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Vaalikiima alkoi

Sisällys |Tässä.

Jäsenmaksujen korotuspaineet kiris-
tävät taas tunnelmia ylioppilaskunnas-
sa. Tulevaisuuden jäsenkadosta ollaan 
huolissaan, vaikka mitään varsinaisia 
merkkejä siitä ei näy.

Perussuomalaiset Nuoret kasvatta-
vat vaikutusvaltaansa kampuksilla. 
Heidän mukaansa kaikki kannatta-
jat eivät uskaltaudu leimautumisen 
pelossa esiin.

Opiskelijoita harmittavat sekä viimei-
simmät hölmöilynä pidetyt uudistukset 
opintotukeen että huono tiedottaminen 
niistä. 

Uljas kysyy -tilaisuus pohtii turvallisuutta ja 
turvallisuuspolitiikkaa Kerubissa 17.10. Kes-
kustelussa kuullaan näkökulmaa valtakunnan 
politiikan huipulta, Maanpuolustuskorkeakou-
lusta, kriisinhallinnan tutkimuskeskuksesta sekä 
monikulttuurisuustyön puolelta.

Talousmyyttien murtaminen on kovan työn taka-
na, kun valtavirran talousmiehet kertovat totuuksi-
aan kirkkain silmin. Poliittisen taloustieteen seuran 
perustajat muistuttavat, että kyse on poliittisista 
valinnoista

Ylioppilaskunnat ovat sahanneet politiikan laidasta laitaan 
läpi historiansa. Nyt kelkka näyttää vievän vasemmalle, 
mutta ennen kaikkea olisi tarpeen löytää innostus yhdessä 
vaikuttamiseen.
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Sisällys 

Uhkan kautta

Suomen ylioppilaskunnissa 
on varauduttu jo vuosia 
väheneviin opiskelijamääriin. 
Vuoden 2008 suursiivouksen 
jälkeen määrät putosivat, 
mutta sen jälkeen sinnitelleet 

valtakunnallisissa tilastoissa jotakuinkin 
ennallaan. Meillä opiskelijamäärät lisään-
tyivät jälleen tänä syksynä parilla sadalla. 
Uhkaava ilmapiiri luo ylioppilaskuntiin 
kuitenkin säpinää. Taloutta suunnitellaan 
vastuullisesti pahimman kautta, taivaan 
alas romahtamisen periaatteella. 

Suomen ylioppilaskuntien liiton pää-
sihteeri Juha Töyrylä ei ole huolissaan, 
että valtion opintojen kiihdyttämistoi-
menpiteet kaataisivat ylioppilaskuntien 
talouksia. Sen sijaan huolta hänessä 
herättää se, kuinka tiukentuvan ilmapiirin 
aikana opiskelijoita saadaan enää mukaan 
järjestötoimintaan ja kerryttämään omia 
kansalaistaitojaan. Viesti kiirii, että kaikki 
turha pois ja opintoja eteenpäin. Elinkus-
tannusten nousu vie vähän liikenevän ajan 
usealla työntekoon opintojen ohella. 

Virsi ei ole uusi, mutta kieltämättä sillä 
on aiempaa merkittävämmät mahdolli-
suudet eriarvoistaa yhteiskuntaa, mikä 
toisaalta taitaa olla nykyään ihan ok. 
Kuopiolainen 70-luvun opiskelija-aktiivi 
ja YTHS:n hammaslääkäri Pasi Hämäläi-
nen esittää Kuopion ja Joensuun historia 
–artikkelissa huolensa samasta asiasta. 
Tulevaisuuden päättäjät ovat jälleen 
joukossamme, mutta enää aika, raha ja/tai 
kiinnostus ei riitä kaikilla. 

Ylioppilaskuntien äänestysprosentti 
pyörii valtakunnallisesti alle 30 prosentin 
groteskin demokratian luvuissa. Ylioppi-
laskunnissa asian kanssa on opittu kai jo 
elämään. Edustajisto päättää meillä vajaan 
1,5 miljoonan euron budjetista 28 prosen-
tin mandaatilla. 72 prosenttia ei äänestä, 
ja edellinen edustajiston kokous saatiin 
hilkulla äänivaltaiseksi kun kokoukseen 
viitsi tai ehti tulla 39 edustajasta 20.

Kohta äänestetään taas. Nykyisellä 
edustajistolla lienee vielä pohdittavana 
mitä tehdä jäsenmaksun kanssa. Nousseet 
kustannukset puhuvat parin euron korot-
tamisen puolesta. Viime keväänä korotus 
kaatui oikeiden vastustukseen. Keskustelu 
meni päättäjien poliittisesti väännöksi. 

Uljas kyseli pienen pikagallupin ja 
kansa puhui. Kahdesta eurosta vuodessa 
vatvominen tuntui valtaosasta lähinnä 
kummalliselta. 

Jarkko Kumpulainen

Pääkirjoitus | Uljas linja

” Tulevaisuuden 
päättäjät ovat jälleen 
joukossamme

Humoro nigra | No höh, tohtoreilta poistettiin miekat ja viitat. 
Uljas tarjoaa oman näkemyksensä uudesta UEF:n tohtorin lyyrasta. 
Visuaalinen kokonaisuus tosin vaatii miekan ja viitan palauttamista 
päivitettynä. 
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Gallup

Miten olisi kahden euron lisä jäsenmaksuun?

Joensuu

Tekijät: Anni Ylönen, Joona Sipi & Raisa Savolainen

Savonlinna

Anneli Aaltonen
Kasvatustiede, 2. vsk.

Ihan sama, kun se kuitenkin tulee mei-

dän hyväksi. Kipuraja olisi 10-15 euroa.

Hanna Siirola, 37 v.
Aikuiskasvatustiede, vuosikurssi X

Ei tunnu mitenkään älyttömän isolta 

korotukselta. En näe ongelmaa.

Nykyiseltään olisi hyvä jos pystyisi siinä 

pysymään.

Hermanni Karttela, 21 v.
Englannin kieli ja kääntäminen, 1. 
vuosikurssi.

Ei se silloinkaan olisi iso maksu mutta 

mitä sillä kahdella eurolla saa. Mitä tällä 

korotuksella voitaisiin järjestää?

Itse maksaisin korotusta alle 20 euroa 

maksimissaan.

Kuopio
Lauri Virtanen
Yhteiskuntatieteet/Sosiaalitieteet, 
1vsk

Kahden euron korotus ei kuullosta pahal-

ta, mutta saavuttaako ISYY sillä todellista 

hyötyä?

Anitra Hirvinen
Lääketiede, 2vsk

Jäsenmaksu on mielestäni jo itsessään 

paljon rahaa. Parin euron lisäyksen ei siis 

ajattelisi tuntuvan melkein missään - var-

sinkaan verrattuna nykyiseen, kolminu-

meroiseen summaan.

Isoimmat kaksi euroa 
ikinä

Aino Eerola
Kasvatustiede, 6. vsk.

Mietityttää, onko korotus välttämätön. 

Mitä sillä kahdella eurolla saa? Olen 

valmis maksamaan sen verran, kun 

tarvitaan. Jos summa nousisi johonkin 

sataanviiteenkymppiin, alkaisin kyllä ky-

selemään, mistä tämä summa koostuu.

Kampuksien kuiskeet | koti ja järjestö

Opiskelija-asuminen sivuutettiin 
korkotukipäätöksessä
Maan hallitus kannustaa vuokra-asuntotuotan-
toon entistä alhaisemmilla korkotukilainojen 
omavastuilla.  

Normaalien vuokra-asuntojen rakentamista 
kannustetaan voimakkaammin kuin opiskelija-
asuntojen rakentamista opiskelijoiden aktiivisesta 
lobbaamisesta huolimatta.

Valtion rahoitusmuotona olevan korkotukilai-
nan omavastuukorko opiskelija-asunnoissa on 3,4 
prosenttia, kun se normaaleilla vuokra-asunnoilla 
pudotettiin yhteen prosenttiin. Esimerkiksi 
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön arvion 
mukaan opiskelija voi joutua maksamaan 3-4 eu-
roa neliömetriltä enemmän vuokraa kuin tavalli-
sen korkotuetun vuokratalon asukas. Opiskelijoi-
den vuokrat eivät suoraan ole nousemassa tämän 
takia, mutta suhteellisesti opiskelija-asumisesta 
voi tulla kalliimpaa.

”Menetämme suunnilleen 15 senttiä neliöltä 
kun emme päässeet paremman korkotuen piiriin. 
Hoasin luku kuulostaa suurelta, mutta voi uudessa 
kohteessa hyvin pitää paikkansa. Olisi hyvä jos tätä 
uudistusta tehdessä olisi kaikki laitettu samalle 
viivalle”, Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo 
Ojalainen toteaa.

”Tällä hetkellä kun korot ovat alhaalla, niin 
tämä ei vaikuta, mutta kun korot nousevat, niin 
kyllähän se väistämättä näkyy vuokrissa”, Ojalai-
nen jatkaa.

Opiskelijoiden edunvalvojat ovat kiinnittäneet 
ongelmaan huomiota jo vuosia. Korkotukien oma-
vastuiden lisäksi ongelmallisia ovat myös ARA:n 
käynnistysavustukset, joita on mahdollista saada 
vain normaaliin asuntotuotantoon. Opiskelija-

asuntojen rakentamiseen myönnetään valtion 
tukena enintään 10 prosentin investointiavustus. 
SYL on vaatinut tämän kohottamista 15 prosent-
tiin.

”SYL on huolissaan siitä, muodostavatko 
erilaiset määräaikaiset rakentamisen tukimuodot 
lopulta tilanteen, jossa on edullisempaa rakentaa 
asuntoja muille kuin erityisryhmille. SYL ei mil-
lään tavalla kiistä sitä, etteikö muilla kuin erityis-
ryhmillä olisi selvää tarvetta nykyistä suurempaan 
asuntotuotantoon mutta sama tarve esiintyy myös 
erityisryhmillä”, todetaan Suomen ylioppilaskun-
tien liiton asumisasioita koskevassa lausunnossa  
valtion talousarvioesitykseen 2013.

Mikko Sedig esittää opiskelija-asumisselvi-
tyksessään vuodelta 2012, että korkotukilainojen 
omavastuukorko puolitettaisiin, jolloin se olisi 
1,7. Uustuotantoa tulisi selvityksen mukaan lisätä 
niin, että vuosina 2013–2017 aloitettaisiin noin 1 
000 asuntoa, joista puolet tulisi pääkaupunkiseu-
dulle ja loput jakaantuisivat Joensuuhun, Jyväsky-
lään, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun.

”Tämä merkitsisi tuotantomäärien kaksin-
kertaistamista viime vuosiin verrattuna”, Sedig 
toteaa.

Euroopan mittakaavassa opiskelija-asuminen 
on Suomessa kallista. Asumismenojen osuus muu-
alla kuin vanhempiensa luona asuvien opiskeli-
joiden kuukausittaisista menoista on Suomessa 
Euroopan kolmanneksi suurin. Suomalaisopiske-
lijalla asumiseen kuluu lähes puolet kaikista me-
noista. Toisaalta vain 27 prosenttia opiskelijoista 
asuu Suomessa opiskelija-asunnoissa.

Pasi Huttunen

Ainejärjestöjä kannustetaan kehittämään toimin-
taansa hiljattain käynnistetyllä kilpailulla.

”Tarkoituksena on kannustaa ainejärjestöjä 
kehittämään omaa toimintaansa, luomaan uusia 
tapahtumia tai yhdistämään useamman ainejär-
jestön voimat jäsenistöjen hyväksi”, kuvaillaan 
kilpailun tavoitetta.

Kisassa on kolme sektoria: viestintä, talous ja 
toiminta. Esimerkkinä viestintäpuolelta heitetään 
ainejärjestön esittelyvideon toteuttaminen. ISYY 

itse sai viime vuonna toteutettua ylioppilaskuntaa 
esittelevän videon. Talouspuolella korostetaan 
ainejärjestön omavaraisuutta, talouden hallintaa 
ja taloussuunnittelua parantavia toimia. Toimin-
nan kehittämisessä mainitaan innovatiivisuus, 
poikkitieteellisyys, avoimuus sekä dokumentointi.

Kilpailuaika alkoi 23. syyskuuta ja jatkuu 28. 
lokakuuta saakka. Palkintojenjakotilaisuus järjes-
tetään 9. marraskuuta.

Pasi Huttunen

Innovatiivisempi ja omavaraisempi 
ainejärjestö haussa

” Kun korot nousevat, niin kyllähän se väistämättä nä-
kyy vuokrissa .
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”Kulut nousevat ja uusia tulovirtoja ei ole tähän mennessä keksitty, joten jostain rahaa pitää ensi vuo-
delle saada jotta toiminta jatkuu. 

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Jori 
Vaissalo puhuu jäsenmaksun korottami-
sen puolesta. Vaissalo istuu edustajiston 
lisäksi muun muassa ylioppilaskunnan 
taloustyöryhmässä, jossa paine ylioppi-
laskunnan talousasioiden täysremonttiin 
tuntuu olevan kova. 

”Kulut nousevat ja uusia tulovirtoja ei 
ole tähän mennessä keksitty, joten jos-
tain rahaa pitää ensi vuodelle saada jotta 
toiminta jatkuu. Toinen vaihtoehto on, 
että otetaan jostain pois ja vältytään siten 
korotuksilta”, Vaissalo kertoo. 

Viime keväänä edustajisto hylkäsi 
kahden euron jäsenmaksun korotuksen. 
Esitetty korotus olisi nostanut maksua 
108 eurosta 110 euroon vuodessa. Vais-
salo pelkää, että korotus jää tekemättä 
myös tänä syksynä.

”Kai se on semmoinen periaatteelli-
nen poliittinen kysymys ja vääntö. En-
nemmin hilataan sitä pikkuhiljaa pakon 
edessä kuin että tehtäisiin merkittäviä 

korotuksia. Nyt on vaalivuosi tulossa, 
joten korotus voi olla poliittisesti vaikea 
tälle syksylle.”

Korotuksen puolustajien puheissa 
toistuu kulujen kallistumisen lisäksi va-
rautuminen opiskelijamäärien vähenemi-
sen uhkaan. Uhka on teoreettinen, sillä 
selviä merkkejä ei vielä ole. Tänä syksynä 
Itä-Suomen yliopistoon kirjautui noin 11 
800 perusopiskelijaa, joka on parisataa 
edellisvuotta enemmän. Tämä tuotti 
ISYY:n pottiin eteenpäin kanavoitavaksi 
noin 1,27 miljoonan euron potin, reilut 30 
000 euroa arvioitua enemmän. Talous-
suunnittelussa varaudutaan kuitenkin 
pelkoon aloituspaikkojen karsimisesta ja 
kampuksien päällekkäisyyksien purka-
misesta. 

Omissa arvioissaan Suomen ylioppi-
laskuntien liitto arvioi opiskelijamäärän 
laskevan valtakunnallisesti vuoteen 
2020 mennessä nykyisestä noin 20 000. 
Ennuste perustuu Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö koulutusmäärällisiin tavoit-
teisiin.

SYL:n pääsihteerin Juha Töyrylän 
puheissa asia ei kuitenkaan ole valakun-
nallisestikaan aivan yksiselitteinen

”Ylioppilaskuntien jäsenmäärien en-
nakointi kovin pitkälle tulevaisuuteen on 
osoittautunut hyvin hankalaksi. Tähän 
asti ne eivät ole olleet kovin osuvia, koska 
koulutuspoliittiset muutokset vaikutta-
vat niihin”, Töyrylä pohtii.

Parin kymmenen vuoden aikajak-
solla yliopisto-opiskelijoiden määrä on 
noussut vuodesta 1990 vuoteen 2008 yli 
50 000:lla. Vuoden 2008 tutkintouudis-
tusta seurasi kuitenkin notkahdus, kun 
yliopistoista kiirehti kirjoilta noin 10 000 
opiskelijaa.

”Silloin ennakoitiin, että siitä lähtisi 
rankka jäsenmäärien lasku, mutta ihan 
nämä viime vuodet se on pysynyt suhteel-
lisen tasaisena”, Töyrylä kertoo.

”Pitää tosin muistaa että meillä on 

viitisentoista ylioppilaskuntaa. On joita-
kin ylioppilaskuntia joissa on äskettäin 
tapahtunut useamman tuhannen jäsen-
määrän lasku hyvin lyhyessä ajassa, ja 
totta kai tämmöinen vaikuttaa nopeasti 
ylioppilaskunnan taloudelliseen suunnit-
teluun”, Töyrylä jatkaa. 

Mikä on sitten ISYY:n talouden 
tilanne?

”Ei me nyt suoraan sanottuna ku-
sessa tässä olla, mutta täytyy kuitenkin 
varautua tulevaan ja siihen että kassassa 
on varaa tulevaisuudessakin. Ei tässä voi 
niin sanotusti oikein lähteä velaksikaan 
elämään”, edustajiston puheenjohtaja 
Jori Vaissalo tiivistää. 

Viime keväänä edustajistossa koetettiin nostaa lakisääteistä ylioppilaskunnan jäsenmaksua 
parilla eurolla, mutta yritys kaatui poliittiseen vääntöön. Syksyn tullen korotuspaineiden uhka 
leijuu jälleen. Vaakakupissa painavat yleinen hintatason nousu ja varautuminen oletettuihin 
opiskelijamäärien vähenemiseen.  – Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva.

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Jori Vaissalo painottaa, että velaksi ei voida lähteä elämään. Vaikkei taloudellinen tilanne varsinaisesti olekaan kovin huono, on talouskuri silti pidet-
tävä tarpeeksi tiukkana.    

Jäsenmaksujen korotukseen 
painetta
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”Uudistukset ovat vastuun siirtämistä, nyt eläkeikäisten kansalais-
ten velat sysätään nuorten harteille

Sekä vakiopalstoja että 
päivän tärkein uutinenKampus

Opintotukiuudistukset ovat herättäneet 
närää opiskelijoissa ympäri Suomea.  
Vuonna 2014 voimaan astuvat uudistuk-
set ovat laajoja ja koskevat sekä opinto-
rahaa että opintolainaa. Edellisen kerran 
opintotukea muutettiin vuonna 2011.  

     Uudistuksen myötä opintotukea saa 
nykytilanteeseen verrattuna noin kolme-
kymmentä euroa enemmän kuukaudes-
sa, mutta tukikuukausien määrä vähenee. 
Jokaista tutkinnon tavoiteajan vuotta 
kohden tukikuukausia on yhdeksän, joi-
den lisäksi saa viisi kuukautta. Näin ollen 
viiden vuoden opintoihin saisi 45 + 5 eli 
yhteensä 50 tukikuukautta. Tällä hetkellä 
tukikuukausien maksimi on yleensä 55 
kuukautta.

     Opintolainakaan ei säästy uudistuk-

silta.  Valtion takaama lainamäärä kasvaa. 
Nykyisellään valtio takaa lainaa 300 eu-
roa kuussa, muutoksien jälkeen summa 
nousee 400 euroon.

     Uudistuksien tarkoitus on nopeut-
taa opiskelijoiden valmistumista, mutta 
ne ovat kohdanneet paljon vastustusta. 
Hallitus lupasi keväällä, ettei opintotu-
keen koskettaisi. Nyt lupaus on kuitenkin 
rikottu, eivätkä uudistukset ole jääneet 
vaille kritiikkiä.  

     Myöskään Itä-Suomen yliopiston 
Joensuun kampuksella opiskeleva Nina 
Säisä ei täysin allekirjoita uudistuksia. 

     “En tiedä onko uudistuksissa mitään 
käytännön järkeä. Mielestäni ei ole hyvä, 
että opiskelijoita painostetaan valmistu-
maan aikaisemmin,” Säisä ottaa kantaa. 

     Niin ikään Joensuun kampuk-
sella opiskeleva Eemil Sulva on 
samoilla linjoilla.

“Uudistukset ovat vastuun siirtä-
mistä, nyt eläkeikäisten kansalaisten 
velat sysätään jo suorituskykynsä 
rajoille vedettyjen nuorten harteille. 
Työn ja opiskelun tahti on jo nyt 

kova, ja nuorilta vaaditaan koko ajan 
lisää.”

     Kaikki uudistukset vaikuttavat vasta 
vuodesta 2014 opintonsa aloittavien 
tukiin. Pienenä myönnytyksenä opiske-
lijoille hallitus on pitänyt lupauksensa 
tukien indeksiin sitomisesta. Indeksiin 
sitominen astuu voimaan 1.9.2018 ja 
muut uudistukset 1.8.2014. Indeksiin 
sitominen tarkoittaa, että opintotuki 
alkaa seurata yleisten elinkustannuksien 
nousua.

     Tuleville opiskelijoille uudistus 
on siis hyvinkin ajankohtainen ja tärkeä 
asia, mutta siitä uutisoinnissa olisi 
parantamisen varaa. Sekä Säisä että Sulva 
valittelevat uudistuksista tiedottamisen 

puutteellisuutta. 
       “Uutisointia ei ole ollut tarpeeksi, 

sain kuulla uudistuksista vasta äsken,” 
Sulva kertoo. “Mielestäni uudistuksista 
ei ole kerrottu virallisesti tarpeeksi. Itse 
kuulin niistä sukulaiselta,” Säisä säestää. 

     Opiskelijoiden lisäksi tyytymättö-
myyttään on ilmaissut Suomen ylioppi-
laskuntien liitto (SYL). SYL:n painottaa 
opintotukea opiskelijan turvana ja pitää 
uudistuksia sosiaalisesti epäoikeuden-
mukaisina. 

2Uutinen
 #

Opintotukiuudistus vähentää tukikuukausia mutta nostaa tukien 
kuukausittaista määrää.  Myös opintolainan valtiontakaus muut-
tuu. Opiskelijat ovat kritisoineet sekä uudistuksia että niiden puut-
teellista uutisointia. – Siina Sorvali, teksti & Pasi Huttunen, kuva 

Opintotukiuudistus nostaa pahaa 
verta

Eemil Sulvaa kismittää erityisesti opintotukiuudistuksen puutteellinen tiedotus.

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

 

Improssa jonotettiin urakalla

Kuvaraportteja 
turuilta pikkunälkäänEtsin

Jarkko
 K

u
m

p
u

lain
en

, teksti 

Vuorivaaran valloittajat

JOENSUU Lauantaina 21.9. joensuulaisen Karelian kiipeilijät -kiipeilyseuran 
jäsenet ottivat aurinkoisesta syyspäivästä kaiken irti koetellen taitojaan ja voi-
miaan Heinävaarassa sijaitsevalla Vuorivaaran kalliolla. Suuriin kiipeilyllisiin 
saavutuksiin ei tällä reissulla ylletty, mutta eväät ja kaunis luonto palkitsivat 
kiipeilijät joka tapauksessa.

KUOPIO Opiskelijakunta Savotan vuosittainen Kauppakadun Improbatur 
keräsi osallistujia. Tänä vuonna ilmoittautuneita oli noin 1000. Määrä käy jo 
järjestelyjen päälle sillä jonottaminen tuli osallistujille tutuksi. Rastien lisäksi 
jonoa oli myös jatkopaikkaan Albatrossiin, jossa jono venähti parhaillaan lähes 
parisataa metriseksi. Ainakin kilpailun voittanutta yliopiston joukkuetta Team 
Naamoja kuitenkin hymyilytti. Voittaja joukkueen neljä jäsentä veivät jokainen 
mukanaan 1000 euron arvoisen Full HD leffateatteripakettipalkinnon. 

P
asi H

u
ttu

n
en

, teksti &
 ku

va
Jo

o
n

a Sip
i, teksti &

 ku
va

JOENSUU Edustajistovaalikausi hujautettiin käyntiin kampuksilla. 
Joensuussa Carelialla 20. syyskuuta sai sipsejä, kahvia, karkkia, mikro-
kuituliinoja ja opiskelijapoliittisia näkemyksiä laidasta laitaan. Ehdolle 
ehtii asettua vielä 2. lokakuuta saakka, joten vaalipelissä ovat menossa 
paraikaa ratkaisevat hetket. Äänestämään pääsee ennakkoon 28.10.-1.11. 
ja varsinaiset äänestyspäivät ovat viides ja kuudes marraskuuta.

Vaalikrebat kampuksilla

Kuka nämä tuutorilaulut sanoittaa? Syyllinen 
pitää sitoa akateemiseen häpeäpaaluun ja viedä 
Arttu Wiskarin keikalle! Would someone please 
think about fuksit!?!?

Ennen oli opiskelijaedunvalvojat rautaa ja laivat 
puuta, nyt hallopedit on biomassaa ja Rauman 
telakka suljettu. Miksi näin!? Kysympä vaan, mum-
mo Uimaharjulta

Opiskelijat tarvitaan barrikadeille, jotta pääs-
tään eroon Guggenheim-suunnitelmista, julkkis-
BB:stä ja Niksi-Pirkasta. Nimim. Guggen-Pirkka

Olipa hyvä, että viime Uljaan pääkirjoituksessa 
ei oltu mainittu ollenkaan Savonlinnaa yliopisto-
kaupunkeja vertailtaessa. Kuitenkin edellisvuonna 
puuttunut kaupunkisuunnistuksen kartta löytyi. 
Painovirhe?

Riittää jo tämä T. Haimin ylistäminen tälläkin 
palstalla! Olkoonkin, että hän on Savo-Karjalan fik-
suin, komein ja ihanin edunvalvoja, mutta rajansa 
kaikella. Mies on kuitenkin Kouvolasta.

ISYY:n edustajistovaalien ehdokasasettelu 
jatkuu vielä 2.10. asti. Vaikka vaalit käydään-
kin jokaisessa ylioppilaskunnassa erikseen ja 
pääasiallisesti vaaleissa debatoidaan ylioppi-
laskunnan palvelutason laajuudesta, kaupun-
kivaikuttamisesta ja yliopiston käytänteiden 
parantamisesta, ovat kyseessä myös valtakun-
nalliset vaalit.

Parhaiten valtakunnallisuus näkyy Suomen 
Ylioppilaskuntien Liiton liittokokouksessa, 
jonka kokousedustajat ISYY:n edustajisto vuo-
sittain valitsee. SYL istuu kaikissa niissä pöy-
distä, joissa päätetään opiskelijoiden kannalta 
olennaisista valtakunnallisista uudistuksista. 
Kevään massiivinen opintotukimielenosoitus 
ja pakkolainamallien torppaaminen olivat osal-
taan SYL:n aikaansaannosta.

Vasemmisto-opiskelijat on yksi liittoko-
kouksen suurimpia poliittisia ryhmiä ja oli 
vuoden 2012 liittokokouksessa puolustamassa 
perustuloa ja maksutonta koulutusta. Oikeis-
tolaiset ryhmät olisivat halunneet tehdä tilaa 
ulkomaisten yliopistojen maksullisille filiaaleil-
le Suomessa ja maksaa näiden yliopistojen opis-

kelijoille suomalaista opintotukea. VASOPissa 
kuitenkin nähtiin, että toimenpiteet olisivat 
edistäneet maksullisen koulutuksen rantautu-
mista Suomeen.

Vuonna 2011 Vasemmisto-opiskelijat oli mu-
kana voittamassa kamppailua SYL:n kannasta 
opintotuen kehittämiseen. Oikeiston ja peri-
ferian opintolainavetoinen linja hävisi ja SYL 
päätyi kannattamaan opintotuen kehittämistä 
opintotuen taso edellä ja opintolainan riskejä 
vähentäen.

Edustajistovaaleissa kannattaakin valita 
poliittinen ryhmä, mikäli haluaa ainokaisen 
äänensä vaikuttavan myös valtakunnallisesti. 
Ainejärjestöpohjaisissa ryhmissä sisäinen 
hajonta on suurempaa ja et voi koskaan mennä 
takuuseen, kuinka ääntäsi lopulta käytetään. 
Äänestäessäsi vasemmistoa voit olla varma 
siitä, millaiset arvot edunvalvojallasi on!

Antti Kettunen

Puheenjohtaja

Vasemmisto-opiskelijat ry

Joensuu

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

Paikalliset vaalit, 
valtakunnallinen merkitys

Yritän unohtaa
kun aika valuu sottaisella sängyllä

Yhdessä romahdutamme tähdet,
kaareutamme rakastelun jäljet sänkyyni
ja maailmankaikkeuteni - 
puristuu rakkaudestasi kokoon.

Kauneus täytyy muistaa, 
jotta se on olemassa

Niskamme jumissa, eikä katse käänny

Tajuamme suunnat,
kun vaasin palat hyppäävät ehjäksi 
pöydälle

Arsi Janhonen

Ajan psykologinen 
nuoli osoittaa

Pöytälaatikot auki. Uljas julkaisee runoja ja lyhyitä tekstejä. Lähetä osoitteeseen toimitus@uljas.net

Lukijalta
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Jytkyä ei ehkä syksyn edustajistovaaleissa 
nähdä, mutta todennäköisesti Perussuo-
malaiset Nuoret kasvattaa paikkamää-
räänsä. Pohjois-Karjalan PS Nuorten 
ISYY:n edarivaalivastaava Ville Lahtinen 
kertoo, että tavoitteena on täysi 58 henki-
lön lista, mutta todennäköisenä hän pitää 
noin kymmenen ehdokkaan saamista.

”Yksikin paikka takaa meille vaali-
voiton, sillä edustajistossa ei ole ketään, 
joka olisi ollut itse Perussuomalaisten 
listoilla”, hän sanoo.

Perussuomalaisten Nuorten puheen-
johtaja Simon Elo syyttää yliopistoyh-
teisöjä ahdasmielisyydestä. Perussuoma-
laisilla on hänen mukaansa kannatusta 
kampuksilla, mutta persuleiman pelossa 
ehdolle ei uskaltauduta. Lahtinen on 
samaa mieltä.

”Tiedän tapauksia, joissa henkilö X on 
ilmoittanut olevansa Perussuomalainen 
ja näin niin sanotusti lentänyt kaveripii-
ristään. X otettiin kyllä takaisin poruk-
kaan, sillä eihän puolue voi olla tosiystä-
vyyden esteenä. Joensuun kampuksella 
en ole törmännyt syrjintään ja halvek-
sunnasta vain kuullut eli en ainakaan 

toistaiseksi ole leimautunut”, Lahtinen 
kuvailee.

Helsinki on Elon mukaan ollut Pe-
russuomalaisten Nuorten vahvin alue 
opiskelijapolitiikassa. Lisäksi kannatusta 
on Lapissa.

”Kaikkein haasteellisinta on Itä- ja 
Länsi-Suomessa. Se vaikuttaa osaltaan, 
että esimerkiksi Itä-Suomessa Keskusta 
on niin vahva”, Elo sanoo.

Lahtinen muistuttaa, että Perussuo-
malaiset oli Pohjois-Karjalan kolman-
neksi kannatetuin puolue viime edus-
kunta- ja kuntavaaleissa ja nauttii kovaa 
kannatusta myös Pohjois-Savossa.

”Osa näistä tuhansista äänestäjistä 
opiskelee Itä-Suomen yliopistossa”, 
Lahtinen huomauttaa.

”Kaikki riippuu ehdokasasettelusta ja 
se on käynnissä. Ymmärtääkseni haastet-
ta on kaikissa poliittisissa suuntauksissa. 
Ei meillä oikeastaan jytky ole tavoitteena 
vaan pyrimme vähitellen kasvattamaan 
vaikutusvaltaamme opiskelijapolitiikas-
sa. Se on pitkä savotta”, Elo arvioi.

Perussuomalaiset Nuoret julkaise-
vat piakkoin korkeakoulupoliittisen 

ohjelmansa, jonka ydinkohdat ovat 
vaatimukset ylioppilaskuntien automaa-
tiojäsenyyden poistamisesta, lukukausi-
maksujen asettamisesta EU- ja ETA-
maiden ulkopuolisille, sähköisten- ja 
etäopiskelumahdollisuuksien ja yritys-
yhteistyön edistäminen sekä virkamies-
ruotsin poistaminen tutkintovaatimuk-
sista. Lisäksi opiskelijaedunvalvonnassa 
halutaan otettavan kantaa vain suoraan 
opiskelijoita koskettaviin asioihin.

Kampanjointimahdollisuuksia ja 
näkyvyyttä kampuksilla rajoittavat Elon 
mukaan taloudelliset seikat.

”Meillä valtion tuki on 20 000 ja esi-
merkiksi Keskustanuorilla se on 670 000. 
Me palkatut luottamushenkilöt olemme 
mahdollisimman paljon mukana, mutta 
ei meillä palkattujakaan ihmisiä ole niin 
paljon”, hän pohtii.

Lahtinen painottaa, kuinka tärkeää 
olisi saada perussuomalainen näkökulma 
kuuluviin myös ylioppilaskunnissa, mut-
ta toisaalta Elo muistuttaa, että edustajis-
tot eivät ole järjestön ykkösprioriteetti.

”Meidän ykköstavoite on valtakun-
nanpolitiikassa ja kunnanvaltuustoissa. 

Sinne meiltä on nuoria päässytkin. Euro-
vaalitkin ovat tulossa. Edustajistovaalit 
jäävät näille toiseksi.”

3Uutinen
 #

Persuleiman pelko vaikeuttaa 
ehdokasasettelua

Perussuomalaiset Nuoret eivät lupaa jytkyä edarivaaleihin, mutta kasvattavat vähitellen vaiku-
tusvaltaansa kampuksilla. ISYY:n vaaleihin ehdokkaita ennustellaan kymmenkuntaa ja usko 
menestymiseen on vahva – Pasi Huttunen, teksti & Niko Satuvaara, kuvitus

” edustajistossa ei ole ketään, joka olisi ollut itse Perussuomalaisten listoilla

Aseista riisuttu akatemia

Tohtorin miekka on hengen ase. Se symboloi to-
tuuden, oikean ja hyvän puolustamista, sitä kuinka 
tohtorin arvon saanut on tiedettä kunniakkaasti 
puolustanut. Aikoinaan miekkaa on kannettu ja 
käytetty kampuksilla ihan konkreettisten uhkien 
vuoksi, joten miekka akatemian itsepuolustuksen, 
tieteen vapauden symbolina ei ole kaukaa haettu. 
Itä-Suomen yliopiston akateemisesta perinteestä 
miekka on poistettu.

”Tohtoreilla on hattu johon suunnittelukilpai-
lulla suunnitellaan koko yliopiston yhteinen lyyra, 
ja promootiossa tohtorin arvosta kertova diplomi 
annetaan arvokkaan näköisessä lieriössä”, kertoo 
akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen.

Mönkkönen myöntää, että lieriö ei kuulosta 
ihan yhtä vaikuttavalta kuin miekka tai viitta, mut-
ta korostaa, että UEF tarvitsee oman symboliikan.

”On oma arvonsa siinä, että syntyy oma 
symboliikka. Se on tärkeä asia yhtenäisyyden 
rakentamisessa. Siksi emme halunneet men-
nä vanhojen perinteiden mukaan. Ja onhan se 
maailma muuttunut. Ei sitä miekalla nyt enää niin 
tieteen vapautta puolusteta. Ei ole kyse akatemian 
aseistariisunnasta”, Mönkkönen lisää.

Arvokkaankin näköinen lieriö on kuitenkin 
vain putki, vaikka akateeminen rehtori toppuutte-
lee sitä sanaa käyttämästä. Ja lyyran saa lippik-
seensä pahainen ylioppilaskin.

Aikoinaan eurooppalaisilla kampuksilla kuului 
asiaan, että miekka oli mukana ja vielä 1800-luvul-
lakin miekkailutaidon katsottiin kertovan paljon 
opiskelijan luonteenlaadusta. On olemassa jopa 
miekkailun laji, saksalainen akateeminen miek-
kailu Mensur, jota harrastetaan vain kampuksilla. 
Tätä nykyä eivät opiskelijat enää puolusta itseään 
ja ratko kiistojaan miekoin. Niistä muodostui 
tohtoreille varattu akateemisen hierarkian ylem-
män portaan merkki. Suomessa tohtorin miekat 
otettiin käyttöön Helsingin yliopiston, silloisen 
Aleksanterin yliopiston) 200-vuotisjuhlassa 

vuonna 1840.
Miekkojen lisäksi Kuopion yliopiston perintei-

siin vuodesta 1978 saakka kuuluneesta tohtorin 
viitasta luovutaan. Viitta oli käytössä vielä UEFin 
tohtoripromootiossa vuonna 2010. Viittaa on 
pidetty rauhanomaisempana symbolina, mutta ei 
siinä ole samaa myyttistä tehoa kuin miekassa.

”Te olette nyt saaneet ensimmäistä kertaa Suo-
messa harteillenne viitan. Symboloikoon se sitä, 
että olette vastedes kiedotut tieteellisen tutki-
muksen ja korkeimman opetuksen palvelukseen”, 
onnitteli professori Hänninen promovendejä 
vuonna 1978.

Kiedotut eli sidotut? Miekan kantaminen kuu-
lostaa vapaan ihmisen vastuulliselta toiminnalta. 
Esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslaki turvaa 
oikeuden kantaa asetta, jotta demokratia voisi 
säilyä.

Akateemisena symbolina omaleimainen viitta 
olisi voinut silti olla korvike akatemian itsepuolus-
tukseen. Tiedämme mihin Batman pystyy viital-
laan. Se kuuluu supersankarin asuun miekkaakin 
selkeämmin. Viittatohtorikin pärjäisi siinä missä 
Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän 
ja Lapin yliopistojen sekä Åbo Akademin mie-
kanheiluttelijat. Viitankin jäädessä historiaan, on 
akatemian aseistariisunta viety uudelle tasolle.

Uljaan saamien tietojen UEF:n akateemista 
symboliikkaa valmistelleen työryhmän kanta 
viitoista ja miekoista luopumiseen oli varsin 
yksimielinen. Itä-Suomen yliopistossa tullaan 
tohtoreiden hatuissa, diplomeissa ja promootion 
yleisenä tunnuksena käyttämään yhteistä lyyraa, 
joka syntyy suunnittelukilpailun tuloksena.

Ei lieriö tuo vaikutelmaa uljaasta vastuullisen 
vapaasta totuuden puolustajasta samalla tavoin 
kuin miekka – tai edes viitta. Ei perinteissä ole 
järjestä kyse vaan tunteesta. Ja miltä muka tuntuu 
joku lieriö miekkaan verrattuna? O tempora, o 
mores

Itä-Suomen yliopiston tohtoreilta viedään miekat ja viitat. Tilalle he saa-
vat lieriön. Se ei kuulosta ihan yhtä vaikuttavalta. –Pasi Huttunen, teksti

Tiedottaa:

Kaikki kampukset:
30.9.–4.10. Hyvinvointiviikko ja 1.10. liikuntailtapäivä kaikilla ISYY:n 
kampuksilla. Joensuussa myös iltabileet. Lisätietoja: www.isyy.fi ja 
Facebook: ISYY:n Hyvinvointiviikko ja liikuntailtapäivä 2013
7.–13.10. Kehitysyhteistyöviikko kaikilla ISYY:n kampuksilla. Lisätieto-
ja Facebook: Kehyviikko ISYY
14.–18.10. ISYY:n kaikki kampustoimistot ovat suljettuina viikolla 42 
23.9.–28.10. ISYY järjestää ainejärjestöille kilpailun, jossa ainejärjes-
töt saavat itse valita kilpailusektorin kolmesta eri vaihtoehdosta; 
viestintä, talous tai toiminta. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa 
ainejärjestöjä kehittämään omaa toimintaansa, luomaan uusia 
tapahtumia tai yhdistämään useamman ainejärjestön voimat 
jäsenistöjen hyväksi. Lisätietoja ja kilpailukutsu: www.isyy.fi
28.10.–1.11. ISYY:n edustajistovaalien ennakkoäänestys ja varsinaiset 
äänestyspäivät 5.–6.11. Vaalien ehdokasasettelu päättyy 2.10.2013 
klo 15.00. Lisätietoja ISYY:n vaalisivuilta: http://isyy.fi/vaalit/

Joensuu: 
La 28.9. KylteriRUN-hyväntekeväisyysjuoksu. Lisätietoja Facebook: 
KylteriRUN 2013 - Juoksu joka tekee hyvää! 
Ti 1.10. ISYY:n Joensuun kampustoimisto on suljettu
Pe–su 25.–27.10. 2013 Karjalaisen kolmiottelun OSM-kisat Kontiolah-
della. Lisätietoja Facebook: Karjalainen kolmiottelu

Kuopio:
La 28.9. Kuopion OPKO:n ilta klo 18, Sairaalakatu 11. Lisätietoja: 
www.opko.fi/kuopio
Ma 30.9. Tuutorien puolivälitapaaminen klo 17 Lukemalla
Ti 1.10. Ympäristöklubin uusien ilta klo 17 Lukeman kappelissa
La 5.10. KuoLon 41-vuosijuhlat klo 18 hotelli Scandic. Lisätietoja: 
www.kuolo.fi
Ti 8.10. Terhon ja Retikan kastajaiset klo 18 Lukemalla
Ke 9.10. Sociuksen kastajaiset Lukemalla 
Ke 9.10. Preemion poikkitieteelliset sitsit. Lisätietoja: www.preemio.
org 
Pe–La 11.–13.10. Hyeenan syysexcu Kuhmossa. Lisätietoja: www.
hyeena.net

Savonlinna:
29.9.–31.10. Hyvinvointitempaus Kulttuuriappro ”Railakkaasti raitis”, 
järjestäjänä Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä. Passien ja lippu-
jen myynti ylioppilaskunnan toimistolla. Huom. Passeja myynnissä 
rajoitettu määrä 100 kpl á 5 €.
Ti 1.10. Aj-olympialaiset. Lisätietoja: pedary.nettisivu.org
Ti 8.10. Timpparisteily 

Ylioppilaskunnan toimistot

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

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

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

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

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

PS Nuorten linjaukset

Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys pois

Paremmat mahdollisuudet etätyöskente-
lyyn ja sähköiseen tenttimiseen

Opiskelijaedunvalvonnan keskityttävä 
tiukemmin opiskelijaa suotaan koskettaviin 
asioihin

Lisää yhteistyötä korkeakoulujen ja yritys-
ten välille

Virkamiesruotsi pois tutkintovaatimuksista
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I TÄ-SUOMEN SUURIN ELOKUVAFESTIVAALI  ESITTÄÄ:

MODERNIT SEITSEMÄN KUOLEMANSYNTIÄ JA
SEITSEMÄN MODERNIA ELOKUVAKLASSIKKOA

Saastuttaminen
JOSH FOX:  GASLAND

Luonnon alistaminen
MARKUS IMHOOF:  MORE THAN HONEY

Ylenpalttisen vaurauden kerääminen
LAUREN GREENFIELD:  THE QUEEN OF VERSAILLES

Köyhyyden aiheuttaminen
ROSS ASHCROFT:  THE FOUR HORSEMEN

Huumekauppa ja huumeiden käyttö
EUGENE JARECKI :  THE HOUSE I  LIVE IN

Hirmuvalta
ANDERS ØSTERGAARD:  BURMA VJ

Ihmisen perusoikeuksien rikkominen
MARK WIESE:  CAMP 14

ROKUMENTISSA KEIKALLA:  VON HERTZEN BROTHERS •  THE BLANKO •  SANNI,  SOLONEN & KOSOLA
ELÄKELÄISET •  PARASTA ENNEN! MUSIIKKIELOKUVAOHJELMISTO JULKAISTAAN LOKAKUUSSA.

Kenelle turvallisuutta tehdään, 
jos sitä ei maailmassa riitä 
naisille, lapsille, etnisille ja 
seksuaalisille vähemmistöille 

tai köyhille? Onko turvallisuuden edel-
lytys, että aseita on enemmän, kamerat 
tunnistavat kasvoni kaikkialla ja ame-
rikkalaisen viraston analyytikko ruotii 
jokaisen korttiostokseni, sähköpostini ja 
somepäivitykseni? Mitä turvallisuus on ja 
kuinka sitä tehdään?

Uljas kysyy tätä Kerubin salissa 17. 
lokakuuta alkaen kello 17. Aihe kumpusi 
juontajamme Janne ”Rysky” Riiheläi-
sen turvallisuuspolitiikan harrastukses-
ta. Blogissaan ja sosiaalisessa mediassa 
hän ruotii aihetta itse kerätyllä asiantun-
temuksella, joka on herättänyt ammatti-
laispiirienkin huomion. Blogin tilastoista 
käy ilmi, että sitä luetaan myös Venäjällä. 
Blogi ja Uljas kysyy testaavat, joko nämä 
aiheet voitaisiin ottaa avoimeen ja asialli-
seen kansalaiskeskusteluun?

”Kävi miten kävi, seuraavien vuosien 
aikana Suomen on päätettävä miten se 
aikoo puolustaa maataan ja ketä vastaan. 
Nyt poliitikot tuntuvat pelaavan aikaa, 
sillä kun keskustelu oikeasti käynnistyy, 
on se hurjaa puuhaa”, Riiheläinen kirjoit-
ti tammikuussa.

Keskustelemassa on puolustusmi-
nisteri Carl Haglundin erityisavustaja 
Patrik Gayer, Maanpuolustuskorkea-
koulun professori, yleisesikuntaevers-
tiluutnantti Juha Mäkinen strategian 
laitokselta. Hän on myös aktiivinen kes-
kustelija sosiaalisessa mediassa. Mukana 
on sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan 
sukupuolen näkökulmasta perehtynyt 
projektitutkija Anne Mäki-Rahkola 
Kriisinhallintakeskuksesta Kuopiosta. 
Kansalaisyhteiskunnan näkökulmaa 
keskusteluun tuo monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjä, kansalaisyhteiskunnan 
toimija ja tutkija Ville Elonheimo (vihr.) 
Joensuusta.

”Globaali muuttoliike tuo uusia kysy-
myksiä turvallisuuspolitiikkaan: Suomen 
asukkaita on asevelvollisina ja operaa-
tioissa ympäri maailman”, Elonheimo 

kiteyttää Twitterissä.
Talvisodan henki: yksin kestämiseen 

perustuva turvallisuusajattelu ei enää 
riitä vastaamaan nykytilanteeseen, mutta 
vastaako siihen myöskään sen ilmiselvin 
vaihtoehto Nato? 

Asevelvollisuudesta halutaan pitää 
kiinni tai luopua siitä järkiargumenteista 
huolimatta, ei niihin perustuen. Asevel-
vollisuuden lakkauttamista vaativalla 
”Ohi on” -kansalaisaloitteella tuskin 
on toivoa menestyksestä. Jos Suomes-
sa Sveitsin tapaan nyt äänestettäisiin 
asiasta, niin tuloskin olisi varmaan 
samankaltainen kuin Sveitsissä. Siellä 
äänestykseen osallistuneista 73 prosent-
tia torjui asevelvollisuuden lakkauttami-
sen. Voidaan silti toivoa, että aloite raivaa 
hiukan tilaa kiihkottomammalle ja asialli-
semmalle keskustelulle.

Puolustusvoimien komentaja Ari 
Puheloinen painottaa, että hinta ei saa 
olla ainoa kysymys asevelvollisuudesta 
keskustellessa ja on oikeassa. Hinta olisi 
silti selvitettävä, koska sekä asevelvolli-
suuden kannattajat että vastustajat ovat 
laskeneet oman mallinsa paljon halvem-
maksi.

Isoin mörkö on Nato. Siitä ei sovi 
puhua, mutta samaan aikaan roikumme 
sotilasliiton kyljessä kiinni tiukemmin 
kuin moni ymmärtää.

”Harva kansalainen ymmärtää miten 
monin tavoin olemme kytkeytyneet län-
tisiin puolustusjärjestelmiin. Kytkentää 
eivät ole tehneet sotilaat, ne päätökset 
ovat meidän poliitikkojemme tekemiä”, 
kirjoittaa Riiheläinen.

Bittiavaruudessa hiljainen sota on 
käynnissä koko ajan. Suomikin saa osansa 
tavalla tai toisella. Voiko trollaavilta 
ja urkkivilta valtioilta ja muilta siellä 
riehuvilta suojautua trollaamatta ja 
urkkimatta myös itse? Mitä se tarkoittaa 
netistä yhä riippuvaisemman kansalaisen 
kannalta?

Pohjoiskarjalaisessa keskustelussa eri-
tyisenä kipupisteenä on ollut Kontioran-
nan varuskunnan lakkauttaminen, mutta 
kuinka paljon varuskuntien sijainnilla 

todellisuudessa on merkitystä maanpuo-
lustuksen kannalta. Ja onko itä edelleen 
se uhkaavin ilmansuunta?

Turvallisuuspolitiikan välineet ja sen 
pelikenttä menevät uusiksi koko ajan. 
Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristö-
ongelmat sekä globaalit muuttoliikkeet 
kantavat mukanaan monenlaisia konflik-
tin ja kriisin siemeniä. Peli on hävitty jos 
niihin reagoidaan vasta kun on kaivettava 
aseet kaapista. Siksi on keskusteltava 
avoimesti.

”Turvallisuus on myös poikkeusolojen 

kestämistä ja niistä toipumista teknolo-
gisesti loppujen lopuksi hyvin haavoittu-
vassa yhteiskunnassamme”, Riiheläinen 
toteaa.

Edes asevelvollisuuden kaltaisesta teknisestä seikasta ei ole 
saatu yksimielisyyttä, vaikka turvallisuuspoliittisen keskus-
telun pitäisi olla jo seuraavalla tasolla. Uljas kysyy olisiko ai-
ka jo kypsä asiallisemmalle, suopeammalle ja paremmalle 
keskustelulle.   - Pasi Huttunen, teksti & Joona Sipi, kuva 

Uljas kys     Tuottaako turvalli-
suuspolitiikka turvallisuutta?

 kysyy

Uljas kysyy –keskustelussa haetaan Janne ”Rysky” Riiheläisen jo pitkään blogissa ja sosi-
aalisessa mediassa hakemaa turvallisuuspolitiikan isoa linjaa. ”Ei naurettavia kohujuttuja 
tai kyynisiä käsiteneppailuja, vaan kunnon perinpohjaista kuvausta missä ollaan ja minne 
mennään. Siitä meidän pitäisi keskustella yhdessä.”

” Nyt poliitikot tuntuvat pelaavan aikaa, sillä kun keskustelu oikeasti käynnistyy, on se hurjaa puuhaa

Uljas kysyy
Turvallisuuspolitiikka-aiheinen Uljas 
kysyy -keskustelutilaisuus Kerubin salissa 17- 
lokakuuta alkaen kello 17.

Kello 19 samassa paikassa Doc Lounge 
Joensuu-dokkariklubilla USA:n salaisiin sota-
operaatioihin pureutuva Dirty Wars (2013).
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Opiskelijakortilla maukkaat herkut!

Edut voimassa  su-to 31.5.2014 saakka
Etu henkilökohtainen, opiskelijakorttia näyttämällä ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

      

À la carte annoksista -10%
Pannupizzat ja pastat 10€

I n  g o o d  c o m p a n y

KUOPIO

-10% 
Erikoiskahvit

KUOPIO

Opiskelijakortilla normaalihintaisen 
aterian ostajalle isommat ranskalaiset 
ja isompi juoma samaan hintaan. 

Kuopio Sokos

À la carte annoksista.......................................................

–10%
kuopio  |  Kirjastokatu 10 

Tervetuloa omistajaksi!
Me kaikki ja yli 1000 muuta osuuskauppalaista 

olemme Sinua varten  

Tervetuloa omistajaksi!

  2 kappaletta 10 € etuseteleitä PKO:n toimipaikkoihin
  Juhla Mokka kahvi 500g 1 €
  HK Sininen lenkki 580g 1 €
  X-tra Jaffa tai Cola 6x1,5L 1 €
  Serla Toilet WC-paperi 24rll 1 €

Voit myös valita vaihtoehtoisen etukoosteen: 
 10 € etuseteli PKO:n toimipaikkoihin     10 € etuseteli Joensuun Sokokseen
 -50 % ruuasta ja juomasta Torerossa ja Fransmannissa     -50 % kausikortti Kolin
 rinteisiin talvikaudeksi 2013 – 2014     Koli Relax Spa maisemakylpylä 15 € (norm. 39 €)  
 Ilmainen autopesu ABC Siihtala, Outokumpu, Kitee tai Prisma 
 Vapaalippuja PKO:n iltaravintoloihin     Etuja ABC-ravintoloihin ja S-Kukkakauppaan

Kampanja voimassa 6.10.2013 asti.

www.pko.fi

Liity ja saat huippuedut heti käyttöösi: Saat Bonusta 
jopa 5 %  

sekä maksuttomat 

S-Pankin palvelut 

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

  Asiakasomistajaksi pääset maksamalla 
20 euron osaosuusmaksun. Loppuosan 100 
euron osuusmaksustasi voit kerryttää Bo-
nuksilla tai maksaa 24 kk:n kuluessa.

Hanna Hylkilä 
opiskelee nel-
jättä vuottaan 
yhteiskun-
tapolitiikkaa 
Joensuun kam-
puksella. Hän 

on myös ISYY:n kehitysyhteistyöviikon 
pääkoordinaattori. Tähän virkaan hän 
pääsi avoimen haun kautta. Kehyviikko 
on suunnattu kaikille opiskelijoille ja 
henkilökunnalle.

Kehitysyhteistyöviikko järjestetään 
viikolla 41 ja se on käynnissä samaan 
aikaan lähes kaikissa ylioppilaskunnissa 
ympäri Suomen. Kehitysyhteistyöviikko 
on Suomen Ylioppilasliiton koordinoima 
ja sen tarkoitus on antaa opiskelijoille 
tietoa sekä aktivoida opiskelijoita kehi-
tysyhteistyön saralla.

”Joensuussa viikko on maanantaista 
perjantaihin ihan täynnä kaikenlaista 
toimintaa. Meillä on tulossa luentoja, 
kirpputoreja, järjestömarkkinoita, yhdet 

isot bileet, työpajoja ja näillä näkymin 
vegebrunssikin on toteutumassa”, Hanna 
luettelee.

Tapahtumia järjestetään kaikilla Itä-
Suomen kampuksilla. Hannan mukaan 
Savonlinnassa on myös tarjolla paljon 
ohjelmaa muun muassa eettisenruuan 
ilta. Kuopiossa on torstaina Maailman-
vaihto  ry:n luento, missä kerrotaan vaih-
tomahdollisuuksista. Kaikki Joensuun 
luennot välitetään videoyhteytenä myös 
Kuopioon. Kuopiossa ei ole omaa koordi-
naattoria, joka näkyy siinä ettei ohjelmaa 
ole yhtä paljon kuin muilla kampuksilla. 
-Kuopiosta ei kukaan hakenut koordinaa-
torin paikkaa, mikä on sääli. Sinnekkin 
olisi voitu saada kehyviikkoon kunnon 
ryminää, Hanna valittelee.

Viikon teemana on koko Suomessa työ 
ja kehitys, jonka aihepiirin ympärillä 
viikko pyörii. Joensuussa ja Savonlinnas-
sa päivät on teemoitettu ja viikko näkyy 

monina erilaisina tapahtumina. Luentoja 
ovat tulossa pitämään ainakin Amnesty 
International, Naistenpankki ja OAJ. 

”Perjantaina meille tulee vasemmisto-
nuorten puheenjohtaja Li Andersson pu-
humaan yritysten yhteiskuntavastuusta 
köyhissä maissa. Onko se totta vai tarua 
ja toteutuuko se vai ei.”

 ”Jokainen voi tehdä kehitysyhteistyön 
kanssa jotakin ja mahdollisuuksia tähän 
on monia”, Hanna kertoo. Joensuun 
kampuksella toimii myös Kehy-kerho, 
jossa keskustellaan kehitysyhteistyöhön 
liittyvistä asioista. Hanna kehoittaa kaik-
kia kiinnostuneita lähtemään toimintaan 
mukaan ja osallistumaan kehyviikon 
tarjontaan.

”Tulkaa avoimin mielin osallistu-
maan ja katsomaan. Tervetuloa mukaan 
kehy-toimintaan. Kaikille varmasti löytyy 
jotain mukavaa tekemistä.”

Kaikille yliopistolaisille suunnattu kehitysyhteistyöviikko 
nostaa ajankohtaiset asiat esille sekä tuo kampuksille erilai-
sia tapahtumia.  -Jenni Lintunen, teksti & kuva

Kehyviikko on täynnä 
tietoa ja toimintaa 

ISYY:n kehyviikon pääkoordinaattori Hanna Hylkilä toivottaa kaikki tervetulleiksi kehyvii-
kolle.

” Jokainen voi tehdä kehitysyhteistyön kanssa jotakin ja mahdollisuuksia tähän on monia

Kehyviikko 7.-11.10.2013

SAVONLINNA 
7.10 Työtä ilman ehtoja
klo 14.30 -16 Näkökulmia työllisyyteen kol-
mansissa maissa,A 201. Luentokeskustelu, 
Helena Strand, Soroptimist International
8.10 Minä kehyn sankarina ?
Järjestötori, kampuksen yläaula
14.00 Tietoisku UniPIDista eli yliopistojen 
yhteisestä kehitysyhteistyön opintokokonai-
suudesta 
9.10 A better life – but how?
klo 12.15 – 13.30 Ravintola Pekingissä 
(Zhang’s Diner), A118
10.10 Vastuullinen kuluttaminen
klo 12.15– 16 China blue, A118
-Tiesitkö tämän farkuistasi ja niiden tekijöis-
tä? Elokuva & keskustelua, Katri Blomster, 
SASK
klo 16.15- Kuka ruokasi tuottaa,
Eettisen kokkailun työpaja, Anna Härri, 
EETTI. 24 ensimmäistä mahtuu mukaan. 
Viinilippu 7 €.
Ilmoittautuminen ja liput yo-kunnan toimis-
tolta
11.10 Oma vuorosi toimia!
klo 12.15 Työkaluja asennevaikuttamiseen, 
työpaja

JOENSUU
Ma 7.10 Ay-oikeudet kuuluvat kaikille!
12.00 Tempaistaan kehy-viikko käyntiin!
14.00 Ay-oikeudet ovat ihmisoikeuksia - Mari 
Viitanen, Amnesty International C2
Ti 8.10 Ekologisuus ja eettisyys osana 
elämää

Reilubrunssi (aika ja paikka varmistuvat 
myöhemmin)
11-14 Kehykirppis Metrialla
14.00 Tietoisku UniPIDista eli yliopistojen 
yhteisestä
kehitysyhteistyön opintokokonaisuudesta 
(paikkavarmistuu myöhemmin)
Ke 9.10 Näkymätön sukupuoli – tyttöjen ja 
naisten koulutus ja työ
kestävän kehityksen takaajana
12.00 Naisten Pankin luento C2
14.00 Naisten Pankin korutyöpaja AU 203
18.00 Kehy-kerhon uusien ilta Auroran 
Lounge
To 10.10 Minä kehitysyhteistyön supersan-
karina? Mahdollisuudet ja omat teot
15.00 Maailmanvaihto ry kertoo vapaaeh-
toistyöstä maailmalla C2
DO IT GLOBAL!-party @ Bar Nightclub Muru
Pe 11.10 Yritysten yhteiskuntavastuu köyhis-
sä maissa – totta vai tarua?
11-13 Closing ceremony E200- erilaisuuskah-
vit, leikkejä ympäri
maailmaa, musiikkia ja yhdessäoloa
13.00 Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li 
Andersson puhuu yritysten
yhteiskuntavastuusta C2 

KUOPIO
To 10.10 Minä kehitysyhteistyön supersan-
karina? Mahdollisuudet ja omat teot
15.00 Maailmanvaihto ry kertoo vapaaeh-
toistyöstä maailmalla L 21
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Politiikkaa &
puolueettomuutta 

I
tä-Suomen yliopis-
ton ylioppilaskun-
nan lakisääteisistä 
jäsenmaksuista ker-
tyvä vuosibudjetti on 
noin 1,2 miljoonaa 
euroa. Sen käytöstä 
päättää opiskelijoi-
den keskuudesta 
valittava edustajisto. 
Ylioppilaskuntien 
edustajistot ovat 
kautta aikojen olleet 

poliittisen pelin harjoituskehiä. Toisi-
naan paino on keinahdellut enemmän 
puoluepolitiikkaan ja toisinaan vas-
tareaktiona siitä pois, aina kuitenkin 
heijastellen muun yhteiskunnan tulevia 
suuntauksia. Mitä opiskelijat edellä, sitä 
muu maailma perässä.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilas-
kunta syntyi, kun Kuopion ja Joensuun 
yliopiston ylioppilaskunnat yhdistyivät 
vuonna 2010. Joensuun ylioppilaskunta 
oli syntynyt vuonna 1969 ja Kuopion kor-
keakoulun ylioppilaskunta vuonna 1972. 
Molemmilta jäi jälkeen noin 40 vuotta 
opiskelijaliikkeen historiaa.

Ylioppilaskuntien syntyessä 70-luvun 
taitteessa rynni puoluepolitiikka heti 
mukaan toimintaan ja edustajistovaa-
leissa äänet jakautuivat käytännössä 
neljän puolueen kesken. Joensuussa 
neljän suoraan kuuluivat kokoomuslaiset 
porvariopiskelijat, sosialisti- ja sosiaa-
lidemokraattiopiskelijat sekä keskusta-
nuoret. Tilastollisesti porvarit hallitsivat 
ylioppilaskuntaa, mutta vasemmisto oli 
kampuksen näkyvin ja kuuluvin joukkio.

Ylioppilaskunta ei pitäytynyt pel-
kästään opiskelijoiden edunvalvon-
nassa, vaan otti laajasti kantaa kaikkiin 
yhteiskunnallisiin asioihin. Opiskelijat 
seurasivat mielenkiinnolla oikeiston ja 
vasemmiston välistä vääntöä ja ottivat 
osaa keskusteluun. Vuonna 1973 Joen-
suun edustajistovaalien äänestyspro-
sentti oli hulppeat 70. Myös Kuopiossa 
prosentti kipusi parhaimmillaan samaan. 
Paremmaksi ei ole sittemmin pystytty 
pistämään ja vastaavasta luvusta on viime 
aikoina saatu vain haaveilla. 

Kuopiossa ylioppilaskunnan edusta-
jistoa hallitsivat pääpiirteissään samat 
puolueet. Ensimmäinen porvarihallitus 
järjestyi tosin vasta 70-luvun lopulla, 
siihen asti hallitus oli ollut vahvasti 
punainen. Politiikkaa tehtiin ylioppilas-
kunta-aktiivi Pasi Hämäläsen mukaan 
ison maailman malliin.

”Käytiin hallitusneuvotteluita ja esi-
tettiin epäluottamuslauseita. Tapahtu-
mat ja yhteistyökumppanit määräytyivät 
poliittisen ilmapiirin mukaisesti”, hän 
kuvailee. 

Koska Kuopion ylioppilasyhteisö oli 
erittäin pieni käsittäen vain noin tuhat 
henkilöä, aktiivit tunsivat lähes jokaisen 
opiskelijan kasvoilta. Tämä nosti äänes-
typrosenttia.

Tavallisten opiskelijoiden poliittinen 
palo hiipui seuraavalle vuosikymmenelle 
tultaessa muun yhteiskunnan tavoin, 
mutta ylioppilaskunnissa hehkui vielä. 
Muun muassa Joensuun edustajiston 
puheenjohtajana ja ylioppilaslehden pää-
toimittajana toiminut Eino Maironiemi 

kuvailee 80-luvun alun JoYY:tä läpitun-
kevan poliittiseksi järjestöksi.

”Keskustalaiset olivat sitä mieltä, että 
ylioppilaskunnan hallituksen puheen-
johtajuus oli heille YYA-sopimuksessa 
määrätty. Kokoomusta ei saanut ottaa 
hallituksiin neukkujen takia. Kun Tuhat-
kunta ja yhdistynyt vasemmisto-oikeisto 
heitti kepulaiset pihalle ylioppilaskun-
nan hallituksesta, nousi helvetinmoinen 
yleinen meteli”, hän selostaa.

Kuopiossa vuosikymmenen vaihteen 
meno ei Jussi Kauhasen mielestä eronnut 
alkuun paljoakaan Joensuun vastaavasta. 

”Todella politisoitunut 70-luku oli 
jäänyt taakse, mutta äärivasemmisto, 
keskustalaisopiskelijat ja tuhatkunta-
laiset säilyttivät vahvat asemansa”, hän 
muistelee. 

Kauhanen ehti toimia sekä KYY:n 
edustajistossa että sen julkaiseman Sti-
muluksen päätoimittajana.

”Edustajistossa käytiin kuitenkin aika 
vähän poliittista vääntöä, sillä ylioppilas-
kunnan yhteinen etu ajoi puoluepelien 
edelle. Enemmän puolueiden väliset 
klikit näkyivät muussa toiminnassa. 
Stimuluksessakin oli ennen minun 
päätoimittajakauttani laskettu jokaisel-
le poliittiselle ryhmittymälle tarkasti 
saman verran palstatilaa.”

Pikkuhiljaa perinteiset puolueet jou-
tuivat kuitenkin väistymään, ja 80-luvun 
loppupuolta leimasi vahva epäpolitisoi-
tuminen. Joensuun ja Kuopion yliop-
pilaskunnat kulkivat sitoutumattoman 
suuntauksen kärjessä.

”Poliittisten opiskelijajärjestöjen valta 
murtui pikkuhiljaa, ensin ainejärjestöjen 
ja sitten erilaisten sitoutumattomien 
kurpitsankasvatuskerhojen kautta. 
Kaikissa ryhmissä siirryttiin myös kohti 
aktiivista naisvaikutusta”, Maironiemi 
kuvailee.

Kahdeksankymmentäluvun hengen 
mukaisesti yhden asian liikkeet tulivat 
myös ylioppilaskuntiin. Pinnalle nousivat 
erityisesti ympäristöasiat, rauhanaate 
ja kehitysyhteistyö. Joensuussa ylioppi-
laskunta haastoi jäsenensä viettämään 
tipatonta helmikuuta. Säästyneet ryyppy-

rahat käytettiin kehitysmaiden hyväksi. 

Ainejärjestöjen asema vahvistui ylioppi-
laskunnissa varsinkin 90-luvulla. Myös 
riviopiskelijat suuntasivat tarmoaan 
ainejärjestötoimintaan, ja ylioppilas-
kunnan politiikka nähtiin enemmän 
pienen piirin leikkikenttäpuuhasteluna. 
Edustajistovaaleissa äänensä antoi vain 
noin joka kolmas.

Poliittisen keskustelun ja aktiivisuu-
den perään huudeltiin kovasti yliop-
pilaskuntien lehdissä. Opiskelijoiden 
hajanaiset rivit yhdistyivät hetkittäin, 
kun esimerkiksi opintotukiuudistuksia ja 
lukukausimaksuja vastustettiin joukko-
mielenosoituksin. 

90-luvun lama iski ylioppilaskuntiin 
muuta Suomea aiemmin ja ne joutui-
vatkin toden teolla tarkastelemaan 
talouttaan. Joensuussa edustajisto päätti 
viimein vuonna 1992 lopettaa sekä Ravin-
tola Kebab Oy:n että Toivo&Data-kaupan 
toiminnan. Molemmat yritykset haettiin 
konkurssiin ja rahaa valui kankkulan kai-
voon yhteensä yli puolitoista miljoonaa 
markkaa. Ylioppilaskunta kävi taloussot-
kujensa takia lähellä kuolemaansa.

Kuopiossa hurjimmat liiketoimintako-
keilut oli jätetty väliin. Ylioppilaskunnan 
kioskit tuottivat hyvin, eikä toimintoja 
vielä siirretty ylioppilaskunnan yhtiöiden 
alaisuuteen. Harmaita hiuksia aiheut-
tanut Tiukanlinnakin vuokrattiin vasta 
seuraavalla vuosikymmenellä.

2000-luvulla politiikka teki uutta tuloaan 
ylioppilaskuntiin. Tällä kertaa ei kui-
tenkaan taisteltu suurista linjoista, vaan 
keskityttiin lähinnä pienten yksityiskoh-
tien hiomiseen.

Joensuussa edustajiston suurimmaksi 
ryhmäksi nousi vasemmiston ja vihrei-
den yhteinen Porkkana-ryhmä. Vasem-
miston ja oikeiston välinen kädenvääntö 
palasi taas takaisin kuvioihin. Kuopiossa 
ylioppilaskunnassa poliittista vääntöä 
käytiin huomattavasti vähemmän, sillä 
keskimäärin vain viidennes edustajistos-
ta edusti jotakin puoluetta. 

Parhaimmillaan edustajat, joilla on 

” Opintotukivaatimuksetkin olisi helpompi saada läpi oikeasti yhtenäisellä 
opiskelijoiden rintamalla. 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta syntyi Kuopion ja Jo-
ensuun ylioppilaskuntien yhdistyessä. Syksyisten edus-
tajistovaalien alla on hyvä katsahtaa myös menneeseen. 
Kummankin kaupungin ylioppilaskunnat ehtivät nähdä mo-
nenlaisia aikoja. On kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan yli-
oppilasliike lähtee seuraavaksi kulkemaan. – Maiju Pohjolai-
nen, teksti & Niko Satuvaara, kuvitus

Savonlinnan 
alajaosto

takanaan jokin poliittinen taustaryhmä, 
pystyvät hyödyntämään poliittisia kon-
taktejaan päätöksenteossa ja lobbaa-
misessa. Pahimmillaan poliittisuus voi 
johtaa turhiin kiistoihin ja taustaryhmän 
edun ajamiseen. Sitoutumattomien 
pitäessä valtaa ylioppilaskuntien fokus 
on yleensä ollut vahvasti pelkästään opis-
kelijoiden eduissa, ja silloin taas yhteis-
kunnallinen keskustelu ja sidosryhmien 
tuki on jäänyt pois. Vaaka keinuu. 

ISYY:n pääsihteeri Janne Mertanen 
muistuttaa, että ylioppilaskunnat ovat 
nykyisin ammattimaisia organisaatiota ja 
tekemistä opiskelijoiden eteen on enem-
män. Siksi aikakausien vertailu on hänen 
mielestään suhteellisen haasteellista.

70-lukulaisen opiskelija-aktiivin 
ja hammaslääkärin Pasi Hämäläisen 
mielestä nykyajan opiskelijaliike kaipaisi 
kuitenkin seitsemänkymmentäluvun 
kaltaista aktiivisuutta ja riviopiskeli-
joiden mukanaoloa ylioppilaskunnan 
toiminnassa.

”Opintotukivaatimuksetkin olisi 
helpompi saada läpi oikeasti yhtenäisellä 
opiskelijoiden rintamalla. Opiskelijoi-
den joukossa ovat myös tulevaisuuden 
päättäjät, joten olisi tärkeää, että vaikut-
tamista ja päätöksentekoa opittaisiin 
jo opiskeluaikoina. Tokihan nykyisin 
yhteiskunta pakottaa pitämään kiirettä 
opintojen kanssa, jolloin nuorille ei jää 
välttämättä aikaa toimia opiskelijapolitii-
kassa samalla tavalla.”     

S
avonlinnaan opetta-
jankoulutuslaitos ja 
kääntäjäinstituutti 
siirtyivät 70- ja 
80-luvuilla Joen-
suun korkeakoulun 
alaisuuteen. Siksi 
kaupunkiin ei voitu 

perustaa omaa ylioppilaskuntaa, vaan 
kaupungin opiskelijoita luotsasi Joen-
suun ylioppilaskunnan Savonlinnan 
alaosasto. Koska välimatka emokau-
punkiin oli pitkä, alaosasto rakennet-
tiin alusta alkaen itsenäiseksi. 

Savonlinnan kampuksen palveluista 
ja toiminnasta vastasi pääosin alaosas-
ton oma hallitus. Savonlinnalaisia istui 
säännöllisesti myös Joensuun edusta-
jistossa 80-luvulta alkaen. Varsinkin 
Savonlinnan sitoutumattomat saivat 
edustajapaikkoja tasaisesti koko histo-
riansa läpi. Puheenjohtajan paikan ete-
läsavolaiset nappasivat yhden kerran. 

Savonlinnalaiset kokivat kaikista 
huolimatta olevansa itsenäinen yli-
oppilaskunta. Joensuun päällepäsmä-
röinti lähinnä ärsytti heitä. Rahanjako 
hiersi emon ja alaosaston väliä kaikista 
useimmiten.

Kainalo | Sisarukset



Urheilu kuuluu 
kaikille -   ketkä ottavat sen?

Y
THS teki vuonna 2012 
terveystutkimuk-
sen, jonka tuloksien 
mukaan viidesosa 
yliopisto-opiskelijoista 
ei harrasta liikuntaa 
juuri ollenkaan. Onko 

tilanne hälyttävä? 
”Ei vielä, mutta se alkaa olla huoles-

tuttava niiden osalta, jotka eivät harrasta 
sitä lainkaan. Riittävä liikunta on kuiten-
kin yksi edellytys ihmisen fyysiselle ja 
psyykkiselle hyvinvoinnille ja siksi sen 
olisi hyvä kuulua elämään”, kommentoi 
korkeakoululiikunnan kehittämisprojek-
tissa mukana oleva Heli Aalto. Riittävä 
liikunta tarkoittaa terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen mukaan vähintään 
2,5 tuntia reipasta liikuntaa tai puolet 
vähemmän rasittavaa liikuntaa viikossa. 
Lisäksi tulisi harjoittaa kahdesti lihas-
kuntoa.

Liikkumattomien vastapainoksi on 
opiskelijoita, jotka liikkuvat reippaasti 
yli suositusten. Terveystutkimuksen mu-
kaan heitä on reilu neljännes. Mistä näin 
suuret erot johtuvat? Onko liikunnan 
harrastaminen makuasia, vai voisivatko 
syyt piillä urheiluun liittyvissä yleistyk-
sissä ja mielikuvissa?

Urheilu maksaa
YTHS:n kyselyyn vastanneista 30 
prosenttia ilmoitti liikunnan kalleuden 
haittaavan sen harrastamista. ISYY kui-
tenkin tarjoaa opiskelijoilleen runsaasti 
mahdollisuuksia ilmaiseen liikuntaan. 
Onko tämä tarjonta piilossa?

”Liikuntatarjonta ei ole mielestäni 
piilossa, ja tiedotus on pääosin varsin kat-
tavaa”, Heli Aalto vastaa. Hän painottaa, 
että opintojen alussa opiskelijoille tulisi 
jakaa infoa sekä ISYYn liikuntamahdolli-
suuksista että sähköpostilistoista, joiden 
kautta liikunta-asioista tiedotetaan. 
Sama koskee henkilökuntaa. 

Aallon toiveissa on, että korkeakou-
luliikuntaa voitaisiin jatkossa monipuo-
listaa lisäämällä yhteistyötä paikallisten 
urheiluseurojen, liikuntayrittäjien ja 
kaupungin kanssa. Myös liikuntatuu-
toroinnin ottaminen osaksi uusien 
opiskelijoiden orientoitumisjaksoa on 
osa kehittämishanketta. Kun ilmaista 

liikuntaa on tarjolla, herää kysymys, 
mikä urheilussa sitten maksaa? Hikoilun 
pitäisi olla mahdollista ilman Adidaksen 
teknistä T-paitaa, ellei satu elämään 
televisiossa.  

En kehtaa olla aloitteli-
ja, kaikki muut osaa
Gallupin ja puskaradion perusteella 
myös huonommuuden tunne ja joukosta 
erottumisen pelko näyttäisivät olevan 
keskeisiä esteitä liikunnan aloittamiselle. 
Toisilla huonot koululiikuntakokemukset 
nostavat kynnystä vielä korkeammalle.

”Liikuntatutkijat ovat ehdottaneet, 
että Suomessa vallitsee tietynlainen 
nolouden kulttuuri, mitä tulee hikiliikun-
taan”, vaihtoehtoliikunnan tutkija Anni 
Rannikko toteaa. Tämän kulttuurin 
omaksuminen jäljitetään yläasteaikaan. 
Tällöin hikoileminen itsessään voidaan 
kokea nolona ja ryhmäpaine voi sanella, 
että urheilusta ei saa tykätä – ellei satu 
olemaan hyvä siinä. 

Aikuisena ryhmäpaine saattaa tuntua 
enemmän ulkonäköpaineina. Esimer-
kiksi kuntosaliharjoittelu voi näyttäytyä 
ulkonäkökeskeisenä ja kynnys aloittaa 
nousta korkeaksi, koska muiden salikävi-
jöiden pelätään olevan vain bodareita ja 
fitnessmimmejä.

”Toisaalta maailma on sitä, mitä 
ihmiset siitä tekevät. Jos yleisesti koe-
taan, että salilla käydäkseen pitää olla 
treenattu fitnessintoilija, sitten sinne 
menevät vain treenatut fitnessintoilijat”, 
Rannikko huomauttaa. Yksi korkeakoulu-
liikunnan kehittämisprojektin tavoit-
teista onkin kehittää matalankynnyksen 
liikuntakulttuuria.

Urheilu = voimailu, 
juoksu & ryhmäliikunta
Yksi kulttuuriimme iskostunut yleiskäsi-
tys saattaa olla, että liikunnalla tarkoite-
taan vain lenkkeilyä ja järjestäytynyttä 
liikuntaa. Vaikka liikuntamaailman 
keskiössä ovat yksityiset kuntosalit ja 
perinteiset urheiluseurat, joissa kartoi-
tetaan reitti junnusta ammattilaiseksi, 
marginaalista on nousemassa yleiseen 
tietoisuuteen laaja kirjo vaihtoehtolajeja. 

Anni Rannikon mukaan vaihtoehto-

lajit haastavat osittain liikuntamaailman 
rakenteita, mutta eivät välttämättä asetu 
täysin sitä vastaan. Vaihtoehtoliikunnaksi 
lasketaan esimerkiksi skeittaus, scootta-
us (temppupotkulautailu), boulderointi 
(kiipeily ilman köyttä), parkour ja roller 
derby. Näihin ei aina liity hierarkkisia 
rakenteita tai ryhmän sisäistä kilpailua. 
Sen sijaan tärkeää on vapaus ja itsensä 
haastaminen. Pääseekö näihin lajeihin 
kuitenkaan helposti sisälle?

”Pitäisi päästä, sillä vaihtoehtokult-
tuurit näyttäytyvät avoimina. Niissä 
korostetaan, että ei ole vain yhtä oikeaa 
tapaa tehdä ja kaikkia tsempataan. Tois-
taiseksi ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, 
kuinka hyvin tämä toteutuu käytännös-
sä”, Rannikko valottaa. Entä liittyykö 
vaihtoehtolajeihin ulkonäöllisiä uskotta-
vuuspaineita?

”Niihin ei ehkä liity samanlaista 
ulkonäköpainetta kuin esimerkiksi voi-
mailuun, mutta vaatetusta ja habitusta 
voidaan käyttää me-hengen luomiseen”, 
Rannikko vastaa. Hänen mukaansa 
painopiste on kuitenkin arvoissa ja 
periaatteissa. Lajien välillä ja harrastajien 
keskuudessa esiintyy paljon eroja siinä, 
kuinka liikunnalliseksi oma laji koetaan. 
Toiset eivät ajattele harrastavansa liikun-
taa, toiset korostavat urheilullisuutta.

Ei saa erottua normista
Suurin osa vaihtoehtolajeista on urbaa-
neja aikamme tuotteita. Ne kyseenalais-
tavat kuulumisen pakot ja peräänkuu-
luttavat joustavaa yhteiskuntasuhdetta. 
Myös leikin nostaminen suorittamisen 
yli kuulostaa tutulta. Onko vaihtoehtolii-
kunnassa kyse liikunnan postmodernis-
mista?

”Ei se määritelmä ainakaan mene 
kovin pahasti metsään”, Anni Rannikko 
nauraa. 

Koska postmoderni on kentälleen 
kirosana, vaihtoehtolajienkin leviämistä 
näyttäisi tukahduttavan varsin tehok-
kaasti itse institutionalisoitunut liikun-
tamaailma.  Herää kysymys, kuinka suuri 
kynnys taviksella on hypätä marginaaliin? 
Entä jos kaverit nauravat ja oikeat urheili-
jat katsovat pahasti? 

Maallikon logiikalla kaiken liikunnan 
pitäisi olla hyväksi ja sitä harrastetaan 
terveyden, kunnon ja endorfiinien vuok-
si. Ei pitäisi olla kunniakkaita tai noloja 
lajeja – katsottiin niitä mistä näkökul-
masta tahansa. Urheilu kuuluu kaikille, ei 
vain paidallisille tai paidattomille.

” Suomessa vallitsee tietynlainen nolouden kulttuuri, mitä tulee hikiliikuntaan

Kallista häpeää ja koululiikuntatraumoja. Uljas selvitti mil-
laiset urheiluun liittyvät negatiiviset mielikuvat saavat tavi-
sopiskelijan pakenemaan liikuntaa. – Jenni Karjalainen, teksti & 
Joona Sipi, kuva

Timo Tahvanainen
Historia, 7.vsk.
En kovin paljon. Tulee mieleen huonoja 

koululiikuntamuistoja. Se oli kilpailukes-

keistä pakkopullaa, eikä siitä nauttinut.

Niklas Lindberg
Kauppatieteet, 2.vsk.
Kyllä, 20 tuntia viikossa. Ehkä ihmiset 

luulevat, että urheilu on rankempaa kuin 

se on. Tai pelkäävät, että paikat tulevat 

kipeiksi, jos tekee väärin.

Hilla Sinkkonen
Ruotsin kieli, 3.vsk
Kyllä. Pyöräilen kouluun ja tanssin. Ryh-

mäliikuntaan osallistumista voi vaikeut-

taa huonommuuden tunne ja pelko siitä, 

että ei pääse mukaan.

Ellamaria Nurmi
Opinto-ohjaajan koulutus, 3.vsk.
Kyllä. Lenkkeilen ja käyn yliopiston jum-

passa. Veikkaan, että esimerkiksi salille 

lähtemisen voi estää ajatus, että muut 

siellä ovat fitnessihmisiä. Tulee ulkonäkö-

paineita ja miettii sopiiko joukkoon.

Gallup
Liikutko? Mitä luulet, millai-
set urheiluun liittyvät negatii-
viset mielikuvat voivat nostaa 
kynnystä aloittaa? - Jenni Karjalainen
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Pienen kodin suuri 
sisustusopas

Hanki kotiin vain tar-
peellinen
Tavaran ja huonekalujen hamstraaminen 
on pienen kodin asukkaan suurin synti. 
Luovu siis turhasta roinasta suosiolla 
jo muuton yhteydessä. Täyteen ahdettu 
huone ei ole nimittäin millään tapaa 
toimiva, saati viihtyisä.

Tärkeintä sisustamisessa on kiinnittää 
huomiota arjen tarpeisiin. Jos illanistujai-
sia tulee pidettyä ehkä kerran vuodessa, 
kannattaa miettiä, hankkiiko pelkästään 
vieraita varten kämppään sohvia ja noja-
tuoleja. Myös ruokapöytä vie varsinkin 
yksiöstä hurjasti tilaa.  

Uusia huonekaluja ostaessa onkin 
fiksua panostaa monikäyttöisiin huo-
nekaluihin. Vuodesohva tai vuoderahit 
tarjoavat nukkumapaikan useammallekin 
vieraalle. Raheja kannattaa hankkia jokai-
seen opiskelija-asuntoon, sillä perin-
teisetkin mallit toimivat sekä istuimina 
että tavaransäilytyspaikkoina. Pinottavat 
pikkujakkarat soveltuvat sekä istumiseen 
että pöytätasoiksi.

Hanki hyvä työpöytä ja 
kunnon sänky 
Opiskelijan ei kannata tinkiä hyvästä 

työpöydästä ja -tuolista. Vaikka opiskelu-
hommat hoituisivatkin pääosin yliopis-
tolla, kunnollinen työtila kannattaa vara-
ta myös pelkkää tietokoneella istumista 
varten. Sohvapöydän ääressä tai sängyllä 
dataaminen ole oikeasti kovinkaan ergo-
nomista.
Myös sänkyyn kannattaa panostaa. Hyvät 
unet ovat kaiken jaksamisen perustana. 
Leveydestäkään ei kannata tinkiä, sillä 
parisänky on sekä kätevä sekä yksin että 
kaksin nukkumiseen.

Lisää säilytystilaa
Pienissä asunnoissa säilytystilaa on usein 
erittäin vähän. Sen merkitystä ei kannata 
aliarvioida, sillä tavaroiden säilytykseen 
panostaminen helpottaa huomattavasti 
asunnon siistinä pitämistä. Huolella 
suunniteltu sisustus menee ihan huk-
kaan, jos joka paikka lainehtii vaatteita ja 
muuta rompetta.
Hyödynnä valmiit kaapit ja komerot 
mahdollisemman tehokkaasti ja säilytä 
irtotavarat laatikoissa ja koreissa. Lisää 
säilytystilaa löytyy helposti, kun katselee 
ympärilleen ja tekee kekseliäitä ratkai-
suja. Seinille mahtuu lukuisia kaapistoja, 
avohyllyjä, tankoja ja koukkuja. Sängyn 
alle menee muovisia säilytyslaatikoita 
ainakin tusina. 
Jos haluat jakaa yksiön useammaksi 
huoneeksi, korkeat kaapit ja hyllyt ovat 
sermejä parempia tilanjakajia juurikin 
niiden tarjoaman lisäsäilytystilan vuoksi.

Värillä on väliä 
Vaalea sisustus tekee asunnosta valoisan 
ja avaran oloisen. Asunnon ei kuitenkaan 
tarvitse olla mikään sisustuslehtien viti-
valkoinen palatsi, sillä vaaleitakin sävyjä 
löytyy lukemattomia ruskeasta siniseen 
asti. 

Pidä huonekalut neutraalin värisinä. 
Persoonallisuutta ja värikkyyttä huonee-
seen saat erilaisilla tekstiileillä, kuten 

matoilla, verhoilla ja koristetyynyillä. 
Tekstiilit ja koriste-esineet tuovat sisus-
tukseen sitä pientä eleganssia ja ilmettä, 
josta monet sisustuslehtien kahlaajat 
unelmoivat.

Katsasta kierrätyskes-
kukset ja kirpparit
Kirpputorien nurkat notkuvat hyvä-
kuntoisia huonekaluja, jotka eivät ole 
hinnalla pilattuja. Kun tarkemmin ajatte-
lee, huonekalujen ostaminen uutena on 
melko järjetöntä touhua.
SPR:n Kontti löytyy ainakin Joensuun Kä-
pykankaalta ja Kuopion Leväseltä. Suurin 
osa tavaratalojen tuotosta käytetään 
SPR:n paikallistoiminnan sekä katastro-
firahaston tukemiseen. Sisustamalla teet 
siis myös hyvää!
Joensuussa huonekaluja voi käydä bon-
gailemassa myös Teollisuuskadun sekä 
Penttilän kierrätyskeskuksista. Kuopi-
ossa Neulamäen Elävä Kauppa muutti 
uusiin toimitiloihin ja löytyy nykyään 
Tasavallankadun varrelta. 
Savonlinna on kirpparistin unelmakohde. 
Toimintakeskuksen kierrätysmyymälä 
löytyy Schaumanintieltä ja A-Kirppis 
Ilokallionkadulta. 
Netin ja Facebookin kirpputorejakaan 
ei kannata unohtaa. Lisää aarreaittojen 
osoitteita kannattaa kysellä esimerkiksi 
opiskelukavereilta.

Kunnosta vanhaa tai 
tee itse
Huonekaluja kannattaa metsästää myös 
sukulaisten ullakoilta. Mummojen ja 
pappojen nuoruusvuosina huonekalut-
kin tehtiin kestämään. Vanhat mööpelit 
voi halutessaan tuunata uuteen uskoon, 
kunhan malttaa ottaa hiekkapaperin ja 
siveltimen käteen. 

Vanhat huonekalut tuovat tuulahduk-
sen vanhoilta ajoilta ja ovat vintagea ja 
rustiikkia aidoimmillaan.

Voit tuunata myös omat vanhat 
huonekalusi. Halvastakin kalustelevystä 
tehtyjä huonekaluja voi yrittää maalata. 
Ohjeita mdf- ja melamiinipintojen maa-
laamiseen kannattaa kysellä maalikau-
poista.

Jostain syystä käsityöt maistuvat 
aikuisena aivan uudella tavalla. Verhoja, 
mattoja ja muita koriste-esineitäkin voi 
tehdä itse. Kivoja ohjeita löytyy esimer-
kiksi sisustusblogeista.

Maltti on valttia

Kaikkea ei kannata ostaa uuteen asun-
toon kerralla, vaikka kuinka tahtoisi. 
Kun aloitat perushuonekalujen, kuten 
sängyn ja työpöydän hankinnalla, hahmot 
helpommin, mitä asuntoosi oikeastaan 
mahtuu. 

Arki näyttää, millaiset ratkaisut 
helpottaisivat juuri sinun elämääsi. 
Eteinen voi kaivata kenkäkaappia ja 
keittiö kuitenkin sitä ruokapöytää. Kun 
sisustamisen malttaa tehdä rauhassa, 
lopputulos on yleensä mieluisampi ja 
aikaa kestävämpi.

” Tärkeintä sisustamisessa on kiinnittää huomiota arjen tarpeisiin. 

Opiskelijoiden sisustushaaveet uhkaavat usein kaatua asun-
non niukkoihin neliöihin sekä kukkaron vähäisiin euroihin. 
Uljas kokosi yhteen pari vinkkiä, joiden avulla opiskelijakäm-
pästä saa helposti loihdittua toimivan ja viehättävän pikku-
kodin. – Maiju Pohjolainen teksti & kuvat

Puunvärinen yöpöytä saa eloa maalilla ja 
kuviotapetilla.

Sisustustikapuut metsän antimista. Toimii 
koristeena tai vaikka vaatteiden säilytyk-
sessä.

Mielikuvituksella saa rakennettua lam-
punjalkoja ja pienellä ompelutaidolla vaikka 
käytännöllisiä seinävaatteita.
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Talouspuheen myyttejä 
murtamassa

”Elämme tilanteessa, jossa ta-
louspuhe määrittää politiikan 
suuntaa entistä enemmän. 
Suomessa talouspoliittista 
keskustelua ovat hallinneet 
suurissa määrin virkamiehet, 

konsultit ja tutkimuslaitosten tutkijat, 
jotka esittävät talousasiat ennemmin 
faktoina tai välttämättömyyksinä kuin 
poliittisina valintoina”, sanoo viime hei-
näkuussa perustetun Poliittisen talouden 
tutkimuksen seura ry:n puheenjohtaja 
Ville-Pekka Sorsa.

Seuran perustaminen on Sorsan 
mielestä ajankohtaista juuri nyt, koska 
taloudesta puhutaan erilaisten kriisien 
yhteydessä niin paljon. Aina puheen-
vuoroissa ei Sorsan mukaan kuulu, että 
puhuja olisi taloudesta perillä.

”Voidaan sanoa, että nykyään eletään 
´talouden´ poliittista kulta-aikaa. Toi-
menpiteitä perustellaan entistä useam-
min taloudellisilla kriteereillä ja talouden 
toimintatapoja ja päätöksentekotapoja 
ulotetaan uusille elämänalueille.”    

Poliittinen taloustiede on yhteis-
kuntatieteiden haara, jota on opetettu 
englanninkielisessä maailmassa jo yli 
kahdensadan vuoden ajan. Suomalaisis-

sa yliopistoissa ei kuitenkaan ole ollut 
järjestelmällistä poliittisen talouden 
opetusta, eikä poliittisen talouden 
tutkijoilla ole tähän asti ollut omaa 
yhteistyöfoorumia. Tätä aukkoa uusi 
Poliittisen talouden tutkimuksen seura 
omalla toiminnallaan paikkaa esimerkik-
si järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja 
edistämällä tutkijoiden verkostoitumista. 

”Tavoitteena on haastaa merkittäviä 
talouden ja niin sanotusti järjen ääntä 
käyttäviä tahoja avaamaan ajattelutapo-
jaan”, Sorsa toteaa.      

Poliittisen talouden tutkimuksen seu-
ran jäseniä yhdistää sen asian pohtimi-
nen, että mistä puhutaan kun puhutaan 
taloudesta. Sorsan mukaan esimerkiksi 
taloustieteen valtavirta on näyttäytynyt 
melkein luonnontiedemäisenä: tutkitaan 
miten ihmiset käyttäytyvät ja sillä hyvä.

Talous on kuitenkin lähtökohdiltaan 
poliittista. Se on tietynlaisia valintoja 
siitä, miten järjestetään yhteiskunnan 
tuotannon varannot järkevästi laskelmoi-
den ja suunnitellen. Talousajattelu on 
siis poliittinen projekti, jonka taustalla 
vaikuttavat aina jotkin arvot. 

Poliittisen talouden tutkimuksen läh-
tökohtana on ymmärrys taloudesta yhte-

nä politiikan tarkastelemisen, tekemisen 
ja esittämisen tapana. Talouspuheeseen 
liittyy myös vallan analyysi. 

”Usein kuulee sanottavan, että talous 
vaatii ihmisiä tekemään jotain. Tällainen 
puhe taas vaikuttaa siihen, miten ihmiset 
toimivat. On tärkeää ymmärtää tämä 
yhtenä politiikan tekemisen muotona. 
Sosiologiassa puhutaan taloudellistami-
sesta: pakotetaan ihmiset laskemaan hin-
ta jokaiselle asialle ja ulotetaan talouden 
logiikka useammille elämänalueille, kuin 
kenties aiemmin”, Sorsa pohtii.

Talous ei Sorsan käsityksen mukaan 
raksuta vapaasti. Jos talous toimisi niin 
sanotusti vapaasti, silloin tuotannon 
osalta työnantaja yksin päättäisi millä 
ehdoilla ihmiset palkataan töihin.

”Talous on aina toimintaa. Tehtaat 
eivät pyöri ellei niille tehdä jotain. 
Tavarat eivät vaihdu kaupasta elleivät 
ihmiset mene sinne ja kaupat ylipäätään 
suostuvat myymään tuotteitaan. Tärkeä 
kysymys kuuluu, kuka on oikeutettu päät-
tämään näistä asioista ja millä ehdoilla.”    

Poliittisen talouden tutkimuksen 
seura ei ole suora poliittinen toimija. Sen 
yksittäisillä jäsenillä voi kuitenkin olla 
halu oikoa julkisen talouskeskustelun 
vääristymiä. Sorsa muistuttaa, että kaikki 
julkisuudessa taloudesta puhuvat eivät 
ole samaa mieltä keskenään. 

”Yksi seuramme tavoitteista on nos-
taa esiin talousajattelun moninaisuus. 
Taloudesta ei ole vain yhtä totuutta. Ny-
kyjärjestelmä pelaa taloudesta puhuvan 
virkamiehistön pussiin ja samalla se lisää 
talouden asiantuntijavaltaa.” 

Sorsan mielestä esimerkiksi julkiseen 
velkaan liittyy useita myyttejä, joita hän 
mielellään haluaisi rikkoa.

”On syytä todeta, että kaikki raha on 
velkaa. Eräs tutkija sanoi, että julkinen 
velka ei ole taloudellinen ongelma, vaan 
se on taloudellinen välttämättömyys. 
Se on käytännöllinen kysymys: kuinka 
paljon halutaan, että yksityisellä sekto-
rilla on varallisuutta ja paljonko rahaa on 
kierrossa. Julkinen velka ei ole mitään 
sellaista, joka antaisi aihetta moraaliseen 
paniikkiin.”

Sorsan mukaan velkaa ei kannata pelä-
tä, koska silloin pelkää myös rahaa. 

”Jos haluamme esimerkiksi pienen-
tää valtion velkaa, silloin me haluamme 
pienentää ihmisten varallisuutta. Eli sitä 
varallisuutta, jota valtio pystyy vaikka 
taantumatilanteessa laittamaan talou-
teen. Julkinen velka menee ihan oikeasti 
yksityisten ihmisten tileille. Minusta on 
ihmeellistä, että tämä tuppaa unohtu-
maan”, Sorsa arvioi.

” Nykyjärjestelmä pelaa taloudesta puhuvan virkamiehistön pussiin ja samalla se lisää talouden asiantunti-
javaltaa.

Tuoreen Poliittisen talouden tutkimuksen seuran nuoret tut-
kijat haluavat monipuolistaa viime vuosina pinnalla vello-
nutta taloutta koskevaa keskustelua. Talouspuheessa koros-
tuu usein, että talous on jotain luonnollista ja väistämätöntä. 
Seuran puheenjohtajan Ville-Pekka Sorsan mukaan talouden 
rakenteet ja käytännöt ovat kuitenkin poliittisia valintoja sii-
nä missä muut yhteiskunnalliset asiat.  – Jussi Turunen teksti & 
Mira Asikainen kuva
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Tietokulma

 Poliittisen talouden tutkimuksen seura pe-
rustettiin kesällä 2013 edistämään poliittisen 
talouden tutkimusta ja opetusta Suomessa.
Seuran puheenjohtaja Ville-Pekka Sorsa on 
yhteiskuntatieteiden maisteri ja talousmaan-
tieteen alan tohtori.
Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jä-
senet ovat kaikki alle 40-vuotiaita ja toimivat 
eri puolilla Suomea. Hallituksen jäsenistä 
vain yksi on taloustieteilijä.
Toimintaan kuuluu keskustelutilaisuuksien 
järjestäminen ja vertaisarvioidun, tieteellisen 
Poliittinen talous -lehden julkaiseminen. Leh-
ti aloittaa toimintansa vuoden 2013 aikana.
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Kulttuuri Poimintoja

Pyöräily Joensuun keskustassa on vähintään hanka-
laa, jos yrittää noudattaa pyöräilysääntöjä.
”Keskustaan tullessa pyöräreitit ovat hyviä. Ongel-
mat alkavat sitten keskustassa”, summaa ongelmaa 
Tero Taatinen Joensuun Polkijoista.
Joensuun keskustassa sääntöjen mukaan pyöräilevä 
joutuu ajamaan autotiellä. Usein peruspyöräili-
jää kuitenkin pelottavat yllättäen risteyksessä tai 
parkkipaikalta eteen kääntyvät autot. Esimerkiksi 
Kirkkokadun vinoparkit ryhmä kokee sekä pyö-
räilijöiden että autoilijoiden näkyvyyden kannalta 
ongelmallisiksi.
Yleisin pyöräilijöiden oma virhe on, etteivät he aja 
tarpeeksi keskellä ajoväylää.
”Jos ajaa autotien sivussa, autoilijat eivät välttämät-
tä näe pyöräilijää kunnolla, jolloin syntyy vaarati-
lanteita. Pitäisi ajaa rohkeammin keskellä”, sanoo 
Juhana Venäläinen.
”Keskustassa nopeudet ovat sitä luokkaa, ettei 
pyöräilijöiden vauhti pitäisi ärsyttää autoilijoita”, 
Taatinen jatkaa.
Usein autotiellä ajaminen koetaan kuitenkin vaa-
ralliseksi, jos autoilijat eivät kunnioita pyöräilijöitä 
tasavertaisina liikkujina. Varsinkin Siltakatu ja sen 
kaistanvaihdot kriittinen ryhmä nostaa Joensuun 
vaikeimpien pyöräilyosuuksien joukkoon.
Lisäksi Tori- ja Niskakatu koetaan varsinkin ruuhka-
aikaan todella ongelmallisiksi, joissa on ajettava 
joko kevyen liikenteen väylällä tai autotiellä. Ryhmä 
ehdottaa, että molemmille kaduille sopisi hyvin 
pyöräkaista sujuvoittaamaan liikennettä.
Kaupunki on tähän asti vältellyt pyöräkaistoja, 
koska suunnitelmissa on ollut jo kauan toriparkki, 
joka ohjaisi suuren osan autoista pois kaduilta. Ny-
kyisessä taloustilanteessa parkkia saadaan odottaa. 
Ryhmä mielestä osasta kadunvarsipysäköintejä olisi 
aika luopua pyöräkaistan vuoksi.
Parempaan tilanteeseen päästäisiin pienillä muu-
toksilla. Ryhmä toivoo selkeämpiä opasteita, missä 
on sallittua ajaa ja missä ei. Usein pyöräilijä joutuu 
myös jysäyttämään eturenkaansa korokkeeseen 
pyörätien kynnyksellä.
”Talvella liikennevalojen vuoronapin edustalle 
muodostuu lumikasa, jos väylää ei kunnolla aurata. 

Olen monesti joutunut pysäyttämään pyörän kauas 
vuoronapista ja mennyt vasta sen jälkeen paina-
maan valoa”, kertoo Alain Minguet.
Sateisena sunnuntai-iltapäivänä kierretty lenkki 
vähäliikenteisessä keskustassa ei antanut realistis-
ta kuvaa pyöräilyn ongelmista. Hiljaiseen aikaan 
pystyi helposti pyöräilemään kadun kuin kadun 
sujuvasti.  Samalla kuitenkin huomasin, kuinka 
seitsemän hengen letka pyöräilijöitä herätti huomi-
ota autoilijoissa. Jos pyöräilisin saman reitin yksin, 
tuskin tuntisin oloani yhtä rennoksi. 
”Se kertoo siitä, että jos pyöräilyyn vain kiinnitettäi-
siin enemmän huomiota, liikenne sujuisi kaikkien 
kannalta paremmin”, Venäläinen pohtii.

Mari Karjalainen, teksti & kuva

Festarit

Pyöräilijä

Yleisitä-suomalainen urbaanin musiikin airut Korva-
boosti-festivaali asettuu toistamiseen Joensuuhun. 
Aiemmin festivaali on järjestetty kahdesti Kuopiossa 
ja kerran Joensuussa. Tapahtumassa on livekeikkoja 
sekä dj-bileitä, joissa musiikkityylit ulottuvat regga-
esta ja hip hopista elektroniseen tanssimusiikkiin.

Korvaboostissa musiikkia tuutataan kolmessa 
eri osastossa ja esiintymässä nähdään Salin puo-
lella muun muassa Jodarok Trio, Olli PA sekä DJ 
Polarsoulin Räppisessiot vierailijoineen. Kellarissa 
järjestetään molempina iltoina tanssibileet, joissa 
on soittamassa dj:ta koti- ja ulkomailta. Keittiön 
Korvaboosti-lounge tarjoaa leppoisia rytmejä dj:den 
soittamana. Molempina päivinä järjestetään myös 
ikärajattomat, Itä-Suomen katutanssiyhdistyksen 
luotsaamat workshopit, jotka huipentuvat lauantai-
na järjestettäviin jameihin.

Perjantaina klubin erikoisvieraana soittaa lontoo-
lainen JSTAR, joka tunnetaan reggae-mashuppien 
kuninkaana. Jstarin seteissä yhdistyy reggaen, hip 
hopin, dancehallin ja bassomusan parhaat elementit. 

Perjantain tansseissa paikallisedustuksesta vastaavat 
Riverside Rockers ja DJ KerOne Polarsoulin vierail-
lessa myös dekkien takana.

Tapahtuman järjestää yhteistyössä Tykki Produc-
tions, Kerubi ja Itä-Suomen katutanssiyhdistys.

Korvaboosti 4.-5. lokakuuta Kerubissa. Lisätietoa 
Kerubin sivuilta.

Korvaboostia Kerubissa

Aja keskellä tietä!

Kriittinen pyöräretki ajettiin Joensuussa tyhjillä satei-
silla kaduilla. Ryhmä aikoo järjestää kaikille avoimen 
pyöräretken uudelleen ruuhkassa, jotta kaupungin 
edustajille lähetettävään muistioon saataisiin paran-
nusehdotuksia.

Paikan päälle on luvassa myös monta kansainvälistä 
artistia, joista mielenkiintoisin nimi lienee detroitilainen 
hiphop-ryhmä Slum Village.

Festariarvio

Karjalainen kolmiottelu

Kuopiossa pääsi syyskuun puo-
lessa välissä yksityiskonsertin 
tunnelmaan, kun muun muas-
sa Jimi Tenorin soolosetti ja 

Pekko Käpin henkeäsalpaava jouhikko-
noise -esitys tarjoiltiin Ääni Festivaalin 
Club Sotkulla kouralliselle yleisöä. 

Festivaali kesti viikonlopun ja esiintyjä 
kaarti oli kansainvälistä. Lauantai-illan 
kruununa toimineella klubilla noin kol-
mikymmenhenkinen yleisö jakoi kokei-
levan musiikin elämystä. Illan aloittanut 
Antti Mäkelä jäi itsellä välistä, mutta 
argentinalaissyntyisen kokeilevan muusi-
kon Lucio Capecen holistinen polyfonia 
upposi jo ulko-ovelta kehoon. Elektro-
akustisen teoksen harkitut taajuudet 
ja äänellisesti luotu pitkäkestoinen 
tilantuntu sai kokemuksen tuntumaan 
sonaariselta kehon hyvänäpitotuokiolta. 
Se vei jonnekin tai toi lähemmäksi itseen, 
mene ja tiedä. Hieno ja hoitava kokemus 
kuitenkin.

Edellisestä vielä palautuessa aloitti 
wieniläisen Billy Roizs audiovisuaalista 
installaatiota ja noisea yhdistävän teok-
sensa. Tunnelma kulki samoja hermora-
toja kuin Capece, joten vaarana oli aistilli-
nen ähky. Piti poistua välillä salista. 

Aina kun mahdollista levyjä soitti vä-

leihin dj Linja-ton. Aliaksen takaa löytyy 
arvostettavaa työtä järjestelyissä tehnyt 
festivaalin isä Ilpo Väisänen.

Sitten tuli Pekko Käpin noise-vedon 
vuoro. Käppi väänsi itselleen näennäisen 
transsin ja perinnesoitin jouhikosta efek-
teillä vuoroin stoner rokin kalliovuoren ja 
vuoroin noisen hengen. Illan päätti Jimi 
Tenor, jonka kera yleisö räjähti lopulta 
tanssiin. 

Jos Ääni festivaali jäi tänä vuonna 
välistä, niin älä missaa sitä ensi vuonna. 
Toisaalta pidot paranee, kun väki vähe-
nee, joten järjestäjien auttamattoman 
huonosta tiedottamisesta ei osaa antaa 
ihan suoraa murskakritiikkiäkään. Ääni 
festivaali järjestettiin nyt ehkä toisen 
kerran. Kai.

Jarkko Kumpulainen

Sukset, pyörä, juoksukenkä ja kiire!

Opiskelijat ympäri Suomea 
kisaavat 26. lokakuuta 
Suomen mestaruudesta 
karjalaisessa kolmiotte-
lussa. Kisapaikkana on 

Kontiolahden ampumahiihtokeskus, 
jossa järjestetään myös kansainvälisiä 
suurkisoja. Tulossa ovat ampumahiihdon 
MM-kisat vuonna 2015.

Karjalainen kolmiottelu käynnistyy 
maastohiihdolla, jonka jälkeen vuorossa 
on maastopyöräilyosuus. Näiden jälkeen 
on lyhyt hengähdystauko, jonka jälkeen 
hiihdon ja maastopyöräilyn yhteisaikojen 
perusteella muodostetaan takaa-ajona 
juostavan maastojuoksun lähtölista. Ki-
soihin voi osallistua yksilö- tai joukkue-

sarjaan. Henkilökohtaisessa kilpailussa 
on kilpasarja ja rentosarja.

”Olen vakuuttunut, että upeat puit-
teet ampumahiihdon MM2015 –areenalla 
Höytiäsen maisemissa tarjoavat mieleen-
painuvan kisaviikonlopun. Tärkeintähän 
ei ole osallistuminen, vaan menestyk-
sellinen viihtyminen”, kisojen virallinen 
suojelija, Kontiolahden kunnanjohtaja 
Jere Penttilä  intoilee.

Pikavauhtia ilmoittautuville on luvas-
sa porkkana. Ilmoittautuminen kisoihin 
on auki 11. lokakuuta saakka, mutta 30 
syyskuuta mennessä ilmoittautuvat 
pääsevät halvemmalla.

Kisat järjestävät Itä-Suomen yliopis-
ton ylioppilaskunta ISYY ja Karelia-

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
POKA yhteistyössä Kontiolahden Urhei-

lijat ry:n, Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n ja 
Joensuun Pyöräilijät ry:n kanssa.

Kontiolahden ampumahiihtostadion tarjoaa huikeat puitteet opiskelijoiden kisailulle.

Ääni oli kultaa

Opiskelijat kisaavat mestaruudesta karjalaisessa kolmiotte-
lussa ampumahiihdon MM-näyttämöllä lokakuussa. –Pasi Hut-
tunen, teksti & kuva

Klubi

Joensuun Popmuusikoiden 
Hyvä jätkät! -klubi etsii esiinty-
jiä. Syksyn aikana kolme kertaa 
järjestettävä klubi etsii tuoreita 
pohjoiskarjalaisia bändejä. 

Pääsymaksuttomilla klubeilla kyntensä 
pääsee näyttämään kahdesta neljään 
bändiä illassa.

Hyvä jätkät! -klubia on järjestetty Ke-
rubissa jo kahden vuoden ajan. Ilmais-
ten keikkojen tarkoitus on esitellä uusia 
pohjoiskarjalaisia yhtyeitä ja antaa 
muusikoille kokemusta ammattitason 

rockklubilla soittamisesta. Keikat jär-
jestetään Kerubin Salissa, joten bändit 
nousevat samalle lavalle jossa Suomen 
ykkösartistit esiintyvät viikonloppuisin. 
Kevään lopuksi osa klubilla esiintyneis-
tä yhtyeistä valitaan Rokit-kisaan, josta 
on mahdollista voittaa keikka vuoden 
2014 Ilosaarirock-festivaalille.

Hyvä jätkät! -klubin järjestetään syksyllä 30.10., 

27.11. ja 18.12. Itsensä voi ilmiantaa osoitteessa 

hyvajatkat@ilosaarirock.fi

Hyvä jätkät! -klubilta tuttuja on esimerkiksi joensuulainen hevijyrä Distress of Ruin, joka 
nähtiin viime kesänä myös Ilosaarirockissa.

Tilaisuus ryhtyä rokkitähdeksi

Naislätkää Joensuussa

Neuvonen neulan päällä

Minimi lasten syksyssä 

Konttilasta pois potkittu 
yrittäjä saa palkinnon

Joensuun Jokipoikien naisten harrasteporukka etsii pelaa-
jia jokaviikkoiselle harrastevuorolle. Ryhmä on suunnattu 
kaikille jääkiekosta kiinnostuneille naisille. Mukaan pää-
see kun omasta takaa löytyvät luistimet, kypärä ja maila 
sekä 30 euron kuukausimaksu. Harjoitukset ovat yleensä 
maanantai-iltaisin yhdeksän jälkeen. 

Lisätietoa osoitteesta: http://juniorit.jokipojat.com/
juniorit/

Gramofon Fest aloitta lokakuun 5. päivä dj-iltamien sarjan 
Pannuhuoneella. Music Behind Music on NEØV-yhtyeen 
lauluntekijän Anssi Neuvosen otanta musiikkia eri vuo-
sikymmeniltä. Neuvonen esittelee musiikkikokoelmansa 
rakkaimmat aarteet ja aloittaa 60-70 –lukujen helmistä. 
Syksyn mittaan iltamissa siirrytään kohti tätä päivää. Ko-
konaisuutta sävyttävät visuaaliset presentaatiot.

Tanssiteatteri Minimin kokoperheelle suunnatut 
esitykset nähdään Sotkulla 3. lokakuuta ja 5. lokakuuta. 
Ohjelmistossa on Anu Rajala-Erkutin tanssiteos Hei kato!, 
jossa kaksi eri kokoista ihmistä katsoo maailmaa omasta 
mittakaavastaan.
Esityksen jälkeen on mahdollista osallistua 20 minuut-
tia kestävään Liikelaatikko –työpajaan. Pajassa pelataan 
luovaan ilmaisuun ja liikkeeseen perustuvaa Liikelaatik-
ko-peliä. Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautu-
nutta.
Lauantaina 5. lokakuuta järjestetään Lasten kulttuurikeit-
to, jolloin Sotkulla lounastetaan ja harjoitetaan kulttuuria 
kokoperheen voimin. Lasten kulttuurikeitto yhdistää su-
lavasti teatteriesityksen ja perheen yhteisen ruokahetken. 
Ohjelmassa on Hei kato! –esitys. Lasten kulttuurikeiton 
keitosta vastaa Ruokateatteri. 

Pohjois-Savon perinnepoliittinen yhdistys myöntää 
tunnustuksen kulttuuriympäristön vaalimisesta Pohjois-
Savossa Keijo Heikkiselle. Heikkinen sai äskettäin lähtö-
passit Konttilan perinnetilalta uusien yrittäjien alta. Kau-
punki irtisanoi vuokrasopimuksen, joka puolestaan on 
herättänyt ihmetyksen tulvan. Heikkinen itse on kertonut 
julkisuuteen, että sai lähtöpassit koska ei ollut tarpeeksi 
myötämielinen Konttilan tilaa liipanneille kaupungin 
golf-kentän laajennushankkeille. 

”Syitä palkitsemiseen ovat Keijo Heikkisen kym-
menvuotinen uurastus Konttilan tilan elävöittämisessä, 
ylläpidossa sekä perinnemaiseman hoidossa. Heikkisen 
työ on piristänyt Puijoa ja kohentanut kaupungin ilmettä 
toivotulla tavalla. Kaupunkilaisille suunnatussa laajassa 
Puijon kävijätutkimuksessa eniten kannatusta Puijon 
kehittämiseksi sai perinnemaisemien hoitaminen niiden 
historian mukaan”, yhdistys ilmoittaa tiedotteessaan.

Vuoden 2013 palkinnon muodoksi valikoitui piilukir-
ves, joka on perinteinen hirrenveistossa käytetty työkalu. 
Palkinto luovutetaan sunnuntaina 29. syyskuuta kello 12 
Konttilassa. Tilaisuuden jälkeen on Keijo Heikkisen joh-
dolla opastettu kierros Konttilan perinnemaisemissa.

Uudet yrittäjät aloittavat Puijon kainalossa kuopiolais-
ten herran kukkarossa ensi vuoden alussa.

Jarkko Kumpulainen
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Kuinka kovasti 
haluat nähdä 
Tom-leffan?

Kertoo kai jotain suo-
malaistaiteilija Tom of 
Finlandin merkityk-
sestä, että hänestä on 
tällä hetkellä tekeillä 
kaksi elokuvaa. Toisen 

niistä ohjaa Dome Karukoski ja elo-
kuvaa hehkutellaan Suomen kaikkien 
aikojen kalleimmaksi draamaleffaksi. Se 
kiinnostavampi leffaprojekteista on silti 
Special Film Companyn Tom the Movie, 
jonka ohjaavat Henri Huttunen ja Vesa 
Kuosmanen.

Special Film testaa nyt kuinka kovasti 
fanit haluavat Tom-leffan nähtäväkseen. 
Indietuotantona toteutettava Tom the 
Movie aloittanut Indiegogo –joukko-
rahoitussivustolla kampanjan, jolla 
kerätään raha tuotannon aloittamisek-
si. Tätä kirjoittaessa kasassa on 2182 
euroa 40000 euron keräystavoitteesta, 
mutta tuottaja Miikka Haleyi ei vaikuta 
huolestuneelta. Hän pitää tavoitteen 
saavuttamista todennäköisenä. Aikaa on 

10. marraskuuta saakka.
”Itsehän valitsimme summan. Tois-

taiseksi on vielä hieman niukkaa, mutta 
kunhan saamme asiamme ulkomailla 
selkeäksi, uskon että rahoitustakin alkaa 
tulemaan”, Haleyi sanoo.

”Joukkorahoituskampanjan valit-
simme sen takia, että haluamme tehdä 
uudenlaista elokuvaa. Se vaatii uuden-
laisia metodeita. Lisäksi haluamme, 
että mahdollisimman moni fani pääsee 
osallistumaan tekemiseen kanssamme, ja 
saamme yleisön liikkeelle”, hän jatkaa.

Tom of Finlandin perintöä vaaliva 
amerikkalaissäätiö on syyttänyt Special 
Filmiä tekijänoikeusrikkomuksista ja 
vaatinut tuotannon lopettamista. Säätiö 
on sitoutunut Karukosken Tom-leffaan. 
Haleyi on silti vakuuttunut, että leffa 
saadaan valkokankaille.

”Ei ole sellaista riskiä, että elokuva-
hanke kaatuisi tekijänoikeusongelmiin. 
Tarkoituksenamme ei ole loukata kenen-
kään oikeuksia, eikä siksi myöskään ole 

nähtävissä että kellään olisi perusteita 
syyttää meitä mistään”, hän toteaa.

Tilanteesta olisi aivan liian helppo 
maalata varsin klassinen kuva, jossa iso 
yhtiö kyykyttää pienempiään ja köy-
hempiään, junailemalla oikeusistuimen 
puolelleen. Etenkin kun Special Filmillä 
on nyt niin suora kontakti maksavaan 
yleisöön. Eivät elokuvat silti välttämättä 
uhkaa toisiaan. Haleyi ainakaan ei näe 
toista projektia uhkana.

”Mahtavaa, että aiheeseen on viimein 
herätty! Todella pitkään Tom of Finland 
oli aivan vieras hahmo Suomessakin, eikä 
moni edes miellä lisänimellä ”of Finland” 
olevan mitään oikeaa tekemistä Suomen 
kanssa. On aivan selvää, että nyt Touko 
saa viimein tunnustuksen, jonka hän 
ansaitsee”, hän iloitsee.

Kieltämättä Tomin taiteeseen on 
tähän saakka törmännyt lähinnä muu-
alla kuin suomalaisessa kontekstissa. 
Viimeksi se oli kuin ohimennen, mutta 
silti näkyvästi esillä Michael Douglasin ja 
Matt Damonin tähdittämässä elokuvassa 
Liberace.

Tom the Movie Indiegogo-sivustolla: 
http://igg.me/at/tomthemovie

” haluamme, että mahdollisimman moni fani pääsee osallistumaan tekemiseen kanssamme, 
ja saamme yleisön liikkeelle

Tom the Movie mittaa kannatuksensa euroissa joukkora-
hoituskampanjalla. Tavoitteena on 40000. Uhkaako toinen 
isompi, Tom-elokuva pienempäänsä?   – Pasi Huttunen, teksti

Molemmat Tom-leffat olisi syytä saada 
valkokankaille. Tätä osaa suomalaisesta ja 
kansainvälisestä kulttuurihistoriasta on käsi-
telty nolostuttavan vähän.

Oman 
elämänsä 
Sarasvuo

E
siintymistaito on yhä 
tänä päivänä merkittä-
vä asia niin työelämässä 
kuin opiskelun parissa. 
Hyvällä esiintymisellä 
saa oman äänensä kuu-
luviin. Vaikka kuinka 

hallitsisi tiedon, faktat ja ammatillisen 
osaamisensa, ihmisen täytyy lisäksi osata 
puhua ymmärrettävästi ja kiinnostavas-
ti. Muuten pätevältä asiantuntijalta voi 
kehnon esiintymisen takia jäädä moni 
työpaikan tai projektin ovi takalukkoon. 

Julkinen esiintyminen on monelle pai-
najaismainen kokemus. Kun ääni vapisee 
ja kädet hikoavat, saattaa mieleen tulla 
varsinaisen aiheen sijasta oma puolustus-
puhe: ”Kyllä minä tämän asian hallitsen, 
mutta kun en minä ole mikään hemmetin 
esiintyjä!”

Tärkeää on selvittää itselleen tavoit-

teensa ja tutustua ennen esiintymistä 
kohderyhmäänsä. 

”Esiintyminen ei ole kuten matema-
tiikka tai kielet, joten siihen ei luultavasti 
ole ehtinyt kasautua suuria oppimisen 
esteitä. Kaikkien ei tarvitse esiintyä 
julkisesti kuin Jari Sarasvuo. Riittää kun 
esiintyy sen verran, mitä työssään tar-
vitsee”, arvioi mainostoimisto Grafexin 
markkinointiasiantuntija Taru Komu. 

Jos yleisössä ei ole muita oman alan 
asiantuntijoita, kannattaa välttää yletön-
tä sivistyssanojen käyttöä.

”Ei ole tarpeen pönkittää itseään pu-
humalla liian hienosti, sillä viesti menee 
silloin ohi. Riippuu tietysti yleisöstä, 
millaista kieltä kussakin tilanteessa on 
hyvä käyttää.” 

Komun mielestä kehonkieli vaikuttaa 
suuresti siihen, millaisen kuvan ihmises-
tä saa. Kengänkärkiään katselevasta saa 

ujon vaikutelman, mutta aggressiivinen 
maailmantietäjä ei jätä sen parempaa 
mielikuvaa. Täytyy olla sopivan itse-
varma ja päästä yleisön kanssa samalle 
aaltopituudelle.

”Jos nörtti esiintyy nörttiyleisölle, 
niin tilanne on silloin äärimmäisen help-
po. Mutta entä jos yleisö on toisenlainen? 
Olisi aivan järkevää joskus katsella tai 
kuunnella miltä näyttää, kun esiintyy”, 
Komu toteaa.

Työ- ja opiskeluelämä eivät Komun 
mukaan pakota nörttejä eli tiukasti asia-
osaamistaan painottavia, opettelemaan 
mitään sukkelaa, nykyajalle ominaista 
myyntikieltä. Kyse on ennemmin sosiaa-
listen taitojen oppimisesta. Esiintymi-
nen on kuuntelemista ja toisen ihmisen 
lukemista.

”Työyhteisössä voi olla joskus tarpeen 
tarkkailla muita ja mukautua toisten 
tyyliin. Näin osoitat arvostavasi juttu-
kumppaniasi. Jos toinen puhuu vaikka 
kirjakieltä ja toinen murretta, niin yleen-
sä jompikumpi alkaa keskustelun aikana 
jäljitellä toisen puhetapaa. Se on ikään 
kuin sisäänrakennettu ominaisuus, että 
me tykkäämme samalla lailla puhuvista 
ihmisistä.” 

Kyse on siitä, että mukautuvalla 
puhetavalla luodaan toiselle illuusion 
ainutkertaisuus: vaikutelma, että minä 
tunnen tuon mukavan ihmisen, vaikka 

tapaan hänet nyt ensimmäistä kertaa.
Komun mielestä jokainen hyötyisi 

muutamasta esiintymisvinkistä, sillä 
tieto ei tässä asiassa lisää tuskaa.

”On helpointa puhua ja innostaa kuu-
lijat aiheesta, joka on itselle tuttu. Aina 
voi oppia lisää eikä koskaan ole täysin 
valmis esiintyjä”, Komu tiivistää.  

Lähde: Petri Jääskeläinen & Katlee-
na Kortesuo: Nörtin esiintymisopas 
– suoritusmanuaali substanssiosaajalle. 
Talentum 2013.     

” Olisi aivan järkevää joskus katsella tai kuunnella miltä näyttää, 
kun esiintyy

Esiintymistaitoa kannattaa opetella sillä paremmat esiintyjät 
saavat tuoreen esiintymisoppaan mukaan eniten ihailua, eni-
ten kiitosta, kauneimmat naiset, komeimmat miehet ja muka-
vimmat projektit. Markkinointiasiantuntija Taru Komun mu-
kaan viestinnässä tärkeintä on ymmärretyksi tuleminen. Kun 
selvittää itselleen tavoitteensa ennakkoon, on mahdollisuu-
det onnistua esityksessään.   – Jussi Turunen, teksti & Niko Satu-
vaara, kuvitus

Esiintymisvinkit nörtille:

Esiintyminen ja asiantuntijuus eivät sulje 
toisiaan pois. Voit kehittää niitä molempia.

Hakeudu aktiivisesti tilanteisiin, joissa 
joudut harjoittelemaan esiintymistäsi.
Puhu rohkeasti, selvästi ja tarvittaessa yksin-
kertaistaen. Et voi luultavasti yksinkertaistaa 
liikaa.

Keskity asiaan, mutta muista, että ihmiset 
tekevät päätökset tunnepohjalta.
Käy suihkussa usein, pukeudu puhtaisiin 
vaatteisiin tilannetietoisesti, äläkä tongi 
ruumiinonkaloitasi julkisesti. 

Brändäys.. Ydinalueosaaminen.. Faktat eivät siirrä vuoria, sen tekee 
usko.. Usko tarvitsee kannattelijakseen tarinan.. Ei slaidisulkeisia!! 
Content is king.. Ydinviesti.. Asiakkaan aktivoiminen.. Hissipuhe.. 
Ensivaikutelma.. Sponttaanius vaatii hyvän valmistelun.. Kohde-
segmentti..
Rakenna silta.. Mitei lopetus valmiiksi.. Muista kohderyhmäsi.. Älä 
takerru yksityiskohtiin..

Fokus.. Sparraus.. Coaching.. 
Mindfulness.. Organisaa-
tiokuva.. Asiantuntijaesiin-
tyminen..Keynote.. Kun 
ammattilaisen suoritus 
näyttää helpolta, se on 
tavattoman vaikeaa.. Oma 
asiantuntijuus huippuasi-
antuntijuudeksi.. Osallista.. 
Epäonnistuminen jää usein 
huomaamatta.. 
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Maiden väliset ystävyys-
seurat ovat kadot-
taneet hohtoaan ja 
vetovoimaansa kun 
vaihtoehtojen pal-

jous on hukuttanut alleen perinteisen 
yhdistystoiminnan muotoja. Joensuun 
ranskalais-suomalainen yhdistys kaipai-
si mukaansa nuorempaa väkeä.

”Tuntuu siltä, että yhdistystoiminta 
ei erityisemmin kiinnosta nuoria. Kun 
ajattelen omaa yhdistystäni, se tarjoaisi 
esimerkiksi yliopiston ranskan opiske-
lijoille ponnahduslaudan yhdistystoi-
mintaan ja mahdollisuuden tutustua 
eri tavoin ranskalaiseen kulttuuriin ja 
viedä tätä tietoutta myös eri oppilaitok-

siin”, Joensuun suomalais-ranskalaisen 
yhdistyksen puheenjohtaja, FM Pirjo 
Passoja toteaa.

Mitä siellä yhdistyksessä siis teh-
dään?

”Mahdollisuus tutustua ranskalai-
seen kulttuuriin, elokuviin ja ystävyys-
seuratoimintaan.” 

Näin tiivistää Passoja ajatuksensa 
yhdistyksen tarjonnasta. Vuonna 1980 
perustetulla yhdistyksellä on nykyisin 
noin viisikymmentä jäsentä ja toiminta 
tarjoaa tavan tutustua ranskalaisuuteen 
eri tavoin.

”Yhdistys järjestää muun muassa 
joka maaliskuu Pohjois-Karjalan alu-
eellisen elokuvayhdistyksen ja Savon-

kinojen kanssa ranskalaisen elokuvan 
viikon, joka tänä vuonna järjestetään jo 
kahdeksannen kerran poikkeuksellisesti 
lokakuussa. Pyrimme esittämään Suo-
messa ennen näkemättömiä elokuvia 
Ranskan instituutin välityksellä” Passo-
ja mainitsee. Hän on myös tehnyt eloku-
viin synopsikset henkilökohtaisesti.

Yhdistys järjestää myös esimerkiksi 
lukupiirejä, joissa keskustellaan rans-
kankielisestä kirjallisuudesta.

”Lisäksi järjestämme ajoittain 
luentotilaisuuksia, joissa jonkin aiheen 
harrastaja esittäytyy. Ranskan kielen 
taito ei ole osallistujalle välttämätön, 
vaan tärkeintä on kiinnostus”, Passoja 
painottaa. 

”Järjestämme myös joka marras-
kuussa ranskankielisille vaihto-opis-
kelijoille suomalaisen pikkujoulun. 
Olemme olleet mukana joka vuosi 
järjestetyillä ystävyysmessuilla, johon 
osallistuu myös monia muita Joensuus-
sa toimivia ystävyysseuroja. Leivomme 
sinne talkoovoimin myytäväksi erilaisia 

ranskalaisia leivonnaisia”, hän mainit-
see.

Passoja itse on aina ollut kiinnos-
tunut ranskan kielestä ja kulttuurista 
sekä sen esilletuomisesta ja on toiminut 
yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 
2005. Ennen eläköitymistään elokuun 
alussa hän toimi ranskan ja venäjän 
opettajana Joensuun yhteiskoulun luki-
ossa ja Nepenmäen alakoulussa. Työssä 
ollessaan hän kutsui ranskankielisiä 
vaihto-opiskelijoita pitämään omille 
oppilailleen esitelmiä omista kotiseu-
duistaan tai harrastuksistaan.

”Ranskan kunniakonsulin Outi 
Savonlahden ansiosta olemme myös 
saaneet lukuisia suurlähettiläitä 
vieraaksi Joensuuhun”, Passoja toteaa 
tyytyväisenä.

Tutustu Suomi-Ranska yhdistysten 
toimintaan liiton kotisivuilta (www.
suomi-ranska.com).  Joensuun suoma-
lais-ranskalaisen yhdistykset kotisivut: 
www.joensuuranska.fi

Joensuun ranskalais-suomalainen 
yhdistys voisi olla kielten opiskelijoil-
le ponnahduslauta oman alan ske-
neen. Puheenjohtaja Pirjo Passoja 
kaipaa erityisesti nuoria mukaan  –Pa-
si Huttunen, teksti

”Tuntuu siltä, että yhdistystoiminta ei erityisemmin kiinnosta nuoria

SYYSTARJOUKSENA 

KAIKILLE KANTA-ASIAKAS 

KESTOON LIITTYVILLE 

4 KK HINTAAN 40€/KK

4KK JÄLKEEN KANTA-ASIAKKUUS JATKUU TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA, 
YHDEN KUUKAUDEN IRTISANOMISAJALLA, HINTAAN 60 EUROA KUUKAUDESSA.

TREENIKAUSI
ON ALKANUT

Joensuun ranskalais-suomalainen yhdistys voisi olla kiel-
ten opiskelijoille ponnahduslauta oman alan skeneen. Pu-
heenjohtaja Pirjo Passoja kaipaa erityisesti nuoria mukaan  
– Tatu Lehto, teksti & Joona Sipi, kuva

Joensuun suomalais-ranskalaisen yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Passoja on aina ollut kiinnostunut ranskan kielestä ja kulttuurista.
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Ranskan kulttuurista lavennusta 
opintoihin



Kysy meiltä tarjous 
opintolainasta. 
Alle 26-vuotias asiakkaamme saa  
100 % alennuksen Internet pankin, 
Visa-pankkikortin tai Visa Electron 
kortin kuukausimaksuista. 

Keskity opiskeluun

Puhelun hinta: lankapuhelimesta 0,0821 € + 0,0147 €/min, 
matkapuhelimesta 0,0821 € + 0,1642 €/min

Joensuu, Kauppakatu 27 B 3
puh. 029 041 2690
www.saastopankkioptia.fi/joensuu

Kuopio, Kauppakatu 22
puh. 029 041 2650
www.saastopankkioptia.fi/kuopio

Kotitalousopetuksessa opitaan valmistamaan ruokaa ja 
leipomaan, siivoamaan, hoitamaan tekstiilejä ja tekemään 
käsitöitä. Mahdollisuus opiskella myös englannin kielellä 
Kansainvälispainotteisessa kotitalousopetuksessa 
(Home economics programme).

Seuraava koulutus on 7.1. – 28.5.2014

Yhteishaku 25.9. – 4.10.2013 www.opintopolku.fi

Lisätietoja: www.kuopiontalouskoulu.fi

Kotitalousopetus - Tietotaitoa 
arjen hallintaan!

KUOPION TALOUSKOULU
              MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
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Ninja III – The Domination

Kellarin 
kätköistä

Kellareiden 
kätköistä pu-
haltaa kasetis-
ta kellaripölyt 

ja syöttää hypotala-
muksen tunnesyöve-
reihin audiovisuaalista 
enkelipölyä, sillä Ninja 
III – The Domination 
on sitä aitoa 1980-luvun 
sydämessä syntynyttä 
aurumia. 

Elokuva alkaa hystee-
risellä golf-kenttäkoh-
tauksella, jossa ninja-
asuinen heebo vetelee 
pataan permanenttitukkaisia kyttiä. Ninja ottaa 
sinnikkään kamppailun jälkeen muutaman 
luodin liikaa ihon alle ja päätyy kukkamultaan. 
Ennen rajan toiselle puolelle loikkaamista 
sensei-taidot omaava sitkeä veijari riivaa pahaa-
aavistamattoman puhelinyhtiössä työsken-
televän aerobic-ohjaajan kostamaan oman 
kuolemansa. Leikki on kaukana, kun pimatsu 
omaksuu yliluonnollisia voimia, heittotähti-
taitoja ja jalat venyvät elastisempina kuin Van 
Dammen splitit. Myös alun vaatimaton body 
count pitää mielenkiinnon yllä: 10 minuuttiin 
mahtuu 32 ruumista.

Sam Firstenbergin ohjaama ja vuonna 1984 
valmistunut Ninja III on Ninja-trilogian viimei-
nen osa ja Enter the Ninja- sekä Revenge of the 
Ninja -elokuvien jatko-osa. Elokuva suorastaan 
henkii kasarikaramellia. Moog-syna-soundt-
rack pärisee kuin ES jonneilla, Anita Hirvosen 
tukkamuotia näkyy ruudulla enemmän kuin 

laki sallii ja jokainen kuuma tsirbula käyttää 
mummosize-alushousuja. Korvan- ja silmänilot 
ovat todennäköisesti vaikuttaneet vaikuttaviin 
box office-lukemiin, sillä elokuva tuotti yli 

seitsemän miljoonaa taalaa. Ainoana miinukse-
na ovat juustoiset martial arts-kohtaukset, joita 
voisi olla rutkasti enemmän.

Shout! Factory julkaisi vastikään eloku-
van blu-ray/dvd-combona, joten sikäli mikäli 
vhs-masiina uupuu, löytyy elokuva myös 
digitaalisen aikakauden versiona. Julkaisu ei 
ole mikään ihme, sillä Ninja III potkii edelleen 
kovempaa kuin Stephen Elop populaa Nokialta 
ja tarjoilee aitoa girl poweria, fuck Spice Girls in 
rectum!
yllä loppuun asti.

Mikko Puhakka

”Ninja-asuinen heebo vetelee pa-
taan permanenttitukkaisia kyttiä

Uljas 5 | 21. 5. 2010

Kuka pakeni Amerikasta Ranskaan vuonna 1978? 
Hän oli tehnyt maassa rikoksen, josta seurasi kuukau-
sien pituinen psykiatrinen arviointi. Ohjaajalle selvisi, 
että tuomari tulisi rankaisemaan häntä odotettua ko-
vemmin, vaikka puolustuksella ja oikeudella oli sopi-

mus lievästä tuomiosta. Hän on sittemmin asunut Ranskassa ja 
maan kansalaisena häntä koskee luovutussuoja Yhdysvaltoihin. 
Henkilö pidätettiin Sveitsissä 2009 kyseisen jutun perusteella, 
ja amerikkalainen oikeus vaati hänen luovuttamistaan; useat 
eurooppalaiset poliitikot, artistit ja julkkikset vapauttamista. 
Kuitenkin niin ailahteleva yleinen mielipide kääntyi häntä vas-
taan. Henkilö oli vangittuna Sveitsissä kahden kuukauden ajan, 
ja tuona aikana hän oli Sveitsin vanhin vanki, ikää 76-vuotta. 
Hänet määrättiin kotiarestiin odottamaan luovutusprosessia 
Yhdysvaltoihin. Vuonna 2010 sveitsiläinen oikeus päästi hänet 
vapaaksi.

1) Jerzy Skolimowski. X) Roman Polanski. 2) Sidney 
Lumet. 

Kenen itsemurhaviestissä luki: ”No More Games. 
No More Bombs. No More Walking. No More Fun. No 
More Swimming. 67. That is 17 years past 50. 17 more 
than I needed or wanted. Boring. I am always bitchy. 
No Fun – for anybody. 67. You are getting Greedy. Act 

your (old) age. Relax –This won´t hurt”? Kirjailija ampui itse-
ään päähän. Hautajaiset olivat varsinaiset kinkerit: asefriikin 
vainajan tuhkat ammuttiin kanuunalla taivaalle ilotulitteiden 
kera 45-metrisestä tornista. Norman Greenbaumin Spirit in the 
Sky ja Bob Dylanin Mr. Tambourine Man soi taustamusiikkina.

1) Ernest Hemingway. X) Jack Kerouac. 2) Hunter S. 
Thompson. 

Tarina on osa kahden henkilön legendaa. Elvis oli 
pannut erään henkilön käteen ladatun aseen ja sanoi: 
”Nyt voi ampua minut.” Tämä kertoo: ”Hiljainen 
ääni kuiskutteli korvaani. Anna mennä, jäät histori-
aan miehenä, joka tappoi Elviksen. Toinen ääni: Et 

voi tapaa häntä, hän on Elvis.” Lopulta Elvis löi hänet maahan. 
Sen kertoja on Vincent Damon Furnier, muusikko, jonka ura 
ulottuu kuudelle eri vuosikymmenelle. Eli kuka?
1) Alice Cooper. X) Ozzy Osbourne. 2) Robert Plant.

Sosialistista realismia karmeimmillaan, vaikkei neu-
vostojen maassa ollakaan: Johnnien elämää hallitsee 
rakkaus Annabeliin ja veturiin. Syttyy sisällissota. 
Johnnie omaa kestävyysvajeen sotahommien suh-
teen; Annabel suorastaan tyrkyttää häntä tapet-

tavaksi. Johnnie lähtee värväytymään, mutta hänet hylätään. 
Hänelle ei kuitenkaan kerrota sen oikeaa syytä, joka liittyy 
hänen ammattiinsa rautateillä. Johnnie on siinä määrin tärkeä 
henkilö, ettei häntä kannata lähettää rintamalle. Sotahullu 
Annabel kertoo Johnnielle, että tämä saa tumputtaa lapaseen, 
mikäli ei pian ala kantaa univormua. Mikä leffa?
1) Kansakunnan synty. X) Suuri junaryöstö.2) Kenraali. 

Kuka eli mormonihenkivartijoiden ja harvojen 
ystäviensä avustamana hotellien kattohuoneistoissa, 
tulematta julkisuuteen pariinkymmeneen vuoteen? 
Hän muutti Las Vegasin Desert Inn-hotelliin vuonna 
1966. Kieltäytyi lähtemästä hotellista yksinkertaisesti 

ostamalla sen vuotta myöhemmin. Hotellista muodostui työ-
paikka ja yksityinen residenssi. Vuosina 1966–1968 hän hankki 
useita hotelleja ja kasinoita kaupungista, ollen näin Nevadan 
suurin veronmaksaja. Nevadan autiomaassa suoritettiin 1960- 
ja 1970-luvuilla ydinkokeita sillä seurauksella, että upporikas 
piruparka pelkäsi saavansa säteilyä. Hän muutti Nicaraguaan ja 
asui Intercontinental-hotellissa Nicaraguajärven rannalla. 
1) Howard Hawks. X) Howard Hughes. 2) Howard Hunt. 
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LET’S BESSERWISSER!
Itäiset Turhan Tietäjät ry

Oikeat vastaukset sivulla 32. 

PARHAAT BILEET

Perjantaina 27.9.-Lauantaina 28.9.

Tiistaina 1.10.

Torstaina 3.10.

Lauantaina 5.10

Perjantaina 11.10

Dj Orion, Joonas Hahmo ym.

Anti-Festival Jatkoklubi

BeerPong & Karri Koira

Club Coma

Michael Monroe

Drop That Bass
Tsekkaa ohjelma
www.puikkari.fi

Tykkää FaceBookissa
Puikkari Kuopio

Nyyti ry - opiskelijoiden tukikeskus

Tietoa verkossa.

nyyti.fi

Elämän ja opiskelun
hallintaan.

Mukavaa
yhdessäoloa.

Osallistu tai
seuraa muiden
keskustelua.

Elämä
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illat
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ryhmät

Elämän-
taitokurssi

Nyyti ry 120 x 176 mm
18. huhtikuuta 2013 19:48:25
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Sivun 30 Besserwisserin oikeat vastaukset: x 2 1 2 x

KUOPION VILIMIT
Kuopio Film Festival
3.–6.10.2013

KINO KUVAKUKKO, Vuorikatu 27

AVAJAISNÄYTÖS To 3.10. klo 18
Kauhufiktion klassikko
TOHTORI CALIGARIN KABINETTI
Ohjaus: Robert Wiene. Saksa 1920. 71 min. K16
Mykkäelokuvan säestävät Igor Treize (ukulele) 
ja Antti Utriainen (piano). Vapaa pääsy!

Vilimien ohjelma www.vilimit.fi

Tohtori Caligarin Kabinetti
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