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Alku ”Me ansaitsemme tulla naurunlaiseksi.Vappu!

Ympärivuotista vappua

Pääkirjoitus | Uljas linja

Akateeminen rehtori Jukka 
Mönkkönen hakenee Perttu Var-
tiaiselta vapautuvaa Itä-Suomen 
yliopiston rehtorin pallia.

Isyyläisiä on eurovaaleissa sekä mep-
pityrkkynä että kulissien takana. Ainut 
isyyläinen eurovaaliehdokas haluaa 
sosialistisen liittovaltion

Kesätyöt ovat tiukassa, eikä sossun luukul-
lekaan ole mukava mennä. Savonlinnalaiset 
opiskelijat ratkaisivat ongelman ryhtymällä 
kahvilayrittäjiksi.

Kaupunkikulttuurin rakentamiseen riittää 
intohimo ja oma-aloitteisuus. Kulttuurintekijät 
toivovat että isot yritykset ja kaupunki pistäisivät 
vähemmän kapuloita rattaisiin

Pientä sisäpiiriä lukuun ottamatta kukaan 
ei tiedä, mitä USA:n ja EU:n välisen vapaa-
kauppasopimuksen neuvotteluissa tapahtuu. 
Vuotaneet tiedonmuruset huolestuttavat.

Otimme varaslähdön vappusekoiluihin. Voit muun muassa 
työntää sormesi rehtoreihin. 
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Sisällys | Kohti kesää

Humoro nigra | Uljas selvitti kehysriihen tulokset. Lopullisesti. 
Hyvää Vappua!

OSUUSKAUPPAROCK
Sirkkala-puisto – Kimmel 14.6.2014

Riverside: Jenna Bågeberg  

Night: So 90’s – Allstar DJs
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J. Karjalainen   Popeda   Jukka Poika

Virve Rosti & Toyboys    

Joku Paikallinen Bändi

ENNAKKOLIPUT 6.6.2014 ASTI  S-ETUKORTILLA 29€ / HLÖ (Norm. 49 €)
LIPUT MYYNNISSÄ: Prisma Joensuu, Sokos Joensuu, PKO:n S-marketit, Original Sokos Hotels Vaakuna ja Kimmel vastaanotot, Pub Virta ja Bar Play.

www.osuuskaupparock.fi

OSUUSKAUPPAROCK-
MAJOITUSpAkeTTI

alk. 61,50 €  
/ hlö / 2hh / vrk

Sis. rocklipun, majoituksen,  
aamiaisen, sisäänpääsyn 

Kimmelin iltaravintoloihin   
 ja iltasaunan.

 VIp- 
pAkeTIT

SIRKKALA 88 €  /hlö 
Sis. pääsylipun, menun, 2 lasillista  
viiniä (12 cl / lasi 13,5 % tai alko- 

holiton vaihtoehto), sisäänpääsyn  
Kimmelin iltaravintoloihin

ROCK-KATU 78 €  /hlö 
Sis. pääsylipun, menun,  
sisäänpääsyn Kimmelin  

ravintoloihin

Lisätietoja: Joensuun Sokos Hotellien myyntipalvelu, p. 020 123 4660 tai sales.joensuu@sokoshotels.fi (Puheluhinnat: lankap. 0,0835 €/puhelu + 0,0702 €/minuutti, matkap. 0,0835 €/puhelu + 0,1717 €/minuutti)

OSUUSKAUPPAROCK
OSUUS- 

KAUPPAROCK-

eTkOT pe 13.6.

KIMMELISSÄ:

Tuure Kilpeläinen  

& Kaihon 

Karavaani

NIКOLAI I
POIкA, ISÄ JA кEISARI

15.5.–14.9. 2014
Joensuun kaupungin 1848 

perustaneen Venäjän keisarin  
ja Suomen suuriruhtinaan 
elämästä kertova näyttely.

Pääsymaksut: 3  –7 euroa
Avoinna: ti, to–su 10 –16, ke 10 –20

www.joensuuntaidemuseo.fi
F. Kruger: Keisari Nikolai I, 1852

© State Museum-Preserve ”Pavlovsk”, Saint-Petersburg
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Kirkkokatu 23, p. 013 337 5388
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Talven opiskelun päättyessä ja 
kesän lupauksen kynnyksellä 
on aihetta riemuun ja juhlaan. 
Todella! Ylioppilaat ottivat 
vappuperinteet omikseen 

Ruotsista 1800-luvun loppupuolella vuo-
denajalle ominaisissa tunnelmissa. Vapun 
poliittinen luonne korostui maassamme 
sotien jälkeen. 

Politiikan ollessa aikamme toipilas ko-
rostuu vapussa sen karnevalistinen luonne.  
Karnevaalia tutkineen Mihail Bahtinin 
mukaan yksi sen tärkeimmistä piirteistä 
on ilmiöiden ja valtasuhteiden nurinkään-
tö. Tavallisesti yhteiskunnassa arvostetut 
asiat työnnetään arvohierarkian pohjalle ja 
arkielämässä syrjässä olleet, halveksitut tai 
kokonaan kielletyt ilmiöt nostetaan etualal-
le. Näin karnevaali todentaa myös aikaa ja 
tapoja negaation kautta.  

Mistä siis kertoo se, että juuri vappuna 
poliittiset ilmaukset kaivetaan käyttöön? 
Vappupuheissa on kautta linjan suurpiir-
teisiä ja idealistisia aatoksia. Onko niiden 
ilmestyminen puheisiin tulkittava karne-
valismina? Mikä osa niistä on vuosittaista 
rituaalia? Mikä osa kaipuuta paremmasta, 
joka saa kerran vuodessa lupauksen oikeu-
tuksesta?  

Karnevalismia ja naurua kuvatessaan 
Bahtin pohti Gogolin satiiria.

”Näin me siis näemme kahden maailman 
välisen yhteentörmäyksen ja vuorovaiku-
tuksen: toinen maailma on täysin julkinen, 
virallinen, virka-arvojen ja virkapukujen ko-
ristama ja ”pääkaupunkielämän” haaveissa 
selkeästi ilmaistu, toinen on taas se maailma, 
jossa kaikki on naurettavaa eikä vakavaa, jos-
sa vakavaa on vain nauru”, Bahtin kirjoittaa.

Tässä lehdessä on viihdettä ja politiikkaa. 
Vappuliite ja kampusten vapunajan ohjelma 
löytyy, lähenevät europarlamenttivaalit saa-
vat osansa, vapaakauppasopimuksen salail-
tuja neuvotteluja ehdotellaan vaaliteemaksi. 
Yliopiston yt-neuvotteluissa on synkkä 
strateginen vire. Opiskelijoille kehysriihen 
tulokset ovat puolestaan osoittautumassa 
iskuksi vasten kasvoja.  Yliopistodemokra-
tian kafkamaisessa variaatiossa hallituksen 
päätöksistä ei voi valittaa. 

Seuraavaa vappua odotellessa on hyvä 
muistaa kahta viisasta miestä. Moderni mes-
sias John Connor toteaa klassikkoleff assa 
Terminator 2: ”There’s no fate but what we 
make for ourselves” ja kriittisen pedagogian 
isä Paulo Freire: ”Tulevaisuus ei ole jotakin, 
minkä ihmiset vastaanottavat vaan jotakin, 
minkä he luovat.”. Poikkeuksellisen hyvää 
vappua kaikille!

Ps. Vapun nimi juontaa juurensa 700-lu-
vulla eläneestä merimiesten pyhimyksestä 
Valburgista. Hänen luunsa siirrettiin 1. tou-
kokuuta vuonna 870 baijerilaisen Eichstättin 
Pyhän ristin kirkkoon.
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Kehysriihen tulokset vaikuttivat alkuun 
opiskelijoiden kannalta siedettäviltä, 
mutta sitten tuli todellinen isku vyön alle. 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä 
leikattiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämä 4,1 miljoonan vuokrakustan-
nuksiin tarkoitettu toiminta-avustus. 
ISYY:n kohdalla se saattaa epävirallisten 
arvioiden mukaan tarkoittaa, että jostain 
on revittävä jopa yli satatuhatta euroa 
vuodessa lisää. Käytännössä vaihtoehtoi-
na ovat silloin rajut leikkaukset tai jopa 
yli kymmenen euron suuruinen jäsen-
maksun korotus.

ISYY:n edustajisto sorvasi kokoukses-
saan 9. huhtikuuta salassa pidettävänä 

asiakohtana kasaan ylioppilaskunnan 
lausunnon SYL:lle toimitettavaksi. SYL 
kokoaa ylioppilaskuntien lausunnoista 
ylioppilasliikkeen linjan, jonka se toimit-
taa YTHS:n valtuuskunnalle.

”Sitten kun päätökset julkaistaan, niin 
minulla on niistä sanottavaa, ja paljon”, 
toteaa eräs edaattori Uljaalle. 

Kulissien takana opiskelijoiden 
edunvalvojat lobbaavat kuumeisesti, 
jotta leikkaukset satuttaisivat opiskelijaa 
mahdollisimman vähän, mutta yliop-
pilaskunnan hallituksen puheenjoh-
taja Paula Martikainen on vielä tässä 
vaiheessa asiasta vähäsanainen. Myös 
edunvalvontasihteerit ovat asiasta vielä 

hyvin hiljaa. SYL on määrännyt mediahil-
jaisuuden kunnes yhtenäinen lausunto 
saadaan kasaan.

”Pitää odottaa, että YTHS:n valtuus-
kunnassa syntyy tästä asiasta päätös. 
Täytyy pyrkiä siihen, että lopputulos on 
opiskelijan kannalta hyvä. Toivottavasti 
terveydenhoidon ja palvelun korkea taso 
saadaan pidettyä ennallaan”, Martikai-
nen muotoilee.

Avustus leikkaantuu joko kokonaan 
vuonna 2015 tai kahdessa jaksossa vuosi-
na 2015 ja 2016. Tilannetta hankaloittaa 
se, että Kela rahoittaa YHTS:ää prosent-
tiosuudella rahoituksesta, joten muun 
rahoituksen pienentyessä vähentyy myös 
Kelan osuus.

”Pelkästään 4,1 miljoonan euron 
leikkaus tekisi noin kymmenen prosentin 
loven YTHS:n budjettiin. Koska Kelan 
rahoitusosuus säätiön koko budjetista 
ei kuitenkaan saa lain mukaan ylittää 
63 prosenttia, on leikkauksen vaatima 

sopeuttamistarve huomattavasti 4,1 
miljoonaa euroa suurempi”, YTHS:n 
toimitusjohtaja Jukka Männistö lataa sää-
tiön tiedotteessa.

”Budjettiriihen rahoituslinjaus edel-
lyttää toteutuessaan toiminnan merkit-
tävää sopeuttamista. Vaikka YTHS pyrkii 
tehostamaan edelleen toimintaansa 
uusien toimintakäytäntöjen ja -tapojen 
käyttöönoton myötä, leikkaus on niin 
suuri, etteivät nämäkään toimenpiteet 
välttämättä riitä.”

Gallup

Aiotko äänestää eurovaaleissa?

Joensuu

Savonlinna

Tekijät:  Patrick Raivio, Raisa Savolainen, Pasi Huttunen

Janne Grönstrand
Kasvatustiede , 3. vsk

- Äänestäisin, jos sillä olisi vaikutusta 
mihinkään. Suomen mielipiteillä ei ole 
vaikutusta EU:ssa

Lauri Hanhela
Kasvatustiede, 3. vsk
 
- Aion. Se on kansalaisvelvollisuuteni ja 
elämäni tärkein asia. Tärkeintä on saada 
läpi kahvinkeitindirektiivi, jotta tulevai-
suuden kahvinkeittimet sulkeutuvat 
automaattisesti viiden minuutin kuluttua 
keittimen päälle kytkemisestä.

Kuopio
Jacob Mensah-Attipoe
Environmental health - PHD student 

- I`m not allowed to vote because of my 

status. I`m non-European, coming from 

Ghana. Anyway I wish parliament will work 

for creating good jobs for people. I also wish 

parliament will contribute the message 

of equality and justice. At these times EU 

should also work towards peace although 

peace is something no one can ensure.

Virpi Lindi
Biolääketiede, tutkija 

- Aion äänestää. Koen sen sekä velvollisuu-

deksi että oikeudeksi. Vaikeana talousai-

kana tulisi taata tasa-arvon toteutuminen. 

Tämä tarkoittaa muun muassa toisista 

huolehtimista, terveyden- ja vanhuuden-

huollon sekä opetuksen turvaamista.

Kampustunteita

1Uutinen
 #

UEF urut | Iloista ja synkkää

”Mukavaa, että tuli tällainen iloinenkin yllätys välillä

Opiskelija-asuntojen omavastuukoron alentami-
sella 3,4 prosentista yhteen prosenttiin vuoden 
2015 loppuun saakka ja mahdollisella opiskelija-
asuntosäätiöiden vuokratukien lopetuksella ei 
ole dramaattisia vaikutuksia itäsuomalaiseen 
opiskelija-asumiseen. Vuokrat eivät nouse enem-
pää kuin ne muutenkin olisivat nousseet.

Omavastuukorko laskettiin muun samalle ta-
solle muun valtion tukeman vuokra-asuntoraken-
tamisen kanssa, ja Joensuun Ellin ja Kuopaksen 
toimitusjohtajat korostavat, että päätös oli kovasti 
odotettu ja tärkeä. Pelkkää mannaa ei kehysrii-
hestä opiskelija-asumisen päälle satanut, sillä 
jälkikäteen todettiin, että myös valtion vuokratuet 
poistettaisiin. Joensuun Ellille ja Kuopakselle sillä 
ei kuitenkaan toimitusjohtajien mukaan ole mi-
tään vaikutusta, sillä vuokratuet koskevat valtion 
tonteille rakennettuja kiinteistöjä, eikä Ellillä tai 
Kuopaksella sellaisia ole. Vuokratukien poistami-
sesta kärsii erityisesti Helsingin opiskelija-asunto-
säätiö HOAS

Joensuun Ellin lainoissa keskikorko on toimi-
tusjohtaja Jarmo Ojalaisen mukaan 2,85, joten se 
pääsee hyötymään omavastuukoron alentamises-
ta. Hän laskee vaikutuksen olevan noin 200 000 
euroa.

”Tuntuu reilulta, että opiskelija-asuminen on 
nyt samalla viivalla muun vuokra-asumisen kans-
sa. Mukavaa, että tuli tällainen iloinenkin yllätys 
välillä”, toteaa Ojalainen kehysriihen tuloksista.

Ensi syksyksi Joensuun Ellille valmistuu 79 
uutta opiskelija-asuntoa ja muutaman vuoden 
kuluessa niitä tulee vielä kolmisenkymmentä lisää. 
Samalla ammattikorkeakoulun aloituspaikkojen 
vähennys vähentää kysyntää noin sadalla asun-
nonhakijalla. Ojalainen kuvailee jo viime syksyn 
olleen helppo verrattuna toissavuotiseen opiske-

lija-asuntopulaan. Ensi syksy on hänen mukaansa 
vielä viime syksyäkin helpompi.

”Tuntuu, että meillä on nyt asuntoja aika sopi-
vasti. Syksyllä tulee tietenkin hiukan kitkaa ja pari 
kuukautta voi mennä, ennen kuin se helpottaa. 
Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on jo asuntoja 
tyhjänä”, hän selittää.

Kuopaksen suunnitelmissa on yksi isompi 
hanke, jonka toteutuessa kehysriihen päätösten 
vaikutus tuntuisi.

”En osaa vielä sanoa, minkä verran sen vaikutus 
olisi ja sehän riippuu tietenkin korkotasosta, mut-
ta se on merkittävä”, Kuopaksen toimitusjohtaja 
Tuula Vartiainen sanoo.

Ellin vuokrat eivät Ojalaisen mukaan tänä 
vuonna nouse, mutta ensi vuonna on korotus 
luvassa. Kuopaksella asiasta saadaan tietoa ja 
tehdään päätöksiä syksyllä, mutta jonkinlainen 
korotus on vuokriin luvassa.

”Keskivuokra vuoden alussa on 9,74 euroa 
neliömetriltä kuukaudessa. Tänä vuonna ei tule 
vuokrankorotusta, mutta loppuvuodesta keski-
vuokra nousee, kun Kimpikujan kohde valmistuu. 
Siellä on keskimääräistä korkeampi vuokra. Seu-
raava vuokrankorotus tehdään heinäkuun alussa 
2015. Sen suuruudesta päätetään marras- joulu-
kuussa”, Ojalainen sanoo

Vartiainen kertoo Kuopaksen keskivuokran 
neliöltä olevan hiukan yli yksitoista euroa.

”Vuokrankorotuksiin on joka vuosi sama paine, 
kun kunnalliset maksut nousevat. Joudumme 
siirtämään ne vuokriin. Viime vuoden tilastojen 
mukaan hoitokulut ovat nousseet 3,6 prosenttia”, 
hän toteaa.

 
Pasi Huttunen

Itäsuomalainen opiskelija-asuja pääsi 
kehysriihestä vähällä

YTHS:n leikkaukset satuttavat 
opiskelijaa pahasti

Vaikka kehysriihen tulokset näyttivät alkuun siedettäviltä, tuli 
sieltä lopulta opiskelijoille perusteellinen selkäsauna. YTHS:n 
vuokra-avustusten leikkaus voi tuntua ilkeästi opiskelijan ter-
veydessä ja kukkarossa. – Pasi Huttunen, teksti & kuva

YTHS:n vuokrakustannuksiin tarkoitetun toiminta-avustuksen leikkaaminen voi johtaa opiskelijan terveydenhoidon heikkenemiseen. ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Martikai-
sen mukaan SYL:n ohje on, että ennen ylioppilasliikkeen lausunnon valmiiksi sorvaamista ei asiaa puida julkisuudessa.

”Sitten kun päätökset julkaistaan, niin minulla on niistä sanottavaa, ja paljon

Yhdenvertaisuudessa on Itä-Suomen yliopistossa 
vielä parantamisen varaa. 12 prosenttia ISYY:n 
yhdenvertaisuuskyselyyn vastanneista ilmoittaa 
joutuneensa kiusaamisen tai syrjinnän kohteeksi 
ja 21 prosenttia oli havainnut muiden joutuvan 
kiusaamisen tai syrjinnän kohteeksi. Viidennes, 21 
prosenttia vastanneista ilmoitti kokeneensa eriar-
voisuutta opintosuoritusten arvioinnissa ja lähes 
saman verran on kokenut eriarvoisuutta opintojen 
tuen ja ohjauksen saamisessa.

”Moni on kokenut syrjintää ryhmätyötilanteis-
sa ja erilaisissa projekteissa. Kyselyn perusteella 
ryhmän ulkopuolelle jättäminen on kaikkein 
yleisin kiusaamisen muoto. Hälyttävää oli, että 
kiusaamista kokeneet eivät ole kertoneet kiusaa-
miskokemuksistaan yliopiston tai ylioppilaskun-
nan henkilökunnalle, vaan lähinnä opiskeluka-

vereilleen. Kahdeksan prosenttia kiusatuista tai 
syrjityistä ei ollut kertonut kenellekään”, kyselyn 
tulosten yhteenvedossa summataan.

ISYY:n hallituksen sosiaalipolitiikka- ja kehi-
tysyhteistyövastaava Inka-Mari Helvilä kertoo, 
että ylioppilaskunnassa edistetään opiskelijoiden 
tukea ja ohjausta muun pohtimalla opinto- ja 
uraohjaajien toimenkuvaa yhteistyössä urapalve-
luiden kanssa. Lisäksi ISYY:n häirintäyhdyshen-
kilöitä, Kuopion kampuksella toimivaa Mikko 
Aaltosta ja Joensuun kampuksella toimivaa Han-
nele Mirolaa pyritään tekemään tunnetummiksi 
opiskelijoille. Lisäksi suunnitteilla on kiusaamisen 
vastainen julistekampanja.

  
 

Pasi Huttunen

Kiusatut vaikenevat yliopistossa

Anssi Kekkonen
Yhteiskuntapolitiikka 4. vsk 

Kyllä ajattelin äänestää. Näissä vaaleis-
sa on muistettava, että voitaisiin ajaa 
enemmän kotiin päin ja ajatella Suomen 
asiaa yli Euroopan asian. Ettei Suomen 
tilannetta vaikeuteta EU-päätöksillä.

Mikko Katajainen
Aikuiskasvatustiede 2. vsk 

En ole vielä perehtynyt asiaan. Äänes-
täminen on tärkeää, mutta täytyy ottaa 
ensin asioista selvää, ettei ääni mene niin 
sanotusti hukkaan
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Kampus

 

Stereo 8000

Kuvaraportteja 
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Ruusuja opettajille

KUOPIO Trioa imitoivaksi duoksi itseään kuvaileva Stereo 8000 
elämöi Pannuhuoneella pääsiäisviikonloppuna. Yhtyeessä soittavat 
Ars Fennica –palkittu kuvataiteilija Anssi 8000 ja hänen vaimon-
sa Maria Stereo. Loppuunmyydyllä Humu-klubilla yhtye esitti 
kappaleita uudelta bändin nimeä kantavalta levyltään. Tunnelma oli 
lofi-popin ja garagerockin kaahaavaa hurmiota.

P
asi H

u
ttu

n
en

, teksti &
 ku

va

KUOPIO Eurovaaliehdokkaan (sd.) ja toimittajan Timo Harakan 
mukaan Euroopan komissio on vääristänyt keskeisimmän talousti-
lanteesta. Hänen mukaansa Euroopan kriisi ei ole velkakriisi vaan 
pankkikriisi, ja siten valtioiden syyllistäminen yli varojen elämisestä 
on hänen mielestään väärin. Harakka esitteli Kuopiossa Tiedon jano 
-tapahtumassa kirjaansa Suuri kiristys - Tie ulos eurokriisistä. Ha-
rakkaa haastatteli Le Monde Diplomatiquen suomalaista koostetta 
toimittava Mika Rönkkö.   

Harakka nälvi taloudenhoitoa

Uljaassa 21.3.2014 kerrottiin opettajan pedago-
gisten opintojen laajasta opetussuunnitelma-
uudistuksesta. Valitettavasti jutussa annettiin 
liian ruusuinen kuva muutosten vaikutuksista 
erityisesti aineenopettajaopiskelijoiden 
opintoihin. Pahimmalta vältyttiin, kun tiukin 
linjaus 2+2 mallista torpattiin ja myös jatkossa 
on mahdollista suorittaa vain yksi opetushar-
joittelu kandidaattivaiheessa ja kolme maiste-
rivaiheessa. 

Uudistus pitää silti sisällään paljon suden-
kuoppia, jotka rakenteellisesti vaikeuttavat 
aineenopettajien opintopolkua. Tämä on 
ristiriidassa valtakunnallisten vaatimusten 
kanssa. Aiemmin aineenopettajaopiskelija 
pystyi suorittamaan pedagogiset opintonsa 
halutessaan yhdessä vuodessa. Tämä on ollut 
tärkeää erityisesti paljon kieliharjoitteluissa 
oleville opiskelijoille, mutta myös usean eri 
oppiaineen pätevyyden työllistymissyistä hank-
kiville ja opeopintonsa myöhäisessä vaiheessa 
suorittaville opiskelijoille. Ops-uudistuksessa 
lähtökohdaksi otettiin aineen-, luokan- ja eri-
tyisopettajien opintojen yhtenäistäminen sekä 
kriittiseen opiskelijapalautteeseen reagoimi-
nen. Uudet opintojaksot ja niiden integroimi-

nen harjoitteluun sekä koulun arkeen vaikutta-
vat hyvältä. Kääntöpuolena luotiin järjestelmä, 
jossa opettajaopinnot venyvät nyt kahteen 
kolmeen vuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
aineenopettajien on aloitettava opettajaopin-
tonsa yhä aikaisemmin, jotta valmistuminen 
tavoiteajassa on mahdollista. Opettajaopinto-
jen jakautuminen usealle vuodelle vaikeuttaa 
myös vaihtoon lähtöä ja erityisesti kielten 
opiskelijoilla jo pakollisten kieliharjoittelujen 
sovittaminen HOPSiin tulee varmasti haasta-
vaksi. Myös oman pääaineen ja sivuaineiden 
opintojen yhteensovittaminen usealle vuo-
delle jakautuviin pedagogisiin opintoihin tuo 
haasteita.

Pedagogisten opintojen uudistaminen tuli 
tarpeeseen ja vaikuttaa sisällöllisesti onnistu-
neelta. Entistä tiiviimpi yhteistyö eri opettaja-
opiskelijoiden kesken lisääntyy ja työelämän 
arjen haasteet näkyvät nyt myös kurssisisällöis-
sä. Valitettavasti nämä uudistukset tehtiin yhte-
näistämisen nimissä ja opiskelijoiden opintojen 
sujuvan etenemisen kustannuksella. 

Miika Raudaskoski
Ohjatun opetusharjoittelun  

kehittämistyöryhmän jäsen

Itä-Suomen yliopiston (UEF) hallitus päätti 
9.4. kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneu-
vottelut, jotka koskevat terveystieteiden tiede-
kunnan henkilöstöä. Alustavan arvion mukaan 
mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja 
lomauttamiset koskevat 70 henkilöä. 

Vuoden 2012 keväällä lääketieteen opiske-
lijat järjestivät kansallisen mielenilmauksen 
laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi. Tuol-
loin lääketieteen opiskelijajärjestöt ilmaisivat 
huolensa opetusresurssien vähentymisestä 
suhteessa opiskelijamäärään. Vähäisistä re-
sursseista tinkiminen huonontaa koulutuksen 
laatua ja uhkaa potilasturvallisuutta.

Itä-Suomen yliopisto on koulutusmääräl-
tään maamme suurin lääketieteellistä koulu-
tusta antava yliopisto. Koulutukseen annetut 
resurssit ovat olleet Itä-Suomen yliopistossa 
suhteellisesti pienemmät kuin muissa neljässä 
tiedekunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
vaatimuksesta lääkäriopiskelijoiden opiskelu-
paikkoja on päädytty lisäämään samaan aikaan, 
kun neuvottelut henkilöstömäärään kajoavista 

yhteistoimintaneuvotteluista on päätetty 
aloittaa. 

Olemme syvästi huolissamme lääkäri-
koulutuksen nykykehityksestä Itä-Suomen 
yliopistossa. Haluamme, että koulutuksen laatu 
turvataan. Opetusresurssit tulee suhteuttaa 
kasvavaan opiskelijamäärään, mutta nyt suunta 
on täysin päinvastainen. Lääkärin työhön 
kuuluvat käytännön taidot opitaan potilaskon-
taktissa ohjaavan opettajan tukemana, mitä ei 
voi korvata teoriaopetuksella. Huolessamme 
ei ole kyse ainoastaan henkilöstön työmäärän 
kasvattamisesta, opetuksen laadun huonone-
misesta, suurenevista opetusryhmistä vaan 
myös potilasturvallisuudesta.

Toivomme että yliopiston päättäjät kokevat 
velvollisuudekseen varmistaa, että Suomeen 
saadaan myös tulevaisuudessa taitavia ja osaa-
via lääkäreitä.

Miikka Lumela, puheenjohtaja

Pauliina Ristimäki, varapuheenjohtaja

Kuopion lääketieteen opiskelijat, KuoLO ry

Debatti

Lääkärikoulutuksen laatu turvattava
JOENSUU Pelkkä kirjaviisaus ei yhdellekään opettajalle riitä, vaan 
ihmiset on kohdattava. Siinä onnistuneille myönsivät ainejärjestöt 
hyvän opettajan palkintoja kirjan ja ruusun päivänä 23. huhtikuu-
ta. Kirjan ja ruusun päivän perusajatus on arveluttava: miesten 
kuuluisi antaa naisille ruusuja ja naisten miehille kirjoja, aivan kuin 
naiset eivät kirjoja tarvitsisi, eivätkä miehet niihin ilman patistusta 
ymmärtäisi tarttua. Huonosta ideasta on silti esimerkiksi ISYY:ssä 
jalostettu hieno perinne.

Henkilöstöjärjestöt pysyvät kannassaan 
Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden 
tiedekunnan henkilökuntaa koskevien 
yhteistoimintaneuvottelujen laitto-
muudesta. 16. huhtikuuta käynnistyneet 
neuvottelut kriisiytyivät heti alkumet-
reillä, kun henkilöstöjärjestöt tekivät 
hallintokantelun eduskunnan oikeusasia-
miehelle. Järjestöjen mielestä yliopiston 
hallitus teki päätöksen neuvottelujen 
aloittamisesta laittomasti. 

Kokouksessaan, jossa hallitus päätti 
yt-prosessin käynnistämisestä, se jääväsi 
ulos jäsenensä tietoasiantuntija Tomi 
Rostin. Rosti katsottiin jääviksi, koska 
tämä on henkilöstöliitto YHL:n varapu-
heenjohtaja. 

”Jo ennen kokousta esteellisyyttä poh-
dittiin usean juristin voimin ja tutkittiin 
myös tapausta, johon henkilöstöjärjestöt 
ovat viitanneet. Asiantuntijoiden arvion 
mukaan kriteerit esteellisyydestä täyttyi-
vät, joten johtopäätös tästä oli looginen, 
eli yksi hallituksen jäsenistä katsottiin 
kokouksessa esteelliseksi”, yliopiston 
hallintojohtaja Tuomo Meriläinen 
kertoo. 

Järjestöt viittaavat perusteluissaan 
Korkeimman hallinto-oikeuden pää-
tökseen (KHO22.5.1995 T2274), jossa 
pääluottamusmiehenä toiminut kunnan 
virkamies ei ollut esteellinen osallistu-
maan kunnan virkojen lakkauttamista 
koskevan asian käsittelyyn kunnanhalli-
tuksen jäsenenä.

Kuitenkin YHL:n pääluottamusmies 
Juha Riepponen ihmettelee erityisesti 
sitä, kuinka kyseisessä kokouksessa Rosti 
katsottiin jääviksi, mutta samalla pää-
töstä jäi tekemään kliinisen ravitsemus-
tieteiden yksikön varajohtaja professori 
Jussi Pihlajamäki. Hän on yksi tiedekun-
nan 70:stä neuvottelujen piirissä olevasta 
henkilöstä. 

”Hän oli hallituksessa päättämässä 
itseään koskevan yt-prosessin käynnistä-
misestä. Jos tuota Rostin esteellistämisen 
logiikkaa jatketaan, niin myös Pihlajan-
mäki olisi tullut jäävätä”, Riepponen 
ihmettelee. 

Yliopiston aiempien yt-neuvottelujen 
käynnistämispäätöksissä jääväämisiä 
ei ole tehty. Riepponen väittää, että nyt 
esteellisyyspäätös tehtiin strategisin 
perustein. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen pää-
töstä odotellessa yt-neuvottelut kuiten-
kin etenevät suunnitellusti.

”Eduskunnan oikeusasiamies ottaa 
aikanaan kanteluun kantaa ja pyytänee 
meiltä vastinetta, mutta se ei muuta asian 
etenemistä”, Meriläinen kertoo. 

Työntekijäpuolen tilannetta vaikeut-
taa myös se, ettei yliopiston hallituksen 
päätöksestä voi valittaa minnekään.

Lääketieteen opiskelijat ottivat aiem-
min huhtikuussa kantaa terveystieteiden 
tiedekunnan kohtaloon. He ovat huo-
lissaan opetus- ja tutkimushenkilöstön 
työkuorman kasvattamisesta, opetuksen 
laadun huononemisesta ja suurenevista 
opetusryhmistä. Ihmetystä aiheuttaa 
yliopiston päätös heikentää henkilös-
töresursseja samalla, kun ministeriö on 
päättänyt lääketieteellisen sisäänotto-
määrän kasvattamisesta. 

UEF:n terveystieteiden tiedekunnan yt-neuvottelut etenevät 
henkilöstöjärjestöjen eduskunnan oikeusasiamiehelle teke-
mästä kantelusta huolimatta. Järjestöt pitävät strategisena las-
kelmointina hallituksen päätöstä jäävätä henkilöstöjärjestöjen 
edustaja kokouksesta. – Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva 

”Tästä voi sulkeutua myös opiskelijapoliittinen asia. Kun 2,4 miljoonaa leikataan tiedekun-
nan resursseista, niin kyllä se väistämättä vaikuttaa myös opiskelijoiden toimintaan yliopis-
tolla”, KuoLOn puheenjohtaja Miikka Lumela ilmaisee huolensa.   

Osapuolet erimielisiä 
yt-neuvottelujen  
laillisuudesta

Meneillään olevat neuvottelut koskevat koko terveystieteiden tiedekunnan henkilöstöä.

Syy: Tiedekunnan viime vuoden talous oli 2,4 miljoonaa alijäämäinen. 

Irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomauttamiset kohdistuvat arviolta noin 70 henkilöön. 
 
UEF:n viime vuoden taloudellinen tulos oli 2,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Leikkaussuunnitelma
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Vapaudu otsalohkostasi

Kolumni | Maailmantappi

”Ei kiitti,  mä en meinannu juoda tänään.”
”Oletko sä raskaana? ”
”En ole, nyt ei vaan maistu.” 
”Oletko sä ruvennu absolutistiksi? ”
”En ole ajatellut, ei vaan tee mieli viinaa.”
”Miksi ei tee mieli viinaa? ”
”Ei kestä niitä krapuloita. Sitä paitsi humalassa tulee tehtyä kaikkea 
tyhmää.” 
”Miten niin muka tyhmää? Kännissähän on huippua kun voi just tehdä 
kaikkea kivaa ilman estoja.”
”Niinpä.” 
Alkoholin varjolla voimme tehdä kaikkea sitä, mitä emme selvin päin 
uskalla. Riittää että kaikelle toiminnalle laitetaan etuliitteeksi sana ”känni”, 
niin selityksiä ei enää tarvita. Kännitekstarihan on klasikko, se ei periaat-
teessa ole tekstiviesti ollenkaan, vaan se on surrealistinen mobiilidata-
sukellus mielen syövereihin.  Seuraavana päivänä sitä ei ole tapahtunut. 
Paitsi että on, sille anonyymille raukalle joka sai paskahalvauksen herä-
tessään vastaanottamaan aamuöisen viestin: 
”Voitskso lähtää paneeeex ??? vtu autocorecttXmaolol.#Häshtääx.#.” 
Tai känniviuhahdus. Selvin päin munasillaan kirmaileva mies pidätet-
täisiin valtaisan ihmisjahdin päätteeksi, ja hänet mukiloitaisiin härskinä 
perverssinä. Kännissä viuhahtava karvapalli puolestaan on pilke silmäkul-
massa temmeltävä veijari, jonka nahkatuuletus pääsee Pohjois-Karjalan 
Poliisin Facebook-sivuille ja tilanteesta kuvattu video jaettaisiin eteenpäin 
yleisenä sirkushupina. 
Miksi viuhahtaminen on muka sallittua vain kännissä? Vaadin samoja 
oikeuksia myös täydessä ymmärryksessä alastomana juokseville. Vaadin 
myös sitä, että minulla on lupa herätä aamuyöllä kahdelta ja kirjoittaa 
solvaavia ja epäselviä tekstiviestejä ihan kenelle haluan, ilman puolustele-

via etuliitteitä.
Tai kännissä huutelu vento-
vieraille ihmisille, miten se-
kin muka on kännissä ok? 
Tourettemaisesti mölähte-
levää selväpäistä ihmistä 
pidetään mielenvikaisena 
hulluna, jolle soitetaan am-
bulanssi tai piilotetaan se 

ainakin newsfeedistä. Kännipäissään karjahtelevaa ja solvauksia latelevaa 
tyyppiä pidetään harmittomana veitikkana, jonka huuteluja ei tarvitse 
ottaa muka tosissaan. Ja aina voi sanoa että kaappasi oman statuksensa 
kännissä, että ei oikeasti muka tarkoittanut mitä sanoi. 
Koen syrjinnäksi sen, että ihminen ei saa harjoittaa näitä toimia selvin 
päin. Sormien läpi katsotaan kaikkea, mitä tehdään kännissä. Alkoholia 
nautitaan tietoisina siitä, että kuudennella lähtee mopo ja takaisin ei ole 
paluuta. Sulkeutunut suomalainen, passiivisaggressiivisesti selvin päin 
käyttäytyvä metsäläinen kun ottaa vähän viinaa, tai itse asiassa aika 
paljon, seuraa sirkusta ja kansanhupia. Viina on suomalaisten ”vapaudu 
henkisestä vankilasta”-kortti, tosin tilastojen mukaan sitä käyttämällä 
pääsee ihan konkreettisestikin vankilaan. Tai yhdyskuntapalveluun, koska 
Suomen oikeusjärjestelmä on niin kauhean reilu.
Miksi emme vapauttaisi itseämme tuosta ikiaikaisesta selityksestä 
”no mä olin kännissä”, ja ryhtyisi puuhastelemaan asioita selvin päin? 
Järjestetään nahkamaratooni, jossa numerolappu niitataan paljaaseen 
pakaraan, eikä tapahtumassa saa juoda pisaraakaan viinaa. Kuinka moni 
lähtee, veikkaan että ei kukaan. Tai tekstaa tutulle tai tuntemattomalle 
-kampanja, jossa haetan Fonectasta jonkun randomjampan numero, ja 
pyydetään sitä painimaan keskellä yötä jonnekin Utran perukoille, vaikka 
itse ei olla edes kotona. Ihanan spontaani ylläriviesti, tykkäisin. Tekstataan 
vaikka ei oikeasti edes kiinnosta, sellaisiahan ne känniviestitkin on. Ja 
muistetaan näin vappuna, että ilman teeskentelyäkin voi juoda viinaa, ja 
hauskaa on aina kun naurattaa.

Anne-Maria Tenhu
Kirjoittaja on edelleen kaikkia rakastava humanisti

”Selvinpäin munasillaan kir-
maileva mies pidätettäisiin val-
taisan ihmisjahdin päätteeksi, 
ja hänet mukiloitaisiin härski-
nä perverssinä.

Rehtorikisa käynnistyi, kun Itä-Suomen 
yliopiston hallitus julisti rehtorin paikan 
hakuun. Hallitus päätti hausta aprillipäivänä 
pidetyssä kokouksessa, kun nykyinen rehtori 
Perttu Vartiainen ilmoitti, ettei hän ole enää 
käytettävissä seuraavalla toimikaudella. Aka-
teeminen rehtori Jukka Mönkkönen ilmaisi 
halukkuutensa rehtorin virkaan jääväämällä 
itsensä hallituksen kokouksesta, jossa asia oli 
esillä.

”Kyllä minä vahvasti harkitsen rehtoriksi 
hakemista”, Mönkkönen kertoo.

Uudelta rehtorilta edellytetään Mönkkö-
sen mukaan muun muassa menestyksellistä 
johtamista, ja entistä enemmän taloudellista 
osaamista.

Hän ei omien sanojensa mukaan ala kam-
panjoida lehden sivuilla, mutta hän laskee 
yliopiston tuntemuksen vahvuudekseen 
hakijana.

”Sen verran voin sanoa, että kyllä minulle 
akateemisena rehtorina toimiessani on tullut 
tähän asti vankka yliopiston tuntemus”, 
Mönkkönen toteaa.

Yliopiston hallituksen puheenjohtaja 
Petteri Taalas sanoo, että paikkaan toivotaan 
avoimessa haussa hyviä sisä- ja ulkopuolisia 
hakijoita. Kansainvälisyyden merkitys yliopis-
ton toiminnassa kasvaa jatkuvasti. Erityisen 
merkittäviä sille ovat EU-rahoitteiset hank-
keet ja kansainvälisten osaajien houkuttele-
minen yliopiston riveihin.

Asemansa jättävä Perttu Vartiainen 
on Taalaksen mukaan tehnyt hyvän työn. 
Esimerkkeinä hän mainitsee hammaslääke-
tieteen ja oikeustieteen saamisen yliopiston 
oppialoiksi. 

Tulevalta rehtorilta odotetaan paljon, sillä 
yliopiston täytyy kilpailla yhtäältä opiskeli-
joista ja toisaalta rahoituksesta.

”Kukaan ei ole korvaamaton. Ensi vuonna 
yliopistoon halutaan kovempi taso ja kovempi 
kilpailukyky. Raamit tälle on jo luotu. Reh-
torille on tärkeää hallita yhteiskuntasuhteet 
sekä tietenkin tuntea yliopistoyhteisö.”

Rehtorina yhtäjaksoisesti vuodesta 1998 
toiminut Perttu Vartiainen ei alun perin 
aikonutkaan jatkaa toimessaan enää tämän 
pidempään. Hän arveli jo Itä-Suomen yliopis-
ton yhdistämisen aikaan, että tämä kausi tulee 
olemaan viimeinen. 

”Päätin alustavasti jo tämän rehtorikau-
teni alettua, että sitoudun vain tähän yhteen 
kauteen. Reilut 16 vuotta yliopiston rehtorina 
on inhimillisesti katsottuna riittävän, jos ei 
liiankin pitkä jakso”, Vartiainen pohtii. 

Hän on sitä mieltä, että yliopiston uudet 
haasteet vaativat uusia voimia.

”Myös yliopiston näkökulmasta yhdis-
tymisvaiheen päättyminen loi luontevan 
tilanteen vaihtoon. Uusiin haasteisiin vastaa-
miseen, kuten vahvaan kansainvälistymiseen, 
on hyvä saada uutta voimaa.”

Akateemisen rehtorin haku käynnistyy, 
kun rehtorivalinta on tehty. Akateeminen reh-
tori vastaa yliopiston tutkimus- ja opetusasi-
oista. Myös jatkossa rehtorin ja akateemisen 
rehtorin toimipaikat ovat eri pääkampuksilla. 

  

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen kertoo, että häntä kiinnostaa 
huhtikuussa hakuun julistettu rehtorin paikka. Nykyinen rehtori Pert-
tu Vartiainen päätti jo neljä vuotta sitten, että hän sitoutuu ainoastaan 
yhteen kauteen. - Jussi Turunen, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen katsoo, että vankka yliopiston tuntemus on hänelle eduksi, 
mikäli hän hakee rehtorin paikkaa. Taustalla hymyillään.

”Uusiin haasteisiin vastaamiseen, kuten vahvaan kansainvälis-
tymiseen, on hyvä saada uutta voimaa.”    

3Uutinen
 #

Mönkkönen: ”Harkitsen vahvasti 
rehtoriksi hakemista”
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Ajassa

Ukrainan kriisi ja Venäjän armeijan 
toimet Krimin niemimaalla ovat herät-
täneet paljon keskustelua. Venäjän soti-
laallinen läsnäolo sekä laajat sotaharjoi-
tukset sen raja-alueilla, myös Suomen 

rajan läheisyydessä, ovat kirvoittaneet uhkaavia 
kysymyksiä ja spekulaatiota tulevaisuudesta.  Kuinka 
jännittynyt tilanne tai ulkomaiden Venäjää vastaan 
asettamat pakotteet näkyisivät yliopiston toimin-
nassa? Itä-Suomen yliopisto korostaa strategiassaan 
Venäjä-osaamista ja yliopiston Venäjä-tutkimus jat-
kuu Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiaisen 
mukaan normaalisti myös jatkossa.

Vartiainen toppuuttelee innostumasta liikaa kohu-
uutisten keskellä.

”Itse lähtisin siitä, ettei yliopiston toimintaan 
kohdistu tällä hetkellä suurempaa vaikutusta ja jat-
kamme Venäjä-yhteystyötä normaaliin tapaan. Meillä 
ei myöskään ole mitään yhteyksiä venäläistahoihin, 
jotka olisivat EU-maiden boikottilistoilla. Tietysti 
tilanne on Venäjä-tutkijoille haastava.”

Venäjän kuohuva poliittinen kenttä tarjoaa takuul-
la mielenkiintoista tutkimusmateriaalia. Venäjä-
tutkimuksen merkitys on siis tulevaisuudessakin 
turvattu.

”Ilman muuta. En käyttäisi kuitenkaan sanaa ”mie-
lenkiintoinen”, sillä tässä yhteydessä kyse on kuiten-
kin ihmisten arjesta ja sen ongelmista. Kuitenkaan 
Venäjään ja sen rajoihin liittyvä tutkimus ei ainakaan 
ole menettänyt merkitystään. Tutkimuksia on tullut 
ulos aivan viime aikoinakin. Minusta on tarpeen, että 
on tutkittua tietoa näistä asioista. Historiaa tarvitaan 
ymmärtääksemme tämän päivän poliittisia ratkaisu-
ja”, Vartiainen huomauttaa. 

Vartiainen ei halua kommentoida toinen tois-
taan villimpiä väitteitä esimerkiksi Baltian maiden, 
Suomen ja jopa Alaskan liittämisestä takaisin osaksi 
Venäjän valtakuntaa, sillä ne eivät vaikuta yliopiston 
toimintasuunnitelmiin millään tavalla. Hän koros-
taakin erityisesti akateemisen riippumattomuuden 
merkitystä tutkijoiden työssä.

”Tutkijoiden ei tulisi provosoitua päivänpoli-
tiikasta eikä ottaa siihen turhan hanakasti kantaa. 
Varsinkaan, jos ei ole päivänpoliittisiin aiheisiin 
erikoistunut.”

Hänen mukaansa myös kulttuurierot näkyvät 
julkisten lausuntojen luonteessa. 

”Venäläiseen kulttuurin kuuluu, että joskus yksit-
täiset virkamiehetkin laukovat melko yllättäviä asi-
oita. Voivathan ne olla myös jonkinlaisia koepalloja, 
joilla voi olla vakavampaakin merkitystä. En kuiten-
kaan provosoituisi niistä. Mehän emme niinkään tutki 
Venäjän, EU:n tai esimerkiksi Yhdysvaltojen päivän-
politiikkaa, vaan seuraamme keskustelua pidemmäs-
sä linjassa.”

UEF:n Venäjä-tutkimuksen  
merkitys korostuu
Ukrainan kriisi ja Venäjän poliittiset toimet ovat herättäneet paljon huomio-
ta ja jopa pelkoa. Itä-Suomen yliopiston Venäjä- ja rajatutkimuksen merkitys 
kasvaa entisestään. - Tatu Lehto, teksti & Joona Sipi, kuva

Savonlinnan suositussa ulkoilusaari Sulosaaressa 
on pyörinyt Lettukahvila Kalliolinna opiskelija-
voimin kesästä 2012 lähtien. Suositun kesäkah-

vilan perustivat opiskelijat Kaisa Hirvikoski, Nanna 
Huotari ja Susanna Partanen. Kun tekstiilityönopetta-
jaopiskelija Elina Lammassaari kuuli, että ilman uusia 
jatkajia lettukahvila lopahtaa, haave jatkamisesta alkoi 
kyteä. Mukaan lähtivät kotitalousopettajaopiskelijat 
Inka Valima ja Milja Pollari, luokanopettajaopiskelija 
Elina Autio ja kanadalainen Kyle Papai.

Helmikuulta lähtien porukka on hoitanut suunnit-
telu- ja järjestelytyötä sekä harjoitellut lettujenpaistoa. 
”Meidän on helppo jatkaa työtä valmiissa miljöössä, 
jonka ihmiset tietävät”, Valima iloitsee.

Yrityksen nimi Lettutyypit on muotoutunut teke-
misen lomassa. Aikaisemmin kukaan porukasta ei ole 
toiminut yrittäjänä, mutta heillä on kahvila-, ravintola- 

ja asiakaspalvelutyökokemusta.
Lammassaaren mukaan yrityksen perustaminen 

vaatii idean ja motivaation. 
”On mietittävä ketkä ovat kohderyhmä ja mikä on 

tuote jota myydään. Sitten selvitetään missä, millä 
resursseilla ja porukalla idean voi toteuttaa.” 

Lettukahvilassa asiakas saa itse valita suolaiset tai 
makeat täytteet lettuunsa. Tulevana kesänä myyntiin 
tulee myös juustokakut ja erilaisia suklaaleivoksia. 
Ihailtavana ja myytävänä on myös taideteoksia Tuulikki 
Tukiaiselta ja huonekaluja Lösungilta.

Tyttöjä motivoi itse tekeminen, yksityisyrittäminen 
ja uuden kokeileminen. Hienointa on saada tehdä työtä 
itse itselleen. 

”Opimme olemaan oman itsemme pomoja, arvos-
tamaan ja sitoutumaan työhön. Jos nukkuu aamulla 
pommiin, se on itseltä pois”, sanoo Autio.

Alkuinvestointia saatiin kerättyä ravintolapäivänä 
17. helmikuuta, kun lettukahvila pistettiin pystyyn opis-
kelijoita kahvilantoiminnassa auttaneen Raimo Lätin 
taidegalleria Galleria 32:ssa. 

”Huikeat fiilikset jäi! Saimme harjoittelua, intoa, 
työtapojen kokeilua ja yhteen hiileen pelaamista”, tytöt 
hehkuttavat. 

Vastaava tilaisuus järjestään galleriassa myös ravinto-
lapäivänä 17. toukokuuta. 

Lettukahvila Kalliolinnan avajaiset 24. toukokuuta. 
Se sijaitsee Kasinosaaren takana Sulosaaressa. 

https://www.facebook.com/LettukahvilaKalliolinna

http://lettukahvilakalliolinna.com/ 

http://www.losung.fi/ 

Savonlinnalaiset opiskelijat työllistävät 
itsensä letuilla
Opiskelijan jokavuotinen päänvaiva: mistä löytää sopiva kesätyöpaikka? Usein ei opinto-
tuilla kitkutellessa tule mieleen, että itsensä voi työllistää myös perustamalla yrityksen! Sa-
vonlinnassa opettajaopiskelijat ovat keksineet yrittämisen ilon. Lettukahvila Kalliolinnassa 
opiskelijoiden yrittämiskulttuuri elää myös tulevana kesänä. – Raisa Savolainen, teksti & kuva
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Jää äänestäjän tulkittavaksi onko 
kyse suoraselkäisestä intohimosta 
vai opportunistisesta populismis-
ta, mutta olipa kyse kummasta 
tahansa, niin on myönnettävä, että 
ainut isyyläinen eurovaaliehdo-

kas Toivo Haimi (vas.) on siinä todella 
taitava. Punnittujen kannanottojensa 
lomassa hän onnistuu kuin huomaamatta 
muistuttamaan, että paitsi ikäisekseen 
monessa liemessä keitetty poliitikko, 
hän on viestintä- ja myyntipäällikkönä 
työskentelevä, kuutta kieltä sujuvasti pu-
huva reservin vänrikki. Ja kuin kirsikkana 
kakun päällä hän harrastaa postmodernin 
individualistisesti ratsastusta.

”Väki katsoo että ohhoh, vasemmis-
tolla on nuori ehdokas, joka on oikeassa 
työssä”, hän naurahtaa.

Haimi on samaa mieltä toisen nuoren 
vasemmistolaisehdokkaan Li Anders-
sonin kanssa: tarvitaan sosialistinen 
liittovaltio.

”Jos vasemmisto saa päättää, niin 
Eurooppa turvaa oikeuden työhön, kou-
lutukseen, toimeentuloon ja kunnioittaa 

ihmisoikeuksia. Euroopassa on sukupuo-
lineutraali avioliittolaki, hiilidioksidi-
päästöt on vähennetty puoleen, uusiutu-
van energian osuus on 40 prosenttia, eikä 
Euroopassa ole Naton ydinaseita. Kou-
lutus on maksutonta kaikilla koulutusas-
teilla ja tuki on sidottu eurooppalaiseen 
elintasoindeksiin”, Haimi hahmottelee.

Komissiosta on tehtävä Euroopan 
parlamentille vastuullinen elin, joka va-
littaisiin myös eurovaaleissa. Euroopan 
keskuspankille on sallittava setelirahoi-
tus ja unionin on säädettävä minimitoi-
meentulon takaavat toimeentulodi-
rektiivi sekä aloitettava vihreä elvytys. 
Tulonjakoa Euroopassa on tasattava.

”Tällä hetkellä vallassa olevat kannat-
tavat liittovaltiota, jossa vahvat pärjäävät 
ja päätöksenteko on ulkoistettu epäde-
mokraattisille elimille, kuten Komissiolle 
ja Euroopan keskuspankille. Vieläkö 
joku muistaa EVM:n, joka on yksityinen 
luxemburgilainen liikepankki?”

Tärkeintä on Haimin mukaan lopettaa 
tiukan talouskurin politiikka. Nuoriso-
työttömyys Kreikassa huitelee yli 60 

prosentissa ja Espanjassakin yli 55:ssä. 
Suomessa porvarit ovat hänen mukaansa 
jo pitkään rapauttaneet hyvinvointival-
tiota.

”Leikkauspolitiikka itsessään on kriisi. 
EU on aiheuttanut Kreikassa tilanteen, 
jossa siellä liikkuu uusnatsien kuole-
manpartioita. Kreikan säästöohjelma oli 
täysin EU:n, EKP:n ja IMF:n muodosta-
man troikan sanelema. Etelä-Euroopassa 
voidaan puhua menetetystä sukupolves-
ta, eikä meillä ole varaa menettää sitä.”

Hän vastustaa tinaajia. TINA on ly-
henne lauseesta ”there is no alternative”, 
ei ole vaihtoehtoa, ja tämän ajatuksen 
vastustamisen hän sijoittaa poliittisen 
heräämisensä ytimeen.

”Peruskoulun lopulla tai lukion 
alussa rupesi tulemaan kriittinen vaihe. 
Tajusin, että yhteiskunnassa ei ole mitään 
luonnonlakia, joka määräisi millainen 
sen on oltava. Joku on päättänyt, että se 
on tällainen. Maailmaa voi muuttaa”, hän 
toteaa.

Hän voinee kokemuksesta sanoa, 
että edes kansallisuus tai kansalaisuus 

ei ole ihmistä määrittävä luonnonlaki. 
Hän syntyi vuonna 1990 Petroskoissa, 
Neuvostoliitossa ja vuonna 1991 hänen 
inkeriläiset vanhempansa muuttivat pa-
luumuuttolain turvin Suomeen. Suomen 
kansalainen hänestä tuli vuonna 1997.

”Maailman ihmisillä on samat tavoit-
teet. Ne haluaa asunnon, toimeentulon, 
terveydenhuollon ja koulutuksen. Täysin 
toisella puolella on sitten globaali finans-
sieliitti”, hän kuvailee.

”Eurovaaleihin ennustetaan, että 38 
prosenttia suomalaisista äänestää! En 
suostu uskomaan, että 62 prosenttia 
suomalaisista on sitä mieltä, että EU on 
hyvä sellaisena kuin se on. 70 prosenttia 
Suomen lainsäädännöstä tulee EU:sta.”

Hän korostaa, että gallupit povaavat 
vasemmistolle yhtä europarlamentti-
paikkaa Suomesta.

”Näin vähän undergroundisempana 
ehdokkaana yritän innostaa niitä äänes-
tämään, jotka eivät välttämättä äänestäisi 
ollenkaan.”

ISYY:n tarjokas  

Eurooppaan
Ainut isyyläinen eurovaaliehdokas, vasemmistoliittolainen Toivo Haimi haluaa 
haudata talouskuripolitiikan ja säätää EU-direktiivin minimitoimeentulosta.  
– Pasi Huttunen, teksti & kuva

Opintojaan viimeiste-
levä Teemu Myl-
lärinen ei aikonut 
osallistua eurovaalei-
hin kampanjatyönte-

kijänä. On tavallista, että poliitikot 
käyttävät opiskelijoita vapaaehtois-
töissä apunaan kampanjoinnissa. 
Liikenne- ja kuntaministeri Henna 
Virkkunen kuitenkin soitti Myllä-
riselle päivää ennen ehdokkaaksi 
asettumistaan, ja pitkään opiskelija-
politiikassa mukana ollut Myllärinen 
suostui kampanjasihteeriksi.  

”Kyllä se jollain tavalla imartele-
valta tuntuu, että pääsee näkemään 
tällä tavalla eurovaalien sisäpuolel-
le”, Myllärinen kertoo. 

Myllärinen sai paikan, koska joku 
oli suositellut häntä siihen. Hakupa-
pereita ei tarvinnut lähettää.

”Siinä kävi aika klassisesti: joku 
kysyy onko tuo hyvä tyyppi, ja jos on, 
niin sitten sille soitetaan.”

Poliittinen kampanjatyö perustuu 
vapaaehtoisuuteen, eikä Myllärinen 
ole palkkasuhteessa. Myllärinen 
toimii yhdessä forssalaisen kansan-
edustaja Sanni Grahn-Laasosen 
kanssa, joka on Virkkusen kampanja-
päällikkö.     

Kampanjasihteerin työ on 

Myllärisen mukaan ajanhallintaa: 
minne mennään, mitä tehdään, onko 
paikallisia kokoomusaktiiveja autta-
massa materiaalien kanssa, ja onko 
medialle ilmoitettu paikallisesti. 

”Yksinkertaisimmillaan katselen 
paikkakuntien välisiä ajoreittejä. 
Vaalikoneiden kyselyistä, joita eri 
mediat lähettävät, huolehtiminen 
kuuluu myös minulle. Toimitan vas-
tauksia kyselijöille ja esitän tarvitta-
essa tarkentavia kysymyksiä.”

Teemu Myllärinen on ollut 
aiemmin vastaavissa töissä, mutta 
tähänastisista yhteistyökumppaneis-
ta Virkkunen on selvästi tunnetuin. 
Myllärisellä on kokemusta aloittele-
van poliitikon eduskuntavaalikam-
panjan päällikkönä toimimisesta, 
ja itse hän on ollut ehdolla kunta-
vaaleissa. Kokoomuksen puoluetoi-
mistossa Myllärinen oli kesätöissä 
viestinnän assistenttina. Siellä hän 
suoritti samalla korkeakouluharjoit-
telunsa.

Miksi europarlamenttivaaleis-
sa äänestäminen on nyt erityisen 
tärkeää?

”Meidän täytyy pystyä lähettä-
mään taitavimmat suomalaiset maa-
ilmalle kehittämään Eurooppaa.” 

Vuoden 2014 eu-vaalit järjestetään Suomessa 25. toukokuuta 2014. 

Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 14.–20.5.2014 ja ulkomailla 14.–17.5.2014.

Europarlamenttivaalit järjestettiin aiemmin kesäkuussa, mutta ajankohtaa 
muutettiin äänestysaktiivisuuden korottamiseksi. 

Suomesta valitaan 13 europarlamentaarikkoa viisivuotiskaudeksi 2014–2019.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan aktiivi Teemu Myllärinen on ollut töissä muun 
muassa viestinnän assistenttina ennen kuin hän sai paikan liikenne- ja kuntaministeri Henna 
Virkkusen eurovaalikampanjan sihteerinä.  

”Yksinkertaisimmillaan katselen paikkakuntien 
välisiä ajoreittejä. 

Eurovaalien sisälle  
katsomassa
Yhteiskuntapolitiikan opiskelija Teemu Myllärinen 
pääsi Henna Virkkusen eurovaalikampanjan sihtee-
riksi päivää ennen kuin tämä asettui ehdolle. Työ on 
pienten asioiden hoitamista sähköpostin ja puheli-
men avulla. - Jussi Turunen, teksti & Pasi Huttunen, ku-
va

Vaalit ISYY:läiset eurovaaleissa. 

Eurovaalit
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mahdollisuuksia järjestää niitä itsenäi-
sesti”, Vaskonen toteaa.

Kokoomusnuoria ja Joensuun opiske-
levia porvareita edustavat Janne Krohns 
ja Jenna Hattunen ovat eri linjoilla. 
Krohns kannattaa investointisuojaa.

“On tehtävä pitkälle ulottuvia 
päätöksiä, jotka otetaan sopimuksessa 
huomioon. Silloin yritykset tietävät 
yhteiset säännöt ja voivat toimia niiden 
puitteissa.”

Kriiseihin ja onnettomuuksiin on 
Krohnsin mukaan varauduttava.

“On oltava riskienhallintajärjestelmä, 
joka mahdollistaa poikkeamisen inves-
tointisuojan säännöistä.”

Sosiaalidemokraattisten opiskelijoi-
den Eveliina Reponen kertoo, että SDP 
on huolissaan sopimuksen vaikutuksista 
oikeudellisiin kysymyksiin, muun muassa 
ammattiliittojen toimintaan ja silkkaan 
työläisten arkeen.

“Ylikansalliset yhtiöt ovat aina 
löytäneet porsaanreiät tämän kaltaisista 
sopimuksista ja jo nyt yhteisten pelisään-
töjen puutteellisuus aiheuttaa ongelmia 
ja siten heikentää muun muassa ay-liik-
keen asemaa. Investointi ei aina tarkoita 
työpaikkojen lisääntymistä vaan yhä 
useammin työn automatisointia.”

Reponen on huolestunut siitä, että 
sopimusta neuvotellaan yksipuolisesti, 
eikä sen sisällöstä tiedetä vielä kovin 
tarkkaan.

“Neuvotteluthan voisivat olla esi-
merkiksi kolmikantaiset, jolloin myös 
työntekijöiden pitäisi olla mukana neu-
vottelemassa.”

Perussuomalaisia nuoria edustavaa 
Jarno Lähteenmäkeä huolestuttavat 
patentti- ja tekijänoikeusasioita koskevat 
kohdat, tulliehdot ja vesivarojen yksityis-
täminen. 

“Minua puistatti Nestlén pääjohtajan 
taannoinen kommentti, että vesivarat 
pitäisi yksityistää. Sopimus avaa takaovia 
yhteisten resurssien yksityistämiseen.”

Keskustan eurovaaliehdokas Petri 
Honkonen suhtautuu sopimukseen 
varovaisen myönteisesti.

“Suomen kokoiselle pienelle maalle 
se tarjoaa hyvät mahdollisuudet päästä 
suurille markkinoille.”

Honkonen ei hyväksyisi sopimusta 
ilman ehtoja.

“Elintarviketuotannossa Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa on erilaiset arvot. En 
sallisi GMO-tuotteita tai hormonikasva-
tettua lihaa.”

Myös perustavanlaatuiset asiat, kuten 
terveydenhuolto, koulutus, vesi ja perus-
palvelut ovat Honkosen mukaan syytä 
jättää sopimuksen ulkopuolelle.

Vaaliteema

Yhdysvallat ja EU ovat hei-
näkuusta 2013 neuvotelleet 
Transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuu-
den (TTIP) solmimisesta. 

Vapaakauppasopimuksen tavoitteena 
on yhtenäinen vapaakauppalainsäädän-
tö Atlantin molemmin puolin. Vaikka 
neuvotteluja käydään kansalaisilta 
salassa, niistä tihkuneet tiedot ovat 
herättäneet runsaasti huolta ja kritiikkiä. 
Suomessa useat kansalaisjärjestöt ja 
poliittiset nuorisojärjestöt ovat kritisoi-
neet neuvotteluja ja sopimuksen sisältöä 
ankarasti. Järjestöt sanovat sopimuk-
sen vaikeuttavan kansalaistoimintaa ja 
demokratian toteutumista. Neuvottelijat 
haluavat ulottaa sopimuksen koskemaan 
myös markkinoilta suojattuja sektoreita. 
Vaikutukset esimerkiksi koulutukseen 
voivat olla arvaamattomat. Euroopan 

opiskelijoiden ja opettajien järjestöt ESU 
ja EI vaativatkin koulutuksen jättämistä 
sopimuksen ulkopuolelle.

Kiistellyimpiä kohtia on sopimukseen 
sisältyvä investointisuoja.

“Investointisuoja tekee mahdolliseksi 
kansainvälisen korvausvaatimuksen, 
vaikka esimerkiksi kaivos rikkoisi paikal-
lista ympäristölainsäädäntöä tai kaikki 
maan asukkaat olisivat hanketta vastaan 
ja onnistuisivat pysäyttämään sen”, kir-
joitti Suomen Akatemian tutkijatohtori 
Markus Kröger Helsingin Sanomissa 
lokakuussa,

“Investointisuojat ovat luoneet huo-
mattavia rikastumisen mahdollisuuksia 
yrityksille, jotka laskelmoivat voivansa 
hyötyä toteutumatta jääneestä hank-
keesta rahallisesti jopa enemmän kuin 
toteutuneesta.”

Sijoituksista tulee käytännössä riskit-

tömiä ja investointisuoja voi houkutella 
yrityksiä hyötymään talouskriiseistä. 
Kriisitoimenpiteet kun uhkaavat monesti 
yhtiöiden voiton tavoittelua. Kröger 
ehdottaa, että investointisuoja jätetään 
sopimuksesta kokonaan pois.

Esimerkkejä korvausvaatimuksista 
on jo maailmalla niistä maista, jotka ovat 
sitoutuneet TTIP-sopimusta vastaa-
viin sopimuksiin. Korvausvaatimusten 
pelossa valtiot saattavat jättää tekemättä 
päätöksiä, jotka voisivat nostattaa kantei-
ta niitä vastaan.

“Yhdysvaltojen tekemät kaupalliset 
sopimukset ovat rohmunneet jo 400 
miljoonaa dollaria veronmaksajien rahoja 
monikansallisten yritysten taskuun, kun 
valtiot ovat kieltäneet myrkyllisiä tuot-
teita tai suojelleet vesivarantoja, maata, 
metsiä”, kirjoittaa Public Citizen’s Global 
Trade Watch -järjestön Lori Wallach Le 

Monde Diplomatiquessa.
Yliopiston järjestöpäivänä Joensuun 

Carelialla päivystävät opiskelijapoliitikot 
kommentoivat sopimusta. Äänensävyt 
vaihtelevat innostuneesta tuohtunee-
seen ja tulokulmia on yhtä monta kuin 
kommentoijia.

“Suomessa toimii paljon ulkomaisia 
kaivosyhtiöitä. Investointisuoja mah-
dollistaa sen, että yhtiöt voivat vaatia 
Suomelta korvauksia, mikäli ympäris-
tönsuojelulakia kiristetään kaivosten 
ympäristöriskien vähentämiseksi”, sanoo 
Vasemmistonuoria edustava Viljami 
Vaskonen. 

Vaskonen kertoo, että Vasemmistolii-
ton eurovaaliteemoihin kuuluu vapaa-
kauppasopimuksen torppaaminen.

“Mitä enemmän sosiaalisia palve-
luja tuodaan sopimuksen piiriin, sitä 
enemmän vähennetään demokraattisia 

Vapaakauppasopimus asettaa 
yhtiöt demokratian edelle

Syrjityn retoriikkaa

Vapaakauppasopimuksen puolus-
tuspuheenvuoroissa toistuvat 
iskulauseet, jotka julistavat 

poliittisen päätöksenteon aiheuttavan 
turhaa vaivaa monikansallisten yhtiöi-
den reilulle ja tasapuoliselle kohtelulle. 
Neuvotteluja valmistellut High level 
working group kirjoittaa loppuraportis-
saan:

“Sopimuksen tarkoituksena on pois-
taa, vähentää, ja estää turhia kansallisen 
politiikan ilmauksia.”

Eurooppa- ja ulkomaankauppaminis-
teri Alexander Stubb puolustaa inves-
tointisuojaa selvityksessään neuvottelu-
jen etenemisestä:

“Investointeja koskeva osuus suojaisi 
vain lakien ja määräysten mukaan toi-
mivia sijoittajia ja sijoituksia omaisuu-

den menetyksiin johtavilta syrjiviltä ja 
kohtuuttomilta toimilta.”

Samankaltainen retoriikka tulee 
vastaan kaikissa sopimusta puolustavis-
sa dokumenteissa. Yrityksiä syrjitään, 
kansallinen politiikka on kohtuutonta 
ja turhaa, ja on tarjottava reilu mahdol-
lisuus kaikille yrityksille. Helsingin yli-
opiston kansainvälisen oikeuden profes-
sori Martti Koskenniemi kommentoi 
Voima-lehdessä, että “fair and equatable 
treatment” ja “non-discrimination” -pe-
riaatteet voivat tarkoittaa mitä tahansa.

Kun hyvää iskulausetta tarpeeksi 
toistetaan, se alkaa kuulostaa totuudel-
ta. Ja silloin eivät kansalaisoikeuksille, 
terveydelle tai ympäristölle aiheutetut 
riskit kuulosta yhtään kohtuuttomilta.

Transatlanttisen kauppa- ja investointi-
kumppanuussopimuksen historia juontaa 
alkunsa 1995-1997 käytyihin neuvotteluihin 
vastaavasta vapaakauppasopimuksesta 
(MAI). Tuolloin julkisuuteen vuotaneet 
neuvottelut aiheuttivat voimakkaita kan-
salaisprotesteja, jotka estivät sopimuksen 
solmimisen. Samansisältöisestä TTIP- neu-
votellaan EU-komission ja Yhdysvaltojen 

delegaation kesken salassa kansalaisilta ja 
toimittajilta. USA:n delegaatioon kuuluu yli 
600 monikansallisen yrityksen edustajaa. 
EU:n ministerineuvosto kommentoi esitystä. 
Neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen 
kahden vuoden kuluessa. EU-komissio on 
kritiikin seurauksena avannut investointisuo-
jaa koskevan sopimusluonnoksen kommen-
toitavaksi.

TAUSTAA

Eurovaalien lähestyessä keskustelu Euroopan ja Yhdysvaltojen välisestä vapaakauppasopimuksesta kiihtyy. Suomessa sopi-
musta kannattavien puheenvuorojen rinnalle on alkanut nousta yhä enemmän vastaääniä. Sopimus puhutti myös yliopiston 
järjestöpäivillä poliittisia nuorisojärjestöjä edustaneita opiskelijoita. – Tähti Oksanen, teksti & Mira Asikainen, kuvitus
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Vappupupulliainen
Änkyttävä

Vappu-bingo

Vialliset läpät

Vappuliite

Mietittiin mitä pelattaisiin, puhevammainen 

halusi korista.

Chuck Norris on laskenut äärettömään. Kah-

desti!

Mikä on natsien suosikki nuotiolaulu? -Hey Jude

Mikä rimmaa parhaiten persereiän kanssa? - 

Kieli

Mitä hiiri kirosi McGyverille joka joi salaa tämän 

oluen? “Oot sinä kyllä ihmemies.”

Mikä on oranssi ja näyttää hyvältä Päivi Räsäsen 

päällä? -Metro

Milloin kakkonen on ajankohtainen? Kun ykkö-

seltä tulee punainen lanka

En voi uskoa, että voitin vuoden skeptikko 

palkinnon.

Miten saat parhaiten purkan pois hiuksistasi? 

Syövällä

Mikä on pahinta mitä voi tehdä? Puukottaa 

vauvaoravaa silmään.

Maailman ohuin kirja: Sata vuotta saksalaista 

huumoria.

Fyysikot eivät vielä ole varmistuneet missä 

kvantti-ulottuvuudessa heitä on.

Näsäviisaus on älykkyyden tyylilaji. Näitä tyylila-

jin hallitsijoita kutsutaan kuudennessa ulottuvuu-

dessa idiooteiksi.

Miksi kana ylitti tien? Päästäkseen toiselle 

puolen.

Miksi kana ylitti Möebiuksen nauhan? Päästäk-

seen samalle puolelle.

Miksi saatananpalvoja ylitti tien? Siks, siks, siks!

 

Kiljureseptit 

Klassinen kilju
Ainesosat: 
20 litraa haaleaa vettä
5 kg sokeria
3 pakettia hiivaa pulla/turbo

Valmistus:
Sekoita keskenään isossa sammiossa 
ja anna käydä.

Viikon parin päästä sekoita itsesi.

Tuunaa kiljusi suomalaisittain
Kirkasta kiljua
 Lisää sekaan koivulehtiä (jos ei ole 
tuoreita lehtiä käytä saunavastaa)
vedä 6-1 kännit

Pirkkakilju
Lisää joukkoon sukkahousuja (käytet-
tyjä)
Anna maustua viikon ajan.
Nauti 

Peukkunukke 

1. Piirrä rehtorin käteen haluamasi vappuaiheinen esine/asia. 2. Liimaa taustalle pahvi. 3. Leikkaa. 4. Taittele. 5. Liimaa. 

Laita peukalo rehtoriin!

Askartele

Askartele 

Vappu pelottaa minua, opiskeluni ovat 
päättymässä ja onko hurja nuoruus 
ohi? Yliopisto jalostaa uhkaillen minut 
pois opiskeluelämästä. Mistä saisin apua 
häpeääni?
 Mamoilen holtittomasti kun mietin  
viimeistä opiskelijavappuani.
Tartun runopalettiin ja  paiskaan runolla, 
kun jutut vilistävät  vapun pelostani.
 Vappu on opiskelijan parasta aikaa, 
jolloin paetaan janoa ja nautitaan hurjista 
kutsuista.
Olutta kurkkuun ja vappumarssille. Siis 
letkamarssille vai mallikurssille?
 Kunhan meillä on huoleton suora, silloin 
matka luistaa. Haalarikansa marssii kivas-
sa koomassa.  Ylioppilaslakki on monista 
vihattava hattu, hattu jossa on vika. Muis-
takaa kuitenkin että ilman hattua tulee 
vilu. Taistolaislauluja veisataan alttona ja 
kuullaan kuiskauksia mollissa. 
Näen kulkueessa opiskelijatovereitani, 
tuttuja virtanaan. Näen Markku Ojan, 
Kuvalaisen Nellin, Pirskasen Tellun, 

Manta-Sofian , Kalle-Pekan sekä Pirisen 
Velin joka kihisee naamassa.
Vappupiknikillä  Grillaan raakaa lihaa, 
nautin lihaa jokaista sorttia. Vappupekoni 
on tulessa. 
Kuoharipullot poksahtelevat iloisesti, 
korkkaan Rose kuoharin, minulla on 
monta pinkin skumpan ystävää. Opiske-
lijat nauttivat  simaa liittimestä ja karjalan 
olutta. Kuppia heivataan kuin viimeistä 
päivää.
Vappu heilani on Regina , tämä kumppa-
ni toivoo pilliä. Pillillä kuumaa? Tutustum-
me viskiin ja kossua tulossa koko rahalla. 
Eli vapun perustus on siis kunnossa .
 Vaikka alkupää ei olisi kunnossa, petra-
taan kohti loppua.
Näin vietetään  perusmiehen vappua, 
tolua kavereille ja viskiä tutuille.
 Vapun jälkeen onkin kalmanhajuinen 
hengitys ja aimo vapina.

Hyvää vappua paljaille uneksijoile!
T:Pakoileva runomies

Pakinaa vapusta vai runon panttaamista?

6. Peukuta!

Vastaava tuottaja: Jussi Herranen
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Vappua juhlitaan jälleen RAIlakkaasti ja RAIvoikkaasti kaikilla ISYY:n kampuksilla Joensuussa, 
Kuopiossa ja Savonlinnassa 24.4.−1.5.2014 välisenä aikana. Vappuun kuuluvat olennaisesti 
sekä ylioppilaskunnan järjestämät vappuaaton tapahtumat että ainejärjestöjen omat tapahtu-
mat. 

Hyppää mukaan juhlintaan, vedä haalarit niskaan, serpentiiniä kaulaan ja ylioppilashattu pää-
hän, ja ota akateeminen vappu haltuusi! 

Löydät tästä liitteestä kootusti tietoa kaikkien ISYY:n kampusten  
vapputapahtumista:  

ISYYn Railakas 
Vappu 2014

Joensuun kampus:
24.4. 8-Appro 2014 klo 17 alkaen, järjestäjänä Mikrovillus. Lähtö Kerubin vierestä Ilosaaren lavalta. Lisätiedot Face-
book: 8-appro 2014! 
26.4. Optimin poikkitieteelliset vappusitsit klo 19 alkaen, Sepänsali (Sairaalankatu 27). Lisätiedot Facebook: Vapun 
poikkitieteelliset DISCO-sitsit
28.4. Flying Flags -tapahtuma klo 11–12.30 Carelian edessä. Lisätiedot Facebook: Flying Flags
28.4. Vappuviikon startti by Epsilon klo 22, Ilona. Lisätiedot Facebook: Vappuviikon startti
29.4. Sawo-Karjala Excursio klo 12 alkaen. Lisätiedot Facebook: Joensuu: Sawo-Karjala Excursio 2014
29.4. Amazing Race (Optimi + POKA) klo 16 alkaen. Lisätiedot Facebook: Amazing Race Joensuu
30.4. Vappuaaton tapahtumat:
 ● klo 12.00 Metsäylioppilaiden Forstikaste Ilosaaressa
 ● klo 14.30 Täky lakittaa Carelian edessä olevat alkukivet 
 ● klo 15.00 kulkue alkukiviltä Ilosaareen, torson lakitus matkalla
 ● klo 16.00 yliopiston kuoro esiintyy ja ylioppilaskunnan puhe Ilosaaressa 
 ● klo 16.30–19.00 Dj Pepe ja Dj Jugi soittavat hittejä menneiltä vuosikymmeniltä Ilosaaressa 
 ● klo 16 alkaen Poikkeus ry:n ja JoSa ry:n Vappuleijonan metsästys Joensuun keskusta-alueella. Lähtö Pielisjoen ran-
nalta, Kaupunginteatterin takaa. Lisätietoja Facebook: Vappuleijonan metsästys 

1.5. Vappupäivän tapahtumat:
 ● klo 12 ainejärjestöjen yhteinen vappu-Piknik (eli AY-nik) Ilosaaressa 
 ● klo 16 vappuelokuva Cobra (1986) Kerubissa. Vapaa pääsy! Lisätiedot Facebook: Vappuelokuva: Cobra

Kuopion kampus: 
24.4. Preemion vappufutis klo 11–17 Savon Sanomat -areenalla. Vappufutis-jatkot klo 21 alkaen Onnelassa.
26.4. Sociuksen poikkitieteelliset Kewätkarkelot klo 20.30 alkaen Wanhassa Satamassa. Lisätiedot Facebook: Kewätkar-
kelot
28.4. Gladiaattoripäivä by Kuolo, Dentina, Preemio ja Farmasian 1. vsk. klo 15 Studentian ympäristössä. Lisätiedot Fa-
cebook: Gladiaattoripäivä by Kuolo, Dentina, Preemio & Farmasian 1vks.
29.4. Sawo-Karjala Excursio klo 12 alkaen. Lähtö Lukeamalta. Tapahtuma on loppuunmyyty. Lisätiedot Facebook: Kuo-
pio: Sawo-Karjala Excursio 2014 

30.4. Vappuaaton tapahtumat
 ● klo 13.00 Hampaan pesu, Terassi Paikka/Lukeman sisäpihalla. Dentinan 1. vuosikurssin isäntä ja emäntä pesevät 
hammaspatsaan vettä säästelemättä.
 ● klo 14.00 Sivistykseen vihkiminen, suuressa luentosalissa vihkiytymättömille
 ●klo 17.45 Allastapahtuma alkaa Snellmanin puistossa
 ●klo 21.00 Wappubileet Puikkarissa. Liput ISYY:n toimistolta ennakkoon 5 €/kpl. Ennakkolipulla jonon ohi klo 23 saak-
ka. Liput ovelta 8 €/kpl. Narikka 3 €/hlö. Esiintymässä Rähinän Spekti + DJ:t MiQ, Tesno [VOEMA], Akilina [K0NTRO]. 
Lisätiedot Facebook: Wappubileet & Spekti

1.5. Vappubrunssi

Seuraa ilmoittelua myös Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan Wiikko-Ärsykkeissä, sähköpostilis-
tojen kautta, ilmoitustauluilla sekä ISYY:n verkkosivuilla ja Facebook-sivulla. Lisätietoja saat 
myös ISYY:n kampustoimistoilta. 

Tsekkaa myös ISYY:n RAIlakas vappu 2014 -tapahtuma Facebookissa!

Savonlinnan kampus: 
30.4. Vappuaaton tapahtumat:
 ● klo 16.00 kokoontuminen yliopistolle 
 ● klo 16.45 Joel Lehtosen patsaan kukitus 
 ● klo 17.00 köydenveto MAMK:n Sohva ry:n kanssa 
 ● klo 18.00 ohjelma Tallisaaressa
 - Lauluesitys
 - Ylioppilaskunnan puhe
 - Pässin lakitus
 - Yhteislaulu Gaudeamus Igitur
 - Fuksikaste

1.5. Ainejärjestöjen järjestämä vappubrunssi Sulosaaressa
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Tutkijat ja filosofit ovat ahke-
rasti selittäneet maailmaa, 
mutta kuten Karl Marx 
asian koki, varsinaisena teh-
tävänä on sen muuttaminen. 

Todellisuutta kaventava objektiivisuuden 
ihanne kuoli jo aikaa sitten ja huhtikuus-
sa ilmestynyt teos Taisteleva tutkimus 
ehdottaakin, että tutkimus voi olla sekä 
ajattelua yhdessä toimimista varten että 
aktiivista toimintaa.

”Taisteleva tutkimus taistelee oikeu-
denmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta, 
mutta jos kysytään mitä vastaan, niin 
siihenkään ei ole vaikea etsiä vastausta. 
Nykyinen talousjärjestelmä perustuu ih-
misten lähtökohtaiselle eriarvoisuudelle 
sen sijaan, että se rakentuisi miettimään 
ihmisten lähtökohtaista tasa-arvoa”, 
Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogii-
kan yliopistonlehtori Sanna Ryynänen 
kertoo.

Ryynänen kirjoitti Taistelevan tutki-
muksen yhdessä Tampereen yliopiston 
aikuiskasvatuksen professorin Juha 
Suorannan kanssa. Suoranta tunnetaan 
toimistaan ja teksteistään, jotka eivät 
kuulune vanhoillisimman akateemikon 
työkaluvalikoimaan: joku vuosi sitten 
hän kirjoitti kirjan isoisältään tyhjäksi 
jääneeseen asuntoon piilottamastaan 
maahanmuuttajasta ja samaan syssyyn 
muun muassa Aktivistiyliopiston sivuilta 
löytyvän Tuleva yliopisto -nettikirjan, jos-
sa sisältöä palautetaan nukahtaneeseen 
akatemiaan esittelemällä muun muassa 
köyhyyslupauksen tehnyt yliopistomalli, 
jossa rakennuksia vallataan opiskelu-
tiloiksi ja kansleri keittää kiljua. Toki 
meriittejä löytyy myös perinteisemmällä 
saralla, kuten muun muassa tuttu tutki-
musmenetelmäopas Johdatus laadulli-
seen tutkimukseen. 

Sanna Ryynänen puolestaan löysi 
itsestään taistelevan tutkijan ollessaan 
vuosituhannen vaihteen jälkeen vapaa-
ehtoistyössä Brasiliassa katulapsijärjes-
tössä, jonka toimintaperiaatteet olivat 
itsensä Paulo Freiren käsialaa.

”Ensimmäinen kerta siellä oli hyvin 
käänteentekevä. Se osoitti sen kuinka 
tärkeää on nousta erityyppisiin vastarin-
toihin tilanteissa, joissa on ilmeistä ettei-
vät ihmisten perusoikeudet ja tasa-arvo 
toteudu”, Ryynänen kertoo. 

Palattuaan Brasiliasta Ryynänen ryhtyi 
täydentämään oppimaansa ja aikaisempia 
sosiologian opintojaan sosiaalipedago-
giikan opinnoilla. Hieman myöhemmin 
hän oli jo tekemässä jatko-opintojaan São 
Paulon yliopistossa USP:ssa. Ryynäsen 
mukaan siellä kriittinen yhteiskuntatiede 
oli arkipäivää.

”Esimerkiksi kasvatustieteellisen 
tiedekunnan maisteri- ja jatko-opintoihin 
kuuluu kurssi solidaarisuustaloudesta. 
Siellä mietittiin oikeasti vaihtoehtoisen 
talouden rakentamisen mahdollisuuksia. 
Suomalaiseen valtavirran kasvatustie-
teelliseen keskusteluun en nykyisellään 
pysty vastaavaa kuvittelemaan”, Ryynä-
nen valittelee, mutta mainitsee lupaa-
vaksi aloitteeksi esimerkiksi Helsingin 
yliopiston vastaperustetun AGORA 
tutkimuskeskuksen ja -yhteisön, joka 
tutkii sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
tasa-arvoa kasvatuksessa.

Ryynänen muistelee, kuinka Brasilian 
mallin myötä oma väitöskirja-arki kävi 
näyttämään vieraalta ja tutkimuksen 
todellisuudesta etääntyneeltä. Sisällöt 
tuntuivat menettäneen merkityksensä 
yliopistoyhteisössä.  

”Muistan kirjoittaneeni väitöskirjan 
tekoni aikaan huomion, että minusta 
tuntui ikään kuin olisi sama jos olisin ollut 
tekemässä väitöskirjaani vaikka kengän-
nauhoista, kunhan vain se formaali puoli 
on kunnossa ja saan sen väitöskirjan mah-
dollisimman nopeasti valmiiksi,  jotta 
instituutio saa siitä rahaa.”

Ryynänen palaa itse kirjaan. Taisteleva 
tutkimus rakentelee siltoja akatemi-
an ja aktivismin välille. Teos esittelee 
tutkimusperinteitä, lähestymistapoja, 
klassikoita ja menetelmiä, jotka sitou-
tuvat käytännön ja teorian yhdistävään 

tutkimustoimintaan. Kirja vaikuttaa 
lupaukselta opiskelijalle, jolla amma-
tillinen merkityksellisyys ja tekemisen 
mielekkyys ovat hukassa.

”Tämä on nimenomaan oppikirja. 
Yksi näkökulma yhteiskuntatieteiden 
uudelleenmäärittelyyn ja herättelijä, 
että asioita voi tehdä monella tavalla. 
Tutkimuksella voi, ja sillä saa olla yh-
teiskunnallista merkitystä”, Ryynänen 
sanoo.

Taisteleva tutkimus on helppo tulkita 
yritykseksi politisoida akatemiaa. Ryy-
nänen kääntää, että politiikka yhteis-
kunnallisesti sitoutuneeksi toiminnaksi 
ymmärrettynä on joka tapauksessa 
irrottamaton osa tutkimusta. Objektiivi-
suus on myytti.

”Sen kaltaista tutkijaa joka edustaa 
kriittistä lähestymistapaa kutsutaan 
helposti ideologisesti painottuneeksi ja 
tutkimuksia ideologisesti värittyneeksi. 
Siinä unohdetaan kuitenkin se, että tut-
kimus joka tulee ikään kuin vallitsevan 
keskitien sisältä on yhtälailla ideologis-
ta, mutta toiseen suuntaan”, Ryynänen 
toteaa. 

Ansa piilee myös määrällisen tutki-
muksen kysymyksen asetteluissa. Tilas-
totieteen käsitteen avaaminen auttaa 
hahmottamaan, että alkujaan statistiikka 
viittaa sanana valtioon eli se on alun 
alkaen ollut tiedonkeruuta ja analyysia 
valtion hallinnan mahdollistamiseksi. 
Myös tilastotieteessä on lähtökohtaisesti 
poliittinen peruste. 

”Yhtälailla kvantitatiivisessa tut-
kimuksessa kysymykset ovat jonkun 
tekemiä ja niihin vaikuttaa aina jonkinlai-
nen taustalla oleva näkemys ihmisestä ja 
maailmasta”, Ryynänen sanoo.

Freiren mukaan kaikki kasvatus on po-
liittista, joko sopeuttavaa tai vapauttavaa.

”Samaa analogiaa käyttäen, ei ole neut-
raalia tutkimusta”, Ryynänen kiteyttää.

”Ei kuitenkaan pidä sekoittaa kahta 
asiaa. Se, että taisteleva tutkimus kyseen-
alaistaa neutraaliuden ja objektiivisuu-

den ideaalin, kun niiden ymmärretään 
tarkoittavan, ettei tutkijan pitäisi asettua 
minkään puolelle tai mitään vastaan, ei 
tarkoita, että myisimme samalla tutki-
muksen laadukkuuden, järjestelmällisyy-
den, eettisyyden ja asianmukaisuuden 
kriteerit. Kaikkea muuta.”

”Sinänsä taisteleva tutkimus on 
poliittista, että siinä mietitään perusta-
vanlaatuisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
joilla haastaa tilannetta, jossa maailman 
85 rikkaimman ihmisen omaisuus on 
yhtä paljon kuin 350 miljoonan maailman 
köyhimmän ihmisen yhteenlaskettu 
omaisuus”, Ryynänen toteaa.

Ryynänen epäilee, että moni tuntee 
tarpeen muutokseen.

”Jokaiselle on tässä vallitsevan tilan-
teen parantelussa rooli. Ellei katso ihan 
sieltä yhteiskunnan huipulta, niin var-
masti moni allekirjoittaa sen, että kaikki 
ei ole ihan niin kuin pitäisi”, Ryynänen 
päättää.

Taistelevat
tutkijat
Taisteleva tutkimus on maaliskuussa ilmestynyt oppikirja joka haastaa yhteiskuntatieteet 
pohtimaan vaihtoehtoja. Kirjoittajien mielestä yhteiskuntatieteiden katse tulisi olla tiukasti 
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihanteissa. - Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva

Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan 
ma. yliopistonlehtori, Kuopion kampus 

Syntynyt 26.10.1972 Lappeenrannassa, asuu 
Helsingissä 
 
Koulutus YTM pääaineena sosiologia v. 
1998 Tampereen yliopisto ja FT Tampereen 
yliopiston kasvatustieteen yksiköstä v. 2011. 

Väitöskirja Nuoria reunoilla. Sosiaalipeda-
goginen tutkimus rikollisuuden ja väkivallan 
keskellä elävien nuorten kasvun tukemisesta 
brasilialaisissa kansalaisjärjestöissä.  
 
Taisteleva tutkimus (Into Kustannus) yhdes-
sä Juha Suorannan kanssa v. 2014.  
 
Harrastaa purnajoogaa, toimii solidaari-
suustalousverkostossa

Sanna Ryynänen

Tiede
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Pistooli, kivääri, kranaatti, sinko. Ohjus, 
miina, pommi, ydinase. Ase on väline, jolla 
uhkailla, kiduttaa ja tappaa. Ihmiskunta 
on loistanut älykkyydellään monin eri 
tavoin, vaan välien selvittelyssä turvataan 

edelleenkin ikivanhaan tapaan. Miksi maailmassa on 
aseita? 

”Niillä voi metsästää, harrastaa urheiluammuntaa, 
ja viranomaiset tarvitsevat työssään aseita suojel-
lakseen siviilejä ja turvatakseen ihmisoikeuksia. 
Valtioiden varustautuminen aseellisesti kertoo siitä, 
että turvallisuutemme nojaa yhä väkivaltaan välien 
selvittämisen välineenä”, vastaa Jarmo Pykälä. 

Hän on vuoden alussa julkaistun Suomalainen 
asekauppa -teoksen kirjoittaja, joka vieraili Tiedon 
Jano -tietokirjatapahtumassa Kuopiossa maaliskuun 
lopulla.

Vaikka viranomaisten käytössä aseet ovat ymmär-
rettäviä, tulisi heillä olla tarkat kriteerit siitä, milloin 
aseiden käyttö on perusteltua ja milloin ei. Tässä on 
paljon eroja maiden välillä. Varsinaisia ongelmia aihe-
uttavat laittomat aseet, joita päätyy väärien ihmisten 
käsiin – joko laittoman asekaupan kautta tai täysin 
laillisesti eettisyydestä piittaamattomalta asemyyjältä.

 ”Suurin ongelma asekaupan kohdalla on tietojen 
pimittäminen, sillä on suorastaan valtionsalaisuuden 
imago. Viranomaisten tulisi itse kehittää lainsäädän-
töä, jonka mukaan toimia ja analysoida asekauppaan 
liittyviä riskejä. EU:n vientikriteerit kattavat kuitenkin 
vain pienen osan kaupanteosta”, Pykälä harmittelee. 
Mitä enemmän avointa tietoa, sitä enemmän päät-
täjille tulee painetta toimia oikein. Kansainvälisten 
sopimusten muodostaminen ja noudattaminen olisi 
myös askel eteenpäin. YK:n yleiskokous hyväksyi vuosi 
sitten kansainvälisen asekauppasopimuksen, joka pyr-
kii luomaan maailmanlaajuiset säännöt tavanomaisten 
aseiden viennille, tuonnille ja siirroille. Sopimus kiel-
tää muun muassa pienaseiden viennin maihin, joissa 
niitä tiedetään käytettävän ihmisoikeusloukkauksiin. 
Tarvitaan kuitenkin vielä lisää ja laajempia sopi-
muksia. Asekauppa- ja Geneven sopimuksen lisäksi 
asiaan puuttuvat vain valtioiden omat, hyvin erilaiset 
lainsäädännöt.

Suomi ei ole sen puhtoisempi kuin asekaupan isot 
toimijat, sillä täältäkin on päätynyt laillisesti aseita 
sotiin ja terroristeille. Yksi merkittävistä sotatuote-
tehtailijoista Suomessa on Patria, josta suurimman 
osan omistaa Suomen valtio. Konsernilla on vielä 
paljon parannettavaa avoimuuden ja eettisyyden 
kanssa. Pykälän tietojen mukaan Patria lähti teke-
mään kranaatinheitinkauppaa Saudi-Arabian kanssa 

vuonna 2007–08, ja virallisesti kauppasopimukset 
tuotiin julki vasta 2010. Valtioneuvosto otti kantaa 
kaupan luvallisuuteen loppuvuodesta 2011, jolloin 
maassa oli jo levottomuuksia. 

”Patria on valtionyhtiö ja käyttää veronmak-
sajien varoja. Jo ennen virallista lupaa potentiaa-
liseen kauppaan on käytetty monia euroja. Se on 
aikamoista riskeeraamista, jos kauppa peruuntuu 
viime metreillä. Vai onko kaupasta sovittu jo 
etukäteen joidenkin kesken – ongelmaksi tulee 
tällöin, kuka on luvannut ja mitä?”

Patrian viime vuoden liikevoitto oli lähes 100 
miljoonaa euroa. Eikö Suomen kansan omatunto 
soimaa asekaupalla rikastumisesta? 

”Kyllähän alkoholillakin tehdään bisnestä, ja se 
tappaa enemmän suomalaisia kuin aseet. Kyse on 
vain moraalisesta dilemmasta, aseiden kohdalla 
ristiriita on selkeämpi. Lisäksi asekauppaan liittyy 
monia intressejä. Ei ole kysymys vain aseista, vaan 
myös kotimaisesta työllisyydestä ja viennistä. 
Asekauppa on liiketoimintaa. Ongelmana on, että 
se pyrkii olemaan kuten muukin liiketoiminta 
eli tekemään bisnestä. Kun sotilastoimintaan 
suunniteltu ase ei enää myy, siitä tehdään siviiliase 
ja myynti kasvaa taas. Haasteena on kuitenkin 
väkivallan tukeminen epäilyttävissä maissa. Poliit-
tiset päättäjät eivät puhu asiasta koska eivät halua 
negatiivista julkisuutta”, toteaa Pykälä.

Väkivaltaa maailmasta tuskin koskaan voidaan 
poistaa. Sen sijaan tarvitaan halua ja ideoita aseel-
listen välienselvittelyn vähentämiseen.

 ”Jos aseiden kehittelyyn ja hankintaan laite-
taan paljon resursseja, se kertoo ettei vaihtoehtoi-
siin keinoihin hirveästi panosteta.” 

 Jotain hyvääkin on tapahtunut. Konfl ikteis-
sa kuolleiden määrä ja väkivaltakuolleisuus on 
tilastollisesti laskenut, ja asekaupan arvon pitkä 
nousu pysähtyi viime vuonna. Edelleen puhutaan 
silti käsittämättömistä summista. Tukholman 
kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin 
mukaan maailman asekaupan arvo oli vuonna 2012 
noin 1756 miljardia, eli hieman reilu 180 euroa 
jokaista maapallon asukasta kohden. ”Olemme 
ihmisiä, olemme päässeet lentämään kuuhun ja 
tehneet mielettömiä keksintöjä - silti hyväksymme 
sen, että tapamme toisiamme. Meillä on älyllisiä 
voimavaroja johonkin parempaankin, väkivallan 
käyttö on liian helppo ratkaisu”, päättää Pykälä.

’’Maailman asekaupan arvo oli vuonna 2012 noin 1756 miljardia eli hieman reilu 180 euroa 
jokaista maapallon asukasta kohden.

Aseet, jokapäiväinen 
turvamme
Maailman sotatantereet ovat hiirenklikkauksen ja kaukosäätimen painalluksen päässä. Taas on jollain 
joku syy pommittaa kaupungit maan tasalle, tappaa siviilejä ja aiheuttaa kaaosta. Pääosaa eivät suin-
kaan näyttele hirmuvaltiaat, vaan kuten yhteiskuntatutkija Jarmo Pykälä ilmaisee, ”kukaan tuskin 
aloittaa konfl ikteja miekoin ja keihäin – kyllä siihen aseita vaaditaan” - Anni Ylönen, teksti & kuva

SUOMEN ASEKAUPPA

 -Tärkeimmät vientituotteet ovat panssariautot, sotilasaseet, 
ammukset, sotilaselektroniikka

- Tärkeimmät asiakkaat ovat EU ja Pohjois-Amerikka, kasvavat 
markkinat Lähi-Idässä, Aasiassa ja Afrikassa

- Viennin arvo noin 77 miljoonaa euroa vuodessa

- Tuotavista sotatarvikkeista ei ole tarkkaa tietoa, sillä niitä ei 
tilastoida

- Maailman asekaupasta 70–80 % on viiden suurimman valtion 
hallussa (1. sijalla USA), loput noin kahdenkymmenen valtion, joihin 
myös Suomi kuuluu

- YK:n mukaan jokaisella valtiolla tulisi olla laittoman asekaupan 
valvontaviranomainen, jollaista Suomessa ei kuitenkaan ole
-tietoja ja raportteja aiheesta julkaisee SaferGlobe-tutkimusverkos-
to

Eurovaalit
Ennakkoäänestys 

14.-20.5.
Vaalipäivä 25.5.

1. Pelastetaan hukattu suku-
polvi: torjutaan nuorisotyöt-
tömyys. Nuorisotyöttömyys on 
osa laajempaa eurooppalaista 
työttömyysongelmaa ja se 
täytyy myös ratkaista osana 

sitä – työpaikkoja, ei leikkauksia hyvinvoinnista.

2. Poistetaan köyhyys ja eriarvoistuminen: EU:lla on 
vastuu heikoimmistaan. EU:hun on luotava perusturvan 
minimitaso.

3. Rakennetaan Eurooppa uusiksi: elvytetään talous 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Työn luominen ja 
ilmastonmuutoksen torjunta onnistuvat yhtä aikaa. 

Maria 
Ohisalo

Touko 
Aalto

Tutustu Kohtuuden Euroooppa -vaaliohjelmaan 
ja kiertueaikatauluun osoitteesta
www.toukoaalto.fi, p. 040 516 9332

Harri 
Auvinen

1. Uusiutuvat energiamuo-
dot ovat Suomelle suuri 
mahdollisuus lisätä vientiä, 
luoda työpaikkoja ja vähentää 
riippuvuutta tuontienergiasta.

2. Tieteentekijänä haluan tuoda tutkimustiedon suoraan 
päätöksentekoon ilman välikäsiä ja vääristelyä.

3. Puolustan yliopisto-opiskelun maksuttomuutta. Opiske-
lijan kyvyt ja ahkeruus ovat tärkeämpää kuin vanhempien 
lompakon paksuus.

4. Euroopan unionilla on ratkaiseva rooli mm. ilmastonmuu-
toksen torjunnassa ja Ukrainan kriisin ratkaisussa.

Tehdään Eurooppa, jossa kaikki pelaa! 
Lue lisää Mariasta ja kampanjasta: 
www.mariaohisalo.fi , p. 040 703 4185

1. EU:n on suljettava EU:n 
sisäiset veroparatiisit ja 
toimittava määrätietoisesti 
veroparatiisien sulkemiseksi 
maailmanlaajuisesti

2. Yritysveroille on säädettävä vähimmäistaso EU-alueella 
ja verolainsäädännön   yhtenäistämisen kautta tulee estää 
tytäryhtiöiden kautta tapahtuva verokeinottelu

3. EU:sta hiilineutraali alue vuoteen 2050 mennessä.

4. EU:n on asetettava hiilidioksiditonnille 30 euron minimi-
hinta ja päästöoikeuksien määrää on vähennettävä pysyvästi 
markkinoilla

Tarkemmat vaaliteemat ja -kiertueaikataulu 
osoitteesta 
www.harriauvinen.fi, p. 050 567 7008

VTM, tutkija, 
tohtorikoulutettava, 
Itä-Suomen yliopisto, 
Vihreiden nuorten ja 
opiskelijoiden liitto 
ViNOn puheenjohtaja, 
Helsingin 
varavaltuutettu

YTK, Vihreiden 
varapuheenjohtaja, 
Jyväskylän 
kaupunginvaltuutettu

TkT, FM, 
Helsingin yliopiston 
tutkijatohtori, 
Kuopion 
kaupunginhallituksen 
jäsen,
Pohjois-Savon
maakuntavaltuutettu

Äänesi 
Euroopassa

perussuomalaiset.fi
pohjois-savo.perussuomalaiset.fi

pohjois-karjala.perussuomalaiset.fi

Äänestä Perussuomalaisia!

Tutustu ehdokkaisiin ja tapahtumiin:
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Itä-Suomen yliopiston kuoroksi nimensä muuttanut 
entinen Joensuun yliopiston kuoro veti päälleen virtty-
neen hevipaidan ja kulahtaneet farkut ja puski maailmal-
le levyllisen pohjoiskarjalaista rokkia. Sanatarkasti nimi 
kuuluu nyt Itä-Suomen yliopiston kuoro Joy, joka toimii 
samalla viittauksena kuoron joensuulaiseen historiaan 
sekä tarkoittaa iloa. Kevyempää imagoa ilmentää nimen 
lisäksi myös hyppy populaarimusiikin maailmaan. 
Samalla kuoro tiedotti uudesta roolistaan Itä-Suomen 
yliopiston edustuskuorona. Sen lisäksi, että muutos 
kenties turvaa kuoron asemaa sekä varmasti toimiii 
imagoetuna yliopiston brändäystyössä.

”Vanhakin voi uudistua.”, toteaa kuoronjohtaja Hele-
na Hulmi sekä nimenmuutoksesta että levystä.

”Omat lapseni laittoivat minut totuuden eteen kun 
sanoivat, että et voi äiti ohjata nuoria jos et ohjaa välillä 
rokkia”, hän jatkaa.

Muutama vuosi sitten 40 vuotta täyttänyt kuoro on 
ehtinyt julkaista jo aiemmin kolme levyä. Yhden näytel-
mäaiheisen, yhden jouluaiheisen ja yhden rakkauslaulu-
levyn.

”Rokkia en olisi ikinä uskonut tekeväni. Nyt on tie-
dossa jo seuraavat pari projektia, joista edes kuorolaiset 
eivät tiedä. Ei niistä ainakaan helpompia tule”, Hulmi 

vielä päivittelee.
”Tämä levy on ollut pitkä prosessi ja paljon väkeä on 

vaihtunut matkan varrella. Osa on kuitenkin pysynyt 
alusta asti. Paljon on opittu miten laulajana voi kehittyä 
ja ihmisenä muuttua”, kuoron hallituksen puheenjohta-
ja Maija Joensuu kuvailee.

Kuorolle a cappella –muotoon sovitetulla Vie mua 
-levyllä on kappaleita yhteiltä 51 Koodia, Happoradio, 
Ismo Alanko Säätiö, Neljä Ruusua, Nightwish sekä 
Stella. Äänitetuotannosta on vastannut Karelia-ammat-
tikorkeakoulun Luovan talouden keskus. Kappaleiden 
sovitukset on tehnyt Krzysztof Dobosiewicz.

Mielitkö tuuttaamaan tai tunteilemaan laulusi ja sovi-
tuksesi isolle yleisölle kampuksen keskiössä? ISYY:n ja 
UEF:n bändikilpailu tarjoaa mahdollisuuden. 

”Bändi saa kovan mahdollisuuden esiintyä keskellä 
kampusta. Joensuun kampusrysäykseen osallistui viime 
vuonna noin 1400 ihmistä”, tapahtuman koordinaattori 
tuutorointisihteeri Jarno Pitko hehkuttaa.

Kilpailuun voi osallistua, kun vähintään yksi bändin 
jäsenistä kuuluu Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskun-
taan tai työskentelee Itä-Suomen yliopistossa. 

”Ennen kilpailunjulkaisua oli jo ilmoittautunut kaksi 
bändiä ja kaksi lisää heti julkaisuaamusta, joten selkeästi 
tämmöiselle näyttäisi olevan tarvetta. Yliopistolla on 
paljon bändejä myös yliopiston henkilökunnan puolella, 
joten sieltä odotetaan kovasti myös osallistujia”, Pitko 
intoilee.

Osallistutko itse?
”En osallistu. Lauluääntäni ei 

kestä kukaan”, Pitko kilpistyy. 
Raadissa on Pitkon, ylioppilas-

kunnan hallituksen Emmi Alhon ja 
Antti Saarelaisen lisäksi Popparei-
den Panu Hattunen ja Itä-Suomen 
yliopiston kuoronjohtaja Helena 
Hulmi. 

Osallistuminen kilpailuun tapah-
tuu lähettämällä demo tai muu äänite 
ylioppilaskuntaan 14. toukokuuta men-
nessä. Lisätietoa tiedostomuodoista ja 
yksityiskohdista löytyy osoitteesta isyy.fi/bandikilpailu. 
Järjestäjät varaavat oikeuden muutoksiin. Pitko uumoi-
lee, että voi olla jopa mahdollista, että bändejä valitaan 

kaksi per kampus. Kilpailussa ei ole genrerajoitteita.
”Jopa dj-setillä voi osallistua, jos haluaa”, Pitko 

kertoo.

Kulttuuri PoimintojaEurovision laulukilpailut 2014

Humu

Bändikisa

Itä-Suomen yliopiston kuoro

ISYY ja UEF järjestävät bändikilpailun
Ylioppilaskunta ja Itä-Suomen yliopisto etsivät kansankohot-
tajia omien parista bändikilpailulla. Huhtikuun lopulla käyn-
nistyneen kilpailun palkintona on mahdollisuus esiintyä 
syyskuussa tuhatpäisille yleisöille Kampusrysäystapahtu-
missa sekä Kuopiossa että Joensuussa. - Jarkko Kumpulainen, 
teksti & Pasi Huttunen, kuva

Hevipaidoin, nahkahousuin ja farkuin koristautunut kuoro pisti levynjulkkarissaan Carelia-salissa pystyyn itselleen 
epätyypillisen riehakkaat bileet.

ESN Joensuun Flying Flags –tapahtuma on kuin euro-
vaalit. Ensimmäinen perstuntuma on, että niin lipun 
kiinnittäminen ilmapalloon ja sen vapauttaminen 
taivaalle kuin yhden äänestyslipukkeen viskaaminen 
kafkamaisen eurobyrokratian syövereihin on melkoisen 
turhanpäiväistä. Väärinkäsityshän silloin on tietenkin 
kyseessä.

Kummankaan tapahtuman idea ei ole siinä yhdessä 
ilmapallossa ja siinä yhdessä lipukkeessa, vaan yhdessä 
tekemisessä ja toisen kohtaamisessa, joka kantaa sisäl-
lään valtavaa potentiaalia muutokseen.

”Jokainen kansallisuus saa helium-ilmapallon, johon 
on ripustettu heidän kotimaansa lippu. Lipun taakse 
kirjoitetaan mukavia muistoja elämästä Suomessa”, 
tapahtumasta kerrotaan.

Tiedotteen mukaan Flying Flags –tapahtuman tar-
koitus on edistää kansallisuuksien välistä rauhaa ja yh-
teisymmärrystä, mutta kenties vielä arvokkaampi on se 
yksinkertaisen kaunis ajatus, että kokoonnutaan yhdessä 
tekemään jotain. Siitähän lopulta on kyse myös edustuk-
sellisessa demokratiassa, joka runsaine vikoineenkin on 
ihan kiva asia. Arvostuksen ansaitsee myös Itä-Suomen 
yliopisto, joka on lähtenyt Flying Flags –tapahtuman 
pääsponsoriksi. 

Flying Flags Alkukivillä 28. huhtikuuta kello 11:45 alkaen. 
Pallot lähetetään ilmaan kello 12.

Kansallisuudet taivaan tuuliin

Jos Euroviisufinaali telkkarista ei 
innosta, on Kuopiossa tarjolla har-
vinaisen kovatasoinen vaihtoehto. 
Humu-klubin lauteille nousevat 
Pannuhuoneella 10. toukokuuta 
kanteleproge-trio Stringpurée 
Band sekä kolmesta kitarasta ja 
rummuista äänimaisemaa rakenta-
va Detour 33.

Myös yllätysvieraita kehiin 
lupaileva Senni Eskelinen & String-
purée Band hakee inspiraationsa 
70-luvun progesta, jazzista sekä 
kansanmusiikista. Toukokuun 
alussa kolmannen pitkäsoittonsa 
julkaisevassa bändissä 36-kielis-
tä sähkökannelta soittaa Senni 
Eskelinen, bassoa Kalle Ylitalo ja 
rumpuja Niko Votkin.

Debyyttilevyään viimeistelevä 
Detour johdattelee kuulijan eloku-

vamusiikillisiä piirteitä omaavalle 
aikamatkalle. Yhtyeen taustalta 
löytyvät kitaristit Markus Väisä-
nen, Juuso Kolho ja Jarkka Rissa-
nen sekä rumpali Janne Mathlin. 
Humu-Klubin keikalla kontrabas-

sossa nähdään Aquila Ferreira. 

Humu-Klubi #16 – Senni Eskelinen & 
Stringpurée Band, Detour 33 Pannu-
huoneella 10. toukokuuta kello 22.

Kanteletulitusta Humu-klubilla

Stringpurée Bandin Kalle Ylitalo, Senni Eskelinen ja Niko Votkin. 

Kuopion kampuksella voi pistää pyöränsä hujauksessa 
kesäkuntoon. Kuopion kampuksen ympäristöklubi 
järjestää perinteisen pyöränhuoltopäivän Lukeman 
edustalla 8. toukokuuta kello 10-14. Tapahtumassa voi 
huoltaa pyöränsä ja paikalla on asiantuntijoita neuvo-
massa huoltoon liittyvissä ongelmissa. Huolletulla pyö-
rällä onkin sitten hyvä sykäistä Kuinka monta pyöräilijää 
mahtuu Kuopion torille –tempaukseen kaupungintalon 
edustalle 10. toukokuuta kello 10 alkaen. 

”Ideana on näyttää, että pyöräilijöitä on Kuopiossa 
paljon, ja että meidät pitäisi ottaa nykyistä paremmin 
huomioon liikennesuunnittelussa!”, järjestäjät toteavat.

Tapahtuman yhteydessä on luvassa muun muassa 
erilaisten pyörien, kuten taittopyörien, tavarapyörien 
ja nojapyörien esittelyä. Toritapahtumasta päivä jatkuu 
kriittisellä pyöräretkellä Kuopion keskustaan.

Pyörät ja pyöräilijän oikeudet 
kuntoon

Uusi juurimusaan ja bluesiin keskittyvä kaksipäiväinen 
Urban City Blues Festival tykittää rajun kattauksen 
juurimusaa lavoille eri puolilla Kuopiota. 25. huhti-
kuuta on tarjolla Pepe Ahlqvist Kings Crownissa, Dave 
Forestfield & Band Petosen Leopardissa, Vooduo ja Big 
Bad Bears Ravintola Kummisedässä sekä Jaakko Turu-
nen Blues Band Ravintola Amarillossa. 26. huhtikuuta 
aloitellaan 12-17 Puikkarin BluesTorilla, jossa kuullaan 
Pepe Ahlqvistia akustisella keikalla. Festivaali huipen-
tuu pääkonserttiin Puikkarissa, jossa esiintyvät  Jarkka 
Rissanen Snacks, Hoolers feat. Pepe Ahlqvist, Honey B & 
T-Bones sekä Mighty Four.

UCBF 25.-26. huhtikuuta Kuopiossa. 

Festaritulokkaalla kova kattaus

Vanha pelimanni, tuutorointisihteeri Jarno Pitko näyttää mallia. Eikä vähä 
mitään, jopa yliopiston akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen suunnittelee 
epäluotettavien, vahvistamattomien huhujen mukaan kisaan osallistumista.  
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Paljasjalkainen hippi kirmailemas-
sa ympäri areenaa voitonkyyneleet 
silmissä. Vanhaeurooppalaisten 
tuohtumus, kun muoviset, vähäpu-
keiset itäeurooppalaiset tekno-
popparit keräävät pisteitä. Suomen 
edustaja, joka on suomalaisten 
mukaan ennakkosuosikki, mutta 
kenenkään muun mielestä ei. Ne 
pari outoa yllättävää sekoilijaa 
viisulavalla. Lähes vuoteen ysiviis 
verrattavissa oleva Lordin voiton 
kaihoisa muistelu. Lopulta tajuami-
nen, että olemme kaikki eurooppa-
laisia, ja lähetämme kaikki kisoihin 
ihan yhtä paskoja biisejä. Se on taas 
täällä.

Eurovision laulukilpailujen 
finaali Kööpenhaminasta 10. touko-
kuuta kerää väen taas ruutujen ää-
reen. Suuren urheilujuhlan tuntua 
ei voi kiistää, sillä yritykset menes-
tyä ovat saavuttaneet viime aikoina 
hyvinkin tragikoomisia mittasuh-
teita. 6. helmikuuta 2014 Euroopan 
yleisradioyhdistys EBU vahvisti, 
että jonkun maan televisioyhtiö 
oli yrittänyt huijata vuoden 2013 
Euroviisuissa Malmössä ostamal-
la ääniä. Epäilykset kohdistuivat 

Azerbaidzhanin suuntaan.
Tällä kertaa laulujuhlaa on 

mahdollisuus seurata erityisen 
kansainvälisessä porukassa. ESN 
Joensuu järjestää kisastudion Bar 
Playn yläkerrassa alkaen kello 
9. Varsinaisen kello 10 alkavan 
euroviisulähetyksen lisäksi luvassa 
on ainakin euroviisubingo ja muita 
kisailuja.

Ilmassa olevaa jännitettä voisi 
leikata veitsellä, kun ennakkoarvi-
oissa voittajasuosikiksi veikkaillaan 
Ruotsia. Taas. Loreenin Euphoria 
korjasi potin vuonna 2012 ja nyt 
Sanna Nielsenin kappaleen Undo 
ennustellaan tekevän saman. Tans-

kan Basimin kappaleelle Cliché 
love song ennustellaan kotikentällä 
sijaa 13. Suomen Softenginen 
kappale Something better olisi 
samassa ennakkosuosikkilistauk-
sessa sijalla 22. Norjan Carl Espen 
tykittää ennusteen mukaan hänkin 
Suomen ohitse sijalle yhdeksän 
kappaleellaan Silent Storm. 

Etukäteen kisoihin voi valmis-
tautua käymällä läpi kisabiisien 
viralliset musiikkivideot:  
http://bit.ly/1lAA1N3 

ESN Joensuu goes to Eurovision 
Song Contest 2014 Bar Playssa 10. 
toukokuuta alkaen kello 21. 
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Uusi iloinen nimi kuorolle
Kuoro julkaisi levyllisen itäsuomalais-
ta rokkia ja muutti nimensä muotoon Itä-
Suomen yliopiston kuoro Joy. Samalla sii-
tä tuli UEF:n edustuskuoro. –Pasi Huttunen, 
teksti & kuva

Euroviisufinaalin kansainvälinen  
kisastudio
Eurovision laulukilpai-
lun finaalia voi Joen-
suussa seurata kansain-
välisessä kisastudiossa. 
ESN Joensuulta jälleen 
todellinen kulttuuriteko. 
–Pasi Huttunen, teksti

Viime vuonna Euroviisuvoiton vei Emmelie de Forest kappaleella, joka on 
vaipunut historian hämäriin. Tämän vuoden voittajaksi ennustellaan Ruotsin 
Sanna Nielseniä kappaleellaan Undo. Suomen edustaja on Softengine.



Esittele itsesi 15 sanalla.
Minun nimeni on Hugleikur Dagsson. 
Olen ihminen, jolla on kaksi kättä ja kaksi 
jalkaa.

Osa teoksistasi liittyy islantilaisiin mytolo-
gioihin, kuten sarjakuvateoksesi Perim-
mäinen Pohjola. Mikä tässä aiheessa 
kiinnostaa?
Pidä siitä, että kaikilla kulttuureila on 
omat hirviönsä. Tarkemmin sanoen 
mytologiset hirviönsä. En pidä oikeista 
hirviöistä, kuten raiskaajista ja pankkii-
reista. Ne ovat tosin sarjakuvieni jatkuvia 
insipiraation lähteitä.

Youtubessa ystäväsi ”Blaze” kuvaa sinua 
kodissasi. Hyllyllä on kuva Akseli Gallén-
Kallelan maaluksesta Lemminkäisen 
äiti. Oletko kiinnostunut suomalaisesta 
mytologiasta, Kalevalasta?
Ostin kuvan käydessäni Turussa en-
simmäistä kertaa. Rakastan Kalevalan 
tarinaa, ja teidän pitäisi tehdä Kalevala-
elokuva.

Esimerkiksi Antti-Jussi Annila on tehnyt 
kung-futa ja kalevalaista mytologiaa 
yhdistelevän elokuvan Jadesoturi vuonna 
2006. Hän on ohjannut myös kauhueloku-
van nimeltä Sauna.
Hienoa! Pidän kovasti Sauna-elokuvan 

hirviöstä, se oli mielenkiintoisesti tehty. 
Kaiken kaikkiaan olen todela kiinnostu-
nut fantasiasta, kauhusta ja scifistä. Jos 
elokuvissa on jotakin, joka ei ole olemas-
sa, huomioni on taattu.

Koskeeko tämä myös Jumalaa?
Olen kiinnostunut enemmän alieneista. 
En ole uskonnonvastainen, olen kiinnos-
tunut uskoinnoistakin. Islanti on todella 
jumalaton, ateistinen maa. Jotkut töistä-
ni perustuvat ajatuksille Jumalasta: kuusi 
vuotta sitten tein futuristisen hevimusi-
kaalin, Uteruksen. Se kertoi teinitytöstä, 
joka tuli raskaaksi. Tyttö menee abortti-
tohtorille, joka kutistaa itsensä taistellak-
seen sikiötä vastaan.

Olet puhunut tästä aiheesta jo aiemmin-
kin, mutta luulen, ettei ole sattumaa, 
että olet niin suosittu Suomessa. Ovatko 
islantilaiset ja suomalaiset sielunkump-
paneita?
Luulen, että oleme hyvin samanlaisia, 
paitsi että Suomen kansakunta on paljon 
kypsempi. Teillä on enemmän taisteluar-
pia. Te taistelitte itsenäisyytenne eteen, 
kun me vain nappasimme omamme, kun 
Tanskan silmä vältti. Mitä kauemmaksi 
päiväntasaajalta mennään, sitä parempaa 
huumori on, jos ymmärrät mitä tarkoi-
tan.

Sauna, sisu, jääkiekko, juominen ja kyl-
myys ovat piirteitä, mistä Suomi tunne-
taan. Mistä piirteistä Islanti tunnetaan?
Björkistä, lampaista, äärimmäisestä 
taloudellisesta kykenemättömyydestä, 
juomisesta ja kylmyydestä.

Sarjakuvissasi sinä kirjaimellisesti piirrät 
yhteiskunnan, joka on armoton, karu ja 
huonovointinen. Oletko enemmän kriit-
tinen vai kyyninen läntistä yhteiskuntaa 
kohtaan?
Kyllä, pääasiassa keskityn läntiseen yh-
teiskuntaan, koska se on ainoa yhteiskun-
ta, minkä todella tunnen. Me ansaitsem-
me tulla naurunalaiseksi.

Mikä sinua ärsyttää eniten postmoder-
nissa?
Sama asia, joka minua ärsyttää mo-
dernismisssa: se on ikuisesti sidottu 
nykyhetkeen ja täten tuomittu olemaan 
aikansa elänyt. Kuitenkin se on syy, miksi 
rakastan sitä.

Missä olet kymmenen vuoden kuluttua?
Toivottavasti olen rikkaampi. Haluan 
tehdä kaikenlaista, kuten pitää lomaa, 
jota en ole pitänyt vuosikausiin. Haluan 
myydä tarpeeksi kirjoja ja tehdä pari 
elokuvaa. Olen tosin tehnyt jo niin paljon 
kirjoja, että haluaisin tehdä muutakin. 

Olen ohjannut myös animaatiosarjan. 
Haluaisin tehdä gay pride -zombieleffan, 
jossa zombeja ja humalaisia on vaikea 
erottaa toisistaan, koska ne käyttäytyvät 
samalla tavalla. Toivottavasti minua ei 
nyt pidetä aivan sekopäänä!

Julkaistu myös Oulun ylioppilaslehdessä 4/2014

Kieroa huumoria Islannista
”Islannin ilkeä” ja ”mustan huumorin mestari” Hugleikur Dagsson on valloittanut suomalai-
set kieroa huumoria tihkuvila tikku-ukkosarjakuvillaan ja tekee nykyään myös stand-up ko-
miikkaa. Dagsson saapuu repeilyttämään kesäkuun alussa Kuopion Komediafestivaaleille.     
- Annika Jukkola, teksti & kuva

Þórarinn Hugleikur Dagsson 

Syntynyt 5.10.1977 Akureyrissa, Islannissa.

Sarjakuvataiteilija, animaattori, näytelmä-
kirjailija, koomikko.

Valmistunut Islannin taideakatemiasta 
vuonna 2002.

Voitti parhaan näytelmäkirjailijan palkin-
non ensimmäisellä näytelmällään Avoid 
us vuonna 2006. Kirjoittanut myös kaksi 
muuta näytelmää, Uterus ja Living Room.

Käsitykset rikollisuudesta, 
pahuudesta ja mielisaira-
uksista nykyajan Suomessa 
ovat alttiita väärinymmär-
ryksille, ja näiden teemojen 

ympärillä pyörii paljon tahoja, joita oh-
jaavat taloudelliset päämäärät, enemmän 
kuin auttamisen halu. Tätä mieltä on 
Psykiatrisen vankisairaalan vastaava 
ylilääkäri ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen tutkimusprofessori, psykiatri 
Hannu Lauerma. Hänen kolumneistaan 
on koostettu kirja Hyvän kääntöpuoli 
(2014), jossa Lauerma käsittelee muun 
muassa uskomushoitoja, tiedonvälityk-
sen viihteellistymistä, mielenterveyson-
gelmia, väkivaltaa ja hypnoosia.    

Nykyajan raadollisuudesta ja vaikeu-
desta tavataan puhua paljon. Ennen oli 
kaikki paremmin. Suomessa uutisoitiin 
esimerkiksi huhtikuusta 2011 huhtikuu-
hun 2012 peräti kahdeksasta perhesur-
matapauksesta. Tästä tehtiin erinäisiä 
johtopäätöksiä kansankunnan kaameasta 
henkisestä tilasta. Lauerma on tästä 
toista mieltä. 

”Suomessa lapsen todennäköisyys 
kuolla henkirikokseen laskettuna sa-
taatuhatta lasta kohden oli 1950-luvulla 
kahdeksantoistakertainen verrattuna 
2000-lukuun. Henkirikosten kokonais-
määrä on vähentynyt asteittain, ja vielä 
1990-luvulla lapseen kohdistuneen hen-
kirikoksen todennäköisyys oli kaksinker-
tainen verrattuna 2000-lukuun.”

Vaikka kehitys yhteiskunnan eri sek-
toreilla kulkee joissakin kohdissa hyvään 
ja toisissa huonoon, Lauermasta on 
kiehtovaa nähdä, kuinka vaikea joidenkin 
on myöntää, että ”holhoavaksi muuttu-
nut” yhteiskunta on saanut aikaan paljon 
hyvää.

Esimerkiksi 1960-luvulla, ei siis kau-
hean kauan sitten, poliisi etsi ja pidätti 
aktiivisesti homoja, vankeja oli väestöön 
nähden nykyiseen verrattuna yli kaksin-

kertainen määrä. Lisäksi tahdosta riippu-
maton hoito psykiatrisissa sairaaloissa oli 
yleisempää ja väkevää viinaa sai hankkia 
erityisellä henkilökohtaisella kortilla. 
Kuulostaa siltä, että johonkin suuntaan 
on kehitytty.       

Lauerma on huolestunut siitä, että 
julkisessa keskustelussa saattaa lähes 
millainen itsensä nimittänyt asiantuntija 
hyvänsä päästä ääneen. On eroa sillä, 
uskotaanko uutisoinnissa ihmistä alu-
eella, joka ei ainakaan välittömästi johda 
mihinkään haitalliseen, vai pidetäänkö 
aiheesta riippumatta kaikkia näkemyksiä 
samanarvoisina. 

Valeasiantuntijoille ovat Lauerman 
mukaan tyypillisiä todentamattomissa 
olevat vakuuttelut hyvistä tuloksista, 
joista ei ole tieteellistä näyttöä.

”Sävyltään ne muistuttavat usein pe-
suainemainoksia: `Ennen luulin enkeliä 
valkoiseksi, mutta sitten näin Sertolla 
pestyn perkeleen.”  

Lisäksi tällaisella asiantuntijana esiin-
tymiselle on usein selvä taloudellinen tai 
uraa ja omanarvontuntoa tukeva motiivi.  

Helposti omaksuttava ja tunteisiin 
vetoava lausunto on helpointa esittää 
vakuuttavasti. Sanoman totuudellisuus 
ei kuitenkaan ole missään suhteessa 
esiintymisen karismaattisuuteen. Lauer-
man mielestä ainakin lääketieteellisessä 
tiedonvälityksessä tulisi tunnistaa, että 
kaikki näkemykset eivät ole samalla 
viivalla.

Ongelmallisuutta lisää myös se, että 
toimittajien suurella enemmistöllä on 
humanistinen tai yhteiskuntatieteellinen 
koulutus, eikä välttämättä mitään ym-
märrystä luonnontieteen menetelmistä. 

”On nimittäin tyyten sopivaa, että 
keskenään ristiriitaiset näkemykset 
vaikkapa jatkosodan aikaisen valtiojoh-
don motiiveista tai saksalaisen kirjallisen 
ekspressionismin taustoista elävät rinnan 

ja samanarvoisina, ellei jommankumman 
näkemyksen taakse kerry pitävää näyttöä. 
Se ei johda välittömiin, konkreettisiin 
haittoihin. Sen sijaan alueella, jossa ko-
keellinen tutkimus ja luonnontieteellinen 
havainnointi – ja vain ne – osoittavat ma-
temaattisesti määritellyllä tarkkuudella 
tiettyjä tosiasioita tai todennäköisyyksiä, 
horjuva uutisointi vaikuttaa kuollei-
suuteen ja kansanterveyteen”, Lauerma 
toteaa. 

On esimerkiksi onnetonta, että mie-
liala- ja psykoosilääkkeet kuvataan usein 
julkisuudessa lähinnä haitallisina. Niiden 
käyttöön liittyy Suomessa vähäisempi 
kuolleisuus kuin lääkkeettömillä skitso-
freniapotilailla, ja henkirikoksia tekevät 
käytännössä vain lääkitsemättömät 
psykoosipotilaat.

Lääkityksen mustamaalaaminen ”haital-
liseksi” johtaa Lauerman kokemuksen 
mukaan siihen, että itsemurhaa hautovat 
masennuspotilaat luopuvat sekä erityi-
sestä farmakologisesta vaikutuksesta että 
lääkityksen suotuisasta uskoa lisäävästä 
vaikutuksesta. Vainoharhaisuuteen 
taipuvat potilaat taas luopuvat välttä-
mättömistä psykoosilääkityksistään. 
Hoidosta kieltäytyminen puolestaan 
aktivoi tällaisten potilaiden väkivaltaisen 
ja itsetuhoisen potentiaalin.    

Omien uskomusten kriittinen tarkas-
telu ei ole Lauerman mukaan ihmiselle 
luontaista, vaan se täytyy erikseen ope-
tella esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen 

menetelmiä omaksuttaessa tai psykote-
rapiassa. Jos yksilön itsetunto on lisäksi 
kriittisesti riippuvainen oikeassa olemi-
sen kokemuksesta, käsitysten muuttami-
nen muodostuu vielä työläämmäksi.

Aina välillä kliinistä, niin sanottua 
biologista psykiatriaa syytetään ”medi-
kalisaatiosta” sekä psykoterapeuttisesti 
suuntautuneen otteen hylkäämisestä. 
Lauermasta mitään ristiriitaa ei ole 
olemassa: luonnontieteellinen käsitys 
mielestä ja viestinnästä ei tee periaat-
teellista eroa biologisen ja psykologisen 
tapahtumisen välille.

Psykoterapia ei ole menettänyt re-
surssejaan biologisen psykiatrian nousun 
yhteydessä, vaikka ymmärtävää psyko-
logiaa ei enää kuvata tieteen etulinjaksi 
tai suurten totuuksien paljastajaksi. 
Yhteistyö näiden hoitojen välillä on kui-
tenkin yleisempää, kuin vihollisuuksien 
hakeminen. 

”Pääosin psykiatrisissa sairaaloissa 
hoidettuihin sekavuustiloihin, kuten 
alkoholiperäisiin delirium tremenseihin, 
kuolisi ilman hoitoa joka kymmenes 
potilas, ja lisäksi huomattava osa jäisi py-
syvästi muistihäiriöisiksi ilman asianmu-
kaista psyykenlääkitystä, B-vitamiinipis-
toksia, nesteytystä ja perushoitoa. Siihen, 
että juuri psykiatrialle eikä esimerkiksi 
filosofialle, kasvatustieteelle, sosiaali-
tieteille tai psykologialle on delegoitu 
´valta´ hoitaa näitä potilaita, on syynsä.”  

Hannu Lauerma: Hyvän kääntöpuoli. 2014. WSOY. .

Sertolla pesty perkele 
- pahuus houttelee elättejä

 Kun pahuudesta puhutaan, paikalle ilmestyy lääketieteen 
tohtori Hannu Lauerman mukaan itsensä nimittäneitä asian-
tuntijoita, jotka haluavat tehdä palveluillaan rahaa. Mennei-
tä, hyviä aikoja haikailevat usein unohtavat, että holhoavaksi 
väitetty yhteiskunta on saanut aikaan paljon hyvää.  
- Jussi Turunen, teksti & Mira Asikainen, kuvitus

”Omien uskomusten kriittinen tarkastelu ei ole ihmiselle luontaista.”
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Joensuu suorastaan kuhisee oma-
ehtoista kulttuuria. Kun kokoon-
nuimme Botanialle juttelemaan 
kaupunkikulttuurista paikalle 
saapuivat edustajat Valoa ja vauhtia 
–hankkeesta, Lurkkizinestä, Kom-

pakti ry:stä, Fiktio ry:stä, Syndroomasta, 
Rullalautailijat Joensuusta (Rujo) ry:stä, 
Korttelijuhlasta sekä Reggae Time –klubil-
ta. Ja tässä oli vain murto-osa paikallisen 
kulttuurikeitoksen hämmentäjistä.

”Minua kiinnostavat Joensuun puutalo-
korttelit, joten otin yhteyttä Korttelijuhlan 
järjestäjiin ja nyt teemme yhteistyötä. 
Täällä on sillä tavalla leppoisa meininki, 
että ihmisiä ei tarvitse tuntea etukäteen. 
Ottaa vain yhteyttä”, toteaa muun muassa 
Olo-klubeja järjestävässä Valoa ja vauh-
tia –hankkeessa työskentelevä ja porukan 
kasaan kutsunut Anna Venäläinen.

”Tee-se-itse –kulttuuri kiinnostaa. 
Perustimme Lurkkizine-lehden Kuopiossa. 
Sitten ryhdyimme järjestämään klubeja. 
Nyt meillä on myös radio-ohjelma Lurk-
kiradio”, Joensuussa, Kuopiossa, Jyväsky-
lässä ja Turussa vaikuttavan Lurkkizinen 
Jesse Gehlen kuvailee.

”Haluttiin tuoda omia suosikkibände-
jämme esiin. Olemme tuoneet keikoille 
pienempiä bändejä eri genreistä”, komppaa 
Tuomas Virtanen.

Kuopiossa vastaavaa toimintaa ylläpitää 
myös muun muassa Humu-klubi, joka 
julkaisi huhtikuussa ensimmäisen Humu 
Sanoma zinensä.

Samankaltaisesta lähtökohdasta ovat 
ponnistaneet myös konemusiikkiklubeja 
järjestävä Fiktio ja raskaampaan konemu-
siikkiin keskittyvä Syndrooma.

”Syndrooma tuo tänne soundeja, joita 
Suomessa edes juuri ole ennen ollut. Ensi 
kesänä on tulossa soittajia Hollannista”, 
sekä Fiktiossa että Syndroomassa vaikutta-
va Olli Tanskanen toteaa.

”Täällä oli puutetta konemusatapah-
tumista, joten päädyttiin herättelemään 
hiljaiseloa viettänyt Fiktio ry eloon. Kaikki 
lähtee intohimosta musiikkiin ja tanssimi-
seen. Nyt on hyvä hype päällä ja toiminta 
kasvaa koko ajan”, Fiktion Karri Rissanen 
jatkaa. 

Pullonkauloja tapahtumien ja mahdol-
lisuuksien järjestämisessä ovat rahan ja 

tilojen puute sekä byrokratia ja isompien 
kaupallisten toimijoiden hegemonia. Jär-
jestäjät ovat kovin riippuvaisia esimerkiksi 
baarien suopeudesta.

”Kompaktissa me on ruvettu vähän 
vaalimaan sitä, että jos baarin sijaan voisi 
järkätä koko homman itse. Väen talolla 
onkin jo ollut tapahtuma ja jatkossa ollaan 
mietitty Teatteri Sataman tilojen vuokraa-
mista. Täällä on paljon järjestäjiä, mutta 
hyviä iltoja ei voi olla liikaa”, Kompakti ry:n 
Lauri Leppänen toteaa.

”Isommat tahot yrittää jarrutella. 
Järjestimme bileitä yökerhoon ja meille 
sanottiin, että ei saada omia vehkeitä tuoda 
lavalle. Olisi pitänyt ottaa laitteet 500 
eurolla Gurujen kautta sopimusteknisistä 
syistä”, Olli Tanskanen pahoittelee.

Erityisen hankalaa on ollut skeittaajilla, 
jotka vihdoin ovat taipuneet järjestäyty-
mään yhdistykseksi, Rujo ry:ksi. Ilman 
yhdistystä projekteja oli vaikea saada 
etenemään.

”Joensuuhun toteutettiin skeittiparkki 
joka maksoi vähän yli 200 000 euroa ja sen 
toteutti firma jolla ei ollut mitään käsitystä 
sen tekemisestä. Muodot ja mittasuhteet 
ovat tosi tarkkoja ja ne teki sen aivan 
juosten kusten. Suunnitelmasta hävisi 
rakennusvaiheessa kaikenlaista. Siitä ei 
tullut sellaista, että skeittaajat pystyisivät 
kehittymään”, Rujo ry:n Santeri Sihvonen 
avautuu.

Nyt Rujolla on tekeillä uusi skeittiparkki 
Erkinpellolle. Sen rullalautailijat teke-
vät itse alusta loppuun ilman kaupungin 
rahoitusta. Rahoitusta on haettu OKM:ltä 
ja Kulttuurirahastolta sekä sponsoreilta. 
Vanhemmilta skeittareilta on tullut syytök-
siä itsensä myymisestä, mutta skeittiparkki 
toteutuu – ja juuri sellaisena kuin he itse 
haluavat.

”Lisäksi sinne tulee graffitiseinä ja muu-
tenkin sinne kasataan sellaista urbaania 
kaupunkikulttuurimiljöötä”, Sihvonen 
kuvailee.

Kaupunkikulttuuria ei ole, vaan sitä teh-
dään koko ajan. Sen määritteleminen on 
vaikeaa, eikä välttämättä tarpeellista. 

”Kaikki mitä kaupungissa on. Otetaan 
siitä ehkä mainokset pois”, Sihvonen 
kiteyttää.

Kaupunginrakentajat
Omaehtoisuus ja tee-se-itse -meininki rakentavat omaleimaista kaupunkikulttuuria, joka lähtee 
intohimosta. Tekijöitä riittää, mutta rahaa ja tiloja voisi olla enemmän ja sääntelyä vähemmän.  
– Pasi Huttunen, teksti & kuva 

Kuvassa vasemmalta Joonas ja Olli Tanskanen Fiktio ry:stä ja Syndroomasta, Tuomas 
Virtanen Lurkkizinestä, Santeri Sihvonen Rujo ry:stä, Jesse Gehlen Lurkkizinestä, Jyri 
Keronen Reggae Time –klubilta, Päivikki Jaakkonen Korttelijuhlasta sekä Anna Venä-
läinen ja Sanna Kärkkäinen muun muassa Olo-klubeja järjestävästä Valoa ja Vauhtia 
–hankkeesta.

”Voi perkele, en jaksa, menkää helvettiin!” Laita-
puolen kulkijan näköinen mies kääntyy ovelta 
saman tien takaisin ulos. Viereisessä pöydässä 
Kansalaistalon sydämessä, kansankahvilassa, 
meno on kuitenkin rauhallista: ”Sillä taisi olla 

vähän kevättä rinnassa…”, kommentoidaan seurueesta. 
Pöydän ääreen on kerääntynyt sekalainen joukko.

Kansankahvilan läpi virtaa yleensä värikäs vipinä. 
Sisustus on kuin nukkaisesta olohuoneesta, joka on 
sisustettu Uusiotorin kalusteilla: halpoja pöytiä, virt-
tyneitä sohvia ja nojatuoleja. Ikkunan vieressä on pieni 
kirjahylly. Pöydiltä löytää päivän Karjalaisen ja Helsingin 
Sanomat. Kahvi on halpaa, sillä tarjoilutiskillä makse-
taan pahvilautaselle ”omantunnon mukaan”. Sumpin 
lisäksi on voileipiä ja pullaa sekä aamuisin puuroa. 
Tiskin toisella puolella tarjoilee tänään noin 18-vuoti-
as ystävällinen poika, joka esittelee itsensä Eeroksi ja 
kertoo olevansa työllisyystuettuna harjoittelijana. Hän 
on viihtynyt, ja toukokuussa katsotaan, josko tehtävät 
jatkuisivat. Työllisyystuettujen ja opiskelijaharjoitteli-
joiden lisäksi talossa on paljon vapaaehtoisia erilaisissa 
tehtävissä. Voivat he olla koe-vapaudessakin. Kansalais-
talo saattaa olla ensimmäinen paikka, jonne vankilasta 
vapautuneet tulevat käymään.

Mutta mikä Kansalaistalo? Mieleen tulee punaista ja 
työväentalomaista. Toisaalta paikka herätti heti kiinnos-
tukseni, kun huomasin sen tutustuessani kaupunkiin 
tuoreena opiskelijana. Sitä oli vaikea luokitella.

”Nykyään vastaavanlaisia niin sanottuja matalan 
kynnyksen tiloja on eri puolella Suomea, mutta kun 
Kansalaistaloa perustettiin 1990-luvun alkupuolella, ei 
vastaavanlaista paikkaa ollut missään muualla”, kertoo 
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan-
johtaja Elina Pajula. Hän oli perustamassa paikkaa 
90-luvun alussa, ja sosiaaliturvayhdistys on edelleen 
Kansalaistalon vastuujärjestö yhdessä Soroppi ry:n 
kanssa. 

Ei ole sattumaa, että perustaminen tapahtui silloin. 
Vuonna 1992 Suomi oli sotavuosien jälkeisen ajan 
pahimman laman kourissa, ja moni elämä oli lähtenyt 
syrjäpoluille. Kansalaistalolta löytyi kohtalotovereita. 
Tiloissa kokoontui ja kokoontuu edelleen muun muassa 
päihde- ja mielenterveyshuollon järjestöjä.  Soroppi ry:n 
toiminnanjohtaja Marko Haakana kiteyttääkin paikan 
”ihmisten ja järjestöjen kohtauspaikaksi”.

Kansalaistalosta löytyy kahvilan lisäksi kokoustila ja 
nettikahvila. Soropin palkkaamien työntekijöiden toi-

mistot ovat kahvilan ympärillä. Nurkassa on tee se itse 
-terveyspiste, jossa voi mitata vaikka verenpaineensa. 
Iltaisin tilat ovat eri järjestöjen ja yhdistysten varatta-
vissa. 

Paikan eetokseen kuuluu näkemys kaikkien ihmisten 
yleisestä ihmisarvosta. Kahviotilassa näkyykin Suomen 
kansalaisten ohella paljon ulkomaalaisia, sekä työnte-
kijöinä että asiakkaina. Kenelläkään ei ole rinnassaan 
nimikylttiä.

”Täällä oleskelevat ovat kaikki tasa-arvoisia kansa-
laistalolaisia, emmekä halua erotella kävijöitä työnteki-
jöiksi ja asiakkaiksi”, toteaa Pajula. 

Opiskelijoille tutuin kosketus Kansalaistaloon lienee 
siellä toimiva polkupyörävuokraamo.

”Vuokrausten ruuhkahuiput ovat lukukausien alussa 
tammi- ja syyskuussa”, kertoo Soropin toimistosihteeri 
Aino Hirvonen.

”Ilosaarirockin ajaksi pyöriä on kyselty jo helmikuus-
sa, mutta niitä ei voi varata etukäteen”, jatkaa Hirvonen. 
Pyörän saa kolmella eurolla päiväksi tai pariksi ja 80 
eurolla kokonaiseksi vuodeksi. Hinta sisältää pyörän 
korjauksen ja huollon. Pyöriä vuokraamosta löytyy noin 
130 kappaletta, mutta ne ovat melkein kaikki käytössä. 
Kahvia kuitenkin riittää pannuissa.

Kansalaistalo on vapaata kaupunkitilaa, johon voi mennä omilla ehdoil-
laan, kunhan jotain maksaa kahvista. Laman pieksemällä 90-luvun alku-
puolella perustettu Joensuun Kansalaistalo oli ensimmäinen laatuaan 
Suomessa. - Petrus  Kuoppala, teksti & kuva

Asiaton oleskelu 
sallittu
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Joensuussa voi 3. toukokuuta 
todistaa esimerkillisen toimin-
nan tulosta.Tuolloin nimittäin 
järjestetään jo perinteeksi 
muodostuva Opintotukikoris. 
Esimerkillisen tapahtumasta 

tekee sen syntytapa: aktiiviset opiskelijat 
päättivät itse järjestää liikuntatoimin-
taa itselleen ja muille. Tällainen oma-
aloitteisuus ei suinkaan ole arkipäivää 
opiskelijaliikunnassa ainakaan Joensuus-
sa. Voisikin kysyä, kuka on ensisijaisesti 
vastuussa opiskelijan elinympäristön elä-
vöittämisestä: opiskelija itse vai kenties 
ylioppilaskunta?

Opintotukikoriksen järjestäjä Jan 
Pohjonen avaa omaa näkemystään. 

”Yksi tekijä voi olla se, että ylioppilas-
kunta ymmärretään väärin. Opiskelijat 
eivät ymmärrä, että he itse ovat yliop-

pilaskunta. Siksi myös on ensisijaisesti 
opiskelijoiden vastuulla järjestää ja 
toteuttaa”, Pohjonen toteaa. 

ISYY on Pohjosen mukaan Opintotuki-
koriksessa mukana pääasiassa ponnis-
tusalustana sekä tietenkin taloudellisena 
tukijana ja mainostuskanavana.

Oleellista on kuitenkin varsinaisten 
tekijöiden löytyminen opiskelijoiden 
joukosta, sillä esimerkiksi ISYY:n resurs-
sit ovat varsin rajalliset. Opiskelija ei 
lähtökohtaisesti voi jäädä odottamaan, 
että joku muu järjestää ja toteuttaa 
tapahtumia. Niin kauan kuin opiske-
lu kustantaa vain ISYY:n pienehkön 
jäsenmaksun, emme me opiskelijat voi 
olettaa kaiken järjestyvän kuin Manulle 
illallinen. Opintotukikoris onkin mainio 
esimerkki muutaman opiskelijan oman 

aktiivisuuden mahdollisuuksista.
Järjestämisvastuuta ei kuitenkaan 

tarvitse pelätä, sillä innostuksella on 
tapana tarttua. Myös Opintotukikoris on 
saanut tukijoiksi useita paikallisia yrityk-
siä ja kruununa turnauksen kummiksi ja 
pääyhteistyökumppaniksi Kataja Baske-
tin. Pohjonen toteaakin, että Joensuussa 
on havaittavissa koripallobuumi. 

”Innostuksen huomaa myös kyselyjen 
määrästä ja ilmoittautumisaktiivisuudes-
ta”, mies toteaa.

Pääyhteistyökumppani Katajan rooli 
turnauksessa on selkeä. 

”Kataja tuo tapahtumalle ennen kaik-
kea leveämmät hartiat ja avaa ovia omilla 
kontakteillaan. Varsinainen toteutus 
on edelleen täysin järjestäjäporukan 
käsissä”, Katajan toiminnanjohtaja Riku 

Tapio kertoo.
Katajan puolesta yhteistyö on terve-

tullutta, sillä seuran yhteys kaupungin 
opiskelijayhteisöön on Tapion mukaan 
valitettavan heikko. 

”Mistä löytyisi se viisasten kivi, jotta 
tavoittaisimme opiskelijat”, mies pohtii. 

Yhteistyön suhteen Tapio heittää 
kuitenkin pallon opiskelijoille. 

”Jos tekijöitä vain löytyy opiskelijoi-
den joukosta, halua ja valmiutta monen-
laiseen yhteistyöhön kyllä on. Ovet ovat 
auki, ja ideoita saa tulla kertomaan. Se 
vaatii kuitenkin aktiivisuutta opiskelijoil-
ta”, hän toteaa.

Tukea siis saa, kun sitä vain pyytää. 
Opiskelijoiden oma aktiivisuus on 
kuitenkin kaiken perusta ja myös ainoa 
keino saada kampukselle opiskelijan 
näköistä liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

Liikuntaa opiskelijoilta 
opiskelijoille

Järjestyksessään viides Opintotuki-tapahtuma kerää yhteen koripallosta, liikunnasta tai 
vain hyvästä meiningistä nauttivia opiskelijoita. Tämäkään tapahtuma ei tipahda taivaalta, 
vaan sen järjestävät, kuinkas muuten, opiskelijat itse. - Teemu Silmu, teksti & kuva

Koripallojoukkue Katajan toiminnanjohtaja Riku Tapio ja opiskelija Jan Pohjonen tekevät yhteistyötä Opintotukikoriksen järjestämisessä Joensuuhun.  

Ammattitaitoinen suo-
mentaja on intohimoi-
nen työhönsä heittäytyjä, 
joka eläytyy voimakkaas-
ti, haistelee, maistelee, 

kokee ja sisäistää teoksen maailman ja 
saattaa työnsä tunnollisesti loppuun. 
Suomalaista kirjallisuutta tulee 
myös lukea paljon, jotta nyanssit saa 
kohdilleen. Suomentaja Kersti Juva 
allekirjoittaa mielellään kyseisen 
näkemyksen. ”Suomen kieli tulee 
instrumenttina olla hallussa. Siinä 
pitää myös olla kärsivällisyyttä, ettei 
vie keskeneräistä teosta kustantajalle. 
Toistakin kieltä pitäisi osata aika hyvin 
sekä ymmärtää kulttuuria.”

Kersti Juva on pitkän uransa aikana 
tuonut Suomen kansan ulottuville 
monia klassikoita, kuten Ruohomet-
sän kansan ja J.R.R Tolkienin sor-
mustrilogian. Ura alkoikin 1970-lu-
vun alussa juuri Tolkienista. Kaksi 
ensimmäistä osaa hän käänsi yhdessä 
kirjailija Eila Pennasen kanssa, mutta 
kolmas osa oli itsenäinen askel ja 
nousu omille siiville.  Kokemus olikin 
omaa luokkaansa ja aloitti pitkän tien. 

”Siitä on kovin kauan ja se oli 
ensimmäinen käännöstyöni. Sitä on 
kauhean vaikea verrata mihinkään 
muuhun.  Todella hauska ja haastava 
työ,” Juva muistelee

Vuosien saatossa Juva on kääntänyt 
valtavan määrän englanninkielistä 
kirjallisuutta suomalaiselle lukijakun-
nalle ja haasteita on riittänyt. Erityisen 
ihananhirveä projekti oli

Laurence Sternen 1700-luvulla 
kirjoittama teos Tristram Shandy – 
elämä ja mielipiteet. Urakka oli myös 
uuvuttava, sillä Sterne käytti kirjoituk-

sissaan poukkoilevaa tajunnanvirtaa, 
josta oli vaikea saada otetta. ”Tarinas-
sa ei ollut mitään tolkkua ja siihen piti 
jokin tolkku saada. Kyllä perässä oli 
pysyminen.” 

 Myös aikakausien ero vaikeutti 
työtä huomattavasti, sillä monet 
seikat olivat aikakauteensa sidottuja. 
Lisäksi lopputuloksen tuli myös puhu-
tella modernia lukijaa.

 ”Kirjasta ei aluksi ymmärtänyt 
mitään ja aika on kovin kaukainen, 
ennen Ranskan vallankumousta ja 
höyrykoneen keksimistä. Se on kui-
tenkin äärettömän hauska kirja. Piti 
koettaa saada hauskuus ja hulvatto-
muus suomeksi tavalla, joka naurattaa 
ilman esitietoja”, Juva mainitsee työn 
haasteista. 

Mahdollisista karikoista huolimatta 
suomen kielen monipuolinen hallinta, 
luova ilmaisukyky, pelkäämätön, 
haasteita rakastava asennoituminen 
sekä vankka vastuullisuus oman työn 
jäljestä tarjoavat vakaat puitteet 
matkalle kohti kokeneen suomentajan 
asemaa. ”Tärkeitä ovat tunnollisuus ja 
luovuus. Luova tunnollisuus tai tun-
nollinen luovuus”, Juva naurahtaa. 

Juvan pitkä ja ansiokas ura on pan-
tu merkille useilla eri tahoilla. Juvalle 
on myönnetty työstään muun muassa 
suomentajien Agricola-palkinto sekä 
kulttuurirahaston tunnustuspalkinto. 
Uusin lisäys tunnustusten ja palkin-
tojen sarjaan ei kuitenkaan ole vielä 
aivan vajonnut tajuntaan.  

”En tiedä, kuinka suhtautua Itä-
Suomen yliopiston kunniatohtorin 
titteliin. Onhan se aivan pöllämystyt-
tävän hieno asia!” Juva hengähtää.

Tolkien-trilogian suomentajasta  
Itä-Suomen yliopiston kunniatohtori
Kirjallisuuden suomentaja Kersti Juva, FM, on kääntänyt 
monia suomalaisten rakastamia merkkiteoksia. Itä-Suo-
men yliopisto palkitsee hänet kunniatohtorin arvonimel-
lä elokuussa 2014. – Tatu Lehto, teksti & Helsingin Sanomat - 
Sami Kero, kuva

- Syntynyt Helsingissä 1948 

- Humanististen tieteiden kandidaatti 1972 

- Filosofian maisteri 2002, Helsingin yliopisto 

- Taiteilijaprofessori 2008 

- (Elokuu 2014) Itä-Suomen yliopiston kunniatohtori

Kersti Juva
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Novellit

Miksi aateliset kuolevat sukupuuttoon?

Kultainen kandikesä 2017

Tänä aamuna herään aivan tavallisesti. Vasemmassa kädessäni on sininen hammasharja ja 
oikean kämmeneni pohjalla mustekynä. Äitini on niin ihana, kun laittaa kaiken aina valmiiksi. 
Vesilasi on siinä valkoisella yöpöydällä, jotta voin pestä hampaani ennen sängystä nousua. 
Puristan kämmeniäni tiukempaan venytellessäni kuin kissa, joka kylliksi maitoa saaneena oi-
koo karvojaan. Kastan harjaa vesilasissa ja pian olen valmis koko päivän kestävään sängystä 
nousuun. Seuraan jo vaistomaisesti hyväksi havaittua rutiinia: hymyilen peikkomaiselle 
peilikuvalle, vedän samettihousut säärieni suojaksi, napitan mustan kauluspaidan ylleni ja 
metsästän huoneeni lattialla vilistäviä sukkia.

Aamupöydässä on täysin hiljaista ja hyvä niin, sillä tekopirteät huomentoivotukset saisivat 
minut haluamaan itsemurhaa ja muiden murhaamista ennen sitä. Natustan juustosiivua lei-
vän päältä syrjien epäsymmetristä kinkkua. Kovaäänisestä kuuluu äitini jättämä muistutus: 
”Muista täyttää työpöydälläsi oleva perheemme toimivuutta mittaava kyselylomake. Isäsikin 
tulee käymään huomenna kotona perhekokoontumisen ajaksi.” Haluan syödä vielä yhden 
kokonaisen tomaatin, vaikka tiedän siitä seuraavan hankalaa ihottumaa. Kiristän otettani 
mustekynästä, kun tomaatin punainen vesi tirskuu pitkin pöytää.

Seison tiehaarassa odottaen linja-autoa, joka on jo nyt minuutteja myöhässä. Täsmällisyyte-
ni ei ole ikinä pettänyt näin pahasti. Minun on pakko kertoa isälleni surkeasta kuljettajasta, 
sillä kuljettajan alleen kuseva yksityiselämä ei saa viivästyttää aikataulujani. Ahaa, tuolta 
se tulee. Hymyilen kuljettajalle salaten kaiken pettymykseni ja mietin rauhoittavia asioita. 
Haistan mielikuvitusnenälläni Muumimamman paistamat pannukakut. Muuten, mistä hän 
hankkii maidon ja jauhot? Istun linja-autoon mahdollisimman välinpitämättömän näköisenä 
ja esitän, etten huomaisikaan muita. Kaivan laukustani korvatulpat, jottei tarvitsisi kuunnella 
näiden eläinten alkukantaista ääntelyä. Tulpat ovat rakkain palomuurini koti-iltoina.

Alitajuntani tökkii minut hereille, kun tulemme määränpäähämme – tämä teinien reviiri 
löyhkää jo sisälle autoon asti. Työnnän tulpat nenääni ja ulostaudun linja-autosta. Kävelen 
lemuavan ammattikorkeakoulun pihan poikki antropologian laitokselle. Vietän päivääni lep-
poisasti katsellen näyttöpäätteeltäni alempitasoisten opiskelijoiden käyttäytymistä. Tuo yksi 
hymyilee, eikä tajua pepsodenttiensä olevan pikaista hoitoa vailla. Mitäs tämä yksi tekee? 
Hän hymyilee takaisin. Ei voi olla totta, miten noin kaunis tyttö voisi tuollaisesta tekopirteäs-
tä idiootista välittää. En muista, että missään kirjassa olisi kerrottu kyseisestä ilmiöstä jotain. 
Potkaisen tuolin kumoon ja menen huutelemaan tuntemattomille ikkunaluukusta.

Jälleen on kulunut päivä tärkeän työn parissa. Istun tulpat korvissani matkalla kotiin. Olen 
varannut mukaani muutaman viestikyltin, joita voin näyttää jos joku yrittää päästä viereeni 
istumaan. Voi ei, tuolta tulee se ihana tyttö, jota katselin töissä tietokoneen kautta. Missä on 
se kyltti, missä se on – kas tässä: ”Viereeni saa istua.” Hymyilen näyttäessäni kylttiä, kun hän 
etsii silmillään istumapaikkaa. Hän kulkee ohitseni. Haukkuisin tuon lutkan kyllä tekstiviestillä, 
jos tietäisin hänen numeronsa.

Seison kotipihassa lähes surullisena. Aidan takana naapuri juttelee nurmikkonsa kanssa ja 
lukee sille sääennusteet päivän lehdestä. En jaksa enää välittää siitä, että ihmiset rakasta-
vat minua vähemmän kuin ruohojaan. Vaikka siskoni on muovijuurissaan makaava kasvi, 
hänen voinnistaan ollaan kiinnostuneempia. Laahustan ovesta sisään, eikä muut ole vielä 
tulleet. Menen keittiöön, jossa natustin aamulla leipää yksikseni – jääkaapin oven digitaali-
näytössä lukee viesti: ”Emme voikaan tänään kokoontua, sillä meitä pyydettiin hoitamaan 
isäsi ex-vaimon nykyisen vaimon lasta. Liisa ja Lydia joutuivat lähtemään synnytykseen.” 
Menen olohuoneen sohvalle makaamaan ja jätän silmäni auki. Katson kuivuvilla silmilläni 
seinällä roikkuvaa kuvaa, jossa koko perheemme on yhdessä. Minä olen äidin ja isän välissä, 
enkä näytä iloiselta. Olisi pitänyt hymyillä kuvassa kun oli vielä aihetta.

Arsi Janhonen

Kesäkuun kuudentena aamuna saan kandin paperini postissa. Siinä ne nyt ovat. Neljä 
vuotta halpaa kaljaa ja kaurahiutaleita. Merkeistä kirjavat haalarit ja fuksioksennusta vuok-
ratilojen vessoissa. Tuleva työnantajani tulee katsomaan paperinippua ja kysymään: ”Miksi 
et opiskellut maisteriksi saakka?” Tuleva minä toivottavasti hymyilee ja vastaa jotain muuta 
kuin ”psyyke ei kestänyt” tai ”haista paska”. Saan paikan. Herätessäni Kelan odotustilasta 
tajuan nähneeni märkää unta. Huudan: ”Olisipa töitä! Olisipa kunnon kansalaisen velvolli-
suuksia! Miksi, oi miksi en vaihtanut alaa, kun se oli vielä mahdollista?” Tai huorannut itsel-
leni toista samanarvoista tutkintoa. Valmis kansa kun sanoo, että nykynuorten on tehtävä 
tulevaisuutensa eteen itse uhrauksia.
 Muiden tuijotus pistelee vielä poskipäitäni, kun kaivan puhelimeni esiin. Kello on 
kaksitoista. Alan selata naamakirjan uutisvirtaa, joka tulvii yli, kun kaikki työlliset huokailevat 
vuorollaan pakkokesätöistä ja menetetyistä hellepäivistä. Tuhahdan. Mitä siinä inisette, jos 
teillä ei ollut pokkaa heittäytyä kesätyöttömiksi. Katsoa kuinka ihanilta ne intiaanipaahteet 
tuntuvat, kun jääkaapissa on puolikas arkimaito ja käsillä vain aikaa. Oi tätä autuutta.
 Viimein vuoronumeroni kilahtaa tauluun ja saan kiikuttaa tiskille kasan papereita. 
Silmälasipäinen nainen selailee niitä hetken ja huomaa, että en aio jatkaa enää opintoja. 
”Oletko nyt ihan varma?” nainen kysyy ja kohentaa silmälasejaan. ”Kyllä, aivan varma”, 
vastaan ja jään odottamaan tuomiota. Onneksi nainen vain nyrpistää nenäänsä ennen kuin 
kertoo, kuinka minun tulee siitä lähtien elää. ”Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.” 
 Ulko-ovella törmään naapurin lomautettuun vanhaan rouvaan, joka kysyy: ”Siekin 
täällä?” Kirjoitan mielessäni Obaman arvoisen palopuheen opiskeluväsymyksestä, uusista 
aluista ja hienoista periaatteista, jotka estävät minua tekemästä mitään muuta kuin koulu-
tustani vastaavaa työtä. Saarna juuttuu kuitenkin kurkkuun. Hymyilen vain ja naurahdan: 
”Kaikki me ollaan samalla linjalla”.
 Kotimatkalla sokaistun hetkeksi auringonpaisteesta ja mietin, että ehkä ei sitten-
kään olisi hassumpaa maata loppupäivää auringossa. Levittää ruutupeite nurmikolle, lisätä 
niveaa iholle ja antaa lämmön kutitella ihoni eloon kaiken koleuden jälkeen. Rentoutua 
vähän. Kokeilla muutamaa mindfulness-harjoitusta ja löytää valo elämään.

Silloin soi puhelin.

”Haloo?” vastaan tuntemattomaan numeroon.

”No Auvisen Armi täältä Joensuun Rekrystä hei”, pirteä ääni visertää. Pysähdyn keskelle 
jalkakäytävää.
”Hei.”
”Kuule, olit hakenut noihin kaupungin tarjoamiin kesätöihin”, ääni jatkaa. Alitajunnassani 
toivo ja pettymys juoksevat kilpaa.
”Joo”, vastaan kahden vaiheilla.
”Tällä kertaa ei tosiaan onni suosinut, eikä meillä ole tarjota sinulle paikkaa toimistossa tai 
päiväkodissa. Mutta miten olisi, olisitko halukas työskentelemään vanhusten hoidon paris-
sa?” Ääni sirkuttaa.
”Ööh.”
”Ikävä kyllä tästä ei maksettaisi tuota kaupungin lupaamaa 950 euroa kuussa, mutta työaika 
olisi lyhempi ja saisit kuitenkin viisi ja puoli eroa tunnilta.”

Mieleni murentuu. Paljonkohan minulle maksettaisiin, jos olisin käynyt ammattikoulun?

Jenni Karjalainen

ISYY:LLÄ ON ASIAA

Edunvalvonta ei nuku 
(paitsi öisin)

ISYY:n lihalla
Liikkuvaan junaan loikkaaja

Itä-Suomen yliopisto on edustettuna Tartossa 
16.–18.5. pidettävissä SELL Games -kisoissa, kun 
joensuulaisten oikeustieteilijöiden salibandyjouk-
kue matkaa Viroon ottamaan mittaa kanssaopiske-
lijoistaan. SELL Games on vuosittain järjestettävä 
korkeakouluopiskelijoiden urheilutapahtuma, jossa 
kilpaillaan 13 eri lajissa. Tänä vuonna kisoissa on 
urheilijoita 65 koulusta 17 eri maasta.
– Innostuimme kisoista, kun muissa korkeakou-
luissa opiskelevat kaverimme, jotka ovat kilpailleet 
niissä aiempina vuosina, suosittelivat osallistumis-
ta, kertoo kisajoukkueessa pelaava Jouka Kujala.
Kisoihin osallistuvien salibandyjoukkueiden tarkka 
lukumäärä ei ole vielä tiedossa, mutta miesten 
sarjaan voi osallistua enimmillään kuusitoista 
joukkuetta.  Joensuulaisten yhdeksänhenkinen 

TAPAHTUU Tapahtumat

joukkue koostuu sekä sarjatasolla että muu-
ten vapaa-ajallaan pelaavista opiskelijoista.  
Varsinaisia mitalitavoitteita joukkue ei ole 
asettanut, mutta luottaa silti itseensä. 
– Uskon, että meillä on mahdollisuus pärjätä 
turnauksessa hyvin. Kisat ovat varmasti 
hieno kokemus muutenkin ja odotamme 
niitä innolla, Kujala kertoo. 
UEF:n opiskelijat ovat olleet edustettuina 
SELL Games -kisoissa aiemminkin. Joen-
suussa opiskeleva Matias Vainio toi viime 
vuoden kisoista kotiin pronssia miesten 
judosta.

Joensuun toimisto    ma, ti  10-15
Yliopistokatu 7, Haltia 2.krs   to  10-15
80100 JOENSUU   pe  10-13
toimisto.joensuu@isyy.fi
050 341 6346

Kuopion toimisto   ma, ti      10-15
Yliopistonranta 3   to            10-15
70211 KUOPIO   pe           10-13
toimisto.kuopio@isyy.fi
044 576 8419

Savonlinnan toimisto  ma-to  10-14
Kuninkaankartanonkatu 7  pe  10-13
57100 SAVONLINNA
toimisto.savonlinna@isyy.fi
044 576 8430

ISYY:n verkkosivut: www.isyy.fi, Facebook: www.facebook.com/fbISYY, Wiikko-Ärsyke: ISYY:n kampuskohtainen viikkotiedote uutiskirjeenä sähköpostiisi.
Lisätietoja: tiedotus@isyy.fi,  ISYY-info sähköpostilista:L iity kampuksesi listalle. Lisätietoja tiedotus@isyy.fi, Twitter: @ISYYH, ISYY sivun toimitus: tiedostusihteeri Heljä Koistinen.

Itä-Suomen yliopiston 
opiskelijat matkaavat 
SELL Games -kisoihin  
sählyjoukkueen voimin 

Anu aloitti työnsä Kuopion kampuksella 

25.3.2014 ja pääsi hyppäämään suoraan 

liikkuvan lukuvuosijunan kyytiin.

– Olen ollut jo mukana kouluttamassa tule-

via tuutoreita sekä tutustunut ESN Kisan toi-

mintaan. Syksyn Kampusrysäys-tapahtuman 

suunnittelu alkaa myös nyt keväällä. Lisäksi 

teen ISYY:n Kuopion kampuksen englannin-

kielistä viikkotiedotetta Monday Mailia, joka 

ilmestyy maanantaisin 12.5. saakka.

Anu on viihtynyt hyvin ISYY:n avoimessa 

ilmapiirissä, jossa hommia paiskitaan 

yhdessä. 

– RAI! tarkoittaa minulle nuorekasta vilinää ja 

vilskettä, ja sitä ylioppilaskunnassa on myös 

riittänyt.   

Anua saa käydä moikkaamassa Lukemalla ja 

hänet tavoittaa myös tutuista yhteystiedois-

ta: kv.kuopio@isyy.fi tai 044 576 8413.

ISYY:tä ei olisi ilman aktiivisia toimijoita. Palstalla esitellään kuu-
kausittain yksi tekijä. Vuorossa on ISYY:n uusi kv- ja hallintosihteeri 
Anu Lipponen.

Kuka: ISYY:n uusi kansainvälisten 

asioiden- ja hallintosihteeri. 

Mitä: Hoitaa kansainvälisiä asioita sekä 

kouluttaa mm. tuutoreita ja osallistuu 

tapahtumien järjestämiseen

Missä: Työskentelee ISYY:n Kuopion 

kampustoimistolla Lukemalla

Anu Lipponen.

Kaikki kampukset
ISYY:n kehitysyhteistyölehteen haetaan tekijöitä (kirjoittajia, kuvittajia,  

valokuvaajia). Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lehden päätoimittajaan Iina Avilaan: 

avila@student.uef.fi.

ISYY hakee jäseniä SYL:n Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun. 

Haku päättyy 2.5. Lisätietoja: www.isyy.fi 

24.4.–1.5. ISYY:n RAIlakas vappu 2014! Vapun tapahtumat löydät erillisestä vappu-

liitteestä. 

13.5. Flooran päivän juhla, Joensuun kampus

13.5. ISYY:n kampustoimistot ovat kiinni

29.–30.5. ISYY:n kampustoimistot ovat kiinni 

Joensuu:
30.4.–2.5. ISYY:n Joensuun kampustoimisto on suljettu

3.5. Opintotukikoris klo 12 alkaen, Lyseon lukion koripallokenttä 

7.5. Eurovaalitori klo 10–14, Carelian aula 

7.5. Eurovaalitori klo 10–14, Snellmanian A-aula

8.–14.5. ESN Joensuu: Road Trip jääkiekon MM-kisoihin Minskiin 

Kuopio: 
26.4. Kuopion OPKOn 40-vuotisjuhla klo 15, Alavan seurakuntasali

26.4. OPKOn opiskelijailta: OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen aiheesta  

Tulevaisuuden rakentaminen klo 18, Alavan seurakuntasali 

28.4. Suolan yhteiskristillinen rukoushetki klo 16, Studentian Kappeli

28.4. Leffailta Wanhalla Pappilalla: Erämaan armoille klo 19, Kuninkaankatu 12

29.4. ISYY:n Kuopion kampustoimisto on auki klo 9–12

30.4.–2.5. ISYY:n Kuopion kampustoimisto on suljettu

8.5. Hyvät kuvat: Päivien kuohu 

Savonlinna:
1.–2.5. ISYY:n Savonlinnan kampustoimisto on suljettu

6.5. Pedaryn pesis

7.5. Europarlamenttivaalitori, yläaula

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea myös kesäkuukausille 
opintotukea. Opintotukeen on oikeutettu opiskelija joka 
suorittaa kesän aikana vähintään 5 opintopistettä / nostettu 
kesätukikuukausi. Kesällä nostettu opintotuki kuluttaa kaikkia 
käytössäsi olevia opintotukikuukausiasi. Tästä syystä sinun ei 
ole järkevää käyttää tukikuukausia toimeentulon turvaami-
seen, jos omasta pääaineestasi tai tutkintoon haluamastasi 
sivuaineesta ei ole mahdollista suorittaa opintopisteitä. Jos et 
myöskään ole töissä kesällä voit hakea toimeentulotukea.
Opiskelijalla on sama oikeus toimeentulotukeen kotikunnas-
saan kuin kaikilla muillakin kuntalaisilla. Eli jos et ole kesällä 
oikeutettu opintotukeen voit tehdä toimeentulotukihake-
muksen kotikuntasi sosiaalitoimeen. Hakemuksen tekemi-
nen ei oikeastaan ole niin vaikeaa kuin joskus annetaan 
ymmärtää. Tarvitset liitteeksi päätöksen opintotuestasi, jonka 
saat KELA:sta. Lisäksi myönteisen toimeentulotukipäätöksen saadaksesi sinun on ilmoittauduttava 
kesän ajaksi työttömäksi työnhakijaksi paikalliseen TE-keskukseen.
Toimeentulotuki päätöksen saat kaupungilta lain mukaan viikon kuluttua siitä, kun olet sen jättänyt 
vaadittuine liitteineen.  Tuen suuruus vaihtelee vähän riippuen taloutesi koosta, vuokrasi suuruu-
desta ja muista hyväksyttävistä menoista kuten lääkärin määräämät lääkkeet. Perusosa ennen 
asumiskuluja on yhden hengen taloudessa 480 € / kk. Tämän päälle olet oikeutettu asumismeno-
jen korvaukseen, joka on esimerkiksi Kuopiossa enintään 500 € / kk.
Joidenkin kuntien sosiaalitoimet ovat tunnetusti hankalia ja voivat yrittää venkoilla asian suhteen, 
jotta eivät joutuisi maksamaan sinulle täysimääräisiä etuuksia. Näihin etuuksiin sinulla on kuitenkin 
oikeus.

Ei kesätyöpaikkaa? Eikö omalta alalla ole 
kursseja kesällä suoritettavaksi? Et halua 
kuluttaa tukikuukausia kesällä toimeentu-
lon turvaamiseksi?

ISYY:n edunvalvontasihteeri Pekka 
Koivaara kertoo opiskelijan oikeuk-
sista ja velvollisuuksista
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LET’S BESSERWISSER!
Itäiset Turhan Tietäjät ry

Eräs maa oli toisessa maailmansodassa miehitettynä. 
Yli 10 000 sen kansalaista kuoli ja tietyt kaupungit 
vaurioituivat pommituksissa ja taisteluissa – maan 
pohjoiset alueet kärsivät mittavia tuhoaja miehittäjän 
pistetty paikat päreiksi ja palamaan. Kun miehittäjä 

antautui toukokuussa 1945, sillä oli noin 400 000 sotilasta maas-
sa, jonka asukasluku oli vajaa kolme miljoonaa. Alkoi jälleenra-
kennus, jossa käytettiin miehittäjältä jäänyttä materiaalia. Mitä 
purettiin 1948-1957? Sen teräslevyjä myytiin museoihin ympäri 
maailmaa ja materiaaliksi maan liikenneviranomaisille, jotka 
ovat käyttäneet niitä täytteinä maan teillä – joka puolella maata 
näihin päiviin saakka.  Miljoonat ajoneuvot ylittävät vuosittain 
tämän ”Pohjoisen yksinäisen kuningattaren”, joka tuhoutui 
vuonna 1944. 

1) Taistelulaiva Tirpitziä. X) Taistelulaiva Bismarckia. 2) 
Tukialus Graf Zeppeliniä.

 ”Älkää puhuko minulle laivaston perinteistä. Ne eivät 
ole muuta kuin rommia, sodomiaa ja remmiä”, totesi 
Winston Churchill. Englantilaisen C. S. Foreste-
rin nosti kirjalliseen kuuluisuuteen Rule Britannia-
henkiset merisotaseikkailut. Hän kirjoitti sarjan, 

joka sijoittuu Napoleonin aikaan ja kattaa päähenkilön vaiheet 
merille lähtevästä pojasta aina yliamiraaliuuteen saakka. Kukapa 
tämä rommia, sodomiaa ja remmiä tutenut sankari on?

1) Jack Sparrow. X) John Tovey. 2) Horatio Hornblower. 

 Mikä Pariisin Seine-joen vasemmalla rannalla sijait-
seva kaupunginosa oli taiteen keskus 1900-luvulla? 
Nimi tulee Kreikan mytologian muusien asuinpaikan 
mukaan; siitä kuuluisasta vuoresta. Kukkulaista 
aluetta alettiin kutsua tällä nimellä 1600-luvulla. 

Vuosisadan vaihteessa sitä asuttivat persaukiset boheemit ilma-
piirin ja edullisten vuokrien houkuttelemina. He kortteerasivat 
joensuunellimäisissä murjuissa ja möivät töitään muutamalla 
frangilla. Ja bylsivät, oikein urakalla. Aikakautta kutsuttiin ”Hul-
luiksi vuosiksi – Années folles”.

1) Montmartre. X) Montparnasse. 2) Mont Pere-Lachaise.

Geoff rey Boothroyd, jolla oli elävässä elämässä 
yhteyksiä erääseen kirjailijaan, toimi erään henkilön 
esikuvana. Vuonna 1958 hänestä tulikin henkilöhah-
mo erääseen romaaniin. Ensimmäisessä fi lmati-
soinnissa Peter Burton esitti häntä vain yhdessä 

kohtauksessa, ja kehotti erästä henkilöä vaihtamaan italialaises-
ta aseesta saksalaiseen. Seuraavassa elokuvassa näyttelijä vaihtui 
ja oli mukana parissakymmenessä fi lmatisoinnissa koomisena 
sivuhahmona. Vuoden 1983 ”epävirallisessa” leff assa roolin teki 
Alec McCowen. Näyttelijän kuoltua roolin peri Monty Python-
koomikko, ja viimeisimmässä häntä esittää Ben Whishaw. Mikä 
roolihahmo?

1) Q.  X) M. 2) Felix Leiter. 

Mikä alkoholimerkki on saanut nimensä lontoolaisen 
henkivartioston mukaan, ja on tälläkin hetkellä erään 
lontoolaisen maamerkin näkyvä symboli? Kielitietei-
lijöiden selitys kaartille on väännös sanasta ”puhve-
tin pitäjä”, siis ruoan tarjoilija, jollaisina he alun perin 

toimivat. Alkuperäinen resepti on vuodelta 1895 ja se sisältää 
runsaasti rehuja: saksankurjenmiekkaa, väinönputkea, mantelia, 
lakritsia, pomeranssia, korianterin siemeniä, sitruunan kuoria 
ja katajaa. Alkoholi on yksi brittiläisyyden symboleista. Ja kun 
muutaman nauttii, niin vetää nurin kuin nippu pasinurmisia 
aeroport hälssinki.

1) Bombay Saphir.  X) Cutty Sark. 2) Beefeater.
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Eurooppalaista paikallishallintoa,
vakauttamiseen omistautuneita.
Rakentaminen Itä-Suomeen
hidasta ja vaikeaa.

Samantyyppisellä Y-kromosomihaplotyypillä
osoitettiin korkea virkamies.
Genetiikka erinomainen apuväline.
Tieto pystyttävä kytkemään.

Edustajia aluksi vähän.
Elämänmuoto jatkui
vallan tulon jälkeenkin.
Väestö tunnisti omakseen.

LÄHDE: UEF väitös 12.4.: Perimältään hetero-
geeninen paikallinen rälssi ylläpiti Itä-Suomen 
eurooppalaista paikallishallintoa 1300-1600-lu-
vuilla

Pakkaamme tutkimus- ja väitösuutisia tiiviiseen runomuo-
toon, joka tarjoaa lukijalle vaivattoman madonreiän tieteen 
galakseihin. Luitko Itä-suomen yliopiston väitös- tai tutki-
mustiedotteen? Lähetä meille oma runosi osoitteeseen
toimitus@uljas.net otsikolla TIEDOTE RUNOUS

Tiedote 
runous

Perimältään rajamailla

Sanna Hukkanen | Korpi

(*) Korpi on Uljaan uusi yksiruutuinen sarjakuva, jota piirtää joensuulainen Sanna Hukkanen. 

Korpi käsittelee ihmisen luontosuhdetta käänteisesti eläinhahmojen kautta.
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www.snellmankesayliopisto.fi
puh. 044 746 2840 | asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

·  Kirjallisuuden perusopinnot 30 op (JY)
·  Taidehistorian ja taidekasvatuksen  perusopinnot 30 op (JY)
·  Kieliopintoja: englanti, ruotsi, puheviestintä (UEF)
·  Kevään ja kesän kielikurssit: 12 kieltä, 40 kurssia
·  Lasten yliopisto: 8 paikkakunnalla 17 kesäleiriä

AvoinTA KorKEAKoULUopETUsTA sUUnniTTEiLLA  
KUopioon sYKsYLLE 2014
 ·  Kasvatustieteet, oikeustieteet (UEF)
 ·  Filosofian ja politiikan tutkimus, Draamakasvatus,   
 viestintä ja media, Kirjoittaminen (JY)
 ·  Johtamistaidoilla menestykseen!, Graafinen viestintä, 
  Hevostalous, Fysioterapia (savonia-amk)

KEsän 2014 KoULUTUsTA
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