisuuden jälkeen, jossa esimerkiksi 
ylioppilaskuntien ja osakuntien liput ovat 
läsnä.

Teologisen tiedekunnan asema Helsingin 
yliopistossa on edelleen vahva. Teologisessa 
tiedekunnassa sinällään ei ole mitään tieteen 
ihanteiden vastaista; uskontojen tutkiminen 
(käyttäen tieteellistä metodia) on erittäin 
perusteltua, sillä kaikki maailman uskonnot 
ovat vaikuttaneet erittäin paljon historiallisiin 
ja yhteiskunnallisiin asioihin (sodat, 
hallintojärjestelyt, ihmisten jokapäiväinen 
elämä), kuten myös tieteeseen ja taiteeseen. 
Uskontotiede on tiedettä. Tieteellisen puolen 
lisäksi teologisessa tiedekunnassa kuitenkin 
opetetaan myös tunnustuksellista uskontoa 
pappeja koulutettaessa. “Pappisseminaari” 
poikkeaa merkittävästi muista yliopiston 
“ammattikorkeakoululinjoista” (esimerkiksi 

lääke- ja eläinlääketieteestä, farmasiasta 





“Uskon asiat” sisältävät mielenkiintoisia 
eksistenssiväitteitä, ja yleisesti “uskon 
asioiden puolustajat” vaativat heidän kanssaan 
vastakkaisen näkemyksen omaavia yrittämään 
todistaa negatiivisia eksistenssiväitteitä (mikä 
siis on loogisesti mahdotonta) ja viittaavat 
kintaalla tieteellisen metodin mukaiselle 
argumentaatiolle varsinkin silloin, kun 
heidän tulisi esittää objektiivisia perusteluja. 
Se, että yliopisto tunnustaa kristillistä uskoa, 
tarkoittaa sitä, että yliopisto instituutiona 
hyväksyy päteviksi sellaiset eksistenssiväitteet, 
joiden pätevyydelle ei ole todisteita. Yliopisto 
on “myynyt” periaatteensa. Tämän lisäksi 
yliopiston toiminta antaa ymmärtää, että 
yliopisto pitää yhtä maailman tuhansista 
uskonnoista “oikeana” – mistä taas seuraa 
implisiittisesti ajatus muiden uskontojen 
pitämisestä “vääränä”.

Yksilötasolla yliopiston tunnustuksellisuus 
tuottaa mielenkiintoisia tilanteita, 
joissa yksilön oma henkilökohtainen 
vakaumus on koetuksella, mikäli 
ajattelee uskonkysymyksistä toisin kuin 
yliopiston tunnustama uskonto. Kuinka 
esimerkiksi ateistinen tai islaminuskoinen 
tieteenharjoittaja suhtautuu siihen, että 
hänen opinahjonsa tai työpaikkansa 
toiminta loukkaa hänen vakaumustaan – tai 
ylipäänsä tieteentekemisen periaatteita! 
Erityisen mielenkiintoisia tässä suhteessa 
ovat yliopiston promootiot, koska mikäli 
noudattaa vakaumustaan eikä osallistu 
juhlajumalanpalvelukseen, niin tällöin 
joutuu jäämään pois myös promootion 
suurelle yleisölle näkyvimmästä osasta eli 
promootiokulkueesta. 

Osakunnassa olen eri tehtävien takia 
monesti päätynyt tilanteeseen, jossa 

ja opettajankoulutuksesta). Vaikka kaikki 
nämä “ammattikorkeakoululinjat” voidaan 
nähdä kyseisten tiedekuntien / laitosten 
tutkimuspuolen käytännön vastineina 
ja niihin kiinteästi liittyvänä yliopiston 
perustehtävän hoitamisena eli tutkimukseen 
perustuvan opetuksen jatkeena (on erittäin 
hyvä, että lääketieteellisellä tutkimuksella 
on suoria seurauksia tulevien lääkäreiden 
opettamiseen), niin pappien koulutuksessa 
tämä analogia hieman ontuu, kun mietitään 
uskontotiedettä ja pappeja. Uskontotieteellä 
tosin on toivottavasti vaikutusta pappien 
koulutukseen, mutta pääpaino taitaa 
sittenkin olla tunnustuksellisella uskonnolla 
– sillä, mitä on se “oikea” usko, jota papin 
seurakunnassaan tulisi vaalia. 

Mikä on ongelma?

Ongelma uskonnon ja yliopiston välisessä 
suhteessa on se, että yliopisto instituutiona 
ottaa kantaa sellaiseen asiaan, joka ei kuulu 
ideaalin yliopistolaitoksen toimenkuvaan. 
Mikäli oikeutusta olemassaololleen ja 
tekemisilleen pitää jokaisessa mahdollisessa 
käänteessä pyytää kristilliseltä jumalalta 
ja kirkon edustajilta, niin ensinnäkin tämä 
tarkoittaa sitä, että yliopistolaitos ei ole 
autonominen vaan uskonnolle ja kirkolle 
alisteinen. Toiseksi se tarkoittaa, että yliopisto 
ei ole johdonmukainen omien ihanteidensa 
suhteen – tunnustuksellinen uskonto 
ja tieteellinen metodi ovat ristiriidassa 
toistensa kanssa. Lisäksi tunnustukselliselle 
uskonnolle alisteinen toiminta ja rituaalit, 
tunnustuksellisen uskonnon opetus ja 
pappien koulutus tarkoittavat sitä, että 
yliopisto instituutiona tunnustaa kristillistä 
uskoa.





olen saanut kuulla loukkaavaan sävyyn 
kerrottuna olevani huono ihminen – 
varsinkin kun olin varalipunkantajan virassa 
ja osakunnan lippu oli muutaman kerran 
läsnä uskonnollissävytteisessä tilaisuudessa. 
Monesti on kiihkeä saarnaaja ollut pitämässä 
hartaustilaisuutta, jossa ateistit ja “väärin 
uskovat” on leimattu rikollisista pahimmiksi. 
Näistä kokemuksista loukkaantuneena ja 
viisastuneena olen kuraattorina toimiessani 
yrittänyt muistaa tiedustella, onko jokin 
“muodon vuoksi pakollinen” uskonnon kanssa 
tekemisissä oleva tilaisuus sen henkilön 
vakaumuksen tai periaatteen vastainen, jonka 
on tarkoitus osakunnan edustajana kyseiseen 
tilaisuuteen mennä, jottei kukaan joudu 
taistelemaan omaa vakaumustaan vastaan.

Suomessa pitäisi olla ainakin teoriassa 
voimassa jonkinlainen uskonnonvapauslaki, 
mutta käytännössä se ei taida toimia. 
Kansanedustaja Rosa Meriläinen kirjoittaa 
artikkelissaan “Tunnustuksellinen Suomi” 
(Niin & Näin 4/2006) valtion ja kirkon 
suhteista ja toivoo, että edes näyteltäisiin, 
että valtio ei usko jumalaan, vaan osa valtion 
asukkaista.

Mitä pitäisi tehdä?

Uskonnonvapauden perusajatus on, että 
uskonnot ovat yksilöiden henkilökohtaisia 
asioita. Rajoittamatonta yksilönvapautta 
korostavassa nyky-yhteiskunnassa tulisi 
muistaa ajatus, että yksilönvapauden pitäisi 
olla vain sillä tavalla rajoittamaton, että 
yhden yksilön oikeudet eivät rajoita toisten 
yksilöiden oikeuksia. Tästä seuraa, että 
ainakaan valtion ja valtion instituutioiden 
ei tule tunnustaa tai harjoittaa uskontoa. 
Näin siis ideaalissa yhteiskunnassa. 

Ideaaliin yhteiskuntaan pääsemisessä taas 
on paljon tekemistä. Voin kuvitella, millaista 
paheksuntaa ja kummastusta aiheutuisi, 
mikäli Karjalainen Osakunta lakkaisi 
instituutiona    osallistumasta tiettyihin 
“perinteisiin” tunnustuksellisiin riitteihin, 
kuten esimerkiksi olisi lähettämättä 
lippuaan itsenäisyyspäivänä Hietaniemen 
hautausmaalla järjestettävään uskonnolliseen 
tilaisuuteen.

Yhteiskunnassa tulisi tehdä huomattavaa 
asennekasvatusta, jotta aito uskonnonvapaus 
voisi toteutua ja instituutiot voisivat 
vapautua uskonnon ikeestä. J. V. Snellmanin 
1800-luvulla visioimassa yhteiskunnassa 
olisi täydellinen uskonnonvapaus siten, että 
valtiolla ei olisi mitään sidoksia kirkkoon. 
Suomen yhteiskuntarakennetta koottaessa 
Snellmanin visioiden toteutus jäi kuitenkin 
puolitiehen, kun lakiin jäi “kansankirkko” 
veronkanto-oikeuksilla, valtion päämiehen 
suhde kirkon hierarkiaan ja uskonnollisten 
riittien läpitunkema valtiokoneisto.

Yliopistolaitos on yleensä toiminut 
sivistyksen ja edistyksen tukijana ja 
edelläkävijänä, joten muutoksen on 
luontevaa lähteä yliopistosta ja yliopistoon 
liittyvistä järjestöistä ja instituutioista. 
Yliopiston tulisi tehdä nopeaan toimintaan 
johtava päätös vapautua uskonnosta. Myös 
osakuntalaitoksen tulisi miettiä suhdettaan 
uskontoon, ja osakuntien instituutioina 
tulisi lopettaa uskonnon harjoittaminen. 
Yliopiston suurista juhlista tulisi siivota 
tunnustukselliset riitit pois. Viimeksi tätä 
yritettiin runsaat kymmenen vuotta    sitten 
–  nykyinen rehtorimme, professori Ilkka 
Niiniluoto oli yhtenä allekirjoittajana 

konsistorille osoitetussa vetoomuksessa, 





jossa ehdotettiin jumalanpalvelusten 
poistamista yliopistollisten tilaisuuksien 
yhteydestä, koska nämä pakolliset 
uskonnolliset seremoniat saattavat rikkoa 
joidenkin yliopistolaisten uskonnonvapautta. 
Tuolloin konsistori ei nähnyt tarvetta 
toimenpiteille, koska jumalanpalvelukset ovat 
osa yliopistoperinnettä (Marketta Ollikainen, 
Yliopistolehti 17/1995).
Perinnetietoiset ihmiset toki saattavat purnata 
ja pelätä, että esimerkiksi promootiosta 
poistuisi hieno ja arvokas elementti kulkueen 
ja juhlajumalanpalveluksen myötä, mutta 
mikään ei pakota poistamaan juhlallista 
kulkuetta – kulkueen kohteen vain voisi valita 
“paremmin”. Olen jossain kirjoituksessani 
aikaisemmin ohimennen visioinut, että 
hyvä juhlallisen promootiokulkueen 
kohde olisi Senaatintoria vastapäätä oleva 
valtioneuvoston linna, koska valtiovaltaa olisi 
hyvä aina silloin tällöin muistuttaa yliopiston 
olemassaolosta, ja valtion kanssa saataisiin 
varmaan hyvin juhlallinen uudenlainen 
promootioperinne aikaan.

Muistutan tässä siitä, että perinteet eivät ole 
kiveen kirjoitettuja. Ne muuttuvat, ja ajan 
myötä jotkin (toimimattomat) perinteet 
vain katoavat. Yliopistolaitoksen historiasta 
löytyy paljon romukoppaan lentäneitä 
mielenkiintoisia perinteitä, joita en näe 
tässä tarpeelliseksi ryhtyä kaivelemaan. 
Uskonnollisten riittien tilalle voisi kehittää 
jotain hienompaa ja juhlallisempaa – josta 
taas aikojen kuluessa tulisi se perinne, että 
“näin on aina tehty”... 

Teologisen tiedekunnan tilanne on 
monimutkainen ja ongelmallinen. Yksi melko 
hyvä ratkaisuvaihtoehto olisi se, että pappien 
tunnustuksellinen koulutus siirrettäisiin 

erilliseen “pappiammattikorkeakouluun”, 
joka tekisi yhteistyötä yliopiston teologisen 
tiedekunnan kanssa; onhan selvää, että 
yliopiston teologiseen tiedekuntaan 
jäävästä uskontotieteellisestä puolesta 
olisi pappiskoulutuksessa huomattavaa 
hyötyä niin yhteiskunnan kuin pappien 
itsensäkin kannalta. Voisi olla vaikkapa niin, 
että teologian kandidaatin tutkinto (joka 
koostuisi yliopiston teologiseen tiedekuntaan 
jäävistä tunnustuksettomista aineista) olisi 
edellytys “pappiammattikorkeakouluun” 
pääsemiselle. Tämä olisi parempi kuin 
Ruotsin tekemä ratkaisu yliopiston ja kirkon 
erottamiseksi, jossa papit koulutetaan 
erillisissä pastoraali-instituuteissa ilman 
minkäänlaista yliopistollista koulutusta 
(Marketta Ollikainen, Yliopistolehti 17/1995). 
Uskonnonopettajien koulutuksesta teologinen 
tiedekunta huolehtisi edelleen, mutta tätä 
koulutusta pitäisi muuttaa vastaamaan 
paremmin nykyistä lakiin säädettyä 
tunnustuksettoman uskonnonopetuksen 
ajatusta – enemmän uskontotiedettä, filosofiaa 
ja elämänkatsomusajattelua sekä ei-kristillisten 
uskonto- ja elämänkatsomustapojen 
perusteiden ja historian tunnustuksetonta 
opettamista. Tämä toki olisi vain välivaihe 
matkalla kohti ideaalia tilannetta.

Yliopiston tutkijat, opettajat ja opiskelijat 
ovat yliopiston omatunto. Tämä artikkeli 
on tarkoitettu keskustelunavaukseksi 
vaikeasta asiasta ja herättämään yliopiston 
omaatuntoa. Yliopiston omatunnon ääni 
voisi saada yliopiston hallinnon tiedostamaan 
ongelman ja tekemään sille jotain – varsinkin 
kun rehtorinamme on nykyään henkilö, 
joka on aikoinaan yrittänyt puuttua samaan 
ongelmaan. On aika muistuttaa häntä siitä, 
että ongelma on edelleen olemassa.





Rokki on rituaali
Pekka Torvinen





Ilosaarirock – tuttavallisemmin Rokki – on 
Pohjois-Karjalan lyhyen mutta aurinkoisen 
kesän tunnetuin tapahtuma, siitä ei ole 
epäilystäkään. Samalla tästä Suomen 
vanhimpiin kuuluvasta rock-festivaalista on 
tullut jo käsite loppuunmyydyillä lipuillaan 
ja ainutlaatuisella tunnelmallaan. Olin 
menneen kesän Ilosaarirockissa haistelemassa 
sen kehuttua ilmapiiriä ja ottamassa asioista 
selvää tavallista tarkkakatseisemmin – tai 
ainakin niin oli tarkoitus. Käytäntö oli tietysti 
jotain muuta.

Viikonloppu alkoi perjantaisilla 
klubiesityksillä. Klubi-ilta on varsin hassu 
nimitys Ilosaarirockin aloitukselle, sillä jo 
perjantaina puolet festivaalialueesta on 
käytössä. Uskon ja odotan, että parin vuoden 
päästä Ilosaarirock on kolmipäiväinen 
kuten kaikki muutkin Suomen suuremmat 
rock-festarit. Perjantaina oli liuta hienoja 
esiintyjiä, mutta loppujen lopuksi katsoin ja 
kuuntelin tarkkaavaisesti ainoastaan CMX:n 
esityksen. Loppuilta meni Rokin tunnelmasta 
nauttiessa sitä itsekin siinä samalla luoden. 
Joskus yömyöhään törmäsimme kaverin 
kanssa vielä A.W. Yrjänään ja Jarkko 
Martikaiseen paikallisessa juottolassa. 
Mahtavaa, että Suomessa voi noin vain 
päätyä juttelemaan täysin tyhjänpäiväisiä 
juttuja omien suosikkiartistiensa kanssa 
oman kotikaupungin kantakapakkaan.

Lauantaina festivaalialue avautui virallisesti. 
Päivästä ei tullut  juuri sen parempaa 
musiikinkuuntelun suhteen kuin mitä 
perjantai oli ollut. Ilosaarirock-viikonlopun 
aikana näkee niin monta vanhaa kaveria 
ja tuttua, ettei siitä meinaa saada edes 
tolkkua. Tänäkin vuonna kaikki vanhat tutut 
olivat löytäneet tiensä Joensuuhun edes 
täksi yhdeksi kolmen päivän rupeamaksi. 
Ilosaarirockiin tullaan vaikka ulkomailta, 

jos se sitä vaatii. Rokki on monelle – 
minullekin – kuin jonkin sortin pyhiinvaellus. 
Kun näitä kavereita sitten näkee vuoden 
tai vuosien tauon jälkeen, ei siinä jää juuri 
musiikille aikaa, vaikka nimellisesti jotain 
bändiä kuuntelemassa oltaisiinkin. Lisäksi 
anniskelualueelle täytyy lähteä lähestulkoon 
jokaisen yhtään paremman tutun kanssa. Kun 
tähän soppaan lisää vielä nykyiset kaverit, 
on tulos ajankäytön suhteen täydellinen 
mahdottomuus. Kaikkea ei vain ehdi nähdä, 
vaikka haluaisi. Minunkin oli tarkoitus mennä 
katsomaan Calexicoa, tuota outoa sekoitusta 
americanaa, kantria, spagetti-westerniä ja 
indietä, mutta eihän siitä mitään tullut. 
Olin nimittäin samaan aikaan pelaamassa 
korttia vanhan yläastekaveriporukan 
kanssa. Yksi toinen kaveri puolestaan ehti 
kyseiselle keikalle ja oli niin innoissaan, että 
pakotti minutkin ostamaan yhden levyn ja 
vakuuttumaan. Levy oli hyvä ja nyt harmittaa, 
etten nähnyt keikkaa. Mutta kaikkeen ei vain 
kerta kaikkiaan ehdi, ja sitä ei pitäisi liikaa 
murehtia.

Lauantaina esiintyi vielä Porcupine Tree, 
brittiläinen progesekoilu. Sen sentään näin 
alusta loppuun, mutta muuten lauantai meni 
festivaalialueen ruohikolla istuen ja maaten, tai 
vaihtoehtoisesti sen ulkopuolisella ruohikolla 
istuen, taikka kaupungin keskustassa jotain 
muuta tehden. Voi tietysti kysyä, onko viisasta 
maksaa noin 60 euroa siitä, että saa olla poissa 
festarialueelta, mutta ei Ilosaarirockissa ole 
kyse rationaalisesta päätöksenteosta. Rokki 
on rituaali, joka suoritetaan joka vuosi. En 
ole varma, mutta mutuna voisin väittää, että 
Ilosaarirockissa on kaikista Suomen festareista 
eniten sellaisia kävijöitä, jotka käyvät siellä 
aina. Se voisi osaltaan selittää, miksi Rokki 
on myyty loppuun jo 12 vuonna peräkkäin 
ja tänä vuonna vieläpä ennätysajassa. 

Minusta on erityisen hienoa, etteivät 





järjestäjät ole lähteneet lisäämään alueelle 
mahtuvaa väkimäärää, vaan se on pidetty 
noin 20 000 hengen paikkeilla. Se osaltaan 
luo Ilosaarirockille erityistä tunnelmaa, sillä 
alueella mahtuu liikkumaan melkein miten 
haluaa ja ruuhkia on vain ajoittain. Samoin se, 
että alueelta voi lähteä koska tahansa ja palata 
mielensä mukaan, on erittäin positiivista. 
Niinpä Ilosaarirockin ”ainutlaatuisen 
ilmapiirin” yksi osatekijä on juuri se, että 
viikonloppuna voi viettää aikaansa missä päin 
kaupunkia tahansa ja palata Linnunlahdelle 
silloin kun huvittaa. Joensuulaisille Rokista 
tekee tietysti aivan erityisen se, että se on 
niin lähellä kotia. Kaupungilla voi viettää 
aikaa vaikka kuinka kauan ja koti on aina 
parin, kolmen, ehkä neljän kilometrin päässä. 
Telttaretkeä leirintäalueelle ei tarvitse 
tehdä, ellei välttämättä halua. Niinpä en 
voi joensuulaisena arvioida Ilosaarirockin 
ainutlaatuisuutta puolueettomasti, mutta 
kun myös ulkopaikkakuntalaiset kehuvat 
Rokkia vuolaasti, niin pakkohan se on uskoa 
että jotain siinä on!

Sunnuntai on Rokin päivistä ehkä hienoin. 
Päätöspäivänä meno alueella ei ole enää yhtä 
hurjaa, sillä kovimmin juhlineet nukkuvat 
onnellisesti ja me muut olemme jo muuten 
vain väsyneitä kahden päivän vaelluksesta. 
Juuri siksi sunnuntain tunnelma on niin 
omalaatuinen, sanoisinko jopa harras. Kun 
tänä vuonna sunnuntaiaamuna vielä satoi 
oikein kunnolla, se onnistui vain tihentämään 
tunnelmaa. Sunnuntaina pääsin myös 
katsomaan edes vähän enemmän esityksiä 

kuin aikaisempina päivinä. Päivän kohokohta 
oli ilman muuta heti ensimmäisenä päälavalla 
esiintynyt Lännen-Jukka. Ristokin oli hyvä. 
Päätösklubilla esiintyi Tuomo, jota olisin 
ehdottomasti halunnut mennä katsomaan, 
mutta yllättäen aika kului taas jossain muualla 
liian nopeasti. Tällä kertaa olin pelaamassa 
jalkapalloa, sillä kun Tiktak oli lopettanut 
itse festivaalialueen esitykset, päädyimme 
muutaman kaverin ja vähän useamman 
tuntemattoman kanssa jotenkin pelaamaan 
jalkapalloa Mehtimäen kaukaloihin ja 
kentille. Samalla se jäi myös minun Rokki-
tutkimukseni viimeiseksi etapiksi. Aurinko 
oli jo mennyt maaten, pimeys laskeutunut 
ja vettäkin satoi, mutta ne olivat vain 
pikkumiinuksia. Pelasimme tuntikaupalla 
ja mukaan tuli ulkopaikkakuntalaisia aivan 
innoissaan: ”Hei, futista! Mahtavaa! Saako 
liittyä seuraan?” Välillä osa pelaajista ehti 
lähteä, lisää uusia tulla tilalle ja osa jo 
lähteneistäkin palata takaisin ja pelit vain 
jatkuivat, tunti toisensa perään. Pelasimme, 
pidimme hauskaa ja todistimme aamun 
alkua. Aurinko oli jo selvästi taivaanrannan 
yläpuolella, kun pelit lopulta loppuivat. 
Sadekin oli aikoja sitten kaikonnut. Jalkapallo 
oli yhdistänyt kolmisenkymmentä toisilleen 
suurimmaksi osaksi vierasta ihmistä keskellä 
yötä yhdeksi isoksi hauskaa pitäväksi 
joukkioksi. Minulla ei ole koskaan ollut yhtä 
hauskaa urheilun parissa kuin sinä yönä ja 
pienen ohikiitävän hetken ajan luulin, että 
ehkä tavoitin jotain siitä, mitä tarkoitetaan 
elämän elämisellä täysillä. Ei Ilosaarirockin 
voittanutta!





Puukello osakuntalaisten ovilla - suuri sisustusextra!Puukello osakuntalaisten ovilla - suuri sisustusextra!

Puukello on tavallisesti ujuttautunut kaikille osakuntalaisten Puukello on tavallisesti ujuttautunut kaikille osakuntalaisten 
elämänalueille. Rohkeat osakuntalaiset raottivat nyt myös kotiensa elämänalueille. Rohkeat osakuntalaiset raottivat nyt myös kotiensa 
ovet Puukellolle. Mitä kodit kertovat asukeistaan? ovet Puukellolle. Mitä kodit kertovat asukeistaan? 





Elokuun lopun viikonloput tiesivät vilskettä 
niin Patolan kuin Vallilankin pihoille, kun 
asunnot vaihtoivat asujia ja muuttokuormat 
matkasivat. Tässä uusista asunnoistaan 
kertovat Patolassa asuvat osakuntalaiset 
Teemu, Annika, Petri, Kiti, Tuure, Jussi, Anni 
ja Johanna. On jännittävää tutkia, miten 
erilaisia sisustuksia sama tilaratkaisu voikaan 
saada!

Paljon puhuttu punainen 
seinä

Huhut Teemun olohuoneen 
punaisesta seinästä kiirivät 
pitkin Patolaa ja sitä oli 
pakko päästä katsomaan ensi 
tilassa. Kokemus itämais-
afrikkalaisesta huoneistosta 
on pysäyttävä. Uteliaana 
tiedustelen Teemulta, mistä 
hän oli saanut idean puna-
mustaan sisustukseensa. 
Ajatus ei kummunnut 
karjalaisten väreistä, vaan: - 
Kaikki lähti tuosta imurista, 
sanoo Teemu ja osoittaa nurkassa seisovaa 
designimuria. Olohuone ja jopa keittiön 
kodinkoneetkin on sävytetty teeman mukaan. 
Iso huone on punamustan olohuoneen 
vastapainoksi sisustettu kauttaaltaan 
raikkaan omenanvihreäksi. -Melkeinpä 
kaikki sisustus- ja huonekaluliikkeet 
tässä pääkaupunkiseudulla 
tuli kierrettyä, sanoo 
Maiju vierestä. 
Teemulla oli 
kuitenkin alusta 
alkaen vahva visio 
lopputu lokses ta , 
mikä auttoi 
valinnoissa.

Miten sopuun sohvasta 
ja soitosta?

Annikaa ja Petriä ovat 
jeesanneet niin muutossa 

kuin kalustuksessa molempien vanhemmat. 
Osa kalusteista on vanhempien vanhoja, osa 
Ikeasta. Nuoren parin koti onkin mukavasti 
retrohenkinen, mikä sopii hyvin opiskelija-
asunnon henkeen. Varsinkin keittiön punainen 
pyöreä pöytä samanvärisine tuoleineen 
herättää huomiota. - Haluaisin vielä 
retrohenkiset verhot musiikkihuoneeseen, 
kertoo Annika.

Parisuhteessa eläville oman tilan tarve on 
tärkeä asia. Osakuntalaiset ovat ratkaisseet 
tämän pulman vaihtelevilla tavoilla. Yleensä 
pariskunnan molemmilla osapuolilla on 
vähintäänkin omat työnurkkauksensa, 
mutta monet ovat jakaneet huoneetkin. 
Laulavia ja soittavia puolisoita yritetään 
ymmärtää. -Kunhan eivät kauhean myöhään 
soita, toivoo Annika.

Myös Annilla ja Jussilla soi. Tunnelmaa luo 
musiikki ja parin oma kotialttari: Litteä 
tauluteevee houkuttelee myös naapureita 
iltaisin elokuvanautintoihin. Verhot ja 
matto puuttuvat vielä, mutta muuten 
pariskunta on tehnyt asunnostaan kotoisan. 

Jussi huolehtii, että Annin työtuoli voisi vielä 
olla vähän parempi. Anni pitäisi mielellään 
suoraselkäisen puisen tuolinsa.

Pääperiaatteena ekologisuus

Kitillä ja Tuurella sisustuksen 
pääperiaatteena on 
ekologisuus. 
-Kaikki uusi on suoraan 
roskiksesta, nauraa 
Kiti.  Kiti on tehnyt 
k i e r r ä t y s p a i ko i s t a 
todellisia löytöjä. 
Teline televisiolle 
ja digiboksille 
löytyi kätevästi 
osakuntatoverilta. 

-On sitten myös helpompi 
luopua näistä esineistä eikä 

tarvitse ottaa kaikkea mukaan seuraavaan 
muuttoon, kertoo Kiti lisää dyykkaamisen 





hyödyistä. Tätä tapaa voi suositella 
kaikille opiskelijoille, joko ekologisista tai 
taloudellisistakin syistä. Asuntolan alakerran 
varastosta voi  noutaa itselleen 
huonekaluja, jos niitä ei ole merkitty.

Tuurella ja Kitillä on myös käytännöllisiä 
sisustusideoita: Kengät on eteisessä 
nostettu sanomalehdillä pohjustettuihin 
pahvilaatikoihin. -Varsinkin syksykeleillä tämä 
on hyvä järjestely, kertoo Tuure. - Näin kengät 
eivät kanna kuraa lattialle.

Verhot luovat kodin

Johanna muutti muutaman 
kimppakämppävuoden jälkeen asumaan 
yksin. -On vaihteeksi mukavaa asua yksin. 
Saan laittaa kämpän ihan omalla tavallani, 
kertoo Johanna. Sosiaalista Johannaa ei 
yksinäisyys pääse yllättämään, sillä samassa 
rapussa asuu monta hyvää kaveria, joiden 
luokse voi piipahtaa melkein koska tahansa.

Johanna on tee-se-itse-ihminen ja verhot 
ja koko sohvan kokoonkursiminen tehdään 
omin käsin. Entisenä verhomyyjänä Johanna 
valottaa tämän syksyn sisustustrendejä: - Nyt 
ovat muodissa ornamentit niin tapeteissa 
kuin sisustuskankaissakin. Väreissä jyllää 
ruskea sinisen kanssa, vihreä on oliivin vihreää. 
Enää ei olekaan muotia puhua ulkomaan 
matkoista ja extremeharrastuksista, vaan 
nyt ajassa olevat ihmiset sijoittavat kotiin. 
- Jopa kakkosasuntojen verhoista maksetaan 
huikeita summia, kertoo Johanna.
Patolan uudet asukkaat ovat syksyn myötä 
päässeet mukavasti asettumaan koteihinsa. 
Oma koti on jokaiselle kullan kallis. Varmaa 
on, että ei ole yhtä oikeaa tapaa sijoittaa 
huonekaluja -jokainen tietää miten parhaiten 
tehdä kodin itselleen.

Kerrotaan nyt vielä lopuksi mitä osakuntalaiset 
ovat piilottaneet kaappeihinsa. Listalta 
löytyy mm. pellevarusteita, Tallinnan matkan 
tuomisia, lammas, retkeilytarvikkeita ja iso 
kasa kenkiä..

Vinkkejä yhteisasumiseen:

1 Sisustus on yhteinen asia
Sisustus ei ole yksin 
naisten asia. Parisuhteessa 
sisustusta kannattaa 
miettiä alusta alkaen 

yhdessä, ettei ostohetkellä tule 
yllätyksiä vastaan. Mies täytyy ottaa 
suunnitteluun aktiivisesti mukaan 
eikä vain hyväksyvänä osapuolena. 
Asunto on kuitenkin kummankin 
koti ja sen täytyy tuntua ja näyttää 
molemmille omalta.

2 Testaa parisuhdetta sisustusliikkeessä
Hyvä tapa testata parisuhdetta on 
Ikean läpikävely -siltä reitiltä kun 
ei ole niin helppoa löytää takaisin 
ulko-ovelle. Jos selviätte sovussa yli 
maaliviivan eli läpi kassajonosta, 
parisuhteellanne on toivoa! Saman 
kierroksen voi tietysti tehdä vaikka 
kierrätyskeskuksessa.

3 Sinun, minun, meidän kamat
Kun kaksi hyvin varustautunutta 
ihmistä muuttaa yhteen ovat yhteisen 
asunnon sisustuksessa kompromissit 
välttämättömiä. Kokonaisuus 
ratkaiskoon, ei se onko joku huonekalu 
sinun vai minun. Entisten tyttö- 
tai poikaystävien kuvat kannattaa 
piilottaa huolella tai heittää suosiolla 
pois. Niistä ei tule koskaan meidän 
yhteistä omaisuutta.
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