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Itä-Suomen ylioppilaslehti

Voitto!

Vielä edellisenä vuonna hallopedit vaivautuivat kokouksiin. Tämä vuosi on ollut surkea » 4-5
Rokumentti katsoo moderneja kuolemansyntejä ja keskustelee suorasta toiminnasta. » 16-17

Alku

”Tukiaisen kohdallaan käytäntö näyttäisi olevan toinen.

Se oli lähellä.

Sisällys | Eläköön!

Pääkirjoitus | Uljas linja

4-5 10-11 12-13

ISYY:n edustajistovaalien

merkittävimmäksi tekijäksi nousi
nukkuvien puolueen 82,6 äänestämättömyysprosentti. Äänistä
valtaosa meni sitoutumattomille.

Sähköinen tehtävänkäsittely tulee UEF:ssa

pian osaksi myös gradunohjausta. Turnitohjelman avulla tarkastetaan plagiointi arkistosta johon tulee päivittäin muun muassa
noin 200 000 opiskelijatyötä.

16-17
Teini-ikäinen Rytmihäiriköt on potkinut puhallinorkesteris-

ta big bandiksi. Suurin osa soittajista on yliopiston opiskelijoita. Orkesterin johtajan Timo-Teemu Passin mukaan
asennetta kuvaa parhaiten potku kasseille.

Tuksu ja M. Nykänen eivät toimittaja

ja tietokirjailija Elisa Grundströmin
mukaan olekaan sosiaalipornoa. Hänen mukaansa sosiaaliporno on aina
katsojan silmissä.

14-15
Tšehovin esikoisnäytelmä Platonov on

Kuopion ylioppilasteatterin käsittelyssä tänä
syksynä. KYT:n versio kysyy voiko päämäärätön elämänhalu olla tuhoisaa?

18-19
Amatööri stand-up elää ja voi hyvin Itä-

Suomessa. Kuopiossa klubeja on järjestetty jo
kymmenisen vuotta ainakin Pannuhuoneella ja
Introssa. Joensuussa Kerubi aloitti naurettavuuden puolesta maaliskuussa.

Humoro nigra | No höh. Uljas oli jo laatinut nimeään paremmin
vastaavan formaatin, joka jää nyt suunnittelupöydän pölyyn.
Itä-Suomen ylioppilaslehti
Päätoimittaja

Jarkko Kumpulainen
044 576 8420
paatoimittaja@uljas.net
Toimittaja

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

Niko Satuvaara

E- TyTöpSaikITkaKa Ö

?

- Työharjoittelupaikkaa
- työssäoppimispaikkaa
- opinnäytetyöaihetta
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Kustantaja

Luo oma työnhaku-

profiilisi jaytääansinnuta!
työnantajan lö

Palvelussa myös työnantajien
ilmoituksia vapaista paikoista!

Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta
Painopaikka

Botnia Print
Ilmoitusmyynti

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

Pasi Huttunen

Uljas elää

U

skon käsite ei oikein kanna ajassamme.
Tosin ei kanna ylioppilaskuntamme
äänestysaktiivisuuskaan taakse jääneissä
edustajistovaaleissa. Uskolla ei ole sijaa faktoja ja
numerotaulukoita lukiessa, mutta tulevaisuutta
tehdessä on. Sillä on kyky ylentää ajattelu ja haaveet maan realismin tomusta ylemmäksi.
Uskolla ei ollut tekemistä nykyisen edustajiston näkemyksellisessä päätöksessä olla lopettamatta lehteään Uljasta, mutta toisaalta useissa
puheenvuoroissa
ylioppilaslehdis”Millään ei ole
tön puolesta oli
mitään merkitystä, läsnä ripaus uskoa
ellemme niitä itse sivistykseen, jalouteen ja yhteisten
anna ja tee.
asioiden eteenpäin
viemisen mahdollisuuteen.
Millään ei ole mitään merkitystä, ellemme
niitä itse anna ja tee. Ylioppilaskunnat ovat erinomainen esimerkki sukupolvien dialogista. Järjestelmän kauneus piilee siinä, että samoin kuin
tiedeyhteisö valvoo itse laatuaan testaamalla
yhteisön tuottamat teoriat, niin samoin sukupolvet toisensa jälkeen palauttavat itsestäänselvyydet kyseenalaisiksi ja testaavat näkemyksien ja
ilmiöiden kestävyyden ajassa. Jotain säilyy, jotain
katoaa.
Ylioppilaskunnissa kiertäviä kestoaiheita
ovat ainakin pakkojäsenyys ja ylioppilaslehtien
merkitys yhteisölle. Tälläkin kertaa viimeisessä
päädyttiin säilyttämisen linjalle. Päätös oli oikea.
Ylioppilaslehteä tarvitaan. Ei sen kulloistakin
sisältöä, mutta välineenä se on linkki joka luo
opiskelijakorttia sisällöllisemmän linkin opiskelijakunnan välille. Kaikkia ei voi kulloinenkin linja
miellyttää, mutta yhteisö joka leikkaa itseltään
oman äänen, ei yhteisöään ja sen merkitystä
ymmärrä.
Uljaan lopettamisesta käydyn keskustelun hienoin puoli oli, että keskustelu käytiin.
Ylioppilaslehdistön yhteiskunnallinen merkitys
opiskelijaliikkeelle ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden luojana kirkastettu jälleen. Kuten KuoLon
edustaja Heikki Junkkari totesi puolustuspuheenvuorossaan: ”Miten muuten me pidämme
yllä aitoa sivistykseen pohjaavaa periaatetta
yhteiskunnallisesti kriittisestä opiskelijasta?”
Tuki Uljaan säilyttämiseksi oli merkittävä.
Kiitos lopulta edustajistolle, ja sitä ennen näkemyksellisyydestä 900:lle Eläköön Uljas -sivun
tykkääjälle, Pohjois-Karjalan journalistiyhdistykselle, Karjalaiselle, Savon Sanomille, Joensuun ja
Kuopion ylioppilasteattereille, Uljaan esi-iseille
ja äideille eli Riitta Käppille, Rysky Riiheläiselle ja Juhana Venäläiselle, Ukkosmaineelle ja
Pentilän sahalle, Uljaan avustajille, Jylkkärille ja
Jarno Liskille, Toivo Haimille, Teemu Mylläriselle, Anni Järviselle, Joensuu - Kaupunki idässä –sivustolle ja kaikille tukeneille alumneille.
Hallitukselle kiitos uhkarohkeasta keskustelun
avauksesta.
Uljas elää! Avustajapalaverit ovat edelleen kaikille avoimia linjanluomispalavereja. Tervetuloa.
Jarkko Kumpulainen
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Mitä pikkujoulusuunnitelmia sinulla
on tälle vuodelle?
Tekijät: Niko Satuvaara, Siina Sorvali & Raisa Savolainen

Kuopio
Matias Rapo
Soveltava fysiikka, 1 vsk
Luultavasti menen kuokkimaan muitten
pikkujoulubileisiin, koska en saanut
kutsua mihinkään.

Jesse Nurmikanta
Soveltava fysiikka, 1 vsk
Ei ole mitään pikkujoulusuunnitelmia.
Ei ole mitään elämää.

Joensuu
Riika Brofelt
Mediakulttuuri ja viestintä 1. vsk.
Tälle vuodelle ei ole tiedossa pikkujouluja,
sillä perinteinen juhlaporukka on levällään ympäri maailmaa. Ehkä sitä jotain
keksii opiskelukavereiden kanssa.

Ida Turunen
Englannin kieli ja kääntäminen
1. vsk.
Piparit ja terästetty glögi! Tulossa on
omat pikkujoulutuparit, muttei mitään
sen suurempia juhlia.

Savonlinna
Anette Tamminen
Kasvatustieteet, 2 vsk.
Viikon päästä tiistaina on luokan pikkujoulut. Ollaan varattu Savonlinnan Bar
Kukosta saunatilat.

Mika Löytämäki
Kasvatustieteet, 3 vsk.
Kuun lopussa on Tampereella kaverin
yhdistetyt synttäri-pikkujoulut teemalla
Old Fashion.
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”Kun meillä ei ole poliittista taustaorganisaatiota, voimme toimia aidosti opiskelijan parhaaksi

” Nyt on mahdollisuus laittaa persoona kehiin ja
lisätienestiä taskuun
UEF:n ja ISYY:n urut | Lisää viuluja

Parikymmentä liikunnanohjaajaa
haussa Savilahdelle
Sykettä Savilahdella –hanke hakee ryhmäliikuntaohjaajia kevätlukukaudelle. Hanke
on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema
liikuntahanke, jonka tarkoituksena on uudistaa
Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan
korkeakoululiikuntapalveluja.
Tarjolla oleva liikunnanohjaajantyö on osaaikaista ja työstä maksetaan tuntikorvaus.
Työaika on pääosin arkipäivinä aamuisin,
iltapäivisin ja iltaisin. Korkeakoululiikunnan
suunnittelijan Saara Hanhelan mukaan yksittäisiä ohjaajia tarvitaan noin kaksikymmentä, riippuen tuntimääristä joita ohjaajat voivat pitää.

Iso jytky nukkuville

”Ryhmäliikuntatuntien määrän kasvaessa ja
sisältöjen monipuolistuessa tarvitsemme lisää
innostuneita ja sitoutuneita ohjaajia. Kyseessä
on joustava työ, jonka sisältö sovitaan hakijan
toiveiden ja osaamisen mukaisesti. Nyt on
mahdollisuus laittaa persoona kehiin ja saada
lisätienestiä taskuun”, kannustaa Hanhela.
Hakemukset täytetään 25. marraskuuta mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa:
http://isyy.fi/rekrytointi/avoimet-tyopaikat/ .
Lisätietoja hausta saa Saara Hanhelalta osoitteesta saara.hanhela@savonia.fi tai puhelinnumerosta 044 785 5087.
Jarkko Kumpulainen

Hallopedien aktiivisuus romahti
kauden toisena vuonna
Opiskelijaedustajien aktiivisuus Itä-Suomen
yliopiston tiedekuntaneuvostoissa on heikkoa
ja alkuvaiheen innokkuuden laannuttua se on
heikentynyt entisestään. 2012 alkaneen kauden
alusta katsottuna tiedekuntaneuvostojen kokouksissa on ollut keskimäärin 1,92 hallopedia
kokousta kohti. Vuosi 2012 oli kuluvaa vuotta
selvästi aktiivisempi. Silloin kokouksissa kävi
keskimäärin 2,28 hallopedia kokousta kohti.
Vuoden 2013 vastaava luku on 1,5. Sen lisäksi,
että innokkuus näyttää hyytyvän kauden loppua
kohti, näyttävät kevätkaudet olevan syksyjä
parempia kokousaktiivisuuden suhteen. Tiedekuntaneuvostoissa on neljä opiskelijaedustajaa
kussakin neljässä tiedekunnassa.
Kokousaktiivisuudessa vievät kirkkaasti
voiton filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajat, joita on kokouksissa
nähty keskimäärin 2,3 kokousta kohti. Aktiivisuus ei filosofisessa tiedekunnassa myöskään
ole romahtanut vuoden vaihteessa yhtä pahasti
kuin muissa tiedekunnissa. Filosofisesta löytyy
opiskelijakaksikko Katja Oinonen ja Sami
Siltanen, jotka ovat kaksivuotisen kauden
aktiivisimmat kokouksissa kävijät. Oinosella on
takanaan 14 kokousta ja Siltasella 12.
Heikoiten menee opiskelijan näkökulmasta
terveystieteiden tiedekunnassa, jossa kokouksissa on käynyt keskimäärin 1,75 hallopedia.
Aktiivisimmin tiedekunnan hallopedeista on
kokouksissa käynyt varajäsen Antti-Pekka Elo-

maa, jolla on takanaan 11 kokousta siinä missä
aktiivisimmilla varsinaisilla jäsenillä Sonja
Aukeella ja Jori Vaissalolla niitä on takanaan
kahdeksan.
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hallopedeilla vuosi 2012 oli tiedekunnista aktiivisin, 2,45 kokousta kohti, mutta tänä
vuonna aktiivisuus on romahtanut tiedekuntien
hännille keskimäärin yhteen opiskelijaedustajaan kokousta kohti.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnan opiskelijaedustajat pitävät toista
sijaa kokonaisaktiivisuudessa, mutta jäävät 1,84
edustajalla kokousta kohti selvästi filosofisen
taakse.
Heikointa kokousaktiivisuutta ovat osoittaneet Kasperi Hakalisto filosofisesta tiedekunnasta, Kaisa Savolainen terveystieteiden
tiedekunnasta sekä Kristiina Laipio yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta.
Yliopistokollegion kahdeksan opiskelijaedustajaa eivät hekään suorastaan loista
innokkuudellaan. Kollegion opiskelijaedustajista aktiivisin on ollut Pekka Koivaara, joka myös
työskentelee ISYY:n edunvalvontasihteerinä.
Opiskelijaedustajia on kokouksissa ollut paikalla keskimäärin 4,8 kokousta kohti. Vuonna 2012
innokkuutta riitti vielä hiukan enemmän, 6,5
opiskelijaa kokousta kohti. Tämän vuoden luku
on 3,67.
Pasi Huttunen

Kaikki voittivat ainejärjestökisassa
Kaikki voittivat ISYY:n ainejärjestökisassa.
Ainejärjestöjen toiminnan kehittämiseen kannustavaan kilpailuun lähetettiin kolme kilpailutyötä ja koska kilpailussa oli kolme osa-aluetta,
pystyttiin kaikki palkitsemaan.
Hyeena ry teki suunnitelman yritysvierailupäivästä ja se palkitaan julkisen liikenteen
matkalipuilla, joilla osallistujat voivat liikkua
tapahtumasta toiseen sekä lounaalla opiskelijaravintolassa. Pistis ry teki suunnitelman

perehdysmateriaalin luomisesta. Se palkitaan
perehdytysmateriaalin säilyttämistä ja jakamista helpottamaan tarkoitetuilla kansioilla ja
muistitikuilla. Socius ry teki suunnitelman taidetapahtuman järjestämisestä. Palkinnoksi he
saavat Lukeman käyttöön tapahtumaa varten
sekä 50 euroa tarjoiluihin.
Palkintojenjakotilaisuudet järjestetään
kampuksittain.
Pasi Huttunen

Puoluettomien ääniharava ja vaalivoittaja Maria Jauhiainen aikoo laittaa edustajistokaudellaan kuntoon ainakin retuperälle päässeen kv-tuutoroinnin. Lisäksi edustajiston on

hänen mukaansa pystyttävä sellaiseen suoritukseen, että nukkuvien puolue menettäisi asemiaan.
pilaskuntien vasemmalle kallistumisen
Vaalivoittajaksi selviytyi nukkuvien puolue äänestämättöjatkumista, mutta Puolueettomien
menestys yhdessä hälyttävän alhaisen
myysprosentilla 82,6. Toiselle sijalle pääsivät Puolueettomat,
äänestysprosentin, 17,4, kanssa kertonemutta seuraavan edarin politiikka kallistunee silti tuntuvasti
vat myös turhautumisesta puoluepolitiikkaan. Perinteisesti myös Perussuomavasemmalle. – Pasi Huttunen, teksti & kuva
laiset ovat profiloituneet vaihtoehtona
Neljä voittajaa erottuu selkeästi muista
”ehdottomasti kiinnostunut” ylioppi”vanhoille puolueille”. Oikeiden mureISYY:n edustajistovaalien tuloksissa.
laskunnan hallituksen puheenjohtaneminen edustajistossa jatkui näissäkin
Ylivoimaisesti vaaleissa jyräsi nukkuvien
juudesta. Kevään ajan hänen paikallaan
vaaleissa heidän menetettyään kaksi
puolue. Muita vaalivoittajia ovat Puoluedustajistossa istuu opiskelijavaihtoon
paikkaa.
eettomat, Itä-Suomen vihreä vasemmisto lähtemisen vuoksi varajäsen Katja
Todennäköisesti ISYY:n edari tulee
sekä perussuomalaiset.
Oinonen ja itse hän aloittaa edustajistokaartamaan vasemmalle vielä enemmän
Puolueettomat yli kaksinkertaistivat
työskentelyn varsinaisesti ensi syksynä.
kuin vaalitulos antaa ymmärtää, sillä
paikkamääränsä edustajistossa kolmesta
Seuraavan hallituksen puheenjohtajisryhmänä Itä-Suomen vihreä vasemmisto
seitsemään. Vihreä vasemmisto paransi
tossa häntä tuskin nähdään.
lienee Puolueettomia yhtenäisempi.
aiemmista neljästä paikasta kuuteen.
Jauhiaisella ei vielä ole tarjota opiskeNähtäväksi jää, millaiseksi Kuolon rooli
Kuolo paransi asemiaan yhdellä paikalla
lijademokratian ja osallistumisen kriisiin
tulevassa edustajistossa muodostuu. Nyt
viidestä kuuteen. ISYY saa myös koko
järin konkreettista korjaussarjaa, mutta
istuvassa edarissa kuololaisia edaattoreimaan historian ensimmäisen perussuoavoimuutta on hänen mukaansa lisättävä
ta ei ole juuri nähty.
malaisen edaattorin, kemian opiskelija
ja ISYY:n oltava lähempänä opiskelijaa.
Puoluepoliittisesti sitoutumattomat
Jarno Lähteenmäen.
”Toivon, että seuraaviin edustajistoryhmät ja poliittisista vasemmistoryhmät
Puolueettomien ääniharava ja koko
vaaleihin tultaessa on saatu muutosta sen paransivat asemiaan myös valtakunnallivaaleissa toiseksi suurimman äänisaaliin
verran aikaan, että äänestysprosentti on
sesti. Valtakunnallisesti takkiinsa saivat
napannut kasvatustieteiden opiskelija
saatu nousemaan.”
oikeisto, vihreät ja demarit, niin myös
Maria Jauhiainen ilmoittaa olevansa
Vaalien tulos ennakoi toisaalta yliopISYY:ssä. ISYY:ssä silti Keskeiset kokivat

perusteellisimman selkäsaunan. Edaripaikat romahtivat kuudesta kolmeen.
Jauhainen arvioi, että jää nähtäväksi,
kuinka yhteistyö vasemmiston kanssa
tulee onnistumaan uudessa edustajistossa. Hän korostaa, että erilaisia ajatuksia ja
soraääniä tuleekin olla. Hän ei allekirjoita
Puolueettomien saamaa kritiikkiä linjattomuudesta ja arvaamattomuudesta.
”Kun meillä ei ole poliittista taustaorganisaatiota, voimme toimia aidosti
opiskelijan parhaaksi.”
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Gallup

Liikuntoja
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Kampus

Etsin

”Miten muuten me pidämme yllä aitoa, sivistykseen pohjaavaa
periaatetta yhteiskunnallisesti kriittisestä opiskelijasta?

Kuvaraportteja
turuilta pikkunälkään

Filmi isältä pojalle
Pasi Huttunen, teksti & Joona Sipi, kuva

Uljas jatkaa toimintaansa
nykyisellään

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

Haimi. Tulisitko ylioppilaskunnan toimistolle. Tervei-

sin sihteeri

Suomen akateeminen sivistysuskoinen nuoriso!
Jätätte tämän leskirouvan murheelliseksi mikäli
lakkautatte Uljaan! Uimaharjun pyylevä mummo

Suomen akateeminen nuoriso! Äänestäkää

sivistyksen ja tieteen vapauden puolesta toimijoita! Tukahduttakaa pimeyden voimat yhtenäisellä
valkolakkirintamalla!

Kysynpä vaan, taisteliko teitin isoisä talvisodassa

että voitte lakkauttaa Uljaan? KYLLÄ EI TAISTELLUT! Terv. Kalju tosimies, Petonen.

ISYY kaipaa kokenutta johtajaa tulevina vuosina!

Siksi äänestän Mustanaamiota. Terv. Pyylevä Uimaharjun mummo

PEKING Uljaallekin paljon kuvaava Joona Sipi selviytyi Facebookissa olevan
35mm Film –yhteisön järjestämän valokuvakilpailun voittajaksi. Kisassa haettiin uudelle CineStill-filmille otettuja kuvia. Voittajakuva on otettu kesäkuussa
2010 Pekingissä.
”Olen sitä sukupolvea joka ehti hetken teininä kuvata filmille ennen kuin digi
vyöryi todella yli. Olen ollut 12-vuotiaana ekan kerran pimiössä vedostamassa
omia kuvia. Otin kisakuvan faijan vanhalla filmikameralla, jolla olen kuvaamisen
aloittanutkin”, Sipi kertoo. Lisää Uljaan verkossa.

Pasi Huttunen, teksti & Karoliina Olkkonen, kuva

Edariyleisö Krakovassa

Lukijalta

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

17,4

Edustajisto äänesti Uljaan jatkoon murskalukemin. Uljaan lakkauttamista kannattivat Miika Raudaskoski ja Katja Oinonen Puolueettomista sekä Ilari Nevalainen Demariopiskelijoista.
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malaisella lehtikentällä. Se on tärkeä jäsenpalvelu, joka yhdistää näkyvästi kaikkia kolmea
kampusta. Ylioppilaskunnassa ei ole mitään
rahapulaa, joten tarvetta kipeisiin pakkosäästöihin ei ole”, Järvinen totesi.
Uljaan päätoimittaja Jarkko Kumpulainen
painotti omassa puheenvuorossaan, että kaikki
ylioppilaskunnan palvelut maksavat, ja Uljas
on palveluista ainoita, joka mainosmyynnillään
tuottaa jotakin.
”Jos Uljas teilattaisiin, siinä teilataan niin
sanotusti lypsävä lehmä. Siinä katkeaa tärkeä
linkki opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan välillä.”

ratkaisuna, sillä osallistumisprosentin arveltiin
jäävän matalaksi. Keskustelun jälkeen pidetyssä
koeäänestyksessä lehden lakkauttamisen
puolesta äänesti kolme edustajiston jäsentä ja
25 vastaan.
Uljas sai paljon julkista tukea, kun sana sen
mahdollisesta lakkauttamisesta levisi. Muun
muassa Karjalainen ja Savon Sanomat puolustivat Uljasta pääkirjoituksissaan. Eläköön Uljas
-Facebook-ryhmä keräsi ennen edustajiston
kokousta viikossa yli 900 tykkääjää.
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Ylioppilaskunnan edustajisto antoi Itä-Suomen
ylioppilaslehtiperinteen jatkua äänestyksessään, jossa se päätti selvästi, että Uljas-lehti
jatkaa toimintaansa nykyisellään. Ylioppilaskunnan hallitus esitti, että alijäämää tekevä Uljas
tulee osaksi koko ylioppilaskunnan viestintää
yhdelle verkkosivulle. Tämä olisi tarkoittanut,
että hallituksen säästöjen tavoittelun seurauksena Uljas olisi lopetettu paperi- ja verkkolehtenä. Vihreän vasemmiston edustaja Anni
Järvinen teki vastaehdotuksen, että lehti säilyy
nykyisellään.
”Uljaalla on merkityksellinen rooli itäsuo-

”Kehitettävää on aina ja toivon, että Uljaan
taloutta lähdetään rakentamaan oikeasti
kestävästi”, Kumpulainen esitti.
Heikki Junkkari, lääketieteen opiskelijoiden ryhmä Kuolon edustaja, korosti lehden
sivistyksellistä tehtävää.
”Näen Uljaan roolin ylioppilaskunnassa
niin, että se tuo ainoana välineenä aitoa
sivistyksellistä keskustelua tähän ylioppilaskuntaan. Miten muuten me pidämme yllä aitoa,
sivistykseen pohjaavaa periaatetta yhteiskunnallisesti kriittisestä opiskelijasta?”
”Jos haluan etsiä hallituksen esityksestä
jotain positiivista, niin viimeinkin saimme
käyntiin kauan kaivatun arvokeskustelun”,
Junkkari sanoi.
Tunnin mittaisessa keskustelussa tuli myös
ilmi näkökulmia, joissa Uljaaseen kaivattiin
enemmän ylioppilaskunnan viestinnällistä
sisältöä. Muutamat halusivat kysyä lehden
lakkauttamisesta jäseniltä eli opiskelijoilta.
Osa piti mahdollista jäsenkyselyä huonona

Nim. Vaalitarkkailija

KRAKOVA Edustajiston kokous 9. marraskuuta oli historiallinen ainakin
kahdesta syystä. Sitä saattoi seurata suorana netissä ja katsojia oli ulkomaita
myöten. Uljaan kohtalosta päättämisen yhteydessä edustajisto kävi lisäksi
isyyläisittäin ennennäkemättömän laadukkaan arvokeskustelun. Kokousten
striimaus on ollut ISYY:ssä työn alla vuosia, mutta ei edennyt. Kun tuutorointisihteeri Jarno Pitko (kuvassa 3, vasemmalta) tajusi olevansa Puolassa kokouksen aikaan, hän järjesti asian vartissa. Edarin kokoukset aiotaan striimata
jatkossakin.

Hyeenoja hyisessä vedessä
Jarkko Kumplainen, teksti & kuva

Itä-Suomen ylioppilaskunnan edustajisto päätti kokouksessaan,
että Uljas jatkaa entiseen tapaan ilmestymistään sekä paperilehtenä että verkossa. Edustajiston puheenvuoroissa Uljasta puolustettiin sekä tärkeänä jäsenpalveluna että sivistyksen välineenä. –
Jussi Turunen, teksti & Pasi Huttunen, kuva

Montaasi:
Videoyhteys pätkii,
vaalinvalvojaisissa on paikalla yksi,
äänestysprosentti 17,4.
Viereisellä käytävällä 30 joogaa ohjatusti, yleisestä yksityiseen.
Aikojen ensimmäinen Perussuomalainen meni läpi.
Yksityisestä yleiseen.
Joogaaja saa koskettaa itseään. Se on äänetön hetki.
Valvojaiset ovat ohi. Kampuksen käytävät sammuvat.
Ulkona martaat ja pimeä. Unienkaupungin valot.
Nukkujat keräävät voimiaan uuteen aamuun.

Uljaan avustajapalaverit

.net
Eikö asiasi lue Uljaassa?
Tiedota! Osoite: toimitus@uljas.net

Joensuussa
18. marraskuuta kello 16.00
ISYY:n toimistolla Haltialla
Kuopiossa
19. marraskuuta kello 16.00
Uljaan toimituksessa Studentialla

KUOPIO Ympäristöalan ja sovelletun fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö Hyeena tarttui Nenäpäivään hyppäämällä Savilahden hyiseen veteen
7. marraskuuta. Ainejärjestön Nenäpäivä-tiimi lupasi uittaa yhden
Hyeenan jokaista alkavaa 50 euroa kohden. Saldoksi kertyi 351 euroa
joka määritteli kahdeksan kohtalon. Ainejäjestö nakkasi kuitenkin reilun
päälle neljä ylimääräistä, ja marraskuiseen lahteen pulahti lopulta 12
ainejärjestöläistä.
Uljas 9 | 13. 11. 2013
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Kampus

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

” Syyskuun loppupuolella noin sadasta sivustolla olleesta
profiilista joka viidenteen oltiin oltu yhteydessä.

Ajassa

Kerhot tiiviimmin ISYY:n kylkeen

Opiskelijatöihin.fi yhdistää
työn ja opiskelijan
Työilmoitus- ja hakusivustoja on netti pullollaan, mutta opiskelijatöihin.fi sivusto iskee täsmänä maakunnan tarpeeseen.
Syyskuussa avattu sivusto tarjosi avauskuukauden lopussa 20
prosentille profiilin luoneista kontaktin työnantajaan. –Jarkko
Kumpulainen, teksti & kuva

-sivuston tullessa tutuksi opiskelijoiden työnsaantimahdollisuudet paranevat merkittävästi
Pohjois-Savon alueella.

ISYY kannattaa perustuloa
ISYY:n edustajisto päätti kokouksessaan
9. marraskuuta, että ylioppilaskunta
kannattaa perustuloa. Vihreiden Katariina
Kemppainen esitti ensin yksityiskohtai-
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sempaa kannanottoa, mutta se riisuttiin
muotoon ”ISYY kannattaa perustuloa”, jotta muutkin ryhmät saatiin esityksen taakse.
Muotoilu hyväksyttiin äänestämättä.

Yhdistyksen ovat perustaneet Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Kareliaammattikorkeakoulun opiskelijakunta
sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijatöihin.fi -palvelussa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto,
Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon
ammatti- ja aikuisopisto.
Opiskelijan Itä-Suomen yhtenä tarkoituksena on alun alkaen ollut yhdistää
opiskelijat ja yrittäjät. Opiskelijatöhin.fi –
sivu on tekee sitä konkreettisesti. Sivusto
on kehitetty Kuopion kauppakamarin ja
Savon yrittäjien toiveesta.
”Tämä on opiskelija ja yrityslähtöinen palvelu. Tätä ei siis tehty siten, että
olisimme työryhmissä miettineet, että
tehdäänpäs tämmöinen palvelu, ja mietitty vasta sitten että onko tälle kysyntää”,
Smolander painottaa.
Työnantajan näkökulmasta tavoite on
madaltaa kynnystä työllistää.
”Osalla on kynnys lähteä ilmoittamaan ja hoitamaan sitä ruljanssia, jonka
avoimen työpaikan ilmoittaminen vaatii.
Palvelu mahdollistaa rekisteristä seuraamisen, että minkälaisia opiskelijoita olisi
tarjolla ja poimimaan sitten sopivan”,
Smolander kertoo.

3

Uutinen #

Opiskelijan Itä-Suomi ry:n puheenjohtaja Jari Smolander uskoo, että opiskelijatöihin.fi

Syyskuussa avattu opiskelijatöihin.
fi-sivusto käynnistyy hitaasti, mutta
varmasti. Yrittäjien pyynnöstä perustetun palvelun tarkoituksena on naittaa alueen yrittäjät sekä opiskelijat ja
vastavalmistuneet. Työllistymisen lisäksi
taka-ajatuksena on pitää Savo asutettuna
ja elinvoimaisena.
Yksinkertaisimmillaan palvelu on nettiin jätetty cv. Opiskelija lisää sivustolle
oman työnhakija-profiilinsa ja ylläpidon
hyväksynnän jälkeen profiili on vapaasti
työnantajien luettavissa. Työnantajalla
on sivustolla käytössään hakutyökalu,
jolla pystyy etsimään tarkasti haluamaansa. Profiilit ovat nimettömiä.
”Venäläiset ovat tulossa taas tässä
vuodenvaihteessa ja konkreettisena
esimerkkinä on työnantaja joka haluaisi
muutamaksi kuukaudeksi opiskelijan
joka hallitsee venäjän kielen. Palvelusta
työnantaja voi ruksata kielitaidon kohdalta venäjän, ja palvelu hakee kaikki kielen
osaajat. Toisaalta esimerkiksi taloushallintoon liittyvä yritys voi hakea avoimella
sanahaulla vaikka jonkin tietyn ohjelman
taitajaa”, Opiskelijan Itä-Suomi ry:n puheenjohtaja Jari Smolander kertoo.
Tällä hetkellä palvelussa on 150
työnhakija-profiilia ja seitsemän työnhakuilmoitusta. Lukujen epäsuhta ei
kuitenkaan Smolanderin mukaan kerro
kaikkea palvelun tilanteesta. Syyskuun
loppupuolella noin sadasta sivustolla
olleesta profiilista joka viidenteen oltiin
oltu yhteydessä työnantajan suunnalta.
Eli noin 20 prosenttiin.
”Se kertoo sen, että palvelu on myös
työnantajapuolella huomioitu.”
Opiskelijan Itä-Suomi ry:n tuottama
opiskelijatöihin.fi -palvelu on toteutettu
opiskelijankuopio.fi -sivuston yhteyteen.

Neljännesmiljoona rahastoon
Ylioppilaskunta sijoittaa edustajiston kokouksessaan 9. marraskuuta hyväksytyn hallituksen
esityksen mukaisesti Osuuspankin rahastoon
200000-250000 euroa. Lopullisesta summasta päättää hallitus. Kokouksessa Vihreiden

Katariina Kemppainen esitti, että ylioppilaskunta seuraa sijoitustensa eettisyyttä ja vihreän
vasemmiston Kasperi Hakalisto kannatti.
Esitys hyväksyttiin.

Kymmenkunta pelaajaa viikoittaisiin kokoontumisiinsa keräävä Joensuun ylioppilaiden pelikerho näyttää lukeutuvan niihin tasaisen aktiivisiin kerhoihin, joiden varassa ylioppilaskunta

elää ja hengittää. Jaostorakenneuudistuksen tavoitteena on antaa kerhoille enemmän vaikutusvaltaa ylioppilaskunnassa.

Väistyvä ISYY:n hallitus jättää läksiäislahjaksi esityksen jaostouudistuksesta. Sen pitäisi korjata ISYY:n perustamisvaiheessa tehty moka ja osaltaan nostaa ylioppilaskuntaa syvästä opiskelija-aktiivisuuden lamasta. - Pasi Huttunen, teksti & kuva

K

enties merkittävimpänä
hyvänä työnään pian väistyvä
ISYY:n hallitus on esittänyt
jaostorakenneuudistusta,
jonka tarkoitus on saada opiskelijoita toimimaan ja ideoimaan. Samalla
kannustetaan opiskelijoita perustamaan
toimintaryhmiä toteuttamaan ideoitaan
projektiluonteisesti. Uudistus tulee kreivin aikaan, sillä pahanpäiväisen laman
iskettyä opiskelijoiden aktiivisuuteen
ollaan ylioppilaskunnassakin hankaluuksissa. Edarivaalien ehdokasmäärä
romahti, äänestysprosentti oli koko maan
alhaisin ja hallopedipaikatkin saadaan
täytettyä vain tuskalla ja vaivalla. ISYY:n
järjestämään ainejärjestökisaan osallistui
yli neljästäkymmenestä ainejärjestöstä
kolme. Ainejärjestöillä on vaikeuksia
saada väkeään liikkeelle. Erityisesti ker-

hot ovat olleen henkitoreissaan joitakin
iloisia poikkeuksia lukuun ottamatta ja
jaostouudistuksen tarkoitus on kaivaa ne
marginaalista.
Osa ongelmavyyhdistä on jäljitettävissä ISYY:n perustamisvaiheisiin. Alkuperäisen esityksen mukaan olisi perustettu
vapaa-ajanjaosto, jossa olisivat olleet mukana ainejärjestöt, kerhot sekä ylioppilaskunnan edustus. Sen sijaan perustettiin
toimintajaostot. Ironista kyllä, ne eivät
ole oikein koskaan toimineet. Nyt ISYY:n
alkuaikojen virheitä on tarkoitus korjata.
”Jostain syystä edustajisto kaikessa
viisaudessaan päätti silloin kumota pohjaesityksen ja tehdä muutosesityksen. Perustettiin toimintajaostot, joista kerhot
jäivät pois”, ISYY:n hallituksen jäsen Topias Tamminen muotoilee tavattoman
korrektiin sävyyn. Epävirallisemmissa

ympyröissä muut ylioppilaskuntatoimijat ovat käyttäneet tämän päätöksen
tekijöistä Kekkosen lanseeraamaa termiä
”saatanan tunarit”.
Esitys vapaa-aikajaostojen perustamisesta on enää 7. joulukuuta viimeistä
kertaa kokoustavan vanhan edustajiston sinettiä vailla. Tamminen arvioi jo
ennen jaostorakenneuudistuksen ilman
muutoksia läpi mennyttä ensimmäistä
edustajistokäsittelyä, että sen pitäisi olla
läpihuutojuttu.
”En ole kuullut, että kukaan sitä selkeästi vastustaisi”, hän toteaa.
Tamminen kertoo, että tuleville
vapaa-ajanjaostoille asetetaan kaksi tehtävää. Niiden tarkoitus on toimia linkkinä
kerhojen ja ainejärjestöjen välillä sekä
vastata vapaa-ajan sektorin strategisesta
kehittämisestä. ”Jaoston perustamisella

parannetaan myös uusien kerhotoimijoiden perehdytystä, edeautetaan uusien
kerhojen syntymistä sekä kasvatetaan
kerhojen vaikutusvaltaa ylioppilaskunnassa”, kuvaillaan sääntövaliokunnalle
ja hallitukselle lähteneessä esityksessä.
Alkujaan vapaa-ajanjaostoista haluttiin
tehdä järjestöjaostojen tapaan suljettuja
jaostoja, mutta hallitus päätti esittää
edustajistolle avointa mallia.
Kerhoissa muhii paljon aktiivisuutta ja
intoa, mutta selkeitä puutteita on esimerkiksi kerhojen tiedottamisessa.
”Vapaa-ajanjaoston kautta kerhoille
voidaan tarjota tietotaitoa ja osaamista
esimerkiksi avustusten hakemisessa ja
toiminnastaan tiedottamisessa”, Tamminen toteaa.
Hän viittaa surkuhupaisaan tapaukseen jokin aika sitten, kun edustajistossa
järkytyttiin siitä, ettei Kehy-kerholle oltu
budjetoitu lainkaan rahaa. Syyksi selvisi,
ettei kerho ollut sitä sääntöjen vaatimalla
tavalla saanut haettua.
Uljas 9 | 13. 11. 2013
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Akateeminen työ paperipinojen
keskeltä nettiin

HALUTAAN OSTAA: YKSI
EDULLINEN LINJA-AUTOLIPPU!
Lehtosen liikenteen keltavihreät linja-autot katoavat Joensuun katukuvasta. Edessä olevan linja-autoliikenteen kilpailutuksen myötä uudet pakokaasut tulevat puhaltamaan
myös Joensuun kaupungin joukkoliikenteessä, tavalla tai toisella. - Anna-Maria Tenhu & Pasi Huttunen, teksti & Pasi Huttunen, kuva

J
Netissä toimivan Turnitin:n avulla opettajat voivat jatkossa ohjata opiskelijoiden kirjallisia töitä entistä kätevämmin.

Itä-Suomen yliopisto ottaa ensi vuonna vaiheittain käyttöönsä Turnitinin, sähköiseen tehtävänkäsittelyyn kehitetyn järjestelmän. Sillä pystyy arvioimaan ja antamaan palautetta kirjallisista töistä sekä tarkastamaan tekstin alkuperäisyyden plagioinnin estämiseksi. Järjestelmän
myötä akateemisen työskentelyn toivotaan tehostuvan. - Anni Ylönen, teksti & IlonaIT, kuva
Turnitinin avulla yliopisto haluaa estää
plagioinnin, edistää sähköistä tekstinkäsittelyä ja vähentää paperinpyörittelyä.
”Plagiarismi on kuuma juttu, minkä
vuoksi tällaisia ohjelmia halutaan. Meille
se on toissijainen seikka, sillä haluamme
tarjota välineen kirjoittamisen ohjaamiseksi ”, kertoo Turnitinin jälleenmyyjä,
Ilona IT:n asiantuntija Risto Korhonen.
Ohjelmiston ensisijaisena tavoitteena
on tehostaa sekä opiskelijan että opettajan työskentelyä siirtymällä paperipinojen
keskeltä nettiin. Turnitinin avulla opettaja voi ohjata opiskelijan kirjoitusprosessia
liittämällä suoraan tekstiin ääni- ja tekstikommentteja. Sähköinen tehtävänpa-
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lautus, arviointi ja ohjaaminen onnistuvat
helposti samassa paikassa. Opiskelijalla
on käytössään myös oma arkisto, jonne
tallentuvat kaikki palautetut tehtävät.
Turnitin toimii joko nettisivunsa tai
Moodlen kautta, jonne kaikki toiminnot on integroitu. Moodleen palautettu
tehtävä skannataan Turnitinilla opettajan
niin halutessa. Tällöin järjestelmä vertaa
tekstiä omaan tietokantaansa ja raportoi
samankaltaisuudet prosentteina kuhunkin löytyneeseen lähteeseen. Tietokanta
koostuu aikaisemmin palautetuista
tiedostoista, nettisivustoilta kerätystä
aineistosta sekä kustantajien lehti- ja
kirjamateriaaleista. Turnitin on käytössä

useimmissa Suomen korkeakoulussa,
kuten Turun ja Tampereen yliopistoissa
sekä Metropolia-ammattikorkeakoulussa,
ja arkistoon lisätään globaalisti päivittäin
noin 200 000 opiskelijatyötä. Vähitellen
myös vanha kirjallisuus siirtyy sähköiseen
muotoon. Opiskelija ei pysty omin päin
tarkastamaan Turnitinin tarjoamaa tietoa
tekstinsä alkuperäisyydestä, vaan opettajan tulee sallia se erikseen.
Korhosen mukaan Turnitinia on vaikea
huijata.
”Jos käyttää työssään sellaista lähdettä, jota ei ole lisätty tietokantaan, Turnitin
ei välttämättä tunnista sitä. Myöskään
netin uusin päivän aineisto ei löydy arkis-

tostamme.”
Synonyymejä tai taivutettuja sanoja
järjestelmä ei tunnista. Korhonen luottaa
silti ohjelmistoon, sillä sen arkistoa päivitetään koko ajan.
”Turnitinin tietokanta on lajissaan
maailman laajin. Jo sen tiedostaminen,
että opettajalla on käytössään tällainen
järjestelmä, vähentää plagiarismia.”
Turnitinin huonoimpana ominaisuutena Korhonen näkee opiskelijoiden
mahdollisen pelon siitä, että ohjelman
avulla tarkkaillaan heitä.
”Suojaamme opiskelijan omaa tekstiä
emmekä kyttää kuka on tehnyt virheitä.”
Myös järjestelmän uutuus henkilökunnalle mietityttää Korhosta. Hän kuitenkin
uskoo, että opettelun myötä opettajien
työtaakka tehtävien arvioinnissa helpottuu.
”Opettajan ei tarvitse enää olla salapoliisi, vaan järjestelmä kertoo tekstin
lähteet suoraan.”

oensuun kaupunki markkinoi
itseään opiskelijakaupunkina,
mutta linja-automatkojen hinnoittelussa tätä ei huomaa. Opiskelija maksaa kaupunkilipustaan
pantteineen 67,5 euroa, kun perinteinen
kaupunkikortti pantteineen kustantaa
67 euroa. Opiskelija maksaa siis linjaautoilustaan enemmän kuin työssä käyvä,
eivätkä bussipysäkkien aikataulutkaan
oikein vakuuta. Illan viimeisin linja-auto
liikennöi varsinkin arkena harmittavan
aikaisin, mutta tähän on vuoden päästä
tulossa kuitenkin muutos. Miksi opiskelija maksaa enemmän?
”Joensuun kaupunki määrittelee
bussimatkan hinnan, ja jos se Lehtosen liikenteen päätettävissä olisi, me
toivoisimme että opiskelijoilta otettaisiin
puolet hinnoista pois. Tämä hinnoittelu ei ole uusi asia, ja tämä on tiedetty
jo kauan, että opiskelijan tulisi maksaa
vähemmän. Mikään ei tunnu tepsivän.
Oma mielipiteeni on se, että auttaisimme
mielellämme opiskelijoita, mutta yrityksenä emme voi ottaa avustajan roolia.
Teemme voitavamme, mutta Joensuun
kaupunki päättää”, Lehtosen liikenteen
toimitusjohtaja Kyösti Lehtonen kertoo
haastattelussa ennen lopetusuutisia.
Lehtosen mukaan kilpailutilanne on
uudessa tilanteessa mahdoton. Hän aikoo
siirtyä eläkkeelle.
”Ihmiset eivät ymmärrä kaikkia linjaautoliikennöinnin realiteetteja. Alan
toimijoilla ei ole mitään osuutta päätöksiin, sillä kaupunki määrittelee kaiken.
Yrittäjän kädet ovat sidotut. Kuluttahinnat eivät missään nimessä tule laskemaan
kilpailutuksen myötä. Reitit muuttuvat,
mutta eivät ne välttämättä parane, tosin
yövuoroja ajetaan enemmän. Lippujärjestelmä tullaan myös uusimaan. Vuoden
päästä heinäkuussa busseja kulkee kaikkiaan enemmän. Se tuoko se lisää matkustajia, onkin sitten eri asia. ”
On siis ilmeistä, että Lehtosen Liikenne ei ole vastuussa tästä opiskelijoita
syrjivästä hinnoittelusta. Joensuun

kaupungin joukkoliikennelogistikko
Marja-Leena Inkinen-Remes puolestaan syyttää lippurakenteita.
”Molemmat liput ovat kaupungin
tukemia lippuja, mutta ovat rakenteeltaan erilaisia. Kaupunkikortti on 30
vuorokautta voimassa oleva kausikortti,
jolla voi tehdä rajattomasti matkoja
kantakaupungin alueella kortin voimassaoloaikana. Opiskelijalippu puolestaan
on 40 matkan matkakortti, joka on tällä
hetkellä voimassa 365 vuorokautta lipun
lunastuspäivästä ja sillä voi tehdä vain
nuo 40 matkaa”, Inkinen-Remes kertoo.
Vuoden alusta alkaen opiskelijalipun

voimassaoloaika on muuttumassa 90
vuorokaudeksi. Kaupungin tukemien
kaupunkikorttien ja nuorisolippujen
asiakashintaa korotettiin elokuun alusta
alkaen, mutta opiskelijalipun asiakashintaan ei tässä vaiheessa puututtu, koska
lipun voimassaoloaika on lyhenemässä.
”Aikaisemmin siis kaupunkikortti
oli suhteessa vielä edullisempi kuin
opiskelijalippu. Opiskelijahan voi myös
ostaa tuon kaupunkikortin, mikäli täyttää
kortin hankkimisen ehdot”, InkkinenRemes kuittaa.
Inkkinen-Remes ei osaa sanoa yksiselitteisesti tuleeko hinnoittelu muuttumaan opiskelijoiden eduksi.
”Alustavat vyöhykkeet ja lippurakenne
on määritelty seudulle, mutta varsinaisesti lippujen asiakashinnoista päätetään
vasta lähempänä uuden lippujärjestelmän käyttöönottoa. Tässä yhteydessä
esim. opiskelijalippu on vaihtumassa
kausilipuksi ja sen alennusprosentti
tullaan määrittelemään tuosta aikuisten
kausilipun hinnasta.”
Miksi vaihtolippu ei ole voimassa
rajattomalla vaihdolla kuten monissa
muissa kaupungeissa, vaan lippu otetaan
pois yhden vaihdon jälkeen? Mikäli lipulla
saisi matkustaa rajattomasti tunnin, lisäisi se ainakin opiskelijoiden linja-auton
käyttöä, kun sairastuessasi voit matkustaa esimerkiksi linja-autolla apteekkiin ja

Yli 60 vuotta Joensuussa liikennöinyt Lehtosen liikenne lopettaa. Ainakin Onnibus on jättä-

nyt tarjouksen joukkoliikenteen järjestämisestä.
takaisin kotiin?
”Vaihto-oikeus 60 minuutin aikana
on varsin yleinen keskisuurissa kaupungeissa ja esim. Kuopiossa siirtolipusta
veloitetaan 1,70 euroa. Tulevassa järjestelmässä opiskelijalippu on siis muuttumassa kausilipuksi, jolloin sillä voi
tehdä rajattoman määrän matkoja lipun
voimassaoloalueella ja – aikana.”
Lehtosen liikenteen jättämää aukkoa
tarjoutuu täyttämään ainakin Jyväskylän
kaupungin joukkoliikennöinti-oikeudet
itselleen napannut Onnibus Oy. Yrityk-

sen toimitusjohtaja Pekka Möttö kertoo
Onnibus:in jättäneen tarjouksen myös
Joensuuhun. Vuonna 2012 liikennöintinsä aloittanut yritys on tervetullut
punavalkoisine linja-autoineen myös
Joensuuhun. Ainakin näin opiskelijan
näkökulmasta yrityksen lupaus siitä,
että Onnibus on halvin tapa matkustaa,
on toiveita herättävä, vaikka Lehtosen
Liikenteen toimitusjohtajan mielipide
onkin se, että edes kilpailutus ei tule
hintatasoa laskemaan.
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” Siitä on tullut leimaava käsite, joka voi saada toimittajat karttamaan tietyistä asioista kirjoittamista.

Sosiaaliporno paljastui
Joulupukiksi
Etsimme sosiaalipornoa, sitä piti olla niin televisiossa, lehdissä kuin sosiaalisessa mediassa. Sitten kuulimme, että sitä ei ole koskaan ollutkaan. Toimittaja ja tietokirjailija Elina
Grundström kertoo kuinka tämä on mahdollista? - Jenni Karjalainen, teksti & Mira Asikainen, kuvitus

W

ikipedian mukaan sosiaaliporno viittaa ”köyhiä ja muita
heikommissa asemissa olevia
ihmisiä koskeviin skandaalihakuisiin
kuvauksiin tiedotusvälineissä”. Tämä on
kopioitu sinne Kielitoimiston sanakirjasta. Sen sijaan artikkeliin on lisätty
luonnehdinta, jonka mukaan tyyliin
kuuluu myös yksilön kärsimyksien häikäilemätön hyväksikäyttäminen ja aiheet,
jotka aiheuttavat moraalista närkästystä.
Gummeruksen Uusi suomen kielen sanakirja puolestaan sanoo, että sosiaaliporno on ”köyhyyden ja muiden sosiaalisten
epäkohtien provosoivaa esiintuomista
tiedotusvälineissä.” Urbaani sanakirja
lisää, että nykymedia on sitä täynnä.
Johanna Tukiaisen mielestä hänestä
tehty dokumentti oli sitä. Andy McCoyn
mielestä Big Brother on sitä.
Herää kysymys: mikä sitten ei ole sosiaalipornoa? Vaikka arkikielessä termiä
viskellään kahvipöytäkeskusteluissa,
niin kukaan ei tunnu oikein tietävän mitä
se ei tarkoita. Siispä soitimme Elina
Grundströmille, palkitulle toimittajalle
ja tietokirjailijalle, joka vaikuttaa tällä
hetkellä journalistiikan vierailijapro-
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fessorina Tampereen yliopistossa. Nyt
luulisi tulevan vastauksia.
”Ensinäkin: sosiaalipornoa ei joko ole
tai ei ole. Se on ainoastaan katsojan silmissä. Siitä on tullut leimaava käsite, joka
voi saada toimittajat karttamaan tietyistä
asioista kirjoittamista. Leimaavuudessaan sitä voisi verrata vaikkapa ilmastonmuutosuskovaisuuteen”, Grundström
aloittaa.
Katson seuraavaa kysymystäni: Missä
menee sosiaalipornon ja sosiaalisesti
vastuuntuntoisen journalismin raja? Eli
missä vaiheessa ”porno” tulee mukaan?
Grundströmin mielestä rajaa on
hankala vetää.
”En usko pornoon journalismissa.
Kaikkea saa tehdä ja kokeilla, kunhan se
on johdonmukaista. Itsessään se, että
lukijalle tulee kiusaantunut tai syyllinen
olo ei välttämättä ole väärin. Esimerkiksi
ilmastonmuutoksesta ja köyhyydestä
on pakko saada kirjoittaa, vaikka siitä
lukeminen tuntuisi kuinka epämukavalta
tahansa. Kohdetta pitää kuitenkin aina
kunnioittaa”, Grundström avaa.
Mietin viimeksi lukemaani juttua Johanna

Tukiaisesta. Se asetti alusta saakka
kohublondin naurunalaiseksi luultavasti sillä perusteella, että julkkiksen on
kestettävä kaikki, mitä hänestä sanotaan.
Eikö julkkiksia sitten koske sama kunnioittamisen periaate?
”Sen tulisi koskea, mutta esimerkiksi
Tukiaisen kohdallaan käytäntö näyttäisi
olevan toinen. Toiset jutut ovat tahallisen
halventavia ja niissä käytetään hyväksi
hänen puolustuskyvytöntä asemaansa”,
Grundström vastaa.
Hänen mielestään tämä on epäeettistä. Jokaisen haastateltavan kohdalla tulisi
miettiä, mitä häneltä siteeraa ja kuinka
häntä tulisi lähestyä.
Jos sosiaalipornoa ei kerran ole olemas-

sa, miten siitä tuli käsite? Grundström
jäljittää sosiaalipornon leimautumisen
90-luvun laman jälkeiseen aikaan, jolloin
valtion roolin katsottiin muuttuneen
hyvinvointipalvelujen parantajasta
yritysten tukijaksi. Samalla yhteiskunnallinen keskustelu kääntyi tasa-arvon ja
hyvinvoinnin lisäämisestä kohti elinkeinoelämää.
”Viimeisimpänä tähän on liittynyt sellainen ideologinen ajatus, että jokainen
on oman onnensa seppä, ja vastuu on siirretty yksilöille. Yhteiskunnallisista tuista
ei haluta enää keskustella”, Grundström
valottaa.
Jos teiniä ei saa kouluun, se on perheen sisäinen ongelma.
Vuonna 2011 Grundström kirjoitti

Journalisti-lehden kolumnissaan, että
nykyään sosiaalipornoa pelätään niin
paljon, että sosiaalisista ongelmista saa
haastatella vain asiallisia asiantuntijoita.
Pitääkö tämä edelleen paikkansa?
”Itse asiassa toimittajien itsesensuuri
on ehkä vähän hellittämään päin”, hän
arvelee.
Jos toimittajien itsesensuuri on hellittämässä ja sosiaalisista ongelmista saa
taas puhua lehdistössä, onko meillä enää
sellaisia ongelmia, joista ei saa keskustella?
”Ehkä perheet, joissa huono asema
ikään kuin periytyy sukupolvelta toiselle”, Grundström vastaa.
Hänen mukaansa tämäkin liittyy
yhteiskunnan polarisoitumiseen ja ajatukseen, että jokainen vastaa itse omasta
onnestaan. Vielä emme siis voi taputella
toisiamme selkään ja olla ylpeitä siitä,
kuinka peräänantamattomia, rohkeita ja avoimia suomalaisessa mediassa
ollaankaan.
Tämän haastattelun perusteella näyttäisi siis siltä, että sosiaaliporno on ennen
kaikkea laman jälkeen isketty leima, jolla
ei ole vastinetta todellisuudessa. Käsite
kuulostaa yksinkertaiselta ja on helppokäyttöinen tasan niin kauan, kun ei yritä
määritellä sitä. Koska kaikki tietävät jo,
että Joulupukkia ei ole olemassa, pikkujoulukaudella voi nyt ihastuttaa paljastamalla, että ei ole muuten sosiaalipornoakaan. Poru on taattu.
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Kulttuuri

Poimintoja

Tanssi

Mestari-kisälliperinne nurin
Teatteri

KYT pohtii päämäärättömyyttä
Kuopion ylioppilasteatteri tarjoaa harvinaista Tšehovia. Mestarin esikoisnäytelmä Platonov saa ensi-iltansa kuun vaihteessa ja se kertoo nuorista menestyjistä, elämänpalosta ja
suunnattomuudesta. - Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

K

uopion ylioppilasteatteri kysyy tuoreimmassa tragikomediassaan voiko
päämäärätön elämänhalu olla tuhoisaa.
Työn alla on Anton Tšehovin vähemmän
tunnettu esikoisnäytelmä Platonov ja ohjaajana toimii Kuopion kaupunginteatterissa
työskentelevä teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä
entinen KYT:lainen Janne Puustinen.
”Se miksi Platonov sopii nimenomaan
tälle porukalle, on että Tšehov oli tätä kirjoittaessaan suunnilleen saman ikäinen kuin
koko tekijäryhmä, ohjaajaa mukaan lukien.
Se on parikymppisen kirjailijanalun teksti
suhteellisen nuorista ihmisistä ja nuorten
ihmisten toteuttamana”, Puustinen perustelee näytelmävalintaa.
Näytelmä esitetään Kuopion kampuslaisille tutussa ympäristössä Lukemalla. Tila
muuttuu Voinitsevkaksi, joka on nuoren ja
varakkaan kenraalinlesken ikioma talvipalatsi, jonka takkatulen loimuun joukko etuoikeutettuja nuoria kokoontuu viettämään
talvista iltaa. Viini virtaa ja elämänliekki
roihuaa. Estot karisevat ja sieraimet täyttää
ihmisen haju. Halujen ja viettien ristitulessa
riuhtoo toivonsa menettänyt nuori opettaja Platonov, joka tahtomattaan viettelee
seurueen naiset.
Tšehovin vuonna 1888 julkaisemaa novellia Aro pidetään varsinaisesti käänteenä
kohti tyyliä jota kutsutaan tšehovilaiseksi.
Tätä aikaisempia tekstejään kirjailija ei

antanut julkaista kootuissa teoksissaan.
Puustisen mukaan mielenkiintoista on, että
aikainen Platonov sisältää kuitenkin kaikki
tulevat elementit.
”Tšehovia tunteva tietää tämän tarpeettoman ihmisen tematiikan, joka toistuu
kaikissa suurissa. Se sama löytyy myös tästä.
Voisi sanoa, että Platonovissa on ainekset
kaikkiin niihin myöhempiin teoksiin. Meidän tulkinnassamme korostuvat elämänhalu
ja -jano sekä kysymys että voiko päämäärätön elämänhalu olla myös tuhoava voima.”
Alun alkaen noin seitsentuntinen näytelmä karsittu alustavasti näytelmän sovittaneen Seppo-Ilmari Siitosen ja sittemmin
Puustisen toimesta pariin tuntiin. Näytelmän ytimeen ovat jääneet hyväosaiset nuoret aikuiset, joilla on suuri tarve elää täysillä,
mutta ei päämäärää johon pyrkimyksiään
kohdistaa.
KYT:n Platonov tragikomedian ensi-ilta Lukemalla 30.
nettisivuilta kyt.fi.

Mustit

Viiksien lumoissa
Viiksistä osa on tavoitteellisempia kuin toiset. Jotkin ovat
asialla, kivessyöpää vastaan. Movember näkyy jälleen, kun
karvat yhtyvät bailaamiseen. – Jenni Lintunen, teksti & kuva

Simo Ritari aloitti oman Movemberinsa parran ajelulla. Taustalla Ákos Porcsin.
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Marraskuun lopussa järjestettävä Tanssii Kandien
kanssa -tanssikilpailu laittaa Kuopion yliopistollisen sairaalan opettajalääkärit uusien haasteiden
eteen. Kilpailu kääntää mestari-kisälli -astelman
täydellisen nurin, kun opettajat on pariutettu lääkäriopiskelijoista löytyneiden tanssin aktiiviharrastajien kanssa yhteen. Hyväntekeväisyystapahtuma
ottaa mallia tv:n esikuvastaan, toinen osaa, toinen
ei, tavoitteena on tanssitaidetta koko laidalta.
”Aika hyvin opettajalääkärit ovat oppilasrooliinsa sopeutuneet. Kellään heistä ei ole aiempaa
tanssitaustaa, joten ihan nöyrästi ovat lähteneet
mukaan”, tapahtuman ohjaaja-tuottaja Linda
Litmanen kertoo.
Pareja on yhteensä kymmenen ja nöyryys ei
liene enää päällimmäisenä kilpailuiltana.
”Tanssityylejä on laidasta laitaan. Osalla saattaa
tyyli vaihtua myös numeron sisällä. Tyylejä on
luvassa herkästä nykytanssista kilpatanssiin ja hiphopiin”, Litmanen luettelee.
Parit on saatettu yhteen arvonnalla. Litmanen on
itse mukana ja opastaa tanssin saloihin naistentautien professori Seppo Heinosta.
Kyseessä on yhden illan kilpailu, joten karsintoja
ei ole. Jokainen pari on valmistellut iltaan yhden
numeron, jotka tuomaristo arvioi ja kommentoi.
Voittaja äänestetään yhdessä yleisön kanssa.
Jokainen tanssipari on valinnut ennakkoon
hyväntekeväisyyskohteensa ja voittajapari pääsee

”Tšehovia tunteva tietää tämän tarpeettoman ihmisen tematiikan, joka toistuu kaikissa
suurissa.

marraskuuta kello 16.00. Lisätietoa ylioppilasteatterin

Platonovin ohjannut Janne Puustinen on vanha KYT:lainen ja työskentelee nyt kau-

punginteatterilla. Hänen mielestään parasta ylioppilasteatterissa on se, että nuoret
luovat ihmiset löytävät kaltaisiaan.

Alunperin Australiasta lähtöisin oleva Movember ei ole pelkkää viiksien
kasvatusta vaan taustalla on halu lisätä
tietoisuutta kives- ja eturauhassyövistä.
Movember-säätiön Jarno Salmivuori sanoo Movemberin olevan varsin suosittu
tapahtuma.
”Säätiölle tulee valtava määrä yhteydenottoja ympäri maata, varsinkin
opiskelijat ovat ottaneet paljon yhteyttä.
Lähetämme heille infopaketin ja toivotamme hyviä juhlia”, Jarno kertoo.
Kuopiossa lääketieteen ja hammaslääketieteen ainejärjestöt KuoLo ja Dentia
järjestävät oman Movember-tempauksensa. Joensuussa puolestaan on tiedossa
kahdet Movember-juhlat. Kulttuurintutkijoiden ainejärjestö Nefa-Joensuu
ry järjestää yhdessä ympäristöpolitiikan- ja oikeuden opiskelijoiden Loikka
ry:n kanssa Movemberin varjobileet 27.
marraskuuta Kerubissa. ESN Joensuu
puolestaan juhlii viiksiä 29. marraskuuta
Ilonassa Suurella viiksigaalalla. NefaJoensuun tapahtumavastaava Ida-Meri

Tolkkua sirpaleiseen
tietomassaan

Tanssii Kandien Kanssa kilpailussa
oppilas vie ja opettaja seuraa kohti parkettia ja parrasvaloja. Marraskuun lopussa nähdään kuinka käy
tanssia kaihtaneille opettajalääkäreille, kun tanssitaan kilpaa opiskelijoiden kanssa. - Jarkko Kumpulainen, teksti & Daniil Mihailov kuva

Heiskanen ei ole huolissaan kilpailevasta
Movember-juhlasta.
”Ilonalla ja Kerubilla on eri kävijäkunnat. Me panostetaan siihen, että on hyvät
bileet.”
Molemmissa juhlissa pääpaino on
kuitenkin hyväntekeväisyydessä. Nefa
ja Loikka lahjoittavat pääsylipputuloista
10 prosenttia Movemberille ja ESN Joensuun bileisiin puolestaan pääsee kello
20-22 välillä ilmaiseksi.
”Ilona maksaa tietyn summan rahaa
suoraan Movemberille tietystä määrästä
asiakkaita”, ESN Joensuun aktiivijäsen
Simo Ritari kertoo.
KuoLo ja Dentia keräävät Kuopiossa varoja lahjoituksina sekä myymällä
piparia ja glögiä 27. marraskuuta puolen
päivän molemmin puolin Canthian
aulassa.
Movember-säätiö ohjaa lahjoitukset
syöpätutkimuksiin. Jarnon mukaan
Movember-juhlien pääosassa ei kuitenkaan ole varainkeruu vaan tietoisuuden
kasvattaminen.

Syksyn toinen Yo-Symposiumi pureutuu tietoon digitalisoituvassa maailmassa.
”Kuinka muuttuvan tiedon rakenne vaikuttaa oppimiseen ja siihen kuinka hahmotamme itsemme osana
maailmaa ja sosiaalisia verkostojamme? Tarvitaanko
syvätietoa pintatiedon omaksumiseen ja kuinka syvätieto muodostuu? Koostuuko maailma lyhyistä hetkistä ja
tiedon sirpaleista”, kysytään tilaisuudessa.
Aiheesta alustavat Ville Hautamäki, PhD tietojenkäsittelytieteen laitokselta ja Leena Jason, englannin kielen
opettaja Joensuun normaalikoulusta.
”Nykyteknologia mahdollistaa sen,e ttä olemme kaiken
aikaa valtavan tietomäärän äärellä. Interneti on läsnä
meidän jokaisen arjessa niin opiskelu- kuin työelämässäkin. Se on tuonut ulottuvillemme uudenlaisia näkökulmia
ja mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös uusia haasteita”,
kuvailee Sini Melanen, yksi Symposiumin järjestäjistä.
Poikkitieteellinen keskustelufoorumi Yo-Symposium
19. marraskuuta kello 18 alkaen auditoriossa AG101.

Runokarnevaalit kampuksella
Napatanssista aloittanut neljännen vuoden lääketie-

teen opiskelija Julia Kivistö johdattaa Korva-, nenä- ja
kurkkutautien erikoismiehen Tatu Kemppaisen tanssin
saloihin. Kemppaiselle tanssi on vierasta paitsi liikuttaessa muita Leningrad Cowboysin keikkakitaristina.
lahjoittamaan tuotot lyhentämättömänä kohteelleen. Listalla on avustettavia aina Alavan lastenpsykiatrisesta sairaalasta SPR:n ystävä vanhukselle
toimintaan.
Tanssii kandien kanssa järjestetään nyt toista
kertaa. Ensimmäinen koitos tanssittiin viisi vuotta
sitten. Pareihin voi tutustua etukäteen osoitteessa
tkk2.kuolo.fi .
Tanssii Kandien Kanssa 2
Kuopion Klassisella lukiolla 30.11. kello 19.
Liput: opiskelijat 8 euroa.

Musiikki

Utusta ja Eläintä Humu-klubilla
Marraskuinen Humu-klubi tarjoilee
itärajan Eläintä ja Helsingin-kuopiolaista Utusta. Illassa laulettu sanaa
yhtyy rockiin, folkiin ja trip-hopiin. –
Jaakko Ryynänen, teksti
Kolmastoista Humu-Klubi tuo valoa pimeyteen 23.
marraskuuta Pannuhuoneella. Hehkusta huolta
pitävät psykedeelistä folkkia tarjoileva helsinkiläiskokoonpano Utunen sekä Joensuusta paikalle
saapuva Eläin.
Illan aloittaa kolmannen ja kehutun pitkäsoittonsa Joensuu tänä vuonna julkaissut Eläin. Yhtyeen musiikissa kyse on punkahtavan taiderockin,
hilpeän kepeyden ja koukuttavien popmelodioiden
liitossa, joita täydentävät koruttomat ja tarkkaan
katsovat sanoitukset. Humu-Klubilla akustisena
versiona esiintyvää yhtyettä on mediassa verrattu
niin Sielun Veljiin ja Ristoon kuin Sur-rur:iin ja
Radiopuhelimiin.
Utunen on hiljalleen muodostunut yhtye, jota
varten kuopiolaislähtöisten elämänkumppanusten Tero ja Mirjami Holopaisen on täytynyt hioa

Itä-Suomen Yliopiston Educalla järjestetään Runokarnevaalit 18. marraskuuta kello 16.15 - 19:00. Karnevaaleissa
kielten, kirjallisuuden ja kääntämisen opiskelijat esittelevät runoanalyysejaan ja käännöksiään sanojen, kuvien
ja musiikin keinoin. Kello 16.45 esitelmöi myös professori
Pekka Kujamäki saksankielisistä käännösteksteistään, jotka hän teki Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus- yhtyeen
saksankieliselle levylle Hartes Land.

Kervisen veisut lihaksi

Pienoislaulunäytelmä Lihan Ikävä saa ensi-iltansa osana
Kirjakantti-tapahtumaa Ravintola Sampossa 22. marraskuuta. Tiina Naumasen ohjaama näytelmä perustuu
valtakunnallisen Jaakko Teppo -kuplettikisan voittaneen
kuopiolaisen Jukka Kervisen säveltämään ja sanoittamaan musiikkiin.
Naumanen ja Kervinen myös esiintyvät näytelmässä. Musiikin sovituksesta ja säestyksestä vastaa pianisti
Tapio Nykänen.
”Lihan Ikävä on tragikoominen pienoislaulunäytelmä
savolaisen kylän asukkaista”, kertoo Naumanen.
Illan aikana esiintyy myös lavarunouden Suomen mestari Mari Laaksonen. Mikrofoni on vapaa myös kaikille
runoilijoille. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lääketeollisuus tahtoo sinut

Joensuun oma Eläin esintyy marraskuun lopulla

Humu-klubilla Utusen kanssa.

särmiään monta vuotta. Holopaisten musiikillinen
matka on muotonsa löydettyään kasvanut kuusihenkiseksi yhtyeeksi, jossa soittavat monista
bändeissä keitettyjä muusikoita. Utusessa keskiössä
ovat melankoliset suomenkieliset laulut, jotka
yhdistyvät psykedeeliseen folkkiiin ja rokkiin. Triphop-estetiikka antaa loppusilauksen. Parhaillaan
debyyttilevyään Roihis-Musicalle valmisteleva
Utunen esiintyy Humu-Klubilla ensimmäistä kertaa
täydellä miehityksellään.
Humu-Klubi #13 – Utunen, Eläin – 23. marraskuuta Olutravintola
Pannuhuone – Liput 4€

Lääketeollisuuden verkostoitumisohjelma Pharma
Industry Future Stars houkuttelee kaupallisen alan ja
terveystaloustieteen opiskelijoita. Tarkoituksena on antaa
ikkuna lääketeollisuuden toimintaan sekä mahdollisuus
verkostoitua alan yritysten kanssa.
”Lääketeollisuuteen liittyy paljon ennakkokäsityksiä.
Se on kuitenkin kasvava toimiala, joka tarjoaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille monipuolisia työmahdollisuuksia, myös kansainvälisissä tehtävissä”, viestintäjohtaja
Tuomas Nurmela Lääketeollisuus ry:stä toteaa.
Ohjelmaan osallistunut terveystaloustieteen opiskelija Sampo Salo on ohjelman laventanut näkemystään
toimialasta.
”Olen myös saanut paljon hyödyllisiä kontakteja, joita
voin hyödyntää tulevaisuuden työnhaussa.”
Ohjelmaan voivat hakea kaupallisen alan ja terveystaloustieteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet noin 75
prosenttia opinnoistaan. Suomenkielinen ohjelma on
osallistujille maksuton. Hakemukset tulee jättää 27. marraskuuta mennessä.
Uljas 9 | 13. 11. 2013
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Teini-ikäinen RytmiHäiriköt potkii
kuulijoita munille

Rokumentti

”Taiteen tehtävä on mielestäni puhutella jollain tavalla,
ja tämä on meidän osuutemme.

Kuolemansyntejä ja
isoja kokemuksia

Vuoden suomalainen kulttuurinähtävyys Pekka Lehdon ohjaama Kalervo Palsa ja kuriton käsi tarjoaa koettavaa myös teatterin pimeydestä valoon tullessa.

Big bandiksi kasvanut 15-vuotias orkesteri ei pode identiteettikriisiä, vaan rockaa ennakkoluulottomasti täydellä
energialla. - Mari Karjalainen, teksti & kuva

J

oensuulainen orkesteri
RytmiHäiriköt täyttää tänä
vuonna 15 vuotta. RytmiHäiriköt aloitti puhallinorkesterina, mutta on kasvanut
vähitellen big bandiksi. Rock
ja rytmi ovat identiteetin

kivijalka.
”Meidän soundi on ollut omanlainen
alusta lähtien. Jos identiteettikriisiä edes
oli, niin se meni jo kymmenen vuoden
paikkeilla”, kertoo orkesterin perustaja
taiteellinen johtaja Timo-Teemu Passi.
Häiriköt poikkeaa tavanomaisista
orkestereista klassista soittotyyliä kapinoivalla asenteellaan. Rockin seassa soi
soul, funk, jazz ja latino.
”Totta kai kappaleet ovat osa tyyliä,
mutta asenne ja energia ovat tärkeämpiä.
On parempi soittaa rehellisesti paskaa,
kuin varovasti oikein.”
Suurin osa soittajista on yliopiston
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opiskelijoita, mutta ylioppilaskunnan
jäsenyys ei ole oleellista. Pienessä
kaupungissa kaikki innokkaat soittajat
ovat tervetulleita. Tällä hetkellä soittajia
on yli parikymmentä ja he treenaavat
viikoittain. Häiriköiden harjoituksissa
oivaltavat riitasoinnut ovat soittamisen
sielu.
”Kaikkein eniten soittajista saa irti,
kun luo oikea tunnelman treeneihin. Sellaisen, että soittajien on hyvä olla siellä.
Jos soittaa pieleen, niin antaa soittaa
pieleen.”
RytmiHäiriköt pyörittää toimintaa
esiintymistuloilla. Keikkoja on vuosittain 15-20. Avustuksia ei juuri ruinata.
”Syödään, mikä tienataan. Avustusten
osuus on mitätön”, Passi kertoo.
Suhde ylioppilaskuntaan oli alku
aikoina tiivis, mutta teini-ikäisenä orkesteri ei tarvitse muilta ohjeita. Passin
mukaan big bandin merkitys on nykyisin

ylioppilaskuntaa laajempi, ja Häiriköt
on tunnetumpi kaupungin piirissä kuin
yliopisto-opiskelijoiden parissa.
”Olemme niin hyvä orkesteri, että
kenen tahansa kelpaa ottaa meidät lippulaivakseen”, Passi sanoo.
Taiteellinen johtaja muistuttaa,
että orkesterin johtaminen ei ole vain
musiikillista työtä, vaan yhteishengen
luomista ja alueen tapahtumakulttuurin
kehittämistä. Häiriköt on jo monena
vuonna järjestänyt kaikille ilmaisen
musiikillisen ilotulituksen vappuna
Ilosaaressa.
Passi aikoo pysyä big bandin johdossa
ainakin seuraavat viisi vuotta. Ehdokkaita paikalle on ollut jokunen, mutta johtajan saappaat tuntuvat olevan suuret.
”Häiriköiden asennetta kuvaa se, että
helposti potkitaan ihmisiä munille. Me
soitetaan, eikä kumarrella sen enempään.”
RytmiHäiriköiden juhlakonsertti
Joensuun Carelia-salissa lauantaina 9.11.
klo 18 alkaen. Mukana on vierailevia artisteja kuten Juliana Vehviläinen, Tuire
Silvennoinen, Mari Multanen, Jari
Kurttila, Ville Härkönen, Klaus Kuhlmann ja Seppo Tiensuu. Liput 5/15 e.

Kainalo | Kampus soi

Kuopiossa soitetaan
Nuotin vieressä
Kuopiossa musiikkiharrastustaan voi
virittää Nuotin vieressä musiikkikerhossa. Toiminta polkaistiin käytiin vasta
pari vuotta sitten, joten orkesteri on vielä
alkusävelissä.
”Haluttiin perustaa orkesteri, joka
olisi matala kynnyksen paikka tulla
soittamaan. Pääasiassa kevyttä musiikkia, mutta on soitettu kaikkea Vivaldista
jazziin riippuen porukasta. Pyritään, että
kaikki soittimet pääsisivät oikeuksiinsa”,
kertoo Nuotin vieressä musiikkikerhon
puheenjohtaja Anna Kårlund.
Kuluneen syksyn aikana toiminta on
ollut hiljaisempaa, mutta tarkoituksena on elävöittää musisointia. Nuotin
vieressä on avoin sekä opiskelijoille että
henkilökunnalle. Mukaan pääsevät itseoppineet ja enemmänkin harjoitelleet.
”Jos vain soitin pysyy kädessä, ja jotain
nuoteista ymmärtää, niin mukaan vain!
On jo mietitty vähän jouluohjelmistoa.
Vuoden vaihteen jälkeen on tarkoitus
kerätä soittajia kasaan enemmän.”

Tänä vuonna Rokumentin teemana katsojaa hiillostavat
modernit kuolemansynnit. Taiteellinen johtaja Petri Varis pitää festivaalin velvollisuutena esittää myös musiikkimaailman ulkopuolelta vähemmän tunnettuja, ajatuksia herättäviä elokuvia. - Jussi Turunen, teksti
Yhdeksännen Rokumentin teema on
modernit seitsemän kuolemansyntiä
ja niiden mukaan esitetään seitsemän
dokumenttielokuvaa. Ensimmäisenä
modernina syntinä löytyy saastuttaminen ja viimeisenä ihmisen perusoikeuksien rikkominen. Rokumentti
liikkuu teemoillaan vuosi vuodelta
vakavammilla vesillä, sillä viime
vuonna sen teema oli maailmanloppu.
Rokumentin taiteellisen johtajan
Petri Variksen mukaan festivaalin
ohjelma on tänä vuonna ”törkeän
kova”. Rokumentin tekijät kokoavat
marraskuun puolivälissä järjestettävään elokuvafestivaaliin parhaimmiston kuluneen vuoden dokumenttielokuvien sadosta. Erityisesti
teemaelokuvilla on tarkoitus herättää
katsojissa ajatuksia.
”Haluamme tehdä festivaaliin

aina tiukan teeman. Rokumentti on
musiikkielokuvafestivaali, mutta itse
ainakin koen, että meillä on mahdollisuus ja ehkä vähän velvollisuus esittää
myös muita elokuvia. Täälläpäin
Suomeahan ei ole tällaista yleiselokuvafestivaalia, jossa näkisi vähemmän
tunnettuja mutta hyviä elokuvia
valkokankaalta”, Varis valottaa.
Rokumenttiin on muutaman vuoden ajan valittu yhteiskunnallisempia
dokumentteja, joille tehdään kattava
teema. Inspiraatiota Varis hakee
muilta festivaaleilta ja pohtii, kuinka
parhaat elokuvat olisivat kattavasti
niputettavissa teemoiltaan yhteen.
”Haluan etsiä esitettäväksi sellaisia elokuvia, jotka antavat ihmisille
jotain uutta. Toki joukossa on myös
viihteellisempää materiaalia, ettei
teatteriin tarvitse lähteä mureh-

Poimintoja:

Keskustelu | Toimintaa?

Josh Fox: Gasland.
Pekka Lehto: Kalervo Palsa ja kuriton käsi.
Mark Wiese: Camp 14 - Total Control Zone.
Kaukolasipartio: Neiti kaunispäivää etsimässä.
Jari Halonen: Kalevala - Uusi aika.

timaan. Useissa teemaelokuvissa
taustalla on kuitenkin halu herättää
ihmisiä tiettyihin asioihin, koska
niissä esitetyt kokemukset ovat isoja.
Taiteen tehtävä on mielestäni puhutella jollain tavalla, ja tämä on meidän
osuutemme siinä”, Varis sanoo.
Festivaalin tekijöillä on Variksen
mukaan täysi vapaus päättää, mitä
elokuvia se ottaa ohjelmistoonsa.
Rokumentin maine monipuolisena
rockelokuvafestivaalina on levinnyt
myös muualle Suomeen.
”Meitä ei kukaan sido. Saamme
päättää mitä esitämme ja niin myös
tapahtuu. Sellaista palautetta olemme
saaneet, että onpa siellä Joensuussa
kova meininki”, Varis toteaa.
Rokumentti Joensuussa 13.–17.11.2013.

Tarvitaanko ilmastoaktivismissa suoraa toimintaa?
Rokumentti järjestää yhteistyössä Greenpeacen
kanssa keskustelutilaisuuden ilmastonmuutoksesta ja suoran toiminnan rajoista. Keskustelemassa ovat Greenpeacen kampanjoitsija Sini Harkki,
Greenpeacen aktivisti Annastiina Airaksinen,
kansanedustaja Riitta Myller (SDP), Joensuun
kaupunginvaltuutettu Krista Mikkonen (Vihr.)
sekä Kokoomusnuorten Pohjois-Karjalan piirin
puheenjohtaja Teemu Tertsunen. Tilaisuuden
puheenjohtaja on Itä-Suomen yliopiston professori Ari Lehtinen.
Anna Pulkka, joka toimii Joensuun Greenpeacessa vapaaehtoisena, kertoo että tilaisuudella halutaan tuoda esille ilmastonmuutoksen
vakavuutta ja sen hillitsemisen tärkeyttä, sekä
Venäjällä vangittujen aktivistien, kuten suomalaisen Sini Saarelan tukalaa tilannetta.
”Toivon tilaisuudelta laadukasta keskustelua
siitä, missä määrin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä tarvitaan nykyisessä tilanteessa suoraa
toimintaa”, Pulkka sanoo.
Ilmastonmuutos ja suora toiminta: 15.11. kello 13.00, Tapio 1.
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” Yhteishenki oli kouriintuntuva. Olimme kuin yhtä suurta perhettä.

Itä-suomalainen stand up
on naurettavaa

Fortis juhli nelikymppisiään

Matti Paalanen vetää Joensuussa stand-up -iltoja Kerubissa. Paalanen ei ainoastaan järjestä, vaan laittaa itsekin jengiä nauramaan.

Stand up on ilmiönä varsin tuttu: monelle suuret nimet rapakon takaa, kuten Jerry Seinfeld ja
Chris Rock ovat ensimmäisiä mieleen juolahtavia esimerkkejä, mutta ilmiö on juurtunut vahvasti myös Suomeen. Millaista on stand up Itä-Suomessa? - Tatu Lehto, teksti & Joona Sipi, kuva

M

atti Paalanen pyörittää stand
up-iltoja ravintola Kerubissa Joensuussa ja Sampsa Simpanen
ravintola Introssa Kuopiossa.
Yhteistyö on tiivistä ja tekijät vierailevat usein
toistensa iltamissa. Ravintolat järjestävät ns.
Open Mic-iltoja, joissa aloittelijat esittävät
kykyjään.
Stand upia on harrastettu Joensuun Kerubissa vasta viime maaliskuusta lähtien, Kuopiossa puolestaan jo melkein 10 vuotta.
”Joensuussa ei juuri ole ollut stagea aloittelijoille. Olemme tuoneet tänne kulttuurin,
jota täällä ei ole aiemmin ollut. Joensuussa on
ollut stand up-koomikoita, mutta jos silloin
yksi esiintyjä esiintyy tunnin, niin meillä tunnin
aikana on kymmenen esiintyjää”, Paalanen
täsmentää.
Yleisön demografiset piirteet vaihtelevat
kaupunkien välillä: Joensuussa yleisö ja esiintyjät ovat pitkälti opiskelijoita, mutta Kuopiossa
väki on keskimäärin kypsempää sekä lavan
edessä että sen päällä. Simpanen pyörittää
Kuopiossa kahta klubia eli Intron Open Mic
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iltoja sekä treeniklubia olutravintola Pannuhuoneella.
”Ottaisin erittäin, erittäin mielelläni
opiskelijoita lavalle, sillä yliopisto-opiskelijat
puuttuvat”, Simpanen harmittelee.
Joensuussa Paalanen korostaa aloittelijoiden merkitystä, sillä Open Mic -lavoilla on
harvoin kokeneita tyyppejä.
”On hienoa, että ihmiset ovat myös
sisäistäneet sen, että epäonnistumisia voi tulla,
mutta se kuuluu asiaan. Ihmiset, jotka heittävät
Kerubin lavalla ensimmäisen keikkansa otetaan
hyvin lämpimästi vastaan. Aloittelijoiden setit
toimivat aina tosi hyvin. Se on todella jännittävä
ilmiö, sillä monella klubilla näin ei ole”, Paalanen kiittelee.
Koomikot koostuvat molemmissa kaupungeissa lähes yksinomaan aloittelijoista.
Aloitteleva hupimaakari voi kärsiä ramppikuumeesta, mutta itäsuomalainen vastaanotto on
molemmissa kaupungeissa lämmin ja tulokkaita kohdellaan reilusti.
”Kannustan heitä, annan ohjeita ja tsemppaan. Suurin voitto on, että menee lavalle ko-

keilemaan. Tätä ei opi kuin lavalla”, Simppanen
kannustaa.
On tunnusomaista, että esitysten aiheet
vaihtelevat laidasta laitaan.
”Yhdellä on ympäröivästä maailmasta hauskoja pohdintoja ja joillakin voi myös olla joitakin
poliittisia näkökulmia, mutta aloittelijoiden
esityksissä tapaa harvemmin syvemmälle
porautuvaa komiikkaa”, Paalanen toteaa.
Hänen mukaansa koomikoiden on pakko
myös uusiutua säännöllisesti, sillä samat vitsit
eivät naurata enää kolmatta kertaa.
”Täällä pitää olla hauska samalle yleisölle
kerran kuussa, mikä pakottaa kirjoittamaan
enemmän, mutta luo myös paineita”.
Paras edellytys onnistuneelle setille on aina
esiintyjän luonnollisuus ilman turhia roolihahmoja, asusteita tai koreografioita.
”Lavalle mennään omana itsenä ja yritetään
saada yleisö nauramaan. Hyvin harva tekee tätä
minkään roolin kautta”, määrittelee Paalanen
Joensuun linjaa.
Vaikka hörhöilevät hahmot eivät olekaan
keskeisessä asemassa, niin Kuopiossa rooli-

Itä-Suomen amatööriklubit:
Kuopio:
Olutravintola Pannuhuone
Torstaina 28. marraskuuta klo 20
Stand up-treeniklubi:
Mahdollisuus kokeilla lava-esiintymistä
Lisätietoja: sampsa.simpanen@gmail.com

Joensuu:
Ravintola Kerubi
Kerubin stand up
Torstaina 21. marraskuuta klo 20–22
Vapaa pääsy

hahmojakin näkee toisinaan, mutta Simpanen
suhtautuu asiaan varovasti.
”Ne eivät varsinaisesti kuulu stand upiin.
Joskus uppoaa, joskus ei, mutta jos se toimii,
niin miksei. Se voi olla myös keino erottua
muista koomikoista”, Simpanen pohtii.
Joensuussa stand up on vuorostaan otettu
hyvin vastaan ja se on asettumassa uomiinsa.
”Suurin osa opiskelijoista tietää Kerubin
stand upin ja meiningin. Vaikea sanoa mihin
tämä johtaa, mutta vielä ei ole syytä muuttaa
konseptia”, Paalanen kuittaa.

Jukka Mönkkönen, Anna Kaisa Tolvanen ja Sirpa Vallenius ovat kukin toimineet Fortiksen puheenjohtajina eri vuoskymmeninä. Heidän mielestään Fortis on aina ollut keskeinen osa

opiskelijan elämää.

Farmaseuttien ainejärjestöllä fortiksella on takanaan neljäkymmentä vuotta juhlia ja politiikkaa. Kuopion vanhimpiin kuuluva ainejärjestö on ylpeänä juhlinut värikästä taivaltaan läpi
juhlaviikon. Toimittajapari sai kutsun kaupungintalolla järjestettävään juhlatilaisuuteen selvittämään mistä kaikki sai alkunsa.– Patrcik Raivio & Veronica Tillonen, teksti & kuva

S

okaistun kaupungintalon
juhlasalin valtavista kristallikruunuista. Tunnelma on
hienostunut ja odottava. Tummahiuksinen nainen tavoittaa
meidät ovensuussa. Hän on
Fortiksen puheenjohtaja Anna
Kaisa Tolvanen.
”Opiskelen kuudetta ja toivottavasti
viimeistä vuotta. Ainejärjestössä toimiminen on
mukavaa mutta aikaa vievää puuhaa”.
Kuten muillakin ainejärjestöillä, juhlien
järjestäminen ja yhdessäolo on keskeistä myös
Fortiksen toiminnassa.
”Farmaseutin opiskelijat ovat yhtä suurta
perhettä. Fortikseen kuuluvien opiskelijoiden
määrä liikkuu 80 ja 90 prosentin välillä. Meillä

on hyvä meininki, paljon aktiivisia opiskelijoita,
työryhmiä ja tapahtumia. Juuri äsken uudistettiin meidän laulukirja Iloinen pilleri.”
Mikä sitten tekee Fortiksesta niin erityisen?
Vastauksen toivossa täytyy porautua historiassa
syvemmälle. Tolvanen ohjaa minut akateemisen rehtorin Jukka Mönkkösen puheille.
Mönkkönen on farmaseutin opiskelija
80- luvulta ja valmistunut proviisoriksi Kuopiossa. Hän toimi Fortiksen puheenjohtajana
kolmekymmentä vuotta sitten kun Fortis juhli
ensimmäistä vuosikymmentään.
”Kuten varmasti tänäkin päivänä myös silloin Fortis oli hyvin keskeinen osa opiskelijaelämää. Se tarjosi paljon tapahtumaa, hyödyllistä ja
vähemmän hyödyllistä”
Fortiksen erikoisuutena voidaan pitää

kirjakustannustoimintaa.
”Me aloitettiin 80- luvulla kustantamaan
suomenkielisiä farmasian oppikirjoja. Sitä
perinnettä jatketaan yhä tänäkin päivänä.
Toinen erikoisuus liittyy neljä kertaa vuodessa
ilmestyvään ainejärjestölehteen”.
Kuinka sitten Fortis sai alkunsa? 1973
Kuopion yliopisto aloitti proviisorikoulutuksen
ja samana vuonna ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijat perustivat Fortiksen. Nimi viittaa
väkiviinaan, vahvaan ja urhoolliseen. Kun pyydän Mönkköstä ohjaamaan meidät Fortiksen
historian juurille, hän neuvoo meidät Sirpa
Valleniuksen luokse.
Pihtiputaan apteekin apteekkari aloitti
opinnot Kuopion proviisoriksi 1975 ja nousi
kahta vuotta myöhemmin Fortiksen puheen-

johtajaksi.
”Se oli pioneerihenkistä toimintaa koska
opintoja vasta kehitettiin. Tutkinnon sisältö
suunniteltiin ja testattiin sitä mukaan, kun opinnot etenivät. Fortis otti tuohon aikaan paljonkin
kantaa opetuksen sisältöön.”
Kun Kuopiossa aloitettiin farmasian
opinnot 1978, Fortis ajoi näkyvästi koko farmasiakoulutusohjelman siirtämisen puolesta
Helsingistä Kuopioon.
”Siihen aikaan käytiin kuuma ja valtakunnallinen keskustelu. Lopulta päätettiin järjestää farmasian koulutusohjelma sekä Helsingissä että
Kuopiossa. Se oli poliittisesti aktiivista aikaa.”
Mikä sitten jäi päällimmäisenä mieleen
Fortiksen toiminnassa?
”Siihen aikaan kaikki opiskelijat tunsivat
toisensa ja olivat enemmän tai vähemmän
mukana Fortiksen toiminnassa. Yhteishenki
oli kouriintuntuva. Olimme kuin yhtä suurta
perhettä”.
Fortis on kokenut merkittävän kasvupyrähdyksen neljässäkymmenessä vuodessa.
18 proviisorista on kasvanut yli 700 jäsenen
suurperhe.
Uljas 9 | 13. 11. 2013

19

”Ei ei, ne lyriikat on kyllä aika paskat. Kaksinaismoralistista perseilyä tuokin.

Neumannista
Neumanniin
Keskimäärin joka kymmenes suomalainen ihminen omistaa Apulanta-yhtyeen levyn. Apulannan yli 20-vuotta kestänyt ja yhä jatkuva ura pitää sisällään yhtä monta listaykköstä, mitä
yhtyeellä on yhteisiä vuosia takana. Tämä Heinolasta starttaava punk-ambulanssi kaahaa paikalle, kun fanien hätähuuto on suurimmillaan, marraskuussa Kuopion musiikkikeskukselle Anna-Maria Tenhu, teksti & Jarmo Katila, kuva

A

pulannan solisti, säveltäjä ja
sanoittaja Toni Wirtanen
väitti puolitosissaan Soundilehden haastattelussa vuonna
1998: Eihän Suomessa kukaan muu kuin
Neumann tienaa tässä bisneksessä paljon
rahaa. Haluankin nyt kysyä T.Wirtaselta,
että tienaako Apulanta tänä päivänä
enemmän kuin Neumann?
”No ei tienata, kaikki on mennyt ja
tulee menemään.”
Apulanta kierteli soittamassa ympäri
Eurooppaa viime keväänä, ja ulkomaan
turnee jatkuu tänä syksynä. Mistä yhtyeelle tulee tarve lähteä ulkomaille kun
kotimaassakin riittäisi kuulijakuntaa?
”Meillä on kulttisuosio pitkin Eurooppaa, vastaamme näillä rundeilla
eurooppalaisten faniemme hätähuutoon.
Ollaan niin kuin tällainen Heinolan punkambulanssi.”
Apulanta työstää parhaillaan uusia
kappaleita studiossa, ja luomisen tuskan
keskellä kamppaileva solistimaestro Toni
Wirtanen kertoilee seuraavaa:
”Onnistunut biisi vaatii aina jonkin
henkilökohtaisen tragedian taustalle ja
nyt on sikäli huono tilanne että kaikki
asiat on niin helvetin hyvin, että biisejä

20

Uljas 9 | 13. 11. 2013

ei tuosta noin vaan synny. Vanhemmiten
tämäkin asia vaikeutuu entisestään, kun
kaikki asiat on jo sanottu. Mulla on sellainen ongelma, että en osaa kirjoittaa kuin
tietynlaista materiaalia ja vaatii painetta
että se teksti puristuu ulos. Nykyisin sitä
vaan jotenkin haluaa tehdä vähemmän
sellaista helvetin kiertelyä ja enemmän
tiukkaa asiaa.”
Uusiutumisen pakko on tuttu monelle

yhtyeelle, ja haluaisinkin tietää että mikä
pakko Apulannalla ylipäänsä on uusiutua.
Eikö voisi vain tehdä popedat, ja veivata
vanhoilla biiseillä seuraavat 20-vuotta?
”Ei tietty tarvitse uusiutua jos ei halua,
Toni tuumaa. Mehän uusiuduttiin yhdessä välissä koko ajan ja uusiutuminen kyllä
kannattaa. Luulen silti että se oma soundi on meidän yhtyeen suuri voima ja ne
Santapukin rumpukompit, mun laulu ja
yleinen rouhinta, vaikka sen pukisi mihin
vaatteisiin. Väkisin kehitetty ei natsaa.”
Monelle musiikinharrastajalle on tärkeää fiilistellä mahdollisimman erikoisia
artisteja, mutta Toni Wirtanen ei kuulu
heihin.
”Olen musadiggari, en sellainen että
fiilistelen erikoisia, vaan innostun mata-

laotsaisesta junttimusiikista. Mulla on
keskiarvollinen musiikkimaku ja tykkään
kaikesta mistä kaikki muutkin. Löydän
itseni usein diggaamasta jostain taviksesta, esimerkiksi tää Aviciin Wake me up
–kappale toimii tosi hyvin.”
Tässä välissä erehdyn kehumaan ko.
kappaleen sanoituksia, mutta T.Wirtanen
on eri mieltä kanssani:
”Ei ei, ne lyriikat on kyllä aika paskat.
Kaksinaismoralistista perseilyä tuokin.
Esimerkiksi kun olin Uuden Musiikin
Kilpailun-tuomaristossa, oli se itselleni
melkoinen syväsukellus musiikkiin ja sen
arvottamiseen. On käsittämätöntä miten
paljon suomalaisesta tekstiltä vaaditaan
ja englanninkielisenä jengiin uppoaa käsittämätöntä paskaa. Ajatteles nyt vaikka
Redraman kappaletta Clouds, laulapa tosissasi Suomeksi että puhkun ja puhallan
pilvesi pois, ei se jumalauta vaan toimi, ei
sitä vois suomenkielellä esittää.”
Mistä Apulannan kulttisuosio johtuu,
kun samaan aikaan monet kellaribändit
soittavat vuosikausia saavuttamatta edes
ripausta siitä, mitä Apulanta on saavuttanut? Myönnän, että odotan kliseistä
vastausta tyyliin ”rakkaudesta musiikkiin
me tätä tehdään”, mutta Toni Wirtanen

toteaa yllätyksekseni:
”Meidän entinen valomies, kutsumanimeltään Valo-Saatana, sanoi sen
kerran, että täytyy vaan tehdä parempia
biisejä. Se on vitun vaikea myöntää, jos
biisit on paskoja, ja sitten selitellään.
Mutta siitä se johtuu. Meidän biisit vaan
on niin hyviä.”
Onko Toni Wirtasta pyydetty Vain Elä-

mää- formaattiin, ja jos pyydettäisiin,
menisitkö?
”En tiedä menisinkö, mutta onhan se
ihan hauskan oloista. Ja olen sen verran
narsisti, että kyllähän se hivelisi kun OIKEAT laulajat vetäisi mun biisejä. Mä en
ole vaan itkenyt neljään vuoteen, ei sillä
lailla käy sydämeen tää homma, ja eikös
siellä kuulu itkeä? Varmaan naurattaisi
vaan.”
Pohdin sitä, että Vain Elämää- ohjelma
saattaisi avata Apulannalle kuitenkin
uusia portteja.
”Eihän se Neumanillekaan avannut
uusia portteja. Ajatellaas nyt vaikka sitä
Neumannin kappaletta Facebookissa, ei
saatana. Neumann on varmaan kelannut
että: Ahaa, tehdäänpäs jotain ajan hengen
mukaista, mitäs se olis, jaa, Facebook,
täähän on hyvä saiskos tähän vielä jonkun
kivan eros-stoorin! Eikä pidä nyt käsittää
väärin, Dingohan oli ihan sairaan kova ja
on edelleen, ja Neumann on kova, mutta
sen soundi ei ole kestänyt aikaa ihan niin
hyvin.”
Apulanta Kuopion Musiikkikeskuksella 16.11. kello 19.
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Googlen alamaiset
Tiedon valtatien piti vapauttaa meidät, mutta olemmekin palanneet herrojen ja alamaisten maailmaan. Kyberfeodalismissa tiedon tuomaa valtaa yli massojen jakavat valtiot ja isot
yhtiöt. - Pasi Huttunen, teksti & Mira Asikainen, kuvitus

N

etin piti vapauttaa
meidät, ja ehkä se
tekeekin niin. Tai
sitten menetämme
vapauttamme entistä
perusteellisemmin
sen vuoksi. Kansalaisen sijaan voisimme
taas ryhtyä puhumaan rahvaasta tai massasta, jonka ruumiit ja mielet ovat ruokaa
harvojen ohjailemalle koneistolle. Kaiken
tämän piti olla salaliittoteoreetikoiden
vainoharhaa.
Valtaa kasautuu huimia määriä
hyvin harvoille. Bruce Schneier toteaa
Econtalk-podcastissa, että halutessaan
Google voisi helposti päättää esimerkiksi
presidentin vaalien voittajan kahden
tasaväkisen puolueen USA:ssa. Se kävisi
yksinkertaisesti antamalla toisen kannalta suotuisia hakutuloksia, eikä se olisi
maan lakien mukaan edes laitonta. Kuulostaisi silti absurdilta, että valtio alkaisi
tämän vuoksi säännellä hakutuloksia. Sitä
paitsi valtiolla näyttää olevan ihan muuta
mielessä.
F-Securen tutkimusjohtaja Mikko
Hyppönen muistuttaa puheessaan
TEDx-tapahtumassa Brysselissä, että
valtiot hankkivat tätä nykyä näiden
yksityisten yritysten kautta tietoa, jota
niiden olisi täysin laitonta hankkia omatoimisesti. Ennen Edward Snowdenin
vuotoja emme tienneet, että ainakin
yhdellä valtiolla on vapaa pääsy Googlen,
Microsoftin, Facebookin ja monen muun
palvelimille.
Feodalismin aikaan vallasta kamppailivat

aatelisherrat. Näiden tuesta riippuvainen kuningas joutui tasapainoilemaan
intressien sekamelskassa valtaistuimella.
Alamaiset olivat massaa, jota käytettiin
tuotantoon, taistelemiseen ja kaikkeen,
mitä nyt oman vallan kasvattamiseen
satuttiin tarvitsemaan. Sodittiin paljon,
välillä nousi talonpoikaiskapina, metsissä
piileskeli lainsuojattomia, maailma oli
turvaton. Tiedätte kyllä, sieltähän se
Game of Thrones löytyy netistä tai kirjahyllystä.
Internetin ja sosiaalisen median
maailmassa voi hyvin sovitella Microsoftin, Googlen, Applen, Amazonin ja
Facebookin kaltaisia linnanherrojen
rooliin. Pelkästään yksi hakukone ohjaa
ja muokkaa elämäämme suunnilleen yhtä
paljon kuin hehkulampun keksiminen
aikanaan. Nykyisessä kyberfeodalismissa
kuninkaan paikalla on valtio, mutta maan
tavat kasaavat valtaa yhä harvalukuiselle
taloudelliselle ja poliittiselle eliitille,
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Öljy on musta aurinko
ja sokea piste

”

Sosiaalisen median ulkopuolelle
jättäytymisestä on tullut
kulttuurissamme epäilyttävää.

joka pitää hallussaan myös vanhastaan
Jumalalle varattua luojan paikkaa - pankit
luovat rahaa tyhjästä, eikä siihen kulu
edes seitsemää päivää.
Schneier kuvailee, kuinka luovutamme
yksityisyydestämme häkellyttävän paljon
suurille nettifirmoille ja muistuttaa, että
ne eivät yleensä ajattele meidän parastamme. Voittoa tavoittelevina yhtiöinä ne
eivät edes voisi.
”Paitsi tietysti Google, jonka motto on
älä ole paha”, naurahtaa Econtalkin juontaja Russ Roberts kuivan ironisesti.
”Feodalismin aikaan linnanherroilla
oli paljon oikeuksia, mutta ei käytännössä lainkaan velvollisuuksia alamaisiaan
kohtaan. Ja alamaisten mahdollisuudet
vastustaa tai lähteä pakoon olivat heikot.
Nyt isojen internetfirmojen kanssa on
paljolti sama tilanne”, Schneier sanoo.
Google ja Facebook tietävät meistä
enemmän kuin äitimme, eivätkä ne pidä
tietoja vain itsellään. Suurten nettifirmojen palveluja ei ole pakko käyttää, mutta
käyttämättä jättäminen hankaloittaa
elämää – usein kohtuuttoman paljon.
Sosiaalisen median ulkopuolelle jättäytymisestä on tullut kulttuurissamme
epäilyttävää.
Tietovuotoja varten perustettua julkaisu-

alustaa, Wikileaksia on ajateltava Robin
Hoodin kaltaisena iloisena rosvona, joka
palauttaa harvoilta monille nykyajan
tärkeintä tuotannon välinettä, tietoa.
Kaksi viimeaikaista leffaa, ison budjetin
draamaelokuva Viides valta (2013) ja pienen budjetin road movien asuun puettu
dokkari Mediastan (2013) kertovat siitä
kaksi hyvin erilaista tarinaa. Kuninkaiden
hoveissa oli narreja, joiden tehtävänä
oli ylläpitää valtarakennetta tekemällä
naurunalaiseksi niin vallanpitäjät kuin
sen kriitikotkin, mutta samalla varoa
sorkkimasta liian herkkiä kohtia. Tätä
nykyä meillä on sitä varten esimerkiksi
elokuva Viides valta.
Viides valta etenee romanttisen
komedian kaavalla aina elokuvan loppupuolelle saakka. Se kuvaa kahden miehen,
Julian Assangen ja Daniel Bergin lähes

Öljy on niin kaiken läpäisevää, että se on jo huomaamatonta. Näin väittävät Tere Vadén ja Antti Salminen kirjassaan
Energia ja kokemus. Öljyn tuotantohuippu on ohitettu ja
maaperän valtavista varastoista musta neste on auttamatta
vähenemässä. Miten muuttuu ihmisten kokemus, kun loputtomalta tuntunut energianlähde ehtyy? - Tähti Oksanen, teksti & kuvitus

romanttiseksi äityvän ystävyyden kehittymistä ja romahtamista. Romanttisen
komedian kaava rikotaan vasta lopussa,
jossa he eivät palaakaan yhteen. Assange esitetään itsekkäänä, teennäisenä ja
kusipäisenä sosiopaattina, joka omista
egoistisista syistään asettaa satoja, tuhansia, ellei satoja tuhansia ihmisiä hengenvaaraan. Suureksi kysymykseksi nousee:
värjääkö hän hiuksensa vai ovatko ne
oikeasti valkoiset?
Mediastanissa pyritään kertomaan
Wikileaksista itsestään ja muistutetaan,
että jopa Pentagon on myöntänyt väitteet
ihmishenkien vaarantamisesta vääriksi.
Mediastanissakin Assange välittyy
hiukan nilkin oloisena, mutta toisin kuin
Viides valta, se ei ota missiokseen yhden
miehen hiusten ja luonteenlaadun pohtimista. Kuten nimestä voi päätellä, Mediastan kuvaa vanhaa mediaa eliittiin sidottuna propagandakoneena. Siinä liikutaan
pääasiassa Kaukasiassa, mutta annetaan

selvästi ymmärtää, että Guardian ja New
York Times eivät ole juuri sen parempia.
Mediastanin maalaamassa kuvassa vallan
vahtikoiraksi kutsutut vahtivat vallan pihapiiriä ja pitävät uhkaavat asiat sopivan
matkan päässä.
Hyppösen mukaan kyberfeodalismista voidaan nousta samalla tavoin kuin
vanhan vasemmiston mukaan kapitalismin ikeestä: ottamalla tuotantovälineet
haltuun. Hyppösen ratkaisu on avoin
lähdekoodi. Tietenkin Hyppönen hiukan
yksinkertaistaa.
Filosofi Peter Singer toteaa vastikään
suomennetun teoksensa Marx päätteeksi,
että Karl Marxin väite siitä, että vallitseva järjestelmä on tuhlaava, irrationaalinen ja hallitsee meitä, vaikka meidän
pitäisi hallita sitä, on edelleen pätevä.
”Tiedämme kuitenkin nykyisin, että
vapaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan
rakentaminen on vaikeampaa kuin Marx
kuvitteli”, hän päättää teoksensa.

S

uomessa öljyn hupenemiseen on
herätty vasta kansalaisyhteiskunnan tasolla. Joensuussa ja Kolilla
järjestettiin lokakuussa neljäs Kohtuus
vaarassa -seminaari aiheenaan ”Mitä
öljyn jälkeen?”. Keväällä julkaistiin
kaksi teemaa käsittelevää kirjaa, Rauli
Partasen, Harri Paloheimon ja Heikki
Wariksen Suomi öljyn jälkeen sekä Antti
Salmisen ja Tere Vadénin Energia ja
kokemus. Filosofit Vadén ja Salminen ottavat teemaan mielenkiintoisen näkökulman käsitellessään ihmisen kokemusta
öljyn aikakaudella ja sen päättyessä. He
väittävät, että moderni kokemus on öljyn
kokemusta.
”Öljyn ansiosta ihmisillä on ollut käytössä massiivinen määrä fossiilisten polttoaineiden tekemää työtä. Tyypillisesti
ajatellaan, että korkea elintaso johtuu
ihmisten erityisestä etevyydestä. Tässä ei
huomata, että jos öljyä ei olisi, niin meillä
ei olisi myöskään tätä elintasoa,” Vadén

kertoo kirjan julkistamistilaisuudessa 25.
huhtikuuta.
Öljy on karannut kokemuksen sokeaan

pisteeseen, mikä johtuu paitsi turtumisesta fossiilisten polttoaineiden saannin
jatkuvaan kasvamiseen myös uskosta
siihen, että teknologinen kehitys mahdollistaa vaihtoehtoisten energianlähteiden
kehittämisen. Nyt öljynvarastot hupenevat vuosi vuodelta eikä muinaisesta
elämästä ja auringonvalosta kiduttavan
hitaasti syntyneelle valtavan energiamäärän raaka-aineelle ole löydetty korvaajaa.
Salminen ja Vadén haluavat kiinnittää
huomion öljyn kokemuksen ainutlaatuisuuteen. Heidän mukaansa öljy luo
illuusion vallitsevan järjestelmän yleispätevyydestä ja pysyvyydestä. Samalla öljy
häivyttää itsensä.
”Se on sitä öljyn työtä, eräänlainen
päihtymystila. Öljy ei merkitse. Olemme
unohtaneet sen ja unohtaneet unoh-

”

Tasapaino on aina
rikki, yhteisöt ovat
aina ristiriitaisia, ihminen on aina rajallinen.
taneemme. Oikeastaan öljy siis kokee
itseään, koska ihmiskokemus, joka öljyä
kokee, ei ilman öljyä olisi sellainen kuin
on”, Vadén sanoo ja jatkaa: ”Öljy ei palvele ihmistä. Se tekee ihan omia juttujaan ja
palvelee omia tarkoituksiaan.”
Kirjassa ajatus esitetään seuraavasti: ”Voiman käyttäjä alkaa muistuttaa
käyttämäänsä voimaa: öljyn käyttämisen
sijasta öljy alkaa käyttää käyttäjäänsä. Se
ei ole ensisijaisesti energian lähde vaan
elävien kohtalo ja lopputulos, muodonmuutoksen viime vaihe, johon pääsemiseksi tarvitaan valtavasti kuollutta
kudosta, edistyksettömiä aikakausia ja
syvää unohdusta.”
Nyt kun öljyä ei enää riitä kasvattamaan

tuotantokonetta, alkaa uusi kokemuksellinen totuttautuminen tuotannon ja
kulutuksen vähentymiseen. Vastedes
öljyn tekemää työtä on saatavilla niille,
joilla on siihen varaa. Vadén ja Salminen
ehdottavat vaihtoehdoksi suvereeniutta.
”Suvereenit oppivat elämään taidok-

kaasti tietyssä paikassa, maan ehdoilla.
He elävät luonnon perustoja kuunnellen
ja niiden kanssa kamppaillen,” Salminen
sanoo. Öljyn kokemuksesta irtautuvan
ihmisen tulee kirjoittajien mukaan
keskittyä kokemukselliseen tuhlailuun
resurssitehokkuuden sijaan. He lainaavat
omavaraisesta elintavastaan tunnettua
Lasse Nordlundia, joka toteaa, että se
mitä nykyään kutsutaan tehokkuudeksi
kuvaa tosiasiassa vain ajankäyttöä. Sen
sijaan Salmisen ja Vadénin tarkoittama
tuhlailu tarkoittaa merkityksellisten
kokemusten, ilmiöiden, paikkojen ja
olentojen kokemista.
Uhkana öljyn luoman illuusion
menettämisessä on Salmisen ja Vadénin
mielestä se, että ihmiset turvautuvat puhtauden käsityksistä ja ulkoisten uhkien
mielikuvista voimansa saaviin fasistisiin
aatteisiin. Heidän mukaansa kokemuksen muutoksesta selviytyminen vaatii
maailman epäpuhtauksien ja sekoittuneisuuden hyväksymistä ja luonnon vallitsevuuksista oppimista paikallisuuden,
yliyhteisöllisyyden ja ylisukupolvisuuden
kautta.
”Tasapaino on aina rikki, yhteisöt
ovat aina ristiriitaisia, ihminen on aina
rajallinen. Salaisuus on siinä, että näiden
seikkojen kanssa voidaan elää ilman
jatkuvan lisätyön tuottamaa näkymää
irtautumisesta.”
Uljas 9 | 13. 11. 2013
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Näkökulma

Suomi-filmi

Leijonasydän- ja
lupa rakastaa

Tiedottaa:

Kaikki kampukset:
ISYY hakee opiskelijoita Itä-Suomen yliopiston hallinnon sekä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön opiskelijaedustajiksi. Hakuaika päättyy
19.11.2013 kello 12.00. Lisätietoja: www.isyy.fi tai soko@isyy.fi
18.–22.11. Hymy- ja valitusviikot. Lisätietoja: www.isyy.fi
6.12. Ylioppilaskunnan soihtukulkue
7.12. Edustajiston kokous Kuopiossa

Joensuu:

Kiristävät farkut
Lokakuun alussa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta osallistui toistamiseen SYL:n koordinoimaan kehitysyhteistyöviikkoon. Vuoden teemana oli Työllisyys ja kehitys ja viikon tarkoituksena lisätä tietoisuutta globaaleista, kehitysyhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Savonlinnassa tutustuttiin dokumentin saattelemana farkkujen matkasta Kiinan tehtaista ja
arkikulutukseemme. - Raisa Savolainen, teksti & Niko Satuvaara, kuvitus

U

seimmat farkuistasi on
valmistettu Kiinassa.
Kehitysyhteistyöviikolla lokakuussa
Savonlinnassa opiskelijat uppoutuivat
vaateteollisuuden maailmaan katsomalla
dokumentin China Blue (2005), jonka
jälkeen keskusteltiin aiheesta Suomen
Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK:in) edustajan johdolla. Kiinalaisen tehdastyöntekijän elämää seuraava
dokumentti valottaa hikipajojen kurjuutta. Työturvallisuus loistaa poissaolollaan
eikä kukaan ole ajamassa työntekijöiden
oikeuksia. Länsimaiset brändit sekä valtioiden ja kuntien yritykset tilaavat uusia
malleja jatkuvalla syötöllä ottamatta
vastuuta työntekijöiden hyvinvoinnista.
Miten paljon halvat farkut todellisuudessa maksavat? Kuka kantaa vastuun?
Voiko tavallinen kuluttaja vaikuttaa yhtään mihinkään? Vai onko kuluttajan vain
alistuttava suuryritysten mielivallan alle?
Dokumentissa seurataan 17-vuotiaan
Jasminen arkea ja työntekoa farkkutehtaassa Shaxissa, Zhongshanissa, Kiinassa.
Tyttö muuttaa maalta töihin tehtaaseen,
jotta voisi auttaa perhettään. Tuntipalkka
on puoli yania, työpäivät venyvät 17-tuntisiksi, työnjohtaja herättelee työntekijöitä, kun he ovat nukahtamaisillaan.
Tyttö kertoo pysyvänsä hereillä mielikuvituksensa avulla, keksien tarinoita,
jottei nukahtaisi. Tehdas varmistaa tytön
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pysymisen tehtaassa jättämällä kokonaan
maksamatta ensimmäisen kuukauden
palkan.
Ennen 70-lukua suurin osa suomalaisten vaatteista valmistettiin Suomessa.
Nykyään Suomessa on enää yksi farkkutehdas, Keiteleellä. Maailmankaupan
vapautumisen myötä teollisuus siirtyi
halvan työvoiman perässä Aasiaan.
Kukaan ei aja työntekijöiden oikeuksia.
Kuluttajat noudattavat kuuliaisesti muotivirtauksia hankkien uusia, trendikkäitä
vaatteita edellisten tilalle. Tilaajat pyrkivät toteuttamaan kuluttajien toiveet:
halvalla, nopeasti, paljon. Tehtailijat
pelkäävät menettävänsä tilaajansa, joten
he peittelevät hikipajojensa todellisia
olosuhteita. Koska kilpailu on kovaa ja
tilaajien vaatimukset ajavat epäinhimilliseen työtahtiin, eivät tehtailijatkaan
välitä työntekijöistä. Työpaikan menettämisen pelossa työntekijät eivät vaadi
parempaa.
Mitä tavallinen tallaaja voi tehdä taatak-

seen vaatteensa eettisyyden? Auttaako
boikotointi? Uunituoreessa kirjassaan
Tappajafarkut vaateteollisuutta tutkinut
Outi Moilala käy lävitse brändin brändiltä: pyrkiessään halpaan ja nopeasti
valmistettavaan tuotteeseen suomalaisistakin merkeistä lähes kaikki Seppälästä Marimekkoon ja Haltista Haloseen
valmistavat tuotteitaan arveluttavissa
olosuhteissa. Boikotointi ei ole tehokas-

Eettinen housunkuluttaja
Huolehdi omaisuudestasi ja laatu korvaa ehdottomasti määrän.
1. Vähennä kulutustasi.
2. Kuluta harkiten, osta sopivat farkut. Farkut leviävät
käytössä, joten valitse mukavinta kokoa yhtä kokoa
pienemmät farkut. Hyödynnä myyjien asiantunte-

kuten H&M:ää muuttamaan toimintaansa eettisempään suuntaan. Clean Clothes
–kampanja pyrkii parantamaan vaateteollisuudessa työskentelevien työntekijöiden oloja ja heidän nettisivuiltaan löytyy
valmista materiaalia, jota kuluttaja voi
lähettää yrityksille.
Jos Intialaisen työntekijän palkka nostettaisiin elämiseen riittävälle tasolle eli
nykyisestä 3302 rupiasta 7967 rupiaan eli
noin 94 euroon, olisi muutos paljon, 241
prosenttia. Kuitenkin kuluttajan maksama hinta nousisi vain 5 prosenttia. Paidan
hinta nousisi 29 eurosta 30,57 euroon eli
ironisesti ei juuri mitään.

musta.
3. Pesu kuluttaa, joten pese vain, kun on pakko. Sen
sijaan tuuleta tai pakasta.
4. Paikkaamalla haaroista revenneet farkkusi lisäät
lempifarkkujesi iän jopa kaksinkertaiseksi: http://www.
tylkkari.fi/turun-ylioppilaslehti/on-pillihousuni-haaroistaratkenneet
5. Vanhasta farkkukankaasta voi loihtia uusia tuotteita.
6. Vaadi brändeiltä eettisesti kestäviä valmistustapoja:
http://www.puhtaatvaatteet.fi/materiaali/terveisiavaatealan-yrityksille/
7. Boikotoi valmiiksi kulutettuja farkkuja.

ta, koska jos valmistajat eivät tiedä, miksi
joku boikotoi, he eivät osaa muuttaa
toimintaansa kuluttajaa miellyttäväksi.
Moilala esittää ratkaisuksi vaatimista.
Valmistajille myynti on tärkeintä, joten
kuluttajan mielipide merkkaa paljon.
Kuluttajan tulisi aktiivisesti vaatia lempibrändejään parantamaan tehdastyöntekijöiden elämää. Palkan tulee riittää
elämiseen ja työturvallisuuden tulee olla
taattu. Tällä tavalla vaatimalla on saatu
mm. naapurimaamme vaateyrityksiä,

Yhdessä asiassa boikotointi on kuitenkin paikallaan: hiekkapuhallutetuissa
farkuissa. Farkuista saadaan valmiiksi
kuluneiden näköisiä puhaltamalla hiekkaa putkesta kovalla paineella farkkuihin.
Kunnollisia hengityssuojaimia käytetään
harvoin. Työntekijöitä on sekä lapsia että
aikuisia. Monet lapsista eivät koskaan
täytä kolmeakymmentä, koska pölylle
altistuminen aiheuttaa viikkojen tai vuosien kuluessa tekijälleen kivipölykeuhkon
eli silikoosin. Parantavaa hoitoa ei ole.
Silikoosi tuo tullessaan muita hengityselinsairauksia, kuten tuberkuloosin tai
keuhkosyövän. Taudit ovat tappavia,
joten hiekkapuhallutettujen farkkujen
kohdalla voidaan puhua tappajafarkuista. Clean Clothes –kampanja ajaa tähän
liittyen boikotteja.
Arvon ISYY:läiset: ei suljeta silmiä
vaateteollisuuden varjopuolilta. Yhdessä
voimme vaikuttaa. On mukavaa pukeutua kauniisti, mutta pukeutumisemme on
rumaa niin kauan, kun se aiheuttaa toisille kärsimystä. Esteettisyys ja eettisyys
kulkevat käsi kädessä.

13.11. Kylterifutis klo 10–18 Joensuun Areenalla
13.11. Poikkitieteelliset haalaribileet Ilonassa
19.11. Optimi ry:n yritysmessut klo 9–15 Carelialla
19.11. Joensuun kampussitsit 2013 goes Tuhat ja yksi yötä klo 18–23
Kerubissa
20.11. Täky ry:n syyskokous klo 18 ravintola Aurassa Aurora-rakennuksessa
21.11. Kansainvälinen Illallinen klo 18–21 Metrian aulassa
26.11. Akavan Pj-sitsit Sirkkalan kampuksen ruokalassa ja auditoriossa
27.11. Liiga-Riento vs. Yliopisto Allstars lentopallo-ottelu klo 17–20 Joensuun urheilutalolla
27.11. Movember-party klo 19–02 Kerubissa
29.11. Viiksi-Gaala klo 20 Club Ilonassa
1.–6.12. Opiskelijamatka Leville
4.12. Optimi ry:n pikkujoulut Suvaksella

Kuopio:
Dome Karukosken uutta Leijonasydän-elokuva on tällä hetkellä
Suomen katsotuin elokuva. Rohkealla teemallaan se ottaa kantaa
rasismin lisäksi koulukiusaamiseen. – Anna-Maria Tenhu, teksti &
Pasi Huttunen, kuva

D

ome Karukoskelta
täytyy ensimmäiseksi kysyä, onko tämä
paras elokuva mitä olet
tehnyt?
”Tämä on paras
elokuvani. Minä en
ajattele, että tämä elokuva liittyy väriin tai
pilottitakkeihin vaan ylipäänsä toisen hyväksymiseen. Jos synkästä elokuvasta tekee
synkän, katsoja ei viihdy ja sanoma ei välity.
Elokuvan sanoma on se, että elämään pitää
suhtautua valolla, ilolla ja lämmöllä. Tällaisina vaikeina aikoina kun on työttömyyttä ja
lamaa, uskon vakaasti siihen, että jos jaksaa
ymmärtää, rakastaa, halata ja olla lälly,
niin asiat kääntyvät paremmaksi. Rakkaus
voittaa vihan.”
Olisiko elokuvan sanoma mennyt pilalle,
jos se olisi kuvattu Joensuussa?
”Oli harkittu juttu, että nimenomaan
ei kuvata Joensuussa. Ihmiset olisivat
saattaneet ajatella, että tämä rasismi on nyt
niin kuin joensuulainen juttu. Tuollaistahan
se skinitoiminta oikeasti on, pieniä kerhoja
melkein joka kaupungissa. Ei me haluta
antaa sellaista kuvaa, että Suomessa asiat
olisi ihan väärällään. Meillä on tosi paljon
rakkautta.
Elokuvan joukkotappelukohtauksessa
tappelevat suomalaiset vastaan suomalaiset,
liittykö tähän jokin sanoma?
”Ei nyt spoilata liikaa, mutta asiat kärjistyvät elokuvassa siten, että ennakkoluuloja
on eri tasoilla ja nimenomaan kohtaukset
missä tapellaan esimerkiksi koulun pihalla,
ovat elokuvassa siksi, että tämä elokuva ei
kerro maahanmuuttopolitiikasta. Elokuvan
nettitrailereiden kommenteissa lukee että”
no nyt taas halaillaan maahanmuuttajia”.

Minä tykkään halailusta. Kantava sanoma
on, ettei anneta sille vihan tunteelle valtaa.
Viha ei tuota muuta kuin vihaa ja väkivalta
tuottaa väkivaltaa. Koulukiusaajista kasvaa
työpaikkakiusaajia.”
Suomessa on sellainen asenne, että jos
sinua kiusataan, niin kestä se. On olemassa
järjestöjä väkivallan uhreille, joista uhri saa
apua, mutta henkisen väkivallan uhriksi joutuneille ei apua juurikaan ole tarjolla. Miksi
Suomessa täytyy kestää kaikki kuin mies?
”Mielestäni hyvä esimerkki on juuri tämä
suomalainen asenne, ja itse olen puhunut
avoimesti koulukiusaamisesta juuri sen
vuoksi. Jos se auttaa yhtäkin tyyppiä että
puhun julkisesti siitä, niin se on sen arvoista.
Nuoruuden aikainen koulukaverini tuli baarissa tervehtimään, ja pyytämään anteeksi
sitä, että hän ei puuttunut aikanaan kun
jouduin koulukiusatuksi. Juttelemme siinä
vähän aikaa ja kaveri pyytää edelleen anteeksi, mutta lisää sitten, että ”mutta kyllähän
sä siis nykyään pillität koko ajan, pitääks sun
pillittää siitä joka paikasta.” Sanan ”pillittää” käyttö on halventava termi, se tarkoittaa että kun puhuu avoimesti omista ikävistä
kokemuksistaan, on huono.”
Haluaako Dome Karukoski muuttaa
Suomea ja suomalaista miestä?
”Suomi on maailman paras maa, kaikkine
heikkouksineenkin. Mutta haluaisin parantaa sitä ympäristöä missä elän ja muuttaa
sitä positiivisen viestin kautta. Kun olemme
positiivisia, uskallamme ilmaista itseämme
enemmän ja monet kiusaamisongelmat
vähenee. Iso osa kiusaamisongelmista
saataisiin korjattua jos yhteiskunta olisi
avoimempi muodoltaan. Että uskallettaisiin
puhua, ja annettaisiin toisille mahdollisuus
halata toisiamme.”

14.11. ESN KISA: Dream girls & Toy Boys party 10 pm onwards at Onnela
15.11. Kuopion Opiskelevat Reserviläiset – KORes ry:n syyskokous klo 18
Neulaniemen majoilla
15.11. I Love Kuopio Festival klo 19 Trust Kapital Areenalla
17.–18.11. Sosiopaattiristeily
19.11. ESN KISA & Fortis party at November 19th: Naughty Pre X-mas at
Passion
24.11. ESN KISA: Movie & Karaoke night at Lukema
29.11. Club Coma: PENSSELI Coma feat. This Charming Man klo 22
Puikkarissa
12.12. ESN KISA: Farewell party

Savonlinna:
27.11. Adventtihartaus 2. krs. sohvilla klo 13.50–14.15
3.12. Linnanjuhlat Olavinlinnassa
Ylioppilaskunnan toimistot:

ISYY, Joensuun toimisto
Yliopistokatu 7, Haltia 2.krs
80100 JOENSUU
toimisto.joensuu(at)isyy.fi
ISYY, Kuopion toimisto
Yliopistonranta 3
70211 KUOPIO
toimisto.kuopio(at)isyy.fi
ISYY, Savonlinnan toimisto
Kuninkaankartanonkatu 7
57100 SAVONLINNA
toimisto.savonlinna(at)isyy.fi
Aukioloajat Joensuu ja Kuopio:

ma, ti
ke
to
pe

10–15
suljettu
10–15
10–13

Aukioloajat Savonlinna:

ma – to
pe

10–14
10−13

Huom! Savonlinnan kampustoimisto on suljettuna 27.–29.11. Kaikki ISYY:n

kampustoimistot ovat suljettuina joulukuussa perjantaisin, eli 6.12., 13.12.,
20.12. ja 27.12. Toimistot ovat joulutauolla 18.12.2013–6.1.2014.
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Kellarin
kätköistä

LET’S BESSERWISSER!
Itäiset Turhan Tietäjät ry

1

Gymkata (1985)

O

letko koskaan väheksynyt telinevoimistelua? Pitänyt sitä kenties neitimäisenä
lajina? Katso Gymkata ja ennakkoluulosi tuota kuninkaallista lajia kohtaan pehmenevät
roimasti, nuori Padawan.
Gymkatan pääosassa nähdään amerikkalainen voimistelun olympiakultamitalisti Kurt
Thomas, joka venyy sopivan astronomisiin mittoihin. Thomas näyttelee Jonathan Cabotia, akrobaattitaituria, jonka Special Intelligence Agency (SIA) värvää pelaamaan ”The Gamea”. Pihan
ninjaleikkejä astetta hooceempi The Game on
Parmistanin valtion järjestämä akrobaattikilpailu, jossa voittaja saa henkensä säilymisen lisäksi
esittää toiveen. SIA haluaa Cabotin voittavan kilpailun, jotta Cabot voi esittää toiveen amerikkalaisen satelliittijärjestelmän rakennuttamisesta,
joka mahdollistaa satelliittien ja ydinasehyökkäysten valvomisen. Cabot osallistuu kilpailuun
omintakeisella gymkata-tyylillä, joka yhdistelee
voimistelun notkeutta ja karaten tappavaa tyyliä.
Juoni ei tarjoa mitään next level-kamaa, mutta
tukee Thomasin akrobaattisia taidonnäytteitä
ja pitää katsojan verkkokalvot kuvaputkiruudun
syövereissä lopputeksteihin asti. Robert Clousen
ohjaama kulttistatuksen saavuttanut Gymkata
saattaa olla yksi maailman parhaista länsimaalaisista martial arts-elokuvista. Ryppyotsaisuudesta ja liiallisesta yrittämisestä kumpuava
tahaton koomisuus on yksi Gymkatan kantavista

”Ryppyotsaisuudesta ja liiallisesta yrittämisestä kumpuava tahaton koomisuus on yksi Gymkatan kantavista voimista
voimista.
Elokuvan paras random-kohtaus on lopussa, jossa Cabot vetelee pataan pälvikaljuista
puolustuskyvytöntä vanhusta vailla suurempia
omantunnon tuskia. Puolentoista tunnin pätkä
tarjoaa koko 8,5 miljoonan budjetin edestä balettimaisia liikkeitä, jotka saisivat Uotisen Jormankin onanoimaan. Heivaa popparit sivuun, hanki
pätkä käsiisi ja popsi sitä kuuluisaa porkkanaa
- gymnastics ain’t nothing to fuck with!
Mikko Puhakka

Elämä
haltuun.
nyyti.fi
Tietoa verkossa.

Elämäntaitokurssi

Hengailuillat

Nettiryhmät

Elämän ja opiskelun
hallintaan.

Mukavaa
yhdessäoloa.

Osallistu tai
seuraa muiden
keskustelua.

Nyyti - opiskelijoiden tukikeskus
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Missä oopperassa reininmartat houkuttelevat Siegfriedin luopumaan sormuksesta? Tämä vetää der herne
an die nenä ja lonii sen. Hagen johdattelee kehityskeskustelussa aiheen Siegfriedin urotekoihin. Siegfried
innostuu jelehistelemään miten hän, sehr gut-jätkä,
tappoi sormusta vartioineen Fafner-hirviön. Siinä vaiheessa
kertomusta, jossa hän tapaa Brünnhilden, hänelle juotettu
lemmenjuoma aiheuttaa muistinmenetyksen. Hagen tarjoaa
Siegfriedille pari lageria ja jekkua, jotka kumoavat sen vaikutuksen ja kolaa Siegfriedin. Hän on mieltä tuota, että Siegfried
kuolkoon, koska hän on pettänyt Guntherin pokaamalla tämän
martan Brünnhilden. Kun Gunther alkaa syyttää Hagenia, kolaa
tämä myös Guntherin. Brünnhilde kuulee reininmartoilta
Siegfriedistä ja alkaa mellastamaan ko Magda Göbbels-martta
toukokuussa 1945, tarkoituksenaan kolata kaikki Hanselit ja
Gretelit. Siegfried poltetaan, Brünnhilde heittää sormuksen
liekkeihin ja hyppää tuleen. Hagen seuraa. Reininmartat saavat
sormuksen takaisin – Valhalla palaa ja jumalat delaavat.
1) Götterdämmerung. X) Siegfried. 2) Valkyria.

2

Minkä valtion eteläinen rajanaapuri on erään
eteläisen maanosan asukasluvultaan että pintaalaltaan suurin valtio? Pohjoisessa rajana on Atlantin
valtameri. Erään eurooppalaisen valtion siirtomaa
idässä. Ja lännessä valtio, joka muistuttaa nimeltään
tuota siirtomaata. Valtio itsenäistyi 1975, ja se on sekä
pinta-alaltaan että asukasluvultaan pienin manneralueensa
itsenäisistä valtioista. Asukkaista yli puolet on aasialaista
alkuperää, intialaisia ja jaavalaisia. Useiden pelaajien, joiden
kotimaa on ollut kolmesti jalkapallon MM-finaalissa voittamatta kertaakaan mestaruutta, sukujuuret ovat tässä maassa.
1) Kolumbian. X) Surinamen. 2) Guyanan.

KATSO
KOKO OHJELMA
FACEBOOKISTA!

3

Minkä saariryhmän suurimmat saaret ovat Länsimaa
ja Koillismaa? Muitakin saaria löytyy: Hopen ja erään
Alistairin romaanista tuttu kolkko paikka. Saarilla
sijaitsee maailman pohjoisin yliopistokeskus, jossa
voi opiskella alueen biologiaa, geologiaa, geofysiikkaa. Saarten korkein kohta 1 717 metrin korkeudessa on nimetty
Isaac Newtonin mukaan. Erään kuningaskunnan ylivalta niihin
tunnustettiin 1920-luvulla sopimuksen nojalla. Vuonna 2008
siellä aloitti toimintansa koko maailmaa palveleva holvi, jonka
toiminnasta vastaa YK:n ja useiden järjestöjen yhteinen säätiö.
1) Grönlannin. X) Karhusaaren. 2) Huippuvuorten.

4

Kuka on erään Warrenin ohessa ainoa henkilö, joka
on nimetty kahdesti sekä parhaan näyttelijän että
ohjaajan Oscar-ehdokkaaksi? Hän on yksi kuudesta
– Warrenin, Robertin, Richardin, Kevinin ja Melin
ohessa – joka on aloittanut uransa näyttelijänä ja
saanut Oscarin parhaasta ohjauksesta. Vuonna 2005
hänestä tuli erään Franciksen ja erään Milokšen kanssa yksi kolmesta elossa olevasta ohjaajasta, joka on saanut kaksi parhaan
elokuvan Oscar-palkintoa.
1) Clint Eastwood. X) Woody Allen. 2) Roman Polanski.

5

Mikä sana on lähtöisin afrikkalaisesta tervehdyksestä? Mahdollisesti Robert Baden-Powellin keksimä,
vaikka se esiintyi amerikanenglannin slangissa jo 1872
merkityksessä hälisevä, meluisa kokous. Tällaisia on
järjestetty vuodesta 1920 lähtien.
1) Jambo. X) Tattoo. 2) Jamboree.

Nimi 1

2
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TAIDEKESKUS
AHJO

Sivun 29 Besserwisserin oikeat vastaukset: 1 x 2 1 2

