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lOlMITfS BI VASTAA.

Toimitus,

rahastonhoitajan

huolia.

O'b'ba.en liuoniioon val'tion n^/'kyisen kir©an raiiatilaii'fc©©!! ja
pieand"fcln uuden talousohjelraan, uhkaa kerhoa pianl^in koiikurssi, ellei oluen juontipalkkiota koroteta„ Tilanteen selvittamiseksi on minun rahasi;onhoi"tajan ominaisuudessa kUannyttava
Kaen lukijakimnan puoleen vihjeita saadakseni. Jos jollakin on

tiedossaan yritys, josta ilman kiinnijoutumisen vaaraa voisi
kaapata parisen miljoonaa. pyydan mitll pikinonin kaantymaan allekirjoittaneen puoleen,

Tarkoitukse32me ei ole rakentaa atomivoimalaitosta eildi sah-

kolla kayvaa 1;ahranpoistolaitet-fca, vaan meidan on mita pikimmin saa"bava paika"tuksi lovi, ;ionka maaseutukiertue lohkaisi

apulantamiljaardeihinraie, Mielihyvin o-ttaisinone vastaan jonkin
"tehtaan isannyyden, taikka hallintaoikeuden valtio^olitoisessa

liikeyrityksessa, Viimemainitussa -tapauksessa enme kuitenlcaan
sitoudu vastaamaan korvaulcsista Ja tappioista, vaan hyvaksemae
koitukoon mainitunlaisten yritysten johtajiston taskunaliat.

Kapinaan taikka pankkiryostbbn eimne myoskaan suostu o-fctamaan osaa, ellei mainituissa tapauksissa taata iziaidon Iiimian
korotuksia vastaavaa summaa ja vapaata matkustusoikeu'tta leiimattomille seuduille. Sensijaan olxslimne mielellanmie konJturssla valmisteleva autoliike senjalkeen, kun omaisuuteemme olisi

lisatty osakkeenoinistajain varat ja Studelakerit ja Rolls pLoyoet jaettu parillekymmenelle lahiiamalle sukulaiselle.,
Kaikkein mieluisampana lahjana ottalsiimne vastaan kerhon

jasenlukua vastaavan maaran paikl^ioja eduskunnassa, kun taas
plan uudelleen koro-tettaneen edustajien palkkxoita ja mxnxste-nexlle jaetaan suurempia autoja, joxlla vaxvattomastx paivassx

ajelee Aravahuonexstonsa paasta paahan. Maxnxtunlaxsten tilaisuuksien sattuessa nakopiirxin pyydaiMie siita hetx ehdottomastx valxttamaan txedon Savo-Karjalaisen Kerhon rahastonhoxta-

jalle, joka jokaisesta hyvaksytysta ehdotuksesta suorittaa
palkklona vaatimattoman 12 markan korotuksen tunnilta.
+++ +++ +++

Pessimistln pettymykset o^at optimlstisia.
Klaman Kokemus
+++ +++
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pan Icurldcuaan myoten tc'.yima ole-

ya ^ en.nloa ryhtynyt ruotimaan maalaintakerhoime puutteita
^
aihees-fca
on kaytypari
ennenlcin,
mviis
uu mieleeni tp.istelu,
jota kaytiin
vuottavarsinkin
sitten
eraan^Ylioppilaslehden paaJiirJoituksen ymparilla. Malniktu
."irjoitus kcisitteli maalamAai^orhojen asemaa ja tavoitteita

silloisena^ajankohtaiia, eika niitten tulevaisuus ndyttaryt
kirjoxttajan mielesta kcvinlcaan valoisalta„
Tajna provokatoorinen kirjoi-kas, jonka tarkoitusi oli kai
ennenkaikkea saada aikaan koskustelua, on nyttemmin jo painunut unholaaxi, Mutta sen siioronaisia vaikutiiksia naicyi plan
kerAojen toimxnnan viU^astunisassa. seka ennenlzaiklcea kiinte-

ammasta jarjestaytymisesta maaJomta-aatteen ymparille^ Toit>
saalla tassa lehdessa esiini;;>^ista kirjoitnkslsta voisi Icui-

tenkin paatella, etija Savo-Karjalainen Kerho on japnyt kehityksesta jalkeen.

Eraassa pari viikkoa siiien kaydyssa boksikeslaistelusca

tuotiin ilmi muutamia mie]- piteita, jotka tassa yhtcydessa
on hyva toistaa, Huuten niainitimlaisissa boksikesjoistelulssa saa usein kuulla enemman asiaa, kuin vxioden aikana c-dus-

kunnan istimtosalissa^ Ennenl^aikkea moitittiin Savo-lCarjalaisen Kerhon teeiltojen ohjelijiac tai ohjelmalcatoa, jos nir:
saa sanoa, Muutamat lienkilbt esittivat vaitteen, etta kerkosta on tullut pelJkka leikkikerho, jonica suojissa ei jdisikadn
itseac-in kunnioittava- akiateeninen kansalainen vox millaL-tn tun-

nustaa viihtyvansa»

Tama on se kohta keslcustelussa, joka allekirjoittanuttikin

eniten koko kaydyssa riidassa eniten kiinnosti, SitaJcln suus*

remmalla syylla, etta toteaaauksessa oli enemman kuin puolet
totta. Vastuussa olevat ja yleensa ohjelmasta huolehtxvat

piirit eivat valitettavasti ole useinkaan ehtineet jarjesta"

ohjeljnaa mainittuihin tilaisuuksiin, joka ei kuitenJnaan lieno
yksinomaan heidan syynsa, Syyhan molseen llenee alna kerholalsissa itsessaan, jotka tuiteiikin harvinaiseu rmiaasl-aJaii-

sina nayttavat usein mxehlttaneen tuollaiset leltkitilaisuudet.

kerlioili-oissaviilidykkeen
on nseinlclnetslniista.
p^^^koctu ol-r
u ? o lais'ta "tavallaan keinoirekoista
en minM. ainakaan ole ensiminaisena heittamassa kivea„ Painvas-

toin olen ensimmaisena tunnustainassa, etta tarkcitnicseninnkai-seroijiaji ja parenman jao:j estetyn ohjelman puutteesta olen minakin omalta osaltani vastuussa. Jo mainitussa "boksikeslaiGtelns-

sa tuotiin ilrai ajatus;, joka naytetaan esimerkiksl Satalaintalais-H&nalaisen Kerlion keskuudessa oteijun kaytantdon. Siella ,
on nimitirain asianomais-ten henkllditten kertoman mukaan jarjes-

"teiiTy keell'tolhin aina esii:elniai;ilaisuus, jossa jonl^in alan e~
dustaja luennoi erikoisaineestaan. Ho jaa, kuten jo mainitnssa

keskuLStelussa esitin, on tamankin laatuinen ratkaisu vain jonkinlainen kompromissiratkaisu, ainalcin allekirjoittaneen mieles'fca. Sekinhan on vain eraanlaista taytetta, joka ei kai rai-

tenkaan muui:enkaan liity kerhojen maaknnnalliseen ohjelmaanc .
Jo-tain munta, todella maalointaan ja kotiseutuun liittyvaa
olisi saakava liiie-tyksi mukaan kerhojen talla hetkella pera-

ti kdyhaSn ohjeltnaanc iamakan on juuxi sita, josta kaytamme
kulunutta sanaa traditio, Mutta traditioidensa vanassa yleensakin elavat kaikki tamanlaaiTuiset yhdistykset,

Tuoden alussa tehty maa&mtaiiertue sellalsenaaia on^jo aiitrnut muutamla viittelta, joiden nMkaim maatamtakeTTio yoisx tox-mia perustussMantojensa makaan. Aikaisenmiin on jo mainittu, o ;ta tarkoitnlcsena on saada maatuntakiertueesta joka vuosi toxs ■
tuva traditio. joka slten lahentaisl kerholaisia madmntaar^a

ja emienkaikkea sen tulevaan opiskeleyaan nuorlsoon. Mutta t;.:makaan sellaisenaan el yiela rlita. Ylela on monta sarkaa kynnettavana, ennenkaikkea ita-Suomen'-maaseuduilla.

Tliopiston Yarsinals-Suomalainen Kerho on tietamani mulcaan
parina vuonna jarjestanyt jonkinlaisen kotiseutututkimusretkenjonka tuloksla on jo nakynyt ylicpistollisissa tutkimuksissa.
Tassa olisi nahdaksenl juurl eras niista alolsta, joilla Savo-

Karjalainenkin Kerho voisi lahtea maakunnallista tyotaan suorittanaan. Tosinkan olosuhteet OTat kaukana kotimaaJmnnastaar.

opiskeleville paljoa vaikeammat, ittutta ne elvat missaSn taprmksessa voine aslaa kaataa. Asuvathan useirmat kerholalsista yh(ua
kin kesan-aikana kotonaan maskmmissa, ja siihen ehdotulcseni perustnukin*

Sa-vo-Karjalaxnen Kerho voisl myoskin mitten antamaa esimerkkia noudattaen ryhtya keraamaan maakunnallista alneistoa, jota
5"

si't'temtnin aiki.si:oitaisiiii plan vaiLmistuvien uusien Icerhohuonei C"
ten suojiin.
en nyt terkoita suorastaan jotain kaasatieteellfi,si;a mueeota. vaan pienta kokoeknaa maakunnallisista miiistomerkeasta, joka.kerattjaia sitteimain olisi Savo-Karjalaisen
Kerkon omaisuuttap Keillak&i on"'jo Kuopiossa suuri kansantieteellinen muoeo. jonka suojissa maalounnallista aineistoa on
rimsain maaa-ln odustett-ona^

Mntta tanianaaatnincn pi©ni kokoelma olisi naakuntalcei'lioa-l
elitymaton toaniiman keskno^ jonka ymparille saattaisi kehitty-a -vilkiastakln toimintaa^ Sellaisenaanhan tamakin su-unniteltna
on vain ekdotus, viite siita, milla tavalla mybskin voisi maa-

kuntakerhon toimintaa ad-osanttaa ja kehittaa, Tarkoitushan on
siis ennenkaikkea ?j.ioda jonlcinmoinen keskus, jonka ymparillc
voisi nyt taysin Isxiassa oleva toiminta elpya ja ehka kasvaakin^

Oinasta puolesto.a"a on allekirjoittanut paattanyt kes^ a.i~^.ana toimittaa jonlvinlais'lTa keraysta, jonJca alkoo luovuttaa Sa--

vo-Karjalaisen Kerhon kallintaan. Valitettavasti vain tallain^a
toiminta vaatii useinkin edes jonkinlaista paaomaa, joka

--

ka ainakin naihin aikoihin saak!^:a on jo muodoZlisestikin eaL-y
nyt mainitimiaista rCexkolio ehdot^asKasire^,
an t.-.ilaisiin asioihin taloudellista avustusta saatn muualta, ja eh

ka juuri kotimaakontamme olisivat suurestikin kiinnostuneita
janjestanaan jonkinlaisen pienen kansantieteellisen museon Savo-Karjalaisen Kerhon nimi-..:-in
Spectator
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ICYSY^IKS

Mika on snurinta maailmassa?
. •.^r-TitrVcsT T n toimitus ei vastaa#
Havyttbmiin icysymyksrin
^uj.
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Tiedattekbp etta T/-Kiinnassa on
cn vankka monarkistien liitto?
Kuinka niin?

_L

.
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neljaa kuningasta.

Siella palvotaan k-xntc-.oL.
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KElTAira KYUSI.

Komissaaario Sims hymyili, Hitaasti ja hilpeasti. Toimistossa
oli Imtima. Reiti Parrit vastasi komissaarion hymyyn. Hopeasti
;)a surumielisesti^, Hanella oli kaimiit, tasaiset hampaat,

Puhelin soi, Komissaario Sims hymyili- Nopeasti ja s^irinaielisesii. Neiii Parrii; sytytti savnkkeen. H&a ei osannut puhaltaa renlcaitao Siksi kan pulialsi savim Komissaario Simsin kasToille. Tama hymyilic lopetettuaaai piikelun han nosti jaUcajisa

poydalle ja sytyiiri sikaaxin^

osasi puRaliaa renkaiira,

- Juiiru on monimutkainen, sanoi Sima ja hymyili.
- Ei Tm'-min mielestanij sanoi neiti Parrit totisena.
- Te poltatt© paljonp sanoi Sims.

- Kuinka niin, sanoi neiti Parrit ja hymyili.

" Etteka Te kayta imuketta^ sanoi Sims ja hyn^yill.
- Enta sitten, sanoi neiti Parrit totisena.

.

- Teilla on keltainen kr-oi. Se" aoHtau niko-tlinislia, sanoi Smo
- En tosiaankaan ynnnaarra, huokaisi neiti Earrit,

- Niin, Teidan polttamiinne savukkeisiin jaa huulipunaa. Eiko
totta?, hymyili Sims valloittavasti.

- Sans Egal 1, vastasi neiti Parrit paljastaen vaikoiset hampaansa.

.

- Palaamme asiann huomema, sanoi Sims kevyesti nyokaten.
- uakemiin, sanoivat vallcoiset hampaat,

Komissaario Sims naputteli sormillaan puhelinta. Aika knlui
eikS asia tuntunnt selviavan. Bihelin soi. Komissaario Sims
nosti kuulokkeen

,

selva? Ei vielakaanl Jos

- Sims vai? Emelia taaixa.

se ei taman paivan kuluessa selvia, rupean itse johtamaan
tutkimiiksiai

- EanhallisuuttaJ Kaske Maoc
toimistooni! Terve! ^
qeetripaison sikaarirasiansa, nosti

Komissaario Sims anlcaisx seerx y

.

'

..
ia imaisi sentin lempisikaariaan.
ialkansa poydalle^ sytyriJ- j«-

. . .1. v-s-inni hengitys hiljeni
Silmat painuivat kxinnx,
j

7

Ainoastaan sih~

■

teeri tiesi, ettei komissaario nukiamut, vaan a;3atteli. Neiti
Parritin saariS* Sims toivoi olevansa viisi Tmo-trba nuorempi..®.

Komissaario Sims liymyili, Heiti Parrit istui vastap^ata ja
hymyili epavarmasti.

- Missa olitte eilen lllalla kello 23 ja 24 valisena aikaiiaV
- Muistaakseni oliix eraan.tuttavaaii kanssa yokerkossa, hyiuyi^i
neiti Parrit ilkamoiden,

- Tieijystii Mutta kenen kanssa? Nimi ja sulcupuoli?

- En ymmaxra, miten nama tieddit liittyisivSt suorittamaanae tutkiimikseen,

- Olette ihailtavan uskollinen. Ovatko tuttavuutenne liian lia-

maraperaisia, voidaksenne ilmoittaa heidan nimensa, Sulcupuolen arvaanj

Komissaarlo Sims nosti jalkansa pbydSlle ja sulki silmans^r

- Olen tullut luoksenne pelkasta kohteliaisuudesta, silla en^
nae mitaan syyta kuulustelemiseeni. En ole sotkeutunut inir:.in-

kaan poliisia kiinnosta-vaan, enka mydaka^ tunne Teita hen-

kilbkohtaisestil,

tolv

tellaasti.

- Valitettavasti ettej Mita tekemista Teilla on poikani kansca?
- Miksi oletatte minulla olevan jotain tekemistaai hanen kanosaan? Haluaisitteko vaihtaa paikkaa?

- Mulstanette eilisen keskustelinme?, komissaario Sims hymyH^
yalloittavasti, Te poltatte paljon. Iliiian Imuketta. lisaicoi
ilmoititte huulipunanne laadnn. Muistattehan?

- Hiin, neiti Parritin W

epaTarmaksi.

^

^

- PoikLi on ainoa lapaemmo. IComissaario piti tauon. Yaimoni
tutkii hwin taxkasti hSnen elamaansa. Tutkimuksissaan nan

oribytaSt poikaime kuoneesta huulipunaan tahriintuneen oa^keen. Laa merkkia, mita To poltatto. En uskc, otta voitiTanaa kieltaa oauuttanne asiaan. Komissaario katsoi tutkivasti orvokinsinisiin siimiin, hymahti ja jatkoi, eika minu -

ole mitaan
sekaantumistanne
vastaanl neiti
la kaiken i.-oyva-i
^^
^yvaksytte
minut miniakseme?,
- Ooooohi Te sxis,
gitten kanen itsevarmuutensa palasi
Parrxt punas x,

tuolistaan ja suuteli SimsiU -

ja yht'^kia han ryntasx y

keskelle

^ taallal Otatteko hbnet vastaan?

- Komissaa^io, poxka^e on
f

EimerOmin koiiiissaa:pirv
4. .
,
ario vastasi, ryntasi ruskeatukkainen nuorukainen huoneeseen,

, .

- tiei isa, mutta mita Ihmotta? Isa hoi, sinullahan on huulipn
VI Q C1
naa

«•••• t

- Sans Egal 1, mutisi komlssaarlo Sims,

nosti silmiaan ava^^^-

mai;ta jalkansa poydaile.
+ + + +

El! OLE ICCS'^JUJ!

L'.aj.Icestc. r^itev tv.nnor.

ezi ole Itoskec.n ante.r.ut sc.i-cillei-'.i site
Liite, tiad&n iiiihin kv.uluvcm

ninuEi diiiE'.iii ei

ybteeji runoon.

ei kal'i'teen ei koltieezi

r.in-an cineLr-i elr.e!, japao-r.Ci

r:uocon kclileitc

se kulkee 7B:cindicilI.e! teilla
ja silken nsita tarviteen

on oleva a^an Eierkki yantuna

^a t'v.hat aerkitysta tiecan laLc.clle
voisin sa:-oa sin- lie totaucen

ylzQ irhe rtaisi-.v.decta

^"oka r.ii-u.ssn varisee !min kevaan leiic.et
kuitenkaan silla ei oiici rakkaisna

sen vari ei olisi yki-c/'n ■lar'c.r..'-'er'iais'ta ■fcuiTT'en'.yi
msiolion ei ole iruui-a kum oine GV-v.nt.ac.n
ioat-a ei- tiec.a enenpaa
I/rinuR on oltava avoin
sai'.oit

'a knitenkin relkaat etta et yr:L'.x.rra tatakaan
jolta on niin yaljon .^latketty
tnnteeni ainoastac.n yeitan
en katke tietoa

Runoni ovot o-ckelcit-cv ec:esta-:a^s-.c
edest-akaisia
edeatca:a?.san

^

ja sitten viela kysyi-

>

.. .. .

onko ot'.ii'.a

-

'as.-—ki

Sita ei ole T-.oskaan knkaan oar.onnt
ciksi sita k'.ikac.n aanoisikc.n

Asiallirien selostus Sav-o-Earjsl aisen Kerhon
maalcurxlraiciextuees*ta

Kevaalla 1955 syntyi Savo-Karjalaisen Kerhon puheonjohirajassa idea maalomieLklertuees^a, Innostus asiaan oli heti
alusija alhaen suuri ja sita lisS^sivat vnosijuhlissa kuullut
hauskai: kuvauksei; eii"tisiBi;a retkista, Kesalla olikin sitten.

nyvaa aikaa kypsyirella ajatusia, ja syksyn kuluessa muutani;iii
pessimisijin epailyksista huolinatta alkoi nayttaa silta, ot■ba kerho kykenisis myos suiinni'fceljnan toteuttamaan,
Kiertueen laadusta ja laajuudesta eslintyi eriavia nielipiteita. Toiset kannattivat yleisojuhlien jarjestamista, riutta lopuksi paadyttiixL kuitonkin teinikonventteihin. Taaa siksi, etta nain valtettiin huonGistojen vuokrauksosta ja huviverosta koituvat menot, Raiioitus3cysyinyksen helpotiamiseksi
liiijeiijiirL matkaan myds opintoneuvonta, johon tarkoituksecn

yliopistolka saaiiin varat, Kiertue paatettiin alkaa kevatlukukauden ensiimnaisena koulupaivana. Pitkan pohdinnan jalkoon

roikiksi maaraytyi: Xappeenranta, Imatra, Savonlinna , Joensuu, iCuopio ja Mkkeli.

Jo hyvissa ajoin ennen joulua lahetettiin talkoovoi^dn

tehdyt ennaJdcomainokset koiiluille. Haiden omienmainostenric tohoa lisasivat viela maisterl Btelapaan ma.inittujen pailckalamtlen leVitiin lahettaiiat selostukset retkestajme.

Koulujen alkamispaiTrana seisoi lappeenratinan ratapihalla
TR'n retkeilyvaunu. Sen Iklainoihin llmestyi plan Savo-ICarjalalsen Keriion nimi, ja siita tuli 33 joululomalla levannecn kerholaisen koti viikon ajaksx.

Ilmoituksissa oli luvattu olijekiiaa ja tanssia kohtuullis-

ta korvausta vastaaxi. Ohje'iman puutteesta johtuen lanlcesi vaotuu kuuluttajalle laitlsen Villelle, joka anlcarasta Irurkkusaxraudestaan huolimatta alna jaksol ilahduttaa yleisba ja
varsxnkin meita "ehtymattomalia" Titsxyaraatollaan. Tlexsomaarien kannalta on erxtyiaeatx muistettaya Kuopio ja Mikkc-

li, Edellxsessa saawtottxxn maksim noxn 350 ja Bikkclxssa
minimi noxn 30 teinia*

Ohjetaasta nkixnittakoon eaxiaerkiksx seuraayaa:

Spe-i kirjoxttanxit William Saxoyan,. esxtettiin ensimmaiaen kerran Suomessa lappeenrannan lyseolla. Toidaan san.oa,
/d

