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Uljas

Hyvää kesää

”Kaikista yksityiskohdista olisi ollut vaikeaa sopia.

Sisällys | Kesä ja kärpäset

toivottaa hyvää kesää!
Syksyn ensimmäinen Uljas
ilmestyy 2.9.2012

6-7 8-9 10-11

Itseopiskelutilojen vähyys vai-

keuttaa sujuvaa opiskelua Kuopion
kampuksella. Lääketieteen opiskelijat demonstroivat tilanpuutetta
tukkimalla kirjaston tilat.

Eurooppalaisten opiskelijajärjestöjen kattojärjestön puheen-

johtaja arvioi, että Bolognan
prosessi jumahti, eikä etene jos
tiskiin ei lyödä lisää rahaa.

16-17

Kesäauto ei ole järjellä perusteltava juttu,

mutta tuntuu vapaudelta. Jos sellaisen
haluaa, niin kerromme mitä pitää tietää.

20-21
80-luvulla suomalainen romaani käänsi

katseensa ihmisen pahuuteen. Valtiokeskeisyyden haaksirikko käänsi katseen omaan
napaan.
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Pääkirjoitus | Uljas linja

Kesäinen Talvivaara

K

esä. Kesä. Kesä. Voisin
kirjoittaa varmaan tuota
ihanaa sanaa unelmoiden
koko palstan täyteen. Kai
tätäkin on kuitenkin vietävä johonkin
suuntaan… vai onko… Kesä!
Kesä…

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies näkee ESSÄ-

LÄISISSÄ tulevan yrittäjäsukupolven. Häkämies
kävi Kuopiossa kuuntelemassa ja kommentoimassa
KuopioES:n Kukkola Venture -projektia, jossa
yhdistyvät oleskelu ja yrittäminen.

22-23

Ohjaaja Ari Matikainen löysi elokuvansa päähen-

kilöksi yhden Venäjän vihatuimmista ja miehistä.
Viktor Jerofejev on leimattu toisinajattelijaksi, vaikka
rivien välistä kurkistaa konservatiivi.

Humoro nigra | Kohu: Uljas löysi luurangot vastavalitun akateemisen rehtorin Jukka Mönkkösen kaapista. Kuinka onnistuu
akateemisen rehtorin työn yhdistäminen Raaka-Arska ja Makkaraperunat –orkesterissa soittamiseen. Katso kuvat!

Yritetään. Kesä, Talvivaara! Talvivaarassa on sanana melkoinen jännite. Talvi itsessään on suuri. Siihen
lisätään vaara, niin jo on sanaparissa
latausta. Lehtemme toimittaja Tähti
Oksanen kuvaa Talvivaaran kaivostoimintaa lehdessämme hyvin seikkaperäisesti.
Kaivaa vai ei kaivaa, ei sinänsä Suomen pulma. Elinkeinoja ikävöivä kansamme on valmis suuriin satsauksiin
uusien elinkeinojen kartoittamiseksi.
Ja työtä tarvitaan, mutta ei hinnalla

”Kohonneita natrium ja
sulfaatti arvoja on mitattu
vesistöissä jo 60 kilometrin päästä Kuopiosta
millä hyvänsä. Talvivaaran päästöihin
alkaa herätä viimeistään siinä vaiheessa, kun oivaltaa, että kohonneita
natrium ja sulfaatti arvoja on mitattu
vesistöissä jo 60 kilometrin päästä
Kuopiosta. Tuossa aivan naapurissa.
Ja kaivos on ollut toiminnassa vasta
kolmisen vuotta. ELY-keskus on
vahvistanut päästöjen johtuvan Talvivaaran kaivostoiminnasta. Karttaa
vilkaisemalla näkee kuinka jokien
ja järvien ketju tuo tänne tullessaan
pohjoisesta lastun jos myrkytkin.
Kesä ja järvi ovat suomalaiselle niin
erottamattomia, että voisi melkein
raapustaa yhtäläisyysmerkin niiden
välille. Talvivaaran leväperäiseen
ympäristösuhteeseen on onneksi
viime viikkoina osoitettu huomiota
vihdoin valtionjohdonkin tasolla. Jos
vaikka ympäristöasiat eivät olisikaan
ne sinun agendallasi päällimmäiset,
niin nyt tapahtuvat ympäristöhaitat
saartavat mökkilaiturisi. Kesä.
Kohta se alkaa. Eläköön! Uljas
katkoo aidat ja juoksee tuonne. Täällä
nähdään taas syyskuun alussa.

Jarkko Kumpulainen

Pasi Huttunen
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Gallup

Ollako vai eikö olla?

”Sosiaalisen paineen vuoksi joutuu juomaan enemmän
kuin oikeastaan itse haluaisi

Onko kampuksella tarpeeksi itseopiskelutiloja?
Tekijät: Katja Hätinen, Milja Pollari & Jarkko Kumpulainen

UEF:n urut |

Kuopio
Jani Ronkainen
kauppatieteet, 5 vsk.
-Minun mielestä on. Omalle kohdalle
on riittävästi, koska aika paljon tulee
kotona tehtyä. Välillä tietysti koneelle
joutuu jonottamaan kello 10 ja kolmen
välillä, mutta itse en ole sitä ongelmana
kokenut..

Jenni Nahkala
farmasia, 1. vsk
-Ei oikeastaan ole. Tietokoneita on liian
vähän, ja ne on liian varattuina erityisesti
tuossa kello kahdentoista molemmin
puolin. Lukusali tarvittaisiin myös tänne
Cahthian puolelle, koska nyt sellainen on
vain Snelmanialla.
.

YLL: Yliopistojen hyväksyttävä kriittinen
tarkastelu
Yliopistojen opetusalan liitto huolestui uuden yliopistolain vaikutuksista yliopistojen
toiminnan julkisuuteen.
”Pääasiassa julkisin varoin rahoitetun
yliopistolaitoksen tulee olla mahdollisimman avoin sekä suuren yleisön suuntaan että
yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien
kanssa. Yliopistojen täytyy olla valmiita henkilöstön ja median kriittiselle tarkastelulle
sekä hallinnollisissa päätöksissä että ennen
kaikkea opetuksen ja tutkimuksen järjestelyissä”, YLL:n liittokokouksen julkilausumassa todetaan ja jatketaan.

”Tämä sisältää muun muassa mahdollisimman ajantasaiset tilastotiedot kun
neuvotellaan palkoista.”
Itä-Suomen yliopisto on ehtinyt hankkimaan syviä kolhuja imagoonsa jo kahteen
kertaan käydyissä yt-neuvotteluissa ja
henkilöstön luottamus yliopiston johtoon
on kärsinyt pahasti. Helsingin yliopiston
psykologian professori Göte Nymanin mukaan yliopistoissa on epäonnistuttu pahoin
muutosjohtamisessa ja halliinnassa.
Pasi Huttunen

-Ei tarpeeksi, pitäisi saada lisää ryhmätyötiloja ja varsinkin sellaisia joissa on
tietokoneet.

Karo Hakkarainen
Kasvatustiede, 2 vsk
-Omalla kohdalla kotini toimii niin itsenäisen kuin ryhmiemmekin työskentelytilana hyvin, mutten kuitenkaan pitäisi
huonona lisätä työskentelytiloja, koska
kotona vallitsevien aktiviteettien määrä
heikentää keskittymistä itse koulutyöhön.

Joensuu
Jyrki Posti

Sosiologia, 4. vsk

Opiskelijat vaativat kuntapäättäjiltä asuntoja, kunnollista julkista liikennettä ja maksuttomia langattomia verkkoja. ISYY:n edustajisto hyväksyi kokouksessaan huhtikuun
lopussa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kuntapoliittiset tavoitteet vuosille
2012-2016. Tähtäimessä ovat siis ensi syksyn
kuntavaalit, joissa opiskelijat aikovat saada
äänensä kuuluviin.
Kouriintuntuvin vaatimuslista löytyy
kampuskaupungeista Joensuussa. Bussiliikenteeseen vaaditaan entistä laajemmin opiskelija-alennuksia ja kaupungista
halutaan esteettömämpi ja ystävällisempi

pyöräiljjöille. Palveluista tinkimistä ei katsota hyvällä.
”Siirtäessämme kotikunnaksemme Joensuun emme tyydy vain maksamaan palvelutuotannosta, vaan haluamme, että meidät
huomioidaan palveluiden tarjonnassa. Opiskelijaa ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan”,
tavoiteohjelmassa julistetaan.
Kuopiossa vaaditaan lisäksi panostusta
mielenterveyspalveluihin. Kaupungilta
vaaditaan panostuksia ennaltaehkäiseviin
toimiin.
Pasi Huttunen

Opiskelijaelämä ajaa ryyppäämään
Raittius leimaa opiskelijan. Opiskelijaelämään liittyvä kulttuuri kannustaa juopottelemaan ja alkoholin käyttöön liittyy sosiaalista
painetta.
”Miesopiskelijoista joka kuudes ja naisista
joka kahdeksas katsoo, että sosiaalisen
paineen vuoksi joutuu juomaan enemmän

Uusi akateeminen rehtori tuo yliopiston hallituksen puheenjohtaja Petteri Taalaksen mukaan tuoreen tuulahduksen yliopiston johtoon.

kuin oikeastaan itse haluaisi”, toteaa YTHS:n
yhteisöterveyden lääkäri Kristiina Kunttu.
Nyyti ry:n toteuttaman kyselyn perusteella yliopisto-opiskelijoista yli kolmannes
kokee, että opiskelijatapahtumissa käytetään
liikaa alkoholia.
Pasi Huttunen

-Onhan niitä ihan mukavasti. Opiskelen
kyllä usein jossain muualla, rauhallisemmassa paikassa.

Yötkin voi pian viettää yliopistolla
Eeva Pärjälä

musiikkitiede, 2. vsk
-Ei valittamista. Kyllä tietokoneillekin
pääsee, kun jaksaa vähän odottaa.

UEF avaa syyskuussa yöopiskelutilat Joensuun kampukselle. Tilat avataan Metriarakennuksen psykologian siipeen. Savonlinnan ja Kuopion kampuksilla yöopiskelutilat
ovat jo olleet käytössä. Ongelma Joensuussa
on ollut yökäyttöön soveltuvien tilojen

puute.
”Tilan pitää olla rajattu niin, ettei sieltä
ole kulkua yliopiston muihin tiloihin”, kiinteistöpäällikkö Tarja Harjula kertoi Uljaalle
aiemmin keväällä.
Pasi Huttunen

Akateemisen rehtorin paikka pysyi terveystieteiden alalla kun UEFin halllitus valitsi Kalervo Väänäsen työn jatkajaksi terveystieteiden tiedekunnan dekaani Jukka Mönkkösen. – Pasi Huttunen, teksti
Jukka Mönkkönen perii Kalervo Väänäsen jättämän akateemisen rehtorin pallin.
Yliopiston hallitus valitsi terveystieteiden
tiedekunnan dekaanina tähän asti toimineen biofarmasian professori Mönkkösen
akateemiseksi rehtoriksi kuuden haastatellun joukosta kokouksessaan 9. toukokuuta.
Kovin yllättävänä valintaa ei voi pitää,
vaikka etukäteen akateemisen rehtorin
paikkaa veikkailtiin todennäköisimmin entiselle Kuopion yliopiston rehtorille Matti
Uusituvalle tai yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan dekaanille
Juha Kinnuselle.
”Otan tehtävän vastaan innokkaana ja
hyvillä mielin. Olen ollut mukana rakentamassa Itä-Suomen yliopistoa, joten töihin

on helppo tarttua”, Mönkkönen sanoo.
Mönkkösellä on Itä-Suomen yliopiston
hallituksen puheenjohtajan Petteri Taalaksen mukaan laaja kokemus yliopiston
toiminnasta.
”Yliopiston johtoon haluttiin uutta
näkemystä, jota Mönkkönen uuden polven
johtajana edustaa. Mukana oli erittäin ansioituneita hakijoita, joten valinta ei ollut
helppo”, Taalas toteaa.
Aiempien lausuntojensa perusteella
Mönkkönen näyttäytyy pragmaattisena ja
maltillisena johtajana. Hän on kertonut pitävänsä maksutonta koulutusta tärkeänä,
mutta painotti samaan hengenvetoon koulutusten yhteiskunnallisen merkityksen ja
työelämävastaavuuden huomioimista.

Akateemisen rehtorin tehtävä on määräaikainen ja yliopiston rehtorina jatkaa
Perttu Vartiainen. Molempien rehtorien
viisivuotinen toimikausi päättyy vuoden
2014 lopussa. Akateeminen rehtori vastaa
yliopiston tutkimus- ja opetusasioista.
Mönkkönen on valmistunut proviisoriksi Kuopion yliopistosta vuonna 1986 ja
farmasian tohtoriksi 1991. Hän on toiminut
muun muassa tutkijan ja opettajan tehtävissä ja vuodesta 1998 alkaen biofarmasian
professorina sekä Kuopion yliopiston
farmaseuttisen tiedekunnan dekaanina
ja nykyisessä tehtävässään Itä-Suomen
yliopiston terveystieteiden tiedekunnan
dekaanina. Hän aloittaa akateemisen rehtorin tehtävässä lähiviikkoina.
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Uutinen #

Anni Havas
Kasvatustiede, 3 vsk
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Jukka Mönkkönen
akateemiseksi rehtoriksi

Opiskelijoilta vaatimuslista kunnille

Savonlinna
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Yliopiston johtoon haluttiin uutta näkemystä, jota Mönkkönen uuden polven johtajana edustaa.
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Kampus

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

”Ihannetilanteessa opiskelija voisi viettää ehjän
opiskelupäivän kampusalueella.

Elina Ranta

Itseopiskelutilojen puute herättää
närää Kuopiossa
Kuopion kampuksella käydään taistelua tietokoneista. Työskentelyyn tarkoitettuja tietokonepaikkoja löytyy normaalitilanteessa noin
250, joita käyttävät kampuksen reilut 5000 opiskelijaa. Lukutilaa löytyy kerrallaan ainoastaan 60:lle. -Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

6
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päivässä kovalla käytöllä ja muuten tyhjillään. Tilat voisi kalustaa toisin ja tehdä
sinne rauhallisia soppia ravintolatoimintaa
häiritsemättä”, Siitonen pohtii.
Lisäksi Siitonen tarjoisi osaksi ratkaisua
myös kahvilatilojen ja käytävien parempaa
hyödyntämistä.
”Langaton verkko toimii kaikkialla, joten
kalustamisella, esimerkiksi sermejä käyttämällä, olisi mahdollisuus hyödyntää myös
kahvilat, käytävät ja ravintolasalit”, Siitonen
pohtii.
Yliopiston atk-suunnittelija Ari Paldanius puolestaan olisi alustavasti valmis
antamaan osan opetukseen tarkoitetuista
mikroluokista itseopiskelukäyttöön. Hänen
kokemuksensa mukaan opettajohtoinen
opetus niissä on vähentynyt. Lisäksi tarkoitus on uusia myös käytäväkoneet uudempiin,
ja nopeampiin.
”Eli kun sähköpostit ja Facebook-päivitykset voi tehdä uudemmilla käytäväkoneilla
nopeasti, niin sitä ei tarvitse tehdä itseopiskelutilassa, jolloin sillä olisi osaltaan ruuhkaa parantava vaikutus”, Paldanius kertoo.
Mielenilmauksen järjestäneitä lääketieteen opiskelijoita erityisesti vaivannut
koneiden vähyys KYS:n tieteellistä kirjastossa, on Paldaniuksen mukaan myös tiedossa
ja ratkaisu työn alla. Tällä hetkellä KYS:n
tieteellisessä kirjastossa on 14 tietokonetta jaettavaksi 885 lääketieteen opiskelijan
kanssa.

avonlinnan kampuksen eteisaulassa seisoo Elina, jonka
pirtästä olemuksesta huomaa, että kevät on saapunut
kaupunkiin. Tämä iloinen tyttö lupautuu uljaan kanssa
lounaalle ja näin suuntaamme kohti ravintola Välkkyä.
Milja Pollari, teksti & kuva

Millä mielellä?
-Hyvällä mielellä, koska vappu on
tulossa.

JOENSUU Kummallisimmat hetket vähään aikaan koettiin Vasem-

mistonuorten järjestämässä puolustusvoimia koskevassa debattitilaisuudessa Wanhassa Jokelassa, jossa vasemmistolaiset kilvoittelivat keskenään armeijan tärkeyden perustelemisessa. Keskustelu
oli kiinnostavaa, mutta perusvireeltään outoa. Oikeistolaisimman
ässän kykeni vetäisemään hihastaan Toivo Haimi, jonka mielestä
totaalikieltäytyjien vangitsemisen perusongelma on se, etteivät he
silloin hyödytä valtiota. Juha-Pekka Reijonen nokitti toivomalla
asepalvelusta pakolliseksi myös naisille, mutta muuten nykymalli on hänen mielestään hyvä, eikä sitä tarvitse muuttaa. Rauhan
ammattilaisena paikalla oli nuorisovastaava Milla Pyykkönen
Sadankomiteasta.

Millainen olet?
-Peruspositiivinen ja kiltti.
Mikä sytyttää elämässä?
-Ihanat ihmiset, hyvä musiikki, itsensä
ylittäminen.
Haave?
-Oppia soittamaan ukulelea.
Mitä seuraavaksi?
-Lähden hakemaan mäntyharjulta
lapsia.

Vappu laivalla

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

HELSINKI Greenpeacen aktiivit ovat tehneet Shellille öljynetsinnän

Vertaistukea kv-opiskelijoille
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni laajentaa toimintaansa kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaan. Lyhyeksi aikaa saapuville
vaihto-opiskelijoille palveluita on tarjolla, mutta
pidemmän aikaa viipyvät tutkinto-opiskelijat ja kansainväliset tutkijat ovat jääneet JoMonin puheenjohtaja Alain Minguetin mukaan edunvalvonnan
kuolleeseen kulmaan.
”Heille ei ole välttämättä järjestetty palveluja.
Tutkinto-opiskelijoilla ei ole samoja oikeuksia kuin
muilla maahanmuuttajilla esimerkiksi terveydenhuollossa ja työoikeudessa, sillä he eivät yleensä ole
rekisteröityneet Suomen väestörekisteriin. Myös
lupamenettely on heillä hyvin erilainen”, hän toteaa.
”Keskustelu ja työryhmätyöskentely mahdollistavat kipupisteiden tunnistamisen”, hän jatkaa.
Minguet arvioi, että JoMonissakin useita kymmeniä opiskelijoita. Tarkoitus on etsiä ratkaisuja
heidän ongelmiinsa. Uuden toiminnan kehittäjäksi
on valittu sosiologian maisterintutkintoa viimeistelevä Elvis Nshom, joka on viime vuonna toiminut
myös Pakolaisavun vertaistukiryhmän vetäjänä.
”Opiskelijat saavat usein hyvin tietoa opiskelun
suhteen, mutta yliopiston tai ammattikorkeakoulun
ulkopuolisen elämän asiat voivat tuottaa vaikeuksia. Aina henkilö ei tiedä, mistä apua voisi hakea”,
Nshom kuvailee ongelmakenttää.
Pasi Huttunen, teksti & kuva

avuksi vuokratun suomalaisen jäänmurtaja Nordican matkasta
Arktikselle tuskien taipaleen. Shell on esittänyt öljyntorjuntasuunnitelman, joka ontuu maallikonkin silmin ja ennen pitkää öljyvahinko tulee tapahtumaan. Rastislav Prochazka (vas.) ja Jussi
Airaksinen tiimeineen ovat vappupäivänä matkalla kohti Helsingin
satamaa ja Nordicaa tarkoituksenaan uida sen edessä estääkseen
sen kulkua. Merivartiosto pysäytti heidät noin kilometrin päässä
kohteesta. ”Uimme vielä alusta kohti joitain satoja metrejä ennen
kuin meidät naarattiin ylös. Tuollakin etäisyydellä tosin estimme
aluksen lähtöä liikkuessamme Hietalahden ainoaa väylää pitkin”,
Airaksinen kertoo. Toiset aktiiveista kiipesivät alukselle saakka ja
myöhemmin siihen noustiin vielä uudestaan Öölannin edustalla.

Pyörät kesäkuntoon
Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

Snelmanian kirjaston työskentelytilat hieman reilulla vuosikurssilla alan opiskelijoita. Tempausta organisoimassa oli KuoLon koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
Sonja Aukee.
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Armeija on hyvä

Pasi Huttunen, teksti & Rastislav Prochazka, kuva

Kuopion lääketieteen opiskelijat osoittivat itseopiskelutilojen vähyyden tukkimalla

Itseopiskelutilojen vähyys hiertää opiskelijoita Kuopiossa. Merkittävä syy tilojen
vähyyteen on kampuksella käynnissä olevat
remontit, mutta niistäkin huolimatta tilojen
määrä on epäsuhdassa opiskelijamäärän
kanssa. Huhtikuun lopulla lääketieteen opiskelijat tekivät joukkomarssin Snelmanian
kirjastoon osoittaakseen sietämättömän
tilanteen. Pulaa on yhtä lailla tietokone työpisteistä kuin rauhaisista lukutiloista.
Lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestön KuoLon koulutus- ja sosiaalipoliittinen
vastaava Sonja Aukee pitää tilojen puutetta
jopa esteenä sujuvalle kokopäiväiselle opiskelulle.
”Ihannetilanteessa opiskelija voisi viettää
ehjän opiskelupäivän kampusalueella.
Esimerkiksi siten, että jos iltapäivällä on
luentoja tai opetusta, niin aamupäivällä voisi
tulla rauhassa lukemaan, käydä lounastauolla ja osallistua iltapäivän luennolle. Tai
jos lounasaikaan pitää käydä tulostamassa
materiaaleja, niin siihen pitäisi olla mahdollisuus, mutta useimmiten siihen aikaan
on niin ruuhkaista, ettei se vaan onnistu”,
Aukee kertoo.
Ainoa perinteinen lukutila löytyy tällä
hetkellä ainoastaan reilulle puolelle sadalle
hengelle kirjastosta. Canthian lukutila jäi
lopullisesti hammaslääketieteelle remontoitavien tilojen alle.
Kiinteistöpäällikkö Olli Siitonen ei varsinaisesti lupaile turhia.
”Uusia tiloja ei ole tulossa. Kuopiossa
ollaan tiukilla ja semmoisia tiloja ei vaan
yksinkertaisesti ole joita voitaisiin luovuttaa
itseopiskelukäyttöön. Näkisin ratkaisuksi
nykyisten resurssien paremman hyödyntämisen”, Siitonen toteaa.
Siitosen mukaan perusteilla on työryhmä,
jonka tarkoitus on kehittää itseopiskelun
mahdollisuuksia. Ideoita parannuksiin Siitoselta löytyy. Hän ehdottaa muun muassa
Amican ruokasalien hyödyntämistä lounasaikojen ulkopuolella.
”Ravintolasalit ovat vain pari tuntia

S

Kuvaraportteja
turuilta pikkunälkään

Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

Tiedekunta: Kotitaloustiede
Syntymäpaikka: Mäntyharju
Motto: Sade pesee, minkä kastelee.
Harrastukset: Kuoro, postcrossing
Ruoka: Kananuudelisalaatti ja leipää
vuohenjuustolevitteellä
Paikka: Amica Välkky

Etsin

Sosiologian opiskelija Elvis Nshom kehittää Joensuus-

sa kv-opiskelijoiden edunvalvontaa.

KUOPIO Ympäristöklubi järjesti vapun alla yhdessä yliopiston ja ylioppilaskunnan kanssa Lukeman edessä pyöränkorjaus- ja huoltopäivän. Paikalla kävi päivän mittaan useita kymmeniä pyöränkorjaajia.
Järjestäjien puolesta oli paikalla paikkaustarvikkeet, voiteluaineet,
harjat ja vesiletkut. Kesää kohti.
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Omituisten
otusten kerho

S
Eurooppalaisten opiskelijajärjestöjen kattojärjestö ESU:n

puheenjohtaja Allan Päll

Eurooppalaiset opiskelijat vaativat rahaa tiskiin
Paikalleen jämähtäneen Bolognan prosessin polkaiseminen uudestaan käyntiin
vaatii lisää rahoitusta, toteaa eurooppalaisen opiskelijajärjestöjen kattojärjestö kannanotossaan. Opetusministerit puhuvat rahoituksesta varovaisemmin ja lisäisivät
yhteyksiä elinkeinoelämään. – Pasi Huttunen, teksti
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keakoulutuksen rahoituksen leikkaamista ja pysäytä
lukukausimaksujen nousua, on kansantalouksien kasvu
pitkällä tähtäimellä täysin mahdotonta, vaikka juuri se
olisi nyt elintärkeää”, Päll ilmoittaa.
”Jos edes opetusministerit eivät uskalla puolustaa
koulutuksen rahoitusta näin ankarina aikoina, niin ei
sitä tee kukaan muukaan maiden hallituksissa.”
Korkeakoulutuksen leikkauksia tehdään parhaillaan
myös Suomessa ja lukukausimaksut nousevat keskusteluun kerta toisensa jälkeen.
EHEA, eli European Higher Education Area (eurooppalainen korkeakoulutuksen alue) käynnistettiin vuonna 2010 osana Bolognan prosessia, jonka tavoitteena on
yhtenäistää eurooppalaista korkeakoulutusta. Jäseninä
siinä on 47 maata sekä
Euroopan komissio.
Maiden opetusministerit ja korkeakoulutuksesta vastaava EU-komissaari kokoontuivat
määrittelemään tavoitteet kaudelle 2012-2015
Bukarestiin 26.-27.
huhtikuuta.

Uutinen #

Eurooppalaisen korkeakoulutuksen yhtenäistäminen
jumahti talouskriisiin, eikä julkisesta rahoituksesta ole
takeita. Julkisen rahoituksen lisäämisestä puhutaan,
mutta hyvin varovaisesti. Toiveet elinkeinoelämää
kohtaan kasvavat. Bolognan prosessissa mukana olevien
maiden opetusministerit toteavat, että tavoite yhtenäisestä eurooppalaisesta koulutusalueesta on jo käden
ulottuvilla. Käytännössä se tarkoittaa yliopistojen
koulutusrakenteiden muokkaamista vertailukelpoisiksi,
opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämistä ja yliopistojen
entistä suurempaa sidosta elinkeinoelämään.
”Vaikka koulutuspolitiikka on kansallista, on Eurooppaa yhdistäneellä ja koko ajan maailmalle avautuvalla Bolognan prosessilla ollut, ja tulee olemaan,
erittäin suuri vaikutus Suomessa ja koko Euroopassa”,
opetusministeri Jukka Gustafsson muotoilee.
Ministerit määrittelivät eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön syventämisen entisestään tavoitteeksi
tuleville vuosille. Maille, joilla on hankaluuksia Bolognan prosessin tavoitteiden saavuttamisessa, on luvassa
päivitetty ohjeistus vielä tämän vuoden aikana. Yhtenä
tavoitteena prosessissa on, että yksittäisen alueen ei
tarvitsisi tarjota kaikkia koulutusaloja, vaan opiskelijat
liikkuisivat niiden perässä. Tausta-ajatus on, että näin
korkeakoulut voivat keskittyä vahvuuksiinsa.
”Talous- ja finanssikriisi asettaa valtavan haasteen
korkeakoulutukselle ympäri Eurooppaa, mutta samalla
se on tilaisuus maille parantaa suoritustaan. Ollaksemme kilpailukykyisiä maailmalla meidän on uudistettava
yhteistyössä eurooppalaista korkeakoulutusta. Meidän
täytyy taata, että varustamme valmistuneet niillä kyvyillä, joita työnantajat tarvitsevat piristäkseen kansantalouksiamme”, EU:n opetuksesta vastaava komissaari
Androulla Vassiliou maalailee.
Eurooppalaisten opiskelijajärjestöjen kattojärjestö
ESU kritisoi Bolognan prosessin hidasta etenemistä.
ESU painottaa, että opiskelijoiden liikkuvuutta hankaloittavat edelleen monet taloudelliset seikat ja opiskelijat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. ESU:n puheenjohtaja Allan Pällin mukaan Bologna-ministerien on
lyötävä enemmän rahaa tiskiin.
”Jos eurooppalaiset hallitukset eivät pysäytä kor-
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Pakko juosta

Alkaa olla yleisesti hyväksytty käsitys, että innovaatiot
ovat tätä nykyä merkittävin talouskasvun lähde. Taloustieteilijä Paul Romerin ajatuksia mukaillen uuden
synnyttämiseen tarvitaan muun muassa universaali
koulutusjärjestelmä, laadukkaita julkisia kirjastoja sekä
erilaisten ihmisten coctail. Myös turvattu toimeentulo
vapauttaisi aikaa ideointiin. Eurooppa romuttaa paraikaa
näitä kaikkia, mutta Bolognan prosessi painottuu lähivuosina juuri opiskelijan liikkuvuuteen. Kuulostaa enemmän
käskyltä juosta kuin vapaalta vaeltelulta. Entä jos se
tulevaisuuden opiskelija ei haluakaan viettää lainataakan
pakottamaa matkalaukkuelämää työstä ja maasta toiseen
jatkuvassa epävarmuudessa?

e on hassu juttu, miten kova tarve
ihmisellä on kategorisoida kaikki
omiin siisteihin lokeroihinsa. Tietystä stereotypiasta ulosmurtautumisella
saa aikaan huomiota. Joku roti pitää kuitenkin olla. Saa vähän irrotella, mutta ei
tehdä tästä tapaa. Touko-Poukon sanoin:
”Ei täällä voi olla ihan miten vaan”.
Hevimiehen stereotypia oli viisitoista
vuotta sitten Kummelin lanseeraama
Saku ja Speedy. Oli aika tavallista, että
koulun kovimmat jätkät haukkuivat
homoksi ja samaan aikaan tytöt ihailivat
pitkää tukkaa. Kitaransoiton ja Metallican lisäksi itseäni kiinnosti myös koulu.
Varsinkin biologia, maantieto, historia
ja elämänkatsomustieto. Vaikka tämä ei
tietysti istunut aivan täysin hevimiesten
stereotypiaan, ei siitä tehty sen isompaa
numeroa musiikkiporukassa. Omituisten otusten kerhossa oli tilaa toisille
vastaaville.
Sen koommin hevistä on tullut koko
kansan musiikkia. Kaikki haluavat olla
”Rock” ja ”Äijä”. Joka toisella on tribaalitatuointi, lävistys, outo kampaus ja
niittivyö. Ja ne samat yläastehomottelijat
taputtelevat nyt selkään; muuten, hyvä
levy tuo teidän edellinen. Myöskään
korkeakoulutus ei ole enää häpeä. Vaikka
akateemisuus ei ole mikään kultakaivos,
alaa vastaavissa töissä palkka on suhteellisen hyvä. Ja rahahan kelpaa jopa
harakalle.
Ihmettelyyn törmää kuitenkin
edelleen yhä useammin niin sanottujen normaalien ihmisten keskuudessa.
Musiikkimaailma nähdään siellä vielä
usein romanttisena erikoisuutena.
Uutta hevikaveria akateemisuus harvemmin kiinnostaa. Tärkeämpää on tieto
siitä milloin kuulit ensimmäisen kerran
Slayerin Raining Bloodin. Tai milloin
teit ensimmäisen kerran kiljua. Yhteiset
kiinnostuksen aiheet tasoittavat muut
epätasaisuudet.
Ja mikä nyt yleensä on normaalia? Eikö
elämässä ole tärkeintä elää, kokea ja tehdä
juuri sitä mikä itsestä tuntuu oikealta?
Toteuttaa itseään ihmisenä työn, perheen, musiikin, urheilun tai jonkun muun
harrastuksen kautta. On etuoikeus elää
mahdollisuuksien maailmassa. Kaikkialla
ei ole näin. Jos olisin aikanaan mennyt
homottelijoiden mukaan ja jättänyt musiikin, elämässä olisi tällä hetkellä aukko.
Ja pelkkä kitaran tiluttaminen olisi tuskin
ainoastaan riittänyt. Tiede palvelee loogisuutta, musiikki luovuutta. Ihminen ei
ole stereotypia. Olen omituinen ja ylpeä
siitä.
Ville Friman
Kirjoittaja toimii evoluutioekologian postdoc-tutkijana Exeterin yliopistossa ja soittaa kitaraa, laulaa
ja säveltää Insomnium-yhtyeessä. Insomniumin voi
nähdä kesällä Ilosaarirockissa.
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Ajassa

”

Opiskelijat näkevät, että hei, nämähän on niitä samoja urpoja, mitä on ollut muillakin kursseilla, eli ei se
ole mitään ihmeellistä laittaa firma pystyyn

Yrittäjyyden henki leijuu
kampuksen päällä
Monen vieraskielisen sanan lisäksi Kuopio Enterpreneur Societyn Kukkola Venture -projekti, sisältää tavoitteen luoda kampukselle luova ja yrittäjähenkinen innovaatio- ja kohtaamispaikka. Haaveena on remontoida vanhalla ammuslataamoalueella Kampuksen laidalla sijaitseva Kukkolan funkkistalo viihtyisäksi opiskelijan ja yrittäjien yhteiseksi olohuoneeksi. Suuri tavoite on asennemuutos, eli uuden avoimen ja tekevän Suomen luominen. -Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva
Kuopion kampuksella on käynnissä
hengenherätys talkoot. Yrittäjähenkeä
viritellään akatemiaan takaportin kautta.
Kukkola Venture projektin ideana on
luoda tila, jossa osoitetaan yrittämisen
yksinkertaisuus ja hauskuus yhdistämällä se kahvilatunnelmaan ja leppoisaan
oleskeluun.
”Jos järjestetään yrittäjyyteen liittyvä
tapahtuma, niin suomalaisia nuoria se
ei jostain syystä kiinnosta”, KuopioES:n
puheenjohtaja Erkka Hänninen pohtii
Kukkolan esittelytilaisuudessa.
Kaikille avoimen yrittäjähenkisen
tilan rakentaminen on Hännisen ratkaisu
ongelmaan. Jos vuori ei tule Mohammedin luo, menee Mohammed Kukkolaan.
”Viedään yrittäjyys opiskelijoiden
tilaan”, Hänninen avaa.
Kukkolan vetovoima löytyy työryhmän näkemyksessä tarjoamalla vähän
mukavammat sohvat, vähän parempaa
kahvia ja hieman rennompaa meininkiä.
Resepti täydentyy sotkemalla samaan
tilaan eri tieteenalat ja yrittäjät.
”Tarkoitus olisi tehdä tilasta semmoinen, ettei sinne pääsee piilon minnekään, ja siten syntyy vuorovaikutusta,
innovaatioita, ja lopulta yrityksiä, kun
tuodaan samaan tilaan myös ne jotka
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ovat oikeasti kiinnostuneita siitä yrittäjyydestä”, Hänninen näkee.
Loppusilauksen antavat ennakkooletuksia purkavat esimerkit.
”Opiskelijat näkevät, että hei, nämähän on niitä samoja urpoja, mitä on ollut
muillakin kursseilla, eli ei se ole mitään
ihmeellistä laittaa firma pystyyn”, Hänninen visioi.
Vastaavaa liikehdintää tapahtuu
parhaillaan muissakin yliopistoissa.
Aalto yliopistossa on Venture Caragensa,
Joensuussa Tech Clubinsa ja Lappeenrannassa oma pöhinänsä. Hännisen
mielestä liikehdinnällä on kansantaloutta pelastava vaikutus.
”Minun mielestä tässä olisi ne avaimet joilla saadaan luotua Suomeen ne
200 000 työpaikkaa.”
Kukkolan esittelyyn saapunut elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) on
luonnollisesti innoissaan liikehdinnästä.
Aiemmin hän on jo tutustunut AaltoES:n
ja Lappeenrantalaisten opiskelijoiden
toimintaan.
”Erittäin hyvälle kuulostaa”, Häkämies kommentoi Hännisen puhetta.
”Minun mielestäni tuo Erkka Hänninen sanoi puheessaan yhden avainsanan:
tämä on opiskelijoiden tekemä. Toki

tällaista yrittäjyyden edistämistä on
yritetty aiemminkin, mutta nyt se on selvästi opiskelijoiden ehdoilla tapahtuvaa
ja vetämää. Ei ole liioiteltua sanoa, että
nyt on syntymässä uusi yrittäjäsukupolvi”, Häkämies kertoo.
Häkämiehen mukaan eron perinteisempään suomalaiseen yrittäjähenkeen
huomaa.
”Merkittävä ero on semmoinen positiivinen henki. Eli enemmän nähdään
mahdollisuuksia ja haasteita, kuin että
otettaisiin joku veroepäkohta esille”,
Häkämies vertaa.
Uskooko ministeri sitten, että liikehdinnästä on työllistämään ne 200 000
suomalaista, joiden tehtävä on Häkämiehen nimittämän kansallisen pääomamarkkinastrategia -työryhmän mukaan
tarkoitus osaltaan pelastaa Suomi eläkepommista ja valtionvelasta?
”Se on tärkeä osa sitä, ja siitä on jo selvästi merkkejä. Yliopistot eivät ole perinteisesti olleet mitään erityisen vahvoja
yrityshautomoita. Ennemmin ajatellaan,
että mennään työhön julkiselle sektorille tai johonkin firmaan, mutta nyt
tässä nuoressa sukupolvessa ajatellaan
selkeästi myös toisin. Me tarvitsemme
paitsi uusia yrityksiä, myös niitä jotka

joko verkon kautta tai fyysisesti ylittävät
rajat, sillä Suomi tarvitsee vientiä.”
”Merkittävää on ajatella myös sitä,
että menestys perustuu osaamiseen,
ja nyt se [yrittäjyys] todellakin kytee
vahvoilla korkeakoulupaikkakunnilla.
Tietenkin tätä pitää sitten yrittää levittää
ammattikorkeakoulujen kautta läpi
Suomen. Pitkä vastaus, mutta uskon”,
Häkämies vastaa lopulta.
Uuden polven yrittäjyys perustuu
paljolti ideoiden rahoittamiseen. Business-enkelit ovat hakusessa. Lähihistorian it-kuplat, joissa myytiin ideoita
konkretian jäädessä innon jalkoihin,
eivät huolestuta nykyliikehdinnässä Häkämiestä. Kysymys ei näytä vaikuttavan
hänestä edes kovin oleelliselta. Enneminkin ministeri toivoisi liikehdinnän
muokkaavan koko suomalaista yritysilmapiiriä.
”Se on tietysti selvää, ettei kaikki onnistu, ja epäonnistumista pitäisi oppia
sietämään siinä missä menestystäkin.
Haaste kuitenkin on se, että miten tätä
henkeä saataisiin perinteisille toimialoille. Eli nyt tämä on selvästi painottunut it-alalle ja muotoiluun, mutta miten
se asenne voitsi mennä konealalle,
rakentamiseen ja niin edelleen.”
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Talvivaara
unohti vastuun

Sotkamossa sijaitseva Talvivaaran kaivos aloitti toimintansa vuonna 2008 suurten suitsutusten saattelemana. Kaivosyhtiö puhui
ympäristövastuullisen kaivostoiminnan puolesta, mutta jo ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointi jätettiin viranomaisille ja hyväksyttiin vaillinaisena. Neljän vuoden aikana Talvivaarasta on tullut ympäristöä huoletta saastuttava jättiläinen. Kaivoksen laajennusta haetaan lupauksilla päästöjen hallinnasta, vaikka toiminta on jo suolannut kokonaisia järviä. Lähes 2000 ihmistä vaatii kaivoksen sulkemista adressissa, joka on osa Talvivaaran vastaista liikehdintää. Osa kansanedustajistakin on havahtunut
Talvivaaran ja viranomaisten vastuuttomuuteen ja vaatii, että ELY-keskus pakottaisi ripeästi yhtiön alentamaan päästöjään.
-Tähti Oksanen, teksti & Pasi Huttunen, kuvat
Tsernobylin ydinkatastrofin vuosipäivänä 26.4. seisoo kaksisataapäinen joukko
Vuokatin Katinkulta-hotellin edustalla.
”Talvivaara tappaa, Perä voitot nappaa!”
huudetaan Talvivaaran kaivosyhtiön
väistyvälle toimitusjohtajalle Pekka
Perälle. Sisällä on meneillään Talvivaaran yhtiökokous. Yhtiön liput on laskettu
puolitankoon. Mielenosoittajien viesti on
selvä: raja on ylitetty, kaivos ei saa jatkaa
toimintaansa.
Talvivaaran kaivos sijaitsee Kolmisopen ja Kuusilammen alueella Sotkamon
kunnassa Kainuussa. Jättimäisessä avolouhoksessa kaivetaan nikkeliä, kuparia,
sinkkiä ja kobolttia. Maaperästä irtoaa
louhinnan seurauksena myös muita alkuaineita, kuten radioaktiivista uraania.
”Malmin louhinta kestää Talvivaarassa 30-

40 vuotta, sillä myöhemmin avataan Kol-
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misopen 85 hehtaarin avolouhos. Tällöin
Kolmisopen järveen joudutaan tekemään
pato, jotta järvivesi ei valu satoja metrejä syvään avolouhokseen.”, kerrotaan
Helsingin Sanomissa huhtikuussa 2007.
Mittasuhteet ovat valtavat. Nykyistä 61
neliökilometrin kaivosaluetta haetaan
laajennettavaksi 130 neliökilometriin. Ei
siis ihme, että kun jotain menee pieleen,
se menee todella pahasti pieleen.
Vuokatin mielenosoitukseen on
kerääntynyt ihmisiä Oulusta, Savosta,
Pohjois-Karjalasta ja pääkaupunkiseudulta. Suuri osa on kuitenkin paikallisia
sotkamolaisia. Mielenosoittajat ovat
huolissaan Talvivaaran aiheuttamista
ympäristötuhoista ja terveysriskeistä. He
vaativat yhtiötä ja valvovia viranomaisia
vastuuseen toiminnastaan.
Talvivaaran kaivosyhtiö tilasi Lapin
Vesitutkimus Oy:lta konsulttityönä kai-

vokselle laissa vaadittavan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) vuonna 2007.
Yhtiötä kiiteltiin ympäristön huomioon
ottamisesta, kun se ilmoitti kokeilevansa
uutta biokasaliuotustekniikkaa malmin
rikastamiseen. Silloinen Kainuun ympäristökeskus hyväksyi ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaivos sai ympäristö- ja
vesitalousluvan samana vuonna. Kaivoksen toiminta aloitettiin vuonna 2008.
Pian lähijärvien vedet alkoivat pilaantua

kaivoksen jätevesistä, joista löytyi 1001000 –kertaisia pitoisuuksia sulfaattia,
mangaania ja natriumia alunperin
arvioituihin määriin verrattuina. Mielenosoitukseen paikallisten tueksi saapunut
biokemisti Jari Natunen kertoo olevansa
huolissaan myös kaivoksen raskasmetallipäästöistä.
”Talvivaara on määritellyt raskasme-

talleille huomattavasti virallisia määritysarvoja suuremmat arvot. Kadmiumin
ja elohopean kohdalla Talvivaara pitää
turvallisina määritysarvoina 20- ja
200-kertaisia pitoisuuksia virallisiin
suosituksiin verrattuna. Lyijyä esiintyy
malmin rikastusjätteessä, mutta sitä ei
Talvivaarassa valvota lainkaan.”
Kuparin, nikkelin ja sinkin raja-arvojen tulisi olla mikrogrammoja litrassa.
”Nyt puhutaan milligrammoista
litrassa, eli kymmenestä satakertaisiin
määriin.”
Myös ilmaan päästetään rikkivetyä
yli WHO:n suositusten. Natunen pitää
erikoisena sitä, että Kainuun Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) käyttää samoja määritysrajoja kuin kaivosyhtiökin. Hänen mielestään virallisten
arvojen ohittaminen viittaa jopa ihmisten
harhauttamiseen.
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Talvivaaraa tuottaa
muutakin kuin malmia

Vantaalta tullut biokemisti Jari Natunen kyseenalaistaa Kainuun ELY-keskuksen toiminnan Talvivaara-asiassa. YVA-selvi-

•

Rikkivetyä ja kiintoainetta ilmassa. Pölylaskeuma jatkui korkealla
tasolla vuonna 2011 sisältäen nikkeliä, kuparia, sinkkiä, kobolttia,
rikkiä ja rautaa. Rikkilaskeuma on
useasti ylittänyt Valtioneuvoston
asettaman tavoitearvon 0,3 g/
m2/v.

•

Työntekijä kuoli maaliskuussa
ylittyneiden rikkivetypitoisuuksien takia. Työturvallisuuden
laiminlyömistä on myös se, ettei
kaikkia eri kaivosprosesseissa
vapautuvia aineita, kuten uraania
ja asbestia, seurata ja mitata.

•

Jätevesien haittoja ainakin Salmisen-Kalliojärven-Kolmisopen-Jormajärven-Jormaslahden alueella
Oulujoen suunnalla ja Ylä-Lumijärven-Kivijärven-LaakajärvenKiltuanjärven alueella Vuoksen
suunnalla. Raskasmetalleja löytyy
järvistä jopa 100-1000-kertaisia
pitoisuuksina. Järvien sähkönjohtavuus on kasvanut. Järvien
alusvesissä sulfaatti-, natrium- ja
mangaani ovat säilyneet korkeina
pitoisuuksina. Sulfaatti voi järvien
pohjille kertyessään pelkistyä
rikkivedyksi.

tyksissä ei ole otettu huomioon rikastuskemikaaleista eikä uraanista tai sen hajoamistuotteista koko tuotantoprosessin aikana
aiheutuvia seurauksia. Eivätkä valvovat viranomaiset ole niitä vaatineet.
Kainuun silloisen ympäristökeskuksen myöntämästä
ympäristö- ja vesitalousluvasta valitettiin Vaasan hallintooikeuteen ja lupaan vaadittiin kunnollista jätevesien
puhdistusta. Asiaa käsiteltiin aina korkeimmassa hallintooikeudessa asti. Oikeuden päätöksellä Talvivaaraa velvoitettiin kolmen vuoden kuluessa laatimaan mahdollisimman täydellinen vesitaloussuunnitelma sekä suunnitelma
tehostetusta vedenkierrosta ja päästöjen, kuten sulfaatin,
vähentämisestä. Talvivaara alkoi suunnitella näitä toimia
tosissaan vasta vuonna 2011, neljän järven jo suolaannuttua
ja haitallisten vaikutusten ulottuessa kaivoksesta yli sadan
kilometrin päähän.
Kaivoksen YVA-selvityksissä ei ole otettu huomioon
rikastuskemikaaleista eikä uraanista tai sen hajoamistuotteista koko tuotantoprosessin aikana aiheutuvia
seurauksia. Kainuun ELY-keskus vakuutti ympäristöluvan
myöntämisen aikaan, ettei uraani aiheuta vaaraa. Uraania
on kaivosjätteessä suunnilleen radioaktiivisen jätteen
raja-arvon (1 Bq/g) verran. Sitä kertyy muun jätteen sekaan
kipsisakka-altaisiin noin 350 tonnia vuodessa, kaiken kaikkiaan 20 000 tonnia. Toksisena raskasmetallina uraani olisi
tullut sisällyttää YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiin kaikissa tapauksissa.

Ruokonen on tullut vastaanottamaan luovutushetkellä
yli 1200 nimeä sisältävää adressia, joka vaatii kaivoksen
toiminnan pysäyttämistä ja uuden ympäristölupaprosessin käynnistämistä. Tällä hetkellä ELY-keskuksen kanta
on, ettei heillä ollut tarpeeksi osaamista bioliuotuksesta
ensimmäisen YVA:n aikaan, joten heidän oli pakko uskoa
yhtiön ilmoittamia pitoisuuksia.
Talvivaara ilmoittamat päästömäärät olivat sulfaatille ja
natriumille alle 200 mg litrassa ja mangaanille 700 μg:n litrassa. Todelliset sulfaattipäästöt ovat olleet suurimmillaan
25 000 mg/l. Tällä hetkellä ne ovat 7000 mg/l. Natriumpitoisuus on 3000 mg/l ja mangaani vaihtelee 116 mikrogrammasta litrassa pahimmillaan 67 000 mikrogrammaan
litrassa. Päästöt ovat alentaneet järvien pH:ta alimmillaan
jo kaloille ja muulle eliöstölle vaaralliselle tasolle. Useisiin
järviin on ehtinyt muodostua monen metrin suolavesikerrostumat. ELY ei määrää kaivoksen pysäyttämistä, vaikka
sen voisi lain mukaan tehdä. Megafoniin tarttuva koiranomistaja suhteuttaa:
”Minun pitäisi perustaa koiralleni yhtiö, niin viranomaiset eivät enää valvoisi sen jätöksiä.”

•

•
Sotkamolaiset ovat huolissaan perinteisten elinkeinojen

Vuonna 2010 Talvivaara ilmoitti hakevansa uraanin

talteenottolupaa. Hallitus teki periaatepäätöksen luvan
myöntämisestä. Työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies
perusteli päätöstä sillä, että talteenotto vähentäisi ympäristöhaittoja. Talteenottosuunnitelmassa uraani erotettaisiin
kasaliuotuksen prosessinesteestä erillisessä laitoksessa
uuttokemikaalien avulla uraaniperoksidiksi (UO4. x H2O
eli niin sanottu yellow cake) ja kuljetettaisiin edelleen
puolituotteena ulkomaille jatkojalostettavaksi. Näin Talvivaaran kaivoksesta tulisi samalla läntisen Euroopan suurin
uraanikaivos. Uutossa tarvitaan vesistöille vaarallisia kemikaaleja, kuten fosfiinioksideja.
”Eikö uraanin ympäristöhaitat olisi pitänyt arvioida jo
kaivoksen perustamisvaiheessa?”, ihmettelevät mielenosoittajat.
”Uraani oli oikein hyvin tiedossa silloin kun kaivosta
suunniteltiin. Toimimme tässä oikeassa järjestyksessä eli
uraanitoiminta aloitetaan silloin, kun se on tarkoituskin
aloittaa”, vastaa mielenosoittajia tapaamaan saapunut
Talvivaaran kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen.
Hän ei suostu vastaamaan lisäkysymykseen siitä, tarkoittaako tämä, että uraani ohitettiin tarkoituksella ensimmäisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa.
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Talvivaaran kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen

kertoo, että uraani oli tiedossa koko ajan, mutta ei suostunut
keskustelemaan asiasta enempää. Silti se ohitettiin täysin
ensimmäisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa, vaikka
YVA-asetuksen mukaan uraani olisi pitänyt sisällyttää ympäristövaikutusten arviointiin.

Haittoja kaloille ja muulle vesieliöstölle happitilanteen heikentymisen ja harvinaisen alhaisten
pH-arvojen takia. Lähivesien
typpipitoisuudet ovat kasvaneet
edelleen pH:ta alentaen. Nikkeli
ja sinkki ovat ylittäneet kirjolohelle vaarallisia pitoisuuksia useissa
joissa ja järvissä.
Vuotoja ja häiriöitä, jotka ovat
uhaksi pohjavedelle. Kaivosalueen
pohjavesissä on jo havaittu haitallisten aineiden pitoisuuksien
nousua. Viime vuonna pohjaveden
sulfaatti-, mangaani-, nikkeli- ja
sinkkipitoisuus oli huomattavasti
kohonnut kohdassa, jossa havaintoputki oli katkennut.

•

Meluhaittoja johtuen ilmastuspuhaltimista, avolouhosräjäytyksistä
ja tieliikenteen lisääntymisestä.

•

Valtavien avonaisten prosessiliuotusaltaiden uhka linnuille. Huhtikuun lopussa altaista löydettiin
kerralla 30 kuollutta lintua, joista
osa on paikallisesti uhanalaisia.

•

Sulfaattia irtoaa sekä malmista että prosessissa käytetyistä
kemikaaleista. Natriumpitoisuuksien kasvu johtuu pH:n säätöön
käytetystä lipeästä. Mangaani on
malmista liukeneva sivutuote.

tuhoutumisesta. Marjojen ja sienten
keruu, kalastus, metsästys ja maatalous
ovat vaakalaudalla, kun mm. rikkiä kulkeutuu veden ja ilman kautta luontoon.
Matkailukohteet eivät viehätä turisteja,
eikä puhtaasta luonnosta voida enää
nauttia. Paikallisten harrastustoiminnan
mahdollisuudet ovat heikenneet. Talvivaara näkyy ja tuntuu. Ihmisiltä menevät
elämisen mahdollisuudet, kainuulaiset
surevat. Myös globaalia vastuuta vaaditaan. Talvivaaran yhtiökumppaneita
ovat kanadalainen Cameco ja venäläinen
Norilsk Nickel, jotka ovat molemmat
aiheuttaneet laajamittaisia ympäristötuhoja paitsi kotimaissaan myös muualla
maailmassa.
Talvivaaran ympäristötuhot eivät ole
enää pelkästään paikallisia, vaan koskevat
vesistöjä jo 100 km säteellä PohjoisSavossa asti (ks. Suomen Luonto 1/2012).
Reilun kolmen vuoden kaivostoiminnan
jälkeen kohonneita arvoja on mitattu jo
noin 60 kilometriä Kuopiosta ja Kallavedestä. Monet paikallaolijat pitävät
Talvivaaraa ennakkotapauksena.
”Viranomaiset toistelevat, että jos
päästöjä ei saada kuriin, on kaivoksen
toiminta keskeytettävä. Heti perään he
sanovat, että toiminnan pysäyttäminen ei
ole realistinen vaihtoehto. Miksi ihmeessä ei muka ole?”, eräässä puheenvuorossa
sanotaan.
Viranomaistoiminta on ollut kansalaisten näkökulmasta hämmentävää.
Samat henkilöt ovat näyttäytyneet
kansalaisille yleisötilaisuuksissa vuoroin

valtion viranomaisina vuoroin yhtiön
konsultteina. Valtiontalouden tarkastusvirasto on raportissaan kritisoinut sitä,
että kaivostoimintaa ohjaava ministeriö
valvoo itse itseään. Viranomaisten toimimattomuuteen turhautuneet kansalaiset
ovat alkaneet tehdä ELY:lle kuuluvia
hommia. Poliisille on tehty useita tutkintapyyntöjä, lopulta myös ELY-keskuksen
toimesta. Suomen Luonnonsuojeluliitto
on valittanut kaivoksen ympäristön pilaamisesta ELY-keskukseen ja korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
Valtion agendana on tehdä Suomesta
ydinvoiman tuottaja, sanovat mielenosoittajat. Politiikkaa toteutetaan määriteltyjen tavoitteiden mukaan, joita pidetään realiteetteina. Kun ihmiset nousevat
vastustamaan, ei heille anneta sijaa, sillä
se olisi realistisen politiikan vastaista.
Realiteetteihin nojattaessa unohdetaan demokratia. Valtion sijoitusyhtiö
Solidium omistaa noin 10 % Talvivaaran
osakkeista. Kun kansalaiset joutuvat
maksamaan uraanin tuottamisesta,
pitäisi kysyä, haluavatko he sitä. Uraanin
louhinnasta on pidettävä kansanäänestys,
mielenosoittajat vaativat.
”Jos kansalaisilta evätään päätösoikeus, tulee yhteiskunnasta eriskunta. Nyt
Suomeen on ikään kuin vahingossa perustettu Euroopan suurin uraania louhiva
monimetallikaivos.”

Kommentti |
”Vihreää valoa Talvivaarassa/ rahan
ja vallan suuntaan./ Olen hämilläni/
uraanikaivoksen juurella./ Ministeri
hehkutti kyselytunnilla/ kaivokset ovat
Suomen luonto/ Kuinka on ollut, on
ja tulee olemaan/ tuleville polville”,
kirjoittaa Helsingin Sanomien Runolehtiblogissa Johanna Ihanainen Talvivaaran
monimetallikaivoksesta. Runo on leikelty
uutistekstistä. Välillä tuntuu, että sellaisenaankin uutiset Talvivaarasta ovat
täysin absurdeja kun vastuussa olevat
tahot yltyvät runollisiksi selitellessään
toimintaansa. Savon Sanomien haastattelussa Talvivaaran edustajat syyttivät
saastumisesta kevättä ja järvien käyttäy-

tymistä, huomautti eräs mielenosoittaja
Sotkamossa. Kun 30 kuollutta lintua
löytyi viime viikolla kaivosaltaista, yhtiön
edustajat olivat yllättyneitä siitä, että
linnut muuttavat parvissa. Päästöille alun
perin itse arvioimiaan pitoisuuksia yhtiö
pitää nyt kohtuuttoman vaativina noudattaa. Ympäristöministeri Niinistö taas
vaatii kaivoksen päästöjen laskua vuoden
loppuun mennessä sellaiselle tasolle,
joka ei aiheuta ympäristölle merkittävää haittaa. Miksei hän vaadi välittömiä
pakkotoimenpiteitä? Kun on selvää, että
merkittävä haitta on jo tapahtunut, lienee
ministeri todennut, että kaivokset ovat
Suomen luonto.

Mika Flöjt & Lasse Flöjt, 2012: Kysymyksiä Talvivaarasta – Uraani ja lupaprosessit. Books on Demand
GmbH, Helsinki.

Fakta |
Jokaisella Talvivaaran osakkeenomistajilla on yhtiökokouksissa puheoikeus. Kokoukseen saa ottaa mukaan avustajan. Näin ostat Talvivaaran osakkeen ja pääset
sanomaan sanasi kokoukseen:
1.
2.
3.

Mene pankkiin.
Avaa arvo-osuustili. Avaaminen maksaa noin 8 euroa. Tilin ylläpito maksaa
euron tai kaksi kuussa.
Osta osake pankista tai nettipankin kautta. Yksi osake maksoi lehden mennessä painoon 1, 95 euroa.

Talvivaaran alueelta tuotu vesi ei maistunut kenellekään, vaikka sitä auliisti tarjoiltiin.

Kuvan tyhjää lasiakaan ei kukaan juonut, vaan sen kaatoi vahingossa kuvaaja tiilimuurilla
hyppiessään.

Kontiolahti kuoppasi
uraanihankkeen
Kontiolahden kunnanvaltuusto tyrmäsi
kokouksessaan 7. toukokuuta alueellaan
suunnitteilla olleen uraaninetsintähankkeen. Valtuusto vastustaa malminetsinnän jatkoluvan myöntämistä Mawson
Energi ab:lle, joka pitää alueen valtausoikeuksia hallussaan.
”Talvivaaran laajennushakemuksessa
esitetty kaivosalue on yli puolet Helsingin
kaupungin pinta-alasta. Pohjois-Karjalan
kaivosten ympäristövaikutukset ovat
siihen verrattuna olleet pieniä, mutta
kuitenkin paikallisesti merkittäviä”, paikallinen uraaniaktiivi Tuomo Tormulainen toteaa.
”Maakunta kiinnostaa yhä malminetsijöitä. Outokummun nikkeli-kuparivyöhyke Juuasta Savonrantaan, Ilomantsin Kultalinja kirkolta Hattuvaaraan,
Onkamo-Hammaslahden monimetallivyöhyke, Koitereen etelä ja länsipuoliset
alueet sekä Juuasta Kolin kautta Värtsi-

lään kulkeva uraanivyöhyke ovat jatkuvan
malminetsinnän kohteena. Malmit ovat
pääosin heikkoja, joten niiden hyödyntäminen edellyttäisi Talvivaaran kaltaista
kaivos- ja rikastustoimintaa”, hän jatkaa.
Kunta toteaa lausunnossaan, että jo
pelkkä malminetsintä aiheuttaa liian
suuren pilaantumisriskin pohjavedelle,
kaivostoiminnasta puhumattakaan. Kaivoslain mukaan malminetsintälupaa ei
voida myöntää alueelle, jos kunta vastustaa sitä kaavoitukseen liityen tai muusta
pätevästä syystä. Alue, josta Mawson etsisi uraania, on varattu Joensuun seudun
yleiskaavassa pohjavedenoton alueeksi.
Siellä sijaitsee kunnan päävedenottamo.
Ympäristökeskuksen pohjavesitutkija
Eero Liimatta on todennut, että kaivos
pilaisi pohjavesialueen käytännössä
varmasti.
Pasi Huttunen,

Mielenosoittajista kuvatuin oli uraaninvastaiseen paitaan puettu koira. Sen omistaja

harkitsi yhtiöittävänsä koiransa, koska silloin sen aiheuttamia ulostepäästöjä ei tarvitsisi
enää korjata.
Uljas 5 | 11. 5. 2012
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Autolla kesää kohti
Kun tähtäimessä on paikka nimeltä unohtumaton kesämuisto, eivät julkiset joka kerta vie perille saakka. Pyörä sopii joillekin ja joihinkin paikkoihin, mutta syntisyydessään vielä viekoittelevampi ratkaisu on kesäauto. Onnistuuko se opiskelijabudjetilla? -Reetta
Väätäinen, teksti & Joona Sipi, kuvat

K

esäauton olemukseen kuuluu halpa hinta, mutta halvan kategoria
pitää sisällään kaikkea unelmatarjouksista lunastuskuntoisiin raatoihin. Mitä käytettyä autoa ostaessa tulisi
ottaa huomioon? Autoliike Jorma Liimatta
KY:n pihasta löysimme asiantuntija-avuksi
puljun omistajan. Liimatan mukaan ensisijaista on, että ostettava auto on katsastettu. Katsastetussa autossa perusasiat ovat
kunnossa: auton alusta ja kori, akselisto,
jousitus, valot, jarrut ja ohjauslaitteet on
tarkastettu. Iäkkäissä autoissa kuluvat osat
alkavat kuitenkin tulla tiensä päähän ja yllätyksiä voi tulla eteen.
“Vanhemmissa autoissa yleisimpiä ovat
erilaiset jarruviat sekä ongelmat vaihdelaatikon kanssa”, Liimatta listaa.
Mittarilukeman ja vuosimallin ohella on
hyvä kiinnittää huomiota auton yleiseen
siisteyteen ja ruosteisuuteen, sillä aiempien
omistajien epäsiisteys kielii leväperäisyydestä myös auton huollon suhteen. Liimatan mukaan myös merkki vaikuttaa siihen,
millaisilla mittarilukemilla käytetyn auton
osto on vielä järkevää.
“Esimerkiksi Mersut kestävät hyvinkin yli
kolmensadantuhannen kilometrin mittarilukemilla”.
Liimatan autoliikkeen pihasta edullisimmat autot ajaisi kotiin 800-1000 eurolla
ja Liimatta kertookin myös opiskelijoiden
ostavan häneltä autoja. Autoliikkeissä
myytävien autojen kunto on tarkistettu ja
esimerkiksi Liimatan liikkeessä myös pakoputket korjataan aina ennen myyntiä. Tämä
lisää ostajan luottamusta liikkeestä ostettuun autoon, mutta myös nostaa sen hintaa.
Pienemmällä budjetilla liikkuva saattaa
kääntää katseensa internetin lukuisiin autojen myyntisivustoihin ja päätyä ostamaan
autonsa yksityiseltä myyjältä. Yksityiseltä
autoa ostettaessa koeajolla ja kunnon
tarkastuksessa kannattaa olla erityisen
tarkkana ja ottaa mukaansa joku kokeneempi konkari, ellei itse koe omaavansa riittävää
asiantuntemusta.
Kesäautokuumeen valtaan joutuneen
opiskelijan kannattaa muistaa, etteivät kulut
lopu itse auton ostohintaan. Suurimpia menoeriä ovat liikennevakuutus, ajoneuvovero
sekä tietenkin polttoaine. Lisäksi vuosittai-
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Kesäautoilijan tarkistuslista
•
•
•
•
•
•
•

Ruoska sivaltaa maantiellä

katsastusleima
mittarilukema
kaikki jarrut ja valot toimivat
vaihteet toimivat
renkaiden kulutuspinnat
pakoputken kunto
öljynvaihtotarve

Ilkka Voutilainen on samaa ikäluokkaa kuin autonsa. Parivaljakko on selvittänyt

kuuden vuoden mittaisen yhteisen matkansa varrella yhtä vaille kaikki katsastukset.

Autokauppias Jorma Liimatta ymmärrettä-

västi kannustaa ostamaan auton liikkeestä,
mutta jos ostaa yksityiseltä, hän muistuttaa,
että leväperäisyys siisteydessä kielii myös huollon säännöllisyydestä.
nen katsastus sekä auton huolto ja ylläpito,
muun muassa renkaiden hankinta, voivat
olla tiukkoja paikkoja opiskelijan taloudelle. Kesäauton ostajan kannattaa tarkistaa
renkaiden kulutuspinnat, sillä uudet renkaat
voivat maksaa jopa enemmän kuin auto itse.
Puhtaan kesäautoilijan onneksi auton
voi talveksi poistaa liikennekäytöstä, jolloin
vakuutuksissa ja veroissa säästää helposti
satoja euroja, tai parhaassa tapauksessa
auton saa syksyllä myytyä lähes ostohintaan.
Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilta
löytyvä autoilun kustannuslaskuri on hyvä
apuväline myös kesäauton hankkimista
suunnittelevalle.

Kerrostalolähiön takapihalla nököttää
vaatimattoman näköinen peltikoppero
neljän renkaan varassa. Kyseessä on
Iikka Voutilaisen luotettu matkakumppani, Ruoska. Heti ostopäivänä
nimetty kosla on Ford Fiesta vuosimallia 1986.
Voutilaisen ja Ruoskan kuuden
vuoden yhteiseen taipaleeseen on kuulunut vain yksi epäonnistunut katsastuskäynti, mikä on erinomaista autolta,
jonka ostohinta oli 300 euroa. Seuraava

katsastus ei tunnu suurta jännitystä
herättävän, vaikka rengaskotelon
reunoista hieman ruostetta pilkistääkin ja bensamittariin voi luottaa kuin
seitsemän päivän sääennusteeseen.
“Jos lähdet valoista pakilla, niin se
on vähän huonompi juttu”, Voutilainen
listaa auton ominaisuuksia.
Ruoskan kulahtanut vaihdelaatikko
vaatii kokemusta, mutta onnistunut
vaihtaminen herättää kuskissa lähinnä
ylpeyttä.

Kesäautoilijan ostoslista
•
•
•
•
•
•
•
•

auton hinta		
liikennevakuutus
ajoneuvovero		
hallintomaksut		
katsastusmaksu
öljynvaihto		
polttoaine (5000 km:n ajo)
Yhteensä 		

540 €
136 €
22 €
13 €
60 €
80 €
n. 500 €
1351 €
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Poimintoja

”Syksyn ensimmäisessä Uljaassa paljastamme maakunnan
luotettavimmat ravivinkit

Omg, txt 20 v!

Kuopio
Ravit

Ole oman elämäsi ravihevonen!
Opiskelijat valjastetaan syksyllä vetämään kärryjä porkkanan toivossa. Opiskelijaravien jälkeen voi yrittää saatille lavatansseissa - Pasi Huttunen, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva

Syksyllä pääsevät yliopisto-opiskelijatkin
vihdoin oikeisiin töihin Kuopiossa kun
7. syyskuuta järjestetään Sorsasalossa
opiskelijaravit. Hulluuden rajoja hipovassa
tapahtumassa todella ravaavat opiskelijat.
Yksin ei opiskelijaravurin tarvitse ravata.
Yhdeksi hevosvoimaksi määrittyy kisassa
neljä opiskelijaa.
”Just sen takia haluttiin lähteä tätä
järjestämään, että se kuulostaa erikoiselta.
Ravien ei tarvitse olla vain keski-ikäisten
nahkatakkimiesten puuhaa. Ensimmäisellä kerralla kokeilemme tätä yhdessä
Savotan kanssa, mutta jatkossa tästä
saadaan ehkä kehitettyä valtakunnallinen tapahtuma. Toivottavasti joukkueita
innostuu ilmoittautumaan kesän aikana”,
toteaa ISYY:n toimintajaoston puheenjohtaja Kristiina Laipio Kuopiosta.
Opiskelijalähtö juostaan ennen valtakunnallista Toto-5 lähtöä noin kello 19.
Toimeentuloaan voi yrittää paikata myös
veikkaamalla varsinaisia lähtöjä hevosilla.
Syksyn ensimmäisessä Uljaassa paljastamme maakunnan luotettavimmat ravivinkit.

Raviradalle Sorsasaloon ja takaisin pääsee
kaupungista bussikuljetuksella ja hintoihin sovelletaan opiskelijaystävällisyyttä.
Ravaajien ja ohjastajien lisäksi palkitaan
myös parhaat kannattajaryhmät.
Suomi kuuluu Euroopan suurimpien
joukkoon raviurheilussa ja se on yksi
suosituimmista urheilulajeista Suomessa.
Raviradoilla raveja seuraavien lisäksi Totopelipaikoissa lähtöjä seuraa satoja tuhansia ihmisiä. Itäsuomalaisella opiskelijalla
on tässä nyt tilaisuus näyttää Suomelle ravaamistaitonsa – porkkanaakin on luvassa.
Tanssitaitojaan voi väläyttää myöhemmin
selviävässä paikassa järjestettävissä perinteisissä lavatansseissa ravien jälkeen.
”Tanssilavalla on jonkinlaista opetustakin, joten tanssitaitoa ei tarvitse tullakseen.”

Kokoa opiskelijaraveihin viiden hengen joukkue
(neljä hevosta ja jockey), keksi joukkueellesi nimi ja
ilmoittaudu mukaan 3.8.2012 mennessä
osoitteeseen elaipio@student.uef.fi.

Opiskelijatouhut jolkottavat yhä sekopäisempään suuntaan. Saunan vetäminen ympäri

kaupunkia oli pientä verrattuna siihen, että opiskelijat ravaavat hevosina ympäri ravirataa. Kristiina Laipio selittää, että sekopäisyys on arvo sinänsä.

Vaihtoehtona opiskelijaystävällinen Muru
Nuorille aikuisille suunnattu vapaahenkinen paikka vastaa edullisen pikkukuppilan tarpeeseen. Se tarjoaa järkevän hintatason
ja dj soittaa yläkerrassa kolmena iltana viikossa. -Jussi Turunen, teksti & Pasi Huttunen, kuva
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LUMO 2012 tarjoilee maittavan
kattauksen uutta jazzia ja vanhaa
suomirockia Wanha Satama
ravintolassa Kuopion matkustajasatamassa 7.-10. kesäkuuta.
Kolmipäiväisen festarin jokaiseen
päivään on upotettu kovia nimiä.
Torstaina nostalgiapankin räjäyttää Pauli Hanhiniemen Melko
Akustinen Duo, joka esittää hittejä Hanhiniemen uran varrelta.
Perjantaita tähdittää Anna-Mari
Kähärän Orkesteri, joka pitää sisällään Marzi Nymanin, Zarkus
Poussan ja Jarmo Saaren.
Lauantaina tekee Kuopiossa
ensiesiintymisensä The Northern
Governors, jonka riveistä löytyvät
esimerkiksi Petteri Sariola,
Osmo Ikonen ja Tuomo Prättälä. Lisäksi lauantaina esiintyy
vastikään levyn julkaissut Auteur
Jazz. Sunnuntaille on luvassa
vielä jazzlounas, jossa ruokailijoita viihdyttää piano-saksofoni
–kombo.
Pienempiä, mutta kenties vielä
kiinnostavampia nimiä festarilla
ovat Taipale ja Virta. Koko komeuden kruunaa Savonia AMK:n ammattimuusikoista kasattu bändi,
joka soittaa The Rolling Stonesin

Tekstarin nakuttelemiseen ei tarvita nettiyhteyttä, älypu-

helinta tai edes kummoista näyttöä ja sellaisen voi lähettää
yli 4 miljardille ihmiselle.

musiikkia jazz/folk -sovituksin.
”Meillä on jonkinlaisena punaisena lankana tapahtumassa ollut
hyvän rytmimusiikin tuominen
Kuopioon. Metallia ja rockia on jo
tarjolla runsaasti, joten tarjoamme vähän kevyempää laatua. Toi-

nen tavoitteemme on ollut joka
vuosi tuoda jotain, jota Kuopiossa
ei ennen ole nähty. Tänä vuonna
se on tuoThe Northern Governors”, tapahtumaa järjestävä
Timo Jakola kertoo.
Pasi Huttunen

Arvio

Joensuu

PKO:n ylihinnoittelema tuoppi ja opiskelijoiden huomiotta jättäminen toimi osamotivaattorina osuuskauppavaaleja kuohuttaneelle demokraattiselle kaappaukselle.
Pelkästään osuuskaupan varassa eivät janoiset sentän ole. Torin laidassa, kauppakeskus
Iso Myyn alakerrassa sijaitsevan Cafe Murun koko ei päätä huimaa, mutta siinä piilee
paikan vahvuus. Pieni tila tarkoittaa intiimiä
tunnelmaa ja mahdollisuutta keskusteluun
kupposen äärellä. Muru on jakautunut kahteen kerrokseen: alakerrassa voi tutustua
laajaan olut- ja viinivalikoimaan, yläkerrassa
sijaitsee kaupungin pienin yökerho. Dj:t
soittavat asiakkaiden toiveita ilman valmiita
soittolistoja.
Juha Jormanaisen mukaan Muru on
omanlaisensa avoin paikka, jossa on erilaisia
teemailtoja. Jormanainen avaa Murun omistaja Tuomas Koskisen kanssa Kauppakadulle uuden Bailaamo-nimisen baarin, joka
on tosin vielä Murua selkeämmin yökerho.
Miten nämä kaksi paikkaa sijoittuvat Joensuun yöelämään?
”Ihmisiltä on tullut selvä viesti, että
he haluavat vaihtelua näihin valtaväestön

Jotain mitä ei ennen ole nähty

paikkoihin ja juuri sitä olemme lähteneet
tarjoamaan. Jalansijaa ehdottomasti on
kilpailevalle toiminnalle ”, Jormanainen
toteaa.
Ihmiset mittaavat minkä tahansa baarin
tai yökerhon houkuttelevuutta muun muassa hintatasolla. Jormanaisen ymmärrys
on, että Joensuussa hintataso on päässyt
karkaamaan kovaksi.
”Emme missään nimessä lähde polkemaan hintoja, mutta pidämme ne silti
järkevällä tasolla. Pelkällä juoman hinnalla
ei ihmisiä kuitenkaan houkutella.”
Murun yläkerran yökerho on saanut
Jormanaisen mielestä hyvän vastaanoton ja
kävijöitä on riittänyt. Yläkerta on dj-painotteinen, eikä siellä juuri livemusiikkia kuulla.
Jormanaisen näkemyksen mukaan Joensuun keskustan alueella on toki baareja joka
nurkalla, mutta usko omaan tekemiseen on
kova. Hänellä on luottamus, että tarvetta ja
elintilaa pienemmille paikoille löytyy.

Cafe Bar Nightclub Muru Missä: Siltakatu 10, Joensuu.
Iso Myyn alakerrassa. Avoinna joka päivä -04 asti.

Vihreä maa - Vastasyntynyt

”Kun lumi sulaa, niin mitä sieltä
lumen alta tulee esiin?” Kysyy
muskarin täti….. ”BATMAN!”
Ajattelen mutten sano mitään –
antaa junnujen löytää omat vastauksensa. Isillä on sitten hetkensä
musiikkiarvosteluja kirjoitellessa.
Tällä kertaa se tosin osoittaa
vastaukseni vääräksi, mitä tulee
”lumen sulamis”-kysymyksiin.
Tänä keväänä lumen alta on sulanut esiin Vastasyntynyt levy. Nimi
itselleni lienee ainakin niiltä osin
huumoria, sillä en muista aikaa
jolloin en olisi tiennyt Vihreän
Maan olemassaoloa.
Vihreä Maa kuuluu nykyisellään Joensuun kesään muodossa
tai toisessa kuin Suomen ruskettunein mies rullaluistimilleen.
Mutta siitä viis, minulla on näet
sanottavaa itse levystä. Se on täydellistä poppia. En löydä valittamisen sijaa. Siinä soi koko Suomi
skenen altsu pop vuodelta mummo ja kana. Se soi melodioillaan ja
lyriikoillaan kirkkaasti ja raikkaasti tuoden hetkellisiä armon
vilkahduksia minun syntiseen
elämääni. Kuulen kuinka laulajan
ominaislaatuinen ääni on muo-

Sosiaalinen media on nyt se mistä huudetaan suu vaahdossa, mutta sen ongelmat on huumassa helppo unohtaa. Sen käyttö vaatii hienostuneita graafisia käyttöliittymiä, nettiyhteyden ja mobiilikäytössä älypuhelimen.
Sosiaalista mediaa on viety kännyköihin jo jonkin aikaa,
mutta niissä ollut koko GSM-verkon olemassaolon
ajan mukana yksinkertaisempi, luotettavampi ja hyvin
toimintavarma viestintämuoto. Ihan niin retroksi ei tarvitse mennä, että puhuttaisiin puhelimeen puhumisesta.
Tekstiviesti täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja tavoittaa
maailmassa jo yli neljä miljardia ihmistä. Samaan ei pysty Twitter ja tekstiviestissä merkkirajakin on ruhtinaallinen 160, eikä vaivainen 140 kuten Twitterissä.
Ensimmäinen tekstiviesti lähetettiin ilmeisesti
joulukuussa 1992 tietokoneelta matkapuhelimeen GSMverkkoon Isossa-Britanniassa. Suomessa tekstiviesti tuli
matkapuhelinasiakkaiden käyttöön vuoden 1994 aikana,
mutta ensin vain verkosta puhelimeen päin. Vuonna
1995 saattoi myös puhelimesta näppäillä tekstiviestejä.
Tekstiviestit ja niiden ympärille syntyneen kulttuurin
saivat käytännössä aikaan nyt taloudellisissa tuskissaan
kouristelevat Euroopan hallitukset sopimalla yhdessä
GSM-järjestelmästä, johon tekstiviesti rakennettiin
sisään.

2300 kilometriä kesäteatteriin

toutunut ilmaisuvoimaiseksi ja
persoonalliseksi vuosien saatossa.
Kuulen kuinka jokainen orkesterin
jäsen pursuaa intoa ja iloa omassa
roolissaan. Kaikki tuntuu ihanasti
ajan rakkaudella hiomalta! ah.
Siksi Vastasyntynyt on täydellinen levy. Se on enemmän kuin
musiikkia. Se on kuin tämän kesän
( ja kesien tulevienkin) taustamusiikkia. Se on se levy, joka laitetaan
puistossa kaiuttimista soimaan
kun halutaan sanoa maailmankaikkeudelle, ”hei me ollaan
valmiita seikkailuun”.
Nuoret kansalaiset kehotan
teitä valmistautumaan hurjaan ja

jännittävään tulevaisuuteen täynnä hullunhauskoja sattumuksia.
Olemme juuri ajaneet musikaalisen varoituskolmion ohi. Ensimmäisenä varotoimena suosittelen
noudattamaan levyn itsensä
esittämää suojakeinoa mahdollista turbulenssia vastaan. Ottamaan
kädestä, sitä joka saa perhoset
mahanpohjassanne kujertamaan
ja tulkitsemaan vapaasti ääneen
lausuttuna levyn ohjeistusta:
”Rakastellaan”.
Matemaattinen arvio levylle: π / 4

Ilmari Kavén

”Esityksiä 33, kuntia 13, polkemista yhteensä 2310km, lyhin reissu kotoa kotiin 12km, pisin reissu 420 km, reissuja
11, yöpymisiä 26”, kuuluu Nuorten kulttuurin läänintaitelija Pasi Saarisen kesäsuunnitelma. Hän aikoo kiertää
polkupyörällä kaikki Keski-Suomen maakunnan alueella
toteutettavat kesäteatteriesitykset. Saarinen pitää blogia
seikkailuistaan.
”Pyörällä maakuntaa kiertäminen symbolisoi ekologisuuden, kiireettömyyden ja terveen hulluuden ajatusta.
Tempauksen tutkimuksellisena hypoteesina pidetään
ajatusta, että kesäteatteritoiminta on muun yhteiskunnan tavoin kiinnittämässä yhä enemmän huomiota lukuihin ja taloudelliseen menestymiseen”, Saarinen kuvailee.

Puistorunoilua Urpon päivänä
Joensuun kampuksen kulttuurikerho jatkaa menestykseksi osoittautunutta runoklubi-konseptiaan Urpon
nimipäivänä 25. toukokuuta jossain Joensuun puistoista.
Urpo runopuro –nimen saanut tapahtuma pitää sisällään
vapaata runoilua. Lisäinfoa tulee Kulttiksen sähköpostilistalle ja FB-ryhmään.
Uljas 5 | 11. 5. 2012
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”

80-luvun Suomea on tarpeetonta kärjistää nälkäisten ja ihmissusien verkostoksi.”

Ihmisen ei kannata
julistautua omaksi
atomikseen
Ville Sassin väitös tutkii, miksi suomalainen 80-luvun romaani näytti olevan pahan pauloissa. Taiteen keino oli nostaa esiin, mutta luisuimmeko kohti holtitonta toistemme hyödyntämistä. -Jussi Turunen, teksti & Joona Sipi, kuva

K

irjallisuus voi nostaa yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun
asioita, joita muualla ei havaita
tai uskalleta ottaa esille. Eräs näistä on
ihmisen pahuus ja taipumus määrittää
kaikki arvojaan myöten yksin. Filosofian lisensiaatti Ville Sassin mukaan
taideteos on aina julkinen puheenvuoro
eikä kirjallisuus ole pelkkiä teoksia. Hän
on väitöskirjassaan tutkinut arvohistoriallisesti pahaa 1980-luvun suomalaisessa
romaanissa. Sassin huomio kiinnittyi Esa
Sariolan, Annika Idströmin ja Matti
Yrjänä Joensuun tuotantoihin ja niin
kutsuttuun ”pahan koulukuntaan”.
”Paha ei ollut silloin niin poikkeuksellista kuin uskottiin. Kadunmieskin voi todeta, että paha on ollut paljon pidempään
kirjallisuudessa läsnä. Se on oikeastaan
perimmäinen aihe”, Sassi kertoo.
Yhteiskunta ja sosiaalinen vuorovaikutus

eivät näiden kirjailijoiden teosten sivuilla
tarjoa mielekkään elämän mallia. Ne
arvot joihin on aiemmin uskottu, kuten
toisten auttaminen ja huomioiminen,
elävät julkisina valheina. Tyhmempikin
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näkee, että näiden arvojen noudattajaa
lyödään kaikista pahiten. Siispä pahaa
tekemällä romaanien hahmot luovat
itselleen harhaluulon, että he päättävät
itse edes jostain asiasta.
”Annika Idström kuvaa sellaisia
henkilöitä, joille elämä on vain elämä eikä
mitään muuta. Se on tuskaa, piittaamattomuutta ja nöyryytystä ja niin sen myös
kuuluu olla. Täällä me olemme elämän
vankeina ja kun tunteet vain eliminoi,
niin se on suhteellisen siedettävää.”
Mauri Sariola taas kuvaa ironisoituvia yli-ihmishahmoja, jotka oikein
keräävät vastustajia elämässään. Sassin
mukaan hänen aineistonsa kertoo sosiaalisista tilanteista, joissa hyvän tekeminen
ei vaikuta mielekkäältä. Hahmot heittäytyvät täysin itseriittoisiksi ja ajattelevat,
että he voivat yksin määrittää kaiken.
Jos ihminen eristäytyy omaksi atomikseen, joka itse johtaa kaikki käsityksensä
kaikesta, silloin ulkopuoliset ihmiset ovat
vihollisia. Kun paha ei tuotakaan hyvää ja
osoittautuu virheeksi, joku saattaa siihen
pettyä.
”Koska sosiaaliset päämäärät ovat

yhteisiä luomuksia, niitä on vaikea yksin
muodostaa ja pitää yllä. Tästä seuraa päämäärättömyys ja kokemus, että kaikki on
jo saavutettu. Alun perin näistä yhteisistä
luomuksista irtisanoutumalla piti vastata
tyhjyyden kokemukseen. Huomaamme,
että tällainen päämäärä on ontto ja kääntyy lopulta häviökseen”, Sassi pohtii.
Hän mainitsee elävästä elämästä
esimerkkinä syrjäytymisen, jossa yksilön
suhteet toisiin ihmisiin ovat erittäin
vähissä sekä määrässä että laadussa.
Vaikka syrjäytymistä on aina ollut, 80-luvun Suomessa sitä alettiin erityisesti
korostaa.
Sassin arvohistoriallinen lukutapa kertoo,

millaiset asiat ovat kulloinkin nousseet
julkiseen keskusteluun ja sitä kautta
määrittyneet ei-toivottaviksi tai jopa pahoiksi. Taide osallistuu arvokeskusteluun
reagoimalla siihen ja tuottamalla siihen
sisältöjä. Suomessa taide on nostanut
esille asioita, joita muutoin ei riittävästi
huomioitaisi. Sassin näkemys on, että
esimerkiksi Aleksis Kiven Seitsemän
veljestä -teos nosti esille kuinka kapea

kansalais- ja ihmisihanne tuolloin vallitsi.
Kansallisromanttinen jalometsäläinen
sai Kiven käsittelyssä kyytiä ja siksi hänen
kirjaansa reagoitiin niin voimakkaasti.
Sassin työssä korostuu, kuinka
toimittajat ja kriitikot käyttävät kulttuuripoliittista valtaa nostamalla tiettyjä
asioita esille, ikään kuin sen hetken isona
juttuna. 80-luvulla puhuttiin kirjallisuuden ”pahan koulukunnasta”. Kriitikoiden
tehtävä toki on nostaa asioita esille.
Tutkijoilta voisi Sassin mukaan sen sijaan
kysyä, miksi tutkimuksessa kiertää termejä, joita ei tunneta, mutta joihin silti
viitataan.
”80-luvun Suomea on tarpeetonta kärjistää nälkäisten ja ihmissusien
verkostoksi. Sellainen totuuden siemen
siinä väittämässä on, että Suomi oli sitä
ennen todella valtiokeskeinen ja ylhäältä
johdettu. Kun talous riistäytyi valtion
hallinnasta ja globalisoitui, valtio ikään
kuin menetti tehtävänsä. Talous sai
entistä suuremman painoarvon ihmisten
elämässä. Taiteen keino on juuri nostaa
esiin, luisummeko kohti holtitonta toistemme hyödyntämistä”, Sassi toteaa.
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Samalla hän on länteen kallistuvan
venäläisen kulttuurielitismin edustajana, diplomaattiperheen lapsena ja
osaavana kirjailijana kiinnostava mies.
Vielä kun huomioi, että venäläisen valtaperformanssin näyttämöllä on juuri
suoritettu vallanvaihtorituaali, joka on
synnyttänyt poikkeuksellisen aktiivista
kansalaisliikehdintää, sattuu ohjaaja Ari
Matikaisen Russian Libertine – Venäjän vapain mies –elokuvan ensi-ilta juuri
oikeaan hetkeen ajassa. Venäjän tuntija
Pentti Straniuksen mukaan se on
hieno ”isku suojasääaukkoon”. Stranius
ennakoi sensuurin ja hallinnon otteiden
pian kovenevan Venäjällä. Matikaisen
elokuvan kutsuvierasensi-ilta Moskovassa veti salin täyteen. Paikalla oli
tuottaja Liisa Juntusen mukaan myös
duuman jäseniä.
”Monet elokuvan siellä nähneet
toivoivat, että mahdollisimman moni
näkisi elokuvan. He kokivat, että Venäjän lähihistoria on venäläisille vielä arka
ja huonosti käsitelty aihe, johon ulkopuolisen Matikaisen on ollut helpompi
tarttua”, Juntunen sanoo.
”Suomea kutsutaan joskus pikku-

Viktor Jerofejevin mukaan Venäjällä on tehty salainen yhteiskuntasopimus tietyn

kansanosan ja hallitsijoiden välillä: hallitsijat hallitsevat, mutta eivät puutu ihmisten
yksityiselämään. Nykyään tilanne on epävarmempi, mutta malli on sama kuin Neuvostoliitossa.
Amerikaksi, mutta tuossa vieressä
meillä on valtava Meksiko. Tutkimusretkeilijän asenteella minä siellä olin
tekemässä dokumenttia. Ensin olin
tekemässä laajemmin Venäjän oppositiosta, mutta Jerofejevin perheen tarina
oli niin vahva, että keskityin sihen”,
Matikainen kuvailee.
Jerofejev joutui Neuvostoliiton
aikaan vaikeuksiin julkaistuaan neuvostovastaiseksi tuomittua Metropoljulkaisua. Seurauksena hänen isänsä
menetti valmiiksi pedatun apulaisulkoministerin paikan. Elokuvassa Jerofejev
kertoo isänsä antaneen tämän poliittisen murhan hänelle anteeksi.

Elokuvan Joensuun ennakkoesityksen jälkeisessä paneelissa Karjalan tutkimuslaitoksen tutkija Tiina Sotkasiira
muistutti, että Venäjän ja lännen ero on
osittain tekemällä tehty.
”En halua vähätellä sitä, että selvitäkseen Venäjällä on joskus turvauduttava
lahjontaan ja yhteyksiin, mutta näen
paljon yhteyksiä esimerkiksi venäläisen
ja suomalaisen yhteiskunnan välillä.
Elokuvassa protestoitiin siniset ämpärit
päässä virkamiesten liikenteessä harjoittamaa mielivaltaa vastaan ja meillä Joensuussa rumat ja yksinäiset Penttilästä
toivat karnevalistisesti esiin osuuskauppatoimintaan liittyvää korruptiota.”

Vanhoillisuus voi kulkea käsi
kädessä avaramielisyyden kanssa

L

iberalismin suurin virhe oli
unohtaa yksilön merkitys ja
luisua kaiken sietävään relativismiin, väittävät esseistit
Timo Hännikäinen ja Tommi Melender uudessa teoksessaan Liberalismin
petos (2012). Esseistinen pamfletti
ruotii liberaalisia harhaluuloja yksilöistä,
poliittisista järjestelmistä ja ryhmistä.
Kirjan tehtävä ei kirjoittajien mukaan ole
herättää keskustelua vaan ajatuksia. Ihmisen loputon jalostaminen kohti jotain
idealistista päämäärää kääntyy jossain
vaiheessa päälaelleen. Muun muassa tästä syystä on pidettävä kiinni perinteistä
ja hyväksi havaituista toimintamalleista
eikä syöksyttävä suin päin kohti uudistusta vain sen itsensä takia.
Kirjan tärkeimpiä päätelmiä on, että
konservatismi ja liberalismi pikemmin
tarvitsevat ja täydentävät toisiaan, kuin
olisivat toistensa vastakohtia. Jos klassinen liberalismi piti hyveenä sitä, että
valtio puuttuu mahdollisimman vähän
yksittäisen ihmisen elämään, nykyliberaali mankuu valtiovaltaa avukseen aina
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kun joku tai jokin uhkaa hänen arvojaan.
1960-lukulaisen kulttuurimurroksen
ainoaksi kestäväksi saavutukseksi jäi
ihmistyyppi, jolle omasta mielestään
kuuluu kaikki. Varjopuolena tässä on, että
kulutuskapitalismi vain vahvistuu ”minulla oikeus” -ajattelulla, jossa ihmisellä
ajatellaan olevan oikeus saada, mitä tämä
kulloinkin sattuu haluamaan. Lähtökohtana tulisi olla tavoittelu eli se, että
jokainen voi pyrkiä tekemään lyhyestä
täälläolostaan antoisan. Mitään takeita
ei silti ole, että onni osuu juuri omalle
kohdalle.
”Kun onnellisuuden ja hyvän elämän
tavoittelu aletaan ymmärtää oikeudeksi
onnellisuuteen ja hyvään elämään, päädytään katkerien ihmisten maailmaan.
Näistä ihmisistä tuntuu, että heiltä on
riistetty sellaista mikä heille itsestään
selvästi kuuluu”, kirjoittajat katsovat.
He myös huomauttavat, että klassiset
liberaalit hyväksyivät sen, että yhdenkään
ihmisen subjektiiviset oikeudet eivät
voi toteutua täysimääräisinä. Mikään
ulkopuolinen taho ei voi taata toiveiden

täyttymystä itse kullekin.
Nykyaikaamme leimaava positiivinen ajattelu on oma vankilansa ja tästä
kirjoittajat pitävät esimerkkinä muun
muassa Jari Sarasvuon ja Pekka Himasen konsulttifilosofointia.

”Jos George Orwell eläisi meidän
päivinämme, hän ei kuvaisi Isoaveljeä
stalinistisen puoluekoneiston allegoriana
vaan positiivisen ajattelun oppeja suoltavan markkinafundamentalismin ilmentymänä. Aivan kuten stalinismi aikoinaan,
myös positiivinen ajattelu on luonut
kielen, joka väittää orjuutta vapaudeksi.
Se vaatii ihmisiä uskomaan markkinatalouteen silloinkin, kun markkinatalous ei
enää usko heihin.”
Hännikäinen ja Melender kirjoittavat hyvin yhteen ja erikseen. Kirjaa voi
lämpimästi suositella kummankin herran
tunteville lukijoille ja tietenkin niille,
jotka haluavat painavaa aatehistoriallista
ajateltavaa. Teoksen perustellut näkemykset suorastaan soivat korvissa, joten
siinä mielessä se on erittäin onnistunut.
Mielenkiintoinen kirjallisuusluettelo
täydentää hienosti tiiviiksi kirjoitettua
pakettia.
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Jos kirjailija Viktor Jerofejevia on
uskominen, Venäjällä eletään syyllisyyden yhteiskunnassa. Korruption tuoma
syyllisyys antaa siellä vallanpitäjille
vipuvoiman, jolla he saavat tahtonsa
läpi. Kansalaisille korruptio on puolestaan ainoa mahdollisuus sosiaaliseen
nousuun. Jerofejev alleviivaa Venäjän
ja jonkinlaisen myyttisen ”normaalin
eurooppalaisuuden” eroja kuvaamalla
venäläistä valtaa karkeaksi, raa’an lihan
makuiseksi ja nöyryyttämiseen perustuvaksi. Neuvostoaikaan järjestelmä oli
vakaampi, nyt kaoottisempi, mutta se ei
ole muuttunut. Edustamiaan eurooppalaisia arvoja hän ei täsmennä. Ei mikään
ihme, että hän on Venäjällä hyvin vihattu mies. Hänen kimppuunsa hyökättiin
viimeksi pari viikkoa sitten.
Tilanne on tragikoominen, sillä
Jerofejev puhuu samojen porvarillisten
arvojen ja modernisaation puolesta
kuin Venäjän nykyjohto. Tarkemmalla
katsomisella hänen tuotannostaan
välittyvät melko konservatiiviset arvot.
Jerofejev kutsuukin Putinia kilveksi,
joka pitää äärinationalistiset ainekset
ulkona vallan ytimestä.

nd (USA )
a
y
n
Anto ohnsons
the J ensuu
& Jo Orchestra
C i ty

)

a ce
Palef

)

Bla

)
( JA M

Viktor Jerofejev on paradoksi. Nationalistit vihaavat häntä toisinajattelijana, vaikka hän näyttää olevan Putinin kanssa samoilla linjoilla. Ari Matikainen lähti löytöretkelle itärajan
taakse ja sai kasaan loistavan elokuvan nyky-Venäjästä. –Pasi
Huttunen, teksti
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Pe 11.5. THE MASHUP!
Ke 16.5. Rästitentit By KINRA
Ke 23.5. Lääkis & Hammaslääkis esittää:
Pääsykoebileet By Cursus 2010
Pe 25.5. Kunnos Askel - Jatkobileet
La 26.5. DL* Presents Joonas Hahmo, Maison & Dragen
Danny Monaco
Ti 29.5. Opiskelijabileet
La 2.6. Schools Out - Päättäjäisbileet. Stagella JS16!!
Liput ennakkoon sokos hotel puikkarista.
Kiitos kovista opiskelijabileistä ja hyvää kesää, syksyllä
jatketaan entistä kovempien bileiden kanssa!

Timo Hännikäinen, Tommi Melender: Liberalismin
petos. WSOY 2012. 141 s.

Jussi Turunen
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Arvio

Kellarin
kätköistä

Askel isompiin ympyröihin

P

aleface nousi otsikoihin tovi sitten
kyseenalaistettuaan radiohaastattelussa Mannerheimin glorifioinnin
ja vihjattuaan marsalkan vastuusta
sisällissodan aikaisiin teloituksiin. Karri
Miettisenä siviilissä tunnetun Palefacen
suusta onkin totuttu kuulemaan raflaavia
mielipiteitä, ja suunta on pysynyt samana 25.
huhtikuuta julkaistulla Maan tapa -albumillakin. Suomalainen politiikka Halla-ahoineen on tosin jäänyt taakse, ja uudella julkaisulla keskitytään globaalimpien kysymysten,
kuten ihmiskunnan historian, nykyisyyden ja
tulevaisuuden tarkasteluun.
Kun lyriikoissa vilisi tuttuja nimiä ja
sävellyksiin oli lainattu osia vanhoista kansanlauluista, Helsinki-Shangri-La kiinnosti
sellaisiakin kuuntelijoita, jotka eivät normaalisti lämpeä protestilauluille. Tuoreella
Maan tapa -julkaisulla runoillaan kuitenkin
erikoisin kielikuvin tavalliselle tallaajalle
vieraista teemoista. "Sisältä suunniltaan /
isäntä poimii puuvillaa / kurkistan muurin
taa / selleistä kaikista suurimpaan / kruunuu
ja valtikkaa / avaimet kultaiseen vankilaan
/ sisäinen Shangri-La / saarelta paennu palkitaan". Onneksi Paleface runoilee nykyään
suomeksi, tulkinta vieraalta kieleltä toisi
mukanaan vielä omat haasteensa.
Palefacen julistuksen taustalla kuullaan
keikoilta tuttua Räjähtävä Nyrkki -yhtyettä,
jossa kosketinsoitantaa hoitelee Tuomo
Prättälä ja skrätsejä pyörittelee Dj Leijonamieli. Sähköinen soundi on luotu yhteistyössä tuottaja Joel Attilan kanssa. Vaikka
Helsinki-Shangri-La:n ja Talonomistajan kaltaiset hitit loistavat poissaolollaan, globaalia
teemaa tukevat etniset sävellykset, kuten

Sidi Hossni Boudalin arabiankielisen fiittauksen sisältävä Amana, jäävät kyllä soimaan
päähän. Levyllä vierailevat tietenkin myös
Redrama ja Tommy Lindgren. Maan tapa
lähestyykin ehkä enemmän GG Caravanin
tuotantoa kuin Palefacen aiempia julkaisuja.
Albumi on varma ja vahva lisä Miettisen
diskografiaan, mutta se on sävellystensä
puolesta paikoitellen niinkin riskitön,
että kuulijaa unettaa. Samassa temmossa
himmaillaan koko kolme varttia, ja kuulija
jätetään kaipaamaan lisätehoja, repäisyjä ja
kenties hieman huumoriakin. Esimerkiksi
särökitarat kappaleessa Muista! ovat mukava
oivallus. Harmillista on sekin, että kenties
levyn vahvin biisi Miten historiaa luetaan
kuullaan ensimmäisenä, ja radiosoittoon
irroitettu Ikivanhat tekosyyt välittömästi sen
jälkeen. Levyn loppuunkuuntelemiseksi on
siten hieman pinnisteltävä.
Palefacen omien sanojen mukaan Maan
tapa on taustamusiikkia vallankumoukselle.
Hänen ajatuksensa ovat rohkeita ja varmasti
hyviäkin, mutta löytyykö Suomesta tarpeeksi muitakin vallankumousmielisiä tai edes
asioihin perehtyneitä, joille levy oikeasti
aukeaisi, ja jotka pääsisivät nauttimaan siitä
ja sen sanomasta täysillä? Viihdemusiikiksi
protestilaulanta lienee turhan raskasta tavaraa. Vai haittaisikohan taiteilijaa itseään, jos
albumi pyörisi soittimessa taustamusiikkina,
eikä kannanottoja jäätäisi sen kummemmin
miettimään?
Paleface: Maan Tapa. Exogenic Music Group.

Maiju Pohjolainen

Arvio: Tigers Story

Esimerkillinen historiikki kotimaisesta
rockabillyn klassikosta

J

anne Salmen kirjoittama Tigers
Story on kronologisen näppärästi
etenevä historiikki maamme kaikkien aikojen legendaarisimmista
rockabilly-yhtyeestä, Teddy & The Tigersista. Vaikka keravalaistrion musiikilliset
vaikutteet tulivat puhtaasti 50-luvun
rockista, American Graffitysta ja harvinaisemmat coverit yhtyeen ensimmäisiin
todellisiin puolestapuhujiin kuuluneen
Jussi Raittisen levykokoelmasta, oli Teddy
& The Tigersin esiaste Fancy Dan soittanut muun muassa Bowieta, Jethro Tullia ja
jopa King Crimsonia.
Esikoissingle Dancing Shoes oli hitti,
debyyttialbumi Boppin' onnistunut ja vuoden 1978 lopussa ilmestynyt Burn It Up
myi kultaa. Noihin aikoihin maassamme
vallitsikin jonkinasteinen Tigers-mania
ja yhtye syrjäytti Hurriganesin maamme
ykkösbändinä. Kolmas pitkäsoitto Rock
a-billy Rebel oli sekin vielä menestys.
Tigers-nimellä tehty viimeinen levy
White Hot Rock oli tyylillisesti lähempänä
Dave Edmundsia, mutta vaikkei suosio
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enää ollut entisenlainen, ei albumia voi
pitää epäonnistuneena. Teddy & The
Tigers on yhtye, josta on selkeästi ollut
saatavilla runsaasti materiaalia. Seikka,
jonka ansiosta Tigers Story nivoutuu
sujuvaksi lukupaketiksi, jossa levyt, keikat
ja anekdootit muodostavat toisiaan onnistuneesti täydentävän kokonaisuuden.
Punkkien ja teddyjen välisiä väkivaltaisuuksia ainoastaan sivutaan ja teoksesta
välittyy olennaisin.
Jos jotakin kritisoitavaa löytyy, on se
haastateltavien suhteellisen vähäinen
määrä. Aikka "Teddy Guitar" Hakalan,
Antti-Pekka "AP" Niemen ja Paavo "Pale"
Martikaisen lisäksi ääneen pääsevät
ensisijaisesti ainoastaan Poko Rekordsin
perustaja Epe Helenius ja yhtyeen manageri Kari Heimonen.
Aikalaismuusikoiden kommentteja
olisi mieluusti lukenut Martti Syrjää ja
Mato Valtosta runsaammin. Siirryttäessä kohti yhtyeen paluuta viime vuosien
keikat ja uudelleenjulkaisut on huomioitu
kiitettävällä perusteellisuudella. Myös

Tiedottaa:

The Super Inframan

ISYY:n toimistot poikkeuksellisesti avoinna toukokuussa
viikolla 20 VAIN KE 16.5. klo 10-15.
Lukuvuosi 2012-2013:

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen pääset tekemään WebOodissa (kirjautuneena)
vasemman reunan kohdassa Muut toiminnot, Lukukausi-ilmoittautuminen, maksun voit hoitaa verkkopankissa.

Lukuvuositarrojen voimassaolo, uudet tarrat ja ISYY:n kalenteri 2012-2013
Koko lukuvuoden ja kevätlukukauden tarrat ovat voimassa opiskelijaravintoloissa, junissa ja linja-autoissa syyskuun loppuun ja YTHS:llä
heinäkuun loppuun (paitsi opintojaan jatkavilla 31.8. asti).
Lukuvuoden 2012-2013 opiskelijakortin tarroja sekä ISYY kalentereita saa ISYY:n toimistoista läsnäolevaksi ilmoittautumisen jälkeen.
Tarroja ja kalentereita saa aikaisintaan 2.8. alkaen.

ISYY:n kampustoimistojen aukioloajat kesällä 2012:

T

unnustetaan faktat: kellareiden uumenista kaivettu The Super Inframan ei ole
lähelläkään Hollywoodin nykyaikaisia
Marvel-rymistelyjä. Se saa modernit supersankarileffat näyttämään pikkupoikien vesisodalta.
Super Inframan asettaa riman korkealle, sillä se
on myös ensimmäinen kiinalainen supersankarielokuva.
Kung fu-klassikoiden parissa kunnostautunut
Shaw Brothers-tuotantoyhtiö ei petä tälläkään kertaa. Paha prinsessa Elzebub ilmoittaa
vallaneensa maan ja laittaa kirjavan monsterijoukkionsa asialle tuhoamaan ihmiskunnan.
Hirviöjoukkiosta mainittakoon Fire Dragon,
Spider Monster, Plant Monster, Drill Arm, LongHaired Monster sekä Giant Beetle Monster. Maan
matosten viimeisenä toivona on professori Liun
kehittämä salainen BDX-suunnitelma. Suunnitelmassaan Liu muuntaa hänen apurinsa kung fun
taitavaksi trikoosankariksi, Inframaniksi.
Super Inframan on kuin Power Rangersin kieroutunut ja psykedeeliselle happotripille lähtenyt
velipuoli. Kammottavat kohtausten epäloogisuudet, luokattoman huonot efektit ja evil-naurua
röhöttelevät kumiset hirviöt ( joiden puvut hajoavat kesken taistelukohtausten paljastaen alta t-

paidat) lämmittävät paatuneimmankin sydämen.
Elokuvaa tähdittävät monet kung fu- ja actionfaneille tutut honkkaritähdet. Pääosissa nähdään
John Woon The Killeristä tuttu Danny Lee sekä
edesmenneen legendan nimellä ratsastava Bruce
Le. Metodinäyttelijät saavuttavat paikoitellen

”Feidaa länsimaiset kertakäyttöpökäleet, Avengerit ja Spider-Manit, sillä Super Inframan muuttaa
elämäsi.
dramaattisella eläytymisellään Ron Moss-levelit.
Lopun taistelukohtaus lunastaa villeimmätkin
odotukset. Jos Hiipiva tiikeri, piilotettu lohikäärme on jotain eeppistä, tarjoaa Super Inframanin
loppukliimaksi enemmän euforiaa kuin alkuräjähdyksen salojen paljastuminen tiedemiehille.
Feidaa länsimaiset kertakäyttöpökäleet, Avengerit ja Spider-Manit, sillä Super Inframan muuttaa
elämäsi.

ISYY:n kampustoimistot Kuopiossa ja Joensuussa ovat avoinna kesällä 15.6.2012 asti.
Kampustoimistot ovat suljettuina 16.6. – 1.8.12. Em. toimistot palvelevat to 2.8.12 klo 10 alkaen normaalisti.
Savonlinnan kampustoimisto on suljettu 24.-25.5.12. Tämän jälkeen
toimisto palvelee 1.6. asti ja on suljettuna 4.6.-31.7.12.

22.5. The Opiskelijabileet Passionissa klo 22:00, liput 3e, järjestäjänä mm. ESN KISA

Kampustoimistoissa myynnissä lippuja Ilosaarirockiin
Lisätiedot: www.ilosaarirock.fi
Kilometrikisa: Pyöräile töihin/opiskelemaan ja merkitse kilometrit 1.5. -30.9.2012

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen henkilökunta ja opiskelijat on ilmoitettu mukaan Kilometrikisaan, jossa kisaillaan polkupyörällä ajetuista kilometreistä.
Joukkueen nimi: UEF Kuopion kampus
Osallistumiskoodi on: Kuopio 2012
Osallistuminen osoitteessa: http://www.kilometrikisa.fi

MIkko Puhakka

Anssi Ylirönni | Matias

välivuosien tapahtumat ja Aikka Hakalan
muut bändikuviot tuodaan asiaankuuluvasti esiin.

Tigers Storyn myötä Teddy & The Tigers on saanut ansaitsemansa historiikin.
Pertti Pulkkanen
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”Hevosen elämässä on kuitenkin tietotyöläiseen verrattuna paremmin yksi asia: sillä ei ole
karsinassaan tuolia

Itäiset Turhan Tietäjät ry

1

todistaa arjen ihmeeksi.

Viimeinen opetus

Vuonna 1861 LH Meurant julkaisi teoksen ”Zamenspraak Tusschen Klaas Waarzegger en jan Twyfelaar”, jota
pidetään erään kielen ensimmäisenä arvovaltaisena esityksenä. Nykyisin noin kuusi miljoonaa ihmistä puhuu
sitä ja se sai virallisen kielen aseman vuonna 1925 ja on
tiettävästi maailman tuorein kieli. Kielikunta on indoeurooppalaiset kielet ja kieliryhmä germaaniset. Se kuuluu niin sanottuihin pidginkieliin eli on kahden tai useamman luonnollisen kielen
kosketuksessa syntynyt sekakieli. Tällä kielellä on huono maine:
syntyhistoriaan liittyy kolonialismia eräällä mantereella. Mukavampana puolena on se seikka, että seksitäkyblondi Charlize
Theron puhuu sitä äidinkielenään. Mikä kieli?
1) Kapbuuri. X) Haitinkreoli. 2) Afrikaans.

2

Minkä klassikoksi muodostuneen albumin alkuperäisen nimen piti olla War Pigs? Kappale on albumin
avausraita, mukamas Vietnamin sotaa protestoinut,
vaikka bändi solistinsa sanojen mukaan ”… ei tiennyt
mitään Vietnamista. Se on vain sodan vastainen”. Levy
julkaistiin joulukuussa 1970 ja sitä pidetään yleisesti yhtyeen
parhaimpana. Albumin nimi vaihtui, kun War Pigsin tilalle
nostettiin täytekappale, joka syntyi studiosessiossa äänitysajan
ollessa loppumaisillaan, sillä periaatteella, että levy-yhtiö halusi
yhtyeeltä singlen. Yhtyeen rumpali kertoo: ”We didn’t have
enough songs for the album, and …… just played the …… guitar
lick and that was it. It took twenty, twenty-five minutes from top
to bottom.” Siinä on erityisen erottuva kitarariffi, joka määrittelee tiettyä musiikkigenreä. Mikä yhtye ja kappale?

grafex

LET’S BESSERWISSER!

live at henry´s

La 19.5. • Liput 13 e

Emma
Salokoski
Ensemble

showtime 22.00
11.5. Perk - Like A Glove 5€
12.5. Tuoni - Damnara
Northern Discipline 5€
15.5. Rockcock Bändikisa12,
toinen semifinaali
16.5. Ukkosmaine 5€
17.5. Risto 7€
18.5. Emma Salokoski Ensemble 8€
19.5. Antony Parviainen Trio 5€
24.5. Viiden vietävänä Maija Vilkkumaa 11€
25.5. Korvaboosti-festivaali 10€:
Ruger Hauer - Solonen&Kosola - DJ Leo
Luxxxus
26.5. Korvaboosti-festivaali 10€:
Vitun Kova Ääni - Koivuniemen Herrat - Rollomatik DJ’s
31.5. Before The Dawn
5.6. Henry’s Open Stage
hyvä ätmös everyday su-ma 23-04, ti-la 21-04 | su-to k18 | pe-la k20

keikat k18 | henryspub.net | ennakkoliput: Levykauppa Äx, Henkka, Lukema, CafeSavotta ja www.tiketti.fi

Pe 11.5.
Pe 11.5.
La 12.5.
La 12.5.
Pe 18.5.
La 19.5.
La 19.5.
To 24.5.
Pe 25.5.
Pe 25.5.
La 26.5.
Pe 1.6.
La 2.6.
Pe 8.6.
Pe 15.6.
Pe 29.6.

Paleface...................................................................... 15 e
Säröperjantai: Kaksinen • Damnara • Turta ........... 4 e
Gracias, Gina, DJ AK.................................. vapaa pääsy
Lauantaidisco: Keep Fishing DJ’s............................. 4 e
Säröperjantai: Lighthouse Project •
Manfish • Trouble Bound ........................................... 4 e
Emma Salokoski Ensemble ..................................... 13 e
Lauantaidisco: Jam-A-Holics ..................................... 4 e
Kerubin Improklubi .................................... vapaa pääsy
Jippu........................................................................... 10 e
Säröperjantai: Pearly Gates • The Dirge Organ ..... 4 e
Kivestivaali: Sydänsydän • Kiveskives •
Tuomas Henrikin Jeesuksen Kristuksen bändi...... 8 e
Risto.............................................................................. 8 e
Lauantaidisco: Satellite Stories ................................ 4 e
Janne Laurila & Marko Haavisto .............................. 4 e
Timo Rautiainen & Neljäs Sektori .......................... 10 e
Turmion Kätilöt......................................................... 12 e

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) Deep Purple: Machine Head. X) Black Sabbath: Paranoid. 2)
Pink Floyd: Animals.

3
On tullut aika vetää Tarkkailjan plugi irti. Suurempaa numeroa asiasta tuskin
kannattaa tehdä. Käyttäkäämme viimeiset palstamillimetrit tärkeän viestin
välitykseen: pitkään elääkseen ihmisen tulisi välttää niin liiallista mukavuutta
kuin äkkinäistä reuhtomistakin.. - Henri Rönkkö, teksti & sxc.hu, kuva
Ollessamme luonnonlapsia ravintoa oli tarjolla rajallisesti ja sen hankkiminen vaati liikkumista. Jos aikaa jäi paikallaan pysymiseen,
ei homma tänä tuoleja ja patjoja edeltävänä
aikana kuitenkaan äitynyt löhöilyksi. Luonto
optimoi kehomme näihin olosuhteisiin, ja
ohjelmoi meidät hyödyntämään tilaisuudet
energian säästöön.
Kulttuurien kehittyessä ihmiselle tuli
mahdolliseksi toteuttaa tätä ohjelmointiaan
tavalla, joka lopulta kääntyi häntä itseään vastaan. Hän saattoi käyttää yhä suuremman osan
ajastaan mielipuuhaansa: mahdollisimman
pehmeällä alustalla möllöttämiseen minimaalisesti lihaksia käyttäen.
Mukavien istuma-alustojen käyttö kuitenkin aiheuttaa meille ongelmia. Kovalla maalla
kyykkiminen ja seisoskelu on vähemmän
miellyttävää, mutta näissä asennoissa lihasten
on työskenneltävä asennon ja tasapainon ylläpitämiseksi. Asennon epämiellyttävyys myös
pakottaa vaihtamaan sitä sen verran usein, että
veri pääsee kiertämään ja kroppa saa tasapainoista treeniä.
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Nykyisessä elinympäristömme on vaikeaa
suoriutua päivittäisistä askareistaan viettämättä osaa ajastaan tuolissa. Liikunta taas
jää oman harrastuneisuuden varaan, kun se
ei enää ole selviytymisen kannalta tarpeellista. Ihmiset onnistuvat tämän harrastuksen
toteuttamisessa vaihtelevasti.
Terveystietoinen ja kurinalainen tietotyöläinen elää kilpahevosen tapaan: viettää päivät
enimmäkseen toimistokarsinassaan ja käy
välillä juoksemassa lenkin. Elämäntapa ei ole
kummallekaan luontainen. Hevosen kaviot on
tarkoitettu jatkuvaan laidunmailla käyskentelyyn. Kun tämä jää puuttumaan ja kavioita vielä
pehmittää tallin ammoniakki, täytyy niihin
naulata rautaa, jotta ne pysyisivät kasassa.
Vastaavasti passiivisen lojumisen ja ajoittaisen
repimisen yhdistelmä ei ole meidän elimistöllemme optimaalinen järjestely. Hevosen elämässä on kuitenkin tietotyöläiseen verrattuna
paremmin yksi asia: sillä ei ole karsinassaan
tuolia. Mikä siunaus meille olisikaan, jos omat
työpisteemme olisi järjestetty yhtä askeettisiksi!

Erään suomalaisen suvun poika Antti kuvaili muutama vuosi sitten isäänsä Pekkaa: ”Ihmisenä isäni oli
kusipää. Ihmishirviö, pahinta laatua oleva sika, joka
olisi pitänyt sterilisoida hyvissä ajoin.”
Tämä Antti pääsi vuonna 2010 ensimmäisenä suomalaisena Forbes- julkaisun maailman rikkaimpien henkilöiden
listalle, jaetulle sijalle 773. Isä-Pekan aikana yhtiöstä kasvoi
Suomen ensimmäinen monikansallinen yritys. Ja Pekasta on
kirjoitettu elämäkerta ”Koneen ruhtinas”.
Mikä merkittävä suomalainen teollisuussuku?
1) Herlin. X) Wihuri. 2) Erkko.

4

Mikä on ensimmäinen avaruudessa käynyt eläin? Se
ylitti satana kilometrinä pidetyn avaruuden rajan
vuonna 1947 USA:n laukaisemassa ja muunnellussa
saksalaismallisessa V2-raketissa. Kyseinen eläin
tavallinen vieras suomalaisissakin kodeissa, mutta ei
pysty talvehtimaan kotomaamme seutuvilla, vaan sen kanta on
riippuvainen Suomen ulkopuolelta saapuvista yksilöistä. Tieteelliseltä nimeltään Drosophila melanogaster, joka on jo vuosikymmenten ajan ollut yksi kokeellisen biologisen tutkimuksen
tärkeimmistä malliorganismeista.
1) Faaraomuurahainen. X) Mehiläinen. 2) Banaanikärpänen.

5

Kuka valmensi Kanadan miesten jääkiekon MMkultamitalistiksi vuosina 1997, 2003 ja 2007? Nimi on
tismalleen sama kuin tällä hetkellä tenniksen ATPlistalla sijalla 4 majailevalla skotilla.

1) Andy Murray. X) John Isner. 2) Patrick McEnroe.

Nimi 1

2
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www.trainer4you.fi

KOULUTTAUDU PERSONAL
TRAINERIKSI KUOPIOSSA
Trainer4You Ohjaajakoulutukset hyvinvointialalle käynnistyvät
Kuopiossa 25.-26.5.2012 Personal trainer -koulutusputken
aloittavalla Hyvinvointivalmentaja -koulutuksella.
Trainer4You Personal trainer -koulutusputki koostuu
Hyvinvointivalmentaja-, Kuntosalivalmentaja- ja Personal
trainer- koulutuksista, jotka on mahdollista suorittaa erillisinä
osakoulutuksina tai yhtenäisenä koulutuskokonaisuutena.
Lisäksi koulutustarjontaamme kuuluvat mm. Ravintovalmentajaja Kahvakuulaohjaaja -koulutukset.
Jos olet valmis kehittämään itseäsi, koulutuksemme ovat
juuri Sinua varten!
Lisätietoa koulutuksistamme:
www.trainer4you.fi
teemu.karjaluoto@trainer4you.fi
050 3024 324

Päivämääriä Kuopiossa

Hyvinvointivalmentaja
25.-26.5.2012
Kuntosalivalmentaja
Jakso 1: 19.-21.10.2012
Jakso 2: 16.-17.11.2012
katso lisätietoja ja lisää
päivämääriä: www.trainer4you.fi

Yhteistyössä Easyfit Vaasa

8€

(sis. narikan)
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