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Mariska
& Pahat Sudet Paula Koivuniemi

PERJANTAI 7.6.

Osmos Cosmos Jukka Poika
& Sound Explosion Band

LAUANTAI 8.6.

OVET klo 21, K18

OVET klo 21, K18

Ennakkoliput ovat myynnissä
- varmista paikkasi ajoissa!
Ennakkoliput myy Sport Harrison, Relluhouse, 
Ravintola Rammari, Kavaljeeri, Scandic Oscar,

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ja nettimyynti 
www.varkauspop.fi

Lippujen hinnat: 1 päivän lippu ennakkoon
22 €, ovelta 25 €. Kahden päivän lippu 40 €

(kahden päivän liput vain ennakkoon)

www.facebook.com/VarkausPOP
www.varkauspop.fi

Katso aikataulut ja majoituspaketit

helposti netistä!
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Päätoimittaja
Jarkko Kumpulainen 

044 576 8420
paatoimittaja@uljas.net

Toimittaja
Pasi Huttunen 
044 576 8427

pasi.huttunen@uljas.net 

Taitto 
Niko Satuvaara

Kustantaja
Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunta

Painopaikka
Botnia Print

Ilmoitusmyynti
Valto Merta

044 576 8421
valto.merta@uef.fi

Kansikuva
Pasi Huttunen 

kuvassa kampusviljelijä Tuomas 
Järvenpää

Alku ” Minua, kuten muitakin kirjailijoita, ajavat alhaiset motiivit.Yöpakkasia odotellessa.

Jarkko Kumpulainen 
&  Pasi Huttunen

Pääkirjoitus | Uljas linja

Humoro nigra | Hyvää kesää! Palaamme elokuussa. 

”Kesä!

Onko tässä tuleva mainospaikkasi?

Uljas tavoittaa syksyn uudet opiskelijat 
Joensuussa, Kuopiossa ja savonlinnassa. 

Seuraava Uljas ilmestyy 4. syyskuuta. 

Sisällys |Tässä.

Leikki lisää tuottavuutta työpaikalla, 
sillä se tarkoittaa vapautta tehdä. Nyt 
olisi jo korkea aika muidenkin kuin 
Tony Mannisen tajuta se.

Pelon taloustiedettä pohditaan 
seminaarissa Joensuussa touko-
kuun lopussa. Pelolla halllitaan ja 
tehdään bisnestä, mitä alistettu voi 
tehdä?

Kaupunkiviljely on globaali trendi, joka 
on valloillaan myös Itä-Suomen yliopis-
ton Joensuun kampuksella. Itse tekemällä 
saa parempaa.

Misantropia eli ihmisviha tuntuu olevan tren-
dikäs juttu tätä nykyä. Misantrooppi pakenee 
rasismin, naisvihan tai muun vihan taakse, ettei 
tarvitsisi toimia parantaakseen elämäänsä.

Tom of Finland kuuluu maailmalla tunnetuimpiin 
suomalaistaiteilijoihin. Suomessa sitä ei oikein ha-
luta hahmottaa. Uimaharjusta lähtöisin oleva Vesa 
Kuosmanen tuo Tompan valkokankaalle.

Kajaanista tapettiin ensin teollisuus ja nyt menee akatemia. 
Joensuulaisopiskelija käsikirjoitti ja ohjasi dokumenttite-
atteriesityksen käsittelemään kollektiivista kainuulaista 
traumaa.
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Gallup

Mitä haluaisit kasvattaa?

Joensuu

Tekijät: Patrick Raivio, Joona Sipi & Raisa Savolainen

Savonlinna

Tuuli Järvinen
Käsityöopettajaopiskelija , 5 vsk.

Porkkanoita ja herneitä. Viljelen tällä 

hetkellä yrttejä ja tiikeritomaatteja. Niihin 

tulee sellaisia raitoja. Jos olisi oikeasti 

maata, niin kyllähän sitä viljelisi enem-

mänkin.

Vesa Savolainen
Ohjaus, 1 vsk.

Nuorisoa. Opiskelen kasvatustiedettä, 

joten työn parissa tulee pakostakin 

kasvatettua nuorisoa.

Juha-Matti Huusko
Matematiikka, 6. vsk

Yhteisöllisyyttä. Ainejärjestön kahviota 

olisi mukava remontoida. Voisin myös 

perustaa matikkakerhon. Kerho saa 

ISYY:n avustuksia, joten voitaisiin laskea 

laskuja yksi tai kaksi kertaa viikossa ja 

tilata samalla pizzaa.

Kuopio
Anja Terkamo-Moisio
Terveystieteet, 2 vsk

Herneitä pitää kasvattaa. Ne maistuvat 

hyvältä. Lisäksi tulee hoideltua ome-

napuita, kaiken maailman marjapus-

kia, auringonkukkia ja muita rehuja. 

Takapihalta löytyy parin tuhannen neliön 

palsta! 

Arttu Kangas
Yhteiskuntatieteet, 1 vsk

Partaa pitäisi kasvattaa, mutta kun ei 

kasva. Myös tomaatteja pitäisi kasvatella. 

Tomaatti on terveellistä. Mutta ei sekään 

onnistu. Koti on liian pieni plantaasille. 

Rairuohoa voisin yrittää.

Tiikeritomaatteja!

Kaisa Hirvikoski
Käsityöopettajaopiskelija , 5 vsk.

Tällä hetkellä esikasvatan kesän viljelyk-

silleni viime vuoden viljelyksistäni saatuja 

randomsiemeniä. Olisihan se kiva, jos 

siinä herneitten vieressä kasvaisi myös 

sokeriruoko.

Kampuksien kuiskeet | liian vähän ja liian kalliita

Opiskelijat tyytymättömiä 
asumiseen ja julkisiin
Opiskelijoille Joensuussa tehty kyselytutki-
mus antaa aihetta huoleen, sillä opiskelijat ovat 
tyytymättömiä asuntotilanteeseen ja julkiseen 
liikenteeseen, eivätkä vakuutu mahdollisuuksis-
taan työllistyä alueelle. Terveydenhoitoon ovat 
tyytyväisiä ne, joilla on pääsy YTHS:n palveluihin, 
mutta muiden tilanne on heikko.

Väliaikaisesti suurimmasta osasta opiskelijoita 
saadaan joensuulaisia. Kyselyyn vastanneista 68 
prosenttia ilmoitti kotikunnakseen Joensuun, kun 
se ennen opintojen aloittamista oli kotikuntana 17 
prosentilla. 42 prosenttia yliopisto-opiskelijoista 
haluaisi jäädä valmistumisen jälkeen Joensuuhun, 
mutta työllisyystilanne näyttää rajoittavan voi-
makkaasti mahdollisuuksia siihen. Yliopisto-opis-
keljat kokevat myös, etteivät saa tarpeeksi tietoa 
alueen työllistymismahdollisuuksista. Ammatil-
lista tutkintoa toisella asteella suorittavat uskovat 
enemmän työllistymiseen ja asettumiseen Joen-
suun seudulle. Opiskelijaryhmistä yliopistolaiset 
pitävät myös perheen perustamista Joensuuhun 
epätodennäköisimpänä. 44 vastanneesta vaihto-
opiskelijasta 16 prosenttia ilmoittaa haluavansa 
jäädä valmistumisen jälkeen Joensuuhun.

Julkisen liikenteen osalta erityisen puutteel-
lista on reiteistä ja aikatauluista tiedottaminen. 
Asunnon saaneet opiskelijat ovat melko tyytyväisiä 
asuntoihinsa, mutta asuntoja on liian vähän.

Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalai-
nen muistuttaa, että asuntotilanne tulee para-
nemaan. Muutaman vuoden sisällä kaupunkiin 
rakennetaan noin 220 opiskelija-asuntoa.

”Tutkimuksessa tuli kaupungille reipastakin 
kritiikkiä erityisesti vapaan sanan kentissä”, 
kaupungin tilaajajohtaja Janna Puumalainen 
kertoo ja lisää, että vastaukset otetaan huomioon 
virkamiesvalmistelussa.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoista ei ole 
vastaavaa tietoa muilta kampuksilta, mutta rehtori 
Perttu Vartiainen arvioi, että ainakin Kuopiossa 
vertailukelpoinen tutkimus tullaan tekemään. Var-
tiainen muistuttaa, että jatkossa opiskelijapalaute 
vaikuttaa suoraan yliopiston rahoitukseen. Myös 
kaupungissa viihtyminen heijastuu palautteeseen.

Kyselytutkimuksen TNS Gallupilla teettivät 
UEF, Karelia amk, Pohjois-Karjalan koulutuskun-
tayhtymä sekä Joensuun kaupunki. Siihen vastasi 
822 opiskelijaa, joista 459 oli Itä-Suomen yliopis-
tosta. Kyselytutkimuksen vastauksia ei Puumalai-
sen mukaan julkaista, joten on vaikea sanoa, kuinka 
opiskelijoiden ääntä todellisuudessa kuunnellaan.

Pasi Huttunen

Kuopion opiskelija-asuntojen vuokrahintoja syy-
tetään liian korkeiksi ja Kommunistisen Nuoriso-
liiton pääsihteeri, SKP Kuopion paikallisosaston 
puheenjohtaja Tuukka Koirikivi polkaisikin 
käyntiin kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan kau-
punginvaltuustoa puuttumaan Kuopaksen vuok-
ratasoon. Koirikivi kuvaili Uljaalle (4/2013) kuinka 
kaupungin asuntojen vuokra esimerkiksi Niiralan 
kulman taloissa on keskimäärin yhdeksän euroa 
neliömetriltä, mutta opiskelijat joutuvat maksa-
maan jopa kolmetoista euroa neliömetriltä.

Käytännössä tilanne ei näytä olevan aivan niin 
kohtuuton kuin Koirikivi kuvaa. Kuopas ilmoittaa 
noin 19 neliön pienasunnon vuokraksi 225 euroa 
kuussa, jolloin sen neliöhinnaksi tulee alle 12 
euroa. Yksiöiden vuokra neliömetriltä liikkuu 
vajaan 11 ja vajaan 14 euron välillä. Kaksion vuokra 
neliömetriltä saattaa tippua alle 8 euron.

Niiralan kulman asuntojen keskivuokra on 9,55 
euroa neliömetriltä, mutta yhtiöllä on asuntoja 
muun muassa Riistavedellä, Vehmersalmella ja 
Kurkimäessä, jotka ovat alueina edullisempia. 
Käytännössä vuokrahinnat Kuopion alueella 

liikkuvat hiukan yli kymmenestä yli 13 euroon 
neliömetriltä.

Koirikivi myöntää, että hänen esittelemissään 
luvuissa on hiukan tarkoitushakuisuutta, mutta 
painottaa, että vaikka tarkastelu rajattaisiin niille 
alueille, jossa Kuopaksen asunnot sijaitsevat, ovat 
Kuopaksen vuokrat joissakin tapauksissa kaupun-
gin vuokratasoa korkeammat.

”Kuntalaisaloitteen tavoitteena on saada 
vuokrataso sellaiseksi, että opiskelijalle jäisi rahaa 
elämiseen vielä vuokranmaksun jälkeenkin”, hän 
sanoo.

Käytännössä Kuopaksen vuokrataso olisi 
Koirikiven mallissa huomattavasti kaupungin 
vuokra-asuntojen vuokratasoa alhaisempi. Hänen 
arvionsa mukaan kuntalaisaloitteessa on tällä 
hetkellä noin 300 nimeä.

”Pikkuhiljaa se etenee. Kyllä porukalla tuntuu 
olevan kiinnostusta.”

Uljas ei tavoittanut Kuopaksen toimitusjohta-
jaa kommentoimaan asiaa.

Pasi Huttunen

Kuopaksen kalleutta liioiteltu

Viidennnes halusi Joensuuhun

Yliopistolaisista 15 prosenttia käyttää bussia 
Joensuussa vähintään kerran viikossa. Yleisin kulku-
väline opiskelijoiden keskuudessa on polkupyörä. 
Ulkomaalaiset käyttävät suomalaisia enemmän 
julkisia.
Vastaajista 43 prosenttia asuu Joensuun Ellin, 44 
prosenttia yksityiseltä vuokratussa ja 11 prosenttia 
omistusasunnossa.
12 prosenttia on käyttänyt sosiaalitoimen palveluja 
Joensuussa.
21 prosenttia yliopistolaisista halusi nimenomaan 
Joensuuhun. 
21 prosenttia tuli, koska ei päässyt muualle.
28 prosenttia on käynyt kerran tai pari Lehtiä 
Ilosaaressa –festivaalilla. Seitsemän prosenttia 
ilmoittaa käyneensä useita kertoja ja kuusi prosent-
tia käyvänsä säännöllisesti

” Tavoitteena on saada vuokrataso sellaiseksi, että opis-
kelijalle jäisi rahaa elämiseen”
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”Tämä on nyt pakko viedä maaliin asti keinolla millä hyvänsä.

Opiskelija-asuntoyhtiö Joensuun 
Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen 
ilmoitti Joensuun kaupungin lopettavan 
kaiken tukensa Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunnalle. Uhkaus oli seurausta 
ylioppilaskunnan hallituksen päätökses-
tä olla myymättä Ellin viimeistä vapailla 
markkinoilla olevaa osaketta. Osake on 
Ojalaisen mukaan Ellille elintärkeä.

Taustalla muhivat Joensuun Ellin sekä 
Joensuun kaupungin vuokra-asuntoyh-
tiön Joensuun kotien yhteistyösuunni-
telmat. Joensuun kotien isännöinti on 
tarkoitus ulkoistaa Ellille, mutta kau-
pungin kanta on, että se ei onnistu ilman 
kilpailutusta mikäli molemmat yhtiöt 
eivät ole sataprosenttisesti kaupungin 
omistuksessa. Muilta opiskelijajärjestöil-
tä kaupunki on jo haalinut osakkeet it-
selleen kaikessa hiljaisuudessa tuhannen 

euron kappale hintaan. 
Ylioppilaskunnassa osake koetaan 

edunvalvonnallisesti tärkeänä. 
”Meillä on sen myötä pääsy kaikkeen 

yhtiökokouksissa käsiteltyyn tietoon. 
Toisaalta mikä hyöty meille olisi luopua 
siitä osakkeesta? Kyllä se on ennem-
minkin niin, että me voimme paremmin 
valvoa opiskelijoiden etua, jos me olem-
me opiskelija-asuntoyhtiön osakkaina”, 
ylioppilaskunnan pääsihteeri Janne 
Mertanen kertoo.

Ojalaisen mukaan ylioppilaskunta ei 
tee yhdellä osakkeella mitään. Myös hän 
vetoaa opiskelijoiden edunvalvontaan. 
Mikäli kaupunki joutuu pakkolunasta-
maan osakkeen, lankeaa Ojalaisen mu-
kaan oikeudenkäyntilasku väistämättä 
vuokranmaksajille.

”Uhkailua tai ei, mutta kerroin mie-

lestäni ne faktat, että miten tämä etenee. 
Tavallaan on kaksi tietä, että myydään 
osake tuhannella eurolla tai sitten se läh-
tee lunastusmenettelyyn, joka on sitten 
se hitaampi, kalliimpi ja vaikeampi tie”, 
Ojalainen sanoo.

Oikeudenkäyntikulut saattavat nousta 
useisiin kymmeniin tuhansiin, Ojalaisen 
mukaan jopa satoihin tuhansiin euroihin. 

Ylioppilaskunnan hallituksen pu-
heenjohtajan Marjo Turusen mukaan, 
hallitusta puolestaan arveluttavat huhut 
joiden mukaan Elli ja Joensuun kodit 
olisivat fuusioitumassa. Turusta epäilyt-
tää voidaanko fuusion tullen enää taata 
opiskelijoille oma hintataso vuokrissa.

Ojalainen torppaa fuusiohuhut, mutta 
myöntää että aiheesta on keskustelu. 

”Keskustelu on käyty läpi, mutta ei ole 
nähty mitään syytä, että taseita lähdettäi-
siin yhdistämään”, Ojalainen toteaa.

Toisaalta Ojalainen myöntää, että 
seuraavat vaalit voivat tuoda uudet tuulet 
omistajapolitiikkaan. 

”Tässä vaiheessa se ei pidä kuitenkaan 
paikkaansa, ja jos joskus toteutuu, se on 
vuosien päästä”, Ojalainen kertoo. 

Ylioppilaskunnan huolta lieventänee 
osin se, että opiskelija-asunnot on raken-

nettu Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen investointituilla. Tämä sitoo 
Ellin käyttämään asuntoja ainoastaan 
alkuperäiseen tarkoitukseen eli opiske-
lijoiden asuttamiseen. Myös Ara-lainalla 
tehtävät peruskorjaukset asettavat asun-
nolle niin ikään 42 vuoden rajoitukset.

”Kaupunki ei voi enää vetää tätä 
takaisin, koska yhtiöt ovat jo tehneet 
sopimukset. Toisaalta myös Joensuun 
kodeille palveluja tuottavassa yhtiössä on 
yt-neuvottelut käynnissä. Tämä on nyt 
pakko viedä maaliin asti keinolla millä 
hyvänsä. Ei tässä enää voi perääntyä. Tätä 
on selvitelty kaupungille yli kaksi vuot-
ta”, Ojalainen kertoo.

Joensuun kaupunki, Ellin toimitusjohtaja etunenässä julisti so-
dan ISYY:lle ylioppilaskunnan hallituksen kieltäydyttyä myy-
mästä Ellin osaketta kaupungille. Ellin toimitusjohtaja Jarmo 
Ojalaisen mukaan osake on Ellille elintärkeä. – Jarkko Kumpu-
lainen, teksti & Pasi Huttunen, kuva

Neuvottelut kuumentavat. Opiskelija-asuntoyhtiö Elli ja ISYY vääntävät kättä viimeisestä vapaalla olevasta Ellin osakkeesta. Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen vetoaa ISYY:n 
tavoin opiskelijan edunvalvontaan. Myös osakkeen hinta aiheuttaa vastakkainasettelua. Ylioppilaskunnan mielestä kaupungin tarjoama 1000 euroa on reilusti alle markkinahinnan.

Joensuu kävi uhkailemaan 
opiskelijoita
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Millä mielellä?
- Ihan jees, kesämielellä.

Millainen olet?
-Arveluttava, outo ja karvainen.

Mikä sytyttää elämässä?
- Hyvä ruoka ja naiset.

Haave?
- Oma viinitila Toscanassa, osata lentää, 
lottovoitto..

Mitä seuraavaksi?
- Katsomaan hyvänmielen Disney –leffa.

Onko olemassa ilmaista lounasta?
- Ei, aina sen joku maksaa. On itselle.

Ensin ärsytti kirjoitusvirheet viime numeron 
ninjutsu-jutussa, mutta kun kirjoittaja käytti sanaa 
”lempi ninja elokuva”, tiesin että kyseessä on vitsi. 
Mutta miten se liittyy ninjailuun?

Mennään oikeaan suuntaan kun Savonlinnan kart-
taa ei ISYY:n vappumainokseen laitettu. Mutta oli 
mainittu pari kertaa lehden sivulla. Kirjoitusvirheitä?
 
Ei kannata edunvalvontasihteerin muskeleilla 
leikkiä Wahlroosia tai ,Sorosta. Muuten voi edunval-
vonta kärsiä.

Onko ISYYn eudnvalvontasihteeri Koivaara WinCa-

pitan Kailajärven inkarnaatio? Miehen muoti vittaisi 
ns. Vyölaukkumieheen. Opiskelija, varo ”rahanteko-
koneita” 

Edarivaalit tulevat, kiinnostavatko ne muita 
kuin pikkupoliitikkoja? Tuskinpa. ISYY ei yhdistä 
ja kiinnosta tarpeeksi. Ps. Sitoutumattomuus on 
vastuutonta.

Kuopiossa havaittu ihmemies MacHaimer. 
Linkkuveitsen, ilmastointiteipin ja salamannopeiden 
hoksottimiensa avulla hän teki sosiaalipolitiikkaa.

M
aanantai aamupäivällä Savonlinnan kampuksen aula on 
muuttumassa oleskelutilasta käsityönäyttelyksi. Näyttely 
juhlistaa teknisentyönopetuksen 30-vuotista taivalta 

Savonlinnassa. Huonekaluja on siirtelemässä paikasta toiseen 
kymmenkunta opiskelijaa, joista Matti lähtee näyttelyn pystytyksen 
jälkeen kanssani ilmaiselle lounaalle. Ruuaksi löytyy ruumiillisen 
työn päälle pyttipannua.

Tiedekunta: : Filosofinen tiedekunta/Kas-
vatustiede
Vuosikurssi: 3.
Syntymäpaikka: Savonlinna.
Motto: Elämä on.. laiffii!
Harrastukset: RUK
Ruoka: Pyttipannu. 
Paikka: Ravintola Välkky, Savonlinna

Joonas Hukkanen, teksti & kuva

Matti Karvinen

2Uutinen
 # Tekstaripalsta

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

Opiskelijat ovat Opiskelijoiden liikuntaliiton 
mukaan liian laiskoja ja lihavia, joten se on 
haastanut opiskelijajärjestöjen puheenjoh-
tajat testaamaan kuntoaan muun muassa 

kuntaministeri Henna Virkkusta vastaan. 
Haaste on 12 minuutin juoksutesti Eläin-
tarhan kentällä Helsingissä 30. toukokuuta. 
Opiskelijapuheenjohtajista kaikki ovatvah-

vistaneet. Varmuutta ei ole siitä, missä urhei-
lu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki 
(vas.) silloin on, eikä opetusministeri Jukka 
Gustafsson ole varmistunut.Epävarma on 

myös Valtakunnallinen liikuntaorganisaatio 
VALO:n puheenjohtaja Juha Rehula (kesk.). 
Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja 
Leena Harkimo osallistuu.

Pääseekö Henna Virkkunen opiskelijalta karkuun?

 

Teknisentyönopetus 30 v 
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Ilmapalloja Joensuussa

JOENSUU Vaihto-oppilaat vapauttivat vapun aattona ilmaan 40 ilmapalloa, 
yhden jokaista Joensuun kampuksella opiskelevaa kansallisuutta kohti. Idean 
isä Lukas on vaihto-oppilaana Saksasta, Trieristä, jossa järjestettiin saman-
lainen tapahtuma ”Oli helppoa saada ihmiset innostumaan tapahtumasta. 
Kaikkien mielestä se oli hauska idea.”

SAVONLINNA Kampuksen aulassa oli toukokuun puolessa välissä esillä 
teknisentyönopetuksen 30-vuotisjuhlanäyttely. Näyttely koostuu teknisentyön 
sivuaineopiskelijoiden lukuvuoden aikana tekemistä töistä. Myös aikaisemmat 
vuosikurssit ovat näyttelyssä mukana seinällä pyörivässä valokuvakoosteessa. 
Teknisentyönopetus seuraa Savonlinnassa aikaansa ja opetusta on lähdetty 
viemään kohti teknologiakasvatusta, joka on alan kansainvälinen suunta.
-Nollasta ollaan lähdetty ja nyt ollaan huipulla, kuvailee yliopistolehtori Asko 
Heinonen. Tähän on tarvittu hyviä opiskeljoita ja hyvää henkilökuntaa. 
Näyttelytöitä Heinonen kuvailee hienoiksi, mutta korostaa, että hänen mieles-
tään lopputulosta tärkeämpää on opiskeljoiden teknisen- ja teknologisentietä-
myksen kasvu.
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JOENSUU Ennen varsinaista illan keikkaspektaakkelia Ukkosmaine 
kävi Eläin-yhtyeen toisen solistin Laura Kaljusen kanssa 26. huhtikuuta 
joensuulaisessa levykauppa Levy-Eskoissa edistämässä levymyyntiä – 
niin oman levy-yhtiönsä kuin muidenkin. Aika moni akustisen minikei-
kan kuunnellut näytti poistuvan kassan kautta. Tällainen kaupallisuus ja 
yhteistyö on Juki Recordsin kaltaiselle pienlevy-yhtiölle ja Levy-Eskojen 
kaltaiselle pienelle levykaupalle hyvää ja kannatettavaa. Kaikki levy-
yhtiön jätkät eivät olekaan kusipäitä.

Ukkosmaine kävi kaupassa

Liian pitkään tutkintoaan suorittavat yliopisto-opiskelijat aiheuttavat huolta 
valtiovarainministeri, SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaiselle. Opiskelijoiden 
tulisi valmistua nopeammin ja siirtyä työmarkkinoille suurten ikäluokkien 
eläkkeitä maksamaan.

Valtiovarainministeri: 
”UEF on liian monialainen?”

Valtiovarainministeri ei lisäisi opiskelijan omarahoitusosuutta 
korkeakoulutuksessa. Yliopistojen hän haluaa pohtivan painopis-
tealojaan ja tarjoavan paremmat mahdollisuudet tehokkaaseen 
opiskeluun, etteivät opinnot venyisi liikaa. – Pasi Huttunen, teksti & 
Joona Sipi, kuva

Valtiovarainministeri Jutta 
Urpilainen (sd.) kehottaa Itä-
Suomen yliopistoa pohtimaan 
oppiainetarjontansa supista-
mista. UEF on ollut Suomen 

monialaisin yliopisto siitä saakka, kun 
Urpilaisen puoluetoveri, opetusministeri 
Jukka Gustafsson (sd.) myönsi yliopistolle 
oikeustieteiden tutkinnonanto-oikeuden. 
Urpilainen vieraili Joensuussa ja Itä-Suo-
men yliopistolla 7. toukokuuta.

”Koulutuksen puolella Suomessa ollaan 
pyritty tekemään rakenteellisia uudis-
tuksia. Halusin käydä keskustelua teidän 
rehtorinne kanssa muun muassa siitä, että 
onko se hyvän yliopiston merkki, että on 
hirveä kirjo koulutusaloja, joissa tarjotaan 
opetusta. Vai voidaanko ajatella, että se 
laatu tulee muutamasta koulutusalasta, 
joissa on riittävän suuri kriittinen massa 
ja se laatu pääsee sitä kautta kasvamaan”, 
Urpilainen sanoo.

”Voidaan miettiä, että kun Itä-Suomen 
yliopisto tähtää myös kansainvälisellä 
tasolla hyväksi yliopistoksi, se tarkoittaa, 
että on oltava selkeitä painopisteitä, jossa 
tutkimusosaamista halutaan kehittää. Niin-
hän täällä on tehtykin esimerkiksi terveys 
ja hyvinvointi- sekä luonnonvara-aloilla”, 
hän jatkaa.

Urpilainen ei lämpene opiskelijan oma-
rahoitusosuuden kasvattamiselle korkea-
koulutuksessa. Erityisesti hän ilmoittaa 
vastustavansa lukukausimaksuja. Hän on 
silti huolissaan siitä, etteivät opiskelijat 
valmistu tarpeeksi nopeasti.

”Keskiarvo ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneille on 28 vuotta, mikä 
on varsin korkea kun ajattelee, että suuret 
ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja meidän 
pitäisi saada nuoria töihin.”

Hän painottaa, että toimenpiteitä tarvi-
taan sekä yliopistojen sisällä että kansalli-
sella tasolla. Opintorahan korottaminen on 
Urpilaisen mukaan poissa laskuista

”Nyt on lisätty yliopistojen autonomiaa 
ja moni asia on yliopistojen päätettävissä. 
Myös se miten tarjotaan kesäopintoja ja 
annetaan mahdollisuuksia tehokkaaseen 
opiskeluun”, hän toteaa.

”Ollaan sovittu, että opintotuki sido-
taan indeksiin elokuun alussa 2014. Se 
toteutetaan. Lisäksi kehysriihessä tehtiin 
muutamia päätöksiä opintotukeen liittyen. 
En usko, että pystytään sen enempää 
tekemään, koska valtio elää tällä hetkellä 
edelleen velaksi ja meidän täytyy pystyä 
tämä velkaantuminen taittamaan.” 

”Onko se hyvän yliopiston merkki, että on hirveä kirjo koulutusalo-
ja, joissa tarjotaan opetusta?

Sekä vakiopalstoja että 
päivän tärkein uutinenKampus
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Vuonna 2012 kandiksi valmistuneille 
opiskelijoille lähetettiin kuun puolessa 
välissä YOPALA-opiskelijapalautekysely. 
Kyselyssä selvitetään opiskelijoiden 
tyytyväisyyttä yliopistonsa opetuksen ja 
ohjauksen laatuun. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö suunnittelee, että vuodesta 
2015 alkaen opiskelijapalautteen perus-
teella ohjattaisiin noin kolme prosenttia 
yliopistojen perusrahoituksesta.  Yhteen-
sä kyseessä olisi noin 50 miljoonan euron 
jaettava potti.

Yliopistojen sisällä kyselyjä on tehty 
aiemminkin, mutta YOPALA on en-
simmäinen kaikkia yliopistoja koskeva 
opetuksen ja ohjauksen laatua selvittävä 
ja vertaileva kysely. Aloite on lähtenyt 
liikkeelle Suomen ylioppilaskuntien 
liitosta. 

”Vuonna 2008 SYL esitti toiveen, 

että yliopistojen tulisi kerätä luotettavaa 
palautetta opintojen ja ohjauksen tilasta, 
jonka kautta voitaisiin kannustaa yliopis-
toja satsaamaan koulutuksen laatuun”, 
YOPALA-kyselyä koodinoiva Paula Ran-
ne Suomen yliopistot Unifi ry:stä kertoo.

SYL:n otettua aiheen esiin linjasi 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, että 
opiskelijapalaute voitaisiin kytkeä myös 
yliopistojen rahoitusmalliin. Miten 
palaute lopulta kytkeytyy rahoitukseen, 
on kuitenkin vielä auki ja monen vaiheen 
takana. Ensivaiheessa merkittävintä on 
opiskelijoilta saadun palautteen laatu 
sekä esimerkiksi vastausprosentti. 

”Onnistuuko kysely prosessina ja 
miten sieltä sitten sidotaan rahoitus-
mallikytkentä, niin se pitää katsoa vaihe 
kerrallaan. Kysely on vasta lähdössä ja 
toivotaan, että se tavoittaa opiskelijat”, 

Ranne selventää.
Päätösvalta opiskelijapalautteen ke-

ruuta koskevissa strategisissa päätöksissä 
on yliopistoilla. Kyselyn palveluntarjo-
ajaksi valittiin ulkomainen toimija, jotta 
kysely olisi kaikkien yliopistojen kannalta 
neutraali. 

”Unifin koordinoima YOPALA-työ-
ryhmä tekee asiasta alkusyksyllä esityk-
sen OKM:n rahoitusmallityöryhmälle eli 
se keskustelu käydään sitten siellä.”

Mikäli kyselyn tuloksia lopulta päädy-
tään käyttämään rahoituksen perusteena, 
lienee odotettavissa kädenvääntöä hyvin 
ja huonosti kyselyssä menestyneiden 
yliopistojen sekä ministeriön välillä.

”Mitä keskustelua siitä sitten tulee, jos 
OKM linjaa tietyllä tavalla, ja onko se sit-
ten monimutkainen keskustelu, niin sitä 
en osaa tietenkään vielä ennustaa. Pyr-

kimys on yhdessä yliopistojen ja OKM:n 
välillä käydä se keskustelu, että päästään 
sitten kaikkia tyydyttävään ratkaisuun”, 
Ranne summaa. 

Kyselyn yhteydessä kartoitetaan myös 
opiskelijoiden kokemuksia työelämästä 
ja hyvinvoinnista. Niiden alojen opiskeli-
joille, jotka eivät suorita erikseen kandin 
tutkintoa, kysely lähetetään kolman-
nen vuoden opiskelijoille. Itä-Suomen 
yliopistossa tämä tarkoittaa lääketieteen 
opintonsa syksyllä 2009 aloittaneita. Ky-
sely toteutetaan samaan aikaan ja samalla 
tavalla kaikissa suomalaisissa yliopis-
toissa, jotta saadaan valtakunnallisesti 
vertailukelpoista tietoa.  
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Rehtorit Itä-Suomen yliopistossa ja 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 
ovat hyvin tietoisia siitä, että liikuntaa har-
rastava opiskelija jaksaa todennäköisesti 
opiskella enemmän ja tehokkaammin. Suh-
tautuminen opiskelijoiden voimakkaasti 
lobbaamaan liikuntahallihankkeeseen 
onkin positiivista. Itä-Suomen yliopiston 
osalta kipupisteenä on lisäksi räikeän 
epäsuhtainen tilanne eri kampusten liikun-
tatilojen suhteen. Yliopisto ei lähde hallin 
rakennuttajaksi, mutta on valmis vuokra-
laiseksi valmiiseen halliin. Liikuntahalli-
hanke saa taustatukea myös Opiskelijoiden 
liikuntaliitolta.

”Itä-Suomen yliopiston Joensuun kam-
puksen liikunnan tilanne on tällä hetkellä 
erittäin heikko. Salivuorojen perumiset, 
peruuntuneet kerrat Areenan vuo-
roissa sekä muutenkin liikuntatilojen 
niukkuus heijastuvat huolestuttavasti 
opiskelijoiden ja henkilökunnan 
liikunnan määrään, hyvinvointiin ja 
jaksamiseen. Tasa-arvon, opiskelijoi-
den ja henkilökunnan hyvinvointiin 
sekä oikeuksiin vedoten Itä-Suomen 
yliopiston Joensuun kampuksen lii-
kunnan tarjontaa ja mahdollisuuksia 
tulee lisätä”, vaaditaan rehtori Perttu 
Vartiaiselle 29. huhtikuuta luovute-

tussa adressissa.
Liikuntahallin rakentamisen vaihtoeh-

toja kartoittaa Itä-Suomen liikuntaopisto. 
Vaihtoehtoina on pienempi halli vain 
omaan käyttöön tai isompi halli, johon 
myös muut pääsisivät mukaan. ISLO:n reh-
torin Vesa Martikkalan mukaan suurempi 
halli vaatisi ulkopuolista rahoitusta 4-5 
miljoonaa euroa. Rahoitusta hankkeeseen 
toivotaan esimerkiksi Joensuun kaupun-
gilta, mutta kaupunki kamppailee pahoissa 
talousvaikeuksissa. Sen kosiskelu saattaa 
olla vaikeaa.

Pasi Huttunen, teksti & kuva

Opiskelijat painostavat
liikuntahallin puolesta

Joensuun kampuksen liikuntakerhon puheenjohtaja Daniel Rotko (oik.) tekee ISYY:n 
hallituksen kanssa hartiavoimin töitä liikuntatilojen saamiseksi Joensuuhun. Kuvassa myös 
hallituksen jäsen Noora Kettunen sekä OLL:n puheenjohtaja Teemu Myllärinen. 

Debatti
Osallistu keskusteluun. Ota kantaa. Anna palautetta.  Mielipidekirjoitukset 
osoitteeseen toimitus@uljas.net. 

Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljas väit-
tää numerossaan 4/2013 opiskelijaliik-
keen hylänneen lapsiperheet kehysrii-
hen aikaan. Artikkelissa mm. viitataan 
valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen 
kannanottoihin kehysriihen alla, joista 
puuttuivat vaatimukset huoltajakoro-
tuksesta opintotukeen.

Vaikutustyötä opintotuen kehittä-
miseksi on kuitenkin Suomen ylioppi-
laskuntien liitossa tehty pitkäjäntei-
sesti jo ennen tätä kevättä. Esimerkiksi 
lausunnossaan viime vuoden opin-
totuen rakenteellisen kehittämisen 
työryhmän tuloksiin SYL otti vahvasti 
kantaa opintotuen huoltajakorotuksen 
puolesta. Kukaan opintotukityöryh-
män jäsenistä ei myöskään periaatteel-
lisesti vastustanut huoltajakorotusta.

Kuitenkin jo hallitusohjelmassa oli 
linjattu, että opintotuen rakenteellisen 
muutoksen tulee tapahtua kustannus-
neutraalissa kehyksessä: tässä raamissa 
opintotuen huoltajakorotukseen 
vaadittavat 23 miljoonaa euroa (145 
euron korotus) on merkittävä summa, 
jonka toteuttamiseksi sama rahamäärä 
olisi pitänyt vähentää jostakin muualta 
– opintotukimomentin puitteissa. On 
hyvä muistaa, että indeksiin sitomiset 
korvamerkityt rahat oli merkitty eri 
momentille kuin loput opintotukeen 
käytettävissä olleet varat, eikä kaikille 
indeksikorotuksesta koituva hyöty 

ollut täten miltään
opiskelijaryhmältä pois.
Kansallisten opiskelijajärjestöjen 

tänä keväänä yhdessä toteuttama opin-
totukikampanja vaati kaikilta järjestöil-
tä kompromisseja. Näin saatiin koottua 
yhtenäinen, toisen ja korkea-asteen 
käsittävä opiskelijarintama, jonka ääni 
oli kehysriihen alla erittäin kuuluva. 
Perheellisten opiskelijoiden asia oli 
SYL:n omalla agendalla, kuten yllä on 
mainittu.

SYL jatkaa perheellisten opiskelijoi-
den asian ajamista vastaisuudessakin. 
Asia on tähän mennessä saanut hyvän 
vastaanoton kaikissa puolueissa, mutta 
lisärahan etsiminen on tässä taloudel-
lisessa tilanteessa tuntunut vaikealta. 
Se, että lapsiperheiden tilanteen kor-
jaamiseksi ei tässä

kehysriihessä hallitusohjelmakirja-
uksesta huolimatta löytynyt rahaa, on 
niin SYL:lle kuin koko ylioppilasliik-
keelle kova pettymys.

Marina Lampinen, puheenjohtaja
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

SYL: Ei muutosta linjaan 
huoltajakorotuksessa 

”opintotuen rakenteel-
lisen muutoksen tulee 
tapahtua kustannus-
neutraalissa kehyksessä

I
tä-Suomen yliopiston yli-
oppilaskunnan (ISYY) 
RAI!-suunnittelukilpailun 
voittajaksi valittiin Atte Man-
ninen. 11.3.–12.4. järjestetyllä 
suunnittelukilpailulla haettiin 
laadukasta, näkyvää ja rohkeaa 

ilmettä ISYY:n paratiisiin viittaavien RAI!-
tuotteiden, eli t-paidan, kangaskassin ja 
pinssien, grafiikalle. 

Voittaja osallistui RAI!-suunnittelukil-
pailuun kokeilumielessä. 

– Ajatus kilpailutyöhön lähti liikkeelle 

paratiisista ja opiskelusta. Työn piti olla 
mielestäni suhteellisen yksinkertainen, 
informoiva ja selkeä, jotta se toimisi niin 
pinssissä kuin t-paidassakin, Manninen 
kertoo suunnittelutyön lähtökohdista.

Kilpailun voittajan valinnut ylioppilas-
kunnan hallituksen jäsenistä ja työnte-
kijöistä muodostuva 7-henkinen raati oli 
päätöksestä hyvin yksimielinen. Voit-
tajatyötä kiiteltiin muun muassa idean 
monistettavuudesta ja värien käytöstä.

– Voittajatyössä on nerokkaalla tavalla 
yhdistetty paratiisi ja opiskelu. Työstä 

on helppo havaita RAI!-ajatuksen ydin, 
eli se, että ISYY tahtoo olla opiskelijan 
paratiisi. Värimaailma ja viesti yhdessä 
tekevät työstä RAI!-brändin olemuksen, 
kommentoi ylioppilaskunnan hallituksen 
viestintävastaava Paula Martikainen 
voittajatyötä.

Manninen palkitaan kilpailun voitosta 
100 euron lahjakortilla Suomalaiseen Kir-
jakauppaan. Kilpailuun jätettiin määräai-
kaan mennessä kaksitoista kilpailutyötä.

Atte Manninen loi Rai-logon
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Opiskelijat vaikuttamaan 
yliopistojen rahoitukseen?

Opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee järjestelmää, jolla opiskelijoiden tyytyväisyys opetuk-
seen ja ohjaukseen vaikuttaisi yliopistojen perusrahoitukseen. Toukokuun puolessa välissä lä-
hetettiin YOPALA-kysely kaikille vuonna 2012 kandiksi valmistuneille. Kyselyn vaikutukset ra-
hoitukseen ovat kuitenkin vielä usean vaiheen takana. – Jarkko Kumpulainen, teksti & kuvitus
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25 %

Suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot 15 %

Suoritetut tohtoritutkinnot 9 %

Strategiaperusteinen rahoitus 10 %

Alakohtaisuus 8 %

Valtakunnalliset tehtävät 7 %

Avoimessa & erillään
suoritetut op:t 2%

Ulkomaalaisten 
suorittamat ylemmät 
korkeakoulututkinnot 1%

Ulkom. tohtoritutkinnot 1%

Ulkom. tutk. & op. hlöstö 2%

Kansainvälinen 
opiskelijavaihto 2%

55 op suorittaneiden
määrä 11%,
( josta 2015 
opisk.palaute 3 %)

Suoritetut alemmat korkeakoulututkinnot 9 %

Laskennalliset julkaisut 13 % 
- josta kv referee-julkaisut 9%
- jost muut tieteel. julkaisut 4% Kilpailtu tutkimusrahoitus 9 % 

- josta kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 3 % 
- josta muu kilpailtu 
rahoitus 6 %

Valmistuneet työlliset 1 %

Yliopistojen rahoitusmalli 2013 alkaen. Lähde Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Sekä vakiopalstoja että 
päivän tärkein uutinenKampus ” Onnistuuko kysely prosessina ja miten sieltä sitten sidotaan                  

rahoitusmallikytkentä, niin se pitää katsoa vaihe kerrallaan.
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Joensuun sosiaalitoimiston 
Päämies-käytäntö kuohuttaa

Kuka se rivi-
opiskelija on?

Maiju Parviainen on sukupuolen 
tutkimuksen jatko-opiskelija ja 

Joensuun feministit ry:n perustajajäsen. 
Hänellä on omakohtainen kokemus 
Joensuun sosiaalitoimiston toiminnas-
ta, jossa mies merkitään perheyksikön 
päämieheksi vaikka toimeentulotukea 
hakisi nainen. Vuonna 2007 Maiju 
haki toimeentulotukea ensimmäisen 
kerran, mutta jätti lopulta hakemuksen 
tekemättä. Tuolloin Maijulla ja hänen 
miehellään oli erilliset tilit, joten Maiju 
koki sosiaalitoimiston käytännön epäoi-
keudenmukaiseksi.     

 ”Tehtiin Joensuun feministien 
nimissä ilmoitus asiasta. Joensuun 
sosiaalitoimisto sai tasa-arvovaltuutel-
tulta huomautuksen, koska kyseessä oli 
tasa-arvolakeja rikkova käytäntö. Sama 
käytäntö oli muutamassa muussakin 
kaupungissa ja sosiaalitoimisto perus-
telee sitä sillä, että niillä on käytössä 
sellainen tietokonejärjestelmä joka 
vaatii, että perhekunnasta merkitään 
se päämies. Miksi se sitten on mies joka 
nimenomaan siihen merkitään on sitten 
jäänyt epäselväksi”, hän kertoo.

Asia nousi nyt Maijulle uudestaan 
mieleen, kun hän haki toimeentulotukea 

uudelleen. 
”En voi tätä asiaa itse hoitaa vaan 

pitää hakea miehen nimellä. Hän on siinä 
se päämies. Rahat menee miehen tilille 
ja hän laittaa talousrahat minun tilille. 
Tulee vähän viiskytluku mieleen,” Maiju 
naurahtaa. 

Tehdessään vuonna 2007 ilmoitusta 
tasa-arvovaltuutetulle Maiju sai tietää, 
että samanlainen käytäntö oli olemassa 
ainakin Tampereella. Muista kaupun-
geista ei ollut tullut valituksia. Maijun 
mielestä Joensuun sosiaalitoimiston 
ongelma olisi helposti ratkaistavissa ot-
tamalla mallia niistä kaupungeista, joissa 
samaista ongelmaa ei ole. 

”Ilmeisesti toisenkinlaisia tietoko-
nejärjestelmiä on olemassa, jos kerran 
kaikissa sosiaalitoimissa ei ole sama 
käytäntö”, Maiju ihmettelee.

Kaupunki ei ole muuttanut käytän-
töä vaikka sai huomautuksen, siitäkin 
huolimatta, että tasa-arvovaltuutettun 
Joensuun kaupungille lähettämässä 
huomautuksessa todettiin selkeästi, että 
käytäntö on tasa-arvolakia rikkova.

Joensuun sosiaalitoimiston perhe-
palvelupäälikkö Tuuli Ollila kertoo, että 
tasa-arvovaltuutetulta tulleen huo-

mautuksen myötä on tehty muutoksia. 
Hänen mukaansa entinen järjestelmä ei 
ollut joustava, jolloin toimeentulo mak-
settiin automaattisesti päämiehen tilille. 
Ollila kuitenkin myöntää, että sosiaa-
litoimiston järjestelmässä on edelleen 
käytössä päämies. 

”Päämies on järjestelmässä mies, että 
tilastot menee oikein. Hakemuksessa 
tukea on mahdollista pyytää naiselle. 
Maksu maksetaan sille, kenen tilille 
pyydetään.”

Ollilan mukaan Joensuun sosiaali-
toimisto pitää kirjaa tukea hakeneista 
perheistä Terveyden ja hyvinvointi 
laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Myös 
kaupunki haluaa pitää tilastoa asiakkais-
ta. Päämies-käytäntö on vain käytännön 
asia, jolla pyritään ettei sama perhe tule 
tuplana tilastoihin. 

”Päämies on termi, jolla erotetaan 
asiakkuuksien määrä. Päämies on huono 
sana, jolle pitäisi keksiä fiksumpi termi”, 
Ollila myöntää.

Ollilan mukaan päämies-käytäntö 
on vain sosiaalitoimiston omaa käyttöä 
varten ja sen ei pitäisi näkyä asiakkaille. 
Muutoksista huolimatta tukien myön-
tämisissä voi tapahtua inhimillisiä 
eredyksiä. 

”Meillä on työntekijöissä suuri 
vaihtuvuus ja perehdyttämisessä voi 
olla puutteita. Epäkohdista on parempi 
ilmoittaa päätöksentekijälle tai lä-
himmälle esimiehelle, jotta asian saisi 
samantien korjattua,” Ollila kehoittaa.

Riviopiskelijasta puhutaan paljon, 
mutta kukaan ei tiedä millainen 
hän on. Onko häntä olemassa? Ensi 

syksynä pohdimme opiskelijan arkea, sillä 
siinä vaiheessa se on monelle opinnot 
aloittavalle uusi ja outo asia. Onko opis-
kelijalla edes arkea vai alkaako arki vasta 
joskus valmistumisen ja keskiluokkaistu-
misen kanssa samoihin aikoihin? Pyy-
dämme Itä-Suomen yliopiston opiskelijat 
avuksemme valaisemaan tätä kysymystä. 
Mitä enemmän vastauksia saamme, sitä 
todennäköisemmin saamme kerrottua 
jotain tärkeää.

Kyselyn tarkoitus on kerätä tietoa opis-
kelijan arjesta Uljaan syksyllä ilmestyvää 
artikkelia varten. Yleisen kiinnostavuuden 
lisäksi se helpottaa uusien opiskelijoiden 
kotiutumista kampukselle. Tarkoituksena 
on siis valjastaa yksittäisen opiskelijan 
asiantuntemus kaikkien hyödyksi ja iloksi. 
Vastata voi 30.5. saakka. Yhteystietonsa 
jättäneiden vastaajien kesken arvotaan 
kaksi lippua syksyn Lehtiä Ilosaaressa 
-festivaalille.

Vastaukset käsitellään anonyymisti, 
eikä tietoja arkistoida. Ne ovat vain syksyn 
artikkelia varten.

Skannaa QR-koodi tai seuraa linkkiä 
kyselyyn: http://bit.ly/19rCjCG

Joensuun sosiaalitoimisto on jo kerran saanut huomautuksen 
tasa-arvolakeja rikkovasta käytännöstä eikä muutosta ole ta-
pahtunut. Vai onko?. – Jenni Lintunen, teksti

”Päämies on järjestelmässä mies, että tilastot menee oikein. ”Leikki ei tarkoita sitä, ettei oteta vastuuta tai lyödään hommat läskiksi

Legoja töihin ja leikkimään

Eikö olisi siistiä, jos työpaikalla saisi 
syödä vaikka kaksi kiloa irtokark-
kia päivässä? Palaveeraamiseen 

sijaan työkavereiden kanssa voisi koota 
neukkarissa palapelejä tai leikkiä legoilla. 
Työn ääreen voisi palata sitten leikin 
jälkeen käsittämätöntä iloa ja energiaa 
uhkuen. 

Oululaisessa pelistudiossa tämä kaikki 
on melkein arkipäivää. Työntekijöiden 
ideoimana työpaikalle on hankittu muun 
muassa bändikämppä ja 500 kiloa legoja. 
Yrityksen toimitusjohtaja Tony Manni-
nen loi itselleen unelmatyön ja pelkää nyt 
kuollakseen oikeisin töihin joutumista.

"Minua pelottaa turha hierarkia, by-

rokratia ja liiallinen kontrolli. Väkisinkin 
tulee sellainen olo, että oikeissa töissä 
oma luovuus ja ajattelu tukahtuu."  

Tulevaisuuden työnpaikkoja on 
visioitu pitkään ja monet ovat päätyneet 
samaan lopputulokseen: työpaikoilla 
tarvitaan leikkiä.

"Leikki ei tarkoita sitä, ettei oteta 
vastuuta tai lyödään hommat läskiksi", 
painottaa Manninen. "Ihmiset ovat kyllä 
valmiita tekemään töitä. Tuskin kukaan 
oikeasti toivoo, että voisi mennä toimis-
tolle puolen päivän aikaan, ottaa kupin 
kahvia ja istua loppupäivän haaveilemas-
sa."

Leikki on vapaaehtoista, iloista ja luo-

vaa toimintaa. Leikkijä voi myös itse päät-
tää, miten ja milloin hän telmii. Sellaista 
työnkin pitäisi olla. Tärkeintä olisi keksiä 
se, mitä haluaa työltään ja löytää paikka, 
jossa työn iloa kokisi edes hetkittäin. 

"Onko mitään järkeä painaa hommaa 
kahdeksasta neljään, jotta pääsee lyhen-
tämään asuntolainaa kodista, jossa puo-
liso nalkuttaa ja lapset huutavat? Sitten 
ollaankin eläkkeellä ja huomataan, ettei 
meillä ollut mitään merkitystä maailmal-
le", Manninen kysyy.

Samalla kun mekaaninen liukuhih-
natyö valuu pois Suomesta halvemman 
työvoiman maihin, henkisen jaksamisen 
ja hyvinvoinnin merkitys kasvaa työpai-
koilla. Työn ohessa olisikin tärkeää päästä 
rentoutumaan, ja virikkeellinen ympä-
ristö edesauttaisi luovaa ajattelua, jota 
vaaditaan jokaisella alalla.

"Miksi niiden neukkarien pitää olla 
harmaita ja mielikuvituksettomia? Siellä 
pitäisi sitten istua asiantuntijaryhmällä 
keksimässä uutta tiedotuskampanjaa. 
Kellokorttisysteemikin on aivan kamala. 

Ei pääkopassa ole on-off-kytkintä,  jolla 
ajatukset saa päälle yhdeksältä ja pois 
viideltä."

Harva työpaikka on valmiiksi unel-
mien täyttymys. Työtehtäviin, kiireen ja 
stressin määrään ei ole aina mahdollista 
vaikuttaa, mutta unelmaduunia voi lähteä 
itse luomaan ainakin työtiloja ja työn 
ilmapiiriä tuunaamalla. Eikä niitä legoja-
kaan tarvitse joka työpaikalle raahata.

"Oleellista olisi se, että ideat tulisivat 
työntekijöiltä ja koko työporukka olisi 
mukana toteuttamassa niitä. Monet saat-
taisivat nauttia vaikka huoneesta, jossa 
voisi käydä lepäämässä työpäivän aikana. 
Valaistus olisi himmeä ja lattialla olisi 
futoneita, joilla voisi maata ja kuunnella 
rauhallista musiikkia."

Mutta saavatko kaikki, myös laki-
miehet, lääkärit ja pankkiiritkin leikkiä 
töissä?

"Saavat. Jotkut ihmiset luulevat, että 
täytyy olla jäykkä ollakseen uskottava. 
Tuohan ei pidä tänä päivänä enää ollen-
kaan paikkaansa."

Suomalainen tekee palkkatöitä elämänsä aikana lähes 70 000 
tuntia. Luku tuntuu hurjalta, varsinkin jos edessä on vielä nel-
jäkymmentä vuotta ilotonta puurtamista. Leikkiä pidetään 
lasten työnä, mutta voisiko aikustenkin töihin mahtua ripaus 
leikkiä? – Maiju Pohjolainen, teksti & LudoCraft, kuva

LudoCraftin legohuone, irtokarkkihyllyt ja palapeliprojektit herättävät ihmetystä ja kannustusta. ”Epäilyt loppuvat viimeistään silloin, kun miljoonien eurojen projektit valmistuvat aina 
ajoissa”, Manninen tuumaa.

Uljas nettikyselee:
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”Käsien upottaminen hyvään multaan antaa endorfiini-
paukun ja oman maan sato maistuu aina paremmalta.

K
oska syömistä ei voi 
lopettaa, on mei-
dän kaikkien pakko 
olla edes jossakin 
määrin kiinnostuneita 
siitä, mistä ja miten 
ruokamme saamme. 

Ihmisten siirtyessä kaupunkeihin tuntuu 
luontevalta, että ruoantuotannostakin 
osa tuodaan mukana. Kaupunkiviljelyt-
rendi onkin Suomessa nyt valloillaan.

Isoista kustantamoista niin WSOY 
kuin Gummeruskin ovat julkaisseet omat 
kaupunkiviljelyoppaansa ja perusasi-
oihin pureutuu myös Into Kustannus 
puutarhanhoito-oppaallaan. Espoossa on 
rakenteilla maailman ensimmäinen kau-
punkiviljelyä silmällä pitäen suunniteltu 
kerrostalo. Joensuussa kaupunkiviljely 
on seurannut sivistyksen keskittymiä. Jo-
ensuun kaupunginkirjaston takana viljel-
lään laatikoissa ja yliopiston kampuksella 
pari vuotta toimineet kampusviljelijät 
saivat hiljattain statuksen ISYY:n ker-
hona. Joensuussa julkisuutta on saanut 
myös tuntemattomaksi jääneen sissipuu-
tarhurin istuttama hamppuviljelmä. Sen 
viranomaiset tosin päättivät poistaa.

Kaupunkiviljely ei globaalilla tasolla ole 
mikään trendikkäiden ja tiedostavien 
harrastus. On arvioitu, että kaupunkivil-
jelijöitä on maailmassa 800 miljoonaa. 
Kehittyvissä maissa se on monille olen-
nainen osa toimeentulon hankintaa. 

Kaupunkiviljelyllä on tietenkin poliit-
tinen ulottuvuutensa sielläkin, missä sitä 
ei ole pakko tehdä elääkseen.

Tutkija Otto Bruun puhuu kampus-
viljelykerhon järjestämässä kaupunkivil-
jelypäivässä huhtikuussa vapautuksen 
ekologiasta, jossa pyritään samalla teke-
mään omasta elämästä mielekkäämpää ja 
parempaa sekä välttämään ekokatastrofi.

”40-50 prosenttia maailman kas-
vihuonepäästöistä on kytköksissä 
maatalouteen. Ja EU on tuonut ainakin 
suomalaisen viljelijän kriisin. Puolet on 
lopettanut viljelyn ja jäljelle jääneillä on 
isoja ongelmia velkaantumisen kanssa”, 
hän huomauttaa.

Bruun muistuttaa, että köyhät ovat 
usein ekologisista järjestelmistä riippu-
vaisimpia.

Yliopistonlehtori Tiina Silvasti Jyväs-
kylän yliopistosta hahmottelee konteks-
tia, joka on nostanut kaupunkiviljelyn 
tärkeäksi globaaliksi kysymykseksi.  Hän 
painottaa, että nälkä on jako-ongelma. 
Kyse ei ole siitä, että ruoka ei riittäisi. 
Sen tuotantotaloudellinen logiikka ja 
rakenteet vain tuottavat nykymuodossa 
useammalle nälkää kuin kylläisyyttä.

”Kaupunkiviljelyyn kannustavat har-
vainvaltaisen jakeluverkoston haastami-
nen, epäluottamus teollisiin jalosteisiin 
sekä varautuminen huonompiin aikoihin 
taitoja ylläpitämällä ja uutta oppimalla”, 
hän listaa.

”Viljelytaito on ihmisen perustai-

to. Se on rentouttavaa ja silloin tietää 
mistä ruoka tulee. Siirtolapuutarhat ovat 
hienoa suomalaista kaupunkiviljelytradi-
tiota”, kaupunkiviljelypäivässä alustanut 
aktivisti ja Kaupunkiviljelijän opas –kir-
jan kirjoittaja Salla Kuuluvainen toteaa.

Kun kaupunkia oppii katsomaan sillä 
silmällä, viljelyyn löytyy paikkoja pilvin 
pimein. Viljellä voi tyhjillä tonteilla, ka-
toilla, laatikoissa, säkeissä ja jopa seinillä.

”Ensimmäisellä vihreällä vallankumo-
uksella tarkoitettiin maatalouden kehit-
tymistä. Toisella vihreällä vallankumouk-
sella tullaan korjaamaan ensimmäisessä 
tapahtuneita virheitä. Maa-alan huvetes-
sa viljelmät nousevat pystyyn, siirtyvät 
katoille, porraskäytäviin, väestönsuojiin 
ja koteihin. Joutomaat otetaan hyöty-
käyttöön, ja puistoalueista suunnitellaan 
syötäviä”, visioi Varpu Tavi Villiinny 
kaupunkiviljelijäksi –oppaassaan.

Riippuu viljelijän asenteesta, kysyy-
kö kasvimaalleen luvan kaupungilta 
vai ei. Sissiviljelijöiden peruskalustoon 
kuuluvat siemenpommit, joita voi kantaa 
taskussa ja viskoa alueille, jotka näyttävät 
olevan viherryksen tarpeessa. Kuuluvai-
nen toteaa, että lupa viljelmille heltiää 
useimmiten.

Kaupunkiviljelyä on jo valjastettu 
myös liiketoimintaan. Tavi mainitsee 
helsinkiläisen ravintola Savoyn, joka 
kasvattaa itse terassipuutarhassaan 
esimerkiksi yrttejä keittiönsä käyttöön. 
Lisäksi Savoy tuottaa itse hunajaa. Idea 
kattoviljelystä ei ole Savoyn oma, mutta 
sen verran harvinaista se vielä on, että 
lehdistöä on ravannut sitä ihmettelemäs-
sä ulkomailta saakka. 

Omasta arjesta katsottuna tämä kaikki 

voi kuulostaa vähän etäiseltä. Loppujen 
lopuksi kaupunkiviljelyyn taitaa moti-
voida sama kuin muuhunkin viljelyyn. 
Työlästähän viljely on, sitä tuskin kukaan 
kiistää, mutta käsien upottaminen hy-
vään multaan antaa endorfiinipaukun ja 
oman maan sato maistuu aina paremmal-
ta. Kaupungissa viljely myös kaunistaa 
kaupunkitilaa ja synnyttää yhteisöllisyyt-
tä. Se on työtä, joka tuntuu hyvältä.

”Toisinaan kasvimaa tuntuu työleiril-
tä, mutta siitä huolimatta se perustetaan 
uudelleen joka kevät. Puutarhan hoito 
alkaa ennen pitkää muuttaa ihmisen 
ajatuksia ja arvomaailmaa. Puutarhuri on 
loputtoman utelias ja lannistumaton”, 
kuvailevat Puutarhan hoito poropeuka-
loille –oppaan kirjoittajat Merja Turu-
nen ja Sirpa Ylönen.

Joensuussa ollaan hyvässä vauhdissa 
kampuksen valjastamisessa kasvu-
yrittämiseen ihan kirjaimellisesti, 
eikä yliopiston johtoporras Auroran 
kolmannessa kerroksessa ole varmasti 
lainkaan pahoillaan. Kampusviljelijöiden 
oman elämänsä ehtojen ja julkisen tilan 
haltuunotto toimii samalla palasena yli-
opiston brändäysoperaatiossa. Kuopion 
ja Savonlinnan kampuksista tiedämme 
ainakin sen, että tilaa viljelyksille olisi 
varmasti löydettävissä. 

Salla Kuuluvainen & Rosemarie Särkkä. Kaupunkivil-

jelijän opas – löydä syötävä kaupunki. WSOY 2013.

Varpu Tavi. Villiinny kaupunkiviljelijäksi - lähiruokaa 

tosi läheltä. Gummerus 2013.

Merja Turunen & Sirpa Ylönen. Puutarhanhoito 

poropeukaloille. Into Kustannus 2013.

Työ, joka vapauttaa
Viljely valtaa kaupunkeja ja myös Itä-Suomen yliopiston 
kampusta. Kaupunkiviljelytrendi kertoo halusta syödä eetti-
sesti herkullista ruokaa, jonka tuotantoketjun tuntee läpiko-
taisin. – Pasi Huttunen, teksti & kuvat

Kampusviljelykerho

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan 
kampusviljelykerho edistää kaupunkiviljelyä 
yliopiston Joensuun kampuksella. Jo ennen 
kerhostatusta vuonna 2012 viljelmiä nousi 
kolmeen paikkaan kampuksella. Agoran etuo-
ven vieressä on kolme luumupuuta ja terassin 
vieressä pitkä hernepenkki. Puutarhurin talon 
pihamaalla on viisi marjapensasta, viisi ome-
napuuta sekä kasvimaa ja yrttipenkki. 

”Kampusviljely pyrkii edistämään osallistu-
vaa ja pohdiskelevaa kansalaisuutta”, kampus-
viljelijät kertovat.

Kampusviljelmillä pidetään kevättalkoita 
toukokuun jokaisena tiistaina. Talkooväki tapaa 
kello 16 Puutarhurin talolla (Tulliportinkatu 
1). Osallistua saavat kaikki halukkaat. Myös 
kampusviljelmien sato on kaikkien haluavien ja 
tarvitsevien poimittavissa.

12 13Uljas 5 | 17. 5. 2013 Uljas 7 | 2.10 . 2012



A
micat aloittivat hel-
mikuussa asiakkaiden 
pyynnöstä soijamai-
tokokeilun, joka sujui 
niin hyvin että tarjoilua 
päätettiin jatkaa. 
Vegaaneille tämä oli 

ilouutinen, sillä kasviperäisessä ruoka-
valiossa soijamaito on tärkeä kalsiumin 
lähde. Lasillisessa soijamaitoa on kiven-
näisainelisäyksen ansiosta yhtä paljon 
kalsiumia kuin lehmänmaidossa. Fazer 
Amican ravitsemusasiantuntija Leila Fo-
gelmholmin mukaan soijamaito valittiin 
tarjolle nimenomaan sen ravintosisällön 
vuoksi. 

”Esimerkiksi kaura- ja riisimaito ovat 
ravintoarvoltaan aika vaatimattomia. 
Kauramaito ei myöskään sovellu glutee-
nittomaan ruokavalioon.” 

Soijamaitoa tarjoillaan ainakin Kuopi-
on kampuksen sekä Carelian Amicoissa. 
Savonlinnan Välkyssä juoma on tarkoitet-
tu ainoastaan maitoallergisille.

Vegaaniruokaa saa kampuksilta 
erikseen pyydettäessä, mikäli ruokalis-
talla ei ole valmiina täysin kasviperäistä 
lounasvaihtoehtoa. Kauppatieteiden 
opiskelija Kim Tamio on syönyt vegaani-
ruokaa Kuopion kampusten ravinto-
loissa noin neljä vuotta, ja on yliopiston 
vegaanilounaaseen ”perustyytyväinen”. 
Maku ei ole aina herkullinen, mutta 
ravintoainesisältö on huomioitu hyvin. 
Yksittäisenä pettymyksenä hän muistaa 
kuitenkin sen kerran, kun lämpimänä 
ruokana oli tarjolla vain uuniperunoita ja 
puolukkahilloa. Viimeisen vuoden aikana 
laatu on parantunut, johon Tamio arvelee 
syyksi uudistuneet korkeakouluruoka-
loiden ravitsemussuositukset. Erityisesti 
salaattipöydän siemenet ja pavut saavat 
häneltä kiitosta. 

”Niillä voi tarvittaessa täydentää ruo-
an ravintopitoisuutta.”

Itä-Suomen yliopiston Amica-ravin-

toloissa kasvisruoan menekki on noin 13 
prosenttia ja kasviskeittojen noin 6 pro-
senttia. Vegaaniruoan menekkiä ei eritel-
lä, eikä sitä merkitä erikseen ruokalistaan, 
joten vegaanin ruokailu ei ole vaivatonta. 
Se vaatii tarkkuutta ja ennakkosuunnitte-
lua. Tamio toivoisi listoihin vegaanimer-
kintää helpottamaan lounastamista. Tällä 
hetkellä hän tilaa vegaaniruoan ravinto-
lalta viimeistään edellisenä iltana, vaikka 
ruokalistassa olisi vegaaninen vaihtoehto 
jo valmiina. Ravintolan kotisivuilla ilmoi-
tettu ruokalista tai lounaan raaka-aineet 
voivat kuitenkin vaihtua. 

”Jos ruokalistaan olisi merkitty 
jo valmiina vegaaninen lounas, sen 
sisältöön tuskin tulisi enää eläinperäisiä 
raaka-aineita vaikka resepti saattaisikin 
muuttua”, Tamio tarkentaa.

Monenlaisia uusia ruokalistamerkin-
töjä toivotaan silloin tällöin, mutta tois-
taiseksi Amica ei kuitenkaan ole aikeissa 
uusia niitä.

Opiskelijaravintoloissa lounaan 
hinnalle on asetettu enimmäistaso, eikä 
Kelan vajaan kahden euron ateriatuki 
riipu ruokavaliosta. Aiheuttavatko eri-
tyisruokavaliot lisäkustannuksia? Amican 
ravintolaryhmäpäällikkö Heli Karvinen 
toteaa kasvisruoan valmistamisen vaati-
van ylipäätään enemmän resursseja. 

”Kasviruoka-annos on usein val-
mistuskustannuksiltaan kalliimpi kuin 
sekaruoka-annos, koska kasvisruuan 
valmistaminen vaatii usein enemmän 
käsityötä. Osa kasvisruuan raaka-aineista 
on myös kohtuullisen kalliita.” 

Kasvisruoka ei siis ole sekaruokaan 
verrattuna erityisen edullista, huolimatta 
lihan hinnan yleisestä noususta. 

”Kustannusten kasvaessa ravintola 
tasapainoilee katetavoitteiden ja ravinto-
lanpitosopimuksen mukaisten laatuta-
voitteiden kanssa”, täydentää Fogelholm.

Kasvisruoan eduksi voi kuitenkin lu-
kea muun muassa ekologisuuden. Tamio 

on ilahtunut huomatessaan vegaanis-
ten lounasvaihtoehtojen lisääntyneen 
listassa viime aikoina, mikä helpottaa 
vegaanin suunnittelematonta ruokailua 
yliopistolla. 

”Pyrimme kehittämään ja tarjoamaan 
maukkaita ja ravintoarvoltaan täysipai-

noisia kasvisruokia. Tähän on useita syi-
tä, kuten kasvisruokailijoiden toiveiden 
täyttäminen ja toisaalta tavoitteemme 
ekologisuuden kannalta. Olisi hyvinkin 
ympäristöystävällistä, jos sekaruokailijat 
ainakin silloin tällöin söisivät kasvisruo-
kaa”, toteaa Fogelholm. 

Kampusravintoloissa on mahdollista syödä täysin kasvipe-
räistä ruokaa. Vegaaniruokailijat saivat lounaaseensa lisää 
monipuolisuutta, kun useissa Itä-Suomen yliopiston Amicois-
sa tarjoillaan nykyään soijamaitoa. Vaikka kasvisruoka on 
usein liharuokaa kalliimpaa, sen eduksi voi lukea ekologisuu-
den. -Anni Ylönen, teksti & kuva

Vegaani ei lounasta 
helpolla 

Lasillinen soijamaitoa, kiitos! Opiskelija Kim Tamio on tyytyväinen kampusravintoloiden 
päätökseen tarjota kasvimaitoa.

Pelon taloustiedettä
Joensuussa

P
elon talous-
tiede ei ole 
pelkästään 
iskevä nimi 
seminaarille, 
vaan myös 
käsitteelli-
nen leikki; 
taloustieteen 
yhdistäminen 
epätoden-

näköiseen yhteyteen ja  viittaus kuului-
saan ”pelon maantieteen” käsitteeseen. 
Seminaarissa käsitellään pelon kulttuuria 
poikkitieteellisestä näkökulmasta.

”Taustalla on todellinen ajatus: jotta 
taloutta voitaisiin tutkia jotenkin uskot-
tavasti, täytyy tunteista ja vallasta pystyä 
puhumaan talouden yhteydessä; nehän 
ovat taloudellisen toiminnan ytimessä” 
kertoo seminaaria järjestävä Teppo Es-
kelinen yhteiskuntatieteiden laitokselta. 
Taloudesta puhutaan usein ekokatastro-
fien, eurokriisin, työttömyyden, prekari-
saation ja epävarmuuden yhteydessä.

”On jännä ristiriita, että taloustiede 
esittää talouden puhtaan neutraalina, 
stilisoituna ja harmittomana markkinata-
pahtumien joukkona, kun taas kiinnos-
tus talouteen syntyy aina jonkinlaisista 
peloista ja jännitteistä. Taloustiede kuvaa 
koko pakettia harmittoman torikaupan 
mallilla, monimutkaisena versiona isosta 
huutokaupasta jossa kuluttajat reagoivat 
hintasignaaleihin.”

Talouden yhteiskuntatieteellinen 
tutkimus on ollut viimeaikoina nousus-
sa. Seminaari on jatkoa viime keväänä 
järjestetyn ”Talous ja arvo” nimisen 
seminaarin aloittamalle perinteelle. 
Kuten viimekin vuonna, pyrkimyksenä 
on ennakkoluuloton ote, poikkitieteel-
lisyys, kriittisyys ja yllättävät avaukset. 
Seminaarin aiheen Eskelinen ja Helsingin 
yliopiston tutkijatohtori Ville-Pekka 
Sorsa keksivät parvekkeella huurteisten 
äärellä.

”Joimme olutta Ville-Pekka Sorsan 
parvekkeella Helsingin Viikissä. Puhe 
oli siitä, että pitäisi nostaa alistamisen 
ja epävarmuuksien teemoja esiin. Oluita 
oli mennyt aika monta, kun Sorsa päästi 
suustaan otsikon Pelon taloustiede.”

Eskelinen näkee pelon kulttuurin 
organisaatioissa olevan yksilötasolla 
vastustamisen arvoista. 

”Tieteellisesti ottaen on yritettävä 

nähdä tuotettujen pelkojen yli. On järke-
vää yrittää saada pelkoja mittasuhteisiin 
ja pyrkiä näkemään, missä mielessä pelot 
ovat hallitsemistarkoituksiin tuotettuja. 
Siksi jo erilaiset näkökulmat talousnäky-
miin ovat olennaisia.”

Jokainen yksilö on luonnollisesti 
erilaisessa yhteiskunnallisessa asemas-
sa, mikä estää yleisen pelon ilmapiirin 
luomisen.

”Seminaarissa käsitellään esimerkik-
si paperittomien siirtolaisten asemaa. 
Tällaiset ihmiset ovat suhteessa talous-
järjestelmään ja työnantajiin suhteessa, 
jota määrittää jatkuva pelko ja alistumi-
sen pakko.” Myös enemmistöt kohtaava 
jatkuvasti erilaisia pelolla oikeuttamisen 
ja hallitsemisen mekanismeja. ”Arkisim-
millaan nämä ovat työpaikoilla ja organi-
saatioissa, miten hierarkiat rakennetaan 
ja miten työpaikan menettämisen pelko 
pyörittää kaupallisten organisaatioiden 
rattaita. Irtisanomisuutiset lisäävät työ-
tehoa ja pahoinvointia yhtä aikaa, koska 
ne ovat talouden pelolla pyörittämisen 
mekanismi. Erilaisilla peloilla yritetään 
oikeuttaa hyvin monenlaista politiikkaa. 
”Joudumme Kreikan tielle” on yleinen 
argumentti sekä budjettikurin että elvy-
tyspolitiikan puolesta. Talousjärjestelmä 
tuottaa myös apokalyptisia pelkoja, 
kuten että ilmastonmuutos tuhoaa kai-
ken. Talous on pelon tuottaja myös tässä 
mielessä.”

Viime kevään seminaari tavoitti myös 
paljon kaupunkilaisia yliopiston ulko-
puolelta. Näin toivotaan käyvän tänäkin 
vuonna. Opiskelijoille poikkitieteelliset 
seminaarit ovat hyödyllisiä erilaisten 
näkökulmien saamiseksi. Eskelinen pitää 
tiukkaa rajanvetoa talouden tutkimisen 
ja yhteiskuntatieteiden välillä turhana.

”On yhteiskuntatieteiltä täysin 
itsetuhoista hyväksyä sellainen jako, 
että talous kuuluu taloustieteilijöille ja 

yhteiskuntatieteet käsittelevät jotain 
muuta. Päinvastoin yhteiskuntatieteen 
menetelmät ovat välttämättömiä talou-
den ymmärtämiseksi.”

Monipuolisen seminaarin aiheista 
löytynee jokaiselle jotakin.

”Jaana Parviaisen avausluentoa 
pelolla hallitsemisesta organisaatioissa 
kannattaa ilman muuta tulla kuunte-
lemaan. Odotan, että Jussi Ahokas 
tulee perkaamaan hyvin sen, miksi puhe 
”tulevilta sukupolvilta varastamisesta” 

budjettialijäämien kohdalla on järjetön-
tä. Odotan myös Mustarinda-seuran 
”ollirehn” -monimediaesitystä mielen-
kiinnolla.”

Seminaarista voi mielen virikkeen 
lisäksi saada myös sisältöä suoritusot-
teeseen.

”Koska suosittelu ei aina riitä, on 
siitä opintopisteitäkin lupailtu” vihjaa 
Eskelinen.
Pelon taloustiede -seminaari Joensuun kampuksella 

Metria-rakennuksella torstaina 30.5. kello 9-17.

Yhteiskuntatieteiden laitoksen järjestämässä seminaarissa 
tutkitaan talouden  aiheuttamia uhkakuvia, kriisejä 
ja pelkoa talouden käyttövoimana.– Saila Rönkkö, teksti & kuva

” Taloustiede esittää talou-
den harmittomana markki-
natapahtumien joukkona, 
kun taas kiinnostus talou-
teen syntyy aina jonkinlaisis-
ta peloista ja jännitteistä

Pelokas kaipaa turvallisuutta ja turvallisuuden lisääminen synnyttää liiketoimintamahdol-
lisuuksia sekä tarjoaa mahdollisuuksia vallan keskittämiseen. Näitä ruoditaan yliopistonleh-
tori Teppo Eskelisen ideoimassa seminaarissa toukokuun lopussa.

” Kustannusten kasvaessa ravintola tasapainoilee katetavoitteiden ja ravintolasopimuksen mu-
kaisten laatutavoitteiden kanssa.
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Aika vihata ihmistä

J
uri Nummelinin toimittama 
Misantropian historia sattuu 
otolliseen saumaan, jossa 
meillä jylläävät talouskriisi ja 
esimerkiksi vaatimukset tasa-
arvoisesta avioliittolaista. 
Ääriliikkeet kasvavat etenkin 

oikealla, hommalaisten ja oikeistopopu-
listien kylvämällä maalla. Vasemmisto ja 
vihreät kannattavat hallituksessa täyttää 
häkää talouspolitiikkaa, joka näyttäisi 
perustuvan taulukkolaskentavirheisiin ja 
ideologisen tarkoitushakuiseen tutki-
mukseen.

Viha näkyy ja kuuluu suomalaisessa 
ja eurooppalaisessa yhteiskunnassa yhä 
räikeämpänä riitasointuna. Asiaa myös 
pohditaan monella foorumilla, eikä ole 
rakettitiedettä ymmärtää siihen suoralta 
kädeltä ainakin paria syytä. Jos on sattu-
nut saamaan töitä ja palkkapäivän tultua 
ja mentyä on silti hiukan köyhempi ja 
velkaantuneempi, on katkeruudelle hyvä 
maaperä. Puhumattakaan niistä, jotka 
joutuvat luottamaan toimeentulon saan-
nissaan valtioon, jonka hallitus ilmaisee 
kerta toisensa selkeämmin haluttomuu-
tensa maksaa.

Ja sitten pitäisi vielä osata rajata 
itsensä, luovuutensa, seksuaalisuutensa, 
sukupuolensa ja elämäntyylinsä ahtai-
siin normeihin, joita väitetään yhteisesti 
sovituiksi tai luonnollisiksi. Niin kyllähän 
se alkaa helposti vituttamaan.

Misantropia sellaisenaan on tietysti 
absurdi käsite, eikä Nummelinin kirja-
kaan sitä varsinaisesti tavoita. Ihmislajin 
absoluuttisen vihaamisen sijaan kyse 
on siitä, että maailma ei vastaa omaa 

ideaalia. Vika sitten löytyy ulkomaalai-
sista, väärän värisistä, naisista, heikoista, 
väärin ajattelevista tai joistakin muista 
toisista.

”Misantropialle ei voikaan antaa risti-
riidattomia määritelmiä. […] Tässä pätee 
myös yksi ihmisvihaan liittyvä sääntö: 
sen johdonmukainen toteuttaminen elä-
vässä elämässä on pelkästään säälittävää 
eikä ansaitse minkäänlaista romantisoin-
tia”, kirjoittaa Nummelin johdannossaan.

Misantropiaa voi tuskin kiteyttää 
täsmällisemmin kuin Mika Luttinen 
sen teki bändinsä Impaled Nazarenen 
kappaleessa Vitutuksen multihuipennus 
vuonna 1994:

”Haudattuani teidät vedin käteen ja 
huusin että olen jumala!”

Kirja piirtää lavean ja suhteellisen mieli-
valtaisen kaaren puhtaan maskuliinisella 
näkökulmalla antiikista nykypäivään. 
Mukaan pääsevät esimerkiksi Diogenes, 
Moliéren hahmo Alceste, Markiisi 
de Sade, Schopenhauer, Nietzsche, 
Strindberg, Filippo Tommaso Marin-
etti, Emile Cioran, Yukio Mishima, 
Pentti Linkola, Varg Vikernes, Pasa ja 
Atpo, Timo Hännikäinen sekä Kalervo 
Palsa.

Nummelin kuvaa kuinka jumalaksi 
ryhtyminen on yksi tapa olla ihmisvi-
haaja. Esimerkkejä ovat esimerkiksi 
Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot ja Pentti 
Linkola. Yksinäiset miehet ovat saaneet 
aikaan valtavaa kärsimystä ja tuhoa myös 
suomalaisissa kouluissa. Eristäytynyt 
nuorten miesten yhteisö, joka rakensi 
identiteettiään ihmisvihan ympärille, 

poltti Norjassa kirkkoja, puukotti homoja 
ja tappoi toisiaan. Pasan ja Atpon ”eniten 
vituttaa kaikki” -nihilismi, kevytmisant-
ropia, myy ilmeisesti hyvin, koska kirjoja 
on tullut jo useampi.

Kuten listasta heti huomaa, on vali-
kointi sattumanvaraista ja kirjoittajien 
kiinnostuksen ohjaamaa. Hännikäisen 
nostaminen misantroopin ja merkittävän 
ajattelijan rooliin luo vaikutelman, että 
Savukeidas haluaa nostaa omia nimiään. 
Mutta missä sitten piileskelevät militan-
tin telaketjufeministin arkkityyppi Vale-
rie Solanas ja Unabomberina tunnettu 
Theodor Kaczynski, joita Savukeidas on 
suomentanut? Kumpikin istuisi huomat-
tavasti Hännikäistä paremmin mukaan. 
Lisäksi kirjaan olisi Solanasin mukana 
saatu edes yksi nainen.

Ja vaikka pitäydyttäisiin vain miehissä, 
niin mukaan olisi voinut nostaa vaik-
ka amerikkalaisnatsi William Luther 
Piercen, jonka rasistisen kirjallisuuden 
merkkipaalu Turnes Diaries on inspi-
roinut valtavasti henkistä ja fyysistä 
väkivaltaa.  Mukana ei ole myöskään Tho-
mas Bernhard, jota Tommi Melender 
kuvailee kaiken absoluuttista merkityk-
settömyyttä julistavaksi antifilosofiseksi 
nihilistiksi ja misantroopiksi. Bernhardin 
romaanien päähenkilöitä hän kuvaa 
estyneiksi, eristyneiksi kellariloukon 
otuksiksi, hengen aristokraateiksi, jotka 
usein tappavat itsensä.

”Harva kirjailija tyrmää uskonnon ja 
aatteiden tarjoamat kauniit illuusiot ja 
lohdulliset utopiat niin ehdottomasti ja 
johdonmukaisesti kuin Bernhard”, takoo 
Melender esseesssään Misantropian 
sinfonikko.

Sitten hän toki vesittää väitteen 
misantropiasta toteamalla, että Bern-
hardin tuotanto on lohdullista, ja että 
kirjoittaminen oli kirjailijalle itselleenkin 
terapeuttista. Tästä vapautumisen ja 
voimaantumisen tematiikasta on misant-
ropia aika kaukana.

”Voisi kysyä: koska viimeksi kimppuu-

si kävi Thomas Bernhardin romaaneja 
lukeva tyyppi”, hän lopettaa esseensä.

Sille löytyy tutkimusnäyttöäkin, että 
misantropia on lähinnä nuorempien 
miesten juttu.

”Naiset, naimisissa olevat, van-
hemmat ihmiset, paremmin tienaavat, 
korkeasti koulutetut, uskonnollisemmat 
ja vasemmistoon itsensä sijoittavat ovat 
yleensä vähemmän ihmisvihaisia”, kir-
joittavat Natalia Melgar, Máximo Rossi 
ja Tom W. Smith artikkelissaan, jossa 
vertailevat misantropiaa eri maissa.

Heidän tutkimuksensa mukaan 
ihmisvihaa tuottavat taloudellinen 
epävarmuus, korruptio, kansalaisen 
etääntyminen politiikasta, yksityissekto-
rilla työskentely, itsensä työllistäminen 
sekä avioerot. Lähinnä pelko ja epävar-
muus siis.

Verkosta hakusanalla misantropia 
löytyy mustan metallin ja erilaisten tai-
deprojektien lisäksi valtavasti teiniangs-
tia. Esimerkkinä vaikkapa ihmisviha 
-artikkeli suomenkielisessä Wikipedias-
sa, joka on puutteellisine lähteineen ja 
puolustelevine sävyineen hellyttävä kuva 
yksinäisen nuoren miehen ahdistuksen 
käsittelemisestä.

Se, mikä Nummelinin kirjassa ja muu-
tenkin näyttää määrittyvän misantropi-
aksi, on lopulta tapa reagoida siihen, että 
systeemi on paska.

”Misantrooppi vastustaa kehitystä, 
koska siitä ei ole hyötyä, ihminen pysyy 
kuitenkin yhtä pahana tai mitättömänä 
kuin aina ennenkin. Itsemurha on ainoa 
ajateltavissa oleva uudistus”, kuvaa 
Nummelin.

Se määrittyy siis politiikan vasta-
kohdaksi, kun politiikka määritellään 
hyvän elämän rakentamiseksi yhdessä. 
Misantropia on kahleisiin alistumista 
ja eristäytymistä sen sijaan, että toimisi 
yhdessä vapautuakseen. 
Juri Nummelin. Misantropian historia. Savukeidas 

2013

” Misantrooppi vastustaa kehitystä, koska siitä ei ole hyötyä, ihminen pysyy kuitenkin yhtä pahana 
tai mitättömänä kuin aina ennenkin. 

Ihmisvihaajalle on markkinoilla kysyntää. Misantroopit eivät 
lähde yhdessä barrikadeille vaatimaan parempaa kaikille, 
vaan ampuvat silloin tällöin joukon ihmisiä ja lopuksi itsen-
sä. Pahalle saadaan nimi ja kaikki pysyy ennallaan. Uusi kirja 
kartoittaa vihan historiaa antiikista nykypäivään. 
– Pasi Huttunen, teksti & Petteri Tikkanen, kuvitus

16 17Uljas 5 | 17. 5. 2013 Uljas 5 | 17. 5. 2013



Filosofin kasvukivut

U
lvila, 
1990-luvun 
alku. 13-vuo-
tias poika 
tuijottaa 
peilikuvaan-
sa saunan 
pukuhuo-
neessa ja 

toistaa sanaa ”minä”. Hänen todellisuu-
dentajunsa alkaa muuttua. Poika näkee 
peilissä yhä itsensä, mutta ei pysty enää 
samastumaan kasvoihin. Ne eivät ole 
enää hänen omat kasvonsa sen enem-
pää kuin kenenkään muunkaan kasvot. 
Tuossa hetkessä poika ymmärtää koko 
olemassaolonsa sattumanvaraisuuden. 
Hän ahdistuu. Palatakseen normaaliti-
laan poika ajattelee koiraansa ja muistaa 
keräilevänsä elokuvia. 

Myöhemmin kokemus päätyy kirjai-
lijan, konsultin ja filosofin JP Jakosen 
osittain omaelämäkerralliseen esikois-
romaaniin Kotona kosmoksessa (Basam 
Books, 2013): 

”Siitä saakka pysyin enemmän tai 
vähemmän itsessäni enkä enää yrittänyt 
irtautua persoonallisuudestani. – – Tie-
sin, miten pelottavaa oli unohtaa itsensä 
totaalisesti, miten pelottavaa oli kun 
tiesi, että tämä minuus ei todellakaan 
ollut kaikki se, mitä oli olemassa. Miten 
se, itse asiassa, oli jotain, joka oli jonkun 
toisen todellisuuden sisässä. Tuo toinen 
todellisuus vaikutti rajattomalta, ja tuo 
rajattomuus kauhistutti minua.”

Elämän ja olemassaolon ihmettely vei 
Juha-Pekka Jakosen parikymppisenä 
opiskelemaan uskontotiedettä, psyko-
logiaa ja filosofiaa Turun yliopistoon. 
Opiskelun ohessa hän pyrki kehittä-
mään itseään meditoimalla ja lukemalla 
Oshon, George Gurdjieffin ja Ken 
Wilberin teoksia.

 ”Oshon kirjojen välityksellä tutus-
tuin maailmaan, josta tunnistin itseni 
täydellisesti. Osho näytti kodin ja antoi 
kokemuksen, Ken Wilber puolestaan 
vakuutti älyllisesti, että tähän suuntaan 
kannattaa lähteä. ”

Valmistuttuaan yliopistosta Jakonen 
haaveili elättävänsä itsensä kirjoitta-
malla, mutta huomasi sen olevan liian 
kapinallinen ratkaisu perheelliselle ih-
miselle. Yhden kirjan tuotolla kun pystyi 
hankkimaan vain kuukauden ruokarahat. 
Hän päätti perustaa filosofisen vastaan-
oton Porin Reposaareen.

”Siitä olen tavattoman ylpeä. Päivä-
kirjani ja muistivihkoni lähes kymme-
nen vuoden ajalta olivat täynnä tähän 
tähtääviä merkintöjä ja suunnitelmia. 
Olen työllistänyt itseni coachingilla kaksi 
ja puoli vuotta”, Jakonen sanoo

Ystävät ovat hämmästelleet Jakosen 
uravalintaa.

 ”He ovat ihmetelleet, miten minusta 
on tullut kunnollinen kansalainen, joka 
ottaa vastuuta niinkin tylsissä asioissa 
kuin budjetoinnissa.”

Jakosen asiakkaita ovat pienyrityk-
set. Esimerkiksi toimitusjohtajalla oma 
elämä usein kietoutuu yrittämiseen ja 
työhön. Valmentajana Jakonen pyrkii 
poistamaan työtehoa ja työniloa vähentä-
viä stressitekijöitä. 

”Lähestymistapani ydin on, että asia-
kas tuo kaiken sisällön. En liimaa päälle 
mitään ratkaisuja. Kuuntelen ja tarjoan 
työkaluja. Joskus esitän vain kysymyk-
siä.”

Työnteon ohessa valmistui esikoisromaa-
ni. Kotona kosmoksessa on sekä kasvu-
kertomus että elämäntapaopas. Jakonen 
sanoo halunneensa kirjoittaa kirjan, joka 
antaisi vastauksia ihmisen perustavan-
laatuisiin tarpeisiin. 

”Jokaisella on tarve elää hyvää elämää, 

voida hyvin ja toteuttaa itseään. Syntyes-
sään ja kasvaessaan ihminen on filosofi 
ja rakastaa viisautta siinä mielessä, että 
pyrkii hyvään elämään. Kysymyksessä on 
luonnollinen vaisto”, Jakonen sanoo.

Jossain vaiheessa elämää moni kuiten-
kin harhautuu.  Vaikka ihminen haluaisi 
palata viisauteen, eivät tarjolla olevat 
vastaukset Jakosen mielestä puhuttele 
etenkään kyynistynyttä ihmistä. 

”Keinot, joita tähän yleensä tarjotaan, 
ovat parhaimmillaan yksiulotteisia ja 
puolueellisia ja pahimmillaan täyttä 
humpuukia. Halusin tarjota vaihtoehdon, 
joka ei ole lässytystä. Kirjassani Zen ja 
moottoripyörän kunnossapito kohtaa 
Juoppohullun päiväkirjan.”

Jakonen sanoo olevansa pohjimmil-
taan käytännön ihminen.

”Voin puhua uskonnollisuuden vais-
tosta, mutta lopulta tärkeää on vain se, 
miten tämä vaisto parantaa elämänlaatua 
tässä hetkessä. Jollei se paranna, on se 
vain egon pyrintö.” 

Jakosen kokonaisvaltaisessa filosofi-
assa otetaan huomioon sekä sisäinen että 
ulkoinen hyvinvointi. Sisäinen hyvin-
vointi koostuu henkisestä, fyysisestä, 
persoonallisesta ja älyllisestä ulottuvuu-
desta. Ulkoiseen hyvinvointiin puoles-
taan kuuluu pelkästään itselle omistettu 
aika, kuten harrastukset ja taiteesta 
nauttiminen. Ihminen tarvitsee myös 
toisille omistettua aikaa, eli työtä.  

Hän vierastaa fanaatikkoja, joiden mie-
lestä yksi asia ratkaisee kaiken, olkoon 
se sitten meditaatio, jooga tai vaikkapa 
pakurikääpä.

”Se voi johtaa siihen, ettet pysty huo-
lehtimaan taloudestasi tai perheestäsi, 
vaan kaahaat tuolla jossain tekemässä 
viherpirtelöä”, Jakonen kärjistää.

”On hieno juttu, jos olet kiinnostunut 
mielen havainnoinnista esimerkiksi me-
ditaation avulla. Samalla tulisi kuitenkin 
myös tarkastella, onko kehossa jänni-
tyksiä tai heikkouksia. Sen jälkeen olisi 
hyvä katsoa, heittääkö persoonallisuutesi 
varjoja, joita olisi hyvä oppia tuntemaan”, 
Jakonen havainnollistaa eri osa-alueiden 
merkitystä.

Jakonen uskoo, että erilaiset harjoi-
tukset tekevät ihmisestä ihan objektii-
visesti paremman, hyödyllisemmän ja 
onnellisemman ihmisen. Ihanne olisi, 

että jokainen tekisi päivässä ainakin 
yhden kehollisen, älyllisen, tunteelli-
sen ja henkisen harjoituksen.  Älyllinen 
harjoitus voi olla lukemista, tunteellinen 
tai terapeuttinen harjoitus päiväkirjan 
kirjoittamista ja henkinen harjoitus me-
ditaatiota tai hiljentymistä.

”Tärkein on kuitenkin henkilökohtai-
seen olemukseen liittyvä avainharjoitus. 
Itse pyrin heräämään joka aamu silloin 
kun olen fiksuimmillani, eli kello kuusi 
aamulla. Se on avain kaikkiin muihin 
harjoituksiin. Jos en tee sitä, en tule me-
ditoineeksi enkä pitäneeksi päiväkirjaa. 
Minun avainharjoitukseni on ajanhallin-
ta”, Jakonen sanoo. 

Yrittäjyys on ollut Jakoselle osa henki-
lökohtaista kasvua. Markkinatalous on 
alkanut merkitä hänelle toisen ihmisen 
asemaan asettumista. Se, että myy 
palveluita, joita muut haluavat ostaa, on 
eettinen ratkaisu.

Vaikka Jakonen puhuu harjoituksista 
ja itsensä kehittämisestä, ei hän pidä 
maailmankatsomustaan suorituskeskei-
senä.

”Yritän nähdä asioissa vähintään kaksi 
puolta. Puolustan tavoitteellisuutta ja 
sitä suorittamista, jota joutuu tekemään 
tavoitteisiin päästäkseen. Mutta yhtä lail-
la puolustan joutilaisuutta ja läsnäoloa, 
sitä tyhjää tilaa, joka on suoritusten taus-
talla. Ne eivät ole toistensa vastakohtia. 
Kirjani puolustaa koko maailmankaikke-
uden näkemistä sekä–että -tyyppisesti. 
Tavoitteelliselta maailmankuvalta puut-
tuu usein läsnäolon puoli ja läsnäolon 
nimeen vannovilta puuttuu maailmassa 
oleminen ja ihmisenä olemisen kokonai-
suuden puolustaminen.” 

”Toinen puoli tarinaa on kysymys 
siitä, kuka nauttii toiveiden toteutumi-
sesta? Kuka se on?” 

Kysymys on sama, jota jo 13-vuotias 
Juha-Pekka pohti peilin edessä vanhem-
piensa alakerrassa. 

”Persoonallisuus on vain rakennelma. 
Omaan itseen tulisi ottaa etäisyyttä, olla 
vähemmän tosissaan sen suhteen. Aseta 
itsellesi tavoitteet, että pysyt poissa pa-
hanteosta, mutta älä ota tätä tavoitteiden 
saavuttamista kovin tosissasi. Koska se, 
joka tavoitteet saavuttaa, ei ole todelli-
nen”, Jakonen tiivistää.

” Yritän nähdä asioissa vähintään kaksi puolta. 

Kirjailija ja konsultti JP Jakosella on filosofinen vastaanotto 
keltaisessa puutalossa Porin Reposaaressa. Hän herää joka 
aamu kello kuusi ja on juuri saanut valmiiksi esikoisromaa-
ninsa, jossa pyrkii antamaan vastauksia ihmisen perusta-
vanlaatuisiin tarpeisiin. Jakonen ei silti usko olevansa to-
dellinen.    - Miikka Kivinen, teksti & Hannes Frigård, kuva
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Kajaanin
sielunmessu
113-vuotinen opettajankoulutus Kajaanissa kuolee lopullisesti kesäkuussa. Jo-
ensuussa historiaa opiskeleva Veikko Leinonen käsikirjoitti ja ohjasi aihees-
ta dokumentaarisen teatteriesityksen nimeltä Oikeusjuttu. Jos Kainuusta me-
nikin tehtaat ja akatemia, niin Smedsin henki elää. Aluepolitiikkaa, perkele!  
- Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

F
ranz Kafkan 
romaani Oi-
keusjuttu kertoo 
surrealistisen 
tarinan Josef K:sta. 
Pankin työntekijä, 
30-vuotias herra 
K., joutuu eräänä 

aamuna herättyään vangituksi ja hänet 
asetetaan syytteeseen rikoksesta, jota ei 
koskaan paljasteta. Järjestelmä jauhaa 
K:n palasiksi ilman, että hän itse ymmär-
tää koskaan miksi.

Joensuulainen historian opiskelija ja 
kajaanilainen kulttuuripersoona Veikko 
Leinonen on ohjannut ja käsikirjoitta-
nut Kajaanin Generaattorille samanni-
misen näytelmän. Kajaanin harrastajate-
atterin Oikeusjutun esityksiä näytetään 
täyteen ahdetuille saleille. Täysissä 
saleissa hoidetaan joukolla koko kau-
pungin ja maakunnan yhteistä arpea. 

Oikeusjuttu on dokumenttiteatteria. 
Tavallaan se on tutkivaa journalismia. 
Taustatyötä varten on tehty noin 50 
tuntia haastatteluja, haastateltavia on 
kolmisenkymmentä, lisäksi on säh-
köpostihaastattelut, media-aineistot, 
ministeriöstä vuodetut asiakirjat ja 
paljon muuta. Lisäksi on Oulun yliopis-
ton johdon haastatteluyritykset, joista 
asianomaiset kieltäytyivät systemaatti-
sesti. Siitä syntyy draamaa. Informaatio 
on kääritty teatteritaiteen muotoihin. 
Näytelmä saa itkemään ja nauramaan, 
suurimman osan aikaa samanaikaisesti. 
Sellaista on arjen surrealismi.

Tarina menee oiottuna jotakuinkin näin: 
Jos UPM:n paperitehtaiden lopettami-
nen vuonna 2008 ja samalla alihank-
kijaketjun täydellinen romahtaminen 
rapauttivat aikanaan kaupungin selkä-
rangan, käy akatemian pienen keitaan 
lopettaminen käsiksi suoraan henkeen. 
Akatemia kuolee Kainuusta lopullisesti 
kesäkuussa.

Kajaanin seminaari perustettiin 
vuonna 1900 koko kansan sivistyspro-
jektin tarmossa. Seminaarista kasvoi 
pieni, mutta tehokas yksikkö joka tuotti 
viime vuosikymmenenä maistereita ajan 
hengen mukaan ehkä tehokkaimmin 
koko maassa. Se tuotti alueelle päteviä 
opettajia. Varhaiskasvatuksen laitosta ja 
siellä tehtävää tutkimusta tultiin katso-
maan kauempaakin. 

Sitten koulutusaloja alettiin vuonna 
2006 ajaa alas yksi kerrallaan. Ensin 
lopetettiin akatemian korpiyksikön 
jalokivi varhaiskasvatus. Sitten kaadet-
tiin tietojenkäsittelytiede, liikuntakas-
vatus ja ruotsin kielikylpykoulutus yksi 
kerrallaan. 

Kuitenkin vielä joulukuussa 2009 
oltiin Kajaanin yliopistokeskuksessa 
vielä täynnä uskoa tulevaan ja seuraavaa 
vuotta valmisteltiin tarmolla. Kuukautta 
myöhemmin tulee voimaan uusi yliopis-
tolaki. Oulun yliopisto ampuu kuoletta-
van laukauksen uudistuksen suojista 31. 
maaliskuuta. Kustannustehokkuuteen 
on helppo vedota, kun tuottavuus on 
kadonnut viimeistään yksi kerrallaan 

alas ajettujen koulutusalojen myötä.
Ohjaaja ja käsikirjoittaja Veikko 

Leinosen näkemää surrealismia lope-
tusprosessissa auttaa ymmärtämään 
myös se, että kun vuonna 2006 Kajaa-
nista Ouluun keskitetty varhaiskasvatus 
ei onnistu nyt tuottamaan tarpeeksi 
varhaiskasvattajia Kainuuseen ja 
Ylä-Savoon, on Kajaaniin perustettu 
varhaiskasvatuksen poikkeuskoulutus. 
Opetus on suhteessa aiempaan sekun-
daa. Kirjekurssikampetta. Sivuaineita ei 
ole. Edellisen opetusministerin mukaan 
ei ole mikään ongelma, että tulevaisuu-
dessa poikkeustilan ja pula-ajan tullen 
myös opettajakatoon vastataan samoin 
eväin. Viulut maksavat jo nyt lähikunnat 
ja rakennerahasto.

On henkeäsalpaavan turhauttavaa 
yrittää tunkea tämä juttu näkökulmaan 
ja 6000 merkkiin. Se ei yllä Oikeusjutun 
kolmetuntisen syväluotauksen yksi-
tyiskohtien käsittelyyn. Pelkästään jo 
todella vaikuttavasta teatteriesityksestä 
saisi oman juttunsa. Samoin Veikko 
Leinosesta joka tekee aiheesta myös gra-
dua Joensuuhun, tai opiskelija, tutkija 
ja opiskelija-aktiivi Toivo Peppasesta, 
joka käyttänyt asian parissa elämästään 
viimeiset yhdeksän vuotta, tai sitten 
vaan ihan pelkästään dokumenttiteat

Alasajon lyhyt oppimäärä

1900 Kajaanin Seminaari perustetaan.
1974 Kajaanin Seminaari liitetään Oulun yli-
opiston alaisuuteen. Nimeksi vaihtuu Kajaanin 
opettajankoulutuslaitos.
2000 Nimeksi vaihtuu Kajaanin opettajankou-
lutusyksikkö.
2006 Varhaiskasvatus keskitetään Ouluun (-40 
aloituspaikkaa).
2007 Opetusministeriön Opettajankoulutus 
Suomessa 2020 -mietintö linjaa Kajaanin kaltai-
set filiaalit turhiksi.
2009 Tietojenkäsittelytiede loppuu (-40 aloi-
tuspaikkaa).
2009 Liikuntakasvatuksen sivuaine loppuu (-12 
aloituspaikkaa).
2009 Ruotsin kielikylpykoulutus loppuu (-16 
aloituspaikkaa).
2009 Joulukuussa Kajaanin yksikössä valmis-
tellaan seuraavaa vuotta ja tehdään suunnitel-
mia täyttä häkää.
2010 Uusi yliopistolaki astuu voimaan vuoden 
alussa.
2010 Tammikuussa käy selväksi, että koko 
laitosta ollaan ajamassa alas.
31.3. 2010 Oulun yliopiston hallitus päättää 
Kajaanin opettajankoulutusyksikön lakkauttami-
sesta ja luokanopettajakoulutuksen keskittämi-
sestä Ouluun (-60 paikkaa).
2012 Kajaanissa aloitetaan lastentarhanopetta-
jien poikkeuskoulutus Kainuussa ja Ylä-Savossa 
syntyneen lastentarhaopettajapulan takia.
2013 Siirtymäaika päättyy. Viimeinen virallinen 
toimintapäivä 30.6.2013. 

Lähde: Oikeusjutun käsiohjelma

”Kainuulainen nationalismi. Meidät on ajettu tähän, ja tällä sitten mennään.

”Jotenkin ne paperit 
ja todellisuus eivät 

vaan kohtaa.

Koulutuspolitiikka 
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terista, mutta kun sitten on nämä faktat. Veikko 
Leinonen, kuinka itse kirjoittaisit tämän jutun?

”Tuo on vaikea, kun se on niin iso sotku. Kes-
keistä on ainakin se näkökulma, että jos puhutaan 
sivistyksestä ja opettajankoulutuksesta, ja ajasta 
jolloin kansakuntaa vielä rakennettiin rakenta-
malla sivistystä, niin siten tämä on koko Suomen 
mittakaavassa historiallinen päätös, että nyt yksi 
alue potkaistiin kokonaan pois siitä vanhasta pro-
jektista”, Leinonen auttaa.

Niin, Suomihan tehtiin vähintään 1800-luvulta 
rakentamalla omaa sivistystä, kieltä ja kulttuuria. 
Opettajaseminaareja perustettiin laajasti tällä 
ajatuksella. Hämeenlinna ja Kajaani kaatuivat jo. 
Savonlinna elää vielä. 

 ”Nyt Kainuusta tuli ensimmäinen alue joka pot-
kaistiin kokonaan tästä junasta tai koko kelkasta 
ulos. Tässä on tavallaan se historiallinen merkitys 
koko Suomen mittakaavassa, että yhtä äkkiä se 
koko projekti alkaa tällä tavalla sortua”, Leinonen 
ajattelee.

Rakennemuutos ei tunteile. Se perustuu totuu-
teen. Kulloisenkin ajan totuuteen. Rakennemuutos 
on mekaaninen kenraali, joka liikuttelee joukkoja 
strategisella kartalla. Tankit tuonne. Rykmentti 
tuohon. Tykit sivulle. Elementit liikkuvat. Kartan 
simulaation ulkopuolella tykistökeskitykseen 
joutuvat ihmiset, työpaikat, perheet ja unelmat. 
Muutosyhteisöt jäävät rakentamaan uutta ja etsi-
mään kevään versoja raunioista.

Oikeusjutun katsominen voi olla ulkopuoliselle 
outo kokemus. Väistämättä huomio kiinnittyy 
myös yleisöön. Sen, että tässä oikeasti käsitellään 
jotakin yhteistä kipeää voi aistia ja nähdä katsomon 
hämärässä. Itse todistan kuinka Kajaanin yksik-
köä lähes 30-vuotta johtanut Juhani Suortti saa 
kyynelsilmin sanottua näytelmän jälkeen ohjaaja-
assistenttille Toivo Peppaselle: ”Kiitos. Kiitos teille 
kaikille”, ennen kuin pujahtaa tunteiltaan suojaan 
ulos teatterista. Se on dokumenttiteatterin voima. 
Leinonen ymmärtää.

”Se kai tämän tekemiseen on ajanutkin, kun 
näki miten kunniattomasti ihmisiä kohdeltiin. Kun 
näin isoa asiaa päätetään, niin ei siinä toimita tuolla 
tavalla. Ihmisiä vähäteltiin sekä heidän työtä ja 
sen merkitystä. Kyllä Oikeusjutun tekemisessä on 
mukana kunnianpalautuksen ajatus.  Nyt ne asiat 
on sanottu ääneen, ja niitä ei ota enää kukaan pois 
näiltä ihmisiltä.”

Ei pidä erehtyä, että näytelmä kertoisi ainoas-
taan Kajaanin tilanteesta. Teemat ovat laajalla: 
rakenneuudistus, yliopistouudistus, tiede- ja kou-
lutuspolitiikka sekä aikakausien muutoksien kas-
vukivut, traumat ja ylilyönnit. Tämän näytelmän 
kuuluisi liikkua nähtäväksi laajemmille yleisöille. 
Savonlinnassakin sillä voisi olla paljon sanottavaa, 
miksei myös yt-neuvotteluista toipuvilla Kuopion 
ja Joensuun kampuksilla. Näyttelijäntyö, ohjaus ja 
käsikirjoitus ovat jo itsessään erinomaisia.

”Suomi on semmoinen organisaatiouudistusten 
luvattu maa. Jotenkin uskotaan, että kun tehdään 
äkkiliikkeitä, niin kaikki paranee, mutta monesti 
ne romuttavat toimivat systeemit. Ei ajatella sitä, 
että tuommoisenkin tehokkaasti toimivan pienen 
yksikön toimivuuden takana on monen kymmenen 
vuoden toimintakulttuuri, joka on tuonut sen sii-
hen pisteeseen. Jotenkin ne paperit ja todellisuus 
eivät vaan kohtaa.” 

Nyt istutaan kajaanilaisessa baarissa. Ohjaaja ja 
ohjaaja-assistentti kertaavat jo aiemmin Kajaanista 
lopetetun varhaiskasvatuksen tärkeyttä yhteiskun-
nalle. Viitataan Maailmanpankin tutkimukseen, 
jonka mukaan yhteiskunnan on tehokkainta satsata 
laadukkaaseen ja pedagogisesti orientoituneeseen 
varhaiskasvatukseen. 

”Se ehkäisee kaikista parhaiten myöhemmin 
ilmeneviä sosiaalisia ongelmia, kuten syrjäytymistä 
ja työttömyyttä. Kaikki alan ihmiset tietävät tämän 
asian. Samaan aikaan, kun koulutusta ajetaan alas, 
niin sitten siellä pitää joku presidentti puhetta, että 
leivotaan pullaa nuorille.”

”Sitten kun asiasta yritetään puhua, niin ainoa 
vastaus on että joku vastuu ministeri sanoo, että 
tässä nyt katsottiin että Oulussa riittää tämä. No 
katsottiin! Millä perusteella katsottiin, miten 
helvetissä te unohditte kaikki nämä näkökulmat? 
No, kun katsottiin, että riittää että siellä Oulussa 
on. No, niin vissiin sitten katsottiin, että meidät ti-
putettiin pois junasta. Tässä on kummallinen tämä, 
että katsotaan että pitäisi rakenteita keventää ja 
sitten lähdetään absurdeista liikenteeseen. No 
kun Oulussa on, ja Kajaanissa on, niin otetaanpa se 
toinen pois, niin ei ole paperilla päällekkäisyyttä. 
Tehdään se huolimatta siitä mitä seuraamuksia 
siitä on Kainuulle”, Leinonen kiihtyy ja korottaa 
äänensä. 

Vituttaahan se. Ulkona sataa harmautta. On 
sunnuntai-ilta. Kadut ovat tyhjiä. Täältä käsin Kai-
nuu näyttää todella kokeneen Josef K:n kohtalon. 
Hiljaisuus välillämme venyy.

”Mikä teidän poliittinen agendanne on?”, kysy-
mys leikkaa hiljaisuuden. Seuraa hetken mietintä, 
Leinosen suusta kuuluu jäätävä hörähdystuhahdus.

”Kainuulainen nationalismi. Meidät on ajettu 
tähän, ja tällä sitten mennään”, Leinonen toteaa 
tuskastuneena.

Katson hippien isältä näyttävää miestä baari-
pöydän toisella puolen. Mietin aikoja sekä tapoja. 
Tämä totuus on pituudeltaan 8769 merkkiä. Kar-
kasi mopo käsistä minullakin. Totuus on virtaavaa 
vettä. Se on aina maljansa muotoinen.

Tiedottaa:

Kaikki kampukset:

ISYY:n Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampustoimistot 
jäävät kesätauolle pe 14.6. ja aukeavat jälleen ma 5.8. ISYY:n 
väki toivottaa kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Sykettä Savilahdella -hankkeen logokilpailu Itä-Suomen 
yliopiston ja Savonia AMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle 
2.5.–21.5. Lisätiedot: Facebook > Sykettä Savilahdella - Kuopi-
on korkeakoululiikunnan kehittämishanke.

Tule mukaan tekemään Itä-Suomen yliopistosta reilun kau-
pan korkeakoulua ja käy tykkäämässä Itä-Suomen yliopisto 
reiluksi -Facebook-sivuja! Lisätiedot: Facebook > Itä-Suomen 
yliopisto reiluksi
ISYY:n edustajistovaalit tulevat taas syksyllä 2013. Ennakko-
äänestys on 28.10.–1.11. ja varsinaiset äänestyspäivät 5.–6.11. 
Vaalien ehdokasasettelu päättyy 2.10.2013 klo 15.00.

ISYY:n RAI!-suunnittelukilpailun (11.3.–12.4.) voittajaksi valittiin 
Atte Manninen.

Joensuu: 

Pe–su 25.–27.10. 2013 Karjalaisen kolmiottelun OSM-kisat 
Kontiolahdella

Kuopio:

La–su 15.–16.6.2013 Myyräkukkulan perinteiset 2013 – Ranta-
lentopallon OSM Väinölänniemen rannalla 

Savonlinna:

Savonlinnan kampustoimisto on suljettu 27.–28.5.

”Vituttaahan se. Ulkona 
sataa harmautta. On sun-

nuntai-ilta. Kadut ovat tyhjiä. 
Täältä käsin Kainuu näyttää to-
della kokeneen Josef K:n koh-
talon.

Veikko Leinonen

Opiskellut vuodesta 2002 historiaa Joensuussa.

Kotoisin Kajaanista. 

Paluumuuttaja vuosimallia 2010.

Kulttuuriyhdistys Rauniokaupungin puheenjohtaja 
ja perustajajäsen.

Tekee gradua Kajaanin seminaarin alasajon vaiheista.

Ohjasi ja käsikirjoitti aiheesta myös Oikeusjuttu-doku-
menttiteatteriesityksen Kajaanin Generaattorille.
 
Nyrjähtänyt mm. Kristian Smedsin ammoisista teke-
misistä Kajaanin kaupunginteatterinjohtajana.

Toivo Peppanen

Oikeusjutun ohjaaja-asistentti.

Yhdeksän vuotta kestäneen Kajaanin akatemian puolus-
tustaistelun kasvot.

Aloitti opinnot Kajaanissa vuonna 2001. Opiskeli ensin 
luonkanopettajaksi ja sitten lastentarhanopettajaksi.

Työskennellyt viimeksi opettajankoulutusyksikössä 
professori Pentti Hakkaraisen tutkija-apulaisena.

Ylioppilaskunnan toimistot

ISYY, Joensuun toimisto
Yliopistokatu 7, Haltia 2.krs
80100 JOENSUU
toimisto.joensuu(at)isyy.fi

ISYY, Kuopion toimisto
Yliopistonranta 3
70211 KUOPIO
toimisto.kuopio(at)isyy.fi

ISYY, Savonlinnan toimisto
Kuninkaankartanonkatu 7
57100 SAVONLINNA
toimisto.savonlinna(at)isyy.fi

Aukioloajat Joensuu ja Kuopio:
ma, ti 10–15
ke suljettu
to 10–15
pe 10–13

Aukioloajat Savonlinna:
ma – to 10–14
pe 10−13
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Kulttuuri

Urheilu

Kuopioon avattiin uusi sisä-
kiipeilykeskus. Toukokuun 
alussa Kuopiossa juhlistet-
tiin isoa askelta paikallises-
sa kiipeilytoiminnassa, kun 

Särkiniemessä avattiin Voema-niminen 
sisäkiipeilykeskus. 

Voeman tavoin boulderointiin kes-
kittyviä kiipeilyhalleja tuntuu putkahte-
levan keskikokoisiin suomalaiskaupun-
keihin kiihtyvää tahtia. Vajaa vuosi sitten 
Jyväskylässä avasi ovensa Boulderpaja ja 
Hämeenlinnassa taasen aloitti vuoden 
alussa toimintansa Hänkki. Voeman uusien, avarien ja valoisien 

tilojen toivotaan houkuttelevan nopeasti 
kasvavan harrastuksen pariin yhä uusia 
kasvoja.

Voeman avajaispäivänä yleisö pääsi 
ilmaiseksi kiipeämään, nauttimaan elä-
västä musiikista ja seuraamaan näytös-
kilpailua. Yksi näytökseen osallistuneista 
kiipeilijöistä oli joensuulainen Sami 
Koponen, tuore 18-19 vuotiaiden Poh-
joismaiden boulderointimestari. 

Koponen kuvailee Voemaa monipuoli-
seksi, kansallista huipputasoa edustavak-
si kiipeilykeskukseksi. Nuori joensuu-
laismestari onkin selvästi kateellinen 
kuopiolaisille. Joensuun tämänhetkiset 
tilat ovat hänen mukaansa noin viisi 
kertaa Voemaa pienemmät. 

”Meillä on lähinnä yksi seinä siellä 
missä tulee kiivettyä.” 

Hyvä treenipaikka on kuitenkin muu-
takin kuin haasteellista seinäprofiilia. 

”Reitinteon osaavia jätkiä ja mukavaa 
porukkaa, jonka kanssa treenata – sitä 
kyllä Joensuusta löytyy”, Koponen suit-
suttaa.

Boulderointiin tarkoitettujen alle 5 
metriä korkeiden seinien lisäksi Voema 
tarjoaa köysikiipeilyseinän aloittelijoille 
ja edistyneemmille. Tiloissa on myös 
kiipeilyvarustekauppa. Voema järjestää 
myös kiipeilykursseja.

Ilosaarirockin ohjelma valmistui hiljattain. Jos 
luulit, että jo aiemmin julkistettu Motörhead 
ei olisi tarpeeksi, olet edelleen väärässä. Kovia 
nimiä tuli silti melkoinen liuta lisää, myönne-

tään.
Viimeisimmistä bändikiinnityksistä kohkataan 

sosiaalisessa mediassa täyttä häkää. Kovassa nos-
teessa oleva popahtavaa rokkia soittava lasvega-
silainen Imagine Dragons matkaa Laulurinteelle 
Rokkisunnuntaiksi. Eivätkä kehut ihan katteettomia 
näytä olevan, joten kannattaa olla silloin saapuvilla.  
Muita uusia kiinnityksiä ovat Von Hertzen Brothers, 
Samuli Putro, Minä ja Ville Ahonen, Loost Koos, 
Aino Venna, Antero Lindgren, Lost Society, Eläin 
sekä 20-vuotisjuhliaan viettävä Eläkeläiset.

Yhteensä viikonlopun aikana festivaalialueella 
tuuttaa noin 60 artistia ja klubit tulevat kartutta-
vat tarjontaa entisestään. Vaihtelua aikaisempiin 
vuosiin tuo YleX-lavan loistaminen poissaolollaan. 
Uutena konseptina on päälavan taakse nouseva 
pop-, kone- ja vaihtoehtomusaan keskittyvä Tähti-
teltta, jonka liepeille putkahtaa myös Kerubin pop 
up-ravintola. Samoilla paikkeilla on myös Ilosaari 
lounge, festarin elokuvateltta ja levähdyspaikka.

YleX-lavan jättämään aukkoon syöksyy metal-
li- punk ja rock-keskittymä Sue-teltta. Ja Ilosaari-
rockissa esiintyy Motörhead.

Sami Koponen antaa reitille kaikkensa Vo-
eman avajaisten näytöskilpailussa

Boulderointiprofiilien alla on puolen metrin paksuinen patja. Taustalla kattoon yltävät 
köysikiipeilyseinät.

Mikä boulderointi?

Boulderointi on matalilla seinillä 
tapahtuvaa kiipeilyä, jossa turvallinen 
kiipeily varmistetaan patjoin. Boulderointi 
on helppo tapa tutustua kiipeilyyn, sillä 
siihen ei tarvitakalliita varusteita. Vaikka 
matalilla seinillä reitit ovat lyhyitä, vaativat 
ne usein hyvän vartalonhallinnan lisäksi 
luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. 

Festivaali

Ajatus KorvaBoosti-festareis-
ta syntyi puolitoista vuotta 
sitten. Kuopion Komedia-
festivaalien innoittamana 
myös urbaanin musiikin 

ympärille haluttiin rakentaa samanlainen 
klubikuvio. 

Viime vuonna jo yksin Kuopion tapah-
tumaan saapui parisen tuhatta vierasta. 
Järjestäjät luottavat Facebookin ja puska-
radion tehoon myös tänä vuonna.

”Lehtimainontaan on budjetoitu nolla 
euroa. Festari halutaan pitää urbaanina 

juttuna”, kertoo Ravintolamestareiden 
markkinointipäällikkö Juha Jylhäsalmi.

Kuopiossa järjestetään viikonlopun 
aikana kahdeksan klubia. Tapahtuman 
tuottaja Jan Rantala on innoissaan eri-
tyisesti jenkkiräppäri Jeru the Damajan 
saapumisesta Kuopioon.

”Damaja on kuitenkin ysärihiphopin 
kovimpia nimiä. Ei tälläistä Kuopiossa 
joka päivä näe.”

Muita esiintyjiä ovat muun muassa DJ 
Jstar (UK), Julma Henrin ja RPK:n Euro 
Crack sekä Reino Nordinin luotsaama 

Bongo Rock.
Livekeikkojen ohella yleisöä tanssitta-

vat DJ:t, joiden seteissä kuullaan hipho-
pin lisäksi ainakin reggaeta, elektroa ja 
indietä. Kävijät pääsevät testaamaan 
myös omaa flowtaan rapaokessa. 

Joensuuhun KorvaBoosti saapuu 
lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. 
Ohjelmisto julkaistaan vasta heinäkuus-
sa, mutta tiedossa on klubien ohella 
ainakin Joensuu Get Down -katutanssi-
tapahtuma.

Tulevaisuudessa KorvaBoostista ha-
luttaisiin tehdä aito urbaani katufestari. 
Rantalan ja Jylhäsalmen mukaan kadulle 
siirtymisessä on omat haasteensa.

”Se tuskin tapahtuu ihan lähivuosina.”
KorvaBoosti-festivaali Kuopiossa 

24-25.5.2013
Klubit Henry’s Pubissa, Passionissa, 

Introssa ja Pannuhuoneella

Urbaaniin musiikkiin keskittyvä KorvaBoosti-festivaali järjes-
tetään Kuopiossa taas toukokuun lopulla. Joensuussa boostia 
on tarjolla vasta lokakuussa.
- Maiju Pohjolainen, teksti

Jeru The Damaja saapuu Kuopioon

Maavuokrajupakka

Juhlahommia

Kuopion maa-alueiden vuokrat perustuvat 
tällä hetkellä yli 240 m2 alueissa neliöhin-
noitteluun ja pienemmissä kertamaksuun. 

Hintaluokkia on kolme, ja esimerkiksi keskustan 
alueella sovelletaan kalleinta luokkaa, jossa makset-
tavaksi tulee 50 euron käsittelymaksun lisäksi 0,13 
senttiä neliömetriltä. Hehtaarin alan vuokra on siten 
1350 euroa, kun taas esimerkiksi Joensuun Ilosaaren 
vuokra on 144 euroa päivältä.

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen mukaan 
Kuopiossa ”ei haluta olla ilkeitä tapahtumanjärjes-
täjille. Vuokrataso on yksi epäkohta, joka pyritään 
korjaamaan”. Kaupunkirakennelautakunta tarkis-
taa vuokrahinnaston seuraavassa kokouksessaan 
toukokuussa. Tarkoitus on yhtenäistää käytäntöjä ja 
selkeyttää hinnoittelua. Heikkinen vakuuttaa, että 
kaupunki haluaa tulla järjestäjiä vastaan etenkin ei-
kaupallisissa tapahtumissa, joissa sisäänpääsyä ei ole 
rajattu. Esimerkiksi kaikille avoimissa opiskelija- ja 
juoksutapahtumissa järjestäjät saattavat jatkossa hy-
vällä lykyllä selvitä pelkällä käsittelymaksulla. Aikai-
semmin ei ole tehty eroa kaupallisten ja yleishyödyl-
listen tapahtumien välille, vaan joskus vuokran 
määrässä on katsottu läpi sormien. Neliöpohjaista 
hinnoittelua Heikkinen sen sijaan pitää oikeuden-
mukaisena. ”Rajattu alue jää tällöin mahdollisimman 
pieneksi. Lähtökohtana on, ettei kaupunkilaisten 
liikkumista rajoiteta.”

Kuopio RockCock:n puuhamiehenä toimiva 
kunnanvaltuutettu Allu Koskinen ei ole tyytyväinen 
kaupungin hinnoitteluun. Hän jätti rock-tapahtu-
man aluevuokrasta oikaisupyynnön sen jälkeen, kun 
vuokra tuplaantui 15 000 euroon. Päätöstä perustel-
tiin tasa-arvoisuudella. ”Haluaako kaupunki sulkea 
ulkopuoliset tapahtumanjärjestäjät pois kokonaan? 
On kaikkien etu, että kaupungissa tapahtuu”, 
Koskinen sanoo. Mikäli RockCock:n vuokraa ei 
oikaista, tulee festarit pysymään Väinölänniemellä, 
mutta alue todennäköisesti pienenee. ”Se on harmi, 

sillä 9 vuotta asiaa ollaan hinkattu kuntoon ja nyt se 
toimii”, Koskinen jatkaa ja lisää, että festarialue on 
kasvanut vuosien varrella nimenomaan lähialueen 
rauhoituksen takia. Hän painottaa, että aluevuokran 
lisäksi järjestäjien vastuulla on siivous, sähköt, vesi 
ja turvallisuustoimet. Etenkin aloittelevat järjestä-
jät ottavat riskin, eikä edes nollatulos ole itsestään 
selvää. Koskinen heittää haasteen kaupungille: ”Jos 
saadaan Suomen halvimmat vuokrat tapahtumille, 
niin sitten Kuopiota voisi kutsua Suomen tapahtu-
makaupungiksi.”

Anni Ylönen, teksti & kuva

Kuopio karkottaa tapahtu-
manjärjestäjiä 

Motörhead ja jotain muuta

Voema avautui Kuopioon

Boostia korville toukokuussa

Poimintoja

Kummajaisia Penttilässä

Luonnonsuojelijan muistolle

Kesäkuun lopussa Joensuu täyttyy omalaatuisen nä-
köisestä väestä kun japanilaisen nuoriso- ja populaarikult-
tuurin tapahtuma Kawacon 2013 järjestetään Penttilässä 
Pohjois-Karjalan ammattiopiston Peltola-talossa 29.-30. 
kesäkuuta. Tapahtuma keskittyy lähinnä animeen, man-
gaan ja cosplayhin, mutta mukana on myös oma rakennus 
peleille ja hengailulle. Tapahtuman nimen on inspiroinut 
Joensuun läpi virtaava Pielisjoki. Kawa tarkoittaa jokea.

Toimittaja-taiteilija Suonna Kononen julkaisee iso-
isänsä Reino Rinteen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
miehen kaunokirjallisiin teoksiin sävelletyn levyn. Sen 
on äänittänyt ja miksannut Huojuvan ladon basisti Yrjö 
Vähäkallio. Rinne oli kuusamolainen kirjailija, toimittaja 
ja luontoaktiivi, joka jäi suomalaisen luonnonsuojelun 
historiaan Kuusamon koskien suojelun pääasiallisena 
puuhamiehenä. Hän myös perusti esimerkiksi Koillissa-
nomat ja kulttuurilehti Kaltion. Joensuun julkkarikeikka 
Botaniassa 23. toukokuuta kello 18.

PKO turmelee nuorison

Pentilän saha myi itsensä

Akateemisesti punkista 

Mikäpä olisi sen rajumpi ja rock-henkisempi kuin osuus-
kauppa? Ei kai yhtään mikään ainakaan siinä vaiheessa kun 
Pohjois-Karjalan osuuskaupan Osuuskaupparockin laval-
le pyyhältää sellaisia nuorison suosimia turmiorokkareita 
kuin Neljä Ruusua, Paula Koivuniemi, Irina, Paleface 
ja Steve’n’Seagulls. Yökin olisi varmasti paikalla, mutta 
yrittäjähenkisenä työväen orkesterina se suostunee vain 
Keskon festareille, jos sellaiset jostain löytää.

Maineen ja rahankaipuussaan punk-bändit yleensä lopulta 
myyvät itsensä. Niin on käynyt myös joensuulaiselle 
legendalle Pentilän sahalle. Kaukana menneisyydessä 
ovat ne aitouden ajat kun bändi veti levynjulkkarikeik-
kansa Penttilässä sahan raunioilla ja yleisölle tarjoiltiin 
(huom. ei myyty!) kiljua. Nyt bändi löytyy herra paratkoon 
Facebookista (facebook.com/pentilansaha) ja keikkailee 
kulttuurikapitalismin temppelissä Kerubissa. Tätä rappi-
on ja dekadenssin herkkua tarjoillaan Garage-klubilla 30. 
toukokuuta. Mukana menossa myös Heko & Hurjat Pojat. 
Vapaa pääsy.

Joensuun kampuksella pohditaan alkukesästä punkaiheita 
myös akateemisesta vinkkelistä kun professori Hilary 
Pilkington Manchesterin yliopistosta luennoi aiheesta 
Sounds of a ”rotting city”: Punk in Russia’s Arctic Hinter-
land VERA-seminaarissa salissa AU111 alkaen kello 14.15. 
Pilkington on tehnyt tutkimustaan venäläisessä Vorkutan 
kaupungissa, josta pakenee niin teollisuus kuin ihmiset-
kin. Luonteva syntysija punkille siis.

Ilosaarirockin ohjelmakattaus on 
valmistunut. Nyt julkistettujen 
nimien nimien lisäksi festivaalilla 
esiintyy Motörhead.   - Pasi Huttunen, 
teksti & Robert John, kuva

Kuopiolaisilla kiipeilyn harrastajilla menee hyvin. Nyt kii-
peilyä pääsee harrastamaan myös Särkiniemessä Voema 
-seinäkiipeilykeskuksessa. - Joona Sipi, teksti & kuvat
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Tukkijätkiä omalla otteella

Ohjaajat Henri Huttunen(vas.) & Vesa Kuosmanen(oik.)

Virallinen Suomi ja koulujen 
taideopetus eivät ole tunnusta-
neet Suomen ehkä kansainvä-

lisesti tunnetuinta taiteilijaa: Touko 
Laaksosta, jonka taiteilijanimi Tom of 
Finland tunnetaan Amerikkaa myöten. 
Laaksonen piirsi homoeroottisia kuvia 
tukkijätkistä ja muista perinteisistä 
suomalaisista työmiehistä.

Kahden vuoden päästä Tom of Fin-
landista ilmestyy elokuva, jonka ohjaavat 
Vesa Kuosmanen ja Henri Huttunen. 
Vesa Kuosmanen pitää ihmeellisenä, 
ettei Touko Laaksosen töitä tunneta Suo-
messa yhtä hyvin kuin muualla.

”Opiskelin mediataidetta ja eloku-
vaa Englannissa ja jengi oli, että Tom 
of Finland on ihan mahtava”, Joensuun 
kupeessa sijaitsevasta Uimaharjusta 
kotoisin oleva Kuosmanen kertoo.
Kuosmanen palasi opiskelujensa jälkeen 
Suomeen ja alkoi vuonna 2010 tehdä ly-
hytelokuvia, joita on esitetty elokuvafes-
tivaaleilla ympäri maailman. Mistä tuli 
ajatus tehdä ensimmäinen pitkä elokuva 
Touko Laaksosesta?

”Englantiin mentyäni aloin tutkia 
Laaksosen töitä ja nehän ovat aivan mie-
lettömiä. Niissä näkyy seksuaalisuuden 
vapaus ja ilo. Aloin lukea Laaksosesta 
kertovia elämänkertoja ja siellä oli aivan 
uskomaton elokuvatarina valmiina. 
Suomeen palattuani tajusin, ettei häntä 
täällä tiedetä, vaikka hän on Tove Jans-
sonin ohella tunnetuin suomalainen 
kuvataiteilija”, Kuosmanen pohjustaa.
Laaksosesta kertovan elokuvan keinoin 
voidaan Kuosmasen mielestä käsitellä 
1950-luvun Suomen ilmapiiriä ja miten 
se vaikuttaa vielä nykyään.

Kuosmasesta on käsittämätöntä, että 
1950-luvulla saattoi joutua julkisella 
paikalla hyväilystä kolmeksi vuodeksi 
kuritushuoneeseen. Ajan tavan mukaan 
homoratsioissa kiinni jääneiden nimet 
julkaistiin lehdissä ja moni päätyi teke-
mään itsemurhan.

”Tämä tuntui minusta salatulta ja 
vaiennetulta palalta Suomen histori-

aa. Laaksonen on täydellinen hahmo 
elokuvassa käsiteltäväksi: hän oli päivisin 
todella menestyvä, komea mainospiirtäjä 
ja taitava pianisti. Öisin hän piirsi, maas-
sa jossa homous oli laitonta, maailman 
tunnetuimpia ja parhaimpia eroottisia 
homofantasioita.”

”Eihän Suomi vieläkään ole seksuaa-
lisesti eikä tasa-arvon suhteen sellainen 
maa, kuin se voisi olla.” 

Touko Laaksonen kävi jatkosodan 
ilmapuolustuksen riveissä, oli sotilas-
arvoltaan luutnantti ja hänet palkittiin 
Vapaudenristillä.
”Sodan aikaan sotilaiden kesken oli 
paljon lihallisia iloja. Tähtitorninmäellä 
suomalaiset miehet harrastivat seksiä 
saksalaisten ja venäläisten upseereiden 
kanssa.”

Kuosmasen mukaan on sääli, että 
Tom of Finlandia ei mainita koulujen 
taidehistorian opetuksessa.

”Seksuaalisuuden pitäisi olla olen-
nainen osa elämäämme eikä mitään 
vaiettua. Jos Tom of Finland olisi enem-
män esillä, se voisi tehdä hyvää kuvalle 
Suomesta maailmalla ja avata samalla 
meidän omia näkemyksiämme.”

Suomalainen elokuva on hiljalleen 
muuttumassa rohkeampaan suuntaan, 
josta Kuosmanen mainitsee esimerk-
kinä maailmalla menestystä niittäneen 
Kovasikajuttu-dokumentin.

”Elokuvien aiheet Suomessa rajau-
tuvat jo ennen tekovaihetta minimiin, 
koska elokuvan levittäjän näkökulmasta 
on ehkä helppoa tehdä turvallista ma-
teriaalia. Elokuvien tekeminen riippuu 
paljon julkisesta rahoituksesta. On ollut 
ilo huomata, että Suomessa on viime 
vuosina tehty omannäköisiä elokuvia ja 
omalla otteella.” 

Tom of Finland on vaiennettu pala sodanjälkeisen Suomen taidehistoriaa. Ohjaaja Vesa Kuosmanen haluaa, että parin vuo-
den päästä ilmestyvä elokuva tekisi alkuperäisestä Tomista, taiteilija Touko Laaksosesta, tunnetumman Suomessa ja samal-
la avartaisi katsojien näkemyksiä, sekä saisi jokaisen nauttimaan rohkeammin niistä asioista, joista pitää. 
– Jussi Turunen, teksti

”Öisin hän piirsi, maassa jossa 
homous oli laitonta, maailman 
tunnetuimpia ja parhaimpia 
eroottisia homofantasioita
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JÄTKÄJÄTKÄT •  STELLA

ELÄKELÄISET •  MOKOMA

JAAKKO LAITINEN & VÄÄRÄ RAHA •  LOST SOCIETY
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 ETERNAL TEARS OF SORROW •  AINO VENNA
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ANTERO LINDGREN •  DOMOVOYD •  RYTMIHÄIRIÖ
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Kaikki lipputyypit (10-85 euroa) myynnissä Tiketissä 

Tomppa! ”Opiskelin mediataidetta ja elokuvaa Englannissa ja 
jengi oli, että Tom of Finland on ihan mahtava
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”Tatuoinnit edustavat pysyvyyttä muuttuvassa maailmassa. 

Kulttuuriantropologian 
jatko-opiskelija, FM Jari 
Ruotsalainen, 41, tekee 
Itä-Suomen yliopistossa 
väitöstutkimusta tatuoi-

tujen henkilöiden sosialisaatioproses-
sista Suomessa. Vuonna 2012 kirjoit-
tamassaan Kulttuuritutkimus-lehden 
artikkelissa Kuvat sielun temppelissä 
- tatuoimisen taiteistuminen Suomessa 
Ruotsalainen toteaa tatuointien määrän 
kasvun olleen Suomessa suorastaan 
räjähdysmäistä. Ensimmäinen virallinen 
tatuointiliike perustettiin Suomeen 
vuonna 1987 ja viimeisten 20 vuoden 
aikana ala on kasvanut 50-kertaiseksi. 
Vuonna 2012 Suomessa oli jo 185 tatuoin-
tiliikettä ja vuoden 2009 nuorisobaro-
metrin mukaan 13 prosentilla 15–29-vuo-
tiaista suomalaisista on vähintään yksi 
tatuointi kehossaan. Vuonna 2006 
arvioitiin 24 prosentilla 18–50-vuotiais-
ta amerikkalaisista sekä yhteensä noin 
80 miljoonalla teollisten länsimaiden 
asukkaalla olevan tatuointi. Vuonna 2011 
kuvaa kehossaan uskottiin kantavan noin 
20–30 prosenttia Iso-Britannian aikuis-
väestöstä. Kyseessä on siis epäilemättä 
erittäin yleinen ilmiö. 

Mutta mitä mielikuvia tatuointeihin 
liitettiin ennen niiden nykyistä normali-
soitumista? 

”Ovatko ne normalisoituneet? Minus-
ta on kuitenkin tylyä sanoa tatuointeja 
olevan vain joidenkin marginaaliryhmi-
en jäsenillä. Esimerkiksi merimies voi 
hankkia tatuoinnin vasta eläkkeellä”, 
Ruotsalainen kuittaa. 

Tatuointien valtavirtaistuminen on 
tullut pitkän tien, jossa yhtenä suunta-
viittana on naisten puolen vuosisadan 
takainen vapautusliike. 

”Tatuoinnit edustavat pysyvyyttä 
muuttuvassa maailmassa. Esimerkiksi 
naisten vapautusliike Yhdysvalloissa 
1960-luvulla lisäsi tatuointien suosiota. 
Naiset halusivat korostaa itsemääräämis-
oikeutta omasta kehostaan. Pro gradu- 
tutkielmassani mainitsin esimerkkinä, 
että nainen voi ottaa itselleen tatuoinnin 
myös siksi, ettei koe olevansa naisena 
erityisen kaunis. Otettu tatuointi voi 
osaltaan edistää kauneuden kokemista 
omasta itsestään.”

Ruotsalaisen mukaan tatuointien 
viime aikaisen yleistymisen moottoreina 
ovat olleet osin MTV sekä reality-sarjat, 
kuten L.A Ink ja Miami Ink. 

”Niiden vaikutus on ollut todella 
suuri viimeisten viiden vuoden aikana. 
Asiakkaiden joukossa on yhä iäkkääm-
piä asiakkaita ja tatuointien koko on 
suurentunut. Jotkin tatuoinnit kertovat 
ehkä jonkin tarinan, mutta yhtä paljon 
kuvia valitaan puhtaasti niiden ulkonäön 
perusteella.”

Kaudet vaihtelevat ja kehoon 90-luvulla 
festareilla lätkäisty tribaali saattaa olla 
jollekin tuskastuksen aihe muodin muut-
tuessa. Voisi olettaa, että tatuointien 
suuri määrä tarkoittanee lähes vääjää-
mättä myös tatuointien poistatusten 
yleistymistä. Onko tatuointien elinkaari 
lyhentynyt yleistymisen myötä?

”Itse otin ensimmäisen tatuointini 
vuonna 1996. Omien tatuointieni tarkkaa 

lukumäärää on vaikea sanoa, sillä esi-
merkiksi toinen käsivarsistani on niiden 
peitossa. Jos nyt saisin päättää, en ottaisi 
nykyisistä tatuoinneistani ehkä yhtä-
kään. Olen kateellinen niille, joilla on 
tatuointiensa suhteen ns. ”pitkän tähtäi-
men” suunnitelma eli he tietävät, miten 
aikovat tatuoinnit kehossaan sijoittaa 
toimivaksi kokonaisuudeksi.  Poistatus-
ten määrään Suomessa en ole kokonai-
suutena henkilökohtaisesti tarkemmin 
perehtynyt, mutta haastatellessani tatu-
ointitaitelijoita kävi ilmi, että jokaisella 
heistä käy päivittäin asiakkaita, jotka 
haluavat peitetatuoinnin esimerkiksi ns. 
”kotinikkarin” tekemän huonolaatuisen 
kuvan päälle”, Ruotsalainen huomauttaa 
tatuoinnin ottamisen riskeistä.

Ruotsalaisen vuonna 2012 Työelämän 
tutkimus - Arbetslivsforskning- lehdessä 
julkaistu artikkeli Ihon kielioppia – Tatu-
oituna palvelutyössä käsitteli tatuointien 
vaikutuksia palvelualan työtehtävissä. 
Tatuoinnin on sanottu olevan pyrkimys 
saada takaisin yksilöllistä kontrollia 
yksilöä kontrolloivasta yhteiskunnasta. 
Onko Suomessa havaittavissa tällaista 
asennoitumista? ”Palvelualojen tiukka 
kontrollointi on saanut aikaan ihmette-
lyä. Oma työpaikka ei voi olla olemassa 
omien arvojen esilletuomista varten, 
mutta lisää ymmärrystä kaivataan. 
Työpaikalla tulisi saada ilmaista omia 
tuntojaan, vaikka yritykset voivatkin va-
paasti sanella omat toimintaperiaatteen-
sa. Suomi on tatuointien suhteen melko 
liberaali maa, mutta joissakin yrityksissä 
linja on tiukempi”, Ruotsalainen kertoo. 

Ruotsalaisen aineiston mukaan 
tatuoinneista saa negatiivista palautetta 
usein yritysten sisällä, ei niinkään asiak-
kaiden taholta.

”Tärkeintä on se, ettei ketään saa 
kategorisoida tatuointien vuoksi. Työyh-
teisössä on oltava samat säännöt kaikille, 
muuten on kyse laittomasta syrjinnästä,” 
Ruotsalainen painottaa. 

Tatuoitu Suomi
Tatuoinnit ovat kulkeneet pitkän tien orjien, alakulttuuri-
en, vankien ja merimiesten kuvittamisesta kaiken kansan in-
dentiteettien rakennusaineiksi. Kulttuuriantropologian jat-
ko-opiskelija Jari Ruotsalaisen mukaan tatuoinnit edustavat 
pysyvyyttä muuttuvassa maailmassa.  - Tatu Lehto, teksti & 
Joona Sipi, kuva

Tatuoinnit poistetaan 
räjäyttämällä
Eiran sairaalassa Helsingissä poistetaan 
tatuointeja noin 200–250 ihmiseltä vuo-
sittain. Tämä tarkoittaa noin 10 hoito-
kertaa viikossa eli 500 vuodessa lukuun 
ottamatta kesäkuukausia. Huomattavan 
suurten tatuointien poistaminen voi 
viedä vuosia, sillä kerralla voidaan poistaa 
vain pieni, noin mandariinin kokoinen 
alue. Onnistunut operaatio riippuu myös 
väriaineen laadusta. Laadukkailla väriai-
neilla tehdyt kuvat on helpompi poistaa 
kuin esimerkiksi Thaimaassa tehdyt 
kuvat, jotka on myös mahdollisesti tehty 
liian syvälle ihoon. Tällöin poistaminen 
voi jättää arpia. Vaikeimmat poistettavat 
väriaineet ovat sininen ja vihreä.

Yksi hoitokerta Eirassa maksaa 150 eu-
roa. Uudella R20-menetelmällä voidaan 
suorittaa neljä hoitokertaa kerralla, mikä 
ei kuitenkaan vaikuta hintaan. Lisäksi 
tatuoinnin poistaminen tuottaa kipua 
samoin kuin ottaminen, mahdollisesti 
jopa enemmän sijainnista riippuen.

”Poistamisesta jää harvoin arpea, 
mikäli se tehdään oikein. Tällöin pitää 
kuitenkin ehdottomasti käyttää Nd:YAG 
Q-switched- laseria, joka on tarkoitettu 
nimenomaan tatuointien poistoon, ” ker-
too sairaanhoitaja Chrisse Bäckström 
Eiran sairaalasta. 

”Laitteessa on erittäin voimakas 
ja kapea pulssi, joka tuottaa pienen, 
väripigmenttiä hajottavan ihonalaisen 
räjähdyksen. Seurauksena voi esiintyä 
punoitusta, mutta huolellisessa hoidos-
sa iho ei rikkoudu. Joskus pyydetään 
vain vaalentamaan entistä jälkeä, jotta 
uusi tatuointi voidaan tehdä sen päälle. 
Täydelliset poistatukset ovat kuitenkin 
tavallisimpia. Esimerkiksi festareilla 
otettu tatuointi voi kaduttaa jälkikäteen”, 
Bäckström huomauttaa.

Kainalo | PUM!

28 29Uljas 5 | 17. 5. 2013 Uljas 5 | 17. 5. 2013



Muokkaus

Ilmastonmuokkaus, 
ihmiskunnan pelastusrengas?

Sillä aikaa kun valtiot tappe-
levat päästösopimuksista ja 
kansalaisia patistetaan sääs-
tämään kaikkea mahdollista, 
joukko tutkijoita suunnit-

telee aivan erilaista pelastusrengasta 
ihmiskunnalle. Ilmastonmuokkaus on 
nykypäivän todeksi muuttunutta scifiä, 
jolla pyritään viilentämään ilmastoa 
tai ainakin hillitsemään sen lämpene-
mistä. Ideoita tähän on monenlaisia, ja 
ne voidaan jakaa kahteen kategoriaan: 
auringonvalon poisheijastamiseen ja 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 
vähentämiseen.

Auringonvalon heijastaminen osittain 
takaisin avaruuteen perustuu siihen, että 
valon pääsy maanpinnalle ja samalla sen 
lämpövaikutus estetään. Tämä onnistuu 
esimerkiksi ilmakehän rikkiyhdisteiden 
tai pilvien heijastuvuutta lisäämällä. 
Konkreettisempia keinoja maanpinnan 
heijastuskyvyn parantamiseksi ovat ava-
ruuteen sijoitettavat peilit tai maa-alu-
eiden peittäminen valkoisella muovilla. 
Ilmakehän hiilidioksidin poistamiseen 
liittyvät tekniikat puolestaan puuttuvat 
suoraan ilmastonmuutoksen alkuperäi-
seen syyhyn. Hiilidioksidia sitovat muun 
muassa laajamittainen puiden istutus 
ja keinotekoisen kivihiilen eli biohiilen 
hautaaminen maahan, jolloin biohiileen 
sidottu hiilidioksidi on varastoituna 
maan alle eikä näin haittaa ilmastoa. 
Villeimpinä ajatuksina on esitetty jopa 

keinopuita, jotka pystyisivät keräämään 
ilman hiilidioksidia oikeita puita tehok-
kaammin.

Lennokkaista ideoista huolimatta 
ilmasto-ongelmaan ei ole löydetty vielä 
täysin varteenotettavaa keinoa. Pien-
hiukkasten lisääminen ilmakehässä on 
tehokasta ja halpaa, mutta siihen sisältyy 
liian suuria riskejä. Ilmatieteen laitoksen 
tutkija Antti-Ilari Partasen mukaan 
ilmaston toimintaa ei tunneta vielä 
riittävästi, jotta vaikutukset osattaisiin 
luotettavasti ennustaa. 

”Laajamittainen auringonvalon hei-
jastaminen saattaisi esimerkiksi häiritä 
monsuunikiertoa, mikä uhkaisi miljar-
dien ihmisten ravinnonsaantia. Yläilma-
kehään laitettavat rikkihiukkaset taas 
todennäköisesti tuhoaisivat otsoniker-
rosta”, Partanen harmittelee.

Hänen mukaansa myös hiilidioksidin 
sitomiseen perustuvissa keinoissa on on-
gelmansa, vaikka monia niistä pidetään 
auringonvalon heijastamiseen perustuvia 
tekniikoita turvallisempina.

”Ne ovat nykyisellä tekniikalla liian 
kalliita ratkaistakseen tämän päivän il-
mastokriisin. Mikään tunnettu tekniikka 
ei ainakaan vielä ole sekä turvallinen, 
tehokas että taloudellisesti järkevä.” 

Myös eettiset kysymykset on huomi-
oitava. Keinot saattavat hillitä ilmaston-
muutosta tietyillä alueilla, mutta lisätä 
sitä jollain toisella alueella. Pahimmillaan 
tämä johtaisi lisääntyneeseen kuivuuteen 

ja nälänhätään. Laajamittaisten elvytys-
keinojen kehittelyllä on lisäksi varjopuo-
lensa. 

”Ilmastonmuokkauksen tutkiminen 
tai kehittäminen saattaa johtaa entistä 
suurempaan haluttomuuteen vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, ja päästövä-
hennykset ovat kuitenkin oleellisin keino 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, 
lisää Partanen.

Ilmastoa on tähän asti sormeiltu hyvin 
maltillisesti, yksittäisiä esimerkkejä 
säänmuokkauksesta ovat pilvien poista-
minen Pekingin olympialaisten aikana 
sekä sadepilvien manipulointi tulvien 
ehkäisemiseksi Indonesiassa. Partasen 
mukaan nykyään ei ole käynnissä mitään 
laajamittaista ilmastonmuokkauspro-
jektia. Hän ei myöskään usko minkään 
valtion toimivan salaa tällä alueella. 

”Ilmastonmuokkaaminen laajassa 
mittakaavassa kyllä huomattaisiin. Ny-
kyisin säätilaa seurataan kattavasti satel-
liittien ja muiden mittalaitteiden avulla. 
Jos jokin maa päättäisi viedä suuria mää-
riä pienhiukkasia yläilmakehään tai jotain 
vastaavaa, se kyllä huomattaisiin.”

Vaikka ilmastonmuokkaus tarjoaa 
monenlaisia mahdollisuuksia, lopullista 
toivoa ilmastonmuutoksen hillitsemises-
tä ei tule laskea sen varaan. 

”Parhaimmillaan ilmastonmuokkauk-
sella voitaisiin ostaa hieman aikaa, jos 
ilmastonmuutoksen seuraukset koetaan 
kestämättömiksi. Sillä ei kuitenkaan 

voida korvata tarvittavia mittavia pääs-
tövähennyksiä.” Partasen odotukset 
kohdistuvat kasvihuonekaasujen vähen-
tämiseen. 

”Ilmastonmuutos aiheuttaa varsin 
hurjia ongelmia ihmiskunnalle, jos 
päästöjä ei onnistuta leikkaamaan. 
Ilmastonmuokkauksella voi olla roolinsa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksien muut-
tamisessa joko hyvässä tai pahassa.”

” Parhaimmillaan ilmastonmuokkauksella voitaisiin ostaa hieman aikaa

Ilmastonlämpeneminen on ilmiö, johon skeptisesti suhtautuvat ovat hiljalleen katoamassa. Maapallon lämpötilan nousu ai-
heuttaa monenlaisia muutoksia ilmastoon, luontoon ja sitä kautta ihmisiin. Viime aikoina esimerkiksi arktisen alueen lumi- 
ja jääpeitteen nopea väheneminen on huolestuttanut alan asiantuntijoita. Voiko ilmastonmuutokselle tehdä enää mitään? 
Onko ihmiskunta jo pysyvästi kadotuksensa tiellä? – Anni Ylönen, teksti & Anton Laakso, kuva

UEF & Ilmastonmuokkaus

UEF julkaisi ensimmäisen suomalaisjulkaisun 

ilmastonmuokkausoikeuksista

UEF:n ja Ilmatieteen laitoksen tutkijat julkaisivat 

äskettäin ensimmäisen suomalaisjulkaisun ilmas-

tonmuokkauksen kansainvälisistä oikeuksista. 

Syksyllä julkaistaan hallitustenvälisen ilmasto-

paneelin viides arviointiraportti, joka käsittelee 

ilmastonmuokkausta aikaisempaa laajemmin. 

Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti-Ilari Partanen 

arvelee julkaisun nostavan ilmastonmuokkauk-

sen vahvemmin kansainväliseen keskusteluun. 

”Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta 

ilmastonmuokkauksen sääntelyssä on paljon 

tulkinnanvaraisuuksia, joita toivottavasti saadaan 

selvennettyä ennen kuin mikään valtio alkaa 

edes harkita ilmastonmuokkauksen käynnistä-

mistä.”
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Arviot

Kaatopaikan kuningas

Kahden Joensuusta kotoisin olevan, 
sittemmin helsinkiläistyneen kaveruk-
sen Martti Varjosen ja Teemu Tiaisen 
muodostama, vuonna 2012 perustettu 
duo The Broker yhdistelee musiikis-
saan kevyttä indierockia ja elektronisia 
soundeja. Poikien julkaisu Marathon 
on tuore ja mielenkiintoinen puheen-
vuoro suomalaisen alternative-genren 
puolesta. 

Levyn neljästä kappaleesta huokuu 
kevyt, rento meininki täynnä positiivis-
ta energiaa. Toteutus on paineetonta 
ja lopputuloksena on miellyttävä 
ambient-henkinen nojatuolimatka, 
jonka voi kuvitella johtavan suoraan 
suurkaupunkien urbaaniin sykkeeseen 
ja neonvalomereen keveiden, mutta 
rytmikkäiden väreiden levittäessä 
rentoa oloa reitin varrella. Samalla voi 
kuvitella itsensä leijailemassa pilven-

piirtäjien lomassa tutkimassa urbaania 
maisemaa. Levy sisältää annoksen 
dynaamisen nuorekasta intoa, joka 
kutsuu jokaista pitämään hauskaa ja 
seuraamaan unelmiaan. Maailma on 
avoin ja mahdollisuuksia täynnä. Levyä 
kuunnellessa tuntee aina olevansa juuri 
siinä kevyessä alkuillan mielentilassa 
täynnä odotuksen tuntua, jota seuraa 
ilta kaupungin moderneissa bile-
melskeissä. Levy sopiikin yhtä hyvin 
kuunneltavaksi yhdessä kavereiden 
kanssa ennen lähtöä perinteiselle per-
jantai-illan kapakkakierrokselle kuin 
rentoutumiseen raskaan työpäivän 
jälkeen. Marathon tarjoaa eväät hetken 
hiljentymiselle sekä itsetuntoannoksen 
välittömyydellään.

Aluksi ystävykset hoitivat julkisuus-
kuvaansa ja laajensivat kuulijakuntaan-
sa julkaisemalla pari kappaletta netin 

välityksellä. Tämä osoittautui varsin 
hedelmälliseksi ja rohkaisevaksi taktii-
kaksi, sillä se poiki kavereille soittoai-
kaa radioasemilla ympäri maailmaa, 
muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, 
Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. 
Syystäkin, sillä Marathonin musiikis-
ta kuvastuu ennen kaikkea rakkaus 
musiikkiin ja itsensä ilmaisemiseen sen 
kautta ja tekijöiden sisäinen intohimo 
on musiikissa läsnä. Tärkeintä on tehdä 
sitä, mistä nauttii. Lupaavan alun jäl-
keen ei voi muuta kuin toivoa Marato-
nin tekijöille onnea ja menestystä niin 
Suomessa kuin maailman metropolien 
uumenissa.

Kuuntele albumi osoitteessa www.
thebroker.fi 

The Broker Facebookissa: www.
facebook.com/thebrokermusic

Tatu Lehto

Kirjailija ja esseisti Tommi Melender on 
armoton lukumies. Uudessa kirjassaan 
Yhden hengen orgiat hän tekee tiliä mil-
tei elämänmittaisesta harrastuksestaan. 
Lukioikäisenä Melender kaukorakasti 
tyttöjä ja kuunteli Joy Divisionia runo-
kirja kädessä. Ujolle nuorelle miehelle 
kirjoista tuli tärkeitä esineitä, ja niiden 
kirjoittajista hän etsi jotain syvempää 
yhteyttä, jopa sielunkumppaneita.
Kirjat ovat Melenderin mukaan pelas-
taneet hänet useasti pulasta. Suosikki-
kirjojaan selaamalla hän löytää kipinän 
singota takaisin koneen ääreen. Melen-
deriä ei pelota lukea kirjoitustyön aikana, 
koska hänen mielestään kirjallisuus on 
ylipäätään vaikutuksen alaisena olemista. 
Miksi Melender sitten kirjoittaa lukemi-
sesta eikä kirjoittamisesta? Hän ei omasta 
mielestään kykene kirjoittamaan jälkim-
mäisestä aiheesta vilpittömästi. 
”Minua, kuten muitakin kirjailijoita, aja-
vat alhaiset motiivit: itsekkyys, turhamai-
suus, narsismi”, Melender toteaa. 
Kirjailijalla täytyy olla tunne takaraivos-
sa, että kaiken surkean tekstin joukosta 

nousee vielä mestariteos. Ilman liioi-
teltua kuvaa omista kyvyistä ja suuruu-
denhulluja kuvitelmia kirjailija ei kykene 
vetäytymään yksinäisyyteen ja tekemään 
työtään.
Kun Melender löysi kirjallisuuden, häntä 
ällötti kunnon ihmisten normaali maail-
ma, johon häntä oltiin työntämässä. 
”Olin varma, että se maailma on perus-
teellisesti virheellinen ja vääristynyt, 
enkä halunnut olla missään tekemisissä 
sen kanssa. Vetäydyin mieluummin 
sisäiseen avaruuteeni, siihen melskee-
seen, jota Elliotin, Haavikon ja Man-
nerin runot saivat aikaan. Jos joku olisi 
nykäissyt hihasta ja kysynyt, kapinoinko 
minä, olisin hämmentynyt tai suuttunut, 
mutta hiljaa mielessäni olisin vastannut 
myöntävästi.”
Lukeminen on Melenderille kapinallista, 
koska se on pyhää. Lukeminen on hiljais-
ta vastarintaa ja maallistunutta rukousta, 
joka sopii Melenderin luonteelle parem-
min kuin suora toiminta. 
”En janoa vallankumousta, minulle 
riittää yksinäisyys ja uhma”, hän summaa.

On aina ilo lukea sellaisen kirjoittajan 
tekstiä, joka tietää mistä puhuu ja puhuu 
siitä omalla tyylillään. Melender esimer-
kiksi pohtii esseessään Ruotsalainen 
kostofantasia, että Millenium-trilogian 
mustavalkoinen maailmankuva kumpu-
aa mitä luultavimmin Stieg Larssonin 
nuoruudesta, jolloin kirjailija joutui 
todistamaan Lisbeth-nimisen tytön 
joukkoraiskauksen, mutta ei rohjennut 
mennä väliin. 
Parhaimmillaan kylmänviileä ja tarkkaile-
va Melender on, kun hän puntaroi Philip 
Rothin ja Michel Houellebecqin kirjojen 
kautta vapaan rakkauden harhoja. Silloin 
lukijalle viimeistään valkenee, että kir-
jallisuusessee voi olla vetävää ja mielen-
kiintoista luettavaa, vaikka ei tuntisikaan 
jokaista tekstissä käsiteltävää teosta.

Tommi Melender: Yhden hengen orgiat – 
esseitä luetusta elämästä (2013). WSOY. 
172 s.
 

Jussi Turunen,

Tapaan kaatopaikalla asuvan Tom 
Waitsin kadonneen veljen. Tapaaminen 
muuttuu kahden viikon ryyppyputkeksi. 
Kiertueemme kattaa muun muassa Iisal-
men lähikuppilat, Marokon vesipiippu-
kahvilat - Saharan aavikosta, Kaustisista, 
Baltian ja Lähi-idän maista puhumat-
takaan. Koko matkan ajan minulla on 
käärmeitä ja muurahaisia housuissa. Ne 
purevat. Joka paikassa minut ryöstetään. 
Kamelit potkivat. Soittaako tuo Tuomari 
Nurmion näköinen hirvi saksofonia? 
Toiseen käteeni on kasvanut vesipiippu. 
Tahdon kotiin. En tahdo. 

Kaikkea tätä on Faarao Pirttikankaan 
uusi levy Kaatopaikan kuningas. Tämä 
Savon mestaripelimannin toinen levy on 
erikoinen sekoitus balkanilaista muikun-
tuoksuista kansanmusiikkia ja psykedee-
listä Saharan aavikkorockia Tinariwenin 
hengessä. 

Kuulostaako sekavalta? Sitä se onkin 
ja se tässä levyssä eniten kiehtoo. Tarina 

alkaa kaatopaikalta, josta se pian siirtyy 
savolais-balkanilaismaisemiin Räpylä 
Niiranen ja Maan Purema -kappaleiden 
myötä. Näiden myötä luulet saaneesi 
levyn koruttomasta äänimaailmasta 
kiinni, kunnes se heittää eteesi shamanis-
tisen Kahvilaulun tai Tohtori Jaffan, jossa 
psykedeelinen aavikkorock paiskaa kättä 
käärmeenlumoojan kanssa. Levy yllättää 
kuulijan koko ajan. Pirttikankaasta 

usein kuullut vertaukset Tom Waitsiin ja 
Tuomari Nurmioon on helppo ymmärtää 
– samanlainen nyrjähtäneisyys, hämärät 
kuppilat ja metallin kolina yhdistävät 
heitä kaikkia. Nurmion suuntaan leikitte-
levä Varjona Yössä Swing tekee selväksi, 
että artisti on häneen kohdistuvista 
viittauksista tietoinen.Nämä vertaukset 
eivät tee kuitenkaan tässä tapauksessa 
artistille kunniaa. Pirttikankaan useista 
eri kulttuureista ammentava yhdistelmä 
on niin taitava ja monipuolinen, ettei 
tämä kuulosta kuin Pirttikankaalta 
itseltään. Kuoro-osuuteen päättyvä Yks’ 
Haamu Seiso Marjaanan Ovella olisi ollut 
oiva päätöskappale, mutta Faarao haluaa 
Taivaanrantaan -kappaleellaan palauttaa 
kuulijan levyn alkupisteeseen – kaatopai-
kalle.

Sanotaan, että taide on parhaimmil-
laan kun se puhuttelee, herättää tunteita 
ja tuntemuksia. Tässä olisi levyllinen.

Arttu Seppänen

Broker 

Orgiat

Miellyttävää ja indietä

Lukeminen on hiljaista kapinaa

Faarao Pirttikangas ja Kuhmanlahden nubialaiset 

Niaqornatin kylä tekee monella tavalla 
vaikutuksen Sarah Gavronin dokumen-
tissa The Village at the end of the World 
(2012). Elokuva seuraa arkea pienessä 
ilmastonmuutoksen ja globalisaation 
ravistelemassa Niaqornatin kylässä (59 
asukasta alussa ja lopussa muutama vä-
hemmän)pohjoisessa Grönlannissa.
Ensinnäkin nykypäivän helppouksiin ja 
mukavuuksiin tottuneena on hämmentä-
vä nähdä joidenkin elävän noin kaukana 
asioista ja palveluista, joita pitää itse 
selviönä. Toisekseen kyläläisten tapa 
ottaa oma elämänsä ja tuotantovälineen-
sä haltuun helpottaakseen globalisaation 
puristusta on inspiroiva. Kolmanneksi 
maisemat leffassa ovat upeita.
Kyseessä on periferia sanan varsinaisessa 
merkityksessä, ja leffaa onkin vaikea kat-
soa peilaamatta sitä Itä-Suomeen. Vanhat 
elinkeinot, kuten kalastus siellä ja metsä 
täällä eivät ole enää aikoihin tuoneet toi-
meentuloa. Keinot sopeutua muutokseen 
(kalanjalostustehdas siellä ja esimerkiksi 
Perlos täällä) ovat nousseet ja kuolleet. 
Tarvitaan siis yhä uusia tapoja sopeutua. 
Leffassa kyläläiset perustavat osuuskun-
nan pyörittämään kalatehdasta ja siitä 
tulee menestys, joka lähtee laajenemaan 
kylän ulkopuolellekin. Samalla lisätie-

nestiä pyritään repimään matkailusta 
esittämällä autenttisia alkuperäisasuk-
kaita turisteille ja myymällä rihkamaa. 
Matkailubisneksen tragikoomisuus 
läpsäisee kasvoille.
Kylä on perinteisesti metsästys- ja ka-
lastusyhteisö ja vanhoja tapoja uhkaavat 
sekä talouden vaatimukset että ilmaston-
muutos. Jäiden väheneminen vaikeuttaa 
liikkumista ja samalla toimeentulon 
raapimista muutenkin karusta luonnosta. 

Etenkin nuorilla on kova paine lähteä 
etsimään onnea ja kumppania suuresta 
maailmasta.
Taidolla tehdyn ja vähäeleisesti, kuin 
huomaamatta koskettavan dokumentin 
yleistunnelma on positiivisuudesta ja 
kauneudesta huolimatta hiukan surumie-
linen. Vaikka osuuskunta saakin kalateh-
taan pyörimään ja laajenee useampaan 
kylään, ei ilmastonmuutos silti mihin-
kään ole kadonnut. Globaali talouskrii-

sikään ei näytä parempaan päin kulkevan. 
Ja Lars, yksi kylän harvoista teineistä 
lähtee, eikä hänen paluustaan ole tietoa.
Kyläläisistä tuntunee samalta kuin joskus 
täällä Itä-Suomessa, mutta enemmän. 
Laina-ajalla mennään, eikä ole tietoa siitä 
milloin laina peritään.
The Village at the end of the World Doc 
Loungessa Kerubin salissa 23. toukokuu-
ta.

Pasi Huttunen

Village

Niin kaukana, että meinaa kadota
Doc Lounge tuo Joensuuhun 
dokumentin, joka pohtii kau-
niin surumielisesti elämisen 
mahdollisuuksia maailman 
reunalla 
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Cyborg 2 (1993)

Kellarin 
kätköistä

On vuosi 2074. Rakas planeettamme 
Tellus on kahden sotateollisuuden 
mahdin kilpavarustelun ristitulessa. 

Kaksi teknologiayritystä, japanilaisten omis-
tama Kobayashi Electronics ja ylväiden Yh-
dysvaltojen Pinwheel Robotics, kamppailevat 
kyborgimarkkinoista. Pinwheel yrittää sabotoida 
Kobayashin toimintaa lähettämällä yrityksen 
tehtaalle itsemurhapommitukseen valjastetun 
naispuolisen kyborgin (Angelina Jolie). Kyborgi 
ei kuitenkaan sulata terminaatiopäätöstä, vaan 
lähtee pakomatkalle miehen kanssa, joka näytteli 
Kylmän Ringin Chris Kelleriä. Ruudussa vilahtaa 
myös legendaarinen Jack Palance. Ykkösosan 
Van Damme on korvattu Joliella, joka hoitaa 
roolinsa kylmän mekaanisesti (heh heh), mutta 
paljas pinta jää harmittavan vähäiseksi.

Cyborg 2:ssa on muutama niin jäätävän 
hämmentävä kohtaus, että jopa Kuopion oma 
poika Juhan af Grann kyseenalaistaisi näkemän-
sä. Jäätävyydet, ylidramaattiset huudahdukset, 
ilkeiden vihollisten stereotyypit ja surkuhupaisat 
taistelukohtaukset kuuluvat onneksi elokuvan 
kuvastoon. Puolitoistatuntinen tarjoaa helposti 
videon ostajan rahoille vastinetta. Allekirjoitta-
nut maksoi omasta kasetistaan 45 senttiä.

Kuolemattomia reploja viljellään sopivaan 
tahtiin ja yksi kovimmista tippuu elokuvan 
loppupuolella: “If you want to dine with the 
devil, you’ll need a long spoon!” Kivikasvoisim-

matkin katsojat joutuvat pidättelemään naurua 
viimeistään loppukohtauksessa, joka on juustoi-
sempi kuin Kari Vepsän levyjen kannet. Kybor-
ginjanoisille katsojille tiedoksi, että elokuvasta 
löytyy vielä kolmososa, jota tähdittää Malcolm 
McDowell.

Veikkaan, että Jolie haluaisi tämän muikean 
kalkkunan ansioluettelostaan poistoon kuin…
no, vaikka rintansa. Kellareiden kätköistä suo-
sittelen tätä elokuvaa nautittavaksi grillijuhlien 
etkoilla muuutaman laksatiivin kera.

Mikko Puhakka

Uljas 5 | 21. 5. 2010

Mikä baletti? Siegfried-prinssi bailaa syntymäpäiviään. 
Äiti ilmoittaa, että hänen on aika hommata itselleen 
martta. Siegfriediä ei hutsita. Illalla hän näkee joukon 
marttoja, joiden führerinna on Odette, joka kertoo 
hänelle taiasta: kälmi velho von Rothbart on noitunut 

martat ja he saavat ihmismuotonsa takaisin vain öisin. Taika 
raukeaa ikuisen rakkauden avulla. Siegfried lupaa martalle 
omakotitalon halvalla lainalla(???), katumaasturin, kaksi 
ulkomaanmatkaa etelään vuodessa ja Jari Sarasvuon kurssin si-
säisestä sankaruudesta, mikäli hän saa huitoa Odettea sonnin-
suoruisella hännällään…..siis lupaa pelastaa hänet. Seuraavana 
päivänä vietetään praasniekkaa, jonne saapuu velho ja hänen 
tyttärensä Odile, joka muistuttaa Odettea. Prinssi ei huomaa 
huijausta ja kosii – siis se rakkaus on saatanan SOKEAA. Ve-
dätys paljastuu ja prinssi anoo anteeksiantoa Odettelta. Tämä 
antaa, mutta kertoo, että hänen on heitettävä veivit. Odette 
hukuttautuu jorpakkoon, ja prinssi seuraa perässä.  

1) Tulilintu. X) Pähkinänsärkijä. 2) Joutsenlampi. 

Kenen elämäkerta on vapaasti suomennettuna Elämä-
ni? Sen teki haamukirjoittaja 1919-20, ja se oli valtava 
myyntimenestys. Päivystävät dosentit kuitenkin 
katsoivat sen olleen yksipuolinen puolustuspuhe kir-
joittajan elämästä, jossa sivuutettiin kaikki olennaiset 

ja ristiriitaisimmat historialliset tapahtumat. Kirjoittaja toimi 
korkeassa virassa aina kuolemaansa 1934 saakka. ”Eräs toinen 
kirjoittaja” vieraili hänen luonaan, ja hän luuli seniiliyttään 
tämän olleen keisari ja kutsui tätä ”Hänen majesteetikseen”. 
Kuolema tasoitti tämän toisen henkilön tietä absoluuttiseen 
valtaan.

1) Vilhelm II:n. X) Hindenburgin. 2) Ludendorffin. 

Mikä elokuva? Puolalainen näyttelijäseurue har-
joittelee farssia eräästä valtionjohtajasta. Teatterin 
johto kuitenkin peruuttaa esityksen ulkopoliittisen 
varovaisuuden vuoksi. Näin seurue palaa vanhan 
bravuurinsa pariin, erääseen Shakespeare-tulkin-

taan, jonka oudoksi lieveilmiöksi on tullut se, että muuan 
mies lähtee aina erään monologin aikana jörnimään seurueen 
johtajan vaimoa.
1) Kevät koittaa Hitlerille. X) Heikkous, nimesi on nainen. 
2) Ollako vai eikö olla

 Minkä käytännön jäynän tekivät teekkarit Matti 
Kaje ja Martti Tuomola huhtikuussa 1961 Tukhol-
massa vuorokautta ennen erästä tapahtumaa, joka 
herätti valtavan mediahuomion? Alkuun jäynä häm-
mensi ruotsalaisia arkeologeja, ja se päätyi nopeasti 

sikäläisen lehdistön uutisaiheeksi. Sen suunnittelijat pitivät 
lopulta oman lehdistökonferenssinsa, jossa selittivät tapahtu-
mien kulun.  Veivät Vasa-laivan kannelle 1) Paavo Nurmen 
patsaan. X) Mannerheimin patsaan. 2) Kekkosen patsaan. 

Ketä kosi Filip I? Nainen ilmoitti olevansa kerettiläi-
nen ja kertoi Filipille, että tämän olisi syytä solmia 
läheinen suhde yläraajojensa kanssa. Ferdinand I 
tarjosi poikiaan, mutta nainen ilmoitti, ettei sallisi 
heidän harjoittaa uskontoaan. Myös Ruotsin Eerik 

XIV vonkasi. Kaarle IX, jonka parittajana toimi oma äiti, oli 
14-vuotias. Anjoun herttua Henrik oli puolestaan 19-vuotias, ja 
hänkin sai tylyn kohtelun uskonnollisista syistä, luultavammin 
poikapersustelun takia. Alenconin herttua Hercule-Francis ei 
miellyttänyt naista, koska isorokko oli tämän turmellut tämän 
ihon. Luultavasti samalla apajalla pörräsi myös Venäjän Iivana 
Julmakin. Häneen vedottiin virallisesti avioitumisen puolesta. 
Vastaus oli aina: ”Olen jo sitoutunut aviomieheen, ja tuo avio-
mies on ________ kuningaskunta.”1) Katariina de’ Medicia.  
X) Maria Teresiaa. 2) Elisabet I:tä. 
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BiLeet kUOpiOssa!
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www.kuninkuusravit.fi
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