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Itä-Suomen ylioppilaslehti

Oma
pankki?

Kuopaksen vuokratasoa vaaditaan alaspäin kuntalaisaloitteella » 4-5
Opiskelijajärjestöt vaikenivat huoltajakorotuksen unohduksiin ennen kehysriihtä. » 12-13

Opiskelijaravit Sorsasalossa 28.4. 2013 klo 16.30 alkaen.
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Joukkuekilpailu:
Ravikärrynveto 210 metriä
3 hengen joukkue (2 vetäjää + ohjastaja)
Palkinnot: 1. 200,00 e, 2. 100,00 e, 3. 50,00 e

Tapahtumainfo
ja ilmoittautuminen
Opiskelijoiden
ravikunkku

Alku
Sisällys |Pinottuna

Pääkirjoitus | Uljas linja

6-7 10-11 12-13

Yhdessä vai yksin

Kansalaisaloite tarjoaa vähin-

täänkin hienon tilaisuuden huutaa
verkossa, mutta voiko sillä todella
vaikuttaa lainsäädäntöön?

Jaana Partanen

Mielen
alkemiaa
20.4. - 19.5.

3D-multimedianäyttely sukeltaa
mielen salaisuuksiin!

Kaikki mitä tarvitset tänä vappuna ollaksesi

oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vappuohjelma kolmelta kampukselta.

Jaana Partanen, 3D-valokuvateos kokonaisuudesta
Mielen alkemiaa – Harry Potter Layer 2011

24-25 16-17
22-23
Suomen ylioppilasteatterit kokoontuvat vuosittain yhtei-

selle festivaalille. Teatteriyhteisö sykähdyttää sydäntä usein
vielä vuosia teatteriyhteisössä toimimisen jälkeen.

Itä-Suomen ylioppilaslehti
Päätoimittaja

Jarkko Kumpulainen
044 576 8420
paatoimittaja@uljas.net
Toimittaja

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

Niko Satuvaara

n
Onnikooti!

Kustantaja

Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta
Katso vapaana olevat
vuokra-asunnot osoitteesta:

Painopaikka

Botnia Print
Ilmoitusmyynti

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

OVV KUOPIO ▶ Savonkatu 18, 70110 Kuopio, 017 363 5566, 044 363 5561
OVV JOENSUU ▶ Kirkkokatu 25 a, 80100 Joensuu, 050-531 0758, 044-538 0759
joensuu@ovv.com | kuopio@ovv.com | www.ovv.com | www.vuokrakas.com
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rahoja krapulassa tai kiikaroidaan
yläluokkaisesti suurissa hatuissa.
Kuopiossa päästään juoksuttamaan
myös opiskelijoita.

paikka, joka vakavissaan pyrkii suojaamaan
verkon vapautta. EU:ssakin sekoillaan sensuurija kontrollikeinojen parissa.

Avoinna: ti, to-su 11-16, ke 11-20
Liput: 3-5 EUR
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Ravimielikuvissa pelataan vähiä

Pieni saari keskellä merta alkaa olla viimeinen

Joensuun taidemuseo ONNI
Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

uusi

” Tärkeintä on kiinnostus ja pitkäjänteisyys

Uppav!

Kansikuva

Joona Sipi

Kuinka edetään tutkinto-opiskelijasta tutki-

jaksi? UEF:n vuoden nuoret tutkijat kertovat
vinkiksi oman tiensä.

Humoro nigra | Pääsiäispupu, joulutonttu ja Vappu-Raila! Uljas kantaa kortensa kekoon Rai-brändin airueena. Vappu-Raila! Tuo Ylioppilaskuntamme sulomaskotti! Railakasta vappua kaikille!

Vappu tulee. Vaikka toisin väitetään, on
vapussa jo antiikista periytyviä karnevaalin piirteitä. Talven vaihtuminen kevääksi
on koko yhteisön juhlan aihe. Lihasta
luopuminen, jonka karnevaalin etymologia pitää sisällään, on kevyemmän kauden
aloitus.
Karnevaalin lähtökohtana on nurin
päin käännetty maailma: virallinen
kulttuuri ja karnevalisoitu kulttuuri
asettuvat silloin vastakkain. Karnevaali
kyseenalaistaa vallitsevat käsitykset.
Karnevaalin aikana yhteisön normaalit
rajat rikotaan ja pyhä muuttuu maalliseksi. Lopputuloksena on rituaalinomainen
puhdistautuminen.
Luin jostakin, että yhteisöllisyys tuo
ihmisarvon tunteen. Vierailin viime
viikonloppuna entisen turvasatamani
Lapin ylioppilasteatterin tänä vuonna
järjestämillä Ylioppilasteatterifestivaaleilla. Usean vuoden irtiotto entisestä
tärkeästä yhteisöstä osoitti vuosien
jälkeen vahvuutensa. Vuosien takaiset
teatteritoverit olivat taas siellä. Kukin oli
saapunut taholtaan. Lämmin hymy, halaus ja muisto yhdessä jaetuista kokemuksista, kiipeleistä, selviytymisistä, suruista
ja iloista valtasivat meidät. Etäämmältä
näkee yhteisönkin ja sen merkityksen
selkeämmin. Se voi luoda vahvuuden ja
arvon tunnon. Teatteri on karnevaalia.
Maaliskuussa ISYY:n edustajisto
pyöritteli kokouksessaan talouttaan.
Mietittiin myös Uljasta ja sen mahdollisia
tulevaisuuden näkymiä ja formaatteja.
Nettilehti vai paperilehti, oli yksi asetteluista. Yhteisöllisyys ei tule annettuna.
Sitä ei voi myöskään painostaa. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan henki
lepää kolmella kampuksella. Väitän, että
jos poistamme kolmen yhtälöstä Uljaan,
katoaa väliaine ja mahdollisuus aitoon yhteisöllisyyden tunteeseen. Kaupunkilehdet ja maakuntalehdet luovat mielikuvan
yhteisöstä. Samoin tekee ylioppilaslehti.
Nettilehti puolestaan on ohikiitäviä
linkkejä Facebookissa, niitä ei voi haistella, ei koskettaa, niiden takaa ei voi seurata
ihastustaan ruokalassa, niillä ei voi sytyttää tulta, niitä ei voi repiä kappaleiksi
silloin kun jutunkirjoittajan ajatuksenjuoksu herättää kiukkua.
Onko olemassa ISYY:läistä yhteisöllisyyttä? Mielestäni tähän kysymykseen ja
sen eteenpäin viemisen konkreettisten
toimenpiteiden määritteleminen on osa
kolmevuotiaan ylioppilaskunnan identiteetin määritystä. Ja toisaalta, tarvitaanko kampusten välistä yhteisöllisyyden
tunnetta. Ei välttämättä.
Jarkko Kumpulainen

”Yhteisöllisyys tuo
ihmisarvon tunteen
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Mitä mieltä olet yliopistoliikunnasta
kampuksellasi?
Tekijät: Patrick Raivio, Saila Rönkkö & Milja Pollari

Kuopio
Johanna Koskivuori
Soveltava fysiikka, 1 vsk
Olen tyytyväinen tarjonnan laatuun.
Valinnanvaraa on paljon. Koska liikuntapalvelut ovat ilmaisia, niitä tulee myös
käytettyä. Tosin olisin myös valmis
maksamaan pienen summan palvelujen
käytöstä.
Reetta Kankaanpää
Sosiologia, 3 vsk
Olen tyytyväinen. Harrastan taekwondoa
säännöllisesti. Sen harrastaminen on
halpaa ja opetus on laadukasta. Mielestäni liikuntapalvelujen hinnat tulisi pysyä
mahdollisimman edullisina opiskelijalle.

Joensuu
Reetta Hälvä
Matematiikka, 2 vsk.
Kyllä. Voisi tietty olla enemmän erilaisia
vaihtoehtoja, mutta millä rahalla. Kuntosali on iso plussa vaikka aukioloajat on
hankalat.

Saara Soudunsaari
Fysiikka, 2 vsk.
Olen tyytyväinen, koska tarjolla on
erilaisia vaihtoehtoja. Voi liikkua yksin tai
osallistua ryhmäliikuntaan.

Savonlinna
Artturi Kollanus
kasvatustiede, 1 vsk
Harrastan liikuntaa enemmän omatoimisesti. Kuitenkin yliopiston liikunta tarjonta
näyttää hyvälle, koska on erilaisia vaihtoehtoja. Kuntosali on kuitenkin sellainen
mitä toivoisin lisäksi.

Veera Suihkonen
kasvatustiede, 1 vsk
En ole itse käyttänyt yliopiston tarjoamia
liikuntamahdollsiuuksia. Vaikuttavat
kuitenkin hyviltä ja monipuolisilta. Voisin
myös kuvitella käyväni niissä, en vain ole
vielä löytänyt inspiraatiota siihen.
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” Live@edu käyttää pilvipalvelinta, joten meidän ei tarvitse ylläpitää palvelinta kampuksella.

”Missä yliopiston omaleimaisuus saa näkyä?

UEF:n ja ISYY:n urut | Lisää viuluja

Liikuntapalvelut maksulliseksi
Kuopion korkeakoululiikuntapalveluja ollaan
leipomassa uuteen uskoon. Sykettä Savilahdelle
hankkeen tavoite on parantaa liikuntapalveluja ja saada opiskelijat liikkumaan. Tähän asti
maksuton kuntosali ja liikuntasali muuttuvat
maksullisiksi. Hankkeen sihteerin Saara Hanhelan mukaan kehittäminen ja laajentaminen
pakottaa maksuihin.
”Ehdottomasti pidämme kuitenkin huolen
siitä, että hinnat ovat opiskelijan talouden
mukaiset. Mitään voittoahan me emme saa
missään nimessä tuottaa. Maksu olisi hyvin
edullinen, ehkä puhutaan korkeintaan 20 euron
vuosisatsauksesta”, Hanhela kertoo.
Nyt yliopisto maksaa opiskelijoille ja henkilökunnalle tilavuokrat, puolet liikuntasihteerin
palkasta Kuopiossa sekä osan liikuntaohjaajien
palkkioista. Maksujen vastapainona on Hanhelan mukaan parempi laatu.
”Tähän on painetta. Valtakunnallisesti katsottuna missään ei ole enää tämmöistä ilmaisuutta. Tavoite on luoda kilpailukykyisempää
opiskelijaliikuntaa. Kaikilla muilla korkeakouluilla on paremmat opiskelijaliikuntamahdollisuudet vaikka ne joutuvat vähän maksamaan
niistä”, Hanhela harmittelee.
Hanhela viittaa Opiskelijoiden liikuntaliiton
tuottamiin korkeakoululiikunnan suosituksiin,
joiden laatimisen yhteydessä selvitettiin maam-

me kaikkien korkeakoulujen tilanteet.
”Siellä UEF ja Savonia ovat ihan hännän
huippuja”, Hanhela toteaa.
Liikuntaliiton vertailussa Joensuussa menee
vielä Kuopion kampusta huonommin. Sykettä
Savilahdella on pilotti, jonka onnistumiset on
tarkoitus kopioida Joensuuhun ja Savonlinnaan.
”Kartoitetaan miten liikuntaa voitaisiin kehittää, seurata käyttäjämääriä ja jotenkin pitäisi
saada selvitettyä myös, että aktivoiko tämä uusi
konsepti ihmisiä vai ei. Nyt me aktivoidaan
ehkä kymmenen prosenttia opiskelijoista. Edes
kovin moni opiskelija ei nyt tiedä mitä palveluja
Studentialla on tarjolla. Esimerkiksi markkinointiin tarvitaan rahaa”, Hanhela sanoo.
Hanke sai äskettäin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 000 euron tuen Savilahden
liikuntapalvelujen kehittämiseen. Tavoite on
yhdistää Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön liikuntapalvelut. Yhteistyömahdollisuuksia
urheiluseurojen, kaupungin ja yritysten kanssa
selvitetään.
Uudistettu liikuntapalvelukonsepti otetaan
käyttöön vuoden 2014 alusta.

Opiskelijan ääni kuuluville netistä

Jarkko Kumpulainen

Microsoftin palveluista maksullisia
Yliopiston Microsoftilta lahjaksi saatu live@
edu-palvelu päivitetään keväällä Microsoftin
Office365-ympäristöksi. Samalla palvelu muuttuu yliopistolle maksulliseksi.
”Maksullisuus tuo jatkossa opiskelijoiden
käyttöön sharepoint 2013 ja lync 2013 –palvelut”, kertoo TiKen pääsuunnittelija Toni
Mönkkönen.
TiKessä ei ole harkittu järjestelmän siirtämistä ilmaispalveluihin.
”Opiskelijoille tarkoitetun Office365palvelun hinta on 24 senttiä opiskelijaa kohti.
Sillä rahalla ei kummoista palvelinta hankinta”,
yliopiston tietohallintojohtaja Juha Eskelinen
sanoo.
Microsoft hallitsee maailman tietojärjestelmämarkkinoita, vaikka ilmaisia vapaan lähdekoodin ohjelmistojakin on tarjolla. Microsoftin
ohjelmien käyttäminen on houkuttelevaa
ohjelmistojen yhteensopivuuden takia. Vastaavanlaista yhteensopivuutta ilmaisjärjestelmien
kanssa on työlästä toteuttaa.
Vuonna 2008 Microsoft lahjoitti Suomen

kouluille live@edu –pilvisähköpostipalvelun,
joka sisältää sähköpostin ja muita viestintäpalveluita sekä ilmaista verkkotallennustilaa.
Live@edu otettiin käyttöön Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2009 ensimmäisenä Suomen
yliopistoista.
Eskelisen mukaan syy siirtymiseen aiemmasta Linux-pohjaisesta järjestelmästä live@
eduun oli ohjelmakokonaisuuden helppous ja
edullisuus.
”Live@edu käyttää pilvipalvelinta, joten
meidän ei tarvitse ylläpitää palvelinta kampuksella. Tallennuskapasiteettia on paljon, ja se
tulee palveluntarjoajalta.”
Mönkkösen mukaan Microsoftin palvelusta
pois siirtyminen olisi ongelmallista, sillä uusi
järjestelmä ei olisi enää yhteensopiva käytössä
olevan ohjelmistoinfrastruktuurin kanssa.
”Nykyisen järjestelmän vahvuutena on sen
luotettavuus ja joustavuus,” TiKessä painotetaan.
Tähti Oksanen

SAMOK opiskelijakorttiyhtiöön
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden
liitto lähtee mukaan uuteen opiskelijakorttiyhtiöön SPV Services Finlandiin. Päätöksen seurauksena yhtön tarjoaman palvelun piiriin tulee
noin 350000 opiskelijaa ammattikorkeakoulu-

jen lisäksi lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja
yliopistoissa. Yhtiön muut omistajat ovat SYL,
SAKKI ja SLL. Uusi yhtiö kehittää opiskelijakortista maksukortin yhteistyössä Elisan kanssa.
Sen on tarkoitus tulla käyttöön ensi syksynä.

Rehtori Perttu Vartiainen haluaa saada myös opiskelijat mukaan keskusteluun yliopiston strategiasta. Keskusteluun aiotaan nostaa esimerkiksi se, haluaako UEF jatkossakin olla

Suomen monialaisin yliopisto.

Opiskelijoille kaavaillaan mahdollisuutta vaikuttaa yliopiston
uuden strategian suunnitteluun esimerkiksi Facebookin kautta. Rehtori kysyy, millainen kuva yliopistosta halutaan tulevaisuudessa välittää. – Jussi Turunen, teksti & Pasi Huttunen, kuva

I

tä-Suomen yliopisto uudistaa strategiaansa tulevan kevään aikana ja haluaa
opiskelijat mukaan päätöksentekoon.
Yhdeksi vaikuttamiskanavaksi kaavaillaan netin kautta tehtäviä kyselyjä muun
muassa Facebookissa.

Rehtori Perttu Vartiainen haluaa
herättää opiskelijoiden keskuudessa keskustelua siitä, missä asioissa Itä-Suomen
yliopiston omaleimaisuus saa näkyä ja
millä tavoin.
Miten opiskelijat saavat äänensä tässä
asiassa kuuluviin?
”Yhtenä vaihtoehtona on kyselyiden
järjestäminen. Kyselyissä oman panok-

sensa antavat henkilökunta, opiskelijat
sekä sidosryhmät. On mietitty, voisiko
Facebookia käyttää palautteen ja ideoinnin jäsentelyyn”, Vartiainen kertoo.
”Kevään aikana tarkennetaan askellukset ja opiskelijoita kuullaan kesän
jälkeen.”
Uudesta strategiasta ei Vartiaisen
mukaan välttämättä tule pitkää paperista
opusta, vaan dokumentaation muoto on
harkinnassa. Strategian vaiheet on linjattu johtoryhmässä ja yliopiston hallitus
käsittelee aihetta toukokuun lopussa.
”Yliopistolla on nykymuodossaan
neljäs vuosi menossa, joten on aivan nor-

maalia käydä strategiaa tässä vaiheessa
läpi.”
Koulutus ja tutkimus ovat yliopiston
ydintehtävät, ja näiden välistä suhdetta
tulisi Vartiaisen mielestä jossain määrin
miettiä.
”Profiloitumisesta tässä on kysymys:
tulisi miettiä hienojakoisemmin, mitkä
ovat yliopiston vahvuusalueet. Haluavatko opiskelijat, että koulutus on hyvin
pitkälle erikoistunutta, vai halutaanko
ennemmin yleisiä ja kaikenkattavia perusopintoja. Missä yliopiston omaleimaisuus saa näkyä?”, Vartiainen kysyy.
Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen on samoilla linjoilla.
”Yksi meidän käyttämämme iskulause
on, että olemme Suomen monialaisin tiedeyliopisto, ja keskustelua käydään, onko
tämä se viesti, jota haluamme viedä”,
Mönkkönen tuumii.
Opiskelijoilla on Mönkkösen mukaan

laaja edustus heitä koskevissa asioissa.
”Pyrimme mahdollisimman laajasti
saamaan opiskelijoilta näkemyksiä opiskeluun liittyvistä asioista. Tavoitteena
on syksyllä saada strategiasta luonnosta aikaan. Vuonna 2014 keväällä uusi
hallitus vahvistaa päivitetyn strategian.
Niissä työryhmissä, joissa käsiteltävät
asiat koskevat olennaisesti opiskelua ja
koulutusta, on ylioppilaskunnan edustus
mukana.”
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Uutinen #

Gallup

Liikuntoja
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Kampus

Etsin

”Jos näillä hinnoilla ei tule voittoa, se on jo suoranainen ihme

Vuokrat kuriin
opiskelijakampanjalla

ESU vastustaa leikkauksia

Yhkan dekaani lähtee
Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Kinnunen on valittu
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaksi. Uudessa tehtävässään hän aloittaa kesä-
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Uutinen #

säilyy myös Kuopiossa.

Kuopaksen nollatuloperiaatteen toteutumiseen Koirikivi ei usko.
”Jos näillä hinnoilla ei tule voittoa, se on jo suoranainen ihme. Kuopas perustelee toki vuokrien
nousulla yleisen kustannustason nousulla”, hän
pohtii.
Koirikiven ohella kampanjaa on lähtenyt mukaan monipuolinen joukko opiskelijoita. Erilainen
puoluekanta tai järjestötausta ei ole ollut esteenä
yhteen hiileen puhaltamiselle.
Nimien kerääminen aloitteeseen alkoi pääsiäisen jälkeen torikampanjalla. Tarkoitus on myös
kerätä allekirjoituksia kuopiolaisista oppilaitoksista
ja myöhemmin ehkä myös sähköisesti. Allekirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä ja Kuopiossa vakituisesti kirjoilla olevia henkilöitä.
Kun kuntalaisaloitteen tekee vähintään kaksi
prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa.
”Tämänhetkisellä valtuustokokoonpanolla
aloite ei ehkä mene läpi ihan heittämällä, joten
aktiivinen kampanjointi on tarpeen. Valtuutettuihin on tarkoitus olla yhteydessä jossain vaiheessa
enemmänkin”, Koirikivi kertoo.

kuun alussa. Kinnunen jää lomalle vapulta
ja hänen tehtävänsä siirtyvät varadekaani
Harri Siiskoselle kunnes yliopiston hallitus päättää dekaanijärjestelyistä.

Eurooppalaisten opiskelijoiden unioni ESU on
pettynyt ehdotuksiin leikata miljoonia koulutuksesta EU:n budjetissa. Esimerkiksi Erasmus
for all –ohjelmasta höylättäisiin 15 prosenttia.

”Toivomme, että Euroopan parlamentti neuvottelee sille rahoituksen takaisin. Viime syksynä se lupasi pelastaa investoinnit opetukseen”,
ESU:n puheenjohtaja Karina Ufert sauhuaa.

Saila Rönkkö, teksti & kuva

JOENSUU Vessakohu Joensuun kampuksen uuden itseopiskelutila Atriumin
kupeessa lässähti alkuunsa. Vain henkilökunnalle kyltti lähimmän vessan ovessa tuntui iskulta kasvoille hädästä kärsivän opiskelijan sielussa, mutta kävi ilmi,
että vessaa saavat kaikki tarvitsevat käyttää.
”WC:t on aikoinaan suunnitelmissa mitoitettu vain henkilökunnan käyttöön.
Emme kuitenkaan usko, että yhteiskäytöstä Atriumin käyttäjien kanssa tulee
ongelmia, joten ohje poistetaan”, kiinteistöpäällikkö Tarja Harjula kertoo.

Millä mielellä?
- Ihan hyvällä mielellä.
Millainen olet?
-Olen nobody. Onko tämä jokin treffiilmoitus?

Kännipila venäläisille

Mikä sytyttää elämässä?
- Bensa ja tulitikut.
Haave?
- Matkustella mahdollisimman paljon.
Mitä seuraavaksi?
- Ei kun gradua vääntämään.
Onko olemassa ilmaista lounasta?
- Ei ole. Jouduin tämänkin lounaan eteen
vastamaan kysymyksiin.

Tekstaripalsta
Älä anna tunteen jäähtyä. Tekstaa numeroon 044 576 84 09.

Haimi Stöön mieli on täynnä negatiivisia ajatuksia

esim. mitä jos ei tänään pidetä kokouksia/ Porvarit
koittaa ottaa vallan Stööstä, mut ei tuu natsaa/ Stöö
voi myllyttää vaikka yksin JOPOn hallitusta vastaan
Milloin ISYY alkaa oikeasti käyttämään facebookia,

tekemään meemejl ja twiittaamaan? Siis viestimään
kuten jäsenet viestivät ja elävät? Silloin voisi opettaa
UEF:ia viestinnässä.

naa ja hymyä Amican työntekijöille. Koska ei se ole
mitään sinulta pois, ja he tekevät hyvää työtä.

JOENSUU Tässä tapettavaksi päätetyt ilmeisesti silloin seisoivat. Joukko
ratsujääkäreitä Joensuussa sai illanvieton päätteeksi idean 14. huhtikuuta
1918. Venäjän armeijan aseista riisuttuja sotilaita säilytettiin työväentalolla
ja jääkärijoukko haki sieltä sata vankia teloitettavaksi, että oppisivat. Yksi
suomentaitoinen säästyi, 99 ammuttiin. Teloittajia oli noin 40, eikä ketään
syytetty. Teloitusta muistettiin performanssilla 14. huhtikuuta. Osallistujat
seisoivat haudan reunalla kello 13-13.15. Filosofian tohtori Jukka Partanen
kertoi 95 takaisista tapahtumista.

Skeleguins teki maalin
Jarkko kumpulainen, teksti & Antti kelovaara, kuva

Tuukka Koirikivi toivoo, että mahdollisuus kohtuuhintaisiin opiskelija-asuntoihin

Aloitetekstissä kehotetaan Kuopion kaupunginvaltuustoa vaatimaan Kuopion Opiskelija-asunnot
Oy:ltä vuokrien alentamista tasolle, joka on
paremmin linjassa opiskelijoiden kuukausittaisen
tukimäärän kanssa. Toisena vaihtoehtona esitetään osakeyhtiön purkamista ja opiskelija-asuntotoiminnan palauttamista kaupungin omaksi
toiminnaksi.
Kampanjan alulle pannut Tuukka Koirikivi
uskoo, että osakeyhtiö on perustettu byrokratian
helpottamiseksi.
”Jos opiskelijoiden asunnonvuokraus olisi suoraan kaupungin päätöksenteon alaisena, vuokrat
olisivat varmasti alhaisempia. Nyt ne nousevat
lähes vuosittain ja soluhuoneestakin joutuu maksamaan pahimmillaan 300 euroa kuukaudessa”,
hän harmittelee.
Monessa muussa kaupungissa asuntojen
vuokraamisesta vastaavat opiskelija-asuntosäätiöt.
Esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella säätiöiden
toiminnassa ovat mukana myös ylioppilaskunnat
ja muut opiskelijayhdistykset. Vuokratkin ovat
näissä kaupungeissa yleiseen vuokratasoon verrattuna matalampia kuin Kuopiossa.
Koirikiven mukaan kohtuuhintaista asuntoa
etsivän on järkevämpää suunnata katse yksityisille
markkinoille. Varsinkin yksiöitä ja kaksioita on
tarjolla edullisemmin ja jopa lähempänä keskustaa.
Asuminen kaupungin yleisissä vuokra-asunnoissakin tulisi toisinaan halvemmaksi.
”Samaan aikaan kun esimerkiksi kaupungin
asuntojen vuokra Niiralan Kulman taloissa on
keskimäärin yhdeksän euroa neliömetriltä, opiskelijat joutuvat maksamaan jopa kolmetoista euroa
neliömetriltä.”

T

apaan Timo Könösen Borealiksen aulassa. Timon heitettyä
takin ja pyöräilykypärän naulakkoon suuntaamme ruokalaan.
Lähes tyhjän ravintola Pihlajan linjastolla Timo pohtii ottaisiko
lounaaksi uunimakkaraa vai tomaatti-vuohenjuusto keittoa. Keiton
valittuaan istumme ikkunan viereisen pöydän ääreen ja Timo
vastailee kysymyksiini pieni pilke silmäkulmassaan.

Pasi Huttunen, teksti & Kari Tahvanainen, kuva

Kuopion opiskelija-asuntojen korkeisiin vuokriin kyllästyneet
opiskelijat pistivät pystyyn kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan
kaupunginvaltuustoa puuttumaan Kuopaksen vuokratasoon.
Asuntojen vuokrahintojen suhde yleiseen tasoon on Tuukka Koirikiven mukaan jo korkeampi kuin Helsingissä. – Maiju Pohjalainen, teksti & kuva

Tiedekunta: Metsätieteet.
Vuosikurssi: 6.
Syntymäpaikka: Kitee.
Motto: Ei ole.
Harrastukset: Valokuvaus.
Ruoka: Tomaatti-vuohenjuusto keitto.
Paikka: Ravintola Pihlaja, Joensuu.

Vessaetu on valvottu
Pasi Huttunen, teksti & Saila Rönkkö, kuva

Timo Könönen

Kuvaraportteja
turuilta pikkunälkään

I have a dream, I dream about enough big sport-

shall in Joensuu. Alsoy well working University
Sport system would be great. #M.L.King
Oletko koskaan turhaan etsinyt kirjaa jonka pitäisi

Joskun mukaan olla hyllyssä? Syy voi olla se että jotkut hamstraavat kirjoja kirjaston säilytyslokeroissa!

Toivoisin kanssaopiskelijoilta enemmän kiitos sa-

Uljaan avustajapalaverit

.net

Joensuussa
23. huhtikuuta kello 16.00
ISYY:n toimistolla Haltialla
Kuopiossa
22. huhtikuuta kello 16.00
Uljaan toimituksessa Studentialla

KUOPIO Savilahden kampuksen oma jääkiekkojoukkue Claybay Skeleguins kävi 26. maaliskuuta taistoon YIT:n joukkuetta vastaan. Vastus oli
kova, sillä YIT:n porukka on voittanut useampaan otteeseen harrastesarjojen toiseksi ylimmän tason Kuopion alueella. Ottelu päättyi 20-1.
Kavennusmaalin Skelet tekivät viimeisellä minuutilla.
”Se oli päävalmentajamme ansiota. Valmennuksellinen neromme
Sampsa Wulf otti maalivahdin pois viime hetkellä ja pelasimme viimeisen minuutin kuudella miehellä. Maalin teki Kim Lesch”, Skeleguinsin
sentteri Janne Mertanen kertoo.
Uljas 4 | 19. 4. 2013
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Kampus

Ajassatulevat, oletko valmis?
Ravit

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

” On oltava tyytyväinen siitä, että toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen tulee korjauksia.

Kehysriihestä opiskelijoille keppiä
ja porkkanaa
Hallitus päätti kehysriihessään sitoa
opintorahan indeksiin aiemmin tekemänsä lupauksen mukaisesti 1.8.2014 alkaen.
Opintotukijärjestelmän uudistamisen
tavoitteena on tukea päätoimista opiskelua ja siten nopeuttaa valmistumista.
Omillaan asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintorahaa koskevia vanhempien
tulorajoja nostetaan 30:llä prosentilla.
ISYY:n sosiaalipoliittinen vastaava Toivo Haimi suhtautuu kehysriihen

tulokseen varovaisen skeptisesti. ”On
oltava tyytyväinen siitä, että toisen asteen
opiskelijoiden opintotukeen tulee korjauksia ja indeksiin sitomisen lupauksesta
pidetään kiinni. Myös lainapainotteiset
mallit torpattiin.”
Korkea-asteen opiskelijoille otetaan
käyttöön opintolainahyvitys, joka on nykyistä opintolanavähennystä selkeämpi,
tutkinnon suorittamiseen kannustavampi ja lainan takaisi nmaksua turvaavampi

järjestelmä. Jatkossa opintotuen piirissä
olevilta tullaan odottamaan vähintään 20
opintopisteen suorittamista lukuvuoden
aikana. Myös tukiajan laskentaperusteet
täsmentyvät ja korkea-asteen 70 tukikuukauden enimmäistukiaikaa tullaan lyhentämään. ”Voidaan kuitenkin kysyä, ovatko
hallituksen lupaukset tarpeeksi, sillä
opiskelijoiden huoli toimeentulostaan on
asia, jolla ei politiikassa sovi leikkiä. Myös
kauan kaivattu tasokorotus opintotukeen
jäi vaatimatta”, kommentoi Haimi.
Hallitus sopi riihessään yhteensä noin
600 miljoonan sopeuttamistoimista.
Yritysverotusta kevennettiin ja suoremmin kuluttajiin kohdistuvia alkoholi-,
tupakka-, makeis-, ja sähköverotusta
kiristettiin. Haimi muistuttaa kehysriihen muiden leikkauspäätösten vaiku-

tusten kantavan myös opiskelijoiden
arkeen. ”Opintotuen sijaan leikkaukset
vain iskevät oppilaitosten rahoitukseen
ja ympäröivän yhteiskunnan palveluihin.
Täysin käsittämätön osinkoveropäätös
tulee myös vaikuttamaan yhteiskuntaan
tuloeroja kasvattavana tekijänä.”

3

Uutinen #

Opintorahan nykyinen malli säilytettiin, eikä lainapainotteisuutta lisätä. Uudistuksia tuli opintolainavähennykseen sekä
tukiajan rajoituksiin. Jatkossa edellytetään myös vähintään 20
opintopisteen suoritusta lukuvuodessa. – Saila Rönkkö, teksti

Yliopisto halutaan reiluksi
I

SYY:n edustajiston kokouksessa
äänestettiin viime keväänä Reilun
kaupan korkeakoulu -hankkeen
edistämisen puolesta. Loppuvuonna
hanketta varten perustettiin nelihenkinen kannatustyöryhmä, joka on kevään
kuluessa tehnyt selvitystyötä hankkeen
edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä
asioista. Ehtona Reilun kaupan korkeakoulun -arvonimen saamiselle on muun
muassa, että vähintään puolet yliopiston
tiedekunnista/koulutusohjelmista/yksiköistä ja vähintään kolmasosa yliopiston

8
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ainejärjestöistä tekee päätöksen siirtyä
käyttämään omissa tilaisuuksissaan ja
tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja
teetä.
Reilun kaupan korkeakoulun -arvonimen on saavuttanut jo Tampereen
yliopisto sekä Turun Diakonia–ammattikorkeakoulu. Parhaillaan lähes kaikissa
Suomen suurimpien korkeakoulukaupunkien, kuten Helsingin, Turun ja
Jyväskylän yliopistoissa, on meneillään
Reilun kaupan korkeakoulu -hanke.
ISYY:n työryhmä asetti tavoitteekseen

Itä-Suomen yliopiston siirtymisen Reilun
kaupan korkeakouluksi ensi syksyn
aikana. Lisäksi Joensuun kaupunki sai
Reilun kaupan kaupungin -arvonimen
neljäntenä suomalaisena kaupunkina jo
vuonna 2009.
Reilun kaupan kannatustyöryhmä
järjestää ”Reiluin piknik-kattaus”valokuvakilpailun ISYY:n vappupiknikin
yhteydessä 1.5.. Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimestä ja sen ehdoista saa
lisätietoa Reilun kaupan kotisivuilta sekä
ennen Vappua julkaistavalta Itä-Suomen
yliopisto reiluksi -facebooksivulta.
Reilun kaupan järjestelmän tavoitteena on parantaa kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä.
Reilussa kaupassa maksetaan viljelijälle
tuotteesta vähintään takuuhinta, joka

kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset.
Takuuhinta, ennakkomaksut ja pitkät
kauppasuhteet osana Reilua kauppaa
merkitsevät viljelijälle turvaverkkoa
maailmanmarkkinahintojen heilahteluja
vastaan.

4

Uutinen #

ISYY:n edustajisto päätti ryhtyä lobbaamaan yliopistoa reiluksi. Tavoitteena on, että UEF on reilu syksyllä. Esimerkiksi Joensuun kaupunki on jo reilu. – Anna Pulkka, teksti

Opiskelijoiden Ravikunkku 2013 28. huhtikuuta kello 16.30 Sorsasalon raviradalla. Ilmaiset kuljetukset lähtevät kello 16.00 Maljalahden kadulta kaupungintalon takaa. Tapahtuma on

ilmainen. Lisätietoa Facebookissa: Opiskelijoiden Ravikunkku Vappu 2013. Joukkueiden ilmoittautumiset 22.4. mennessä. Tarvittaessa ilmoittautumisaikaa jatketaan.

Mitä yhteistä on yliopisto-opiskelulla ja raviurheilulla? Aika vähän. Vuosittain maamme raviradoilla lajista hullaantuu
kuitenkin 800 000 suomalaista. Ravit on yksi suositummista
urheilulajeistamme. Kuka on Opiskelijoiden ravikunkku 2013
selviää vapun kynnyksellä. - Jarkko Kumpulainen, teksti & Arto
Nieminen, kuva
Jos Toto, lähdöt, troikka, kaksari, derby,
dödsi ja hiitti ei kiinnosta, niin kysy
itseltäsi:
”Mitä Charles Bukowski tekisi?”
Buko korjaisi eilisen krapulansa halvalla viinillä, polttaisi patjan vierellä olevasta tuhkakupista eilisen sätkän jämän,
kusisi tyhjään maitopurkkiin, läimäisisi
yökumppaniaan kuoppaisille pakaroille,
vetäisi jalkaansa raidoittuneet kalsarinsa
ja suuntaisi raviradalle. Raviradalla viini
alkaisi jo potkia, kiihko palaisi hiljalleen
kehoon.
”Ei. Kyllä minulle tulee enemmän
mieleen jotkin Audrey Hepburnin leffat,
missä käydään katsomassa raveja semmoisissa upeissa valkoisissa ja mustissa
asuissa suuret hatut päässä. Kiikaroidaan
ja heitellään nenäliinoja sinne ravikentälle”, yksi Ravikunkku 2013 -tapahtuman
järjestäjistä ja Kuopion lääketieteen
opiskelijoiden emäntä Outi Nieminen
haaveilee.
Kummin vain, mutta raveihin on nyt
mentävä. Opiskelijaraveja suunniteltiin
alun alkaen jo viime syksylle, mutta

nyt ne ovat vihdoin täällä. Joukkueiden
ilmoittautumiset ovat käynnissä.
Sunnuntaina 28. huhtikuuta joukkueet, kannustusjoukot sekä yleisö
kuskataan keskustasta ilmaiseksi suoraan
Sorsalon raviradalle. Osallistuvien joukkueiden kuvio on seuraava: kaksi juhtaa
vetää ohjastajaa ravikärryissä, ravattava matka on 210 metriä ja nopeimmin
juossut joukkue voittaa. Ensimmäinen
joukkue palkitaan 200 eurolla, toinen satasella ja kolmas 50. Raviradan parkkipaikalla käytäviin karsintoihin pääsee mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta
joukkuetta, joista kahdeksan nopeinta
käy finaalin tuhatpäisen raviyleisön
silmien edessä varsinaisella raviradalla
Toto-lähtöjen välissä. Toto-tv:stä touhua
katselee jopa 400 000 katsojaa.
Ja kyllä, myös opiskelijalähdöistä voi
lyödä vetoa.
”Rahasta ei lyödä vetoa kuitenkaan,
mutta busseissa jaetaan kaikille sekä
Toto-lähtöihin että opiskelijalähtöön
sijoitusveikkauskaavakkeet. Siihen tulee
troikka, kaksari ja... mikä se kolmas oli”,

Nieminen takeltelee tuoreuttaan ammattislangissa.
Ravikärryt painavat kaksikymmentä
kiloa plus kyytiläinen.
”Siinä voi periaatteessa taktikoida,
että laittaa isoja ihmisiä vetämään ja
pienen istumaan kuskin pukille. Pari
joukkuetta itse asiassa tuossa jo mietti,
että se on aika rankka se 210 metriä, eli se
vaatii oikeasti vähän semmoista endurancea”, Nieminen vihjaa.
Tapahtuman järjestävät yhdessä
Kuopion ravirata, ISYY, Savotta ja Kuopion lääketieteen opiskelijat. Järjestäjät
povaavat tapahtumalle valoisaa tulevaisuutta jatkossakin. Idean isä on Uljaan
ilmoitusmyyjä Valto Merta.
”Tämä on niin opiskelijan arjesta ja
muista tapahtumista poikkeavan erilainen, että siitä saisi tosi energisen ja ison
tapahtuman, jossa on paljon osallistujia
ja paljon erilaista väkeä. Vappu on hyvä
paikka johon tämmöinen konsepti sopii,
silloin tehdään muutenkin kaikkea älytöntä laidasta laitaan”, Nieminen miettii.

”

Ensi viikon
Netti-Uljaassa
Hustlaaja-Waltsun pettämättömät ravivinkit
opiskelijaravien lähtöihin!

Ravislangia
Troikka - Pelimuoto. Kohteena on lähdön
kolme ensimmäistä hevosta sijoittumisjärjestyksessä.
Kaksari - Kaksoisvedonlyönti, jossa
vedonlyönnin kohteena on lähdön kaksi
ensimmäistä hevosta ilman keskinäistä
järjestystä.
Kylmäverinen - Kylmäverirotuja ovat
kaikki työhevosrodut sekä työ- ja ravihevoseksi soveltuvat pohjoismaiset rodut
suomenhevonen, pohjoisruotsalainen
hevonen ja norjanhevonen.
Kädetön - Kuskin tai pelaajan suorituksesta, ala-arvoinen, epäonnistunut.
Lusta - Kiero peli, vilppi. Ajaa lustaa =
epäily kuskin tahallisesta huonosta ajosta.
Narut, narutella - Ohjakset, ohjastaa.
Pörrö - Tallivihje, joka on kulkeutunut
kaikkien tietoon.
Teuras - Tosi huono hevonen, raato, rataraakki (parempikin hevonen petettyään
pelaajan toiveet).
Volttaus, volttilähetys - Hevoset
kiertävät hiljaista juoksua laajaa ympyrää
kunnes ne ovat sopivissa asemissa lähetyskomennoille.
Virpoa - Käyttää ajovitsaa sääntöjen
vastaisella tavalla.
Kultasormi - Taitava ohjastaja, alunperin
Pekka Korven lempinimi.
Yössä – Aivan hakoteillä.
Lähde: http://ravit.iltasanomat.fi/ravisanasto/
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29.4. Sawo-Karjala excursio
30.4. Vappuaaton tapahtumat
klo 16.00 kokoontuminen yliopistolle
klo 16.45 Joel Lehtosen patsaan kukitus
klo 17.00 köydenveto MAMK:n Sohva ry:n
kanssa
klo 18.00 ohjelma Tallisaaressa
- Lauluesitys
- Ylioppilaskunnan puhe
- Pässin lakitus
- Yhteislaulu Gaudeamus Igitur
- Fuksikaste
1.5. Vappupäivän tapahtumat
G
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25.4. 8-appro, lähtö klo 17.00 Ilosaaresta, Mikrovillus
27.4. Optimin poikkitieteelliset vappusitsit klo
19.00 Educalla
29.4. Sawo-Karjala excursio
29.4. Sopo-jaoston Janopäiväkeräys klo 11−14
Carelian aulassa
30.4. Vappuaaton tapahtumat
klo 12.00 metsäylioppilaiden forstikaste Ilosaaressa
klo 15.00 Täky lakittaa Carelian edessä olevat
alkukivet
n. klo 15.30 kulkue alkukiviltä Ilosaareen lähtee
n. klo 16.30 yliopiston kuoro esiintyy ja ylioppilaskunnan puhe Ilosaaressa
Kerubin keikat klo 22.00 Skanes ja 24.00 Parasta
ennen. Ennakkoliput myynnissä myös ISYY:n
toimistolla.
1.5. Vappupäivän tapahtumat
klo 12.00 ainejärjestöjen yhteinen vappu-Piknik
(eli AY-nik) Ilosaaressa

u

at
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Kuopion kampuksen vapputapahtumat:

Joensuun kampuksen vapputapahtumat:

5
3

2

Vappua juhlitaan jälleen RAIlakkaasti kaikilla ISYY:n kampuksilla
Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa!

22.−23.4. Eri Reipas Wapun aloitus: ISYY:n yösählyturnaus sekajoukkueille Studentialla klo 22−06 24.4.
Preemion vappufutis klo 9.30–15.00 Savon Sanomat
Areenalla
26.4. Gladiaattoripäivä (Kuolo, Dentina, Preemio)
27.4. Sociuksen Kewätkarkelot klo 20.00 alkaen
Wanhassa Satamassa
28.4. Opiskelijaravit klo 16.30 alkaen Sorsasalossa
29.4. Sawo-Karjala excursio (Loppuunmyyty)
30.4. Vappuaaton tapahtumat
•
klo 13.00 Hampaan pesu Lukemalla
•
klo 14.00 Sivistykseen vihkiminen suuressa
luentosalissa
•
klo 17.30 Allastapahtuma alkaa Snellmanin
puistossa
•
klo 21.00 Wappubileet Puikkarissa. Liput
ISYY:n toimistolta ennakkoon VAIN 4e/kpl. Ennakkolipulla jonon ohi klo 23.30 saakka.
1.5. Vappupäivän tapahtumat
•
klo 12.00−18.00 ISYY ja ainejärjestöt järjestävät yhdessä brunssin Lukemalla omilla eväillä

Opiskelijan vapussa mukana!

7. Retikka, Minna Canthin puisto
8. Fortis, Kuopas/torikatu
9. Terho, kaupungintalo
10. Socius, satama (puistoalue satamakadun
ja satamatorin välissä)

u
Mäkikat
nkatu
Hatsala

ISYY:n RAIlakas vappu 2013

Kuopio

1. Dentina, niiralankenttä
2. KuoLo, keila-/uimahalli
3. Hyeena, rautatieasema
4. Kulti, kirjasto
5. Serveri, Snellmanin puisto
6. Preemio, musiikkikeskus

at
u

3

www.jokiasema.fi
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vaganza.fi

”Perheellisiä ei edes välttämättä osata ajatella opiskelijoina.

MOTÖR HE AD (UK) • SIGU R RÓS (IS L ) • NIGHT W ISH • H O T CHI P ( U K )
SQUARE P U SHER (UK) • BET W EEN T HE BU RIED AN D M E ( U SA)
P E L IC AN ( U SA) • LISSIE (US A) • ADEPT (SW E ) • T ARRU S R I L E Y ( JA M/U SA )
WITCHC RAF T ( SW E ) • DISCO ENSEM BLE • J . KARJ AL AIN E N • P M M P
JUK K A P OIKA & SOU ND EX PLOSION BAND • JÄTKÄJÄ TKÄT

Opiskelijaliike unohti lapsiperheensä

K AR RI K OIRA & RU U DOLF • ST ELLA • M ICHA EL M O N R O E
P ÄÄ K II • RAA PPANA & SOU ND EXPLOSION BAN D • M O KO M A
22- P ISTE PIRKKO W IT H SU PER HORNS • ISM O AL AN KO
MARISK A & PAHAT SU DET • LAU R A NÄRHI • HA L O O HE L S I N KI
WINTER SUN • J AAKKO LAIT INEN & VÄÄRÄ RA HA • HA AM U
E E VIL STÖÖ, KOKSU KOO & DJ KRIDLOKK • F IN N TR O L L
E TE RNAL TEARS OF SORROW • HEX VESSEL • DO M O V O Y D
NIC OL E WIL LIS & T HE SOU L INVEST IGAT ORS • R UG E R H AUE R
P E ARL Y GAT ES • LAINEEN KASPER I & PALAVA KA UP UN KI
F RE E RAP RENT OSHOW • RY T M IHÄIRIÖ • T HE SCE N E S
P E RTTI KU RIKAN NIM IPÄIVÄT • SAT ELLIT E STO R IE S

Jenni Merovuon arki on tasapainoilua opiskelun ja työn välillä. Luonnollisesti myös Seela-tytär vaatii paljon aikaa.

Opintotuen huoltajakorotus tiputettiin kehysriihen alla
opiskelijajärjestöjen vaatimuslistalta, vaikka tarve on suuri
ja kustannus pieni. - Pasi Huttunen, teksti
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pintotuen huoltajakorotuksesta yritetään olla
hiljaa ja vakuutella, että
opiskelijat voittivat kehysriihessä. Useimmat poliittiset opiskelijajärjestöt ovat perinteisesti
vaatineet huoltajakorotusta, mutta tällä
kertaa opiskelijat saatiin säikytettyä
varovaisiksi.
”On hienoa, että hallitus on vaikeasta
taloustilanteesta huolimatta tarttunut
päättäväisesti opintotuen suurimpiin
haasteisiin: tuen riittävyyteen sekä
opintolainan turvatumpaan käyttöön”,
SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen
ja SAMOK:n puheenjohtaja Mikko Valtonen riemuitsivat riihen jälkeen.
Lampinen ja Valtonen eivät listaa
huoltajakorotuksen puuttumista opin-

totuen suurimpien haasteiden joukkoon.
Vaatimus huoltajakorotuksesta oli tippunut jo pois kehysriihen alla annetuissa
kannanotoissa, jossa opiskelijajärjestöt
asettivat vaatimuksiaan opintotuen suhteen. Toimeentulokuopassa kärvistelevät
opiskelevat lapsiperheet eivät välttämättä jaa puheenjohtajien iloa kehysriihen
tuloksista. Vaikka määristä on hankala
saada tarkkaa tietoa, niin näyttää siltä,
että opiskelevia vanhempia on yksinkertaisesti liian vähän. ISYY:n hallituksen
sosiaalipoliittinen vastaava Toivo Haimi
allekirjoittaa väitteen. Hän arvioi, ettei
perheellisiä edes välttämättä osata ajatella opiskelijoina.
”Olen todella pettynyt, että SYL
jätti huoltajakorotuksen pois vaatimuslistalta. Se toisi hyvin konkreettisen

parannuksen opiskelijalapsiperheiden
elämään, eikä tulisi edes kovin kalliiksi”,
Haimi sauhuaa.
YTHS:n tekemässä opiskelijoiden

terveystutkimuksessa vuonna 2012
lapsia oli 8,6 prosentilla opiskelijoista.
Opetusministeriön Opiskelijatutkimus
2010 puhuu kymmenestä prosentista.
Opetusministeriön työryhmän muistiossa vuodelta 2009 esitellään taulukoita,
joiden mukaan opiskelijalapsiperheitä
korkeakoulutasolla oli Suomessa vuonna
2005 vajaat 52.000. Näistä opintorahaa
sai hiukan yli 12.000 opiskelijaa, eli noin
23 prosenttia.
Yhteensä opintorahaa sai korkeakouluissa samana vuonna noin 172.000
opiskelijaa. Eli alle seitsemän prosenttia
opintorahan saajista oli sinä vuonna
vanhempia.
Kansantalouden kokonaisuudessa
opintotukeen tehdyt uudistukset eivät
olleet taloudellisesti erityisen merkittäviä. Kustannuksiltaan huoltajakorotuskin

olisi pisara meressä. Lapsen saavalle
opiskelijalle taloudellinen kuoppa on
silti todellinen kun elätettävänä on lapsi
tai lapsia. Tulot kasvavat, mutta menot
kasvavat enemmän.
”Absoluuttisina lukuina taloudellinen
tilanne ei juuri muuttunut. Epävarmuus
kuitenkin lisääntyi”, historiaa opiskeleva
pienen tytön äiti Jenni Merovuo kertoo.
Hän toteaa, että esimerkiksi Opetusministeriön työryhmän ehdottama 145
euron huoltajakorotus opintotukeen olisi
selvästi helpottanut epävarmuutta.
Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö
Otuksen tutkimuksessa perheellisten
opiskelijoiden tilanteesta ehdotetaan,
että perheellisten opiskelijoiden ja
erityisesti yksinhuoltajien, opiskeluedellytyksiä voitaisiin tukea taloudellista
toimeentuloa parantamalla. Otuksen tutkimus on vuodelta 2009, mutta huoltajakorotuksen tai muun taloudellisen tuen
suhteen ei olla päästy puusta pitkään,
vaikka opetusministeriön työryhmäkin
sitä samana vuonna ehdotti.
Uljas 7 | 2.10 . 2012
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”Järkeä tietysti tarvitaan sen seulontaan, millaiset aloitteet ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä ja mitkä ovat höttöä.

Pakina | Edunvalvonnan sekakäyttäjät

Kansanvaltaa vai
lumedemokratiaa?

Korkeakoulujen vitsaus: vaikuttamisongelmaiset opiskelijat

Reilu vuosi sitten astui voimaan kansalaisaloitelaki, joka antaa äänioikeutetuille suomalaisille mahdollisuuden saada
asiansa kuuluviin eduskunnassa. Kerättyään 50 000 allekirjoitusta puolen vuoden sisään, on aloite kansan suora yhteys
eduskuntaan. Onko kansalaisaloitteella todellista valtaa, selviää kuitenkin vasta, kun ensimmäisen aloitteen myötä käsittelytapa hahmottuu. – Anni Ylönen, teksti
Aloite turkistarhauksen lopettamiseksi
keräsi lähes 70 000 allekirjoitusta, ja se
oli siten Suomen historian ensimmäinen
kansalaisaloite. Maaliskuussa eduskunnalle luovutettu aloite odottaa edelleen
toimenpiteitä. Syynä on, ettei varsinaista
käsittelytapaa ole vielä määritelty missään. Puhemiesneuvosto kysyi äskettäin
eduskuntaryhmien mielipidettä asiasta
ja muodostaa menettelytavan piakkoin.
Tarkoituksena on saada turkistarhausaloite käsittelyyn vielä ennen toukokuuta,
ja sen myötä luodaan toimintamalli myös
tulevien aloitteiden käsittelylle.
Parhaassa tapauksessa kansalaisaloitteet saavat hallituksen esitysten
ja kansanedustajien aloitteiden tapaan
laajan käsittelyn eduskunnassa. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa asian käsittelyä
eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen
asianomaisessa valiokunnassa ja asiantuntijoiden kuulemista päätöksenteon
tueksi. Jotta asiasta päästään äänestämään eduskunnan täysistunnossa, tulee
valiokunnan antaa mietintö aloitteesta.
Lisäksi tarvitaan määräaika aloitteiden
käsittelyyn, jottei mikään aloite pääse
hautautumaan valiokuntiin.
Kansalaisaloitteen tarkoituksena on
saada kansalaiset osallisiksi demokraattisesta päätöksenteosta. Oikeus aloitteen
tekemiseen on kirjattu myös perustuslakiin. Kansalaisille on annettu suora kanava eduskuntaan, mutta miten päättäjät ja
hallitusohjelmaan sitoutuneet puolueet
kuulevat kansaa? Vaihtuvatko hiipuneet

Debatti

äänestysprosentit aktiiviseen aloitteiden
tekemiseen?
Yhteiskuntapolitiikan professori Pirkkoliisa Ahposen mielestä kansalaisaloitteen kaltaisia toimintatapoja tarvitaan
edustuksellisen demokratian rinnalla.
Hän ei näe hallitusohjelman sitovuutta
ongelmana. ”Toimiakseen hallitus tarvitsee ohjelman, jolla säädellään yhteistyön
puitteita. Mutta eduskunta säätää lait ja
aloitteita voidaan toki tehdä hallituksen
ulkopuoleltakin.”
Allekirjoittajien määrän tai medianäkyvyyden sijasta Ahposen mielestä
eduskunnan päätökseen vaikuttaa enemmän se, sitoudutaanko päätöksenteossa
puolue-edustukseen ja saavatko edustajat
äänestyksessä vapaat kädet.
”Aloitteiden perusteluilla on omat
vaikutuksensa. Allekirjoittajien määrä
vaikuttaa asian saamaan julkiseen painoarvoon ja sen käsittelytapaan.”
Jatkossa kansalaisten into kansalaisaloitteiden tekemiseen, ja erityisesti
allekirjoittamiseen, riippuu suurelta
osin ensimmäisten aloitteiden saamasta
kohtelusta.
”Jos nähdään, että voidaan todella

vaikuttaa, niin tästä tulee demokraattisen mielipidevaikuttamisen tärkeä osa”,
Ahponen lisää.
Kansalaisten aktiivisuutta voi Ahposen mukaan pitää yllä nostamalla päivänvaloon todellisia ongelmia ja niiden
ratkaisumahdollisuuksia. Jotta kansalaisaloitteet säilyisivät esillä myös jatkossa,
yhteiskunta voisi tarjota niille ilmaista
mainostilaa mediassa.
”Mutta järkeä tietysti tarvitaan sen
seulontaan, millaiset aloitteet ovat
yhteiskunnallisesti tärkeitä ja mitkä ovat
höttöä”, päättää Ahponen.
Tällä hetkellä oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-palvelussa
on käynnissä reilu 70 aloitetta, joista
ainoastaan yksi, ehdotus tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi, on jo saavuttanut
vaaditun 50 000 allekirjoituksen rajan.
Aloitteista löytyy jokaiselle omansa.
Aloitteissa vaaditaan muun muassa mopoautojen kieltämistä, suojeluskuntien
lakkauttamisen peruuttamista ja verolottoa. Viimeinen takaisi kerran viikossa
yhdelle Suomen kansalaiselle verovapauden koko loppuelämäkseen. Valitse siitä
sitten omasi.

Useissa korkeakouluissa Suomessa suhtaudutaan varsin nihkeästi poliittisten
opiskelijaryhmien näkymiseen kampuksilla. Esimerkiksi Joensuussa on ollut
vääntöä sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun kanssa ja tilojen käytölle
on asetettu monenlaisia rajoituksia,
jopa täyskieltoja. Monien muiden tavoin
olen pohtinut pitkään syitä tilanteeseen.
Hiljattain minulle on valjennut, ettei
ongelma ole ollenkaan siellä, mistä sitä
etsin. Ongelma ei löydy korkeakoulujen
hallinnoista ja siellä vallitsevista asenteista; se on päinvastoin minulla ja muilla
kaltaisillani.
Kärsimme vakavasta ongelmasta,
jonka leviämistä tilankäyttörajoituksilla
yritetään ehkäistä. Ongelman nimi on
vaikuttamisriippuvuus. Vaikuttamisriippuvuudelle tyypillistä on voimakas
usko siihen, että omalla toiminnalla on
mahdollista vaikuttaa ympärillä oleviin
asioihin. Riippuvainen etsii yleensä
itselleen sopivan väylän toteuttaa vaikuttamispyrkimyksiään − vakavimmissa
tapauksissa jopa useita.
Opiskelijoiden keskuudessa riehuvan
vaikuttamisongelman syntyyn ei ole

löydettävissä vain yhtä tiettyä aiheuttajaa. Ainakin geneettinen perimä, yksilön
olosuhteet eri elämänvaiheissa sekä
sosiaalinen ympäristö voivat altistaa
riippuvuudelle. Myös matalan kynnyksen
osallistumismahdollisuudet ja toivotun
tuloksen suuri todennäköisyys kasvattavat varmasti riskiä koukkuun jäämiseen.
Pelkästään korkeakoulujen tilojen
käyttöä rajoittamalla ongelmaan onkin
hankala puuttua. Internetissä on tarjolla
huomattava määrä erilaisia sivustoja,
joissa voi tutustua vaikuttamisen eri
muotoihin. Esimerkiksi monet järjestöt
ylläpitävät verkkosivuja, jossa kerrotaan
toiminnasta ja mahdollistetaan jäseneksi
liittyminen. Lisäksi joillakin sivustoilla
markkinoidaan toimintaa, johon voi
osallistua jopa ilman jäseneksi liittymistä.
Ongelma on voinut saada alkunsa jo
ennen korkeakouluopintojen alkua. Nuoret voivat harjoitella vaikuttamista erityisesti heille suunnatuissa järjestöissä,
mikä madaltaa kynnystä äänestämiseen
ja muuhun vaikuttamiseen myöhemmin.
Järjestöissä tiedetään, että onnistuneet
kokemukset tuovat ihmiset takaisin
vaikuttamisen pariin. Varsinkin eri

puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
voivat olla harhaanjohtavia, sillä niissä
politiikasta saatetaan antaa kepeämpi ja
hauskempi kuva kuin puolueiden muussa
toiminnassa.
Vaikuttamisriippuvuuden ehkäisyyn
tulisikin panostaa jo hyvissä ajoin, sillä
ongelman synnyttyä haitat ovat merkittäviä. Vaikuttamiseen hurahtanut
voi menettää kiinnostuksensa muihin
harrastuksiin, opiskelusta ja työnteosta
puhumattakaan. Suhteet perheeseen, ystäviin ja omaan kumppaniinkin joutuvat
usein koetukselle. Monet tapahtumat
vievät aikaa iltaisin ja viikonloppuisin;
vaalit puolestaan imaisevat maailmaansa
pitkiksikin ajoiksi. Tällöin on vaarana
täydellinen paikan- ja ajantajun hämärtyminen. Lähipiirin lisäksi vaikuttajan toiminta saattaa näkyä koko ympäröivässä
yhteiskunnassa niin omassa kaupungissa
kuin koko maassakin.
Vaikuttamisongelman vakavuuden
tunnistamiseksi on helppo tehdä seitsenportainen testi käyttäen riippuvuutta
mittaavia väittämiä: 1) Sinulla on voimakas kiinnostus vaikuttaa johonkin asiaan
ja kiinnostus muuhun on vähentynyt. 2)

Kulutat runsaasti aikaa järjestötoimintaan ja sen ajatteluun tai suunnitteluun.
3) Luottamustehtäväsi johtavat muiden
velvoitteiden laiminlyöntiin. 4) Mielialasi
vaihtelevat voimakkaasti. 5) Vaikuttaminen jatkuu suunniteltua pidempään ja
yhä suurenevilla tavoitteilla. 6) Vaikutat
kokemukseesi nähden kohtuuttoman
suurilla areenoilla. 7) Vähättelet vaikuttavaa toimintaasi ja lähipiirisi on
huolestunut yhä lisääntyvistä luottamustehtävistäsi.
On hienoa, että korkeakouluissa
kannetaan vastuu ja toimitaan opiskelijoiden ongelmavaikuttamista vastaan.
Itä-Suomen yliopistossa tilanne on ollut
lähellä riistäytyä käsistä opiskelijoiden
vaikuttamispyrkimysten satunnaisten
onnistumisten myötä. Toisin on Kareliaammattikorkeakoulussa, jossa on viisaasti häädetty opiskelijoita vaikuttamaan
houkuttelevat toimijat koulun tiloista
jo heti alkuunsa. Onhan meitä pienestä
asti jo opastettu olemaan kokeilematta
mitään, mihin voi jäädä koukkuun.
Marie Okkonen
Opiskelija ja vaikutusnisti

Osallistu keskusteluun. Ota kantaa. Anna palautetta. Mielipidekirjoitukset
osoitteeseen toimitus@uljas.net.
Voit myös tekstata numeroon 044 576 84 09.

Vastine kirjoitukseen
”Tasavertaisuutta verorahoilla”
Elisa Aaltola (FT) ja Sanna Ryynänen
(FT) ottivat ”Tasavertaisuutta verorahoilla” -vastineessaan (Uljas 2/2013)
kantaa tekemääni Vesa Puurosen haastatteluun (Uljas 1/2013).
Lämmin kiitos keskusteluun osallistumisesta. Haluaisin ottaa vastineesta
muutaman asian esille:
1. Kirjoititte: ”Jutun asiasisältö oli
hajanainen ja sen varsinaisen ytimen
muodosti ad hominem -argumentointi eli
henkilöön kohdistuva kritiikki. Tutkimuksen sisältöjen käsittely ohitetaan, ja
valokeilaan nostetaan tutkijan mahdollinen poliittinen suuntautuminen
– vasemmistolaisuus, feminismi tai muu
vastaava – todistelemaan tutkimustyön
kyseenalaisuutta.”
Ad hominem pitäisi paikkansa, jos olisin jutussa tyrmännyt Puurosen tekemän
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tutkimustyön huonoksi tutkimukseksi
hänen taustansa takia. Näin en kuitenkaan ole tehnyt.
Entisellä kansallissosialistilla (nykyään vahvasti oikeistolaisella) tutkijalla ei
olisi lienee yliopistopiireissä minkäänlaista uskottavavuutta, vaikka hän tekisi
kuinka monta akateemisesti pätevää tutkimusta esim. historiasta tai rasismista.
Mikäli hän vielä ilmoittaisi kotisivuillaan,
että ajaa poliittista agendaansa tutkimustyönsä kautta, niin ”adhominemien” sijaan kyse olisi enemmänkin siitä, kuinka
pian päädytään oikeussaliin.
Mikäli joku suomalainen yliopisto
kuitenkin päättäisi palkata tällaisen
julki-ex-kansallissosialistin tutkimaan
vaikkapa äärivasemmistoa, niin tekisin
aiheesta lehtijutun välittömästi.
2. Kirjoititte: ”Tarvitaan tutkija-

toimijoita, jotka edistävät toiminnallaan kokonaisvaltaisesti tasa-arvoa ja
oikeudenmukaisuutta, myös 1600 tunnin
työvelvoitteensa ulkopuolella.”
Miksi tieteellisen tutkimuksen tulisi
pyrkiä ”tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen” ? Jos tutkimus
on analyyttista, puolueetonta ja tieteen
etiikan mukaista, niin mielestäni sen ei
tulisi pyrkiä mihinkään.
3. Kirjoititte: ”Suomi onkin liikkunut
kohti huolestuttavaa suuntaan: ”toisinajattelijoita” koetetaan hiljentää uhkailun ja väkivallan keinoin. On kuin suuri
koulukiusaaja olisi astunut areenalle.”
Tässä olen samaa mieltä. Kaikenlainen
kiusaaminen on vakava juttu ja siihen
täytyy puuttua ajoissa. Onneksi tilanne
on kuitenkin parempi kuin 1970-luvulla,
jolloin toisinajattelija Tauno Tiusanen

”Miksi tieteellisen tutkimuksen tulisi pyrkiä ”tasaarvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen” ?
tappouhkailtiin taistolaisten toimesta maanpakoon. Toivottavasti olette
huolissanne myös jutussa mainitusta
vasemmistofeministien toteuttamasta
kiusaamisesta, jonka kohteeksi Ilmari Larjavaara ja monet muut joutuvat
jatkuvasti varsinkin yhteiskuntatieteiden
laitoksilla. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kun elämme.
Kami Launonen
Yhteiskuntatieteiden ylioppilas
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” Tämä kaikki on kuitenkin napeilla pelaamista verrattuna siihen, mistä todellinen hyöty saadaan: opintotuesta ja opintolainojen valtiontakauksista.

Ylioppilasliike tarvitsee
oman pankin
Pankin perustaminen olisi ylioppilasliikkeelle bisnes, jossa
olisi hyvin vaikea epäonnistua. Tuotto-odotus olisi huima ja
riviopiskelija saisi paljon halvempaa lainaa. - Pekka Koivaara,
teksti & Joona Sipi, kuva

K

uinka ylioppilasliike ja
suomalaiset
opiskelijat voisivat saada irti
kaiken mahdollisen nerokkaasta liiketoiminnan muodosta,
jonka ideana on saada voittoa, eli korkoa
pelkästään omistamalla rahaa tai takauksia? Pohditaanpa.
Mikään liiketoiminta ei oikeastaan ole
niin varmaa kuin pankkitoiminta, mikäli
se jolle rahaa lainataan maksaa velkansa.
Pankki pystyy käytännössä oikein varautuessaan ja vain marginaalisia riskejä
ottaessaan hyötymään mistä tahansa
suhdanteiden heilahtelusta. Pankki on
ainoa liiketoiminnan muoto, jossa talouden taantuma ja nousukausi kummatkin
ovat voiton tavoittelun kannalta hyödyllisiä tilanteita.
Nykyinen eurokriisi, jonka pankit aiheuttivat myöntäessään lainaa maksukyvyttömille asiakkaille ilman kunnollisia
takuita, saa helposti tavallisen kuluttajan
ajattelemaan, että pankit mokasivat.
Näin ei kuitenkaan oikeastaan ole, koska
veronmaksajat ympäri Eurooppaa ovat
nyt maksukyvyttömien valtioiden takaajina ja pankit saavat taas omansa pois,
korkoineen.
Suomen lainsäädännön mukaan pankki

on yhtiö, jota säätelee erillislainsäädäntö: laki luottolaitostoiminnasta
(9.2.2007/121). Pankin perustamiseen
tarvitaan käytännössä vain 5 000 000
euron vähimmäispääoma (44 §) ja yksi
omistaja, joka on ”luotettava” (§ 24a).
Nämä määritelmät Suomen ylioppilaskunnat täyttävät helposti, sillä pelkästään
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalla
on miljardiomaisuus. Mikäli ylioppilaskunnat perustaisivat pankin yhdessä ja
jakaisivat osakkeet Suomen ylioppilaskuntien liiton vahvistaman jäsenmäärän
perusteella, olisi Itä-Suomen yliopiston
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ylioppilaskunnan (ISYY) omistusosuus
perustettavasta Suomen ylioppilaiden
pankista (SYOP) noin 9 % eli sen osuus
olisi noin 450 000 euroa. Osan summasta
ISYY voisi maksaa suoraan ja loput lainata muilta liikepankeilta tai ylioppilaskunnilta esimerkiksi lainoittamalla omia
kiinteistöjään. Vastaavalla menettelyllä
kaikki ylioppilaskunnat pääsisivät mukaan. Kaikkien mukana olo on elintärkeää
pankin toimimisen kannalta.
Pankki toimisi ylioppilaskuntien
keskuspankkina ja kaikki ylioppilaskunnat siirtäisivät kaiken liiketoimintansa,
lainansa ja käyttötilinsä omaan pankkiin.
Ylioppilaskuntien jäsenmaksu on keskimäärin 43 euroa / jäsen ilman SYL:n ja
YTHS:n jäsenmaksua. Voidaan kuitenkin
olettaa, että myös SYL ja YTHS alkaisivat
käyttää ko. pankkia omana käyttöpankkinaan, näin jäsenmaksujen määrä olisi
92 euroa / jäsen, eli noin 12 miljoonan
liikevaihto vuodessa, ennen opetusministeriön, KELA:n ja kuntien osuuksia.
Kyseisellä operaatiolla saisi aikaan pienen pankin, joka keskinäisillä vakuuksilla
loisi vakautta kaikkien ylioppilaskuntien
toimintaan ja pitkällä aikavälillä laskisi
ylioppilaskuntien maksamia korkoja
ulkopuolisille pankeille.
Mikäli kaikki korkeakouluopiskelijat siir-

tyisivät SYOP:n pääasiallisiksi asiakkaiksi, pohjan todelliselle liiketoiminnalle
loisivat opiskelijoiden kuukausittain
saama opintoraha ja asumislisä. Valtion
talousarvioesityksen mukaan vuonna
2013 korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä on n. 371 miljoonaa euroa ja
kaikkien opiskelijoiden asumislisä on n.
285 miljoonaa euroa (tästä n. 65% korkeakouluopiskelijoille). Pelkästään korkeakouluopiskelijoiden tuilla saisi liikevaihtoa vuodessa yli 500 miljoonaa euroa.
Korkokulut olisivat lähinnä nimelliset,
sillä suurimman osan rahasta opiskelija
käyttää kuluvan kuukauden aikana ja korkoja ei kerry. Liikevaihdon maksimoinnin
saamiseksi pankin olisi kannattavaa ottaa

asiakkaakseen myös ammattikorkeakouluopiskelijat: tästä saataisiin annettua vetoapua ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille. Tallettajaksi otettaisiin vain
opiskelijakuntien jäsenet. Opiskelijat
voisivat olla huoleti myös talletuksista,
jos pankkioperaatio kaatuisi. Pankki voi
liittyä jäseneksi talletussuojarahastoon
maksamalla kannatusmaksun (sic!),
jonka suuruus on 0,175 prosenttia (§ 99).
Summan suuruus olisi 875 000 euroa, jos
talletuksen suuruus olisi 500 miljoonaa. Tämän maksettuaan pankki siirtää
vastuun talletuksista kaikkien pankkien
ja finanssivalvonnan yhteisvastuulliseksi
huoleksi 100 000 euroon asti.
Miten sitten saadaan kaikki korkea-

kouluopiskelijat pankin tallettajiksi ja
käyttäjiksi? Vastaus on se, mikä on koko
pankkitoiminnan ydin: luotonanto, vakuudet ja takaukset, eli tässä tapauksessa
opintolainat ja niiden valtiontakaukset.
Pankki myöntäisi opintolainaa kaikille
korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat
opiskelijakuntansa jäseniä, sillä ehdolla että heidän kaikki opintotukensa ja
asumislisänsä kulkisivat myös pankin
kautta. Lainaa voisi myöntää todella
pienellä marginaalilla, koska pankilla ei
olisi mitään syytä saada voittoa tästä lainasta. Kaikki muut pankit haluavat tehdä
voittoa opintolainalla, joten korko olisi
merkittävästi pienempää kuin kellään
nykyisistä toimijoista. Mikään liikepankki ei lähtisi tässä edes kilpailemaan, koska
se olisi vain huonoa bisnestä, mutta
jos korkojen sijaan pyrkisikin voittoon
niiden seurannaisilla, strategia voisi jopa
toimia.
Valtion 2013 talousarvion mukaan
opintolainojen takauksia myönnetään 171
000 korkeakouluopiskelijalle vuodessa.
Lainan takaus kattaa 300 euroa kuukaudessa. Mikäli takauksen saaneista
edes puolet nostaa lainaa 9 kuukautta,
on myönnettävien lainojen määrä 230
miljoonaa euroa vuodessa. Mistä SYOP
sitten saa tämän rahan, minkä lainaa
eteenpäin? Loppumaksajaksi saadaan
Euroopan keskuspankki ja välittäjäksi
Suomen pankki. Koska SYOP:n lainaajien
takaus on paras mahdollinen eli luottoluokituksessa kolmen A:n valtio, pankki
saisi lainaa Suomen pankilta takauksia
vastaavan määrän nykykurssin mukaan

0,75 prosentin korolla ja vielä kohtuullisen pitkälle maksuajalle valtion takauksen ollessa 30 vuotta voimassa. Siispä
pirautus vain Suomen pankin markkinaoperaatioiden toimiston lankapuhelimeen, josta tulisi vastauksena faksi, jossa
pyydetään vahvistusta takaukselle. Seuraavana keskiviikkona Suomen pankin
SYOP:n tilillä olisi 230 miljoonaa euroa
EKP:n tyhjästä luomaa ihan uutta rahaa.
Tätä uutta rahaa voisi lainata opiskelijoille aika huoletta, sillä vaikka lainanottaja olisi täysin varaton, niin lopulta
valtio kuittaisi velat. Lainan voisi antaa
eteenpäin, kuten aiemmin esitin, vain
omat kulut kattaen: opintolainan korko
olisi siis tällä hetkellä SYOP:ssa noin
1,0 – 1,25. Kulut saataisiin kohtuullisen
pieniksi, koska joka opiskelijan sirullisesta Lyyra-kortista saisi helposti tehtyä
SYOP:n pankkikortin tai luottokortin ja
pankin konttorit voisivat sijaita samassa yhteydessä kuin ylioppilaskuntien
toimistot.
Ne jotka tuntevat pankkitoimintaa
ja lainsäädäntöä tarkemmin, tietävät
ettei tuota uutta rahaa oikeasti tarvita 230 miljoonaa, jotta voi lainata 230
miljoonaa. Tällä hetkellä EU-lain vaatima
pankin lainojen omavaraisuusosuus on
vain 8 % eli tosiasiallisesti pankin tilillä
ei tarvitse olla kuin 18,4 miljoonaa euroa
EKP:n uutta rahaa 0,75 prosentin korolla,
jotta voi lainata 230 miljoonaa euroa 1,25
% korolla.
Ensimmäisien toimintavuosien aikana
toiminta olisi melko tappiollista, pelkästään korot Suomen Pankille olisivat
miljoonaluokkaa. Sitten kun opintolainojen lyhentyminen alkaisi, pankki
muuttuisi voitolliseksi noin 5-8 vuoden
kuluttua riippuen markkinatilanteesta.
Pahimmassa mahdollisessa tilanteessa,
jossa asiakas ei saisi lainojaan maksettua
ja myös valtio olisi varaton, ongelma ei
silti olisi SYOP:in vaan lopulta EKP:n
ja välillisesti jokaisen Euroopan veronmaksajan. Opintolaina muuttuisi taas
tueksi, jonka veronmaksajat maksaisivat
yhteisvastuullisesti. Kokonaisuudessaan toiminta olisi pidemmällä jänteellä
luultavasti niin kannattavaa, että pankilla
olisi mahdollista tehdä oikeaa sijoitustoimintaa esimerkiksi valmistuneiden
startup-yrityksiin markkinakorolla.
Uljas 4 | 19. 4. 2013
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Yrittäjäasenne on
kauppatieteilijän ase

Uljas kysyy
kys Kaupunki ihmisen
mittakaavassa?

Pekka Tahkolan intohimoinen pyöräilyn edistämisen puolustuspuhe törmäsi talouskurjuuden muuriin. Joensuussa ei kaupunginhallituksen jäsenen Aino Heikuran (kesk.) mukaan ole

varaa pyöräilyinvestointeihin. Hyötykustannuslaskelmien valossa näyttää siltä, että talousahdistuksessaan kaupunki ampuu itseään jalkaan.

SEFE:n tutkimuspäällikkö Juha Oksanen painottaa geneeristen työelämätaitojen tärkeyttä. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi neuvottelutaitoja, esiintymistaitoja, ryhmätyötaitoja sekä

ongelmanratkaisutaitoja.

Mielikuva esimiestaitojen hallitsemisesta lisäisi kauppatieteilijöiden kysyntää, kertoo Suomen Ekonomiliiton tutkimus. Koulutuksen aikana opiskelijaan pitäisi tarttua yrittäjämäinen
asenne. - Jussi Turunen, teksti & Pasi Huttunen, kuva

T

utkimuspäällikkö Juha Oksanen
Suomen Ekonomiliitto SEFE:stä
kertoo, että Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät työllistyvät muiden
valmistuvien tapaan keskimäärin varsin
hyvin. Yksityinen sektori ja pääkaupunkiseutu vetävät valmistuneita kauppatieteilijöitä puoleensa.
”Työnantajat toki tuntevat vielä
puutteellisesti Itä-Suomen yliopiston
ekonomikoulutuksen erityisvahvuuksia ja profiileja, mihin jatkossa on syytä
kiinnittää huomiota. Vastavalmistuneista
ylivoimainen valtaosa työllistyy yksityiselle sektorille ja pääkaupunkiseutu vetää
edelleen noin puolet kaikista. Tehtävä- ja
toimialakirjo on hyvin laaja”, Oksanen
toteaa.

18

Uljas 4 | 19. 4. 2013

Työelämässä on kysyntää erityisesti
yrittäjähenkiselle ja esimiestaitoiselle kauppatieteilijälle. Koulutuksessa
tarvitaan Oksasen mukaan sekä erikoistumista että kykyä tuottaa laaja-alaista
liiketoimintaosaamista. Myös kielitaidolla on liike-elämän ympyröissä suuri
merkitys.
”Yliopistojen elinkeinoelämäyhteyksiin on myös syytä edelleen kiinnittää
huomiota. Niin kutsutut geneeriset
työelämätaidot kuten neuvottelutaidot, esiintymistaidot, ryhmätyötaidot,
ongelmanratkaisutaidot ja niin edelleen ovat yhä olennaisempia ja näihin
ekonomiopinnoissa myös kiinnitetään
lisähuomiota”, Oksanen selventää.
”Koulutuksen aikana on myös syytä

luoda yrittäjämäistä asennoitumista.
Tietyssä määrin se on myös asenteellista,
ei vain tiedollista pohjaa yrittäjyyteen.
Lisäksi pitäisi pyrkiä ottamaan huomioon se, että ekonomeista puolet toimii
esimiesasemassa.”

”Kaikkien ei ole syytä pyrkiä johtajiksi tai esimiehiksi
Oksasen mielestä esimiestaitojen
merkitys on yliopistoissa syytä tunnistaa
ja pyrkiä luomaan tällekin osaamiselle
pohjaa jo kauppatieteen maisteriopintojen aikana. Jos kauppatieteilijä toimii
esimiesasemassa, hänen on osattava perustella päätöksensä järkevästi ja osattava
tehdä joskus kipeitäkin päätöksiä.

SEFE:
Suomen Ekonomiliitto SEFE on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja
etujärjestö.

SEFE toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana
koulutuspolitiikassa, työmarkkinoilla, vero-,
sosiaali- ja talouspolitiikassa.

”Keskeistä on luottamus ja avoimuus,
toki myös kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Esimies toimii aina persoonansa
kautta ja esimieheksi opitaan lopulta
työkokemuksen kautta. Kaikkien ei ole
syytä pyrkiä johtajiksi tai esimiehiksi. Esimiehen on osattava delegoida, rohkaista,
palkita, ottaa ja antaa palautetta sekä
jossakin määrin myös usein tukea sisältökysymyksissä”, Oksanen summaa.

Hyvässä kaupungissa auto väistää, ei ihminen tai pyörä. Tätä
tavoiteltiin Uljas kysyy - keskustelutilaisuudessa. Se edistäisi
terveyttä, sosiaalisuutta ja tutkimusten mukaan se toisi kunnalle ihan selvää rahaakin - Pasi Huttunen, teksti & kuva

M

eidät on kasvatettu
liikkumaan kaupungeissa autoilun ehdoilla.
Kävellessä ja pyöräillessä omaksuu luontevasti
selviytymisasenteen, jossa liikennesääntöjä noudattamalla väistää autot ja pyöräilykypärää käyttämällä selviää hengissä
kun se auto kuitenkin osuu. Intuitiivisesti
se tuntuu järkevältä, koska auto on iso
ja tekee osuessaan pahaa jälkeä. Mutta
kenen ehdoilla kaupunkia silloin oikein
rakennetaan?
Suomen pyöräilypääkaupungiksi tituleeratusta Oulusta puhumaan saapunut
pyöräilyn edistäjä, diplomi-insinööri
Pekka Tahkola muistutti Uljas kysyy –keskustelutilaisuudessa Kerubissa 11. huhtikuuta, että kun autot olivat uusi keksintö
niiden tuli käyttää varoituslippuja ja
niiden liikkumista kontrolloitiin tarkasti.
Niitä pidettiin niin vaarallisina. Samalla
Tahkola näytti kontrastiksi kuvaa näiltä

päiviltä, jossa joukko lapsia kulkee kadulla keltaisissa huomioliiveissä ja aikuisten
pitämissä talutushihnoissa – koska autot
ovat niin vaarallisia.
”Kaupunkiliikenteessähän kävelijän
pitäisi olla kuningas, koska kävelemällä
kohtaa eniten toisia ihmisiä ja silloin
syntyy eniten sosiaalisia kontakteja.
Pyöräilijät ovat siinä hierarkiassa välillä
ja autojen tulisi olla alimpana”, kiteyttää
tavallisen kaupunkipyöräilijän etuja
ajamaan syntyneen Joensuun Polkijat –
yhteisön edustaja Juhana Venäläinen.
Kaupungininsinööri Ari Varonen ei
kiistänyt ja kaupunginhallituksen edustaja Aino Heikurakin (kesk.) oli lämpimästi
pyöräilyn edistämisen kannalla, mutta
kaupungin edustajat muistuttivat, että
talous on pahasti kuralla. Lupauksia ei
siksi juuri kuultu.
”Meillä puhutaan, Oulussa on tehty”,
Varonen totesi lakonisesti ja pisti toivonsa seuraavaan sukupolveen.

Kun kuuntelee Tahkolaa, niin kuntien
kuvittelisi edistävän pyöräilyä villillä
innolla. Heti alustuksensa alkuun hän
pummasi yleisön jäseneltä euron ja
antoi heti kahdeksan takaisin. Pyöräilyinvestointien hyötykustannussuhde
helsinkiläistutkimuksessa oli 7,8. Yhdellä
pyöräilyn edistämiseen laitetulla eurolla
saatiin lähes kahdeksan euroa takaisin.
”Pyöräilyn edistäminen on yhteiskuntataloudellisesti hyvin kannattavaa. Voi
kysyä onko meillä varaa olla edistämättä
sitä?” hän kysyy.
Kuten on moneen kertaan todettu, Jo-

ensuussa pyöräillään jo paljon. Kannustimina siihen toimivat autoilun kalleus,
vanhan Joensuun tiivis kaupunkirakenne
sekä julkisen liikenteen korkeat hinnat.
Kaupunginvaltuutettu Alain Minguetin
(vihr.) perustama yhteisöllisesti koottu
kartta pyöräilyn pulmista (http://goo.gl/
maps/z43uS) osoittaa silti, että pyöräily
ei välttämättä ole kaupungissa helppoa.
Ongelmia on asenteissa ja erityisesti rakenteissa. Kunnolliset, selkeästi merkityt
vain pyörille tarkoitetut reitit helpottaisivat pyöräilyn lisäksi kävelijöiden ja
autoilijoidenkin liikkumista. Lisäksi on

paljon pieniä asioita, kuten hiekoitetaanko sepelillä vai luonnonsoralla. Liikennevaloissa sitä nappia on etenkin pyörän
selästä vaikea tavoittaa, koska tolpan
juureen kertyy lumikasa.
Hienon esimerkin pyöräilykulttuurin
edistämisestä toi esiin tapahtumassa
tuttuun tapaan puhetta johtanut Janne
”Rysky” Riiheläinen. Hänen työpaikalleen on hankittu toimistopyörä, jolla voi
käydä palavereissa keskustassa.
”Sen voi myös sanoa, että kaikkia
liikkumismuotoja ei tarvitse edistää
tasapuolisesti. Jo ilmastosyistä autoilun
osuutta tulee vähentää”, Venäläinen
tykitti.
Konkreettisesti omaa pyöräilyään voi
edistää huoltamalla pyöränsä Polkupyöräpajassa Väen talolla 27. huhtikuuta. Uljas kysyy -keskustelun teemojen parissa
jatkaa dokumentilla Human Scale myös
Doc Lounge Joensuu Kerubissa 25. huhtikuuta kello 19. Leffassa esitellään kiehtovia esimerkkejä siitä, kuinka kaupunkeja
voi kehittää ihmisen ehdoilla, eikä vain
perinteiseen tapaan autojen. Perusviesti
myös dokkarissa on, että se on paitsi sosiaalisesti ja kansanterveydellisesti, myös
taloudellisesti paljon järkevämpää.
Uljas 4 | 19. 4. 2013
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”Tärkeintä on kiinnostus ja pitkäjänteisyys.

Tutkijan uran ABC
Haaveiletko tutkijan urasta? Siintääkö tulevaisuudessasi tohtorin hattu? Kolme vuoden nuoreksi tutkijaksi valittua kertoo omasta polustaan tutkinto-opiskelijasta tutkijaksi.
- Saila Rönkkö, teksti & kuva

F

ilosofian tohtori
Taija Kaarlenkasken väitöskirja
ihmisen ja lehmän
välisen kulttuurisen suhteen
rakentumisesta
kirjoitetuissa kertomuksissa sai kipinän karjataikuutta käsittelevän gradun
teon aikana. Samaan aikaan Suomalaisen
kirjallisuuden seura järjesti Maaseudun
sivistysliiton kanssa lehmäaiheisen kirjoituskilpailun, mitä Kaarlenkaski käytti
aineistonaan.
Jatko-opintoprosessi alkaa ottamalla
yhteyttä oman oppiaineen professoriin.
Joissakin tiedekunnissa jatko-opintoihin
vaaditaan gradulta vähimmäisarvosanaa.
”Suosittelen hoitamaan opintonsa
mahdollisimman hyvin, gradun tekeminen on tutkimuksen tekemistä sekin ja
valmentaa siihen millaista tutkijan työ
on”, kehottaa Kaarlenkaski.
Tutkijantyön hyvät ja huonot puolet
ovat tulleet Kaarlenkaskelle tutuiksi.
”Taloudellista yltäkylläisyyttä ei tällä
uralla ole luvassa. Vastapainoksi saa itsenäisen työn, jonka voi aikatauluttaa itse.”
Hän kiittelee myös tutkijoiden välistä
hyvää henkeä.
”Kulttuurintutkijoilla on kannustava
porukka, joilta koin saavani tukea myös
seminaareissa.” Kaarlenkaski kehottaa
opiskelijoita tutustumaan ihmisiin.
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”Oman alan tieteellisessä seurassa tai
seminaarijärjestelyissä mukana olosta
saa hyvää kokemusta. On hyvä tutustua
oman alan ihmisiin, sillä mitä useammassa paikassa tutkimuksestaan puhuu, sitä
enemmän voi saada yllättäviäkin vinkkejä
vaikka tutkimuskirjallisuudesta ihmisiltä,
joilta muuten ei menisi kyselemään.”
Kaarlenkaski jatkaa post doc apurahan
turvin väitöskirjan aihepiirissä.
”Eläin pysyy samana, mutta aineistot
muuttuvat.”
Driss Habti, yhteiskuntatieteiden tohtori,

on alun perin kotoisin Marokosta. Joensuuhun hän tuli ensimmäisen kerran
turistina. Positiivinen ensivaikutelma ja
maksuton opiskelu vetivät Habtin Yhdysvaltojen sijaan Itä-Suomen yliopiston
Cultural Diversity -maisteriohjelman
opintoihin.
Väitöstutkimuksessaan Habti käsitteli
korkeakoulutettujen muuttoliikettä Suomeen Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta.
Idea tutkimukseen tuli omista lähtökohdista.
”Ajattelin oman alkuperäni kansalaisia. Suomi ei ole heille perinteinen kohdemaa. Mielestäni päättäjien on tärkeä
tietää muuttajien taustoista.”
Jatko-opiskelijan on mahdollista
rahoittaa tutkimuksensa joko stipendirahoituksella tai olemalla työsuhteessa
yliopistoon. Habtin tutkimuksen pohjatyö alkoi Ranskassa EU:n rahoittamassa

projektissa, mitä seurasi viiden vuoden
mittainen rahoitus Tampereen ja Turun
tutkijakouluista. Sosioanalyyttinen tutkimus vei yhteensä neljä ja puoli vuotta.
”Olin kovapäinen. Halusin tehdä
työn hyvin, en vain valmistua nopeasti.
Etenkin, koska sain viiden vuoden rahoituksen, halusin tehdä jotain merkittävää.
Ilman rahoitusta en olisi voinut työskennellä yhtä tehokkaasti.”
Kolmannen vuoden paikkeilla Habtin
työ seisahtui.
”Väsyin, enkä pystynyt enää jatkamaan. Näin käy useimmille tutkijoille.”
Kolmen viikon lepotauon jälkeen työ
alkoi taas edistyä.
”Aineiston kerääminen on helppoa,
mutta uusien tulkintojen tekeminen
haastavaa.”
Tällä hetkellä Habtilla odottaa rahoituspäätöstä tutkiakseen pohjoisafrikkalaisia korkeakoulutettuja Ranskassa ja
heidän rooliaan Euroopan ja Välimeren
takaisten maiden yhteistyössä.
Terveystieteiden tiedekunnassa vuo-

den nuoreksi tutkijaksi valittiin Jenni
Küblbeck. Biokemian maisteritutkinnon
jälkeen Küblbeck teki vuoden tutkijan
töitä, jonka jälkeen alkoivat jatko-opinnot biofarmasian alalla. Väitöstutkimus
käsitteli uusia solupohjaisia menetelmiä
vierasainemetabolian ja sen säätelyn
tutkimisessa.
Küblbeck puursi väitöskirjaa lähes
seitsemän vuotta, minkä aikana hän teki
myös muuta tutkimusta. Tutkimustyö
auttoi väitöskirjan työstämisessä.
”Aina oli takaovi, josta suuntaa pystyi
vaihtamaan.”
Edistyminen tutkimuksessa loi uskoa
väitöskirjan tekoon.

”Toista julkaisua sekä siinä kehitettyjä soluja on pyydetty käyttöön useaan
paikkaan.”
Küblbeck kiittelee työn sujumisesta
ohjaajiaan.
”Ohjaajilla oli iso merkitys. Pääohjaaja oli hyvin kartalla siitä, mitä muualla
tehdään, ja mitä teimme täällä.”
Ohjaus auttoi myös rahoituksen hankkimisessa.
Jatko-opintoihin on sisältynyt myös
opetustyötä harjoitustöissä.
”Töissä on käytetty paljon meidän
kehittämiämme menetelmiä ja solulinjoja. Olemme saaneet tuloksia ja opiskelijat
ovat nähneet, mitä oikeasti tehdään.”
Tällä hetkellä Küblbeck työskentelee
päätutkijana 3D-Liver -projektissa, jossa
tutkitaan kolmiulotteisia maksasolumalleja. Yhteistyöhankkeessa on mukana
kaksi tutkimusryhmää Helsingistä sekä
useita yrityksiä.
”Se on perinteinen tutkimusprosessi,
etenee hitaanlaisesti, mutta on tullut
mukavia tuloksia.”
Küblbeck painottaa tiedonhaun harjoittelun tärkeyttä.
”Jatko-opinnoissa ja gradussakin pitää
pystyä etsimään itse tietoa tai protokollia
ja soveltamaan niitä.”
Myös oma kiinnostus on tärkeää.
”Jatkotutkinto on aina raskas, ei
kannata yrittää tehdä sellaisesta aiheesta,
mikä ei yhtään kiinnosta.”
Jatko-opinnot eivät kuitenkaan vaadi
mahdottomuuksia.
”Viimeaikoina olen kuullut opiskelijoiden ajattelevan, että jatkotutkintoa
tehdäkseen pitäisi olla hirvittävän fiksu.
Enemmän se on raakaa työn tekoa. Tärkeintä on kiinnostus ja pitkäjänteisyys.”
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Ylioppilaslehdet

Kulttuuri

”Nuorten älykkäiden ihmisten ääni”

E

Festivaali

Lumo tulee taas
Kesäkuussa Kuopiossa järjestettävä hyvän musiikin festivaali LUMO tarjoilee tänä vuonna rytmimusiikkia entistä laajemmalla skaalalla. Nelipäiväiselle festivaalille saapuu ensimmäistä kertaa myös kansainvälisiä vieraita.
- Maiju Pohjolainen, teksti

L

UMO-festivaaleilla tanssittiin
ensimmäiset vuodet pääosin
jazzia. Tänä vuonna yleisö pääsee
hytkymään myös reggaen ja afrobeatin
tahtiin.
Festivaalin polkaisee letkeästi käyntiin suomireggaen kuumimpiin nimiin
lukeutuva Posteljoona & Ystävät.
Lauantaina bileet sen kuin paranevat,
sillä LUMO tuo Kuopioon helsinkiläisistä
ja beniniläisistä muusikoista koostuvan vauhdikkaan Helsinki-Cotonou
Ensemblen, jonka mukana esiintyy myös
tv:stä tuttu kasvo Axl Smith.
”Tänä vuonna LUMO on näköjään
myös kansainvälinen festari. Siistiä on

saada viimein mukaan myös afrobeatia.
On mukavaa, että jengi saa vähän joraillakin. Täytyy vaan toivoa, että ulkomaan
vieraat pääsevät tullista läpi”, yksi
festivaalin järjestäjistä Petteri Kallio
naurahtaa.
Lauantaina Wanhassa Satamassa
nähdään lisäksi Pori Jazzeillakin esiintyvä
suomalais-ranskalainen pop-kaksikko
Eva & Manu. Perinteistä jazziakaan ei ole
unohdettu, sillä sunnuntaina festivaalin
päättää Aili Ikonen & Tribute to Ella
-yhtye, joka esittää jazzin kuningatar
Ella Fitzgeraldin tunnetuksi tekemiä
kappaleita.
Petteri Kallion mukaan LUMO on

Aili Ikonen & Tribute to Ella-yhtye päättää Lumo-festivaalit

tekijöidensä näköinen festivaali.
”Tällainen festari on puuttunut Suomesta. Aiomme jatkaa niin kauan, kun
vain keksimme uusia ideoita ja löydämme
lavalle mielenkiintoisia artisteja.”
Tapahtuman järjestää Audiogravity
Oy. Firmasta kaikki ovat entisiä Kuopion
yliopiston opiskelijoita.
”Yritysideakin lähti oikeastaan siitä,
kun järjestimme kymmenisen vuotta

sitten Kulttuuristartteja yhteistyössä yliopiston, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin kanssa”, Kallio muistelee.
LUMO 2013 - Hyvän musiikin festivaali
13-16. kesäkuuta Ravintola Wanhassa Satamassa
(K18)

Joensuun oma

Eläimen vallankumous
Uudistunut Eläin on melodisempi ja lempeämpi soundissaan
ja julmempi sanoituksissaan. – Pasi Huttunen, teksti & Heikki Pölönen, kuva

E

läimen 25. huhtikuuta ilmestyvä
Joensuu on ihan pirun hyvä levy.
Albumi nappaa mukaan draamansa kaareen heti levyn aloittavalla
nimikappaleella, joka valmistelee näyttämön. Työelämää, parisuhteita ja erilaisia
vaikeuden paikkoja arjessa käsitellään
ulkopuolisuutta tuntevan, lähes syrjäytyneen älykön linssien läpi. Työkaverit ovat
natseja ja yökerhossa tulee pataan, eikä
ole mukavaa olla pakotettuna mieheyden,
naiseuden tai kansallisuuden ahtaisiin
karsinoihin. Laulujen kertoja ei tunne
kuuluvansa ja huutaa vastalauseensa.
Levyn päättävä Terminator 2 kumartaa ysärinostalgian suuntaan, mutta
synkkään sävyyn. Vaikka Laura Kaljunen
toteaakin upealla äänellään, ettei toivoa
ole, niin kuulija ei saa heitettyä kirvestä
kaivoon. Olo on parempi ja koko levy tuntuu enemmänkin siltä, että toivo on vain
huomattu kusetukseksi. Vaihtoehtoisia
tulkintoja levyn suhteen ovat katkera,
nihilistinen tai vallankumouksellinen ja
lopulta lähimmäs osuu ehkä kolmas.
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”Levyhän on aiempaan tuotantoon
verrattuna läpeensä optimistinen ja
positiivinen! Levykokonaisuutta kannattaa lähestyä ikään kuin musikaalina
tai vaikka farssina. Sanoitukset on tehty
tietenkin vakavissaan, mutta levy on
laulettu hymyillen. Kun mennään tietyn
synkistelypisteen yli, alkaa väkisinkin
naurattaa”, laulaja, kitaristi ja lauluntekijä Timo Torvinen kuvailee.
Torvisen mukaan uusi levy on aiempaa
melodisempi ja lempeämpi.
”Toisaalta, jos aiemmin olimme sanoituksissa hiukan ilkikurisia, saatamme olla
nykyisin suorastaan julmia. Niin punktouhu kuin ylimääräiset soundikikkailutkin ovat vähentyneet. Lauran mukaan
ottaminen tietenkin vaikutti soundiin
oleellisesti, laululle on annettu enemmän
tilaa”, hän kertoo.
On myönnettävä, että ratkaisut
toimivat kuin häkä. Mainitun Terminator
2 –kappaleen lisäksi silkkaa täysosumaa ovat ainakin Miehet, Tiedän ettet
rakasta minua enää ja Tehtaassa. Tuntuu

Kuopiossa 17.5.

Vaihda vaatteesi Väen talolla
Nyt voit roudata vaatteesi Väen talolle ja viedä mukanasi
kotiin paljon päheemmät. Oikeutta eläimille Joensuu,
Animalia Joensuu, Kohtuus vaarassa ja Joensuun feministit järjestävät vaatteiden vaihtotorin Väen talolla Joensuussa 27. huhtikuuta kello 10-18.
”Voit tuoda tapahtumaan itsellesi tarpeettomat
vaatteet, asusteet ym. ja ottaa mukaasi uusia. Maksutta!”,
järjestäjät hehkuttelevat.
Vaatteiden tulee olla pestyjä ja puhtaita ennen tapahtumaan tuomista.

Kiinnostava indietulokas

hän muistelee.
Kuten kaksi edeltäjäänsä, on Uljas herättänyt neljän vuoden ikäänsä nähden paljon vihaa ja rakkautta,
mutta satavuotias ansaitsee todellisen hatunnoston.
Viimeisin esimerkki Ylioppilaslehden yhteiskunnallisesta painoarvosta oli housuun paskominen.
Se aiheutti kahden ihmisen ulosteita suuremman,
massiivisen paskamyrskyn julkisuudessa.
Ja on vihaa herätetty ennenkin. Vuonna 1965 päätoimittaja Jorma Cantell kertoi toimittaja Jaakko
Nousiaiselle, että puhelin oli jouduttu vetämään
seinästä ja henkeäkin oli uhattu. Syynä oli seksuaalisuutta ja siveellisyyttä perannut vappunumero.
Pasi Huttunen, teksti & kuva

Musik

Kuopion Faarao kurmoottaa jälleen

myös, että Kaljunen olisi kuulunut tähän
bändiin aina. Niin hyvin hänen äänensä
ja laulutapansa istuu Eläimeen. Eniten
kuuluu edelleen Torvisen anteeksipyytelemätön ilmaisu, mutta toinen vahva ääni
syventää kokonaisuutta.
On vaikea arvioida ennakkoon, kuinka
levy menestyy kaupallisilla mittareilla.
Kohderyhmälaskelmointia bändi ei taida
harrastaa.
”Jos Eläintä kuuntelisivat kaikki ne,
jotka eivät äänestä, olisimme Itä-Suomen
suurin nimi”, väistää Torvinen kysymyksen siitä, millaiset ihmiset kuuntelevat
Eläintä ja jatkaa.
”Sähköisten keikkojen lisäksi pyrimme soittamaan mahdollisimman paljon
myös akustisia keikkoja. Keväällä ja
kesällä keikkailemme ympäri Suomea ja
toivottavasti vuoden loppuun mennessä
olemme soittaneet itsemme iloisiksi.
Uusi keikkamyyjä tuo tietenkin mukaan
uudet kuviot. Yksi kevään kohokohdista
on soittaa Kumikamelin lämppärinä Kuopiossa toukokuun puolivälissä.”
Eläin Kerubissa Joensuussa 25.4. ja Henry’s Pubissa

i tainnut Karjalaisen osakunnan inspehtori,
professori Werner Söderhjelm –parka tietää
mitä laittoi alulle, kun lausui huhtikuussa 1912
toivomuksen, että piakkoin perustettaisiin suomenkielinen ylioppilaslehti ja että Karjalainen osakunta
laatisi asiasta ehdotuksen muille osakunnille.
Ylioppilaslehti on kautta historiansa toiminut
kiihdyttimenä uusille ajatusvirtauksille. Se on seilannut Akateemisen Karjala-Seuran Suur-Suomi –haaveiluista laitavasemmalle, josta se sitten on palannut
piirun verran takaisin ja omaksunut vihreitä sävyjä
välillä Keskustalta ja sittemmin ympäristöliikkeeltä.
Nykyisin se on punavihreä etenkin ei-punavihreiden
mielestä.
Inspehtorin toivomus oli vaikutuksiltaan tietysti
yhtä lehteä huomattavasti kauaskantoisempi ja
järisyttävämpi. SYL:n verkkosivuilla listataan tällä
hetkellä Ylioppilaslehden lisäksi 13 ylioppilaslehteä.
Itäsuomalaisille läheisempi ylioppilaslehti Uljas
kuuluu tuoreimpiin, mutta ammentaa kahden
aiemman lehden historiasta. Joensuussa toimi ennen
yliopistojen yhdistymistä Joensuun ylioppilaslehti ja
Kuopiossa Stimulus.
Stimulusta päätoimitti vuonna 1980-81 ItäSuomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan
kansanterveystieteen yksikön johtajana toimiva
professori Jussi Kauhanen. Hän painottaa ylioppilaslehdistön merkitystä.
”Se on aina ollut, ja uskoisin sen olevan vastakin,
todella tärkeä kulttuurinen instituutio suomalaisessa mediamaailmassa. Se on nuorten älykkäiden
ihmisten ääni”, Tansaniasta tavoitettu Kauhanen
toteaa.
”Kun tulin päätoimittajaksi, takana oli ylipolitisoitunut 70-luku. Vanhasta muistista eri puolueiden
opiskelija-aktiivit halusivat yhä mitata viivoittimella,
että kukaan ei saisi muita enemmän palstamillimetrejä. Siis millimetrejä! Muutimme lehden linjan
mahdollisimman sitoutumattomaksi, mikä alkuun
aiheutti ihmetystä ja murinaa ylioppilaskunnassa”,

Kalakukkomaan mestaripelimanni ja kaatopaikan
kruunaamaton kuningas Faarao Pirttikangas
julkaisi uuden levynsä 12. huhtikuuta. Uusi levy on
edellistäänkin rikkaampi ja rytmikkäämpi muusikkikokemus. Maailman laidalta toiselle kaatuileva,
haahuileva ja huhuileva 12 kappaleinen äänite on
työstetty viimeisen vuoden aikana.
Uuden levyn antia kuullaan elävänä Kuopiossa 20.
huhtikuuta Pannuhuoneella. Faaraon lisäksi bändissä
soittaa viulua Konsta Eskelinen, saksofonia Otto
Eskelinen, pasuunaa Lassi Piironen, baritonifonia
Inari Ruonamaa, haitaria, taskutrumpettia ja perkussioita Kusti Vuorinen, bassoa Nuutti Vapaavuori sekä rumpuja Niko Taskinen.

Pelko ja alistaminen tiskiin
Pelon taloustiede nostetaan keskusteluun Itä-Suomen
yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella 30. toukokuuta
järjestettävässä seminaarissa.
”seminaarin esitelmissä käsitellään epävarmuuksien,
pelkojen, epäjatkuvuuksien ja alistamisen suhdetta talouteen”, järjestäjät kertovat.
Seminaarin ohjelmasta pomppaa kiinnostavana etenkin monimediaesitys nimeltä ”ollirehn”.

Tanssintekijät tuovat näytille kehitteillä olevia teoksiaan
Kuopion Sotkulla 22. huhtikuuta kello 17. Illan aikana
nähdään harjoitusvaiheessa olevia teoksia ja kuullaan
taiteilijahaastatteluja. Mukana menossa ovat Heidi Miikki,
Mari Laamanen, Oksana Griaznova, Minni Hirvonen ja
Sannamaria Kuula.

Näyttely näkymättömästä

12.4. Pannuhuoneella alkaen kello 22.

Tanssi

Runoja ja kuvia metsästä

”Toivottavasti vuoden loppuun mennessä olemme soittaneet itsemme iloisiksi.

Joensuulaislähtöiset taiteentekijät ulottavat lisää lonkeroitaan suomalaisen kulttuurin sekaan. Martti Varjosen
ja Teemu Tiaisen indierockiksi itsensä määrittävä The
Broker on hiljattain julkaissut ep:n nimeltä Marathon.
Viime vuonna perustettu bändi hankkiutui radiosoittoon
jo ensisinkullaan Let’s get Wild. Ep on soundiltaan kypsä
ja viimeistelty, mutta tämän kaltaisen bändin todellinen
koetinkivi onkin lavalla. Ratkaisee paljon, katsovatko he
kenkiään vai yleisöään.
Sen lisäksi, että kaksikko on Joensuusta, ovat he värvänneet tuotantotiimiin lisää väkeä kotiseudulta. Myös
miksausta ja masteroinnin tehnyt Pekka Kupiainen ja
bändikuvat ottanut Sampo Korhonen ovat idästä.

Tanssin prosessi näyttäytyy

Faarao Pirttikangas & Kuhmalahden nubialaiset

Näyttelijä-ohjaaja Jari Hietanen tuo Hidas tanssi
– runoja metsästä työpajan Kuopion taidemuseoon
13.-15. kesäkuuta kello 10-17. Se järjestetään Ritva
Kovalaisen ja Sanni Sepon Kultainen metsä –valokuvanäyttelyn yhteyteen. Koulutus on osallistujille mak-

Poimintoja

suton ja siihen otetaan mukaan kymmenen kiinnostunutta. Työpajassa työstetään metsäaiheisia runoja
Risto Rasan toimittamasta. Hidas tanssi – mäntyrunoja –kokoelmasta. Sitovat ilmoittautumiset halutaan
30. huhtikuuta mennessä marja.louni@kuopio.fi.

Jaana Partanen tutkii Mielen alkemiaa – Harry Potter
layer -näyttelyssä paljain silmin näkymätöntä maailmaa
sukeltaen mielen ja tietoisuuden arvoituksiin. Teokset
pohtivat ihmiskuntaa aina askarruttaneita kysymyksiä:
onko näkyvän maailman taustalla sittenkin jotain ikuista
ja salaista? Voiko ihmisillä olla selittämättömiä kykyjä?
Mielen ja olevaisen teemat ovat kiinnostaneet taiteilijoita halki vuosisatojen. Partanen on ammentanut aineksia eri aikojen samoja teemoja käsittelevistä kuvauksista
Lemminkäisen äidistä Matrixiin ja intialaisiin jumalolentoihin.
Näyttely on nähtävissä Joensuun taidemuseossa 20.
huhtikuuta alkaen.
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” Tunnetilan kautta olen tarinaa pyrkinyt kertomaan niin,

” Nyky-yhteiskunnassa on vähän sellaisia tiloja ihmiselle, jossa voi kokea kuuluvansa johonkin

että järki siirtyisi syrjään.

Ylioppilasteatteriliikettä etsimässä

Hajoava pohjoinen
Mooses Mentulan toisen kirjan keskipisteessä on ydinperhe, jonka hajoaminen sattuu. Lukija pistetään tuntemaan se kipu. – Pasi
Huttunen, teksti & Veikko Somerpuro/WSOY, kuva

I

Yhteisöllisyys ja rakkaus nivoo ylioppilasteatteriväen omaleimaiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi porukaksi. Opintoaikojen rajaukset ja muu putkitutkintoihin pakottaminen uhkaavat arvo-

kasta kulttuurimuotoa. Kuvassa Lapin ylioppilasteatterin festivaalitalkooväkeä.

Huhtikuu on ylioppilasteattereiden. Joka vuosi maamme ylioppilasteatterit keräävät kamppeensa sekä tekijänsä ja kokoontuvat yhteen ylioppilasteatterifestivaaleilla jakamaan
tuotoksiaan. Tänä vuonna festarit järjestettiin Rovaniemellä. –
Jarkko Kumpulainen, teksti & Seppo Kärki, kuva.

Y

lioppilasteatteri on siinä lähelläsi
kampuskaupungissasi. Näytelmät
tulevat ja menevät ja ovat näkyvin
osa teattereiden toimintaa. Taustalla on
kuitenkin enemmän. Ylioppilasteatterit
ovat tekijöidensä henkinen ja fyysinen
koheesio. Monelle ne ovat yhteisöllinen
turvasatama opiskelukaupungissa, joka
on täynnä elämää, yhteisiä kokemuksia,
oppimista, iloja ja suruja.
Ylioppilasteattereiden ydin jäsentyy niiden
arkea kirkkaammaksi kerran vuodessa. Se
tapahtuu ylioppilasteatterifestivaaleilla. Tänä
vuonna ne järjestettiin Rovaniemellä. 14 maamme ylioppilasteatteria sulloi jälleen ihmisensä,
esityksensä sekä lavasteet busseihin ja ajoi tällä
kertaa pohjoiseen.
Rovaniemen festivaalin tuottajan Mari
Tuomisen mielestä ylioppilasteatterilaisuus
on, ei enempää eikä vähempää, kuin rakkautta.
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”Se on ehdottomasti rakkautta teatteriin,
siihen taidemuotoon. Ja nimenomaan siihen,
että sitä tehdään yhteisöllisistä lähtökohdista”,
Tuominen pohtii.
Rovaniemelle ylioppilasteatterilaisia oli
paikalla yhteensä noin 400. Talkoolaisia vajaa
70. Joukko on pieni, mutta eläväinen. Esityksiä,
off-ohjelmisto mukaan lukien, oli viikonlopun
aikana noin kaksikymmentä. Ylioppilasteatterit ovat itsevaltiaita toiminnassaan, mutta
yhteinen kattojärjestö on Ylioppilasteatteriliitto
SYTY ry. Jos on kattojärjestö, niin onko olemassa ylioppilasteatteriliikettä?
”Liike on tietysti vaikea käsite, mutta kyllä
minä uskoisin, että ylioppilasteatterilaisuus on
jotakin sellaista joka nimenomaan jää ihmiseen.
Ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta toisiinsa.
Ja se oli nytkin nimenomaan lopputilaisuudessa
läsnä hyvin voimakkaasti”, Tuominen kertoo.
”Sanotaan näin, että nyky-yhteiskunnassa

on vähän sellaisia tiloja ihmiselle, jossa voi kokea
kuuluvansa johonkin. Minä näkisin, että ylioppilasteatteriliike, jos sitä nyt niin kutsutaan, on
henkinen koti johon ihmiset voivat ja haluavat
kuulua.
Se on säilynyt jostakin semmoisesta, joka
ei ole tällä hetkellä kovin voimakkaana läsnä
yhteiskunnassamme, jossa yksilökeskeinen
suorittaminen kuitenkin korostuu hyvin vahvasti”, Tuominen jatkaa.
Kaksivuotisen kauden Lapin ylioppilasteatterin puheenjohtajana äskettäin lopettanut,
näytellyt ja useita esityksiä tuottanut Tuominen
kertoo nähneensä opintoaikojen rajauksen
vaikuttaneen myös ylioppilasteattereihin.
”Voidakseen olla mukana ylioppilasteatterin
toiminnassa, ihmiset joutuvat usein tekemään
valintoja, jotka ovat ristiriidassa valtavirran
valintojen kanssa”, Tuominen toteaa.
”Paine valmistua on nykyisin valtava.
Opiskelun ohessa ei saisi tehdä kovin paljon
ylimääräisiä asioita vaan kaikki pitäisi karsia
pois. Se näkyy ihmisten arjessa, että ne on ajettu
tiukemmalle. Ylioppilasteatteri, ja teatteri
ylipäätään, ei ole harrastus johon tullaan kerran
viikossa, vaan siihen pitää pystyä sitoutumaan
ja se vie myös henkisesti paljon voimia”, Tuominen miettii.
Ratkaisu voi kuitenkin yhdistää.

”Toisaalta ne jotka tekevät sen valinnan
ovat kyllä sitten erittäin sitoutuneita. Siitä saa
paljon, ei pelkästään sitä yhteisöön kuuluvuuden tunnetta, vaan myös tilan missä voi oppia ja
kehittyä ihan eritavalla kuin koulussa.”
Uhkaavatko opintoaikojen rajaukset yliopilasteattereita?
”Minä luulen, että se ei ole uhka pelkästään
ylioppilasteatterille, vaan kaikenlaiselle kolmannen sektorin toiminnalle, tällaiselle vapaalle
toiminnalle, tai ihmisestä itsestään lähtevälle
toiminnalle. Jos nimenomaan toivotaan sitä,
että ihmiset loisivat jotakin uutta, ja keksivät
uusia innovaatioita, niin kyllä se silloin pitäisi
olla tila jossa ihmiset pystyvät kokeilemaan niitä
siipiään. ”
Festivaaleilta tuottajalle jäi eniten mieleen
yhdessä tekemisen henki.
”Talkooporukka kokoontui yhteen iltaa
ennen festivaalia käymään läpi viikonlopun toimintaa, ja minusta tuntui että siitä lähtien nousi
semmoinen hyökyaalto, joka vain pyyhkäisi yli
koko paikan ja kaikki surfailivat siinä mukana.
Tuntui kuin koko se ihmismassa olisi vain
yksi elävä organismi, joka vaan toimii kokoajan
joka puolella. Se fiilis on aivan mieletön. Yhteenkuuluvuuden tunne ei liity ainoastaan toisiin
ihmisiin, vaan myös teatterin tekemiseen, ja se
on se yhdistävä tekijä”, Tuominen kiteyttää.

sän kanssa kahden on väkevä lukukokemus. Se tarttuu leukaan ja kääntää
pään sinne, mihin ei välttämättä tahtoisi
katsoa. Katsominen sattuu, mutta sen jälkeen on ehkä helpompi olla. Vaikka Mooses
Mentulan uusi kirja on romaani, jatkaa se
tavallaan myös Mustasta timantista (2011)
tuttua novellityyliä. Kirjoitustyyli on tiivis,
suvereenisti pohjoisen puheenparren ja
murteen haltuun ottava, ja rouhean kaunis.
Kirjassa lappilainen perhe joutuu koetukselle,
kun takaisin etelään kaipaava äiti, etelänvares, ja
kylän koulun uusi opettaja rakastuvat. Samalla
perheen isä ja poika kumpikin tavallaan yrittävät
saada perhettä pysymään kasassa. Isäsuhdettaan
käsittelevä opettaja jää sivuhenkilöksi ja hänen
tarinansa hiukan sivujuonteeksi. Koulumaailma
on rehtorina työskentelevälle Mentulalle tuttu ja
luonteva ympäristö, mutta teoksen keskiössä on
perhe.
”Kirjoitustyössä meni pari vuotta. Suurimman
osan ajasta olin päivätöissä, mutta alkajaisiksi pidin
kahden kuukauden virkavapaan, jonka aikana
syntyi suurin osa tekstimassasta. Vapaan aikana
tein täysiä työpäiviä semmoisessa vuokrakopissa,
mutta muutenhan kun perhe alkaa mennä nukkumaan, niin siirryn kirjoitustöihin. Yöllä on täysi
rauha keskittyä”, Mentula kuvailee teoksen syntyä.
”Episodimaisuus on tietoinen valinta. Ja paloissa mie oon sitä tehnytkin. Kirjoitin aina yhden henkilöhahmon tarinan kerrallaan, kun siinä seurataan
neljää henkilöä. Sitten kun ne tarinat olivat valmiit,
aloin sijoitella niitä lomittain.”
Paineet tuntuivat toisen romaanin aloittamisen
alla, kun Musta timantti oli kerännyt lähinnä kiittäviä arvioita. Lajin vaihto romaaniin helpotti uuden
työn aloittamista.
”Sai aloittaa puhtaalta pöydältä. Siinä alussahan
oli jo kesälle kovat suunnitelmat, mutta eihän se
oikein lähtenyt liikkeelle. Kirjasin asioita ja keräsin
aineistoa.”
Isän kanssa kahden on tulkittavissa ydinperheen puolustuspuheenvuoroksi, mutta toisaalta
sen voi lukea myös kritiikkinä koko sukupuolijärjestelmän ja ydinperheinstituution ahtautta kohtaan. Lisäksi sitä tullaan varmasti tituleeraamaan
hyvin suomalaista kansanluonnetta kuvaavaksi

teokseksi. Ikkunoita on raollaan niin inhorealismin kuin rakastavan käsittelyn suuntaan. Selvästi
enemmän jälkimmäiseen.
”Tasa-arvon nimissä tuodaan ikäviä asioita
esille ja sukupuolet kilpailee siitä kumpi saa olla
pahempi toista kohtaan. Kenellä on oikeus olla
pahempi ja huonompi. Siitä pitäisi edetä yli. Pitäisi
miettiä miten olisi mahdollisimman hyvä elää
yhdessä. Tämä kansallisuustunne on hankala aihe,
se on väärällä tavalla omittu. Arvostan perinteitä
ja murteita ja eri tapoja eri alueilla. Se on miusta
rikkautta elämään, mutta kansakuntien paremmuudesta kilpaileminen ei ole hyvä asia”, Mentula
pohtii.
Isän kanssa kahden kuvaa tarkkanäköisesti
tuskaa hajoavassa perheessä, mutta opettajan
rooli Mentulalla jää päivätyöhön. Kirjoissaan hän
ei opeta, vaan kertoo tarinoita. Ero konkretisoituu
omaksuttuun Mooses-taiteilijanimeen, jolla hän
tekee selvän pesäeron rooliensa välille.
”Se on hyvä jos kirja jättää mahdollisuuden
näinkin erilaisille tulkinnoille. En halua tiukasti
osoittaa mihinkään suuntaan.”
Mustasta timantista tyyli on kypsynyt. Virtuositeetti näkyy, mutta samalla ollaan todella syvällä
vaikeissa tunteissa ja kauheissa tapahtumissa. Sika
raiskaa ja tappaa toisia, naisia kohti ammuskellaan
kännissä, petetään, lukija laitetaan tuntemaan
lapsen kipua ja pelkoa. Vielä päivitellään kuinka
direktiivi ei nykyään salli porojen pallien puremista.
Asia on hoidettava hohtimilla.
Mentula ei kirjoittaessaan säästä lukijaa eikä
itseään.
”Pyrin eläytymään. Tuossakin on sellaisia hyvin
haikeita tunnelmia, joten kuuntelin melankolista
musiikkia ja koetin ajaa itseäni sellaiseen tunnetilaan, jossa näkisi niitä asioita samalla tavalla. Mutta
ei se oikeastaan ole mitenkään rasittavaa, vaan
puhdistavaa. Kun se hetki on ohi, on tyytyväinen,
ettei tarvitse enää sen henkilön tarinaa jatkaa.
Tunnetilan kautta olen tarinaa pyrkinyt kertomaan
niin, että järki siirtyisi syrjään.”
Samankaltainen on kokemus myös lukijalle.
Isän kanssa kahden loppuu häkellyttävän kauniisti,
mutta ei onnellisesti. Silti annetaan ymmärtää, että
henkilöt jatkavat. Koska mitä muutakaan he voivat?

Mooses Mentulan tekstissä kuuluvat huoltoasemien kahviloissa ja kylien kuppiloissa

istutut tunnit ja koulumaailmassa lähelle tuleva lapsen arki. Hän kertoo, että pohjoinen alkaa olla käsitelty ja seuraava romaani sijoittunee Keski-Uudellemaalle, jossa
hänellä alkaa tulla kymmenen vuotta kokemuksia täyteen.
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”Mikään liikenne ei saa netissä etuajo-oikeutta millään perusteella.

Kenen verkko?
Verkkovalvonta kovenee aiemmin internetin vapautta puolustaneissa maissa. Euroopassa halutaan puhdistaa internet
rikollisuudesta kansalaisten yksityisyyden hinnalla. Kenelle
internet kuuluu, ja mitä siellä saa tehdä? Eräällä pienellä saarella keskellä Pohjois-Atlanttia on kysymykseen selvä vastaus. - Tähti Oksanen, teksti & Niko Satuvaara, kuvitus

mm. teleoperaattoreiden ja valtioiden
saattamisesta edesvastuuseen, mikäli
ne eivät käytä vaadittavia verkkosuodattimia, ja vaadittiin, että valtiot lisäävät
suodatusteknologiaan kohdistettua
rahoitusta. Teleoperaattoreiden tuli
esityksen mukaan tarkkailla, suodattaa ja
estää asiakkaidensa viestintää.

”Internet on anarkistinen”, journalisti Hanna Nikkanen toteaa syksyllä
2012 ilmestyneessä kirjassaan Verkko ja
vapaus. Nikkasen mukaan verkon pitkään
säilyneisiin anarkistisiin piirteisiin
kuuluu sen neutraalius. Mikään liikenne
ei saa netissä etuajo-oikeutta millään perusteella. Lisäksi puuttuvat rajat; verkko
ei automaattisesti kunnioita minkään
valtion rajoja. Viimeiseksi, netissä voi toimia nimettömänä. Kaikkia näitä piirteitä
pyritään nykyään rajoittamaan, ja valtion
rajojen, nimettömyyden ja yksityisyyden
puolesta siihen ollaan jo joissakin tapauksissa pystyttykin. Verkkovalvontaan
panostetaan, sillä netissä ihmisten välistä
viestintää on huomattavasti helpompi
seurata kuin suusta suuhun kulkevaa
tietoa.
Mitä haittaa voi olla kenellekään siitä,
että hänen nettikäyttöään seurataan,
saattaa joku ihmetellä. Käsitys yksityisyydestä on globaalin verkkoviestinnän
aikakaudella hämärtynyt. Kirjautuessaan
Facebookin kaltaisiin verkkopalveluihin
käyttäjä hyväksyy sen, että hänen toimiaan palvelussa seurataan ja käytetään
esimerkiksi kohdistettuun mainontaan.
Käyttäjän on mahdotonta muodostaa
todellista kuvaa siitä, kuinka paljon
tiedon sirpaleita hänestä on liikkeellä.
Helpompaa on ajatella, että yksityisyys
vanhanaikaista ja on hyväksyttävä sosiaalisen median ja verkkoviestinnän vaatima
avoimuus.

Vuodetun asiakirjan vastaanotto oli

Yksityisyys on ”omaa kykyä itse päättää,

kuka minusta tietää mitä, milloin ja missä
yhteydessä”, kirjoittavat verkossa suojautumista tutkineet Pernille Tranberg
ja Steffan Heuer. Heidän mukaansa yksityisyys ja läpinäkyvyys sekoitetaan helposti toisiinsa. Yritykset ja organisaatiot
herättävät luottamusta, kun ne toimivat
läpinäkyvästi. Yksityishenkilöillä sen
sijaan ei ole läpinäkyvyyden velvoitetta,
vaan henkilön tulee voida luottaa siihen,
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että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.
Verkossa globaalit yritykset määrittelevät
palvelujen käyttäjien yksityisyyden tason
käytännössä maailmanlaajuisesti. Tällöin
suomalaisen opiskelijan ja syyrialaisen
kansalaisaktivistin tiedot ovat Googletai Facebook-tilillä yhtä huonossa säilössä. Vaatimalla verkkoyhtiöiltä yksityisyydensuojaa puolustetaan kaikkien verkon
käyttäjien yhtäläisiä oikeuksia toimia
verkossa turvallisesti ja nimettömästi.
”Kaikkien maailman teleoperaattoreiden
tulee noudattaa paikallisen hallituksen
vaatimaa viranomaisvalvonnan teknistä
minimitasoa, niin kutsuttua laillisen
valvonnan standardia”, Hanna Nikkanen kirjoittaa. Standardit pakottavat
operaattorit sieppaamaan tietoa verkosta
mahdollista viranomaiskäyttöä varten,
esimerkiksi kuuntelemaan puheluita ja
seuraamaan tekstiviestejä ja sähköposteja ja muuta dataa. Suomessa poliisin on
pyydettävä tuomioistuimelta lupa tietojen saamiseen. Sen sijaan pohjoismaiset
tai länsimaiset operaattorit tarjotessaan
palveluitaan autoritäärisille valtioille
hyväksyvät samalla kunkin valtion standardit ja niiden käytön. Eurooppalaista
valvontateknologiaa on myyty esimerkiksi Syyriaan, missä sitä on käytetty ihmisoikeuksien polkemiseen ja kansalaisten
toiminnan rajoittamiseen.
Ennen vain diktatuureissa käytettyjä

sensuurin ja kontrollin tapoja harkitaan
nykyään myös Euroopassa, jossa on
aiemmin puolustettu verkon vapautta
ja anarkiaa. EU:n rahoittama CleanIT –
projekti sai runsaasti huomiota sen viime
vuonna julki vuotaneen salaisen asiakirjan takia. Projektin tavoite oli vähentää
määrittelemättä jätettyä ”netin terroristikäyttöä”. Vuodettuun ehdotukseen
kuului kohtia, jotka tähtäsivät lähinnä
projektissa mukana olleiden verkkoturvallisuusyhtiöiden liikevaihtojen
kasvattamiseen. Esityksessä ehdotettiin

tyrmäävä, ja lopullinen, tammikuussa julkistettu raportti oli kesy versio alkuperäisestä. Raportin konkreettisimpaan antiin
kuuluu ehdotus selaimeen liitettävästä
kuvakkeesta, jota painamalla käyttäjä voi
raportoida internetin terroristikäytöstä.
European Digital Rights (EDRi) –järjestön mukaan CleanIT:n raportissa on yhä
huolestuttavia kohtia, kuten ehdotus palvelun tarjoajille määritellä palveluehdoissaan internetin laiton terrorismikäyttö.
”Ehdotus ohittaa perinteisen lainsäädäntöön perustuvan yhteiskunnan, jossa
demokraattisesti valittu hallitus päättää,
mikä on kiellettyä”, EDRin tiedotteessa
sanotaan (EDRi 1/2013).
Verkko ja vapaus –kirjassa Hanna Nikkanen esittelee kiinnostavan esimerkin
internetin hyödyntämisestä demokratian
parantamisessa. Se on Islannin uusi perustuslakiesitys. Talouskriisin jälkimainingeissa Islannissa kutsuttiin koolle
kansalaisista arvottu tuhannen ihmisen
joukko, joka pani alulle esityksen uudeksi
perustuslaiksi. Perustuslain työstämistä
jatkoi 25 äänestetyn islantilaisen ryhmä
ja kaikki islantilaiset saivat kommentoida
esitystä verkossa, esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä. Perustuslakiesitykseen kirjattiin esimerkiksi luonnonvarojen siirtäminen kansalliseen omistukseen
ja suoran demokratian vahvistaminen.
Viime lokakuussa islantilaiset äänestivät,
joskin alhaisella 49 prosentin äänestysprosentilla, kansanäänestyksessä lain
esittämisen puolesta. Perustuslakiesitys
valmistuu hyväksyttäväksi Islannin
uudelle, huhtikuussa valittavalle, parlamentille. Jos perustuslaki hyväksytään, se
on varmasti maailman ainoa sosiaalisen
median avulla valmisteltu perustuslaki.
Samaan aikaan Islannissa alettiin

valmistella kriittistä journalismia ja
kansalaisjournalimia suojelevaa lakipakettia IMMIä (Icelandic Modern Media

Initiative). IMMI kaventaisi verkkovalvontaa esimerkiksi vähentämällä netistä
siepattujen tietojen säilyttämisaikaa. Se
lisäisi viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä keskittämällä valtion virastojen
asiakirjat yhteen rekisteriin.
Uudistus käsittelee myös mm.
lähdesuojaa ja sensuuria mahdollistaen
vapaamman kansalaistoiminnan ja –
journalismin sekä vähentäen valvontaa
ja rangaistuksia. Lain taustalla on ajatus
siitä, että verkkovalvontaa ei pystytä
kohdistamaan ainoastaan rikollisiin
ja laittoman materiaalin jakamiseen.
Valvonnan lisääminen mahdollistaa sen
tarkoituksenmukaisen käyttämisen myös
kansalaistoimintaa vastaan.

Kuinka suojaat
verkkokäyttöäsi:
1. Poista selaushistoria ja evästeet säännöllisesti. Evästeiden katselu ja poisto on
mahdollista kaikilla pääselaimilla.
2. Käytä salasanoja, jotka ovat tarpeeksi
pitkiä ja jotka eivät löydy sanakirjasta.
3. Käytä Googlen yksityisyystyökaluja. Kirjaudu Google-tiliisi ja mene osoitteeseen
https://www.google.com/dashboard/.
Sieltä löytyvät kaikki Googlella olevat
tiedot kyseisen tilisi osalta. Osoitteessa
www.google.com/takeout voit poistaa
kaiken informaation, mitä Googlella on
sinusta. Kirjaudu ulos Gmailista, kun teet
Google-hakuja.
4. Käytä useita selaimia. Yksityisyyden
kannalta turvallisin selain on Firefox.
5. Määrittele itse yksityisyysasetuksesi Facebookissa. Käytä Facebookiin eri selainta
kuin muihin sivustoihin. Facebook pystyy
jäljittämään sivustot, joilla käyt, mikäli
niissä on integroituna Facebook-painike.
6. Käytä https-suojausta nettiosoitteen
edessä, jotta viestintäsi lähtee salaisena.
Voit liittää https-suojauksen automaattisesti kaikkiin sen hyväksyviin nettisivuihin
HTTPS Everywhere-lisäosan avulla, jos
käytät Firefox-selainta. Jotkin sähköpostit,
kuten Gmail käyttävät etuliitettä oletuksena. Muita melko turvallisia sähköposteja
ovat Riseup ja Zoho, jotka eivät Googlen
tavoin vakoile käyttäjiään.
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Tiedottaa:

Kaikki kampukset:
ISYY:n kaikkien kampusten vapputapahtumista on kerrottu tarkemmin
Uljaan vappu-osiossa.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee esityksiä vuoden opettajaksi 30.4. mennessä. Lisätiedot: www.isyy.fi
Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteen voi käydä allekirjoittamassa
ISYY:n kampustoimistoilla.

Katja Kettu

Muistoja ja harhoja
Jäämerestä nousee mies, tsaarinhovissa pidetään hurmoskokouksia,
mies tappaa vaimonsa ja afrikkalaisnainen makaa hiekassa. Katja Ketun
novellikokoelma Piippuhylly yhdistelee sujuvasti historiaa, fantasiaa ja
ihmissuhteiden dramatiikkaa.
Tarinoita yhdistää Jäämeren
rannalla piippuja ja niiden omistajien elämäntarinoita keräilevä Pietari.
Kristalliyö-novellissa hän tapaa
lokakuun vallankumousta paenneen
juutalaispariskunnan, jota vainotaan
nyt natsi-Saksassa. Jäämerellä tavataan taistelulentäjä Livia ja afrikkalaisnainen Adda. Osa henkilöistä
esiintyi jo Ketun romaanissa Kätilö.
Tarinoissa liikutaan perustavanlaatuisten asioiden kuten ystävyyden,
petoksen, koston ja seksuaalisuuden
äärellä.
Pääkertoja on Pietari, joka

antaa välillä puheenvuoron muille.
Erilaiset näkökulmat ovat rikastavia, vaikka siirtymät niiden välillä
on paikoin sekavasti toteutettu.
Kristalliyön pariskunta muistelee
kaiholla palvelustyttöään Marissaa.
Marissan päästyä ääneen hän paljastuu petolliseksi, mutta lukija alkaa
eläytyä hänen pelon ja rakkauden
tunteisiinsa.
Historia ja fantasia, muistot ja harhat, sekoittuvat kiehtovasti teoksen
tyylissä ja henkilöiden mielissä. Osa
hahmoista on epäluotettavia kertojia, kenties jopa kaikki. Historiassa
liikutaan lokakuun vallankumouksesta kristalliyöhön. Toisaalta
syntyy suomuinen vauva ja merestä
nousee mies .
Kettu kuvaa tunteita dramaattisesti mutta liioittelematta.
Grisha-novellissa hän kuvaa elävästi

Hännikäinen

Kansa, joka suuttuu
itsensä rikki

karismaattisen Rasputinin luomaa
hysteriaa, euforista uskonnollisuutta, seksuaalisuutta ja vaaraa sekoittavan tunnelman ja Hiekkanaisessa
satuttavan kaipuun.
Novellien taso ei ole tasainen.
Grishan ja Hiekkanaisen väkevien
tunnelmien jälkeen esimerkiksi
Livian valitukset pieleen menneestä urasta ja suhteesta tuntuvat
latteilta. Teos luo silti kiehtovan
erilaisia aikoja ja paikkoja yhdistävän tarinakudoksen. Kettu käsittelee omaperäisesti elämäntarinoita
ja universaaleja elämyksiä novellin
mitassa.
Emma Kaukiainen

Katja Kettu : Piippuhylly WSOY
2013. 236 s.

Nojatuoliblues

Pekko Käppi

Katujen kansanmusiikkia

Grunge kohtaa
kansanmusiikin

Matti Pitkäsen ja heidän alhaisuutensa Nojatuoliblues jatkaa levy-yhtiö
Roihis musican hyväksi havaitsemaa
linjaa. Nojatuoliblues on orgaanisesti soiva ja valtavirtaa väheksyvä
suomiräp-albumi, jolta löytyy paljon
tuttua, mutta myös muutamia pieniä
yllätyksiä. Yksi yllätyksistä on, ettei
levy-yhtiön tunnetuinta edustajaa
Asaa kuulla levyllä laisinkaan.
Levy ammentaa suomalaiselle
räpille tyypillisesti sekä kotimaan aineksista että rapakontakaisista vaikutteista. Tällä kertaa tosin kummastakin
otetaan hieman normaaleista lainoista
poikkeavia palasia. Amerikan vaikutteissa esiin nousevat bluegrassmaiset
taustat, soittimina niillä kuullaan
niin viulua, banjoja kuin munniharppuakin. Levyn lopettava Rambling
Wankers Rollin’ onkin miltei puhdasverinen bluegrass-instrumentaali.
Vastaavasti kotimaisista vivahteista
esiin nousee esimerkiksi levyn aloitusraidan Vanhan jäärän irwingoodmanmainen kriittinen kansallisromantiikka.
Toisaalta koko levy ei selviä ilman
perinteisempiä ja joissain kohdissa
jopa kliseisempiä lainoja. Monilla
kappaleilla suomalaisesta ja amerikka-
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laisesta kansanperinteestä nousevat
lainat jäävät tutumman hiphop-ilmaisun jalkoihin. Esimerkiksi kappaleessa
Hetken huumaa taustalla pyörii lähes
stereotyyppinen nyky-R’n’B –tausta
herkkine kitaroineen ja vinkuvine
syntetisaattori nuotteineen. Onneksi
kyseistä kappaletta pelastaa kuitenkin
sen lyriikoiden realistinen, hieman
himokas haaveilu ja Matin kanssa
kauniisti duetoiva Yona.
Levy leikitteleekin usein lajin
kliseillä. Esimerkiksi Kuka pelkää
pollaria, tekee pesäeroa sinivuokoille
vihamieliseen perinteeseen ymmärtäväisemmällä kannallaan, jonka
taustalla on melko varmasti Pitkäsen
oma aika poliisikokelaana. Kokonaisuudessaan ero ei ehkä kuitenkaan
kasva tarpeeksi suureksi ja kliseet
elävät erilaisesta katsannosta huolimatta hieman liikaa. Banjoja, viuluja
ja muita ”kansansoittimia” olisi mielellään kuullut levyllä, jota kuitenkin
kuvaillaan folk-räpiksi, enemmänkin.
Ne olisivat voineet lisätä sinänsä ihan
mainion levyn elinkaarta, jota muutamat muutamien kuunteluiden jälkeen
vanhenevat vitsit verottavat.
Jani Ylönen

Pekko Käppi yhdistelee musiikissaan
kansanmusiikkia sekä moderneja
ulottuvuuksia tavalla, joka luo aivan
uudenlaisen ja toimivan siteen vanhan
ja uuden välille. Vanhan ja perinteikkään
jouhikon jäntevä, alkuvoimainen sointu
maalaa kuulijansa eteen kuvan entisajan
talonpoikaisyhteisöjen ilottomasta
arjesta. Kuvioon yhdistyvät paikoin
loitsumaiset, elämää, kuolemaa sekä
kaiken raadollisuutta kuvaavat sanoitukset, jotka lähettävät koleat väreet
selkäpiihin.
Väkevät sanoitukset sekä jouhikon raskas poljento luovat yhdessä
kokonaisuuden, joka iskee nasevasti
ihmisläheistä tarinaa ja luo tunteen elinvoimasta, joka kuin nykäyksittäin pyrkii
eteenpäin kaiken keskellä saadakseen
viimeisillä voimillaan kertoa oman
tarinansa.
Levyn tunnelmasta voi aistia kuinka
kaitselmus tuntuu hylänneen ihmiskunnan pimeyteen ja kuinka pahuus,
raakuus, toivottomuus, menetykset
ja sielun kylmyys niittävät kolkkoa
satoaan. Löytyykö toivoa edes tuonpuoleisesta?
Pekko Käpin kuudes sooloalbumi

Rammat Jumalat sisältää yhdeksän
väkevää kappaletta. Levy on omaperäinen lisäys markkinoille, jota yleensä
hallitsevat sähköinstrumenttihelvetin
grungepirut. Levy on kuin pyrkimys
kuvata nykyisiä populaarimusiikin tuntemuksia tavalla, jolla ne olisi ilmaistu
savupirtin tuvassa tai pääsiäiskokkojen
loimutessa entisaikojen rantaniityillä.
Rammat Jumalat rikkoo kansanperinnettä sitä samalla kunnioittaen. Albumi
on kokonaisuudeltaan rehellisen särmikäs sekä ennen kaikkea omaperäinen,
kerronnaltaan ja soinnultaan väkevä,
tunteella loppuunsaatettu teos.
Tatu Lehto

Marko Tapio (1924–1973)
kaavaili Arktinen hysteria
-teoksestaan neliosaista suurromaania, mutta
Saarijärveltä kotoisin oleva
kirjailija musertui lopulta
asettamansa työtaakan alle,
ja hänen elinaikanaan Arktisesta hysteriasta ilmestyi
vain kaksi osaa.
Esseisti Timo Hännikäinen käsittelee Tapion kirjaa
eri näkökulmista. Arktinen hysteria on kielikuva
suomalaiselle kansanluonteelle: se on pohjattomasti
melankolisen, tuhoon
tuomitun ja passiivisen kansan reagointia, joka välillä
purkautuu jyrkkänä äärimmäisyytenä – juopotteluna
ja riehumisena, jolloin
ihminen palaa aina pohjaan
saakka. Arktisen hysterian
tartuttamalla ihmisellä on
taipumus mennä kaikessa
ylettömyyksiin, hän ”suuttuu itsensä rikki”.
Hännikäinen tajuaa,
mistä Tapion romaanin
ajatuksissa on kysymys, eikä
hahmota Arktisen hysterian
merkitystä pelkästään jonkin kapean,
teoreettisen näkökulman kautta. Tapio
ei ollut pelkästään poliittinen kirjailija,
vaikka Arktista hysteriaa on pidetty
eräänlaisena Väinö Linnan tuotannon
vastineena.
Hännikäinen osoittaa että on eroa sillä, onko varsinainen poliittinen kirjailija,
vai Tapion tavoin kirjailija, jonka töissä
sattuu olemaan poliittisia sävyjä. Ehkä
syy johtuu ilmaisusta: lujasti poliittinen
kirjoittaja voi menettää kaunokirjallisen
ilmaisunsa tehoa. Marko Tapion maailmankuva oli pitkälle yksilöllisyyttä
korostava, ja hän näki esimerkiksi sodan
ihmisen luonteeseen kuuluvana, puhdistavana asiana. Politiikka itse asiassa hylkii
tällaista, tietyllä tavalla hyvin toivotonta
asennoitumista, sillä politiikassa asioiden katsotaan olevan edes jollain tavalla
ratkaistavissa.
Tapio oli ujo ja pidättyväinen mies,
joka oli taipuvainen vainoharhaisuuteen,
ei sylkenyt lasiin ja sai välillä hillittömiä

Joensuu:
ISYY hakee sponsorihankkijaa Karjalaisen kolmiottelun OSM-kisoja varten. Hakuaika päättyy 19.4. klo 16. Lisätietoja: www.isyy.fi
Pe 3.5. Opintolainakoris 2013 klo 16 alkaen, Lyseon lukio

Kuopio:
ISYY:n kampustoimistolla jaossa ilmaisia lahjoitusmappeja opiskelijoille.
Hae omasi!
Ti 14.5. Flooran päivän juhla Kuopiossa
La–su 15.–16.6.2013 Myyräkukkulan perinteiset 2013 – Rantalentopallon
OSM Väinölänniemen rannalla

Savonlinna:
Luovuuden lähteillä – 60 vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa.
Juhlaviikko 20.4.−26.4.2013 koostuu useista tapahtumista, näyttelyistä
sekä sävellys- ja sanoituskilpailusta. Torstaina 25.4. avoimien ovien päivä
ja perjantaina 26.4. pääjuhla.
La 20.4. Kevättapahtuma lapsiperheille klo 9−15, järjestäjänä Savonlinnan
ainejärjestöt, suunnattu kaikille kaupunkilaisille
Ti 23.4. Pedaryn Kevättanssit Huvilalla
To 25.4. OPEART-iltamat klo 18–22
To 25.4. 8-appro Joensuussa (kuljetukset Joensuuhun ja takaisin, järjestäjinä Savonlinnan kampuksen ainejärjestöt ja MAMK:in opiskelijakunta)
Ke 8.5 Pedaryn pesis Heikinpohjan kentällä
Ke 8.5 Finkkua perinteille – kevätkauden lopettajaiset ROCK’Sissa (Järjestäjinä Savonlinnan kampuksen ainejärjestöt ja MAMK:in opiskelijakunta)

Aukioloajat Joensuu ja Kuopio:

raivokohtauksia. Taitelijana hän asetti tavoitteensa korkealle, mutta silti hän koki
herkästi alemmuudentuntoa. Luettuaan
Hannu Salaman Juhannustanssit Tapio
pohti, pitäisikö hänen lopettaa romaanin
kirjoittaminen.
Hännikäinen siirtyy sujuvasti aiemmista töistään tutusta yhteiskunnallisesta kommentoinnista häntä selvästi eniten
kiinnostavaan aiheeseen: kirjallisuuteen.
Ennen kuin joku kysyy, kannattaako
lukea kirjaa, joka käsittelee toista kirjaa,
sanon että kannattaa. Hännikäinen tekee
arvokasta työtä nostaessaan Tapion
unohdukseen painuneen kirjan esiin ja
hänen oivaltava klassista virkettä suosiva
tyylinsä on jämerää ja nautittavaa.
Jussi Turunen, teksti
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10–15
suljettu
10–15
10–13

Muutos aukioloaikaan:

Joensuun kampustoimisto on suljettu viikolla 18 ti 30.4. ja ke 1.5. Viikolla
19 toimisto on poikkeuksellisesti auki ke 8.5. klo 10–13 ja suljettu to 9.5. ja
pe 10.5. Viikolla 20 toimisto on suljettu ti 14.5.
Huom! Kuopion kampustoimisto on viikolla 18 auki poikkeuksellisesti ma
29.4. klo 10–12. Toimisto on suljettu ti 30.4. sekä ke 1.5. Viikolla 19 toimisto
on poikkeuksellisesti auki ke 8.5. klo 10–13 ja suljettu to 9.5. ja pe 10.5.
Viikolla 20 toimisto on suljettu ti 14.5.
Aukioloajat Savonlinna:

ma – to
pe

10–14
10−13

Muutos aukioloaikaan:

Savonlinnan kampustoimisto on suljettu 1.5. sekä 9.–10.5. Keskiviikkona
8.5. kampustoimisto on poikkeuksellisesti auki ainoastaan klo 12.00
saakka. Viikolla 20 toimisto on suljettu ti 14.5.

Timo Hännikäinen: Hysterian maa – Marko Tapio ja
Arktinen hysteria. Savukeidas 2013. 149 s.

Uljas 4 | 19. 4. 2013

29

feminismin kustannuksella pilailu ei jaksa kantaa
aivan loppuun asti. Potentiaali hukkuu potenssin
mukana ja sisällä asuvat pieni feministi sekä gorehound pettyvät, koska paljasta pintaa ja verta
on olemattoman vähän. Vajaa puolitoistatuntinen tuntuu kiduttavan pitkältä esileikiltä (np:
MC Hammer – You Can’t Touch This). Onneksi
loppu tarjoaa optimismia, esineellistämistä ison
bonerin verran ja kullanarvoisen opetuksen: jopa
paatuneinkin feministi lankeaa kuuman miehen
syliin ja muistaa oman paikkansa yhteiskunnassa.
Mikko Puhakka

Elämä
haltuun.
nyyti.fi
Tietoa verkossa.

Elämäntaitokurssi

Hengailuillat

Nettiryhmät

Elämän ja opiskelun
hallintaan.

Mukavaa
yhdessäoloa.

Osallistu tai
seuraa muiden
keskustelua.

Nyyti - opiskelijoiden tukikeskus
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Mistä sanonnasta on tullut yleisen pilkan kohde
Italiassa? Se on suosittu, ja siitä on monia määritelmiä:
”Vedenalaiset orgiat, jossa alastomat nuoret naiset
ympäröivät juhlien isännän ja tämän ystävät uimaaltaassa/ Kahdenkymmenen nuoren naisen esittämä
afrikkalaistyylinen rituaali mieskatsojille/Rikkaan isännän
kustantama eroottinen ohjelma, joka sisältää tankotanssia
poliisiksi ja sairaanhoitajiksi pukeutuneilta naisilta.” Tämä
lausahdus nousi julkisuuteen vuonna 2011, kun se yhdistettiin
Silvio Berlusconin väitetysti järjestämiin genitaalijuhliin. Erään
lähteen (rautainen prostituutsionisti kyseisissä juhlissa?) mukaan hän kopioi idean Gaddafi-vainaalta.
1) Molo molo. X) Fuki fuki. 2) Bunga bunga.

K

auniit ja ihanaiset naiset keikistelevät
yläosattomissa helteellä. Kun kuvioon
yhdistetään kaunokaisten verenhimo
kannibalismin muodossa, tulee heteromiehen
eroottiseen päiväuneen pienoinen särö. Yhdysvaltain hallitus huolestuu avokadoplantaaseistaan, jotka ovat naiskannibaaleista koostuvan
heimon armoilla. Heimoneuvonpitoon viidakon uumeniin lähetetään feministitutkimuksen
professori (kuuma blondi) yhdessä opiskelijatyttösen (kuuma brunette) ja aavistuksen
verran seksistisen miehen (hauska äijä) kanssa.
Seurue kohtaa lopulta Piranha-heimon, mutta
pääsevätkö he yksimielisyyteen avokadomarkkinoiden tulevaisuudesta?
1980-luvun kannibaalieksploitaatiolle
irvistelevän toimintakomedian on ohjannut
Pretty Womanin käsikirjoittanut J.F. Lawton
JD Athens-pseudonyymin taakse piiloutuneena. Pääosan femakkoa näyttelee vuoden 1982
Playmate Shannon Tweed. Elokuvan tosimiehen roolissa heiluu sittemmin stand up-koomikkona ja yhteiskuntasatiirikkona kunnostautunut
Bill Maher. Sivuosassa nähdään Dean ”The
Man” Stockwell.
Cannibal Women onnistuu sivaltamaan
feminismin kustannuksella. Lopun David
Letterman-viittaukset ja naiivi huumori saavat
sopivan 420-virneen huulille. Maherin replat
eivät ole kuitenkaan loppuun asti hiottuja ja

yö

Itäiset Turhan Tietäjät ry

kesä

LET’S BESSERWISSER!

Cannibal Women in the
Avocado Jungle of Death
(1989)

sa.

Kellarin
kätköistä

2

”Kuka” lähti Euroopasta kohti Amerikkaa joulukuussa 1962 loistoristeilijä Francella? Matkalaisella
oli oma luksusluokan hytti ja turvanaan aseistetut
vartijat, jotka saattoivat häntä koko matkan ajan.
Hän oli Yhdysvalloissa maaliskuuhun 1963 asti ja kävi
esimerkiksi New Yorkissa, jossa aseistetut sotilaat ja salaisen
palvelu agentit vartioivat häntä ympäri vuorokauden. Hän
tapasi matkallaan noin kaksi miljoonaa ihmistä, ei kuitenkaan
kätellyt heitä.
1) Lassie. X) Milon Venus. 2) Mona Lisa.

3

Mikä leffa? Genevieve, jonka äidillä on sadevaatteita
myyvä puoti, rakastaa nuorta amitsua – autonasentaja Guyta. Äiti ei katso hyvällä heidän romanssiaan ja
heittää rankat kritiikit. Äidillä on omakin pokaehdokas, varakas jalokivikauppias Roland. Guy kutsutaan
armeijaan antamaan Algerian musulmaaneille päin näköä.
Genevieve antaa hänelle ennen sotahommiin lähtöä ja lupaa
odottaa hänen paluutaan. Guy häviää Algeriaan kuin 700000
Himasen kirjaan. Roland kosii raskaana olevaa Genevievea.
1) Cherbourgin sadevarjot. X) Laulavat sadepisarat. 2)
Genevieve.
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4. Kun portugalilaiset saapuivat tähän maahan, he
nimesivät sen ”Kauniiksi Saareksi”. 36 000 km2 alueella asuu yli 23 miljoonaa ihmistä. Väestö koostuu
kahdesta pääryhmästä: vanhoista ja uusista, joiden
historiaa määrittelee kaksi vuotta – 1895 ja 1949.
Vanhat olivat paikalla ennen vuotta 1895 ja ennen erään vieraan
vallan miehitystä; uudet tulivat erään vuoden 1949 tapahtuman
johdosta, jota voi kutsua geopoliittiseksi mullistukseksi joka
tiivisti blokkiutumista. Sotatilalait olivat voimassa 1949-1987,
ja niillä hitleröitiin poliittista oppositiota niin että rotke kävi ja
tam tam. Tämä maa oli YK:n jäsen vuoteen 1971 saakka, jolloin
se erotettiin järjestöstä. Syynä oli kylmä reaalipolitiikka, jota
Henry Kissinger ja Richard Nixon harjoittivat. Maa ei ole vieläkään palannut järjestön jäseneksi. Nimeä.
1) Uusi-Guinea. X) Taiwan. B) Kuuba.

5

Kuka pedagogi ja historioitsija osallistui vuoden 1912
olympialaisiin ja voitti kultamitalin taidelajeissa
eräällä runolla? Hän kuitenkin käytti salanimeä ja
teoksen kirjoittajaksi ilmoitettiin saksalaiset Georges
Hohrod ja Martin Esbach – mikä lienee oiva osoitus
liennytyshenkisestä politiikasta Saksan suuntaan ennen ensimmäisen maailmansodan joukkoteurastusta. Hänet on haudattu
Sveitsiin; sydän erilleen muusta kalmosta: se on Eliksessä
eräiden raunioiden lähettyvillä.
1) Pierre de Coubertin. X) Demetrius Vikelas. 2) Henri de
Baillet-Latour.
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Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
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