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Transparenttia joulua

Joulu. Lapset odottavat jo lahjojaan. Jou-
lunalus on tuskallista. Toivelistoja kir-

joitellaan pukille ja viekkaimmat vesseleis-
tä aloittavat vanhempien lobbaamisen jo 
hyvissä ajoin. Mutta lopulta tilanne on aina 
sama: Kääröjen sisältö on  yllätys ja lopulta 
siihen on tyytyminen mitä annetaan.

Uusi hallintojohtaja löytyi. Hakuproses-
si saatiin vihdoin viime maanantaina yli-
opiston hallituksen sähköpostikokoukses-
sa päätökseen. Tuomo Meriläinen aloittaa 
työssään tammikuun alusta, kun yliopiston 
hallitus puolestaan tuntuu olleen joulutun-
nelmissa jo koko pitkän syksyn. Paketista 
nousi hallintojohtaja.

Koko hakijakaartin nimet hallitus 
julkisti haun päätyttyä, mutta sitten alkoi 
tuo jouluinen salailun leikki ja kuuden 
viimeisen hakijan henkilöllisyydestä vai-
ettiin. Rehtori Kalervo Väänäsen mukaan 
salaamisella suojattiin hakijoita ryvettymi-
seltä. Asian ymmärtää tässä valossa hyvin. 
Rehtoria suoraan lainaten: hakijoiden 
oikeusturvan takia ei haluta, että asiaa 
revitään auki turuilla ja toreilla. 

Torilla oltiin kuitenkin pettyneitä. 
Yliopiston henkilökunnasta kantautunei-
den viestien mukaan salaaminen koetaan 
nöyryyttävänä. Epäluottamus monistuu 
molempiin suuntiin.

Valmistelun salailu ei tietysti ole ainoas-
taan yliopiston hallituksen risti näinä päi-
vinä. Vaikuttaa, että kumileimaistuminen 
hyväksytään yhä laajemmin. Asiat tuodaan 
päättäviin elimiin valmiiksi paketoituina. 
Sama koskee hallintoasteita ylioppilaskun-
tien edustajistoista eduskuntaan.

Myös Suomen ylioppilaskuntien liitto 
valitsi hallituksensa äskettäin liittokoko-
uksessa. Tampereen yliopiston ylioppilas-
kunnan hallituksen jäsen kertoo Aviisissa 
liittokokouksen henkilövalinnoista näin:

”Ne koplataan etukäteen ja syntyy ääni-
paketti, joka on kaupan. Jos äänestät mun 
kaveria, äänestän sun kaveria.... Ehdokkail-
le eli tyrkyille pidetään haastattelut, mutta 
kompetenssi ei tule kuin ehkä kolmantena 
tai neljäntenä kriteerinä.”

Paraneeko polvi pojasta ja missä lopulta 
sitten määritellään mikä kuuluu kellekin? 
Yhteisö määrittelee lopulta avoimuutensa 
ihanteet. Se on varmaa, että avoimuuden 
puute repii avoimuutta enemmän ihmisiä 
erilleen.

Meriläiselle lämpimästi onnea ja me-
nestystä työhön. Luotettava on, että paras 
hakija valitiin. Myös hänen tavoitteenaan 
on yhtenäisen Itä-Suomen yliopiston 
luominen.

Jarkko Kumpulainen

”Yhteisö määrittelee 
lopulta avoimuutensa 
ihanteet. 
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Humoro nigra | Uljas on tullut siihen lopulliseen tulokseen, että nyt 
maailmassa on kaikki hyvin. Oikeesti. Siis ihan oikeesti. Onnellista joulua! 
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Sisällys | Oikeesti!

Eipä juuri mitään, 
ja kaikki kaikesta.Tämä on! ”Ratkaisua ongelmaan meillä ei tietenkään ole tarjota.
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PEER GUNT 10€
THE 69 EYES ACOUSTIC 12€
MACHINAE SUPREMACY (SWE) - KILL THE ROMANCE 10€
DLX OPEN STAGE - jamit, MOLOTOVIN COCKTAIL, Kuorosoturijamit
HITLANTIS TOUR 2010 5€: NAKED - FOLKE WESTSIDE - PERK
KRISTIINA BRASK 5€
AMNESAMNESTYN BILEET: PETTERI SARIOLA 5€
DIABLO 10€
DLX OPEN STAGE - Jamit, MOLOTOVIN COCKTAIL, Kuorosoturijamit
ENSIFERUM 8€
NEGATIVE - HEY HEATHER 10€
HALAVATUN PAPAT 10€
HENRY’S PUB 40v, Ikäraja 40
HENRY’S PUB 40HENRY’S PUB 40v. ikäraja 18
HENRY’S PUB 40v. Ikäraja 18
HENKAN PERINTEINEN JOULUAATTO klo 21-04
HENKAN PERINTEINEN JOULUJUHLA klo 21-04
TAPANIN YSÄRIDISCO, levyissä MC Raaka Pee
UUDEN VUODEN VASTAANOTTO klo 21-04
ANTONY PARVIAINEN TRIO www.henryspub.net

ENNAKOT:  HENKKA, LEVYKAUPPA ÄX, LUKEMA. CafeSAVOTTA ja www.tiketti.fi
HYVÄ ÄTMÖS EVERY DAY 21:00-04:00   SU-TO K-18   PE-LA K-20   KEIKAT K-18

Vertaisrahasto kerää Tampereella 
tutkimusrahoitusta vapaaehtoisilla 
lahjoituksilla. Rahoitettavana on 
tutkimus, joka ei ylitä akateemisen 
myllyn kynnystä.

4-5
Lukukausimaksut nostettin taas 
pöydälle, tällä kertaa Oulun yliopiston 
ewhtorin toimesta. Myös UEF:n aka-
teeminen rehtori arvioi, että moni asia 
puhuu maksujen puolesta.

6-7

Joensuun Elli potkaisi vaihto-opiskelijan kämpäs-
tään. Vaihtari kokee, että hänestä tehtiin mielival-
taisesti varoittava esimerkki.

8-9

Yhden asian liike laukoo Oi fm:llä totuuk-
sia ilman turhia perusteluja tai kritiikkiä. 
Omia totuuksiaan he eivät itsekään niele.

16-17

Toimittaja sai tehtäväkseen haastatella Randy 
Pauschia, mutta selvisi, että tämä on kuollut jo 
vuosia sitten. Viimeinen luento videolta ja sitä 
seurannut keskustelu unelmista sykähdyttivät.

20-21

Sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen yrittää 
saada nuoret lukemaan kirjavinkkauksella, jossa 
kaikki keinot ovat sallittuja.

24-25
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Tuomo Meriläinen on valittu Itä-Suomen 
yliopiston uudeksi hallintojohtajaksi. 
Valinta tehtiin marraskuun lopulla ja 
hän aloittaa tehtävässään näillä näkymin 
tammikuun alussa.

Meriläinen on hammaslääketieteen 
tohtori ja lisensiaatti, terveydenhuollon 
erikoishammaslääkäri sekä terveystie-
teiden maisteri. Meriläinen toimii tällä 
hetkellä Kuopion kaupungin sosiaali- ja 
terveysjohtajana. 

”Pitkä hakuprosessi on läpikäytynä ja 
olen iloinen siitä, että osaamiseeni ja joh-
tajakokemukseeni luotettiin”, Meriläinen 
kertoo.

Suurimpana tulevista haasteista Me-
riläinen kokee uuden yliopiston hallinto-
kulttuurien yhtenäistämisen. 

”Haussa on hyvä henkinen kokonai-
suus. Näen myös suurena mahdollisuute-
na olla luomassa uutta hallintokulttuuria 
ja yliopistoa.”

Suorilta käsin Meriläinen ei ole juusto-
höylään kajoamassa vaikka kokee, että ajat 
ovat kovat.

”Ajat ovat yliopistoissa niin kuin 
muuallakin kovat, eli tontti on haasteelli-
nen. Asiat on vain otettava kuitenkin yksi 
kerrallaan, eli tilanteet vaativat tarkkaa 
analysointia ennen toimintaa”, Meriläi-
nen toteaa. 

Akateemisen rehtorin Perttu Vartiai-
sen mukaan valinnassa painotettiin Meri-
läisen laaja-alaista hallintokokemusta. 

Hallintojohtajan tehtävän hakuaika 
päättyi 10. syyskuuta ja määräaikaan 

mennessä jätettiin yhteensä 38 hakemus-
ta. Loppumetreille selvisi kuusi hakijaa, 
joiden nimet hallitus päätti kuitenkin olla 
julkistamatta. Himmeillä valoilla tehty 
valinta on herättänyt närää yliopiston 
henkilökunnan keskuudessa. 

”Tällainen tiedon pimittäminen on 
monista yliopistoyhteisön jäsenistä todel-
la loukkaavaa. Erityisesti me kuopiolaiset 
olemme tottuneet täysin erilaiseen hal-
lintokulttuuriin. Varsinkin muutostilan-
teissa pitäisi prosessien läpinäkyvyyteen 
kiinnittää erityisen paljon huomiota”, 
eräs Kuopion opetushenkilökunnan jäsen 
toteaa sähköpostitse.

Rehtori näkee asian toisin.
”Emme halunneet, että hakijat ryvet-

tyvät. Toisaalta tällä suojattiin sisäisiä 
hakijoita ja takaamme tällä myös, että 
saamme jatkossakin hyviä ulkoisia haki-
joita. Yliopiston hallintojohtajan valinta 
ei ole verrattavissa kunnallisiin valintoi-
hin. Päätöksen tekee lopulta hallitus eikä 
yleisökokous”, Vartiainen toteaa. 1Uutinen

 #

Tuomo Meriläisestä hallintojohtaja
Tuomo Meriläinen on valittu Itä-Suomen yliopiston uudek-
si hallintojohtajaksi. Valinta tehtiin marraskuun lopulla ja hän 
aloittaa tehtävässään näillä näkymin tammikuun alussa.

Tuomo Meriläinen vaihtaa pian Sosiaali- ja terveyskeskuksen käytävät jälleen yliopiston kongeihin. Meriläinen on opiskellut aikoinaan Kuopion yliopistossa.

”Ajat ovat yliopistoissa niin kuin muuallakin kovat, eli tontti on haasteellinen.  - Uusi hallintojohtaja Tuomo 
Meriläinen

Oletko torkahtanut yliopistolla? Missä 
paikassa yliopistolla olisi hyvä torkahtaa?

Jani Kettunen
kemia 7. vsk.

- Joo, luennolla. Sohvilla Carelian 
toisessa kerroksessa. Olisi parempi, jos 
olisi enemmän hyviä paikkoja.

Viivi Liukkonen
erityispedagogiikka, 5. vsk.

- Olen torkahtanut luennoilla mutten 
muualla. Kauempaa aamujunilla tule-
vat nukkuvat usein Educan ainejärjes-
tötilassa, joten hyville torkkupaikoille 
olisi käyttöä. Ehkä Educan alakerrasta 
vapautuisi tilat tähän tarkoitukseen?

Kati Ruotsalainen 
käsityötiede , 1.vsk.

- En ole. Hyviä paikkoja olisi kampuk-
sen sohvat ja luentosalin pehmeät 
penkit.

Jokke Ruokolainen
tietojenkäsittely 3vsk.

- Olen nukkunut serverin kopilla ja 
lukemalla. En muista olenko nukkunut 
muualla, torkahdellut olen vähän joka 
paikassa. Serverin sohvat ovat tosi 
asialliset, suosittelen.

Sanna Sanclemente
kasvatustiede, 2.vsk.

- Olen nukkunut luennolla. Jos uni 
tulee tarpeeseen, paikalla ei ole 
väliä. Jos on oikein väsynyt, vessakin 
kelpaa.

Katariina Hemming
yhteiskuntatieteet/
sosiaalipedagogiikka 2 vsk.

- En ole. Auditorio olisi hieno, siellä 
voisi olla pehmeät penkit. Yhteis-
kunnallisesti kantaa ottavaa olisi 
nukkua vessassa, kun kerjäläisetkin 
nukkuvat yleisissä vessoissa.

Savonlinna

Kuopio

- Mari Karjalainen,  Selina Tuomaala ja 
Reeta Kankaanpää, teksti & kuvat

Nukuttaako?Gallup ” Emme voisi kuvitella eläkeläistä elämään samalla summalla 
kuin opiskelijat.

Joensuu

Tuomo Meriläinen

syntynyt 1961 
Valmistunut Kuopion yliopistosta hammas-
lääketieteen lisensiaatiksi
Työskentelee nyt Kuopion kaupungin sosi-
aali- ja terveysjohtajana
Aloittaa hallintojohtajana 1. tammikuuta

UEF:n urut | Viuhahtaako höylä tiuhemmin Joensuussa?

Vaihtoehtoista tutkimusrahoitusta

Säästöjen koetaan kohdistuneen 
Joensuuhun

Tampereen yliopiston liepeillä aloittaa vuo-
den alusta poikkeuksellinen tutkimusrahoitus 
järjestelmä kokeilu. Vertaisrahasto –niminen 
hanke pyrkii rahoittamaan yhteiskunnallista 
tutkimusta netissä tapahtuvilla vapaaehtoisil-
la lahjoituksilla.

Vertaisrahaston on ideoinut Rohkean 
Reunaan -osuuskunta, jonka taustalla ovat 
akateemikot Juha Suoranta, Tere Vaden ja 
Antti Salminen. Tarkoitus on tukea mer-
kittävien ilmiöiden tutkimusta sekä edistää 
vapaata ja autonomista tiedettä. Osallistua voi 
pienimmillään kymmenellä eurolla kuussa. 

Ajatuksena on, että tutkimusideat julkais-
taan nettisivulla ja lahjoittaja voi käydä anta-
massa äänensä anonyymisti idealle jota toivoo 
tutkittavan. Tutkimusrahoitusta haetaan ja 
jaetaan kolmesti vuodessa.

”Rahoitus on tutkimukselle, joka ei ylitä 

akateemisen myllyn kynnystä, mutta on mer-
kittävää ja ajankohtaista. Tutkijoille vertaisra-
hasto on keino saada tukea lyhyille hankkeille, 
joiden rahoitus on muuten vaikeaa. Aloittele-
ville tutkijoille se voi olla ensimmäinen porras 
tutkimuksen maailmaan ja tieteelliseen yhtei-
söön”, professori Juha Suoranta kertoo.

Suorannan mukaan tarkoitus on katsoa 
mihin järjestelmä kehittyy. Tällä hetkellä 
resurssit riittävät ainoastaan Tampereen yli-
opistossa tapahtuvaan tutkimukseen, mutta 
Suoranta kannustaa kopioimaan järjestelmää, 
jos joku kiinnostuu aiheesta. 

Lisätietoa vertaisrahaston tammikuussa 
avautuvilla nettisivuilla osoitteesta 
www.vertaisrahasto.fi  

Jarkko Kumpulainen

Joensuun opiskelijapoliittiset järjestöt ovat 
yksimielisiä siitä, että Itä-Suomen yliopistos-
sa säästöt ovat kohdistuneet eniten Joensuun 
kampukseen. Asiasta keskusteltiin Joensuun 
yleispoliittisen kerhon keskustelutilaisuudes-
sa marraskuussa.

”Säästöt ovat osuneet voimakkaimmin 
tähän mennessä Joensuuhun. Kuopio on ot-
tanut vetäjän vastuun. Savonlinna huolestut-
taa”, Joensuun Opiskelevien Sosiaalidemo-
kraattien Tommi Heino toteaa yleispoliittisen 
kerhon keskustelussa. Savonlinna on myös 
muiden osallistujien huolenaihe, koska sen 
opiskelijamäärät eivät ole suuria. Jos sääs-
tötarve jatkuu, milloin kajotaan pienimpään 
kampukseen? Jussi Airaksinen (Joensuun 
Vihreät Nuoret ja Opiskelijat) pelkää kilpailu-
tilanteen syntymistä kampuksien välille.

”Suomessa on suhteettoman laaja korkea-
kouluverkosto ja se tulee varmasti näkymään 
leikkauksina. Itä-Suomen yliopiston muodos-
taminen oli hyvä veto. Väistettiin lihakirves-
tä”, Teemu Myllärinen (Joensuun Opiskelevat 
Porvarit) sanoo. Hän näkee pääainevalikoi-
man supistamisen osana korkeakoulujen 
kehityssuuntaa.

Keskustelijat haluaisivat tietää, millä kri-
teereillä pääaineita karsitaan ja miksi. 

”Mihin sillä pyritään ja mikä sen takana 
on? Yksittäisten hakukohteiden karsimisen 

säästövaikutus ei ole selvä”, Airaksinen tote-
aa. Sen sijaan pääaineiden yhdistäminen on 
kaikkien mielestä hyväksyttävää, kun aineet 
ovat toisiaan lähellä. Opiskelijat eivät saa 
kärsiä pääaineiden yhdistämisestä.

Rahoittajien rantautuminen yliopisto-
maailmaan saa varuilleen. Heino pelkää, että 
tiedekunnat eriarvoistuvat, kun raha tulee 
ulkopuolelta. Airaksinen sen sijaan ei usko 
rahoittajien suoraan vaikuttavan tarjontaan.

”Vaikea on nähdä, että rahaa tulee silkasta 
ilosta”, Joensuun Vihreän Vasemmiston 
Antti Saarelainen napauttaa. Anssi Kekko-
sen (Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset) 
mielestä on mahdollista, että rahoittajalla on 
taka-ajatuksia.

Korkeakoulut leikkaavat ja säästävät, mut-
ta mitä kuuluu opiskelijalle?

”Korotetaan opintotuki 750 euroon ja 
sidotaan indeksiin. Sillä turvattaisiin opiske-
luun keskittyminen”, Saarelainen täräyttää. 
Indeksiin sitominen miellyttäisi myös muita 
opiskelijapoliittisia järjestöjä.

Airaksinen puolestaan haluaa opintotukea 
lähemmäksi perustuloa.

”Opiskelijat tekevät hanttihommat ja työt-
tömät istuvat kotona. Emme voisi kuvitella 
eläkeläistä elämään samalla summalla kuin 
opiskelijat.”

Kaisu Salminen

Joensuun kampuksen kulttuurikerho Kult-
tiksen anarkistisen taiteen kisa on saanut 
jatkoajan vuoden loppuun. Alkuperäinen 
kisa-aika päättyi marraskuun loppuun, mutta 

Kulttis päätti jatkaa kisa-aikaa, jotta kaikki 
halukkaat ehtisivät osallistua. Lisätietoa saa 
Kulttiksen blogista: http://kulttis.blogspot.
com/

Kulttiksen taidekilpailulle
jatkoaika
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Millä mielellä?
- Perus positiivinen.

Millainen olet?
- Riippuu päivästä. Tänään olen ollut 
tehokas, huominen on kysymys-
merkki.

Mikä sytyttää elämässä?
- Liikunta ja ystävät.

Haave?
- Tällä hetkellä valmistuminen, ehkä 
punainen tupa joskus.

Mitä seuraavaksi?
- Kahvin kautta graduseminaariin.

Onko olemassa ilmaista lou-
nasta?
- Ei, koska joku maksaa aina.

M
arraskuun kylmyydestä ja pimeydestä huolimatta, Uljas 
löysi Joensuun kampukselta positiivista lounasseuraa. 
Kirjallisuutta opiskeleva Juha Itäpää iloitsee tehokkaasta 

päivästään sillä hän on kerinnyt jo pestä pyykkiä, asentaa läm-
pömittarin ja etsiä kirjallisuutta gradua varten. Itäpää ei tunnusta 
aina olevansa yhtä tehokas mutta on tyytyväinen, koska syksyn 
opinnot ovat edenneet sopivassa tahdissa. Parhaillaan Itäpää työs-
tää graduaan, jossa hän käsittelee mm. Maija Vilkkumaan tekstejä 
albumilla Ei.

Tiedekunta: Filosofinen tiedekunta, 
pääaineena kirjallisuus
Vuosikurssi: 5. vsk.
Syntymäpaikka: Tuusula
Motto: ”Se oli jo rikki, kun mä tulin”
Harrastukset: Japanilainen 
taistelulaji bujinkan, sähly
Ruoka: Broilerpyörykät ja 
currykastike
Paikka: Ravintola Carelia Mari Karjalainen, teksti& kuva

Juha Itäpää
Banderolleja Kristalliyössä

JOENSUU 90-luvun alusta järjestetty Kristalliyön muistokulkue 
starttasi torilta torstaina 9. marraskuuta. Kynttilöitä, kalistimia sekä 
banderolleja kantava kulkue eteni Väen talolle, jossa keskusteltiin 
muukalaisvihan taustoista kaupungin valtuuston jäsenen Krista 
Mikkosen alustamana.

Jatkoon vai tippuu?

KUOPIO Viidenneksi Idols-voittajaksi yrittäviä riitti Kuopion Musiikki-
keskuksen edustalla korttelin mitalta marraskuun 19. aamuna. Napakassa 
pakkasessa odottelu vei monelta lauluäänen ennen koelauluun pääsemistä.
Idoliksi pääsemiseksi ei pelkkä ääniala riitä, vaan ohjelman kuvausryhmät 
jahtasi vuoroaan odottelevista sadoista teineistä kiinnostavimman näköiset 
haastatteluun. Jatkolauluihin päässeet saivat heiluttaa kultaista kirjekuorea, 
tippuneet poistuivat vähin äänin, tukijoukkojen lohduttelemina.

Kuvaraportteja 
turuilta pikkunälkäänEtsin
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Itä-Suomen yliopiston akateeminen reh-
tori Kalervo Väänänen ei pidä mahdotto-
mana lukukausimaksujen käyttöönottoa. 
Väänäsen mukaan aihe kaipaa kuitenkin 
valtakunnallista päätöstä ja kannanottoja 
ennen kuin mahdollisen maksun suuruut-
ta on edes aiheellista pohtia.

”Kyseessä on erittäin periaatteellinen 
linjaus valtakunnallisessa mielessä. Nyt 
on viisainta kuitenkin jatkaa nykyisellä 
mallilla”, Väänänen toteaa.

Tällä hetkellä Elinkeinoelämän 
keskusliitto tunkee voimalla hopealu-
sikkaansa maksuttoman koulutuksen 
kivijalan alle ja Väänäsen kollega Oulusta, 
jonka sana painaa rehtorien neuvos-
ton puheenjohtajuuden takia, ehdotti 
tuhannen euron lukukausimaksuja. 10 
000 euron kuukausipalkkaa nostavalle 
Lajuselle kyse on pikkurahoista.

”Ymmärrän, että nyt on paljon asi-
oita, jotka puhuvat maksujen puolesta. 
Ikäluokat pienenevät ja muun muassa se 
lisää painetta maksuihin. Jonkin aikaa 
pärjäämme vielä nykyisellä mallilla, 
mutta maksut eivät ole tulevaisuudessa 
poissuljetut”, Väänänen uskoo.

Väänänen myöntää, että lukukau-
simaksut muuttaisivat suomalaisen 
yhteiskunnan arvoja merkittävästi. Hän 
ohjaakin vastuun maksuttoman opiske-
lun tulevaisuudesta vaalien alla poliitik-
kojen käsiin. 

”Lopulta kyse on vain yliopistojen 

toiminnan rahoittamisesta ja odottai-
sin asiasta valtakunnallista poliittista 
päätöstä. Ennen kaikkea asia on kiinni 
kokonaisjärjestelystä eli otettaisiinko 
käyttöön esimerkiksi stipendijärjestelmä, 
jolla esimerkiksi vähävaraiset lahjakkaat 
opiskelijat pääsevät opiskelemaan”, 
Väänänen pohtii.

Väänänen kokee, että järjestelmän 
pitää toimia siten, että lahjakkaalla nuo-
rella yliopistoon pääsy ei saa olla rahasta 
kiinni.

”Katson asiaa yksinkertaisesti niin, et-
tei valtiolla ole varaa luopua yhdestäkään 
lahjakkaasta opiskelijasta”, Väänänen 
tarkentaa.

Eli eikö yksinkertaistettuna kyse siitä, 
että nuori ei pääse yliopistoon, jos on 
köyhä ja tyhmä, mutta siinä tapauksessa, 
että on tyhmä ja rikas, niin pääsee?

”No, tuota minä nyt en allekirjoita”, 
Väänänen sanoo. 

Rehtori uskoo lukukausimaksujen 
kuuluvan tulevaisuuteen

Rehtorien neuvoston puheenjohtaja Oulun yliopiston rehtori 
Lauri Lajunen ehdotti YLE:n Silminnäkijä ohjelmassa yliopis-
toihin tuhannen euron lukukausimaksuja. Saman neuvoston 
hallituksen jäsenenä istuva Itä-Suomen yliopiston akateemi-
nen rehtori Kalervo Väänänen ei sulje hänkään pois maksujen 
mahdollisuutta. – Jarkko Kumpulainen, teksti & Sara Remes, kuva

Lukukausimaksuhaaveet eivät uppoa edes polkemalla. Korkeakouluopintojen nopeut-
tamista pohtiva työryhmä pudotti esityksestään 1000 euron lukukausimaksun jo viime 
keväänä. Elinkeinoelämän keskusliitto on taas käynyt kaivamaan kertaalleen haudattua 
ruumista.
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” Ymmärrän, että nyt on paljon asioita, jotka puhuvat 
maksujen puolesta

Sekä vakiopalstoja että 
päivän tärkein uutinenKampus

SAVONLINNA Savonlinnassa järjestettiin 20. marraskuuta Eläköön 
opettajankoulutuslaitos- konserttitanssijaiset. Savonlinnasalin 
parketille saapui pyörähtelemään noin 150 tanssin ja okl:n ystävää. 
Tapahtuman tahdeista vastasivat Savonlinnan Orkesteri solisteina 
Johanna Rusanen ja Viivi-Maria Saarenkylä sekä tanssiorkesteri 
Combo underground.

Tanssi OKL:lle

Periferia sai näpeilleen SYL:n puheenjohtajakisassa

SYL:n liittokokous pohti keinoja pidentää työuria

Ylioppilaskuntien lii-
ton liittokokous valitsi 
marraskuun puolenvälin 
jälkeen itselleen hallituk-
sen ja puheenjohtajan. 
Puheenjohtajaksi valit-
tiin Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan Katri 
Korolainen-Virkajärvi. 
Pääkaupunkilainen pöllytti 
äänestyksessä periferian 
yliopistojen haastajan Ilari 
Nisulan Oulun yliopiston 

ylioppilaskunnasta äänin 
79-67.

Ensi vuoden hallituk-
seen valittiin lisäksi Janne 
Koskenniemi Jyväsky-
lästä, Jarno Lappalainen 
Aalto-yliopistosta, Anna 
Mäkipää Turusta, Ilari 
Nisula Oulusta, Annamai-
ja Rönkkö Tampereen 
teknillisestä yliopistosta 
ja Matti Tujula Helsingin 
yliopistosta.

Suomen ylioppilaskuntien 
liiton (SYL) liittokokous vaati 
toimia muuttuvan työelämän 
aiheuttamien ongelmien ratkai-
semiseksi. Erityisen huolis-
saan liittokokouksessa oltiin 
pätkätyöläisten työssäjaksa-
misesta. Ratkaisuksi tarjottiin 
takavuosina esiin noussutta 
lomapankkia.

Ylioppilaskuntien kannan-
oton mukaan muun muassa 
vuosiloman toistuva puuttu-
minen kuormittaa ja heikentää 
työssä jaksamista. Erityisen 
hankalaksi tilanne muodostuu 
opiskelijoille, jotka aloittavat 
pätkätyöt jo opiskeluaikana.

Liittokokouksen mukaan 
hallituksen rummuttama 

työurien pidentäminen on 
mahdollista edistämällä työ-
kulttuuria joka edistää työssä 
jaksamista, hyvinvointia ja 
luovuutta. Lisäksi hyvällä johta-
juudella  ja hyvillä työyhtei-
sötaidoilla ylioppilaskunnat 
uskovat myös suomalaisen 
elinkeinoelämän voivan vastata 
tulevaisuuden haasteisiin.

Kelan psykoterapiaan entistä helpommin Yritysten trainee-ohjelmat vastatuulessa
Kelan harkinnanvaraisena korvaama psyko-
terapia muuttuu lakisääteiseksi ensi vuoden  
alusta. Aiemmin määrärahojen niukkuus 
rajoitti uusien asiakkaiden pääsyä psykotera-

piaan, mutta nyt jo saatuun kielteiseen pää-
tökseen voi hakea muutosta. Lainmuutos 
lisää myös valinnanvapautta terapiakäyntien 
määrään, tiheyteen ja jaksotukseen.

Kelan harkinnanvaraisena korvaama psyko-
terapia muuttuu lakisääteiseksi ensi vuoden  
alusta. Aiemmin määrärahojen niukkuus 
rajoitti uusien asiakkaiden pääsyä psykotera-

piaan, mutta nyt jo saatuun kielteiseen pää-
tökseen voi hakea muutosta. Lainmuutos 
lisää myös valinnanvapautta terapiakäyntien 
määrään, tiheyteen ja jaksotukseen.
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”Jos joku olisi tullut valittamaan, niin olisimme vähentäneet häiriötä. Sekä vakiopalstoja että 
päivän tärkein uutinenKampus

Marraskuun alussa poliisi keskeytti tshek-
kiläisen vaihto-opiskelija, Lukas Behalin, 
soluasunnossa olleet juhlat ennen kello 
yhtätoista. Seuraavana aamuna Behalia odotti 
ikävä yllätys: hänelle toimittettiin kirje vuokra-
sopimuksen purkamisesta. Behal järjesti juhlat 
yhdessä kämppäkaverinsa kanssa, mutta 
tälle ei seuraamuksia tullut. Behal kokee, että 
hänet valittiin varoittavaksi esimerkiksi täysin 
mielivaltaisesti.

”Todisteena siitä, että minä pidin juhlat, 
esitettiin asuintalomme käytävässä ollut 
lappu, jossa varoitettiin juhlista. Siinä oli 
asuntomme numero ja päiväys lokakuulta 
kuukautta ennen juhlia, muttei kenenkään 
nimeä”, Behal toteaa. Kun Behal kävi Ellin 
toimistolla valittamassa asiasta,  häneen 
suhtauduttiin vihaisesti ja kehotettiin viemään 
asia oikeuteen.

Joensuun Ellin asuntotoimistonhoitaja 
Minna Häyrynen ei Ellin politiikan mukaan 

voi suoraan kommentoida kyseistä tapausta. 
Häyrynen viittaa kuitenkin huoneenvuok-
ralakiin ja toteaa, että kun häiriö on täysin 
soveliaisuuden rajojen ulkopuolella, asiaan 
voidaan puuttua.

”Kun tiedetään, kuka häiriöstä on vastuus-
sa, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin”, Häyrynen 
kertoo.

Juhlat eivät Behalin mielestä olleet erityi-
sen riehakkaat. Behal ei itse edes kommuni-
koinut paikalle saapuneiden poliisien kanssa, 
vaan sen teki hänen silloinen asuintoverinsa. 
Kuitenkin sopimus purettiin vain Behalin 
kohdalla. Joensuun Ellin asuntoa hänelle ei 
enää tapauksen jälkeen vuokrattu, mutta hän 
onneksi löysi asunnon toisaalta vaihtovuoten-
sa loppuajaksi.

”Jos joku olisi tullut valittamaan, niin oli-
simme vähentäneet häiriötä. Nyt paikalle tuli 
kuitenkin heti ensimmäiseksi poliisi”, Behal 
harmittelee.

Vaihto-opiskelija: ”Elli irtisanoi 
mielivaltaisesti”

Vaihto-opiskelijoiden ja Joensuun Ellin väliset kahnaukset ää-
nekkäiden juhlien suhteen johtivat marraskuussa opiskelijan 
vuokrasopimuksen purkamiseen. Aiemmin hän ei ole saanut mi-
tään varoituksia asuinkäyttäytymisestään. Vaihto-opiskelija pi-
tää purkamista kyseenalaisena. –  Laura Kumpuniemi, teksti & Pasi 
Huttunen, kuva

Tietojenkäsittelytieteiden vaihto-opiskelija Lukas Behalin ovelle ilmestyi syntymä-
päiväjuhlien jälkeisenä aamuna kaksi Ellin työntekijää kirjeen kanssa. Työntekijät eivät 
itsekään tienneet, mitä tuovat, vaan joutuivat lukemaan paperista, että kyseessä on häätö.

Huoneenvuokralaki

Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuk-
sen, jos vuokralainen viettää tai sallii häiritse-
vää elämää huoneistossa. Vuokralaiselle on 
annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jos-
sa mainitaan vuokrasuhteen päättymispäivä 
ja irtisanomisperuste. Ilmoituksesta käy 
myös haaste, jossa vuokrasuhde vaaditaan 
päättymään. Irtisanominen ei edellytä aiem-
pia varoituksia, jos häiriö on huomattavaa.
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ISYY:n sihteeri siirtyy SONKin johtoon
Itä-Suomen yliopiston ylioppilas-
kunnan kansainvälisten asioiden 
sihteeri Sarita Niemi siirtyy Sosiaa-
lidemokraattisten opiskelijoiden pu-
heenjohtajaksi. Hän aloittaa työnsä 
Helsingissä vuoden vaihteessa.

Niemi on liittynyt sosiaalide-
mokraatteihin vuonna 2009, joten 
eteneminen on ollut vauhdikasta.

”Tietysti olen tosi tyytyväinen, 
että luottamusta on. Mukava nähdä, 
että aktiivisuutta arvostetaan ja  
aatteenpaloni sosialidemokraattiselle 
liikkeelle on huomattu ja koetaan 
tarpeellisena liiton toiminnassa”, 

Niemi kertoo. 
Niemi luettelee yhdeksi tavoit-

teekseen politiikan takaisin tuomi-
sen opiskelijaliikkeeseen.

”Kokonaisvaltainen vaikuttami-
nen yhteiskunnallisiin asioihin ja 
politiikan tuominen takaisin opiske-
lijaliikkeeseen tulee olla keskeisessä 
asemassa liiton toiminnassa. Me 
opiskelijat emme toimi vain omalla 
hiekkalaatikollamme, vaan olemme 
ennen kaikkea aktiivinen ja keskei-
nen osa yhteiskuntaa”, muistuttaa 
Niemi.

ISYY:n työntekijöistä myös kou-

lutus- ja sosiaalipoliittinen sihteeri 
Anssi Laine siirtyy vuodenvaihteen 
jälkeen uusiin tehtäviin. Laine ei 
vielä kerro tarkemmin minne. Kou-
lutus- ja sosiaalipoliittisen sihteerin 
paikka on tällä hetkellä haussa ja 
kansainvälisten asioiden sihteerin 
tehtäviin ylioppilaskunnan hallitus 
valitsi Elisa Norvannon. 

Kansainvälisten asioiden sihtee-
rin tehtävä on nykyisin puolipäi-
väinen yliopiston leikattua oman 
osuutensa täysipäiväisen sihteerin 
toimesta.

Jarkko Kumpulainen

Istun kotona. Kasvoihin kajastaa näyttö-
päätteen kelmeä valo. Kuuluu vaimeaa 
rapinaa sormien osuessa näppäimistölle. 

Olen sosiaalisessa tyhjiössä. Olen verkkope-
dagogiikan vanki. 

Kurssien kaava on kaikissa sama. ”Terve-
tuloa opintojaksolle. Ole hyvä ja esittele itsesi 
ja kerro odotuksistasi.” Eihän meiltä tivata 
luentosalissakaan sitä, miksi me olemme siel-
lä. Yleensä se liittyy opiskelemaamme alaan ja 
sen tutkintovaatimuksiin. Tätä tosiasiaa verk-
kokurssin esittelyssä harva kehtaa myöntää. 
Siinä vaiheessa yllättävän monella on todella 
suuret odotukset ja mielenkiinto ylitsepur-
suava juuri kyseistä kurssia kohtaan.

Selaan kurssien työmääriä ja palautusaiko-
ja. Onneksi joku on jo ehtinyt päivittelemään 
niistä kertyvää valtaisaa urakkaa omassa 
esittelyssään. Kovin vaikeaa hänellä ei ilmei-
sesti pysyä aikataulussa, koska ensimmäinen 
tehtävä napsahtaa palautettuna kuukausi 
ennen määräpäivää. 

Tartun rohkeasti ensimmäiseen tehtävään. 
Katson pienestä ruudusta Kuopion yliopistos-
sa pidettyä luentoa vuodelta 2007. Äänenlaatu 
on surkea. Tätä antoisaa materiaalia minulle 

tarjoillaan 
yli kolmen 
tunnin ajan. 
Ehdin jo luul-

la, että vanhat videoluennot olivat se pahin, 
mutta erehdyin. Seuraavana herkkupalana on 
kotikutoisesti kuvattuja asiantuntijahaastat-
teluja. Haastateltava tuijottaa minua ruudulta 
suoraan silmiin vastatessaan kuvan ulkopuo-
lelta tuleviin kysymyksiin. Minua pelottaa. 
Avaan Facebookin ja kuuntelen pelkkää ääntä. 
Luen epäuskoisena tehtävänantoa. Tehtä-
vänäni on kirjoittaa puolitoista sivua annetus-
ta aiheesta. Lähteiksi on kolmen haastattelun 
lisäksi merkitty viisi kirjallisuuslähdettä. 
Suhteellisuudentaju tuntuu puuttuvan koko-
naan. Pelkästään tuolla määrällä kirjallisuutta 
pysyisi kirjoittamaan jo viiden sivun esseen.

Yksi yhteinen piirre kaikilla verkkokurs-
seilla on – vertaispalaute. Kaikki tekemi-
nen on julkista ja toisten ruodittavana. Jos 
suomalaisten palautteen vastaanottokyky on 
huono, niin olemme ehkä vielä surkeampia 
palautteen antajia. Palautteen perusteella 
pitäisi pysyä kehittämään omaa tekstiään. Nyt 
palautekeskustelut muuttuvat lähinnä tietyn 
opiskelijaryhmän avautumispalstoiksi. Tois-
ten teksteistä virheitä kaivamalla pönkitetään 
omaa egoa. On helppo sanoa asiat ikävästi, 
kun toista ei koskaan joudu kohtaamaan 
kasvotusten. Jos muuta sanottavaa ei ole, huo-
mautetaan rakenteesta tai kirjoitusvirheistä.

Onhan se mahtavaa, kun saa opiskella sil-
loin kun itselle parhaiten sopii. Lopputulok-
sena on se, että istun läppäri sylissä sohvalla 
selkä painuneena kyyryyn kuin Notre Damen 
kellonsoittajalla. En vaivaudu yliopistolle 
edes syömään. Verkko-opiskelu ei ole minua 
varten. Minä pidän ihmisistä ja kollektiivises-
ta oppimisesta. Verkkokeskustelu ei voi kos-
kaan korvata aitoa vuorovaikutusta. Antakaa 
minulle minun luentoni takaisin.

Minna Kaipainen

kirjoittaja on sosiaalipolitiikan vihainen verkko-opiskelija

Verkkopedagokiikan 
syvyyksistä huudan

Kolumni | Olipa kerran barbaari

”Antakaa minulle minun 
luentoni takaisin.

Ulkoministeriö käänsi 
kelkkansa

Palkaton harjoittelu julkisella sektorilla 
saa tuomion Suomen valtiotieteitä opis-
kelevien liiton puheenjohtaja Markus 
Siltaselta.

Aiemmin yksi pahamaineisimmista 
on ollut Ulkoministeriö, mutta huh-
tikuun alussa se myöntyi maksamaan  
työssäoloehtominimin täyttävää har-
joittelupalkkaa, eli 1052 euroa kuussa. 
Päätös tehtiin huhtikuussa, mutta sitä 
on sovellettu harjoittelijoiden rekrytoin-
tivastuuhenkilö Helena Selkäinahon 
mukaan koko vuoden ajan.

”Viime vuonna esillä olleissa harjoit-
telupaikkatarjouksissa on ollut väärää 
tietoa”, hän pahoittelee.

Vuonna 2006 kaksi kuukautta 
Ulkoministeriön tiedotusyksikössä 
palkatta harjoitellut yhteiskuntapolitii-
kan opiskelija Pyry Varjonen harmitte-
lee, että olisi mieluummin ollut kolme 
kuukautta. Taloudelliset seikat tulivat 
vastaan, kun tukea sai vain kahdeksi 

kuukaudeksi.
”Kahden kuukauden takia ei kannat-

tanut irtisanoa kämppää Joensuusta, 
joten maksoin harjoitteluajan kahta 
vuokraa”, hän kertoo.

Ulkoministeriön uusi käytäntö 
koskee nyt vain murto-osaa sen harjoit-
telijoista. Enemmistön harjoittelijoista 
rekrytoivat edustustot, jotka aloittavat 
palkan maksun vasta ensi vuonna.

”Kustannusten lisääntyminen edus-
tustoissa tarkoittaa sitä, että ne ottavat  
vähemmän harjoittelijoita. Kotimaan 
osalta on laskettu, että harjoittelijoita 
otetaan jatkossa saman verran”, Selkäin-
aho toteaa.

Paine harjoittelun rahoituksesta 
siirtyy nyt Ulkoministeriönkin osalta 
yliopistojen suuntaan. Jos harjoittelutu-
ki ei riitä palkkakustannusten katta-
miseen, maksaa UM puuttuvan osan. 
Eri yliopistoista tulevat hakemukset 
asettuvat eriarvoiseen asemaan. 

”Liittomme aloilla palkattoman 
harjoittelun teettäminen näyttää olevan 
yleistä nimenomaan julkisella sekto-
rilla, ei niinkään yksityisellä”, Siltanen 
huomauttaa.

Suunnittelija Outi Suorsa kertoo, 
että Itä-Suomen yliopistossa kotimaan 
harjoittelutuki on 1200–1400 euroa 
kuussa. Tukea myönnetään kahdelle 
kuukaudelle, mutta edellytys on, että 
työnantaja maksaa kolmannen kuukau-
den palkan.

Tampereella kaikki hallintotieteilijät 
saavat tuen pakolliseen harjoitteluunsa, 
mutta juuri missään muualla ei tukea 
riitä kaikille.

Lapin yliopistossa tuki koko harjoit-
telun ajalta on 1670 euroa. UEF tukee 
harjoittelijaa vähintään 2400 eurolla, jos 
tuen saa kahdeksi kuukaudeksi.

”Harjoittelun tukemisen käytäntöjä 
tulisi yhtenäistää. Kaikille tarvitseville 
pitäisi riittää tuki, mutta ymmärrämme 
realiteetit. Tampereen hallintotieteilijöi-
den kohdalla on onnistuttu, joten sieltä 
voisi hakea esimerkkiä”, Siltanen sanoo.

Ennen harjoittelijoiden riistossa mallia näyttänyt Ulkoministeriö maksaa nykyisin pientä har-
joittelupalkkaa kotimaan harjoittelijoille. Ensi vuonna käytäntö ulotetaan edustustoihin. – Pasi 
Huttunen, teksti & kuva
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Yhteiskuntapolitiikan opiskelija Pyry Varjonen kertoo, että harjoittelu Ulkoministeriössä on osoittautunut työllistymisen 
kannalta hyödylliseksi. Lisäksi hän kertoo sen vahvistaneen vakaumusta, että tiedotus- ja viestintä ala on hänen alansa. 
UM:n lisäksi häntä ovat työllistäneet muun muassa ylioppilaskunta, Karjalainen ja TE-keskus.

Pieni korvaus

Ulkoministeriö maksaa tänä vuon-
na ensimmäistä kertaa kotimaan 
harjoittelijalle työssäoloehtomini-
min täyttävää harjoittelupalkkaa.
Tänä vuonna harjoittelupalkka on 
1052 euroa kuussa. Jatkossa sitä 
päivitetään tarpeen mukaan, jotta 
työssäoloehto täyttyy.
Edustustot ulkomailla liittyvät 
mukaan uuteen käytäntöön ensi 
vuonna.
Ulkoministeriö työllistää vuosittain 
noin 60 harjoittelijaa kotimaahan ja 
noin 120 harjoittelijaa edustustoihin 
ulkomaille.
Lähde: Harjoittelijoiden rekrytointivastuu-

henkilö Helena Selkäinaho, UM.

Sarita on demariraketti. Eteneminen on ollut vauhdikasta.
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Valmistautuminen on tarkkaa. Aluksi 
klovnit pesevät kädet ja harjaavat ham-
paat. Sitten silitetään klovnitohtorin 
takki. Kajalit vedetään kohdalleen ja 
punainen nenä paikalleen. Hyvissä ajoin 

ennen sairaalan osastoille menoa aloitetaan virittäy-
tyminen. Suunnitellaan minne osastoille mennään ja 
mitä siellä tehdään. Klovnit raportoivat siinä missä 
kaikki muutkin, joten raporttilomakkeet esitäytetään 
ennen päivän työn alkua. 

Hiljaiset ja keskittyneet näyttelijät Dan 
Söderholm ja Annukka Blomberg muuttuvat kohta 
höpsöiksi sairaalaklovneiksi Dr Skrätschiksi ja Dr H. 
Niittyräpälöksi. Mutta vielä ei saa nauraa, vaikka on 
vaikea suhtautua pellepukuiseen mieheen, joka puhuu 
vakavista aiheista. Klovnin työ sairaalassa ei nimittäin 
ole henkisesti helppoa. Päivän aikana kohtaa hyvin 
sairaita lapsia, jotka ovat saattaneet olla osastoilla 
pitkään. Varsinkin syöpä- ja neurologisilla osastoilla
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Kärsivien 
klovni

Klovnin työ sairaalassa on henkisesti rank-
kaa. Lahjoitusvaroin pyöritettävä toiminta 
ei ole pelkkää pelleilyä, vaan vaatii ammat-
titaitoa. - Pasi Ahtiainen, teksti & kuvat
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potilaat viettävät pitkiä aikoja.
Söderholmilla on oma tapansa purkaa 

päivän aikana kerätty henkinen lasti.
- Työpäivän jälkeen ei välttämättä heti halua 

tavata muita ihmisiä. Menen usein kierrokselta 
tullessani tiettyyn kahvilaan ja istun hiljaa 
itsekseni riittävän kauan.

- Työnohjausta meillä ei ole, vaikka ehkä 
pitäisi.

Viisivuotiasta Juho Hyväristä klovnit kiin-
nostivat, vaikka nuori herra ei kaikkiin niiden 

juttuihin lähtenytkään mukaan.
Dr Skrätsch yritti suostutella mukaan taika-
temppuun, mutta Juho kertoi mieluummin 
ylpeänä isän uudesta Passatista. Se kuulemma 
kulkee tosi lujaa ja on paljon parempi kuin 
entinen. Klovnit tietenkin kuuntelivat tarkasti 
asian loppuun.
Lasten kanssa jutut lähtevät helposti omiin 
taajuuksiin. Klovnit narraavat ovelasti epäile-
vänkin lapsen juttuun mukaan taikatempuilla, 
saippuakuplilla, laululla tai vaikka taikavoimien 
mittauksella. Pitää vaan osata vetää oikeasta 
narusta.

- Teini-ikäiset pojat on ehkä hankalimpia, 
mutta kyllä nekin saa nauramaan, Söderholm 
tietää.
Mitään käsikirjoitusta ei ole, vaan klovneilu 
on improvisaatiota. Hauskimmat tilanteet 

syntyvät, kun pienistä asioista paisuu potilaiden 
ja henkilökunnan yhteinen esiintyminen, johon 
kaikki saavat osallistua.
Lapsista on hauskaa käskyttää klovneja. Lapset 
ovat sairaalassa yleensä hoitotoimenpiteiden 
passiivisia kohteita, jotka voivat vaikuttaa hyvin 
vähän siihen mitä heille tehdään.
Klovneilun juju onkin asioiden päälleen kääntä-
minen. Hankalista tilanteista tehdään hauskoja, 
surullisista iloisia, tai ainakin siedettäviä.

Kun Dr Skrätsch ja Dr H. Niittyräpälö tulevat 
potilaiden huoneisiin, he kertovat 
käyneensä yliyliyliyliopistoa. Sai-
raalan virallisuus unohtuu lapsilta 
hetkeksi. Naurettavat klovnit 
antavat ilmaa ja iloa pienille 
potilaille muuten niin vakavassa 
ympäristössä.

- Lapset ovat meille aina terveitä. Se on työn 
lähtökohta, Söderholm ja Blomberg selittävät.
Vaikka lapsi olisi kuinka kipeä, niin klovneille 
hän on terve ja normaali lapsi siinä missä 
muutkin. Lapsille ei voivotella, eikä keskitytä 
sairauteen.
Sairaanhoito kuuluu lääkäreille ja hoitajille, ja 
tämä raja on oltava selvä. Klovnit viihdyttävät 
ja hauskuuttavat, ja ovat poissa tieltä potilaiden 
saadessa hoitoa.

Joissakin tilanteissa klovneista voi tosin olla 
hyötyä myös hoitotoimenpiteissä. Esimerkiksi 
kun lapsille annetaan pistoksia, niin klovneja 
voitaisiin käyttää hämäämään huomio pois 
kivusta. Söderholmin ja Blombergin mielestä 
henkilökunta voisi käyttää heitä enemmänkin 
tällaisissa tilanteissa.

Eikö sairaaloissa voisi toimia päivystävä 

klovni, joka istuisi pellenpuvussa omassa 
kopissaan valmiina hauskuuttamaan? Ajatus 
on klovneista itsestäänkin huvittava. Mutta 
miksipä ei? Suuressa keskussairaalassa riittäisi 
hommaa kokopäiväiselle klovneilulle ja hänet 
tilattaisiin osastolle tarpeen vaatiessa. Ongelma 
vaan on, että päivystäviä klovneja 
pitäisi olla kaksi, koska he työsken-
televät pareina.

- Yhdessä voi viedä vitsejä 
eteenpäin ja saada vetoapua 
toiselta. Klovnien välille syntyy 
dynamiikkaa, Blomberg kertoo. Ruotsissa 
sairaalaklovnit kuulemma työskentelevät yksin, 
mutta Suomeen ei tällaista mallia haluta.

- Yksin työ olisi raskasta. Kun tapaa sairaita 
lapsia, niin saattaa alkaa itkettää, Blomberg 
jatkaa. Toinen klovni voi myös tarkkailla tilan-
netta. Huumorin rajojen löytäminen on tärkeää 
ja yhdessä on helpompi hahmottaa tilannetta.

- Koulutuksessa neuvottiin mistä asioista ei 
kannata puhua. Tietysti uskonnollisesti herkät 
asiat ja alapääjutut. Eikä haluta muistuttaa 
sairaalaan johtaneista traumaattisista tapahtu-
mista, klovnit linjaavat.

Sairaalaklovnit ovat viihdyttäjiä, monet am-
mattinäyttelijöitä. Mukana on myös esiintyviä 
artisteja, muusikoita ja sirkustaiteilijoita.

- Sairaalaklovnit menevät tiukan syynin läpi. 
Klovneiksi haetaan pääsykokeilla ja yhdistys 
järjestää intensiivisen koulutuksen, kertoo 
Virpi Rautsiala, alias Dr. Hellevi Hulina, joka on 
toiminnassa mukana Kuopiossa.

Konsepti on tullut Amerikasta ja Suomessa 
sairaalaklovnit ovat toimineet kymmenen 
vuotta. Noin kolmekymmentä klovnia kiertää 

Oulua vaille kaikissa yliopistollisissa sairaalois-
sa.

Sairaalaklovnit vastustavat ajatusta pellei-
lystä. Pellet tekevät sirkusesityksiä, ja se on aivan 
erilaista kuin sairaalaklovneria.

- Tämä ei ole sattumanvaraista pelleilyä, 

vaan varsinkin sairaalassa vuorovaikutustaitoja 
ja tilannetajua vaativaa hommaa, Rautsiala 
sanoo.

Klovnit eivät tee julkisia esityksiä, vaan pie-
nimuotoisia, iloa tuottavia kohtaamisia lasten 
kanssa. Toki lasten vanhemmat usein auttavat 
tilanteissa ja heidän kanssaan väännetään 
huumoria yhdessä. Klovneilu on keikkatyötä, 
jota tehdään resurssien mukaan. Kuopion yli-
opistollisessa sairaalassa klovnit käyvät kerran 
viikossa.

Sairaalaklovnit ry:n toiminta oli vaa-
kalaudalla viime keväänä. Yhdistys toimii 
lahjoitusten varassa ja siksi jatkuvuus on aina 
uhattuna. Lahjoituksia kuitenkin tuli riittävästi. 
Esimerkiksi Ultra Bran musiikkia esittävältä 
Hei, kuule Suomi -hyväntekeväisyyskiertueelta 
saaduilla tuloilla Lääkäriliitto tuki Sairaalaklov-
nien toimintaa. Rautsiala toivoisi toimintaan 
vakautta ja jatkuvuutta, mutta toiminnan 
halutaan pysyvän yhdistyksen arvojen ja laadun 
mukaisina ja sairaaloille maksuttomana, jotta 
eturistiriitoja hoidon ja klovnerian välillä ei 
missään tilanteessa synny.
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”Hauskimmat tilanteet syntyvät, kun pie-
nistä asioista paisuu potilaiden ja henki-
lökunnan yhteinen esiintyminen, johon 
kaikki saavat osallistua.

”Tämä ei ole sattumanvaraista pelleilyä, 
vaan varsinkin sairaalassa vuorovaikutus-
taitoja ja tilannetajua vaativaa hommaa
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Opettajan-
koulutus 
valvonnassa
Vapaan koulutuksen tuki-

säätiö (VKTS) perustettiin 
torjumaan vasemmisto-
laista koulutuspolitiikkaa 
1970-luvulla. Elinkeino-

elämän rahoittama organisaatio jatkoi 
toimintaansa vielä 80-luvulla vasemmis-
toaallon mentyä. Silloin oli mahdollisuus 
edistää taustaryhmien koulutuspoliitti-
sia tavoitteita. Säätiön sisäisten ryhmien 
toimintaa vetivät johtavat virkamiehet 
Opetusministeriöstä, Ammattikasvatus-
hallituksesta ja Kouluhallituksesta.

Kyseessä oli salaseura sanan varsinaisessa 
merkityksessä, sillä säätiön toiminnasta ei 
puhuttu ulkopuolisille, eivätkä sen sisällä toi-
mineet ryhmät tienneet toistensa tekemisiä. 
Säätiö otti tavoitteekseen haitallisen koulu-
demokratian poistamisen ja ajankohtaisten 
tietojen opettamisen tulosvastuullisesti. Tämä 
tarkoitti, että yhteiskuntaoppia ja kansalais-
kasvatusta ajettiin hiljalleen alas. 

Säätiö vaikutti suoraan muun muassa 
nimityspolitiikkaan, asioiden valmisteluun 
hallinnossa ja pyrki luomaan poliittisia yhteyk-
siä. Kaikki tämä oli mahdollista laajan tieduste-
luverkon ansiosta ja koska säätiön toiminnasta 
ei julkisuudessa puhuttu, virkamiehet ja 
poliitikot uskalsivat siihen liittyä ilman pelkoa 

paljastumisesta. 
Koska säätiöllä oli ihmisiä monessa 

paikassa, tiedettiin opetushallinnossa suun-
niteltavista ja meneillään olevista hankkeista 
sen verran ajoissa jotta niihin pystyttiin 
reagoimaan. Erityistä huolta kannettiin 
opettajankoulutuksesta. Säätiö alkoi vuonna 
1975 tehdä listaa jossa luokiteltiin opetushal-
linnon ja opettajankoulutuksen henkilöstön 
poliittista sitoutuneisuutta, suuntautumista ja 
aktiivisuutta. Luokittelun ansiosta sopimaton 
aines voitiin kammeta pois ja säätiön tukemia 
henkilöitä voitiin pätevöittää ja sitä kautta 
sijoittaa tärkeisiin tehtäviin.

Säätiössä pelättiin, että kasvatustieteiden 
sisällöt ja tiedepohja muuttuisivat vasem-
mistoa suosiviksi. Sosialististen virikkeiden 
vaikutusta kammottiin eritoten alkuvaiheen 
opiskelijoiden kohdalla, niiden, jotka olivat 
alttiimpia vääränlaisille vaikutteille. Sikäli sää-
tiön tavoitteet toteutuivat, että vuosituhannen 
lopun koululait vähensivät osallistujademo-
kratiaa ja siirryttiin tulosjohtamiseen. 

Sakari Suutarinen, joka työskentelee lehtorina 
Jyväskylän normaalikoulussa, on tutkinut 
aihetta. Mitä säätiön vasemmistoa vastaan 
suunnatut toimet meille opettivat? Olivatko 
seuraukset toimien arvoisia?

”Äärimmilleen ajateltuna säätiön toimet 
eivät olleet pelkästään vasemmiston vastaisia 
vaan myös valtion vastaisia, offensiivi demo-
kratiaa vastaan ja etenkin kouluneuvostojen 
alasajo”, Suutarinen arvioi.

”Pitäisikö Supoon saada demokratia-
turvaosasto, joka pystyisi tarkkailemaan ja 
opastamaan virkamiehiä ja poliitikkoja tyy-
tymään toimimaan demokratian puitteissa”, 
Suutarinen pohtii.

”Kai vasemmiston oma tiedustelutoiminta 
tökki pahasti, kun säätiön toiminnasta ei saatu 
mitään kunnon lööppiä julkisuuteen vaikka 
arvailuja oli.”

Suutarinen ei osaa sanoa, esiintyykö vas-
taavaa aatteellista valvontaa vielä tänä päivänä.

”Tähän haluaisinkin vastauksen. Nuk-
kuisin paremmin yöni, kun joku tutkija tai 
journalisti vakuuttaisi minut siitä, ettei näitä 
ole muilla hallinnonaloilla.”

Jos joku porukka on ollut jäsenkirjan vankina, niin toimittajat. Martti Valkonen 
kutsuu Journalismin salat -kirjassaan Toimittajaliiton jäsenkuntaa ja sen ide-
ologista lähipiiriä ”toveriverkoksi”. Hän korostaa, että niin kauan kuin verkostot 
keskittyvät lintuharrastukseen tai pitsinnypläykseen, ei niistä ole harmia. Mutta 
kun ne pyrkivät valtaan omaksi edukseen ja muiden kustannuksella, on arvomaa-
ilma tutkittava. Tietynlaista valvontaa löytyy alalta kuin alalta. Sen ei tarvitse olla 
poliittisten kantojen pilkuntarkkaa selvittämistä, mutta ei myöskään täydellistä 
välinpitämättömyyttä kun politiikka tulee puheeksi.

Lähteet: Sakari Suutarisen haastattelun ohella hänen artikkelinsa ”Vapaan koulutuksen tukisäätiö – 

koulukasvatuksen, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen näkymätön vaikuttaja 1973–1991” Kasvatus & 

aika -lehden numerossa 2/2008.

Alaan Katsomatta

Salainen säätiö pyrki estämään vasemmistolaisen vallankumouksen koululaitoksessa. Opettajien poliittisesta suuntautumisesta pi-
dettiin listaa ja henkilövalintoihin vaikutettiin. - Jussi Turunen, teksti & Matti Sevenius, kuvitus

Kommentti | 



Kovia totuuksia kritiikistä ja liioista perusteluista riisuttuna. Yhden asian liike diilaa puhtaita ajatuksia leikkaamattomana. 
Sarkastisen performanssin luojat eivät sotkeudu omiin aineisiinsa. – Pasi Huttunen, teksti & Petteri Tikkanen, kuvitus

Ajatusdiilerit
Totuus on kova huume. Eheä ja 

yksiselitteinen maailmankuva 
tuo euforian, jonka korkeuk-
sissa voi paiskata suvaitsevai-
suuden romukoppaan. Jos 

totuuteen tulee särö, ovat vieroitusoireet 
hirvittävät. Silloin julistetaan ristiretki tai 
jihad, heitetään polttopullo ylioppilaskun-
taan, hyökätään savupommien ja kyynelkaa-
sun kanssa Pride-kulkueeseen tai paiskataan 
poliisia tiiliskivellä.

Yhden asian liike Oi fm:llä tarjoilee viikoit-
taisen totuuden valitusta aiheesta. Ohjelma 
kuvaa itseään vastaiskuksi fragmentoituneel-
le postmodernille ajattelulle. Yksinkertaiseksi 
totuudeksi asioista.

Ohjelman vetäjät Olli Kaarakka ja Jaakko 
Rintamäki ovat ehtoja diilereitä siinäkin 
mielessä, että omaa kamaansa he eivät käytä. 
Kun kuuntelee heidän ohjelmaansa vaikka 
yliopistoreformista, tulee pian selväksi, että 
kyseessä on hyvin sarkastisesti värittynyt 
yhteiskunnallinen performanssi. Kaara-
kan tekemä ja ohjelmassa esittämä laulu 

”Humboltdista apulantaa” matkaa juontajien 
puhumasta totuudesta spektrin toiseen 
ääripäähän. Juontajat tyrmäävät kappaleen 
lähetyksessä armotta.

”Kyseessä on radio-ohjelma yhdestä asi-
asta. Tarkoitus on peilata tätä tilannetta, jossa 
kaikki on perusteltavissa totuudeksi. Kun kaik-
ki voi olla yhtä aikaa totta, niin samalla mikään 
ei ole. Mistään ei voida päästä kompromissiin, 
eikä mikään edisty”, Rintamäki kuvailee.

Yhtä totuutta Rintamäki ja Kaarakka tarjoavat 
myös lehteen. Mennessäni haastattelemaan 
heitä, ovat he jo kirjoittaneet valmiiksi jutun, 
jonka voisin julkaista. Tämä ei ole se juttu.

”Haemme helppoja dikotomioita, 
joissa on olemassa vahvat kannat puolesta ja 
vastaan. Sitten otamme toisen kannoista ja 
argumentoimme sen puolesta esittämättä 
kritiikkiä”, Olli Kaarakka jatkaa.

”Se nostaa erilaiset arvohorisontit näky-
viin. Kun keskustelee vaikka maahanmuut-
tokriitikon kanssa, niin hän lähtee liikkeelle 
aivan eri premisseistä kuin vihervasemmis-

tolainen tyyppi. Jos maahanmuuttokriitikon 
premisseihin lähtee mukaan, ei keskustelua 
voi voittaa. Toisen maaliin ei voi mennä kes-
kustelemaan, koska siellä häviää aina.”

”Kun näitä yksiä totuuksia annetaan 
syntyä, niin samalla ne mediaseksikkäinä 
valloittavat yhteiskunnallisen keskustelun. Ää-
ripäiden keskellä olevat asiat jäävät kuolleeksi 
sektoriksi. Ratkaisua ongelmaan meillä ei 
tietenkään ole tarjota”, Rintamäki kiteyttää.

Tasapuolisuuden nimissä oikeistofasis-
tisena aloittanut ohjelma vaihtoi hiljattain 
paradigmansa toiseen ääripäähän.

”Olemme nykyään vihervasemmistolaisia. 
Molemmista ääripäistä löytyy yhtä järjettömiä 
ajatuksia”, Kaarakka ilmoittaa.

Lähetyksissään Kaarakka ja Rintamäki 
ovat julistaneet, että jumala on ehdottomasti 
olemassa ja perustuu puhtaasti Raamattuun. 
He ovat todennet, että ydinvoima on ainoa 
energiapoliittinen keino. Naisten oikeudet he 
veivät eläinten oikeuksien tasolle, eikä eläimil-
lä heidän totuudessaan ole oikeuksia.

”Olemme miettineet, mitä sattumalta 
radiokanavalle kääntänyt on ajatellut, kun 
olemme esittäneet rasistisia ja homovihamie-
lisiä kommentteja. Toisaalta saa olla aika tollo, 
jos ei tajua ironiaa.”, miehet miettivät.

Sarkastinen sävy on niin läpäisevä, että YAL on 
saanut sanoa mitä haluaa. Sensuurin peikko, 
eli tässä tapauksessa Oi fm:n tuottaja Tuomas 
Partanen on iskenyt vain kerran.

”Meillä piti olla kolumni Oi fm-kanavan uu-
dessa lehdessä, Eetterissä, mutta se hyllytettiin. 
Se olisi kuulemma karkottanut mainostajia. 
Lukijat eivät ilmeisesti pidä siitä, että heitä kutsu-
taan runkkariksi lehdessä”, Kaarakka kertoo.

Designhuume YAL on koukuttanut niin 
vastustajia kuin kannattajiakin. Esimerkiksi 
feministit ovat nähneet naisvihaisen kommen-
toinnin läpi ja arvostaneet sarkasmia. Feminis-

mikriittiset ovat kuulleet lähetyksessä oman 
totuutensa ja tykänneet suorasta puheesta. 
Ohjelman konsepti ei välttämättä kuole, vaikka 
radio-ohjelmasarja päätetään 15 jakson virstan-
pylvääseen joulunalusviikoilla.

”Meillä on YAL-logokin; muunnelma Youth 
Against Drugs –logosta. Meidän logossamme 
huumeruisku on ehjä”, Rintamäki hymähtää.

Juontajapari suunnittelee lähetyksissä 
esitetyistä totuuksista kirjaa, jossa julistettaisiin 
totuutta vuorollaan molemmista paradigmois-
ta käsin. Epilogissa konseptia avattaisiin. Myös 
levy on mahdollisuuksien rajoissa, sillä ohjel-
massa esitetty musiikki on omaa tuotantoa. 
Monen kappaleen takaa löytyy Olli Kaarakka 
yksin tai hänen orkesterinsa Superverto Necro-
Phil-Harmonics.

”Levy ilmestyy, kunhan tuottajamme 
Necro-Phil Collins ehtii sen tuottamaan”, 
Kaarakka hahmottelee.

”Ei kai tässä. Lue tuo, niin tulee hyvä juttu”, 
diilerit vielä toteavat lähettämästään jutusta, 
kun sanon, etten julkaise sitä sellaisenaan. 
Ensimmäinen tarjotaan ilmaiseksi, kuten 
tapana on.

Totuus asioista

Jumala: Nuorempana join, kiroilin, tupakoin, 
hyväksikäytin lapsia, varastelin, murhasin 
ja kastelin petini. Paransin tapani kun tulin 
uskoon. Jumala on olemassa.
Yliopistoreformi: Korkeakoulujärjestelmä 
täysin elinkeinoelämän valjaisiin. Ainoastaan 
siten varmistetaan hyvinvointi.
Naiset: Oikeudet pitää jakaa ansioiden mu-
kaan. Nainen on huono mies. Viisaus alkaa 
tosiasioiden tunnustamisesta.
Vihreys: Luonnossa on vielä tilaa. Ekologi-
nen ajattelu on uhka ihmisyydelle. 

Lähde: Yhden asian liike, Oi fm

”Meillä on YAL-logokin; muunnelma Youth Against Drugs -logosta. 
Meidän logossamme huumeruisku on ehjä”

Jaakko

Olli
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Innovaatio-sanan löysä käyttö on vienyt siltä arvoa, mutta Oi fm:n uuden lehden 
Eetterin kohdalla sana vihdoin merkitsee. Eetteri on taskukokoinen lehti, joka ensi 
vilkaisulla vaikuttaa Oi fm:n esitteeltä. Mutta sisältä löytyy ilmoitusten ja ohjelma-
puffien lisäksi journalistista sisältöä.
Joseph Schumpeter määritteli innovaation muun muassa seuraavasti: Uusi tuo-
tantotapa tai -menetelmä, joka voi olla myös uusi tapa kaupallistaa hyödyke.  
Eetteri kaupallistaa entistä tehokkaammin Oi fm:n tärkeimmän voimavaran, 
kahvipalkalla radio-ohjelmia tuottavat, ilmoitustulojen synnyttämisen ja kanavan 
näkyvyyden parantamiseen. 
Kun projektirahoitus loppuu vuoden vaihteessa, voivat Eetterin kaltaiset toimen-
piteet olla se pelastusrengas, joka pitää radiokanavan hengissä. Toivottavasti.

Pelastava Eetteri

Kainalo | Uusi taskulehti



UEF haluaa kivuta maail-
man parhaiden joukkoon, 
mutta se ei onnistu, jos yli-
työllistetyillä ja stressaan-
tuneilla yliopistolaisilla 

on paha olla. Eduskunnassa on parem-
min. Työhuoneissa on sohvat ja uudet 
torkkupeitot, jotka kuopiolaisen kansan-
edustajan Matti Rossin (kesk.) mukaan 
ovat Museoviraston vaatimuksesta vieläpä 
sisustukseen sopivat. Mieltä lepuutta-
vaa estetiikkaakaan ei ole ylenkatsottu. 
Ihailtavaa. 

Lyhyet päiväunet työn tai opiskelun 
lomassa parantavat muistia ja suoritusky-
kyä. Professori Mikko Härmä Työterveys-
laitokselta korjaa myös harhaluulon, että 
torkut vaikeuttaisivat nukahtamista illalla. 
Asia on päinvastoin. Savon Sanomien sivulla 
hän suosittelee ottamaan torkut kesken 
työpäivän. Mutta missä? Mistä löytää 
kaikille yliopistolaisille avoin, rauhallinen 
ja miellyttävä lepopaikka? Kiertelimme 
Joensuun kampuksella etsimässä paikkaa, 
jossa väsynyt tutkija tai opiskelija voisi levä-
tä. Torkkupeittoa ei ollut, koska pyynnöstä 
huolimatta itäsuomalaiset kansanedustajat 
eivät lainanneet niitä edes lyhyttä testiä 
varten. Ovat kuulemma eduskunnan omai-
suutta, eivät edustajien.

Aloitimme kierroksen rehtoraatin 

aulasta Auroran kolmannesta kerroksesta. 
Ja kyllä, sohva on loistava päivätorkkuja 
ajatellen. Pitkäkin ihminen mahtuu siinä 
oikaisemaan itsensä mukavaan asentoon. 
Mutta rehtorin sihteeri Tarja Ryhänen 
tyrmää haaveet päiväunista.

”Ei, tämä on edustustila”, on tiukka vas-
taus kysymykseen, saako väsynyt yliopisto-
lainen ottaa torkut sohvalla.

YTHS:n odotustilassa on potentiaalia. 
Vastaava hoitaja Arja Makkonen kertoo, 
että on siinä välillä nokosia otettukin. 
YTHS:llä on lepohuonekin, mutta se on 
varattu sairaille ja huonovointisille.

”Ei me olla edes työntekijöille osattu 
lepotilaa vaatia”, Makkonen toteaa hiukan 
haikeana.

Kuvaajana toimiva Juhana Venäläinen 
kertoo, että hänen sivaripaikassaan Karjalan 
tutkimuslaitoksella on lepohuone, mutta 
sinne pääsee vain avaimella. Siitä on siis apu 
vain harvoille. Vastaava huone löytyy myös 
Metsäntutkimuslaitokselta. Kumpikin 
huone on YTHS:n tapaan pääasiassa huo-
novointisille. Metlalla jututetut työntekijät 
alkavat haaveilla makuupaikasta myös 
taukotilaan.

Hiljainen huone Educalla pettää odo-
tukset; vain pöytä, tuoleja ja kovaa lattiaa. 
Sama kerros paljastaa lupaavan joukon 
soittohuoneita, joista testaamassamme oli 

pianon lisäksi mukava sohva. Jos vierei-
seen huoneeseen sattuu edes kohtalainen 
soittaja, voisi siellä torkahtaa pelastavan 
puolituntisen.

Selkeitä huteja ovat maakunta-arkisto ja 
teologien kappeli. Molemmat ovat hiljai-
sia, mutta makuupaikkaa ei ole. Kappelin 
kylmyydestä oli vieläpä varoituslappu. 
Lämmönvaihdin odotti korjaajaa.

Kirjaston ryhmätyötiloista sain vinkkejä, 
mutta niissä on vain pöytiä ja tuoleja. Sitä 
paitsi ne olivat kaikki varattuja. Carelialta löy-

tyi silti paikka. Toisen kerroksen aula on usein 
hiljainen paikka ja penkit ovat kelvollisia.

Tutkiminen, eli ajatteleminen vaatii 
lepoa, mutta yliopistolta on vaikea löytää sille 
paikkaa. Ehkä tässä taloustilanteessa ei ole 
varaa hankkia torkkupeittoja kaikille, mutta 
riittävän makuupaikkamäärän varmista-
minen kuuluisi yliopiston ydintehtävään. 
Härmä painottaa, että unettomalla on puolta 
suurempi riski päätyä pitkälle sairaslomalle 
tai varhaiseläkkeelle. Ja kuinka sitten käy 
kansantalouden?

Lähetimme sähköpostikyselyn kaikille itäsuomalaisille kansanedustajille muodos-
taaksemme yleiskäsityksen näkemyksistä torkkupeittoihin, työhyvinvointiin sekä 
yliopistouudistukseen.

Se epäonnistui. Vastaanottokuittauksista päätellen 22 edustajasta 12 avasi viestin. 
Esa Lahtelalta (sd.) tuli kuittaus, jonka mukaan viesti poistettiin lukematta. Markku 
Rossi (kesk.), Erkki Virtanen (vas.) ja Heli Järvinen (vihr.) vastasivat, mutta kaikkiin ky-
symyksiin vain Virtanen. Rossi vastasi, että on huolestunut ajanpuutteesta yliopistolla.

Järvinen olisi vastannut puhelimitse. Soittokierrokseen ei ollut aikaa, joten pyysim-
me vielä sähköpostivastauksia. Siihen hän ei enää vastannut.

Virtanen tuohtui, koska kysyimme vääristä asioista. Hän allekirjoitti väitteen, että 
unet työaikana lisäävät tehokkuutta, totesi yliopistouudistuksen rakentuneen väärälle 
pohjalle, ja pahoitteli, että kiinnostumme siitä vasta nyt, kun on liian myöhäistä.

Älä kysy torkkupeitoista

3.

2.

Hiljainen
Meluisa

Miellyttävä

1.

8.

7.

4.

5.6.
Epämukava

”Ei, tämä on edustustila.
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Kainalo | Turha ruinata

Lepopaikat ovat yliopistolla lukkojen takana tai rahvaalta kiellettyjä, kuten rehtoraatin sohva. Kuljeskelu Joensuun kampuk-
sella ei tuottanut montaa lupausta päiväunista. – Pasi Huttunen, teksti & Juhana Venäläinen, kuvat

Missä täällä 
voi nukkua?



Kuolleen miehen 
unelmat
Kuinka käykään, kun toimittaja lähetetään haastattelemaan miestä, joka onkin kuollut kaksi vuotta sitten. Neuvokas ja pon-
teva reportteri pohtii aluksi spiritismin mahdollisuutta, mutta tyytyy lopulta katsomaan Youtube-videon ja keskustelemaan 
aiheesta poikkitieteellisesti. - Ilmari Kavén, teksti & kuvitus

”Siis oliko tää joku vitsi? Vai ootko sä 
tosissas”, kysyy Mikael Taylor minulta 
puhelimessa. Olen ällikällä lyötynä täysin 
sanattomana, kun Mikael jatkaa, ”siis Ran-
dy Pausch on kuollut!” Yritykseni päästä 
haastattelemaan häntä törmäsivät juuri 

melkoiseen muuriin.
Samalla selviää, että tarkoitus on katsoa Randy 

Pauschin nettikuuluisuuteen noussut ”Viimeinen 
luento”, ja keskustella sen herättämistä ajatuksista. 
Pausch oli tietotekniikan professori, joka sai tietää 
kuolevansa syöpään. Tätä seikkaa tietämätön taho oli 
pyytänyt hänet luennoimaan ja loppu onkin historiaa, 
viimeinen luento syntyi. Paljon luennoinut Pausch 
halusi pitää viimeiseksi jäävän luentonsa lapsuu-
denunelmista ja niiden tavoittelemisesta. Sittemmin 
luennon pohjalta tehdystä kirjasta on tullut bestseller 
ja nettivideot ovat saavuttaneet valtaisan suosion. 

Astun sisään luentosaliin ja vieraanvaraisuus ottaa 
minut otteeseensa. Otan ensimmäistä kertaa osaa 
poikkitieteelliseen symposiumiin vaikka monta ker-
taa on ollut tarkoitus tulla. Isäntänä toimiva Mikael 
osaa saada kaikki tuntemaan itsensä tervetulleeksi 
ja tilaisuus on juuri mukavasti formaalin ja arkisen 
välimaastossa. On leipää, kahvia ja kakkua, mahtavaa.

Sisään valuu hiljakseen hyvin sekalainen parin-
kolmenkymmenen hengen porukka, joka koostuu 
puolittain vaihto-oppilaista. Meininki on kerta 
kaikkiaan poikkitieteellinen, hitto, täällähän puhu-
taan ihmiselle. Kaikki alkaa uhkaavasti: ”tutustukaa 
kolmeen teille aiemmin tuntemattomaan ihmiseen!” 
Mitä ne oikein meinaa, vai vielä pitäisi tuntematto-
mille puhua, sehän on vaarallista, siitähän saattaa 
vaikka seurata jotain!

Heittäydyn kuitenkin rohkeasti mukaan ja päädyn 
tervehtimään useampaa ihmistä. Meidät jaetaan 
ryhmiin ja pyydetään pohtimaan unelmien merkitys-
tä ihmiselle, ennen kuin katsomme Randyn luennon. 
Kuten kunnon toimittaja, puhun itse suurimman 
osan meille varatusta ajasta. 

Siirrymme katsomaan luentoa, ja kas, sen sisältö 
on hyvinkin tuttu. Kannattaa olla rehellinen, sin-
nikkyys palkitaan ja hyvät ystävät ovat kultaakin 
kalliimpia. Huolimatta siitä, että Randy on erinomai-
nen esiintyjä, on sanoma hyvinkin tuttu: mitä on hyvä 
elämä? Eikä vastaus tunnu olevan niin kaukana siitä 
yleisestä – hyväksi todetusta. Suosittelen tutustu-
maan joko itse luentoon tai nykyisellään populaariin 
buddhalaisuuteen, mikäli luennon sisältöön tahtoo 
tutustua tarkemmin. Myös omasta perinteestämme, 
tästä kotoisesta kristillisyydestä, löytyy toki kaikki 
nuo ajatukset, uskokaa vaan, jos ette: lukekaa Filoka-
liaa. Mutta taitaa olla kristinusko niin huonossa huu-
dossa tällä hetkellä, että on turha yrittää vakuutella, 
että hei on meilläkin ollut viisaita tyyppejä, jotka on 
puhunut fiksuja.

Mutta kuinka olla eri mieltä kuolleen kanssa? 
Kuinka edes keskustella kuolleen kanssa? Puhu-
mattakaan siitä, että tämä kuollut oli puhuessaan jo 
kuolettavan sairas. Niin. Se on hyvä kysymys. Tuntuu 
väärältä, jopa ehkä tabulta kyseenalaistaa ja saivar-
rella kuolevan miehen sanoja. Toisaalta emmekö me 
kaikki ole kasvokkain kuoleman kanssa? Onnistum-
me vain peittämään kuoleman vääjäämättömän tosi-
seikan arkisen ajattelumme rakenteisiin. Ja sitähän 
tieteellinen metodi ja yliopisto lopulta ovat. Väitel-
lään jo kuolleiden (tai kuolevien tyyppien) kanssa, 
siitä mikä on enemmän ja mikä vähemmän tosi.

Luennon päätyttyä katsomme ryhmäläisten kanssa 
toisiamme hieman empiväisinä, mitähän tästä nyt 
saadaan aikaan? Meitä kuitenkin opastetaan melko 
vaatimattomasti kirjaamaan ylös kolme tärkeintä asi-
aa, jotka opimme unelmoimisesta. Ei paha. Vaikeaa, 
mutta toisaalta todella mielenkiintoista, olisi ollut 
lähteä unelmoimaan jotain. Erityisesti kun ryhmääni 
kuuluu vaihto-opiskelijoita niin Kamerunista, Ma-
rokosta kuin Espanjasta. En voi olla pohtimatta mil-
laisia heidän unelmansa ovat? Päädymme yllättävän 
nopeasti problematisoimaan annetun tehtävän. Mikä 
oikeastaan on unelma, mitä eroa on unelmalla ja pää-

määrällä? Sillä tämän eron määritteleminen tuntuu 
olevan keskeinen pulma puhuttaessa unelmoinnista.

Unelmoida voi asioista, joiden ei välttämättä edes 
toivo toteutuvan, kun taas päämääriksi asetetaan 
asioita, joita rationaalisesti ajattelee voivansa saa-
vuttaa. Kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että 
vaivaa on joskus nähtävä. Kuten Randy meille kertoo 
videolta, vastoinkäymiset selvittävät meille sen, mitä 
todella haluamme. Kun kohtaamme vastoinkäymisiä, 
ymmärrämme kuinka pahasti haluamme muurin 
toiselle puolelle. 

Toisaalta kaikki eivät tarvitse menestystä ja muu-
rien ylittämistä ollakseen onnellisia. Eikä se taida 
olla Randyn sanomakaan. Se, että haluaa sen mitä 
saa, lienee yksikertaisinta. Kävely puistossa voi olla 
onnellisuuden ytimessä. On myös todella tyydyttävää 
saavuttaa asioita, kun on ensin joutunut taistelemaan 
niiden eteen. Kysymys unelmoinnista paljastuu ole-
van hyvin lähellä iän ikuista hyvän elämän kysymystä. 
Siihen jos joku väittää löytäneensä vastauksen, on 
se harmillisen usein jonkun teoksen kirjaimellista 
tulkintaa, tai jonkun elämän osa-alueen kokonaisval-
tainen poissulkeminen. 

Mutta mistä tässä oikeastaan lopulta on kyse? Ei 
suinkaan siitä, että Randy tai minä, kertoisimme 
omia mielipiteitämme siitä miten tulisi elää. Kyse on 
siitä, että jopa niinkin poikkitieteellinen aihe, kuin 
unelmointi, on todella mielenkiintoinen tieteelli-
sen diskurssin kohteena. Välittömän maalipinnan 
poisraaputtamisen jälkeen alta paljastui tieteen 
klassikko ”hyvä elämä”. Ennen kaikkea tämä, jo 
kuollut haastateltava, poikkitieteellinen sympo-
sium ja keskustelu toisenlaisista kulttuureista 
kotoisin olevien tieteestä kiinnostuneiden ihmis-
ten kanssa, on antanut toivoa. Huolimatta veden 
ominaisuuksiin liittyvistä ”hei, voisko tää nyt olla 
niin?”-yliopistoista, taitaa tiede sittenkin selvitä 
pienissä luokkahuoneissa, toimistoaikojen ulkopuo-
lella, youtube-videoilla ja hyvin mielenkiintoisissa 
poikkitieteellisissä keskusteluissa.

”        On leipää, kahvia ja kakkua, mahtavaa.
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Kuopion ylioppilasteatterin Kertomus sokeudesta tuo 
lavalle katastrofin. Näytelmä kertoo tarinan kaupungista, 
jonka asukkaat alkavat sokeutua äkillisesti. Sokeutumi-
sista paisuu epidemia ja yhteiskunnassa otetaan käyttöön 
poikkeuslait. Sairastuneet ihmiset asetetaan karantee-
niin ja epidemian laajetessa seuraa kaaos ja anarkia. 
Ihmisyys punnitaan epäitsekkyyden ja jalouden teoilla.

Tarina perustuu Nobel-kiljailija José de Sousan 
kirjaan, josta näytelmän on dramatisoinut ja ohjannut 
Johanna Leksis. Teksti on kunnianhimoinen ja tapah-
tumat sijoittuvat mielisairaalaan, johon ensimmäiset 
sairastuneet suljetaan. Dramatisointi keskittyy tapah-
tumien eteenpäin viemiseen, dialogin ja temaattisen 
pohdinnan jäädessä altavastaajan osaan.

Sairaalassa eskaloituva kaaos toki koskettaa traa-
gisuudellaan, mutta älyllysiä nystyröitä toteutus ei 
kurkottele stimuloimaan. Astelma tarjoaisi syventymi-
sen aihetta, mutta näytelmän ongelma tihentyy lopulta 
siihen,  ettei se pysähdy miettimään ilmiöiden luonnetta 
ja kysymään tai kertomaan miksi. Lavalla pelkkä tapah-
tumien eteenpäin vieminen ei riitä. Tarvitaan rytmiä, 
pysähtymisiä, viettelystä tarinan vietäväksi ja teatterin 
moninaisia keinoja.

Sairaalan toisiaan seuraavat traagiset tapahtumat 
kokevat inflaatiota myös näyttelijöiden vahvan tulkinnan 
seurauksena. Näyttelijöiden työskentely on pääosin dra-
maattista ja tunnetilat tuntuvat syntyvän tyhjästä ilman, 
että prosessi välittyy yleisöön. Toisin sanoen näytelmä 
kärsii useaan otteeseen ylinäyttelemisestä ja hötkyilystä. 
Kokonaisuus kyllääntyy yhden tunnetilan, jatkuvan kata-
strofissa kärvistelyn, varassa ja näytelmän roolihenkilöt 
jäävät etäisiksi ja pinnallisiksi.

Tosin rauhaakin näytelmässä löytyy. Nämäkin 
kohtaukset jäävät kuitenkin keveäksi, kun esimerkiksi 
itsekkyyttä esitellään ruokaa hamstraavan roolihahmon 
(Ilari Impola) muodossa. Impolan teot eivät kuitenkaan 
missään vaiheessa äidy konfliktiksi, joka asettaisi toimin-
nan keskusteluksi, joten lopulta tyydytään toteamaan, 
että katastrofitilanteissa, joidenkin itsekkyys korostuu. 
Piste.

Vanhan miehen roolin tekevä Aapo Halme suoriutuu 

hyvin. Hän saapuu tapahtumien keskiöön toisen puoli-
ajan alussa ja pysäyttää karismallaan. Tässä kohden näkyy 
mahdollisuus pelastaa vielä koko näytelmä, mutta ikävä 
kyllä tilanne lipuu pian taas  aikaisempaan hosumiseen ja 
kärvistelyyn. Näytelmän loppu hölkätään maastojuoksu-
na kärsimyksestä hengästyneenä. Lopun draamankaari 
jää lepäämään viivana maahan. Kummallisin valinta 
näytelmässä oli loppuvaiheen edestakaisin kävely etu-
lavalla ja silmälääkäriä, Olli Ronkaista, esittävän nuken 

tuominen lavalle.
Lopulta näytelmässä on vahva potentiaali, mutta se 

tarvitsisi aikaa, rauhaa ja kontrastia: Aikaa ja rauhaa sekä 
näyttelijöille että dialogille, ja toisaalta pysähtymistä sekä 
pohdintaa toiminnan ja katastrofin kärsimysten kuvaami-
sen rinnalle. Toisaalta aikaa siinä mielessä, että vielä ensi-
illassa näytelmä yksinkertaisesti vaikutti keskeneräiseltä.

Jarkko Kumpulainen, teksti & Laura Kalaoja, kuva

Sokeat sortuvat ryntäilyyn

Silmälääkäriä esittävä Olli Ronkainen ihmettelee ensimmäistä sokeutunutta (Ilari Imppola) tämän vaimon (Tuuli Lahti) 
päivitellessä.  

Joensuun ylioppilasteatterin Pisarat-lyhytnäytelmien 
kokonaisuus esitetään nyt kahdeksatta kertaa. Tänä 
vuonna teemana on hulluus. Sitä käsitellään niin 
yksilön, yhteisön ja ympäristön tuottaman hulluuden 
kautta. Kuudessa lyhytnäytelmässä hulluuden käsi-
tettä venytellään mielen hajoamisesta puhtaaseen 
absurdiuteen.

Voiko liika rakastaminen satuttaa, ja jos voi niin 
jääkö siitä jälki? Kuinka pitkälle ihmisen tulisi määrit-
tää luonteensa voidakseen tuntea itsensä, vai mene-
tämmekö me vain tässä prosessissa sen, mikä tekee 
meistä ihmisiä? Näiden kysymyksien lisäksi selviää, 
että haltiakummi on pahin vihollisesi.

Piennäytelmien ohjaajina ovat toimineet Susan-
na Kotilainen (Haltiakummi), Samu Heikinmatti 
(Rakkauden Frankenstein), Ville Rautiainen (Hyvät, 
pahat ja järkevät), Jarkko Sirainen (Rakkaudella Ju-
lia), Anna Estola (Minä ja imuri) ja Jyrki Puikko (Se 
Kajsin Show). Juonnoista vastaa Teemu Heikkinen.

Pisaroissa nähdään tuttuun tapaan paljon tuoreita, 
syksyllä ylioppilasteatterissa aloittaneita kasvoja. 
Esityspaikkoina toimivat Väen talo ennen vuoden 
vaihdetta ja ensi vuoden alussa Pakkahuone. Väen 
talolla pääsymaksu on vapaaehtoinen, mutta Pakka-
huoneella lippu lähtee hintaan 9/6/5 euroa.

Ensi-ilta on Väen talolla 3. joulukuuta kello 19.

Rokumentti-seminaarin ”Miksi rokkitähti saa olla 
kusipää?” alkuminuuteilla tuli selväksi, että sitä ei 
kannattanut seurata keskustelutilaisuutena. Ainoa 
tapa tehdä siitä järjellinen tapahtuma, oli tulkita se 
performanssitaiteeksi, jossa kusipäisyyttä ja päihdeur-
poilua tuotiin luovasti esiin.

Panelistit Herra Ylppö, Nalle Österman, Janne 
Flinkkilä ja Mariska saapuivat paikalle  nousuhuma-
laisen krapulansekaisina ja Herra Ylppö kaivoi kierrä-
tettäväksi viskipullon. Puhetta johtanut YleX:n Heikki 
Soini ilmeisesti luovutti kännisten panelistien edessä, 
joten keskustelu rönsyili vapaasti.

Herra Ylppö veti intellektuellin rokkarin roolia. 
Päihtymystila hukutti Mariskan yritykset tuoda esiin 
feminististä näkökulmaa. Nalle Österman näytteli 
kaiken nähnyttä, kaikesta näkemyksen omaavaa vete-
raanitoimittajaa, ja Janne Flinkkilä otti nuoremman 

älykkötoimittajan osan.
Show viihdytti, mutta oli sääli, ettei vilauteltuihin 

kiinnostaviin aiheisiin tartuttu. Huumeista selvisi, että 
Mariska tykkää marihuanasta ja Östermanin suosikki 
on kokaiini. Bändärikulttuuria Suomessa ei kuulemma 
juuri ole, mutta Herra Ylppö on sentään pari kertaa 
saanut pesää.

Rokumentin järjestäjiä ajatellen olisi ollut koh-
tuullista Flinkkilältä jättää kierrättämättä viskipulloja 
mahdollisesti osin alaikäisessä yleisössä. Seminaari oli 
ikärajaton, joten lakia taidettiin rikkoa.

Ai, miksi rokkitähti sitten saa olla kusipää? Yksi 
vastaus saatiin jo seminaarin alkupuolella. Musiik-
ki- ja viihdeteollisuus voi luoda kassavirtaa piristäviä 
myyttejä tämän seminaarin kaltaisista sekoiluperfor-
mansseista.

Pasi Huttunen

Puhutteleva 
performanssi
kusipäisyydestä

Hulluuden pisaroita Väen talolla ja 
Pakkahuoneella

Savonlinnan kampuksen ylioppilaste-
atteri on kokenut tämän syksyn aikana 
uudestisyntymisen ihmeen. Toisen 
vuosikurssin Opeart- opiskelijat Matlee-
na Mäki-Petäjä ja Irina Ainasoja ovat 
alkaneet aktiivisesti vetämään teatterin 
harjoituksia. Mäki-Petäjä ja Ainasoja ovat 
pitkän linjan harrastajia. Kokemusta heil-
le on kertynyt koulunäytelmistä kesäteat-
tereihin.  Ainasojalla on lisäksi tuntumaa 
opiskelusta teatteri-ilmaisun ohjaajana.
Tällä hetkellä teatteri valmistelee esitystä 
Savonlinnan kampuksen pikkujouluihin 
Olavinlinnaan.
” Kevääksi on tarkoitus valmistaa suu-
rempi esitys”, Ainasoja kertoo.
Savonlinnan ylioppilasteatterin innostu-

neen ytimen ympärille mahtuisi laajem-
pikin tekijöiden joukko. 
”Ryhmässä on tosi mahtava yhteishenki. 
Luvassa on vapaata ja kannustavaa itsen-
sä ilmaisua”, Mäki-Petäjä vakuuttaa.
 Vetäjien haave olisi, että teatteri-
innostus kampuksella kantaisi pitkälle 
tulevaisuuteen. 
”Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita harjoituksiin. Mukaan pääsee, 
vaikka ei olisi minkäänlaista aikaisempaa 
kokemusta teatterista”, Ainasoja muis-
tuttaa.
Savonlinnan ylioppilasteatterin harjoi-
tukset maanantaisin klo 17.30.
Seuraava esitys Linnan juhlissa, Olavin-
linnassa 7.12.

Savonlinnan ylioppilasteatteri herää horteestaan

Teatteri ”Ai, miksi rokkitähti sitten saa olla kusipää?
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Anssi Ylirönni | Matias

”Annan luovan prosessin viedä muka-
naan. Menen vaiston varassa. Joskus 
olen sokea ja haparoin, mutta joten-
kin löydän takaisin juonipalasten 
äärelle”, Tikkanen kuvailee. Tämän 
vuoden Sarjakuva-Finlandia palkittu 
ei koe olevansa varma tekijä, mutta 
neljän julkaistun albumin jälkeen 
kynnys tekemisessä on madaltunut. 
Mies on itse käsikirjoittanut kolme 
täyspitkää sarjista. Kanerva ja yks 
juttu –albumi vaati kahdeksan vuotta 
valmistuakseen, kun seuraava syntyi 
puolessa vuodessa. Juoni elää ennen 
kuin sarjakuva on valmis. Se voi yksin-
kertaistua, mutta yleensä juoni palaa 
moninaisemmille juurilleen.

Tikkasen mielestä kaikki keinot 
ovat sallittuja kirjavinkkaukses-
sa, jonka tehtävä on verrattavissa 
elokuvien trailereihin. Kirjavinkkari 
houkuttelee lukijoita uusien kirjojen 
maailmaan. Vinkkarin täytyy löytää 
teoksesta olennainen, jotta kuulijat 
innostuvat. Lyhyet esimerkit kirjasta 
auttavat hahmottamaan kieliasua, 
mutta myös digitaalinen esitys ja 

musiikki voivat olla osa vinkkausta.
”Jos täky saa nuoren lukemaan, 

niin se on vain hyvä”, Tikkanen poh-
tii. Hän haluaisi kehittää kirjavinkka-
usta siten, että nuoret saataisiin mu-
kaan. Tikkanen miettiikin toimisiko 
roolipeli meininki houkuttimena. 
Nuorille vinkatessa voi huomata 
tabuja, etenkin jos ollaan vahvasti 
uskonnollisella alueella. Vinkkareilta 
voidaan nykyisinkin takavarikoida 
kirjoja, jotka aiheuttavat esimerkiksi 
opettajassa paheksuntaa

Kansikuva vaikuttaa kirjan valin-
taan. Jos kansi ei miellytä, voi teos 
jäädä hyllyyn. Tikkanen muokkasi 
Kanerva ja yks juttu albumin kantta, 
kun liian harmaa olemus epäilytti 
kustantajaa. Vain muutamalla väri-
läiskä riitti muuttamaan mielikuvan. 
Tikkasen albumeissa värimaailma on 
kauhusarjakuvien tapaista.

”En hakenut huomiota väreillä. Si-
sältö paikkaa puuttuvat värit. Yleensä 
sarjakuvien kannet ovat räikeitä.”

Tikkanen kertoo, että Kanerva ja 
Eero aisapari ovat hengenheimolai-

sia Anu ja Antti sarjakuville. Hänen 
sarjakuvistaan voi löytää yhteyden 
perinteisiin lasten seikkailusarja-
kuviin, mutta sisältö ei ole pelkkää 
seikkailua. Tikkasen albumeissa kä-
sitellään muun muassa kuolemaa ja 
mustasukkaisuutta. Sisältö on suun-
nattu aikuisille ja ulkoasu lapsille.

”En ole määritellyt kenelle sarja-
kuvat on suunnattu. Underground 
sarjakuva on vaikuttanut. Mutta 
minun sarjakuvani ovat herkkää 
undergroundia. Charles Burnsin El 
Borbah oli tosi kova juttu nuorena.” 
El Borbah on dekkari, joka pukeutuu 
vapaapainijaksi. Tikkanen on tyyty-
väinen, kun nykyisin on enemmän 
vahvoja sarjakuvia. Hänen lapsuu-
dessaan ei ollut tarjolla juuri muuta 
kuin seikkailua ja supersankareita.

Tikkanen on kiinnostunut 
japanilaisista tekijöistä, jotka luovat 
tarinoita huimaa vauhtia.

”Yksi kaveri teki kahdessakym-
menessä päivässä 120 sivuisen 
sarjiksen. Yritän testata sitä itse 
joulukuussa.”

Sarjakuvataiteilija Petteri Tikkasella on perusajatus albumin tekemisessä alusta 
asti, mutta juoni muuttuu pitkin matkaa. Tikkanen osallistui Terveisiä kirjailijal-
le! Terveisiä kirjailijalta! –keskusteluun Joensuussa. - Kaisu Salminen, teksti & kuva

Tarina syntyy 
vaiston varassa

Petteri Tikkanen sai Sarjakuva-Finlandian Eero teoksestaan.

Ylioppilaskunnan 
toimistojen aukioloajat:

SULJETTU 9.- 10.12. / Henkilökunnan koulutus

SULJETTU 18.12. - 9.1./ Joululoma

Lisätietoja ja kampuskohtaiset aukioloajat 
löydät www.isyy.fi

Ylioppilaskunta toivottaa 
Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta!

Edustajiston kokous 
ISYY:n edustajiston kokous 4/2010 pidetään 
Joensuussa 11.12.2010 klo 12 alkaen tilassa 
Ag100.

Vuoden tärkeimmässä kokouksessa 
päätetään mm. 

- hallitus vuodelle 2011
- strategia
- toimintasuunnitelma 2011
- talousarvio 2011
- edustajiston puheenjohtajisto vuodelle 2011
- keskusvaalilautakunta vuodelle 2011

Kaikki edustajiston kokoukset ovat jäsenistölle 
avoimia! Tervetuloa.

tiedottaa:

I S  Y Y

Ylioppilaskunta
Itä-Suomen Yliopiston

Kirjallisuus
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Eikö
Jallutoimi?

Tilaa
kotiisi!

Tu run y li o pis to on maa il man luo kan mo ni a lai nen 
tut ki mus y li o pis to, jo ka tar jo aa ai nutlaa tui sen nä--
kö a la pai kan suo ma lai seen ja kan sain vä li seen tie--
de- ja kou lu tus maa il maan. 

Tulevaisuutesi on idässä! Tule länteen. 
HAE AASIAN MAISTERIOHJELMAAN 
Syvenny Kiinan ja Japanin nyky-yhteiskuntiin alan parhaiden asiantuntijoiden 
johdolla. Ohjelma on kaksivuotinen ja englanninkielinen. 

 

Tiedustelut 
http://aasia.utu.fi/mpas/ 

Lauri Paltemaa, laupalt@utu.fi, puh. 02-333 5433 

Hakuaika: 1.12.2010—28.2.2011 

Hae ohjelmaan University Admissions Finland -portaalin avulla. Hakemuksen ja 
liitteiden on oltava perillä määräaikaan mennessä. 

Hakemusasiakirjoja ei palauteta. 

TURUN YLIOPISTO • UNIVERSITY OF TURKU 
FI - 20014 Turun yliopisto, Finland • www.utu.fi 
Puhelin + 358 02 333 51 

22€ 
vuosi 

kotiin 
kannettuna!

Tilaukset osoitteeseen

toimisto.kuopio@isyy.fi

tai

Uljas, PL1627, 70211 Kuopio



PRISMA KUOPIO

I n  g o o d  c o m p a n y

Iisalmi Varkaus  Kuopio

Kuopio

Tervetuloa - Bienvenue

Minna Canthin katu 16, Kuopio

Benvenuto 
 – Lämpimästi  
tervetuloa!

Kuopio

Opiskelija-alennus
ruokalistaruoista

peeassaravintolat.fi

-10%
Voimassa su-to

Meillä alennus 15 % 31.5. 2011 saakka

Maaherrankatu 5, Kuopio • puh. (017) 192 2000
www.peeassaravintolat.fi • Tsekkaa ohjelma www.puikkari.fi

Joulukuun  
pakolliset tentit

Pe 3.-La 4.12. Deestyle

Su 5.12. sininen Yö, 
kaija koo, agents, 
scandinavian Hunks, supersonic

Ti 7.12. opiskelijabileet

Pe 10.12. telaketju

La 11.12. Ysärihitit tour
Ressu Redford & Jussi Rainio

Ke 15.12. opiskelijabileet

To 16.12. uniikki

Pe 17.12. players pikkujoulushow 
+ Make it shake

La 18.12. stand up & Rock’n roll
pekka Jalava & osmo’s Cosmos

La 25.12. Rockin’ Christmas
Wild Willie & Big Deal,  
peter punk & the lost Boys,  
slapping Handlers

Su 26.12. tarot Support: Rockama

Pe 31.12. pandora

3.00€

Lapin Kulta III 
(0.4 l, 4,7 %)

3.00€

Upcider hanasiiderit 

(0.33 l, 4,7 %)

(voimassa 1.11.-31.12.2010)

puikkarissa enemmän nostetta!
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Kun sukusolut ovat löytäneet toisensa, ne 
yhdistävät kromosomistonsa ja kasvavat 
kehoksi. Osa jakautumisissa syntyvistä 

soluista pannaan syrjään jo alkuvaiheessa - niis-
tä on määrä tulla uudet sukusolut. Ne majailevat 
jonkin aikaa alkion ruskuaispussissa, josta ne 
vaeltavat alkusuoleen tämän rakenteen syn-
nyttyä. Suolesta ne puolestaan puikkelehtivat 
solujen lomitse rakenteisiin, joista tulee uudet 
sukurauhaset.

Tänne päästyään nämä solut jatkavat elämään-
sä ikuisuutta varten. Muista kehon soluista poi-
keten niiden ei ole pakko lahota kehon mukana. 
Suurin osa sukusoluistakaan ei jätä jälkeensä mi-
tään; ne tapaavat kohtalonsa vessapaperimytyssä, 
kuolevat kohtuun tai hajoavat kehossa, jossa ne 
kypsyivät. Ehkä suurin osa syntyneistä alkioista-
kin kuolee, ennen kuin ne ehtivät antaa merkkejä 
olemassaolostaan.

Vaikeudet eivät lopu tähän etenkään luonnon-
oloissa, joissa lisääntymisikään ehtinyt voi usein 
pitää itseään sekä onnekkaana että taitavana. 

Jokunen sukusoluista pääsee kuitenkin pane-
maan alulle taas uutta yksilöä. Ja vaikka lajitkin 
pääsääntöisesti kuolevat sukupuuttoon, ehtivät 
ne joskus synnyttämään uusia.

Sukupolvenvaihto on ymmärrettävä veto. 
Maailmassamme yksilö on alttiina monille vaa-
roille. Vaikka se selviäisikin hengissä, se vaurioi-
tuu helposti. Jos kyse on monimutkaisesta eliöstä, 
uuden tekeminen voi olla yksinkertaisempaa 
kuin vanhan korjaaminen – ilmiö, joka on tuttu 
myös nykypäivän kulutuselektroniikasta. Lisäksi 
yksilön kyky sopeutua ympäristönsä muutoksiin 
on rajallinen. Evoluution kautta laji voi kuitenkin 
kokonaisuutena ylittää tämän rajoituksen.

Sukusolujen käyttö tuo vielä lisämaustetta 
prosessiin. Vanhemman geneettinen elementti 
ei välttämättä päädykään uuteen yksilöön – ja jos 
päätyy, se on uudessa seurassa. Seura ei toki ole 
satunnainen, sillä osa niin sanotuista korke-
ammista eläimistä prosessoi hermostossaan 
hyvinkin hienosyisesti sen, kenen kanssa lapsensa 
tekee. Lopputulos tapaa joka tapauksessa yllättää.

Uusi miksaus
todistaa arjen ihmeeksi.

Sisaruksia katsellessaan voi mietiskellä, kuinka erilaisia tuotoksia saa-
daan aikaan yhdistelemällä saman pariskunnan kromosomeja eri ta-
voin, ja arpomalla sukupuoli. Siemenen kylvöllä on arvaamattomat 
seuraukset. - Henri Rönkkö, teksti & sxc.hu, kuva

”Sukupolvenvaihto on ymmärrettävä veto.

Kenen esimiehenä toimi suomalainen upseeri, 
Mannerheim-ristin ritari Olavi Alakulppi vuonna 1958? 

1) Asepukuaan usein vaihtaneen Lauri Törnin, joka 
lopetteli uraansa Vietnamin viidakoissa. X) Länsi-

Saksassa asepalvelustaan suorittaneen Elvis Presleyn. 2) Alpo 
Marttisen, joka oli paennut Suomesta asekätkentäjupakan 
vuoksi ja palveli USA:n tiedustelussa Euroopassa. 

Tunnetko vedenalaisen vuorijonon, joka löytyi 
vuonna 1948 neuvostoretkikunnan toimesta ja  ulot-
tuu Uuden-Siperian saarista Ellesmerensaarelle, 
jakaen Jäämeren kahteen osaan: 
Ameraasian ja Euraasian altaisiin? Medvedev 

jengeineen tulkitsee sen kuuluvan Venäjän mannerjalustaan ja 
vei sinne heinäkuussa 2007 titaanisen valtiolipun. Venäläiset 
esittivät uutiskuvissa pienoissukellusveneitä merenpohjassa, 
mutta ne paljastuivat huijaukseksi; 13-vuotiaan suomalaisen 
Waltteri Seretin mukaan otokset olivat Titanic-elokuvasta.  

Lomonosovin harjanne. X) Bellinghausenin harjanne. 2) Kiro-
vin harjanne.

Olemme Joensuussa, lainaus: ”Kiivas ja riehakas 
elämä on kuluttanut baarin melko miellyttäväksi….
Keskusteluissa kävi ilmi keskiolutbaarin tärkeys. 
Yksi miehistä oli sitä mieltä, että keskiolutbaari on 
tavallaan viimeisimpiä työväenkulttuurin linnak-
keita niille, joille tärkeintä ei ole vain tiilitalo ja 

henkilöauton punainen väri.”  Näin puhui M.A. Numminen 
teoksessa Baarien mies. Tiedätkö mistä legendaarisesta an-
niskelupaikasta on kyse? Vinkiksi voi sen verran paljastaa, että 
kyseistä baaria pidettiin aikanaan Rauma-Repolan epävirallisen 
työhönottopaikkana.

1) Paronitar. X) Kolumbus. 2) Mäntylän Baari

Miksi Kuopion poliisimestari pidätytti Kuopion 
torilta kaikki parrakkaat miehet eräänä joulukuun 
päivänä 1964? 

1) UKK tutustui Kuopioon ja poliisin määräyksestä 
kaikki vierailua häiritsevät epäsosiaaliset ainekset – joiksi par-
rakkaat luettiin – raijattiin putkaan. X) Kaupungissa etsittiin 
nailonsukkamurhaajaa, jonka oletettiin olevan parrakas. 2) Kir-
jallisen juhannuskokon sytyttäneestä Hannu Salamasta, joka 
kortteerasi kirjailija Pekka Kejosen luona, oli annettu pidätys-
määräys. Kun häntä ei Kuopiossa tunnistettu mutta tiedettiin 
olevan parrakas, niin poliisimestari päätteli, että oli parempi 
heittää tyrmään kaikki häntä muistuttavat.

Mikä on määritelmällisesti tasan 1650763, 73 
kappaletta krypton 86 punakeltaisen spektriviivan 
aallonpituutta tyhjiössä? Luomisvuotenaan 1791 sen 
katsottiin olevan neljäskymmenesmiljoonasosa maa-
pallon ympärysmitasta Pariisin kohdalta mitattuna.

1) Metri. X) Jaardi. 2) Kilometri.

1

3

2

4

5
1 2 3 4 5Nimi

LET’S BESSERWISSER!
Itäiset Turhan Tietäjät ry

Oikeat vastakset sivulla 28. 
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BUJAH, IT´S THURSDAY IN  APTEEKKARI!

STUDENT LOUNGE
GAMES:FRIENDS:STUDENT PRIZES: FREE WLAN:DJ
DRINKS: LIVE COVER MUSIC: PARTY: 17:00-03:00

KAUPPAKATU 18
Ravintola Apteekkari
Kauppakatu 18
70100 Kuopio
Puh: (017) 192 6700
ravintola.apteekkari@sok.fi

Find us on
S. 26 Besserwisserin oikeat vastaukset X 1 2 X 1


