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Helsingin Yliopiston Suuri juhlasali  

¤Arvoisa Herra Rehtori! 

Distinguished Guests of Honour! 

 

Pohjalaiset!¤  

En tiedä, mikä se on, onko se ikä vai mikä, joka panee vanhoja muistelemaan. Mutta näin 

Osakunnan satavuotisjuhlassa se on varmasti myös sallittua. Voimme myös aivan omalla luvalla ja 

hyvällä omallatunnolla olla juhlamielellä. 

Kun melko tarkkaan 40 vuotta sitten syksyllä 1967 matkasin fuksijunalla Oulusta Helsinkiin, silloin 

ei vielä ollut sitä Parkanon oikorataa. Neuvostovalmisteinen dieselveturi puuskutti silti matkan 

reippaassa 14 tunnissa. Jokaisella asemalla aina Haapamäelle asti junaan lappoi pohjalaisia fukseja, 

oltiinhan me sentään sitä kuuluisaa suurta ikäluokkaa. Siihen ne ylpeyden aiheet sitten loppuivatkin. 

Akateeminen arvojärjestys tuli tutuksi jo junassa: fuksin oli kiltisti annettava istumapaikkansa 

civikselle ja nostettava hänen muhkea eväsreppunsa hattuhyllylle. 

 

Surkuttelimme Ouluun jääneitä luokkatovereitamme. Joku tiesi kertoa, että Turussa, Tampereella ja 

Jyväskylässäkin on yliopisto, mutta sen nimisillä asemilla ei junasta jäänyt yksikään tosi 

pohjalainen. Helsinkiin piti päästä, maksoi mitä maksoi - ja tietysti Bottalle, olimme näet kuulleet 

kerrottavan tarunhohtoisesta Manalasta ja lauantai-illan huumasta Ostrobotnian ylioppilastansseissa. 

 

Kovin olimme maailmaa näkemättömiä ja kokemattomia sekä oppimattomia nykyfukseihin 

verrattuna. Kuin orpo allinpoika aallokossa ajauduin minäkin massan mukana yliopistolle 

osakuntiin ilmoittautumisen päivänä, vaikka osakuntaan kuuluminen ei ollut sitten 1930-luvun enää 

pakollista. Koko Fabianinkadun puoleinen aula, portaikko ja toinen kerros oli mustanaan väkeä. 

Kun pelätty ylivahtimestari Lindfors huusi kaikuvalla äänellä: "Pohjois-Pohjalainen Osakunta!", 

siihen jonoon oli päästävä. Osakunta-urani alkoi siis lupaavasti, mutta Helsingin houkutukset ja 

kiihkeä 60-luku veivät pian minutkin mukanaan ainejärjestöihin ja opiskelijapolitiikkaan.  

 

Ei Osakunta siitä minulle kuitenkaan vihaa pitänyt vaan antoi asunnon Vallilasta Rautalammintieltä 

jo toisen opintovuoden syksyllä. Vasta jälkeenpäin olen osannut ajatella, että fuksivuoteni sattui 

taitekohtaan, jossa perinteinen osakuntalaisuus tuntui menettävän merkitystään ainakin sellaisena 

yhteisönä, johon kotimaakunnan kaikki ylioppilaat poikkeuksetta liittyivät. Vastoin hätäisimpiä 

ennustuksia osakuntalaitos elpyi kuitenkin taas 1980-luvulla, ja nykyään se on olosuhteisiin nähden 

vireä ja elinvoimainen. 

 

Tätä nykyä osakunnat elävät seesteistä aikaa verrattuna niihin vuosikymmeniin, jolloin 

pohjoispohjalaiset ylioppilaat olivat innolla rakentamassa isänmaatamme sen kohtalon hetkillä. 

Tämän päivän osakunnissa kunnioitetaan perinteitä, juhlakulttuurissamme se näkyy vahvasti. 

Silloin kun osakuntalaiset eivät juhli, he toimivat erilaisissa vapaa-ajan harrastuksissa ja huolehtivat 

siitä, että opiskelun sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset olisivat mahdollisimman suotuisat, he 

pitävät yllä opiskelija-asuntoloita, tukevat opiskelijaruokailua ja kasvattavat rahastoja, jotka 

vuosittain jakavat apurahoja. 

 

http://www.valt.helsinki.fi/blogs/shentila/post-31.htm


Minulle osakunta antoi opiskeluaikojen harharetket lopullisesti anteeksi, kun minut viisi vuotta 

sitten valittiin Pohjois-Pohjalaisen osakunnan inspehtorin velvoittavaan ja kunniakkaaseen virkaan. 

Olen saanut kanssanne Ostrobotnialla toimien yhdessä elää ja kokea 1960-luvun lopulla kokematta 

jääneet osakuntavuodet uudelleen. 

 

Nykyään paljon pohjalaisia jää fuksijunasta pois väliasemilla, puhumattakaan Ouluun jääjistä ja 

sinne päin menijöistä. En ole asiasta varma, mutta uskoisin Helsinkiin asti ehtivien pohjalaisten 

fuksien tulevan osakuntiin nykyään kovin eri syistä. Yhtenä varteenotettavana syynä on kivan 

kaveripiirin houkutus. Osakunnat eivät ole enää samassa mielessä turvapaikan antajia "orvolle 

allinpojalle" kuin minun aikoinani, mutta paljon on osakuntaelämässä vahvaa ja perinteistä. 

 

Att vara medlem i nationen kan bli en livsstil under hela studietiden, eller begränsa sig bara till 

sporadiska besök på nationen. Som Finlands största och äldsta studentföreningar erbjuder 

nationerna av vårt universitet sina medlemmar olika tjänster och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vid 

sidan av allt det roliga kan man även bygga upp erfarenheter av föreningsverksamhet samt andra 

färdigheter vilka utan tvivel kommer att vara till nytta i framtiden. Osakuntatoiminnassa, niin 

arjessa kuin juhlassakin, nuoret aikuiset oppivat elämässä tuiki tärkeitä vuorovaikutustaitoja. En 

sanoisi, että osakunta on harjoittelua elämää varten, vaan se on jo elämää: toisten ihmisten 

kohtaamista, vastuun ottamista omasta itsestä, ystävistä ja opiskelutovereista. 

 

Ihmisenä eläminen ihmisiksi ihmisten kanssa. Tämän ajatuksen olen valinnut oman 

inspehtorikauteni tunnuslauseeksi. Arvoisat kuulijat, voin vakuuttaa, että olen iloinen ja onnellinen 

siitä sattumasta – siitähän tässä ajan riennossa lopulta on kyse – että voin tältä paikalta Pohjois-

Pohjalaisen osakunnan inspehtorina toivottaa arvoisan juhlayleisön tervetulleeksi osakuntamme 

satavuotisjuhlaan. 

 

It is my pleasure to wish all our foreign guests warmly welcome to our centenary festival. The 

Ostrobothnian Students’ Nation has long-standing friendship with Norrlands Nation from the 

University of Uppsala. Since October 1928 we have a cooperation agreement with Eesti Üliopilaste 

Selts from Tartu. Nowadays our partnership is very close including permanent exchange of 

scholarships holders.Our Danish partner is Studentforeningen from the University of Copenhagen. I 

also warmly welcome the delegates of our freshest partner Corporation Imeria from Latvia. 

 

Haluan tältä paikalta myös tervehtiä kaikkia osakuntamme yhteistyökumppaneita, niin Helsingin 

yliopiston ylioppilaskunnan kuin muidenkin opiskelijajärjestöjen edustajia. Toki kaikkein 

läheisimpiä meille ovat pohjalaiset sisarjärjestömme Etelä-Pohjalainen osakunta ja Vasa Nation, 

joiden kanssa rakensimme Ostrobotniaa samoihin aikoihin 1900-luvun alkuvuosina, kun osakuntaa 

jaettiin. Yhteinen kotimme vihittiin käyttöönsä 1912. 

 

Erityisen lämpimästi tervehdin pohjoispohjalaisia senioreja, joita huomaan olevan juhlayleisön 

joukossa lukuisasti. Teidän ansiostanne toteutuu osakunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä; 

sukupolvien välinen vuorovaikutus ja jatkuvuus. Itse kustakin nuoresta osakuntalaisesta kasvaa 

teidän esikuvanne mukaan uusi, aktiivinen seniori. 

 

Lopuksi haluan kiittää osakunnan yhteistyökumppaneita erityisesti kanta-alueemme maakunnista, 

Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta ja Lapista, vuosia ja vuosikymmeniä jatkuneesta yhteistyöstä. 

Erikseen kiitän taloudellisesta tuesta, jota olemme teiltä saaneet satavuotisjuhliemme eri 

tilaisuuksien järjestämiseen. 

 



Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat, Pohjois-Pohjalaisen osakunnan puolesta toivotan kaikki 

sydämellisesti tervetulleiksi osakuntamme satavuotisjuhliin.  

 


