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Kansikuva

Jarkko Kumpulainen

Hyvä lakimies näkee olennaisen
asioista ja vakuuttaa muutkin siitä.
Tähän aiotaan toden teolla panostaa Joensuun oikeustieteissä.

H

elmikuussa puhuttiin hevosesta ja
paskasta. Hevosenlihaa sisään ja
paskaa ulos. Tuskin olen ainoa, jonka
mielestä Suomi, tai mikä tahansa
maa, joka tosissaan jauhaa paskaa asian sijaan
on naurettava. Maa joka ei uskalla tehdä oikeasti
politiikkaa ja ratkaisuja, olla yksilötasolla oikeasti
vahva, huomioonottava ja oikeudenmukainen,
tarrautuu kuin heikkopää mihin pystyy. Helmikuun oljenkorsi esti koko maata murtumasta, se
oli orgasmia, varaventtiiliä ja vapautumista symboloiva huuto. Maa huusi paskaa ja lihaa! Kyllä.
Perusasioiden äärellä.
Leppoisaa oli, että kerrankin kuitenkin
puhuttiin rehellisesti sekä siitä itsestään että
sitä enteilevästä. Se ei pelkästään kuulostanut
siltä. Nyt kukaan ei joutunut myymään itseään, ei
joutunut alentumaan bulkkikeskustelunaiheissa
pilkun viilaukseen, ja nurkkaan ajettuna yksisilmäisyyteen maahanmuutosta, seksuaalisista
suuntautumisista tai uskonnosta, jotka sinänsä
ovat ok aiheita, mutta tietäähän tuon mihin ne
johtavat. Heikkopäiseen juupas eipäs leikkiin.
Millä tuon leikin kierre murretaan, siitä minulla
ei ole mielipiteineni hajuakaan, mutta hullulta se
tuntuu ja näyttää. Tulee mieleen vanha sanonta
hullun kirveen varren jatkamisesta.
Mielipiteet, ah. Ensin on moraalinen närkästys, ja sen jälkeen reaktiosta luodaan looginen
järjestelmä omaan tai yhteisön maailmankuvaan nojaten, syntyy mielipide. Taustalla on
lähes poikkeuksetta herkän hengen närkästys.
Koulutuksemme perustuu kriittiselle ajattelulle,
mutta mitä sillä tekee ilman viisasta rohkeutta.
Rohkeutta voi ja pystyy opettamaan rinnan kriittisyyden kanssa, mutta missään nimessä niitä ei
pidä sotkea toisiinsa.
Tämän vuoden Runebergin palkinnon, myös
helmikuussa, voittanut runoilija Olli-Pekka Tennilä pohti Uljaan (3/2012) haastattelussa toisin
ajattelemisen vaikeutta. Kuinka ollakaan, hän
käänsi ajatuksen nurin ja asetti yhtäläisyysmerkin
toisinajattelun eli/ja kahtamieltä olemisen välille.
Esimerkin hän poimii fysiikasta, valon kaksoisluonteesta, jossa joudutaan yhtä aikaa myöntämään, että valo ei ole yksikäsitteisesti hiukkasia
eikä aaltoliikettä. Tennilän mielestä sen hahmottaminen samaan aikaan on vaikeaa. Mietin miksi.
Kunnes tuli mieleen, että mielipiteiden kieli on
dekonstruktio. Se kaventaa kulmamme ja todellisuutemme minimiin.
Aikamme tekniikka on vapauttanut meidät
ilmaisemaan mielipiteemme. Se on hyvä. Nyt
on huudon ja mesomisen aika. Teesille syntyy
antiteesit ja synteesit. Ilmaisunvapaus kääntyy ajallaan ilmaisunvastuuksi. Toivottavasti
enemmistöstä itsestään lähtien. Siihen luottaen
voi pitää pään kylmänä ja sydämen lämpimänä.
Kutsuttaneen tätä vastuuta nyt vaikka lähimmäisen rakkaudeksi, ja ihmisyydeksi, niin tämäkin puheenvuoro saa karsitun, kavennetun ja
yksisilmäisen lopun. Timber. Karsittu puu makaa
jeesustelun kanveesissa.
Jarkko Kumpulainen

”Mielipiteet, ah.
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Poistaisitko opintotuen tulorajat?

” Jos sieltä tulee vain keppiä, niin tietenkin olisi parempi
jättää opintotuki ennalleen.
Ylioppilas liikehtii | Taasko piiskaa?

Tutkintoihin opintopistekatto

Tekijät: Patrick Raivio, Jenni Lintunen & Milja Pollari

Kuopio
Marjut Köylijärvi
Terveyden biotieteet, 1 vsk
- 660 euroa on aika tiukka tuloraja, kun
vuokrakin on yleensä enemmän. Rajan
korottaminen toisi mahdollisuuden töiden tekemiseen opiskelujen ohessa.

Jaakko Huovinen
Lääketiede, 1 vsk
- Tuntuu että nykynen systeemi on
rankaiseva. Jonkilainen raja on kuitenkin
hyvä olla. Ei tukia tule antaa, jos tienaa
hyvin ja tulee toimeen. Mutta nyt rangaistaan myös tukia tarvitsevia.

Joensuu
Saara Seppänen
Biologia, 5. vsk.
- Kannatan. Jos jaksaa opintojen ohella
käydä töissä ja opinnot etenee suunnitellusti, niin en näe syytä miksi siitä pitäisi
rangaista.

Tapio Törrönen
Tietojenkäsittely, 2. vsk.
- Teoriassa voisi poistaa, kun haittaa
joitakin opiskelijoita. Varsinkin, kun kaikki
katsotaan tuloiksi. Kaverikin sai perintörahoja ja menetti muutaman kuukauden
opintotuet.

Savonlinna
Saara Auvinen,
Varhaiskasvatus, 1. vsk
-Poistaisin, ei pidä rankaista jos jaksaa
opiskelun ohessa tehdä myös töitä.
Valtion tuet eivät riitä elämiseen.

Jenny Hietanen
Varhaiskasvatus, 1. vsk
- Kyllä. Tulorajat ajavat hakemaan
opintolainaa, joka taas tulevaisuudessa
vaikeuttaa tulevaisuudessa elämän
rakentamista. Esimerkiksi jos haluaa heti
valmistuttuaan hankkia asunnon, täytyy
ottaa vanhan lainan päälle ottaa uutta.
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Tarvetta ylityksiin ei saa syntyä. Vastuuta ei sälytetä vain opiskelijoille vaan myös laitoksille.

SONK korvaisi yksityiset
opintolainat valtion rahastolla
Edellisen uudistuksen jälkiä aletaan vasta
hahmottaa, mutta opintotuki on taas maaliskuun kehysriihessä alasimella taottavana
uuteen uskoon. Keppiä ja kiristystä lienee luvassa. Tällä hetkellä erilaisia malleja viskotaan
keskusteluun, ja on mahdotonta ennustaa
mitä tapahtuu, mutta esimerkiksi opintotuen
lainapainotteisuuden lisäämiseen näyttää olevan kova paine. Opiskelijajärjestöt ilmaisivat
jo joulukuussa pettymyksensä opintotukea
kehittävän työryhmän tuloksiin.
Joensuussa vieraillut Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n puheenjohtaja
Anette Karlsson myöntää, että opintotuen
jatkuva pallottelu ja pitkittynyt epävarmuus ei
ole hyväksi, mutta painottaa, että kehittämättä jättäminenkään ei ole hyvä ratkaisu.
”Jos sieltä tulee vain keppiä, niin tietenkin
olisi parempi jättää opintotuki ennalleen.
Opintotuessa on nykyiselläänkin kuitenkin
ongelmia, kuten toisen asteen tilanne, huoltajakorotuksen tarve ja tuen takaisinperintä”,
Karlsson sanoo.
SONKin mallissa opintotuki olisi valtion
rahastosta tuleva 800-1000 euron kokonaisuus, johon sisältyisi myös asumistuki. Karlsson toteaa, että koska korkeakouluopiskelu on
valinta, voisi siihen sisältyä myös opiskelijan
omaa rahoitusta, mutta tuen takaisinperiminen hoidettaisiin progressiivisella maisteriverolla valmistumisen jälkeen. Tulorajoihin
SONK ei juuri kajoaisi. Yksityisistä pankkilainoista demariopiskelijat haluavat eroon

kokonaan. SONKin viime kesänä julkaisema
edellinen, kalliimpi opintotukimalli on jo
heitetty romukoppaan. Uusi malli olisi kustannusneutraali lukuun ottamatta rahaston
perustamisesta syntyviä kustannuksia.
Ulospäin opiskelijaliike vaikuttaa tällä hetkellä hajanaiselta. Yhdeksän ylioppilaskuntaa
ja 24 opiskelijakuntaa otti vihaisesti kantaa
opintotuen puolesta, mutta periferiaylioppilaskunnat ISYY mukaan lukien jättäytyivät
pois, koska sitä ei koettu rakentavaksi. Tuhatkunta on tehnyt omat lainapainotteisuuden
lisäämistä tukevat linjauksensa.
Karlsson uskoo, että opiskelijoiden ääni
tulee kehysriihessä kuulumaan. Opiskelijajärjestöt suunnittelevat mielenosoituksia
maaliskuulle ja tehtailevat kannanottoja,
mutta Karlssonin näkemys on, että todellinen vaikuttaminen tapahtuu lausunnoilla ja
pinnan alla tapahtuvalla vaikuttamisella. Hän
ei allekirjoita näkemystä riitaisasta ja epäyhtenäisestä opiskelijaliikkeestä. SYL ja SAMOK
ovat hänen mukaansa pitäneet punaisen
langan tiukasti näpeissään koko ajan.
”Jos joku on lähtenyt omille linjoilleen
opiskelijapolitiikassa, niin yleensä se on Tuhatkunta. Me muut olemme olleet aika yhtenäisiä”, hän toteaa, mutta lisää, että perustulo
on muodostunut jakolinjaksi demareiden sekä
vihreiden ja vasemmiston välille. SONK pitää
sosiaaliturvassa tiukasti kiinni tarveharkinnasta.
Pasi Huttunen

Uutta lihaa edunvalvontamyllyyn
Ylioppilaskunnan palkattu väki on vaihtunut ennätystahtiin viime aikoina, kun moni
pitkään ylioppilaskunnassa työskennellyt
siirtyi muihin tehtäviin. Kaikkiaan uudet
kasvot aloittavat puolessa ylioppilaskunnan
työtehtävistä.
Kuopiossa uutena edunvalvontasihteerinä
toimii Mikko Aaltonen, joka on aiemminkin
työskennellyt ISYY:ssä vastaavissa tehtävissä, mutta Joensuun kampuksella. Tiedotussihteerin tehtävässä on aloittanut Heljä

Koistinen, joka aiemmin on työskennellyt
myös Kuopion yliopiston ylioppilaskunnassa.
Myös kansainvälisten asioiden- ja hallintosihteerin tehtävää saapuu sijaistamaan neljäksi
kuukaudeksi Emma Ruotsalainen.
Joensuun kampuksen uusia kasvoja ovat
uusi tuutorointisihteeri Jarno Pitko sekä
maaliskuun alkupuolella tehtävässä aloittava kansainvälisten asioiden sihteeri Riitta
Sahlsten.
Pasi Huttunen

Parkkipaikkojen puute suututtaa
Pysäköintialueiden vähyys kuohuttaa ItäSuomen yliopiston henkilökuntaa Kuopiossa.
Helmikuussa yliopiston ilmoitustauluille oli
jätetty englanninkielisiä protestilappuja, joissa vaadittiin kaupungilta lisää paikoitustilaa.
Kiinteistöpäällikkö Olli Siitosen mukaan
kampuksella on vielä riittävästi pysäköintipaikkoja.
”Tälläkin hetkellä Melanian takana
olevalla hiekkakentällä on yli sata vapaata
pysäköintipaikkaa. Niitä kannattaa käyttää”,
hän muistuttaa.

Melanian taakse pääsee ajamaan Bioteknian vierestä Neulaniemen tietä pitkin. Myös
Canthian vieressä on edelleen muutamia
neljän tunnin kiekkopaikkoja.
Kuopion kampuksella Canthian ja
Snellmanian paikoitusalueiden vieraspaikat
muutettiin maksullisiksi kasvaneen asiakasliikenteen myötä. Suurin syy maksullisen
pysäköinnin järjestämiseen oli hammaslääketieteen opetusklinikan ja kaupungin suun
erikoishoidon tilojen valmistuminen.
Maiju Pohjolainen

Opinto-oikeuksia on jo rajattu yliopistoissa. Nyt Itä-Suomen yliopistossa aiotaan rajata myös tutkintojen laajuutta. Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen tarjoaa tutkintosääntöhahmo-

telmassa keppiä, mutta heittää porkkanaksi mahdollisuutta täydentää opintoja valmistumisen jälkeen kahden lukukauden ajan.

UEF aikoo rajata tutkintoja opintopistekatolla. Se vaatii nykyistä tehokkaampaa ohjausta, mutta lisäresursseja siihen ei akateemisen rehtorin mukaan tarvita. - Pasi Huttunen, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva
Itä-Suomen yliopisto suunnittelee tutkintoihin opintopistekattoa, joka näillä
näkymin olisi 340-350 opintopistettä.
Tarkoituksena on, että katto kirjataan tekeillä olevaan uuteen tutkintosääntöön.
Uusi tutkintosääntö piti saada voimaan jo
aikaa sitten, mutta prosessi on viivästynyt huomattavasti. Se vaeltaa tällä hetkellä lausuntokierroksella työryhmissä ja
tiedekunnissa. Sääntö on tarkoitus saada
voimaan kuluvan vuoden aikana. Opintopistekatto ei rajoita opinto-oikeutta vaan
tutkintoon sisällytettävien opintopisteiden määrää.
”Tällä hetkellä haarukka on sellainen,
että tutkintoon saisi sisältyä maksimissaan 340-350 opintopistettä. Valta-

kunnallisesti käydään keskustelua, että
opintoaikoja on lyhennettävä ja olemme
havainneet, että osa maisterintutkinnoista on hyvin laajoja. Yksi keskeinen asia
on, että opintoprosessia tulee tehostaa.
Toinen asia on, että pitäisikö rajoittaa”,
yliopiston akateeminen rehtori Jukka
Mönkkönen kertoo.
Opintopistekatto huolettaa etenkin
opettajankoulutuksen puolella, jossa
tutkinnot ovat laajoja. Mönkkönen
väläyttääkin mahdollisuutta, että katto ei
olisi sama kaikille.
”Tämä keskustelu täytyy käydä nyt”,
hän toteaa ja painottaa, että prosessi on
käytävä läpi perusteellisesti.
Mönkkönen myöntää, että opintopis-

tekaton asettaminen loisi suuren paineen
opintojen ohjauksen kehittämiselle.
”Pistekatto edellyttää laadukasta
HOPS-ohjausta. Tarvetta ylityksiin ei saa
syntyä. Vastuuta ei sälytetä vain opiskelijoille vaan myös laitoksille. Ohjausta on
kehitettävä ihan valintavaiheen ohjauksesta valmistumisen jälkeiseen uraohjaukseen.”
Lisäresursseja, kuten rahoitusta tai
henkilötyövuosia ei ohjaukseen hänen
mielestään silti tarvita.
”Opetuksen ja ohjauksen prosesseja ei
pidä erottaa. Kyllähän kysymys on siitä,
että ne kulkevat käsi kädessä. Mielestäni
tämä ei ole resurssikysymys. Mahdollisista lisäpanostuksista ohjaukseen tehdään
päätökset tiedekunta- ja laitostasolla.
Osa tarvitsee enemmän satsausta kuin
toiset.”
Nykyisesssä tutkintosäännössä voi
valmistumisen jälkeen opiskella lukukauden loppuun saakka. Yhtenä vaihtoehtona uuden tutkintosäännön valmistelussa

on pyörinyt tämän oikeuden laajentaminen kahteen lukukauteen valmistumisen
jälkeen, mutta Mönkkönen ei lähde ennakoimaan, mitä uuteen tutkintosääntöön
lopulta kirjataan.
Vapaaseen sivuaineoikeuteen ei
Mönkkösen mukaan ole tulossa radikaaleja muutoksia.
”Siellä todetaan, että on vapaa sivuaineoikeus. Tämähän on iso kysymys
generalistialoilla.”
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Uutinen #

Gallup

Duunista turpaan.
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Kampus

Etsin

” Jos aletaan laskuttaa ulkomaalaisia heidän opiskelustaan täällä,
kuinka käy lopulta suomalaisten opiskelijoiden.

Maria Suutari

Ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksut eivät ota tuulta
alleen, koska niiden vaikutuksista ei ole saatu yleistettäviä tuloksia. Myös Itä-Suomen yliopisto on osallistunut vuoden 2014
lopussa päättyvään kokeiluun, mutta yhtään maksua se ei ole
vielä perinyt. – Jussi Turunen, teksti & Pasi Huttunen, kuva
Tiesitkö?
Lukukausimaksujen periminen oman
maan kansalaisilta on Euroopassa yleistä,
paitsi Pohjoismaissa. Useimmat EU-maat
perivät lukukausimaksun EU- ja ETAalueen ulkopuolelta tulevilta.

mitkä ohjelmat voisivat kuulua tämän kokeilun
piiriin. Niitä ohjelmia sitten listattiin, mutta ei
sillä käytännössä ollut mitään merkitystä, sillä
maksuja ei peritty.”
Mönkkösen mukaan ongelma on, että hallinnolliset rakenteet kokeilun toteuttamiseksi
puuttuvat. Periaatteet täytyy olla sovittuna ja
mahdolliset stipendijärjestelmät täytyy luoda.
”Lukukausimaksut ovat iso tulevaisuuden
kysymys. Miten lainsäädäntö tähän suhtautuu
ja onko niiden periminen ylipäätään mahdollista, jos me aiomme Suomessa kehittää esimerkiksi koulutusvientiä”, Mönkkönen pohtii.

Uutinen #

Nimetön työnhaku ehkä myös Joensuuhun
Jos Joensuun kaupunginvaltuustossa jätetty
aloite menee läpi, tulevat työnhakijan nimi,
sukupuoli, ikä, syntymäaika ja –paikka,
kansalaisuus ja äidinkieli, perhetiedot ja
siviilisääty jatkossa työhönotosta vastaavan
tietoon vasta kun parhaat hakijat on valittu
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työhaastatteluun.
”Nimetön työnhaku on hyvä tapa estää syrjintää rekrytoinnissa. Menetelmä palvelee
kaupungin tasa-arvosuunnitelman tavoitteita ja täydentää yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa yhdenvertaisuuslain hengen

vastaisesti ei oteta huomioon työhönottoa”,
aloitteen tehnyt Alain Minguet (vihr.)
toteaa.
Aloitteen arvellaan myös edistävän parhaiden työnhakijoiden valintaa.
Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

nimetön rekrytointi on jo kokeiluvaiheessa.
Useampi kaupunki on ilmoittanut harkitsevansa. Joensuun kaupungin rekrytointitarpeen on arvioitu olevan 2000 henkilöä
vuoteen 2020 mennessä.
Pasi Huttunen

Millainen olet?
-Pieni, pyöreä, aurinkoinen.

JOENSUU Helmikuun ensimmäisen päivän iltana Joensuun kampuksen Educa-rakennuksen pihamaalla nähtiin kummia valoilmiöitä. Ilmiön selittää E200-salissa järjestetty Huikeet jytkeet -karkelo,
jonka värivalojen loiste karkasi luentosalin ikkunoista pihamaalle.
Diskovalojen lomassa nähtiin keikkuvan muun muassa hahmo kultaisessa spandex-asussa.

Mikä sytyttää elämässä?
- Hyvä ruoka ja urheilu. Hyvän treenin
jälkeen on aina hyvä olla.

Karhu mesoi räkä poskella

Millä mielellä?
-Oikein hyvällä. Olen huumaantunut
kevätauringosta.

Haave?
- Maailmanympärysmatkaan kun olisi
vara.
Mitä seuraavaksi?
- Täytyy lähteä lähes tuli perseen alla
viimeistelemään viimeisiä ompelutehtäviä.
Onko olemassa ilmaista lounasta?
- Ei. Ruoka maksaa aina jollekin.

JOENSUU Perjantaina 22. helmikuuta Metsäylioppilaiden Räkä poskellatapahtumassa hiihti mukana jääkarhu. Jääkarhu on osa Greenpeacen I love
Arctic-kampanjaa, jonka tavoitteena on vedota Arktiseen neuvostoon Pohjoisen jäämeren suojelemiseksi kaikelta teolliselta toiminnalta. Räkä poskella- tapahtuman järjestäjät palkitsivat biologien joukkueessa hiihtäneen jääkarhun
kilpailun parhaasta asusta. Hiihtotapahtuman voitti 762 kilometriä hiihtänyt
Spandex. Vetoomuksen Pohjoisen jäämeren suojelun puolesta voi kirjoittaa
osoitteessa savethearctic.org

Yhteiskuntatieteilijämiehet
juopottelevat eniten
Opiskelijoiden juominen on YTHS:n terveystutkimuksen mukaan vähentynyt. Erityisesti
miehet ovat vähentäneet juomistaan verrattuna neljän vuoden takaiseen tutkimukseen.
Siitä huolimatta miehet juovat osapuilleen
kaksi kertaa enemmän kuin naiset.
Yliopisto-opiskelijoista viinaa litkivät erityisesti yhteiskuntatieteellisen alan miehet,
jotka kuluttavat 5,5 kilogrammaa vuodessa.
Aivan kärjen tuntumassa tulevat taidekorkeakoulujen miesopiskelijat 5,3 kilogrammalla
vuodessa. Naisopiskelijoilla vastaavat luvut
ovat 2,3 kilogrammaa vuodessa yhteiskuntatieteissä ja 2, 4 taidekorkeakouluissa.
Vähiten juovat liikunta-, kasvatus- ja
terveystieteiden sekä psykologian opiskelijat,
joista naisilla kulutus on puolitoista kilogrammaa vuodessa ja miehillä kolme.
Aivan liian suureksi alkoholinkäyttönsä
arvioi 1,5 prosenttia miehistä ja 0,5 prosenttia
naisista. Hieman liian suureksi sen puolestaan arvioi 20 prosenttia miehistä ja 12
prosenttia naisista.
Täysin raittiita opiskelijoista on tutki-

Lunta Lukemalla

muksen mukaan kahdeksan prosenttia. Neljä
vuotta sitten vastaava luku oli seitsemän
prosenttia.
Pasi Huttunen

Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva
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T

apaan Maria Suutarin yliopistomme käsityönluokasta, jossa
hän tuskailee tulevien ompelutöiden palautuksesta. Maria
hetken empimisen jälkeen lupautuu lähtemään kanssani
lounaalle. Huumorintajuisen Marian kanssa viettämä lounashetki
osoittautuu myös haastattelijan päivän kohokohdaksi.
Milja Pollari, teksti & kuva

Tähti Oksanen, teksti & Emmi Alho, kuva

ISYY:n hallituksen jäsenen Satu Koikkalaisen mielestä ylioppilaskunnissa pelätään lukukausimaksujen suhteen porttiteoriaa: jos maksut tulevat ulkomaalaisille opiskelijoille, niin
pian opiskeluille laitetaan hintalappu myös suomalaisten opiskelijoiden kohdalla.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta järjesti
seminaarin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten
opiskelijoiden lukukausimaksuista ja vain
yhdestä asiasta oltiin yksimielisiä: kokeilu on
sille asetetuilla reunaehdoilla epäonnistunut.
Tamy:n seminaarissa Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Anita Lehikoinen totesi,
että lukukausimaksut ovat olleet määrällisesti
vähäisiä ja niillä ei toistaiseksi nähdä olevan
taloudellista merkitystä. Maksavia opiskelijoita
on tällä hetkellä saatu Suomeen vain 150.
Satu Koikkalainen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen tuore jäsen,
sanoo, ettei seminaarissa varsinaisesti kuultu
mitään uutta.
”Paneelikeskusteluissa oli vähän värikkäämpää keskustelua. Joissain puheenvuoroissa
puhuttiin, astuvatko lukukausimaksut myöhemmin voimaan myös suomalaisille, vaikka
tämä ei ollut tapahtuman varsinainen aihe.
Lisäksi väläyteltiin sitä, pääsevätkö köyhemmät
tulevaisuudessa opiskelemaan tänne pelkästään stipendillä”, Koikkalainen toteaa.
Hän kuitenkin näkee, että tarvetta olisi puhua suomalaisten opiskelijoiden mahdollisista
lukukausimaksuista. Aihe näyttää sen verran
puhuttavan.
”Sen huomasi, että ylioppilaskuntien puheenvuoroissa paistoi vähän tällainen porttiteorian pelko: jos aletaan laskuttaa ulkomaalaisia
heidän opiskelustaan täällä, kuinka käy lopulta
suomalaisten opiskelijoiden.”
UEF on ilmoittautunut kokeiluun, mutta
ei ole perinyt lukukausimaksuja. Akateeminen
rehtori Jukka Mönkkönen, miksi näin on
menetelty?
”Meillä pyörii tällä hetkellä kymmeniä
kansainvälisiä maisteriohjelmia. Opetus- ja
kulttuuriministeriö kysyi kaikilta yliopistoilta,

Diskovaloja yössä
Joona Sipi, teksti & kuva

Ylioppilaskunnissa velloo
porttiteorian pelko

Tiedekunta: Kasvatustiede
Vuosikurssi: 3.
Syntymäpaikka: Kajaani
Motto: Höpö höpö.
Harrastukset: Kuntosali, elokuvat
Ruoka: Chili sin carne
Paikka: Ravintola Välkky, Savonlinna

Kuvaraportteja
turuilta pikkunälkään

KUOPIO Lukemalla väännettiin 12. helmikuuta lumesta asioita sekä
puolesta että vähemmän puolesta. Ainejärjestö Socius järjesti samalle
päivälle lumenveistokilpailun kuin asiasta erillään järjestettiin myös
Maan ystävien valtakunnallinen vahvaa ilmastonlakia vaativa lumiukkotempaus. Aamupäivällä Socius järjesti Lukemalla myös nuorten
syrjäytymistä käsittelevän paneelikeskustelun. Kuvassa etualalla muun
muassa Maan ystävien aktiivi Kim Tamio.
Uljas 2 | 1. 3. 2013
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Kampus

Sekä vakiopalstoja että
päivän tärkein uutinen

”Valintakokeisiin tulevilla ei vielä välttämättä ole kovin
paljoa kriittisen ajattelun taitoja.

Tutkimus: Kriittisen ajattelun taito
ei auta pääsykokeissa?
Käytäväpuheissa yliopistolla kuulee usein
tenteistä, että ymmärtämistä olennaisempaa
on vakuuttaa tentaattori ymmärtämisestään.
Näyttää siltä, että jo valintakokeissa koulitaan
selittämisen taitoon kriittisyyden sijaan. Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä
-tutkimushankkeen loppuraportin mukaan
näyttää siltä, että valtakunnallisessa kasvatustieteiden valintakokeessa ja ylioppilaskirjoituksissa arvioitu osaaminen ennustaa enemmän
taitoa perustella ja esittää omia näkemyksiä, ei
niinkään taitoa vertailla kriittisesti keskenään
ristiriitaisia tietoja ja näkökulmia.
Tohtorikoulutettava Jukka Utriainen
Jyväskylän yliopistosta painottaa, että kyseessä
on pilottitutkimus, josta ei voi vielä vetää
erityisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Tutkimustulosten hän arvelee olevan sovellettavissa kasvatustieteiden lisäksi lähinnä muihin
ihmistieteisiin.
”On myös ymmärrettävää, että valintako-

keisiin tulevilla ei vielä välttämättä ole kovin
paljoa kriittisen ajattelun taitoja, eikä välttämättä tarvitsekaan. Täytyy muistaa, että se on
yliopiston keskeisin opetustehtävä”, hän sanoo.
Raportissa tutkijat Utriainen, Eeva Kallio
ja Päivi Tynjälä esittävät, että kasvatustieteiden valintakokeeseen tarvittaisiin osittain
ristiriitaisten artikkelien vertailua edellyttävä
aineistopohjainen osio. Tutkijoiden mukaan aineistopohjainen koe vähentäisi myös etukäteen
valmistautumisen merkitystä ja saattaisi olla
uusille ylioppilaille tasapuolisempi.
”Valintakokeen tulisi olla mahdollisimman
tasapuolinen. On esitetty sitä huolta, että uusien
ylioppilaiden on vaikeampi päästä yliopistoon
pääsykokeiden raskauden takia. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty aineistopohjaista valintakoetta”, Utriainen sanoo.
Siihen hän ei tämän tutkimuksen perusteella
halua ottaa kantaa, kannattaisiko opiskelijavalinnat tehdä vain ylioppilaskirjoitusten perusteella.

”Niin voimakkaita johtopäätöksiä ei voi tehdä, mutta tutkimuksessa ylioppilaskirjoitusten
yhteys kriittisen ajattelun taitoihin ei ollut kovin
selvä”, hän toteaa.
Utriainen lisää, että valintakokeista on tehty
melko vähän tutkimusta. Se on outoa, sillä
yleinen käsitys pääsykokeista on edelleen, että
niissä testataan lähinnä takapuolen lihaksia ja
julkisuudessa niistä keskustellaan runsaasti.
”En ole huomannut, että valintakokeista ja
niiden sisällöistä olisi laajempaa valtakunnallista
tutkimusta. Olisi tietysti selvitettävä, että millaisia pääsykokeet ovat sisällöltään.”
Kriittisen ajattelun tutkijat määrittelevät
seuraavilla ominaisuuksilla: ajattelun taidot,
rationaalisuus, avoimuus vaihtoehtoisille näkökulmille, aikaisempien tulkintojen kyseenalaistaminen, reflektointi ja itsekeskeisen käsittelytavan välttäminen.

Uutinen #

Tutkimusraportti antaa viitteitä siitä, että kriittistä ajattelua
mittaavat aineistopohjaiset valintakokeet ihmistieteissä sopisivat paremmin yliopistojen tavoitteisiin ja olisivat reilumpia
uusille ylioppilaille. – Pasi Huttunen, teksti
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Kriittisen ajattelun tasot
1. Perustaso: Tyypillistä ongelman avoi-

muuden ohittaminen. Etsitään yhtä oikeaa
ratkaisua ongelmaan.

Opiskelijakortilla maukkaat herkut!
À la carte annoksista -10%
Pannupizzat ja pastat 10€
KUOPIO

À.......................................................
la carte annoksista
kuopio | Kirjastokatu 10

Erikoiskahvit

2. Tunnistaminen: Ymmärretään, että on-

gelma on avoin, eikä siihen ole yhtä ainoaa
ratkaisua.
3. Tutkiminen: Tuodaan ongelman moniulotteisuus esiin. Tulkitaan lähdeaineiston
tietoja useasta näkökulmasta.
4. Priorisointi: Sovelletaan huolellisen
analyysin pohjalta laadittuja periaatteita sen
arvioimiseksi, mitkä ongelmaan vaikuttavat
tiedot ovat tärkeimpiä ratkaisun kannalta.
5. Visiointi: Ongelmanratkaisutaidoista
muodostuu prosessi, jossa luodaan ja
käytetään tietoa pyrkien ratkaisumallin
strategiseen kehittämiseen. Huomioidaan
ja arvioidaan valittuun malliin liittyvät
rajoitukset.
Lähde: Jukka Utriainen, Eeva Kallio & Päivi Tynjälä
2012. Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä. Tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti.

–10%

In good company

KUOPIO

%
0
1
-

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

Kuopio Sokos
Edut voimassa su-to 31.5.2013 saakka
Etu henkilökohtainen, opiskelijakorttia näyttämällä ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

subi®-leivät
opiskelijahintaan

Politiikalle näkyvyyttä Kuopiossa

Tabula rasa. Kuopion kampukselle saatiin vihdoin lupailun jälkeen poliittisille järjestöille

varattu ilmoitustaulu. Taulu sijaitsee Canthialla ISYY:n kioskin lähellä.
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Kuopion kampukselle saatiin vihdoin poliittisten järjestöjen yhteinen ilmoitustaulu, kun
toimitilayksikkö asensi uuden taulun Canthialle
1.kerrokseen. Ylioppilaskunnan kioskia vastapäätä sijaitseva taulu on tarkoitettu kaikkien
poliittisten järjestöjen ilmoitteluun, eikä näitä
ilmoituksia tulisi laittaa muille ilmoitustauluille
lainkaan. Ratkaisulla tavoitellaan tasa-arvoista
asemaa kampuksella toimiville järjestöille.
Aikaisemmin poliittiselle ilmoittelulle ei
ollut Kuopiossa tilaa lukuun ottamatta kokoomuksen nuorisoliitto Tuhatkuntaa, jolla oli
itse hankittu ilmoitustaulu Canthian 2.kerroksessa. Tuhatkunta menetti kuitenkin taulunsa
äskettäin, kun Uljas kysyi Tilahallinnolta syytä
kokoomuksen erityisoikeuteen. Muut järjestöt
olivat odottaneet yhteistä ilmoitustaulua jo
syksyn 2011 Poliittisesta sisäänmarssista lähtien. Kuopion kiinteistöpäällikkö Olli Siitosen
mukaan asiassa vitkastelu oli inhimillinen
muistikatkos.
”Eikä kukaan kysellyt asiasta jälkeenpäin.”
Jatkossa ilmoitustaulun ylläpidosta vastaa-

vat poliittiset järjestöt itse. Yhteisymmärrys
ilmoitusten laittamisessa ja vanhojen poistamisessa on toivottavaa.
”Jos ilmoittelu ryöstäytyy käsistä, niin sitten
asiaan puututaan”, tarkentaa Siitonen.
Joensuussa ja Savonlinnassa poliittiselle
ilmoittelulle ovat vakiintuneet omat ilmoitustaulunsa, ja tämä on toiminut hyvin. Kaikilla
kampuksilla käytetään lisäksi vaalien yhteydessä irtosermejä.

Uutinen #

Poliittiset järjestöt saivat ilmoitustaulunsa Kuopion kampukselle. Syynä viiveeseen oli unohdus. – Anni Ylönen, teksti & kuva.

SYL:n ja POKAn kortilla
10% alennus

4

Tarjous voimassa vain subway® Joensuu Iso Myyssä, subway® Joensuu Pilkossa ja subway® Savonlinna Olavinkadulla.
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

subway® Joensuu Iso Myy
Kauppakeskus Iso Myy, Torikatu 25, 80100 JOENSUU
avoinna: ma-ti 9-22, ke-pe 9-4.30, la 10-4.30, su 10-22

subway® Joensuu Pilkko
K-citymarket Joensuu Pilkko, Linjatie 2, 80140 JOENSUU
avoinna: ma-pe 9-21, la 9-18, su 12-18

subway® Savonlinna Olavinkatu
Olavinkatu 44, 57100 SAVONLINNA
avoinna: ma-to 9-22, pe-la 9-04.30, su 10-22
‘Coca-Cola’ is trademark of The Coca-Cola Company. ©2012 The Coca-Cola Company. Kolmansien osapuolten tavaramerkkejä käytetään lisenssioikeuden nojalla. ©2012 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.
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Ajassa

”Opetuksen olisi sisällettävä vakuuttamisen taidon kehittämistä: hyvän juristin
tunnistaa siitä, että hänellä on tämä taito.

Juristikielitieteilijä kova yhdistelmä

Tapio Määtän mukaan juristin työ on hyvin käytännöllistä. Viime vuoden lopulla tehdyn kyselyn mukaan oikeustiedon nopea haku sekä soveltaminen ovat tärkeämpiä kuin nopeasti vanhe-

nevan säännöstiedon hallitseminen.

Ensi syksynä alkavan juristikoulutuksen vahvuutena ovat
opettaminen, henkilöstörakenne ja näppärän kokoiset kurssit.
Hyvä lakimies näkee asioista olennaisen ja tekee siitä vakuuttavat johtopäätökset. Kirjoitustaidon ja sujuvan puheen merkitys korostuu lakimiehen käytännönläheisessä työssä. - Jussi
Turunen, teksti & kuva
Itä-Suomen yliopistossa alkaa uusi
lakimieskoulutus ensi syksynä. Oikeustieteellinen tiedekunta on ottanut
tavoitteekseen panostaa opetukseen,
mielekkääseen tutkintorakenteeseen
ja kurssien laajuutta on pienennetty.
Perinteisesti oikeustieteen opiskelu on
merkinnyt massaluentoja ja kirjatenttejä.
Tästä pyritään irti ja työmarkkinoilta saadun palautteen perusteella oikeustieteen
koulutettavien yleisiä työelämävalmiuksia, kuten kirjoittamista ja puhumista,
halutaan kehittää. Lisäksi kehitettävää on
vastavalmistuneiden juristien oikeudellisessa ajattelu- ja argumentaatiotaidossa.
Kyky hakea ja soveltaa oikeudellista
tietoa nähdään työelämässä tärkeämpänä
kuin nopeasti vanhenevan säännöstiedon
hallitseminen. Juristin täytyy osata tunnistaa oikeudellinen ongelma, ratkaista,
perustella ja viestiä se.
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Oikeustieteiden laitoksen johtaja,
professori Tapio Määttä, miten alkava
koulutus taataan ja voidaanko siinä tehdä
jotain paremmin kuin muissa yliopistoissa?
”Lähtökohta on, että meillä on annettu julkisoikeuden koulutusta jo viidentoista vuoden ajan, joten se toimii hyvänä
pohjana viime vuonna saadulle oikeustieteellisen tutkinnon myöntämisoikeudelle. Julkisoikeuden puolta päävalinnassa
supistetaan 70 opiskelijalla. Tämä uusi
tutkinto on meille ikään kuin vaihtokauppa, vetovoimaisempi koulutustuote.”
Opetus taataan kohdentamalla jo
olemassa olevia resursseja uudestaan.
Lisää työntekijöitä on palkattu niin, että
yksityisoikeuden henkilökuntaan tulee
lisää kaksi professoria, jotka aloittavat
syksyllä. UEF on tutkinut tarkkaan muiden oikeustieteellisten laitosten opetusta

ja tutkintorakennetta. Ennakkotyöllä on
pyritty poimimaan parhaat palat kustakin
paikasta. Työmarkkinoilla koetaan, että
kirjatentit ja massaluennot eivät välttämättä tuota sellaista osaamista, mitä
tarvitaan.
”Olemme ottaneet viestin tosissamme. Kehittämme seminaarimuotoisia
opintojaksoja, joissa on pakollista
kirjoittamista, sillä juristin työ on pitkälti
kirjoittamista ja esiintymistä. Opetuksen
olisi sisällettävä vakuuttamisen taidon
kehittämistä: hyvän juristin tunnistaa
siitä, että hänellä on tämä taito.”
Kirjoittamistehtävillä jäljitellään sitä,
mitä juristit tulevat työelämässä tekemään. Esimerkiksi oikeustapausharjoituksessa otetaan jokin tapaus ja laaditaan
siitä valitus tuomioistuimelle. UEF on
vahvoilla juuri opetuksen tarjoamisessa,
sillä ryhmäkoot ovat pienempiä kuin
vaikka Helsingissä. Määttä arvelee, että
näin päästään yksilöllisempään opetukseen.
”Juridisessa osaamisessa on pitkälti
kyse erityisen kielen ja viestintävälineen
haltuunotosta. Ammattilaiset viestivät
toisilleen ja vetoavat oikealla tavalla
oikeisiin lakeihin. Tässä työssä korostuu
lähteiden käytön taito, kyky käyttää ar-

gumentteja sillä tavalla viestinnällisesti,
että toinen ammattilainen vakuuttuu.
Juristin osaaminen on siis hyvin käytännöllistä eikä teoreettista.”
Esimerkiksi tuomarin täytyy pystyä
langettamaan vakuuttava tuomio ja pystyä perustelemaan se laajemmasta kuin
yksittäisen tapauksen näkökulmasta.
Määtän mukaan hyvällä juristilla on samantyyppisiä taitoja kuin kirjallisuuden
tai suomen kielen opiskelijalla. Koulutuksen pitäisi tuottaa taito saada teksteistä
irti jotain sellaista, mitä koulutusta
käymätön ei niistä saa.
”Suullinen puoli juristikoulutuksessa on hyvin alikehittynyttä kaikissa
tiedekunnissa. Kehitettävää on siinä, että
koulutuksessa tulisi riittävästi pakollisia
esiintymistilanteita.”
Millainen on hyvä vastavalmistunut
juristi ja mikä olisi työmarkkinoita ajatellen hyvä valinta sivuaineeksi?
”Sellainen, jolla on sopiva yhdistelmä
sisältötietoa ja käytännön harjoittelua. Kielitaidon merkitys korostuu yhä
kansainvälistyvässä maailmassa, joten
kielissä pätevöitynyt juristi on varmasti
kysytty. Kielien ja juridiikan yhdistelmä
on kova”, Määttä toteaa.

Debatti

Osallistu keskusteluun. Ota kantaa. Anna palautetta. Mielipidekirjoitukset
osoitteeseen toimitus@uljas.net.
UUTTA! Voit myös tekstata numeroon 044 576 84 09. Tekstaripalsta aloitaa
seuraavassa Uljaassa.

Tasavertaisuutta verorahoilla

V

iime numerossaan
Uljas julkaisi tutkija
Vesa Puurosta käsittelevän haastattelun,
jossa näyttävästi pyrittiin
”paljastamaan” Puurosen poliittinen suuntautuneisuus. Juttu
mukaili iltapäivälehtien sensaatiohakuisuutta ja jo otsikossa pohdittiin raflaavasti, levittääkö Puuronen yliopistolla
”kommunismia veronmaksajien rahoilla”. Puurosen maalailtiin olevan entinen
taistolainen ja nykyäänkin vasemmalle
kaartava. Toimittaja piti tilannetta niin
vakavana, että jopa rehtorille oli soitettu
asian tiimoilta. Mitään tukea väitteelleen
”kommunismin opettamisesta” kirjoittaja ei kuitenkaan tarjonnut. Journalistisen
etiikan näkökulmasta ikävän sivumaun
juttuun toi se, että Puuroselle haastattelun oltiin kerrottu käsittelevän hänen
rasismitutkimustaan.
Juttu herätti monien yhteiskuntatieteilijöiden parissa hämmennystä.
Jutun asiasisältö oli hajanainen ja sen
varsinaisen ytimen muodosti ad hominem -argumentointi eli henkilöön
kohdistuva kritiikki. Jutun teemoista ja
painotuksista voi tunnistaa niitä sävyjä,
joita Suomessa on viime aikoina yhdistetty rasismitutkijoihin myös laajemmin.
Tutkimuksen sisältöjen käsittely ohitetaan, ja valokeilaan nostetaan tutkijan
mahdollinen poliittinen suuntautuminen
– vasemmistolaisuus, feminismi tai muu
vastaava – todistelemaan tutkimustyön

”

Yhtä loogista olisikin
tiedustella sitä, saako oikealle kaartava henkilö harjoittaa historiantutkimusta tai opetetaanko
kauppatieteissä verovaroilla uusliberalismia.
kyseenalaisuutta. Vastaavaa Puuroseen
kohdistuvaa syyttelyä löytyy esimerkiksi
Hommaforumilla.
Kommunismisyytökset 2010-luvun
Suomessa ovat erikoisia monesta syystä.
Ensinnäkin, kuten yleisesti tiedetään,
monet 1970-luvulla toimineet yhteiskuntatieteilijät olivat jollain tapaa liitoksissa
taistolaiseen liikehdintään, olihan tuo
liikehdintä aikanaan varsin suosittua.
Puurosen lailla moni tuo itse taustansa
avoimesti esille: se ei siis ole varjeltu salaisuus, joka vaatii paljastusta. Toiseksi,
taistolaisuuden yleisyys menneisyydessä
ei tarkoita, että nykypäivän akateemikot
olisivat yhä edelleen taistolaisia tai ”kommunisteja”. Aatteet elävät ja muuttuvat
osana yhteiskuntaa, eivätkä kommunistisyytökset ole nykypäivää.
Uljaan artikkelissa esitettyihin
väitteisiin liittyy sinällään mielenkiintoinen kysymys: tulisiko tutkijoiden olla
poliittiselta maailmankatsomukseltaan
neutraaleja? Vastausta voi lähteä hakemaan tarkastelemalla neutraalisuuden

toteutumisen edellytyksiä. Tulkinnallisuus värittää kaikkea ihmistietoa, sillä me
näemme todellisuuden paitsi varsin rajallisen kognitiomme myös merkitysten ja
arvojen kautta; me olemme inhimilliseen
näkökulmaan sidottuja. Siten aivan jokainen tutkija on jollakin tapaa poliittisesti
suuntautunut. Ihminen on sosiaalinen,
poliittinen eläin – jokaisella on tietty
käsitys siitä, miten yhteiskunnan tulisi
rakentua ja mitä painoarvoa käsitteillä
kuten ”oikeudenmukaisuus” ja ”tasavertaisuus” on. Vasemmalle kallellaan
olevan tutkijan vieressä ruokalan jonossa
saattaa seistä konservatismia kannattava
oikeustieteilijä tai vihreä ravintotutkija.
Yhtä loogista olisikin tiedustella sitä,
saako oikealle kaartava henkilö harjoittaa historiantutkimusta tai opetetaanko
kauppatieteissä verovaroilla uusliberalismia.
Tutkimuksen arvoa ei siten voida
kiistää tutkijan poliittisten näkökantojen
vuoksi, mikäli näiden ei voida osoittaa
ilmeisellä tavalla vääristävän itse tutkimusta. Tärkeäksi nousee omien arvojen
avaaminen, pohdinta ja perustelu, ei
mahdoton vaatimus siitä, että tutkijat
hylkäisivät inhimillisen näkökulman.
Inhimillisen näkökulman esilletuonti
on erityisen tärkeä yhteiskuntatieteissä.
Elämme Suomessa tilanteessa, jossa eriarvoisuus syvenee ja erilaiset ääriliikkeet
nostavat päätään. Nyt jos koskaan tarvitaan tutkijoita, jotka ovat valmiita sitoutumaan tutkimustyönsä rinnalla myös

Yliopiston tulee toimia näkyvästi rasismia vastaan
Itä-Suomen yliopiston ammattijärjestöt edellyttävät yliopiston ottavan näkyvän roolin rasismin vastustamisessa.
Kaikkia henkilöstöryhmiä edustavien
järjestöjen puheenjohtajat korostavat
yliopiston vastuuta yhteiskunnalliseen
keskusteluun osallistumisessa antamalla seuraavan kannanoton.
Tieteen vapaus, eettisyys ja oikeudenmukaisuus ovat Itä-Suomen
yliopiston keskeisiä arvoja. Itä-Suomen
yliopiston strategia puolestaan edellyttää tutkijoita ja opettajia osallistumaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
vaikuttamaan asiantuntijuudellaan
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa esitetään päätavoitteiksi
muun muassa monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen ja globaalin vastuun
edistäminen. Kun ulkomaalaisten
tutkijoiden, vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden määrää halutaan lisätä, myös
Itä-Suomen yliopiston pitää kantaa
erityistä huolta lisääntyvästä rasismista
ja poliittis-yhteiskunnallisen ilmapiirin

”

Yliopiston ei tule hyväksyä minkäänlaisia
yrityksiä rajoittaa tutkijoidensa vapautta käsitellä rasismia ja monikulttuurisuutta.

kovenemisesta yleisesti ja erityisesti
Itä-Suomessa.
Poliittisen ilmapiirin koventuminen
heijastuu myös yliopistoihin ja ilmenee
esimerkiksi rasismia, monikulttuurisuutta ja islamvastaisuutta käsittelevien tilaisuuksien häirintänä. Tutkijoiden
ja yliopisto-opettajien osallistumista
julkiseen keskusteluun yritetään jatkuvasti rajoittaa. Tämä on jo nyt johtanut
tilanteeseen, jossa jotkut tutkijat eivät
halua enää esiintyä julkisuudessa tai eivät ylipäätään halua ottaa tutkimuskohteikseen sellaisia aiheita kuten rasismi,
monikulttuurisuus tai islamvastaisuus
(HS 14.3.2012).
Yliopiston ei tule hyväksyä minkäänlaisia yrityksiä rajoittaa tutkijoidensa vapautta käsitellä rasismia ja
monikulttuurisuutta tai osallistua näiden asioiden käsittelemiseen julkisesti.

Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on
kansainvälistyminen sekä kansainvälisten tutkijoiden ja opiskelijoiden määrän lisääminen. Yliopiston tehtävänä
on turvata sellainen yhteiskunnallinen
ja yhteisöllinen ilmapiiri, jossa tämä on
mahdollista. Sen tulee toimia näkyvästi
rasismia vastaan ja osallistua monikulttuurisen yhteiskunnan tukemiseen.
Juhani Laurinkari
Professoriliiton Itä-Suomen yliopiston osasto

Erkki Pesonen
Itä-Suomen tieteentekijät (ITTE) ry

Tomi Rosti
Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys

Tarja Kärkkäinen
Itä-Suomen yliopiston JHL ry

Kirsti Vainio
Itä-Suomen yliopiston lehtorit r.y.

yhteiskunnalliseen toimintaan. Tarvitaan
tutkija-toimijoita, jotka edistävät toiminnallaan kokonaisvaltaisesti tasa-arvoa ja
oikeudenmukaisuutta, myös 1600 tunnin
työvelvoitteensa ulkopuolella.
Poliittisten suuntausten kartalla on
viime aikoina vahvistunut äärioikeistolaisuus, joka ruokkii vihamielistä
todellisuuskuvaa. Jyväskylän tapahtumat
osoittavat tilanteen vakavuuden. Myös
Itä-Suomen yliopistossa rasismin ja monikulttuurisuuden tutkijoita on häiritty
ja uhkailtu. Monet tutkijat eivät halua
tai uskalla enää olla julkisuudessa, sillä
he pelkäävät perheensä puolesta. Suomi
onkin liikkunut kohti huolestuttavaa
suuntaa: ”toisinajattelijoita” koetetaan
hiljentää uhkailun ja väkivallan keinoin.
On kuin suuri koulukiusaaja olisi astunut
areenalle. On vaikeaa lukea Puurosta
käsittelevää tekstiä ilman sen asettamista tähän kontekstiin.
Suomalaisessa akateemisessa kentässä tarvitaan analyyttistä keskustelua siitä,
minkälaisia yhteiskunnallisia tehtäviä yliopistotoimijoilla on ja tulisi olla yliopiston niin sanotun kolmannen tehtävän
hengessä. Toivomme, että keskustelu
näistä teemoista jatkuu.
Elisa Aaltola
FT, filosofian yliopistonlehtori

Sanna Ryynänen
FT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori

Etno tuomitsee
tutkijoiden häirinnän
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno)
tuomitsee Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden rasistisen häirinnän. Etniset suhteet,
monikulttuurisuus ja maahanmuutto ovat
nyky-Suomen yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Näiden tutkiminen on Suomessa nuorta,
mutta ilman tiedon keräämistä ja esille
tuomista on mahdotonta käydä asiatietoon
perustuvaa keskustelua aiheista. Rasismia
ilmenee Suomessa elämän eri alueilla ja
kuten muitakin yhteiskunnallisia ilmiöitä,
myös rasismia tulee voida tutkia.
Etno toteaa, että tutkijoiden rasistinen
häirintä ei rajoitu vain Itä-Suomeen, vaan
häirintää kohdistuu eri puolilla maata
toimiviin tutkijoihin. Tutkimuksen avulla
kansalaiset ja päättäjät saavat tietoa, voivat
muodostaa kantansa ilmiöstä ja toimia sen
poiskitkemiseksi.
Tutkijoiden näkyvä tai näkymätön
häirintä tulee ymmärtää yhteiskunnan toimivuuden häirintänä. Yliopiston ja kaikkien
muiden tahojen on tehtävä kaikkensa häirinnän lopettamiseksi. Häirintätapauksia ei saa
missään nimessä mitätöidä tai vähätellä.
Uljas 2 | 1. 3. 2013
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Keskustelijat jakaantuivat Uljas kysyy -keskusteluti-

laisuudessa sekajoukkueisiin, eikä tappelua saatu aikaan. Ylhäällä vasemmalla Vihreiden Krista Mikkonen
ja JOSEKin Ilkka Nykänen. Ylhäällä oikealla Janne
”Rysky” Riiheläinen. Keskellä Kohtuusliikkeen Markku
Aho ja Polvijärven kunnanjohtaja Pauli Vaittinen.
Alhaalla Kohtuusliikkeen kassiterveisiä ministereille ja
oppositiojohtajille.

”Kaivosbuumiin ajauduttiin Suomessa housut kintuissa

Tarvitaanko
lisää kaivoksia?

Kaivosviikko osoitti, että kaivoksista voi keskustella kiihkoilematta ja tappelematta, kun joku luo keskustelulle alustan. Uljaan ja Kohtuusliikkeen tilaisuuksissa kuultiin kiinnostavia ratkaisumalleja yhteisiin ongelmiin vihaisen huutamisen sijaan.
On selvää, että kaivoksia tarvitaan, mutta liian aikaista sanoa tarvitaanko niitä lisää. – Pasi Huttunen, teksti & kuvat

S

iitä ollaan yhtä mieltä, että
kaivoksia tarvitaan, mutta
tarvitaanko uusia lähitulevaisuudessa? Kansallinen visio siitä,
että Suomeen perustettaisiin vuoteen
2018 mennessä 10–15 uutta kaivosta
vaikuttaa epärealistiselta ja uhkaavalta.
Kaivosviikon saldona on helpompi päätyä
johtopäätökseen, että olisi tehostettava
metallien kierrätystä roimasti, katsottava
paljon perusteellisemmin kuinka paljon
uusia kaivoksia tarvitaan ja korjattava
ympäristöviranomaisten resursseissa ja
asiantuntemuksessa ammottavat aukot.
Uraanikaivoksia ei maakuntaan luultavasti ole tulossa, koska oikein kukaan
ei viikon keskustelujen perustella niitä
halua.

maakunnassa edistävä JOSEKin kehittämispäällikkö Ilkka Nykänen muistutti,
että Kiinassa muuttaa vuosittain 25
miljoonaa ihmistä kaupunkeihin.
”Joka kymmenes päivä sinne täytyy
rakentaa Helsingin kokoisen kaupungin verran lisää. Kyllä Suomen on tästä
hyödyttävä.”
Kaivoskunta Polvijärven kunnanjohtaja Pauli Vaittinen korosti, että
Kylylahden kuparikaivoksesta ei kunnalle
ole koitunut haittoja, mutta hyödyt ovat
merkittävät.
”Liikenneturvallisuus on se isoin
kysymys, kun raskas liikenne malmilastissa kulkee korjauksen tarpeessa olevilla
teillä. Polvijärven kunnassa kolmannes
teollisuustyöpaikoista on kaivosteollisuudessa”, hän kuvaili.

”Tulevaisuudessa mennään yhä enem-

män vanhoille kaatopaikoille. Puhutaan
kaupunkikaivoksista. Kaivoksia tarvitaan,
mutta kun malmiot ovat yhä köyhempiä
ja on louhittava yhä enemmän kiveä,
niin missä kulkee raja?”, totesi vihreiden
varapuheenjohtaja ja Joensuun kaupunginvaltuutettu Krista Mikkonen.
Kaivosviikon aikana teatteriravintolan
lasiterassilla alustanut europarlamentaarikko Satu Hassi huomautti, että
useimpien tärkeiden arvometallien kierrätysaste ei kipua edes yhteen prosenttiin
Niitä metalleja on jokaisessa kännykässä,
tietokoneessa, tabletissa ja muussa laitteessa runsaasti. Metallien kierrätykseen
perustuva liiketoiminta on vasta aloittelemassa nousukauttaan, joten tarvetta
uusille kaivoksille on tällä hetkellä hankala arvioida. Kohtuus- ja uraaninvastaista
liikettä keskustelussa edustanut Markku
Aho painotti materiaalien kierrätyksen
merkitystä.
”Ympäristöystävällisyys vaatii
nöyryyttä ja sen eteen on tehtävä työtä.
Kaikkia kohteita ei voida hyödyntää”,
Mikkonen lisäsi.
Sekin on silti tosiaasia, että istumme
Euroopan rikkaimpiin kuuluvan mineraalialueen päällä. Kaivannaisalan asiaa

12

Uljas 2 | 1. 3. 2013

Talvivaara toimii kolossaalisena esimerkkinä siitä, kuinka ei voida toimia. Keskustelijoiden joukossa oli erimielisyyttä siitä,
onko kyseessä hyvin poikkeuksellinen
yksittäistapaus vai ei, mutta kukaan ei
kiistänyt syntyneen vahingon suuruutta.
Haitat ovat valtavat sekä luonnolle että
suomalaiselle kaivannaisalalle.
”Samaan aikaan ajettiin alas ympäristöhallinto ja perustettiin vastuuttoman
suuri koelaitos. Kaivosbuumiin ajauduttiin Suomessa housut kintuissa”, Aho
päivitteli.
Uljas kysyy –keskustelutilaisuus avasi Kerubissa 20. helmikuuta Kohtuusliikkeen
ja Joensuun popmuusikot ry:n kanssa yhdessä järjestetyn kaivosviikon. Viisikymmenpäinen yleisö osallistui keskusteluun
ja sellainen tunne tapahtumasta jäi, että
jotain saatiin aikaan tuomalla erimieliset
leirit samaan saliin.
”Kaikki läsnäolijat ovat hyvällä asialla”, kuvaili keskustelun puheenjohtajana
toiminut Janne ”Rysky” Riiheläinen.
Näkemys ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaivannaisalan toteuttamistavoista
vaihtelee tietenkin voimakkaasti, joten
keskustelu tosiaan oli tarpeen.

Kaivoshankkeiden heikko pohja

K

aivosbuumi yllätti Suomen hetkellä,
jolloin kansallinen kaivosteollisuus
oli pääosin lopetettu tai myyty ulkomaille. Samaan aikaan ympäristöhallinto oli
supistettu tasolle, jolla sillä ei ollut mahdollisuuksia hoitaa kaivoshankkeiden
valvontaa kunnolla. Alueiden asukkaiden
kuulemisessa on edelleen puutteita, vaikka 2011 voimaan tullut kaivoslaki paransi
tilannetta. Europarlamentaarikko Satu
Hassi täräytti suoraan, että kaivoslaki on
otettava uudestaan pöydälle.
Näyttää siltä, että kaivosbuumiin on
reagoitu hätäisesti, sillä kansallisen strategian mukaan maahan syntyy vuoteen
2018 mennessä 10-15 uutta kaivosta,
mutta jatkojalostussuunnitelmia ei
Kohtuusliikkeen kaivosseminaarissa
alustaneen professori Asko Suikkasen
mukaan käytännössä ole.
”Ei riitä, että Torniossa tehdään terästä ja se viedään pois Suomesta. Jatkojalostus on täysin auki ja siihen tarvitaan
strategia. On epäisänmaallista viedä
nämä malmit jalostamatta pois maasta”,
hän tykitti.
Kaivoshankkeiden edistämistä on perusteltu vetoamalla Hannu Törmän Pellervon taloudelliselle tutkimuslaitokselle
tekemään tutkimukseen, jonka mukaan
kaivostoiminnasta on hyötyjä viisi kertaa
enemmän kuin haittoja. Suikkanen tyrmäsi tutkimuksen.
”Tutkimus ei perustu primäärilähteisiin, eikä Törmän laskentatapa huomioi
vaikutusten ehdollisuutta. Lisäksi siinä
ajatellaan, että työvoima asuisi alueella,
vaikka todellisuudessa pendelöinti on
yleistä. Ei ole mitään mekanismia, joka
suoraan tuottaisi ne kerrannaisvaikutukset. Jostain kertoo se, että Pellervo ei ole
saanut tutkimukselle jatkorahoitusta”,
Suikkanen jyrisi ja painotti kunnollisen
kaivostutkimuksen tarvetta.
Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava esitti ympä-

Mitä Kohtuusliike tahtoo?
Pohjavesi- ja luonnonsuojelualueet
lakiin kaivostoiminnan ehdottomiksi
esteiksi.
Intresssivertailu alueen kehittämisen
mahdollisuuksissa mukaan kaivosten
perustamisprosessiin.
Paikallisyhteisön eduksi suunnattava
kaivosvero.
Itsenäinen ympäristöhallinto.
Vesistöjen pilaamiseen kaivosalueen
ulkopuolella ehdoton kielto.
Metalleja kierrättäviä kaupunkikaivoksia
tulee perustaa.
Suurempi sananvalta paikallisille alueen
kehittämisessä.

ristövaikutusten arvioinnin muuttamista
siten, että yhtiöt maksaisivat arvioinneista ympäristöviranomaiselle, joka päättää,
mikä taho arvioinnin toteuttaa.
”Nykyään Yva-arviointien markkinoita hallitsee kaksi konsulttiyritystä.
Yhtiö valitsee yrityksen, joten arviointeja
tekevät yritykset arvioivat kaivosyhtiöiden hyväksi”, hän lisäsi.
Paikallisten mahdollisuudet ottaa kantaa

kaivosten perustamiseen alkavat yleisen
käsityksen mukaan siitä, kun kunta
tai muu taho pitää ensimmäisen yleisön kuulemistilaisuuden kaivospiirin
hakemisvaiheessa. Mutta tutkija Mika
Flöjtin mukaan projekteihin on puututtava jo ennen malminetsintävaihetta. Jo
malminetsintä voi tarkoittaa miljoonien
eurojen investointeja.
Pasi Huttunen & Tähti Oksanen, teksti
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”Dyykkietiketin mukaan roskikset tulee jättää siistiin kuntoon eikä pusseja saa repiä kappaleiksi.

Koukussa
roskisruokaan
Johanna Valta aloitti dyykkauksen nelisen vuotta sitten. Tuloksena on viihtyisä asunto, uusia tuttavia, onnellisiksi ruokitut kissat ja kandintyö dyykkauksesta. Kauppojen sulkeuduttua nälkäinen Uljaan toimittajakin kiersi joensuulaiset
pöntöt. – Mari Karjalainen, teksti & Risto Kuittinen, kuvat

”

Leipää ainakin, ja avokadot olisi
kivoja mutta niitä ei ikinä ole”,
miettii Valta yön dyykkausreissun tavoitteita.
”Kaikki kysyy paljon dyykkauksella säästää, mutta sitä en ole
koskaan laskenut.”
Suurimpana motiivina on kuitenkin
ilmainen ruoka. Mielessä ovat myös
kulutushysterian kritiikki, ympäristön
kuormitus ja eettiset kysymykset. Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen
mukaan Suomen kaupoissa heitetään
ruokaa roskiin 65–75 miljoonaa kiloa
vuodessa, mikä on noin 12–14 kiloa jokaista suomalaista kohti. Kotitalouksien
jääkaapista ruokaa heitetään kaatopaikalle vuosittain keskimäärin 23 kiloa jokaista
suomalaista kohden.
”Onhan se älytöntä kuinka paljon hyvää ruokaa heitetään roskiin. Vielä 90-luvulla ostettiin tarpeeseen mutta nykyisin
ostamalla ja kuluttamalla rakennetaan
identiteettiä”, Valta pohtii.

Siwan pihalla Valta tarkistaa, että vii-

meinenkin myyjä on poistunut ja avaa
tottuneesti pönttöjen kannet. Pohjalla on
kuusi reikäleipää ja pari pussia perunoita.
Toimittaja käärii mielellään leivät mukaansa, mutta tottunut dyykkaaja ei huoli
tarjottavia sillä parempaakin on yleensä
tarjolla.
Nykyisin Valta dyykkaa vähemmän
sillä mahdollisuudet ovat kaventuneet.
Dyykattavan ruoan määrä riippuu kaupan
käytännöistä. Jotkut kauppiaat onnistuvat tuottamaan vähemmän ruokahävikkiä. Ikävämpänä ongelmana ovat lisääntyneet jätepuristimet, jotka sekoittavat ja
nielevät jätteet pakkauksineen. Pienemmät kaupat ovat vielä säästyneet suurilta
jätepuristimilta ja lukoilta.
Valta pyrkii ostamaan kaupasta
mahdollisimman vähän. Tunnollisena
dyykkaajana hän kertoo, että potee joskus
huonoa omatuntoa ostaessaan kaupasta.
Useimmin ruokaroskiksesta voi löytää
leipää, jogurttia, banaania, tomaattia,
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mista, koska asunto alkaa olla täynnä
vekkuleita tavaroita.
”Nykyisin pitää käydä sisäistä keskustelua, ettei enää haali lisää tavaraa.
Kerran ajattelin, että nyt siellä on ne leivät tai jotain hienoo, enkä minä ole niitä
hakemassa”, Valta naureskelee omalle
pakkomielteelleen.
Ensi kertaa dyykkaavalla Uljaalla
ei ole liikaa astioita, joten kirpputorin
roskiksesta poimitaan pari juomalasia.
Seuraavalla pöntöllä on siistissä pussissa vaatteita, liinoja, kankaita ja hattuja.
Mukaan lähtee pieni käsinkudottu matto.
Valta hyppää kokonaan roskiksen sisään
nappaa virvelin.
”Aarteenetsintään voi harjaantua.
Kannattaa nostella painavia ja kulmikkaita pusseja”, Valta vinkkaa.
Dyykkaamalla ei ole tarkoitus tehdä mis-

omenoita, kurkkua, perunoita, lihatuotteita ja sesonki leivonnaisia. Joskus
löytyy suurempia potteja kerralla kuten
20 kiloa riisiä. Valta on kasvissyöjä, joten
sisäfileitä hän poimii lähinnä kissoille.
Tofua ja kasvismaitoja ei roskapöntöissä
juuri ole, joten vegaanin on vaikea löytää
roskiksesta kattavaa ruokavaliota.
”Sekasyöjä voisi elää pelkästään roskisruoalla.”
Järkevä dyykkaaja hyödyntää myös
kirpputorien, roskalavojen ja huonekalusekä elektroniikkaliikkeiden roskikset.
Kirpputorit heittävät suuret määrät niille
lahjoitetuista vaatteista ja tavaroista
roskiin. Huonekaluliikkeet haluavat
pikkuvikaisista tuotteista eroon, koska
muuten firman imago kärsii. Asiakkaat
tuovat elektroniikkaliikkeiden takapihalle vanhoja laitteita, koska eivät tiedä
minne muuallekaan niitä tulisi viedä.
Valta on sisustanut lähes koko kämpän
dyykkaamalla. Pöntöistä voi löytää
arabian astioita, vaatteita, elektroniikkaa,
taidetta, pyörän osia, kirjoja ja koristeesineitä.
”Kaikkea hassua, vanhoja radioita ja
vintage puhelimia. Kerran kaverit löysivät itkuhälyttimiä ja hulavanteita”, Valta
naurahtaa.
Parhaimmillaan dyykkaaminen onkin
hauskaa aarteenetsintää. Koskaan ei voi
tietää mitä tulee vastaan, mikä tekee
dyykkaamisesta jännittävää, jopa koukuttavaa. Valta yrittää jo rajoittaa dyykkaa-

sään nimessä ilkivaltaa vaikka roskiksiin
sukeltamalla kyseenalaistetaan omia ja
yhteisön rajoja. Dyykkietiketin mukaan
roskikset tulee jättää siistiin kuntoon
eikä pusseja saa repiä kappaleiksi.
Sisältöä ei tule rikkoa tai sekoittaa, jotta
muiden dyykkaajien olisi helpompi löytää
itselleen tarpeellista tavaraa.
Jos roskikset ovat lukkojen takana,
taitava dyykkaaja kiemurtelee akrobaattisesti sisään tai tarvittaessa murtaa lukon
hellävaroin. Valta kertoo, että pyrkii
olemaan dyykkaajana mahdollisimman
näkymätön sillä silloin pysyy hyvissä
väleissä kauppiaiden ja vartioiden kanssa.
Keräysastioista ottaminen on varastamista mutta muuten dyykkaaminen on
juridisesti harmaalla alueella. Varsinaista
lainsäädäntöä ei ole. Yleisesti dyykkaus
käsitetään hylätyn tavaran haltuunotoksi.
Kauppiaalla tai jätefirmalla on valta omaisuutensa, joten joskus dyykkaus voidaan
käsittää näpistämiseksi. Valta arvioi, että
suurin syy roskisten lukitsemiseksi on se,
että kauppiaat pelkäävät ihmisten sairastuvan dyykatusta ruoasta.
”Yleensä kauppiaat ovat asian kanssa
ihan cool. Tietävät, että roskiksilla
käydään. Joskus mietittiin kavereiden
kanssa, että pitäisi jättää henkilökunnalle
joku herkkukori kiitokseksi kun ne jättävät meille kaikkea kivaa.”
Yleisesti roskiksilla on rento tunnelma. Dyykkaajat moikkaavat ja jakavat
”saalista” mielellään. Solidaarisuuspakastintakin on pohdittu. Sieltä ruokaa

Aarteenetsintää. Johanna Valta pyrkii

olemaan dyykatessaan mahdollisimman
näkymätön pysyäkseen hyvissä väleissä
kauppiaiden ja vartioiden kanssa.

voisi jakaa sitä tarvitseville.
”Opiskelijoiden piirissä on hyvä
meininki. Tietysti outoja tapauksia on
joukossa. Kerran yksi tyyppi selvästi
yritti pelotella meitä pois. Se ajoi hienolla
farmariautolla ruokaroskiksen viereen ja
heitti roskapussit suoraan autoon.”
Viimeisestä kohteesta toimittajan kassi
täyttyy omenoista, mandariineista ja
viinirypäleistä. Valta innostuu vihreistä
chilipalkoista ja salaatista.
Järkevä dyykkaaja ei ota mitä sattuu.
Varsinkin lihatuotteiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Esimerkiksi jotkut
kaupat saattavat heittää lihamarinadeja
hedelmien ja vihannesten päälle.
”Ikinä en ole sairastunut dyykatusta
ruoasta. Pitää luottaa omiin aisteihin”,
Valta selventää.
Uljas 2 | 1. 3. 2013
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Satavuotiaan Saussuren tarina
opettaa vuorovaikutuksesta

Kaikki mitä
tarvitset

Käännä opinnot
sopivaan asentoon:

JOENSUUN K AMPUS
Humanistiset tieteet
Kasvatustieteet

M O N I A L A I SU U S
Suomen monialaisin
tiedeyliopisto
– 13 koulutusalaa

Kauppatieteet

A K T I I V I SU U S
Moderni kehittäjä tarjoaa
erinomaiset opiskelijan
tukipalvelut.

Luonnontieteet
Metsätieteet
Oikeustieteet
Psykologia
Teologia
Yhteiskuntatieteet

K A N SA I N VÄ L I S E T
V E R KO S TO T
Vaihtoon vai vierailija
luennolle?

KUOPION K AMPUS
Farmasia
Hammaslääketiede
Kauppatieteet

3 TÄY D E N PA LV E LU N
K A M PU S K AU PU N K I A
Joensuu, Kuopio,
Savonlinna
– elämäniloa ItäSuomessa

Luonnontieteet ja ympäristötieteet
Lääketiede
Terveystieteet
Yhteiskuntatieteet
SAVONLINNAN K AMPUS
Kasvatustieteet

jokaiselle löytyy sopiva ratkaisu
suomen monialaisimmassa yliopistossa

Tutustu koulutustarjontaan
www.uef.fi/hae

SINÄ ITSE
Xfactor
– tärkein kaikista!

HAKU 4.3.–3.4.2013
A JANKOHTAI STA HAKUINFOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSTA

Juristikoulutus alkaa, hampaalle Euroopan modernein
opetusklinikka, opettajankoulutukseen lisää aloituspaikkoja
ItäSuomen yliopisto on 13 koulutusalallaan Suomen monialaisin yliopisto. Tämän
mahdollisti ItäSuomen yliopiston saama oikeus antaa oikeustieteellisen alan
tutkintoja. Oikeusnotaarien, oikeustieteen maistereiden ja oikeustieteen tohtoreiden
koulutus käynnistyy Joensuussa syksyllä 2013.

Filosofisen tiedekunnan dekaani Markku Filppulan mukaan Ferdinand de Saussure on inspiroiva hahmo opetustaitojensa vuoksi vaikkei julkaissut paljoakaan. Kova julkaisutahti on

monella tutkijalla, mutta innostavia keskusteluun haastavia luennoitsijoita saa hakea.

Ferdinand de Saussure vaikutti uusien tieteellisten ajattelutapojen syntyyn ja oli innostava luennoitsija, mutta nyky-yliopistoon hänen julkaisutahtinsa ei riittäisi. - Tatu Lehto, teksti
& Joona Sipi, kuva

F

erdinand de Saussure (1857–
1913) oli sveitsiläinen kielitieteilijä, jonka kuolemasta
tulee tänä vuonna kuluneeksi
sata vuotta. Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan dekaani
Markku Filppula pitää hänen tarinaansa
inspiroivana myös nyky-yhteiskunnassa,
sillä Saussuren vuorovaikutuksellinen
suhde opiskelijoihin osoittautui erittäin
tehokkaaksi. Esimerkiksi Saussuren jo
kuoltua kaksi hänen oppilaistaan julkaisi
hänen luentosarjaansa pohjautuvan
kirjan Cours de linguistique générale
vuonna 1916 opiskelijoiden luentomuistiinpanojen avulla.
Saussure ei itse uransa aikana julkaissut paljon: yhden kielitiedettä käsittelevän kirjan lisäksi oman väitöskirjansa
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sekä muutaman artikkelin. Kaikesta huolimatta häntä pidetään yhä yhtenä modernin kielitieteen perustajahahmoista.
Mutta kuinka niin vähän kirjoittanut tutkija on voinut saada niin paljon aikaan?
”Saussuren ajatukset olivat monella
tapaa uusia ja ne aloittivat uuden, modernin kielitieteen aikakauden. Hän määritteli kielitieteen ja sen tutkimuskohteen
uudella tavalla. Aikaisemmin kielen
kehityksen uskottiin seuraavan biologisten järjestelmien tapaisia luonnonlakeja.
Saussuren mukaan kielessä esiintyvien
merkkien suhde on olennainen, eivät
merkit itsessään. Hänen ajatuksistaan
polveutuvat monet nykyiset strukturalistisiksi kutsutut tutkimussuuntaukset,
kuten funktionalistinen kielentutkimus.
Hänen oppejaan on sovellettu myös mm.

sosiologiassa”. Filppula listaa.
Entä kuinka paljon tiedekunnan jäsenen tulisi nykyisin kirjoittaa pysyäkseen
talossa?
”Varsinaisia sanktioita ei ole. Tulossopimuksemme mukaan jokaisen tiedekunnan tutkimus- ja opetustehtävissä
toimivan tulisi tuottaa keskimäärin 1, 4
julkaisua vuodessa. Kaksi julkaisua on jo
hyvä tahti. Suorituksia toki arvioidaan,
ja vähäisellä kirjoittamisella saattaa
jäädä osattomaksi julkaisujen tuomista
henkilökohtaisista palkanlisistä. Myös
tiedeyhteisön ja tiedekunnan välille voi
syntyä paineita” Filppula toteaa.
Entä jos Saussure hakisi nyt jotain tehtävää Itä-Suomen yliopistossa? Joutuisiko hän vaikeuksiin näin olemattomalla
julkaisumäärällä?
”Toistaiseksi voimassa olevassa tehtävässä hän saattaisi pysyä talossa melko
pitkäänkin. Selkeää julkaisukiintiötä ei
olisi, mutta opetuksen suhteen vaatimukset ja odotukset vastavuoroisesti
korostuisivat. Nykyään on myös olemas-

sa ns. Tenure track -urapolkujärjestelmä,
jossa arvioidaan henkilön aikaansaannoksia tietyllä aikavälillä. Järjestelmä ei
vielä ole laajalti rantautunut Itä-Suomen
yliopistoon, mutta Yhdysvalloissa järjestelmä on yleisessä käytössä ja vaikuttaa
toimivalta.”
Saussure sai aikanaan yliopistoviran
lähinnä indoeurooppalaisten kielten alkuperäistä vokaalijärjestelmää käsittelevän kirjansa perusteella. Voisiko yliopistoviran saada nykyisin samalla tavalla?
”Kyllä ainakin meillä vaadittaisiin
myös muuta näyttöä osaamisesta. Suurissa ulkomaisissa yliopistoissa saatetaan
palkata henkilöitä, joilla katsotaan olevan
potentiaalia, mutta täällä se tuskin
riittäisi.”
Lopuksi Filppula tiivistää tärkeän
opetuksen: ”Saussuren tarina osoittaa,
kuinka tärkeässä asemassa on opettajien
ja oppilaiden välinen vuorovaikutus. Parhaimmillaan se voi johtaa huipputuloksiin. Toivottavasti tällaista vuorovaikutusta löytyy myös omasta talostamme.”

Ensimmäinen oikeustieteellisen valintakoe järjestetään toukokuussa 2013. Itä
Suomen yliopisto ja Turun yliopisto järjestävät yhteisen oikeustieteellisen alan
valintakokeen. Järjestettävään valintakokeeseen voi osallistua Joensuussa, Kuopiossa
tai Turussa. Kevään yhteishaussa valitaan 40 opiskelijaa suorittamaan ON ja OTM
tutkintoja.
Hammaslääkärikoulutus käynnistyi Kuopiossa vuonna 2010 uudestaan 12 vuoden
tauon jälkeen. Nyt opintojen kliiniseen vaiheeseen edenneet hammaslääketieteen
kandidaatit ovat aloittaneet potilastyöskentelyn uusimpaa teknologiaa hyödyntävällä
opetusklinikalla. Opiskelijat saavat tuntumaa yliopistosairaalan erikoisaloihin ja
tutkimukseen jo perusopintojen aikana.
Kuopion hammaslääkärikoulutuksessa on aloittanut jo kolme vuosikurssia, ja
opiskelijoita on kaikkiaan 105. Yksikään ei ole keskeyttänyt opintojaan eikä vaihtanut
alaa, mikä on hammaslääketieteessä poikkeuksellista ja kertoo uuden koulutusmallin
vetovoimaisuudesta. Työllistymisnäkymät ovat erinomaiset, sillä on arvioitu, että
hammaslääkäripula Suomessa jatkuu vielä pitkään. Työvoimapulan vuoksi myös
Kuopion kampuksen sosiaalityön koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty tuntuvasti.
Opettajan urasta kiinnostuneille ItäSuomen yliopisto tarjoaa yhä enemmän
aloituspaikkoja. Savonlinnan kampuksen lastentarhanopettaja, kotitalousopettaja ja
luokanopettajakoulutukseen lisätään sisäänottoa. Joensuun kampukselle otetaan
myös aiempaa enemmän luokanopettaja ja psykologian opiskelijoita.
Luonnontieteistä kiinnostuneen kannattaa muistaa myös ainutlaatuinen
matemaattisten aineiden ja luokanopettajan koulutusohjelma, jota ei ole muissa
yliopistoissa tarjolla.
Koulutustarjonnastamme ja valintaperusteista lisätietoa www.uef.fi/hae
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liikeideakilpailu

Angry Birds is a trademark of Rovio Entertainment Ltd.
Copyright 2009-2013 Rovio Entertainment Ltd. All rights reserved.

Mahtava
Mahdollisuu
s
oppia ja Men
est yä
oMan idean
k a n s s a.

Start me up on Joensuun Tiedepuiston
Yrityshautomon järjestämä liikeideakilpailu,
johon kuka tahansa voi osallistua.
kilpailuaika 1.2.2013–31.3.2013.

ABIKURSSEJA
KUOPIOSSA
• Lyhyt matematiikka 10.-14.6.
• Pitkä matematiikka 3.-7.6.
• Englanti 5.-9.8.
• Ruotsi 5.-9.8.

KESÄOPINTOINA
KUOPIOON
• Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op (UEF) alk. 5.4.
• Viestinnän ja median perusopinnot 25 op (JY) alk. 7.6.

Tutustu myös kesän kielikursseihimme
ja ensi syksyn avoimeen yliopisto-opetukseen

katso tarkempia tietoja: startmeup.fi

Seuraa liikeideakilpailun edistymistä:
facebook.com/joensuuntiedepuisto

Bongaa Osuuspankin
uudet maksukortit.
Angry Birds -linnut nyt Osuuspankin maksukorteissa.
Tilaa omasi. op.fi/angrybirds

www.snellmankesayliopisto.fi

18

Uljas 7 | 2. 10. 2012

Uljas 2 | 1. 3. 2013

19

Kulttuuri

Muutos iskee
kuin pallosalama

”Ensimmäisillä levyillämme oli ehkä sellainen sanaton ehdottomuus, että kaikkien pohjien täytyi olla kosketinsoittimen valmiskomppeja.

Vuonna 2004 Joensuussa etsittiin ainejärjestöjuhliin bändiä.
Syntyi kaksi miestä: Klaus Thunder ja Wilhelm Meister sekä
yhtye Ukkosmaine. Yhdeksän vuotta ja lukuisia keikkoja myöhemmin Ukkosmaine julkaisee nyt maaliskuussa viidennen
tai kuudennen levynsä laskutavasta riippuen. Romantiikka
synnyttää jyrinää. –Jussi Turunen, teksti & Tomi Palsa, kuva
Ville Karttunen, joensuulaislähtöisen Ukkosmaine-yhtyeen toinen jäsen
kertoo, että maaliskuussa ilmestyvän
Pallosalama-levyn samanniminen avausraita sai alkunsa viime vuoden alussa
päässä pyörineestä kitarariffistä. Vai oliko
se muistikirjan sivuilta?
”Levyhän starttaa sanoilla ´Pallosalamana siniseltä taivaalta´. Nuo sanat
olivat muistikirjassani viiden tai kuuden
vuoden takaa. Luin sitä kirjaa ja tajusin,
että tuossa se on, noin pitää levyn alkaa.
Kappale kertoo muutoksesta joka voi
tulla äkkiarvaamatta ja usein juuri näin
käy. Muutos tulee kuin pallosalama”,
Karttunen sanoo.
Uudella levyllä muutokset kuuluvat
orgaanisena rumpujen, basson ja kitaran
soittona. Soundissa on Ukkosmaineen
aiempaan tuotantoon nähden enemmän rouheaa voimapoppia ja melodisia
kitarakuvioita. Yhtyeen jo tavaramerkiksi

Julkaisupäivä 15.3.2013.

SPEKSI
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”Kaikki autoilijan reitillä olevat ovat potentiaalisia
kyytiläisiä. Autoilijalta voi pyytää kyytiä tekstiviestillä,
vaikka tämä olisi jo matkalla. Palvelu laskee kohtaamisajan, pitää kirjaa auton vapaista paikoista ja ehdottaa sopivaa korvausta”, Saramies esittelee.
Palvelun käyttö on ilmaista, mutta se edellyttää
tunnistautumista ja rekisteröitymistä. Autoilija ja
kyytiläinen voivat tällöin kommunikoida suojatusti
palvelun kautta. Pysäkeiltä lähteviä kyytejä voi seurata verkkopalvelun lisäksi myös pysäkkien aikataulunäytöiltä.
Ensimmäiset pysäkit on pistetty pystyyn EteläKarjalaan Lappeenrannan ja Imatran tienoille. Saramiehen mukaan palvelu on saanut hyvän vastaanoton.
”Harvenevat joukkoliikennevuorot keskuskaupungeista maaseutukuntiin ovat ongelma etenkin opiskelijoiden kannalta, joille viikonloppumatkustaminen
on usein välttämätöntä ja rahaa on käytössä niukasti.”

Kuopiossa juhlistetaan naisia Bushilla

Ukkosmaine: Pallosalama (2013).

Kuopion lääketieteen opiskelijoiden yhdeksäs Speksi saa ensi-iltansa 15. maaliskuuta. Luvassa on suuria tunteita, eeppistä seikkailua ja koskettavia rakkaustarinoita. Kuopion näytösten lisäksi Speksi käy kiertueella Helsingissä, Tampereella
ja Turussa. – Maiju Pohjolainen, teksti & Lasse Kilpleäinen, kuva

Joosen viimeinen maailmanpoltto?

Itä-Suomen yliopiston kampusalueille saattaa kuluvan vuoden aikana ilmestyä punaisin kyltein merkittyjä
kimppakyytipysäkkejä. Niiden takana on Kyyti.net-palvelu, joka erottuu
muista kimppakyytipalveluista älykkäällä verkkopalvelulla ja asemaverkostolla. – Maiju Pohjalainen, teksti
Kyyti.net kävi esittelemässä toimintaansa yliopiston
hallinnolle viime vuoden lopussa.
”Neuvottelut etenevät ja vastaanotto on ollut hyvä,
mutta päätöstä odotellaan vielä”, kertoo Kyyti.netin
toimitusjohtaja Ilkka Saramies. Pysäkit helpottaisivat opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkumista ja
täydentäisivät yliopiston ympäristöohjelmaa.
Kyyti.net haluaa valjastaa henkilöautot osaksi
joukkoliikennettä. Palvelu ei pyri kilpailemaan muun
julkisen liikenteen kanssa, vaan täydentämään sitä
niillä reiteillä, joilla joukkoliikenteen hyödyntäminen
ei syystä tai toisesta ole mahdollista.
Kyytiä tarvitseva voi lisätä ilmoituksensa Kyyti.netin verkkopalveluun. Myös autolla liikkuva voi tarjota
kyytiä ilmoittamalla verkkopalvelussa lähtöpaikkansa ja määränpäänsä. Kyyti.net tallentaa ja yhdistää
käyttäjien tarjoamat ja pyytämät kyydit toisiinsa
automaattisesti GPS-järjestelmän avulla.

muodostunut vahva syntikan soitto kuuluu toki edelleen musiikkiin olennaisesti.
”Pyrimme aina tekemään mahdollisimman hyviä kappaleita ja huomasimme, että ne kuulostivat mainioilta rumpujen ja kitaran kanssa. Nämä elementit
tuovat levylle uutta energiaa elektronisen
meiningin vastapainoksi. Ensimmäisillä
levyillämme oli ehkä sellainen sanaton
ehdottomuus, että kaikkien pohjien
täytyi olla kosketinsoittimen valmiskomppeja. Ihmiset kehittyvät ja kaikki
muuttuu”, Karttunen toteaa.
Yksi Pallosalaman vahvoja teemoja
on muutos, mutta kuulija ei voi välttyä
huomaamasta, miten elämänmyönteiseltä Ukkosmaineen musiikki kuulostaa.
”Totta tuo on. Bändimme on mieluummin siellä valon puolella. On siistiä,
jos musiikki voi nostaa jostain suosta.”

Lääkis speksaa taas

Henkilöautoista joukkoliikennevälineitä

Perinteeksi muodostuneen Speksin harjoitukset ovat ohjaaja Hanna Eskelisen
mukaan hyvässä vauhdissa.
”Tämän vuoden näytelmä on kuin
nykyajan miesten kirjoittama versio Ylpeydestä ja ennakkoluulosta. Tarinat eivät
mene yksi yhteen, mutta havaittavissa on
samoja elementtejä”, hän luonnehtii.
Isiemme hilut sijoittuu 1800-luvun
alun Etelä-Ranskaan pieneen metsurikylään. Levollisen kylän idylli särkyy,
kun nuoren Jean-Pierren isä ei työpäivän
jälkeen palaakaan savotalta kotiin. JeanPierre lähtee etsimään isäänsä parhaan
ystävänsä kanssa ja aloittaa samalla
elämänsä suurimman seikkailun.
Jean-Pierreä esittää lääketieteen ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Lauri
Rytkönen.
”Jean-Pierre on lapsekas ja viaton
poika, joka on ehkä ikänsä puolesta kasvanut aikuiseksi mutta ei ole vielä ehtinyt
näkemään maailmaa. Poika jumaloi
isäänsä, mutta ei ole valmis täyttämään
hänen saappaitaan. Olosuhteiden pakosta
Jean-Pierren on pikkuhiljaa rohkaistuttava. Matkallaan hän kokee muun muassa
elämänsä ensimmäisen rakkauden”,
Rytkönen paljastaa.
Jean-Pierren parasta ystävää, Epix

Jacques Gáita näyttelee monena vuonna
Speksissä mukana ollut Aapo Sirén.
”Epix on sellainen aika huoleton
kaveri, ehkä vähän parasta ystäväänsä
itsenäisempi. Hän yrittää vähän katsoa
Jean-Pierren perään”, Sirén kuvailee
hahmoaan.
Tämän vuoden Speksissä on panostettu kokonaisvaltaiseen elämykseen. Tanssiesitykset, musiikki ja laulut nivoutuvat
nyt vahvemmin tarinaan ja näytelmän
tunnelmiin. Myös näyttelijät ovat mukana
tanssi- ja laulukohtauksissa aiempia vuosia enemmän. Rytkönen ja Sirén kertovat
nähneensä varsinkin tanssiharjoituksissa
entistäkin hurjempia temppuja.
Speksi on interaktiivinen näytelmä,
jossa katsoja voi pyytää edellisen kohtauksen, repliikin, tanssin tai musiikkiesityksen esittämistä uudelleen huutamalla
omstart. Eskelinen kertoo, että omstartteihin on varauduttu treenaamalla
improvisaatiota ja syventämällä roolihahmoja. Hän vakuuttaa, että lavalla nähdään
varmasti heittäytymistä ja ennakkoluulottomuutta.
”Lupaan spektaakkelin, jossa kaikki
osa-alueet toimivat ja josta jokaiselle
löytyy jotakin.”
Lisätietoa: http://speksi.kuolo.fi/

Kuopiolainen artisti Catie Fleming juhlistaa naistenpäivää 8. maaliskuuta tulkitsemalla Kate Bushia
Sotkulla. Leaf And Stream – A tribute to Kate Bush
–konsertti keskittyy pääasiassa Bushin ensimmäisen
levyn The Kick Inside:n esittelyyn.
Projekti sai alkunsa keväällä 2012 Flemingin tehdessä lopputyötä Kuopion konservatorioon.
”Idea konserttiin lähti siitä kun löysin uudestaan
kotoa isän vanhan Kate Bush levyn, The Kick Inside,
jota olin joskus pienenä kuunnellut. Viehätyin kappaleiden kauniista, mutta omaperäisistä melodioista ja
erikoisista lyriikoista”, Fleming naurahtaa.
Tällä hetkellä Fleming opiskelee Ingmanin käsi- ja
taideteollisuus oppilaitoksessa vaatesuunnittelua.

Esiintymisasunsa hän on tehnyt itse.
”Kuten Kate Bushin musiikkivideoista ja esiintymisestä näkyy, musiikki ja visuaalisuus kulkevat käsi
kädessä ja halusin omassa konsertissa myös niiden
nivoutuvan yhteen”, Fleming kertoo.
Bändin jäsenistöön kuuluvat kitaristi Heikki Selamo, rumpali Iiro Laitinen, basisti Antti Kasurinen,
kosketinsoittaja Anna Pesonen sekä tautalaulajahuilisti Heli Lyytikäinen ja taustalaulaja-viulisti
Katariina Vuoristo.
Leaf and Stream – A Tribute to Kate Bush 8. maaliskuuta klo 19.
Sotkulla Liput 10 euroa.

Jarkko Kumpulainen

Katutanssin kärkinimi Joensuuhun
Maailman katutanssijoiden kärkikaartiin lukeutuva
Steffan ”Mr Wiggles” Clemente saapuu pitämään
tanssityöpajan Joensuuhun maaliskuussa. Mr Wiggles
on katutanssin ja koko hip hop –kulttuurin 1970-luvun
New Yorkissa aloittanutta sukupolvea.
”Katutanssin pioneeri välittää tanssin harrastajille
ainutlaatuista tietouttaan tanssista ja koko hip hop –
kulttuurista lähes neljänkymmenen vuoden kokemuksella”, työpajan järjestävästä Itä-Suomen katutanssiyhdistyksestä kerrotaan.
Miehen voi bongata muun muassa Usherin, Missy
Elliotin ja Limp Bizkitin musiikkivideoilta. Latinrapper.comille antamassaan haastattelussa Clemente
kertoo haluavansa viedä katutanssia enemmän esittävän taiteen kuin kilpaurheilun suuntaan.
”Toivottavasti en näe sitä olympialajina. Se on
tanssitaidetta, ei temppuilua. Toivoisin, että useampi

Poimintoja
Joose Keskitalo ja Kolmas Maailmanpalo lopettaa, mutta
ei äänettömästi. Kevään aikana esitetään viimeiset keikat,
joista julkaistaan myös kolme liveäänitystä.
”Siitä on yli kuusi vuotta kun aloitimme Kolmannen
Maailmanpalon, ja näiden vuosien aikana se on hioutunut
oman kuuloisekseen, eikä siihen ole enää mitään lisättävää. Sanalla sanoen, se on nyt valmis. On vielä epäselvää
mitä tämän jälkeen tapahtuu. Uudet laulut hioutuvat
valmiiksi omaan tahtiinsa”, Keskitalo selittää.
Reilun kymmenen kaupungin kiertue alkaa Kuopion Pannuhuoneelta 14. maaliskuuta.
Ensimmäisen kerran yhtye tiedotti lopettamisesta jo reilu
vuosi sitten, joten nähtäväksi jää.

Huipputanssia Joensuussa ja
Kuopiossa
Musiikista muodostuu Folha Seca –teoksessa toistuva
pyörre tai kaava, joka muuttaa muotoaan ja lopulta palaa
alkupisteeseen. Samalla tekijäkaartiin on kasaantunut
joukko paikallisen kulttuurin kärkinimiä.
Musiikin tanssija Anna Venäläisen koreografiaan ja
tanssiin on säveltänyt Juhana Venäläinen. Klarinettia
teoksessa soittaa Lauri Sallinen, valosuunnittelusta vastaa Kari Kola ja puvustuksesta Alina Leonidchenko.
Soolotanssiteos Folha Seca Joensuussa Taidekeskus
Ahjossa 16. maaliskuuta kello 19 ja Kuopiossa Sotkulla 14.
kesäkuuta kello 19. Kiertue ulottuu Suomen lisäksi myös
Intiaan ja Italiaan.

Avantoon myös Petosella

Tammikuun Uljaan avantouintia käsittelevässä jutussa oli
jäänyt mainitsematta Kuopiossa avantouintipaikka myös
Petosella. Petosen Talviuimarit Ry:n avanto on Kirveslahdella, jossa on myös lämmitetty pukusuoja ja avanto.
Lisätietoja osoitteesta petosentalviuimarit.nettisivu.org/

Koripallohistoriaa Joensuussa
Kataja on Wikipedian mukaan sitkeä. Se taipuu, mutta ei
katkea. Joensuussa se nähtiin, kun paikallinen koripallojoukkue Joensuun Kataja kaatoi kotikentällään turkkilaisen Pinar Karsiyakan lukemin 87-79 ja eteni koripallon Eurochallengen kahdeksan parhaan joukkoon puolivälieriin.
Korkeammalle on Suomessa kivunnut harva joukkue.
Urheilulehti repi jo huumoria postaamalla Facebooksivulleen kuvan katajasta, siitä puusta. Olihan se vertaus
kieltämättä osuva. Wikipedia jatkaa, että katajanmarjat
ovat lievästi myrkyllisiä ja lisäävät hien eritystä. Pinar
Karsiyakan pelaajat tuskin ovat eri mieltä.
Puolivälierissä Kataja kohtaa Ranskan liigaa johtavan
BCM Gravelinesin. Alustavien päivämäärien mukaan
Ranskassa pelataan 12. maaliskuuta ja Joensuussa 14.
maaliskuuta.

Hupailua mäkimontussa

nuori tanssija tähtäisi teatterin suuntaan ja lavoille”,
hän toteaa.
Työpaja järjestetään lauantaina 16. maaliskuuta
kello 11-14 Itä-Suomen liikuntaopistolla.
Pasi Huttunen

Puijon kisojen yhteydessä myös opiskelijat saavat tilaisuuden kisailuun, kun 11.-12. maaliskuuta järjestetään Puijon
mäkimontussa opiskelijoiden talvitapahtuma. Luvassa
on mäkihyppääjien kannustuskisa ja lumenveistokisa.
Molemmista palkitaan parhaat joukkueet 250 euron
lahjakortilla. Hauskimmat ja näkyvimmät asukokonaisuudet palkitaan myös. Opiskelijalippuja on myynnissä
Savonia-ammattikorkeakoulun Sairaalakadun, Opistotien
ja Microkadun kampuksilla sekä Ylioppilaskunnan toimistolla Lukemalla.
Uljas 2 | 1. 3. 2013
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”Veneellä veden päälle työntyessä on vähän samanlainen tunne, kuin tarttuessa kitaraan.

Kahden
kampuksen
NEØV
Kansainvälisen levytyssopimuksen solminut NEØV on kuopiolainen indierock-yhtye, jonka kolme jäsentä on kirjoilla ItäSuomen yliopistossa. Anssi Neuvonen opiskelee Joensuussa
historiaa, Samuli Neuvonen sekä Ari Autio puolestaan Kuopiossa sosiologiaa. ”Kiertueella taitaa kaikilla olla tenttikirjat
matkassa, ainakin silmänlumeena”, Anssi Neuvonen naurahtaa. - Tuomas Hirvonen, teksti & Jarkko Kumpulainen, kuva

A

nssi ja Samuli Neuvosen veljesvoimin
perustama NEØVon
viime aikojen tunnustetuimpia suomalaisia
musiikkilupauksia.
NEØV on julkaissut
hiljattain debyyttialbuminsa, joka kulkee
nimellä Orange Morning. Aiemmin yhtye
on toimi nimellä Neufvoin, jonka alla ehti
tehdä pari loppuunmyytyä ep:tä.
”Pitkäsoiton tekeminen vaatii enemmän, sillä levyn pitää kantaa ja sen tulee
olla monipuolinen eri tavalla kuin EP:n.
Prosessin aikana jouduimme määrittelemään paljon asioita uusiksi, ja se kaikki
kiteytyi pitkään mielessä muhineeseen
nimen muutokseen. Siinä tajusi, että nyt
ollaan menossa jotain tosi uutta kohti”,
Anssi Neuvonen kertoo.
NEØV on nimi, joka kätkee sisälleen
arvoituksen. Tuo uniikki kauniinmuotoinen sana rohkaisee jokaista silmäilijäänsä
muodostamaan siitä oman tulkintansa.
”Koska olemme varttuneet intertekstuaalisuuden aikakautena, yhtyeemme

22

Uljas 2 | 1. 3. 2013

nimi muodostuu osittain ympäristöstä
poimituista palasista. Samalla se kuvaa
jotain uutta aluetta, johon musiikillamme pyrimme, ja jota ei ehkä vielä ole
olemassa”, yhtyeen laulajakitaristi Anssi
Neuvonen kuvailee.
Laulajakitaristin virkansa lisäksi Anssi
Neuvonen soittaa myös kosketinsoittimia ja trumpettia. Hän on myös säveltänyt ja kirjoittanut suurimman osan levyn
materiaalista. Kolme Orange Morning
-levyn kappaleista on sävelletty yhdessä
Samulin kanssa. Samuli soittaa rumpuja,
mutta levyllä hän soittaa myös kosketinsoittimia ja pasuunaa.
Orange Morning -albumin sanoma välittyy vahvan symboliikan kautta. Tekstit
pohtivat todellisen ja epätodellisen rajapintaa tunnelman ollessa kokonaisuudessaan varsin unenomainen. Levyn biisimateriaali on kirjoitettu vaihtelevissa
miljöissä motelleissa Pohjois-Amerikassa
ja taiteilijaresidenssissä Barcelonassa
sekä luonnon helmassa Järvi-Suomessa.
”Se oli sekavaa, mutta samalla todel-

la inspiroivaa aikaa. Välillä oli vaikea
erottaa mikä on totta ja mikä unta”, Anssi
Neuvonen sanoo.
Anssi Neuvonen kertoo pitävänsä
punkin anarkismia suuressa arvossa. Hän
haluaa kuitenkin itse ilmaista asiat hieman eri tavalla. Levyllä puhutaan paljon
muutoksesta, mutta siinä on kyse enemmänkin oman sisäisen suunnan muuttamisesta kuin yhteiskuntakritiikistä.
”Tässä on taustalla se, että musiikki on
aina kuljettanut minut hetkeksi muualla”, Anssi Neuvonen kertoo.
Levyn tekstit vievät kuulijan muun
muassa kuumailmapallomatkalle sekä
päiväunille unohdettuun kaupunkiin.
NEØVin musiikki ja lyriikka kulkevat
tunnelmiltaan käsi kädessä.
NEØVia edeltäneen Neufvoinin tausta-

vaikuttajana oli New Music Community, eräänlainen vaihtoehtobändien
kollektiivi. NMC:n toimintaetiikka on
punk-piireistä tuttua vanhaa kunnon teese-itse-meininkiä. Neufvoin esimerkiksi
järjesti itse viimekesäisen Grafomon
Fest -indiemusiikkitapahtuman, mikä oli
selvästi jotain toivottua uutuutta paikallisessa musiikkiskenessä.
NEØV taas on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen Fullsteam
Recordsin kanssa.
”Meillä on tosi iso kynnys, että lähdetäänkö yhteistyöhön, koska olemme
niin pitkään tottuneet tekemään itse.
Neufvoinin Euroopan kiertueenkin järjestimme täysin omatoimisesti”, Samuli

Neuvonen kertoo. Fullsteam Recordsin
valikoituminen levymerkiksi tuntui kuulemma luontaisimmalta vaihtoehdolta
bändille, joka on selvästi kansainvälisesti
suuntautunut.
”Siellä oltiin aidosti innostuneita
musiikistamme, ja se on tietysti kaikkein
tärkeintä”, Samuli Neuvonen vakuuttaa.
Fullsteam Recordsin listoilta löytyy
muun muassa virkistävä taidepopkokoonpano Rubik, jonka kanssa Anssi
Neuvonen on kiertänyt Eurooppaa ja
Pohjois-Amerikkaa. Rubikin Artturi Taira on myös tuottanut NEØVin Orange
Morning -levyn, kuten Neufvoin-yhtyeen
aiemmat EP-julkaisut.
Anssi ja Samuli ovat lähtöisin järvisuoma-

laisista maisemista Juankoskelta.
”Lapsena tuli oltua tosi paljon veden
päällä. Veneellä veden päälle työntyessä on vähän samanlainen tunne, kuin
tarttuessa kitaraan tai istuutuessa pianon
ääreen. Se on herkkää puuhaa, jossa on
kuitenkin aika yksin”, Anssi Neuvonen
kertoo.
Veljeksillä ei musiikillisia opintoja ole,
vaan he ovat lapsuudessaan saaneet
tutustua musiikkiin oman tekemisen
kautta. Kotoa löytyneet iso levyhylly ja
soittimet ovat tarjonneet monipuoliset
mahdollisuudet.
NEØVilla on tällä hetkellä käynnissä Suomen kiertue Disco Ensemblen
kanssa. Kiertueen lomassa he työstävät
jo uutta materiaalia seuraavia julkaisuja
silmällä pitäen.
Uljas 2 | 1. 3. 2013
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Tähtien tulkista
kirjallisuudenopiskelijaksi
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tulossa keväällä 2013

Hunks Timo Pieni Huijaus
captain Jack
Elastinen
ja paljon
Heavyweight DJ´s
Timi Lexikon muuta!

Avoinna melkein
joka ilta
Torikatu 20

www.facebook.com/Bepop-Joensuu

Viikonlopun kovimmat menot
viikosta toiseen
Loistavaa fiilistä, seuraa,
musiikkia, juomaa

Vuosi 2012 oli Johanna Karpoville muutosten aikaa.

Joensuussa kirjallisuutta kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa opiskeleva Johanna Karpov on työskennellyt
vuosia astrologian parissa. Astrologia on vienyt Johannan
aina televisioon asti ja nyt hän on julkaissut aiheesta tietokirjan. - Jenni Lintunen, teksti & kuva

J

ohannan Karpovin kiinnostus
astrologiaan on lähtöisin jo
lapsuudesta.
”Kaverit muistaa sen,
että olin aina se joka muisti
kaikkien horoskooppimerkit”, Johanna
naurahtaa.
Astrologia on Johannan mukaan hyvä
keino tutustua itseensä.
”Astrologia ei ole minulle mikään
uskonto eikä mikään itseisarvo. Sillä on
vaan käyttöarvoa, se on minulle työkalu.”
Astrologit käyttävät työssään apuna
astrokarttaa, joka luodaan syntymätietojen avulla.
”Astrologian mukaan syntymähetken
planeettasijainnit vaikuttavat persoonallisuuteemme”, Johanna selventää.
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Kartasta astrologi kertoo asiakkaalle
mitä luonteenpiirteitä on nähtävillä, ja
minkälainen tilanne on meneillään. Johannan mukaan 98 prosenttia tunnistaa
kartan pohjalta tehdyn kuvailun. Astrologi voi antaa ohjeita miten tilanteeseen
olisi hyvä suhtautua ja se on asiakkaasta
itsestään kiinni miten hän neuvoja noudattaa. Johanna kuitenkin painottaa sitä,
että astrologi ei ole yhtä kuin ennustaja.
”En ole mikään selvännäkijä. Minä
en anna mitään sellaisia ohjeita, että nyt
sinulle tulee tapahtumaan näin ja näin.
Minun tarkoituksena on vain aktivoida
ihmistä.”
Johanna on saanut kuulla vinoilua
astrologiasta.
”Kerrankin kerroin yhdelle miehelle

olevani astrologi. Mies oli vähän aikaa
hiljaa ja sanoi sitten keränneensä neliapiloita ja ennustaneensa sitten niistä”,
Johanna naurahtaa päätään puistellen.
Johanna myöntää, että ihmisten epäluulo närästää, mutta hän ei ole antanut
negatiivisten sanojen masentaa.
Johanna oli mukana tekemässä
AstroTv:tä, joka pyöri MTV3:lla kesästä
2009 vuoden 2010 loppuun. Ohjelmassa
viisi astrologia vastasi katsojien puheluihin.
”Siitä tykättiin aika paljon. Ohjelmasta ei tullut yleisesti suosittua, sillä osa
lehdistä kieltäytyi laittamasta AstroTv:tä
ohjelmatietoihin sen interaktiivisen
luonteen vuoksi”, Johanna kertoo.
Omam kirjan julkaisu sai vauhtia
vuonna 2011 Helsingissä Hengen ja
Tiedon messuilla, jossa hän oli tekemässä
tulkintoja. Paikalle saapui myös Basam
Booksin edustaja. Edustajan kehotuksesta Johanna lähetti aiemmin kirjoittamansa kirjansa luettavaksi ja saikin yllätyksekseen lisää töitä.
”Tapasin kustantamon omistajan,

joka alkoi ihmettelemään miten heillä
ei ole astrologista kirjaa, vaikka Basam
Books on henkisiin kirjoihin erikoistunut
kustantamo. Sitten sain kaksi kustannussopimusta samaan aikaan.”
Johannan esikoisteos Rakkaustarina
julkaistiin helmikuussa 2012. Rakkaustarina on runoelma, joka on Kalevalatyyppistä tekstiä ilman progeeta. Johanna oli
kirjoittanut kirjan jo vuonna 2008.
”Se on aika henkilökohtainen kirja.
Se on minun oma rakkaustarinani.
Entinen miesystäväni kuoli, ja varmaan
jollain tavalla suruprosessina aloin öisin
kirjoittamaan. Meni varmaan puolitoista
kuukautta. Minä vaan itkin ja kirjoitin.”
Joulukuussa julkaistiin toinen Johannan kirja, Astrologian opas.
”Nyt jännittää olenko osannut kirjoittaa kirjan tarpeeksi yksinkertaisesti,
mutta silti tarpeeksi monipuolisesti.
Mutta on se aika hauskaa, että mä ensin
kirjoitan kirjan ja alan vasta sitten lukemaan kirjallisuutta. Olen yleensä tehny
kaikki asiat väärinpäin elämässäni. Eikä
tämä varmasti ole viimenen kerta.”

Kaupungin komeimmat puitteet

HUIPPU LIVE I
LLAT
TULOSSA KEV
ÄÄL
LÄ 2013:

Ruudolf ja
Karri Koira

Teflon
Brothers
vaahtobileitä,
clubeja…
ja paljon
muuta!

Avoinna joka viikonlopp
u!

JOENSUU
Koskikatu 5-7

www.kattaakarjalan.fi

www.facebook.com/Club-Joensuu
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vaganza.fi

8-pallo

Rujon realistinen raina

Elävien kirjoihin -kirjasta tehty elokuva 8-pallo on rajun
realistinen kuvaus huumerikollisuudesta ja sen maailma
on Marko Kilven mukaan Kuopiossakin arkipäivää. Huumetodellisuus ja poliisin arki hiipivät myös elokuvan kuvauspaikalle.– Jarkko Kumpulainen, teksti & kuva
Kuopiolainen poliisi ja kirjailija Marko
Kilpi on Kino Kuvakukon aulassa
silminnähden hyvällä tuulella. Pressinäytös hänen tekstiinsä pohjautuvasta
elokuvasta on takana. Ennen poliisin
työtään dokumentteja ohjannut Kilpi
myötää elokuvan tekemisen olleen pitkä
aikainen unelma.
Ensimmäisen elokuvansa Kilpi on
tehnyt hyvässä seurassa. 8-pallon on
ohjannut Aku Louhimies ja lopputulos
on realistinen, rujo ja väkivaltainen.
Tarina kertoo kuinka vankilasta vapautuva nuori äiti nimeltä Pike (Jessica
Grabowsky) koettaa rimpuilla pois
huumeiden ja rikollisuuden turvottamasta maailmasta. Motiivina yrittää
ulos toimii kahdeksan kuukautinen tyttö, jonka viranomaiset uhkaavat ottaa
huostaan välittömästi pienimmästäkin
virheestä.
Siviiliin paluu on harmaata ja ankeaa, mutta irtautuminen huumeiden
maailmasta vaikuttaa lupaavalta. Sitten
saapuu kuvioihin lapsen isä. Mies tuo
harmauteen mukanaan intohimon,
mutta vetää Piken takaisin väkivallan ja
rikosten tuhoisaan maailmaan.
Tarina ei moralisoi, ei saarnaa, mutta
Kilven mukaan siinä on vahva syrjäytymistä estävä viesti.
”Tärkeä viesti on se, että aina on
mahdollisuus vaikka kuinka tuntuisi
että elämä potkii munille”, Kilpi sanoo.
Realistista kerrontaa aiheen parissa
Kilpi pitää tärkeänä.
”Kantavana ajatuksena oli, että jos
meikäläisen kirjasta tehdään elokuva,
niin sen pitää olla mahdollisimman
realistinen niin rosvo- kuin poliisipuolella”, Kilpi kertoo.
Kilven mukaan siinä missä rikollinen myös poliisi on työssään vaarassa
syrjäytyä.
”Se on asia jota pyrin itse aktiivisesti
vastustamaan elämässäni. Se on ammattitauti, koska mekin eletään eri aikaa
kuin tavalliset ihmiset. Oudot työajat
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aiheuttavat helposti sen, että työporukka on myös ainoa kaveriporukka ja
hyvin äkkiä siinä käy siten, että kaikki
yhteydet yhteiskuntaan jää sitten pois”,
Kilpi pohtii.
Kirjoittamisen Kilpi myöntää olevan
osittain työssä kohdattujen rajujen ja
traagisten tilanteiden työstämistä.
”Sillä tavalla se kirjoittaminen on
arvokasta”, Kilpi kertoo.
Kilven mukaan tarinat henkilöt
ja tilanteet eivät semmoisenaan ole
tosia, vaan enemminkin ne ovat osasia
useammista henkilöistä. Poliisin rooli
pysyy kuitenkin Kilvellä päällä myös
taiteen parissa. Viime talvena kesken
kuvausten Kilven tarkka vainu käräytti
huumepokan.
”Kuinka ollakaan keskelle kuvauksia
tuli oikeita huumausaineenvälittäjiä.
Minä sanoin siinä muutamalle kuvausryhmästä, että katsokaapas nyt tulee
ihan oikeita ukkoja tänne pyörimään”,
Kilpi muistelee hymyssä suin.
Ohjaaja Louhimies erehtyi luulemaan huumemiehiä kohtauksen
avustajiksi ja huusi täyttä päätä näiden
tölväistyä kameroiden käydessä kuvaan.
Kilvelle puolestaan oli selvää, että
viereisen kerrostaloon oli tullut iso lasti
huumeita eteenpäin jaettavaksi.
”Minä soitin asemalle ja sanoin, että
nyt tuli setti jakoon, ja jako on käynnissä. Saman tien alkoi siviiliautoja pyöriä
siinä ympärillä ja ukkoja korvanapin
kanssa, kun meidän kenttävalvontaryhmä tuli paikalle”, Kilpi kertoo.
Ironista tilanteessa oli, että asunnon
ulkopuolella jossa huumeita jaettiin,
Mikko Leppilammen esittämä poliisin
roolihahmo yritti pysäyttää rikollista
huutamalla useamman oton ajan olevansa poliisi.
”Kuvittele nyt kun ne ovat siellä
tekemässä jakoja, niin jumalauta joku
vaan huutaa käytävässä poliisia”, Kilpi
nauraa.

12.-14.7.2013 • Joensuu

www.ilosaarirock.fi
MOTÖRHEAD (UK) • SIG U R R Ó S (ISL) • N I G HT W IS H • HO T CH IP (UK)
SQUAREPUSHER (UK) • W I T CH CR AF T (SWE) • P E L IC AN (USA)
BETWEEN THE B U R IE D A N D M E (USA) • AD E P T (SWE) •
TARRUS R ILEY (JAM/USA) • M I C HA E L M O N R O E • K AR R I K O IR A
PÄÄ KII • DISCO ENSE M B L E • W IN T E R S U N • J . K AR J AL AIN E N
ISMO ALANK O • M AR ISK A & P A HA T S U D E T

Kaikki lipputyypit (25-85 euroa) myynnissä Tiketissä ja paikallisissa myyntipisteissä:
Ravintola Kerubi • Levy-Eskot • Carelicum • Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta • Kiteen kirjainfo
Marko Kilpi on ehtinyt moneksi. Kuudennen kirjansa ensi-syksynä julkaiseva vanhempi kons-

taapeli on ohjannut ennen vuonna 2000 alkanutta poliisin uraansa muun muassa dokumentteja. 22. helmikuuta sai ensi-iltansa hänen kirjaansa perustuva Aku Louhimiehen ohjaama
elokuva 8-pallo.
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Arviot

Tiedottaa:

Nick Cave and the Bad Seeds

yhteishaku 25.2.-15.3.2013
www.haenyt.fi

Vanha pervo rauhoittui

N

ick Cave and the Bad Seedsin
uusin albumi, Push the Sky
Away, jatkaa vahvasti sen
pääasiallisten kirjoittajien
Nick Caven ja Warren Elliksen viime
vuosien soundtrack-projektien linjalla.
Poissaolollaan loistavat niin Grinderman-yhtyeen garagerock-jyystö kuin
aiemmilta The Bad Seeds levyiltä tuttu
groove. Sen sijaan yhtyeen viidennentoista albumin sävellykset ja sovitukset
ovat ilmavampia. The Bad Seedsin aiemman täyteläisen soiton tilalla on väljempi
äänimaisema, joka kuitenkin muodostaa
hyvin dynaamisen kokonaisuuden.
Soiton lisäksi myös levyn miksaus
suosii väljyyttä. Tutut kosketinsoittimet,
kitarat ja kuorot nousevat aiempaa satunnaisemmin voimakkaisiin rooleihin.
Niiden jäädessä taustalle lyriikoille ja
laululle jää enemmän tilaa. Sanoituksissa
on läsnä Nick Caven tuttu yhdistelmä
lihallisuutta ja hengellisyyttä, tosin ilman
aiempien levyjen huumoria ja valonpilkahduksia. Synkeät sävyt tarjoavat
kuuntelijalle kuitenkin runsaasti tilaa

tulkinnoille. Esimerkiksi Higgs Boson
Bluesin matka 1930-luvun bluesmiehen
Robert Johnsonin ja paholaisen tapaamisesta aina uima-altaassa kelluvaan Miley Cyrusiin saa kuuntelijan palaamaan
kappaleen ääreen useita kertoja.
Push the Sky Away sekoittaa tuttuja
Nick Cave and the Bad Seeds elementtejä
uuteen järjestykseen. Lyriikoissa mystisyys ja romantiikka saavat aikaisempaa
surumielisempiä sävyjä ja soitanta on
ajoittain suurta, mutta ei mahtipontista.
Levyn romanttisin kappale, Wide Lovely
Eyes, ei houkuttele aiempien pianoballadien tavoin lähemmäksi vaan huokuu menetystä. Vastaavasti levyn tiukinta antia
edustava Jubilee Street kasvaa eeppisyyteen vasta lyriikoiden antaessa sille tilaa.
Levy kuulostaa sekä tutulta että erilaiselta. Se on tasainen ja hallittu kokonaisuus,
joka tarjoaa kuuntelijalle tunnelmaltaan
hieman häiriintyneen matkan.

Kotitalousopetuksen opintoja voidaan tunnustaa osaksi toisen
asteen ammatillista peruskoulutusta.

hotelli-, ravintola- ja catering-alan
perustutkinto, 120 ov, pk/yo
-Kokki, kokin koulutusohjelma
-Tarjoilija, asiakaspalvelun koulutusohjelma

kotityö- ja puhdistuspalvelujen
perustutkinto, 120 ov, pk/yo
- Kodinhuoltaja, kotityöpalvelujen koulutusohjelma
-Toimitilahuoltaja, puhdistuspalvelujen koulutusohjelma
Lukion opinnot lyhentävät koulutusaikaa vuodella!
Lisätietoja puh. 017 266 5200
info@kuopiontalouskoulu.fi
www.kuopiontalouskoulu.fi

Bad Seed Ltd., 2012.
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Suoritetusta peruskoulupohjaisesta kotitalousopetuksesta saa
kolme valintapistettä haettaessa toisen asteen ammatilliseen
peruskoulutukseen.

Nick Cave and the Bad Seeds: Push the Sky Away.

Tehotaloudesta monikäyttöön
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kansainvälispainotteinen
kotitalousopetus, 20 ov/yo

Jani Ylönen, teksti

Metsä
etsälain uudistuksen alla Polkuja metsään on ajankohtainen
kirja. Pekka Borgin toimittama
usean kirjoittajan artikkelikokoelma kokoaa näkökulmia Suomen metsäpolitiikkan. Artikkeleissa kuvataan metsätalouden yhteentörmäyksiä mm. porotalouden,
metsien virkistyskäytön, monimuotoisuuden ja uhanalaisten elinympäristöjen
suojelun kanssa.
Kirjan mielenkiintoisinta antia on
kauppatieteiden tohtori Olli Tahvosen
artikkeli, jossa Tahvonen arvostelee
nykymuotoista alaharvennuksiin ja
päätehakkuisiin perustuvaa metsänhoitoa ekologisten perusteiden sijaan
taloudellis-yhteiskunnallisilla syillä.
Tahvosen mukaan maksimaalisen puun
tuoton takaava metsänhoito pitää hinnat
alhaisina ja metsäteollisuuden kartellisoituneet suuryritykset tyytyväisinä. Muut
sidosryhmät, kuten metsänomistajat,
huomioon ottaen taloudellisinta metsänhoitoa on Tahvosen mukaan poimintahakkuihin ja yläharvennuksiin perustuva
jatkuva kasvatus, jota myös kansalaisten
enemmistö kannattaa.
Aiheidensa runsauden vuoksi Polkuja
metsään tarjoaa lähinnä pintaraapaisuja
suomalaisen metsäpolitiikan eri kysymyksistä. Se on kuitenkin hyvä katsaus
metsätalouden kriittiseen tutkimukseen. Kirjan yleisviesti on, että metsäpolitiikassamme ei reagoida kylliksi
paitsi luonnon myöskään yhteiskunnan
pitkäaikaisiin tarpeisiin. Yhden totuuden

kotitalousopetus, 20 ov, pk/yo

Suomessa on hyväksyttävää metsästää
vaarantuneiksi todettuja lintulajeja,
korjata metsistä kaikki hyödynnettäväksi
kelpaava aina risuja myöten ja laajentaa
metsätalouden piiriin kuuluvaa metsäalaa, vaikka maamme metsäluonnosta
vain murto-osa on luonnonkaltaista ja
sekin pirstaleista. On sinänsä hätkähdyttävää, että kirjassa puidaan samoja
ongelmia, joita emeritusprofessori Erkki
Lähde käsitteli jo 80-luvulla. Metsätalous
oli kestämätöntä kolmekymmentä vuotta
sitten, ja se on kestämätöntä yhä.
Tähti Oksanen, teksti
Pekka Borg 2012: Polkuja metsään. Into Kustannus.

kuOPiON taLOuskOuLu

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

Syöminen

Lihansyöjän
lihakritiikki

Suomalaisen ruuantuotannon ja maatalouden tämänhetkisestä tilasta on
vaikea saada puolueetonta tietoa. Valion
mainoksissa lypsylehmiä kutsutaan perheenjäseniksi samaan aikaan kun eläinoikeusaktivistit julkaisevat karuja videoita
suomalaisilta tuotantotiloilta.
Elina Lappalaisen teos Syötäväksi
kasvatetut kertoo kaunistelemattoman
totuuden suomalaisten kanojen, sikojen
ja lehmien elämästä sekä niiden matkasta
tuotantotilalta kauppojen hyllyille ilman
sensaatiohakuisuutta. Nykyisin Talouselämä-lehdessä työskentelevä toimittaja
sai viime vuonna teoksestaan muun
muassa Tieto-Finlandia-palkinnon.
Vaikka suurin osa suomalaisista
tuotantotiloista täyttää eläinsuojelulain
vaatimukset, ei eläimien hyvinvointi ole
silti taattu. Lappalaisen mukaan tuotantoeläimet elävät pääosin ahtaissa ja
virikkeettömissä oloissa. Ongelmia liittyy
eniten alalla hyväksyttävinä ja tavallisina
pidettyihin toimintatapoihin. Puolet
tuottajista hoitaa vasikoiden sarvien alun
polttamisen eli nupoutuksen itse ilman
kivunlievitystä, koska eläinlääkärin kutsuminen paikalle tulee kalliiksi.
Karjuporsaiden takamuksiin tehdään

Kaikki kampukset:
Tuutorihaku vuodelle 2013−2014 päättyy 3.3. klo 23.59. Lisätietoja: isyy.fi
Alumnituutorihaku päättyy 4.3. Lisätietoja: isyy.fi
Liikuntatuutorihaku päättyy 18.3. Lisätietoja: isyy.fi

ISYY hakee
- kehitysyhteistyön teemaviikon pääkoordinaattoria ja kolmea paikalliskoordinaattoria. Hakuaika
päättyy 4.3. klo 16.00 Lisätieoja: isyy.fi
- opiskelija-auditoijia. Haku päättyy 15.3. klo 15.00. Lisätietoja: isyy.fi
ISYY viettää 3-vuotis vuosijuhlaansa Kuopiossa 16.3. Lisätietoja: isyy.fi ja Facebook

Joensuu:
Ma 11.3. Sosiaalipoliittisen jaoston kokous klo 16.00 Suvaksella, jonka jälkeen hengailuilta klo 18.00
To 14.3. Joensuun koulutuspoliittisen jaoston kokous klo 16.00 salissa AG104
To 21.3. Itä-Suomen yliopiston neljäs vuosipäiväjuhla Joensuun kampuksella

Kuopio:
La 2.3. Kuopion Opiskelevat Reserviläiset - KORes ry:n sääntömääräinen kevätkokous
klo 16.00 Lukemalla. Ilmoittautumiset: puheenjohtaja@koresry.fi.
Ma−pe 4.-8.3.(vko 10) poikkeavat aukioloajat ISYY:n kampustoimistolla. Aukioloajat: www.isyy.fi
Ma−ti 11.−12.3.2013 Mäkihypyn maailmancup / Puijo Student Tournament. Lisätietoja: Wiikko-Ärsyke
tai Facebook
La 16.3. ISYY 3-vuotis vuosijuhla Kuopiossa. Lisätietoja: isyy.fi ja Facebook.

Savonlinna:
Ti 5.3. Liikunnan sivuaineen GAALA, Ainosali
Ti 12.3. Pedaryn järjestämä Kokkisota-tapahtuma klo 18. Avoin kaikille OKL-opiskelijoille.
Ti 12.3. Sulon Vanhojen potkijaiset
Ti 19.3. Mauttomat HappyTime-baarissa (Järjestäjänä: OKL + MAMK)
Ti 26.3. MUNAN metsästys (ainejärjestöt) koko päivän ja Pedaryn MUNAbingo 13.45−14.15, 2. krs
sohvilla
La 23.3. ISYY:n edustajiston kokous Savonlinnassa

viilto ja kivekset napsaistaan poikki,
jotta lihaan ei erittyisi androsteronista ja
suolen mikrobitoiminnasta aiheutuvaa
karjun hajua. Emakot makaavat pienissä
häkeissä synnytyskoneina toimien, koska
tahtoa ja valmiuksia häkkien emakkohäkkien korvaamiseksi ei löydy.
Lappalainen ei oleta kenenkään kääntyvän kasvissyöjäksi. Hän haluaa kuitenkin tarjota tietoa niille kuluttajille, jotka
ovat kiinnostuneita ruokansa alkuperästä.
Lappalainen ei itsekään ole kettutyttö,
vaan maalta kotoisin oleva lihansyöjä.
Hänen asiantuntemuksensa, ammattimaisuutensa ja huolellinen pohjatyönsä
vakuuttaa nekin lukijat, jotka saattaisivat
suhtautua epäluuloisesti eläinten hyvinvointia käsitteleviin teoksiin.
Tarinoita täydentävät muutamat
värikuvat tiloilta ja teurastamoilta, mutta
kyllähän lihansyöjä ruokakuvat kestää.
Kasvissyöjiä ja vegaaneja kirja muistuttaa
siitä, miten järkevä päätös kasvisperäiseen
ravintoon siirtyminen olikaan.

Ylioppilaskunnan toimistot:
Aukioloajat Joensuu ja Kuopio:
ma,ti
10 – 15
ke
suljettu
to
10 – 15
pe
10 – 13
Muutos aukioloaikaan:
Joensuun ja Kuopion toimistot ovat kiinni 7.–8.3.

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

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

Muutos aukioloaikaan: Savonlinnan toimisto
on kiinni 18.3.–25.3.

Maiju Pohjolainen, teksti
Elina Lappalainen:
Syötäväksi kasvatetut - Miten ruokasi eli elämänsä
Atena Kustannus 2012
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Kellarin
kätköistä

LET’S BESSERWISSER!

Deadly Prey (1987)

Itäiset Turhan Tietäjät ry

D

eadly Prey jatkaa
siitä mihin Stallonen Rambo jäi. Tai
itseasiassa Deadly Prey syö
Rambon välipalaksi ja paskantaa sen jäänteet Turun
ja Helsingin väliä liikennöivän bussin istuimelle.
International Action
Picturesin tuottaman ja
David A. Priorin ohjaaman sekä käsikirjoittaman
elokuvan juoni on ehtaa
kasaria. Erikoisjoukot
harjoittavat ihmissafaria
metsän uumenissa, mutta
kohtaavat lopulta vertaisensa, kun valitsevat väärän duden kohteekseen.
Mike Danton, entinen Vietnam-veteraani,
muuntuu nopeasti armottomaksi tappokoneeksi valmiina kostamaan koko armeijalle
kokemansa vääryydet ja vaimonsa sieppauksen.
Pilottilasit särkyvät ja vaimonhakkaajapaidat
repeilevät, kun saalistajista tulee saalistettavia.
Deadly Preyn tärkeimmät opetukset? Vastoin kaikkia oletuksia, kovimmat jätkät ovat
niitä, joilla on kireimmät farkkushortsit, tuuheimmat takatukat ja jotka heiluvat pisimpään
ilman paitaa. Tehokkain tapa saada vihollinen
tainnuksiin on nostaa tämä ilmaan, kääntää
sivuttain ja kopauttaa vasten puunrunkoa.
Martial arts-kohtaukset ovat todellakin Deadly
Preyn suola ja saisivat Bruce Leen luurangon
heittämään muutamat kiertopotkut arkussaan.
Metodinäyttelijöiden eläytymistä roolihahmoihinsa ei voi kuin ihailla. Kaapatun miehensä

!

1

Minkä perheen isoisä sai Oscarin sivuosasta leﬀasta,
jossa hänen poikansa oli ohjaajana? Elokuva sijoittuu
Meksikoon – ja klassikkohan se on, toteaisi Peter von
Bagh. Poika sai tästä elokuvasta kaksi Oscaria. Kaikkiaan poika on ollut ehdolla viisitoista kertaa. Ohjaajan
tytär nappasi Oscarin sivuosasta 1980-luvulla. Tämä elokuva
puolestaan kuvaa mafian sotkuja. Ensimmäinen perhe, jossa himoitun Oscar-pystin voittaneita löytyy kolmessa sukupolvessa.
1) Fonda X) Huston 2) Bridges

2
”Kovimmat jätkät ovat niitä,
joilla on kireimmät farkkushortsit
perään nyyhkyttävän vetyperoksidiblondin
roolisuoritus on yhtä aito kuin surun kyynel
anopin hautajaisissa. Myös erätaitojen jalot
salat opitaan dramaattisen pianomusiikin
soidessa taustalla, kun päähenkilö metsästää
nälkäisenä mullan seasta madon, puhdistaa sen
syljellään ja pistelee poskeensa.
Facepalmien ja hörähdyksien yhteenlaskemiseen ei riitä edes petaflopsien laskentatehot.
Vuonna 1987 ilmestyneen helmen dvd-julkaisua
ei ole näköpiirissä, joten nyt kaikki kellarin
kätköistä heränneet kipin kapin kirppareille
pahennusta aiheuttamaan!

.net
Aloitamme kaivatun
tekstaripalstan!

Koska on jo pitkään ollut tiedossa, että parhaan ja
luotettavimman yhteyden kansan syviin riveihin saa
tekstarilla, aloittaa Uljas tekstaripalstan. Samalla
vastaamme monen lukijan esittämään toiveeseen.
Lähetä meille tekstiviesti mieltäsi kuohuttavasta
asiasta, niin me luultavasti julkaisemme sen.
Numero on 044 576 8409.

Mikko Puhakka

Uljaan
avustajapalaverit
Joensuussa
5. helmikuuta kello 16.00
ISYY:n toimistolla Haltialla
Kuopiossa
6. helmikuuta kello 16.00
Uljaan toimituksessa Studentialla

VERENLUOVUTUS

• ti 19.3. klo 11–15, Itä-Suomen yo Joensuun
Kampus, Länsikadunkoulun liikuntasali,
Tulliportinkatu 1 (käynti Länsikadun puolelta)
• Kuopion veripalvelutoimisto,
Puijonkatu 23, Sektori, 2. krs,
ma, ti, to 11–18, ke, pe 10–16
• Joensuun veripalvelutoimisto,
Siltakatu 12 A, 2. krs,
ma, ti, to 12–18, ke, pe 11–16

Kenen ruumis oli kateissa 1955-1971? Maan sotilasdiktatuuri poisti vainajan näytteiltä ja kielsi puhumasta
hänestä. Vuonna 1971 sotilaat ilmoittivat, että hänet
haudattiin 1955 kauaksi kotimaastaan Milanoon
salanimellä Maria Maggi. Henkilö oli kuollut vuonna
1952. Hänen ruumiinsa palsamoitiin, ja oli näytteillä
vuoden 1955 sotilasvallankaappaukseen. Tuolloin vainajan puoliso syöstiin vallasta. Vuonna 1971 vainaja nostettiin haudasta
ja lennätettiin Espanjaan – kalmoa myös näytettiin useissa
Euroopan maissa yleisölle. Vainajan puoliso palasi maanpaosta
1973 ja nousi presidentiksi, mutta kuoli seuraavana vuonna.
Samana vuonna ruumis palautettiin kotimaahansa ja asetettiin
lyhyeksi aikaa näytteille puolisonsa rinnalle. Tämän jälkeen se
suljettiin perhehautaan La Recoletan hautausmaalle.
1) Pablo Picasson X) Juan Peronin 2) Eva Peronin
Winston Churchill kävi elonsa ehtoopuolella keskusteluja
hautajaisjärjestelyistään viranomaisten kanssa. Hän
esitti heille yhden toiveen, mutta brittivirkamiehistä
toive oli liian hankala. Miksi kysymykseen Churchill
vastasi: ”If De Gaulle dies before I do, I don’t give a
damn where the train leaves from. Otherwise, it has
to go from……. Loppujen lopuksi Churchillin toive
toteutettiin, ja de Gaulle sai muistutuksen brittiläisen imperiumin menneestä suuruudesta. Mistä lontoolaisesta maamerkistä oli kysymys? Se sijaitsee Thames-joen rannan tuntumassa
ja avattiin 1848.
1) Toive oli, että hänen hautajaiskulkueensa kulkisiWaterloon aseman kautta. X) Amiraliteetin kautta. 2) Trafalgar Squaren kautta.

3

4

Vuonna 1918 Suomessa vallinneiden tilapäisten
levottomuuksien – joita myös punikkikapinaksi tai
vapaussodaksi on kutsuttu – aikana eräs henkilö
liittyi Mannerheimin johtamaan porukkaan. Toimi
aluksi kartanpiirtäjänä, mutta siirtyi myöhemmin
Päämajaan. Tämän jälkeen hän palveli Mannerheimin adjutanttina. Hän on suunnitellut armeijan univormut, Suomen Pankin
setelit, Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkit, Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkit. Kuka?
1) Albert Edelfelt X) Aimo Karimo 2) Akseli GallenKallela

5

Kuka: ”Kuvittelen helvetin seuraavasti: täynnä italialaista täsmällisyyttä, saksalaista huumoria ja englantilaista viiniä”? Joutui ruotuun viimeisessä reserviläiskohtaamisessa ja kertoi myöhemmin, että hänen
armeijauransa kohokohta oli sotilaspalvelijana vietetty aika näyttelijäkollega David Nivenin palveluksessa. Hän on
voittanut kaksi Oscaria parhaasta sivuosasta. Munasi itsensä
pahemman kerran erään romaanimme filmatisoinnissa, jossa
Mikan nimi mainitaan hyvin pienellä. Monien mielestä hän oli
se ainoa oikea yksityisetsivä. Tämä Sir oli terävä humoristi: hän
kehitti sukunimeään kantava aika-syndrooman, joka liittyy
liialliselle saksalaiselle oopperalle altistumiseen. Syndrooman
kohde aloittaa Wagnerin oopperan kuuntelemisen kello 18.00.
Nelisen tuntia myöhemmin hän katsoo kelloaan, ja se on 18.35!
1) Albert Finney X) Peter Ustinov 2) John Gielgud

Nimi 1

2

3

4

5

OJENNA KÄTESI. Ota virallinen henkilötodistus mukaan. Maksuton luovuttajainfo
0800 0 5801. www.veripalvelu.fi • www.sovinkoluovuttajaksi.fi
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4,7% / 25cl

OLUT 1€
SALMARI 1€
SIIDERI 2€
LONKERO 2€
19% / 4cl

4,7% / 33cl

5,5% / 33cl

Hinnat ovat voimassa 1.1.2013 alkaen
Bailaamon VIP kortilla. Joka ilta.
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