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Viestintäjohtaja Eero Tuomisto vastaanotti Joensuussa
politiikan sisäänmarssin Carelialle. Yliopiston rehtori tukee
politiikan tuomista kampukselle ideatasolla, mutta pitää sitä
käytännössä hankalana.

Annie Sprikle ja Elisabeth Stevens menivät naimisiin Kallaveden kanssa. Taustalta löytyy ihan
järkevän tuntuinen ajatusmaailma.

Humoro nigra | Akatemian Hyvä Paimen! Uljas kannustaa Tuomo
Meriläistä kaatamaan poliittista ajatussaastetta markkinoivat
pöydät sivistyksen temppelistä, jotta viattomat sielut voivat antaa
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liopistolla keskustellaan tällä hetkellä
politiikan roolista keskuudessamme.
Vaalien jälleen lähestyessä on herännyt
kysymys, että onko puolueille sijaa ihmisten
keskellä yliopiston käytävillä vai maksullisilla
pitopöydillä? Yliopisto on ottanut kannan,
jonka mukaan politiikka saa tulla kampukselle,
mutta sovittuun aikaan tai sovitusta hinnasta.
Paasaus ja päälle tunkeminen on tympeää.
Silti yliopiston kanta politiikkaan vaikuttaa
hieman säikyltä. Syntyy jopa hupaisa mielikuva
porttiteoriasta, eli ellei politiikkaa karsinoida käy kuin raamatun kertomuksessa ikään:
temppeli täyttyy markkinapöydistä ja tarvitaan
Akatemian-Jeesus potkimaan pöydät nurin.
Yhtä kaikki tilanne kielii omalla tavallaan
politiikan kriisistä. Politiikan kuuluisi olla ihmisten ihmisille tekemää ja yhteisten asioiden
hoitamista. Nykyinen poliittinen maailma
on kuitenkin usein mielikuvissamme tyrkkyjen asiantuntijoiden temmellyskenttä, jossa
amatöörit lajin rakastajat saavat aikaan lähinnä
vastenmielistä meteliä.
Yliopiston puolesta tässä olisi tietysti nyt
hyvä saivarrella siitä, kuinka politiikan poissulkeminen on politiikkaa selkeimmillään, mutta
lienee hedelmällisempää kysyä onko politiikka
kampuksella sitten todella jonkinlainen uhka
akatemian puhtoisuudelle tai tieteen oletetulle
neutraaliudelle?
Olen samaa mieltä rehtori Vartiaisen
kanssa. Hän toteaa lehden sivulla, että olisi
epärealistista väittää, ettei kaikilla ihmisillä
olisi sitoumuksensa. Sitoumuksemme realisoituvat usein tiedostamattakin päivittäisissä valinnoissamme. Olemme täynnä ristiriitoja . Silti suurimman osan aikaa toimimme ja
puhumme, kuin niin ei olisi.
Tässä lehdessä, kuten kaikissa maailman
lehdissä ja sanomisissa, on politiikkaa, tai
ainakin näkemyksiä. Professori Riitta Ahonen
kommentoi uuden yliopistolain vieneen
demokratian akatemiasta. Lukukausimaksuja
käsittelevässä artikkelissa puolestaan näyttää
siltä, että yliopistomme laitosjohtajat ovat
jo luopumassa maksuttoman koulutuksen
puolustamisesta. Professori Robin Hahnel
puolestaan käyttää korkeakoulujen tilannetta
esimerkkinä selkeyttämään näkemyksiään
maailmantilasta:
”Verotulojen laskun myötä yliopistojen
rahoitusta leikataan. Tiedekunnat tulevat pian
sanomaan, että jostain rahaa on pakko saada,
joten he tulevat ehdottamaan lukukausimaksuja. Silloin opiskelijat joutuvat kamppailemaan tiedekuntia vastaan, vaikka syypäät
ongelmaan ovat aivan muualla.”
Jos politiikka viedään pois kampukselta,
niin mitä tilalle? Sanovat että mitä opiskelijat
edellä, sitä muu yhteiskunta perässä.
Jarkko Kumpulainen

” Tarvitaan AkatemianJeesus potkimaan pöydät
nurin.
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”

Vaikka teemme kaikki ihan hyvää yhteistyötä, niin aina se on lopulta meidän selkäranka joka
joutuu koville.

” En tiedä miksi ei ole aiemmin käännetty, mutta nyt
käännetään.

Fuksi, mikä sinusta tulee isona?
Tekijät: Joona Sipi, Raisa Savolainen ja Tuomas Hirvonen

Joensuu
Verneri Koski
biologia
Biologian ja maantiedon opettaja
luokioon. Lukion rehtori. Teen suuria
linjauksia ja vaikutan ylioppilastutkinnon
rakenteeseen.

Tuomas Manelius
biologia
Onnellinen ja toimeentuleva. Tahdon
tehdä sitä mistä tykkään.

Savonlinna
Onerva Heikkilä
kasvatustiede
Tekemällä oppii –ope …ja pohdiskeleva
Nuuskamuikkunen.

Artturi Kollanus
kasvatustiede
Kaavoihin kangistumaton luokanopettaja. Vaikea kysymys! Tietysti aika näyttää.

Kuopio
Teppo Heikkinen
kauppatieteet
Johtaja

Emmio Sirviö
sosiaalityö
Todennäköisesti sosiaalityöntekijä

4

Uljas 7 | 2. 10. 2012

Joensuun asuntopula:

Ylioppilaskunnalla mitta täysi

UEF:n urut | Onko pakko hautoa?

ISYY ja UEF väänsivät kättä tilojen käytöstä

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan
edustajat kävivät neuvottelemassa yliopiston
tilojen käytöstä hallinnon kanssa 27. syyskuuta, mutta käteen ei neuvotteluista jäänyt
paljoakaan.
”Yliopiston hallinto tekee asiasta päätöksen 29. syyskuuta ja sitten katsotaan, mikä on
tilanne. Jos yliopiston päätökset eivät vastaa
ylioppilaskunnan näkemystä, arvioidaan
tilannetta uudelleen. Esimerkiksi Jyväskylän
yliopistossa poliittinen toiminta on suljettu
täysin ulos yliopiston tiloista valtiollisten vaalien aikana, mutta UEF ei onneksi aio mitään
sellaista linjausta lähteä tekemään”, ISYY:n
edustajiston puheenjohtaja Jori Vaissalo
kertoo.
Ylioppilaskunta ja yliopisto väänsivät kättä
pääasiassa siitä, voidaanko kampusjärjestöjä
kohdella eriarvoisesti yliopiston tiloissa. Ainejärjestöjen mahdollisuudesta käyttää yliopis-

ton tiloja toimintansa esittelyyn ovat kaikki
samaa mieltä, mutta poliittisten opiskelijajärjestöjen päästämiseen maksutta tiloihinsa
yliopisto suhtautuu nihkeämmin.
Valtiollisten vaalien aikana yliopisto aikoo
rajoittaa poliittista toimintaa tiloissaan, mutta
ISYY aikoo varata vaalien aikaan yliopiston
tiloja käyttöönsä ja tarjota sitä kautta poliittisille maksuttomia kampanjointimahdollisuuksia. Ylioppilaskunnan näkökulmasta valtiollisten vaalien ulkopuolisena aikana myös
poliittisten tulee voida varata yliopiston tiloja
maksutta. Yliopiston halu rajoittaa vaalien aikaan kampanjointi tietyille paikoille ja päiville
saa ylioppilaskunnan tuen.
”On myös epäselvyyttä siitä, kuinka monta
näitä ISYY:n varaamia päiviä voi vaalien aikaan
olla. Nyt Kuopiossa on varattu kolme päivää ja
Joensuussa hiukan enemmän”, hän lisää.
Pasi Huttunen

Isyy.fi in English
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta käännättää nettisivunsa englanniksi. Tähän asti
ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat
ovat jääneet ylioppilaskunnan tiedotuksessa
paitsioon.
Ylioppilaskunnan hallituksen tiedotusvastaavan Heikki Junkkarin mukaan ongelma
on ollut tiedossa, mutta epäilee kääntämisen
jääneen nuoren ylioppilaskunnan organisoimisessa muiden järjestelyiden jalkoihin.
”En tiedä miksi ei ole aiemmin käännetty,
mutta nyt käännetään. Asia on tarkoitus hoitaa kerralla kuntoon. Jatkossa oleelliset asiat
löytyvät johdonmukaisesti myös englannik-

si”, Junkkari toteaa.
Varsinainen ajankohtaistiedottaminen
voi olla resurssien puitteissa vieläkin hankala
toteuttaa kahdella kielellä. Netissä jo aiemmin viikoittain julkaistava Monday Mail, joka
vastaa Viikko-ärsykettä, löytyy jatkossakin
paikaltaan. Käännöstyö keskittyy nyt siis
erityisesti opiskelijan tarvitsemiin perustietoihin, ohjeistuksiin ja lomakkeisiin.
Sivujen kääntämisestä vastaa kieltenopiskelijoiden osuuskunta Monikieliset Joensuusta. Sivujen kääntäminen maksaa ylioppilaskunnalle noin 2500 euroa.
Jarkko Kumpulainen

HYY hautomassa yrittäjiä jäsenmaksuilla
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta suunnittelee osin jäsenmaksuilla kustannettavan yrityshautomon perustamista. Ylioppilaskunta
on alustavasti päättänyt varata 10 000 euroa
hautomon taustaselvityksiin. Hankkeen promoottorina toimiva HYY:n hallituksen jäsen
Heidi Vesterisen mukaan hanke on kuitenkin
vasta alkumetreillä ja käynnistyminen on
vielä epävarmaa.
”Tällä hetkellä asiasta on vasta keskusteltu
eri tahojen kanssa”, Vesterinen täsmentää.
Yksi taustaselvitykseen kuuluu myös selvittää ylipäätään sen hyödyllisyyttä ylioppilaskunnalle.
Vielä on selvittämättä tulisiko yrityshautomosta perinteinen vai pitäisikö sitä muokata
opiskelijoille sopivammaksi. Tunnusteluja
tehdään ensi vuoden syksyyn saakka jolloin

lopullisen päätöksen pitäisi syntyä.
HYY:ssä idea hautomosta on lähtöisin
edustajistolta, jossa se nähtiin mahdollisena väylänä hankkia työelämän valmiuksia
opintoihin ja tarjota helpotusta siirtyä
työelämään. Mikäli yrityshautomo perustetaan, tullaan se rahoittamaan ainakin osittain
jäsenmaksuilla.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan
pääsihteeri Janne Mertanen yllättyi uutisesta. Itä-Suomen yliopiston paikkakunnilla on jo olemassa yrityshautomoja, eikä
Mertanen näe syytä miksi ylioppilaskunnan
pitäisi perustaa omansa. Mertasen mukaan
ylioppilaskunnan keskeisin tehtävä on valvoa
opiskelijoiden etuja.
Jenni Lintunen

”This isLiving in Finland”, Kohji Yoshida toteaa lakonisesti asumistilanteestaan. Japanista Joensuuhun vaihto-opiskelemaan tullut Yoshida ei halua valittaa asunnostaan, vaikka syytä

varmasti löytyisi, sillä monilla muilla vaihto-opiskelijoilla asiat ovat vielä huonommin.

Laumoittain asuntoa vailla olevat opiskelijat ilmestyvät Joensuuhun syksyisin varmasti kuin ruska. Tilanne pahenee vuosittain. Ymmärtäjiä riittää, mutta konkreettiset toimenpiteet
loistavat poissaolollaan. – Jarkko Kumpulainen, teksti & Joona
Sipi, kuva
Kun oireet hoidetaan, itse tautiin ei
tarvitse puuttua, on fraasi joka tulee väistämättä mieleen seuratessa Joensuun
vuosi vuodelta pahenevaa asuntopulaa.
Krooniseksi äitynyt vaiva on tänä
vuonna pahempi kuin koskaan. Kahden
viime kuukauden aikana ylioppilaskunnalle on tullut 300 kyselyä tilapäismajoituksesta ja nyt väliaikaismajoituksessa
asuu 170 opiskelijaa. Asuntopula on yksi
maamme pahimpia.
Ongelman ratkaisun keskiössä on
nelikko: Joensuun kaupunki, yliopisto, ammattikorkeakoulu ja kaupungin
opiskelija-asuntoyhtiö Elli. Ylioppilaskunta ei varsinaisesti pysty pureutumaan
ongelmaan. Siitä huolimatta ongelma

kaatuu ylioppilaskunnan syliin, samalla
kun vastuulliset tyytyvät ratkaisujen sijaan empaattiseen päivittelyyn. Ylioppilaskunnalla alkavat olla resurssit loppu.
”Vaikka teemme kaikki ihan hyvää yhteistyötä, niin aina se on lopulta meidän
selkäranka joka joutuu koville. Joten kai
tässä voi sanoa, että mitta alkaa olla täysi”, ylioppilaskunnan pääsihteeri Janne
Mertanen toteaa.
Kahdensadan opiskelijan asuttaminen
ei tapahdu itsestään. Ylioppilaskunnassa työtä on hoitanut myös tänä vuonna
päätoimisesti kahden kuukauden ajan
Joensuun kampuksen edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara. Yliopisto kantaa
vastuun maksamalla kiivaimmalla

syyskaudella kahden kuukauden ajalta
75 prosenttia edunvalvontasihteerin
palkasta. Tämä ei kuitenkaan helpota sitä
tosiasiaa, että edunvalvontasihteeri on
tuon ajan käytännössä täysin syrjäytetty ydintehtävästään edunvalvonnasta.
Kuun vaihtuessa lokakuuksi näyttää
kaiken lisäksi siltä, että Koivaara painii
ongelman kanssa edelleen.
”Opiskelijoiden asuttaminen on ollut
keskeistä, koska meidän tehtävämme on
edunvalvojana turvata jäsenille hyvät
olot, mutta nyt tilanne on paisunut alun
muutamasta kymmenestä ihmisestä,
joka on vielä jotenkin hallittava massa,
pariin sataan. Työmäärä on kasvanut
liian suureksi”, Mertanen kertoo.
Mikä mättää? Syyt ovat monimuotoiset. Ensinnäkin yliopisto lisää opiskelijamääriä vuosittain ja asuntokanta laahaa
perässä. Vaihto-opiskelijoita puolestaan
otetaan kaupunkiin syksyisin lähes
puolet enemmän kuin keväällä, mikä
merkitsee Ellin kannalta sitä, että syksyksi riittävä asuntokanta tarkoittaa keväällä
satamäärin tyhjiä asuntoja. Yliopiston tu-

lisi puuttua kausivaihtelun epäsuhtaan,
mutta ratkaisuja vaikeuttavat vaihtosopimukset muiden yliopistojen kanssa.
Rikkana rokassa on myös kesäksi
kotipaikkakunnalle tai -maahansa palaavat opiskelijat, jotka joutuvat syksyllä
takaisin saman jonoon uusien hakijoiden
kanssa.
Yhtä kaikki, ongelma on monisyinen,
mutta ratkaisu olisi ylioppilaskunnan
näkökulmasta löydettävä nyt.
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Uutinen #

Gallup

Kuka mie oon?
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Kampus

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

” On ollut ilo huomata esimerkiksi naisprofessorien määrän lisääntyminen viime vuosina.

Terveystieteiden tiedekunnan uudeksi dekaaniksi nimitettiin kesällä neurologian professori Hilkka Soininen. Hän seuraa tehtävässä yliopiston akateemisen rehtorin virkaan siirtynyttä Jukka
Mönkköstä. Valinnan myötä Itä-Suomen yliopisto sai ensimmäisen
naisdekaaninsa. -Maiju Pohjalainen, teksti & kuva

Millä mielellä?
-Hyvällä, kun on liikuttu pari tuntia. Olin
suunnistamassa Lykynlammella.

Professori Hilkka Soininen ehti toimia tiedekunnan varadekaanina reilut kaksi vuotta.
”Tunsin kuviot hyvin jo ennestään, joten
tehtävässä oli mukava aloittaa. Terveystieteiden tiedekunta on vahva tiedekunta,
jonka vetovoimaisista koulutusohjelmista
valmistutaan ja jossa tehdään hyvä tutkimusta. Nyt haasteena on vastata yhteiskunnan
työvoiman tarpeeseen.”
Kuumimpia kysymyksiä tiedekunnassa
lienee lääketieteen opiskelijamäärien nostaminen.
”Yliopiston hallitus on sitoutunut
viemään eteenpäin esitystä lääketieteen
koulutusohjelman aloituspaikkojen lisääntymisestä. Siihen on jo myönnetty strategista
rahoitusta ja tilojen puutteeseen etsitään
parhaillaan konkreettista ratkaisua.”
Myös proviisorin koulutusohjelman
sisäänottomäärää ollaan lisäämässä farmasian alan suuren työvoimatarpeen vuoksi.
Tiedekunnan huomio keskittyy lisäksi valtavia työ- ja rakennuspanostuksia vaatineen
hammaslääketieteen koulutuksen lentoon
saattamiseen sekä upouuden terveyden
biotieteiden koulutusohjelman kiinnostavuuden kehittämiseen.
Yliopistojen rahoitusmallin uudistuminen ei vaikuta huomattavasti terveystieteiden tiedekunnan budjettiin.
”Lopputulemassa ei ole isoa eroa. Pärjäämme hyvin opetuksen ja tutkimuksen
tuottavuutta mitattaessa. Joitain opetussuunnitelmia on kuitenkin ajanmukaistettava niin, että opiskelijoiden on ylipäätään
mahdollista suorittaa rahoituksen edellyttämät 55 opintopistettä vuosittain.”
Puolet tuloistaan tiedeunta saa täydentävästä rahoituksesta. Ongelmallisilta yrityssidonnaisuuksilta vältytään Soinisen mukaan
tarkoilla säännöillä ja sopimuksilla.
”Näkyvimmät rahoittajamme ovat Suomen Akatemia, Tekes, yksityiset säätiöt ja
EU. Kansainvälisen rahoituksen lisääminen

Mikä sytyttää elämässä?
- Tyttöystävä. Ystävät ja liikunta.

on haasteista suurin.”
Soininen on Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen ja ainoa naisdekaani. Hän kehottaakin naisia ottamaan rohkeasti paikkansa
johtotehtävissä.
”Olin ensimmäinen neurologian naisprofessori ja ensimmäinen nainen Suomen Neurologisen Yhdistyksen puheenjohtajana. On
ollut ilo huomata esimerkiksi naisprofessorien määrän lisääntyminen viime vuosina.”
Soininen itse on virkavapaalla neurologian professuuristaan ja KYS:n sivuvirastaan.
Hän pitää kuitenkin edelleen silmällä tutkimusprojekteja ja ohjaa mielellään väitöskirjojen tekijöitä. Työn vastapainona tuore dekaani harrastaa liikuntaa. ”Liikunta on ollut
pienestä pitäen tärkeä harrastus. Hiihdän,
laskettelen, lenkkeilen ja käyn kuntosalilla.
Myös naisvoimistelu hyvässä seurassa antaa
puhtia päivään.”

Millainen olet?
-Iloinen, sosiaalinen. Tulen toimeen
ihmisten kanssa.

Tieteisfantasian rakentajat

Haave?
- Työskennellä ulkomailla oman ammatin parissa.
Mitä seuraavaksi?
- Kotiin kahville.
Onko olemassa ilmaista lounasta?
- Ei. Joku aina maksaa.

Opiskelijaehdokkaat jäivät kuulematta
JOENSUU Joonas Lehtola viritteli työn alla olevaa 3D-printteriä Tech Club
Joensuun avoimien ovien tapahtumassa syyskuun lopulla Joensuussa. Kehittelyssä on myös autonomisia RC-autoja. Tech Clubin aktiivi Ville Nivalainen
kuvaa klubia toistaiseksi nollarahoituksella toimivaksi eläväiseksi iltapäiväkerhoksi. Materiaalia rakenteluun saadaan yliopiston ja sairaalan poistoon
menevästä tekniikasta. Jätehuoltoyritykset veloittavat niiden vastaanottamisesta. Luovalle ajattelulle poistolaitteet ja osat ovat loistavaa materiaalia.
”Jos teillä on jotain hulluja ideoita, niin eiku vaan tinaamaan asioita toisiinsa
kiinni! Jos sivussa syntyy liikeidea, niin sekään ei haittaa”, Nivalainen alleviivaa klubin matalaa kynnystä.

Uutinen #

Kuluttajien aktiivinen osallistuminen
kulttuurin tuotantoon voi mullistaa
paikallistaloudet, toteaa Itä-Suomen
yliopistolla puhunut Milanon yliopiston
kulttuuritalouden professori Pier Luigi

Sacco. Sacco ennustelee valtamedian
romahtavan kun tekniikan kehittyminen tekee kuluttajista samalla tuottajia.
”Tämä tulee vaikuttamaan positiivisesti
kaikkiin elämän alueisiin”, hän julistaa.

Yö lippujonossa

Varhain torstaina joensuun torilla järjestetyssä
Opiskelijan koti -kuntavaalitapahtumassa oli
hiljaista. Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton
järjestämässä valtakunnallisessa kuntavaalitapahtumassa tavoitteena oli viestiä opiskelijaehdokkaiden sanomaa. Kampanjan tarkoitus on korostaa,
että opiskelupaikkakunta on opiskelijalle koti,
jonka tulee palvella myös meitä opiskelijoita. Joensuussa ISYY ja POKA vaativat omassa kuntavaalipoliittisessa ohjelmassaaan joukkoliikenteeseen
opiskelijahintaisen matkakortin käyttöönottoa.
”Onko kukaan joensuulainen ikinä nähnyt
täynnä olevaa vuorobussia Joensuussa? Mikäli

kaupunki todella haluaa olla opiskelijaystävällinen ja torjua ilmastonmuutosta, tulee sen luoda
pikaisesti opiskelijahintainen kuukausilippu
Joensuuhun. Joka seitsemäs vastaantulija on täällä
korkeakouluopiskelija”, ISYY:n hallituksen kuntavaalivastaava Teemu Myllärinen toteaa.
Tapahtumaan oli kutsuttu Joensuun kaikki
kuntavaaliehdokkaat myös kaupunkilehden kuin
maakuntalehden välityksellä. Sateinen toriympäristö kuitenkin piti kiinnostuneet loitolla. Osanotto oli myös ehdokkaiden puolelta heikkoa, sillä
vain viisi ehdokasta oli vaivautunut paikalle.
Risto Kuittinen ja Pasi Huttunen, teksti &
Risto Kuittinen, kuva

Jarkko Kumpulainen, teksti & Katja Suvanto, kuva

Eurooppalaisten ylioppilaskuntien kattojärjestön, ESU:n jäsenet kokoontuvat
lokakuussa Kyprokselle pohtimaan EU:n
talouskurin vaikutuksia opiskelijoiden
työllistymiseen. ESU on huolissaan
Uljas 7 | 2. 10. 2012

KUOPIO Puolivuosittain järjestettävä International Food Festival
keräsi syyskuisena torstai-iltana Lukemalle suuren joukon herkullisen ruuan ystäviä. Kuopion kampuksen Vaihto-opiskelijat pääsivät
esittelemään ja maistelemaan omin kätösin tehtyjä kotimailleen
tyypillisiä ruokia. Tarjolla oli muun muassa sushia sekä hot dogeja.
Tapahtumaan osallistui 140 henkilöä noin kolmestakymmenestä eri
maasta.

Soininen aloitti tehtävässään 1. elokuuta ja
virkakausi kestää vuoden 2013 loppuun.

Valtamedian aika jäämässä taakse?
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Joona Sipi, teksti & kuva

Dekaani

30 v. ESU huolissaan työllistymisestä
erityisesti juuri valmistuneiden työllistymisestä ja haluaa rakentaa toimivan sillan
akateemisen maailman ja elinkeinoelämän välille. Samalla ESU viettää 30-vuotisjuhliaan.

R

uuhkaisen ravintola Verolan jonon jatkoksi liittyi reippaasti suunnistamassa ollut Jesse Puhakka. Avoin ja hyväntuulinen Jesse aikoi tehdä iltapäivällä ruoaksi haukea,
joten lounaaksi valikoitui lohikeiton sijasta falafelsalaatti.

Dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa. Soinisen mukaan työ on kokouksia ja
vuorovaikuttamista. Johtoryhmien, tiedekuntaneuvoston ja erilaisten työryhmien lisäksi aika
kuluu henkilökohtaisissa tapaamisissa.

2

Sushia Lukemalla

Pasi Huttunen, teksti & kuva

UEF:n ensimmäinen naisdekaani valittiin kesällä. Terveystieteiden tiedekuntaa johtaa
nyt neurologian professori Hilkka Soininen

Tiedekunta: Kasvatustieteet,
luokanopettaja
Vuosikurssi: 2. vsk.
Syntymäpaikka: Joensuu
Motto: Ei ole.
Harrastukset: Uinti, skeittaus, pyöräily
Ruoka: Falafelsalaatti
Paikka: Verola

Kuvaraportteja
turuilta pikkunälkään

Lassi Ylönen, teksti & Maria Kärkkäinen, kuva

Varadekaani ponnahti dekaaniksi

Jesse Puhakka

Etsin

JOENSUU Kampuksen vaihto-oppilaat innostuivat syyskuun puolivälin jälkeen valtakunnallisesta Pirates of the Baltic Sea –risteilystä siinä
määrin, että päättivät jonotella ISYY:n Joensuun toimiston pihamaalla
yön yli varmistaakseen paikkansa laivareissulle. Kymmenen tunnin jonotus palkittiin 48 vaihtarin saadessa hyttipaikkansa. Liput myytiin loppuun alle tunnissa. Erasmus opiskelijoiden verkoston ESN:n järjestämä
risteily sisältää kaksi yötä humuamista laivalla ja päivän Tukholmassa.
Uljas 7 | 2. 10. 2012
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Kampus

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

”Toisaalta en ymmärrä tilannetta, sillä tämä on siisti sisätyö,
jossa ei ole päivystystä eikä juhlapyhinä tarvitse olla töissä.

Uutisraivaaja
Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu

Suomen islamilaisen yhdyskunnan imami Anas Hajjar toimi mentorina myös Ylen esittämässä Muslimielämää tosi-tv -sarjassa. Hän kannattaa lämpimästi imaamikoulutuksen

järjestämistä suomalaisissa korkeakouluissa.

Vastaava lääkäri Eija Vänskä on viihtynyt töissä yli 20 vuotta. Hänen mielestään Itä-Suomi on ylipäätään hankala alue saada yleislääkäri virkaan.

Joensuun kampuksella pula
yleislääkäreistä

Vastaava lääkäri Eija Vänskä hoitaa tällä hetkellä yksin 6000 opiskelijaa, koska YTHS ei ole
rekrytointiyrityksistä huolimatta onnistunut
täyttämään auki olevaa yleislääkärin paikkaa.
Säätiö on linjannut, että erikoislääkäreistä käytettävissä on enää gynekologi, ihotautilääkäri ja
psykiatri. Kävijöiden määrästä selviydyttäisiin
Vänskän mukaan hyvin, jos töissä olisi toinen
yleislääkäri. Työnjako terveydenhoitajien ja
lääkärin kanssa on viety jo niin pitkälle kuin

8

Uljas 7 | 2. 10. 2012

mahdollista. Terveydenhoitajat hoitavat paljon
potilasseulontaa ja konsultoivat Vänskää jatkon
suhteen. Muun muassa flunssavastaanotto on
rutiinitarkastusta eikä yleislääkärin ole järkevää
katsoa jokaista flunssapotilasta. Tällöin ruuhkista selvittäisiin vielä huonommin.
”Pärjäämme toistaiseksi siedettävästi.
Paikkaan oli talvella ja keväällä yhteensä kolme
tiedustelijaa, mutta he eivät lopulta hakeneet
töihin. Tilanne on muilla puolilla hyvä. Esi-

merkiksi hammaslääkäriin pääsee jo kahdessa
viikossa”, Vänskä sanoo.
Hän on joutunut jatkamaan työpäiväänsä,
mutta se ei toivottavasti ole lopullinen ratkaisu.
Vänskällä on sijainen, joka tekee yksittäisiä
päiviä ja tuuraa loman aikaan. Mistä johtuu, että
toista yleislääkäriä ei tahdo virkaan löytyä?
”Tämä itäinen Suomi on yleisestikin alue,
jossa sellaista on hankala saada. En oikein
tiedä mihin ne katoavat. Yksi syy voi olla, että
yksityisellä puolella saadaan parempaa palkkaa.
Enemmän kyllä uskon siihen että ei niitä vain
riitä.”
Kuopiossa, jossa lääkäreitä koulutetaan, vastaavaa tilannetta ei ole, ja heitä riittää erilaisiin
paikkoihin töihin. Vänskä ei pidä suotavana ostopalvelulääkäriin turvautumista, mutta siihen
suuntaan ollaan menossa. Ostopalvelulääkäriä
käytettäisiin ensi kevääseen asti.
”Toisaalta en ymmärrä tilannetta, sillä tämä

on siisti sisätyö, jossa ei ole päivystystä eikä
juhlapyhinä tarvitse olla töissä. Esimerkiksi
välineistön, toimitilojen ja avustavan henkilökunnan suhteen ulkoiset puitteet ovat hyvät.
Opiskelijat ovat potilaina erittäin mukavia ja
paranemishaluisia. Työ on monipuolista, minä
olen ollut tässä yli 20 vuotta ja olisin toki vaihtanut jos en olisi viihtynyt”, Vänskä toteaa.

Uutinen #

YTHS toimii Joensuussa tällä hetkellä yhden yleislääkärin voimin kun kaksi tarvittaisiin ja jonoa on kuukauden ajan. Tilanne
on vastaavan lääkärin Eija Vänskän mukaan Itä-Suomessa ylipäätään hankala ja näyttää siltä, että ensi kevääseen asti joudutaan
sinnittelemään ostopalvelulääkärillä. - Jussi Turunen, tekst & kuva

3

Kilpailun tavoitteena on löytää
tiedonvälitykseen ja journalismiin
uusia toimintatapoja ja menestyviä
liiketoimintamalleja. Kilpailun voittaja
saa kehitysrahaa jopa 250 000 euroa,
jonka avulla hän toteuttaa hankkeensa.

Hakuaika
päättyy 17.1.2013.
Lisätietoja ja
hakulomake
osoitteessa
uutisraivaaja.fi

Helsingin Sanomain Säätiö on media-alan merkittävä kehittäjä ja
suomalaisen viestintäteollisuuden, erityisesti sanomalehden, tukija.
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea korkeatasoista viestintään ja
viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimusta ja alan koulutusta. Päivälehden
arkisto ja Päivälehden museo ovat osa Helsingin Sanomain Säätiötä.

www.aleksieskelinen.net
Uljas 7 | 2. 10. 2012

9

”

Kaupungin päätös osoittaa pitkänäköisyyttä. Tavoitteena on, että vaihto-opiskelijat vievät positiivista Kuopio-kuvaa eteenpäin kotimaahansa.

Kuopion kaupunki kestitsee
vaihto-opiskelijoita

”

Mitään keinoja säännön noudattamisessa meillä ei ole, mutta paras valvonta tulee naapureilta.

Kuopas ajaa parveketupakoitsijat
pihamaalle
Kuopaksella ei ole keinoja valvoa asettamaansa tupakointikieltoa
kiinteistöissään, mutta savusta häiriintyviä naapureita kehotetaan tekemään valituksia. Kuopaksen toimitusjohtaja arvelee yleisten tupakkapaikkojen synnyttävän yhteisöllisyyttä ja uusia kontakteja naapureihin. - Patrick Raivio, teksti & kuva

Espanjalaiset Jose Vicente Monton ja Cristina Jimenez pitivät risteilyä ainutlaatuisena mahdollisuutena tutustua järvi-Suomen maisemiin. Risteilyaluas M/S Ukko yhdessä M/S Queen
R:n kanssa tarjosi parille sadalle vaihto-opiskelijalle kahden tunnin vesistöajelun.

Kuopio kiillottaa imagoaan kestitsemällä
vaihto-opiskelijoita 6000 eurolla. Kaupunki kokosi yhteen Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston
Kuopion kampuksen vaihto-opiskelijat
welcome to Kuopio- tapahtumaan, jossa
vaihto-opiskelijoille esiteltiin paikallista
kulttuuria ja tarjottiin risteily sisävesistössä.
Tapahtuma on osa kaupungin imagostrategiaa, jonka tavoitteena on kohottaa
kaupunkikuvaa niin kotimaassa kuin
kansainvälisesti. Kuopion visiona siintää

10

Uljas 7 | 2. 10. 2012

kansainvälinen yliopistokaupunki. ”Kaupunki kokee kotimaiset ja kansainväliset
opiskelijat sekä nuoret kaiken kaikkiaan
äärimmäisen tärkeiksi kohderyhmiksi.
Huomioimalla kansainväliset opiskelijat
haluamme välittää sitä suvaitsevaa ja
dynaamista kuvaa kaupungista, joille
tulevaisuutta rakennetaan.” kertoo
Kuopion kaupungin markkinointijohtaja
Kirsi Soininen.
Welcome to Kuopio- tapahtuma
järjestettiin tänä vuonna kolmatta
kertaa. Savonia-ammattikorkeakoulun

opiskelijakunnassa toimiva Jari Smolander oli mukana puskemassa läpi uutta
tapahtumapäivää . ”Halusimme näyttää
vaihto-opiskelijoille heti alussa PohjoisSavon parhaat puolet. Kokemukset
sisävesiristeilystä ovat olleet mahtavat,
joten päätimme viedä risteilyn osaksi
kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettua tapahtumaa”.
Tapahtuma on saanut positiivista
palautetta vaihto-opiskelijoilta. Erityistä kiitosta Smolander antaa Kuopion
kaupungille, joka on tullut hankkeeseen
avoimin mielin vastaan. ”Kaupungin
päätös osoittaa pitkänäköisyyttä. Tavoitteena on, että vaihto-opiskelijat vievät
positiivista Kuopio-kuvaa eteenpäin
kotimaahansa”.
PR-työ on tarpeen, sillä Suomen Ope-

tusministeriö on asettanut haastavan
tavoitteen lisätä kansainvälisten opiskelijoiden määrää kahteenkymmeneen
prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.
Kuopion tavoitteena onkin kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien määrän
kasvattaminen niin korkeakouluissa kuin
koko kaupungissa.

4

Uutinen #

Kuopion kaupungin strategia visioi kansainvälisen yliopistokaupungin statusta. Kaikki keinot ovat sallittuja, kun brändätään Kuopiota maailmankartalle. – Patrick Raivio, teksti & kuva.

terveysvalinnoista opiskelijoita tietoisempaa väkeä. ”Tänä päivänä nuoret ovat
erittäin valistuneita, emme tee heidän
puolestaan valintoja, mutta yleinen suuntaus on tupakanvastainen”.
Tupakkakiellon noudattamista ei Kuopas kuitenkaan tule kyttäämään.
”Mitään keinoja säännön noudattamisessa meillä ei ole, mutta paras valvonta
tulee naapureilta. Jos häiriötä esiintyy
niin meille voi ilmoittaa”.
Kaikesta huolimatta Vartiainen
kannustaa lempeään naapurisopuun.
Yhteishyvän vaikutukset ovat aistittavissa erityisesti juuri peruskorjatussa, täysin
savuttomissa, Särkelän kiinteistöissä.
”Särkelässä ihmiset ovat ottaneet asian
positiivisesti vastaan ja ymmärtäneet
yhteisen tavoitteen”.
Vaikka tupakoitsijat eivät välttämättä
jaa Kuopaksen näkemystä yhteisestä
hyvästä, on valituksia uudesta tupakkasäädöksestä tullut Kuopakselle vajaalta
neljältä tuhannelta asukkaalta vain
muutama yksittäinen. Tupakoitsijat eivät
ilmeisesti ole jalostaneet tapaansa purkaa
tuohtumustaan tupakointia hyödyllisempään toimintaan.
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Uutinen #

Living in Finland. Japanista Joensuuhun vaihto-opiskelemaan tullut Kohji Yoshida ei halua valittaa asunnostaan, sillä monilla muilla vaihto-opiskelijoilla asiat ovat huonommin.

Kuopion opiskelija-asunnoista vastaava
Kuopas kielsi sauhuttelun asuntojen parvekkeilla elokuun alusta tai sen jälkeen
alkavissa vuokrasopimuksissa. Kuopas
veloittaa jatkossa asukkailtaan kiellon
vastaisesta tupakoinnista aiheutuneet
asunnon tai kiinteistön puhdistus- ja
korjauskulut.
Kuopas on näin valinnut puolensa
tupakanvastaisessa taistelussa. Kävimme
kysymässä Kuopaksen toimitusjohtajalta
Tuula Vartiaiselta, mikä niissä tupakoitsijoissa on vikana.
”Ongelmia syntyy, kun savut siirtyvät
parvekkeelta toiselle tai korvausilman
kautta sisätiloihin. Yleinen suuntaus ja
parveketupakoinnista johtuneet valitukset vaikuttivat päätökseen tehdä Kuopaksen kiinteistöistä kokonaan savuttomia.”
Päätöksen taustalta löytynee myös
yleiseen viihtyvyyteen liittyviä tekijöitä.
Parvekkeiden alle ja yhteisparvekkeille
kerääntyneet tumpit on koettu häiritseviksi. Vartiainen vakuuttaakin, että uusi
säädös tulee vaikuttamaan myös tupakoitsijoiden asumisviihtyvyyteen.
”Sen sijaan että poltetaan omissa
oloissa, yleiset tupakkapaikat voivat lisätä yhteisöllisyyttä ja luoda uusia kontakteja naapureihin.”
Tupakointiviihtyvyyden huomioimiseksi Kuopas on asettanut tuhkakuppeja
viimeisen viiden vuoden aikana tupakointipaikoille, ja lupaa tarpeen mukaan lisätä
niiden määrää.
Tupakointiviihtyvyyden lisäksi
Vartiainen korostaa mahdollisia terveusvaikutuksia, joita uusi säädös voi tuoda
mukanaan tupakoinnin vähentämisen
merkeissä. Kuopaksen hallituksessa
ei Vartiainen mukaan kuitenkaan istu

Kuopaksen asettama parveketupakointikielto tuli yllätyksenä Savon ammatikoulun
opiskelijoille Liisallelle , Markukselle ja Joelille. Ainakin neulamäessä metsurintiellä joistakin asunnoista tupakointipaikalle joutuu kävelemään muutamia kymmeniä metrejä.

Kymmenen tutkijatohtoria UEF:n leipiin

Verokortin voi nyt tulostaa itse

Itä-Suomen yliopisto palkkaa kymmenen uutta tutkijatohtoria. Filosofiseen
tiedekuntaan tohtoreita valittiin kaksi,
luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekuntaan kolme, terveystieteiden

Lokakuusta lähtien voi verokortin tulostaa itse Verohallinnon verkkopalvelusta.
Noin 80 prosenttia korteista on Verohallinnon mukaan tulostettavia. Käytännössä
tulostaminen onnistuu, jos verokorttiti-

tiedekuntaan kolme ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan
kaksi. Tutkijatohtorin tehtävä täytetään
kolmeksi vuodeksi ja yliopisto rahoittaa
sitä 50000 eurolla vuodessa.

lauksen käsittely ei vaadi virkailijan tekemää tarkastusta. Verokortin voi edelleen
hankkia myös perinteiseen tapaan, mutta
Verohallinnosta todetaan, että tulostettu
kortti on yhtä virallinen dokumentti.
Uljas 7 | 2. 10. 2012
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Ajassa

Vuoden opettajat 2012
Itä-Suomen yliopisto valitsi tänä vuonna vuoden opettajiksi Kuopion kampukselta lääketieteen laitoksen dosentin ja kliinisen
opettajan Soili Lehdon sekä Joensuun ja Savonlinnan kampuksilta käsityötieteen lehtorin Minna Kaipaisen. Molempien mielestä hyvä opettajuus vaatii omaa inspiroitumista opetettavasta aiheesta. - Jarkko Kumpulainen, teksti & UEF viestintä, kuvat

Ahonen: ”Uusi yliopistolaki vei
demokratian yliopistolta”

Soili Lehto:

Huomiset oivallukset muuttavat tämän päivän uskomuksia

K

uopiossa vuoden opettajan
tittelin ansaitsi tänä vuonna
Soili Lehto. Perustelujen mukaan Lehto ansaitsi palkinnon
tehokkaasta, opiskelijaystävällisestä,
motivoivasta ja kauaskantoisesta työstä
syventävien opintojen ja väitöstöiden
ohjaajana. Hän on toiminut Itä-Suomen
yliopistollisessa sairaalassa jo vuosia
täysipäiväisenä tutkijana, ja nykyään hän
toimii aktiivisesti keskeisenä osana lukuisia tutkimusryhmiä - lisäksi suorittaen
ansiokkaasti kliinisen opettajan virkaa
opetustoimintaa kehittäen, samalla
nauttien opiskelijoiden huomattavaa
arvostusta.

Mitä on hyvä opettajuus?

Se on tiedon välittämistä tasa-arvoisella
ja monia näkökulmia huomioivalla tavalla. Inspiroitumista suhteessa opettamisen kohteena olevaan asiaan, ja tämän
inspiraation välittämistä eteenpäin.
Toisaalta myös tietoisuutta siitä, että
vaikka kaikkien opiskelijoiden tulee täyttää tietyt oppimistavoitteet, kaikki eivät

voi jakaa samoja innostuksen kohteita.
Lisäksi se on opiskelijoiden yksilöllisten
tarpeiden ja ominaisuuksien huomioimista.
Mikä opettajuudessa on palkitsevaa ja
motivoivaa?

Opiskelijoiden oivallusten seuraaminen.
Se, kuinka voi nähdä lääketieteen opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen
kaaren alkaen klinikkaan tulevista kolmannen vuoden opiskelijoista viimeisen
vuosikurssin opiskelijoihin.
Opettamisessa palkitsee myös erityisen
paljon se, että monissa kysymyksissä on
harvoin yhtä oikeaa näkökulmaa. Tämä
jättää vapaan tilan, josta voi yhteisen
pohdinnan seurauksena syntyä aivan
uusia näkökulmia. Eriävät mielipiteet
ovat ihania!
Mitä haluasit opiskelijan ymmärtävän?

No, mä olen tällainen liberaali kiihkohumanisti. Eniten haluan propagoida
avoimuutta tai vähintäänkin erilaisuustoleranssia, olkoon kyse sitten (lääke)

tieteen raja-aidoista, yhteiskunnallisista
kysymyksistä tai yksittäisen lääkärin
asenteista. Tämä pitää sisällään myös
kriittisyyden omia näkemyksiä ja usko-

muksia kohtaan.
Huomisille oivalluksille pitää antaa tilaa
muuttaa tämän päivän uskomuksia.
Kynä teräväksi. Professori Riitta Ahonen aikoo lopettaa intran suojasta sanailun ja siirtyä kommentoimaan julkisesti omaan blogiinsa.

Minna Kaipainen:

Ketään ei voi kouluttaa valmiiksi

V

uoden opettajaksi
valittiin Joensuun ja Savonlinnan kampuksilta
tänä vuonna käsityötiedettä opettava Minna Kaipainen.
Valintaperustelujen mukaan
Kaipainen on ammattitaitoinen,
nykyaikainen ja opiskelijaläheinen opettaja. Opettamisen ohella
hänellä riittää intoa myös alansa
koulutuksen kehittämiseen sekä
hän on aidosti kiinnostunut siitä,
miten opiskelijoilla menee.

myös oman osaamisen suhteen.
Nykyopettajat ovat kuin urheilujoukkueen valmentajia tai
tiiminvetäjiä, edesauttavat tiimin
menestymistä. Oppimistilanteet
tulisi puolestaan osata rakentaa
yhteisöllisiksi, mielekkäiksi ja
mielenkiintoisiksi, jotta oppijat innostuvat ja motivoituvat
oppimaan tehdessään itselleen
läheisiä projekteja tms.
Mikä opettajuudessa on palkitsevaa?

Onko kasvatuksellisessa mielessä
jokin asia, jonka haluaisit opiskelijan ymmärtävän?

Mitä on hyvä opettajuus?

Opettajalle opiskelijoiden oppiminen ja oppimistulokset ovat
tosi palkitsevia. Opiskelijat eivät
välttämättä itse huomaa omaa
kehittymistään ja muuttumistaan
opiskeluvuosien saatossa, mutta
meille opettajille muutos näyttäytyy selkeänä ja usein huimana.
Omaa motivaatiota lisää myös
oman ammattitaidon, opetuksen
ja opettamisjärjestelyjen jatkuva
kehittäminen, kurssit eivät kos-

Opiskelijoidenkin olisi hyvä tiedostaa, ettei ketään voi kouluttaa
valmiiksi. Opiskelu jatkuu läpi
elämän ja yliopistossa me pystymme keskittymään opetuksessa
vain pieneen joukkoon asioita.
Toisaalta omasta osaamattomuudestakaan ei opiskelijan kannata
masentua syvästi, ettei suotta
uuvu opiskelujen tai tulevan työn
kovien vaatimusten paineissa.
Hiljaa hyvä tulee.

Hyvä opettaja on innostunut
opettamastaan asiasta ja ammattitaitoinen, mikä pitää sisällään
niin substanssiosaamisen kuin
esiintymistaidonkin. Hyvä
opettaja on aidosti kiinnostunut
opiskelijoista ja yrittää auttaa
sekä kannustaa parhaansa mukaan oppimaan ja omaksumaan
asioita. Ominaisuuksiin kuuluu
myös pyrkiä koko ajan parempaan
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kaan toistu samanlaisina vuodesta
toiseen.
Opettaja on tavallaan esiintyjä,
improvisaatioteatterin ja etukäteis-käsikirjoitetun esityksen
yhdistäjä. Hyvin mennyt esitys on
sekin esiintyjälle palkitseva, mutta
on muistettava, että se oma esiintyminen ei ole tärkeintä, vaan sen
aikaansaama vaikutus ja muutos.

Farmasian laitoksen professorin Riitta Ahosen mukaan ItäSuomen ylipistossa eletään vaikenemisen kulttuurissa. Sormella suorasuu osoittaa muun muassa uutta yliopistolakia,
liian kiireistä työtahtia ja pelkoa uuden yliopiston imagon
tahriintumisesta. Ahonen kannustaa opiskelijoita avaamaan
sanaisen arkkunsa. - Tuomas Hirvonen, teksti & kuva
Farmasian laitoksen professori Riitta
Ahonen lopetti syyskuussa räväkän bloginsa Itä-Suomen yliopiston sisäisessä
verkossa.
”Siellä ei synny keskustelua, vaikka
provosoisi vähän. Itä-Suomen yliopistossa on vaikenemisen kulttuuri”, Yliopiston suorasuuksi Kuopion Kaupunkilehden toimesta tituleerattu Ahonen kertoo.
Kirjoituksissaan Ahonen on muun
muassa kritisoinut yliopistolaisten haluttomuutta puuttua sisäisiin ongelmiin ja
epäkohtiin.
Ahosen mukaan vaikenemisen kulttuuri on uuden yliopistolain perua. Laki
astui voimaan 1. tammikuuta 2010 tarkoituksenaan lisätä yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa valtioon
nähden. Siinä määritellään muun muassa
että yliopiston hallituksen jäsenistä on

oltava vähintään 40 prosenttia yliopiston
ulkopuolisia.
”Uusi yliopistolaki poisti tehokkaasti
demokratian yliopistolta. Sen myötä
yliopiston henkilökunnalla on ollut hankaluuksia kokea osallistuneisuutta yhteisten asioiden hoitoon, sillä päätökset
tehdään jossain muualla. Haluttomuus
vaikuttaa johtuu siitä”, hän pohtii.
Akateemisen rehtorin valinta oli Ahosen mielestä tästä hyvä esimerkki.
”Kun Kuopion yliopistossa aikanaan
valittiin rehtoria, ehdokkaat olivat suuressa luentosalissa paneelissa esiteltävänä, mutta nyt valintaprosessi tehtiin
suljetuin ovin”, hän kertoo.
Ahonen väittää yliopiston epäonnistuneen kolmannessa tehtävässään, joka
tarkoittaa yhteiskunnallista vaikuttamista. Hänen mielestään yliopiston

professorit ja tutkijat ovat tätä nykyä
haluttomia ottamaan julkisesti kantaa.
Hän muistelee aikaa 10 - 15 vuotta sitten,
jolloin professoreita oli kaupunginvaltuustossa asti.
”Yliopistoa sanotaan järjen kirkoksi
ja professoreiden pitäisi olla ykkösajattelijoita, mutta meiltä ei nouse keskustelijoita edes kansalliseen debaattiin.
Siinä mielessä olemme epäonnistuneet
yliopiston kolmannessa tehtävässä”, hän
kuvailee.
Ahosen mielestä yliopiston johdon
pitäisi tunnustaa yhteiskunnallisen
vaikuttamisen merkitys, ja se tulisi myös
huomioida paremmin niin professoreiden kuin myös opettajien ja tutkijoiden
palkkauksessa.
Yhdeksi apatian syyksi Ahonen arvelee pelkoa asettua julkisuuteen. Mediassa
käsitellään usein asioita raadollisesti ja
toisaalta hänen mukaansa etenkin lääkealalla kirjoituksiin reagoidaan erittäin
voimakkaasti.
Ahosen omiin kommentteihin ja
näkemyksiin on vastattu muun muassa
törkeillä puhelinsoitolla ja uhkaavilla
sähköposteilla.
Hän muistuttaa myös Itä-Suomen
yliopiston tuoreudesta, mikä saa jotkut

välttelemään kritiikkiä imagon suojelemiseksi. Myös työtahti on hänen
mukaansa kiristynyt ja tehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet niin, ettei aikaa
vaikkapa kunnallispolitiikalle tahdo
jäädä.
Ahonen kertoo keskustelun olevan
intraverkon blogeissa vähäistä, sillä
kukaan ei niitä lue. Blogien lukemiseksi edellytetään UEFAD-tunnukset, eli
yliopiston ulkopuoliset eivät pääse kirjoituksia lukemaan. Hän ihmetteleekin tätä
ratkaisua, sillä mitään julkiseksi sopimatonta siellä ei hänen mukaansa käsitellä.
Ahonen suunnitteleekin oman henkilökohtaisen blogin aloittamista avoimessa ympäristössä.
”Myöskin opiskelijoita haluaisin
rohkaista tekemään kannanottoja ja
nostamaan epäkohtia esille. Minua on
usein pyydetty muiden henkilöstöryhmien toimesta ottamaan tiettyjä
ongelmia esille, koska professoreiden
sanan arvellaan painavan enemmän. Se
on surullista, koska kaikkien sanaa täällä
pitäisi kuunnella”, Ahonen kertoo.
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Lukukausimaksut

Opiskelijan asema heikentyy
Euroopassa

Laitosjohtajat nostavat kätensä
lukukausimaksujen edessä

Eurooppa-tason opiskelijajohtaja vaatii hallituksilta ripeitä toimita,
sillä opiskelijan taloustilanne kurjistuu koko ajan. EU-komission raportti kertoo, että tuet vaihtelevat maittain, mutta eivät yksinään riitä
elämiseen oikein missään EU-maassa. - Emma Kaukiainen, teksti

O

piskelijan asema eri EU-maissa
on huolestuttava. EU-komissio
on tehnyt raportin, jossa vertaillaan korkeakouluopiskelijoiden taloudellisia tukia ja toisaalta lukukausimaksuja.
Raportista National Student Fee and Support System selviää, että opiskelijoiden
taloudelliset tuet vaihtelevat suuresti eri
maiden välillä. Yhteistä on kuitenkin, että
opiskelijan tuilla ei yksinään tule toimeen
oikeastaan missään. Eurooppalaisten
ylioppilaskuntien kattojärjestö vaatiikin
tilanteeseen pikaisia toimia.
Raportista käy ilmi, että Suomessa
käytössä oleva opintotukijärjestelmä ja
lukukausimaksujen puute on harvinaista,
muttei tavatonta. EU:n ulkopuolelta tulevat vaihto-opiskelijat sen sijaan opiskelevat ilmaiseksi vain Suomessa ja Norjassa.
Kaikki tai useimmat opiskelijat saavat
tukia kahdeksassa EU-maassa. Opiskelijan kannalta paras tilanne on Tanskassa,
Kyproksella ja Maltalla, jossa valtio tukee
jokaisen halukkaan opintietä. Useimmat
opiskelijat saavat tukia Suomen lisäksi
Alankomaissa, Norjassa, Ruotsissa ja IsoBritanniassa.
Lopuissa maissa vain pieni osa opiskelijoista saa tukia. Opintotukien sijaan
opiskelua rahoitetaan useimmissa maissa
muun muassa lainoilla, stipendeillä ja
vanhemmille tulevilla verohelpotuksilla.
Opiskelu on taloudellisesti hankalinta
Kreikassa, jossa vain 1 prosentti opiskelijoista saa tukea. Opintotukijärjestelmää
ei selvästikään useimmissa maissa pidetä
kaikille päätoimisesti opiskeleville kuu-

luvana sosiaalietuna vaan sillä tuetaan
niitä, jotka ovat tavallista huonommassa asemassa fyysisten vammojen tai
huomattavien taloudellisten ongelmien
takia.
Belgian ranskalaisella alueella tuetaan
vähävaraisia opiskelijoita, ﬂaamilaisen
väestön keskuudessa myös akateemiset
meriitit käyvät perusteeksi. Tsekissä
opiskelija voi saada stipendin sekä
akateemisista että sosiaalisista syistä.
Saksassa noin puolet opiskelijoista saa
tukia perhetilanteen, asumistilanteen ja
omien tulojen vähäisyyden takia. Latviassa vamma tai orpous oikeuttaa tukeen.
Opintotukia on Suomessa usein kritisoitu
liian pieniksi. Läheskään kaikilla ne eivät
riitä rahoittamaan menoja opiskeluaikana, ja monet joutuvat tekemään opintojensa ohessa töitä tai ottamaan lainaa.
EU-raportista käy silti selvästi ilmi, että
opiskelijoiden tilanne useimmissa muissa EU-maissa on vielä paljon huonompi.
Jo lukukausimaksujen puute tuo huomattavan helpotuksen, sillä maksuihin voi
monissa maissa mennä tuhansia euroja
vuodessa tai jopa enemmän.
Korkeakoulutus on ilmaista kaikille oman maan kansalaisille Suomen
lisäksi Itävallassa, Kreikassa, Norjassa
ja Ruotsissa. Tanskassa osa-aikaiset
opiskelijat maksavat opinnoistaan, mutta
kokopäiväisesti koulutuksensa hankkimiseen keskittynyt opiskelija suorittaa
tutkintonsa ilman lukukausimaksua.
Kandidaattitason tutkinnon voi suorittaa

ilmaiseksi myös Kyproksella, Maltalla ja
Skotlannissa.
Vaikka skotlantilaiset voivat opiskella
omalla alueellaan ilmaiseksi, Iso-Britanniasta löytyvät myös EU:n kalleimpia
lukukausimaksuja verottavat opinahjot.
Syyskuussa 2012 maksujen maksimitasoa nostettiin 9 000 puntaan eli noin
11 200 euroon. Tämä on aiheuttanut 15 %
laskun yliopistoihin pyrkivien määrässä.
Valtiolta voi hakea lainaa, jonka joutuu
maksamaan takaisin vasta ollessaan
hyväpalkkaisessa työssä.
Maksuja on nostettu Iso-Britannian lisäksi muissakin maissa. Eurooppalaisten
ylioppilaskuntien kattojärjestö ESU pitää
opiskelijan tilannetta koko EU:n alueella
huolestuttavana.
”Todistamme parhaillaan sitä, että
korkeakouluihin pyrkivien määrä vähenee radikaalisti samalla kun lukukausimaksut nousevat monissa maissa. Ei
ole aikaa miettiä ja keskustella enää.
Euroopan on toimittava ja lakattava
pystyttämästä esteitä koulutukseen
pääsylle” sanoo Karina Ufert, ESU:n
puheenjohtaja.
Toisten EU-maiden kansalaisille on useim-

missa maissa samat maksut kuin oman
maan kansalaisille. EU:n ulkopuolelta
tulevien vaihto-opiskelijoiden ilmainen
koulutus on sen sijaan hyvin harvinaista. Kaikkien vaihto-opiskelijoiden
koulutus on ilmaista vain Suomessa ja
Norjassa ja Pan Hellenic Examination
-ohjelman kautta Kreikassa. Ruotsissa ja

Itä-Suomen yliopiston laitosten johtajat tuntuvat jo luovuttaneen maksuttoman koulutuksen suhteen ja pitävät lukukausimaksujen tuloa väistämättömänä. Tosin vain murto-osa laitosjohtajista uskaltautui vastaamaan Uljaan kyselyyn. - Pasi Huttunen, teksti & Petteri Tikkanen, kuvitus

L

Eurooppalaisten ylioppilaskuntien

kattojärjestön, ESU:n puheenjohtaja
Karina Ufert arvioi, että opiskelijoiden
puuttelliset tukijärjestelmät toimivat
esteenä koulutukseen pääsylle, ja vaatii hallituksilta pikaisia toimia.
Tanskassa korkeakouluihin pyrkivien
määrä laski, kun lukukausimaksut EU:n
ulkopuolelta tuleville otettiin käyttöön.
Raportista voi silti päätellä, että koska
lukukausimaksut ovat suuria ja muuhunkin elämiseen menee rahaa, valtiolta
tulevat tuet eivät riitä kattamaan kuluja.
Useimmat opiskelijat joutuvat siksi kustantamaan opintojaan itse työnteolla tai
ottamaan taloudellista tukea vanhemmilta. Opiskelijan tuet eivät riitä elämiseen
käytännössä missään.

Kainalo | Vastakaiku

”Ainoa oikea vastaus lukukausimaksuihin on ei!”
Koulutuksesta tehdään kulutushyödyke, johon vain harvoilla
on varaa, kritisoi kansainvälinen opiskelijaverkosto. Parhaillaan organisoidaan opiskelijoiden maailmanlaajuista lakkoa.
Lukukausimaksujen käyttöön ottaminen
tai niiden korottaminen ja korkeakoulutukseen talouskriisin vuoksi tehtävät
leikkaukset ovat synnyttäneet myös
ylioppilaskuntien sivuilla tai ulkopuolella toimivia kansainvälisiä verkostoja
puolustamaan koulutuksen saatavuutta
ja tasa-arvoisuutta. Esimerkiksi International Student Movement (ISM) on
kansainvälinen keskustelualusta opiske-
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lijaryhmille eri puolilla maailmaa.
”Koulutuksesta ollaan tekemässä
kulutushyödykettä ja korkeakoulutus
kaupallistuu. Nämä prosessit ovat eri
alueilla eri vaiheissa, mutta itse prosessit
ovat hyvin samankaltaisia joka puolella.
Olemme julkaisseet yhteisen lausunnon,
joka summaa tilanteen mielestäni hyvin”,
Mo Gas, Marburgin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen ja yksi ISM:n koordinaatto-

reista kertoo.
Hän painottaa, että koulutuksen tulisi
olla kaikille maksutonta.
”Lukukausimaksuilla on niiden suuruudesta riippumatta valikoiva vaikutus.
Ainoa mahdollinen vastaus lukukausimaksuille on mielestäni ei”, hän lataa.
Yli sadan ryhmän 43 eri maassa
tukema yhteinen lausunto, International
Joint Statement vaatii, että koulutuksesta tehdään julkinen hyödyke, joka on
kaikille maksuton. Lausunnossa myös
puolustetaan akateemista vapautta ja
mahdollisuutta rakentaa vapaasti oma
koulutuspalettinsa. Lisäksi suomitaan

armotta Bolognan prosessia:
”Sen tavoite on kehittää koulutusjärjestelmä, joka kouluttaa ihmisiä vain
työmarkkinoiden tarpeisiin. Se ajaa
koulutuskustannusten pienentämistä
ja opintoaikojen lyhentämistä ja tuottaa
näin epäpätevää työvoimaa.”
Tällä hetkellä alustalla suunnitellaan
maailmanlaajuista opiskelijoiden lakkoa,
joka kestäisi lokakuun puolivälistä marraskuun puoliväliin.
International Student Movement
verkossa: http://ism-global.net
Pasi Huttunen

aitosjohtajille tehty kysely lukukausimaksuista törmäsi hiljaisuuden muuriin. Lukukausimaksut
näyttävät olevan laitosten johtotasolla
selvästi vaikea kysymys. 19 laitosjohtajasta kysely tavoitti sähköpostin
vastaanottokuittausten perusteella 13 ja
tavoitetuista vain seitsemän uskaltautui
vastaamaan. Useat sähköpostiohjelmat
tosin tarjoavat mahdollisuutta estää
vastaanottokuittauksen lähettäminen,
joten on mahdollista, että kysely tavoitti
enemmänkin laitospomoja. Yliopiston
kannalta kyselyn tulos näyttää synkältä,
sillä farmasian professori Riitta Ahonen
on hiljattain väittänyt intran blogissaan,
että yliopistolla vallitsee vaikenemisen
kulttuuri, jossa asioista ei uskalleta
puhua.
Vastanneiden laitosjohtajien joukossa yleistunnelma on, että ennen pitkää
lukukausimaksut tulevat, vaikka monet
johtajista ilmoittavat niitä vastustavansa. Etenkin EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetettavia
lukukausimaksuja pidetään jo selviönä ja
niitä moni laitosjohtajista myös kannattaa.
Selkeimmin kaikille opiskelijoille
asetettavia lukukausimaksuja asettuu
kannattamaan historian ja maantieteen
laitoksen johtaja Jukka Korpela, joka on
ilmaissut näkemyksensä julkisuudessa jo
aiemmin.
”Näen lukukausimaksut yliopistojen
rahoituksen rationalisoimisena. Lopullinen maksaja on täysimääräisesti valtion
budjetti. Kannatan siis kompensoituja
lukukausimaksuja, joilla suomalaisille
ylioppilaille annettaisiin yksi ilmainen
tutkinto”, hän toteaa.
Humanistisen osaston johtaja Risto
Turunen on eri mieltä.
”Lukukausimaksuttomuus on suomalaisen koulutusjärjestelmän kilpailuetu
kovenevilla koulutusmarkkinoilla. Jokin
pienimuotoinen materiaalimaksu, 200300 euroa, voisi olla mahdollinen”, hän
toteaa.
Lukukausimaksujen eriarvoistavasta
vaikutuksesta laitosjohtajat ovat yhtä
mieltä. Turunen toteaa, että opiskelusta tulisi hyväosaisten huvia. Moni

huomauttaa silti Korpelan tapaan, että
eriarvoistavaa vaikutusta voi keventää
stipendijärjestelmillä.
”Eriarvoistava ilman muuta, ellei
sitten rakenneta vain ja yksinomaan
”lahjakkuuteen” perustuvaa stipdendijärjestelmää. Eli jos selviää pääsykokeista, saa automaattisesti stipendin,
jolla sitten maksaa maksut. Tämä olisi
tietty hölmöläisten peiton tekemistä”,
kasvatustieteiden ja psykologian osaston

johtaja Jyri Manninen toteaa.
Maksujen vaikutuksia omaan
laitokseensa arvioidessaan Turunen ja
Manninen toteavat, että opiskelijamäärät luultavasti romahtaisivat. Oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä
sen sijaan arvioi, että laitos hyötyisi taloudellisesti lukukausimaksuista, koska
kysyntä koulutukselle on kova.
Laitosjohtajista kyselyyn vastasivat historian ja maantieteen laitoksen

johtaja Jukka Korpela, oikeustieteiden
laitoksen johtaja Tapio Määttä, humanistisen osaston johtaja Risto Turunen,
kasvatustieteiden ja psykologian osaston
johtaja Jyri Manninen, kemian laitoksen
johtaja Tapani Pakkanen, metsätieteiden osaston johtaja Timo Tokola
sekä farmasian laitoksen johtaja Seppo
Lapinjoki.
Lisää laitosjohtajien näkemyksiä
lukukausimaksuista Verkko-Uljaassa.
Uljas 7 | 2. 10. 2012
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Poliittinen kampus

”

On ihmisillä toki sitoumuksensa, olisi epärealistista väittää muuta, mutta ei niitä pitäisi ainakaan julistaa.

Rehtori:

”En hyväksy
politiikan
salakuljetusta”
Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen suhtautuu opiskelija-aktivismiin ja -politiikkaan sallivasti,
mutta peräänkuuluttaa toiminnassa avoimuutta ja selkeitä, yhteisiä pelisääntöjä. Täysin avoin, ympäri vuorokauden pyörivä yliopisto on hänen mukaansa hieno
tavoite, mutta tässä talouden tilanteessa epärealistinen - Jussi Turunen, teksti & Pasi Huttunen, kuva

I

tä-Suomen
yliopistossa ja erityisesti Joensuun
kampuksella on
vellonut keskustelua siitä, miten sen
tiloja saa käyttää
ja saako politiikka
näkyä. Poliittiset
opiskelijajärjestöt
vaativat oikeuksia
toimia yliopiston
tiloissa ilman
kohtuuttomina
pitämiään tilavuokria. Ainejärjestöt
saavat käyttää tiloja ilmaiseksi. Millainen tila yliopisto oikein on ja pelottaako
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politiikka johtoporrasta, rehtori Perttu
Vartiainen?
”Opiskelijapolitiikkaa en ole koskaan
vierastanut. Se on, kuten muukin politiikka, yhteisten asioiden hoitamista eikä
sitä pidä tehdä hämäräksi tai salaperäiseksi. Se kuuluu demokratiaan. Toisaalta
sitten kun tulemme kunnallisvaalien
aikaan, emme voi kohdella opiskelijapolitiikkoja ja muita politiikkoja eri tavalla.
Yliopisto on vapaana kunnallisvaalien
kamppailuareenana hieman ongelmallinen.”
Vaalitilaisuuksien tuominen yliopistolle on Vartiaisen mukaan tapahduttava
avoimesti. Jos on esimerkiksi selkeästi
kunnallisvaaleihin tai valtakunnanpo-

litiikkaan liittyviä tilaisuuksia, joissa
yliopisto ei ole järjestäjänä, järjestäjä
maksaa tällöin normaalin tilavuokran.
Tietyt tilankäyttösäännöt on Vartiaisen
mielestä oltava, sillä myös yliopisto maksaa kaikista tiloistaan vuokran.
”En sellaista politiikan salakuljetusta
kuitenkaan hyväksy. Silloin kysyttäisiin,
että olemmeko tasapuolisia kaikkia
kohtaan ja tämä on minusta tärkeää”,
Vartiainen pohtii.
Onko yliopisto mahdollista nähdä
vapaana tilana?
”Se on minusta idealistisesti tavoiteltava ajatus, mutta sille on kuitenkin reaalimaailmassa tiettyjä rajoituksia. Esimerkiksi Savonlinnassa oli tänä syksynä
tilanne jossa katsoimme, että emme voi
antaa yliopiston tiloja yön yli käyttöön
ilman, että paikalla olisi virastomestari.
Sellaisen läsnäolo maksaa, mutta meillä
on kuitenkin vastuu huolehtia turvallisuudesta, varsinkin jos paikalle tulee
ulkopuolisia.”
Hän toivoo, että jo näillä aukioloajoilla yliopisto voisi olla vilkkaampi tila ja
kampus elävämpi. Osa kampuksista on
varsin hiljaisia ja tätä Vartiainen pitää
valitettavana. Kuitenkin on hyvä, että
opiskelijoilla on vahva virallinen ääni ja

edustus yliopiston hallinnossa.
”Linjani on hyvin selvä: pyritään niin
pitkälle kuin mahdollista sallimaan poliittinen ja muunlainen toiminta, mutta
siinä on tiettyjä rajoitteita, sekä taloudellisia että turvallisuuteen liittyviä.
Tasapuolisuutta unohtamatta.”
Vartiainen näkee yhtenä mahdollisena uhkana kaupallisten toimijoiden
saapumisen kampukselle, jos yliopisto
ei mitenkään rajaa tilojensa käytön mahdollisuuksia. Messuja, joissa kaupallista
toimintaa on, toki järjestetään mutta silloin kaikille on selvää, mistä on kysymys.
Yliopisto ei voi muutoin olla kaupallinen
temmellyskenttä. Opiskelijat ovat Vartiaisen mukaan joukkona ylipäätään hyvin
tavoiteltu.
Entä pelätäänkö sitä politiikkaa?
Miten suhtaudutaan vaikka siihen,
että omat työntekijät ovat politiikassa
mukana?
”Olisi outoa, jos yliopisto työnantajana hyljeksisi politiikassa mukana olevia
ihmisiä. Mutta akateemiseen tekemiseen eli opetukseen ja tutkimukseen sitä
ei pidä sotkea. On ihmisillä toki sitoumuksensa, olisi epärealistista väittää
muuta, mutta ei niitä pitäisi ainakaan
julistaa”, Vartiainen toteaa.
Uljas 7 | 2. 10. 2012
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Opiskelijan Itä-Suomi -sivusto
aloitti Joensuussa
Yritykset, kaupungin ja opiskelijat yhdistämään pyrkivä Opiskelijan Itä-Suomi
-nettisivusto aloitti toimintansa elokuun
lopussa myös Joensuussa. Toiminnan
takana on Opiskelijan Itä-Suomi ry, joka
on kolmen opiskelijajärjestön eli Savonia
ammattikorkeakoulun Savotan, PohjoisKarjalan ammattikorkeakoulun Pokan ja
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan
ISYY:n yhteinen yhdistys.
Yhdistyksen päätarkoituksena on
kehittää ja ylläpitää yhteisvoimin opiskelijankuopio.fi ja opiskelijanjoensuun.
fi -sivustoja. Ideana on olla yksi tekijä,
jonka kautta opiskelijat, yritykset ja kaupungit voivat löytää toisensa.
Opiskelijan Itä-Suomi ry on syntynyt
sivustojen ympärille. Yhdessä toimiminen on helpompaa, tehokkaampaa
ja halvempaa verrattuna siihen, että
jokaisella opiskelijajärjestöllä olisi oma
vastaava sivustonsa. Sivustojen avulla
omaa opiskelukaupunkia koskevat edut,
työpaikkailmoitukset ja tapahtumakalenterit löytyvät yhdestä paikasta.
”Sivustoilta opiskelijoita koskeva
tieto löytyy keskitetysti ja yhdistyksen
ansiosta yrityksille on saatu ovitarrat,
joiden avulla opiskelijat tietävät parem-

min mistä kaikkialta opiskelijaetuja saa”,
yhdistyksen puheenjohtaja Jari Smolander kertoo.
Yhdisty perustettiin jo keväällä 2010
ja samana vuonna julkaistiin Kuopion
sivusto. Toiminta käynnistyi Joensuussa
kaksi ja puoli vuotta myöhemmin. Siitä
huolimatta Smolanderin mukaan yhdistyksen toiminta on ollut ripeää, ottaen
huomioon sen olemuksen kolmen hyvin
erilaisen yhteisön yhteishankkeena. Loppuvuoden aikana selvitetään Savonlinnan
sivuston perustamista.
Kuopion sivua on päivitetty tähän
mennessä suhteellisen verkkaisesti.
Ajankohtaistiedotteita on ilmestynyt korkeintaan kuukauden välein. Smolander
myöntää, että haasteena on pitää sivustot
aktiivisina. Tähän pyritään rohkaisemalla
opiskelijatapahtumien järjestäjiä ilmoittamaan tapahtumista sivustojen tapahtumakalenterissa ja yrityksiä ilmoittamaan
opiskelijoille sopivista työpaikoista.
Sivustojen markkinointia erityisesti
yritysten suuntaan aiotaan parantamaan
ja saamaan jatkuvammaksi.
Smolanderin mukaan nyt tärkeimpänä
kehitettävänä on kuitenkin yhteistyö yritysten kanssa. Tarkoituksena on pystyä

MAAILMANLOPPU
Teemu Myllärinen vetää Opiskelijan Joensuun toimintaa Pohjois-Karjalassa.

tarjoamaan enemmän kuin pelkästään
lista opiskelijaeduista. Ideaalitilanteessa
sivustot palvelisivat yhtälailla opiskelijoita ja yrityksiä esimerkiksi harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden muodossa.
Kun yhdistys kykenee tarjoamaan jotakin
myös yrityksille, ovat yritykset huomattavasti halukkaampia tukemaan yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys on pyrkinyt heti sivustojen
kehittämisvaiheessa ottamaan opiskelijat
mukaan suunnitteluun. Joensuun sivusto
on kokonaan opiskelijavoimin kehitetty
ulkoasun suunnittelua myöten. Myös
tulevaisuudessa sivustojen ylläpidossa
halutaan käyttää opiskelijavoimia.
Magnus Jyrkkänen, teksti
& Pasi Huttunen, kuva

Syksyn ruuhkat alkavat pikkuhiljaa helpottaa, mutta
ISYYn toimistoilla on kuitenkin vielä iso määrä opiskelijakortteja. Nouda omasi pois!
Tiedottaa:

Toimisto ovat avoinna liikuntailtapäivänä ti 2.10. klo 10-12.
Toimistot ovat syyslomalla 15. - 21.10.2012

Joensuu

1.-6.10. ISYY:n LIHKUviikko (Liikunta/hyvinvointi/kulttuuri)
2.10. Liikuntailtapäivä ja jatkot Bailaamossa, Kerubissa ja Murussa
3.10. Uljaan avustajapalaveri, klo 15.30 ylioopilakunnan kokoushuoneessa
4.10. Opintotukikoris II, järjestää Legio Ostiensis
ja Fides Ostiensis
4.10. Optimin järjestämät Joensuun poikkitieteelliset haalaribileet
4.10. Kuntavaali-iltamat
8.10.- 14.10. ISYY:n Kehyviikko
10.10. Lähde vaihtoon! –päivä klo 10-14 Carelian
aulassa
11.10. Järjestöpäivä ainejärjestöille, sekä ISYYn
jaostoille, kerhoille ja kampusjärjestöille
11.10. Täkyn sala-assassiini-ilta
25.10. Liikuntakerho järjestää uinti + sauna käynnin Joensuun Jääkarhujen avantouintikeskuksella

Kuopio

1.10.-7.10 ISYY:n LIHKUviikko (Liikunta/hyvinvointi/kulttuuri)
2.10. Liikuntailtapäivä ja jatkot Ilonassa
4.10. Uljaan avustajapalaveri klo 15.00 Lukemalla
4.10. Hyvät Kuvat esittää: Carnage
5.-6.10 Sociuksen Sosiopaatti
8.10.- 14.10. ISYY:n Kehyviikko
11.10. Hyvät Kuvat esittää: Kovasikajuttu
13.-17.10. ESN KISAn matka Pietariin
15. – 21.10. ISYY:n toimistot suljettu
18.10. Hyvät Kuvat esittää: Cabin in the woods
17. -23.10. Kuntavaalien ennakkoäänestys Lukemalla
25.10. Hyvät Kuvat esittää: Best exotic marigold
hotel H-M
1.11. Hyvät Kuvat esittää: Poikani Kevin
7.11. Preemion haalarikastajaiset

Savonlinna

2.10. Liikuntailtapäivä klo 12-16
1.10.-7.10. Liikuntaviikko
9.10 PedaryParty
11.10. Mammuttijalkapallo
16.10. PostPedaryParty
18.10. Timppa-risteily
25.10. Kulttuurimatka eli excursio lähikuntiin
30.10.-1.11. 0-toleranssi kiusaamiselle -tapahtuma

14.-18.11.2012 • Joensuu • www.rokumentti.com

ISYYn kehyviikko 8.-14.10.2012 kaikilla kampuksilla. Vielä ehdit talkoolaiseksi! Lisätietoja ISYY:n nettisivulta ja facebookista.
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Yrittäjäksi ilman paperitöitä
Uudenlaisen työelämän maailmassa on mahdollista
useiden palveluiden avulla laskuttaa oma työnsä ja toimia samalla yrittäjämäisesti ilman oikean firman perustamista. Itsenäisten ammatinharjoittajien laskutusta
hoitavan Eezyn perustajajäsen Jouni Valta kertoo, että
jos on jonkun alan ammattilainen, ei se automaattisesti
tarkoita, että olisi taitava myös talousasioissa.
- Jussi Turunen, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva

J

os haluaa tarjota ammatillista
Muita vaihtoehtoja
osaamistaan muille, mutta ei
halua perustaa sitä varten omaa Ukko.fi laskutuspalvelu
Suomen Palkkiopalvelu
yritystä tai toiminimeä, eräs
vaihtoehto välttää paperityöt on käyttää Playroll-palkkiopalvelu
Audiogravity Oy
Eezy-palkkiopalvelua. YhtiömuoKeikkaliksa.com
doltaan osuuskuntana toimiva Eezy
hoitaa itsenäisen ammatinharjoittajan
laskutuksen, arvonlisäveron ja erilaiset
Poliitikkojen pueläke- ja sosiaalimaksut. Veloitus näistä
heista ja pyrkimykpalveluista on 9 % arvonlisäverottomasta laskun hinnasta. Eli töistä kertyy sistä huolimatta on ykeläke eikä ole myöskään kirjanpitovelsinyrittäjän byrokratia
vollinen.
”Poliitikkojen puheista ja pyrkimyk- edelleenkin pitkälti yhtä
sistä huolimatta on yksinyrittäjän byro- raskasta kuin vaikkapa 10
kratia edelleenkin pitkälti yhtä raskasta
henkilöä työllistävän yritkuin vaikkapa 10 henkilöä työllistävän
yrittäjän. Yritys on kyllä helppo perus- täjän.
taa, mutta yrittäjän velvollisuudet ovat
monelle ylivoimaisia. Jos on jonkun alan omaa työtään eikä työn aloittaminen
ammattilainen, niin eihän se automaatvaadi suuria investointeja tai varastoja.
tisesti tarkoita, että olisi taitava myös
Suuruusjärjestyksessä palvelujamme
talousasioissa. Yrittäjäksi ryhtyvä mekäyttävät eniten ehkäpä konsultit ja
nettää edelleen sosiaali- ja työttömyyskouluttajat, it-ala, luovat alat, myyntiturvansa, kuitenkaan harvalla on niin
henkilöt ja edustajat, rakennusala, sekä
hyvä ja varma yritysidea, että toimeenkotipalveluja tarjoavat.”
tulo olisi aina varmalla pohjalla”, sanoo
Akateemisilta aloilta valmistuu palEezyn perustajajäsen Jouni Valta.
jon luovien alojen ihmisiä, joiden osaaYhtenä päämääränä Eezylla on pakmista voi olla hankala muuttaa rahaksi.
koyrittäjyyden poistaminen. Nykyisin
Voivatko he laskuttaa keikkaluonteisen
saatetaan ulkoistaa henkilöitä näentyönsä Eezyn kautta?
näisyrittäjiksi. He jatkavat työntekoa
”Voivat laskuttaa ja luovien alojen tesamalle työnantajalle, mutta oikean
kijöitä onkin rekisteröitynyt palvelumtyösuhteen sijasta aliurakoitsijana. Tälme käyttäjiksi useita satoja. Joukossa on
löin henkilöstä kuitenkin tulee yrittäjä,
kirjoittajia, valokuvaajia, muotoilijoita,
jolloin hän käytännössä menettää sosisarjakuvan tekijöitä, kuvittajia, taikuaaliturvansa. Valta kertoo, että Eezy on
reita, koomikoita, muusikoita ja muita
omaa yritystä turvallisempi vaihtoehto,
esiintyviä taiteilijoita”, Valta luettelee.
sosiaali- ja työttömyysturvan säilyessä.
Eezylle on tullut myönteistä palauKenelle tällainen palvelu sitten sopii
tetta konseptin helppoudesta. Myös
ja mitkä ammattiryhmät käyttävät sitä
palkanmaksun reaaliaikaisuutta ja heneniten?
kilökohtaista neuvontaa kiitellään.
”Kaikille, jotka haluavat myydä

”

Kuopiolainen Valokuvataiteilija Maria Kärkkäinen on käyttänyt Suomen Palkkiopalvelua
kuvatessaan aikakausilehtiin. Maksupalvelua hän kehuu itselleen soveltuvaksi ja nopeaksi.
”En ole toistaiseksi ajatellut oman yrityksen perustamista, joten jätän laskutusasiat mielelläni
muiden hoidettavaksi”, Kärkkäinen sanoo.

UEF aloittaa koulutusviennin Kazakstaniin

Dekaani toivoo kampukselle vilskettä

Itä-Suomen yliopisto aloittaa Kazakstanissa bioenergian ja –teknologian
maisterinkoulutusohjelman syksyllä
2013. Kaksivuotiseen ohjelmaan valitaan
20 opiskelijaa. Sopimukset ovat dekaani

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
dekaani Juha Kinnunen toivoo kampuksille lisää elämää ja kuhinaa.
”Kampusten elävyyden lisääminen ei ole
itsetarkoitus tai arvo sinänsä. Sen kautta
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Timo Jääskeläisen mukaan allekirjoitusta
vaille valmiit. UEF:n edustajat lähtevät
2. lokakuuta Kazakstaniin eurooppa- ja
ulkomaankauppaministeri Alexander
Stubbin retkueessa.

voidaan torjua eristäytymistä ja luodaan
edellytyksiä moniulotteiselle vuorovaikutukselle, josta voi jonain päivänä
kasvaa uusia Nokioita”, hän fiilistelee
johtoryhmän blogissa.
Uljas 7 | 2. 10. 2012
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Kuinka
muhennos
jaetaan?
Uudistaminen ei riitä. Robin Hahnelin mukaan uusliberaali kapitalismi on murrettava, mutta sitä ennen sen mekanismeja on hyödynnettävä kiireisimpien ongelmien ratkaisemiseen. Professori Hahnel on
radikaali taloustieteilijä ja poliittinen aktivisti, joka kävi syyskuussa
luennoimassa Joensuussa.
– Pasi Huttunen, teksti & Joona Sipi, kuva

K

aksi mittaluokaltaan ennen näkemätöntä kriisiä ravistelee maailmaa, mutta amerikkalainen taloustieteen toisinajattelija, poliittinen
taloustieteilijä Robin Hahnel tietää ratkaisun
molempiin.
Hänen tapansa esittää kaksi kärpästä;
talouskriisin ja ympäristökriisin yhdellä
iskulla hoitava malli räjäyttää ennakkoluulot
kattoon. Uusimmassa noin 140 sivuisessa
kirjassaan Of the People, By the People. The
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Case for a Participatory Economy hän perustelee tarpeen osallisuustalouden mallilleen,
esittelee sen varsin tarkasti sekä kertoo,
kuinka siihen voitaisiin päästä. Hahnelin tyyli
selittää asioita amerikkalaisista oppikirjoista
tutulla rautalangasta vääntämisellä saa kaiken
kuulostamaan niin helpolta, että vaikutelma
ihmelääkkeitä kaupittelevasta helppoheikistä
ei ole kaukana. Toisaalta hänen argumentointinsa on mukaansa tempaavaa ja kilpailun
korvaaminen yhteistyöllä kuulostaa aika
hyvältä idealta.
Kun työttömyys huitelee euroalueella
ennätyslukemissa ja perheiden mediaanivarallisuus Yhdysvalloissa romahti takaisin
90-luvun tasolle pyyhkäisten olemattomiin
kaksi vuosikymmentä varallisuuden kasautumista, alkaa talouspoliittinen pelikenttä
avautua vaihtoehtoisille kuvioille. Hahnel
pitää selvänä, että uusliberaali politiikka
vain pahentaa asioita. Esimerkin Hahnel
ammentaa korkeakoulumaailmasta, mutta
sama logiikka on laajennettavissa muuallekin
yhteiskuntaan.
”Verotulojen laskun myötä yliopistojen
Uljas 7 | 2. 10. 2012
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rahoitusta leikataan. Tiedekunnat tulevat
pian sanomaan, että jostain rahaa on pakko saada, joten ne tulevat ehdottamaan
lukukausimaksuja tai niiden korottamista. Silloin opiskelijat joutuvat kamppailemaan tiedekuntia vastaan, vaikka syypäät
ongelmaan ovat aivan muualla. Opiskelijoille kerrotaan, että teidän on maksettava enemmän vähemmästä, koska ei ole
varaa. Se on roskapuhetta”, hän kuvailee.
”Hallitseva elittii itse asiassa pahentaa
tilannetta leikkauksilla ja talouskurilla,
joten tyytymättömien ihmisten määrä
kasvaa koko ajan. Samalla kun eliitin auktoriteetti rakoilee, aukeavat ovet uusille
ajatuksille ja niiden yleisö kasvaa. Nyt
vasemmistolaisten ideoiden täytyy kyetä
kilpailemaan niin oikeistolaisten kuin
yksinkertaisesti typerienkin ideoiden
kanssa”, Hahnel toteaa.
”Ihmisillä on aivan väärä käsitys
talouskurista ja euroalueesta, koska
väärät ihmiset dominoivat keskustelua.
Esimerkiksi Suomessa perussuomalaiset
sanovat, että Kreikkaa ei tulisi auttaa,
koska kreikkalaiset ovat vastuuttomia ja
laiskoja. Suuret puolueet ovat säikähtäneet perussuomalaisia ja vastustavat nyt
sinnikkäästi järkevää europolitiikkaa.
Tarvittaisiin elvytystä ja maille tulisi
mahdollistaa lainojen saaminen järkevillä koroilla. Onko tämä kaikki muka
kreikkalaisten työläisten syytä? Kreikan
oikeistohallitus antoi maan velkaantua,
mutta Espanja ja Portugali olivat ylijäämäisiä ja he ovat nyt samassa tilanteessa.
Perussuomalaisen ajattelumallin mukaan
Espanja ja Portugal olivat vastuullisen
taloudenpidon perikuvia, mutta nillläkin
menee huonosti. Talouskuri johtaa turhaan kärsimykseen ja lopulta euroalueen
hajoamiseen”, hän jatkaa.
Hahnel ilmaisee useaan kertaan
ihailevansa pohjoismaista sosiaalidemokraattista hyvinvointivaltiota, jota nyt
tosin ollaan hyvää vauhtia hajottamassa.
Sosiaalidemokraatit eivät menneet yhteiskunnallisissa uudistuksissa tarpeeksi
pitkälle.
”On absurdi väite, että hyvinvointivaltioon ei enää olisi varaa. Kansantalouden
tuottavuus on vain kasvanut, joten siihen
on nyt varaa paremmin kuin 30 vuotta
sitten. Kyse on vain asioiden laittamisesta tärkeysjärjestykseen. Sosiaalidemokraatit uskoivat, että kapitalismin uudistaminen riittää, mutta on yhä selvempää,
että heidän olisi pitänyt jatkaa antikapitalistista linjaansa”, hän harmittelee.

"Hyvässä sosiaalidemokraattisessa kapitalismissa ja huonossa neoliberaalissa kapitalismissa on suuri ero. Reformit eivät ole täysin kel-

vottomia ja niiden eteen kannattaa taistella", Robin Hahnel toteaa.

”

Lincolnin mukaan
taistelemalla pyrittiin säilyttämään idea siitä, että hallitus on ihmisistä muodostettu, ihmisten
pyörittämä ja ihmisiä varten. Kolmas ei voi toteutua jos kaksi aiempaa ei
toteudu.

Tavoitteena on nykyisen kilpailuhenkisyydelle ja pelolle rakentuvan uusliberaalin kapitalismin mallin murtaminen,
mutta vaihtoehtona ei ole sosialistinen
suunnittelutalous, vaan taas yksi kolmas
tie.
Hahnel käyttää osallisuustaloutta
hahmotellessaan ihastuttavaa muhennosvertausta. Kuvitteellista muhennosta
valmistettaessa siitä saavat nykytilanteessa leijonan osan kasvimaan ja padan
omistajat, jotka talouden keskittyessä

ovat usein vieläpä sama tyyppi. Eikä
se tyyppi edes jaksa syödä niin paljon
muhennosta, vaan syötyään itsensä ähkyyn ja jaettuaan pikkuisen syötävää sen
valmistajille hengenpitimiksi, luultavasti
myy loput kovalla voitolla eteenpäin
muille nälkäisille. Hahnelin mallissa kasvimaa ja pata olisivat yhteisomistuksessa
ja yhdessä keitetty muhennos jaettaisiin
yhdessä sopimalla kullekin henkilökohtaisten tarpeiden sekä valmistamiseen
käytetyn vaivan ja uhrausten mukaan.
Talous rakentuisi työläis- ja kuluttajaneuvostojen ympärille ja asioista päätettäisiin yhdessä.
Tarkoituksena olisi siis laittaa stoppi
sen yhden prosentin vapaamatkustamiselle. Hänen kirjansa nimi Of the People,
By the People, on lainattu Abraham
Lincolnin pitämästä orjuuden lakkauttaneesta puheesta Gettysburgissa USA:n
sisällissodan aikaan.
”Lincolnin mukaan taistelemalla
pyrittiin säilyttämään idea siitä, että
hallitus on ihmisistä muodostettu,

ihmisten pyörittämä ja ihmisiä varten.
Kolmas ei voi toteutua jos kaksi aiempaa
ei toteudu.”
Hahnelin mukaan keino päästä tavoitteeseen on Vihreiden puheistakin tuttu
Green New Deal, vihreä uusjako. Ennen
uuden talousjärjestelmän rakentamista
on hänen mukaansa voitettava runsaasti
osavoittoja, ja otettava vanhasta irti se
ilo, mikä siitä on irti saatavissa.
”Jos päästöjä ei vähennetä 80 prosenttia ennen vuosisadan puoliväliä, laukaisemme todennäköisesti hallitsemattoman, peruuttamattoman ja tuhoisan
ilmastonmullistuksen. Siksi tarvitaan
tähänastisen taloushistorian suurin
teknologinen uudelleenkäynnistys”, hän
toteaa ja jatkaa:
”GND poistaisi ympäristönsuojelun
ja talouskasvun välisen vastakkainasettelun. Kyse on siitä, mitä meidän pitää
tuottaa. Samalla voidaan luoda valtavasti
uusia työpaikkoja ja tuottaa asioita, joita
tarvitsemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.”

Kainalo | libertaarisosialisti

R
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liseen keskusteluun. Myös kreikkalaisen
vasemmistopuolueen Syrizan nousua
alle viiden prosentin kannatuksesta yli
27 prosentin kannatukseen muutamassa
vuodessa hän pitää merkittävänä.
Hahnel määrittelee itsensä libertaarisosialistiksi ja amerikkalaiselle se ei ole
se helpoin tie. Libertaarit yhdistetään
USA:ssa oikeistokonservatiivisuuteen ja
sosialismi on yksinkertaisesti paha, paha
asia. Näiden kirosanojen yhdistelmää
joutuu selittelemään paljon.
”Euroopassa tunnen oloni helpom-

Onko tässä sinun mainospaikkasi
ensi numerossa?
Seuraava lehti ilmestyy 25. Lokakuuta.

Viimeinen hetki vaikuttaa.

.net

Ilmoitukset:
Valto Merta
044 576 84 21
valto.merta@uef.fi
www.uljas.net

Tavoittaa opiskelijan!

Kahden kirosanan mies

obin Hahnelin luento Joensuussa
oli hiukan hämmentävää kuultavaa. Mies, joka tunnetaan kovana
antikapitalistina, keskittyi kaksituntisen
luentonsa ajan kertomaan, miten kapitalismin mekanismeja hyödyntämällä ratkaistaan talouskriisi ja ympäristökriisi.
Myöhemmin haastattelussa hän selittää
asiaa niin, että täydellinen järjestelmän
muutos vaatii ensin paljon pienempiä
osavoittoja, kuten Occupy-liikkeen saavutus nostaa taloudellisen oikeudenmukaisuuden teema takaisin yhteiskunnal-

Kuntavaaliehdokas!

maksi tätä selittäessäni”, hän naurahtaa.
Alkuun Hahnel ei ollut edes kiinnostunut taloudesta. Yhteiskunnallisen
aktiivisuutensa hän kertoo heränneen
Vietnamin sodan myötä. Silloin hän oli
kiinnostunut lähinnä ulkopolitiikasta ja kertoo pitäneensä Yhdysvaltoja
jonkinlaisena John Steinbeckin Hiiriä
ja ihmisiä –romaanin Lennienä: hyvää
tarkoittavana, mutta ymmärtämättömyyttään tuhoa aiheuttavana jättiläisenä.
Hän kertoo tajunneensa pian, että USA
on enemmänkin koulukiusaaja, joka etui-

lee, tönii ja pahoinpitelee pienempiään
suuren kokonsa turvin.
”Huomasin, että osasyy Vietnamin
sotaan oli se, että se palveli suuryhtiöiden intressejä. Se johti minut kysymään,
miksi oikein tarvitsemme näitä suuryhtiöitä, jotka kannustavat imperialistiseen
politiikkaan. Koko talouden rakenne ja
sotilaallisteollinen kompleksi ovat iso
osa ongelmaa. Tulin siihen tulokseen,
että emme tarvitse niitä, ja että tarvitaan vakavasti otettava vaihtoehtoinen
talousmalli.”

Tiedottaa
Avustajapalaverit:
JOENSUU 3.10. klo 15.30 Ylioppilaskunta, Haltia
KUOPIO 4.10. klo 15.00 Lukemalla
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Musiikki

Kulttuuri

Neufvoinista Neøviksi ja Fullsteamille

Matkalla maailmanmestaruusfinaaliin
Tanssilla kilpaileminen on miellyttävä hyppy tuntemattomaan,
sillä se vaatii improvisaatiotaitoa ja selventää hyvin oman tason.
Reissu hieman jännittää Henri Huovista, mutta loppujen lopuksi
finaalimatkalla ei voi kuin voittaa. - Jussi Turunen, teksti
Joensuulainen 25-vuotias breaktanssija Henri ”Hoo Hoo” Huovinen lähtee edustamaan
Suomea ja Skandinaviaa maailman parhaimpien
tanssijoiden joukkoon B-Boy Championships
World Finals -kisoihin. Kisat ovat Lontoossa
lokakuun puolivälissä. Huovinen voitti finaalipaikan elokuun lopulla Helsingissä järjestetyissä
Skandinavian karsinnoissa.
”Lähden reissuun hyvällä mielellä, sillä
matkoilla tapaa paljon tuttuja ja saa intoa tanssimiseen. Hieman jännittää, mutta tuollaisella
reissulla ei voi kuin voittaa loppujen lopuksi”,
Huovinen sanoo.
Hän opiskelee Itä-Suomen yliopistossa kasvatustiedettä pääaineenaan ohjaus. Tällä hetkellä
hän asustelee Helsingissä ja tekee harjoittelua,
kandin työtä ja työskentelee 09 Helsinki Human
Rights:lla ohjaamalla breikkiä.
Nuori mies alkoi breikata vuonna 2000, innostus sai alkunsa musiikkivideoiden ja hiphop-kulttuuriin liittyvien elokuvien myötä. Kilpailu astui
kuvaan vuonna 2004 Rovaniemellä järjestetyissä
Suomen mestaruuskilpailuissa.
”Breikin, ja muidenkin katutanssien, kilpailuformaatit ovat melko vaihtelevia. Yleisesti

”

Tanssilla
kilpaileminen on miellyttävä
hyppy tuntemattomaan, sillä se vaatii improvisaatiotaitoa ja selventää
hyvin oman tason.

Henri Huovinen taipuu breakia tanssiessaan monenlaiseen asentoon, sillä
hyvältä katutanssijalta edellytetään omapäisyyttä.

Vintage Kuopion nostalgiaa

Kuopiolainen laulaja-lauluntekijä Dave
Forestfield on tehnyt musiikkia päätyökseen 90-luvulta asti. Varhaisesta rock
’n’ rollista, countrysta ja afro-amerikkalaisesta -musiikista vaikutteensa ottava
taiteilija julkaisi heinäkuussa neljännen
albuminsa Hollow Soul Pilfink Recordsin
kautta. Levyllä ei ole yhtenäistä teemaa,
mutta kappaleita yhdistää kertoja, jonka
jotkin elämän osa-alueet ovat syystä taikka toisesta vaurioituneet.
”Edelliselle levylle halusin kirjoittaa
tekstejä, jotka ovat yhteiskunnallisessa
valossa nähtävissä ja joista kuulija voi
käräyttää itsensä mahdollisista nurkkakuntaisista ajatuksista. Tällä levyllä ei
ollut sellaista johtoajatusta.”
Forestfield kertoo lauluntekemisen
olevan pitkälti sanoituslähtöistä. Hän
pyrkii kertomaan tarinoita itselleen
mielenkiintoisella tavalla, kertoohan hän
musiikin teon ylipäätään olevan itsekeskeistä itsensä miellyttämistä. Sävelet
syntyvät joko yhtä aikaa sanojen kanssa
tai jälkikäteen.
”Jossain vaiheessa saatan räpeltää
itselleni livenä sen mitä päässäni soi.
Tavallaan sävelmä on valmis jo ennen kun
otan soittimen käteen.”
Vaikka Forestfield ei 2000-luvun

”Onneksi meillä vielä kauniita rakennuksia riittää”,
huokaa Ismo Koistinen, joka on tehnyt kulttuurityötä
kootessaan kuvia menneiden aikojen Kuopiosta sosiaaliseen mediaan. - Tuomas
Hirvonen, teksti
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musiikkia juuri seuraa laskelmoivasta ja
täyteen ahdatusta tuotannosta johtuen,
löytää hän nykyajasta myös hyvää.
”Kun radiot ja televisio eivät enää
dominoi sitä mistä musiikkia kuulee,
hyvä puoli on, ettei manstreamia enää
todellisuudessa ole olemassa. Streameja
on vaikka kuinka paljon ja joistain saattaa
löytää jotain mistä tykkään.”
Lassi Ylönen, teksti &
Pekka Mäkinen, kuva

Lyhärit elokuvateattereihin?

Neuvosen veljekset Samuli (vas.) ja Anssi.

Viikolla 40 saa voida hyvin

Dave ei tyrmää nykyaikaa

kesällä.

meidän mielestämme parhaalta
vaihtoehdolta”, säveltäjä-laulaja
Anssi Neuvonen kertoo.
Levyä hiottiin hartaasti
Helsingissä ja Kuopiossa Rubikin Artturi Tairan toimiessa
tuottajana ja Sampsa Väätäisen
äänittäjänä. Kaksikko on ollut
mukana työstämässä myös
yhtyeen kahta loppuun myytyä
ep:tä, Robokopia (2009) ja Fake
musketia (2010). Tulevaisuuden
suunnitelmista Neøv on vielä
vaitonainen.
”Hetki kerrallaan mennään.
Verhoa raotetaan lisää, kun on
sen aika. Tänään mennään tekemään uutta musiikkia treenikselle ja illalla ehkä vähä istutaan
iltaa.”

Hyvä elo

ajatellen tanssilla kilpaileminen on miellyttävä
hyppy tuntemattomaan, sillä se vaatii improvisaatiotaitoa ja selventää hyvin oman tason.”
Huovisen mielestä hyvältä katutanssijalta
edellytetään omapäisyyttä ja halua tehdä asiat niin
kuin itse tahtoo.
”Musiikkiin eläytyminen ja musiikin monipuolinen käyttö on itselleni paras motivaation ja
inspiraation lähde. Isoimpana edellytyksenä kuitenkin on kiinnostus tanssiin, musiikkiin ja niiden
taustalla olevaan kulttuuriin”, Huovinen tuumii.

Dave Forrestfield julkaisi neljännen levynsä

Kuopiolaisyhtye Neøv on
solminut levytyssopimuksen
Fullsteam Recordsin kanssa.
Aiemmin Neufvoinina tunnetun
poppoon ensisingle Windvane
on nyt kuultavissa yhtyeen
Facebook-sivuilla ja Orange
Morning -niminen albumi
ilmestyy loppuvuodesta. Bändin
mukaan useat tahot ulkomaita
myöten olivat kiinnostuneita
levyn julkaisemisesta. Lopulta
Fullsteam tuntui luontevimmalta vaihtoehdolta.
”Se on sillä tavalla luonteva
siirtymä, että meillä on New
Music Communityn kautta
aika paljon kokemusta yhteistyöstä heidänkin kanssaan. He
tykkäsivät musiikista ja se tuntui

Ismo Koistisen vuosi sitten harrastuspohjalta perustama Facebook-sivusto
Vintage Kuopio on vienyt jo liki 4 000
tykkääjää tunnelmalliselle matkalle
historialliseen Kuopioon.
”Kaikki lähti liikkeelle omille kavereilleni perustamasta Kaapunnin tytöt
ja pojat -ryhmästä, jonne lisäilin joitain
vanhoja kuviani. Sivusto keräsi suosiota
ja pian tuli tarve perustaa kaikille avoin
Vintage Kuopio menetettyä Kuopiota
kunnioittamaan”.
Koistisen mukaan suurin osa materiaalista on Kuopion Kulttuurihistorialliselta museolta, jolta on saatu lupa
kuvien esillepanoon. Myös ulkopuoliset
käyttäjät voivat ottaa osaa kultturitekoon lisäämällä omia kuvia sivustolle.

Mikä kadunkulma? Kuva on Kuopion
kulttuurihistoriallisen museon arkistoista

Kuvat sijottuvat ajallisesti 1800-luvun
lopulta 1980-luvulle, eikä sitä uudempia
ole tarkoitus lisätä. Lisää kuvia toivottaisiin erityisesti 50-70 -luvuilta, sillä moni
haluaa muistella oman menneisyytensä
Kuopiota.
Ismo Koistinen haluaa haastaa kuvien katselijat pohtimaan kuvien tarinaa
jättämällä esimerkiksi kuvatekstit pois.
Näin syntyy keskustelua, mikä elävöittää
entisestään kuvien tarjoamaa historiallista maisemaa.

Kampuksilla vietetään LIHKU-viikkoa, eli liikuntaan, hyvinvointiin
ja kulttuuriin keskittyvää viikkoa
lokakuun ensimmäisellä viikolla.
Viikon aikana on luvassa kulttuuripyöräilyä, liikuntailtapäivä
bileineen, sarjakuvaklubia, luentotaidetta ja esimerkiksi kohtuuhintaista hierontaa. Luentotaiteen
keräysloota tosin näytti tyhjältä
vielä 27. syyskuuta, joten toivoa
sopii, että viime hetken innokkaat
ovat täyttäneet sen.
Liikuntailtapäivä 2.10 lienee
viikon kovin rypistys. Kuopiossa

kisallaan esimerkiksi leikkimieliset
miniolympialaiset, joihin osallistuakseen ei tarvitse olla atleetti.
Esimerkiksi ihmiskimblen kokeilemista ei kannata missata.
”Opiskelu on muutakin kuin
lukemista ja omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen on jokaisen opiskelija omalla vastuulla. Annamme erilaisia mahdollisuuksia saada uusia
kokemuksia ja elämyksiä. Lisäksi
annamme vinkkejä kuinka omaa
hyvinvointia voi edistää kampuksilla ja kampuskaupungeissa”, ISYY:n
järjestö- ja liikuntasihteeri Sirpa

Syystalkoot kampusviljelmillä
Risto toteaa.
Ylioppilaskunnan tiedotusta
seuraamalla löytänee kukin itselleen sopivan tavan tehdä muutakin
kuin torkkua massaluennolla.
Pasi Huttunen, teksti & kuva

Mongolialainen kurkkulaulaja Gangzi
esiintyy ja opettaa
joka vuosi. Suomeen Ganzin tuo
aasialaiseen musiikkin keskittynyt
Club Niubi.
Kurssi on toimintapainotteinen
ja se on tarkoitettu kaikille asiasta
kiinnostuneille. Kahden tunnin
kurssi järjestetään Sotkulla ja se
maksaa opiskelijoilta 15 euroa ja
muilta 20. Ilmoittautumiset osoitteeseen: emmavilina@gmail.com
10. lokakuuta mennessä.
Omassa musiikissaan Gangzi
yhdistelee kurkkulauluun ennakkoluulottomasti muun muassa
rockia, grungea ja kiinalaista
kansanmusiikkia. Musiikkityyli on
nimetty mongolialaiseksi grungeksi. Illan aikana Humu-klubilla
esiintyy myös Kuopion oma blueskörtti Faarao Pirttikangas, joka
aloittaa soiton kello 21.
Myöhemmin syksyllä 9. marraskuuta Humu-klubilla Sampossa
nähdään ja kuullaan toista levyään
työstävä Helmilevyjen artisti

Kotimaiset lyhytelokuvat tekevät paluun elokuvateattereihin, ainakin Pirkanmaalla. Alkukuva on Future Shorts
Finlandin ja DocLounge Finlandin maaliskuussa alkanut
hanke, jonka tarkoituksena on tuoda kotimaiset lyhytelokuvat ja tekijät laajan yleisön tietoisuuteen. Alkukuva
tarkoittaa illan varsinaisen elokuvan edellä näytettävää,
samaan teemaan sopivaa lyhytelokuvaa. Tällä hetkellä
hankkeen teatterilevitys ulottuu vain Pirkanmaalle.
Ei lyhytelokuvien teatteriesitykset kuitenkaan aivan
tuntematon ilmiö ole. Vaikka Finnkinon teattereissa
näytetään lyhytelokuvia satunnaisesti, pääelokuvia
edeltäviä lyhytkuvia ei suosita, sillä mainokset ja trailerit
tuovat katsojille jo odottelua, eikä tätä korkeintaan 15
minuutin aikaa haluta enää pidentää. Finnkinon ohjelmistopäällikkö Toni Lähteisen mukaan suhtautuminen
lyhytelokuviin on kuitenkin positiivinen: ” Tarkoitus ja
pyrkimys on juurruttaa lyhytelokuville pysyvä asema
elokuvateattereissa. ”
Kuopion Kuvakukossa on esitetty lyhytelokuvia
täyspitkien elokuvien edellä vain harvoin, mutta yhtenäisenä pakettina useamminkin. Kuvakukon elokuvateatterinhoitaja Paul Staufenbiel kuitenkin toivottaa
Alkukuva-tyylisen konseptin heillekin tervetulleeksi.
”Ele on hieno myös suomalaisten tulevien ohjaajien
kannalta”, Staufenbiel huomauttaa.
Joensuussa toimivalla Savon Kinot Oy:lla ei puolestaan ole tällä hetkellä suunnitelmissa esittää lyhytelokuvia.
Anni Ylönen

Musiikki

Mongolialainen kurkkulaulaja
Gangzi esiintyy lauantaina 13.
lokakuuta Humu-klubilla Sampossa. Aiemmin päivällä Humu-opisto
järjestää myös Gangzin vetämän
kurkkulaulukurssin Sotkulla.
Kurkkulaulu on Keski-Aasiassa
syntynyt erityinen laulutekniikka,
jossa laulaja tuottaa perusäänen
lisäksi samanaikaisesti ylä-ääneksiä. Höömei, yksi kurkkulaulun
lajeista, julistettiin vuonna 2009
Unescon aineettomaksi kulttuuriperinnöksi Kiinassa.
Suomessa kiertueella oleva
Gangzi on koulutettu oopperalaulaja, joka aikansa Pekingissä asuttuaan, muutti takaisin
kotiseudulleen Sisä-Mongoliaan.
Siellä klassinen laulaja haltioitui
kurkkulaulusta ja vetäytyi harjoittelemaan lajia aroille paikallisten
paimentolaisten kanssa. Nykyisin Ganzi palaa paimentolaisten
pariin muutamaksi kuukaudeksi

Poimintoja

Joensuun kampusviljelmät ovat lähteneet
kampusviljelijöiden mukaan hyvin
kasvuun. Alkukesästä Agoran viereen
istutettiin luumupuita
ja hernepenkki ja Puutarhurin talon pihalle
omenapuita, marjapen- Kampusvoljelijät pelastivat kaksi Ilosaarirockin aikaan irti revittyä puuta.
saita, vihanneksia ja yrttejä. Yrttitarha ja kasvimaa ovat tuottaneet satoa pitkin syksyä.
Tiistaina 9. lokakuuta kello 14 alkaen järjestetään Puutarhurin
talolla kampuksen syystalkoot.
”Mutta kuinka hedelmäpuut selviytyvät ensimmäisestä
opiskelijatalvestaan? Siihen voivat vaikuttaa kaikki innokkaat
viher- ja poropeukalot. Talkoissa hedelmäpuut suojataan verkoilla, porkkanat nostetaan ja tyhjät penkit katetaan”, kertoo
kampusviljelmien perustajiin kuuluva Annukka Aho.
”Lisäksi ensi vuotta varten ideoidaan jatkoa mukavasti
alkaneelle viljelytoiminnalle. Talkoissa on tarjolla yrttiteetä ja
porkkanoita.”
Puutarhurin talossa toimivan Kirjokannen yrittäjä ja entinen opiskelija-aktiivi Jussi Virratvuori hehkuttaa innostuneena, kuinka mahtava juttu tällainen kampusviljely on.
”Talkoopäivänä meillä on Kirjokannessa avoimet ovet ja
ehkä jotain tarjottavaakin”, hän toteaa.
Puutarhat ovat lähellä Virratvuoren sydäntä myös sikäli,
että hän toimii puuhamiehenä Joensuun kasvitieteellisen
puutarhan Botanian pelastusoperaatiossa.
Tähti Oksanen ja Pasi Huttunen, teksti & Pasi Huttunen, kuva

Muuan mies sekä J!Kumpulainen
Veijareineen. Humu-opisto puolestaan järjestää syksyn edetessä
myös Buto-kurssin. Lisätietoa
Humu-klubista ja -opistosta Facebookissa.
Jarkko Kumpulainen, teksti &
Jussi Rastas, kuva

Doc Loungessa musadokkari

Joensuun Doc Lounge tulee taas Kerubissa 11. lokakuuta
alkaen kello 20. Tällä kertaa tarjolla on musiikkidokkari
Searching for Sugarman. Tuntemattomuuteen vaipuneesta amerikkalaisesta folk-artistista tulikin megahitti
Etelä-Afrikassa. Elokuva seuraa Rodriguezin maineen
palautusta salapoliisitarinan lailla.
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”

Järviä pidetään helposti itsestäänselvyytenä. Miten hauras asia sekin lopulta on

Me olemme
ekoseksuaaleja
”Vietä aikaa hänen kanssaan. Kysy häneltä, mitä hän haluaa, tarvitsee, ja
mistä hän pitää sekä yritä antaa se hänelle. Kierrätä energiaa hänen kanssaan. Nuole, haista ja maista häntä. Halaa hänen puitaan.” Siinä osa 25 tavasta rakastella maata. Mikä uusin seksihullutus se on? Homot ja transseksuaalit ovat jo sulautuneet käsitteinä arkipuheeseen, mutta mikä ihme on
ekoseksuaali? - Reeta Kankaapää, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva

K

uopiossa järjestettiin ANTI
nykytaiteen
festivaali 25.-30.
syyskuuta ja
sinne saapui
taiteilijoita ja
luennoitsijoita
Amerikoita
myöten. Festivaali huipentui päätöspäivänä, kun entinen prostituoitu ja pornotähti, nykyinen taiteilija ja seksologi
Annie Sprinkle sekä taiteilija ja Kalifornian yliopiston professori Elisabeth
Stephens sanoivat ”tahdon” Kallavedelle
laivalla satapäisen yleisön edessä. Festivaalin aiheena oli luonto, seksuaalisuus
ja taide, ja Sprinkle yhdessä puolisonsa
Stephensin kanssa saapuivat Yhdysvalloista Suomeen julistamaan seksiekologian sanomaa.
”Ekoseksuaalisuus on ollut Yhdysvalloissa tähän asti lähinnä niin kutsuttua
vihreää seksiä – ihmiset kiinnittävät
seksissään huomiota sen ekologisuuteen
esimerkiksi hankkiessaan seksivälineitä.
Me olemme kuitenkin vieneet käsitteen
pidemmälle, ja käytämmekin sitä kuvaamaan seksuaalista identiteettiä. Elämme seksuaalisuutta sekä metaforisesti
että käytännössä; ollessamme järvellä
tunnemme harrastavamme seksiä järven
kanssa”, Stephens kertoo.
Suomessakin tunnetaan luontoaktivistit

ja puunhalaajat. Tosin niihin monesti
liittyy ikäviä konnotaatioita, erityisesti
puunhalaajilta menee helposti uskottavuus katukuvassa. Kasveja hyväileviä
ihmisiä pidetään lähinnä, no, psyykkisesti
herkkinä.
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Stephens mainitsee puunhalaajia
löytyvän myös Yhdysvalloista.
”Me järjestämme intensiivisiä puunhalaustyöpajoja, joissa tavoittelemme
seksuaalista yhteyttä puun kanssa.
Kysymme myös puulta pitääkö hän siitä.”
”Vastentahtoinen yhtyminen puun kanssa on raiskaus. Se voi olla väkivaltaa”,
Sprinkle täydentää.
Pelkkä ekoseksuaalisuus oli kuitenkin
vielä hyvin subjektiivinen juttu. Teoreettisemmaksi ja syvemmäksi se muuttui,
kun tämä seksiä pursuava pariskunta

”

Me järjestämme intensiivisiä
puunhalaustyöpajoja, joissa tavoittelemme
seksuaalista yhteyttä
puun kanssa.

kehitti kokonaan uuden suuntauksen
’seksiekologia’. Siinä taide kohtaa teorian, joka muunnetaan käytäntöön, ja siitä
aktivismiin. Yksi tärkeimmistä ajatuksista on ymmärtää maapallo ihmisen rakastajana äiti maa -ajatuksen sijaan. Äidin
ajatellaan antavan kaikkensa lastensa
vuoksi, yksipuolisesti, mutta rakastajalleen ihmisen tulee olla vastavuoroinen.
”Meidän tulee antaa rakkautta ja
huolenpitoa maalle siinä missä sitä
siltä saammekin”, Sprinkle muistuttaa
lempeästi.
Seksiekologian saralla Stephens ja

Sprinkle ovat toteuttaneet monia eri
projekteja, muun muassa yrittäneet

suojella Appalakkien vuoristoja niiden
tuhoamiselta. Stephens on kotoisin
Länsi-Virginian osavaltiosta, jossa on
tehostettu hiilen louhintaa räjäyttämällä
vuorten huippuja.
”Huippujen räjäyttäminen on äärimmäisen vaarallista alueen asukkaille, sillä
se tuhoaa esimerkiksi suuren osan puroista. Hiili toimii erinomaisensa vedenpuhdistajana. Tehdäkseen kansainvälistä
voittoa hiilikaupalla asetetaan erityisesti
köyhät ihmiset hengenvaaraan kun heiltä
viedään puhdas vesi”, Stephens toteaa
vihaisena. Pari taisteli aktiivisesti alueen
asukkaiden kanssa yrittäessään estää
luonnon turmelemisen, ja he kuvasivat
aiheesta dokumentin ”Goodbye Gauley
Mountain: An Ecosexual Love Story”.
Luontoseksuaaliset naiset ovat
tosissaan alan avaamisessa, sillä he ovat
kirjoittaneet muun muassa seksiekologisen manifestin ja aikakausjulkaisun, The Journal of Ecosex Research,
jotka molemmat löytyvät suuntauksen
nettisivulta. He ovat myös kehittäneet
alalle omia asiaankuuluvia termejä,
kuten ’ekofiili’, ’e-piste’, ’ekofellaatio’ ja
’ekogasmi’. Sprinkle ja Stephens haluavat
tehdä ekologisuudesta seksikkäämpää,
monipuolisempaa ja iloisempaa.
”Erotiikan lisääminen lisää myös rakkautta ja sitä kautta huolenpitoa maata
kohtaan.”
Miten paljon voikaan kahteen ihmiseen
mahtua seksiä? Heidän olemuksestaan
huokuu seksuaalisuus, heidän lähellään
tulee kuuma. Sprinklen historia seksin
ammattilaisena sekä heidän nykyään
yhteinen seksinsä luonnon kanssa saavat
läsnäolijat helposti kiihottumaan. Se ih-

metyttääkin, miten heillä riittää energiaa.
Eikö milloinkaan särje päätä?
Ainakaan Stephensillä ei pää kipuile.
”Seksuaalisuudella ei ole rajoja. Toki
se muuttuu iän myötä – viisikymppiseksi
asti halusin vain naida, mutta sen jälkeen
seksistä on tullut minulle henkisempää,
energian vaihtoa. Sitä ekoseksuaalisuuskin on. Kun sen ymmärtää, pöytääkin voi
rakastella pelkästään koskettamalla sitä.”
Sprinklen mielikuvitus aktivoituu
leikkiin.
”Luonnon kanssa rakastelu on yhtä
paljon fantasiointia kuin fyysistä kosketusta. Samoin kuin mietin, miltä tuntuisi
suudella jotakin ihmistä, voin ajatella,
miltä tuntuisi istua tuon sienen päälle?”
”Tai miltä tuntuisi olla sieni, jonka
päälle istutaan”, Stephens remahtaa
nauruun.
Seksiekologia on yhtä aikaa hulvaton
ja kuolemanvakava aihe. Pariskunta
tiedostaa luonnon tämänhetkisen tilan,
miten varoja käytetään ylimalkaisesti ja
ympäristöä saastutetaan mielinmäärin.
He uskovat että performanssitaide on
voimakas keino vaikuttaa ihmisiin, ja häät
ovat varsin toimiva performanssi. Siksi
alkaakin tuntua siltä, että aluksi älyttömältä sekoilulta ja yltiöpäiseltä huomiontavoittelulta kuulostava hääseremonia
järven kanssa onkin kaunis ja herkkä tapa
muistuttaa ihmisiä ympäristöstään.
”Järviä pidetään helposti itsestäänselvyytenä. Miten hauras asia sekin lopulta
on”, Stephens herkistyy. Parin mainoskortissa lukee ajatus ekorakkaudesta
tiivistettynä.
”Myötä- ja vastoinkäymisissä lupaamme rakastaa sinua, kunnes kuolema tuo
meidät yhteen ikuisiksi ajoiksi.”
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Suomen ensimmäistä supersankaripainijaa tapaamassa

Huuda mun
paha olo pois
Black Peider ruoskii häpeän tunteita ulos itsestään ja yleisöstään.
Sarjakuvataiteilijan alter ego on purkautumiskanava hänelle itselleen ja meille kaikille. - Rikka-Liisa Kajanus, teksti & kuva

M

iksi miehinen ölinä ja
tavaroiden hajottaminen
ovat niin olennainen osa
ihmisten tapoja kohdata
toisiaan? Uhkaavaa uhoamista saa kokea kaduilla,
kodeissa ja sivistyslaitoksissa, mutta turvallisempi
tapa purkaa sitä tapahtuu erityisesti rokkikeikoilla.
Tämän epäsosiaalisen sosiaalisuuden tuumailu on
johtanut minut Iisalmeen Black Peiderin, eli sarjakuvataiteilija Petteri Tikkasen keittiön pöydän ääreen.
Peider hyppelee poppamiehen tavoin musiikin, sarjakuvataiteen ja uhon maailmassa. Liken tänä syksynä julkaisema hänen 13 vuotta kestänyttä uraansa käsittelevä
dokumenttiteos URA on hätkähdyttävä kokemus.
Black Peideristä ei koskaan pitänyt tulla sarjakuvahahmoa.
”Olen aina tähdännyt jollain omituisella tavalla
siihen, että pääsen mukaan musakuvioihin. Uran alussa
saatoin miettiä mahdollisuutta saada tätä kautta materiaalia sarjakuvaan. Kertoa mitä musiikin tekeminen ja
esiintyminen on”, Black Peider pohtii.
Kirjan sivuilta Black Peiderin liittolaiset, ihailijat ja
tutut muusikotkin painuvat lukijan alitajuntaan. Kunnioitusta herättävä määrä luovuutta ja energiaa mahtuu
näihin kavereihin. Kirja on taidekirja, jonka avulla lukija
pystyy halutessaan jäljittämään Black Peiderin kehitystarinan.
”Tutustuin Sceltrixiin. Siinä tyypissä on energiaa.
Näimme paljon keikkoja yhdessä Lahden paikallisessa.
Bändit soittivat hyvin, mutta tunnelma ei välittynyt
yleisölle. Me vannoimme valan: kaikki annetaan jos
päästään esiintymään Torven lavalle. Siitä se lähti”,
Peider summaa.

URA on myös välitilinpäätös. Tapahtumat ovat tuoreessa muistissa ja kaverit tavoitettavissa. Ystävysten
hämärä no.5 soitti yhteensä 21 keikkaa. Tiedot muista
Black Peiderin bändeistä lukija voi tarkistaa kirjasta.
Lukijalle ei tule yllätyksenä, että Black Peider on
kasvanut supersankarisarjakuvien parissa. Hän vain ei
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itse ole kiiltävä, lihaksikas maskuliinisuuden ikoni, vaan
esiintyy ihmisille äärimmäisenä, hiukan pullukkana
sankaripainijana.
”Olen joutunut itseruoskinnalla ajamaan ulos sen
häpeän mitä isokokoiseen lihavanpuoleiseen ukkoon
voi liittyä. Olen ollut epävarma muiden ihmisten suhtautumisesta minuun. Sitten kun sen joutuu kohtaamaan uudestaan ja uudestaan täysin ventovieraiden
ihmisten edessä... sillä olen saanut kasvatettua itseäni
miehenä.”
Muistan lukeneeni Black Peiderin ensimmäisen omakustanteen ja järkyttyneeni hieman sisällön rivoudesta.
Jos kirjallinen työ oli ensin äkäisempää, niin nyt siitä on
tullut kiltimpää.
”Minulla ei ollut tämän kirjan kohdalla tarvetta provosoida ketään. Halusin vain kertoa oman tarinan. Mitä
on tullut tehtyä”, Black Peider sanoo suvaitsevasti.
Painia harrastettiin antiikin Kreikassa sotilaskunnon

parantamiseksi. Black Peider puolestaan painii tasapäistävää keskitietä vastaan. Itsensä tuominen ihmisten
eteen vaatii voimia.
”Ei minua harmita jos musaa haukutaan. En pidä siitä, että minua pyydetään olemaan hiljaa”, Peider sanoo
tulisesti.
Olen nähnyt Black Peiderin taistelevan henkisesti
myös yleisön kanssa. Ensin hämmentää, sitten nolottaa. Yleisö on turvassa, sillä Black Peider on isäntä joka
laittaa näkymättömän rengin ojennukseen. Ihmiset
tuntuvat miettivän mikä on sallittua.
”Kyllä se vieläkin nappaa kun kuulee miten helpolla
keskitien kappale eksyy ihmisten sydämiin. Tämäkö riittää? TÄMÄKÖ RIITTÄÄ?! Ainakin olen halunnut tuoda
sille vaihtoehdon”, Peider täräyttää.
Black Peiderin ura on siis yhdistelmä kuvitelmaa ja
todellisuutta.
Alkaa hahmottua, että tämän hyvin sydämellisen ja
herkän sankarin ei enää tarvitsisi huutaa. Hän tekee sen
meidän takiamme. Hän ottaa yleisön ujouden, patoumat sisälleen ja karjaisee ne takaisin.
Black Peiderillä on kappaleita joiden kesto minuu-

Black Peider
Ura: 1999Koulutus: itseoppinut esiintyjä
Asuu: Iisalmi/Never Never Garageland
Perhe: Vaimo & lapsi
Harrastukset: Tuhoaminen, luominen
Motto: Taide on aseenne! Taistelkaa!
Mikä sytyttää luovuutesi?
Odottamattomuus. Kun minut pystyy vielä yllättämään.
Uskallus rikkoa genrerajoja.
Mikä sammuttaa intosi?
Kun olen luomisen vimmassa paperilla tai esiintyjänä eikä
se tavoita yleisöä niin se harmittaa.
Mitä ääntä rakastat?
Voimasointu.
Mitä ääntä inhoat?
Sitä, että ääni häviää.
Mitä uraa haluaisit kokeilla jos et omaasi:
Suomen vahvin mies.

teissa tai sointujenkaan määrä ei nouse kahta ylemmäksi. Tuotanto on tietoista riskien ottamista.
”Kyllä minä olen antanut tilaa vapaalle assosioinnille. Totta kai välillä tulee huteja, mutta yli 50 % keikoista
on ollut mielenkiintoisia. Koen, että olen esiintyjä joka
saapuu ihmisten eteen ja tarjoaa näkökulman siihen
mitä luovuus on. Kato mua! Katsokaa mua!”, Peider
kertoo intomielisesti.
Näin muutama päivä sitten myös Knuclebonehead
dokumentin, joka esittää yhden bändin kollektiivisen
kokemuksen tästä uhon ja tuhoamisen vimmasta. Elokuvassa psykologi sanoo, että olette kaikki epäpyhässä
liitossa: esiintyjät, yleisö ja keikkapromoottori. Ihminen
luulee, että on voimakasta uhota ja hajottaa, vaikka
huutaa paljauttaan ja turvattomuuttaan. Huutaminen
on parannuskeino.

Kirjallisuus

Ääni
käskee
pääni
sisällä

Suomalainen nykyrunous tunnetaan kokeilunhalusta ja uudistusvoimasta,
mutta proosan puolella koivuhalot pilkotaan ja pinotaan yhä enemmän tai
vähemmän tuttuun tapaan. Nyt kaavoja rikkoo railakkaasti Jaakko Yli-Juonikas uudella Neuromaanillaan, joka vaatii lukijaa pelaamaan pelkäämisen
sijaan. - Niko Salovaara, teksti & Lassi Ylönen ja Jarkko Kumpulainen, kuvitus

6

50 sivua suomalaista kokeellista proosaa isolta kustantamolta
saattaa kuulostaa utopistiselta,
mutta niin vain Jaakko Yli-Juonikkaan kirjoittama ja Otavan
julkaisema Neuromaani saapui
syyskuussa kauppojen hyllyille.
Aiemmin novellikokoelman ja
kaksi pienoisromaania kynäillyt
Yli-Juonikas tunnetaan entuudestaan hauskojen
ja eriskummallisten henkilöhahmojen kielellisesti
omalaatuisena kuvaajana. Samaa vinksahtanutta
linjaa hän jatkaa nyt uudessa teoksessaan huomattavasti suuremmassa mittakaavassa.
”Ei tätä tietystikään 12 vuotta täysipäiväisesti
puurrettu, mutta materiaalinkeruun aloitin jo
vuonna 2000 ja ensimmäisen käsikirjoituksen sain
valmiiksi viitisen vuotta myöhemmin. Aluksi kirjoittaminen oli nopeaa suoltamista, mutta varsinainen hiomisvaihe kesti pitkään”, Yli-Juonikas kertoo.
Projektin lopputuloksena syntyi neurologinen romaani, jonka yhtenä lähtökohtana toimii
2000-luvun vaihteessa lehdistössä käsitelty aivotutkimuksen professorien Urpo K. Rinteen ja Paavo
Riekkisen kavallustapaus. Teoksen minäkertoja ei
kuitenkaan ole kumpikaan näistä saati edes ihminen, vaan kuuloharha, joka puhuu kehyskertomuksessa esitellyn mielentilatutkimukseen passitetun
Silvo Näre -nimisen vangin pään sisällä.
Romaanin tapahtumien ja kerronnan sijoittuessa henkilöhahmon päähän myös kirjan muoto jäljittelee aivojen rakennetta sisältäen hämmentävän
määrän toisiinsa eri tavoin yhteyksissä olevia lukuja
ja alalukuja. Romaania ei siksi navigoida perinteisesti alusta loppuun, vaan lukijaa pyydetään jo toisen luvun lopussa päättämään minkälaista synapsia
pitkin hän tahtoo Silvo Näreen aivoissa edetä.
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”Neuromaani on ergodista kirjallisuutta, joka
panee lukijan osallistumaan tekstin tuottamiseen.
Populaareja esimerkkejä vastaavasta ovat vaikkapa
nuorille suunnatut seikkailu- tai roolipelikirjat”,
Yli-Juonikas selittää.
Vanhemmalle polvelle tämä haarautuvien polkujen labyrintti onkin jo tuottanut hämmennystä,
sillä ainakin teoksen Helsingin Sanomiin kritikoinut Matti Mäkelä päätti itsepintaisesti lukea
teoksen sivu sivulta ohjeista välittämättä.
Neuromaanin erikoisuudesta huolimatta
Yli-Juonikas empii kutsua itseään kokeelliseksi
tai postmoderniksi. Hän kertoo silti arvostavansa
kirjallisuudessa eritoten mahdollisuuksien kartoittamista.
”On paljon tekniikoita ja ilmaisutapoja, joihin
kirjailijat eivät jostain syystä tartu. He ovat kenties
huolissaan kaupallisista syistä tai pelkäävät, ettei
kokeileminen kiinnosta ketään”, Yli-Juonikas
pohtii.
Tärkeimmiksi vaikuttajikseen hän nimeää amerikkalaisen postmodernistin Thomas Pynchonin
lisäksi marginaalin marginaalissa elävät suomalaiset omakustannekirjailijat. Juuri Neuromaania on
puolestaan inspiroinut kirjailija-tutkija Markku
Eskelinen, joka on systemaattisesti kartoittanut
proosan mahdollisuuksia sekä tutkijana että tekijänä.
Neuromaanin lukeminen ei kuitenkaan vaadi
erityisiä taustatietoja, vaan ennemminkin rohkeaa
asennetta. Psykologista henkilökuvausta tai koskettavaa tarinaa on turha odottaa, mutta huumori
auttaa varmasti eteenpäin.
”Teosta voisi ajatella oudosti rakentuneena vitsikirjana, jonka polkuja voi tarpoa vapaasti etsien
itseään viehättäviä anekdootteja”, Yli-Juonikas
neuvoo.

Kainalo | ...ja seuraavaksi täysin muuta

Kokeelliset lukuvinkit
Oletko kyllästynyt suomalaiseen kirjallisuuteen? Etkö jaksa enää maailmoja syleileviä
sukupolviromaaneja, insinöörikirjailijoiden taloudellista
kieltä tai historiallisia kipupisteitä jännityksen keinoin käsitteleviä bestsellereitä? Ei hätää,
Uljas kävi pyytämässä vaihtoehtoista luettavaa kirjallisuusoppiaineen asiatuntijoilta.
- Niko Salovaara, teksti
Yliopistonlehtori Elina Arminen suosit-

telee sekä yhteiskunnallisena keskustelijana että suomalaisen romaanitaiteen
uudistajana tunnetun Markku Lahtelan
1960-lukulaista romaania Se. Teos venyy ja vanuu samanaikaisesti moneen
eri suuntaan eikä sisällä varsinaista
juonta. Helpommin lähestyttävänä
tapauksena Arminen ehdottaa Laura
Gustafssonin monilajista Huorasatua,
joka sekoittelee myyttejä ja kirjallisuuden genrejä vimmaiseen feminismiin.

Kirjallisuuden professori Risto Turunen

kehottaa tutustumaan 1980-luvun
radikaalien Markku Eskelisen ja Jyrki
Lehtolan tuotantoihin. Vaikka kaksikko
tunnetaankin ennemminkin esseistisinä kuvainraastajina, myös heidän fiktiiviset teoksensa taistelevat suomalaisen
kirjallisuuden traditioita vastaan. Ne
ovat rakenteellisesti pirstaleisia ja leikittelevät kielen pintatason ja syvemmän merkityksen välisellä suhteella.

Kirjallisuuden professori Erkki Sevänen arvostaa erityisesti Juha Seppälän

romaania Paholaisen haarukka, joka
on kliinisen terävää nykyisen turbokapitalismin analyysiä. Seppälää pidetään yleisesti edelleen modernistisen
niukkana koivuklapimiehenä siitä
huolimatta, että hänen viimeisimpien
romaaniensa kielessä on runsaasti
elämää ja rytmillistä vaihtelua.
Uljas 7 | 2. 10. 2012
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Sooloilun jälkeen myös demokraattiset istunnot bändin kanssa maistuvat ihan eri tavalla.
Arvio

Ajan ja paikan joka
kolkkaan

Lauri tahtoo arkkitehdiksi

Rasmuksen alkuaikoina keulakuva Lauri Ylösen hiussulkiin liittyi intiaanipäällikköfiilistä ja vapauden symboliikkaa. Nykyään ne muistuttavat siitä, ettei elämän tarvitse aina olla niin helvetin vakavaa. Sulkien tarina kuvaa hyvin
myös yhtyeen kehitystä yhdeksi menestyneimpiä suomalaisia yhtyeitä, jonka ei tarvitse enää varoa tekemisiään. Maiju Pohjalainen, teksti & Hiroshi Manaka, kuva

H

ullu draivi ja sokea usko
omaan tekemiseen
syöksivät helsinkiläispojat hurjaan nousukiitoon
kahdeksantoista vuotta
sitten. Pojat joutuivat aikoinaan tekemään
tällöin tärkeän valinnan musiikin ja opintojen välillä. Koulun penkin jättäminen ei
ole heitä kaduttanut, mutta Lauri Ylönen
olisi myös valmis palaamaan takaisin
opiskelujen ääreen.
”Olen hurjan kiinnostunut arkkitehtuurista ja aloittaisin alan opinnot
mielelläni vaikka avoimessa yliopistossa,
jos löytäisin jostain ylimääräistä aikaa.

34

Kolumni | Love it or hate it?

Suunnittelin ammattilaisen avulla oman
taloni ja olen kahlannut itsekseni läpi
kirjallisuutta, mutta olisi mukava saattaa
haave uudelle tasolle.”
Aika on kuitenkin kortilla, sillä The
Rasmus julkaisi keväällä yhtyeen nimeä
kantavan kahdeksannen studioalbumin
ja starttaa pian yli 40 keikkaa käsittävälle
kiertueelle. Uusi materiaali on Ylösen
mukaan saanut hyvän vastaanoton, mistä
kielii myös kultalevyrajan rikkoutuminen.
”Fanit ovat verranneet uutta materiaalia vuosituhannen vaihteen Rasmussoundiin. The Rasmus on albumina
edeltäjäänsä melodisempi ja vähemmän

angstisempi. Kaikilla oli kivaa ja hyvä fiilis
heijastui suoraan biiseihin.”
Myös uuden levyn tekoprosessi
erosi edellisestä radikaalisti. Black Roses
(2008) tehtiin Amerikassa nimekkäiden
ulkopuolisten tekijöiden avustuksella
ja huipputuottaja Desmond Childin
johdolla. Nyt miehet nauhoittivat ensin
omakustanteen ja istuivat vasta sitten
levy-yhtiön neuvottelupöytään. ”Pienemmälle vaihteelle vaihtaminen oli tervetullutta kaiken mahtipontisen härdellin
ja hullunmyllyn jälkeen. Keskenään
tekeminen yhdisti bändiä ja hioi neljän
kimppamme aiempaakin vahvemmaksi”,
Ylönen iloitsee.
The Rasmus saapuu Kuopioon 14. lokakuuta. Pojat lupailevat illasta uskomatonta spektaakkelia Musiikkikeskuksen
upeissa puitteissa. ”Konserttisalimeininki
on hienostunutta. Olemme panostaneet
visuaalisuuteen ja ääneen ja peliin pannaan ehdottomasti kaikki paukut. Rundin
veturina toimii erikoinen Mysteria-kappale, joka syntyi edellisellä kiertueella ja jon-

ka äänitimme faneille syystervehdykseksi.
Bändi on alkanut toimimaan taas hetken
mielijohteesta ja se tuntuu hyvältä.”
Yhtye jää turneen jälkeen tauolle
määrittelemättömäksi ajaksi mutta ensi
vuonna julkaistava oma soololevy pitää
Ylösen kiireisenä.
”On mukavaa päästä toteuttamaan
vapaasti omia visioitaan, jotka eivät sovi
poprockbändin tyyliin. En halua pakottaa
jätkiä tanssitunneille. Sooloilun jälkeen
myös demokraattiset istunnot bändin
kanssa maistuvat ihan eri tavalla.”
Määrittelemätön tauko ei kuitenkaan
tule Ylösen mukaan venymään lopulliseksi. Hän olisi valmis jatkamaan The
Rasmuksen kanssa vielä toiset kaksikymmentä vuotta. Alkuaikojen muisteleminen saa hymyn hänen huulilleen.
”Olen kiitollinen, että saimme isot pyörät
pyörimään sen aikaisella sekametelisopalla ja selvisimme läpi kaikista hyvistä ja
huonoistakin ajoista. En muuttaisi mitään
menneisyydessä, kaikki hetket on ollut
tärkeää kokea.”

T

anssiteatteri Minimin uusin esitys Heimo on
yhtä aikaa koskettava ja koominen elämysmatka kosmoksessa. Tarina kertoo Irmasta.
Irmaa ihmetyttää kuinka ihminen on oppinut
matkaamaan raketilla kuuhun, muttei irrottamaan henkeään ruumista. Irma oppii. Hän oppii myös jakamaan
henkensä useaan osaan ja liittämään itsensä osaksi
jokaista asiaa, tunnetta ja ihmistä. Tämä ei riitä, vaan
hän opettelee myös aikamatkailun. Näin Irma vihdoin
löytää harmonian kokiessaan kerralla kaiken mitä on
koskaan tapahtunut, tapahtuu ja tulee tapahtumaan.
Heimon lopputulos on tanssiteatterin ilmaisun
vapauden ylistys. Tarina on kaunis, ronski ja raikas.
Musiikki, liike, performanssi ja teksti löytävät harmonisen liiton. Tekijöiden mukaan esitys on linnunradan
matkaaja Irman lisäksi epäkertomus kokemuksista,
enkeleistä ja demoneista. Ihastuttava aihe, ottaen huomioon, että käsikirjoitus perustuu työryhmän jokaisen
jäsenen tekemään sukututkimukseen.
Näin ollen tarinoissa yhdistyy sonkajärveläinen
homojenpieksämiskulttuuri, sota-ajan tanssit beatbo-

xaamalla ja verikylvyillä, sekä vaihtoehtoinen näkemys
siitä miksi Louis Armstrong totesi kuun kamaralta,
”Houston we have a problem”. Sitten on toinen puoli
joka tutkii uskontoa sufilaisin viittein, aikaa, elämää,
kuolemaa ja omia ristiriitojamme sekä potentiaaliamme.
Heimon ohjauksesta ja koreografiasta vastaa Ari
Numminen, jota on dramatisoinnissa avustanut Juha
Hurme. Kansainväliseen tanssijaryhmään kuuluvat
Milton Paulo, Ana Cristina Velasquez, Riikka Puumalainen, Antti Lahti ja Tuomas Juntunen.
Erityismaininta täytyy sanoa kuopiolaisen muusikon Antti Raekallion laveasta toimesta sekä musiikin,
että näyttämötyöskentelyn parissa. Raekallio onnistui
luomaan esityksestä samalla myös hienon musiikillisen
elämyksen perkussioilla, looppereilla, koskettimilla ja
muun muassa irlantilaisella busukilla.
Heimon esitykset jatkuvat Sotkulla marras- ja joulukuussa.

Poljettava
kaupunki Kuopio?
Hollanti 1973. Kansalaiset lähtevät suurin
joukoin kaduille polkupyörät alla vaatimaan
lisää tilaa. Viesti uppoaa päättäjiin ja kaksi
vuotta myöhemmin aloitetaan ympäri
Hollantia mittavia projekteja katutilan uudelleen jakamiseksi. Pyöräilijät saivat omat
kaistansa.
Kööpenhamina tuli perässä näyttäen
Pohjoismaille mallia. Tänään sen upeilla
pyöräkaistoilla poljetaan suurin osa kaupungin työmatkoista. Tukholmassa aloitellaan
laajaa projektia pyöräkaistojen ajanmukaistamisessa. Helsingissä avattiin tänä kesänä
keskustan halkova kevyen liikenteen väylä
Baana.
Samaan aikaan Itä-Suomessa. Kuopiossa polkupyöräily on yliopistokaupungille
tyypilliseen tapaan yleistä. Osa mieltää pyöräilyn jopa trendikkääksi, mikä selittänee
polkupyörän selkään kivunneet satunnaiset
kauppatieteen opiskelijat. Mutta polkupyörä
on edelleen ylimääräinen kulkuneuvo liikenteessä. Koska sillä ei ole omaa kaistaa, tulee
poljettua
”Oletan kampanjan menes- missä
sattuu. Ja
tyvän sillä Kuopio todellatulee
kin on paljon muutakin kuin koska
poljettua
puijon torni ja kalakukkoja. missä
sattuu,
pyöräilijät saavat osakseen paheksuntaa.
Pyöräilijät ovat edelleen kahden huonon
vaihtoehdon edessä. Poljettava on kaupungin sääntöjen vastaisesti kävelytiellä tai järjen vastaisesti autotiellä. Kuopiolaiset ovat
valinneet kävelytiet. Mielummin mummon
päälle kuin auton alle.
Aikooko Kuopio seurata katutilan
kehittelyssä Helsinkiä, joka seuraa Ruotsia,
joka seuraa Keski-Eurooppaa? Halutessamme voimme toimia esimerkkinä muulle
Suomelle.
Ja koska brändääminen on muotia,
Kuopion kaupunki on perustanut I Love
Kuopio- kampanjan elävöittämään mielikuvia kaupungistamme. Oletan kampanjan
menestyvän sillä Kuopio todellakin on
paljon muutakin kuin Puijon torni ja kalakukkoja. Mutta vain todelliset teot ratkaisevat. Mielikuvat vastaavat todellisuutta eikä
brändiryhmissä kehiteltyjä ideoita.
Kehittynyt pyöräkulttuuri olisi erinomainen väline kohottaa kaupunkikuvaa.
Esimerkkinä Amsterdam, tuo huumausaineiden ja prostituution epävirallinen maailman pääkaupunki, vie yllättävän monen
mielikuvat ensin polkupyöräilyyn ja vasta
sitten vapauksiin.
Myös innovaatiot ovat muodissa. Koska
vaalit ovat ovella ja koska meitä on paljon,
tässä on yksi: Kuopiosta pyöräilykaupunki.
Patrick Raivio

Jarkko Kumpulainen, teksti
& Mikko Mäntyniemi, kuva

S. 30 Besserwisserin oikeat vastaukset 2 1 X X 1
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Täällä on ihan hyvä hengittää ja elää.
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Holopainen

Neljän ruusun jäsenistä Jari Laakkonen on ainoana jäänyt
asumaan Joensuuhun. Uljas uteli uuden Katkera kuu-pitkäsoiton julkaisseen kotimaisen rockin klassikkoyhtyeen basistilta legendaarisiin rockpaikkoihin liittyviä muistoja kotikaupungista. - Pertti Pulkkanen, teksti & Pasi Huttunen, kuva
Ilosaarirockissa Neljä ruusua heitti
debyyttikeikkansa vuonna 1986. Yhtye
oli osa Ilosaaressa sijainneen festivaalin
ohjelmistoa jälleen seuraavana vuotena.
Yleisön edustajana Laakkonen tosin osallistui Ilosaarirockiin jo vuonna 1982.
”Toinen Tuuliajolla-kiertue oli ohjelmassa. Hassisen kone esiintyi isolla
versiolla. Ensimmäisellä Ilosaarirockin
keikalla meillä oli itseluottamusta. Rinta
rottingilla tultiin henkselit paukuttaen,
vaikka oli ihan paska keikka. Samana kesänä tehtiin ensimmäistä levyä, joten sen
biisejä soitettiin aika pitkälti. Kasvukipuja-levyä alettiin työstää kevättalvella
1987, joten niitä kappaleita soitettiin
seuraavalla Ilosaarirock-keikalla.”
Siirryttäessä festivaaleilta klubiympäristöön, Kebab oli Koskikadulla 1980-luvun loppupuolella sijainnut, ylioppi-
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laskunnan pyörittämä rockclubi, jossa
keikkoja heittivät lähes kaikki merkittävät kotimaiset rocknimet. Vuonna 1990
Karjalasta kajahtaa- kiertueella yhdessä
musisoineet Ruusut, Kumikameli ja
Kosmonauts päättivät turneensa kahteen
iltaan Kebabissa.
”Viimeisellä keikalla oli hulvaton
meininki. Se ilta oli kokonaisvaltaista
sekoilua. Bändit soittivat omat settinsä ja
ilta päättyi yleiseen, mielettömän korkeatasoiseen jamisessioon, jossa soitettiin
Tequila. Kebabissa yleisön puolelta
seuratuista keikoista Kesä Espalla- biisin
myötä menestyksensä kynnyksellä olleen
Keba-yhtyeen keikka oli helvetin hyvä.
Oli niitä toki muitakin, mutta tuo jäi
erityisesti mieleen.”
Urheilutalo on saanut toimia myös
useiden rockkonserttien pitopaikkana.

Siellä Neljä ruusua konsertoi suursuosionsa aikaan Haloo- ja Popuskontopitkäsoittojensa tiimoilta tekemillään
kiertueilla. Popuskonto-kiertueen
ensimmäisen osion päätöskeikka keikka
soitettiin uudenvuodenaattona 1994.
”Tultiin Joensuuhun, urheilutalo oli
täynnä ja siellä oli aivan hektinen meininki. Yleisö oli todella mukana ja oli hienoa
päättää se vuosi siihen.”
Vuonna 1994, jolloin Ilosaarirock
oli siirtynyt jo Laulurinteelle, valtava
ukkosmyrsky esti Ruusujen esiintymisen.
Korvaavan keikan Ruusut soittivat täpötäydessä Ilosaaressa loppukesästä.
”Elokuun alkupuolella soitettiin
Ilosaaren silloisella tilapäisellä lavalla.
Yleisöä oli yhtä paljon, kuin mitä Ilovaarirockissa nykyään, niin paljon kuin sisään
pystyi ottamaan. Tuntui hyvältä, että
porukka oli tullut varta vasten kuuntelemaan meitä.”
Karjalantalolla Ruusut soittivat vuoden 2000 Popmuseo-kiertueellaan kaksi
keikkaa.
”Siellä oli myös hyvä meininki. Se oli
jollakin tavalla raskas vuosi. Kun kesäkiertue loppui, oli pieni hengähdystauko

Jari Laakkonen
Syntynyt 14. 3. 1968
Yhtyeitä Neljän ruusun lisäksi esimerkiksi
Trollfolk, Triopohjalta, Voyagers, Tanssiorkesteri Lossimies ja Pavians.
Basistiesikuvat:Jussi Kinnunen ja Jaco
Pastorius.
Lempinimi: Lade

ja syksymmällä lähdettiin tekemään
kokoelmalevyn tiimoilta pitkä rundi. Se
oli ihan hauskaa, pyörähdettiin kahden
teeman alla.”
Punatulkku oli Kirkkokadulla sijainnut ravintola, jossa nuoret rockarit, Lade
mukaan lukien viettivät vapaa-aikaansa.
”Se oli sellainen mukava punaisensävyinen, punaisilla lyhdyillä varustettu,
suurehko kahvilanomainen ja hyvinkin
viihtyisä joensuulainen olutkapakka Koivurastia vastapäätä. Sieltä sai keskiolutta
ja myöhemmin jotakin väkevämpääkin,
mutta ei me niihin sotkeuduttu.”
Neljän ruusun jäsenistä Lade on
ainoana asunut Joensuussa kaikki nämä
vuodet. Miksi?
”Täällä on ihan hyvä hengittää ja elää.”

Kauppinen
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Lammentausta

224
Aku

229
Jukka

233
Janne

250
Sari

252
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Yhteiskuntapolitiikka

Väitöskirjatutkija
(lääketieteellinen
fysiikka)
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Jatko-opiskelija
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Rautiainen

Parempi Suomi?
Ei pöntömpi ajatus.
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Olli-Pekka

259
Kaisa

Kauppatieteet

Yleislääketieteen
professori

Biokemia

Roivanen

Ryynänen

Savolainen

Maksaja: Kokoomuksen Kuopion Kunnallisjärjestö ry.
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Kellarin
kätköistä

LET’S BESSERWISSER!
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Rhode Islandissa, USA:ssa, oli aikomus järjestää erään
yhtyeen konsertti vuonna 1979. Tämä kuitenkin peruttiin joulukuussa 1979 sen jälkeen, kun ilmoitettiin, että
11 ihmistä oli tallautunut kuoliaaksi Ohiossa ennen
yhtyeen konserttia. Vaan nytpä on ilouutisia, sillä
muutama viikkonen sitten uutisoitiin, että yhtye on päättänyt
esiintyä tismalleen samalla areenalla, jossa sen piti esiintyä
vuonna 1979. Keikalle pääsee ostamalla lipun tai näyttämällä
vuoden 1979 lipun. Uusi keikka on helmikuussa 2013. Huomattavaa on kuitenkin se seikka, että yhtyeen alkuperäisen
kokoonpanon basisti ja rumpali pötköttävät kalmistossa. Sen
musiikkia kuultiin Lontoon olympialaisten päättäjäisissä. Mikä
yhtye on kyseessä?
1) The Who. X) Pink Floyd. 2) The Kinks.
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Minkä kuuluisan romaanin, jonka nimi on muuttunut useamman kerran, keskeisiä henkilöitä ovat
kirurgi Edward George Armstrong, vanhapiika Emily
Caroline Brent, yksityisetsivä William Henry Blore,
opettaja Vera Elizabeth Claythorne, palkkasoturi
Philip Lombard, sotaveteraani John Gordon Macarthur, rikas
niljake-playboy Anthony Marston, hovimestari Thomas Rogers,
taloudenhoitaja Ethel Rogers sekä eläkkeelle jäänyt tuomari
Lawrence John Wargrave, joka paljastuu murhaajaksi?
1) Dickson Carrin Kymmenen appelsiininsiementä. X)
Agatha Christien Kymmenen pientä neekeripoikaa. 2) Agatha
Christien Idän pikajunan arvoitus.

Vesimeloni saattaa muuttua irtopääksi ja purra perssiistä

yhä sylvi ja pamaus
kaikuivat holveissa, kun
pohjavedet nostivat
kellarin kätköistä ja
luiden seasta varsinaisen helmen. Hausua eli
Housea pidä sekoittaa
amerikkalaiseen 80-luvun kummituskauhuilukaimaansa. Elokuvalla ei ole myöskään mitään
tekemistä samannimisen lääkärisarjan kanssa,
vaikka katsomisen jälkeen immersioon taipuva
katsoja saattaa kokea tarvetta jonkin sortin
kallopuoskarille.
House on Nobuhiko Obayashin ohjaama,
vuonna 1977 ilmestynyt japskikauhu. Elokuva
kertoo lumikkimaisen tarinan seitsemästä nuoresta naisesta, jotka lähtevät etsimään yhden tytön tädin omistamaa kartanoa. Kartano lopulta
löytyy, mutta pinnan alta nousee odottamattomia painajaisia.
Heti alussa katsojan verkkokalvoille iskeytyy
visuaalista karkkia, joka tekee selväksi, että japanilaiset osaavat ja ovat valovuosia edellä Hollywoodia. Sarjakuvamaiset kuvakulmat, efektit

ja musiikki luovat omaperäisen tunnelman,
joka muistuttaa tsaikedeelistä happotrippiä.
Länsimaisen elokuvan peruspilarit ja
säännöt murskataan täysin, kun leikittelevä
tyyli yllättää katsojansa jatkuvasti ja outouskertoimen kasvaessa stratosfääreissä. Nolan voi
siirtyä Inceptioineen luokkahuoneen perälle,
koska Obayashi on tehnyt kotiläksynsä ja vierittää katsojalle niin monta kerronnan, tajunnan
ja tapahtumien tasoa, että Maskulan Tapanikin
näkee tähtiä.
Mainittakoon mielenkiintoinen trivia elokuvan synnystä. Tuotantoyhtiö pyysi Obayashia
tekemään Tappajahai-tyylisen elokuvan, mikä
sai allekirjoittaneen etsimään kuumeisesti
viittauksia niitä löytämättä, jos tappajakissaa ei
lasketa. Kung fu-kohtauksia, epäonnistuneilla
efektejä, vähäpukeisia pääosatypyköitä ja absurdia huumoria sopivasti tarjoileva House kuuluu
yleissivistykseen.
Lopuksi todettakoon, että kun kyseessä on
japanilainen elokuva, vastaus on kyllä – pikkuhousuja haistellaan.
Mikko Puhakka
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Mikä valtio sijaitsee juuri siellä missä sen nimensä
mukaisesti pitääkin sijaita? Ei kuten eräs toinen
valtio, joka nimessään tähän paikkaan viittaa,
mutta on todellisuudessa hieman pohjoisempana.
Tämä valtio on Maan pinnalla, napojen puolivälissä
sijaitseva ympyrä. Toisin sanoen se on Maan pyörimisakselia
vastaan kohtisuora isoympyrä. Sen pituus on noin 40 075 kilometriä. Kyseinen valtio myönsi äskettäin turvapaikan Julian
Assagnelle.
1) Guinea. X) Päiväntasaajan Guinea. 2) Ecuador.

Lumoava lokakuu:
Ti 2.10.
To 4.10.
Pe 5.10.
La 6.10.
Ti 9.10.
To 11.10.
Pe 12.10.
La 13.10.
Ti 16.10.
To 18.10.
Pe 19.10.
La 20.10.
Ti 23.10.
To 25.10.
Pe 26.10.
La 27.10.
Ti 30.10.

Club LUMOAVA
TouhuTorstai-Klubi (TTK)
Pelimiehen & Pelinaisen Perjantai & Hot Lips Model Tour
Club VIP
I Love Kok Party
TouhuTorstai-Klubi (TTK)
Pelimiehen & Pelinaisen Perjantai
& Studio Alex T. Hairstyling
Club VIP
Ghetto Party (Livenä Stepa & Are,
Solonen & Kosola)
TouhuTorstai-Klubi (TTK)
Pelimiehen & Pelinaisen Perjantai
& rockpuolella Laid Back Funky Friday
Club VIP
Kuopion Kuumin Hoitsu-kilpailu
TouhuTorstai-Klubi (TTK)
& Lääkiksen Kostajaiset
Pelimiehen & Pelinaisen Perjantai
& White Corona Cover
Night rockpuolella
KUOPION SUURIMMAT
HALLOWEEN BILEET
Club LUMOAVA

PASSION CLUB

ti, to, pe ja la 22-04, ikäraja 18
ti, to vapaa pääsy (pl. erikoisillat)
pe-la vapaa pääsy 22-23
Kauppakatu 16, Kuopio
www.passionclub.fi

Passion Club pidättää oikeudet muutoksiin

House, psykedeelisempi Japania

Itäiset Turhan Tietäjät ry

Varaa juhlasi tai illaksi pöytä nyt osoitteesta allu@realalbertpromotion.fi
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Aviopari saapuu autolla vanhan maatalon pihaan,
jossa heitä vastaanottaa miehen sisko ja sisarusten
äidin testamenttia valvova haaskalintu – lakimies.
Asianajaja huomauttaa siitä, että kalmo halusi tulla
polttohaudatuksi ja että tuhkat olisi siroteltava
lähistöllä sijaitsevaan ränsistyneeseen puurakennukseen. Poika
vetää tästä römpsällisen herneitä sieraimiinsa. Talosta löytyy
papereita ja valokuvia sisarusten äidistä. Poika jää lakimiehen
kanssa selvittelemään papereita ja tytär lukee talosta löytynyttä
kirjettä. Siinä on jotain niin mieltä kuohuttavaa, että he päättävät jäädä selvittämään äitinsä jäämistöä kahden kesken ilman
lakimiestä. Minkä leﬀan alku?
1) Perintö. X) Katharina Blumin menetetty maine. 2) Hiljaiset sillat.
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Kuka toimi Wasillan hillbilly-kaupungin pormestarina lokakuusta 1996 - lokakuuhun 2002? Wasilla
on kaupunki Matanuska-Susitnan piirikunnassa ja
se on nimetty paikallisen intiaanipäällikkö Wasillan
mukaan. Nimi saattaa olla peräisin nimestä Vasili,
sillä alue jossa se sijaitsee, oli 1700-luvulta lähtien aina vuoteen
1867 asti erään eurooppalaisen valtion hallussa.
1) Sarah Palin. X) Hillary Clinton. 2) Jesse Ventura.

Tervetuloa verenluovutukseen

• tiistaina 23.10. klo 11–15, Savonia AMK,
Opistotien kampus, liikuntasali, Opistotie 2
• tiistaina 30.10. klo 11–15, Savonia AMK,
Sairaalakadun kampus, liikuntasali, Sairaalakatu 6-8
OJENNA KÄTESI. Jokainen verenluovutuksesi on tärkeä. Toivomme, että luovuttaisit verta säännöllisesti 2–3 kertaa vuodessa. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen henkilötodistus mukaan.
www.veripalvelu.fi • www.sovinkoluovuttajaksi.fi
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Kuopio

Prisma

Ykkösrasti

www.memphis.fi
Kuopio

Kuopio

Prisma | Sokos | Ykkösrasti

In good company

Opiskelijakortilla normaalihintaisen
aterian ostajalle isommat ranskalaiset
ja juoma samaan hintaan.
Etu voimassa 1.9.2012-31.5.2013.
Sokoksen ja Ykkösrastin Hesburgerissa myös yöaikaan.

Liity nyt

PKO:n asiakasomistajaksi!
Kampanja voimassa
1.10.–21.10.2012

Kuva: Henri Laakkonen

Tämän mainoksen maksoi Jarkko Laine

N:O 221

”Pienenä mietin, kuka Prisman oikein omistaa. Myöhemmin selvisi
– minä ja aika monta muuta ihan tavallista ihmistä.
Ai mitäkö hyötyä on olla asiakasomistaja?
No Bonusta kertyy kuukausittain… ja vielä kätevästi suoraan tililleni.
Ja aika monta etua löytyy Yhteishyvän välistä myös meille nuorille...
Opiskelijan täytyy olla tarkka siitä, että raha riittää. S-Pankki on ihan
huippujuttu! Mikään ei oikeastaan maksa mitään. Ja S-Pankin Visalla
pärjää myös maailmalla. Se tuli testattua viime reissulla.
Bonusta laskettelusta – JEE – omistan siis laskettelurinteetkin!”

www.facebook.com/jarkkokuopionkaupunginvaltuustoon

– Lumilautailija Aleksi Partanen

PKO:n omistaa yli 63 000 asiakasomistajaa.

Liity mukaan!

Saat huippuedut heti käyttöösi!
 10 € etuseteli PKO:n toimipaikkoihin
 10 € etuseteli Joensuun Sokokseen
 Hiustenleikkaus -50%
Sokos Hyvä Olo -parturi-kampaamosta
 Ilmainen autonpesu PKO:n ABC-asemilla
 -50% kausikortista Kolin rinteisiin
kaudeksi 2012–2013
 -15% kertaostoksista PKO:n
ABC-ravintolassa ja S-Kukkakaupassa
 Lisäksi etuja PKO:n iltaravintoloissa
Kahden ensimmäisen Yhteishyvä-lehden mukana
saat lisäksi 16 PKO:n ja kumppaneiden tarjoamaa etuseteliä
mm. toinen 10 euron etuseteli PKO:n toimipaikkoihin.

jat
Bonusneuvo
kiertävät
issa
toimipaiko n
kampanja
aikana .
Asiakasomistajaksi
pääset maksamalla
20 euron osaosuusmaksun. Loppuosan
100 euron osuusmaksustasi voit
kerryttää Bonuksilla
tai maksaa 24 kk:n
kuluessa.

Voit liittyä
PKO:n
myymälöissä
tai netissä:
www.pko.fi

Lisätietoja www.pko.f i
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