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JANIC LEINO



YLÄKAUPUNGILTA etsitään sopivaa

paikkaa uudelle pankkiautomaatille

Kauppakadun ja Cygnauksenkadun kul-

malta poistuneen laitteen tilalle. Auto-

matian markkinointipäällikkö Jyri
Marvialan mukaan tällä hetkellä eräs

paikka on jo tähtäimessä.

”Pallo on nyt kiinteistön omistajan

päässä. Automatiahan on aina vuokra-

laisena. Ehdotuksia uusista paikoista

otetaan yhä vastaan”, Marviala sanoo.

Aivan akuuteimpaan rahantarpee-

seen uusi automaatti ei tarjoaisi helpo-

tusta. Sopimuksen syntymisen jälkeen-

kin kestää 1,5–2 kuukautta, ennen kuin

laite on toiminnassa.

”Pisimpään kestää tietoliikenneyh-

teyksien varmistaminen. Itse rakennus-

työt eivät vie kauan”, Marviala sanoo.

Nykyään Jyväskylän alueella on 31

pankkiautomaattia, kun vuosikymmen

sitten niitä oli 46. Marvialan mukaan

suurin pudotus määrissä nähtiinkin

1990-luvun puolivälissä heti sen jäl-

keen, kun pankit yhdistivät automaatti-

verkostonsa.

”Koko maassa määrä väheni viiden-

neksellä vuosina 1994–1995, heti Auto-

matian perustamisen jälkeen vuonna

1994”, hän laskee.

KAUPPAKADUN yläpäässä sijainnut Ot-

to-automaatti lopetettiin, koska laite oli

tullut käyttöikänsä päähän, eikä paikka

täyttänyt enää turvallisuusmääräyksiä. 

”Olemme uusineet vanhaa automaat-

tikantaa ja tämä oli ihan viimeisiä vaih-

dettuja. Tila ei ollut uusien määräysten

mukainen, eikä ollut mahdollisuutta

korjata sitä”, hän sanoo.

Kyse ei siis ollut siitä, että nostojen

määrä olisi ollut alle Automatian mää-

rittelemän kannattavuusrajan.

”Automaatti sinänsä puolusti paik-

kaansa yläkaupungilla. Käyttömäärät

olivat nousseet ehkä juuri siksi, että jo

aiemmin sieltä trimmattiin yksi auto-

maatti”, Marviala sanoo.

Turvallisuusmääräykset on laadittu

jo vuosia sitten, ja niistä on pidetty

kiinni, kun automaatteja uusitaan.

”Uudet koneet vaativat enemmän ti-

laa. Tätä nimenomaista tapausta tunte-

matta voi sanoa, että aina ei ole välttä-

mättä mahdollista siirtää seiniä. Silloin

automaattia ei voida enää sijoittaa sa-

maan paikkaan uusien turvamääräysten

takia.”

”Lisäksi siinä pitää olla suljettu tila

rahakuljetusten suojaamiseksi, tai auto-

maattia ei rakenneta. Naapurimaissa ra-

hakuljetusten ryöstöt ovat jo yleisty-

neet, meillä ei onneksi vielä”, Marviala

kertoo.

EUROAIKAAN SIIRRYTTÄESSÄ opiske-

lijajärjestöt kampanjoivat ahkerasti saa-

dakseen myös kymmenen euron sete-

leitä automaatteihin. Toisin kuitenkin

kävi, ja keskimääräiset nostot ovat kas-

vaneet. Automatian markkinointipääl-

likkö Jyri Marviala kertoo rahan arvo-

määrän pysyneen suunnilleen samana,

mutta käyntikertojen harventuneen.

”Keskimääräisen noston suuruus on

kasvanut 70 eurosta noin 80:een. Se

vaihtelee tosin voimakkaasti automaat-

tikohtaisesti. Ääripäissä keskinosto

saattaa olla alle 70 euroa, ja toisessa

päässä jopa 150 euroa”, hän sanoo.

Syyksi nostojen suuruuden kasvami-

seen Marviala tarjoaa Visa Electronin

yleistymistä. 

”Vielä muutama vuosi sitten nuorilla

ei ollut maksukortteja lainkaan. Nyt

Electroneja on 1,5 miljoonaa, ja sitä

kautta automaattien asiakasprofiili on

ehkä muuttunut ja nostomäärät nous-

seet. Tämä on suunnilleen ainoa syy,

jonka olemme keksineet”, hän kertoo.

Olli Sulopuisto
toimittaja@jyy.fi
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Automaatille etsitään
paikkaa yläkaupungilta
Rahakoneen entinen sijainti ei täyttänyt uusia turvallisuusmääräyksiä 

MISTÄ ON KYSE, kun tenttikirjan

tekstistä ei ymmärrä sanaakaan ja kir-

joittaessa tavut hakeutuvat vääriin paik-

koihin?

”Nämä ovat ongelmia, joita lukivai-

keuksista kärsivät kohtaavat päivittäin.

Noin viidellä prosenttilla suomalaisista

on jonkinasteisia luku- ja kirjoitusvai-

keuksia. Jyväskylän yliopistossa tila

koskee siis satoja opiskelijoita”, kertoo

varhaiskasvatusta opiskeleva Nico
Holmberg.

Hän puhuu omasta kokemuksesta.

Holmberg on mukana Jyväskylän yli-

opiston Esteetön yliopisto -hankkeessa,

jossa aihetta tarkastellaan niin liikunta-

esteiden, asenteiden kuin toimintakult-

tuurinkin näkökulmista. Lukivaikeuk-

sien huomioiminen opetuksessa on yksi

tapa poistaa opiskelun esteitä.

LUKIVAIKEUKSISTA ei Holmbergin

mukaan tiedetä tarpeeksi eikä niitä

mielletä ongelmaksi.

”Lukivaikeutta on hankala selittää

muille, koska se on hyvin yksilöllinen

ja vaihtelee päivittäin, esimerkiksi vi-

reystilan mukaan.” 

”Kyse ei ole lukutaidosta vaan luku-

kyvystä. Yhtenä päivänä sitä lukee kuin

vettä vaan, toisena ei ymmärrä luke-

mastaan mitään”, hän sanoo.

Lukivaikeuksissa tiedon puute vai-

kuttaa asenteisiin ja aiheuttaa ongelmia

opiskeluun.

”Luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsi-

vällä voi olla tentissä hankaluuksia saa-

da ilmaistua haluamaansa asiaa. Vas-

taukset typistyvät ja niiden taso laskee,

mikä taas johtaa huonoihin arvosanoi-

hin.”

KUN TENTAATTORI on tietoinen luki-

vaikeuksista, voidaan tenttimistilannet-

ta helpottaa vaikka vastausaikaa piden-

tämällä.

”Tila pystytään ottamaan huomioon

helpottamatta kysymyksiä ja laskematta

tentin vaatimustasoa”, Holmberg muis-

tuttaa.

Hän korostaa oman asenteen ja toi-

minnan merkitystä. Lukemiseen ja ai-

neiston hakuun pitää varata riittävästi

aikaa.

”Oma tila tulee ensin ymmärtää ja

hyväksyä, ja valita opiskelumenetelmät

sen mukaan. Esimerkiksi suuret kirja-

paketit voi jakaa useaan tenttiin.”

Riittävän ajan varaaminen opiske-

luun ei Holmbergin mukaan ole aina

ongelmatonta.

”Hidas opintojen eteneminen voi

hankaloittaa opintotuen saantia. Työs-

säkäynti opiskelun ohella taas hidastaa

tahtia edelleen, koska väsyneenä opis-

kelu on jo lähes mahdotonta, ja noidan-

kehä on valmis.” 

Holmberg pitää tärkeänä sitä, että

niin rakennuksia kuin opetustakin

suunniteltaessa mukaan otetaan ihmi-

siä, joilla on omakohtaisia kokemuksia

erilaisista opiskelua rajoittavista teki-

jöistä.

”Tulisi myös muistaa, että esteetön

ympäristö ja opetus palvelevat kaikkia”,

Holmberg toteaa.

Tiina Koponen
jylkkari@jyy.fi

Esteetön opetus palvelee kaikkia

JANIC LEINO

”Automaatti sinänsä
puolusti paikkaansa
yläkaupungilla.”

Jyri Marviala 
Automatian 

markkinointipäällikkö 
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Stipendejä yliopiston
vammaisille
opiskelijoille
Jyväskylän yliopiston rehtori jakaa

tänä vuonna stipendejä Jyväskylän

yliopistossa opiskelevien vammaisten

opiskelijoiden akateemisen koulutuk-

sen tukemiseen.

Apurahat on tarkoitettu sekä pe-

rus- että jatkokoulutuksessa oleville

yliopiston varsinaisille ja läsnäolevik-

si ilmoittautuneille opiskelijoille.

Henkilökohtaisia stipendejä hae-

taan vapaamuotoiselle hakemuksella,

jossa esitetään hakijan henkilö-, yh-

teys- ja opiskelutietojen lisäksi perus-

telut apurahalle.

Kirjalliset hakemukset osoitetaan

28.10.2005 mennessä opintohallinto-

päällikkö Tuula Maijaselle, jolta saa

lisätietoja sähköpostitse (tuula.maija-

nen@adm.jyu.fi). Apurahan saajille

tiedotetaan asiasta joulukuun alussa.

Nuorisokonferenssi
EU:sta lokakuun 
lopussa Jyväskylässä
Euroopan perustuslaki ja integraation

tulevaisuus ovat pohdinnan alla, kun

Jyväskylän Eurooppanuorten järjestä-

mä nuorisokonferenssi keskusteluttaa

28.–29. lokakuuta yliopiston päära-

kennuksen isossa salissa.

Puhumassa ovat ainakin europarla-

mentaarikot Satu Hassi ja Kyösti
Virrankoski sekä kansanedustajat

Toimi Kankaanniemi, Anni Sinne-
mäki ja Timo Soini.

Osallistumismaksu on 10 euroa, jo-

ka sisältää ruokailut ja majoituksen

Voionmaan lukiossa. Myös työryh-

mätyöskentely tapahtuu lukiolla.

Ohjelmaa alkaa perjantaina kello

12.30 Seminaarinmäen C1:ssä. Ta-

pahtuma on avoinna kaikille EU:sta

ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneille

18–32-vuotiaille nuorille.

Ilmoittautumiset konferenssiin

19.10. mennessä. Lomakkeet ja lisä-

tietoja löytyvät verkosta osoitteesta

www.co.jyu.fi/jen/konferenssi2005.

Tapahtumaa tukevat Euroopan ko-

missio ja Suomen ulkoministeriö.

JYYn ympäristöasiat
oman selvityksen 
mukaan kunnossa
Ympäristöasiat ovat JYYssä uuden

selvityksen mukaan hyvällä mallilla.

Pienhankinnat ovat usein ympäristö-

ystävällisiä ja jätteen kierrätys on hy-

vin hallussa. Selvityksen mukaan pa-

perin uudelleenkäyttöä pidetään ym-

päristöteon sijaan pikemminkin ra-

hansäästökeinona.

Kartoituskyselyn tuloksia ympä-

ristöviikolla esitellyt Anni Kämäräi-
nen tosin epäili, että osa JYYläisistä

tutuistui ympäristöohjelmaan ensi

kertaa vasta vastatessaan kyselyyn.

Kortepohjan ylioppilaskylä on

JYYn suurin yksittäinen energia-

syöppö, ja sen asukkaita onkin tarkoi-

tus opastaa energiansäästössä jo lähi-

tulevaisuudessa.

Toiveita esitettiin esimerkiksi yli-

pakatuista tuotteista luopumisen suh-

teen sekä yhtenäisen hankintaohjeis-

tuksen luomisesta.

Vuonna 1997 luotu JYYn ympäris-

töohjelma on päivitetty viimeksi nel-

jä vuotta sitten, ja se ajantasaistetaan

mahdollisesti ensi vuonna.

lyhyet

OPISKELIJOIDEN STRESSINAPPI on

joskus ääriasennossa. Stressinhallintaan

on kuitenkin keinonsa.

Rasituksen kasvun taustalla on työ-

terveyspsykologi Risto Korhosen mu-

kaan se, että yliopistoon kohdistuvat

kasvuvaatimukset siirtyvät myös opis-

kelijoihin.

”Opiskelijoiden tuloksilla mitataan

myös yliopiston tulosta”, Korhonen to-

teaa.

Opiskelujen sujumiseen vaikuttaa

taas se, kuinka hyvin opetus on organi-

soitu, ja mikä merkitys hyvälle opetuk-

selle annetaan.

Työterveyspsykologi korostaa stressi-

tietämyksen tärkeyttä. Tällöin on hel-

pompi tarkastella omaa stressiään osana

laajempaa kokonaisuutta, mikä voi

osaltaan vähentää huonoja käsittelykei-

noja.

”Valitettavasti raskas elämä ja raskaat

huvit eivät pitkässä juoksussa toimi. Pi-

ristävät elintarvikkeet toimivat vain ly-

hyen ylikuormituksen tilanteissa, mut-

ta eivät voi korvata normaalia lepoa”,

Korhonen selvittää.

Jatkuva stressi voi häiritä myös itse-

tunnon kehitystä. Stressin hallinta on-

kin ensiarvoisen tärkeää.

”Usein haitalliseen stressiin kuuluu

epäonnistumisia ja toistuvaa turhautu-

mista”, Korhonen sanoo.

Pitkään stressaantuneen aivot käyvät

usein ylikierroksilla ilman, että tilanne

tasaantuisi.

”Ylistressaantuneen tukeminen on

monesti hyvin hankalaa, sillä usein sa-

mat syyt, jotka ovat johtaneet tilanteen

kehittymiseen, ovat tukemisenkin es-

teenä. Usein asianomainen ei itse tun-

nista tilannetta”, työterveyspsykologi

Korhonen tietää.

”Uupumus- ja stressitilanteissa suo-

sittelen asiakkaille meditatiivista käve-

lyä. Tarkoitan sillä verkkaisen ja reip-

paan kävelyn rajoissa kävelemistä, jon-

ka vanhastaan on todettu aktivoivan

mielen prosessointia.”

”Jostakin syystä se tuntuu toimivan

luovuutta ja virkistymistä lisäävästi”,

Korhonen kertoo.

Virpi Kirves
jylkkari@jyy.fi

Luento stressinhallinnasta 24. lokakuuta kel-
lo 14–15 liikunnan salissa L304. Opiskelijoi-
den kysymyksiin vastaa Korhosen lisäksi myös
YTHS:n psykiatri Tarja-Sisko Saastamoinen.

Stressitietämys auttaa opiskelijaa
Työterveyspsykologin lääkkeenä virkistävä käveleminen

NUIJA LYÖ PÖYTÄÄN kahdesti, kops,

kops. 

”Aloitetaan”, ylioppilaskunnan pu-

heenjohtaja Perttu Soininen sanoo.

Kello on kymmenen yli viisi maa-

nantai-iltapäivänä. Ylioppilaskunnan

edustajisto on kerääntynyt  kokouk-

seensa Ilokiven yläkertaan. Hetki sitten

jonotettiin kahvia ja pullaa, nyt pu-

heensorina pöydissä hiljenee vähitellen.

JYYn pääsihteeri Simo Pöyhönen
aloittaa nimenhuudon. Paikalla on 34

edustajaa, joten kokous todetaan pää-

tösvaltaiseksi.

Esityslistaa käydään läpi kohta koh-

dalta. JYYn hallituksen puheenjohtaja

Kirsi Marttinen kertoo valmisteluista

Suomen ylioppilaskuntien liiton liitto-

kokousta varten, mainitsee budjetin

teon alkaneen, ja Opinkiven sisustami-

sen suunnittelun edistyneen ja kertoo,

että uudeksi soposihteeriksi on valittu

Juha Koskinen.

ILMOITUSASIOIDEN JOUKOSTA nou-

see esille muutama mielenkiintoinen

uutinen. Kortepohjaan aiottu pyöräka-

tos on joutunut kaupunkibyrokratian

hampaisiin. Kaupunkikuvalautakun-

nan mielestä suunnitellun kaltainen ra-

kennus ei sovi ylioppilaskylään. Pöyhö-

nen naurattaa edustajistoa mainitsemal-

la, että lautakunta ei edes käynyt katso-

massa paikkaa. Lisäksi on käynyt ilmi,

että  rakennushankkeelle budjetoitu

60000 euroa ei riitä, vaan rahaa pitäisi

olla tuplasti.

Ruokalatoimikunta kertoo Sonaatin

toimitusjohtajan pelotelleen ruuan hin-

nan nousevan. SYL ja Kela vastustavat

muutosta, mutta korotus voi tulla voi-

maan vuodenvaihteen tienoilla. 

Toimikunnalla on enemmänkin asi-

aa. Ruokailijamäärät ovat kasvaneet

kampusalueen ravintoloissa. Lozziin

suunnitellaan remonttia vuodeksi 2007,

mutta korvaavista tiloista ei ole vielä

tietoa. Kirjaston Cafe Libri uudistetaan

jouluna olohuonetyyppisemmäksi.

ILLAN ISO ASIA on uuden hallituksen

muodostaminen. Anni Kämäräinen ja

Riitta Hunnakko ovat kuulleet työelä-

män kutsun, joten he ovat pyytäneet

eroa. Niiden myöntämisen jälkeen hal-

litus on niin pieni, että se hajoaa.

Ehdotuksessa uudeksi hallitukseksi

ovat mukana kaikki kuusi entistä jäsen-

tä, ja heidän lisäkseen Hanna Heinon-
koski ja Taneli Heiskanen. Kun uusi

kokoonpano on hyväksytty, edustajisto

aplodeeraa. 

Kokous on kestänyt puolisentoista

tuntia. Kristillisten opiskelijoiden aloi-

te uusille vaaliliitoille maksettavasta

avustuksesta uppoaa suopeaan maape-

rään. Esityksen mukaan ryhmille mak-

settaisiin kuitteja vastaan jälkikäteen 40

euroa mainosten materiaalikuluista.

Puheenjohtaja Kirsi Marttinen ker-

too hallituksen kannattaneen ehdotusta

yksimielisesti. Edustajisto hyväksyy

kristillisten aloitteen.

KELLO ON 19.09, kun puheenjohtaja

Soininen kohottaa nuijan viimeisen

kerran.

”Lista on näin jokseenkin käsitelty,

jatkot tuttuun tapaan Sohwilla. Kokous

on päättynyt.”

Kops.

Olli Sulopuisto
toimittaja@jyy.fi

Edustajisto uusi hallituksen

JANIC LEINO

JYYn hallituksen jättänyt Riitta Hunnakko ja edustajiston jäsen Signe Jauhiainen kuuntelivat kokouksen puheenjohtajaa.

Edeltäjien
jalanjäljissä
HALLITUKSEEN VALITUILLA uusilla

jäsenillä on luvassa lyhyt pesti, sillä

edustajistovaalit koittavat pian. Jotain

ehtii kuitenkin tehdä tässäkin välissä.

”Sain Annilta hyvän perinnön, asiat

ovat mallillaan. Ehkä tärkeimpänä tässä

jatketaan yo-kylän energiansäästöä”, sa-

noo Taneli Heiskanen.

ASS:n listoilta edustajistoon valitun

Heiskasen  vastuulla ovat ympäristö,

kehitysyhteistyö ja ylioppilaskylä.

Pörssi & Dumppia edustavan Hanna
Heinonkosken tonttina hallituksessa

on korkeakoulupolitiikka.

”Hallintohenkilöstön koulutus on

kiinnostava asia. Me yritetään tuoda

siihen opiskelijanäkökulmaa”, hän ker-

too lähitulevaisuuden suunnitelmista.

Olli Sulopuisto

JYYn edustajistovaalien ennakkoäänestys 
ke– to 26. –27. 10., vaalipäivät ti –ke 1. –2. 11.



reuna
huomautus

Tatu Hirvonen
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TASH, SILMÄLASIPÄINEN TUKEVA teinipoika syö re-
tiisejä ja itkee: ”Minusta ei tule koskaan kaunis-
ta, vaikka kuka sanoisi mitä.”

Tashin tapaan myös Annie, Henrik ja kymme-
net muut syövät, itkevät ja paljastavat ahdistus-
tensa salaiset syyt cryingwhileeating.comin vi-
deoklipeissä.

RIPITTÄYTYMINEN INTERNETIN välityksellä ei ole
enää marginaali-ilmiö. Netistä löytyy valtava
määrä henkilökohtaisia blogeja, päiväkirjoja ja
webkamerakuvaa, joissa eri-ikäiset, erimaalai-
set ja erirotuiset naiset ja miehet purkavat pa-
haa oloaan.

Toisin kuin voisi luulla, nettisivustot eivät täy-
ty vain tiedosta ja pornosta. Niillä vyöryvät
myös tunteet, suru ja varsinkin ahdistus.

Nettitunnustuksista on kirjoittanut muun
muassa Fiona Maazel, joka käsittelee n+1-leh-
den artikkelissaan suosittuja Grouphug.us-si-
vustoja. Vuonna 2003 perustetuilla sivustoilla yli
neljännesmiljoona ihmistä on ehtinyt tunnus-
taa syntejään virtuaalisen ryhmähalauksen tur-
vin. Tunnustuksista on koottu osuvasti nimetty
kirja Stoned, Naked and Looking in My
Neighbour's Window.

Virtuaalitunnustustaminen löysi pian tiensä
myös Suomeen. Grouphugista mallinsa otta-
neen Tunnustuksien.luola.net-sivuston tieto-
kannasta löytyy jo yli 20000 tunnustusta, ja Ci-
ty-lehden Rippituoli-sivuilta lähes 7000 lisää.

Erään käyttäjätutkimuksen mukaan tyypilli-
nen suomalainen nettitunnustaja on alle 30-
vuotias aikuinen, joka haluaa purkaa omia sek-
suaali- tai väkivaltafantasioitaan perjantai-iltai-
sin virtuaalisesti.

MUTTA MIKSI SITTEN niin moni tahtoo tunnus-
taa? Palvelun anonyymiys ja olemattomat kus-
tannukset laskevat tietysti kynnystä ja tarjonta
synnyttää kysyntää, mutta perustava motiivi
tunnustamisen taustalla lienee kuitenkin tarve
päästä sisintä kalvavista riivaajista eroon.

Fiona Maazelin mukaan tunnustamiseen yl-
lyttää paitsi tehdyt pahat teot, myös tekemät-
tömät mutta syyllisyyttä herättävät aikomukset
ja ajatukset. Ja niitä riittää.

Ihminen kykenee siis tuntemaan pahoin
myös ilman mitään konkreettista syytä. Petty-
mys omiin tekemisiin ja ajatuksiin saa aikaan
pahanolon kierteen: ”Olen tehnyt väärin, eikä
kukaan voi antaa minulle anteeksi. Olen siis pa-
ha, eikä kukaan halua olla kanssani jne.”

Pappi ja toimittaja Jaakko Heinimäki muis-
tuttaa Seitsemän syntiä -kirjassaan, ettei teh-
dyistäkään synneistä seuraa välitöntä rangais-
tusta, palavaa kiveä taivaalta tai muuta pika-
rangaistusta. Paha olo näivettää elämäniloa,
kasvattaa pelkoa hiljalleen ja tuhoaa rakkautta
hitaasti, mutta vääjäämättä. Tunnustaminen on
yksi keino katkaista tuhoisa kierre.

OSCAR WILDEA uudelleen muotoillen: synnin-
päästö riippuu tunnustamisesta, ei niinkään pa-
pista tai verkkoportaalista, missä päätät sen
tehdä.

jylkkari@jyy.fi

Tunnustuksia
.net

Studio Julmahuvi (taide). Suomalaisen tv-
huumorin kirkkain helmi kautta aikain saa-
puu vihdoin dvd:lle.
Torvet (mitä vaan). Musiikkina, seurana,
lautasella. Aina yhtä rentouttavia. Istu vain
alas ja nauti.
Moukarinheitto (urheilu). Esihistoriallinen
olympialaji, joka ei voi tuntua kuin hyvältä.
Kolme kierrosta pään yli ja eläimellinen
huuto perään.
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Allah tyytymätön 
kannattajiensa laatuun
Muslimien Jumala on tuonut julki tuohtu-
muksensa kannattajiensa tasoon.

"Kristityillä on Yhdysvallat, juutalaisilla
Israel ja skientologeillakin Tom Cruise. Mitä
meillä on? Helvetisti hiekkaa, kameleita ja
joku vitun Jemen", Allah kiroaa.

Allah muistuttaa, että Muhammedin
ajoista on kulunut jo toistatuhatta vuotta.

"Siinä ajassa luulisi hitaammankin imaa-
min saavan jotain aikaiseksi. Sitä paitsi ko-
ko sakki on perkeleen köyhää, paitsi ne joil-
la on öljyä, ja sekin loppuu kohta", päivit-
telee Jumala.

"On niin hikikin", puolustautuu Saudi-
Arabian kuningas Abdullah.

Brändirakennuskaan ei ole mennyt ihan
suunnitelmien mukaan, toteaa Allah.

"Itsemurhapommittaminen on muuten
helvetin hyvää pr-toimintaa, jätkät", huo-
mauttaa Luoja.

Totuuden tietotoimisto
http://lehti.samizdat.info/

Lehti - 
TTT:n uutisia

Presidentinvaalit lähestyvät kuukausi kuu-
kaudelta. Kunnon rähinä ei kuitenkaan
ole vielä alkanut, vaikka ensimmäiseen

vaaliin on enää vajaat kolme kuukautta aikaa.
Kansa saa odottaa.

Etenkin kahdessa suurimmassa puolueessa
kampanjan alkua viivytetään mahdollisimman
pitkälle. Tarja Halosen ja Matti Vanhasen ny-
kyiset työtehtävät rajoittavat villien vaalivank-
kurien vetämistä ja toisaalta tittelit takaavat
hyödyllisen päivittäisen asiajulkisuuden.

Muiden ehdokkaiden onkin ollut vaikeaa
haastaa kaksikkoa, joka ei ole vielä virallisesti
kampanjapolulla. Haaste on jäänyt yksipuoli-
seksi huuteluksi.

Suurten johdolla myös muut ovat tyyty-
neet loppuspurttiin. Kukaan ei halua olla
median tuottamissa mielipidekyselyissä

se liian aikainen nousija, jonka suosio notkah-
taa ennen vaalipäivää. 

Positiivinen noste, joka voi lähettää ehdok-
kaan mahdolliselle toiselle kierrokselle, pitää
ajoittaa oikein. Tätä suosiopiikkiä ehdokkaat
kalastelevat etenkin median välityksellä.

Halosen kampanjapäällikkö Markku J. Jääs-
keläinen onkin todennut, että kenttäkiertu-
eella ne kohtaamiset, joissa ei ole mediaa pai-
kalla, eivät ole minkään arvoisia. Suoria sano-
ja suorassa kansanvaalissa.

Vaalien lähestyessä poliitikot seisovat
usein toreilla kohdatakseen kansan ri-
vejä. Kuitenkin ehdokkaan ja äänestä-

jien vuorovaikutus rutistetaan jonnekin viral-

listen puheenvuorojen ja makean kampanja-
karkin väliin. Kameroiden ristituleen. Kansan
kohtaamisesta on tehty suurta näytelmää me-
dian tarpeisiin. Keskustelua ei käydä.

Kansakin on jo tottunut rooliinsa kohdates-
saan näitä mediahahmoja ja pyytää poliitikoil-
ta nimikirjoituksia. Siitä onkin kehittynyt pa-
rin viime vaalin aikana yleisin tapa lähestyä
ehdokasta. Varmasti tälläkin kertaa kisaajat
saavat kirjoittaa nimeään ranteet väärinä
kortteihin, joita voidaan kansalle jakaa kä-
denojennuksen päästä.

Kampanjatoimistoissa pohditaan varmasti
tarkkaan, kuinka taajaan presidenttiehdok-
kaat kohtaavat toreilla kansaa. Kampanjako-
julle kun harvoin pysähtyy juttelemaan toimit-
tajien lisäksi muita kuin oman puolueen puh-
kujia, riidankylväjiä ja umpihulluja.

Ylioppilaskunnassa suurin ongelma ei
välttämättä ole, että päättäjät olisivat
kaukana äänestäjäkunnasta. Nimikir-

joituksiakin harvemmin jaellaan.
JYYn edustajistolla on myös vaalit edessä.

Uusi edustajisto valitaan seuraavalle kaksivuo-
tiskaudelle lokakuun lopun ennakkoäänestyk-
sissä ja marraskuun alun vaalipäivinä.

Harkitut ratkaisut äänestyskopissa tuovat
ylioppilaskunnan jäsenmaksuille harkitsevia
käyttäjiä. Kaverinkin kampanjointiin voi jos-
kus luottaa.

Harmi, että harvat voivat luottaa samaan
tammikuussa.

Toni Peltonen
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Venla Luukkonen, 23, 

OKL:

”Kyllä. On tärkeää, että opiskelijoilla

on oma edustus ja että edustajat ovat

hyviä. Näin tietää, mihin rahat mene-

vät, mitä itsekin on maksanut.”

Teemu Koskela, 23, 

markkinointi:

”Äänestys on houkutteleva vaihtoeh-

to. Jos ei tule otetta ehdokkaasta, eikä

kukaan tunnu omalta, niin ei välttä-

mättä tule äänestettyä. Mutta jos tun-

tuu, niin ehdottomasti.”

Sanna Kervinen, 22, 

ruotsin ja englannin kieli:

”Mietin vielä. Itse asiassa en ole ajan-

puutteen vuoksi ottanut asioista sel-

vää. Vaaleja ei missään niin mainostet-

tu, vaikka mielenkiintoinen asia se

on.”

Ari Häkkinen, 23, 

puheviestintä:

”Totta kai aion äänestää. Se on paras

keino vaikuttaa asioihin demokratias-

sa. On turha jälkeenpäin ruikuttaa,

kun paska on jo housuissa.”

Äänestätkö
edari-
vaalissa?

kuvattua

Yliopiston futispuulaaki sai tänä vuonna liikkeelle nelisenkymmentä
enemmän tai vähemmän järjestäytynyttä jalkapallojoukkuetta. Kilpa-
sarjan ykköseksi kipusi järjestäjäjoukkue FC Flexio, sekasarjan voit-
toon puolestaan KortSu II.

Kirkossa tarvitaan
asennemuutos
Päätoimittaja Peltonen päivittelee
pääkirjoituksessaan (Jylkkäri 11/2005)
luterilaisen kirkon kadonneita 18–39-
vuotiaita jäseniä. Peltonen kiinnittää
huomionsa ajankohtaiseen aiheeseen,
joka puhuttaa erityisesti kirkon sisällä.
Ihmettelemisen ja tutkimisen lisäksi
ainakin Jyväskylän kaupunkiseura-
kunnassa on ryhdytty toimiin nuorten
aikuisten tavoittamiseksi.

Ensisijaisena ratkaisuna käynnistet-
tiin nuorille aikuisille suunnattua toi-
mintaa: keskusteluiltoja ja leiri. Nuo-
ret aikuiset toivotettiin tervetulleiksi
myös suunnittelemaan ja toteutta-
maan jumalanpalveluksia.

Toimintaa ja mahdollisuuksia var-
masti tarvitaan, koska riparin ja isos-
koulutuksen jälkeen voi olla vaikea
löytää paikkaansa seurakunnassa.

Toiminta yksin ei kuitenkaan riitä,
vaan tarvitaan myös asennemuutos.
Voivottelut ovat turhia, jos oikeasti ei
olla valmiita muutokseen. Nuoret ai-
kuiset pitävät monia kirkon tapoja ja
toimintamuotoja liian kaavamaisina.
On siis osattava luopua aamuvarhai-
sista mummoille suunnatuista kirkon-
menoista!

Kirkolla ja seurakunnalla on monta
mahdollista tilaisuutta osallistua nuo-
ren aikuisen elämään. Kirkon on kui-
tenkin oltava kiinnostunut kuule-
maan, mitä odotuksia ja ajatuksia
nuorilla aikuisilla itsellään on.

Toinen muutos tarvitaan resurssien
kohdentamisessa. Jos kirkko on oi-
keasti huolissaan nuorista aikuisista,
sen pitää näkyä rahana ja työntekijöi-
nä. Seurakuntien taloudellinen tilan-
ne ei ole menossa parempaan suun-
taan, joten on valittava, mihin kirkol-
lisveroeuroja käytetään ja mihin ei.

Olen päätoimittaja Peltosen kanssa
samaa mieltä siitä, että kirkon on teh-
tävä valintoja. Itse toivon, että luteri-
lainen kirkko säilyy edelleen kansan-
kirkkona, jossa on seinät leveällä ja
katto korkealla – mutta tehdään yh-
dessä pientä remonttia, että nuoret
aikuisetkin mahtuvat sisäpuolelle.

Signe Jauhiainen
kirkkoneuvoston jäsen

Jyväskylän kaupunkiseurakunta

Työsuhteiden 
ketjuttaminen 
lopetettava
Määräaikaiset työsuhteet ovat usein
tapa vakiinnuttaa työntekijän asema
työmarkkinoilla, mutta nykyisin mää-
räaikaisia työsuhteita ketjutetaan työ-
uran alussa liikaa. Vastavalmistuneista
alle 30-vuotiaista akavalaisista naisista
jopa puolet ja miehistä 21 % aloittaa
työuransa lyhyessä määräaikaisessa
työsuhteessa.

Valtion ja kuntien pitää nähdä py-
syvät työ- ja virkasuhteet kilpailuvalt-
tina laadukasta työvoimaa rekrytoita-
essa. Etenkin julkinen sektori harjoit-
taa lyhytnäköistä henkilöstöpolitiik-
kaa ketjuttamalla määräaikaisia työ-
suhteita loputtomiin. Työn tulokselli-
suus kasvaa toteutettaessa pitkäjän-
teistä henkilöstöpolitiikkaa, sillä silloin
työntekijät ovat motivoituneita ja si-
toutuneita työhönsä. Täytyy muistaa,
että osaava ja koulutettu henkilöstö

hakeutuu sinne, missä työolosuhteet
ovat kunnossa.

Perusteettomien määräaikaisten
työsuhteiden ketjuttamisen on loput-
tava, muutoin edessä on lainsäädän-
nön tiukentaminen.

Jussi Salonranta
puheenjohtaja

Akavan opiskelijavaltuuskunta

Yrittäjyyteen 
orientoitumista 
korkeakoulutetuille
Tutkimusten mukaan suomalainen
nuori on sitä vähemmän yrittäjäorien-
toitunut, mitä korkeampi koulutus
hänellä on. Tätä on joskus kuullut pe-
rusteltavan siten, että korkeakoulutus
ohjaa muulle kuin käytännön toimin-
taan ja perinteinen yrittäjyys on usein
ollut suorittavilla ja palvelualoilla. Ny-
kyaikana tietovaltainen ja monet yrit-
täjyyden eri alat vaativat hyvin laaja-
alaista osaamista ja onkin ihmeellistä,
jos korkeakoulutus etäistää yrittäjyy-
destä.

Oma osuutensa tähän tilanteeseen
on varmasti myös yrittäjäarvostukses-
sa ja yrittäjyyden käsittelemisessä yh-
teiskunnassa. Yrittäjyyttä koskeva
lainsäädäntö ja verotus ovat vielä ko-
vin kannustamattomat ja ilmeisesti
korkeakoulutetut ymmärtävät nämä
faktat niinkin hyvin, että etsivät hel-
pommin muuta kuin riskialtista. Yrit-
täjyyden edellytyksiä on parannettava
kaikilla niillä keinoilla, jotka lainsää-
däntö sallii, ja ote valtion tasolla on
viime aikoina ollut paranemaan päin.

Mielestäni on erittäin tarpeellista
korkeakoulutettujen alhaisen yrittäjä-
orientaation kasvattaminen. Ehdot-
taisinkin yhtenä pienenä, mutta vai-
kuttavana keinona harkittavaksi ja
selvitettäväksi mahdollisuutta sisällyt-
tää korkeakouluopintoihin pakollisek-
si osaksi liiketoimintasuunnitelma-
kurssin suorittaminen, esimerkiksi vii-
den opintopisteen kokonaisuutena.
Kyseisen kurssin, jota esimerkiksi Jy-
väskylän yliopistossa tällä hetkellä tar-
joaa yrittäjyyden oppiaine, aikana
joutuisi pohtimaan ja reaalisesti käsit-
telemään omaa osaamistaan, sen
tuotteistamista, yrittäjävalmiuksia ja
yrittäjyyteen liittyviä käytännön seik-
koja. Tämä olisi korkeakoulutetulle
erittäin tarpeellinen käytännön har-
joitus. Ehkäpä yrittäjäkiinnostus ja
yrittäjyys yhtenä työllistymisen väylä-
nä voisi tätä kautta käytännössä edis-
tyä edes hieman.

Yrittäjyysinnostuksen tartuttami-
nen korkeakouluissa opiskeville ja
yrittäjyyden kouluttaminen osana
opintoja on tarpeellista. Valmiuksia
yrittäjyyteen tulee saada jo opiske-
luaikana, vaikka yrittäjyys ei vielä vält-
tämättä opintojen aikana houkuta tai
heti niiden päättymisen jälkeen. Palk-
katyö yritysmaailmassa tai virka-
miehenä antaa kokemusta, jolta poh-
jalta kipinä yrittäjyyteen saattaa syt-
tyä myöhemmin. Suomessa ei päästä
lähellekään täystyöllisyyttä ilman yrit-
täjyyden kautta työllistymistä, joten
kysymys on merkittävä työvoimapo-
liittisesti, puhumattakaan yksityisen
sektorin merkityksestä kansalliseen
kilpailukykyyn ja kansantalouteen.

Heini Utunen
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu

Mielipidekirjoitukset sähköpostitse osoitteeseen jylkkari@jyy.fi. Kirjoita lyhyesti. 
Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja käsitellä kirjoituksia tarvittaessa.

YLIOPISTOON OPISKELEMAAN tuleville
kerrotaan monesti jo ensimmäisinä
päivinä, että yliopisto poikkeaa kaikis-
ta muista oppilaitoksista. Täällä teh-
dään tiedettä, opitaan ajattelemaan.
Yliopisto ei ole koulu. Tiede ja perus-
tutkimus ovat yliopiston monopoli.
You wish.

UUDISTUNEEN koulutusalaluokituksen
mukaan ammattikorkeakouluissakin
opetetaan nykyään ”yhteiskunta-
tieteiden, liiketalouden ja hallinnon
ala” -nimikkeen alla. AMK:sta löytyy
myös ”luonnontieteiden alan” koulu-
tusta. Myös toisen asteen ammatilli-
nen koulutus on omaksunut uuden
ajattelutavan: esimerkiksi Riihimäen
ammatillisessa oppilaitoksessa voi
opiskella viestintä- ja informaatio-
tieteiden perustutkinnon.

Tiede ei varmaan olekaan loppujen
lopuksi mitään ihmeellistä, kun sitä
voidaan opettaa ammattikoulussakin.

Virallisen koulutusjärjestelmän ul-
kopuolella meininki vasta villiä onkin.
Varsinkin erilaisia uskomushoitoja an-
tavat huuhaa-terapeutit markkinoivat
toimintaansa ”vaihtoehtoisena lääke-
tieteenä” tai ”luonnonmukaisena lää-
ketieteenä”, tai vielä riemukkaammin
”kokonaisvaltaisena lääketieteenä”.
Pahimmasta päästä on homeopatia,

jonka ympärille on kehittynyt koko-
nainen teollisuudenala sekä lobbaus-
järjestöt, jotka pyrkivät saamaan ho-
meopatialle virallisen statuksen ja sitä
kautta oikeuden mm. KELA-korvauk-
siin. Ennestäänkin niukkoja julkisen
terveydenhuollon resursseja pitäisi siis
jakaa maagista vettä lääkkeenä myy-
ville ammattilaisille.

TARVITTAISIIN VOIMAKAS valistusjärjestö
levittämään tietoisuutta siitä, mitä sa-
na ”tiede” itse asiassa tarkoittaa, ja
erityisesti, mitä se ei ainakaan tarkoi-
ta. Toiminta, joka ei määritelmän mu-
kaan ole ”järjestelmällistä ja järkipe-
räistä uuden tiedon hankintaa”, ei ole
tiedettä.

Koulutusalaluokitukset ovat yh-
teiseurooppalaiset, joten niille tuskin
mahdetaan mitään. Taikavarpujen,
homeopatian ja muun hölynpölyn
markkinoiminen tieteenä sen sijaan
pitäisi säätää rangaistavaksi. Se on val-
heellista markkinointia, jolla pahim-
massa tapauksessa vaarannetaan ih-
misten terveys ja joka tapauksessa vie-
dään heidän rahansa. Poliisina esiinty-
minen on kiellettyä. Miksi tieteenteki-
jänä esiintyminen on sallittua?

Kirjoittaja on JYY:n 
korkeakoulupoliittinen sihteeri 

Tiede on pöllitty
yliopistosta

vapaa sanaJANIC LEINO



Uraccanin yliopisto oli professori Guillermo McLeanin monivuotinen unelma. Hän uskoo koulutuksen parantavan Karibian rannikon elintasoa.
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Fans hunt for 
enjoyable 
experiences
While watching a football match,

many of us may have often wondered

what it is that draws fans to the stadi-

um time after time in spite of lengthy

losing streaks, expensive tickets and

continuous rain.

Harri Heinonen, a sport sociolo-

gist from Jyväskylä who recently de-

fended his doctoral thesis on football

fandom, believes that the answer lies

in enjoyable experiences.

According to Heinonen, being a

fan is now easier and more acceptable

than ever before. The barrier between

popular and high culture has broken

down with the children of the 1960s

pop culture era and television's early

years reaching adulthood. 

Even though fandom has become

more acceptable, fans are often seen as

passive couch potatoes. Heinonen

thinks that this is based on equating

sports spectatorship with participa-

tion in sports.

”This has turned the whole system

upside down. The press never accuses

opera-goers of passivity because they

don't sing themselves.”

Stress knowledge
helps the exhausted
Students' stress meter is often

through the roof. There are, however,

ways to manage it. Growth require-

ments set for the university also affect

the students, believes occupational

health psychologist Risto Korhonen.

"Students' results are used to meas-

ure the university's result," he says.

Study progress is affected by how

well teaching has been organised and

what significance is placed on good

teaching methods.

Korhonen emphasises the impor-

tance of stress knowledge.

”Unfortunately the work hard, play

hard mentality is no good in the long

run. Stimulants are only short-term

solutions, not a substitute for proper

rest.”

Merger of the town
and municipality
considered
When the town and the rural munici-

pality of Rovaniemi merge at the turn

of the year, there will only be one ru-

ral municipality left in Finland: the

rural municipality of Jyväskylä, situ-

ated right next to the town of the

same name.

With almost 35,000 inhabitants, it

is the country's second-largest munic-

ipality that does not have a town sta-

tus. In addition, the municipal hall

and church are both located close to

Jyväskylä's town centre and a large

number of the municipality's resi-

dents come to the town to work, shop

and find entertainment.

This year, councils in both the

town and the municipality initiated

talks about a merger. Governments,

however, were hesitant.

The municipality's government

noted that, if need be, it may take the

matter into consideration next spring,

and the town's government, previous-

ly more eager to join forces, said it is

prepared for the same.

Translated by Annamari Typpö

news in brief

VÄLI-AMERIKASSA sijaitsevan Nicara-

guan rantoja huuhtelee toisella puolella

Tyynimeri ja toisella Karibianmeri.

Asutus on keskittynyt Tyynenmeren

puolelle ja kulkuyhteydet rannikolta

toiselle ovat hankalat.

Karibian rannikon eli Costan suu-

rimmassa kaupungissa Bluefieldsissa

vannotaan reggaen nimeen. Jokaisessa

kaupassa tai taksissa soi reggae.

Elämä on huoletonta ja myös joten-

kin huolimatonta. Kaupungin jätehuol-

to on niin ja näin, kadut ovat likaisia ja

rantaravintola, joka on matkaoppaan

mukaan suosittu paikka, on muisto

vain.

ENSIVAIKUTELMAN ei saa antaa pet-

tää, sillä kaikesta tästä huolimatta Blue-

fields on akateeminen kaupunki, jossa

on vuodesta 1995 toiminut Uraccanin

yliopisto.

”Missiomme on antaa akateemista ja

tieteellistä koulutusta alueen hyväksi.

Perustaessamme Uraccania halusimme,

että yliopisto jakautuu useammalle

kampukselle, jotta voidaan estää aivo-

vuoto muualle maahan ja ulkomaille”,

kertoo Uraccanin perustajiin kuuluva

professori Guillermo McLean. 

“Costan puoleinen Nicaragua on

marginalisoitunut. Teollisuutta on vä-

hän, vahvoja instituutioita ei ole ja köy-

hyys vaivaa. Uraccan on tärkeä, koska

koulutus on ainoa keino päästä köyhyy-

destä irti”, McLean toteaa. 

”Monet tuskin osaavat lukea tai kir-

joittaa. Se ei ole ihme, sillä täällä koulua

käydään keskimäärin vain kaksi vuotta,

Tyynenmeren puolella vastaavasti 6,5

vuotta.” 

URACCANIN YLIOPISTOSSA voi opis-

kella esimerkiksi sosiologiaa, kasvatus-

tieteitä sekä metsä- ja kalataloutta.

Vuonna 2003 Uraccanin neljällä kam-

puksella oli yhteenlaskettuna 4 500

opiskelijaa.

Yliopisto on pieni, jos sitä vertaa esi-

meriksi pääkaupungissa Managuassa

toimivaan yliopistoon, jossa opiskelijoi-

ta on 40000. Pääsykokeita ei ole.

“Valintakokeiden järjestämiseen ei

ole varaa. Ne, jotka eivät läpäisisi valin-

takoetta, olisivat todennäköisesti kotoi-

sin Costan alueilta, jossa koulunkäyn-

tiin ei ole ollut hyviä mahdollisuuksia

ja joiden lähtötaso on heikko. Kuiten-

kin haluaisimme, että Uraccanissa opis-

kelisi paikallisia”, McLean perustelee.

Tenteistä läpäisy mitataan prosenteil-

la siten, että sata prosenttia vastaa täysiä

pisteitä. Yleensä Uraccanissa opiskelijat

saavuttavat noin 60 prosentin tuloksia,

kun akateemisen tason saavuttaminen

edellyttäisi 80 ainakin prosentin tulok-

sia.

SILVIA COLLINS on jo valmistunut

opettajaksi. Nyt hän täydentää opinto-

jaan valmistuakseen kaksikieliseksi

opettajaksi. Työssäkäyvän opettajan

kaikki lomat kuluvat opiskellen.

”Opiskelu on pilkottu neljän viikon

jaksoihin, ja silloin tahti on kiivas: viisi

päivää viikossa, aamusta iltaan. Yhteen-

sä jaksoja on kymmenen. Niiden suorit-

tamiseen menee viisi vuotta”, Collins

kertoo. 

Jokaisessa jaksossa opiskellaan neljää

ainetta. Tässä jaksossa Collinsilla on

kielitiedettä, espanjaa, kasvatustiedettä

ja kulttuurien välisiä opintoja. Opiske-

lumuodoista ryhmätyöt ja kokeet ovat

yleisimpiä.

Kokeet ovat usein täydennystehtäviä,

ei esseitä.

”Luennot ovat enimmäkseen espan-

jaksi. Se on välillä vaikeaa, koska äidin-

kieleni on kreoli”, Collins sanoo. 

NICARAGUAN HALLITUS antaa vuosit-

tain valtion budjetista kuusi prosenttia

korkeakouluille. Tästä tuesta saavat

osansa kaikki julkiset yliopistot, myös

Uraccan. McLeanin mukaan Nicara-

guan opetusministeriö ei pidä kuutta

prosenttia riittävänä.

“Opetusministeriö syyttää hallitusta

siitä, ettei se toimi tukien kanssa rehel-

lisesti. Koko kuusi prosenttia pitäisi

myöntää valtion budjetista, mutta osa

tästä kuudesta prosentista on erilaisia

lahjoituksia.”

”Valtion osuus on siis alle kuusi pro-

senttia, mutta kun lahjoitukset laske-

taan mukaan, näyttää siltä, kuin valtio

olisi myöntänyt korkeakouluille vaadi-

tut prosentit”, hän selittää. 

Uraccanin menoista tuki kattaa vain

30 prosenttia.

”Jos yliopisto ei itse pysty kustanta-

maan olemassaoloaan, tilanne ei ole hy-

vä. Olemme liian riippuvaisia ulkomai-

sesta avusta. Kaiken tämän keskellä on

valtava haaste yrittää luoda akateemista

uskottavuutta”, professori McLean to-

teaa. 

Ilona Turtola
jylkkari@jyy.fi

Akateemisuutta
reggaen tahtiin
Karibian rannikolla rahat ovat vähissä, kunnianhimo ei

NICARAGUAN KARIBIAN RANNIKON

alkuperäiskansat eivät puhu äidinkiele-

nään espanjaa, kuten muualla maassa,

vaan sen sijaan englantia muistuttavaa

kreolia tai intiaanikieliä, kuten miski-

toa ja sumu-mayangaa.

“Ennen Karibialla lapset kävivät

koulua espanjaksi. Ihmeteltiin, miksi

he eivät opi mitään. Eihän koulunkäyn-

ti sujunut, kun ei mitään ymmärtänyt”,

kertoo tekninen neuvonantaja Arja
Koskinen.

Tämän takia käynnistettiin hanke

nimeltä Fortalizimiento de Educación

Intercultural Bilingüe (FOREIBCA),

vapaasti käännettynä kulttuurienväli-

sen kaksikielisen koulutuksen vahvista-

minen. Suomen tukema hanke toteu-

tettiin vuosina 2001–2004.

Kaksikielisyyshankkeen tavoitteena

oli alkuperäiskansojen etnisen ja kult-

tuurisen identiteetin vahvistaminen ja

monimuotoisuuden tukeminen.

Konkreettinen hyöty oli se, että kou-

luille tehtiin uudet opetussuunnitelmat,

jotka ottivat huomioon Karibian ranni-

kon monet kielet. Ne määräsivät, että

opetuksessa pitää käyttää kunkin äidin-

kieltä ja oppikirjojen pitää olla äidin-

kielellä kirjoitettuja. Hankkeen ansiosta

oppimateriaalit tehtiin siis myös miski-

toksi, sumu-mayangaksi ja kreoliksi.

HANKE ON saavuttanut Koskisen mu-

kaan valtavan hyviä tuloksia. 

“Ennen opetussuunnitelmat kopioi-

tiin suoraan Tyynenmeren puolelta. On

upeaa, että kaksikielisyyshanke toteutui

koulutuksen kaikilla tasoilla: esikoulus-

sa, peruskoulussa, opettajankoulutuk-

sessa ja yliopistossa.”

”Karibian rannikolla muhii todelli-

nen luku- ja kirjoitustaidottomuuspom-

mi, jos koulutukseen ei panosteta. Äi-

dinkielellä annettava opetus saa lapset

käymään kauemmin koulua.”

Viime vuoden lopussa päättynyt han-

ke kaipaisi jatkohoitoa.

“Kuka jatkaa hyvin aloitettua työtä?

Olimme varmoja, että projekti täällä

Uraccanissa jatkuu, sitä on tehty sielul-

la, sydämellä ja taidolla. Nicaraguan

opetusministeriöllä on projektirahoja,

mutta tänne Costalle niitä tuskin anne-

taan. Olisi tärkeää seurata, kuinka ope-

tussuunnitelmat käytännössä kouluissa

toteutuvat.”

Onnistunut hanke loppui liian aikaisin

Arja Koskinen

Juttusarjassa tutustutaan
muiden maiden yliopisto-
elämään paikallisen opis-
kelijan kanssa.

MINNA PASSI
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Maata pitkin Intiaan
SIPERIAN PIENILLÄ juna-asemilla on

kylien väkeä kauppaamassa itse leivot-

tua leipää, hapankaalipiirakoita, vodkaa

ja tupakkaa. Junan pysähtyessä hiljai-

nen asema syttyy hetkeksi eloon satojen

matkustajien putkahtaessa ulos ostok-

silleen, kuka shortseissaan, kuka pyja-

massaan. 

Junan lähdettyä eteenpäin vaunun

täyttää iloinen puheensorina, vau-

nuemäntä sytyttää tulen samovaarin al-

le ja pian juomme kaikki yhdessä teetä

jakaen eväämme.

Siperian pääkaupungin Irkutskin ju-

na-aseman puulattialla vietetyn yön jäl-

keen nousen aamuhämärissä Mongo-

lian pääkaupunkiin Ulaanbaatariin me-

nevään junaan. 

Tämä kansainvälinen juna on täynnä

mongolialaisia, jotka matkustavat Venä-

jän ja Kiinan välillä, ostavat tavaraa hal-

valla yhdestä paikasta ja myyvät sitä sit-

ten naapurimaassa pienellä voitolla.

MINULLA ON LIPPU neljän hengen

hyttiin, koska Irkutskin aseman lippu-

neiti ei suostu kuulemaan pyyntöjäni

halvemmasta käytäväpaikasta. Lipusta

huolimatta saan aamulla seisoa toista

tuntia junan käytävällä, koska hyttini

on lattiasta kattoon asti täynnä tavaraa:

saappaita, lasten vaatteita, vodkapulloja,

tupakkaa, suklaata, käsilaukkuja ja ko-

dinkoneita.

Näiden tavaroiden lomassa nukkuu

kuusi mongolia. Sekaan ei yksinkertai-

sesti mahdu. Ystävällinen junaemäntä

tarjoaa kahvit ja järjestelee sillä aikaa

asioita. Pian saappaiden väliin on il-

mestynyt kulkijapojan mentävä aukko,

johon pääsen kellahtamaan.

Iltapäivällä lähestyessämme Mongo-

lian rajaa alkaa vaunuosastossamme ta-

pahtua. Kanssamatkustajani, keski-

ikäinen mongolinainen, joka nimeä ky-

syessäni vastaa ”many many business,

you know – business”, ruuvaa hytin ka-

ton auki. Kymmeniä pusseja koruja ja

sylillinen naisten kenkiä häviää katto-

rakenteisiin.

Samaan aikaan joku on irrottanut

vaunun seinälevyt. Kaikki mongolit su-

pattavat ja sähläävät tohkeissaan. Sei-

nien sisään sullotaan sellainen määrä

vodkaa, että pienen kaupungin alkoho-

liliike kalpenisi sen rinnalla. Myös mi-

nun makuupussini saa toimia väliaikai-

sena viinapiilona.

Naapurihytissä on kokonainen trak-

tori purettuna kappaleisiin. Satojen ko-

neen osien ja laatikoiden keskellä seisoo

nuori mongoli ja hymyilee onnellista

hymyä. Käytävällä hänen ystävänsä ir-

rottavat lattialautoja ja piilottava ko-

neen osia vaunun uumeniin. Vaunu-

emäntä seuraa vieressä ja suoristaa lo-

puksi maton.

AAMULLA RAJANYLITYKSEN jälkeen

vaunun täyttää iloinen laulu, kun mon-

golit roikkuvat junan ikkunoista kat-

sellen kotimaansa kumpuilevaa maise-

maa: silmänkantamattomiin ulottuvaa

ruohoaroa, siellä täällä esiin pilkistäviä

valkoisia jurtteja, kukkuloilla vaeltele-

via lammaslaumoja ja yksinäisiä ratsas-

tajia. 

Vaikka osa mongolialaisista onkin

kaupunkilaistunut, ovat he sydämel-

tään vaeltajakansaa, nomadeja.

Vaeltaessani vuorilla kallioluolassa

vietetyn yön jälkeen takaisin Ulaanbaa-

taria kohden saavun kauniiseen Ihr

Tengerin laaksoon. Laakso näyttää au-

tiolta, lukuun ottamatta edessäni näky-

vää palatsia puutarhoineen.

Kun kävelen palatsin ohi, tulee nuori

mies konekivääri kädessään viereeni ja

alkaa kulkea mukanani. Saavumme

kylki kyljessä jonkinlaiselle portille ja

minut ohjataan täynnä sotilaita olevaan

vartijakoppiin.

Hetken kuluttua selviää, että miehet

ovat Mongolian salaisen palvelun polii-

seja, ja palatsi kuuluu Mongolian presi-

dentille. 

Vaelluksesta presidentin takapihalla

seuraa usean tunnin mongolinkielinen

kuulustelu, ruumiintarkastus ja repun

sisällön penkominen. Etenkin kompas-

si, tulentekovehkeet, pieni nauhurini ja

järjestelmäkamera teleputkineen ai-

heuttavat hämmennystä agenttien rivis-

tössä. 

Mongolian fraasisanakirjasta on taas

apua – vai olisikohan enemmän asiaan

auttanut noin kolmen dollarin edestä

taskustani kaivamani paikalliset 4000

tögrögiä?

Tuukka Rönkkö
jylkkari@jyy.fi

Junamatkalla Mongolian pääkaupunkiin kanssamatkustajat piilottivat matkatavaransa – koruja, kenkiä, jopa kokonaisen traktorin – vaunun uumeniin.

”Sain bainuu!” -tervehdys kajahtaa lammaspaimenten suusta.Takhi, maailman viimeinen villihevosrotu, elää suojeltuna Khustai Nuruun alueella maan keskiosassa.

Tuukan 
matkassa
Sarjassa Jylkkärin entinen
siviilipalvelusmies Tuukka Rönkkö 
matkustaa halki Aasian.

TUUKKA RÖNKKÖ



”YLIOPPILAAKSI TULTUANI näin

unen, jossa olin laboratoriossa töissä. Se

tuntui tavattoman kiinnostavalta, mut-

ta en ymmärtänyt, miten sellaiselle alal-

le voisi päästä”, professori Lea Pulkki-
nen muistelee työhuoneessaan Agoran

neljännessä kerroksessa.

Samasta kerroksesta löytyy myös Lea

Pulkkisen sali, joka kertoo osaltaan hä-

nen nauttimastaan arvostuksesta Jyväs-

kylän yliopistossa.  Lokakuun puolivä-

lissä jäähyväisluentonsa pitävällä Pulk-

kinen on yhä kiireinen tutkija, jolle löy-

tyy kysyntää niin tiedemaailmassa kuin

soveltavalla puolellakin.

”Kesäasunnollamme on tutkijantor-

ni, kun vaan jäisi aikaa kirjoittaa muul-

loinkin kuin viikonloppuisin.  Aika ei

yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Luen-

non jälkeen lähdemme sentään Roo-

maan lomamatkalle.”

Heinolan maalaiskunnassa lokakuus-

sa 1939 syntynyt Pulkkinen ei vielä

kouluaikoina tiennyt, mitä hän tahtoisi

opiskella. Akateemisia malleja ei lähi-

piiristä löytynyt, ja noihin aikoihin

opinto-ohjaus oli tuntematon käsite.

”Minulla oli pikkutytöstä lähtien sel-

lainen ajatus, että ei maanviljelijäksi ei-

kä kotirouvaksi. Kun piti lähteä opiske-

lemaan, niin vaihtoehtoina ei ollut kuin

Helsinki ja Turku.  Päätin, että ei Hel-

sinkiin. Nämä negaatiot ovat olleet aika

irrationaalisia, kun olen niitä jälkikä-

teen miettinyt”, hän sanoo nyt.

Akateemisen uran alku on tarina si-

nänsä. Pulkkinen oli saanut puhelinnu-

meron, johon hän eräänä perjantaina

soitti. Puhelu yhdistettiin suoraan Jy-

väskylän kasvatusopillisen korkeakou-

lun rehtorille, joka kertoi hakuajan vas-

ta perustettuun humanistiseen tiede-

kuntaan umpeutuneen keskiviikkona.

Ylioppilastodistuksen arvosanat olivat

kuitenkin siinä määrin hyvät, että tieto

hyväksynnästä saapui jo parin päivän

päästä.

Vuosikymmen myöhemmin Lea

Pulkkinen aloitti tutkimuksen, joka te-

ki hänestä yhden tunnetuimmista suo-

malaisista kehityspsykologeista.

VUONNA 1968 Pulkkinen aloitti väi-

töskirjatutkimuksen 369 kahdeksan-

vuotiaalla jyväskyläläisellä koululaisel-

la. Suomen kielen opiskelu oli vaihta-

nut siihen mennessä jo psykologiaan, ja

Suomen Akatemian myöntämä nuorten

tieteenharjoittajien apuraha mahdollisti

keskittymisen opiskeluun aiempaa täy-

sipainoisemmin.

Väitös, jonka hän kirjoitti englannik-

si puutteellisesta kielitaidostaan huoli-

matta, juonsi juurensa professori Martti
Takalan assistenttina tehtyyn työhön.

Aggressiivista käytöstä tutkinut Pulkki-

nen oli kiinnostunut asian kääntö-

puolesta.

”Olin saanut syksyllä 1967 kesäasun-

nolla Suomenlahden saaressa idean, hy-

poteesin, heurekan. Siihen aikaan psy-

kologiassa puhuttiin aina vain negatii-

visista ilmiöistä. Hyvä käyttäytyminen

oli aivan tyhjä aukko. Olin pienten las-

ten äiti ja minua kiinnosti, voinko jo-

tenkin vaikuttaa lasten myönteiseen ke-

hitykseen”, hän kertoo.

Väitöskirjansa loppusivuilla hän ehti

myös pohdiskella pitkittäistutkimuk-

sen mahdollisuutta. Vuonna 1974 Pulk-

kinen selvittikin yhdessä graduopiskeli-

joista koostuneen ryhmän kanssa, mitä

tuolloin 14-vuotiaille kohdehenkilöille

kuului.

”Silloin kerättiin aineistot, jotka loi-

vat pohjan seurantatutkimukselle. Olen

kovasti kiitollinen niille ihmisille, jotka

tekivät töitä sen parissa.”

Tutkimusta tehtiin Akatemian tuella,

mutta rahat eivät riittäneet kattamaan

edes materiaalikustannuksia. 

”Ei ollut varaa hankkia jokaiselle

omaa haastattelunauhaa, vaan meidän

piti nauhoittaa entisten haastatteluiden

päälle. Niitä yritettiin sitten koodata jo-

tenkin. Aineiston keruun jälkeen jou-

duimme luovuttamaan nauhat uuteen

käyttöön, niin että niitä ei voinut tallet-

taa, mikä oli todella harmi.”

”OLIN JOSKUS VÄITELTYÄNI päättä-

nyt, että en yritä puhua mitään käytän-

nön sovelluksista, kun en osaa muita

termejä kuin reliabiliteetti, validiteetti,

faktori ja niin edespäin”, Lea Pulkki-

nen sanoo.

Puheensa hän pyörsi viimeistään

vuonna 1977, jolloin ilmestyi Kotikasva-
tuksen psykologia -kirja. Idea paljon huo-

miota herättäneeseen teokseen syntyi jo

kasvatustieteen laitoksessa, jossa Pulk-

kinen työskenteli vuosikymmenen al-

kupuolella. 

”Tajusin, että siellä oltiin kiinnostu-

neita vain koulusta, ja jos psykologiassa

ei tutkittu kotikasvatusta, niin kuka sen

sitten tekee?” 

Muutamaa vuotta aiemmin hän oli

lähtenyt suorittamaan jatko-opintoja

ulkomaille, sillä hän halusi päästä yh-

teyksiin kansainvälisen tiedemaailman

kanssa.

”Niin sitten pakkasin syksyllä 1972

kaksi tytärtä ja lastenhoitajan Volvoon,

ja ajoin Englantiin Sussexin yliopis-

toon”, Pulkkinen kertoo.

Palattuaan vuoden mittaiselta reis-

sultaan hänet nimitettiin psykologian

laitoksen apulaisprofessoriksi. Aviolii-

tolle välimatka oli kuitenkin liikaa, ja se

päättyi eroon. Hän meni uudestaan nai-

misiin vuonna 1975.

PULKKINEN PALASI tutkittaviensa pa-

riin 1980-luvun alussa, jolloin häntä

kohtasivat myös uudet haasteet. Hallin-

nollisten ja opetustehtävien ohella hän

yritti pätevöityä professorin vikaan.

”Ei ollut mitenkään selvää, että saisin

sen. Pelkäsin törmääväni lasikattoon,

josta olin jo saanut kokemusta.”

Samalla vuosikymmenellä Pulkkisen

kansainvälinen ura alkoi toden teolla

Ihmisen kehityksen tutkijoiden yhdis-

tyksessä. Hän oli päävastuussa Jyväsky-

lässä vuonna järjestetystä 1989 kansain-

välisestä kongressista. Työn painopiste

muuttui 1990-luvun loppupuolella.

”Minusta tuli akatemiaprofessori ja

huippuyksikön tutkimusjohtaja. Keski-

tyin jatko-opiskelijoihin ja jätin tentit

ja luennoinnit. Siihen mennessä olin

tehnyt sitä 35 vuotta”, hän laskee.

Noiden reilun kolmen vuosikymme-

nen aikana moni asia ehti muuttua yli-

opistomaailmassa. 

”Sodanjälkeisen sukupolven tilanne

oli niin erilainen. Minäkin olin pätkissä

töissä, mutta en koskaan pelännyt jat-

koa. Silloin oli pikemminkin pula aka-

teemisista henkilöistä”, hän vertaa.

”Nyt tilanne on paljon vaikeampi.

On epämääräinen tavoite kouluttaa li-

sää ihmisiä, mutta kenen oletetaan

palkkaavan heidät? Meillä on lupaavia

tutkijoita, joilla ei ole näköaloja, koska

välivirkoja ei ole. Kun ihmisellä on tut-

kijakoulutus, on aika kohtuutonta vaa-

tia, että kaikki lähtisivät soveltavaan

työhön kentälle”, hän sanoo.

Vaikka Pulkkinen sanoo olevansa

pohjimmiltaan optimisti, sukupuolten

välinen epätasa-arvo työelämässä vaivaa

häntä yhä.

”Työn ja perheen yhteensovittami-

nen on yhä naisille miehiä hankalam-

paa. Minun sukupolveni sai pitää ko-

tiapulaista. Ei ole ylellisyyttä, että joku

auttaa kotityössä. Nyt ei uskalleta hank-

kia lapsia tai lykätään sitä.”

Pulkkiselle itselleen perhe on yhden-

lainen tukijalka.

”Perheeni ja lastenlapset ovat olleet

tavattoman tasapainottava tekijä. Mie-

heni on ymmärtänyt akateemisen työn

vaatimukset”, hän kehuu.

MITÄ MAHTAA TAPAHTUA tulevai-

suudessa niille 369:lle Jyväskylän kou-

luissa olleelle, joita Pulkkinen tutki en-

simmäisen kerran lähes neljä vuosi-

kymmentä sitten? 

”Toivon tietysti, että tutkimus jat-

kuu. 2009 olisi hyvä vuosi, koska silloin

tutkittavat täyttäisivät 50 vuotta”, Pulk-

kinen sanoo.

”Haaveilen yhä siitä, että ehtisin ana-

lysoida itse aineistoja. Joku puoli mi-

nussa on yhä sitä unta, laboratoriotyön-

tekijää.”

Olli Sulopuisto
toimittaja@jyy.fi

Professori Lea Pulkkinen pitää jäähyväis-
luentonsa Yliopistopäivillä perjantaina 14.10.
kello 18.00 päärakennuksen C1-salissa.
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”Olin joskus päättänyt, 
että en yritä puhua 
käytännön sovelluksista,
kun en osaa muita 
termejä kuin reliabiliteetti, 
validiteetti ja faktori.”

YLIOPISTON SYKSYN ensimmäiset

yleiset tenttipäivät ovat takana ja seu-

raavat koittavat liian pian. Tenttivas-

tausten joukkoon mahtuu täydellisiä ja

vähemmän täydellisiä suorituksia. Par-

haiten vastausten kirjavan tason tietä-

vät he, jotka niitä työkseen lukevat. An-

netaan siis lukuvuoden alun kunniaksi

puheenvuoro tentaattoreille.

HUONOIMMAT tenttivastaukset ovat

niin sanotusti oksentaen tehtyjä.

“Monet vyöryttävät paperille kaiken

tietonsa, mikä ei välttämättä ole toimiva

ratkaisu. Kiireessä vastauksesta tippuu

pois olennaisia detaljeja”, kuvailee ylei-

sen historian assistentti Timo Särkkä.

Yksityiskohdat, kuten vuosiluvut, ei-

vät ole esseevastauksen tärkeimpiä

asioita, mutta jos vuosiluvuista ei ole

mitään hajua, historiallinen ajantaju

saattaa pahasti heittää.

“Välillä mennään absurdin puolelle,

kun opiskelija esimerkiksi väittää pok-

kana, että rautateitä rakennettiin Afri-

kassa jo 1700-luvulla”, Särkkä kertoo.

”Muutenkin tuntuu siltä, että opis-

kelijoiden on entistä hankalampaa hah-

mottaa aikajanoja. Tämä luultavasti

johtuu siitä, että lukiossa historiaa on

totuttu opiskelemaan teemoittain, ei

kronologisesti.”

JOS OKSENTAMISEN ongelmana on se,

että kerrottavaa on paljon, toinen ääri-

pää on, että vastausta yritetään kasata

siitä tutusta aidasta ja aidanseipäästä.

“Sellaisiin vastauksiin törmää, joissa

pyöritellään kieltä ja vastausta lähde-

tään rakentamaan siten, että yritetään

selittää kysymyksen käsitteitä auki.

Huonoissa vastauksissa esitetään usein

asenteellisia ja stereotypioihin nojaavia

mielipiteitä”, luonnehtii kasvatus-

tieteen lehtori Tapio Aittola.

Tentaattorin hämääminen on vaike-

aa, sillä vastauksesta huomaa, jos tentti-

kirjaa ei ole avattukaan.

“Tieto on voitu saada lukemalla jos-

tain toisesta kirjasta vaikkapa joku ly-

hyt johdantokappale. Ei tällaisesta kui-

tenkaan rokoteta, sillä pääasia on se, et-

tä vastaus on oikein, ei se, mistä tieto

on hankittu”, toteaa yleisenä tenttipäi-

vänä keskimäärin viisikymmentä kuor-

ta korjattavakseen saava filosofian assis-

tentti Olli-Pekka Moisio.

PARIKYMMENTÄ VUOTTA kasvatus-

tieteen ja -sosiologian tenttejä vastaan-

ottanut Tapio Aittola kertoo, että vielä

kymmenisen vuotta sitten opiskelijat

lukivat tentteihin toistensa tekemiä tii-

vistelmiä.

“Osa referaateista oli huonosti tehty-

jä, jolloin eri ihmisten vastauksissa tois-

tuivat systemaattisesti samat virheet.

Mietin, ettei kyseessä voi olla kollektii-

vinen harha, vaan pikemminkin se, et-

tei tietoa oltu luettu tenttikirjoista”,

Aittola toteaa.

Hankalinta tentaattoreilla on silloin,

Tiedon oksentaminen synnyttää tentissä     
”Harakanvarpaistakin saa jotain tolkkua, mutta pahinta on liian yhdenmukainen käsiala”

HANS-PETER WECKMAN

Lea Pulkkisen unelma
laboratoriotakista
Eläköityvää professoria vaivaa yhä sukupuolten epätasa-arvo työelämässä 
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kehnoja vastauksia

HYVÄN TENTTIVASTAUKSEN kirjoit-

taminen on oikeastaan varsin yksinker-

taista. Ensiksi pitää muistaa, minkä ai-

neen tentissä istuukaan, sillä vastaus

voi olla hyvä, mutta näkökulma ei ole

tentittävän aineen.

Tentaattorit muistuttavat, että alussa

kannattaa tehdä selväksi, mitä oikein

aikoo vastata. Siten saa aikaiseksi ra-

kenteeltaan selkeän ja harkitun vas-

tauksen.

Ulkoa opettelemalla täydet tenttipis-

teet irtoavat harvoin. Esimerkiksi so-

siologiassa katsotaan, pystyykö opiske-

lija vastauksissaan jäsentämään ympä-

röivää todellisuutta ja soveltamaan

tenttikirjojen tietotulvaa. Filosofiassa

taas kysymykset kehottavat usein poh-

timaan.

Täydellisen tenttivastauksen kritee-

rinä ei voi käyttää pituutta. Historian

tenteissä yksisivuiseen vastaukseen on

vaikeaa rakentaa tentaattorin toivomaa

kaarta ja jännitettä. Toisaalta jos tarinaa

riittää yli konseptin, rönsyilyä saattaa

olla liikaa. 

Kansantaloustieteessä puolestaan ky-

symyksenasettelulla pyritään ohjaa-

maan siihen, että vastaus mahtuisi yh-

delle tai kahdelle sivulle.

Loppujen lopuksi hyvän tenttivas-

tauksen tuottamisessa aikakin tekee

tehtävänsä.

“Jokaisella tentaattorilla on varmasti

vähän omat mieltymyksensä, joita uu-

det opiskelijat joutuvat aluksi hake-

maan”, keskeltä tenttipaperien korjaa-

mista tavoitettu yliassistentti Johanna
Mappes naurahtaa.

Hyppien, juosten,
pallotellen ja
heittäen
Footbag kiinnosti liikuntapäivänä
RASKAS TYÖ VAATII raskaat huvit.

Aina tiivistahtinen opiskelu ei kuiten-

kaan vaadi vastapainokseen kovia bi-

leitä, vaan joskus on hyvä tuulettua

liikkumalla itsensä hikeen.

Hipposhallissa ja monitoimitalolla

järjestetyssä Poltetta puntissa -liikun-

tapäivässä opiskelijat saivat jättää kir-

jat nurkkaan ja kokeilla eri lajeja.

Heti hallin ovensuulla verkkaripu-

kuiseen lukutoukkaan iskee hämmen-

nys. Mitähän näistä kokeilisi? Ehkä

golfia tai pesäpalloa? Tai kenties jou-

siammuntaa ja sen jälkeen pehmo-

miekkailua? Vai testaisiko ensin keski-

vartalonsa voiman, jotta tietäisi, uskal-

taako ryhtyä mihinkään hurjaan?

Katse pysähtyy pientä hernepussin

näköistä palloa jaloillaan pomputtele-

vaan jengiin. Näyttää vaikealta. Eihän

tuon kokoiseen palloon edes osu.

KAVERIPORUKASSA footbag on hyvää

ajanvietettä. Minikokoista, muovihel-

millä täytettyä nahkapussia voi syötel-

lä letkeästi ringissä ja samalla jutella

niitä näitä.

Poltetta puntissa -tapahtumassa la-

jia esittelivät verkkofootbagin näy-

tösotteluissa Dumpin ja Ynnän jouk-

kueet. Jos ei maallikko mitään muuta

lajista ymmärrä, niin meno on ainakin

vauhdikasta. Jalat nousevat välillä kor-

kealle, kun pallo pitäisi saada putoa-

maan vastustajan kenttäpuoliskolle.

”Lähinnä tämä muistuttaa beach

volleyta, paitsi että vain polven ala-

puolisella osalla saa potkaista”, kuvai-

lee Sakarias Liukko Dumpin joukku-

eesta ja Jyväskylän footbag-klubista.

HALLI EI OLE tupaten täynnä, mutta

opiskelijat kokeilevat lajeja innokkaas-

ti. Eräänkin pariskunnan kauniimpi

osapuoli kehuu päihittäneensä poika-

ystävänsä pehmomiekkailussa – ja vie-

läpä monta kertaa.

Poltetta puntissa -liikuntapäivä jär-

jestettiin Jyväskylässä nyt viidettä ker-

taa. Kävijöitä oli tapahtumavastaava

Ville Sairasen mukaan saman verran

kuin aikaisempina vuosina, eli noin

1000 –1500.

”Ihan positiivista, että porukkaa on

riittänyt. Enemmänkin toki mahtuisi,

kaikki eivät varmaan ole vielä huo-

manneet, miten paljon tekemistä tääl-

lä on”, Sairanen pohti liikuntapäivän

lähestyessä loppuaan.

Pekko-Joonas Rantamäki
jylkkari@jyy.fi

Isin tytöt
keräsivät 
roskat
MISTÄ ON KYSE, kun yliopisto-opis-

kelijat kasaavat joukkueet kerätäkseen

puolen tunnin ajan roskia? JYY-Cu-

pista, tietenkin. Taiston ensimmäinen

osa kisattiin liikuntapäivänä.

Pörssin viisihenkinen joukkue Tuo-

mion meklarit lähti voiton kiilto sil-

missä ympäristöä siistimään.

”Paskaa ja kaljapulloja on tarkoitus

kerätä, eikä yhdet pussit riitä mihin-

kään!”

Kiitettävän kasan moskaa meklarit

saivatkin kasaan, mutta potin korjasi

biologis-psykologis-erityispedagogi-

nen liikuntaryhmä Isin tytöt, joka an-

saitsi lisäpisteitä vaatetuksesta ja yh-

teishengestään. 

JYY-Cup jatkuu vielä kolmella osa-

kilpailulla, joista kaksi kisataan ke-

väällä. Voittajajoukkue saa kaiken

maineen lisäksi kunnian lakittaa ensi

vappuna Minna Canthin patsaan.

JANIC LEINO

kun vastauksen arvioiminen karahtaa

siihen, ettei saa käsialasta selvää.

“Harakanvarpaistakin saa jotain

tolkkua, mutta kaikkein pahin on liian

yhdenmukainen käsiala, jota lukiessa

joutuu arpomaan, mitä kirjainta mikä-

kin lenkki esittää. Vuosittain joudun

pyytämään muutaman opiskelijan luke-

maan minulle oman vastauksensa“,

Särkkä kertoo.

Kaikki tentaattorit eivät ota auto-

maattisesti yhteyttä opiskelijaan, jos hä-

nen käsialaansa on mahdotonta lukea.

Sen sijaan he surutta antavat tentistä

hylätyn.

Ilona Turtola
jylkkari@jyy.fi

Tentaattorit: Ole looginen ja pysy asiassa

Lea Pulkkinen haluaisi lupaaville tutkijoille välivirkoja. 

JANIC LEINO



Keskimaan asiakasomistajaksi pääset 20 eurolla.
Liittyessäsi 16.10. mennessä, saat lisäksi 10 euron ostoetusetelin.

Sähköyhtiöt

Yhteistyökumppanimme:

Liity Keskimaan
asiakasomistajaksi –

Hanki oma S-Etukortti

Asiakasomistajuus todella kannattaa!
S-Etukortilla keräät Bonusta lähes mistä tahansa: banaaneista bailaamiseen, pizzoista
puheluihin, villapaidasta vakuutuksiin, sisustamisesta sähköön. Lisäksi saat mahtavia,
rahanarvoisia etuja.
Asiakasomistajana saat mm. kaikki nämä edut:
- Bonusta 1-5 % kaikista ostoista Keskimaan ja

S-ryhmän bonustoimipaikoista ympäri Suomen
- Etuhintoja ruuista ja juomista S-ryhmän ravintoloissa
- Yhteishyvä-lehden ja rahanarvoista

asiakasomistajapostia joka kuukausi
- Kuukausittain vaihtuvia hintaetuja Sokoksesta
- Käyttöösi kätevän S-Tilin
- Bonusta ja etuja yhteistyökumppaneilta

Liittyä voit kätevästi internetissä osoitteessa:
www.keskimaa.fi tai kaikissa toimipaikoissamme.

kapaamokauppa 
sitruuna
2x100
SUORAAN
PAINOON

akufest
2x120
SUORAAN
PAINOON

PIDÄ TAUKOA
TYÖELÄMÄSTÄ TAI
VALMISTAUDU TULEVIIN
OPINTOIHIN!

HUOM!
Opistossa
mahdollista
suorittaa
Yleisen
teologian
perusopinnot
Joensuun
yliopiston
vaatimusten
mukaisesti.

www.jko.org

Visuaalisille aloille pyrkiville ja
sapattivuoden sisällöksi!
KÄDENTAIDOT JA KUVATAIDE
Tutustu teatterin ja elokuvan tekemiseen!
TEATTERI- JA ELOKUVAILMAISU
Valmiuksia nykyaikaiseen
media- ja yhteisöviestintään!
VIESTINTÄ JA MEDIA
Koulutuksien kesto 2.1.-20.5.2006
Haku 25.11.2005 mennessä.
Soita ja kysy lisää (014) 3348 000!

Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
puh. (014) 3348 000,
fax (014) 3348 001, toimisto@jko.org

—

—



• Tutustu asuntokohteisiimme ja täytä hakemus
www.koas.fi -sivuilla.

• Koasin vuokriin sisältyvät vesi-, sähkö-, 
pesutupa- ja tietoverkkomaksut.

• Kaikissa Koasin asunnoissa on nyt 
tietoverkko!

Koas tarjoaa kodin
– hae yksin tai kaverin kanssa

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö
Kauppakatu 26 A, 40100 Jyväskylä
Puh. (014) 3393 400, fax (014) 3393 411
asiakaspalvelu@koas.fi, www.koas.fi



12/2005  12

Merkillinen 
maalaiskunta
Jylkkäri vie lukijansa kuntarajan yli mystiseen naapuriin, Jyväskylän maalaiskuntaan. Noin 35000
asukkaan kansoittama maalaiskunta on käytännössä kaupungin jatke, ja Jyväskylien yhdistymises-
tä on väännetty kättä jo vuosikymmeniä. Viimeksi kesällä sekä kaupungin että maalaiskunnan halli-
tukset torjuivat asiaa koskeneet valtuustoaloitteet.

Teksti: Juha Mäkinen

KUN ROVANIEMEN KAUPUNKI ja

maalaiskunta ensi vuodenvaihteessa

yhdistyvät, jää Suomeen enää yksi maa-

laiskunta-nimeä kantava kunta. Se on

Jyväskylän maalaiskunta.

Lähes 35 000 asukkaan maalaiskunta

on muutenkin melkoinen kummajai-

nen kunnaksi. Se on Nurmijärven jäl-

keen Suomen asukasluvultaan suurin

kunta, joka ei ole kaupunki.

Suurin osa maalaiskunnan väestöstä

on keskittynyt kolmeen erilliseen taaja-

maan:  Vaajakoskelle, Palokkaan ja Tik-

kakoskelle. Näistä Vaajakoski ja Palok-

ka ovat käytännössä Jyväskylän kau-

pungin jatkeita, sillä väliin ei juuri ra-

kentamattomia alueita jää.

Myös maalaiskunnan kunnantalo ja

maaseurakunnan kirkko sijaitsevat mo-

lemmat Taulumäellä, lähes Jyväskylän

keskustassa. Suuri osa maalaiskunnan

väestöstä käy kaupungissa töissä, ostok-

silla ja huvittelemassa.

Äkkinäisen on vaikea ymmärtää,

miksi Jyväskylät eivät yksinkertaisesti

yhdisty.

EI SILLÄ, etteikö asiaa olisi harkittu.

Kun 1960- ja 70-luvuilla Suomessa ura-

koitiin kymmenittäin kuntaliitoksia,

keskustelu kävi kuumana Jyväskylässä-

kin.

Toinen erä asiassa otettiin 1990-lu-

vun alussa. Maalaiskunnassa liitos he-

rätti kuitenkin huomattavasti vastus-

tusta, ja kun sekä kaupunki että maa-

laiskunta saivat uudet kunnanjohtajat

1994–95, hanke pantiin hyllylle.

Tänä vuonna yhdistymiskeskustelua

on taas viritelty niin kaupungin kuin

maalaiskunnan valtuustoissa.

Keskustan kaupunginvaltuutettu

Petri Neittaanmäki jätti tammikuussa

aloitteen selvitysmiehen asettamista

kuntaliitoksen etuja ja haittoja pohti-

maan. Maalaiskunnan kokoomus teki

kesäkuussa vihreiden tukemana saman-

tapaisen aloitteen.

Sekä kaupungin että maalaiskunnan

hallitukset kuitenkin painoivat jarrua.

Maalaiskunnan hallitus totesi, että sel-

vityksen tekemiseen voidaan palata tar-

vittaessa vuoden 2006 keväällä, ja kau-

punki ilmaisi valmiutensa samaan.

Uusin avaus tuli syyskuun lopulla

Keski-Suomen maakuntavaltuuston

puheenjohtajan Antti Suomalan suus-

ta. Hän ehdotti, että kaikkiaan yhdek-

sän Jyvässeudun kunnan pitäisi yhdis-

tyä yhdeksi suurkaupungiksi.

SUHTAUTUMINEN kuntaliitokseen

halkoo puoluerajoja. Pääsääntöisesti yh-

distymistä kuitenkin kannatetaan oi-

kealla ja vastustetaan vasemmalla. Kau-

punki on perinteisesti ollut maalais-

kuntaa halukkaampi lyömään kimpsut

yhteen.

Maalaiskunnassa liitoksen vastustajat

viittaavat usein siihen, että kaupungin

talous on vielä paljon maalaiskuntaakin

huonommassa jamassa, minkä vuoksi

maalaiskunnan ei kannattaisi lähteä

tuhlailevan isoveljen menoja rahoitta-

maan.

Maalaiskuntalaisen kokoomusval-

tuutetun Aila Ahosen mielestä tämä

peruste on menettänyt tehonsa.

”Kaupunki on julkaissut aika tiukan

säästöohjelman, johon kaikki ryhmät

ovat sitoutuneet. Meillä on edessämme

ihan samat säästötoimet kuin kaupun-

gissa, mutta mitään ohjelmaa ei ole vie-

lä saatu aikaan. Jos aikamme vitkutte-

lemme, niin meillä on kohta talous

huonommassa kunnossa kuin kaupun-

gilla.”

Maalaiskunnan kunnanjohtaja Arto
Lepistö ei lämpene ajatukselle kuntalii-

toksesta. Hänen mukaansa isompi koko

ei automaattisesti merkitse edullisem-

pia palveluja.

”Me pystymme lähes kautta linjan

tuottamaan palvelut asukkaillemme

edullisemmin kuin kaupunki omil-

leen”, hän toteaa. 

”Monissa tutkimuksissa on todettu,

että optimaalinen kuntakoko on noin

20000 asukasta. Se on riittävän suuri,

mutta ei niin suuri, että byrokratian on-

gelmat korostuisivat. 35000 on vielä

hallittavissa.”

Yhdistymisen sijasta Lepistö suosii

uusien palveluntuotantomallien selvit-

tämistä yhteistyössä Jyvässeudun kun-

tien kanssa. Tätä työtä on tehty muuta-

man vuoden ajan Verkostokaupunki-

hankkeen nimissä. Ajan hengen mukai-

sesti palveluiden tuottamista pyritään

siirtämään soveltuvin osin markkinoi-

den ja kolmannen sektorin vastuulle.

Toisissa kohdin Lepistö on kuiten-

kin valmis ratsastamaan estoitta kau-

pungin siivellä. Maalaiskunnalla ei esi-

merkiksi ole omaa teatteria tai orkeste-

ria, mutta monet maalaiskuntalaiset

käyvät katsomassa Jyväskylän kaupun-

ginteatterin esityksiä ja kuuntelemassa

Jyväskylän sinfonian konsertteja. Näi-

den kulttuuripalvelujen ylläpitäminen

on kaupungille kohtalainen menoerä.

Lepistö kiistää asiassa olevan mitään

epäoikeudenmukaista.

”Suomen kymmenenneksi suurim-

man kaupungin varmaan kuuluukin jo

kokonsa puolesta ylläpitää tällaisia pal-

veluja ollakseen kilpailukykyinen ja ve-

tovoimainen. Ne kuuluvat luontevasti

kasvukeskuskaupungin repertuaariin,

ei siihen muiden kuntien rahoitusta

tarvita.”

MUTTA ONKO tällaisella kummajais-

kunnalla jotain muuta identiteettiä

kuin Jyväskylän kehys? Voiko olla?

”Se on tosi ohut. Maalaiskunnan

imago on ulospäin aika vähäinen, mikä

on haitallista yritystoiminnan houkut-

telemisen kannalta”, toteaa maalaiskun-

nan kunnanjohtaja Arto Lepistö.

”Ehkä ei”, vastaa palokkalainen Ta-
pani Kaakkuriniemi, joka toimii ver-

kostojohtajana Helsingin yliopiston

Aleksanteri-instituutissa.

”Kun 90-luvun alussa oli käynnissä

suukopu kuntaliitoksesta, silloin ehkä

yksittäisten poliitikkojen taholta haet-

tiin ’maalaiskuntalaisuutta’. Mutta

enemmän maalaiskunnan asukkaat

mieltävät itsensä tikkakoskelaisiksi,

vaajakoskelaisiksi, palokkalaisiksi ja

niin edelleen”, Kaakkuriniemi sanoo.

”Kyläyhdistyksiä ja kylätoimikuntia

maalaiskunnassa toimii paljon; viime

keväänä perustettiin myös Palokka-

seura.”

Kaakkuriniemi on tutkijana tarkas-

tellut identiteettikysymyksiä kansalli-

sella tasolla. Hän muistuttaa, että iden-

titeetit ovat aina keinotekoisesti raken-

nettuja ja sitä kautta poliittisia luo-

muksia.

”Kemin maalaiskunta ei yhdistynyt

mihinkään, vaan muutti nimensä Ke-

minmaaksi. Ehkä jos Jyväskylän maa-

laiskunnallekin olisi keksitty joku ly-

hyt nimi, jota olisi helpompi käyttää, se

voisi olla helpompi omaksua”, hän ap-

rikoi.

Kaakkuriniemi kuuluu kuntaliitok-

sen vastustajiin. Hän esittää saman tee-

sin kuin kunnanjohtaja Lepistö – että

talouden kannalta maalaiskunta on lä-

hellä optimaalista kokoa.

”Joskus 1989 täällä kerättiin nimiä

kuntaliitoksen puolesta. Heitin silloin

ajatuksen, että liitytään vaan, mutta ta-

kaisin Laukaaseen, josta sekä Jyväsky-

län kaupunki että maalaiskunta on ai-

kanaan erotettu.”

Matka 
maalle

Ilmasto
Maalaiskunta sijaitsee alueella, jossa eteläboreaalinen ja keski-

boreaalinen ilmastovyöhyke kohtaavat. Talvet ovat kylmiä,

keväällä on rumaa ja kesäisin sataa.

Luonto
Maalaiskunnan alueella vuorottelevat kumpuilevat viljelys-

maisemat ja laajat, mäntyvaltaiset metsäalueet. Monipuolinen

eläimistö on enimmäkseen ihmiselle vaaratonta.

Kulkuyhteydet
Maalaiskuntaan voi saapua useista eri suunnista maantietä

pitkin tai lentämällä Tikkakosken lentokentälle. Rajan ylittä-

minen sujuu nykyään yleensä vaivattomasti. Viisumia ei tar-

vita. Viranomaisia ei kuitenkaan kannata ehdoin tahdoin ru-

veta provosoimaan.

Kieli
Suomella tulee melko hyvin toimeen.

Kyllästyttääkö kaupunki? Eikö opintotuki anna myöten läh-

teä kaukomaille? Ei hätää – lähempääkin löytyy nähtävää.

Jylkkäri esittelee kauden trendikkäimmän matkakohteen, Jy-

väskylän maalaiskunnan. Mene nyt ennen kuin brittiläiset

polttariporukat pilaavat tämänkin paikan.
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Historia
Pysyvää asutusta maalaiskunnan seudulla on ollut 1400-lu-

vulta lähtien. Vuosisatojen ajan maalaiskuntalaiset elivät Lau-

kaan vallan alaisuudessa, kunnes 1800-luvun nouseva na-

tionalismi sekä Jyväskylän kaupungin esimerkki teki itsenäi-

syyshaaveista totta. Jyväskylän maalaiskunta irrottautui Lau-

kaasta rauhanomaisesti vuonna 1868. 1800-luvulle ajoittuu

myös teollistumiskehitys ja siitä seurannut vaurastuminen.

1900-luvulla maalaiskunta koki laajoja aluemenetyksiä:

Toivakan kunta irtautui siitä vuonna 1911, ja lisäksi maalais-

kunta on joutunut luovuttamaan huomattavia alueita Jyväs-

kylän kaupungille, viimeksi vuonna 1965.

Viime vuosikymmeninä maalaiskunnan kehitystä on lei-

mannut taloudellinen ja kulttuurinen integraatio Jyväskylän

kaupungin kanssa. Kuntaliitoskeskustelu pulpahtelee pinnal-

le aika ajoin, mutta toistaiseksi maalaiskuntalaisten voimakas

itsenäisyyseetos on torjunut ehdotukset yhdistymisestä.

Nähtävyydet
Naissaari, Vaajakoski – Kauniin kesäpäivän idyllinen retki-

kohde. Keskellä koskea sijaitsevassa Wanhassa Woimalassa

on kesäisin näyttelyitä ja teatteria. Naissaaren kupeessa on

myös Keitele Päijänne-kanavan alin sulku. Lähellä kohoaa

myös kelpo maisemat tarjoava Kanavuori.

Pandan tehtaanmyymälä, Vaajakoski – Paikallista suklaata

edullisesti. Toisinaan saatavilla kiehtovia koe-eriä: näkyykö

näitä kaupoissa ensi vuonna?

Ysitien lemmikki, Leppälahti – Lapsiperheiden suosima

lemmikkieläinpuisto, jossa perinteisten kanien ja ponien li-

säksi asustaa muun muassa nanduja ja villisikoja. Avoinna

toukokuun alusta syyskuun alkuun. 

Keski-Suomen ilmailumuseo, Tikkakoski – Isien ja poikien

kohde. Ihasteltavana kunnioitettava joukko vanhoja lentoko-

neita, Messerschmitteistä Migeihin. Mieshengen nostatusta

voi jatkaa viereisessä ilmavoimien varastomyymälässä.

Halsvuori, Vihtavuori – korkea kallioseinämä, joka tunne-

taan esihistoriallisista kalliomaalauksistaan. Myös suosittu

kiipeilykohde.

Taulumäen kirkko – Elsi Borgin suunnittelema kirkkora-

kennus sijaitsee itse asiassa Jyväskylän kaupungin alueella, ja

jättää sekä koon että arkkitehtuurin puolesta varjoonsa kau-

punginkirkon.

Merkkihenkilöitä
James Salvesen, patruuna (1855–1926). Norjalais-skotlanti-

lainen tehtailija saapui Haapakoskelle (nykyinen Vaajakoski)

vuonna 1875, osti sahan ja antoi seudun teollistumiselle vauh-

tia. Valistuneena patruunana tunnettu Salvesen vaikutti Vaa-

jakoskella 40 vuoden ajan ja perusti työläisille muun muassa

koulun ja kirjaston.

Sauli Lehtonen, laulaja (1975–1995). Silmät kiinni laulanut

nuori lahjakkuus voitti Tangokuningas-kilpailun vuonna

1994. Lupaavasti alkanut ura katkesi kesken auto-onnetto-

muuteen.

Heidi Willman (s. 1981), vuoden 2001 Miss Suomi varttui

Palokassa. On sittemmin ansioutunut muun muassa tv-ohjel-

man Me delfiinit juontajana. Avioitui viime kesänä teol-

lisuussuvun vesan Niklas Sohlbergin kanssa.

Tapakulttuuri
Maalaiskuntalaisten kanssa pätevät pitkälti samat käyttäyty-

missäännöt kuin muuallakin Suomessa. On kuitenkin muu-

tamia puheenaiheita, joita kannattaa välttää.

Pandan makeistehtaan ajautuminen ulkomaiseen omistuk-

seen saattaa olla arka asia joillekin vaajakoskelaisille. Varus-

kuntataajama Tikkakoskella ei kannata mainostaa olevansa

sivari.

Erityisesti kehotetaan välttämään kuntaliitoksesta puhu-

mista. Jos maalaiskuntalainen itse nostaa aiheen esiin, vii-

sainta on kuunnella ja myötäillä hänen näkemyksiään.

Maantiede
Yli 530 neliökilometrin alueelle levittäytyvä Maalaiskunta

ympäröi Jyväskylän kaupunkia kolmelta suunnalta. Muita ra-

janaapureita ovat Laukaa, Uurainen, Petäjävesi, Korpilahti,

Muurame ja Toivakka.

Mäkiä riittää kavuttaviksi ja vesiä hukuttaviksi. Merkittä-

vimmät vesistöt ovat Päijänne ja Leppävesi, jotka Vaajakos-

kella sijaitseva Naissaaren kanava yhdistää toisiinsa.

Naissaari.

JUHA MÄKINEN

JANIC LEINO
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KAUPUNGINTEATTERIN taloudellinen

tilanne on tällä hetkellä teatterinjohtaja

Aila Lavasteen määritelmän mukaan

perin haavoittuvainen. Jyväskylän nui-

va suhtautuminen teatteriin ei juuri La-

vastetta ilahduta.

”Kun joka syksy saa taistella samois-

ta asioista samojen perusteluiden kans-

sa, niin kyllähän se tuntuu turhautta-

valta”, hän tokaisee ja näyttää hieman

siltä, että käyttäisi mielellään voimak-

kaampaa sanaa kuin turhauttava.

Rahapula on vähentänyt ensi-iltojen

määrän neljään tai viiteen, kun Lavaste

haaveilisi kahdeksasta.

”Ensi vuoden budjettiin meille kaa-

vaillaan vain kolmea ensi-iltaa, ja se

kyllä tarkoittaa jo sitä, että Jyväskylän

kaupunginteatteri lakkaa olemasta tässä

muodossaan.”

”Meidän pitää sitten kai alkaa tuottaa

enemmän vierailuesityksiä, mutta ih-

mettelenpä vain, mitä me teemme hen-

kilökunnallamme. Maksetaanko heille

palkkaa kotiin?” Lavaste kyselee.

Samalla kun ensi-iltojen määrä vähe-

nee, kaupunki on asettanut entistä kor-

keammat lipputulotavoitteet. Tämä on

teatterinjohtajasta epärealistista, sillä en-

si-iltojen vähentyessä myös yleisö vähe-

nee. Jotain valoa tunnelin päässä hän

kuitenkin näkee.

”Olen Aristoteleeni lukenut, ja dra-

maturgi minussa toivoo, että kun asiat

ovat huonoimmillaan, tulee käänne pa-

rempaan. Tämä on siinä mielessä koh-

talon syksy Jyväskylän kaupunginteat-

terille.”

AILA LAVASTE on ollut Jyväskylän

kaupunginteatterin johtajana viisi vuot-

ta. Tämä on jo pitkä aika jyväskylä-

läisille teatterinjohtajille – Lavastekin

pohtii vakavasti jäämistään, kun hänen

sopimuksensa on katkolla vuonna 2007.

”Täytyy katsoa, miten voimat riittä-

vät”, Lavaste sanoo.

Hän on kuitenkin vakuuttunut siitä,

että Jyväskylän kokoisessa kaupungissa

pitää olla oma teatteri. Ammattitaide-

laitos voi tehdä yhteistyötä vaikkapa

yliopiston ja taidemuseon kanssa. Täl-

läkin hetkellä Jyväskylässä on menossa

teatteri- ja taidekasvatushanke.

”Ei riitä, että ihmisiä kuljetetaan

busseilla Helsinkiin katsomaan teatte-

ria. Kun katsojat kokevat, että meillä on

oma teatteri, joka tekee näytelmiä juuri

meille, voi tekijöiden ja yleisön välille

syntyä dialogia.”

Teatteri on Lavasteen mukaan kol-

lektiivinen kokemus, eikä olekaan ai-

van yhdentekevää millaisen kokemuk-

sen teatteri tarjoaa. Yhteinen todel-

lisuuspako ei ole Lavasteen tavoite.

Tästä on hyvä esimerkki syksyllä 2002

ensi-iltaan tullut Täällä Pohjantähden
alla. Lavaste kertoo olleensa erittäin

otettu siitä, että näytelmä meni parem-

min kaupaksi kuin musikaalit ja farssit.

”Elämme tavallaan historiatonta ai-

kaa, jossa lähimenneisyyskään ei ole

olemassa. Kun aika typistyy, silloin

myös todellisuus ja ihminen typistyvät.

Oli valtavan hieno kokemus, kun ylei-

sölle palasi Pohjantähden esityksissä

muisti.”

MUUTAMA VUOSI SITTEN tehty tai-

de- ja taiteilijapoliittinen ohjelma sisälsi

Lavasteen mielestä paljon hyviä periaa-

tepäätöksiä, mutta valitettavasti nämä

hienot päätelmät eivät käytännössä näy

missään. Lähes kaikki taidelaitokset

saavat kamppailla rahoitusongelmien

kanssa. Keskustelua onkin alettu käydä

siitä, montako taidelaitosta Suomen ko-

koisella maalla on varaa pitää.

Kun julkiset varat ovat vähissä, kes-

kustelua kentän uudelleenjärjestelyistä

on herännyt myös teatterintekijöiden

keskuudessa.

Pitäisikö pienemmistä teattereista

luopua ja keskittää resursseja maakun-

tateattereille, jotka kiertäisivät enem-

män ympäröivissä kunnissa? Tai kan-

nattaisiko perustaa vaikkapa musiikki-

teatteriryhmä, joka matkaisi ympäri

maata?

”Rakenteet ovat muuttumassa, ja iso-

ja muutoksia tulee varmasti lähitulevai-

suudessa. Mutta millaisia ne ovat, sitä ei

voi vielä tietää”, teatterinjohtaja Lavas-

te sanoo.

Veera Jääskeläinen
jylkkari@jyy.fi

Teatterinjohtaja Aila Lavaste toivoo Aristoteleen dramaturgiaopin tuovan käänteen parempaan ahdingossa olevalle Jyväskylän kaupunginteatterille.

VEERA JÄÄSKELÄINEN

Talous pakottaa rohkeisiin ratkaisuihin
JOLLAIN TAVALLA TOTTA. Jokin roso

mikä hätkähdyttää. Kaunista ja hyvin

tehtyä, mutta ei sliipattua. Ei aliarvioi

katsojaa. Haetaan uusia tapoja kertoa, ja

koetellaan illuusion rajaa. Mietitty, mitä

halutaan sanoa.

Tällaisesta teatterista pitää Jyväsky-

län kaupunginteatterin johtaja Aila La-
vaste. Erityisesti hän kuitenkin koros-

taa rohkeuden merkitystä teatterin te-

kemisessä.

”Jos taiteilijatkin vetäytyvät ja alka-

vat tehdä loputtomia kompromisseja,

tulee kaikesta aika näköalatonta. Tai-

teen perimmäinen tehtävä on auttaa ih-

misiä näkemään ja oivaltamaan asioita

itsestään ja yhteiskunnasta”, Lavaste sa-

noo.

”Jos teatteri myy tämän tehtävän hal-

valla, se on tuhon tie.”

Teatterin mahdollisuutta olla yhteis-

kunnallinen vaikuttaja kaventavat lä-

hinnä talouden paineet. Jos rahaa jou-

dutaan hankkimaan periaatteella millä

hyvänsä, ei ole enää mahdollisuutta

pohtia, minkä vuoksi teatteri oikeas-

taan on olemassa. 

Lavasteen mielestä suomalainen teat-

teri onkin viihteellistynyt selkeästi 20

viime vuoden aikana ja kaikenkarvaiset

julkkisnäytelmät ovat nyt pinnalla. Il-

miö ei toki koske pelkästään teatteria.

”Lehdistökin viihteellistyy kovaa

vauhtia, enää ei tehdä juttuja asioista

vaan ihmisistä. Asiat tuntuvat kadon-

neen tästä maailmasta, minkä vuoksi on

vaikea hahmottaa mitään yhteiskunnal-

lista keskustelua”, Lavaste lataa.

”Haluan kuitenkin uskoa, että viihde

ei ole ainoa keino selviytyä. Vaikeassa

taloudellisessa tilanteessa vaaditaan

vain entistä enemmän rohkeutta.”

Veera Jääskeläinen

Kaupunginteatterin
kohtalokas syksy
Aila Lavaste pohtii jatkoaan johtajana, kun sopimus tulee katkolle 2007
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Pikkupojista Kuutamosonaattiin
Jyväskyläläinen Swallow The Sun surffaa suomalaisen metallin aallonharjalla
SYYSKUUN ALUSSA Suomen myy-

dyimpien albumien lista näytti synkäl-

tä. Perinteisen listapopin lisäksi kärki-

kymmenikköön oli kuin varkain etsiy-

tynyt jyväskyläläinen, raskasta ja hidas-

tempoista doom metallia soittava Swal-

low the Sun. 

Yhtyeen toinen albumi, Ghosts of
Loss, pamahti ensimmäisellä listaviikol-

laan sijalle kahdeksan, ollen viikon kol-

manneksi korkein uutuus.

Varsin marginaalista metallin alalajia

edustavalle yhtyeelle loistava listasijoi-

tus tuli täytenä yllätyksenä.

”Shokkihan se oli, ei sitä osannut

odottaa yhtään”, myöntää yhtyeen pää-

asiallinen säveltäjä ja kitaristi Juha Rai-
vio.

”Kyllä siinä muutama päivä meni in-

nostuneessa tärinässä”, komppaa yhty-

een rumpali Pasi Pasanen.

Yhtyeessä vaikuttuvat Raivion ja Pa-

sasen lisäksi Mikko Kotamäki (laulu),

Markus Jämsen (kitara), Matti Hon-
konen (basso) ja Aleksi Munter (kos-

kettimet).

SUOSIONSA SYYTÄ kumpainenkaan ei

osaa kummemmin eritellä. Varovainen

arvio on se, että yhtye oli oikeassa pai-

kassa oikeaan aikaan.

”Nyt on niin paljon metallibändejä,

jotka yrittää soittaa vaan toisiaan no-

peammin. Ehkä tällainen vähän hi-

taampi meininki upposi sen takia po-

rukkaan”, Pasanen arvelee.

”Suomalainen metallihan on muu-

tenkin nyt kovassa nousussa. On paljon

uusia bändejä ja uusia medioita. Ollaan

saatu paljon julkisuutta esimerkiksi lu-

kuisten metalliin erikoistuneiden leh-

tien kautta”, Raivio jatkaa.

Kaksikko arvelee myös, että yhtyeen

ensimmäisen albumin, The Morning 
Never Camen, saamat loistavat arviot

auttoivat herättämään kiinnostusta

kakkoslevyä kohtaan.

Miehet innostuvat runoilemaan, kun

heitä pyytää kuvailemaan musiikkiaan.

”No, mites sen nyt sanoisi. Kyllähän

se on sellaista todella raskasta, sound-

tracktyylistä poljentoa. Sitä voisi kuvata

hyvin esimerkiksi joku mustavalkoinen

vanhalle kaitafilmille kuvattu luonto-

dokumentti marraskuisesta Suomesta”,

Raivio maalailee.

”Tai sitten legendaarinen suomalai-

nen kauhuelokuva Kuutamosonaatti”,

Pasanen innostuu.

”Onhan tässä bändissä vähän sellais-

ta spedemeininkiäkin. Jos sanottais

vaikka, että meidän musiikissa Pikku-
pojat kohtaa Kuutamosonaatin”, Pasanen

päättää.

RASKAAN METALLIN puolesta vahvas-

ti liputtavalla Swallow the Sunilla on

myös kytköksiä korkeakulttuuriin, jopa

rapakon tuolla puolen. 

Newyorkilainen balettiryhmä on ni-

mittäin käyttänyt yhtyeen musiikkia

esityksissään. Kosiskeltiinpa miekkosia

balettiryhmän kanssa Yhdysvaltoihin

soittamaan.

Turhan korkeat kustannukset kui-

tenkin katkaisivat siivet näiltä baletti-

haaveilta.

”Keikan vetäminen balettiryhmän

kanssa olisi ollut todella hienoa. Ehkä

sitten onnistuisi, jos meillä olisi muita-

kin keikkoja samalla suunnalla”, Raivio

toteaa.

”Kaupungiltakaan ei taitaisi tarpeek-

si tukea herua. Sitä paitsi ei me edes

varmaan päästäisi koko maahan. Sinne-

hän on nykyään niin hemmetin vaikea

päästä. Luulevat vielä terroristeiksi”,

Pasanen nauraa.

KEIKKAILU KUTSUU kuitenkin yh-

tyettä piakkoin. Kotimaata kierretään

syksyn mittaan ahkeraan ja ensi vuoden

puolella yhtye suuntaa kiertämään Eu-

rooppaa. 

Tammikuun 2006 keikkakohteiksi

ovat varmistuneet ainakin Hollanti,

Sveitsi, Bosnia ja Kroatia. Tulevaisuu-

teensa yhtye tähyilee kaikesta huoli-

matta vaatimattomin katsein.

”Kunhan nyt keikkaillaan ensin tä-

män levyn tiimoilta ja katsotaan sitten,

mihin suuntaan lähdetään”, Pasanen

tuumaa.

”Tällä hetkellä tuntuu, että ollaan

nyt niin suosittuja kuin tämäntyylinen

bändi voi olla. Mutta eihän sitä toisaalta

tiedä. Saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo

tullessaan”, Raivio summaa. 

Tarja Kovanen
jylkkari@jyy.fi

PAULIINA VANHATALO sukeltaa esi-

koiskirjassaan Viittä vailla yläasteikään

ja kiusaamisen saloihin.

”En erityisemmin pitänyt yläaste-

ajasta. Se voi olla armoton sosiaalinen

kenttä. Siinä ikävaiheessa nuori pelkää

hylkäämistä. Tunnistan itseni kirjassa

siitä, että pelkää putoavansa pois so-

siaalisesta kentästä”, hän kertoo.

Erityisesti häntä on kiehtonut, ke-

nellä ryhmässä on valta ja miten kukin

voi löytää siinä paikkansa.

Helsingin Sanomat valitsi kirjan hil-

jan kisaamaan parhaan esikoisteoksen

palkinnosta.

TUORE ESIKOISROMAANI on vuonna

1979 syntyneen kirjailijan viides käsi-

kirjoitus, jota hän on työstänyt kaksi ja

puoli vuotta.

”Ensimmäisestä käsikirjoituksesta,

jonka lähetin kustantajalle, en kuullut

koskaan mitään. Vähitellen sain kui-

tenkin kustantajilta yhä kannustavam-

paa palautetta”, Tammelta kirjalleen

myöntävän vastauksen saanut Vanhata-

lo hymyilee.

Kirjailija huokuu tyytyväisyyttä kau-

an toivotun haaveen toteutumisesta,

mutta on silti vaatimaton realisti.

”Kirjoittaminen on minulle nautin-

nollista, mutta myös jatkuvaa ongel-

man ratkaisua. Vaatii todella paljon us-

koa itseen, kun joutuu tekemään hir-

veästi töitä, eikä projektin onnistumi-

sesta ole mitään takeita.”

VANHATALO ON VIETTÄNYT ai-

kuisikänsä Jyväskylässä. Alun alkaen

hän tuli opiskelemaan Jyväskylän yli-

opistoon filosofiaa, mutta heti ensim-

mäisen vuoden jälkeen pääaine vaihtui

kirjallisuuteen. Sen jälkeen hän aloitti

luovan kirjoittamisen syventävät opin-

not ensimmäisten joukossa kirjoittami-

sen maisteriohjelmassa.

Vanhatalo mietti myös pitkään uraa

musiikin alalla. Hän opiskeli ensim-

mäisenä yliopistovuotenaan Suomalai-

sen konservatorion ammattilinjalla

konserttikanteleen soittoa ja laulua.

Kirjoittaminen vei kuitenkin voiton.

”Musiikista olen oppinut rakenteita,

rytmiä ja herkkyyttä ilmaisuun. Musii-

kissa ja kirjoittamisessa samaa on myös

kurinalainen harjoittelu”, hän pohtii.

Kirjoittajakoulutuksen maisterioh-

jelmasta valmistunut ja Avoimessa yli-

opistossa luovaa kirjoittamista yli kol-

me vuotta ohjannut Vanhatalo pitää

alan opettamista tärkeänä. 

”Koen palautteen hyödyllisenä. Se

avaa silmiä ja nopeuttaa kehitystä kir-

joittajana. Teksteihin tulee erilainen

suhde, kun niitä lukee keskeneräisinä.

Kirjoittajakoulutus opettaa myös kes-

kustelemaan kirjoittamisesta.”

TÄLLÄ HETKELLÄ Vanhatalo luon-

nostelee uutta käsikirjoitusta ja opiske-

lee taidekasvatusta, kansantaloustiedet-

tä ja espanjaa.

”Olisi kiva, kun voisi elää sovinnossa

itsensä ja muiden ihmisten kanssa. Ha-

luaisin opetella jatkuvan luovuuden ja

muutoksen hyväksymistä. Myös luotta-

musta on hyvä harjoitella, koska olen

tällainen huolehtija.”

Virpi Kirves
jylkkari@jyy.fi

Hevimiehet poseeraavat vakavina. Swallow the Sunin jäsenistä Juha Raivio (vas) ja Pasi Pasanen (seisoo
keskellä) paljastuivat kuitenkin haastattelussa huumoriveikoiksi.

Esikoiskirjailija saavutti
pitkäaikaisen unelman
Pauliina Vanhatalon romaanissa kiusataan 

HANS-PETER WECKMAN

”Keikan vetäminen baletti-
ryhmän kanssa olisi ollut
todella hienoa. Ehkä 
se onnistuisi, jos meillä
olisi muitakin keikkoja 
samalla suunnalla.”

Juha Raivio 
Swallow the Sun -kitaristi





Tarjous 7.10. – 3.11.2005: dna Prepaid -aloituspakkaus
(9,90 ¤) sisältää normaalin 10 ¤:n puheajan lisäksi
kaupanpäällistä puheaikaa 30 ¤, joka on käytettävissä
01/2006 edellyttäen, että asiakas on aktivoinut liit-
tymän tarjousaikana ja että liittymä on käytössä.

Normaalit hinnat: Aloituspakkaus 17 ¤, sis. puheaikaa
10 ¤. Rekisteröitymällä puheaikaa 7 ¤ lisää. Puhelut alk.
0,16 ¤/min, tekstiviestit alk. 0,06 ¤/kpl. Kaikki puhelut
veloitetaan puolen minuutin jaksoissa. Muiden kuin
matkapuheluiden hinnat perustuvat sykäyksiin.

Hae R-kioskilta, dna+ myymälästä,
Shell Selectistä tai Sonitista.

dna Prepaid-aloituspakkaus

Sisältää puheaikaa40 euron arvosta.



Marika Kataja & Jani Holland: 
Tuhon aalto. Suomalaisia Thaimaan 
tsunamialueella. Tammi 2005.

Tuhon aalto on raskas lukukokemus. Ei

esitystapansa takia, sillä kirja kuljettaa

lukijansa silminnäkijöiden kertomien

tarinoiden kautta luontevasti ja ripeästi

läpi Aasian tsunamikatastrofin tapah-

tumien, vaan sisältönsä. Inhimillinen

hätä ja kärsimys ovat läheisesti läsnä

koko kirjan ajan.

Onhan näitä katastrofikuvauksia en-

nenkin nähty, voisi tuhahtaa. Mutta ei

kannata, sillä Tuhon aalto on monella

tapaa virkistävä poikkeus surulla mäs-

säilevien ja usein sosiaalipornon puo-

lelle lipeävien tragedioiden virrassa.

Jos teosta pitää kuvata yhdellä sanal-

la, se on teeskentelemättömyys. Sil-

minnäkijät, olivatpa he matkaoppaita,

toimittajia tai sukeltajia, kertovat avoi-

mesti ja kaunistelematta teoistaan ja

tuntemuksistaan tsunamin keskellä.

Heidän annetaan nousta pääosiin, ja

kirjoittajat pysyttelevät viisaasti sivum-

malla eivätkä yritä väen vängällä tyr-

kyttää, miten lukijan pitäisi kulloinkin

tuntea tai ajatella. Tällainen lukijan

oman älyn kunnioittaminen on kiitet-

tävää.

Kunnioitus ulottuu myös haastatel-

tuihin silminnäkijöihin. Kirjoittajat ei-

vät asetu heidän yläpuolelleen minkään

myötäelämisen apostolin tai kaikki-

tietävän kertojan rooliin, vaan ovat ko-

kijoina muiden rinnalla.

Lopputuloksena on karhealla tavalla

koskettava kirja, joka onnistuu tyylik-

käästi ja ilman siirappia välittämään

sen kaaoksen ja hädän, jonka keskelle

Aasia tapaninpäivänä 2004 joutui.

Kimmo Mäkilä

Konstailematon
katastrofikuvaus

arviot
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Liikkuva linna. Japani 2004. 
Ohjaus Hayao Miyazaki.

Perinteinen animaatio on katoavaa

kulttuuria. Suuntaus kuitenkin kukois-

taa ja voi hyvin Aasian markkinoilla. Ja

hyvä niin, sillä kylmältä kalskahtavan

tietokoneanimoinnin rinnalla Hayao
Miyazakin perinteisin animaatiomene-

telmin toteutettu Liikkuva linna on sil-

miä hivelevän pehmeä, värikylläinen ja

kaunis satu.

Elokuva tarjoilee huiman mielikuvi-

tusmatkan, jonka poluilta on turha ha-

kea tavallisia, ennalta arvattavia, saatik-

ka loogisia ratkaisuja. Tarina alkaa pie-

nen hattukaupan vaatimattomasta

työntekijästä Sophiesta, jonka ilkeä

noita kiroaa vanhaksi mummoksi. Ki-

rouksesta käynnistyy huima matka, jo-

hon kuuluvat Hauru-velhon liikkuva

linna, tulidemoni Calcifer, naurispäi-

nen linnunpelätin ynnä muita toinen

toistaan kiinnostavampia hahmoja.

Elokuvan alkupuolella käsikirjoituk-

sen napakkuutta voi vain ihailla. Tari-

nan syöksyessä eteenpäin juoni alkaa

kuitenkin rönsyillä niin moneen suun-

taan, että katsoja saa sinnitellä pysyäk-

seen kärryillä. Aikuiskatsojan aivot

saattavat raksuttaa ylikierroksilla elo-

kuvaan kirjoitettujen symbolien virras-

sa. Välillä tuntuu, että kerronnassa on

niin paljon tasoja ja sanomaa, että ihan

kaikkea ei pysty sulattamaan yhdellä

katsomalla.

Toisaalta, kun malttaa irrottaa aivon-

sa logiikanhausta ja asettua nauttimaan

täysin siemauksin Liikkuvan linnan

unenomaisesta estetiikasta, matkasta

tulee erittäin nautittava. Elokuvan su-

juva ja omalaatuisia ideoita pursuava

animointi, mielikuvitukselliset juonen-

käänteet ja kaunis musiikki johdattavat

katsojan matkalle, jossa on vaikeaa olla

viihtymättä.

Tarja Kovanen

Maaginen matka 
mielikuvitukseen

Kari Kosmos: Marlon Brando ajaa
moottoripyörällä. Kirjailijatalo 2005.

Muhevan parran ja suuren rastakieh-

kuran alle peittynyt Kari Kosmoksen
hahmo lienee monille jyväskyläläisille

tuttu. Kadulla mieheen törmätessä tus-

kin kovinkaan moni tulee kuitenkaan

ajatelleeksi, että kyseessä on loppuun-

myydyn Bob Marley -elämäkerran

(Like, 1999) julkaissut pitkän linjan

kirjoittaja, joka toimi jo 70-luvulla Syk-

keen musiikkitoimittajana.

Tänä vuonna ilmestynyt esikoisru-

nokokoelma on Kirjailijatalo-sarjan

julkaisu, mutta suhtaudun siihen kui-

tenkin omakustanteena. Jonkinlaista

kustannustoimitusta on varmasti tehty,

mutta ryöppyävä ajatusvirta on niin

vuolasta ja raakaa, että ääni on selkeästi

yksityisyrittäjän.

Kosmoksen pensseli on kosminen ja

laaja. Parhaimmillaan hän on kelates-

saan 60- ja 70-lukujen tyylisiä aikalais-

todistuksia, tuoden ne väkisinkin tä-

hän päivään. Hän on kuin Jamaikan ja

Afrikan kiertänyt beatnik, joka on kui-

tenkin varttunut ja elänyt Spede Pasa-
sen Suomessa.

Tavaraa on paljon, yhteensä lähes

130 tiiviisti täytettyä sivua. Kosmos ei

selvästikään ole muodon runoilija,

vaan sanat ovat pelkkiä välineitä kutsu-

muksen ja kiihkon välittämiseksi. Tiu-

kasti katsottuna kaikkea olisi voinut

tiivistää ja karsia, toimittaa ja muokata

enemmän. 

Herää myös kysymys, miksi Kosmos

ei ole kirjoittanut runojaan lyhytproo-

saksi. Intiimejä mietiskelyjäkin löytyy,

mutta pääpaino on kuitenkin kerou-

aclaisilla tajunnanvirroilla, jotka oi-

keastaan ovatkin proosaa, joka on vain

ladottu sivulle ”runollisesti”.

Ville Luoma-aho

Marley, Brando ja
Spede Pasanen

Futisfani metsästää
kentältä fiilistä

HELSINGIN MM-KISOJEN jälkeen

Suomessa kiiteltiin olevan maailman

parhaat yleisurheilufanit. Tuo asiantun-

teva joukko tunnisti hyvän suorituksen

sellaisen nähdessään, tarjosi sen sitten

kuka hyvänsä missä tahansa lajissa.

Lisäksi fanit tekivät aaltoja ja pitivät

tunnelmaa yllä silloinkin, kun rankka-

sade vihmoi kaikin voimin Olympiasta-

dionia ja televisiolähetykset katkeilivat.

Voisi sanoa, että juuri fanit tekivät

Helsingin MM-kisoista tapahtuman. Ja

sitä ennen tämä porukka oli mahdollis-

tanut kisojen järjestämisen maksamalla

itsensä kipeiksi kisalipuista.

Välillä tuntuu siltä, ettei yhteiskunta

anna faneille heille kuuluvaa arvostusta.

He ovat nimittäin innossaan ja asian-

tuntijuudessaan viihteen ja kulttuurin

liikkeellä pitävä voima. Juuri heidän

ansiostaan joku voi ansaita elantonsa

jalkapalloilijana tai rockmuusikkona.

Globaalin talouden ehdoilla pyöri-

vässä nykymaailmassa massakulttuuri-

tapahtumat – puhutaan sitten SM-lii-

gan ottelusta, oopperajuhlista tai kon-

serttikiertueista – eivät olisi mahdollisia

ilman faneja.

Lari Vesander

Harri Heinonen ei epäröi pukeutua fanipaitaan tarpeen vaatiessa.

MONI MAALLIKKO on varmasti ihme-

tellyt jalkapallo-ottelua katsoessaan, mi-

kä saa futisfanit saapumaan kerta toi-

sensa jälkeen stadionille, vaikka tappio-

putki on pitkä, liput maksavat maltaita

ja taivaalta vihmoo vettä. Vastikään fu-

tisfanikulttuurista väitellyt jyväskyläläi-

nen liikuntasosiologi Harri Heinonen
lienee oikea henkilö vastaamaan.

Suomalaisten Everton-fanien sielun-

maisemaan pureutunut Heinonen us-

koo vastauksen löytyvän elämyksistä.

”Mehän elämme elämysten yhteis-

kunnassa ja suorastaan metsästämme

elämyksiä. Fanittaminen antaa todella

vahvoja fiiliksiä”, hän sanoo.

Sitä paitsi fanittaminen on nyt Hei-

nosen mukaan helpompaa ja hyväksy-

tympää kuin koskaan. Populaari- ja

korkeakulttuurin väliset raja-aidat ovat

murtuneet, kun 1960-luvun popkult-

tuurin ja television ensiaikojen lapset

ovat kasvaneet aikuisiksi.

”Voimme nykyään olla jäseniä hyvin

kevyissä, valittavissa yhteisöissä, joiden

jäsenyyden voimme kääntää koska ta-

hansa päälle tai pois päältä.”

Tämä tarkoittaa myös jalkapallofa-

niutta, jonka esikuvat on haettu Suo-

messa 60-luvulla alkaneista Englannin

liigan tv-lähetyksistä.

Fanittamisesta on tullut hyväksy-

tympää, mutta siihen liittyy yhä harha-

luuloja. Niistä suurin on Heinosen mu-

kaan fanien mieltäminen passiivisiksi.

”Fanien on nähty olevan koneiston

armolla olevia pakkomielteisiä kulutta-

jia. Esimerkiksi urheilufaneja pidetään

passiivisina sohvaperunoina”, Heino-

nen sanoo.

Hänen mukaansa sohvaperuna-tema-

tiikka perustuu siihen, että urheilun

seuraaminen on samaistettu urheilun

harrastamiseen. 

”Suomessa urheilu on saanut oikeu-

tuksensa positiivisia vaikutelmia tuke-

vana kansanvalistuksena. Urheilu on

valjastettu hyvien ajatusten työkaluksi”,

Heinonen sanoo.

JANIC LEINO

Massakulttuurin mahdollistajat

”Samalla koko systeemi on käännet-

ty nurin niskoin. Eihän lehdessä kos-

kaan kirjoiteta, että oopperayleisö on

perin passiivista, koska he eivät itse

harrasta laulamista”, hän huomauttaa.

TUTKIJAN MIELESTÄ urheilun seu-

raaminen onkin ennen kaikkea viih-

dettä, mutta sekään ei riitä tekemään

faneista passiivisia.

”Fanit eivät ole tapahtumissa passii-

visia, vaan elävät niissä mukana: laula-

vat ja tekevät aaltoja. On myös aktiivis-

ta perustaa yhdistys ja järjestää fanimat-

koja”, Heinonen listaa.

Fanien aktiivisuus tulee esiin vii-

meistään siinä vaiheessa, kun he alka-

vat käsitellä kokemaansa tapahtumaa.

”Fanit tulkitsevat ja työstävät kult-

tuurinsa tarjoamaa materiaalia. Merki-

tykset syntyvät vasta vastaanotettaessa,

joten vastaanoton täytyy olla aktiivista

toimintaa”, Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa jalkapallofaniudel-

la onkin iän myötä tapana muuttua elä-

mysten hakemisesta juuri analysoinnin

suuntaan.

”20–30-vuotiaat fanit voivat olla hy-

vin kiihkeitä, mutta iän mukana ihmi-

set seestyvät, ja heistä tulee enemmän

analyytikkoja, jotka elävät peleissä eri

tavalla mukana kuin päätykatsomossa

laulavat nuoret.”

Suomalaisten seurojen kannattaja-

joukot ovat vielä kasvuvaiheessa, mutta

ne ovat tuoneet mukavasti väriä ja ään-

tä otteluihin.

”Ja juuri sitähän me olemme ulko-

mailta kaivanneet. Mestareiden liigan

selostuksissakin muistetaan aina ker-

toa, miten hyvä tunnelma täällä paikan

päällä on”, urheilusosiologi huomaut-

taa.

Lari Vesander
jylkkari@jyy.fi

Harri Heinosen väitöskirja ”Jalkapallon lumo.
Tutkimus suomalaisesta Everton-faniudesta”
on julkaistu myös 320-sivuisena kirjana
Atenan kustantamana.

”Eihän lehdessä koskaan
kirjoiteta, että ooppera-
yleisö on perin passiivista,
koska he eivät itse 
harrasta laulamista.”

Harri Heinonen 
liikuntasosiologi

Haurun liikkuva linna.
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Tiistaina 18.10. kello 19
Asia Argento: Petollinen on ihmissydän
(USA/Iso-Britannia/Ranska/Japani
2004) K-15

Yhdysvaltalaistuneen italialaisnäytte-

lijän ja ohjaajan Asia Argenton eloku-

va perustuu JT LeRoyn omaelämä-

kerralliseen kirjaan. Päähenkilö on Je-

remiah-poika, jonka hänen biologinen

äitinsä haluaa ja saa tykönsä, huume-

ja muista ongelmistaan huolimatta.

Teiniäidin kanssa poika elää ran-

kinta tie-elämää, mitä kuvitella saat-

taa ja oppii tavoille, eli käyttämään

huumeita ja myymään itseään.

Argento on ottanut itselleen hive-

nen liian suuren haasteen – nuoruut-

taanko? Hän alleviivaa rankkuutta sii-

nä määrin, että siitä tulee itsessään

elokuvan tarkoitus. Toisaalta, vieraan-

nuttaminen voi olla hyväkin asia, sillä

kaltaiselleni empaattiselle ja tarinan

mukaan lähtevälle katsojalle vähem-

män osoitteleva tapa voisi olla liikaa.

Tiistaina 25.10. kello 19
John Webster: Sen edestään löytää
(Suomi 2004) K15

Poliisin peruskoulutus antaa vain aa-

vistuksen siitä, mitä varsinainen työ

on. Siihen opitaan tekemällä ja seu-

raamalla kollegojen toimintaa, kuun-

telemalla ja katselemalla. Tämän tie-

tää myös John Websterin dokumen-

tin päähenkilö, vasta poliisiksi valmis-

tunut Riikka Lankinen. Hänen en-

simmäinen pestinsä on Salossa.

Webster ei mässäile poliisin työn

ankeudella, mutta ei sitä peitäkään.

Dokumentti alkaa kertomuksella yh-

destä lastensuojelutapauksesta, jonka

tunnelma sävyttää koko elokuvaa ja

jonka varmasti muistaa. Ohjaajan

viesti tuntuu olevan, että poliisi on

suomalaisessa yhteiskunnassa se taho,

joka viimeisenä huolehtii kanssaihmi-

sistä. Jos jaksaa, jos kykenee.

Riitta Koikkalainen

Loppuvuodesta 2002 käynnistyneet ja

jo perinteeksi muodostuneet Cuenta

Cuentos -illat jatkuvat baari Vakiopai-

neessa. Kerran kuukaudessa ravinto-

laan kerääntyvät ihmiset, jotka haluavat

kuulla lavalta jotain muuta.

Aiheet ja tyylit vaihtelevat esiintyjäs-

tä toiseen. Osa selittää vakavasti, hiljen-

täen kosketuksellaan yleisönsä. Jotkut

uskovat hymähtelyn ja naurun voimaan

jutellessaan hauskoja anekdootteja tai

merkintöjä nuoruuden päiväkirjois-

taan. Novelleja, sanomalehden merkin-

töjä. Kaikki käy. 

Illan aikana kuullaan yleensä puolen-

tusinaa tarinoijaa. 

Syksyn Cuenta Cuentos -illat maanantaisin
17. 10., 14. 11. ja 12. 12. klo 20 alkaen baari
Vakiopaineessa (Kauppakatu 6). Vapaa pääsy.

Cuenta Cuentos,
tarinoita kuunteleville

Lokakuun ajan Ilokiven ruokalan sei-

nillä voi nähdä valokuvia. Kuvaaja on

toista vuotta Jyväskylän yliopistossa

kirjallisuutta ja taidekasvatusta opiske-

leva Salla Keskinen.

"Valokuvatessani minua kiehtoo

oman elämäni tarkka ja rehellinen ku-

vaaminen, jopa intiimien, yksityisten

hetkien", Keskinen kertoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa seinille

lämpimiä ja tunnelmallisia kuvapintoja,

joissa uskotaan epätarkkuuden kauneu-

teen. Matkoilta ja kotoa.

Valokuvanäyttely Ilokivessä 1. marraskuuta
asti. Vapaa pääsy. Ruokailumahdollisuus.

Valokuvanäyttely yrittää
tulla lähelle

Sähköistä ylituotantoa vastaan taistel-

laan akustisten soitinten Akufest-festi-

vaalissa, joka järjestetään kahdeksannen

kerran yläkaupungin ravintoloissa.

Perjantaina lavalle astuvat ainakin

melodinen popakti K. Hyrrä ja Kohta-

lon tähti, Rogue Angel ja bluestruba-

duuri Rayman Dale. 1970-lukuun

syöksyy Jalo Walamies ja stemmalau-

luun Järvisen Lentokone. Lauantaina

kuullaan monien muiden aktien lisäksi

PTKY Domraa, joka esittää venäläisiä

kansansäveliä. 

Akufest Sohwissa ja Ylä-Ruthissa pe– la 
14.–15.10. klo 20.30 alkaen. Vapaa pääsy.

Yläkaupungissa keskitytään
akustiseen soitantaan

tekemistä

Pop/Rock/Jazz/Klubit

Lutakko: Ke 12.10. Kauko Röyhkä + Ol-
ga, Pe 14.10. Peer Günt, La 15. 10. Ville

Leinonen & Valumo + Oriental Jam, Ke

19. 10. Hanoi Rocks, To 20. 10. Kotiteolli-

suus, Pe 21. 10. Sotajumala + Scent of

Flesh, La 22. 10. Puppa J & Tasottavat.

Bar 68: Pe 14. 10. Brüssel Kaupallinen, La

15. 10. Lullacry, Pe 21. 10. Wigwam, La

22.10. Callisto.

Blaze: To 13. 10. Club Sievä (elektro &

breaks & disko), DJ:t Naks & Wille R.

Ilokivi: Ke 12. 10. Live Music with Maj

Jam, Pe 14. 10. Puuhkarock: Hail Chant

+ CDI + Red Number Two, La 15. 10.

JKL Hardcore Punkrock Sessions: Mani-

festo Jukebox + Abduktio + Confusa, Su

16.10. Levymessut (11–16 Yläkerta), To

20.10. SOLIDAARISUUTTA! Viihdy-

kettä ja puintia, Pe 21.10. Club Kaappi:

”Normibileet”.

Jazz Bar: Ke 12.10. Kannaste-Ojajärvi-

Viivikainen Jazzliitto, To 13.10. Olavi

Trio: Teppo Hautaho (b), Jari Olavi Hon-

gisto (tpt), Olavi Louhivuori (dr) & Kalle

Kalima (qtr), Ke 19.10. Ilkka Rantamäki

Blues Band, To 20.10. Olmarin Unioni

”Jazz-tervehdys Tampereen suunnalta”

1950–60-luvun jazzia, Pe 21.10. Groovy

Eyes, La 22.10. Good Morning ”popahta-

vaa jazzia” Saila Kuitunen (voc), Jori

Huhtala (b), Jaakko Tabell (dr), Anni Ki-

viniemi (key), Pekka Seppänen (sax).

Redneck: To 13. 10. Farmiklubilla: Caitli-

ne, Pe 14. 10. Nine Lives, Ke 19. 10. Eero

Raittinen Combo, To 20.10. Kamara, Pe

21. 10. Francine.

Vakiopaine: Pe 14. 10. Sammakon syys-

kiertue: Turun romantiikka & Tumppi

Varonen + muuta ohjelmaa, Ma 17. 10.

Cuenta Cuentos: tarinankerrontaa alk.

Klo 20, Pe 21. 10. Samae Koskinen & Jan-

ne Laurila, La 22. 10. Georg Kalliola Trio.

Klassinen

Jyväskylän Sinfonia: Ke 12. 10. Kohtaa-
misia klo 19 Jyväskylän teatteritalo, Eva

Ollikainen kapellimestari & Mirijam

Contzen viulu, Ke 19. 10. 40-vuotisjuhla-

konsertti klo 19 Jyväskylän teatteritalo,

Patrick Gallois kapellimestari ja huilu,

Virpi Pahkinen tanssi, Cecilia Löfstrand

piano.

Näyttelyt

Keski-Suomen museo: Maalarin maisema
– Keskisuomalaista kuvataidetta, taidehal-

li. Tutkielmia ja luonnehdintoja – Matti

Klingen maalauksia alahallissa.

Alvar Aalto -museo: Perusnäyttely Alvar
Aalto – arkkitehti. Studio-näyttely: Taidok-
kaasti Taidosta. Paavo Tynellin valaisin-

muotoilua.

Keski-Suomen luontomuseo: Perusnäyt-

tely Perintönä ympäristö.
Suomen käsityön museo: Perusnäyttelyt

Käsityössä elämän tuntu, Aikamatka ja Ko-
measti juhlaan. Minun Indonesiani – näytte-

ly Indonesian kulttuurista pukeutumisen,

nukketeatterin ja tekstiiliperinteen väli-

tyksellä. Galleriassa Ihanat matot rannalla -
muistoja kesästä 16. 10. asti.

Jyväskylän taidemuseo: Holvissa Jyväs-

kylän Saskiat ry:n kutsunäyttely – Mikko

Ijäs, Kaarina Katainen ja Raimo J. Paavo-

la. Holvin alagalleriassa Mirja Erlingin

muistonäyttely.

Galleria Becker: Anna Alapuro.

Galleria Harmonia: Jyrki Markkanen:

Kansalainen Kupla – Citizen Beetle.
Galleria Mystic: Merja Malkki: Yhteisö-
taidetta.
Ilokivi: Salla Keskisen valokuvia.

Vakiopaine: Will Lahti – Maalauksia.

Teatterit

Jyväskylän kaupunginteatteri: Juoruja Pe

14.10. klo 19 (hajusteeton esitys), La 15.

10. klo 13 ja klo 19. Luolamies To 20.10.

klo 19, Pe 21.10. klo 19. Juurakon Hulda
La 22.10. klo 19. Arkkienkeli Oulussa La

22.10, klo 13. Pikkusinisiipi To 13.10. klo

18, La 15.10. klo 14 ja Pe 21.10. klo 12.

Heikko esitys Pe 14.10. klo 19 ja La 15.10.

klo 19. Vauvateatteri Sydämen käärin silk-
kilinjaan Ti 18.10. klo 10.30, Ke 19.10. klo

10.30 ja To 20.10. klo 10.30. Eurobaari Ti

18.10. klo 19, Ke 19.10. klo 19, To 20.10.

klo 19 ja Pe 21.10. klo 19. Mobile Horror
La 22.10. klo 19. Napakymppimatka La 22.

10. klo 14.

Huoneteatteri: Vanja-eno Pe 14.10. klo

19, La 15.10. klo 19, Su 16.10. klo 15, Pe

21.10. klo 19, Su 23.10. klo 15.

Muut

Ke 12.10. Kaikille avoin Tuoli-työpaja Al-

var Aalto -museossa klo 9–14. Alvar Aalto

-museon intendentti Kaarina Mikonranta

kertoo aallon valaisinmuotoilusta klo 18

Alvar Aalto -museon Bio Alppi.

To 17.10. klo 14.30–15.30 MEP Anneli

Jäätteenmäki vierailee Agoran 1-salissa.

Mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Menovinkit sähköpostitse osoitteella
jylkkari-menot@jyy.fi

Sauvanuket ilveilevät
Indonesian tekstiileille
VAIKKA SUOMEN LUONTO on nyt vä-

rikkäimmillään, se ei vedä vertoja

upeille indonesialaisille kankaille, joita

on esillä Suomen käsityön museolla.

Katosta roikkuu kymmeniä estovärjät-

tyjä ja kudottuja vaatteita.

”Länsimaalainen laittaisi nämä sei-

nälleen, mutta Indonesiassa kankaat ve-

detään ylle”, näyttelyn kokoaja, antro-

pologi Irmeli Suviola kertoo.

Mausteisin värein koristellut tekstii-

lit ovat yhä paikallisten käytössä häissä

ja hautajaisissa. Arkikäyttöön valitaan

yksinkertaisemmat värit.

Tekstiilien kuviot henkivät moni-

kulttuurisen saarivaltion uskomuksia.

Pääkallokuviot viittaavat kuolemaan ja

puut osoittavat esi-isien kunnioitusta.

Löytyypä näyttelystä hurja, balilainen

Rangda-noitakin, joka saa hindujen

mukaan valkealla liinallaan aikaan pa-

hoja asioita.

Näyttely perehdyttää kävijänsä myös

erilaisiin värjäysmenetelmiin. Yleisesti

käytetty vahabatiikki on lähtöisin Ja-

van saarelta. Yksi kangas voidaan värjä-

tä kuusikin kertaa, yleisimpinä värei-

nään punainen ja indigonsininen.

”Mitä parempi batiikki, sen vai-

keampi on erottaa, kumpi puoli tulee

päälle”, Suviola havainnollistaa laaduk-

kaan batiikin ja kopion eroa.

Indonesialaiset kutovat kankaisiinsa

aitoja simpukoita, helmiä ja etanan-

kuoria. Hallitsijan hautakaapua voi-

daan valmistaa vuosikaupalla. Kokoel-

maltaan harvinaisen rehevään näytte-

lyyn on tuotu myös sauvanukkeja, kera-

miikkaa ja koritöitä. 

Paikalliset äänet saavat esineet herää-

mään eloon.

Tytti Pääkkönen
jylkkari@jyy.fi

Minun Indonesiani. Bali, Jaava, Sumatra ja
Sumba reppumatkaajan silmin. Näyttely Suo-
men käsityön museossa 4. joulukuuta asti.

JANIC LEINO

Sen edestään löytää kertoo Riikka Lankisen ensiaskeleista poliisina.
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15/2005 – 23. marraskuuta

16/2005 – 7. joulukuuta

Malta odottaa.

Luet nyt 
Jylkkäriä. 

Se on lehti.
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riippumatta - joustavasti ja monimuotoisesti 

Ai
ku

is
ko

ul
ut

uk
se

n 
la

at
uy

lio
pi

st
o 

20
04

 - 
20

06

Avoin yliopisto 

www.avoin.jyu.fi 
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

puh. (014) 260 3697, avoneuvo@avoin.jyu.fi 

Etsitkö uusia näkökulmia luovaan kirjoittamiseen? 
Kaipaatko palautetta omiin teksteihisi? 
Tarvitsetko lisäpätevyyttä kirjoittamisen ohjaamiseen?

Haku tammikuussa 2006 alkaviin kirjoittamisen opintoihin 
17.11.2005 mennessä. Lisätietoa opinnoista ja hakuohjeet löydät 
osoitteesta www.avoin.jyu.fi /kirjoittaminen

Humanistisessa tarjonnassamme myös

Kirjallisuuden perus- ja aineopinnot
Kirjoittamisen aineopinnot
Taidehistorian perusopinnot
Historian perusopinnot
Kulttuurin avaimet -perusopinnot
Museologian perusopinnot
Klassikot ja mestarit -opintojakso 
Euroopan integraation perusopinnot

Kiinnostaako draamalliset ja toiminnalliset menetelmät? 
Tarvitsetko lisävalmiuksia draamaryhmien ohjaamiseen? 

Haku Jyväskylässä helmikuussa 2006 alkaviin draamakasvatuksen 
perusopintoihin päättyy 20.1.2006. Hakuohjeet ja lisätietoja opin-
noista  osoitteessa www.avoin.jyu.fi /oppiaineet/draamakasvatus 

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tutustu opintotarjontaamme 
verkkosivuillamme tai ota yhteyttä!



kokoomus/tuhatkunta
2x120
pirunnyrkki
suoraan painoon

tv-maksu
5x95
pirunnyrkki
suoraan painoon

pohjola-norden
2x120
pirunnyrkki
suoraan painoon

tiamar/representative
2x100
pirunnyrkki
suoraan painoon

academy access
2x100
pirunnyrkki
suoraan painoon

kampaamokauppa stop
2X45
SUORAAN PAINOON

punanis-
ka
1x70
SUO-
RAAN
PAI-
NOON

Kun kasvan isoksi,
minusta tulee juttu.

Kapakassa avaamisaikaan kannattaa ensimmäinen tuopillinen juoda puoliväliin
ja ihmetellä sitten baarimikolle, onko hana pesty huonosti, kun oluessa tuntuu
olevan makuvirhe. Yleensä saat tilalle täyden tuopin ilmaiseksi. Yst. Patse

Patsen pummivinkki 7

Kun yksi ei maksa, muut maksavat enemmän.
Ei-patsemainen vaihtoehto: tee tv-ilmoitus p. (09) 613 161 tai www.tv-maksu.fi

Tehotarkastukset nyt käynnissä.

Hakuohjeet osoitteessa: www.academyaccess.com 

Lähde suosittuun MIBP vaihtoon! Academy Accessin kautta 
pääset varmasti vaihtoon. Kurssit ovat korkeatasoisia eng-
lanninkielisiä kauppatieteen kursseja. Esimerkiksi Kuala 
Lumpurin lukuisiin etuihin kuuluvat mm hyvä sää, ystävälli-
set ihmiset, erinomainen ruoka sekä jättiläismäiset ja erittäin 
edulliset ostoskeskukset. Voit myös osallistua yhdessä poi-
ka– tai tyttöystävän kanssa tai kaveriporukalla.  
Jo yli 500 suomalaista yli 20 korkeakoulusta on valinnut 
vaihtokohteekseen MIBP:in. 

Nyt uusi kohde myös USAn Dallasissa! 

Vaihtoon Malesiaan tai USA:an 

Avoin kaikille korkeakoulu- ja amkk- opiskelijoille 
sekä jo valmistuneille!  
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LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11–16
Myös vegaanivaihtoehto joka päivä.

Opiskelijahinta 2,35 e sisältää leivän, levitteen ja juoman.

Jatko-opiskelijat 4,05 e – muut 4,80 e

10 kappaleen ruokaliput: 
opiskelijoille 22,50 e, jatko-opiskelijoille 40,50 e, muille 48,00 e.

PORNO ON MIELENKIINTOISTA. Kun siitä käy-
tävää keskustelua seuraa, tuntuu kuin ai-
heena olisi jokin sairaus tai vaarallista
ideologiaa levittävä terroristi. Ruotsissakin
porno poltti joiltakuilta päreet niin pa-
hoin, että toukokuussa 24 järjestäytynyttä
ihmishydrauliikan vastustajaa hyökkäsi
tukholmalaisen erotiikkaklubin asiakkai-
den ja henkilökunnan kimppuun.

Värikkäät reaktiot pornon suhteen ker-
tovat, että seksuaalisuus on liberaaleim-
massakin maassa tabujen ympäröimä il-
miö. Kun ihmiset opetetaan lapsesta asti
peittämään tietyt ruumiinosat, annetaan
samalla ymmärtää, että ne ovat erityisen
merkityksellisiä. Ihmistä kiinnostavat aina
kielletyt ja vahvasti symboloidut asiat.
Stringit ja 80-luvun laulavan tissin, Sabri-
nan, ”vahingossa” tapahtuneet vilautuk-
set eivät toimisi ilman niille otollista kult-
tuuriympäristöä, jossa paljas pinta on
huutomerkattu.

ABORIGINAALIT EIVÄT KOKENEET alastomuu-
dessa mitään eroottista tai seksuaalista.
Viktoriaanisilla briteillä menikin tee vää-
rään kurkkuun, kun he näkivät kokonaisia
perheitä ilkosillaan syömässä ja nukku-
massa. Koska kristillisessä perinteessä ih-
misruumis on jatkuvassa tarkkailussa, ja
alastomuus jotain hyvin erityistä, ei mois-
ta ruokottomuutta voitu hyväksyä. Abori-
ginaalilapsia riistettiin perheistään vielä
1970-luvun alussa siveysperustein.

Aboriginaalit toimivat oman perinteen-
sä mukaisesti. Samalla he rikkoivat viktori-
aanisia normeja enemmän kuin Sex Pistols
olisi voinut koskaan kuvitellakaan.

”Sopivaa” ja ”oikeanlaista” seksuaali-
suutta etsitään innokkaasti myös omana
aikanamme. Pornon suhteen ollaan erityi-
sen huolissaan siitä, kuinka päätyessään
vääriin käsiin se kierouttaa ihmisen sek-
suaalisen kehityksen ja antaa ”virheellisen
kuvan” seksistä. Epäselväksi jää, mitä on
oikeaoppinen seksi. Tiedostavat ihmiset
ovat lisäksi huolissaan siitä, kuinka porno
uusintaa mies- ja heterokeskeistä normis-
toa. Joskus tuntuu unohtuvan, että kyse
on yhden ruumiillisuuden alueen viihtees-
tä eikä opetusmateriaalista.

ON VARMASTI TOTTA, että viihde vaikuttaa
usein enemmän ihmisten asenteisiin kuin
virallinen valistus. Vaikutuksen tapa on
kuitenkin ennakoimaton. Paljas tissi saa
toiset masturboimaan, toiset raivon par-
taalle. Nähtyä tulkitaan aina tiettyä arvo-
ja tottumustaustaa vasten. Se, millaiseksi
tämä tausta muodostuu, ei riipu yksin-
omaan siitä, mitä ihminen mediassa nä-
kee.

Pornoa on helppo vastustaa. Tällöin sii-
tä kuitenkin tulee helposti huumeiden
kaltainen hyvä vihollinen, jota voidaan
käyttää savuverhona ei-niin-viattomien
päämäärien ajamiseen. Ihmisen häveliäi-
syys teki pyllystä poliittisen.

Pelottava porno

jälkikirjoitus

Heikki Kerkkänen

TI 11.10.

Sienirisotto

Värikäs uunikala

Jauhelihapihvi, 

chili-tomaattikastike

KE 12.10.

Kasvispihvit, tomaatti-timjamikastike

Kinkkukiusaus

Possustroganoff

TO 13.10.

Kasvissosekeitto

Gratinoidut tonnikalatortillat

Broilerpyörykät

PE 14.10.

Kasvisjuustokastike, spaghetti

Jauhelihakastike, spaghetti

Paistettu kalaleike, sitruunakastike

MA 17.10.

Kasvispata

Currykala

Riistapihvit

TI 18.10.

Kasvispyttipannu

Lohipyörykät

Chili con carne

KE 19.10.

Kasvisjuustokeitto

Juustoinen kirjolohikastike

Porsaanleike, sinappikastike

TO 20.10.

Kesäkurpitsaherkku

Jauhelihakääryle, juustotäyte

Porsaanleike, sinappikastike

PE 21.10.

Punajuuri-aurajuustokiusaus

Tonnikalakastike, spaghetti

Pyttipannu

MA 24.10.

Porkkanasosekeitto

Sitruunainen turskaleike, 

ruohosipulikastike

Jauhelihapata

Amnesty International
Amnesty-JKL kokoustaa aina parillisten viik-
kojen keskiviikkoisin klo 18.00 järjestökella-
rilla osoitteessa voionmaankatu 34 (Koti-
pizzan taakse, portaat alas). Seuraava ko-
kous pidetään 19.10. Kaikki ovat lämpimästi
tervetulleita! Jokaisessa kokouksessa pide-
tään yksi ihmisoikeusaiheinen esitelmä sekä
suunnitellaan tulevaa toimintaa. Ryhmän
kotisivut ovat osoitteessa:  www.cc.jyu.fi/-
yhd/amnesty/. Lisätietoja ryhmäsihteeri
Heikki Kerkkänen, hemakerk@cc.jyu.fi tai
050-5743127.

Evankeliset opiskelijat
Opiskelujen lomassa on hyvä ladata akkuja.
Tule siksi lauantai-illoin Lutherin kirkolle
(Kansakoulunkatu 5) seitsemän jälkeen kuu-
lemaan sanoja Isän sydämeltä ja jakamaan
ilon ja murheen muruja kanssamme! Tulos-
sa: 15.10. Saunailta Kortepohjan kirkolla –
HUOM! Aloitamme klo 18.00!, 22.10. Päih-
teet puntarissa – Pasi Palmu, 29.10. Kunin-
gaskuluttaja? – Paula Pernu, 5.11. Kristuk-
sen käsinä ja jalkoina – Pasi Lampinen. Sun-
nuntaisin messu klo 12 Lutherin kirkolla, sin-
ne myös olet tervetullut. EXTRA: Jyväskylä
Roadshow 2005, kysy lisää! Raamattupiireis-
tä ja muusta toiminnasta tietoa Päiviltä,
email-osoite paivi.luukkainen@cc.jyu.fi tai
osoitteesta http://www.sley.fi/eo/jkl/.

Jyväskylän ev.lut. Opiskelijalähetys
Olet tervetullut Jyväskylän ev.lut. Opiskelija-
ja Koululaislähetyksen toimintaan. Iltamme
ovat torstaisin klo 18.30 Keljon kirkolla (Kel-

jonkatu 28). Lisätietoja: www.opko.fi/jyvas-
kyla. Raamattupiireistä ym. tietoa illoissa.
13.10. Markus Pöyry: Pater noster – Isä mei-
dän-rukous; 20.10. Sami Liukkonen: Hiuksis-
sa sen salaisuus; 27.10. Heikki Lehtimäki: Ve-
den varassa – kaste; 3. 11. Jukka Suhonen:
Luotiinko sinut kylkiluusta vai putositko
puusta? Älä kanna taakkojasi yksin. Opiske-
lijapastori Heikki Lehtimäki, yhteystiedot:
050 -571 4564, heikki.lehtimaki@opko.fi.
Lehtimäki päivystää keskustelua ja rippiä
varten ke klo 15–17 OPKOn toimistolla Va-
paudenkatu 24B, 1. krs., käynti Cygnaeuk-
senkadun puolelta.

Zen ry.
Jyväskylä Zen ry. järjestää opastuksen zen-
meditaatioon yliopiston Paja-rakennuksessa
(Vanha kappeli) sunnuntaina, 6.11.2005 klo
12.00–15.00. Opastusmaksu 10 euroa. Har-
joittamisesta kiinnostuneiden on mahdollis-
ta jatkaa zen-meditaatiota opastuskurssin
jälkeen Jyväskylä Zen ry:n ryhmässä vuoden
loppuun saakka maksutta. Huom! Osallistu-
jamäärä on rajoitettu. Ilmoittautumiset pe
4.11. mennessä vovainik@cc.jyu.fi. Lisätieto-
ja: www.zazen.fi/jkl.

Kulttuu-
ri
Kulttuurivaliokunnan kirpputori järjestetään
Ilokivessä lauantaina 5.11. klo 11–15. Tarjol-
la kohtuuhintaista kirppistavaraa opiskelija-
myyjiltä! Tulevista kokouksista ilmoitetaan
kulttuurivaliokunnan sähköpostilistalla kult-

Järjestöilmoitukset osoitteella jylkkari-jarjestot@cc.jyu.fi Vain tapahtumat, menot ja ilmoitusasiat. 
Toimitus varaa oikeuden lyhentää ilmoituksia tarvittaessa. Palsta ilmestyy joka toisessa lehdessä.

järjestöt

Ruokalistat netistä: www.jyy.fi/ruokalista.php

valiokunnat
Viihdykettä ja puintia
- Järjestäjinä Keski-Suomen Vasemmistonuoret ja MÄÄ

To 20.10. SOLIDAARISUUTTA / 21-03 / 2€  

Indie rock meets thrash metal
Red Number Two + Soul Sound Day + Lucy Was Driving

Ke 26.10. The Club Right Away / 21-03 / 3€

Su 16.10. Levymessut / 11-16 (YLÄKERTA) / 2,5€

Pe 14.10. Puuhkarock / 21-03 / 2€  
Hail Chant + TDI + Red Number Two -järjestäjinä Opus & Sane

To 27.10. Ässiä hatusta -improklubi / 19.00 4€
-Improvisaatioteatteria by JYT:n Ässiä hatusta -improjengi

 Pe 28.10. Seisomapaikkaklubi / 21.00 / 6€  
- Ismo Leikolan soolo
- Lisätietoja ja lipunvaraukset www.seisomapaikka.com

Ke 12.10. Live Music with Maj Jam / 21-03 / 4-5€

Manifesto Jukebox + Abduktio + Confusa 
La 15.10. JKL Hardcore Punkrock Sessions / 21-03 / 4€

On Stage -ohjelmat alkavat aina kello 21.00 ja päättyvät 03.00, jollei toisin mainita

    Maj Jam - solistit: Lucie N. + Saila K. + Tuuli L.

 La 29.10. Seisomapaikkaklubi / 18.00 & 21.30 / 6€  
Niko Kivelä, Teemu Vesterinen, Teemu Kontoniemi, Antti-Jussi
Alarmo, Pirjo Heikkilä + openmic
- Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.seisomapaikkaklubi.com

A



vasemmistoliitto
2x100
SUORAAN
PAINOON

MUSIIKKIÄÄNITTEIDENMUSIIKKIÄÄNITTEIDEN
ERIKOISLIIKEERIKOISLIIKE

Kaupungin keskustassaKaupungin keskustassa

KauppakeskusKauppakeskus

FORUMFORUM
AIRON MUSIIKKI

MYYMÄLÄ AVOINNA:MYYMÄLÄ AVOINNA:
ma-pe 10-19ma-pe 10-19
la 10-16la 10-16

AIRON MUSIIKKI OyAIRON MUSIIKKI Oy
Forum / Asemakatu 7Forum / Asemakatu 7
puh. 014-44 99 340puh. 014-44 99 340
fax 014-44 99 341fax 014-44 99 341

shop@aironmusiikki.fishop@aironmusiikki.fi WWW.AIRONMUSIIKKI.FIWWW.AIRONMUSIIKKI.FI

KAUPPAKATU (kävelykatu)
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TäyspottiTäyspotti

Red NeckRed Neck



FORUM

Jylkkäri koko vuodeksi kotiin. 25 euroa. jylkkari@jyy.fi
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