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Itä-Suomen ylioppilaslehti

Ka ato
ja kumous

Edustajisto kallistui loivasti vasemmalle muun maan mukana >> 4-5
Yksinäisyydestä tuli maailmanlaajuinen pandemia >> 30-31
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Liput myynnissä
elokuvateatterikeskus
Tapiossa Joensuussa

Kuka?

4–5 6–7 12–15
näyttävät ajautuvan kohti
haaksirikkoa ennen kuin ovat
edes kunnolla alkaneet.

Hit Me
With Music

Beats of
Freedom

The Ballad of
Genesis and
Lady Jaye

Pahan maineen saanut TOR-

verkko heittää silmille huumeita, lapsipornoa ja teiniangstia,
mutta samalla se pelastaa
aktivistien, syväkurkkujen ja
vainottujen henkiä.

24–25

Exit Through
the Gift Shop

Rokumenttielokuvien joukosta löytyi ennakkokatselus-

sa black magic-teeman mukaista mustien kulttuuria ja
vastaväitteeksi saatanan mustaa kulttuuria. Rokumenttiseminaarissa aikalaiset ruotivat Joensuun rasistista
lähihistoriaa

Fado Kauppa palvelee
ma-pe 9-17, la 9-15
puijonkatu 33, Kuopio
Myymälä p. 050-4047785
info@fado.fi | www.fado.fi

Wanhan Jokelan rakennuksen ja sen

sisältämän kulttuurihistorian pitkän
oppimäärän säilyttämiseksi haetaan
keinoja matkailusta tai suojeluesityksestä jos muu ei auta.

14–18

Uljas etsi vuoden 2011 Suomen muutosvoimia.
Haastatelluille vallankumous ei ole pommeja vaan
yhdelle se on romahdukseen sopeutumista, toiselle
ekologista elämäntapaa, kommunismin kunnianpalautusta tai yrityskulttuurin mullistamista.

28–29
Anna Venäläinen haluaa vapauttaa
tanssin elitismin ja häpeän kahleista. Uusi
tanssi murentaa ruumiin ja mielen välille
rakennettua muuria.

Humoro nigra | Yliopiston johtoportaan tietoon tuli yt-neuvottelujen aattona, että Into-Kustannuksen työtaisteluoppaat ovat saapuneet kirjakauppaan.
Uljaalle vuodetun kuvamateriaalin mukaan UEF:n hallituksen uusi markkinaohjautuva stealth-hävittäjä varmisteli työnantajapuolen neuvotteluasemia.

Juhlat - Pikkujoulut - Yritys- ja yksityistilaisuudet - Herkkupäivät
Fadon Kaupasta ihania makuja arkeen ja juhlaan. Tuoreet
suolaiset ja makeat leivonnaiset, runsas valikoima aromikasta
kahvia ja irtoteetä, jääteetä, luomumausteita, suussasulavaa
fudgea sekä suklaacrispejä – herkutteluun itsellesi tai lahjaksi!

”Ympärillä maailma tietenkin muuttuu, mutta tietyt
ali- tai piilotajuiset asiat säilyvät.

Sisällys | Uljasta viihdettä

Yliopiston yt-neuvottelut

16.-20.11.2011 • Joensuu • Finland • www.rokumentti.com

Kenenelle?

Itä-Suomen ylioppilaslehti
Päätoimittaja

Jarkko Kumpulainen
044 576 8420
paatoimittaja@uljas.net
Toimittaja

Pasi Huttunen
044 576 8427
pasi.huttunen@uljas.net
Taitto

Pekka Rautiainen
Kustantaja

Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta

Pääkirjoitus | Uljas linja

Itse itseään kumoten

V

anha kunnon Paavojen Paavo
Väyrynen totesi marraskuun alussa
Maria ohjelmassa, että poliittinen
järjestelmä on kriisissä. Lokakuun alussa
maakuntalehtemme Savon Sanomien
pääkirjoitus ylsi lehden linjan raameja
natisuttavaan kannanottoon toteamalla
otsikossaan, että rajaton ahneus on tiensä
päässä. Kirjoitus kritisoi nykyistä järjestelmää, jossa poliittinen voima on alistunut
markkinatalouden ehtoihin. Edellä mainitut kaksi monoliittia ilmaisivat tyytymättömyyttä. Historiallisia hetkiä.
Kriisin hetkellä häly on kova. Vielä joku
vuosi sitten ( ja todellakin vain muutama
vuosi takaperin) suomalaista kulttuuria ja
politiikkaa kritisoitiin keskustelun puutteesta. Enää ei voi ainakaan siitä syyttää.
Kansalaiset huutavat, jos ei muusta niin
karppauksesta. Karppaus vaikuttaakin
oivalta varaventtiililtä jolla purkaa hallitsemattomuuden tunnun aiheuttamia
pelkoja. Fundamentalisti-karppaajat terrorisoivat kanssa eläjiään sosiaalisessa mediassa. Pienikin viite status-päivityksessä
poikkiteloin karppaajien maailmankuvaa
vastaan, aiheuttaa hyökkäysten vyöryn.
Maahanmuuttokeskustelun mekaniikkaa
lienee tässä edes turha mainita.
Joku vinolla huumorintajulla varustettu
voisi tässä vaiheessa todeta, että elämme
absurdeja aikoja. Pahaa oloa ja pelkoja
puretaan mitä luovimmin tavoin, ja toinen
toistaan kyseenalaisimpiin tutkimuksiin
viitaten.
Tässä lehdessä pohditaan muutosvoimia, nousevia tendenssejä jotka hakevat
muutosta nykytilaan. Annoimme äänen
nuorille yrittäjille, kommunisteille,
oikeistokonservatiiveille ja ekologisille
down shiftaajille. Haastatteluja lukiessa
yhteistä näyttäisi olevan tyytymättömyys
nykytilaan, muuten yhteinen sävel onkin
vaikeammin tavoitettavissa.
Länsimaat ja kansallisvaltiot yhdistävä
suuri tarina on kutakuinkin menettänyt lumonsa. Rauha, ymmärrys ja yhteistyöhalu
löytyy toivottavasti, kun pahoinvoinnilta
ja vitutukselta on huudettu terävin kärki
pois.
Syntyy mielikuva sumuisella ja rasvatyynellä merellä harhailevasta laivasta.
Kapteeni on marssitettu yli laidan jo aikaa
sitten. Rommivarastot loppuivat eilen.
Krapulan yksinäisessä hiljaisuudessa merimiehet voivat kumota enää itsensä.

Painopaikka

Botnia Print

		

Jarkko Kumpulainen

Ilmoitusmyynti

Valto Merta
044 576 8421
valto.merta@uef.fi
Kansikuva

Joona Sipi
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”Joku vinolla huumorintajulla varustettu voisi tässä vaiheessa todeta, että
elämme absurdeja aikoja.
Uljas 6 | 26. 3. 2010
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Gallup

Kumotaanko valta?

”Educan länsisiivestä luopuminen on jo suututtanut tulevaisuudestaan epävarmat kasvatustieteilijät.

”

Oikeiston ja vasemmiston vastakkainasettelu edustajistoissa kärjistyy.

Tarvitaanko vallankumousta?

Uusi edustajisto |

- Maria Routakorpi, Pasi Huttunen, Jarkko Kumpulainen &
Mikko Puhakka, teksti & kuvat

Nimi, pääaine, ryhmä, äänet

Opintotukipalvelut kampuksilta Kelan
toimipisteisiin?

Joensuu

Puhakka, Mikko sit. kasvatustiede, LOKO Oikeat 96
Puolitaival, Henriikka sit. Kotitaloustiede Keskeiset 100
Elomaa, Antti-Pekka Lääketiede KuoLO 62
Hyvätti, Jussi Innovaatiojohtaminen Kuopion ainejärjes-

Tuomo Lindholm
Maantiede, 6. vsk
-Ehdottomasti. Hiipivä. Sellainen, joka
tapahtuu kaikkialla ja lähtee ihmisten
omasta elämästä. Vain vallankumouksen avulla voidaan vapautua.

Johanna Valta
Yhteiskuntapolitiikka, 4. vsk
-Ehdottomasti! Sellainen, että ihmisille
annettaisiin vihdoinkin mahdollisuus
päättää omista asioistaan itsenäisesti,
sekä mahdollisuus puhua omalla
äänellä ilman välikäsiä. Tasa-arvoa!

Kuopio

Itä-Suomen yliopisto harkitsee opintotukipalveluiden siirtämistä yliopiston palvelupisteistä Kelan
hoidettavaksi. Selvitystyötä tehdään hallintojohtaja
Tuomo Meriläisen aloitteesta. Opintotukitehtävistä on tähänkin saakka vastannut Kela, mutta yliopistot ovat neuvotelleet vuonna 2003 Kelan kanssa
sopimuksen, jonka perusteella opintotukiratkaisut
tehdään yliopistoissa Kelan maksamaa korvausta
vastaa. Helsingin yliopisto irtaantui sopimuksesta
ensimmäisenä, ja vuoden 2011 alusta lähtien HYY:n
opiskelijoiden opintotukiasiat on hoidettu Kelassa.
Helsingin yliopiston päätöksen taustalla olivat
pitkiksi venyneet käsittelyajat. Pahimmillaan opintotukipäätöksen saamiseen saattoi mennä yli 30 päivää.
Muutos ei kuitenkaan tuonut mukanaan kovinkaan
suurta parannusta tilanteeseen. Esimerkiksi tämän
vuoden lokakuussa käsittelyajat ovat olleet 17 päivää.
Itä-Suomen yliopistossa käsittelyajat ovat yhdistymisestä huolimatta maan kärkikastia kahdeksalla
päivällä.

Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen
ei pidä mahdollista muutosta opiskelijan etujen
mukaisena.
“Suurin heikennys olisi henkilökohtaisen palvelun ja neuvonnan häviäminen yliopistolta”, Pitkänen
toteaa.
“Kelan toimipisteiden aukioloaikoina opiskelijat ovat kampuksilla, joten asiointi hankaloituisi
huomattavasti. Yliopiston toimipisteissä on helppo
käydä vaikka luentojen välissä.”
Opiskelijat ovat Pitkäsen mukaan olleet pääasiassa tyytyväisiä nykyiseen palveluun.
Opintotukilautakunta säilyisi muutoksesta
huolimatta, ja opiskelija voisi edelleen jättää hakemuksensa yliopistolle. Henkilökohtainen palvelu sen
sijaan poistuisi kampuksilta Kelan koneiden myötä.
Selvitystyö jatkuu marraskuussa asetetun työryhmän kokouksella.
			
Maria Routakorpi

töliitto 61
Järvinen, Anni venäjän kieli ja kulttuuri Itä-Suomen

Toni Nummi
Sosiaalityö 2. vsk

Suvi Karvinen
Terveyden biotieteet 1. vsk
Aina tarvitaan vallankumous! Tarvittaisiin
ainakin välittämisen vallankumous ja
kestävän kehityksen vallankumous.

Savonlinna

Ville Laari
kasvatustieteet, 3. vsk.
- Tarvittaessa. Suuressa muutostarpeessa tarvitaan suuria tekoja.

Elina Jauhiainen
kasvatustieteet, 4. vsk.
- Ei, sillä toinen ääripää saattaa vaihtua toiseen. Tarvitsemme muutosta,
mutta emme vallankumouksen
muodossa.
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Kasvatustieteilijöiltä lähtee talo alta Joensuussa
Opiskelijat pakataan Itä-Suomen yliopiston
Joensuun kampuksella jatkossa yhä tiiviimmin
kampusalueen eteläiseen päähän. Yliopiston hallituksen 31. lokakuuta vahvistamassa tilaohjelmassa luovutaan Educa-rakennuksen länsisiivestä ja
koko Regia-rakennuksesta.
Educasta ja Regiasta siirrettävä henkilöstö,
opiskelijat ja toiminnot siirretään muihin tiloihin
Joensuun kampuksella, mutta vielä ei tiedetä minne. Korvaavat tilat saadaan käyttöön aikaisintaan
syksyllä 2013. Alustavien suunnitelmien mukaan
sijoituspaikat löytyvät Futuralta, Borealiksesta,
Metrialta, Naturalta ja Haltialta sekä mahdollisesti
Auroralta. Näistä ainakin Futura vaatii peruskorjausta ennen kuin siirto on mahdollinen. Haltian
osalta tilaohjelma esittää vaihtoehdoiksi sijoittaa
sinne joko tutkijoiden tiloja tai ylioppilaskunnan
Joensuun toimiston. Todennäköisesti sinne
siirtyy ylioppilaskunta.
Educasta ja Regiasta jää uudelleensijoitettavaksi
osapuilleen 105 työntekijää. Educan itäsiipi jää
edelleen käyttöön nykyiseen tapaan, koska siellä

sijaitsevien erikoistilojen siirtäminen tulisi liian
kalliiksi. Itäsiivessä ovat esimerkiksi normaalikoulun teknisen työn, tekstiilityön ja kuvataiteen tilat.
Savonlinnan kampuksen osalta tilaohjelmassa
arvioidaan, että nykyisin käytössä olevien opettajankoulutuksen tiloissa on edelleen tiivistämisen
varaa.
Yliopiston tilaohjelman tavoitteena on säästöjen
saamiseksi vähentää 10-15 prosenttia yliopiston
käytössä olevista tiloista. Koko ohjelman toteutuessa säästöjä tulisi arvion mukaan vuositasolla
kaksi miljoonaa euroa. Osaltaan säästöjä tosin
syövät esimerkiksi Futuran peruskorjauksen
aiheuttamat nousevat vuokrakustannukset.
Educan länsisiivestä luopuminen on jo suututtanut tulevaisuudestaan epävarmat kasvatustieteilijät. Joukko kasvatustieteiden opiskelijoita ja
henkilökuntaa järjestikin ulosmarssin suunnitelman vastustamiseksi 31. lokakuuta.
			
			
Pasi Huttunen

UEF haluaa oikeustieteen tutkinnonantooikeuden
Itä-Suomen yliopisto kirjasi toimintasuunnitelmaansa, että se aikoo esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle oikeustieteellisen alan tutkinnonanto-oikeuden myöntämistä. Esityksessä osa
julkisoikeuden koulutuksen aloituspaikoista suunattaisiin oikeustieteellisen alan aloituspaikoiksi.
Yliopistolla on valmius käynnistää oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden koulutus siten,

että ensimmäiset opiskelijat otettaisiin syksyllä
2013. Oikeustieteen koulutus käynnistettiin
Joensuussa pääainelaajuisena vuonna 1998. Tällä
hetkellä oikeustieteen laitoksella työskentelee 10
professoria ja noin 30 muuta opettajaa ja tutkijaa.
			

Pasi Huttunen

Demariopiskelijoiden Anniina Ihamäki riemastui läpimenostaan edustajistovaaleissa. Vaalit olivat menestys Demariopiskelijoille, joiden

paikkamäärä edustajistossa nousi yhdestä kolmeen.

Edustajistot kallistuvat
vasemmalle
Edustajistovaalien tulos näyttää ISYY:ssä samansuuntaiselta kuin edustajistovaalien valtakunnallinen tulos. Ylioppilaskunnat reivaavat kurssiaan loivasti vasemmalle vihreiden
kustannuksella oikeiston pysyessä edelleen voimakkaana.
Isyyläiset äänestivät valtakunnallista keskiarvoa laiskemmin.
- Pasi Huttunen, teksti & kuva..
ISYY:n edustajiston vaaleissa Oikeat säilytti
johtoasemansa paikkamääräisesti saamalla seitsemän edustajistopaikkaa. Paikkamäärä väheni
kuitenkin kahdella. Toiselle sijalle selviytyivät
Keskeiset kuudella paikallaan. Kolmossijalta
löytyy Kuopion lääketieteen opiskelijoiden
KuoLOn ryhmä viidellä paikallaan. Itämaan
vihreät tietäjät, Itä-Suomen vihreä vasemmisto
ja Kuopion ainejärjestöliitto saivat kukin neljä
paikkaa. Kolme paikkaa saivat Puoluettomat,
Fortis ja Demariopiskelijat.

Demaropiskelijat kolminkertaistivat paikkamääränsä ja Itä-Suomen vihreä vasemmistokin
nosti paikkamääränsä kaksinkertaiseksi, joten
edustajiston kokoonpano kallistuu vasemmalle.
Vihreät menettivät yhden paikan todennäköisesti juuri vasemmistolle. Puoluepoliittisesti
sitoutumattomat ryhmät saivat edustajistoon
yhteensä 15 paikkaa, joten siltä osin tilanne ei
muuttunut. Vaalituloksen vertailua edellisten
vuonna 2009 käytyjen vaalien tulokseen on kuitenkin vaikea tehdä luotettavasti, sillä edustajis-

1

Uutinen #

Mitään radikaalia vallankumousta ei
tarvita, mutta muutoksia talousjärjestelmään kaivattaisiin. Esimerkiksi euron kriisi on vain oire laajemmasta ongelmasta.
Ainakin finanssitalouden täysremontti
olisi paikallaan.

Vihreä Vasemmisto 32
Kauppinen, Vera Biologia Itämaan vihreät tietäjät 40
Vaissalo, Jori Proviisorin ko., ToxEN Fortis 29
Herranen, Jussi Kirkkohistoria Puolueettomat 61
Ihamäki, Anniina kasvatustiede, loko Demariopiskelijat 48
Lammassaari, Elina käsityönopettajakoulutus Oikeat 34
Holopainen, Harri sit. Tietojenkäsittely Keskeiset 34
Mäki, Jussi Lääketiede KuoLO 57
Karppela, Maria-Pia Ympäristötiede - ympäristöterveys
Kuopion ainejärjestöliitto 60
Kuikka, Mikko yhteiskuntatieteet Oikeat 30
Alho, Emmi sit. maantiede Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto
25
Airaksinen, Jussi Ympol ja -oik, oikeustieteet Itämaan
vihreät tietäjät 35
Hurtig, Juudit sit. Kasvatustiede erityisesti ohjaus Keskeiset
34
Vähämäki, Väinö Proviisori Fortis 29
Oinonen, Katja Venäjän kieli ja kulttuuri Puolueettomat 58
Hylkilä, Hanna yhteiskuntapolitiikka Demariopiskelijat 28
Kauppinen, Riitta terveyshallinto Oikeat 23
Aukee, Sonja Lääketieteen lisensiaatin ko KuoLO 46
Kiviaho, Henri Hammaslääketiede Kuopion ainejärjestöliitto 43
Ikonen, Juho Metsätiede Keskeiset 32
Hattunen, Jenna julkisoikeus Oikeat 23
Routakorpi, Maria sosiologia Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto 24
Kemppainen, Katariina Yhteiskuntapolitiikka Itämaan
vihreät tietäjät 27
Hippi, Eeva Farmasia Fortis 27
Raudaskoski, Miika Historia Puolueettomat 55
Kalaja, Jyrki laskentatoimi Oikeat 21
Saukko, Annu Yhteiskuntapolitiikka Keskeiset 32
Junkkari, Heikki Lääketiede KuoLO 38
Laine, Jarkko Tietojenkäsittelytiede Kuopion ainejärjestöliitto 43
Nevalainen, Ilari hallinto-oikeus Demariopiskelijat 28
Miettinen, Eija Ympäristöpolitiikka ja -oikeus Oikeat 21
Luttinen, Annastiina sit. EKO Keskeiset 28
Saarelainen, Antti yhteiskuntamaantiede Itä-Suomen
Vihreä Vasemmisto 23
Pulkka, Hanna Opinto-ohjauksen koulutus Itämaan
vihreät tietäjät 26
Lampela, Anna-Kaisa Lääketieteen koulutusohjelma
KuoLO 34

toryhmissä on tapahtunut paljon muutoksia.
Äänestysprosentti jäi ISYY:ssä valtakunnallista keskiarvoa alhaisemmaksi. Äänioikeuttaan
käytti 28,2 prosenttia kaikista äänioikeutetuista
kun koko Suomessa edustajistovaalien äänestysprosentti oli 29,6. Innokkaimmin äänestettiin
Turun yliopiston ylioppilaskunnassa (34,5
prosenttia) ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa (34,2 prosenttia).
ISYY:n uusi edustajisto heijastelee koko
maan tilannette, sillä valtakunnallisesti näyttää

siltä, että oikeiston ja vasemmiston vastakkainasettelu edustajistoissa kärjistyy. Vasemmisto sai
koko maan tasolla merkittävän vaalivoiton, joka
kaivettiin lähinnä vihreiden laarista. Prosentuaaliselta äänimäärältään vasemmisto menestyi
parhaiten, vaikka paikkamääräisesti kokoomus säilyttikin johtavan aseman. Tilannetta
tasapainottaa se, että sitoutumattomat lisäsivät
kannatustaan valtakunnallisesti kolmen paikan
verran.
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Kampus

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

Etsin

”Lähtökohtaisestihan meillä on työrauha päällä, mutta kyllä
meidän pitää miettiä kaikkia vaihtoehtoja.

Kuvaraportteja
turuilta pikkunälkään

Maailmanlopun keskustelu

Yliopisto aikoo taas irtisanoa
Itä-Suomen yliopisto käy jälleen karsimaan työpaikkoja, kun edellisistä yt-neuvotteluista on vielä savu laskeutumatta. Työntekijäpuoli kokee että yliopiston johto valehteli edellisten päätyttyä, ettei uusia
neuvotteluja tulisi. Edellisissä neuvotteluista työnantaja vetosi tappiolliseen talousarvioon vaikka lopulta tilinpäätös oli 4,4 miljoonaa euroa
ylijäämäinen. - Pasi Huttunen, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva

Uutinen #

2

Mikko Puhakka, teksti & kuva

JOENSUUKieletkävivätvilkkaanaSarasvatinHiekkaa-näytelmänjälkeen27.10.
KaupunginteatterinLasiterassilla.JoensuunKohtuusliikejaRospuutto-ryhmä
järjestivätkeskustelutilaisuudenohjaajadramaturgiHennaKirjavaisenkanssa.
Pääaiheenaolitaiteenrooliyhteiskunnallisenavaikuttajana.Tämänfilosofian
mukaanKirjavainentekeeteatteria.”Taiteilijanatäytyyainaollavastauskysymykseen:Miksiminäteentätä?”Kirjavaistamotivoiennenkaikkeavastuuomista
lapsistaan,heitähäntulevatilmastokatastrofitetupäässäkoskettavat.

Millä mielellä?
- Pirteällä. Viikonloppu tulossa.
Millainen olet?
- Ahkera, iloinen, nautiskelija ja
sosiaalinen.

Kampus bongausta

Haave?
- Valmistua joskus (joksikin).
Mitä seuraavaksi?
- Lähden kotiin tekemään ahkerana
koulutehtäviä. Lounas auttaa jaksamaan, sillä söin edellisen kerran
eilen samaan aikaan.
Onko olemassa ilmaista lounasta?
- On, jonkun tarjoamana.

Yliopisto pysyy tulostustuskiintiöissä
ISYY:n hallitus neuvotteli lokakuussa yliopiston johtoryhmän kanssa opiskelijoita
kuohuttaneista tulostuskiintiöistä. Edunvalvontasihteerin Hannu Jaakkolan mukaan
yliopiston kanta tulostusmääriin ei muuttunut. Johtoryhmän kanssa kuitenkin sovittiin,
että kiintiö nollataan lukukauden sijaan
lukuvuosittain.

”Sovittiin myös, että dekaanit tiedekunnittain käyvät keskustelua siitä, että opettajat
entistä enemmän mahdollistaisivat asiakirjojen sähköisen toimittamisen sekä vastaanottamisen”, Jaakkola sanoo.

6
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voimaan tuleviksi tarkoitetut muutokset koskevat aloja, joilla ei ole työehtosopimusta.
Yritykselle tulisi velvoite tiedottaa
vuokratyöntekijöitä avoimina olevis-

ta työpaikoista samalla tavalla kuin
muitakin työntekijöitään. Vuokratyöntekijöille tulisi tarjota mahdollisuus
käyttää muita kuin työsuhde-etuihin
kuuluvia palveluita ja järjestelyitä,

joita se tarjoaa omille työntekijöilleen.
Muutosten taustalla on EU:n vuokratyödirektiivin täytäntöönpano.

Tuure tuurasi Jukkaa

Itä-Suomen yliopisto vihertää toimistot
Itä-Suomen yliopisto otti lokakuussa käyttöönsä Green Office –ympäristöjärjestelmän.
Tarkoituksena on vähentää toimistojen
kasvihuonepäästöjä pienentämällä kulutusta lähinnä energiatehokkuuden ja energian

säästön avulla. Green Office –verkostoon
liittyneissä Itä-Suomen yliopiston hallinnollisissa yksiköissä työskentelee lähes 200
henkilöä.

Hallitus parantaisi vuokraduunarin asemaa
Hallitus ehdottaa muutoksia työsopimuslakiin ja lähetetyistä työntekijöistä
annettuun lakiin. Jatkossa vuokratyöntekijät saisivat saman työehdot kuin
varsinaiset työntekijät. 5. joulukuuta

KUOPIO Joukko laulujoutsenia viihtyi Kuopion kampuksen Savilahdessa
reilun viikon lokakuun puolen välin jälkeen. Parhaillaan joutsenia oli rannan
tuntumassa Snelmannian ja Canthian rakennusten välillä parisen kymmentä.
Vuonna 2004 laulujoutsenia oli Suomessa 4500 paria, kun keväällä 2011 pesimäkanta oli arvioiden mukaan 5000 – 7000 paria. Laulujoutsen muuttaa Suomesta
talvehtimaan avoveden perässä eteläiselle Itämerelle, Pohjanmerelle ja Saksaan,
toisinaan Suomen lounaisille merialueille. Joutsenet palaavat huhtikuussa.

Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

yt-neuvotteluiden aloittamista ainakin syyskuusta asti, mutta työntekijäpuoli on pidetty
pimennossa. ”Tekisi mieli sanoa, että meille on valehdeltu päin naamaa”, hän kuohuu.

Terveystieteiden tiedekunnan ja luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan osalta
neuvottelut koskevat opetuksen ja tutkimuksen
tukihenkilöstöä, hallinto- ja toimistohenkilöstöä, henkilöstöhallinnon ”muu henkilöstö”ryhmää, atk-henkilöstöä, kirjastohenkilöstöä
sekä kiinteistö- ja huoltohenkilöstöä. Mekrijärven tutkimusaseman henkilöstö jätetään
neuvotteluiden ulkopuolelle.
Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa neuvottelut koskevat kansantaloustieteen oppiaineen sekä paikallistalouksien
kehittämisen koulutusohjelman henkilöstöä.
Riepponen arvioi, että jos työntekijäpuolelle
annetaan kaikki tarvittava tieto, voi neuvotteluista tulla hedelmälliset. Äänensävy on silti
pessimistinen, sillä edellisistä yt-neuvotteluista
jäi suuhun ikävä maku.
”Kyllähän yt-neuvottelut ovat niin työnantajavetoiset. Edellisissä neuvotteluissa vedottiin
tappiolliseen talousarvioon, vaikka työntekijäpuoli todisti, että luvut eivät olleet uskottavia. Silloin työantaja pitäytyi tiukasti omissa
luvuissaan. Sittemminhän nähtiin, että tulos oli
plussan puolella”, hän sanoo.
”Lähtökohtaisestihan meillä on työrauha
päällä, mutta kyllä meidän pitää miettiä kaikkia
vaihtoehtoja.”

J

arilla riitti hymyä koko haastattelun ajan, sillä olihan tarjottu
lounas selvää säästöä opiskelijan budjetissa. Hymyilevä mies
vakavoitui kuitenkin hetkeksi, kun kriitikin kohteeksi nousi
yliopiston hallitus ja sen epäonnistuminen tehtävässään. Jari halusi
tuoda esille erityisesti liialliset muutokset ja leikkaukset, joista ovat
kärsineet Savonlinnan sekä Joensuun kampukset.

Pasi Huttunen, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva

Pääluottamusmies Juha Riepponen toteaa, että yliopiston johtoporras on valmistellut

Itä-Suomen yliopisto aloittaa taas yhteistoimintaneuvottelut. Yliopisto aikoo Irtisanoa,
osa-aikaistaa tai lomauttaa noin 60 työntekijää.
Neuvottelujen piirissä on noin 470 työntekijää,
joista Kuopiossa noin 350 ja Joensuussa runsaat
sata. Ensisijaisesti työntekijöistä pyritään eroon
eläkejärjestelyillä ja jättämällä määräaikaisia
sopimuksia jatkamatta. Yhteensä yliopisto
työllistää noin 2800 henkilöä.
”Kyllä tämä on järkyttänyt monia. Edellisten
yt-neuvottelujen jälkeen viesti työntekijäpuolelle oli, että uusia yt-neuvotteluja ei olisi tulossa.
Nämä neuvottelut ovat silti selkeä jatkumo
edellisille yt-neuvotteluille”, pääluottamusmies
Juha Riepponen toteaa.
Edellisissä yt-neuvotteluissa keväällä 2010
yliopisto päätti vähentää henkilöstöään yhteensä 70,5 henkilötyövuoden verran vuoden 2011
loppuun mennessä. Riepponen huomauttaa,
että koska osa työsuhteista päättyy vasta tänä
vuonna, ei edellistenkään yt-neuvotteluiden
tuomista mahdollisista hyödyistä vielä tiedetä.
Syyksi henkilöstön vähentämiseen yliopisto
ilmoittaa tällä kertaa toimintojen uudelleenorganisoinnin yliopistojen yhdistymisessä
syntyneiden päällekkäisyyksien karsimiseksi.
Leikkuri alkaa tällä kertaa viuhua ainakin
luonnontieteiden ja metsätieteiden, terveystieteiden sekä yhteiskunta- ja kauppatieteiden
tiedekunnissa. Lisäksi aiotaan selvittää kampusten puutarhojen tarpeellisuus.
”Yt-neuvotteluiden aloittamisessa ovat
perusteena tuotannolliset syyt, eli panostaminen opetukseen ja tutkimukseen. On silti
aivan väistämätöntä, että hallintohenkilöstön
vähentäminen kasaa yhä enemmän hallinnollisia tehtäviä opetus- ja tutkimushenkilöstölle”,
Riepponen päivittelee.

Tiedekunta: Filosofinen tiedekunta –
soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna
Vuosikurssi: 4. vsk
Syntymäpaikka: Lahti
Motto: Kaikki asiat tehtävä loppuun,
jotka aloittaa.
Harrastukset: Lenkkeily, pyöräily,
yleiskunnon ylläpito
Ruoka: Kasvistortilla
Paikka: Välkky

Jussi Valonen, teksti & Pasi Huttunen, kuva

Jari Kouvalainen

Kehitysyhteistyökerho nettiin
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan
kehitysyhteistyö kerho avasi oman blogin.
Kerho tiedottaa toiminnastaan ja kertoo

ajankohtaisia kuulumisiaan osoitteessa
http://kehykerho.blogspot.com/ .

KUOPIO Soukus Hotel solistinaan Tuure Kilpeläinen tarjoili Kuopion kuvakukossa lauantaina 29. lokakuuta leppoisia rytmejä. Yhtye saapui Kuopioon osana
tuOKio-klubia, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman OKopintokeskuksen järjestämä ja rahoittama kiertue. Soukous Hotellin kappaleet
olivat ensi esityksessä kiertueella. Sävellykset on tehnyt muun muassa Soul
Captain –yhtyeestä tuttu kitaristi Jori Hulkkonen. Tuure Kilpeläinen tuurasi menestyksekkäästi yhtyeen varsinaista solistia Jukka Poikaa Kuopion ja Joensuun
konserteissa. Yhtyeen nimi juontaa afrikkalaisesta soukous-musiikkilajista.
Uljas 8 | 7. 11. 2011
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Kampus

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

” Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii ammattikorkeakouluja selvittämään yhteistyön ja fuusion mahdollisuudet.

”Toukokuun tulosneuvottelujen jälkeen voi olla, että jostain pääaineesta luovutaan.

Yliopisto kurkottaa Jyväskylään
Rehtori Perttu Vartiainen allekirjoitti kumppanuussopimuksen Jyväskylän yliopiston kanssa, mutta sulkee pois laitosten yhdistymisen. - Jussi Turunen, teksti & kuva

Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Veli-Matti Tolppi arvioi, että 105 aloitus tekniikan alalta olisi vahingollista Itä-Suomelle, koska täällä ei ole yliopisto tasoista

tekniikan koulutusta.

Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen
aloituspaikkoihin esitetään leikkauksia

”Opetus-jakulttuuriministeriöesittäämeille
yhteensä100aloituspaikanleikkausta”,kertoo
Pohjois-Karjalanammattikorkeakoulunrehtori
Vesa Saarikoski.LeikkauksetkoskevatPohjoisKarjalan ammattikorkeakoulunmaaseutualan,
muotoilunjatekniikanalankoulutuksia.Saarikosken mukaanleikkauksettulevatväistämättä
vaikuttamaantulevaisuudessaJoensuuntoimintaympäristöön,etenkinkulttuurialoilla.
Saarikoskikertoolisäksi,ettäOpetus-jakult-
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tuuriministeriövaatiiammattikorkeakoulujaselvittämäänyhteistyönjafuusionmahdollisuudet.
SaarikoskenmukaanPohjois-KarjalanammattikorkeakoulujaSavonia-ammattikorkeakoulu
keskustelevaterivaihtoehdoista.Saarikoskikuitenkinpainottaa,ettäPohjois-Karjalanammattikorkeakoulunomistaja,Joensuunkaupunki,
haluaaitsenäisenammattikorkeakoulunsäilyvän
Pohjois-Karjalassa.Leikkauksistahuolimatta
rehtorinäkeejohtamansaammattikorkeakoulun

tulevaisuudenhyvänä.
Savonia-ammattikorkeakoulunrehtori
Veli-MattiTolppisanooOKM:nSavonialle
esittämän145aloituspaikanleikkauksenolevan
huomattava.Hännäkeeerityisestitekniikan alan
105aloituspaikanleikkauksenvahingollisena ItäSuomellesiksi,ettätäälläeioleyliopistotasoista
tekniikanalankoulutusta.
Tolpinmukaankuntayhtymä,jokaomistaa
Savonia-ammattikorkeakoulun,eiolevielä
kertonutkantaansamahdolliseenammattikorkeakoulujenyhdistymiseen.
TolppinäkeeSavonia-ammattikorkeakoulun
suurimpanahaasteenaopiskelijoidensaamisen
Itä-Suomeen.Hänenmukaansaopiskelijoille on
oltavatarjollatarpeeksiasuntoja,työpaikkoja ja
harrastusmahdollisuuksia.
SekäSaarikoskiettäTolppikertovat,että

ammattikorkeakoulut tulevat todennäköisesti
tekemään tiivimpää yhteistyötä tulevaisuudessa
Itä-Suomen yliopiston kanssa.

3

Uutinen #

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin 2000 paikan leikkausta. Leikkauksia suunnitellaan Suomessa tekniikan ja liikenteen, kulttuurin, viestinnän ja matkailun puolelle. - Minna Mielonen, teksti & kuvitus

4

Uutinen #

Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän
yliopisto allekirjoittivat kumppanuussopimuksen, joka lisää yliopistojen
välistä yhteistyötä. Keskeisessä osassa
yhteistoimintaa ovat terveys- ja liikuntatieteet Itä-Suomen yliopistossa ja
ympäristötieteet Jyväskylässä. Sopimus
toteuttaa kansallista tavoitetta profiloida
yliopistoja vahvuusalueilleen. Se myös
järkeistää yliopistojen koulutustarjontaa
päällekkäisyyksien poistamiseksi ja edistää rakenneuudistusta. Muutokset voivat
näkyä syksyllä 2012.
Onko tämä ensimmäinen askel kohti
yliopistojen yhdistymistä?
”Tässä ei olla tavoittelemassa mitään
pidemmälle menevää yhdistymis- tai
liittoutumisprosessia. Kyse on kahden
itsenäisen yliopiston kumppanuudesta”,
Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu
Vartiainen selventää.
”Itä-Suomessa on käyty läpi täydellinen fuusioituminen, onnistuneesti sanoisin. Nyt ollaan valmiita käymään kumppanuuteen meille hyvin sopivan kumppanin
Jyväskylän yliopiston kanssa.”
Karsitaanko jokin pääaine?
”Toukokuun tulosneuvottelujen
jälkeen voi olla, että jostain pääaineesta
luovutaan. Se kuitenkin sivuaineena jatkuisi. Idea on sitten vastaavasti vahvistaa
jotain toista ainetta, ei karsia kokonaisvolyymia”, Vartiainen rauhoittaa.
Yhteistyötä tutkijoiden ja erilaisten

laitosten välillä on ollut myös aiemmin,
mutta nyt yliopistot laittavat isomman
vaihteen päälle. Jyväskylän yliopistolla
on omaehtoiseen toimintaan perustuva
allianssisopimus Tampereen yliopiston
kanssa.
Suunnitteilla on vaihtoa sillä tavalla,
että Jyväskylään saataisiin ravitsemustieteitä Kuopiosta ja Kuopioon terveystieteitä Jyväskylästä. Näin voitaisiin
nostaa koulutuksen laatua ja lisätä
vaikuttavuutta. Tavoitteena on saada
aikaan koulutusten vaihtoa yliopistojen
välillä, eikä rakentaa itse mitä yliopistosta
puuttuu. Jyväskylän yliopiston rehtori
Aino Sallisen mukaan yliopistot hakevat
kumppanuussopimuksella menestyksen
edellytyksiä.
”Tässä kukin yliopisto kirkastaa omaa
profiiliaan. Yhteisellä opetuksella voidaan
karsia kustannuksia eli voittaa sillä tavoin”, Sallinen kertoo.

Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen vakuuttaa,

että kumppanuussopimuksella tavoitellaan vain kumppanuutta, ei yliopistojen yhdistymistä.

ISYY muuttaa kampukselle Joensuussa?
Ylioppilaskunnan Joensuun toimisto ja Uljaan
Joensuun toimitus muuttavat tammikuun alussa
kampusalueelle, jos edustajisto niin päättää. Uudet
tilat löytyvät yliopiston Haltia-rakennuksen toisesta
kerroksesta, joka remontoidaan palvelemaan ylioppilaskunnan tarkoituksia. Ratkaisu on edullinen myös
yliopiston kannalta, sillä tilansäästöohjelmassaan se
pyrkii vähentämään tilojaan 10-15 prosenttia. Ylioppilaskunnan toiminnan kannalta muutto kampukselle
tuo liudan etuja.
”Pystymme palvelemaan opiskelijoita paremmin,
kun olemme kampuksella. Etua saadaan myös siitä,
että ollaan lähellä opintopalveluja ja muita yliopiston
palveluja. Myös yliopiston infrapalveluiden piiriin
pääsy painaa vaakakupissa. Esimerkiksi suoraan yliopiston verkon piiriin pääsy on suuri etu”, pääsihteeri
Pekka Koivaara listaa.

Ylioppilaskunta muuttaa

todennäköisesti
kampusalueelle
Joensuussa.
Visualisointitaidoillaan
mainetta niittänyt pääsihteeri
Pekka Koivaara
hahmotteli Uljaan pyynnöstä
luonnoksen
ISYY:n Joensuun toimiston
uusista tiloista.

Ylioppilaskunnan nykyiset tilat vuokrataan ulkopuoliselle taholle, mutta alakerran sauna- ja kokoustila
Suvas jää ylioppilaskunnan käyttöön. Myös alakerrassa oleva varasto pysyy ylioppilaskunnan käytössä.
”Taloudellisesti tämä on ylioppilaskunnalle erinomainen ratkaisu. Tappioita ei ainakaan tule, mutta
tarkkoja summia ei ole vielä selvillä. Samalla olemme
mukana mukana yliopiston tilansäästökampanjassa
ja pääsemme eroon omista hukkaneliöistämme”,
Koivaara kertoo.
Uljaan kannalta muutto kampusalueelle on selkeä
etu, sillä suurin osa juttuaiheistakin löytyy kampukselta. ISYY:n Joensuun toimisto on tähän saakka ollut
toimistoista ainoa, joka ei ole kampusalueella.
Pasi Huttunen, teksti & Pekka Koivaara, kuvitus
Uljas 8 | 7. 11. 2011
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Ajassa

”Liikkeessä on aina alerekki, johon edellisen sesongin myymättömät tuotteet siirretään.

”

Lapsipornolta vaikuttavaa materiaalia on niin paljon, että alkaa pelätä viattomienkin
linkkien klikkaamista.

TOR:

Lähettäjä tuntematon
Salatusta verkosta löytyy teiniangstia ja laitonta
pornoa, mutta samalla se tuo kaivattua yksityisyyttä vainotuille ja väärin ajatteleville. Sipulireititintä käytetään, ettei äiti näkisi. Mutta myös, ettei isoveli näkisi. - Pasi Huttunen, teksti & Pekka
Rautiainen, kuvitus
The Onion Router, eli TOR muuttui hetkessä yhdeksi
tämän hetken pahamaineisimmista netti-ilmiöistä Suomessa, kun iltapäivälehdet virittelivät ilmeisesti Voimalehden artikkelin vinkkaamina kohun siellä käytävästä
huume- ja asekaupasta sekä leviävästä lapsipornosta.
Kohu-uutiset kirkuivat TOR-ohjelmistolla tavoitettavista
kansainvälisestä anonyymista markkinapaikasta Silkroadista ja suomalaisesta Thorlauta -keskustelusivustosta.
Halusin löytää vastaväitteet tasottomalle kohu-uutisoinnille, joten latasin ohjelman ja lähdin seikkailemaan.
Sipulireitittimen avulla selailu on tuskaisen hidasta,
eivätkä sivut puolet ajasta toimi lainkaan, mutta kärsivällinen etsivä löytää.
Iltapäivälehdet raapaisivat vain pintaa. Tarjolla on ka-

Muodin loppusijoituspaikka
Vaateliikkeet ovat nykyään tarkkoja hävikistään. Alennusmyyntejä järjestetään useita
kertoja vuodessa, ja alerekit seisovat liikkeissä alennusmyyntien välilläkin. Halvalla ostetut vaatteet päätyvät kuitenkin useasti suoraan hyväntekeväisyyteen. 		
- Maria Routakorpi, teksti & Joona Sipi, kuva

M

uodin kiertokulku nopeutuu jatkuvasti. Vaatekaupoilla on
vuodessa neljä sesonkia, ja alennusmyyntejä tuntuu olevan
vielä useammin. Ruokakauppojen myymättä jääneistä
tuotteista keskustellaan, kiistelläänkin, aika ajoin, mutta vaatekauppojen
ylijäämän kohtalo nousee harvemmin esille.
Ruotsalaisketju Hennes&Mauritzin viestintä- ja markkinointipäällikkö Maisa Korhosella on tähän selitys.
”Meillä ei jää tuotteita myymättä, vaan hintaa lasketaan niin kauan,
että asiakas on valmis tuotteen ostamaan.”
Monikansallinen yhtiö hyödyntää myös laajaa myymäläverkostoaan.
”Joskus saatetaan tehdä niin, että jos tiedetään jonkun tuotteen
menevän kaupaksi paremmin jossain päin maailmaa, niin tuotteita
kierrätetään liikkeiden kesken.”
Joensuulaisen Lady Pepperin Tuija Tolvanen kertoo samanlaista
tarinaa.
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Kommentti | kohtuutta
”Kaikki myydään”, Tolvanen toteaa.
”Liikkeessä on aina alerekki, johon edellisen sesongin myymättömät
tuotteet siirretään.”
Tolvasen mukaan roskiin päätyy vuodessa vain pari tuotetta, ja
tällöinkin on kyse jotenkin viallisista kappaleista. Joillain vaatekaupoilla,
esimerkiksi Seppälällä ja joensuulaisella Joen Kenkä Komppanialla on
myös omat outlet-myymälänsä, joissa pääliikkeessä myymättä jääneitä
tuotteita kaupataan alhaiseen hintaan. Varsinaista hävikkiä vaateliikkeissä ei siis tämän perusteella synny.
Vanhentuneet trendivaatteet poistuvat kaupan alerekeistä asiakkaiden mukana, mutta ostajansa päälle ne eivät välttämättä päädy lainkaan.
”Meille tulee paljon uutta tavaraa, jossa on vielä hintalaputkin kiinni”,
SPR:n Kontti-ketjun Kuopion yksikön Kontti-päällikkö Anna-Reetta
Buchen kertoo.
”Usein kyseessä on pienikokoinen vaate, joka on selvästi hankittu
heräteostoksena optimistisin mielin.”
Kontin myymättömät vaatteet päätyvät joko vaateapuun tai jonkunlaiseen uusiokäyttöön. Kaatopaikka ei siis tässäkään tapauksessa ole
tuotteen loppusijoituspaikka.
Tampereella on ideoitu ruoka-apujen innoittamana Henkari, joka
kerää sesonkien jälkeen tai muuten sovitusti yhteistyökumppaneinaan
toimivilta vaatekaupoilta myymättä jääneet lasten ja nuorten vaatteet
ja toimittaa ne edelleen tarvitseville lapsiperheille. Henkarin yhteistyökumppanit ovat pääasiassa pieniä paikallisia vaateliikkeitä, mutta
mukana on myös tamperelainen Citymarket. Vaateapuohjelma kuuluu
Tampereen seurakunnan ’Suurella Sydämellä’ –toimintaan.

Luonnonvarojen huvetessa ja ympäristöongelmien lisääntyessä pinnalle on noussut
puhe kulutuksen kohtuullistamisesta.
Samaan aikaan, kun kehitysmaissa ihmisiä
kuolee nälkään, heittää keskivertosuomalainen syömäkelpoista ruokaa roskiin 20-30
kiloa. Kalapuikkojen lähettäminen Darfuriin ei tässä tokikaan auta mitään, mutta
jonkunlainen herääminen niin tuottajien
kuin kuluttajienkin kohdalla olisi paikallaan.
Vaatekaupat haluavat myydä meille uuden
vaateparren vähintään joka kolmas kuukausi, emmekä me halua maksaa vaatteistamme
juuri mitään. Tämän seurauksena maailmaan suolletaan jatkuvalla syötöllä lasten
ja naisten orjapalkalla tekemiä surkealaatuisia rytkyjä, jotka hädin tuskin selviytyvät
ensimmäisestä pesusta. Ja jos selviävätkin,
ne dumpataan pian Fidan laatikkoon uusien
trendien tieltä. Roskikseen vaatteista päätyy
joka tapauksessa iso osa, vaikkakaan ei
suoranaisesti vaatekauppojen toimesta.
Ruoan suhteen kuluttajat ovat ilmeisesti
jo heräämässä vaatimaan laatua ainaisen
hintojen perässä juoksemisen sijaan. Saman
soisi tapahtuvan pian myös vaateteollisuuden puolella.

sapäin kaikenlaista laitonta. Nimettömyyden vuoksi on
vaikea arvioida tietojen luotettavuutta ja lähdettä, joten
vainoharha iskee. Teinkö juuri rikoksen tuota klikkaamalla? Onko tämä vain viranomaisten ansa?
Lapsipornolta vaikuttavaa materiaalia on niin paljon,
että alkaa pelätä viattomienkin linkkien klikkaamista.
Hakkerointiin, salasanojen urkintaan ja anonyyminä
pysyttelyyn liittyvää keskustelua ja ohjelmia on paljon.
”Tor University” lupaa maksua vastaan tehdä gradusi tai
artikkelisi. Löytyy myös laaja keskustelu keinoista poliisin liikennevalvontakameroiden tuhoamiseksi. Vastaan
tulee jopa palkkamurhaajan ilmoitus, jossa nimettömänä
pysyvä henkilö lupaa murhata esimerkiksi paparazzin
50.000 eurolla. Toimittajan hinta on sentään 100.000
euroa. Ihmisistä julkaistaan noloja kuvia ja yhteystietoja.
Joku halusi piloillaan ladata lapsipornoa ja lähettää kukkahattutädeille, mutta mietti, jäisikö kiinni. Ja kyllä, oli
siellä niitä huumeita ja aseita kaupan.
Kolikon toisella puolella TOR on tarjonnut perheväkivallasta kärsiville välineen avun hakemiseen salassa uhkaajalta. Myös Wikileaks suosittaa sivuillaan käyttämään
sitä tietojen vuotamiseen. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa
nettiä sensuroivien ja valvovien diktatuurien kansalaisille keinon yhteydenpitoon. Arabikeväässäkin se näytteli
oman roolinsa. Wikileaks-yhteys huomioiden on ironista,
että alkujaan sipulireititin oli Yhdysvaltain laivaston tutkimusosaston projekti.
Leimaavaa sivustoille on silti, että useimmat näyttävät
ahdistuneiden teinien tuotoksilta. Se saa terävöittämään
entisestään lähdekriittisiä tuntosarvia.
TOR-projekti on viiden työntekijän pyörittämä voittoa
tavoittelematon yhdistys. Avoimen lähdekoodin ohjelmaa
on toimitusjohtaja Andrew Lewmanin arvion mukaan
kehittämässä noin 3000 henkilön yhteisö. Hän toteaa,
että rikollisilla on paljon Toria paremmat keinot pysyä
nimettöminä.
”TOR haluaa tarjota muillekin mahdollisuuden yksityisyyteen verkossa, kun se on tähän asti ollut vain rikollisten yksinoikeus. Toimimme yhteistyössä viranomaisten
kanssa auttaaksemme heitä ymmärtämään TOR-ohjelmistoa, mutta käyttäjien jäljittäminen ei onnistu edes

kehittäjiltä”, hän muotoilee.
Ainakin Kiina ja Burma pyrkivät estämään ohjelman
käytön, mutta Lewman naurahtaa, että estojen kiertäminen on äärimmäisen helppoa. Ahkerimmin se näyttäisi
olevan käytössä USA:ssa, Saksassa ja Iranissa. Ainakin
Patriot Actin jälkeisessä USA:ssa ja totalitaarisessa
Iranissa lienee helppo löytää kunniallisia syitä yksityisyyden kaipuuseen. Lewman korostaa, että projekti ei kerää
yksityiskohtaista tietoa käyttäjistään, joten tiedot ovat
arvioita. Käyttäjiä on joka tapauksessa miljoonia.
Eräs kertoo: ”Vaikka asun Pohjoismaissa, käytän sitä
blogin kirjoittamiseen. Mielipiteeni eivät ole erityisen
suosittuja, joten voisin menettää työni.” Toinen puolestaan toteaa:
”Ilman sitä olisin hengenvaarassa. Syynä ovat Yhdysvallat ja tietyt sen kansalaiset.”
On myös sirpaleisia yrityksiä järjestäytyä poliittisesti.

Torismiksi itseään kutsuvassa ideologisessa kehitelmässä
anonyymisti toimivat autonomiset solut kehittävät ”vastataloutta”, eli harmaata taloutta. Tavoitteena on valtion
kuihtuminen pois ja utopia vapaista markkinoista. Valuuttana syväverkossa käytetään esimerkiksi kokeellista digiraha Bitcoinia. Bitcoinin tarkoitus on toimia valuuttana,
joka ei tarvitse rahoitusinstituutioita tai valtioita arvonsa
takaajaksi ja välittäjäksi.
Esimerkki sisäisestä kurinpidosta on Anonymous-haktivistiryhmän operaatio, jossa se hyökkäsi lapsipornosivustoja vastaan. Se kaatoi muun muassa lapsipornosivuja
isännöivän Freedom Hosting – palvelun, julkaisi yli 1500
Lolita City -lapsipornopalvelun käyttäjätunnusta ja aloitti
päivityssodan Wikipedia-tyyppisellä Hidden Wiki –sivustolla, jossa ryhmä poistaa lapsipornolinkkejä sisältävän
Hard Candy –osion ja sen linkit, mutta joku käy palauttamassa ne.

Virtuaalinen pelikenttä
TOR: The Onion Router on maksuton ohjelmisto,
joka peittää käyttäjän ip-osoitteen. Siirrettävä data
on ikään kuin ”sipulin” ytimessä ja sitä ympäröi
useita kuoria, joita reitittimet poistavat yksi
kerrallaan välittäessään pakettia. Vasta viimeinen
palvelin näkee todellisen kohdeosoitteen ja välittää paketin avoimeen verkkoon. Salaa lähettäjän,
muttei sisältöä.
Bitcoin: Peer-to-peer –teknologiaa hyödyntävä
digivaluutta, jota ei pyöritä tai hallinnoi mikään
keskusorganisaatio tai auktoriteetti. Rahan luominen ja vaihto tehdään kollektiivisesti verkostossa.
Tarjoaa tilaisuuden anonyymeihin ostoksiin niissä
harvoissa paikoissa, missä valuutta tunnustetaan.
Syväverkko: Yleisnimitys sellaiselle verkossa
olevalle tiedolle, jota hakukoneet eivät löydä.
Sivut, joille pääsee vain esimerkiksi TOR-ohjelmaa
käyttämällä ovat yksi esimerkki, mutta WebOodi
tai Nelli-portaali sisältyvät siihen myös.
Lähteet: fi.wikiopisto.org, bitcoin.org
sekä Petteri Järvisen teos Yksityisyys Turvaa
digitaalinen kotirauhasi. Docendo 2010.
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Oman näkemykseni mukaan ei tuon pitäisi olla mitenkään erityisen kallis korjattava.

Säilyykö Wanhan Jokelan
rakennus matkailukohteena?
Jokelaa puolustavan kansanliikkeen mielestä legendaarinen ravintola voisi pärjätä matkailun tuella ja monipuolisessa kulttuurikäytössä.
-Jussi Turunen, teksti & kuva

Historia | Wanha Jokela
Heikki ja Maria Inari ostivat Niskakatu 4:n ja To-

R

avintola Wanhan Jokelan sulkemisuhka on saanut ihmiset
liikkeelle ja aktivoitumaan. Sekä
kiinteistön omistaja että ravintolan sulkemista vastustava kulttuuriväki
ovat samaa mieltä siitä, että kyseessä on
merkittävä osa joensuulaista kulttuurihistoriaa ja sen olemassaolo olisi myös jatkossa tärkeää. Harvassa on Joensuussa ravintola, josta Samuli Putro on tehnyt laulun.
Tällä hetkellä tilanne on se, että ravintolan
vuokrasopimusta ei jatketa sen määräajan
päättymisen jälkeen 31.12.2012.
Jokelan puolustajat ovat järjestäytyneet Pro Vanha Jokela -liikkeeksi, joka on
neuvotellut kiinteistön omistavan Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön kanssa.
Liikkeen perustaja Riitta Nybergin mukaan
Jokela on historiallisesti arvokas ja sitä ei
sen takia saisi purkaa. Paperisessa adressissa, jossa vaaditaan rakennuksen suojelua,
on tällä hetkellä noin 3200 allekirjoitusta.
Eräs liikkeen ajatus on tehdä Jokelasta
perinnerakentamisen kohde ja eräänlainen
kulttuurikeskus. Nyberg kysyy, miksi kaiken pitää aina olla uutta. Jokela voisi Nybergin mielestä taipua arvokkaaksi matkailukohteeksi, koska sillä on vahva maine.
”Jokelalla on niin vahva brändi, että sitä
ei mainostoimistossa rakenneta”, Nyberg
kehuu.
Liikkeen sisällä yritetään keskustella kaikista vaihtoehdoista ja löytää ydin siihen,
mikä rakennuksessa on kaikesta arvokkainta. Mitä ei voida purkaa ilman että kokonaisuus hajoaa. Nyberg pitää ihanteena sitä,
että rakennus korjattaisiin. Hänen mukaansa perinnerakentamisen ammattilaiset ovat
todenneet sen mahdolliseksi. Miten Nyberg
suhtautuu ajatukseen ravintolamiljöön
siirtämisestä toiseen paikkaan?
”Toivon että ensin selvitettäisiin korjaamisen mahdollisuudet ja sitten, onko
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön
mahdollista jotenkin tyytyä vähän pienempään tuottoon.”
Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys

Räppänä ry:n puheenjohtaja Risto Ikosen
mielestä jo rakennuksen ikä paljastaa, onko
sen rakenteissa jotain sellaista, joka vaarantaisi sen jatkuvuuden.
”Pelkästään ikä kertoo, että kyseessä on
onnistunut konstruktio. Kun kaikki voidaan
korjata, niin toinen kysymys on tietysti
kannattaako kaikki korjata.”
Ikosen mielestä korjaus voidaan tehdä
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niin, että toiminta ei keskeydy. Koska ravintolan puolella joudutaan tekemään tuentoja
ja uusimaan palkistoja, säästävä korjausrakentaminen voidaan tehdä toimintaa keskeyttämättä. Tätä ratkaisumallia Räppänä
on ehdottomassa.
”Oman näkemykseni mukaan ei tuon
pitäisi olla mitenkään erityisen kallis korjattava. Jos lähdetään puhumaan miljoonan
tai kahden budjetista, se selittyy ainoastaan
sillä että rakennetaan nykystandardien
mukaan. Vanhan korjaaminen uutta vastaavaksi, nykystandardeja vastaavaksi, on
lähestulkoon aina kalliimpaa kuin uudisrakentaminen”, Ikonen miettii.
Joensuussa on Ikosen mukaan harrastettu säästeliäästi rakenteita säilyttävää
korjausrakentamista. Tämä voi hänen
mukaansa johtua siitä käsityksestä, että
vanhan korjaaminen tulee kaikissa tapauksissa kalliiksi. Räppänä yrittää osittain
tuoda esiin vaihtoehtoisia näkemyksiä.
Räppänällä on valmisteilla suojeluesitys,
joka voidaan jättää jos mikään muu ei auta.
Tällöin rakennuksen kohtalo menee puolueettomaan tarkasteluun. Ikonen on täysin
vakuuttunut, että rakennus todetaan silloin
välttämättä säilyttämisen arvoiseksi.
Satu Kokkonen, Karjalaisen Kulttuurin

Edistämissäätiön puheenjohtaja, kertoo
että säätiöllä ei ole valmiita suunnitelmia
uudisrakentamisesta.
”Jokelan tontin tulevaisuus, ja mahdollinen uudisrakentaminenkin tontille, riippuu
paljolti tulevasta kaavasta”, Kokkonen
toteaa.
Säätiön kannalta ongelmallisinta on
rakennuksen ravintolapäädyn kantavien rakenteiden erittäin huono kunto. Perustukset ovat alun perin tarkoitettu yksikerroksiselle talolle. Joensuun rakennusvalvonta
on saanut Joensuun Juva Oy:n tekemän
Jokelan kantavien rakenteiden kuntokartoituksen ja -tutkimuksen ja pyytänyt säätiöltä
lokakuun loppuun mennessä selvityksen
niistä toimenpiteistä, jotka tulisi tehdä,
jotta rakennus täyttäisi lain edellyttämät
turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset.
Säätiöllä ei tällä hetkellä ole vapaita
liiketiloja, johon ravintolan voisi siirtää.
Koska säätiö ei harjoita ravintolaliiketoimintaa, ei sillä Kokkosen mukaan myöskään
ole suunnitelmia ravintolamiljöötä varten.
”Aikanaan ravintola Jokelan tilavaihtoehdoksi tarjottiin niin sanottua Inarin

rikatu 26:n kulmatontin 27.1.1934. Kauppahinta
oli 6300 markkaa. Kahvila-Ravintola Jokelan
avajaisilmoitus oli Karjalaisessa 28.4.1934.
Vuonna 1939 Inari puratti alkuperäisen puuta-

lon ja tilalle rakennettiin nykyinen rakennus,
josta tuli Hotelli-Ravintola Jokela. Virallisesti
siitä tuli hotelliravintola vuonna 1943. Jokelalle
oli jo silloin muodostunut hieman romanttinen
leima. Nuoret parit kävivät siellä tapaamassa
toisiaan.
Sota-aikaan pommituslentolaivue 46:n miehet

viettivät Jokelassa vapaahetkiään. Syvärillä
enolaisista koottu Kevyt osasto 15:n miehet
rakensivat 1942 korsukanttiini, joka nimettiin
Jokelan mukaan.
Heikki Inarin kuoltua 1961 ravintolatoimintaa

jatkoi hänen tyttärensä Irene Turunen.
Kevättalvella 1965 Joensuussa kuvattiin ame-

rikkalaista Tohtori Zivago –elokuvaa, jonka
pääosan esittäjä Omar Shariff vietti paljon aikaa
Jokelassa. Osa elokuvan tuotantotiimistä myös
majoittui sinne. 1960-luvun lopulla Jokelasta
muodostui toimittajien kantapaikka – myös
työaikaan.
Vuonna 1969 perustettu Joensuun korkeakoulu

toi opiskelijaradikalismin myös Joensuuhun ja
Jokela valikoitui paikaksi, jossa vallankumousta
tehtiin. Yliopiston ja Jokelan symbioottiselle
suhteelle luotiin pohja.
1980-luvulla Jokelan ravintolatoimintaa pyöritti

useampi yrittäjä vaihtelevalla menestyksellä ja
ravintola oli huonossa maineessa. Rikollinen ja
muu hämäräporukka vietti siellä aikaansa.
Jokelan renessanssin arkkitehdeiksi tulivat

Anita ja Jaakko Latola vuonna 1993. Wanha Jokela teki paluun. Jokelan vakiokalustoon löytyi
silloin myös pianisti Kemal Achourbekov.
Yliopisto tuo Jokelalle vuosittain uusia asiakkai-

ta ja vielä vuonna 2002 Anita Latola arvioi Jokelan aseman vakaaksi: ”Jokelan asiakkuus kulkee
perintönä monessa joensuulaisessa perheessä
ja suvussa, olen itsekin osa samaa piiriä. Minun
vanhempani kävivät täällä jo 25 vuotta ennen
minun syntymääni. Meidän tyttökin on täällä
sekä asiakkaana että työssä. Niin oli jo Inareiden aikaan ja niin on nytkin.”
Lähde: Wanha Jokela. Jyrki Piispa & Eino Maironiemi. Ilias oy 2002.
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Muutosvoimat
Maailmalla on kova meteli. Jokainen huutaja on oikeassa ja vetää Eurooppa suuntaansa. Talousjärjestelmän kriisistä vallitsee yksimielisyys, mutta ratkaisumalleja on yhtä monta kuin on kommentaattoria. Samoin yksimielisiä
ollaan siitä, että nuorissa on tulevaisuus, mutta kestävätkö
vanhemmat polvet nuorten tarjoamia ratkaisuja.

Huonompia aikoja
odotellessa
Eurooppa on kriittisessä tilassa, se natisee liitoksissaan. Jarkko Pesonen ei kuitenkaan ryhtyisi puuhaamaan vallankumousta, sillä asiat tulevat muuttumaan
aikanaan riippumatta siitä mitä haluamme.. -Niko Salovaara teksti & Joona Sipi,
kuva

N

ykyinen sairaanhoitajaopiskelija Jarkko Pesonen luopui kolmen vuoden
jälkeen perinteentutkimuksesta ja
lähti kokonaan yliopistosta. Opiskelu
ei tuntunut antavan valmiuksia minkäänlaiseen
tuottavaan työhön ja toisaalta tuleva sairaanhoitaja
halusi sellaiselle alalle, joka olisi vakaa yhteiskunnallisista oloista riippumatta. Niihin mies odottaa
nimittäin muutosta: ”Yleiseurooppalaisen kriisin
myötä alamme olla niin hirveässä liemessä, ettei
kukaan tiedä mitä tulee tapahtumaan”, hän sanoo.
Nyky-yhteiskunnan tilaa Pesonen on puinut paljon kantaaottavassa Raunioilla-blogissaan. Sen sisällöstä ja eritoten nimestä juolahtaa äkkiä mieleen
Jussi Halla-Ahon sivusto Kirjoituksia uppoavasta
lännestä. Perussuomalainen Pesonen ei kuitenkaan
ole, vaikka luonnehtiikin itseään klassisen liberalistin näkemyksillä varustetuksi oikeistokonservatiiviksi.
”En tosin ole kiinnostunut puoluepolitiikasta
enkä edusta puhtaasti mitään aatesuuntausta. Blogin otsikon suhteen olet jäljillä, vaikka toki pidin
nimestä jo sinänsäkin”, Pesonen myöntää.
Siitä huolimatta , että bloggaajalla ei ole intoa ryhtyä

Vallankumous on laitonta. Siitä huolimatta siitä puhutaan nykyisin tiuhaan. Vallankumouksellisilla symboleilla myytiin jo laskettelusuksia 90-luvulla. Viimeksi syyskuussa YLE:n A-tuubi väitti Aalto yliopiston AaltoES:n opiskelijayrittäjien olevan tekemässä
2000-luvun vallankumousta. Ohjelma pohti kuinka 60-luvulla opiskelijat valtasivat
Vanhan, mutta tässä ajassa vallankumous tehdään perustamalla yritys. Väittämä sai
Uljaan jalkautumaan ja kysymään onko politiikka ja kumouksellisuus yhtä mustavalkoista kuin ohjelma väitti. Nähtävästi ei, sillä haastatteluun löytyi oikeistokonservatiivi,
business-radikaali, kommunisti ja epäkuluttaja. Kaikkia yhdisti halu muutokseen.
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poliittiseksi aktiiviksi, hänellä on asioista paljon
sanottavaa. Pesosen mielestä Suomi on parhaillaan
yhdessä muun Euroopan ja länsimaiden kanssa
osallinen yleiseurooppalaisessa kriisissä, jonka
voi jakaa viiteen eri osa-alueeseen: kulttuuriseen,
sosiaaliseen, sukupolvien väliseen, Euroopan unionin sekä talouden ja politiikan kriisiin. Kulttuurisesti ihmiset ovat hänen mukaansa huomanneet,
ettei yhteiskunnassa enää ole heitä yhteen sitovia
arvoja, päämääriä tai ihanteita, mikä on ajanut
yksilön nautintoa tavoittelevaan elämäntapaan ja
näin lukuisiin ongelmiin. Osaltaan tilanne limittyy
sosiaalisen kriisiin kanssa, koska yhä pienempi
osuus tuottavaa työtä tekevistä ihmisistä elättää
ponnistuksillaan tuottamattomia kansalaisia. EU
törmää puolestaan ongelmiin pyrkiessä yhtenäistämään jäsenmaidensa politiikkoja ja kehittymään
näin kohti liittovaltiota, vaikka Euroopan kansojen
heterogeenisuus tekee hankkeesta mahdottoman.
”Yhteisen arvopohjan puuttuminen vaivaa
suomalaisten ja eurooppalaisten lisäksi myös eri
sukupolvia muun muassa valtavan velanoton takia.
Jokainen suomalainen lapsi saa nimittäin syntymälahjakseen 15 000 euroa valtionvelkaa”, Pesonen
kertoo.
Kun vielä talouden ja politiikan kriisikin kietoutuu tähän loputtomaan velkakierteeseen, keitos on

Oikeistokonservatiiviksi itseään tituleeraava Jarkko Pesonen uskoo vakaasti maailman suis-

tuvan kriisiin ja pelasi ammatinvalinnassaan varmaan päälle. Perinteentutkimuksen opinnot
yliopistolla vaihtuivat sairaanhoitajan opintoihin, koska ammatti on käypää valuuttaa äärimmäisenkin kriisin keskellä,
valmis.
Vaikka kuvailtu tilanne olisi varmasti monesta
näkökulmasta otollinen vallankumoukselle, Pesonen on toista mieltä.
”Asiat ovat yhä liian hyvin. Kukaan ei ryhdy
haastamaan yhteiskuntaa niin kauan kuin hänellä
on enemmän hävittävää kuin voitettavaa”, hän
sanoo.
Huonommat ajat ovat kuitenkin tulossa, eikä
bloggaajan mielestä vallankumous käsitteenä

välttämättä tarkoita kaduilla riehuvia ihmisiä, vaan
ennemminkin asioiden nopeaa muutosta. Hän
muistuttaa Neuvostoliiton romahtamiseen johtaneesta kehityksestä: asiat tapahtuvat äkkiä, kunhan
ne lähtevät laajentumaan. Turvallisessa tilanteessa
maailma ei kuitenkaan muutu, vaikka kuinka kapinoitaisiinkin.
”Saattaa kuulostaa fatalistiselta, mutta uskon,
että asiat tulevat tapahtumaan riippumatta siitä,
mitä me haluamme”, Pesonen toteaa.
Uljas 8 | 7. 11. 2011
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Yrityskulttuurista
asennemuutokseen
Kuopion ja Joensuun Entrepreneurship Societyt haluavat tarjota AaltoES:n mallin mukaan mahdollisuuksia ja kipinän mullistaviin kasvuyrityksiin. Joensuussa Tech Clubissa verkostoidutaan keksimällä ja rakentelemalla yhdessä uusia koneita. - Minna Mielonen, teksti & Joona Sipi, kuva

T

Kommunismin katoaminen Neuvostoliiton myötä on toiminut yhtä hyvin kuin punkin kuolleeksi julistaminen aikanaan. Historian opiskelija Ako Nyman uskoo, ettei kommunismi voi olla niin huono ajatus kuin on annettu ymmärtää, koska niin moni ihminen ja maa on siitä kuitenkin ajallaan innostunut.- Jarkko Kumpulainen teksti & kuva

ech Club Joensuun perustajajäsenen Heikki
Immosen mielestä uutta vallankumousta tarvitaan. Klubin toiminta voidaan nähdä hänen
mielestään vallankumouksena, sillä toiminta
lähtee ihmisistä itsestään, itsenäisestä tiedonhalusta.
Immonen käyttää klubia myös esimerkkinä problem
based -oppimisesta.
Tech Club Joensuu on uudenlainen Pohjois-Karjalaan perustettu organisaatio ja se keskittyy uudenlaisten
teknisten ratkaisujen luomiseen. Klubilaiset kokoontuvat kerran viikossa työpajaan, jossa he voivat toteuttaa
ideoitaan ja ottaa osaa toistensa projekteihin.
Immonen toimii myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun innovaatiokoordinaattorina ja perinteinen yritysneuvonta ei saa häneltä kiitosta, se on hänen
mielestään vanhanaikaista.
Pienimuotoiselle harrastustoiminnalle tai vielä
minimaalisille markkinoille ei anneta arvoa.
Pienet ilmiöt olisi hänen mukaansa syytä ottaa vakavasti, sillä monien nykyisten ilmiöiden takana on ollut
alun perin juuri harrastaja- tai kehittäjäporukka.
Klubin toimintaan voi osallistua kuka tahansa. Tällä
hetkellä mukana on sekä työssäkäyviä että opiskelijoita.
Tärkeää on erityisesti, että opiskelijat, valmistuneet
ja opettajat tapaavat toisiaan. Tech Club Joensuussa
vieroksutaan raskasta ja rajoittavaa hallintoa.
Toiminta on kehittynyt pikkuhiljaa kesäkuusta 2011
alkaen. Toimintatavat ja tekeminen ovat jalostuneet
vähittäin nykyiseen toimintamuotoonsa. Ei ole ollut
valmista kaavaa, jota lähteä toteuttamaan”, kertoo
Immonen.
Immonen kritisoi myös nykyopiskelijoiden sekä
professoreiden asenteita.
Professoreiden on nähtävä opiskelijat muunakin
kuin harmaana omat palkkarahat tuovana massana ja
vastaavasti opiskelijoiden on ymmärrettävä, että opiskeluaika voi olla myös muuta kuin tenttejä, biletystä ja
kaupan kassalla nököttämistä.
Hän heittää ilmaan ajatuksen tulevaisuuden korkeakoulusta ekosysteeminä, jonka osina olisivat opetus,
tutkimus, työelämälähtöisyys ja Tech Clubit.

K

Kuopiossa Entrepreneurship Society perustettiin tämän

vuoden toukokuussa. Inspiraatio saatiin Aalto yliopistosta. Nuoren yhdistyksen tarkoituksena on hallituksen
puheenjohtajan Sari Huttusen mukaan antaa yhdistyksen jäsenille mahdollisuus ideointiin ja toimintaan.
Haluamme synnyttää kipinän yrittäjyyteen, sanoo
yhdistyksen hallituksen jäsen Joonas Rajamäki.
Toinen hallituksen jäsen Hannu Jaakkola kertoo,
että yhdistyksen tarkoituksena on verkostoitumisen
edistäminen ja foorumin luominen.
Jaakkola toimii myös Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontasihteerinä, mutta hän sanoo
lähteneensä Kuopio Enterpreneurship Societyyn mukaan yksityishenkilönä.
Täälläkään yhdistykseen ei haluta massiivista organisaatiota:
Yhdistyksen jäsenet voivat sitoutua toimintaan niin
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Velka orjuuttaa,
kansallistaminen pelastaa

Perinteinen yritysneuvonta ei osaa katsoa tarpeeksi pieniin ilmiöihin, vaikka tulevaisuuden menestys rakennetaan

niistä, kritisoi innovaatiokoordinaattori Heikki Immonen. Juuri siitä löytyy uusien yritys- ja tekniikkaklubien vallankumouksellisuuden avain.

paljon tai vähän kuin he haluavat. Yhdistyksen hallitus
on työrukkanen, joka antaa raamit ja tekee paperityöt”,
kertoo puheenjohtaja Huttunen.
Jaakkola ja Jauhiainen lisäävät, että yhdistyksen tarkoituksena ei ole kerätä jäseniä, vaan toimijoita. Pääosa
yritysklubin jäsenistä on kauppatieteilijöitä, mutta
mukaan kaivataan myös muiden alojen opiskelijoita.
Tätä varten järjestetään poikkitieteellisiä yrittäjyyteen
liittyviä tilaisuuksia.
Kuopioon tarvittiin hyvää pöhinää yrittäjyydessä.

Tälle oli tarvetta”, tiivistää puheenjohtaja Huttunen.
Voiko yritysklubi toimintaa sitten verrata Vanhan
valtaukseen?
”Ei voi, haluamme tietysti vaikuttaa omiin mahdollisuuksiimme”, sanoo Huttunen.
Toiminnalla pyritään luomaan ihmisille mahdollisuuksia onnistua, jatkaa Jaakkola.
Vastaava uusyritysklubi on perustettu myös Joensuuhun. Joensuu Entrepreneurship Society kokoontui
ensimmäistä kertaa lokakuussa.

ommunistisen Nuorisoliiton puheenjohtaja ja historian opiskelija kuopiolainen Ako
Nyman ei nielaissut peruskoulun ja lukion
historian opettajien näkemyksiä Neuvostoliitosta purematta.
”Mietin silloin, että jos kommunismi on kerta
niin huono järjestelmä kuin kouluissa yritettiin
selvittää, niin miksi miljoonat ihmiset sitten ovat
joskus halunneet kommunistisen valtion perustaa.
Ajattelin, että pakkohan siinä on jokin idea täytynyt
olla”, Nyman avaa kysymyksiä, jotka johtivat hänet
kommunismin pariin.
Nyman kertoo jo varhain kokeneensa, etteivät vallalla olevat poliittiset selitykset olleet aukottomia.
”Yksityinen toimintatapa tähtää voittoihin, ja
voittoja ei saada palvelemalla suurta yleisöä. Sitä saadaan palvelemalla sitä yleisöä jolla on paljon rahaa.
Ja koska koko maailmassa kymmenellä prosentilla
kansalaisista on 90 prosenttia rahoista, niin sinun ei
tarvitse palvella sitä loppua 90 prosenttia, vaan sitä
kymmentä prosenttia”, Nyman pohtii.
Uljas tapasi Nymanin Kuopion torilla 15. lokakuuta, jossa Nyman otti osaa Tyytymättömien toritapahtumaan. Mielenilmaus järjestettiin espanjalaisen
15M-liikkeen sekä Occupy Wall Street aktivistien
innoittaman lähes sadassa maassa. Suomessa tapahtuma järjestettiin kolmessatoista kaupungissa.
Tapahtumalla vastustettiin epäoikeudenmukaista
talousvaltaa. Eritoten mielenilmauksissa vaadittiin
päättäjiä, talouselämän johtajia ja rahoituslaitoksia
vastuuseen talouskriisistä. Roomassa osallistujia oli
yli satatuhatta, Helsingissä toistasataa ja Kuopiossa
joitakin kymmeniä. Ollaanko Suomessa niin tyytyväisiä, ettei liikkeelle ole tarvetta lähteä?
”Sanoisin ennemminkin, että ihmiset ovat niin
tyytymättömiä ja toivottomia, ettei nähdä enää mahdollisuutta muuttaa omaa huonoa tilannetta. Ihmiset
ovat lamaannutettuja”, Nyman näkee tilanteen.
Hänen mielestään ihminen alistetaan lainoilla ja
virastoissa. Velkaantumisen Nyman näkee kuitenkin
suurimpana lannistajana, jonka varassa elämiseen
opetetaan nuoresta lähtien.
”Pahin kaikista on velkaantuminen, eli jos lähdet
opiskelijana hakemaan sosiaalitoimistoon rahaa,
niin ensimmäisenä sanotaan, että ota vaan opiskelijalainaa. Et sinä täältä ennen mitään saa ennen kuin
sinulla on kokonaan laina käytetty”, Nyman toteaa.
Nyman näkee velallisen ja velan antajan suhteen

ongelmallisena.
”Aina kun on velkaa jollekin, niin sinä olet enem-

Kommunistisen Nuorisoliiton puheenjohtaja Ako Nyman oli kiinnittämässä Tyytymättömientori – tapahtumassa 15M-ryhmän

manifestista sovellettua julkilausumaa Kuopion kaupungintalon oveen. Nyman ei luota kansalaisaloitteisiin poliitikkojen lyhyen
muistin vuoksi. ”Pitäisi päästä puheista tekoihin, kunnolla marssia ja aiheuttaa vähän yleistä pahennusta”, Nyman pohtii.

män tai vähemmän velkojasi armoilla. Siihen kaikki
orjuus on aina perustunut, että sinä olet sen toisen
ihmisen armoilla. Eli jos et pysty velkaa maksamaan,
niin sitten velkoja tulee ja vie, eli ulosmittaa, sinulta
kaiken. Että kyllähän se velka aina orjuuttaa velallista.”
Tarvitaanko Nymanin mielestä sitten vallankumousta?
”No, tarvitaan, ja se tulee ehdottomasti kokoajan
enemmän ja enemmän tarpeelliseksi. Vallankumouksesta nyt on vain vähän hankala puhua lain suomissa
mittakaavoissa, kun siitä saa kuitenkin linnaa”,
Nyman naureskelee.
Lain puitteissa Nyman muuttaisi järjestelmää
tuomalla kansalaisille lisää päätäntävaltaa ja kansallistamalla.
”Järjestelmä pitäisi muuttaa täysin erilaisiksi, että
kansalla olisi päätäntävalta teollisissa rakenteissa.
Käytännössä siis kaikkien suuryritysten, ja varsinkin
pankkien sekä liikelaitosten, kansallistaminen on

kaikkien tärkeintä”, Nyman kertoo.
Poliittisesti itseään sitoutumattomaksi julistava 15M-

liike puhuu manifestissaan eettisestä vallankumouksesta. Riittääkö Nymanille tämä?
”Minä näen sen vain pintaremonttina systeemiin
joka on mätä. Itse uskon siihen, että etiikka tulee
yhteiskunnallisesta rakenteesta, eli jos etiikkaa yritetään muuttaa ilman, että yritetään muuttaa yhteiskunnallista rakennetta, niin se ei joko onnistu, tai se
onnistuu hetkellisesti, mutta palaa sitten taas siihen
samaan vanhaan”, Nyman sanoo.
”Semmoisen eettisen vallankumouksen toteutuminen on mielestäni yhtä epätodennäköistä kuin
sen amerikkalaisen hullun piispaan käyttämä termi
henkinen tuomionpäivä, eli kun hänen ennustama
tuomionpäivä ei tullutkaan, hän korjasi että kyllä
se tapahtui, mutta se oli vaan tällainen henkinen
maailmanloppu. Minun mielestä se on samanlaista
haihattelua.”

Uljas 8 | 7. 11. 2011

17

”

Bonoboilla 60 prosenttia seksistä on naaraiden välistä
Ylhäällä vasemmalla, kuvaaja Bina Sveda/sxc.hu. Keskellä, maalaus Ammeri Kankaisto & Mika Kemiläinen. Alhaalla oikealla, kuva Vanessa Dean/sxc.hu. Muut kuvat, Pasi Huttunen.

Ekoeriseuralainen
Topi Linjama uskoo muutoksen lähtevän ihmisestä itsestään, sillä ylhäältä johdettuna muutokset eivät
johda toivottuun lopputulokseen. Jussi Turunen, teksti & Joona Sipilä, kuva

S

uklaakonvehti. Sellaisen vapaa toimittaja
Topi Linjama nauttii Reilun kaupan kahvin
kanssa. Hänelle vallankumous tarkoittaa,
että tekee asioita joiden seuraukset voi
itse ymmärtää. Reilun kahvin seuraukset hän kyllä
ymmärtää, mutta ei konvehdin. Kaupassa hän ei jaksa
enää valikoida jokaisen tuotteen kohdalla.
”Aiemmin kiinnitin enemmän huomiota siihen,
ostanko tätä vai tuota ja kumpi onkaan parempi tomaatti. Nyt monet valinnat ovat rutiineja”, Linjama
kertoo.
Alajärveltä kotoisin oleva Linjama on kirjoittanut Epäkuluttaja-blogissaan ekologisesta elämästä
ja yrittää itse elää oppiensa mukaan. Autoa hän ei
omista, asuntona on puulämmitteinen omakotitalo ja
hänellä on pieni puutarha, jossa kasvaa kurpitsaa, papuja ja herneitä. Miten Linjama sai ekoherätyksensä?
”Valtimolainen viljelijä Lasse Nordlund, joka
kulutti vuoden aikana 30 euroa ja eli muuten rahatalouden ulkopuolella, oli merkittävä esimerkki. Kyse
on siitä, että nykyinen fossiilisiin polttoaineisiin
perustuva järjestelmä on tuhoon tuomittu. Suomeen
syntymällä joutuu mukaan fossiilikapitalismiin. Tajusin yhdessä vaiheessa että minä en pidä tästä, tämä
ei ole mukavaa.”

Anna niiden peuhata
Joku panee autoa. Toinen rakastaa tänään miestä ja huomenna naista. Ylihuomenna molempia yhtä aikaa. Kolmas
viihtyy avioliitossa miehensä tai naisensa kanssa hamaan hautaan. Entä sitten? Se lienee ihan luonnollista. 		
–Pasi Huttunen, teksti

M

Vallankumouksesta puhuttaessa täytyy tiedostaa,

kuka käyttää valtaa. Linjaman mukaan on turha äänestää jotain tiettyä ehdokasta eduskuntaan hallitusta valitsemaan, jos se ehdokas kuitenkin sanoo, että
talouskasvu vaatii hallitusta toimimaan jotenkin.
Tällöin siis myönnetään, että hallituksen yläpuolella on vielä jokin järjestelmä, joka pitää hallitusta
narussa.
”On melko sama minkä numeron sinne lappuun
laittaa. Talousjärjestelmän hallittu alasajo on ajatuksena kestävämpi kuin mikään vihreä ideologia.
Ratkaisu löytyy talouden ja siten politiikan ulkopuolelta”, Linjama toteaa.
Hän uskoo että ihmiset voivat muuttaa omaa
elämäänsä ja se on muutosvoiman lähde. Ihmisiä ei
Linjaman mielestä voida johtaa ylhäältä sillä tavalla
oikein, että he tekisivät luonnon kannalta oikeita
ratkaisuja. Esimerkkinä voi mainita kilometrikorvaukset, jotka rohkaisevat muuhun kuin julkisen
liikenteen tai jopa pyörän käyttöön työajossa. Korvauksen saadakseen yksinkertaisesti kannattaa sanoa
ajaneensa autolla.
”Mitä epäekologisempi vaihtoehto, sen enemmän
siitä palkitaan”, Linjama tuhahtaa.
Hän ei myöskään usko työpaikkojen autuaaksitekevään voimaan. Ydinvoima esimerkiksi luo työpaikkoja. Mutta eikö ydinvoimalaonnettomuus loisi vielä
enemmän työpaikkoja?
”Mielestäni politiikalle on olemassa työllistä-
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Topi Linjaman mukaan muutos lähtee siitä, että ihmiset alkavat muuttaa omaa elämäänsä. Itse hän

muuttaa maailmaa kotitarveviljelyllä ja autottomuudella, mutta painottaa, että onnellisuus on vielä
kestävää elämääkin tärkeämpää.
vyyttä kestävämpiä yläotsikoita.”
Yksi niistä on onnellisuus. Linjamalle on tärkeää
kokea elämä mielekkääksi. Ekologinen elämäntyyli
on hänelle hyvä ratkaisu, sillä se tuntuu mielekkyyden tasolla eniten. Epäekologinen elämäntyyli taas
tuottaa stressiä ja huonoa oloa. Hän myöntää, että
elämäntavassa on jatkuvasti kehitettävää. Linjama ei
silti haali täydellistä ostoskoria.
”Ihmisellä on ideaalin ja käytännön välillä kuilu.
Yksi osa onnellisuutta on, että pystyy tämän sisällään
olevan ristiriidan ratkaisemaan.”
Linjama suosii lähellä tuotettua, kasvispitoista
kausiruokaa ja luomua. Lihan voi korvata soijalla ja
pavuilla. Riisiä ei hänen mielestään kannata rahdata
maapallon toiselta puolelta, kun kotimainen ohra
ajaisi aivan saman asian. Mikä on sitten ruoka, jota il-

man hän ei osaa olla?
”Suppilovahvero. Se on mainio, proteiinipitoinen
ruoka.”
Linjamalla on vanhoillislestadiolainen tausta ja
ympäristöajatustensa takia jotkut leimasivat hänet,
eri mieltä olevana, liikkeen sisällä ekohenkiseksi
eriseuralaiseksi.
”Johannes Kastajahan kuului samaan ekoeriseuraan”, Linjama hymyilee.
”Kamelinkarvaturkki päällä ja söi heinäsirkkoja ja
hunajaa. Ihme ekohörhö.”
Palataan vielä siihen suklaakonvehtiin. Miten ekoihminen selittää itselleen suklaan nauttimisen?
”Minulle on vielä tärkeämpää olla onnellinen,
kuin elää kestävästi. Vaikka ne eivät toki usein sulje
toisiaan pois”, Linjama summaa.

iehen ja naisen välinen
elinikäinen yksiavioisuus
on niin luonnollisena ja itsestään selvänä normina pidetty seikka, että valistuneempi väkikään
ei sitä yleensä kyseenalaista. Massiivinen
joukko ihmisiä on samalla kahlittu epänormaaleiksi, perversseiksi ja rikollisiksi.
Espanjan kielessä sana Esposas tarkoittaa
sekä vaimoja, että käsirautoja. Ruotsiksi
sana gift tarkoittaa sekä naimisissa olevaa
että myrkkyä.
Seksuaalisuusaiheisessa Yo-Symposiumissa Joensuun kampuksella oli outoa
kuunnella naistentautien- ja synnytysten
erikoislääkäri Ulla Korhosen ottavan alustuksessaan yksiavioisuuden annettuna,
vaikka hän oli juuri määritellyt seksuaalisuuden laveasti: ”Synnynnäinen kyky ja
valmius reagoida aistimuksiin kokemalla
mielihyvää ja pyrkiä näihin kokemuksiin.”
Ajatus luonnollisuudesta murtuu
surkuhupaisan helposti. Psykologi Christopher Ryanille ja psykiatri Cacilda
Jethálle siihen riitti kolme ja puolisataa
sivua tiedettä taidokkaasti popularisoivaa
tekstiä. Se, että Newsweek nimesi teoksen
skandaalikirjaksi kuvaa hyvin keskustelussa vallitsevaa lukkiutunutta vaihtoehdot-

tomuutta.
Talouden termein yksiavioisuus on
saanut yhteiskunnassa kohtuuttoman
monopoliaseman. Monopolin ei tarvitse
vastata kysyntään, koska vaihtoehtoja ei
ole. Seurauksena harmaa talous rehottaa.
”Läheisillä sukulaisillamme bonoboilla,
eli kääpiösimpansseilla 60 prosenttia seksistä on naaraiden välistä. Monogaamisina
pidetyillä eläimilläkään monogamia on
harvoin ihan todellista”, totesi biologian
professori Raine Kortet Yo-Symposiumin
alustuksessaan. Jopa kansallislintumme
joutsen on itse asiassa yleistä kuvitelmaa
huomattavasti kevytkenkäisempi.
Kortet puhui kilpailevista lisääntymisstrategioista, jotka määrittyvät esimerkiksi elinolosuhteiden mukaan. Elämänmittainen yksiavioisuus on yhteiskunnallinen
ideaali, mutta avioerotilastot ja tarinat
pettämisistä osoittavat sen hyvin usein
utopiaksi. Ristiriitaisuutta kuvaa Victoria
Milan -verkkosivusto, joka markkinoi
itseään Pohjoismaiden ensimmäiseksi
deittisivustoksi naimisissa ja parisuhteessa oleville naisille ja miehille. Jos yksiavioisuuden ihanne onkin joissakin historiallisissa ympäristöissä ollut yhteiskunnan
kasassa pitämistä avittava instituutio, ei se

tee siitä ikuisesti parasta kaikille kaikkialla.
Kirja nostaa esiin tuttuja esimerkkejä
alkuperäiskansoilta, mutta poimii myös
kiehtovan tavan Yhdysvalloista. 1940-luvulla amerikkalaisissa sotilastukikohdissa
piloteilla ja heidän vaimoillaan oli tapana
vaihtaa pareja ennen kuin miehet lensivät
japanilaisten ilmatorjuntatuleen. ”Soturit
ja heidän vaimonsa jakoivat toisensa
eräänlaisena heimosiderituaalina, johon
kuului sanaton ymmärrys siitä, että eloonjäävät huolehtisivat leskistä”.
Jos ”ihmiselle luontaista” tapaa edes
on, niin sitä ilmeisesti täytyy jäljittää esiagraarisista metsästäjäkeräilijäyhteisöistä.
Ryanin ja Jethán päättelyssä jakamisen
kulttuuri ulottui näissä yhteisöissä myös
seksiin. Metsästäjä-keräilijät jakoivat kaiken, koska se edisti yhteisön selviytymistä.
Ihmisen fysiologia näyttäisi tukevan
teoriaa. Miehen elimistön ulkopuolella
suojattomina roikkuvat ja vertailussa
muihin kädellisiin suuret kivekset pitävät
suuren määrän siittiösoluja viileinä,
antaen kapasiteetin useisiin siemensyöksyihin. Miehillä on lisäksi nolona pidetty
taipumus siihen, että niiden saamisessa
ei pitkään nokka tuhise. Jakamisen malli

tarjoaa myös yksinkertaisen selityksen
naisen kyvylle saada useita peräkkäisiä
orgasmeja.
Edes varmuus biologisesta isyydestä ei
ollut erityisen merkittävä seikka metsästäjä-keräilijöille, joiden lapsetkin hoidettiin
yhteisöllisesti. Vasta maanviljelyksen
myötä yksityisomaisuus ja sen siirtäminen
seuraavalle sukupolvelle tekivät isyyden
varmistamisesta tärkeää.
Symposiumin loppupaneelissa saatiin
kiteytettyä ehkä järkevin muodostettavissa oleva kanta. ”Omat seksuaaliset
oikeudet eivät saa ylittää muiden oikeuksia”. Muunlainen seksuaalisuuden rajaaminen on vaikeaa maailmassa, jossa yksi
on rakastunut Eiffel-torniin ja harrastaa
sen kanssa seksiä, ja toinen panee autoa
– googleta jos haluat. Ikuisen avioliiton
tavoin se on ihan hyväksyttävää, kunhan
auto on oma tai sen omistajalta on lupa.
Christopher Ryan & Cacilda Jethá (suom.
Maarit Tillman). Paritellen Seksuaalikäyttäytymisen kehityshistoria. Docendo 2011.
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Kuvaten

3. Kaatoryyppy takakontissa odottamassa kaatoa.

Hirven metsästys tuo latteaan arkeen pakotetun Miehen elämään kauan kaivatun kokonaisvaltaisen kulttuurissosiaalisen eheytymiskokemuksen. Mies saa olla arkkityyppisen suomalaisen miehisesti yksin metsässä hiljaa ja lopulta miesten välisen rakkauden
katalyytit jahti, ase, kehittyvä teknologia, hierarkkinen organisaatio ja riistaryyppy herkistävät bondauskokemuksen saaliin äärellä ja liittävät miehen esi-isien kanssa ajan pitkään helminauhaan. -Joona Sipi, teksti & kuvat

Kaato

1. Metsästysmajalle siirrytään varhain aamulla.

Metsästysmajalle siirrytään varhain aamulla.

2. Koiramiehet päättävät hirvihavaintojen perusteella kuka aloittaa
jahdin mistäkin kohtaa seuran käytössä olevaa metsästysmaata.

4. Topakka kivääri ei jätä
kaatoa arvailujen varaan

5. GPS-kaulapantaan sonnustettu jahtikoira.
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6. Metsästyksenjohtaja Kari
Parviainen toimii viestintälinkkinä koiramiehille, jotka
taas välittävät tiedot omille
passimiehilleen.

8. Urpo kertoo kaadetun vasan viimeisistä vaiheista.
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10. Ruho tuotiin metsästä ihmisten ilmoille.
7. Hirven jälki vasta lanatussa tien penkassa. Hirven jäljillä on koira, jonka liikkeitä
voidaan seurata GPS-pannan avulla.

9. Kaadettua hirven vasaa
vedetään kohti peräkärryä.

11. Luodin tekemä reikä peratun hirvenruhon kyljessä.
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Rokumentti tarjoilee mustaa

Opiskelijatytöt villinä

Rokkifilmifestivaali Rokumentti käynnistyy jälleen 16.-20. marraskuuta Joensuussa. Luvassa on viisi päivää elokuvia sekä keikkoja. Festivaalin teemana on tänä vuonna Black Magic,
jonka myötä pureudutaan mustaan musiikkiin ja rasismiin. Otimme ennakkoarvioon tulevaa elokuvatarjontaa.

Valkoisen miehen musta sydän
Sami Kettusen Loputon Gehennan liekki

–dokumentin haastateltavia katsellessa ja
kuunnellessa on välillä vaikea välttää nauruntyrskähdyksiä, vaikka he julistavatkin
hyvin synkkää sanomaa.

B

lack magic osoittautuu Rokumentissa monitulkintaiseksi
teemaksi. Sami Kettusen elokuva Loputon Gehennan liekki (2011) ei
varsinaisesti ole osa teemaohjelmistoa, mutta asettuisi siihen sujuvasti
valkoisen miehen vasta-argumenttina
mustalle musiikille ja kulttuurille.
Black metal ei ole pelkkää musiikkia.
Dokumentissa tehdään artistien äänel-

lä selväksi, että kyseessä on ideologia
- ja vieläpä elinvoimainen ja kovaa
potkiva sellainen.
Useat artisteista kertovat päätyneensä
black metallin pariin porttiteorianomaisesti aloittamalla muusta metallimusiikista. Normihevi ei tuntunut
riittävän, vaan piti saada kovempaa
kamaa, ja se löytyi black metallin,
lähtökohtaisesti saatanallisen musiikin

parista.
Haastatteluihin, keikkataltiointeihin,
levynkansien ja alan zineissä julkaistujen juttujen esittelyyn ja pariin asiantuntijakommenttiin nojaava laadukas
ja kiehtova dokumentti rakentaa kuvan
fundamentalistisesta, rasistisesta ja
väkivaltaisesta miesliikkeestä, jossa
painotukset liikkuvat satanismin ja
äärioikeistolaisuuden rajamaastos-

sa. Sodassa ollaan koko ajan, mutta
useampi haastatelluista toteaa, että
vaikka kristinusko ja juutalaiset ovat
toki perseestä, niin todellinen uhka on
silti islam.
Dokumentissa on niin paljon tahatonta komiikkaa, että black metallia
on vaikea pitää yhtä uhkaavana, kuin
joitakin toisia lahkoja maahanmuuttokriittisessä liikehdinnässä. Black metal
välittyy loputtomana teini-iän mustavalkoisuutena. Uho purkautuu lähinnä
tuplabasareiksi, örinäksi, veriroiskeiksi ja pingviinimaskeiksi. Väkivallan
lietsonnasta paljon jää lietsonnaksi,
kun viha puretaan jo keikoilla omassa
porukassa.
Eduskuntammekin voisi olla uskottavampi paikka, jos Halla-Aho olisi
jatkanut teini-ikäänsä 80-luvun speedmetallin parista black metalliin, eikä
politiikkaan
Loputon Gehennan liekki Tapiossa 19.11. kello 21:30

Pasi Huttunen

Terroria vai taidetta?

Miksei vain Ray
Charles?

Nahkakuulan pitkä
varjo

Oscar-ehdokkuudellaan parrasvaloihin noussut dokumentti Exit Through the Gift Shop kertoo Thierry
Guettasta, persoonallisesta videokameran kanssa
viuhtovasta hepusta, jonka kohtalo kuljettaa katutaiteen isojen nimien pariin. Tekijöilleen katutaide
on tapa kritisoida vallitsevaa yhteiskuntaa ja olla
toteuttamassa jännittävällä tavalla omaa ilmaisuaan.
Dokumentin ohjaajaan Banksyyn liittyy mystiikkaa;
mies joka ei paljasta kasvojaan tai ääntään kykenee
vaikuttaviin kantaaottaviin installaatioihin. Banksy
on velmuileva terroristi, luova nero, Robin Hood ja
Zorro samassa ruumiissa.
On monta syytä katsoa Exit Through the Gift Shop.
Jännittävät henkilöt antavat dokumentille syvyyttä
ja se on opas perinteistä kuvataiteen käsitystä uhmaavaan taidemuotoon, jonka kansainväliset tähdet
tarjoilevat sellaista, mitä Suomen korvessa ei vielä
ole nähty.

Nimensä mukaisesti Ray Charles America on dokumenttielokuva Ray Charlesista, sokeasta afroamerikkalaisesta muusikosta, joka kirjoitti tiensä
musiikin historiaan. Dokumenttina Alexis Spraicin
ohjaama elokuva etenee vakaasti, muttei myöskään
tarjoile mitään järisyttävän erikoista.
On hämmästyttävää seurata millä päättäväisyydellä
Ray Charles loi pitkän uraansa. Uran kohokohdat
tarjoillaan katsojalle notkuvalla tarjottimella. Elokuvan taustalla soi lähes tauotta valloittavan Charlesin
musiikki, joka leikkaantuu haastattelujen lomasta
TV-taltioituihin esityksiin.
Miksi elokuva on nimetty Ray Charles Americaksi
eikä vain Ray Charlesiksi? Ray Charles oli hämmästyttävä mies, jonka hulvattoman persoonallisesta
julkisesta kuvasta kaikki tuntuivat pitävän. Hieman
ontuen hurmaava ja sympaattinen muusikko on
kuitenkin yritetty sulloa sini-valko-punaiseen säilyketölkkiin.

Rasistinen väkivalta leimahtelee Lieksassa, asenteet
maahanmuuttoa kohtaan kiristyvät Suomessa ja
verkkoon vuodettujen Kansallisen Vastarintaliikkeen
jäsenhakemusten joukosta löytyy monta joensuulaisten lähettämää. Eikö 90-luvusta opittu mitään edes
Joensuussa?
Monet mieluiten hautaisivat vaikean menneisyyden
Joensuun brändiä uhkaamasta, mutta Rokumentin seminaari pureutuu rasistiseen lähihistoriaan.
Puheenvuoro annetaan skiniaikojen Joensuussa
kasvaneille ja ilmiötä seuranneille.
Seminaarissa ovat keskustelemassa tutkija Vesa
Puuronen Itä-Suomen yliopistosta, uutispäällikkö
Hanna Käyhkö Karjalaisesta, entinen skini Eetu
Virolainen, näyttelijä Wintom Zecarias Ghebreselassie, Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen erityisnuorisotyöntekijä Jarkko Riikonen sekä perheryhmäkoti
Tuikun johtaja Franz Schnider.

Exit Though the Gift Shop Tapiossa 16.11. kello 18:45 ja 19.11. kello 14

				

Joensuun rasistinen menneisyys –seminaari Tapiossa 18.11. kello 12.
Ray Charles America Kerubin salissa 20.11 kello 16

Joona Sipi
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Pasi Huttunen
Joona Sipi

Uljas 8 | 7. 11. 2011

Kirjallisuuden klassikot muuttuvat silmänruoaksi
suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestön Täkyn tyttökalenterissa.
”Jokainen kuva on otettu klassikkoteoksen inspiroimana. Kolmessatoista kuvassa esiintyy yhteensä
16 tyttöä, joten innokkaita riitti”, Täkyn tapahtumavastaava Inka Heikkinen kertoo.
Ehkä suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijat
ovat kiltin tytön maineessa, koska kalenterista on kohistu valtakunnallisessa mediassakin. Tavoitteena ei
Heikkisen mukaan ole stereotypioiden rikkominen.
”Haluamme hyödyntää naisvaltaista alaa mukavalla ja tyylikkäällä tavalla. Medialta saamamme
huomio on ollut hauska bonus. Poikakalenteriakin on
kyselty”, Heikkinen toteaa.
”Tyttökalenterin kuvaaminen oli kiinnostava
projekti monestakin eri syystä. Kalenterin jokainen
kuva suunniteltiin erikseen sitä vastaavan kirjan mukaisesti. Yhteistyö mallien kanssa sujui loistavasti”,
kalenterin kuvat ottanut joensuulainen oikeustieteiden opiskelija ja valokuvaaja Janne Miettinen kertoo.
Pasi Huttunen, teksti & Janne Miettinen, kuva

Rajua lavarunoutta esitetään ja ihmetellään ravintola
Jokelassa marraskuussa. Joensuun kampuksen Kulttuuri-ilmiön eli Kulttiksen järjestämällä Raju-runoklubilla
mikki on vapaa. Oo niin raju.
Raju-runoklubi keskiviikkona 23.11 klo 20.
Ilmottautumiset esiintyjille ja muut yhteydenotot kulttis@gmail.
com. Ilmottautua voit myös paikan päällä..

Elokuva hajonneista
ja uusista kodeista
Stieg Larssonin klassikosta Tyttö joka leikki

tulella inspiraationsa saaneessa kuvassa Ida
Jokinen leikkii tulella.

Lataa haulikko ja pysy
hereillä
Elokuvateatteri Tapiossa 11.11. järjestettävä Cinemare tuo Joensuun yöhön jälleen laajan kattauksen
genre-elokuvia, joiden juustoisuus vaihtelee lähikaupan edamista ranskalaiseen pitkään haudutettuun
sinihomeeseen. Enemmistö elokuvista tulee Yhdysvalloista. Scifi-kauhu The Thing kertoo 80-luvun
kaimansa tavoin Antarktikselta löytyvästä oudosta
eliömuodosta.
The Ward siirtää klaustrofobisen tunnelman
mielisairaalaan. Korkeamman budjetin elokuvia
tasapainottavat kauhuparodiat Evil Dead 2 ja Texas
Chainsaw Massacre 2, jotka saavat seurakseen ihastuttavan campilta vaikuttavan Deep Redin. Brittituotos Inbred heittää gorea ja alapäätyylin vitsejä. Samaa
tarjoaa Hobo With a Shotgun, mutta pääosassa on
Rutger Hauer ja ”mitä vittua”-kerroin kohoaa eksponentiaalisesti. Häiriintyneimmän elokuvan arvonimen, jota ei huumorikaan pehmennä, vie kuitenkin
Hong-Kongista tuleva Revenge: A Love Story. Luvassa todella pitkät kidutus- ja raiskauskohtaukset.
Kattauksen erikoisimmaksi nostaisin H.P.
Lovecraft-filmatisointi The Whisperer in Darknessin, joka vaikuttaa trailerin perusteella onnistuneen
tunnelman suhteen. Puvustus, kieli ja mustavalkoi-

Huostaanotetuista lapsista, heidän biologisista vanhemmistaan ja sijaisvanhemmistaan koskettavasti kertova
dokumenttielokuva Ikuisesti sinun saa ensi-iltansa 11.
marraskuuta. Lasten arjen kautta elokuva avaa huostaanottojen maailmaa laajasti.
”Pieni lapsi tuodaan vastaanottokotiin, nuori tyttö
elää teini-ikäisen arkea sijaisperheessä pitäen myös
yhteyttä vankilassa olevaan isäänsä ja viisi vuotta sijaisperheessä asuneille sisaruksille valmistellaan muuttoa
takaisin biologisen äidin luo.” Elokuvan on ohjannut
Mia Halme. Kampuskaupungeista elokuva nähdään
ainakin Kuopiossa Kuvakukossa ja Joensuussa Tapiossa

Levyfriikin juhlapäivä
Kerubissa

suus antavat autenttisen 1930-luvun tunnun. Jos
elokuva onnistuu myös kaappaamaan Lovecraftin
hitaasti rakentuvan tyylin, niin kokemuksena se voi
olla hyvinkin nautinnollinen, ainakin vanhojen kauhuelokuvien ystäville. Vanhan apinointi saattaa tosin
mennä myös liiallisuuksiin. Elokuvien aikataulut
selviävät pian ja lippuja voi ostaa Tapiosta.

Lavarunouden Suomenmestaruus Kuopioon
Lokakuun alussa järjestettiin Kuopiossa Runopuulaakin loppukilpailu. Koleana syyslauantaina ravintola Kummisedän Kummin aittaan oli kerääntynyt
täysi tupa yleisöä kuuntelemaan kahdeksaa eri
puolilta Suomea valittua finalistia. Maanlaajuisen
lavarunokilpailun voittajaksi selviytyi kuopiolainen Seija Hämäläinen, joka pääsee edustamaan
Suomea lavarunouden Euroopan-mestaruuskisoihin.
Runopuulaaki on kansainvälisen poetry slamin

Raju-runoklubi Joensuussa!

sääntöjä noudattava kilpailu, joka järjestettiin
tänä vuonna jo yhdettätoista kertaa. Hämäläinen
hehkui kilpailun jälkeen intoa.
”Olen osallistunut kilpailuun kuusi kertaa. Tämän
vuoden finaalissa oli mielestäni erityisen kova
taso. Kisa on ollut vuosi toisen jälkeen jännittävä ja
yllätyksellinen. Se on tässä kilpailussa parasta.”
Runopuulaakin 2011 tuottajina toimivat muun
muassa Yleisradio, Pohjois-Savon taidetoimikunta,
sekä kuopiolainen Runokukko.

Levymessut tekevät kauan odotetun paluun Joensuuhun Kerubissa osana Rokumentti-festivaalia 20.
marraskuuta kello 11-16. Joensuun levymessuilla levyjen
ostajille on tarjolla niin uutuuslevyjä kuin harvinaisempiakin painoksia cd, lp ja dvd -formaateissa sekä erilaisia
oheistarvikkeita. Messumyyjinä nähdään paikallisten
toimijoiden lisäksi levykauppoja ja yksityisiä myyjiä
ympäri Suomen.
”Levymessut ja Kerubin sunnuntai kokonaisuudessaan on oiva päätös festivaalille. Mikäs sen mukavampaa
kuin katsella hyvää elokuvaa messujen päätteeksi maha
täynnä ja uudet levyt kainalossa”, viekoittelee Rokumentin tuottaja Petri Varis.
Levymessujen järjestämisestä vastaavat levykauppa
Levy-Eskot ja ravintola Kerubi.

Metsästäjä-mies
julistaa
Olli-Kalle Heimo asettuu näyttelemään miestä Joensuun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä ensiiltansa saavassa näytelmässä Luolamies 11. marraskuuta.
”Nyt kannattaa lähteä luolastaan liikkeelle, sillä
tarjolla on parasta parisuhdeterapiaa ikinä”, näytelmän
ennakkotiedoissa luvataan. Amerikassa näytelmä on
kuulemma saanut jopa oman kadun ja merkkipäivän.
Näytelmän on käsikirjoittanut Rob Becker ja suomentanut ja ohjannut Ville Virtanen. Näytelmästä järjestetään
show and dinner -tyyppisiä esityksiä myös Kerubissa.
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Arviot

”Muuten seksi näkyy tuherrettuina piirroksina koulupihan katoksessa

MOPO:

Jo liian osuva kuvaus teini-iästä

P

etteri Tikkasen uusin Eero-sarjakuva Mopo onnistuu
kaappaamaan suomalaisen teini-pojan kokemusmaailman. Tikkanen tekee sen lempeällä huumorilla, silti
ymmärryksellä ja kunnioituksella. Ikävaiheen tärkeimmät aiheet olisi kovin helppo esittää kärjistyksiin sortuen.
Seksuaalinen herääminen, omassa kehossa tapahtuvat muutokset ja ympäröivään yhteisöön sopeutuminen vaativat herkkää
kosketusta. Tikkasen on juuri oikea, silti konflikteja ja vaikeuksia
unohtamatta.
Harkittu kädenjälki ja juuri oikea tasapaino näkyvät erityisesti
seksin kuvauksessa. Eeron löytämän pornolehden kuvitus on
toteutettu luonnosmaisin kynänjäljin ja näytetty tekstinpätkä on
vihjailevan härski, mutta jättää itse aktin pois. Muuten seksi näkyy
tuherrettuina piirroksina koulupihan katoksessa. Kettu esiintyy
yllättäen seksuaalisuuden symbolina. Se näyttäytyy ensimmäisen
kerran Eeron kokeillessa masturbaatiota ja palaa myöhemmin
tavalla, joka sai minut nauramaan ääneen.
Lukemisen jälkeen kävi mielessä, että sarjakuva on jo varsin
jäljessä nykyisistä teini-iän ilmentymistä. Tosin liika monimutkaistaminen olisi vain vienyt suuren osan kuvakielen tehosta.
Internetin ja kännyköiden jättäminen pois on oikea päätös. Lisäksi
lähimenneisyyteen sijoittaminen antaa sarjakuvalle tietyn ajattomuuden tunnun: Ulkoiset yksityiskohdat eivät tule kuvailmaisun
ja tarinan tielle. Petteri Tikkasen kaunista sarjakuvaa lukee kuin
ensi-ihastuksen huumassa, vaikka samalla monet teinivuosien
visusti haudatut muistot kaivautuisivatkin pintaan.

Kuhmalahden nubialaiset:

Varpaisjärveltä nousi Faarao
Kuopiolaisella Faarao Pirttikankaalla on kahden vuoden urakka
takana. Debyyttilevy Kuhmalahden nubialaiset ilmestyi lokakuun puolenvälin jälkeen. Levyn
tarinat kulkevat jonnekin kirkkaanjärjen ja hulluuden väliselle
joutomaalle.- Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

Faarao vieraili syksyisenä lokakuun lauantaina Flodbergin hautausmaalla Kuopiossa kuvaamassa videon Songs For the Living

-Internet-sivustolle.
Jussi Valonen

S

Luonto pakastimessa:

Tasa-arvoista silmiin tuijottelua

H

elsingin Sanomien Nyt-liitteestä tuttu Anu
Silfverberg kirjoittaa uudessa kirjassaan
Luonto pakastimessa (2011) tehotuotannosta, miehen ja naisen välisistä suhteista ja
siitä, kuinka feminismi ymmärretään väärin. Toisaalta
hän ei itsekään osaa määritellä tarkalleen, millainen
feministi hän on, vaikka sen luulisi olevan jonkinlainen
kohtalonkysymys. Silfverbergiltä löytyy tosin itsekriittisyyttä myöntää, että hän meikkaa, vaikka ulkonäöllä
ei pitäisi olla väliä. Hän on siis vanki yksissä ja vapaa
toisissa asioissa ja tietää sen.
Silfverbergin vahvin ase kirjoittajana on hänen tunteellinen
otteensa asiaan kuin asiaan. Pienet kananpojat ahtaissa häkeissään ja suikaleiksi teurastettavat pikkupossut saavat hänen
sympatiansa, mutta kotimainen Etanoli-Erkki, jonka kohtalo
on viskannut sillan alle, ei. Ja tässä tulee myös Silfverbergin
suurin heikkous: hän on toivottoman ennalta-arvattava. Kun
lukee hänen mielipiteensä jostain asiasta, on todella helppo
ennustaa hänen kantansa johonkin toiseen.
Silfverbergin mukaan meitä ei vain saa syyllistää, vaan
meitä täytyy syyllistää ja se pitäisi voida kestää:
”H&M:n mainosten sijaan pysäkeillä pitäisi olla julisteita,
joissa lukee: sinun takiasi planeetta räjähtää käsiin, lapset
valvovat yötöissä ja eläimet roikkuvat kammottavissa parsissaan jäsenet mutkalla, katsovat silmillään kameraan, suoraan
sinuun, koska kaikki tämä tapahtuu sinun takiasi ja sinun
hyvinvointisi eteen, ole hyvä.”
Silfverbergin näkemyksistä ei siis tunnetta puutu. Huu-
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mori sen sijaan on hänen ”esseehköissä” kirjoituksissaan
harvinainen vieras. Miten mahtipontisen yllättävää olisi, jos
hän sanoisi leikkisästi jotain siihen tyyliin, että jokaisella pitäisi
olla oikeus saada ydinvoimalla lämmitettyä kettua lounaaksi.
Silfverberg ei usko, että seksissä voisi olla hallitseva ja
alistuva osapuoli, eikä varsinkaan siihen, että tästä roolijaosta
voisi koitua nautintoa. Tasa-arvoista silmiin tuijottelua sen
olla pitää. Ihanteensa kullakin, mutta ehkä saattaisi olla hyve
kokeilla ja tutkia, mikä toimii. Jos esimerkiksi vastustaa kaikenlaisia rooliodotuksia muualla elämässään, vaihteeksi selkeä
rooli makuukamarissa saattaisi mene tiedä tuntua yllättävältä
ja hyvältä.
Jessöör, ei tipu eikä lirise. Meininki on kuivaa ja totista ja
vielä Silfverberg jaksaa ihmetellä, mihin perustuu joidenkin ihmisten kuva feministeistä ilottomana hanhilaumana. Mitään
vastinetta todellisuudesta sille ei ainakaan löydy.
Luonto pakastimessa tarjoaa kokonaisuutena kutkuttavan
lukukokemuksen sillä kirjassa käsitellyt aiheet, kuten naisten
asema ja eläinten kaltoin kohtelu, tuskin jättävät ketään kylmäksi. Anu Silfverbergiä on luonnehdittu fiksuksi ja vihaiseksi
nuoreksi naiseksi. Varmaa on vain se, että hän käyttää kirjoituksissaan tarpeettoman usein aloitusta: ”Minulla on eräs
ystävä, joka…”. Hienoa että ystäviä löytyy, mutta voi asiansa
sanoa myös suoraan.

iitä pisteestä missä leikkaavat nykyaika ja menneisyys sekä todellisuudet ja
hulluus on ammennettu kuopiolaisen
Faarao Pirttikankaan debyyttilevyn
tarinat. Kuhmalahden nubialaiset -levyn tarinoiden kulissit on maalattu syvillä harmaan
sävyillä. Äänimaailman poimuissa vivahtelevat
romujen kolina, vinoon putoilevat rytmit,
hautajaissaatto, jouhikko, puhaltimet sekä
Faaraon käheän huuruisesti ilmoille jupisema
rosoinen messu.
Faarao istuu reissusta nuutuneena lokakuun lopun päivänä ravintola Sampossa. Levy
julkaistiin 19. lokakuuta, jonka jälkeen yhtye
on ollut kiertueella. Viimeksi oltiin Latviassa ja
kotiin palattiin yön selässä.
Faarao ”Pekka” Pirttikangas tunnetaan
aiemmin yhtyeistä Cosmo Jones Beat
Machine ja Astro Can Caravan. Nyt hän
kertoo verkkaan uuden levynsä tarinoiden
aiheista. Tekstit syntyvät nähdystä, luetusta ja
kuullusta. Kansatarinat, kirjat ja kertomukset
herättävät ajatuksen, ja lopulta jää ihmetys.
”Se minua kiinnostaa, että mikä ajaa
ihmistä tiettyyn käyttäytymiseen. Oli se sitten
joku holtiton ryyppääminen tai käärmeiden
käsittely. Kappaleiden tarinat ovat semmoista
ulkopuolelta seurattua, havainnoitua ja ihmeteltyä. Pikku Pekka ihmettelee, että mitäs nyt”,
Faarao tarkentaa.
Ihmeteltävää on. Faarao käsittelee tarinoissaan muun muassa uskonnollisia ääriliikkeitä.
Levyn kappale Kristalliarkki kertoo peräpohjalaisista korpelalaisista, jotka odottivat

30-luvulla kristallisen arkin vievän 666 lahkon
jäsentä mukanaan Kiirunan Luossajärven
jäältä Palestiinaan. Käärmeen seurakunta
-kappaleessa puolestaan kuvaillaan Appalakkien Metodistien käärmeitä käsittelevien
seurakuntien hengenpaloa.
Tekstillisesti levyn yksi mielenkiintoisimmista kappaleista on kakkosraita Saarnaa
erämaassa. Kappale poikkeaa muista yhdistämällä lyyristä näkyjen maailmaa nykyaikaan.
Faarao kertoo kappaleen idean syntyneen
väkevästi erämaassa saarnaavasta Johannes
Kastajasta: ”On aika purkaa tämä turha valtakunta, jyrätä temppelinne kumoon puskutraktorilla”, kappaleessa kerrotaan.
Viimeisessä säkeistössä tarina kääntyy
kuvailemaan Internetin riemuja. ”Rimpuilee
kuin peto kiinni verkossa, imee näyt ja hourut
valokaapelista”, kappaleen lauseet kulkevat.
Aihe saa pohtimaan näkyjä, niitä joita pyhät
miehet ja naiset ovat kokeneet hengellisyyden
historiassa, mitä ne oikeastaan ovat?
”Ehkä ne ovat enemmän semmoisia
yhteyksiä, asioiden ja eri aikakausien välillä.
Kaikki asiat kuitenkin toistuvat eli kaikki tapahtuu sykleissä. Ympärillä maailma tietenkin
muuttuu, mutta tietyt ali- tai piilotajuiset asiat
säilyvät”, Pirttikangas pohtii.
Mitä nämä piilotajuiset asiat voisivat olla?
”Ekana tietty tulee mieleen tuo nykyteknologia ja Internet-aika. Isoveli valvoo
kaikkialla ajattelu, eli uskallatko vaikka katsoa
jotakin Facebookkia ja käydä pornosivuilla

samaan aikaan”, Pirttikangas hymähtää.
Eli piilotajuisesti Isoveli tavallaan edustaa
samaa kuin kaikkinäkevä ja synnistä rankaiseva Jumala?
”Tavallaan. Ja edelleen tehdään katumusharjoituksia, ave mariat käydään läpi aamuisin
ja illalla mennään taas baariin porsastelemaan,
ikuinen katumuksen ja synnin teon sykli.”
Levyllä yhdistellään myös muuta kuin
pirttivirsien paloa ja nykyaikaa. Musiikillisesti
levyllä syntyy liitto kansanmusiikkisoittimien,
kuten jouhikko, ja itsetehtyjen soittimien
välillä. Perinteisen rumpu setin rinnalla
levyllä soivat Pentti Dassumin romut, joissa
bassorummun virkaa hoitaa lämpöpatteri ja
virvelinä toimii kurkkupurkki.
Pirttikangas kertoo kuinka hänen oma
ominaissoundinsa syntyi nyrkin väistelyn
lomassa lapsuus- ja nuoruusvuosien Varpaisjärvellä. Pieni kylä oli Pirttikankaalle karu ja
väkivaltainen ympäristö kasvaa.
”Varpaisjärveltä onneksi löytyi sitten
pari samanhenkistä jamppaa, jotka olivat
hurahtaneet myös musiikkiin ja jotka toimivat
esikuvina. Mika Sonninen on yksi semmoinen esikuva minulle”, Faarao muistelee.
Pirttikangas kertoo kuinka oli jo tuolloin
kuunnellut rahisevan rujoja blues-artisteja 20
ja 30-luvuilta, ja Sonnista puolestaan liikutti
punk sekä 50-60-lukujen primitiivirock. Oma
ääni löytyi näitä yhdistelemällä.

tarasoundi kulminoituu pieneen Peavey-vahvistimeen, jykevästi surisevaan fuzz-efektiin
ja peltilaatikkokitaraan. Peltikanisterikitara oli
löytö ja lähti suhteellisen halvalla. Vai lähtikö
sittenkään?
Kitaran on rakentanut pieksänmäkeläisen
Vox Flatus -yhtyeen kitaristi Lerpa. Faarao
kertoo törmänneensä yhtyeen soittajiin
Kuopiossa näiden ollessa nauhoittamassa
Kuopiossa noin 12-vuotta sitten.
”Sanoin että lähdetäänkö ryyppäämään ja
mentiin sitten studiolle”, Faarao muistaa.
Illan mittaan Faarao rohkaistui kysymään
onko Lerpan peltikanisterikitara myytävänä.
Yllättäen rahapulainen vastaus oli kyllä, ja
hinta halpa: kossupullo, sata markkaa rahaa
ja Cosmo Jonesien uusi levy. Sitten mentiin
baariin. Baari-illan jälkeen oli tylsää, joten
Faarao ja Lerpa järjestivät painiottelun Kirkkopuistossa.
”Lerpa katkaisi minun käden, joten se
oli vielä tavallaan extra-hinta sille kitaralle”,
Faarao kertoo.
Elämältä ei loppunut tilannekomiikka
tässäkään vaiheessa. Katkenneen käden vuoksi jouduttiin perumaan Ruisrockin keikka,
jonka piti olla Cosmo Jones Beat Machinen
läpimurto.
”Meillä oli silloin sama keikkamyyjä kuin
Terveet kädet -yhtyeellä, koska käteni oli
poikki, keikkamyyjä järkkäsi sitten Terveet
kädet sinne Ruisrockiin meidän tilalle”, Faarao
nauraa nenäänsä.

Keikoilla Pirttikankaan miestä isompi ki-

Anu Silfverberg: Luonto pakastimessa. Teos 2011. 276 s.
				

Jussi Turunen
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Lisää tanssia:
Arvio elokuvasta Pina 3D Uljaan verkossa
Erilainen tanssi -blogi: erilainentanssi.
blogspot.com
Yksin sateessa –festivaali 22.-25. marraskuuta
A dance for the weird hill –tanssiteos
(Anna Venäläinen, koreografia) Kaivos
elää –tapahtumassa Outokummussa 2.
joulukuuta.
Tanssiteatteri Syrjän Hallan kuvia ensiillassa keväällä 2012

Palvelukoti Kurjenpolven asukkaiden ja työntekijöiden Omanlainen tanssi –teos oli epätavallisen kaunista ja tanssitaiteen peruskysymyksiä ravistelevaa katsottavaa. Kuvassa

vasemmalta tanssijat Elina Ikonen, Anna Venäläinen, Kirsi Juvonen ja Terttu Suomalainen. Ikonen ja Venäläinen jatkavat yhteistyötään tanssiteos Liljan parissa.

Onko pakko tanssia?

E

mme me ole ruumiissa,
me olemme ruumis. Tämä
tosiasia tekee tanssitaiteesta
potentiaalisesti vallankumouksellista. Se käy ilmi esimerkiksi
saksalaisen tanssija-koreografin Pina
Bauschin yhteiskunnallisista, voimakkaista ja välillä rujoistakin teoksista
Win Wendersin vaikuttavassa elokuvassa Pina 3D (2011), jonka katsoimme
joensuulaisen tanssitaiteilija Anna
Venäläisen kanssa.
Kun joku sanoo, ettei pidä tanssimisesta, hän tuskin tarkoittaa, ettei pidä
ruumiinosiensa liikuttelusta. Vuosisatojen mittaisessa projektissa ruumiista ja ruumiintoiminnoista on tehty
häpeällisiä. Tanssista on tehty mitattavaa osaamista vaativa liikunnallinen
tai taiteellinen harrastus tai ammatti.
Ajatus mielen ja ruumiin erillisyydestä
on tunkeutunut syvälle puhetapoihimme sanattomaksi oletukseksi, vaikkei
siinä perusteellisemmin mietittynä ole
mitään järkeä.
”Leffassa oli todella korostetusti
juuri kehollisen ilmaisun voimakkuutta. Välillä oli todella rajua ekspressiota, mutta välillä pienen ilmeen tai
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eleen annettiin kertoa valtavasti”, hän
pohtii.
Venäläisellä on tulessa liian monta rau-

taa tässä listattavaksi. Ensi-iltoja on
luvassa syksylle ja ensi vuodelle ainakin viisi, ja lisäksi hän opettaa tanssia
kehitysvammaisille ja Erilaiset oppijat
ry:n ryhmässä ihmisille, jotka eivät
ole ennen tanssineet. Työn alla oleva
sosiaalinen tanssiteos Lilja yhdistää
kiinnostavalla tavalla hänen sekatyöläisyytensä eri puolia. Liljaa hän tekee
yhdessä Elina Ikosen kanssa, ja hän
työskentelee myös kehitysvammaisen
Ikosen henkilökohtaisena avustajana.
Ikonen esiintyi myös palvelukoti Kurjenpolven asukkaiden ja työntekijöiden kanssa syntyneessä Omanlainen
tanssi –teoksessa, kun Venäläinen oli
siellä Honkalampi-säätiön työllistämänä. Jos Ikosen ja muiden kehitysvammaisuudella oli teoksessa jotain
merkitystä, niin se, että he tanssivat
epätavallisen vapautuneesti. Esitys oli
vaikuttava. Mutta miksi Venäläinen
itse tanssii?
”Aika vaikea kysymys. Tanssin, koska se voimakas tapa ilmaista asioita.

Se kytkeytyy koko ajan läsnä olevaan
kehollisuuteen yhteiskunnassa, jossa
järki on ylikorostunut”, Venäläinen
muotoilee.
Ihmisten välisessä viestinnässä ruu-

milla puhutaan usein enemmän kuin
sanoilla, ja ruumista uskotaan herkemmin kuin sanoja. Kun tanssissa ei ole
oikeaa tapaa tai oikeita askeleita, niin
mitä se oikeastaan edes on?
”Voisin siteerata Teroa ryhmästä,
jolle opetan tanssia. Hän sanoo, että
on käynyt tanssikouluja Prahassa,
Amsterdamissa ja Joensuussa, eikä
vieläkään tiedä mitä tanssi on. Ehkä se
on ilmaisullista liikettä, jonka rajoja
koko ajan koetellaan”, hän miettii.
Tanssi kuuluu kaikille -seminaarissa lokakuun alussa puhuttiin paljon
siitä, ketkä pääsevät tanssimaan.
Erityisryhmille tanssiharrastuksen
aloittaminen voi olla vaikeaa - jopa
Joensuussa, jossa asuu kaupungin
kokoon nähden paljon tanssin ammattilaisia.
”Tanssipiirit voivat olla aika sulkeutuneita. On piristävää opettaa ihmisiä, jotka eivät ole ikinä tanssineet.

Yleinen kommentti tanssiteoksista
on, että en tajunnut mitään. 80-luvulla
saattoi olla tarpeen Jumalan teatterin
tapaan heittää kakkaa yleisön päälle,
mutta nyt tanssin saatavuus on ehkä
suurin kysymys. En halua kuulua
hikiseen eliittiin, johon kuuluu kolme
ihmistä”, hän sanoo ja jatkaa.
”Kun olimme Popkadulla esiintymässä yksi lievästi humalainen
kadunmies tuli sanomaan, että kylläpä
tanssitte hienosti. Se oli mulle tosi
tärkeä kommentti.”

www.uef.fi/hae

Ensin siitä tehtiin syntiä, sitten pienen piirin elitismiä, mutta tanssi on kaatanut raja-aitojaan kerta
toisensa jälkeen. Anna Venäläinen vapauttaa tanssia elitismin ja häpeän kaapista. 			
–Pasi Huttunen, teksti & kuva -

3 kampusta // 12 koulutusalaa // lähes 50 hakukohdetta

Liity
joukkoon!

Ei, kaikkien ei ole pakko tanssia tai

edes kiinnostua siitä, mutta Erilainen
tanssi -blogissaan Venäläinen kuvaa
koskettavasti, kuinka ihminen voi
innostua kun saa siihen luvan: ”Vanha
Kyösti oli sillä tunnilla ollut taas kovin
poissaoleva ja suurimmaksi osaksi vain
istunut tuolissa passiivisena. Halusin
kuitenkin kysyä häneltä, minkälaisen
liikkeen hän tekisi tähän musiikkiin.
Ehdin jo ajatella, että ehkä Kyösti ei
halua keksiä yhtään mitään. Kun asiaa
kysyin häneltä, hän käänsi päätään
minun suuntaan ja sanoi hiljaisella
äänellä: ”se ois semmonen liike, kun
lintu herää pesästään ja pyrähtää lentoon.” Katsoin häntä lasisiin sokeisiin
silmiin, ja nielaisin. Pidättelin itkua.”

Käännä
uusi
lehti
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Yksin jäämisen aika
Ylikansoittuneessa maailmassa olemme yhä useammin yksin, eikä kukaan vastaa kun pyydämme apua, kosketusta tai edes huomiota. Kaiken keskellä yksin
-teos avasi pohdittavaksi kokonaisen avaruuden isoja kysymyksiä siitä, miksi
jäämme yksin. – Mari Karjalainen, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva.

M

aanantaina 31.10. maailman väkiluku
nousi seitsemään miljoonaan. Suomessa asukkaita oli Väestöliiton mukaan
vuoden 2010 lopussa 5 375 276. Suuri
osa asuu kaupungeissa lähellä palveluja sekä muita
ihmisiä. Netin ja erilaisten sosiaalisten medioiden
avulla ihmiset voivat verkottua ympäri maailman.
Väkiluvun noustessa, tilan pienentyessä ja facebook
kavereiden lisääntyessä ihmisiä yhdistää lisääntyvässä määrin yhteinen tunne. Yksinäisyys.
Yksinäisyys ei ole fyysinen vamma tai sairaus
mutta voi satuttaa kaikista eniten, lamaannuttaa
totaalisesti. Ei ole kivaa olla yksin.
”Itken itseni uneen joka ilta, toivoisin että edes joku
kysyisi kerrankin mitä minulle kuuluu. Kukaan ei
tarvitse minua, kukaan ei edes huomaisi, jos minulle
tapahtuisi jotakin.”
Ole luonani aina -blogi perjantaina 3.6.2011.
Käsittämätöntä, että elämme ylikansoitetussa
maailmassa, jossa tunnetaan näin paljon yksinäisyyttä.
Mistä johtuu, että ihmiset tuntevat itsensä yhä
enemmän yksinäiseksi? Huolestuneena luin artikkelikokoelman Kaiken keskellä yksin :Yksinäisyyden
syyt, seuraukset ja hallinta keinot ja yritin löytää
joitakin vastauksia.
1. Individualismin palvonta.

2000-luvun yhteiskunnassa korostetaan yksilöllisyyttä. Jokaisella on vapaus valita, mitä tekee
ja kuinka elää. Samalla ihmisellä on myös vastuu
omasta onnistumisestaan ja epäonnistumisestaan.
On suorastaan tabu kysyä neuvoa sillä vastuu on
yksilön. Yksin selviytymisen paineet kasvavat käsittämättömiksi.
”En varmasti kysyä apua, kyllä minä itse selviän.”

MUISTA!

Yhteiskunnan tehokkuus ajattelu asettaa paineita kilpailuun ja palveluiden yksityistämiseen.
Yhteiskunnalla ei ole varaa ylläpitää sairaanhoitopalveluja kaikille. Varattomat eivät saa samanlaista
palvelua kuin rikkaat ja psyykkistä hoitoa tarvitsevat eivät pääse ajoissa hoitoon. Köyhät joutuvat
yhteiskunnan ulkopuolelle, koska eivät saa apua.
Rahanpuutteen vuoksi he eivät voi osallistua sosiaalisiin tapahtumiin tai harrastuksiin. Kuluttajina
köyhät ovat epäonnistujia.
”En voi mennä kuntosalille tai ravintolaan, koska
minulla ei ole rahaa.”

Lisäinfot:
www.puikkari.ﬁ
Facebook,
Puikkari Kuopio

5. Olen valinnut väärin -muilla menee aina paremmin.

Yksilöitä pommitetaan loppumattomilla vaihtoehdoilla ja velvollisuuksilla. Tee tuota, tee tätä ja ole
vielä parempi tuossa. Ihmisten mieliin on syntynyt
illuusioita ja epärealistisia myyttejä, kuinka kaikki
muut ovat onnellisempia ja onnistuvat paremmin
opiskeluissa ja ihmissuhteissa.
”Muilla on enemmän kavereita ja mielenkiintoisempi elämä. Minä olen epäonnistunut.”

Liity joukkoon!

6. Leimautuminen.

Kiusatuksi tuleminen latistaa henkisesti ja fyysisesti. Ympäriltä tulevat syytökset tai paineet voivat
aiheuttaa yksilölle ulkopuolisuutta ja masennusta.
Turvaverkoston puuttuminen vaikeuttaa tilannetta.
”Minun pitää olla viehättävämpi ja parempi ihminen. En ole tarpeeksi hyvä, kukaan ei halua minua.”

Itä-Suomen yliopisto –
monitieteinen ja
kansainvälinen
opiskelijan yliopisto

7. Sairaus tai trauma.

12 koulutusalaa

Sairaus voi pakottaa ihmisen jäämään kotiin tai
sulkeutumaan laitokseen. Hän ei pääse osallistumaan yhteiskuntaan ja tuntee itsensä ulkopuoliseksi. Fyysistä tai henkistä väkivaltaa kokenut voi
tuntea itsensä syylliseksi traumaattisiin tapahtumiin eikä löydä apua.

• farmasia
• hammaslääketiede
• humanistiset tieteet
• kasvatustieteet
• kauppatieteet
• luonnontieteet

2. Tehokkuus ajattelu.

Alituinen epävarmuus painostaa opiskelemaan
vauhdilla ja työskentelemään tehokkaammin, jotta
saa epävakailta työmarkkinoilta edes jotain töitä.
Täytyy olla ahkerampi, jotta voi päihittää muut. Vain
parhaat selviytyvät. Heikkoutta ei saa paljastaa.
”Jos olisin parempi, minulla olisi varmasti enemmän ystäviä.”
3. Rahanahneus.

Yksilöllisyyttä korostavassa maailmassa raha
ratkaisee. Rahalla saa paremman toimeentulon ja
enemmän materiaa. Rahalla voi näyttää yksilöllisyytensä paremmin ja saada etumatkaa muihin kilpailijoihin. Rahan ahneus voi ajaa ihmiset työuupumukseen.
”Ei minulla ole aikaa hankkia ystäviä.”
4. Rahattomuus

30

Uljas 8 | 7. 11. 2011

2.11. Retrokeskiviikko
Free
5.11. Scandinavian Hunks
10€/12€
10-V Juhlakiertue
8.11. Pyörivät Pallukat - opiskelijabileet
3€
9.11. Retrokeskiviikko
Free
11.11. Paleface
8€/10€
12.11. Klamydia
13€/15€
16.11. Retrokeskiviikko
Free
18.11. Anssi Kela 10-V Juhlakiertue 10€/12€
19.11. ERIN
10€/12€
23.11. Retrokeskiviikko
Free
25.11. Popeda
15€
26.11. Arttu Wiskari
12€/14€
2.12. Sielun Veljet
25€/29€

• lääketiede

8. Vanhuus.

Vanhetessa ihmisen ympäriltä katoaa ystäväpiiriä
ja läheisiä. Yksinäisyys on konkreettista. Ei ole toveria, jonka kanssa jakaisi kokemuksia.
”Minulla ei ole enää ketään.”
Luettuani kirjan ja pohdittuani omia havaintojani,
yksinäisyyden syyt ja seuraukset vyöryivät. Tuntuu,
että ihmiset uppoutuvat epätoivoisina yksinäiseen
maailmaan eivätkä pääse pinnalle. Kaikkien syiden
jälkeen en vieläkään saa otetta suuresta yksinäisyydestä. Ahdistaa.

Lasi palasia -blogi pe 28.10.2011.

• metsätieteet
• psykologia

Yksinäisyys ei selity syitä luettelemalla. Yksinäi-

syyttä ei voi verrata sillä jokaisen tunne on aina yhtä
viiltävä. Mikään tietty asia ei aiheuta yksinäisyyttä
vaan tunne syntyy monien tekijöiden ristipaineessa.
Pelottava muumien mörkökin halusi vain ystäviä.
Mutta kukaan ei kysynyt, mitä hänelle kuuluu.

• teologia
• terveystieteet
• yhteiskuntatieteet

Lisätietoja:
hakijapalvelut@uef.fi

Kaiken keskellä yksin Yksinäisyyden syyt, seuraukset ja hallintakeinot.

www.uef.fi /hae

Tarja Heiskanen & Liisa Saaristo (toim.). PS-Kustannus 2011.

www.facebook.com/itasuomenyliopisto

”Pelottaa, on kamala olo, aivan kamala.
..se tunne kun olet haitolla tiellä ja vaivaksi.
..se tunne kun kukaan ei ymmärrä, näe usko, kuule
kuinka mun on pahempi olla kuin koskaan aiemmin.”
Uljas 8 | 7. 11. 2011
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Aamiainen joka päivä klo 05-10 . mm. puurot, juomat, leikkeleet, leivät, munat, lämpimät vaihtoehdot

Opiskelupäivän huippualoitus...

Tiedottaa:

S-Etukortilla ja tällä setelillä

-20%

Lady Terminator

Norm. 7,50

Etuseteli voimassa 31.12.2012 saakka ABC Niiralassa.
(0,0828 € /puhelu + 0,1199 € /min)

Edustajisto
- Vuosijuhlat järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavat juhlat
järjestetään vuonna 2013. Edustajisto päätti myös hakea SYL:n
liittokokouksen järjestämistä vuodelle 2012 Joensuuhun.
- Hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Jurvanen nimitettiin
ISYYn ehdolle SYL:n hallitukseen.

www.peeassa.fi

AAMIAINEN

NIIRALA Niiralankatu 25, Kuopio. P. 010 762 9803

Päätöksiä:

Kellarin
kätköistä

K

ellarin kätköissä siirrymme asiasta Aasiaan,
sillä tässä tulee Indonesian lahja maailmalle!
Jalil Jacksonin (oikealta nimeltään H. Tjut
Djalil) vuonna 1989 ohjaama Lady Terminator tarjoaa
viihdyttävää roskaa sylin täydeltä. Selvästi henkisesti
epävakaa käsikirjoittaja on tasapainotellut absintin,
tuulilasinpesunesteen ja psykedeelisten sienien
välimaastossa rustatessaan elokuvan juonta. Lady
Terminator kertoo herkän kasvutarinan muinaisesta
pahasta kuningattaresta, jonka henki ottaa valtaansa
nuoren opiskelijaneitokaisen. Riivattu neitonen
lähtee parittelu- ja murharetkelle, ampuu laseria
silmistään ja tähtäilee pääasiassa miekkosia vehkeille
mullettien viuhuessa. Elokuva on kiistämättä suuri
kunnianosoitus 1980-luvun eeppisyydelle: tyylikästä
muotia, Anita Hirvonen-permanentteja, uzeja, kornia
dialogia, syntentisaattorien ulinaa, juustoisia actionkohtauksia sekä takaa-ajoja.
Lady Terminator ampuu monesti vyön alle – kirjaimellisesti - mutta tekee sen tylyn tyylikkästi. Naisellista maskuliinisuutta puhkuva rouva Terminator saa
Iso-Arskan näyttämään itävaltalaiselta viittomakielentulkilta. On olemassa huonoja elokuvia, jotka ovat
vain huonoja, mutta Lady Terminator on niin huono,
että se on viihdyttävintä roskaelokuvataidetta pitkään
aikaan. Sen korni dialogi ja käsittämättömät kohtaukset aiheuttavat kouristuksia, joissa laagerit purskahtavat nenästä ja popparit uppoavat väärään kurkkuun.
Jos satut vielä löytämään elokuvasta käsiisi version,
jossa kommenttiraidalla on äänessä The Riff Bros., on
katselunautinto Kubrick potenssiin kymmenen. Lady
Terminator ansaitsee Oscar-palkinnon. Joka vuosi.

www.abcasemat.fi
24 h, myös pyhinä

BURLESKIA!
HULA PIRATES
KABAREE
TAIDEMUSEOLLA
18.11.2011 klo 19.30
Liput 10 €
Opiskelijat /työttömät 6 €
Lipulla pääsee myös tutustumaan museon kokoelmiin.
JOENSUUN TAIDEMUSEO, Kirkkokatu 23, taidemuseo.jns.fi

Tapahtumat:

Yhteiset
8.11. 		
		
18.-19.11. 		
22.11.		
10.12.		
6.12.		

Periferiaylioppilaskuntien tapaami		
nen @ Jyväskylä
SYL Liittokokous @ Hyvinkää
Opiskelijaedustajien haku päättyy
ISYY Edustajiston kokous @ Kuopio
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

Joensuu
14.11. 		
14.11. 		
15.11.		
30.11.		

Sopojaosto klo 16 @ Suvas
Hengailuilta klo 18 @ Suvas
Kopojaoston kokous 16.15 @ Suvas
Linnanjuhlasitsit

Kuopio
9.11.		
18.11.		
21.11.		
22.11.		
28.11.		
7.12.		

Sopo/toimintastormaus klo 16
Jaostojen puheenjohtajahaku päättyy
Kopojaoston kokous klo 16 @ Lukema
Toimintajaoston kokous klo 13 @ Lukema
Sopojaoston kokous klo 15 @ Lukema
Lukeman irtaimistokirpputori

Mikko Puhakka

Itä-Suomen ylioppilaslehti
Uljasta saa avustaa. Tule kirjoittamaan, piirtämään tai kuvaamaan itsesi historian lehdille. Kuopiossa ota yhteyttä
päätoimittaja Jarkko Kumpulaiseen (paatoimittaja@uljas.net,
0445768420) tai Joensuussa kampustoimittaja Pasi Huttuseen (pasi.huttunen@uljas.net, 0445768427) tai Savonlinnassa
kumpaan vain.

Hallitus
- ISYY ei järjestä vuonna 2012 hätämajoitusta omissa tiloissaan.
Hätämajoitustiloja haetaan muualta.
- Myönsi 1500 euroa Kuopion kampuksen Lukeman äänentoiston ja varustelutason paranteluun.
- Myönsi 1000 euroa Savonlinnan kampukselle ruokalan läheisyyteen saadun opiskelijatilan sisustamiseen.
- Keskusteli yliopiston johtoryhmän kanssa sähköisen tenttitarjonnan laajentamisesta. ISYY tekee henkilökunnalle kyselyn
sähköisestä tenttimisestä.

Savonlinna
29.11.		

Linnan juhlat@Olavinlinna

Anssi Ylirönni | Matias

Kuopion avustajapalaveri Lukemalla 14. marraskuuta kello 16.
Joensuun avustajapalaveri ylioppilaskunnan Joensuun
toimistolla 15. marraskuuta kello 16.
Uljas verkossa: www.uljas.net
Uljas Facebookissa: www.facebook.com/Uljaslehti
Lehdistötiedotteet osoitteeseen toimitus@uljas.net

Seuraava Uljas ilmestyy 2.12.
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”… Yksinkertaisuus on kuitenkin myös
bakteerin vahvuus.

todistaa arjen ihmeeksi.

Tiivistä ja löysää

LET’S BESSERWISSER!
Itäiset Turhan Tietäjät ry

1

Luonnehdinta: ”… rakensi koko minänsä, henkilökulttinsa ja taiteellisen minuutensa kolmen kulminaation
varaan. Ensimmäinen on kuusessa on käpy, toinen on
isänmaa on luminen ja kolmas äiti on pyhä. Siis näin
arvokkailla asioilla ihminen pääsee niin pitkälle ja niin
lähelle ryöstämään Suomi-neidon ja Suomi-äidin sydämen.” Hän on saanut ammattikuntansa ainoa edustajana nimeään
kantavan pihvin ravintola Eliteen. Viini, laulu ja martat maistuivat
ja julkisuudessa liikkui pitkään ilkeä huhu, että Esko Salminen olisi
hänen poikansa: ”Nykyisin minulta kysytään tuota asiaa…. minua
on helppo haavoittaa. Sanon näille ihmisille, antakaa vanhan miehen olla rauhassa, älkää kiusatko.” Paljasti isyyden vähän ennen
kuolemaansa. Kuka?
1) Tarmo Manni. X) Tauno Palo. 2) Olavi Virta.

2

Tunnetko pytingin? Rakennuksen suunnitteli William
Lamb, jonka väitetään tavoitelleen lyijykynän muotoa
sitä tehdessään. Se on ollut useiden elokuvien tapahtumapaikkana. Esimerkiksi Andy Serkis mellasti ko
Pattoni Ardenneilla ”suuressa” roolissaan sen ylimmässä kerroksessa. Aiemmin eräs ”kaunotar tappoi hirviön”
kyseisessä rakennuksessa. Siitä löytyy viittaus taidesuuntaukseen
sekä nykyisin harvinaiseen valtiomuotoon.
1) Republic Building. X) Colonial Building. 2) Empire State Building.

3

Mikä elokuva alkaa? Kolme roistoa saapuu autiokaupunkiin. He ryntäävät saluunaan, josta alkaa kuulua
ammuntaa: kaksi vainaata. Ikkunan läpi hyppää mies,
kaulassaan valkoinen ruokaliina ja kädessään kanankoipi. Kuvan hidastus, alkuperäisversiossa miehen
kohdalle ilmestyy punainen teksti: il brutto. Mies hyppää hevosen selkään ja ratsastaa pois; henkiin jäänyt konna – joka
muistuttaa parratonta Teuvo Hakkaraista – ampuu perään.

Maailmassa on paikkansa niin pakinalle kuin romaanillekin. Toisessa tekemisen haasteena on sisällön mahduttaminen, toisessa ehkä sen kasassa pitäminen. Vastaaviin päätelmiin voi tulla myös bakteeria ja ihmistä verratessaan.. - Henri Rönkkö, teksti & sxc.hu, kuva

M

e ihmiset kuulumme muiden
eläinten tavoin aitotumallisiin eliöihin. Soluissamme on tuma, jossa erilaiset mekanismit mahdollistavat suuren DNA-määrän varastoinnin, lukemisen ja
jäljentämisen. Monissa tapauksissa DNA:ta
vaikuttaisi olevan melko paljon suhteessa
sen sisältämään informaatioon. Esimerkiksi
eräällä keuhkokalalla on 40 kertaa pidempi
genomi kuin ihmisellä, vaikka eläin itse ei
vaikuttaisi monimutkaisemmalta.
Bakteerit ovat esitumallisia, joiden genomi on pienempi ja ilmaisultaan tiiviimpi.
Merkkimäärälle asettaa tiukat rajat se,
että bakteerilla ei ole koneistoa suuren
DNA-määrän käsittelyyn. Yksinkertaisuus
on kuitenkin myös bakteerin vahvuus. Se
suoriutuu monista toiminnoistaan, myös
jakautumisesta, nopeammin kuin omat
solumme.
Kuin reppumatkaaja, bakteeri kantaa
mukanaan tehokkaasti pakattuna välttämättömän. Tarpeeton DNA vaikuttaisi
eliminoituvan bakteerilajista nopeasti.
Aitotumallinen taas omakotitalollisen tavoin varastoi omistamiinsa suuriin tiloihin
paljon kaikenlaista rompetta, mille voi jos-
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kus olla tarvetta. Tumassa voi olla DNA:ta,
jonka hyödyntäminen loppui sukupolvia
sitten, tai sama pätkä voi toistua monta
kertaa.
Tavaroista ja teksteistä poiketen DNA
muokkautuu itsestään ajan mittaan. Yksittäisiä aakkosia vaihtuu, ja kokonaisia
palasia kahdentuu, poistuu tai siirtyy uusiin
paikkoihin. Ehkä pitkissä, uinuvissa roskaDNA-jaksoissakin saattaa tätä kautta joskus
syntyä jotain uutta hyödyllistä. Luova kaaos
vie tilaa.
Mitä sosiaalisempi reppumatkaaja on,
sitä vähemmän hän tarvitsee varusteita –
niitä kun voi lainata toisiltakin. Vastaavasti
bakteerit voivat jakaa keskenään geneettisiä elementtejä, jotka matkavarusteista
poiketen samalla kopioituvat. Kuolleesta ja
hajonneesta bakteeritoverista uineen DNApalasen nappaaminen onnistuu sekin.
DNA:n vertaisjako yhdistettynä nopeaan
lisääntymiseen tekee bakteerien evoluutiosta tehokasta. Kun ihminen alkoi käyttää
mikrobeilta lainaamiaan antibiootteja,
yleistyi vastustuskyky bakteerien parissa
nopeasti.

grafex

Kerubin syksy
10.11. Summeri-ohjelman kuvaukset:
Kemmuru • Stella • Manhattan Fall (ikärajaton)
11.11. Kerubin säröperjantai: Wasted • Relentless
12.11. Kerubin Vekarapäivä: Ipanapa
12.11. Jätkäjätkät
12.11. Kerubin Lauantaidisco
16.11. Jazzkerho-76:
Black Motor & Raoul Björkenheim
17.11. Rokumentti-klubi: Danko Jones (CAN)
18.11. Rokumentti Ghetto Styles: Gracias •
Pyhimys & Heikki Kuula • Poutasound
18.11. Rokumentin säröperjantai goes burlesque
19.11. Rokumentti-klubi: Happoradio
19.11. Lauantaidisco goes Black Magic
20.11. Levymessut
23.11. Hyvä Jätkät! -klubi (ikärajaton)
24.11. Luolamies-näytelmä
25.11. Jukka Poika
25.11. Kerubin säröperjantai: Old School
26.11. Metelliä Ilosaaressa: Groke’s Clan •
Ablazer • Profane Omen • Ghost Brigade
26.11. Kerubin Lauantaidisco

Osta lippusi ennakkoon: www.kerubi.fi ja Levy-Eskot
Kerubi avoinna: ma & ti 11-14
ke & to 11-24 • pe 11-03 (04)
la 14-03 (04) • su suljettu
Lounas ma-pe 11-14
À la carte ke-la 14-22
Kulttuurikeskus Karjalantalo
Siltakatu 1 (Ilosaari) • Joensuu

1) Vain muutaman dollarin tähden. X) Huuliharppukostaja. 		
2) Hyvät, pahat ja rumat.

4

Kuka sai puolen vuoden kuritushuonetuomion
sotapetoksen yrityksestä, koska oli jättänyt talvisodassa venäjänkielisen viestin sikarilaatikon kanteen
kotitalolleen, osoittaen sen maahamme höökineille
bolsuille: ”Saari tuolla on tyhjä, samoin huvila itään
päin ja muut rakennukset. Tunnen Moskovan. Olin
siellä 1901-03. Venäläiset toverit. Kunnioittakaa ohimenollanne
tätä taloa! Täällä asuu köyhä kirjailija”? Viestin löytäneet suomalaiset sotilaat kunnioittivat henkilöä polttamalla talon.
1) Ilmari Kianto. X) Arvo Turtiainen. 2) Hella Wuolijoki.

5

Missä teoksessa esiintyy moderni Kain ja Abel-tarina:
kalifornialainen Traskin perhe, sen veljekset Cal ja
Aaron? Toinen veljeksistä edustaa äitinsä pahuutta;
toinen isän lempeyttä – vertauskuvallinen tarina
perisynnistä sekä ihmisen mielen kamppailusta hyvän
ja pahan välillä.
1) John Steinbeck: Vihan hedelmät. X) William Faulkner: Ääni ja
vimma. 2) John Steinbeck: Eedenistä itään.
.
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