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Itä-Suomen ylioppilaslehti

Kuinka
voit?

Joensuussa hätämajoituksen tarve vähentynyt, mutta Kuopiossa jonot kasvavat » 4-5
ISYY:n edarivaalit näyttävät tänä syksynä, jatkuuko kallistuminen vasemmalle » 10-11

Alku
sIvuaIneopIntoIna kuopIossa
Ilta- ja vIIkonloppuopetuksena

• Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)
• Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op,
aineopinnot 35 op, myös syventäviä opintoja (UEF)
• Kirjallisuuden perusopinnot 30 op (JY)
• Kirjoittamisen perusopinnot 30 op ja aineopinnot 40/50 op (JY)
• Opetushallinnon perusopinnot 25 op (UEF)
• Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot 25 op (UEF)
• Siviilioikeuden perusopinnot 25 op (UEF)
• Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)
tulossa tammikuussa 2014
• Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op (JY)

tIedosta mahdollIsuutesI!
Tutustu, miten sinä voit edistää opintojasi
Snellman-kesäyliopiston tarjontaa hyödyntäen!
Ilmoittautumiset opintoihin käynnissä nyt!

www.snellmankesayliopisto.fi
p. 044 746 2840 • asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Yöpakkasia odotellessa.

Pääkirjoitus | Uljas linja

Sisällys |Tässä.

10-11 12-13 14-15

Leikki lisää tuottavuutta työpaikalla,

sillä se tarkoittaa vapautta tehdä. Nyt
olisi jo korkea aika muidenkin kuin
Tony Mannisen tajuta se.

Kaupunkiviljely on globaali trendi, joka

on valloillaan myös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Itse tekemällä
saa parempaa.

opiskelijoiden omalle festarille Joensuun Ilosaareen. Bussikyyditykset yhdistävät isyyläiset
samaan saareen bilettämään.

Itä-Suomen ylioppilaslehti
Päätoimittaja

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

OVV KUOPIO ▶ Savonkatu 18, 70110 Kuopio, 017 363 5566, 044 363 5561
OVV JOENSUU ▶ Kirkkokatu 25 a, 80100 Joensuu, 050-531 0758, 044-538 0759
joensuu@ovv.com | kuopio@ovv.com | www.ovv.com | www.vuokrakas.com

Peliala on tehnyt nousuaan jo tovin Pohjois-Kar-

jalassa ja nyt sen vanavedessä esiin pyristelee myös
pelimusiikki. Peli ei olisi mitään ilman musiikkia,
mutta tekijät ovat olleet varjossa. Tilanteeseen
halutaan muutos.

Humoro nigra | Uljas ikuisti hetken kun isyyläinen kuuli hallituksen
rakennepoliittisen ohjelman vähentävän opintotukimuotoista lannistamista ja antavan hänelle mahdollisuuden nopeaan valmistumiseen. Kuvaus hetkellä avautui myös kolmas silmä.

Jarkko Kumpulainen
044 576 8420
paatoimittaja@uljas.net

Katso vapaana olevat
vuokra-asunnot osoitteesta:

seminaarissa Joensuussa toukokuun lopussa. Pelolla halllitaan ja
tehdään bisnestä, mitä alistettu voi
tehdä?

Lehtiä Ilosaaressa tuo tiukan kaartin esiintyjiä

Suomalainen on julkiseksi väitetyssä tilassaan kovin kahlittu
ja tiedekin tunnustaa näiden kahleiden särkemisen lisäävän
onnea.

uusi k

Pelon taloustiedettä pohditaan

24-25 22-23
26-27
Anti-festivaali ottaa Kuopiossa kaupunkitilan haltuun.
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” Kuka tahansa voi tehdä tanssin kadulla

Sinun kaupunkisi

Y

liopisto herättää. Se tekee kaupungista elävän, sykkivän ja aina
uudistuvan. Uudet opiskelijat
tuovat tullessaan uutta energiaa
ja intoa. Hyvä kaupunki pitää tuon innon ja
energian yllä. Hyvässä kaupungissa energia löytää väyliä toteutua koko kaupungin
hengen parhaaksi.
Itä-Suomen kampuksista Kuopiolla ja
Joensuulla on eroja. Yleensä suomalaisesta yliopistokaupungista huomaa nopeasti
onko kaupungissa myös humanisteja
teknisten alojen rinnalla. Kuopiossa ei
ole, Joensuussa on. Kaupungit ovat hyvin
erilaisia.
Yliopiston vaikutusta kaupunkiin ei
ole aina ja kaikkialla nähty. Traaginen
esimerkki on Kemi, jonne oltiin aikanaan
sijoittamassa valtion puolesta Lapin
yliopistoa. Kaupungin valtuusto kuitenkin
tiesi: ”Me mitään tiedehömpötyksiä tarvita, me keskitymme teollisuuteen!” Lapin
kahdella kaupungilla on nykyisin eroa.
Kohteli kaupunki opiskelijoita miten
tahansa, niin kaupunki on silti sinun omasi. Sinänsä on vaikea näyttää toteen yhden
mielen vaikutusta kaupungin henkiseen
ilmastoon, mutta vähän kuin jokainen yö
on jokaisen unensa summa, on kaupunki
kaikkien asenteidensa ja mielentilojensa
yhtälö. Kaupunkilehdet ja kuntapäättäjät luovat tietysti omaa kuvaansa muita
vahvemmin, mutta silti aito kaupunkikulttuuri syntyy alhaalta ylös. On paljon
esimerkkejä siitä kuinka kaupungit käyvät
läpi useanlaisia aikoja, kuin mikä tahansa
yhteisö. On energisiä ja passiivisia jaksoja.
Muutos kaupungin viihtyisyydessä saattaa
saada alkunsa muutaman henkilön aktivoitumisesta. Kaikki eivä voi miellyttää
kaikkia, muttei pidäkään. Hyvän kaupungin henki on monipuolinen, mutta kaiken
turmeleva henkinen keskiluokkaisuus
vaanii jokaista kaupunkia vuorollaan.
Anti-festivaali valtaa taas syyskuun lopulla kahdennentoista kerran Kuopion julkisen tilan. Yksi festivaalin alkuperäisistä
olemassaolon syistä on yksinkertaisesti se,
että olisi hauskempaa. Arjelle ja rutiineille
on jokaisella tarpeensa, mutta on myös
puoli joka turtuu arjen itseään toistavuuteen. Jokapäiväiset samat reitit lopulta väsyttävät ja vievät ilon. Kokonaisvaltaisen
elämisen kannalta on kokeiltava, yritettävä
ilman menestymispaineita, tanssittava,
järjestettävä, juostava, naurettava ja keskusteltava, luotava kulttuuria, oli se sitten
urheilu- tai kulttuuri-kulttuuria. Tärkeintä
on että on energiaa ja se realisoituu omaksi
ja muiden iloksi. Uusi opiskelija, tässä on
ny uusi kaupunkisi, se on leikkikenttä,
tilallinen ihmiskokeesi, käy käsiksi.
Jarkko Kumpulainen

” Henkinen
keskiluokkaisuus vaanii.

Kansikuva

Pasi Huttunen
sxc.hu, kuva
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Gallup

Avoimesta mielestä
eteenpäin.

” Opintotuen kiristämisellä ei pidä ohittaa vaikeammin
ratkaistavia kysymyksiä .

”

Kuopakselle tulee koko ajan yksittäisiä peruutuksia asunnoista, joten aina kannattaa tehdä hakemus.

Kampuksien kuiskeet | liian vähän ja liian kalliita

Kuopio
Alex Aregbesola
Terveystieteet, 3. vsk
Have an open mind to make new friends,
that will help you settle down. You
should be free to ask questions, especially from the academic coordinator of the
department.

Jan Tossavainen
Farmasia, 2. vsk
Kannattaa käydä harrastuksissa opiskelun ohella, esimerkiksi yliopisto järjestää
hyvin erilaista liikuntaa.

Joensuu
Matias Eskelinen
Metsätieteet, n. vsk.
Parin vuoden päästä tuo innostus on jo
poissa.

Jonna Karasmaa
Psykologia, 4. vsk.
Ota aikaa itsellesi. Oli sitten Joensuusta
tai muualta tullut, niin kaiken ei tarvi heti
olla helppoa ja tuntua tutulta.

Savonlinna
Inka-Mari Helvilä
Kasvatustiede , 3. vsk.
Ole aktiivinen kaikin tavoin. Lähde rohkeasti mukaan kaikenlaiseen uuteen.

Millamaari Kinnunen
Käsityötiede, 6. vsk.
Lähde mukaan paikallisiin hulluihin
piireihin.
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Enemmän tukea, vähemmän aikaa
Hallitus aikoo lyhentää opintotukeen oikeuttavaa
aikaa, mutta lupaa, että samalla opintorahan tasoa
voidaan nostaa. Käytännössä opintorahan korotus
olisi noin 30 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen
maisterintutkinnon suorittamisen tavoiteaika on
nyt viisi vuotta. Opintotukea saisi näin ollen viisi
vuotta ja viisi kuukautta. Opintotuen sitomisesta
indeksiin hallitus aikoo pitää kiinni, kuten aiemmin on sovittu.
”Opintorahan nousu mitoitetaan opintotukiajan lyhennyksen pysyvän kustannusvaikutuksen
mukaan. […] Tukeen oikeuttavaa aikaa lyhennetään siten, että kesto määräytyy kyseisen tutkinnon […]laajuuden perusteella siten, että tukeen oikeuttava aika on enintään yhdeksän tukikuukautta
[…] lukuvuotta kohti lisättynä viidellä tukikuukaudella. Täydet lukuvuodet ylittävältä puolelta
lukuvuodelta tukeen oikeuttava aika on kuitenkin
viisi tukikuukautta”, hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa linjataan.
Isyyn hallituksen sosiaalipoliittisista asioista
vastaava Toivo Haimi pitää rakennepoliittisen
ohjelman opintotukipäätöksiä käsittämättöminä.
”Hallitus lupasi keväällä, että opintotukeen ei
koskettaisi, mutta nyt siihen koskettiin. Ja vieläpä
sellaisella tavalla, että sillä ei saada säästöjä. Sillä
vain kuritetaan opiskelijaa.”
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien
liitto (SYL) ovat myös ihmeissään opintotuen
pompottelusta. Järjestöissä ei uskota nyt tehtävi-

en kiristysten vauhdittavan valmistumista.
”Opintotuen kiristämisellä ei pidä ohittaa vaikeammin ratkaistavia kysymyksiä kuten joustavia
opetus- ja opiskelumenetelmiä, joihin puuttumalla voitaisiin aidosti vaikuttaa sujuvampaan opiskeluun. Opintotuki on opiskelijan sosiaaliturva, ei
heittopussi työurakeskusteluissa”, puheenjohtajat
Marina Lampinen (SYL) ja Mikko Valtonen
(SAMOK) sauhuavat.
Tukikuukausien vähentämisen pelätään
lisäävän opintojen keskeyttämisiä ja heikentävän
koulutuksellista tasa-arvoa. Järjestöt pitävät nyt
valittua mallia sosiaalisesti epäoikeudenmukaisena ja vaatii, että opintotukiaikoihin kohdistuvien
leikkausten tuomat määrärahat todella siirretään
täysimääräisinä opintorahan tasoon.
”Korkeakoulujen velvoittaminen ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseen on sen sijaan
järkevä päätös, joka voi aidosti nopeuttaa valmistumista. Tarjottavien opintomahdollisuuksien on
kuitenkin oltava tutkintoon kuuluvia opintoja eikä
ainoastaan satunnaisia kursseja sieltä sun täältä”,
Lampinen sanoo.
Viimeksi opintotukea rukattiiin perusteellisesti vuonna 2011. Näiden muutosten vaikutuksista
ei vielä ole kunnollista tietoa. Silti myös viime
keväänä sovittiin muokkauksista opintotukeen.
Sen jälkeen kun opintotukilaki säädettiin vuonna
1992, on lakia muutettu keskimäärin 2,5 kertaa
vuodessa.

Hätämajoituksen tarve on
vähentynyt Joensuussa

Pasi Huttunen

Dekaani ja varadekaani sivuun
Käynnissä olevissa dekaanivalinnoissa näyttää
luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa kuohuvan. Sekä nykyinen dekaani Timo
Jääskeläinen että varadekaani Maija-Riitta
Hirvonen sivuutetaan rehtorin esityksessä
hallitukselle. Molemmat hakivat paikkaa. Rehtori
esittää valittavaksi professori Jukka Jurvelinia.
Uudet dekaanit nimetään yliopiston hallituksen
kokouksessa 4. syyskuuta.
”Esitykseni on perustunut hakijavertailuun,
jossa useammalla kärkihakijalla on varsin laaja ja
monipuolinen yliopistohallinnon kokemus sekä
vahvat tieteelliset ansiot. Jukka Jurvelin on toiminut muun muassa Kuopion yliopiston vararehtorina yliopistojen yhdistymisvaiheessa. Arvioni
mukaan hänellä on hakijoista parhaat edellytykset
johtaa Lumet-tiedekuntaa seuraavina neljänä
haastavana vuotena”, yliopiston rehtori Perttu
Vartiainen toteaa.
”Minulla ei ole henkilökohtaista luottamuspulaa nykyistä dekaania ja varadekaania kohtaan.
Toki olen tietoinen, että dekaani Jääskeläisen
johtamistapa on herättänyt tiedekunnan sisällä
ristiriitaisia tuntoja”, hän jatkaa.
Rehtori myös korostaa, että rehtoreilla ja
dekaani Jääskeläisellä on yhtenevät käsitykset tiedekunnan kehittämisuunnasta. Esityksen mukaan
uudet dekaanit ovat Jurvelinin lisäksi professori
Hilkka Soininen terveystieteiden tiedekunnan,
Harri Siiskonen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaaniksi ja Markku
Filppula filosofisen tiedekunnan dekaaniksi.

”Valintaan ei liity mitään strategisen tarkistuksen paikkaa.”
Lumet-tiedekunnan dekaanivaihtoksen lisäksi
Jukka Mönkkönen siirtyi akateemisen rehtorin
tehtäviin terveystieteiden tiedekunnan dekaanin
paikalta. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnan dekaani Juha Kinnunen lähti yliopistosta muihin tehtäviin. Vanhoista dekaaneista
asemassaan pysyy ainoastaan Filppula.
Soininen valittiin jo aiemmin terveystieteiden
tiedekuntaan Mönkkösen seuraajaksi ja Siiskonen
on varadekaanin asemassa hoitanut yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin tehtäviä Kinnusen lähdettyä. Ainut todella
uusi kasvo dekaanikuntaan on siis Jurvelin.
Filppula ja Soininen olivat tiedekuntiinsa ainoat dekaaniehdokkaat, mutta muissa tiedekunnissa
halukkaita oli runsaasti. Luonnontieteiden ja
metsätieteiden tiedekunnan dekaanin paikasta
kamppailivat Jurvelinin lisäksi Jääskeläinen, Hirvonen, Jorma Jokiniemi, Pasi Karjalainen, Kari
Lehtinen ja Tapani Pakkanen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaaniudesta kilvoittelivat Siiskosen
lisäksi Alfred Colpaert, Jukka Korpela, Kalle
Määttä sekä Mervi Niskanen.
Nykyisten dekaanien toimikausi päättyy
vuoden 2013 loppuun. Yliopiston hallituksen
päätökset dekaanivalinnoista eivät olleet tiedossa
lehden mennessä painoon.
Pasi Huttunen

Asuntokoordinaattori Marja Vento hoitaa opiskelijoiden hätämajoitusta Joensuussa syyskuun loppuun asti. Joensuun Ellillä on hätämajoitusta varten muutamia soluasuntoja Tikka-

rinteellä. PKO:n omistamaan Riverside Residenceen, entisen Atriumin tiloihin, majoittuu Joensuussa lukukauden ajaksi noin 60 kansainvälistä opiskelijaa.

Joensuun jokasyksyinen opiskelija-asuntopula näyttää yllättäviä elpymisen merkkejä. Tällä
hetkellä hätämajoituspyyntöjä on vain neljännes viimevuotisesta. Kuopiossa hätämajoituspyyntöjä ei puolestaan ole tänäkään vuonna nimeksi, mutta opiskelija-asuntojonot ovat puolestaan ryöpsähtäneet vuoden takaisesta. Savonlinnassa asuntotilanne on edellisvuosien tapaan hyvä. – Jussi Turunen, teksti & kuva

J

oensuun tiukka asuntotilanne
näyttää ottaneen harppauksen
parempaan. Tällä hetkellä hätämajoitusta on vailla vain noin 50 opiskelijaa. Viime vuonna vastaavaan aikaan
hätämajoitettavia oli reilut kaksisataa.
Runsaudenpulaa ei kuitenkaan ole, sillä
opiskelija-asuntoja välittävä Joensuun
Elli on vuokrannut kaikki soluasuntonsa
jo ennen lukukauden alkua. Asuntojonossa on noin sata opiskelijaa.
Toisin kuin viime vuonna myös Kuopiossa opiskelija-asuntoyhtiö Kuopaksella
ei ole tarjota tällä hetkellä asuntoja
halukkaille. Jonossa olijoita on nyt noin
kaksisataa, kun viime vuonna asuntoja
oli kaikille halukkaille. Savonlinnassa
opiskelijoiden asuntotilanne on edellis-

vuosien tavoin hyvä.
Opiskelija-asuntoyhtiöt eivät kuitenkaan
vaivu epätoivoon, sillä tilanne saattaa
muuttua nopeasti.
”Tilanne elää jatkuvasti ja asuntojonoa puretaan syksyn mittaan”, kertoo
Joensuun Ellin asuntotoimistonhoitaja
Minna Häyrynen.
Häyrysen mukaan Ellin asuntojonot pienenevät kuunvaihteessa, kun moni hakija
saa silloin asunnon muualta.
Kuopaksen asukaspalvelun esimies Mervi Taira myöntää, että Kuopion opiskelija-asuntotilanne on tällä hetkellä tiukka.
”Elämme tällä hetkellä aallonharjalla,
mutta kukaan ei ole vielä ilmoittanut,
että olen asunnoton. Kuopakselle
tulee koko ajan yksittäisiä peruutuksia

asunnoista, joten aina kannattaa tehdä
hakemus”, Taira vinkkaa.
Kuopiossa yksiöihin on alueesta riippuen
noin vuoden jonot ja Kuopas muistuttaa
sivuillaan, että opiskelijan kannattaa aina
yrittää hakea soluasuntoa vaikka yksiö
olisikin kiikarissa.
”Meille ei ole vielä tullut tietoon hätämajoituksen tarvitsijoita. Uskomme, että
kaikille löytyy katto pään päälle, jos ottaa
mitä tarjotaan”, Taira toteaa.
Kuopiossa ja Joensuussa moni hakee
asuntovaihtoa kaupungin sisällä esimerkiksi solusta yksiöön. Tämän takia asuntojonossa oleminen ei vielä tarkoita, että
hakija olisi kokonaan vailla kämppää.
Uutta Joensuun tilanteessa on myös
hätämajoituksen järjestäjä. Viime vuodet

järjestäminen on jäänyt ylioppilaskunnan
järjestettäväksi. Tänä vuonna asiaa hoitaa
kuitenkin kootusti oma Itä-Suomen
yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Joensuun kaupungin yhdessä
palkkaama asuntokoordinaattori Marja
Venno. Mikäli Joensuusta asuntoa ei ole
opintojen alkaessa löytynyt, kannattaa
Ventoon ottaa yhteyttä. Hän auttaa tilapäismajoituksen järjestämisessä.
Kuopiossa hätämajoituksen tarvitsija voi
olla yhteydessä Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeri
Mikko Aaltoseen.
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Uutinen #

Vinkkisi uudelle opiskelijalle?
Tekijät: Anni Ylönen, Joona Sipi & Raisa Savolainen
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Kampus

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

”Suosituimmaksi hakukohteeksi nousi lähes 1300 hakijaa houkutellut Joensuun luokanopettajakoulutus.

Vapaa-aika sai uudet kasvot
Opintovapaan sijaiseksi tullut
uusi vapaa-ajansihteeri Juho Mutanen haluaa herätellä eloon hiljaiseloa viettäneitä kerhoja. Syksyn iso rypistys on Karjalainen
kolmiottelu lokakuussa. – Pasi
Huttunen, teksti & kuva

Uutinen #
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70
70
50
50
132
30
40
68
40
40
130
55
40
20
20
40
55
25
30
40
30
32
30
60
32
50
40
40
40
40
35
45
20
45
30
15
25
25
40
20
20
25
10
26
20
8
5
8
6
4
6

1290
1243
1140
1072
1013
962
901
817
744
637
635
619
551
517
463
448
415
383
371
356
351
340
334
328
309
305
286
276
263
237
215
210
206
192
177
171
171
152
134
131
116
112
99
83
78
77
39
36
24
23
19

1027
1046
737
763
787
462
385
691
610
462
412
323
274

70
70
50
50
134
38
40
68
40
60
130
55
41
ei koe 40
359
20
214
40
304 55
238 35
222
40
235
41
113
30
132
32
176
30
182
105
242
32
174
50
42
222
80
93
152
72
63
43
103
45
40
155
156
20
98
47
86
31
46
17
27
118
54
28
20
97
113
20
60
31
55
35
53
11
29
45
23
20
27
27
15
11
16
8
5
5
8
3
1
1

21
16
6
4
8
1
39
48
2
7
11
16
21
18
18
14
17
23
32
36
2
22
11
11
14
1
5
22
17
2
1
-

91
86
56
54
134
46
41
107
88
62
137
66
41
56
41
58
55
35
58
41
44
49
53
105
64
86
222
95
72
65
45
155
31
58
45
18
118
33
97
42
48
35
13
45
20
27
11
5
3
1

70
70
50
50
134
30
40
68
40
40
130
55
41
19
17
40
55
29
30
41
30
32
30
76
32
50
70
40
46
38
35
39
20
45
30
15
34
25
30
20
19
25
10
21
7
18
8
8
1
3
1

6,82 %
6,69 %
6,78 %
6,55 %
16,77 %
6,49 %
10,39 %
9,84 %
6,56 %
8,66 %
31,55 %
17,03 %
14,60 %

5,57 %
18,69 %
18,09 %
10,50 %
13,51 %
17,02 %
26,55 %
24,24 %
17,05 %
32,97 %
13,22 %
28,74 %
95,24 %
50,00 %
26,32 %
63,49 %
33,98 %
112,50 %
12,82 %
45,92 %
34,88 %
32,61 %
92,59 %
46,30 %
200,00 %
17,70 %
33,33 %
45,45 %
18,87 %
89,66 %
86,96 %
29,63 %
33,33 %
50,00 %
120,00 %
50,00 %
600,00 %
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Salibandy ja dj-hommat täyttävät uuden vapaa-

ajansihteerin, Juho Mutasen vapaa-ajan. Töissä
hän järjestelee muille kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia.

tiedotussihteerin kanssa.”, Mutanen kuvailee
tulevaa työsarkaansa.
”Rajalliset liikuntatilat ja vuorojen yhteensovittaminen on jokavuotinen haaste. Haluaisin myös aktivoida kerhotoimintaa, koska
monet kerhot ovat viettäneet viime aikoina
hiljaiseloa. Uutena tapahtumakokonaisuutena
tuotamme yhdessä POKA:n kanssa Opiskelijoiden SM-kisat 26.10. Kontiolahdella, jossa
kisataan karjalaisessa kolmiottelussa (hiihto,
maastopyöräily ja maastojuoksu) kilpa- ja
rentosarjoissa. Lisätietoa tapahtumasta löytyy
osoitteesta www.karjalainenkolmiottelu.com”,
hän kuvailee.
”Erityisesti liikuntaan, vapaa-ajan palveluihin sekä järjestöihin liittyvät kysymykset ja kehittämisideat otan mielelläni vastaan. Toivoisin
myös yhteydenottoja kerhoihin liittyen.”

KUOPIO Elokuun ollessa vielä aluillaan ja kampuksen tyhjillään hammaslääketieteellisen opiskelija Andy Abdelhamid (vas.), joku vuosi sitten UEF:sta
valmistunut teologian maisteri Henry Grönholm sekä ravitsemustietieteen
opiskelija Oskari Vilpponen telakoituivat tasaperäisellä kolmimetrisellään
Savilahden rantaan. Lisää lasikuitua laitaan ja matka jatkuu. Lämpöpuhallin sai
sähköt Studentian vakseilta. Edellisenä päivänä hankitut onkivavat odottavat
veneessä.

Öinen Joensuu

Yliopiston opiskelijaedustuspaikat
haettavana
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee
opiskelijaedustajia yliopiston hallintoon.
Edustajia haetaan yliopiston uuteen hallitukseen, kollegioon sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin, jotka aloittavat toimikautensa
vuoden 2014 alussa. Toimikausi kestää neljä
vuotta, joista opiskelijajäsenten toimikausi
kestää kaksi vuotta.
Opiskelijajäseneksi voi hakea Itä-Suomen
yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelija
joka ei ole yliopistoon yli 50 prosentin palvelus-

suhteessa. Edustajisto valitsee opiskelijaedustajat kokouksessaan lokakuussa.
Yliopiston professorit ja muu henkilöstö
valitsevat omat edustajansa toimielimiin
vaaleilla.
Hakuilmoitukset ja ohjeet ovat nähtävissä
kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan kotisivuilla www.isyy.fi. Hakemuksia voi jättää
sähköisenä osoitteeseen www.halloped.fi tai
paperisena ylioppilaskunnan toimistoihin.

JOENSUU Joen yö, eli taiteiden yö joensuulaisittain, sai kaupungin keskustan
kuhisemaan lukuisten kulttuuritapahtumien merkeissä. Päivällä pelattiin
taidemuseon pihassa reipashenkisesti norsupalloa ja illalla päihdyttiin kurkkulaulantaa kuunnellen torille pystytetyssä tapahtumateltassa.

Kuka kesti tuutorilaulun?

Mikko Aaltonen

Pasi Huttunen, teksti & kuva

2

mustieteitä Kuopioon. Psykologian ovet avautuivat noin
neljälle ja puolelle prosentille
ja ravitsemustieteiden hieman
vajaalle viidelle prosentille
hakijoista.
Ravitsemustieteet oli myös
eniten suosiotaan kasvattanut
koulutusohjelma, sillä sen hakijamäärä kasvoi viime vuoteen
verrattuna yli kaksi ja puolikertaiseksi. Yhtä opiskelupaikkaa
tavoitteli huimat 32 hakijaa
edellisvuoden kolmentoista
sijaan.
”Kuopio on ainoa paikka
Suomessa, jossa voi opiskella
ravitsemusterapeutiksi. Toinen
syy on se, ettei pääsykoe ole
enää päällekäin lääkiksen
pääsykokeen kanssa”, analysoi
ravitsemustieteen professori
Jussi Pihlajamäki.
Helpointa oli päästä opiskelemaan luonnontieteellisiä
aineita. Esimerkiksi sovellettua
fysiikkaa haki opiskelemaan
hieman vajaat 300 henkilöä,
joista valintakokeisiin saapui
ainoastaan 42 henkilöä. Opiskelupaikkaa tarjottiin kuitenkin runsaalle 200 henkilölle,
joista 70 otti paikan vastaan.
Kemian aineenopettajan ja
luokanopettajan koulutukseen
haki puolestaan 19 henkilöä,
joista ainoastaan yksi saapui
valintakokeesen. Kyseinen henkilö oli myös ainoa koulutusohjelmaan hyväksytty.
Luvut käyvät ilmi ItäSuomen yliopiston elokuun
lopulla julkaisemista virallisista opiskelijavalintatilastoista.
Eri medioissa aiemmin kesällä
esitetyt laskelmat ovat perustuneet alustaviin tietoihin, eikä
niissä ole huomioitu esimerkiksi varasijoilta valittuja opiskelijoita.

Luokanopettajakoulutus, JNS
Luokanopettajakoulutus, SLN
Kauppatieteet, KPO
Kauppatieteet, JNS
Lääketieteen koulutusohjelma, KPO
Ravitsemustiede, KPO
Psykologia, JNS
Lastentarhanopettajakoulutus, SLN
Erityisopettajien koulutus, JNS
Biologia, JNS
Farmaseutin koulutusohjelma, KPO
Sosiaalityö, KPO
Oikeustieteellinen ala, JNS
Julkisoikeus, JNS
Opinto-ohjaajan koulutus, JNS
Sosiaalitieteet, KPO
Proviisorin koulutusohjelma, KPO
Englannin kieli ja kääntäminen, JNS
Englannin kieli ja kulttuuri, JNS
Hammaslääketieteen ko., KPO
Yhteiskuntatieteet, JNS
Kasv.tieteen ja aik.kasv. koul. JNS
Historia, JNS
Tietojenkäsittelytiede, KPO
Kotitalousopettajakoulutus, SLN
Maantiede ja ympäristöpolitiikka, JNS
Sovellettu fysiikka, KPO
Ympäristötiede, KPO
Tietojenkäsittelytiede, JNS
Terveyden biotieteiden ko., KPO
Metsätiede, JNS
Matematiikka ja mat. ain. op. koul., JNS
Käsityönopettajakoulutus, SLN
Länt. teologia, kulttuuriala, JNS
Suomen kieli ja kirjallisuus, JNS
Terveystaloustiede, KPO
Kemia ja kemian ain.op. koulutus, JNS
Kulttuurintutkimuksen ko., JNS
Fysiikka ja fysiikan ain. op. koul., JNS
Luokanopet. ja matem. aineiden opet., JNS
Ruotsin kieli, JNS
Venäjän kieli, JNS
Läntinen teologia, opetusala, JNS
Saksan kieli, JNS
Kemistitutkija, JNS
Matem. aineenopet. ja luokanop. ko., JNS
Yleinen kielitiede, JNS
Ort. teologia., kirkon ja kulttuurin sv., JNS
Fysiikan aineenop. ja luokanop. koul., JNS
Ort. teologia, opetusalan sv., JNS
Kemian aineenop. ja luokanop. koul.,JNS
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ISYY:n Joensuun kampuksen vapaa-aikasektoria luotsaa nyt Juho Mutanen vapaaajansihteeri Kari-Pekka Mustosen lähdettyä
opintovapaalle. Mutanen on 28-vuotias
yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineenaan
yhteiskuntapolitiikka ja sivuaineina mediakulttuuri ja viestintä, ympäristöpolitiikka ja
kansantaloustiede.
”Opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen
olen työskennellyt muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa kahdessa eri projektissa
sekä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Harrastuksiini kuuluvat salibandyn pelailu KLC
Polvijärven joukkueessa (3. div) sekä radio- ja
dj-työskentely”, hän kertoo
”Vapaa-ajan sihteerin työnkuvaan kuuluu
vastuu liikunnasta ja järjestötoiminnasta Joensuun ja Savonlinnan kampuksilla. Organisoin
yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden
liikuntapalveluita ja -tapahtumia sekä toimin
ylioppilaskunnan kerhojen ja järjestöjen yhdyshenkilönä. Lisäksi tehtäviin kuuluu ylioppilaskunnan viestintä- ja tiedotustoimintaa yhdessä

Telakka Savilahdella

Joona Sipi, teksti & kuva

Itä-Suomen yliopiston halutuimmista opiskelupaikoista
käytiin keväällä kovaa kamppailua. Suosituimmaksi hakukohteeksi nousi lähes 1300 hakijaa
houkutellut Joensuun luokanopettajakoulutus. Savonlinnan
vastaavasta koulutuksesta paikkaa tavoitteli lähes yhtä moni
hakija. Pääsykokeisiin osallistui
kummallakin kampuksella noin
tuhat luokanopettajan ammatista haaveilevaa.
Tuhannen hakijan rajan
ylittivät myös lääketieteen
koulutusohjelma Kuopiossa
sekä kauppatieteiden koulutusohjelmat Kuopiossa ja
Joensuussa. Lääkiksen pääsykokeesiin saapui lähes 800 ja
kauppatieteiden kokeisiin noin
750 osallistujaa kummallekin
kampukselle.
Kauppatieteiden opiskelupaikan nappaaminen oli
tilastojen valossa kaikista haasteellisinta. Joensuusta paikan
sai noin seitsemän prosenttia
ja Kuopiosta vajaa kahdeksan
prosenttia valintakokeisiin
osallistuneista. Karsinta oli
koko Itä-Suomen yliopiston
tiukinta.
Hakijoiden kokonaismäärään suhteutettuna vaikeinta
oli päästä opiskelemaan psykologiaa Joensuuhun ja ravitse-

Itä-Suomen yliopistoon hakeneet, hyväksytyt ja
opiskelupaikan vastaanottaneet 2013

Kuvaraportteja
turuilta pikkunälkään

Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

Luokanopettajakoulutus suosituin,
kauppatieteisiin vaikeinta päästä
Pääsykokeet on käyty ja uudet opiskelijat ovat
aloittelemassa opintojaan. Suosituimmat hakukohteet olivat tänä vuonna luokanopettajakoulutukset. Vaikeinta oli päästä kauppatieteisiin,
kun taas helpoiten opiskelupaikka irtosi luonnontieteistä. – Maiju Pohjolainen, teksti & Jarkko
Kumpulainen, kuvitus

Etsin

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

Miksei amicalta saa ES? Väsyttää jo valmiiks
syksy
Pysykää nuoret fuksit erossa viinasta, rockenroll
musiikista ja toisistanne! Valmistutte nopeammin!
T: pyylevä mummo, Uimaharju
Lehtiä Ilosaaressa tulee taas, jee kivaa!! Ps.
Opintoaikojen leikkaajat voivat tulla hakemaan
sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta minun
polvien välistä!

Opetelkaa jumalauta nyt te uudet ja vanhatkin opiskelijat käyttämään polkupyörätelineitä,
älkääkä jättäkö konkeleitanne telineiden VIEREEN
tukkimaan pääsyä Careliaan. Vapaita paikkoja
löytyy ihan vierestä. Nimim. Kyllästynyt
Tuutorleirillä oli se ihana sopo-Haimi! Hän kertoi niin kiintoisasti ylioppilaskunnasta ja edunvalvonnasta, että punastuin. – tuutori92

JOENSUU ”Kuka kesti fuksivuoden?”, kysyivät tuutorit Joensuun
kampuksella fuksi-infoon tehtailemallaan mukaelmalla Kaija Koon
hitistä ja lupasivat sitten, että heidän fuksinsa kestävät sen. Työsarkansa
aloittaneet tuutorit kantavat isoa vastuuta uuden opiskelijasukupolven
opintomenestyksestä ja hyvinvoinnista, joten heidän ohjaus-, opastus- ja auttamistaitojensa on oltava jopa heidän lyyristä osaamistaan
paremmat.
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” Korkeakouluissa on paljon kaappikeksijyyttä ja haluamme tuoda sen päivänvaloon

UEF mukaan ideajalostamoon

Draft-hankkeen tukema Korttelijuhla otti Joensuun Taitokorttelin kauniin miljöön kaupunkilaisten käyttöön musiikin ja yhdessä olon voimalla. Joensuun kaltaisessa kaupungissa
tällainen kulttuuriympäristön käyttö kaikille avoimeen kulttuuritoimintaan on mullistavaa.

Itä-Suomen yliopisto lähti mukaan
Karelia-ammattikorkeakoulun Drafthankkeeseen. Syksyllä 2012 järjestetyn
ensimmäisen Draftin satoa ovat muun
muassa ympäristöystävällisiä longboardrullalautoja valmistava Lavia – Green
Longboards sekä katseen seurantaan
perustuva Sight Insight –teknologia
markkinointitarkoituksiin. Kevään 2013
helmiin lukeutui esimerkiksi polkupyöriin nousukahvoja puukomposiitista
kehittävä Ambex Ends.
Draftiin valitaan kaksi kertaa vuodessa
korkeintaan 12 tiimiä, joita tuetaan ja
kannustetaan muovaamaan ideansa tai
tuotteensa myyntikuntoon 12 kuukaudessa. Hanke haluaa muuttaa korkeakoulukulttuuria myönteisemmäksi ideoiden
tuotteistamiselle. Tiimit saavat tapauskohtaisesti rahoitusta tai muita kehittämistyössä tarvittavia resursseja.

8
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”Tavoitteena on, että joka viides, 20
prosenttia yliopiston ja ammattikorkean 12.000 opiskelijasta, työntekijästä ja
tutkijasta pistäisi oman ideansa kehitykseen. Nyt luku on alle kaksi prosenttia.
Korkeakouluissa on paljon kaappikeksijyyttä ja haluamme tuoda sen päivänvaloon.”, innovaatiokoordinaattori Heikki
Immonen kuvailee.
Immonen mainitsee, että MIT:n alumnien perustamien yritysten liikevaihto
vuonna 2009 oli huimat 2000 miljardia
dollaria.
”Tämä kuvaa sitä potentiaalia, mikä
korkeakouluissa voi olla. Itä-Suomen
yliopisto pilotoi tätä nyt omalta osaltaan.
Draft-tiimeissä on jo nyt mukana paljon
myös yliopiston väkeä”, hän jatkaa.
”Meillä on rajalliset resurssit, joten
on valikoitava sellaiset ideat, jotka on
mahdollista toteuttaa. Toisaalta olemme

oppineet virtaviivaisemmiksi ja ketterämmiksi. Kun tiimien mediaanihankinta
oli aiemmin hinnaltaan 1700 euroa, oli
se viime keväänä 195 euroa. Hankintoja
tehtiin aiemmin kaksi ja puoli kuukaudessa, viime keväänä 21 kuukaudessa”,
Immonen listaa.
Periaatteena on, että tiimissä on
oltava vähintään yksi Karelia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston
opiskelija tai henkilökunnan edustaja.
Tuotekehitystyötä ei saa pitää kokonaan
salassa, eikä se saa tapahtua olemassa
olevan yrityksen hyödyksi. Perustetuille
yrityksille on olemassa hyvät tukijärjestelmät. Draft haluaa tarttua alkuvaiheeseen ennen perustamista, joka on ollut
se pullonkaula yritystoiminnan kehittämisessä.
Lisäksi Draftilla on voittoa tavoittelemattomien hankkeiden tukemiseen

tarkoitettu puolensa nimeltä Buzz. Draft
löytyykin esimerkiksi Joensuun Taitokorttelissa hiljattain järjestetyn Korttelijuhlan takaa. Tapahtuma oli ”voittoa
tavoittelematon yhteisöllinen tapahtuma
joensuulaisilta joensuulaisille.” Immonen kuvailee, kuinka voittoa tavoittelemattomien hankkeiden tiedetään
synnyttävän luovaa ilmapiiriä kaupunkiin. Tämä johtaa myös elinkeinoelämän
piristymiseen.
”Siinä tavoitellaan toki epäsuorasti
yrittäjyyden kannustamista, mutta se
pöhinä, uudet ajatukset ja kulttuurin
muuttaminen ovat myös itseisarvo”,
Immonen sanoo.

3

Uutinen #

Draft-hanke tukee uuden yritystoiminnan synnyttämisen lisäksi myös voittoa tavoittelemattomia hankkeita, jotta kaupunki piristyisi ja alkaisi elää. Sen tuella syntyi muun muassa Joensuun Taitokortteliin Korttelijuhla. – Pasi Huttunen, teksti & kuva
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Ajassa

Kainalo | Minne menet?

Opiskelija. Tule tekemään Uljasta!

Kolmannet edarivaalit
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenet valitsevat tänä syksynä itselleen uuden
edustajiston. Jokaisella jäsenmaksun maksaneella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin
suuntaan ylioppilaskunta kulkee seuraavat kaksi vuottaan. Vaalit ovat nuorelle ISYY:lle vasta
historian kolmannet. – Maiju Pohjolainen, teksti & Saila Rönkkö,, kuva

Näpit irti opintotuesta -mielenosoitus

maaliskuussa oli opiskelijaliikkeen voimannäyttö.
6000 mielenosoittajaa vaati joukon voimalla maamme hallitusta pitämään lupauksensa.

N

ykyistä opiskelijapolitiikkaa on
toisinaan soimattu hajuttomaksi
ja mauttomaksi. ISYY:n nykyisen
edustajiston puheenjohtaja Jori Vaissalo
ei allekirjoita väitteitä opiskelijoiden
asenteen rapautumisesta tai suostumisesta päättäjien kynnysmatoksi.
”Näkisin, että opiskelijaliike on säilyttänyt paikansa vaihtoehtojen tarjoajana.
Kevään opintotukimielenosoitus oli tästä

10
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hyvä osoitus.”
Suurmielenosoitus oli valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen sekä opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien yhdessä
järjestämä tempaus. Kuusituhatpäinen
opiskelijalauma marssi eduskuntatalolle
puolustamaan nykymuotoista opintotukea, jolloin poliitikot kuuntelivat ja media
pisti kynällä koreasti.
Opiskelijan toimeentuloa koskevien

kysymysten ohella ISYY:n edustajisto on
viimeisen puolentoista vuoden aikana
pohtinut muun muassa opiskelija-asumiseen ja terveydenhuoltoon, korkeakoululiikuntaan ja ylioppilaskunnan tiloihin
liittyviä asioita. Ylioppilaskunta osallistui
myös tasa-arvoista avioliittolakia vaativaan Tahdon2013-kampanjaan tuomalla
aloitteen allekirjoitettavaksi yliopistolle.
ISYY:n tämänhetkisestä edustajistosta noin kolmasosa edustaa ainejärjestöä
tai ainejärjestöliittoa. Vaikka suurimman
edustajistoryhmän titteliä pitääkin tällä
hetkellä hallussaan kokoomuslainen
Oikeat, Vaissalon mukaan suunta on
kääntymässä jälleen vasemmalle. Sama
trendi on vallalla myös kansallisessa
ylioppilasliikkeessä.
Marraskuussa järjestäytyvään uuteen
edustajistoon Vaissalo toivoo mukaan
ennen kaikkea avoimella mielellä ja kourallisella oma-alotteisuutta varustettuja
ihmisiä. Hän uskoo tai ainakin toivoo,
että tulevaisuuden edustajat kiinnittävät huomiota kampuskaupungeissa
ja maakunnissa vaikuttamiseen sekä
ylioppilaskunnan taloudellisten toimintaedellytyksien kehittämiseen. Korvien
pitäminen auki on kuitenkin kaikista
tärkeintä.
”Jäsenistön toiveiden kuuntelemista
ei voi korostaa liikaa.”
Edustajistovaaleihin voi asettua
ehdolle 2. lokakuuta asti. Jokainen
ISYY:n jäsen, joka on ilmoittautunut
läsnäolevaksi yliopistoon, on vaalikelpoinen. Edustajia valitaan 39 ja heidän
toimikautensa on kaksivuotinen. Ehdolle
asettumista ei kannata ujostella, sillä viime vaalienkin ehdokkaista käytännössä
jokaisesta tuli joko edustajiston varsinainen jäsen tai varajäsen.
”Edustajistossa oppii vaikuttamista
ja esiintymistä yleisön edessä, pääsee
selville talouden kiemuroista ja pysyy
perillä sekä paikallisista että valtakunnallisista ajankohtaisasioista. Siellä pääsee vaikuttamaan kaikkeen, mitä ISYY
tekee”, Vaissalo kannustaa.
Vaalien ennakkoäänestys alkaa 28.
lokakuuta ja päättyy marraskuun ensimmäisenä päivänä. Suurinta vaalihuumaa
koetaan varsinaisina äänestyspäivinä
5. ja 6. marraskuuta. Vaalit ovat sähköiset ja äänestäminen tapahtuu jokaisen
äänioikeutetun sähköpostiin kilahtavan
linkin kautta.

Yo-liikkeen
lyhyt
poliittinen
historia
Mitä opiskelijat edellä sitä muu yhteiskunta perässä,
kuuluu sanonta. Suomalainen ylioppilasliike on historiansa aikana ollut viemässä
kansakuntaamme kohti uusia murroksia. Minne mennään seuraaksi? – Maiju Pohjolainen, teksti
1920- ja 1930-luvuilla ylioppilaskunnat

uhkuivat kansallismieltä ja isänmaanrakkautta. Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa ja Suomen ylioppilaskuntien liittoa hallitsi Akateeminen Karjala-Seura,
jonka jäsenet toivat suomalaistamispyrkimyksensä myös opiskelijapolitiikkaan
yrittäen esimerkiksi sulkea ruotsinkieliset opiskelijat yliopistosta.
AKS taipui vasta jatkosodan jälkeen,
jolloin se lakkautettiin fasistisena. Ylioppilaskuntien huomio kääntyi tuolloin
invalidiylioppilaiden auttamiseen ja
huutavan opiskelija-asuntopulan korjaamiseen. Pikkuhiljaa opiskelijajärjestöt
ja ylioppilaskunnat alkoivatkin kallistua
vasemmalle päin.

Avustajapalaverit ylioppilaskunnan
toimistoilla Joensuussa 9. syyskuuta ja
Kuopiossa 11. syyskuuta kello 16.00.
ULJAS ETSII SARJAKUVAN TEKIJ
Ota yhteyttä paatoimittaja@uljas.net

ää!

Kalusteet
kotiisi
Kontista

Heli Ryhänen, Plan B 2011

30.5. - 29.9.2013

Kui

IX TEKSTIILITAITEEN TRIENNAALI
Joensuun taidemuseo ONNI, Kirkkokatu 23 | www.joensuuntaidemuseo.fi
Avoinna ti, to-su 10-16, ke 10-20, ma suljettu | Liput 3-5 €, alle 7v ilmaiseksi

Punainen Risti
Kontti

60- ja 70-luvuilla vasemmistolainen opis-

kelijaliike eli erittäin vahvana. Ylioppilaskunnissa käytiin vilkasta arvokeskustelua
ja niissä otettiin aktiivisesti kantaa kaikkiin yhteiskunnallisiin asioihin. Varsinkin
SKP:n oppositiota edustaneet taistolaiset
onnistuivat pitämään näkemyksenä
pinnalla. Omat mausteensa soppaan lisäsivät myös kokoomuksen opiskelijaliitto
Tuhatkunta sekä Keskustaopiskelijat.
80-luvulla opiskelijat eivät enää löytä-

neet paikkaansa perinteisten puolueiden
riveistä. Vihreiden ja Sitoutumattomien
suosio alkoi kasvaa huimaa vauhtia.
Yhteiskunnallinen rähinä hyytyi ja
kyynisimmät julistivat opiskelijaliikkeen
rappeutuneen muutaman sadan salkkuSakun joukkioksi.
90-luvulla ylioppilaskuntiin alkoi nousta

ehdokkaita varsinkin ainejärjestöjen ja
tiedekuntien listoilta. Tämä trendi on
esillä vielä nykypäivänäkin, vaikkakin
myös poliittiset järjestöt ovat kasvattaneet taas suosiotaan.
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ongelmaa opinnoissani. Kohta kuusi
vuotta yliopistolla takana. En koe saaneeni opinnoissani minkäänlaista tukea”,
kertoo kolmas.

Viiden vuoden
kuuliaisuus?

Suuri
opiskelijakysely
Alkava syksy täyttää sinut opiskelulla, elämällä ja uudella. Jos tämä on ensimmäinen opiskelusyksysi, muuttuu elämäsi lähikuukausina perusteellisesti. Vanhemmat opiskelijat kertovat mitä on tulossa ja kuinka siitä selviää. Tilastot kertovat, että olet
persaukinen, mutta nautit. – Pasi Huttunen, teksti

I

hminen on yleensä niin rakennettu, että se nauttii uuden
oppimisesta ja uusiin ihmisiin
tutustumisesta. Uudella opiskelijalla on siis todennäköisesti
edessään mahtava lukuvuosi.
Ei se useimmille tietenkään pelkkää
juhlaa ole, mutta vaikka opinnot ja elämä
kuormittavat, niin juhlaa mahtuu kyllä

70%

jista nauttii opintojensa suorittamisesta
ja vajaa 80 prosenttia tuntee olevansa
oikealla alalla. 58 prosenttia vastaajista
uskoo työllistyvänsä alaansa vastaaviin
töihin valmistumisensa jälkeen. Kuopiossa ja Savonlinnassa opinnoista ollaan
vielä kolmen kampuksen keskiarvoa
hiukan enemmän liekeissä.
”Parasta on uusien, kiinnostavien asioiden oppiminen. Boheemi yliopistohengailu, saa opiskella melkein mitä haluaa
ja saa rahaa siitä”, vastaa eräs opiskelija
kysymykseen, mikä opinnoissa ja kampuksessa on parasta.

58%

nauttii
opintojensa
suorittamisesta vastaajista uskoo

mukaan. 12 000 Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskuntalaisen joukkoon solahtaminen ei vaadi kuin jäsenmaksun
maksamisen. Sen jälkeen ovet aukeavat,
kun vain osaa ja uskaltaa avata.
Opiskelijan arjen saa näyttämään kurjalta
jos haluaa ja ongelmia kannattaa pitää
esillä, jos toivoo niille jotain tehtävän.
Opiskelu tietenkin kuormittaa ja opiskelijaelämässä on välillä vaikeaa, mutta voi
terveys- ja työllisyystilastoista päätellä
senkin, ettei yliopisto-opiskelu kovin
huono vaihtoehto ole.
Opiskelijakyselymme perusteella isyy
läiset sitä paitsi nauttivat opintojensa
suorittamisesta. Yli 70 prosenttia vastaa-
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työllistyvänsä
alaansa vastaaviin
töihin valmistumisensa jälkeen.
Saatujen vastausten perusteella opiskelijan toimeentulo on vähän niin ja näin. Ja
kyllähän sen virallisemmatkin tilastot todistavat, että melko tyhjätaskuista väkeä
opiskelijat keskimäärin ovat. Vastaajat
eivät ole katuojassa, mutta kovin turvatuksi he eivät toimeentuloaan tunne.

Täysin turvatuksi sen ilmoittaa vastaajista 14 prosenttia. 26 prosenttia pitää
toimeentuloaan hyvin epävarmana ja 30
prosenttia jossakin määrin epävarmana.

80%

tuntee olevansa
oikealla alalla
Opintorahan täydentäminen palkkatyöllä on yleisin toimeentulon hankkimisen
tapa. Sillä 20 prosenttia vastaajista
elättää itsensä. 18 prosenttia vastaajista
kitkuttaa pelkällä opintorahalla ja toiset
18 prosenttia täydentävät opintorahaa
vanhemmilta saatavalla avulla. Opintolainaa ilmoittaa nostavansa 29 prosenttia
vastaajista. Puhtaasti vanhemmilta saatavalla avulla kertoo tulevansa toimeen yksi
vastaaja.

Liian moni
yksin
Karkeasti arvioiden yli kolmannes
oireilee psyykkisesti opintojen aikana
opintojen kuormittaessa ja taloudellisen
tilanteen kuristaessa vatsanpohjasta.
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön

tutkimuksen mukaan 60 prosenttia
opiskelijoista kokee kuuluvansa yliopistoyhteisöön tai johonkin muuhun
yhteisöön kampuksella ja Uljaan tekemä
kysely antaa samansuuntaisen tuloksen
Itä-Suomen yliopiston kampukselta.
18 prosenttia kyselyymme vastanneista
tuntee olevansa kampuksella yksin. Joensuussa yksinäiseksi itsensä tuntevia on
20 prosenttia vastanneista, Kuopiossa 14
prosenttia ja Savonlinnassa 13 prosenttia.
Jos luvut olisivat yleistettävissä koko
ISYY:n jäsenistöön, tarkoittaisi se, että
kampuksillamme vaeltelee melkein 2200
yksinäistä, joista yli puolet olisi Joensuun
kampuksella. Todellinen tilanne voi olla
parempi – tai huonompi.
Noiden tietojen ja kyselyyn saamiemme
avointen vastausten perusteella yksinäisyys on ongelma. Jos aidosti nautit yksin
olemisesta ja omassa rauhassa pakertamisesta, niin voit jättää yhteisöllisyyspuheen omaan arvoonsa, mutta selvästi
eniten esiintyvä vastaus kysymykseemme
parhaasta asiasta opinnoissa ja yliopistolla kuuluu: opiskelukaverit. Opiskelija- ja
yliopistoyhteisön, eli toisten ihmisten
merkitystä viihtymisessä on vaikea korostaa liikaa.
”Se ahdistaa, kun ei osaa tulla toimeen
kanssaopiskelijoiden kanssa, vaan jää
joukon ulkopuolelle mietiskelemään
omiaan”, kertoo eräs opiskelija.
”Toimintaa ei-alkoholisteille ei juuri ole”,
paukauttaa toinen.
”Olen hyvin yksinäinen. Olen pettynyt
siihen, että näiden vuosien aikana kukaan
ei ole kysynyt miten voin tai onko minulla

Enemmistö vastanneista kaikilla kolmella kampuksella aikoo suorittaa tutkintonsa tavoiteajassa. Kaikista vastanneista
61 prosenttia aikoo valmistua valtion
toiveiden mukaisesti viidessä vuodessa. Joensuun kampuksella vastaajista
55 prosenttia ilmoittaa valmistuvansa
tavoiteajassa, Kuopion kampuksella 72
prosenttia ja Savonlinnan kampuksella
75 prosenttia. Kampusten oppiainekattausten erot selittävät osan tilastoista,
mutta tuloksiin vaikuttaa varmasti sekin,
että joensuulaiset vastasivat kyselyymme
kaikkein ahkerimmin. Tavoiteajassa valmistuminen on aiheena arka. Siihen on

valmistuvalta opiskelijalta tivataan
tähän selitystä”, soimaa nimettömänä
pysyttelevä opiskelija kyselyämme, jossa
pyydettiin perusteluja sille, miksi aikoo
tai ei aio valmistua tavoiteajassa.
Halu päästä jo työelämään ja tienaamaan
nousee vastauksissa esiin kerta toisensa
jälkeen kysyttäessä syytä valmistumiseen
tavoiteajassa tai nopeammin. Osa vastaajista kokee myös sen ahdistavaksi, jos itse
jää kampukselle kavereiden jo valmistuessa. Toisaalta valmistumisen jälkeinen
epävarmuus työllistymisen suhteen voi
venyttää opintoaikoja.
”Opintojen jälkeinen epävarmuus ahdistaa toisinaan, koska omalla alalla on
käynnissä lähes jatkuva vääntö palkoista
ja työehdoista, eikä kiinteitä työpaikkoja
ole”, vastaa yksi.
Toinen perustelee puolestaan tavoiteajassa valmistusta:
”Suurimmat syyt siihen ovat se, ettei

30%
26%

pitää toimeentulopitää toimeentulo- aan jossakin määaan hyvin epävar- rin epävarmana.
mana
ladattu niin suuri ja syyllistävä kansantaloudellinen paine.
”Outoa on sekin, että tavoiteajassa

opintorahaa makseta paljon tavoiteaikaa
kauemmin, ja se, etten näe mitään hyötyä
siitä, että olisin kauemmin opiskelijana.
Opiskeltavaa on toki paljon, joten en ole

varma pystynkö valmistumaan tavoiteajassa, mutta tällä hetkellä ainakin pyrin
siihen.”
Toisaalta löytyy niitäkin, jotka haluavat
opiskella pitempään.
”Olen lisäksi lähtenyt opiskelemaan sillä
asenteella, että nyt sitten opiskellaan.
Koen myös, että tulevan ammattini
kannalta ei ole lainkaan haitaksi saada
enemmän elämänkokemusta ikävuosien
myötä. Haluan myös, että minulla on
aikaa ja mahdollisuus keskittyä rauhassa
opintoihini ja panostaa niihin kunnolla
ilman, että tarvitsee huolehtia valmistumisesta.”
Kaikki eivät vain millään istu tavoiteaikojen karsinaan.
”Moraalinen paniikki siitä, että painostetaan tekemään enemmän ja enemmän,
menemään töihin, valmistumaan nopeasti, SUORITTAMAAN ihan helvetisti,
vaikka ei itse haluaisi sellaista elämää”,
vastaa eräs kysymykseen siitä, mikä opinnoissa ja yliopistossa eniten ahdistaa.

Opiskelu vai
sosiaalisuus?
Luentosalin, kirjaston ja opiskelijalounaan kolminaisuus määrittää arkea kampuksella ja aika moni vastaajista ilmoittaa
lounaan päivän kohokohdaksi. Näiden
kolmen väliajoiksi moni löytää hetkiä
ystävien kanssa kampuksen kahviloista.
Kyselymme vastauksista nousee
yliopiston kannalta hälyttävä huomio.
Sosiaalisia tilanteita tuntuvat kyselymme perusteella olevan kampuksella
ne opintosuunnitelmien ulkopuoliset

tilanteet, ei itse opiskelu. Eihän sen
pitäisi niin mennä! Onneksi on poikkeuksia, ryhmätyötiloja, opintopiirejä sekä
yhdessä tekemään kannustavia opettajia.
Jos uskoo kyselyymme vastanneita, on
opiskelu hyvässä yhteisössä mukavampaa
ja tehokkaampaa.
”Mielipiteeni oikeasta alasta on vain
vahvistunut, olen saanut ihania upeita

61%

aikoo valmistua
valtion toiveiden
mukaisesti viidessä vuodessa
uusia kavereita ja koko kampus on kuin
oma pieni maailmansa, jossa tunnen oloni hyväksytyksi”, iloitsee yksi ja toinen
täydentää:
”Parasta on oman osaston henkilökunta,
joka kuuntelee, auttaa ja ottaa palautteen
vastaan kehittäen omaa toimintaansa.
Upeaa!”
Uljaan opiskelijakyselyyn vastasi 158 isyyläistä. Vastaajista 68 prosenttia ilmoittaa
opiskelevansa Joensuun kampuksella,
27 prosenttia Kuopion kampuksella ja
5 prosenttia Savonlinnan kampuksella.
Vastaajista 78 prosenttia on naisia, 20
prosenttia miehiä, loput jotain muuta.

Sosiaalisuus on uuden opiskelijan avain
Psykologian tuutori Roosa Hämäläinen painottaa, että kun
nyt tutustuu ihmisiin ja ujuttautuu osaksi yhteisöä, on opiskelukin helpompaa – Pasi Huttunen, teksti & kuva
Muutama seuraava viikko ratkaisee
fuksin elämässä paljon. Kehen tutustut,
missä hengaat, mitä kursseja valitset,
mistä löydät tietoa valintojesi pohjaksi?
Nyt tehtävät valinnat heijastuvat vuosikymmenien päähän. Ei siis paineita. Etsi
lähin tuutori.
Tarjolla on valtava kasa opittavaa ja iso
liuta uusia tuttavuuksia. Ensimmäiset
pari viikkoa ovat kiireisiä ja täynnä, mutta
Roosa Hämäläinen, toisen vuoden psykologian opiskelija ja yksi oppiaineensa
tuutoreista painottaa, että nyt kannattaa
niihin uusiin ihmisiin tutustua.
”Se sosiaalinen puoli on nyt kaikkein
tärkein asia. Ainakin psykan puolella
porukka usein vain häviää lukemaan

hirveästi. Alussa on tämä pari viikkoa,
että pitäisi olla joka paikassa, mutta kyllä
se kannattaa. Kun tutustuu nyt ihmisiin,
on sitten myöhemmin mukavampi itkeä
ja nauraa yhdessä”, hän toteaa.
Hämäläinen pohtii, että Itä-Suomen
yliopisto on kampuksiltaan loppujen
lopuksi melko pieni, joten kampuksen saa
hyvin haltuun.
”Täällä kuilu opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä on aika pieni. On kiva
tietää, että kaikkia voi lähestyä. Ehkä
se johtuu siitä, että meillä on niin uusi
yliopisto.”
ISYY:n hän toivoisi näkyvän enemmän
opiskelijoille. Hämäläinen kertoo vasta
tuutorileirillä tajunneensa, kuinka paljon

Roosa Hämäläinen muistelee kuinka yliopistoon tulo oli lukion koulumaisuuteen tottuneelle

iso ja usein hämmentävä askel. Kurssitarjotinta ei tuoda valmiiksi katettuna eteen.
ISYY itse asiassa tekee. Tuutorina hän on
nyt yksi niistä, jotka levittävät tietoutta
esimerkiksi ylioppilaskunnasta ja toimivat eksyneen fuksin paimenena.
”Kun tulin yliopistoon se oli tosi iso askel.
En ole ikinä ollut niin pihalla. Olisin tar-

vinnut enemmän tukea. Koetan nyt itse
pistää paremmaksi. Esimerkiksi ATKjutuissa, kuten WebOodin, Moodlen ja
muiden käytössä olisin tarvinnut paljon
enemmän apua. Nyt me ollaan tuutoreina
panostettu siihen”, hän kertoo.
Uljas 7 | 2.10 . 2012
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2. Minna Canthin puisto - Preemio
3. Satama - Dentina
4. Snellmanin puisto - Kulti
5. Musiikkikeskus - Serveri
6. Kaupungintalo - Fortis
7. Kuopas - Terho
8. Kela - Retikka
9. Uimahalli/Keilahalli - Socius
10. Kirjasto - Hyeena
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SAVONLINNA

Sulosaari

MYÖNNÄMME
SaMok:N ja SYL:N opiSkELijakorttia
vaStaaN –10% aLENNukSEN
ruokaLiStaN NorMaaLihiNtaiSiSta
ruokatuottEiSta SEkÄ
aLkohoLittoMiSta juoMiSta.
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Tanen KOSMETOLOGI
Parturi-kampaamo
HIUSMUOTILIIKE

4318 7001 2345 6789
4318

ME IKÄ LÄ IN E N MA IJA
O K S U U R - S AV O 0 5 2 4 1 2 3 4 5 6

TAMINOSSA:
TI 17.09. SINI SABOTAGE - 5€
TI 24.09. IDEAALI & JAY WHO?
PE 27.09. YSÄRIBILEET DJ HARALD - 5€
PE 04.10. CAPTAIN JACK - 12€

MEFISTOSSA:
PE 06.09. DJ TANSSIT
LA 07.09. TANSSIORKESTERI CALIBRA - 5€
PE 13.09. NELJÄNSUORA - 12/10€
LA 14.09. MAREENA SILANDER & AMILO - 5€
PE 20.09. DJ TANSSIT
LA 21.09. RAIMO LAAMANEN &
POHJOISEN TÄHTI - 5€
PE 27.09. DJ TANSSIT - 5€
LA 28.09. DJ TANSSIT - 5€
PE 04.10. DJ TANSSIT - 12€
LA 05.10. DJ TANSSIT - 5€
PE 11.10. KOTITEOLLISUUS - 16/14€
LA 12.10. DJ TANSSIT - 5€

Kirkkokatu 7 , 57100 SLN , 015-532 401
www.sfdhair.com
sfdhair@sfhair.com

Kauppatori 4-6, Savonlinna
wwww.suursavoravintolat.fi
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”

Hiihdettäessä vain hiihdetään, mutta ampumahiihdossa ei koskaan tiedä, kuka tulee voittamaan

Opiskelua urheilun
ehdoilla
Opiskelun yhdistäminen muihin elämän osa-alueisiin voi
olla haastavaa. Riittävä motivaatio ja järjestelykyky voivat
kuitenkin kantaa pitkälle. – Tatu Lehto, teksti & Joona Sipi, kuva

S

20

odankylästä kotoisin
oleva Meri Maijala, 20, on päässyt
urheilijan urallaan
jo lupaavaan alkuun:
ampumahiihdon
nelinkertainen Suomen mestari aloittaa tänä syksynä toisen
lukuvuoden Itä-Suomen yliopistossa
Joensuussa pääaineenaan mediakulttuuri
ja viestintä. Opintojen yhteen sovittaminen urheilu-uran kanssa vaatii nuorelta
neidolta paljon, mutta hän katsoo tulevaisuuteen luottavaisena.
Kipinä urheiluun syttyi jo
varhain.”Olen aina harrastanut urheilua
vanhempieni kanssa. Kun opin suurin piirtein kävelemään, niin minulle
laitettiin sukseen jalkaan. Isäni jalanjäljissä harrastin muun muassa suunnistusta, hiihtosuunnistusta, hiihtoa,
ampumahiihtoa, yleisurheilua pyöräilyä
ja urheilusukellusta eli periaatteessa
kaikkea, mitä Sodankylässä voi harrastaa.
Olen kiitollinen porukoilleni, jotka ovat
vieneet minua eri puolille ja olen itse
saanut valita sen, mikä tuntuu hyvältä”,
Maijala nauraa.
Vuosittain toukokuusta lähtien yksi
viikko kuukaudesta kuluu Maijalalla
harjoitusleirillä. Pääpaikka on Vuokatti, mutta satunnaisesti leirejä on myös
ampumahiihtokeskuksissa Ruotsissa ja
Norjassa Kevätkausi kuluu voimaharjoittelun ja juoksun merkeissä, kesäisin
Uljas 6 | 4. 9. 2013

ohjelmaan kuuluu rullahiihtoa ja syksyllä
alkaa hiihtokausi. Muu aika on pyhitetty kilpailemiselle. Mutta kuinka sitten
ampumahiihto valikoitui omaksi lajiksi
harrasteiden joukosta?
”Noin viisitoistavuotiaaksi asti suunnistus ja ampumahiihto olivat minulle
kaksi tärkeintä lajia. Aloin saada ampumahiihdosta parempia tuloksia ja minut
valittiin nuorten maajoukkueeseen.
Hiihdettäessä vain hiihdetään, mutta
ampumahiihdossa ei koskaan tiedä, kuka
tulee voittamaan, joten laji on vaiherikas.
Harrastan suunnistusta yhä kesäisin,
mutta ampumahiihdon ehdoilla”, Maijala
toteaa.
Urheilun yhdistäminen opiskeluun ja

valmistumisaikatauluihin ei ole mutkatonta. Kuinka selvitään monista tavoitteista samanaikaisesti, on kysymys joka
on tullut Maijalalle tutuksi jo aiemmin.
”Pääsin nuorten maajoukkueeseen
lukiossa ja leirejä oli melko tiukasti. Poissaolojen suhteen oltiin melko tiukkoja,
joten tilannetta täytyi hieman miettiä.
Lukioni ei ollut mitenkään urheilupainotteinen, mutta opettajat olivat todella
ymmärtäväisiä. Esimerkiksi vuonna 2011
pidettiin nuorten olympialaiset ja MMkisat peräkkäin, joten vietin kuukauden
Tšekissä. Sovittiin, että olen eräänlainen
osatenttijäopiskelija. Kävin tunneilla,
kun olin Sodankylässä, muulloin sain
lisätehtäviä.”

Yliopistossa on Maijalan mukaan
yksinkertaisempaa, koska opiskelu on jo
lähtökohdiltaan itsenäisempää.
”Yliopistossa on helpompaa akateemisen vapauden takia. Tietyissä jutuissa
ei olla niin tiukkoja läsnäolojen suhteen.
Jos ei tenttipäivänä pääse tulemaan, niin
sitten on olemassa seuraava tenttipäivä. Tosin kun luennoille ei pääse, niin
joutuu tekemään itse hieman enemmän.
Mutta täällähän on opiskelu muutenkin
itsenäistä.
Ensimmäisenä syksynä valitsin sellaisia kursseja, joissa ei ollut läsnäolopakkoa, sillä leirejä oli paljon. Keväällä taas
valitsin sellaisia kursseja, joissa tulee olla
paikalla.”
Urheilu-uran jälkeen Maijala haaveilee
yhdistävänsä eri elämän alueensa.
”Koska opiskelen mediakulttuuria ja
viestintää ja haluaisin yhdistää sen urheiluun, sillä olen todella kiinnostunut myös
penkkiurheilusta. Haluaisin työskennellä esimerkiksi urheilutoimittajana tai
tiedottajana. Pitäisin erityisesti urheilutoimittajan työstä, sillä pidän urheilun
seuraamisesta ja miksei sitä voisi tehdä
myös työkseen. Mutta pitää nyt katsoa.”
Opintojen eteneminen on Maijalalle

menestyksen mitta urheilussa. Mutta
käänteisesti.
”Nyt kun olen vielä nuorten maajoukkueessa, niin koulua pystyy vielä käymään
jonkin verran. Koulu on yleensä aina ollut
minulle helppoa. Jos se olisi vaatinut
paljon töitä, niin ei sitä olisi jaksanut niin
paljon. On mukavaa käydä koulua tässä
samalla, mutta muutaman vuoden päästä
toivoisin nousevani aikuisten kansain-

väliselle tasolle. Silloin ei ole hirveästi
mahdollisuuksia käydä koulua jos talvisin
pääsee kiertämään maailmancupeja.
Toivonkin, että valmistuminen hieman
siirtyisi, koska silloin tietää, että on pärjännyt urheilussa”, Maijala naurahtaa.
Onko elämä pelkkää opintojen ja
urheilun sommittelua?
”Vietän kavereideni kanssa sen ajan
mitä voin. Tavallisesti päivä kuluu siten,
että aamulla lähden treeneihin, sieltä
suoraan kouluun ja olen koululla sen ajan
mitä ehdin, syön, menen iltapäivätreeneihin ja illat ovat yleensä vapaita. Koululla
tapaa myös uusia kavereita ja heidän
kanssaan tekee mieli viettää aikaa.
Koska harrastan yksilölajia, niin voi
itse päättää treeniajoistaan. Aamutreenitkään eivät ole niin tunnin päälle.
Jos harrastaisi joukkuelajia, niin olisi
tiukempaa ja treeneihin pitäisi mennä
tasan tarkkaan tiettynä aikana. Tilanteeni
helpottaa aikataulujen suunnittelua.”
Muille opiskelijoille, joilla on monta rau-

taa tulessa, Maijala antaa vinkin: menestys on ennen kaikkea järjestelykysymys,
jossa innostus yhdellä osa-alueella tukee
myös toisia.
”Jos en urheilisi, niin uskoisin tekeväni töitä. Erityisesti panostaisin oman
alani juttuihin. Kovasti tsemppiä kaikille
ja aikatauluttaminen on erityisen tärkeää.
Jos on motivoitunut niin selviää kyllä
kunhan tekee aikataulut itselleen selviksi.
Toisaalta ei myöskään saa olla liian
ankara itselleen. Kun urheilussa on
tottunut hamuamaan menestystä, niin se
kyllä tarttuu myös opiskeluun”, Maijala
vinkkaa.
Uljas 6 | 4. 9. 2013

21

Kulttuuri

Potkua

Lehtiä Ilosaaressa

Festivaali yhdistää kampukset
Lehtiä Ilosaaressa on kolmen kampuksen festivaali Joensuussa. Kuopiosta ja Savonlinnasta tapahtumapaikalle on järjestetty bussikuljetukset. – Jussi Turunen, teksti
Opiskelija voi jälleen polkaista syksynsä
käyntiin Joensuun Lehtiä Ilosaaressa
-festivaaleilla. Joensuun yliopiston ylioppilaskunta järjesti maineikasta syystapahtumaa takavuosina, ja nyt uudelleen
herätetty tapahtuma järjestetään kauniissa Ilosaaressa jo kolmantena vuotena
peräkkäin. Tuottaja Asko Piiparinen
Joensuun Popmuusikot ry:stä toivoo, että
festivaali olisi hauska syksyn avaus, joka
toisi eri kampusten opiskelijat koolle.
”Päämääränä on saada opiskelemaan
saapuvia ihmisiä Ilosaareen koolle. Kahdessa vuodessa olemme jo huomanneet,
että tapahtuma on otettu hyvin vastaan”,
Piiparinen iloitsee.
Lehtiä Ilosaaressa keräsi viime vuonna
noin 2500 kävijää ja Piiparinen olisi
tyytyväinen, jos kävijämäärä menisi tänä
vuonna yli kahden tuhannen. Tapahtuma
on keskellä arkiviikkoa, joten se on suunnattu erityisesti opiskelijoille.
”Festivaalin ajoituksella haetaan nimenomaan tätä väkeä, joka juuri saapuu
opiskelemaan.”
Joensuun Popmuusikot ry:n haasteena

on yrittää kasvattaa Lehtiä Ilosaaressa
-festivaaleista merkittävä opiskelijatapahtuma Itä-Suomen laajuisesti.
”Kuopion ja Savonlinnan suuntaan
olisi mukava laajentaa. Tällä hetkellä
Kuopiosta on Joensuuhun tulossa kaksi
bussillista opiskelijoita ja Savonlinnasta
vähintään yksi. Ajankohta luo meille
kasvattamiseen tiettyä haastetta, koska
tapahtuma tulee niin nopeasti syyskuun
puolessavälissä.”
Ilosaari on Piiparisen mielestä paikkana niin mukava, ettei tapahtumaa olla
hevin siirtämässä sisätiloihin paremman
järjestämisajan toivossa.
”Viime vuonna sää suosi ja esimerkiksi Savonlinnasta tulleet opiskelijat
olivat sitä mieltä, että Ilosaaren alue on
mahtava. Alueen tunnelma koettiin tärkeäksi. Syksyn sääriski on kuitenkin aina
olemassa tällaisissa ulkotapahtumissa.
Toistaiseksi lähdetään siitä, että festivaali
on syyskuun puolivälissä”, Asko Piiparinen toteaa.
Lehtiä Ilosaaressa järjestetään Joensuun Ilosaaressa 12.9.2013 kello 16 alkaen.

Ug:sta pitkän tien taivaltanut Looptroop Rockers saapuu Ruotsista Lehtiä Ilosaareen.

Festivaalilla nähdään myös muun muassa Pariisin Kevät.
Esiintymässä ovat Looptroop Rockers
(SWE), Pariisin Kevät ja Ruudolf & Karri
Koira.
Lippujen hinta 17 euroa ja niitä myyvät
levykauppa Levy-Eskot, Kerubin verkkokauppa, Kerubi, Tiketti ja Lippupalvelu.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan
ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakou-

lun POKA ry:n jäsenille lippu kustantaa
12 euroa, jos sen ostaa opiskelijahintaan
omasta toimistostaan tai Levy-Eskoilta
jäsenkorttiaan näyttämällä.
Lisätietoa: http://www.lehtiailosaaressa.fi/

Elokuva

Teatteri

Kuolemista ja uusia jäseniä
Joensuun ylioppilasteatteriin

22

Uljas 6 | 4. 9. 2013

K

uopion kampuksen Taekwon-Do-seuran
jäsenet Olli Leino ja Anssi Liikanen
pärjäsivät hienosti lajin EM-kilpailuissa.
Ruotsissa toukokuussa pidetyissä
mittelöissä Leino sijoittui pronssille liikesarjoissa.
Lisäksi Leino että Liikanen olivat mukana myös
voimamurskauksen hopeaa saavuttaneessa miesten
joukkueessa. Ensi kertaa EM-tasolla kisanneelle Liikaselle pääsy ottelussa puolivälieriin oli saavutus.
Kisoihin osallistui yhteensä reilu 500 harrastajaa 26
maasta. Kilpailulajeja ovat ottelu, liikesarjat sekä
voimamurskaus ja erikoistekniikkamurskaukset.
Kuopiolaiset ovat kilpailusarjojensa hallitsevia
Suomen mestareita ja menestyneet isoissa kisoissa
aikaisemminkin, viimeksi vuosi sitten World Cupissa Englannissa. Molemmilla on tähtäimet korkealla
myös tuleviin Espanjan MM-kisoihin. Liikanen
lähtee ensimmäisiin MM-kisoihinsa hyvillä mielin.
”Mitään suurempia harjoittelua haittaavia
vammoja ei ole ollut niin on pystynyt keskittymään
olennaiseen.” Leinolle tulevat MM-kisat ovat kolmannet ja todennäköisesti viimeiset, sillä jatkossa
hän keskittyy valmennukseen ja opettamiseen.
”En tule lopettamaan lajia koskaan, sitä kun voi
harjoittaa niin monella tapaa. Kilpaileminen on vain
yksi osa-alue.”
Kuopion kampuksen Taekwon-Do-seura on
toiminut jo kymmenen vuotta. Harjoituksia pidetään joka arkipäivä Studentian liikuntahallissa
tai Snellmanian kuntosalilla. Ylioppilasliikunnan
tarjoamien tilojen ansiosta lajin harrastaminen on
vain 20 euroa lukukaudelta. Seura tarjoaa myös
harjoituksissa tarvittavat välineet. Helpoin tapa
aloittaa on peruskurssi, joka alkaa seuraavan kerran
keskiviikkona 11. syyskuuta kello 17.00 Studentialla

kisoista. Suomen miesten joukkuemurskauksen kulta
jäi ”vain karvan päähän”.
lajinäytöksellä. Mukaan pääsee myös pitkin vuotta
ilmaantumalla harjoituksiin tai ottamalla yhteyttä
Leinoon.
Lisätietoja: oeleino@gmail.com / www.ukutkd.fi

Kalakulinarismia Satamassa
Kuopion Satamatorilla järjestetään jälleen 6. - 8. syyskuuta Kalaryssäys -kalamarkkinat. Vuoden teemana ovat
kalakukot.
Tapahtuma kerää markkinoille vuosittain erilaisten
kalaruokien ja maalaisherkkujen ystäviä, kymmeniä
kauppiaita ja tuhansia markkinavieraita. Satamatorilla
järjestetään perinteisesti muun muassa kalakukkojen
valmistusnäytöksiä. Viime vuonna kalamarkkinat juhlivat
20-vuotista taitavaltaan.

Laulu

The Act of Killing kuvaa hirmutekoja kuin musikaalia. Teemana on syyllisyys ja tekojensa

oikeuttaminen. ”Halusin elokuvalla näyttää, mitä ihmiselle tapahtuu, kun kaikki rakentuu
valheille”, on ohjaaja Joshua Oppenheimer todennut.

joittama Kuolemista aloittaa Joensuun
ylioppilasteatterin syksyn. Rooleissa muun
muassa Ville Rautiainen (kuvassa).

Kirkonmenojaan aina seisaallaan viettävät ortodoksit
olivat oikeassa! Istuminen on kuolemansynti. Espoossa
palaveerattiin elokuun lopussa aiheesta ”Pelottava totuus
istumisen vaaroista ja istumayhteiskunnasta”. Kuulitteko? Pelottava!
”Ihmiskunnan tuhansien vuosien pyrkimykset ovat
saaneet täyttymyksensä; koneet hoitavat työmme ja
liikkumisemme. Liialliseen istumiseen voi kuitenkin
kuolla! Vaikka syömisen määrä on vähentynyt ja kuntoliikunta kasvanut, väestön lihominen jatkuu, mutta miksi?
Ihmisen liikunnallinen aktiivisuus määritellään usein vain
kuntoliikunnan ja juoksulenkkien määrällä. Todellisuudessa tämä on vain pieni osa totuutta”, julistettiin tiedotteessa liikuntafysiologi Arto Pesolan kirjoittamaa, Fitra
Oy:n julkaisemaa Luomuliikunnan vallankumous –kirjaa
markkinoivasta tilaisuudesta.
Kirjaa kuvaillaan sankaritarinaksi yhteiskunnan vallitsevien rakenteiden ja pakotteiden, kuten sohvan, auton ja
toimistotuolin kaatamisesta. Käy ilmi, että kansanterveys
onkin juuri sinun vastuullasi.
Nyt siis tiedät, että laiskanpulskealla istumisellasi (kyllä me tiedämme, että istut nytkin, tätä lukiessasi) häpäiset
sinun puolestasi verensä vuodattaneet esi-isät ja syökset
kansakunnan tuhoon.

Olli Leinolle ja Anssi Liikaselle jäi hyvä fiilis EM-

Kuoron koelaulut Joensuussa

Samu Heikinmatin ohjaama ja käsikir-

Seiso tai kuole!

Pasi Huttunen

Dokkarisyksy alkaa
kansanmurhalla

S

yksy aloitetaan Joensuun ylioppilasteatterissa kuolemisella. 18.
syyskuuta Väen talolla (Jokikatu 8)
ensi-iltansa saava Kuolemista tarkastelee
elämää ja kuolemaa neljästä eri näkökulmasta.
”Kuolema voi olla traaginen, lohdullinen tai jopa täysin naurettava. Viimeistään
kuolema antaa elämälle merkityksen”,
yyteeläiset kertovat.
Myöhemmin talvella ensi-iltansa saa
perinteinen lyhytnäytelmäkokonaisuus
Pisarat. Loppuvuodesta sukelletaan vielä
lisäksi Herman Hessen maailmaan kun
Joensuun kaupunginteatterista eläkkeelle
jäänyt veteraaniohjaaja Timo Ventola käy
tekemässä vierasohjauksen ylioppilasteatterilaisille. Toimintaansa jatkaa myös
ylioppilasteatterilaisten improvisaatioryhmä Improstaatit.
Lisäksi Joensuun ylioppilasteatteri hakee
taas uusia tekijöitä. Uusien jäsenten valintatilaisuus on 28. syyskuuta kello 12-20
Väen talolla. Lisää tietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta joensuunyt.
wordpress.com tai laittamalla postia
osoitteeseen pj.joyt@gmail.com.

Kuopiolaisille jälleen
Taekwon-Don mitaleja

Poimintoja

Elokuvaklubi Doc Loungen syksy alkaa
sykähdyttävällä Indonesian kansanmurhasta kertovalla dokumentilla Act
of Killing 26. syyskuuta. Elokuva saapuu
Joensuuhun heti Rakkautta & Anarkiaa
–festivaalilla saamansa Suomen ensiillan jälkeen ja Doc Lounge esittää sen
yhteistyössä festarin kanssa. Seuraavana
on vuorossa terrorismin vastaisesta
sodasta kertova Dirty Wars 24. lokakuuta.
Flash mob –ilmiöihin ja verkkovideoihin
pureudutaan dokumentissa We Cause
Scenes 28. marraskuuta.
Joulukuun klubi järjestetään yhteis-

työssä DocPoint-festivaalin kanssa ja
klubin ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Syksyn aikana esitetään lisäksi Hannes
Vartiaisen ja Pekka Veikkolaisen lyhytelokuva Hätäkutsu, joka käsittelee Estonian
turmaa. Suomen Doc Lounge –verkosto
toimii elokuvan levittäjänä.
Doc Lounge Joensuu on osa pohjoismaista klubiverkostoa. Verkoston tavoite
on esittää laadukkaita ajankohtaisia
dokumenttielokuvia ympäristössä, jossa
yleisö voi nauttia samalla ruokaa ja juomia. Joensuussa paikkana toimii Kerubin
Sali Ilosaaressa.

J

oensuun yliopiston kuoro etsii riveihinsä
uusia laulajia. Kuoro on toiminut jo vuodesta 1969.
”Luvassa on laulamista ja ilottelua
hyvässä porukassa. Nuotinlukutaito
katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on, että
innostusta riittää”, Joensuun kuoron tiedottaja Katja
Pirinen kertoo.
Kuoron ohjelmisto koostuu sekä suomalaisesta
että ulkomaalaisesta musiikista. Mukana on muun
muassa kansanlauluja, viihdemusiikkia, hengellistä
musiikkia ja jopa heavymusiikkia.
”Viimeisin tempaus on Vie mua -rokkiprojekti,
jossa kuoro on esittänyt ja nauhoittanut pohjoiskarjalaisten rock- ja pop-yhtyeiden musiikkia sekakuorolle sovitettuna”, Pirinen hehkuttaa.
Kuoroa on johtanut vuodesta 1984 Helena Hulmi.
”Hulmi on valanut uskoa, voimaa ja energiaa kuorolaisiin vuosi toisensa jälkeen”, Pirinen kertoo.
Koelaulut järjestetään torstaina 5. syyskuuta kello
15.30-18.00 ja maanantain 9. syyskuuta kello 16.0019.00 Joensuun kampuksella Agora-rakennuksen

luokassa AT103. Koelauluissa ehdokas esittää vapaavalintaisen itselleen tutun laulun.
niin sitten Kuopiota voisi kutsua Suomen tapahtumakaupungiksi.”
Jarkko Kumpulainen,

Kuvapajat taas käyntiin Kuopiossa
Linnanpellolla ja Neulamäessä jatkavat toimintaansa
kuvapajat. Kuvapajat ovat avoimia kaikille alueen aikuisikäisille asukkaille. Paja tarjoaa materiaalit, taidetarvikkeet ja ohjausta kuvataiteelliseen työskentelyyn. Pajassa
myös katsellaan kuvia, vaihdetaan ajatuksia ja ihmetellään
elämää yhdessä toisten kanssa. Pajalaisten mukaan toiminnan tavoitteena on tarjota paikka, jossa voi tutkailla ja
ilmaista omia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita, piirtäen,
maalaten tai muovaillen. Aiempaa kokemusta kuvan tekemisestä ei tarvita. Pajatoiminta on maksutonta ja mukaan
voi liittyä milloin vain.
Neulamäen kuvapaja käynnistää toimintansa torstaina
5. syyskuuta kello 13-15. Paja toimii asukastuvalla Neulamäen seurakuntatalossa (Vesurikuja 4). Rakennukseen
kannattaa tulla koulun puoleisen sisäänkäynnin kautta.
Pajatila löytyy takka-aulan vierestä. Ohjaajana on yhteisötaiteilija Johanna Rossi.
Linnanpellolla kuvapaja käynnistyi puolestaan jo
elokuun lopussa ja se kokoontuu perjantaisin kello 11.00 ja
14.00 välillä. Paja toimii Gottlundinkatu 8:ssa Sateenkaaritalon piharakennuksessa. Ohjaajana on yhteisötaiteilija
Tiina Paakko.
Kuvapajat järjestää Kuopion kaupunki.
Uljas 6 | 4. 9. 2013
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”

Kenenkään ei tule olla turvassa taiteelta ja kulttuurilta. Absoluuttisesti.

ANTI:

Julkisen tilan
herätysliike
Kenelle kadut kuuluvat, mitä torilla saa tehdä, onko puisto kaupungin puutarhureiden
kunniankenttä vai sinun tilasi? Tuntuuko Valkeisenlammen kameravalvonta sinusta
hyvälle vai pahalle? Anti-festivaali tulee syyskuussa 12. kerran ja ottaa tilan haltuun. Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

A

nti-festivaalin tämän vuoden tuottaja
Vilja Ruokolainen laskee Kuopion
rautatieaseman kahviossa matkalaukkunsa pöydän viereen ja takkinsa
tuolin selkämykselle. Kiirehtii tiskille,
mutta ei takaisin, koska myyjä on kadonnut jonnekin. Hetken odotettuaan
Vilja tulee takaisin pöytään maksamattoman kahvin kera. Hän lupaa
käydä maksamassa kahvin ennen
Helsingin junaan nousuaan.
”Ihmiset eivät ole kovin vapaita
kuvittelemaan kaupunkitilassa. Arjen
ympäristöille, esimerkiksi kotikaupungille tullaan helposti sokeaksi,
kuljetaan aina samoja reittejä, käydään
aina samoissa kaupoissa ja käyttäydytään rutiinilla. Yksi meille tärkeää
asia on alusta saakka ollut ihan vain se,
että olisi hauskempaa”, Ruokolainen
kertoo Anti-festivaalin taustoista.
Anti-festivaalin järjestäminen
juuri Kuopiossa tuntuu ristiriitaiselta,
mutta samalla aiheelliselta. Kaupungin henkinen tila kuuluu tunnetusti
keskiluokkaisuuden paraateille.
Teknistieteellisessä yrittäjä- ja urheilukaupungissa esimerkiksi ylioppilasteatteri joutuu hakemaan marginaaliin
kadonneita jäseniään kysymällä
julisteessa: ”Oletko outo? Tule ylioppilasteatteriin.”
”Tärkeää olisi että koemme
kaupunkitilan olevan omaamme.
Mitä enemmän ihminen kokee, että
pystyy toimimaan ja olemaan vapaasti
tilassaan, viettämään aikaa ostamatta
mitään, niin sitä tyytyväisempi hän on.
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”Tarvitseeko meillä oikeasti olla tylsää arjessa?
Kaupunkitila on epämiellyttävä jos se
on vain suljettuja ja kaupallisia tiloja”,
Ruokolainen pohtii.
Esimerkin hän poimii työelämästä.
”Työelämätutkimuksista muun
muassa tiedetään, että ihminen on
sitä onnellisempi mitä enemmän hän
kokee voivansa vaikuttaa työhönsä ja
sen olosuhteisiin”, hän summaa.
Onko ihminen vapaa suomalaisessa
julkisessa tilassa?
”Ei minusta ole kauhean vapaa.
Esimerkiksi piknik-päivät ja popupravintolat osoittavat, että täytyy olla
sitä joukon turvaa. Tunnetta, että
kaikki muutkin tekevät, koska muuten
minua luultaisiin hulluksi”, Ruokolainen nauraa.
Antin teokset ovat ilmaisia, mutta
lahja ne ovat Viljasen mukaan muutenkin.
”Kuka tahansa voi tehdä tanssin kadulla, mutta ei tee. Sen takia
järjestetään Anti-festivaali, jotta olisi
mukavampaa ja jotta oman kaupunkinsa näkisi vähän uusin silmin, näkisi
niitä mahdollisuuksia mitä meillä oikeasti on. Tarvitseeko meillä oikeasti
olla tylsää arjessa, sen me haluamme
kaupunkiympäristössä muuttaa”,
Ruokolainen kertoo.
Järjestäjien filosofian mukaan festivaalin vaikutus on kestoaan syvempi.
”Toki ihminen tarvitsee myös rutiineja, mutta näistä teoksista syntyy
ihmisille muistijälkiä siitä mitä voi
olla. Esityspaikat ja teokset nousevat
myöhemmin talvella mieleen syövereistä vaikka työmatkalla ja se on vielä
silloin kaupunkikulttuuria elävöittävä
hetki.”
Antin strategia kuuluu seuraavasti:

Anti on rohkea, röyhkeä, runsas erilainen lahja. Teokset katetaan julkisin
varoin ja siitä seuraa luonnollisesti
vuosittainen vuolas yleisöosastooksennus kaupungin lehdissä.

”Ei vuotta ilman yleisönosastokirjoituksia, että tätähän ei pidä tukea
julkisin varoin, mutta pitää olla tietynlaista röyhkeyttä, josta kaikki eivät voi
pitää. Siten voidaan tuottaa ihmisiä
oikeasti liikuttavia elämyksiä. Jotakin
jonka me voimme oikeasti kuvitella
muuttavan ihmisten käsitystä arjesta,
sitä mitä arjessa ja kaupungissa voi
tehdä.”
Usein Antin aikaan myös kaikki
normista poikkeava yhdistetään
helposti festivaaliin. Viljanen nauraa
kuinka torisankareiden etanoliperformansseja on myös usein luultu osaksi
festivaalia.
Mutta entä jos taide tai kulttuuri ei
vain kiinnosta?
”Yhtenä perimmäisenä syynä festivaalin järjestämiselle on, että kenenkään ei tule olla turvassa taiteelta ja
kulttuurilta. Absoluuttisesti. Ihmiset
voivat paremmin ja ovat parempia
ihmisiä sen kanssa kuin ilman. Kulttuuri ja taide ovat ihmisen elinehto.
Kukaan ei voi elää ilman kulttuuria,
eikä oikeastaan ilman taidettakaan,
sillä samasta luovuudesta kumpuavat
kaikki meidän keksinnöt, nokiat ja
yrittäjät. Kulttuuri liittyy identiteettiimme, olemiseen ja maailmankatsomukseemme”, Ruokolainen julistaa.
Antilaiset ovat siis kulttuurin herätysliike, uskiksia?
”Joo. Voi sen laittaa noinkin. Vannomme kulttuurin ja taiteen nimeen.
Vahvasti!”
Anti tulee 24. – 29. syyskuuta, oletko
valmis? Ruokolainen on liekeissä,
mutta juna lähtee pian. Hän nousee.
Poimii takkinsa tuolin selkämykseltä, laukun maasta, maksaa kahvin.
Asematunnelissa kiinnitetään vielä
julisteita ja otetaan valokuva. Sitten
hän nousee junaan.
Minä astun ulos asemalta ja katson
kaupunkia. Mietin miltä kehoni tuntuu tässä tilassa. Huimaa, johtuneeko
orastavasta flunssasta, ties mistä.
Tanssituttaisi.

Vinkki | Soluttautumisia

Kadulle taidetta
kruisailemaan

A

nti-festivaalin pääteos on tänä
vuonna taide-kruisailu. Teoksen
nimeen kruisailu-sana on lainattu
perinteisestä homomiesten tavasta
löytää satunnaisia seksikumppaneita julkisilta paikoilta. Taide-kruisailu mahdollistaa
puolestaan satunnaiset ja privaatit taideaktit
osallistujalleen.
Kyseessä on eräänlainen peli. Torstaista lauantaihin Kuopion keskustan alueelle levittäytyy parikymmentä taiteilijaa ja teoksia halajava
henkilö hakee festivaalitoimistolta kruisailumerkin jota kantaa rintapielessään kaupungilla
kulkiessaan.
Taiteilija puolestaan on soluttautuneena
muiden kansalaisten joukkoon kuin kuka
tahansa. Kruisailu-merkkiä kantavan henkilön
havaitessaan taiteilija voi tarjota osallistujalle
mahdollisuuden privaattiin taide-elämykseen.
Kruisailijalle jaetaan myös kartta joka
näyttää suurin piirtein keskustan kortteleiden
alueen, jolle kukin taiteilija on sijoittuneena.
Taiteilija voi olla käytännössä vastaantulijoista
kuka tahansa.
”Yleisön jäseneltä tarvitaan avointa asennetta ja rohkeutta, koska siinä on otettava katsekontaktia vähän kaikkiin siellä kadulla, koska
sitä ei voi tietää etukäteen kuka se taiteilija on.
Tästä tulee myös festivaalin tämän vuoden
teema satunnaisia kohtaamisia”, festivaalin
tuottaja Vilja Ruokolainen kuvailee.
Kullakin taiteilijalla on oma teoksensa jota
he esittävät aina vain yhdelle kerrallaan. Taideteoksista jokainen on siis uniikki-kappale.
”Siellä on myös lapsille sopivia teoksia,
ja ehkä myös lapsille sopimattomia teoksia,
mutta taiteilijat valitsevat sen henkilön kelle
haluavat esittää tämän teoksen. Ja esittävät tietysti monta kertaa päivässä, joten kaupungilla
kruisaillessa on mahdollisuus saada monta
kokemusta päivän aikana.”

Anti-festivaalin käyttöohjeet
Mene festivaalitoimistoon. Ota kruisailu-merkki,
ohjelmat, ajankohtaisen tiedot sekä tapaa muita
festivaalikävijöitä ja –taiteilijoita.
Avaa aistisi. Esimerkiksi jos haluat tietää miltä
tuntuu olla poro, liity perjantaina porotokkaan.
Siinä kierretään tokassa urbaanin ja luonnon rajapinnassa. Matka päättyy erotukseen. Sopii hyvin
myös kaupunkiin tutustumiskierrokseksi.
Hummaa. Puikkarissa järjestetään perjantai- ja
lauantai-iltana Anti-klubit. Opiskelijakortilla juot
virvokkeita halvalla. Tarjolla on myös klubiesityksiä
Anti-hengessä.
Uljas 6 | 4. 9. 2013
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”Koska olette nähneet pelimusiikkia kaupanhyllyllä?

Pelimusiikin tekijät
poterosta valoon
Ari Pulkkinen puuhaa omaa levy-yhtiötään. Pelintekijät ympäri maailmaa purkavat raja-aitoja pelaamisen ja musiikin
välillä. Peliala on jo noussut suuren yleisön näköpiiriin. Seuraavaksi on aika nostaa myös pelimusiikin profiilia. – Juho
Anttila, teksti & Samuli Longi, kuva

H

yvin varustetuissa
levykaupoissa on varattu aivan oma paikka
elokuvamusiikille,
mutta koska olette
nähneet pelimusiikkia
kaupanhyllyllä? Musiikin rooli peleissä
on vähintään yhtä suuri kuin elokuvissakin, mutta pelejä varten sävelletylle musiikille ei riitä näkyvyyttä. Ari Pulkkinen
tahtoo muuttaa tämän.
Jos nimi Ari Pulkkinen ei kilisytä kelloja, voi syytä etsiä lähinnä pelimusiikin
aliarvostuksesta. Pulkkinen on todennäköisesti Suomen tunnetuin pelimusiikin
säveltäjä, kansainvälisesti tunnustettu
ammattilainen, jonka sävellyksiä kuulee
niin Angry Birdsissä kuin lukemattomissa muissakin tunnetuissa peleissä.
Sävellystyön ohella Pulkkinen tekee väsymättömästi töitä pelimusiikin aseman
parantamiseksi.
Pulkkinen puhui suunnitelmistaan Joensuussa pelialan ammattilaisille suunnatussa Illusion-seminaarissa. Musiikin
ja pelien synergia on hoksattu maakunnassa, sillä kaksipäiväisen seminaarin
ohjelmasta noin puolet liittyy tavalla tai
toisella musiikkiin ja pelien äänimaailmoihin. Oman värinsä tematiikkaan tuo
vain parin sadan metrin päässä tapahtumapaikasta pidettävä Ilosaarirock, joka
toimii myös myyntivalttina seminaarille.
Suomen tunnetuimman pelimusiikin
säveltäjän suunnitelma pelimusiikin
profiilin korottamiseksi on kunnianhimoinen. Ari Pulkkinen perustaa oman
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levy-yhtiön, Aritunes Recordsin, joka erikoistuu pelimusiikin julkaisemiseen massojen ulottuville. Konseptia testataan
vielä tämän vuoden aikana toistaiseksi
julkistamattoman peliprojektin avulla.
Mukana on Pulkkisen lisäksi joukko suomalaisen musiikkialan huippunimiä.
Oma levy-yhtiö ei suinkaan ole ainoa
konsti taistelussa pelimusiikin paremman saatavuuden puolesta. Pulkkinen
tekee jatkuvasti yhteistyötä TEKES:n,
Teoston, Suomen pelikehittäjien ja
muiden säveltäjien kanssa parantaakseen
pelimusiikin näkyvyyttä ja säveltäjien
juridista asemaa.
Pelien äänimaailma on kuitenkin pelien

soundtrackien saatavuutta laajempi
aihe. Rinnastus elokuviin toimii hyvin,
sillä musiikin lisäksi kaikki se, mitä pelin
aikana kuullaan on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti muuta kokonaisuutta tukevalla tavalla. Erona elokuviin
pelimaailma on lähes poikkeuksetta
dynaaminen, joten myös äänimaailman
on elettävä tapahtumien mukana.
Helsinkiläisen Frogmindin äänisuunnittelija Joonas Turnerin esitys siitä,
miten huimasti kehuja keränneen iOSpeli Badlandsin äänimaailma on luotu,
alleviivaa kahden median yhtäläisyyksiä. Ääniä etsitään mitä erilaisimmista
paikoista, haluttu soundi kaivetaan esille
välillä hulluutta lähestyvällä luovuudella
ja lopuksi kokonaisuus parsitaan kasaan
tietokoneella millisekunnin tarkkuudella. Samanlaisesta prosessista on saatta-

nut nähdä vilauksen elokuvien tekemisestä kertovissa dokumenteissa.
Pelien dynaaminen luonne antaa pelimusiikille oman mausteensa. Digitaalisen maailman ja musiikin välisen synergian voi viedä kuitenkin myös pidemmälle.
Musiikin ei tarvitse tyytyä vain seuraamaan pelimaailman tapahtumia. Se voi
myös muovata maailmaa itseään.
Saksalainen indiekehittäjä Threaks kulkee omia polkujaan tämän kehityssuunnan eturivissä. Yrityksen rytmipeli Beatbuddy sulauttaa musiikin ja erityisesti sen
rytmin saumattomaksi osaksi pelikokemusta. Beatbuddyn maailma sykkii ja elää
dynaamisesti musiikin mukana ja maalaa
samalla kuvaa niistä kunnianhimoisista
mahdollisuuksista, joiden toteuttaminen
ei perinteisen median keinoin onnistu.
Myös tuttu, rytmeihin perustunut
musiikkipelaaminen käy parhaillaan läpi
murrosta. Muovikitaroiden ja leikkirumpujen aikakausi tuli ja meni, mutta
musiikkipelaaminen ei kuollut. Nyt
etsitään keinoja avata jokaiselle pelaajalle
mahdollisuus luoda uutta musiikkia pelin
ja leikin kautta.
Puuttuva usko omiin kykyihin estää
monia musisoimasta. Suomalainen
Songhi etsii keinoja tämän kynnyksen
ylittämiseksi. Yritys tahtoo tehdä, ei
enempää tai vähempää kuin musiikkipelaamisen seuraavan ison jutun. Mitä tämä
on ja onnistuuko Songi tavoitteissaan, se
nähdään tulevaisuudessa.
Illusion-seminaarin musiikkipainotteisen osuuden päättävä tietotekniikkaa

ja perinnemusiikkia yhdistelevä esitys
alleviivaa lopullisesti sen, ettei digitaalisen viihteen ja musiikin välillä tarvitse
kaivaa kuiluja. Modernisoidulla perinnesoittimella, sähkökanteleella esitetyt
rock-kappaleet piirtävät samalla taustakankaalle huimaa, lennosta luotua vektorigrafiikkaa. Tempun tekevä Z-Vector-

sovellus on sekin suomalaista käsialaa,
tekijöinään helsinkiläinen Delicode.
Pelimusiikkia ja pelien äänimaailmaa
useasta suunnasta lähestyvä seminaariohjelma nostaa samalla pinnalle
kysymyksen siitä, miten Pohjois-Karjalan
ainutlaatuisen elinvoimainen musiikkimaailma ja kovaa vauhtia profiiliaan
korottava peliala saataisiin kohtaamaan
entistä paremmin. Kumpikin ala nauttii
jo nyt maakunnan kokoon nähden keskimääräistä paremmasta näkyvyydestä,
mutta enemmänkin voitaisiin tehdä.
Perinteisen median konservatiivisuus
hidastanee kehitystä omalta osaltaan,
mutta raja-aidat murtuvat kovaa vauhtia.
Esimerkki maailmalta kertoo, kuinka keskustelut näyttelijä Leonardo DiCaprion
kanssa roolista tietokonepelissä kariutuivat hieman alle kymmenen vuotta sitten.
Syynä oli se, ettei näyttelijä kokenut
piipahtamista vielä vieroksutun pelialan
pariin järkevänä uraliikkeenä. Tämän
päivän huippupeleissä Hollywoodtähtien vierailut sen sijaan eivät ole enää
lainkaan harvinaisia.
Ari Pulkkisen työ pelimusiikin aseman puolesta on omiaan lähentämään
pelialaa ja perinteisiä säveltäjiä. Kun
tuotoksilleen saa kunnolla näkyvyyttä ja
niistä saa asiallisen korvauksen, laskee
samalla kynnys ottaa peliprojekti vastaan
merkittävästi. Peliala tarjoaa säveltäjille
mahdollisuuksia ja nimekkäät musiikintekijät puolestaan nostavat myös pelialan
profiilia.
Illusion-seminaarin kaltaiset tapahtumat tarjoavat oivan kasvualustan
paikalliselle pelialalle. Ehkä ensi vuonna
mukaan saadaan myös enemmän pohjoiskarjalaisia musiikintekijöitä. Luovien,
eri kulttuurisektoreita edustavien tekijöiden kohtaaminen voisi hyvinkin olla
katalyytti, jonka avulla syntyy se odotettu
pohjoiskarjalainen suuri pelimenestys.
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Tiedottaa:

Kaikki kampukset:

Planet Fun-Fun

Jodarok

Aavikon kylmä sota

Koko maailman elektroninen kulttilemmikki Aavikko palasi keskuuteemme
syväjäädytyksestä ja julkaisi alkukesästä uuden levyn.
Planet Fun-Fun on kylmän
sodan lämmin muistelo.
Levyn myötä keikkoja yhtye tekee kitsaasti kolme,
joista niistä yksi koetaan
syyskuun 7. Humu-klubilla
Kuopion Pannuhuoneella. Arttu Seppänen, teksti
Siilinjärvellä vuonna 1995 perustettu elektronista musiikkia soittava
Aavikko-yhtye nauttii kulttisuosiota
niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhtyeen
tunnistettavat syntetisaattoriteemat
ovat soineet vuosien varrella esimerkiksi
monien eri televisiosarjojen tunnusmusiikkina, kuten Kumman kaa -sarjassa.
Yhtyeen Viitostie ja Torpedo Boys -hitit
ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja.
Harvakseltaan levyjä julkaiseva yhtye on
faniensa iloksi päättänyt hiljaiselonsa uuden Planet Fun-Fun -levyn myötä. Planet
Fun-Fun ilmestyi kesän alussa rajoitettuna vinyylipainoksena ja digitaalisena
julkaisuna.
”Kylmän sodan lämmin muistelo”, kiteyttää yhtyeen Paul Staufenbiel kysyttäessä
uuden levyn teemasta.
”Nimi pyöri mielessä jo parikymmentä
vuotta sitten, mutta Markus Selin ja
Renny Harlin ehtivät rekisteröidä nimen
omiin bisneksiinsä. Joten odottelimme
vähän aikaa nimen vapautumista ja sitä,
että nuoriso olisi ehtinyt jo unohtaa sen
samannimisen huvipuiston. Se on myös
kunnianosoitus ranskalaiselle elektronisen musiikin pioneerille Jean-Jacques
Perreylle. Kuten hänen tuotannossaan
myös Planet Fun-Funissa on mukana
huumoria sekoitettuna kosmisempiin
teemoihin”, Staufenbiel kertoo.
Aavikon jäsenistöön kuuluu syntetisaattoria soittavan Staufenbielin lisäksi Tomi
Kosonen (koskettimet ja EWI) sekä Tomi
Leppänen (rummut), joista viimeksi
mainittu on tullut tutuksi myös muun
muassa K-X-P ja Circle-yhtyeistä. Leppänen soitti myös elokuussa Helsingin
juhlaviikoilla legendaaristen Yoko Onon
ja Thurston Mooren kanssa.
Perinteisesti Aavikko-levyt yhtye on
säveltänyt yhdessä, mutta Planet FunFunin kappaleet on säveltänyt kokonaan
Staufenbiel. Taustalla on idea Aavikkotrilogiasta.
”Kuten uuden levyn kansitaiteen patsas
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Aavikko keikalla

Joensuun räp-skene
aaltoilee

7.9. Humu-klubi, Olutravintola
Pannuhuone, Kuopio
11.10. Kives-festivaali, Turku
12.10. Bar Loose, Helsinki

To 12.9. Lehtiä Ilosaaressa Joensuun Ilosaaressa klo 18 alkaen.
Esiintyjinä mm. Pariisin Kevät sekä Ruudolf ja Karri koira. Liput 12 €
ISYY:n jäsenille. Kuopiosta ja Savonlinnasta järjestetään bussikuljetus paikan päälle ja takaisin. Kuopiolaisilla myös mahdollisuus
yöpyä Joensuussa. Liput sekä bussi- ja majoituspaketit myynnissä
ISYY:n kampustoimistoilla. Lisätietoja: www.isyy.fi
La 21.9. ISYY:n edustajiston kokous Tuusniemellä. Kokoukset ovat
avoimia kaikille ISYY:n jäsenille.
30.9.–4.10. Hyvinvointiviikko kaikilla ISYY:n kampuksilla Lisätietoja
lähempänä: www.isyy.fi

Joensuu:
Ke 4.9. klo 14.15 lukuvuoden avajaiset Carelia-salissa ja Kampusrysäys sekä uusien opiskelijoiden kaupunkisuunnistukseen lähtö
klo 15.30–18 Carelian takapihalla. Lisätietoja: www.isyy.fi
To 5.9. klo 15.30–18 Joensuun yliopiston kuoron koelaulut Agorarakennuksen luokassa AT103. Lisätietoja: www.joykuoro.net
To 5.9. klo 20 ESN Joensuu, Get to know@Ilona
Ma 9.9. klo 16–19 Joensuun yliopiston kuoron koelaulut Agorarakennuksen luokassa AT103
Ti 10.9. klo 19 ESN Joensuu, Bowling@Cosmic
Su 15.9. klo 10 ESN Joensuu, Cycling Joensuu, lähtö Carelialta
Pe 20.9. klo 16 ESN Joensuu Frisbeegolf -turnaus ja makkaran
paistoa

Arvio: Planet Fun Fun
Aavikko ei tuota
pettymystä

Kuopio:

9

V
Siilinjärvellä syntynyt pönöttävä Aavikko on Tomi Leppänen, Tomi Kosonen ja Paul

Staufenbiel. Aavikko nähdään harvinaisesti livenä 7. syyskuuta Humu-klubilla Pannuhuoneella.
-teemasta voi päätellä, tämä on vasta
trilogian ensimmäinen osa.”
Nyt etukannessa komeilee itsenä Staufenbielin näköispatsas. Muiden jäsenten
patsaat ovat takakannessa ikään kuin
odottamassa vuoroaan. Muilta jäseniltä
on odotettavissa omat teemalevyt aikanaan. Planet Fun-Fun nauhoitettiin koko
yhtyeen voimin ja Staufenbiel korostaa,
että jokaisella jäsenellä on olennainen
osa siinä mikä saa Aavikon kuulostamaan
Aavikolta.
Levyllä on mukana myös vierailijoita,
kuten kitaravirtuoosi Tero Holopainen
sekä Slobyn, joka on erikoisempi vieras
Ruotsista ja toiminut muun muassa Dr.
Albanin taustalaulajana ja tanssijana.
”Pluxus, joka on ikään kuin sisaryhtyeemme Ruotsissa, suositteli Slobynia meille.
Slobyn päätyi laulamaan levyn nimikko-

kappaleeseen, josta muodostuikin oma
henkilökohtainen suosikkini levyltä juuri
hänen laulusuorituksensa takia”, Staufenbiel kertoo.
Aavikon live-esiintymisistä fanit saavat
myös nauttia harvoin. Kiireisten jäsenten
aikatauluja on vaikea saada sopimaan
yhteen. Isompaa kiertuetta ei uudenkaan
levyn tiimoilta ole suunnitteilla, mutta
muutama keikka on syksylle sovittuna.
Syyskuun alussa yhtye esiintyy kotiseudullaan Kuopiossa, Pannuhuoneella
lauantaina 7. syyskuuta Humu-klubilla.
Staufenbiel odottaa tulevia keikkoja
innolla.
”Jännittävää päästä soittamaan pitkästä
aikaa uutta materiaalia livenä.”

oiko kylmä sota olla hauskaa?
Voi se.
Aavikon uusi levy on hyvin
nimensä veroinen. Kappaleista huokuu, että niitä tehdessä on
ollut hauskaa ja tematiikka on hyvin
kansainvälistä. Levyn avaava eksoottinen diskopala Machu Picchu on
inkojen kadonnut kaupunki Perussa
lähes 2,5 kilometrin korkeudessa, levyn
nimibiisi Planet Fun-Fun oli huvipuisto Keravalla 90-luvulla ja kaiken tämän
keskellä aikamatkataan kylmään sotaan
kappaleessa CCCP vs. USA, mikä liittyy
keskeisesti levyn teemaan.
Levy on aavikkomaisesti syntetisaattorin juhlaa. Komeiten synat ulisevat eeppisessä päätöskappaleessa Friendship.
Levyn erikoisimmaksi helmeksi nousee
kuitenkin Aavikolle epätavallinen,
mutta silti Aavikon tunnusomaisia
piirteitä sisältävä nimikkokappale
Planet Fun-Fun. Kappaleessa laulaa Dr.
Albanin taustalaulajanakin 90-luvulla
toiminut Slobyn. Kappale voisi yhtä
hyvin olla Iranin yritys euroviisuihin ruotsidiskolla vuonna 1993 kuin
Aavikkoa vuonna 2013. Planet FunFun levynä onkin kokonaisuudessaan
lyhyestä mitastaan huolimatta ehkä
monipuolisinta Aavikkoa, mitä yhtye
on tähän päivään mennessä julkaissut.
Toivottavasti trilogian toista osaa ei
tarvitse odottaa pitkään.

0-luvulla Joensuun räppiskenessä ei vielä
juurikaan kuhissut. Vaikka kaveripiireissä
luukutettiinkin räppiä, oman musiikin tekeminen tuntui kiinnostavan vain Jodarokia.
”Aloitin kirjoittelemaan riimejä koulussa, kun en
enää jaksanut keskittyä opetukseen. Olin varmaan
kuullut jotain suomalaista räppiä ja uskoin pystyväni parempaan”, hän naurahtaa.
”Kävin alusta asti tsekkailemassa keikkoja Joensuun ulkopuolella. Niillä keikoilla tutustuin ihmisiin ja sain taas uutta intoa musiikin tekemiseen.
Onneksi kotipaikkakunnalta löytyi yksi DJ-kaveri,
jonka kanssa ruvettiin sitten kirjoittelemaan
biisejä.”
Pyörät lähtivät kunnolla pyörimään vasta kun
Joensuu oli jäänyt taakse. Matti muutti Helsinkiin
kaksitoista vuotta sitten ja tutustui siellä tikkakoskelaissyntyiseen Miskaan, jonka kanssa hän
perusti Kemmurun. Myöhemmin kyytiin hyppäsi
myös Rovaniemen poika DJ J-Laini.
Jodarok ei kuitenkaan halua lytätä kotikontujaan.
Hänen mielestään Joensuustakin löytyy räpin
saralta hyvää meininkiä.
”Nyt vaikuttais siltä, että sieltä sekä lähipitäjistä
löytyy uusia ja nuorempia tekijöitä. Joensuun
räppiskene on vaan jatkuvassa aaltoliikkeessä.
Jengiä muuttaa sieltä niin paljon pois, että skenen
säilyminen on aina uudesta sukupolvesta kiinni.”
Joensuun pojista Jodarok nostaa esiin nyt jo
tamperelaistuneen Haamun, Ruutukaavan sekä
Rantojen Miehet JNZ -kokoonpanon.
”Näillä on sellainen hyvä ote musan tekoon. Kaikilla on sellaista tiettyä lunkiutta, joka on ominaista Pohjois-Karjalalle ja josta itekin diggailen.”
Kaksikymmentä kaksi vuotta sitten Chuck D:n,
Flavor Flav’n ja Terminator X:n luotsaama Public
Enemy julkaisi neljännen studioalbuminsa Apocalypse 91... The Enemy Strikes Back. Jodarok oli
juuri löytänyt rytmien maailman ja Apocalypse 91
upposi kuin nyrkki silmään.
”Onhan se ihan helvetin hyvä levy edelleen”, Jodarok täsmentää.

Public Enemyn vaikutus kuuluu myös Jodarokin tuoreella soololevyllä, joka ei tosin vielä ole
nähnyt päivänvaloa. Tekstit ja pohjat ovat puoliksi
valmiita.
”Tiedossa on hidasta fiilistelyä ja paljon rumpukonetta. Jotain vanhempaa jenkkiräppiä ja soulia voi
olla havaittavissa. Teksteissä taas näkyy punkin
kuuntelu”, Jodarok paljastaa.
Jodarokin päivät vierähtävät myös Aivovuodon
kakkosalbumin nauhoituksissa. Tämän vuoden
puolella ilmestyy ainakin EP ja myöhemmin myös
kokopitkä albumi.
”Oon aika fiiliksissä uudesta tekotavasta. Oon pyrkinyt tekemään Aivovuodolle studiolla valmista
kamaa kertaistunnolla. Sen takia teksteissä näkyy
hirveästi se, mitä näen kaupungilla ja muualla.”
Kemmuru ei pompi tällä hetkellä aktiivisimmillaan, sillä myös Miska alias Aksim valmistelee
omaa levyään. Pipefesteillä yhtye kuitenkin ehti
pyörähtämään perjantaina.
”Esiinnyin Pipefesteillä ensimmäisen kerran
joskus seitsemän tai kahdeksan vuotta sitten. Sen
jälkeen olen kiivennyt lavalle joka vuosi”, Jodarok
muistelee.
Juhlimaan Jodarok ei Pipefesteillä ehtinyt, sillä
illemmalla Kemmuru ja Aivovuoto heittivät keikat
myös Jyväskylässä. Onneksi kauan sitten Ilosaarirockissa tuli kuitenkin juhlittua senkin edestä, tai
ainakin sen verran loistavalta Jodarokin mieleenpainuvin festarimuisto kuulostaa.
”Kerran heräsin Ilosaaren tyhjältä festarialueelta
kolmen tai neljän aikaan aamuyöllä. Kamerasta
löytyi kyllä paljon kuvia. Varmaan oli hyvä meininki mutta mitään en tietysti muista.”

Yliopistoliikunnan ohjatut jumpat ovat käynnissä 2.9. eteenpäin.
Lisätietoja: www.isyy.fi > Jäsenelle > Liikuntapalvelut > Kuopio
Ke 4.9. klo 9–12 Tietotori Snellmanian ala-aulassa. Ilmaiset kahvit
uusille opiskelijoille. Mukana myös mm. Kuopion kaupunki, YTHS
ja ISYY. Tule tutustumaan ja ostamaan haalarimerkkejä!
Ke 4.9. klo 17 Get to know ESN KISA Lukemalla
To 5.9. klo 15–18 Kampusrysäys, Kaupunkisuunnistuksen jatkobileet Ilonassa, liput 5 € (sis. pääsylippu ja narikka), ennakkomyynti
ISYY:n toimistolla. Lippuja rajoitetusti. Lisätietoja: www.isyy.fi
Ti 10.9. klo 16 Sosiaalipoliittisen jaoston kokous Lukemalla
Ti 10.9. klo 16.00 ESN KISA Yleiskokous Lukemalla Pe 13.9. Welcome to Kuopio- tapahtuma uusille kansainvälisille opiskelijoille
Kuopion kaupungintalolla klo 17.00. Kello 22.00 kansainvälisten
opiskelijoiden bileet Passionissa.
Ke 18.9. klo 18 ESN KISA: International Food Festival Lukemalla
Ti 24.9. Kauppakadun impro (Järjestäjän SAVOTTA). Liput myynnissä Lukemalla. Lisätietoja: www.kauppakadunimpro.fi

Savonlinna:
Ti 10.9. klo 13.15 lukuvuoden avajaiset Aino-salissa ja Kampusrysäys
sekä uusien opiskelijoiden fuksiaisiin lähtö klo 15–18 yliopiston pihaalueella. Lisätietoja: www.isyy.fi
Ti 17.9. Pedarypartyt
Ti 24.9. Pedaryjen Kulttuurimatka
Ti 24.9. Akateemiset Airot 2013 -soutukilpailu

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

Jodarokin räppitärpit:

Killer Mike: R.A.P. Music
Flatbush Zombies: D.R.U.G.S.
Nacho Picasso: Lord of the Fly

Aukioloajat Savonlinna:
ma – to 10–14
pe
10−13
Maiju Pohjolainen
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Kellarin
kätköistä

LET’S BESSERWISSER!
The Beast in Heat (1977)

1

T

he Beast in
Heat eli SS
Hell Camp
on yksi
aikansa
kohutuimmista natsieksploitaatioista, eikä
vähiten sen takia, että
se joutui Britanniassa
täyskieltoon kuuluisalle DPP Video Nasty
-listalle.
Jo alussa näkyvä
eläimellinen raiskauskohtaus kertoo kaiken
olennaisen tämän kulttiklassikon luonteesta – säälimätön, brutaali ja
kylmä. Luigi Batzellan ohjaama tarina kertoo
natsi-Saksan aikaisista sotilaista terrorisoimassa rauhallisen kaupungin idylliä. Natsien
harrastuksiin kuuluvat olennaisena osana
biologiset ihmiskokeet, joista elokuva ammentaa kuvastoaan.
The Beast in Heatissa korostuvat italialaisen
genre-elokuvan kliseet ja logiikka – niitä ei ole.
Visuaalisesta ilmeestä välittyvä tunnelma on
erikoinen. Halpa ulkoasu luo Cannibal Holocaustin tyyppistä dokumentaarisuutta, ja natsien kylmäpäisyys ja säälimättömyys aiheuttavat
paatuneemmassakin katsojassa inhoa.
The Beast in Heat ei kuitenkaan mässäile
gorella ja jättää tehokeinona paljon katsojan
oman kieroutuneen mielikuvituksen varaan.
Tahaton koomisuus huokuu osittain läpi
tappelukohtauksista, jotka olisivat kaivanneet

Sammo Hungia tai edes paikallisen judosalin
kovinta natsamestaria. Paljasta pintaa sen
sijaan tarjoillaan roppakaupalla. Natsien naisjohtaja on erittäin kuuma hot mama -tapaus

”Sai sydämen pomppailemaan
kellareiden kätköissä kuin rytmitajuttoman metronomin.
ja sai sydämen pomppailemaan kellareiden
kätköissä kuin rytmitajuttoman metronomin.
Lapset, huoli pois! Seksikohtaukset eivät aivan
kovan pornon tasolle yllä, mutta piiska viuhuu,
matamit käskevät ja tissit heiluvat.
The Beast in Heat on genressään helmi.
Vaikka tylsä dialogi tuntuu välillä hidastavan
vauhtia ja juonen rakentelussa on turha odottaa
metafyysisiä sfäärejä, räiskiminen, natsien
kylmäpäisyys, kauniit maitorauhasparit ja Baccaron näyttelemä hirviö pitävät mielenkiinnon

Elämä
haltuun.
nyyti.fi
Tietoa verkossa.

Elämäntaitokurssi

Hengailuillat

Nettiryhmät

Elämän ja opiskelun
hallintaan.

Mukavaa
yhdessäoloa.

Osallistu tai
seuraa muiden
keskustelua.

Nyyti - opiskelijoiden tukikeskus
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Itäiset Turhan Tietäjät ry

Sam Peckinpahin elokuvassa Rautaristi esiintyy
lainaus: ”Älkää iloitko hänen tappiostaan. Vaikka maailma yhdessä pysäytti pedon, on sen kantanut narttu
kiimassa jälleen.” Teksti on näytelmästä Arturo Uin
valtaannousu. Ennen viimeistä reserviläiskohtaamista
sen kirjoittaja pakeni Ruotsiin ja haki viisumia Yhdysvaltoihin.
Viisumipäätöstä hän vartosi Suomessa. Täällä hän kirjoitti
erään sosiaalisesti kriittisen näytelmän erään tulevan maanpetturin kanssa. Kirjailija kuvitteli olevansa turvassa Amerikassa,
mutta tuli kusetetuksi ja joutui punikkivainojen uhriksi. Hän
muutti takaisin synnyinmaahansa, mutta anoi ja sai Itävallan
kansalaisuuden vuonna 1950. Tunnetuimmassa teoksessaan
eräs Puukko-Mackie kysyy: ”Sillä mitä on tiirikka verrattuna
osakkeeseen? Mitä on pankkiryöstö pankin perustamiseen
verrattuna? Mitä miehen murhaaminen verrattuna miehen
palkkaamiseen?” Nimeä kirjailija.
1) Thomas Mann. X) Klaus Mann. 2) Bertold Brecht.

2

Mikä virvoitusjuoma kehitettiin Coca-Cola yhtiössä
toisen maailmansodan aikana? Ei kuitenkaan Yhdysvalloissa vaan Saksassa. Juoma oli eräänlainen
sota-ajan korvike, se valmistettiin jäännöstuotteista,
ylijäämästä: herasta ja hedelmien puristejätteestä. Virvoitusjuoman nimi juontuu saksan kielen sanasta, joka
on lähellä mielikuvitusta tarkoittavaa sanaa. Nimi syntyi lyhyen
session aikana, jossa johtaja kehotti alaisiaan käyttämään
mielikuvitustaan uuden tuotteen nimeksi, jolloin yksi myyntimiehistä huudahti _______. Juoman nimi oli valmis. Sodan
jälkeen Coca-Cola-yhtiö otti haltuunsa sen tuotantolaitokset,
kemiallisen kaavan, tuotenimen sekä rosvosi periamerikkalaiseen tyyliin siitä saadut sodanaikaiset voitot. Nykyisin se on
yksi yhtiön suosituimmista virvoitusjuomista.
1) Schweppes. X) Fanta. 2) Sprite.

3
4
5

. Mikä kala mainitaan radiossa päivittäin, tarkalleen
kello 5.50, 7.50, 12.45, 18.50 ja 21.50 alkavissa lähetyksissä osana viranomaistiedotetta ja Ylen julkisen
palvelun tehtävää? Lampetra fluviatilis tieteelliseltä
nimeltään ja myös Perämerellä Raahen edustalla
sijaitseva majakka.
1) Harmaja. X) Kilohaili. 2) Nahkiainen
Kuka nykyään istuvista presidenteistä on iältään
vanhin? Hän täytti viime kuussa yhdeksänkymmentä
vuotta. Hänet valittiin kesäkuussa 2007 maansa presidentiksi. Sai vuonna 1994 Nobelin rauhanpalkinnon yhdessä kahden muun henkilön kanssa, joista
toinen on murhattu – toisen kuolemaa epäillään murhaksi.
1) Ariel Sharon. X) Shimon Peres. 2) Jizhak Rabin.
Mikä klassikkoleffa alkaa? Samin ja Milesin toimistoon astuu martta, joka väittää että muuan Thursby
varjostaa häntä. Miles innostuu martasta, lähtee
keikalle ja tulee kolatuksi. Myös Thursby kolataan.
Poliisi tylyttää Samia: liekö hän kolannut kollegansa,
koska hän on parruttanut Milesin voimassa ollutta marttaa.
Kun Sam tapaa uudelleen martan, tämän todellinen nimi
selviää: Brigid. Martta tunnustaa olevansa pakkomielteinen
valehtelija ja kertoo Samille, että Thursby kolasi Milesin,
muttei tiedä kuka kolasi Thursbyn. Ja kuten arvata saattaa, Sam
alkaa kiinnostua martasta. 1) Asfalttiviidakko. X) Syvä uni. 2 )
Maltan haukka.

Nimi 1

2
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Keskity opiskeluun
Kysy meiltä tarjous
opintolainasta.
Alle 26-vuotias asiakkaamme saa
100 % alennuksen Internetpankin,
Visa-pankkikortin tai Visa Electron
kortin kuukausimaksuista.

Joensuu, Kauppakatu 27 B 3
puh. 029 041 2690
www.saastopankkioptia.fi/joensuu
Kuopio, Kauppakatu 22
puh. 029 041 2650
www.saastopankkioptia.fi/kuopio
Puhelun hinta: lankapuhelimesta 0,0821 € + 0,0147 €/min,
matkapuhelimesta 0,0821 € + 0,1642 €/min

Karjalainen – tietoa
ja tarjouksia!
Opiskelijatilaus!

3(norm.kk
53 E
3 kk tilaus 80,60 )
tai 2 x 26,50 E
e

Tilaa sähköpostitse:
asiakaspalvelu@karjalainen.fi
tai soita: 0800-98848

”

(ark. klo 8–16).

Säästän aikaa ja rahaa.
Kaikki oleellinen tältä alueelta.
Eipä tarvitse tietoa monesta paikkaa hakea.”

Tarjous on voimassa 2.1.2014 saakka ja edellyttää voimassa olevan opiskelijakortin esittämistä.
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