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PÄÄKIRJOITUS

Aino Sallinen

rehtori

Kansainvälistymistä  
aimo harppauksin  
Kansainvälistyminen on suomalaisen yhteiskunnan tär-
keimpiä kehittämistarpeita. Olemme edelleen kulttuuri-
sesti ja geneettisesti Euroopan homogeenisin kansakun-
ta, joka kohtaa globalisaation vieläkin vyöryvämmin 
kuin monet monikulttuurisemmat maat.

Kevään tulosneuvotteluissa opetusministeriö antoi 
vahvan tukensa Jyväskylän yliopiston strategioille. Pa-
lautteen mukaan yliopiston hyvä kehitys taataan par-
haiten keskittymällä huippututkimuksen, tohtorikoulu-
tuksen ja kansainvälistymisen tehostamiseen. 

Yliopisto sai kiitosta hyvin edenneestä kansainvä-
listymisestään. Erityisen ansiokkaana pidettiin sitä, et-
tä olemme siirtyneet ensimmäisenä yliopistona julis-
tamaan professuurit pääsääntöisesti myös kansainväli-
seen hakuun. Mielestäni menettely on mitä luonnollisin 
keino lisätä kansainvälisyyttä ja ainoa mahdollinen toi-
mintatapa merkittävälle tiedeyliopistolle.

Tiede- ja korkeakoulupolitiikassa vallitsevat uudet tuu-
let ovat hyvä koetinkivi myös kansainvälistymiselle. Hou-
kutteleeko kampus ulkomaisia huippuosaajia? Löytyykö 
ulkomailta kumppaneita upouusiin strategisen huippu-
osaamisen keskittymiin? Mistä englanninkielisistä maiste-
riohjelmista kehittyy yliopistoa profiloivia lippulaivoja?

Suomalaisten kyky verkottua on osoittautunut kan-
sainvälisissä vertailuissa huteraksi. EU:n tutkimuk-
sen puiteohjelmissa suomalaiset tutkijat näyttävät jää-
vän hopeasijoille kilpailtaessa koordinaattorien paikois-
ta. Pääsyy on vankan verkoston puuttuminen. Kontaktit 

rakentuvat lähinnä sattumanvaraisesti solmittuihin tut-
tavuuksiin, jotka toimivat samalla osaamisalueella tuo-
matta kaivattua lisäarvoa. Kuitenkin yhä tärkeämmiksi 
tiedonsiirtokeinoiksi ovat nousemassa ihmisten liikku-
vuus ja kansainvälisten tietovarantojen hyödyntäminen.

Jyväskylän yliopisto rakentaa järjestelmällisesti kan-
sainvälisesti vetovoimaisia innovaatioympäristöjä, jois-
ta parhaita esimerkkejä ovat kiihdytinlaboratorio, Na-
nokeskus ja Agora Center. Lisäksi luomme kiinteitä yh-
teyksiä erityisesti Aasian ja Yhdysvaltojen parhaim-
piin yliopistoihin. Opiskelijavaihdon ohella kasvatam-
me tutkimusyhteistyötä. Opetusministeriön vuosiksi 
2008–2009 myöntämällä hankerahoituksella vahvistam-
me Aasia-osaamista. 

Kansainvälisen toiminnan pitäisi painaa nykyistä 
enemmän henkilökunnan rekrytoinnissa. Ulkomaiset 
opiskelu- ja työjaksot ovat arvokasta pääomaa, ja  
nykyprofessorilta edellytetään näyttöjä myös kansainvä-
lisistä tutkimushankkeista.

Ulkomaiset opiskelujaksot kuuluivat olennaises-
ti pohjoismaisten opiskelijoiden ja yliopistonopettajien 
koulutukseen ja toimintaan 1300-luvulta 1800-luvul-
le saakka. Ulkomainen kokemus oli usein rekrytoinnin 
ehto pohjoismaisiin yliopistoihin vielä 1600- ja 1700-
luvuilla. Uno Cygnaeus edellytti Jyväskylän seminaarin 
perustamisen aikoihin, että jokainen lehtori viettää vä-
hintään yhden vuoden ulkomailla saamassa oman alan-
sa oppia. Meillä on esikuvia!
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LYHYET

Jyväskylän kaupungin maahan-
muuttajapalveluiden Helmi-hanke 
palkittiin maaliskuussa Lupaava hy-
vä käytäntö 2007 -palkinnolla Sosi-
aalialan asiantuntijapäivillä. Hank-
keessa tuetaan maahanmuuttajalas-
ten ja -nuorten koulumenestystä 
ryhmätoiminnalla, jonka muotoja 
ovat läksykerhot, nivelryhmät ja 
vanhempainryhmät. Läksykerhoissa 
suomalaiset eri alojen opiskelijat an-
tavat vapaaehtoistyönä maahan-
muuttajanuorille lisäopetusta ja tu-
kevat läksyjen lukemisessa.

Läksykerhot toteutetaan yhdes-
sä Jyväskylän yliopiston opettajan-
koulutuslaitoksen luokanopettaja- 
ja aineenopettajaopiskelijoiden, Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun so-
sionomiopiskelijoiden ja Jyväsky-
län ammattiopiston lähihoitaja-

opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat 
toimivat kerhojen ohjaajina osana 
opintojaan ja niihin liittyvää har-
joittelua.

Tiedonjyvä-lehti kertoi Helmi-pro-
jektista viime vuoden viimeisessä 
numerossa.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia julisti vuo-
sittain pidettävien Sosiaalialan 
asiantuntijapäivien yhteyteen Hyvä 
käytäntö -kilpailun, jotta alan luo-
vuus ja kekseliäisyys tulisi esiin ja 
toimivia työkäytäntöjä saataisiin 
valtakunnallisesti levitettyä. 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-
Suomen piiri palkitsi niin ikään OKL:n 
monikulttuurisuuden edistäjänä. 
SPR myönsi diplomin maahanmuut-
tajamyönteisestä teosta ensimmäis-
tä kertaa.

OKL palkittiin monikulttuurisuudesta

Lachen Abahassine vetää Jyväskylän kaupungn Helmi-projektia, jossa OKL on 
mukana yhteistyökumppanina.

PETTERI KIVIMÄKI

Tiedeakatemian 
väitöspalkinto 
Jami Kinnuselle
Suomalaisen Tiedeakatemian 
vuosikokouksessa myönnettiin 
5 000 euron väitöskirjapalkinnot 
viidelle vuonna 2006 väitelleelle 
etevälle tutkijalle. Fysiikan alalta 
väitellyt filosofian tohtori Jami 
Kinnunen Jyväskylän yliopistos-
ta on yksi palkituista.

Tiedeakatemian hallitukseen 
valittiin Jyväskylän yliopistosta 
professorit Lea Pulkkinen ja 
Tuija Pulkkinen.

Vuosikokouksessa valittiin 24 
uutta kotimaista jäsentä, joista 10 
on Helsingin ulkopuolelta. Ulko-
maisia jäseniä valittiin 5. Jyväsky-
län yliopistosta matemaattis-luon-
nontieteelliseen osastoon uusiksi 
jäseniksi valittiin professorit Eero 
Saksman ja Jussi Timonen.

Lindroos 
Valtiotieteellisen 
yhdistyksen 
ruoriin
Kia Lindroos on Valtiotieteelli-
sen yhdistyksen vuosikokouk-
sessa valittu yhdistyksen uudek-
si puheenjohtajaksi. Yhdistyk-
sen 72-vuotisessa historiassa 
hän on ensimmäinen jyväskylä-
läinen puheenjohtaja. Yhdistyk-
sen entinen puheenjohtaja Mai-
ja Setälä sirtyy tekemään tutki-
musta ulkomaille.
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LYHYET

Professori Jukka 
Maalammelle 
tiedon-
julkistamisen 
valtionpalkinto
Opetusministeriö myönsi pal-
kinnon professori Jukka Maalam-
melle tämän Albert Einsteinista ja 
modernin fysiikan historiasta kerto-
vasta teoksesta Maailmanviiva. 
Maalampi on opetusministeriön mu-
kaan onnistunut löytämään uuden 
ja raikkaan tavan käsitellä yhtä ai-
kamme tiedeikonia. Maailmanviiva 
on elävästi kirjoitettu, tiivis esitys 
modernin fysiikan synnystä.

Professori Jukka Maalammen 
teoksesta kerrottiin enemmän Tie-
donjyvän edellisessä numerossa 
2/2007. Maalampi sai tiedonjulkis-
tamisen valtionpalkinnon jo toista-
miseen

Opetusministeriö myönsi myös 
kaksi elämäntyöpalkintoa. Ne saivat 
professori Peter von Bagh ja eme-
ritusprofessori Matti Klinge.

Fysiikan laitoksen vuosiraporttia 
on julkaistu keskeytyksettä 30 vuot-
ta. Raporttien pääpaino on ollut tie-
teellisen toiminnan dokumentoinnis-
sa. Yhteenvedot ja monipuoliset tilas-
tot ovat osoittautuneet arvokkaiksi 
laitoksen ja fysiikan kehityksen histo-
riaa tarkasteltaessa ja arvioitaessa.

Monet asiat ovat fysiikan laitok-
sella muuttuneet vuosien varrella. 
Vuonna 1976 väkeä oli 40, nyt 170, 
kansainvälisiä julkaisuja vuodessa 
oli silloin 13, nyt 136, ulkomaisia 
vieraita 10, nyt yli 200. 

Kaikki asiat eivät kuitenkaan ole 
muuttuneet: toimistohenkilökunnan 
määrä on laitoksen kasvamisesta ja 
toiminnan suuresta laajentumisesta 
huolimatta pysynyt samana eli lai-
toksen hallinto pyörii edelleen nel-
jän hengen voimin. Muuttumatto-
mana on pysynyt myös laitoksen 
hyvä ilmapiiri.

Laajan kansainvälisen levityksen 

lisäksi vuosiraportti postitetaan kai-
kille kyseisenä vuonna valmistuneil-
le maistereille ja tohtoreille muistok-
si laitoksella vietetyistä vuosista.

Uusin raportti löytyy osoitteesta 
www.phys.jyu.fi/info/annual2006.
pdf.

JYFL Annual Report 30 vuotta
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REPORT

D E P A R T M E N T  O F  P H Y S I C S

Jyväskylän yliopisto liittyy osak-
kaaksi vasta perustettuun metsäte-
ollisuuden yritysten sekä yliopisto-
jen ja tutkimuslaitosten Metsäklus-
teri Osakeyhtiöön. Jyväskylän yli-
opiston vahvoja metsäalan osaamis-
alueita ovat muun muassa kemian 
laitoksen massanvalmistus- ja bio-
massan hyödyntämistutkimukset 
sekä fysiikan alalla prosessiteolli-
suuden virtausten ja huokoisten ai-
neiden materiaalitutkimus. Lisäksi 

metsäteollisuutta tukevaa tutkimus-
ta tehdään myös biologian ja infor-
maatioteknologian alueilla. 

Yliopisto liittyi klusteriin rahasto-
talouden kautta. Osakemerkinnässä 
hyödynnettiin ensimmäistä kertaa 
alkuvuodesta voimaan astunutta 
uutta yliopistolakia, joka sallii val-
tion budjettitalouden ulkopuolisen 
rahastotalouden myös muille yli-
opistoille kuin Helsingin yliopistolle 
ja Åbo Akademille. 

Metsäklusteri Oy yhdistää  
yritykset ja tutkimuslaitokset

Jukka Maalampi. 

JUHA RYHÄNEN
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LYHYET

Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suo-
men sairaanhoitopiiri allekirjoittivat 
19.3. sopimukset kahden viisivuoti-
sen professuurin perustamisesta. 
Professuurien alat ovat gerontologi-
nen kuntoutus ja fysioterapia. 

Gerontologian professorin tehtä-
viin kuuluu osallistuminen alansa 
koulutuksen ja jatkokoulutuksen an-
tamiseen, gerontologisen kuntou-
tuksen tutkimusprojektien suunnit-
teluun ja toteutukseen yhteistyössä 
Gerocenter-säätiön ja Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kanssa. Geronto-
logisen kuntoutuksen professori toi-

mii Gerocenter-säätiön tutkimuskes-
kuksen johtajana.

Fysioterapian professori osallis-
tuu alansa koulutuksen ja jatkokou-
lutuksen antamiseen sekä kliinisen 
fysioterapian tutkimusprojektien 
suunnitteluun ja toteutukseen yh-
teistyössä Keski-Suomen sairaanhoi-
topiirin kanssa. 

Kumpikin osapuoli sitoutuu ra-
hoittamaan professuurien kustan-
nuksista puolet.

Vanhenemisen tutkimus on yksi 
Jyväskylän yliopiston monitieteisistä 
osaamiskeskittymistä. Maaliskuussa 

Gerocenter järjesti seminaarin, jossa 
etsittiin hyvän toiminnan malleja 
ikääntyneiden toiminnanvajauksien 
ehkäisyyn.

– Lisää tietoa tarvitaan vielä muun 
muassa arkielämän interventioiden ja 
uusien käytäntöjen vaikuttavuudesta, 
muistutti gerontologian ja kansanter-
veyden professori Taina Rantanen.

Stakesin pääjohtaja Vappu Taipa-
le haastoikin jyväskyläläisiä mukaan 
uuteen huippuosaamisohjelmaan, 
jonka tarkoitus on kerätä yhteen 
kansallista osaamista ikääntymisen 
ja itsenäisen suoriutumisen alalta.

Kaksi yhteisprofessuuria  
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa

Sotkamon kunta lahjoitti 491 250 
euroa Jyväskylän yliopiston liikunta-
biologian laitokselle. Lahjoitus koh-

dennetaan liikuntabiologian, erityi-
sesti liikuntateknologian, määräai-
kaiseen professorin virkaan vuosiksi 

2007–2012. Virkasuhteen sijoitus-
paikka on Sotkamon kunnassa, Vuo-
katin Snowpoliksessa sijaitseva yli-
opiston liikuntabiologian yksikkö.

Liikunta- ja terveystieteiden tie-
dekunnan alaisen Vuokatin toimi-
pisteen keskeisin tehtävä on kou-
luttaa liikuntateknologian asiantun-
tijoita erityisessä Vuotech-maiste-
riohjelmassa sekä kehittää alan tut-
kimus- ja kehitystoimintaa Kainuun 
alueella. 

Liikuntateknologia keskittyy vä-
estön terveyttä ja hyvinvointia pal-
veleviin teknologisiin ja tieteellisiin 
ratkaisuihin. Sen kohderyhmät vaih-
televat vammaisista huippu-urheili-
joihin. 

Jyväskylän yliopiston Vuokatin 
toimipiste on osa Kajaanin yliopis-
tokeskusta, jonka toimintaa koordi-
noi Oulun yliopisto. Sen kumppa-
neita ovat Jyväskylän, Kuopion ja 
Lapin yliopistot. 

Sotkamo rahoittaa professuurin Vuokattiin

Rehtori Aino Sallinen, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan dekaani Lasse 
Kannas ja professori Keijo Häkkinen kuuntelevat Sotkamon kunnanjohtajan Jari 
Tolosen mietteitä uudesta professuurista.

PERTTI GRANqVIST/SOTKAMO-LEHTI
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LYHYET

Valtaa 
tutkitaan myös 
etnologian 
näkökulmasta

Suomen Akatemian Valta Suo-
messa -tutkimusohjelmassa on 
Jyväskylän yliopistosta kaksi tut-
kimushanketta. Edellisessä Tie-
donjyvässä kerrotun professori 
Risto Heiskalan hankkeen li-
säksi ohjelmassa on mukana 
folkloristiikan professori Laura 
Starkin hanke. Stark tutkii kät-
keytyneitä sukupuolihistorioita 
Suomessa vuosina 1880–2005.

Jyväskylän 
yliopistolle  
oma rahasto
Jyväskylän yliopiston hallitus 
perusti 14.3. Jyväskylän yliopistora-
haston, joka sallii yliopistolle rahas-
totalouden harjoittamisen. Rahas-
ton tarkoitus on tukea yliopiston 
toimintaa ja mahdollistaa se, että 
yliopiston tehtäväalueeseen kuulu-
vaa palvelutoimintaa voidaan har-
joittaa liiketoimintana.  

Yliopiston hallitus toimii yliopis-
torahaston hallituksena. Rahastoa 
edustaa ja yleistä toimivaltaa käyt-
tää rehtori, joka myös päättää yli-
opistolle suunnattujen varojen oh-
jautumisesta rahastoon sekä rahas-
ton toimintaan myönnettyjen varo-
jen käytöstä. 

Tämän vuoden aikana on tarkoi-
tus ensisijaisesti kartuttaa rahaston 
pääomaa lahjoitus- ja testamentti-
varoin sekä muilla rahastolle salli-
tuilla keinoilla kuten sijoituksin. 

Jyväskylän normaalikoulun ylä-
aste ja lukio lahjoittivat viime vuo-
den taksvärkistään 1 160 euroa so-
taveteraaneille. Kiitokseksi siitä Jy-
väskylän sotaveteraanit ry luovutti 
maaliskuussa normaalikoululle Rau-
tasormus-taulun. 

Rautasormuksen tarina alkaa vuo-
desta 1940, jolloin käynnistyi kulta-
sormusten keräys maanpuolustuk-
sen hyväksi. Kultasormuksen lah-
joittaja sai muistoksi rautasormuk-
sen. Rautasormuksia jäi aikoinaan 
vaihtamatta noin 30 000 kappalet-
ta. Viime vuonna niitä myytiin sota-
veteraanien hyväksi.

Juhlavaan luovutustilaisuuteen 
osallistui yläasteen ja lukion oppilai-
den ja henkilökunnan lisäksi kolmi-
senkymmentä jyväskyläläistä sotave-
teraania. Tilaisuudessa esiintyivät so-

taveteraanien ja lukiolaisten kuorot. 
Veteraanien puheenvuoron käytti 

jalkaväkirykmentti 8:ssa eli ”tunte-
mattoman sotilaan” rykmentissä 
taistellut Timo Karhunen. Karhu-
nen muisteli puheessaan Väinö Lin-
naa ja JR 8:n sotaretkeä Petroskoi-
hin ja Syvärille.

Norssilaisten puolesta puheen pi-
ti opiskelija Karel Suvitie. Hän 
muistutti puheessaan, etteivät nuo-
remmat sukupolvet saa jättää van-
hempia kehityksessä jälkeen.

Luovutustilaisuuden jälkeen lu-
kiolaisilla oli mahdollisuus paneeli-
keskustelussa jututtaa paikalla ollei-
ta veteraaneja.

Oppilaat ovat jo päättäneet, että 
tänäkin vuonna taksvärkin kotimai-
nen avustuskohde ovat sotaveteraa-
nit.

Sotaveteraanit kiittivät nuoria 
rautasormuksella

HANNU KORPELA

Normaalikoulun yläaste ja lukio haluavat tukea taksvärkkityöllään veteraaneja.
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TEKSTI JA KUVA Kirsi-Marja Nurminen

Osaamista myytävänä 
UniServices vie suomalaista koulutusta maailmalle

Sopivasti aivan matkakeskuksen vieressä toimii Jy-
väskylän yliopiston omistama UniServices-yhtiö. 
Jo kymmenen vuoden ajan se on vienyt keskisuo-

malaista koulutusosaamista ulkomaille. Tärkein osa liike-
toimintaa ovat kansainväliset kehityskonsultaatiot.

– Tällä hetkellä käynnissä on kahdeksan projektia, 
joista suurin osa entisen Jugoslavian alueella Länsi-Bal-
kanilla. Sen lisäksi toimimme Venäjällä, Romaniassa ja 
Tansaniassa, kertoo UniServicesin toimitusjohtaja Ti-
mo Juntunen.

Projektit liittyvät maiden opetusjärjestelmien ja ope-
tuksen laadun kehittämiseen sekä erityisopetukseen ja 
oppilaitosten johtamiseen.

Meneillään oleva suurponnistus tähtää koulutusklus-
terin synnyttämiseen Keski-Suomeen.

– Keski-Suomen liitto tilasi meiltä master planin. Sitä 
on tehty yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulun, 
koulutuskuntayhtymän ja Metso Paperin kanssa. Samal-
la olemme kuulleet muita koulutuspalvelujen tarjoajia. 
Syntyvän klusterin tärkein tehtävä on synnyttää koulu-
tuksella liiketoimintaa.

Osa koulutusklusterin toimintaa olisivat liiketoiminta-
pohjalta järjestettävät kansainväliset opintovierailut.

– Työn alla ovat vierailut Ukrainasta ja Sri Lankasta. 
Ukrainalaisia kiinnostaa suomalainen opettajankoulutus 
ja srilankalaisia arviointiosaaminen. Kustannuksista vas-
taavat muun muassa maiden ministeriöt, jotka puoles-
taan saavat rahoituksen maailmanpankilta.

Uudet EU-maat voisivat käyttää rakennerahastoja 
koulutusosaamisen hankintaan.

– Tällainen opintovierailubisnes edellyttää myynti-

henkilöstöä, jolla on hyvä kansainvälinen verkosto ja kä-
sitys julkisen rahoituksen hyödyntämisestä.

Encore-projektinsa avulla UniServices kehittää hen-
kilöiden projektiosaamisen lisäksi organisaatioiden käy-
täntöjä ja tarjoaa työkaluja kansainväliseen projektitoi-
mintaan.

– Voimme tuotteistaa Encoressakin tehtyjä asioita kan-
sainvälisille markkinoille. Itse asiassa olemme juuri jät-
tämässä EU:lle tarjousta projektista, jossa kehitettäisiin 
tutkimusorganisaatioiden projektinhallintaa Länsi-Bal-
kanilla. 

Osaamista ei hyödynnetä 
kaupallisesti

UniServicesin omimmat toiminta-alueet liittyvät kiinte-
ästi PISA-tutkimukseen ja opetussektorin kehittämiseen 
eri maissa. Työ ei maailmalta heti lopu.

– Tekemistä on paljon. Esimerkiksi Balkanin alueella 
vähemmistöasiat ovat ongelma. Myös aikuis- ja amma-
tillinen koulutus vaativat huomiota. Opetusalan lisäksi 
kiinnostavia alueita ovat ympäristösektori ja yliopisto-
yritys-yhteistyömallit.

PISAa ei Juntusen mielestä osattu tarpeeksi hyödyntää 
silloin, kun ”rauta oli kuumaa”.

– Suomalaisesta koulutusosaamisesta voisi tulla ny-
kyistä paljon merkittävämpi työtä ja tuloja maakuntaan 
tuova sektori. Se vaatii alueellista yhteistyötä. Koulutus-
klusterin yhteistyömallin avulla voimme saada lisää re-
sursseja ja siten viedä ulkomaille esimerkiksi PISAn takaa 
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löytyviä asioita koulutuksen ja konsultoinnin avulla.
Yliopiston osaamisen tuotteistaminen on vielä mones-

sa suhteessa lapsenkengissään.
– Ymmärrän hyvin, miksi näin on. Osaamisen tuot-

teistaminen liittyy kolmanteen eli uusimpaan yliopiston 
tehtävään. Tuotteistamista vaikeuttavat esimerkiksi re-
surssipula ja asenneongelmat.

Laitokset ja asiantuntijat tarvitsisivat Juntusen mie-
lestä enemmän kannustimia ja pelisääntöjä koulutuk-
sen vientiin.

– Rehtorin kannusteraha erityispedagogiikan laitok-
selle oli hyvä asia. Vielä pitäisi miettiä organisoimis- ja 
keskittämiskysymyksiä.

Kestävää hyötyä

1990-luvulla Keski-Suomessa panostettiin IT-yrityksiin. 
Juntunen haluaisi nyt vastaavaa panostusta koulutuksen 
vientiin.

– Se on osa Keski-Suomen maakuntastrategiaakin. 
Keski-Suomen Liiton kanssa olemme tehneet hyvää yh-
teistyötä. Nyt olisi hyvä sauma muuttaa palveluja liike-
toiminnaksi.

Juntunen pitää esimerkiksi huippututkimusyksikköjä 
markkinoinnin kannalta hyvinä.

– Toisaalta ne ovat niin tutkimukseen suuntautuneita, 
ettei resursseja liikene enää tuotteistamisen miettimiseen. 
Lisäksi huippututkimukselle ei välttämättä löydy tar-
peeksi kehittyneitä markkinoita. Olisi kuitenkin hienoa, 
jos esimerkiksi kansainvälisiä maisteriohjelmia suunni-

teltaessa mietittäisiin jo etukäteen, mitä osioita koulu-
tuksesta voi kaupallistaa. Tällaiseen toimintaan tarvittai-
siin selkeät toimintamallit ja vastuut.

Kehityskonsultaatiomarkkinoilla jylläävät isot kon-
sulttifirmat. 

– Yliopistotaustaisella yrityksellä on kuitenkin se etu, 
että omistajalla voisi olla kiinnostusta jatkaa yhteistyötä 
senkin jälkeen, kun yhteinen liiketoimintavetoinen pro-
jekti päättyy. Rahoittajalle ja kohdemaalle olisi näin tar-
jolla kestävämpää hyötyä.

Toimitusjohtaja TImo Juntunen kaipaa lisää kannustimia osaamisen tuotteistamiseen.

Hallitukselta vetoapua

Uusi hallitusohjelma on tuomassa lisäpotkua 
koulutusosaamisen myymiseen. Hallitus luo 
kansallisen strategian opettajien ja tutkijoiden 
kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi. Sa-
moin ulkomaille suuntautuva maksullinen ti-
lauskoulutus tehdään mahdolliseksi.

Hallitus aikoo myös käynnistää kokeilun, jos-
sa yliopistot ja korkeakoulut voivat muuttaa yk-
sittäiset maisteriohjelmat maksullisiksi EU/ETA-
alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Sa-
malla vähävaraisia opiskelijoita tuetaan sti-
pendijärjestelyin.
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TEXT AND PHOTO Kirsi-Marja Nurminen

Is there something in common with the design of 
space vehicles and the University of Jyväskylä? Actu-
ally there is: namely, professor Jacques Periaux. Peri-

aux is one of the three top FiDiPro researchers to have 
started work in Jyväskylä at the beginning of this year. 
FiDiPro stands for the “Finland Distinguished Professor 
Programme”. FiDiPro is a funding programme jointly 
launched by the Academy of Finland and Tekes, the Finn-
ish Funding Agency for Technology and Innovation.

Professor Periaux has worked in a French aviation 
company Dassault Aviation for 35 years. There, he has 
researched such things as design methods and tools for 
the aerodynamic design of aircrafts and space vehicles. In 
fact, Dassault was the reason why Periaux first came to 
Finland in the 1980s.

– I took part in Dassault’s delegation, which present-
ed our military aircraft to the Finnish Defence Forces. 
The delegation also visited Finnish universities because 
at that time there were plans for research co-operation 
with the Defence Forces. These plans never came to frui-
tion, but due to our visit we became interested in scien-
tific co-operation with the Finns, Periaux says.

This co-operation officially started in 1993 in Eccomas. 
Eccomas is an organization that groups together European 
Associations with interests in the development and appli-
cations of computational methods in science and technol-
ogy. At that time Periaux was Eccomas’s president. Its main 
mission was and still is to support the exchange of infor-
mation, and to promote the constructive dialogue between 
research and industry on a European scale.

Periaux sees his work as continuous and as involving 
many partners both in Finland and abroad. In fact, he has 

gotten to know the Finnish science community very well.
– The biggest differences between the Finnish and the 

continental researchers are in their communication skills. 
For the sake of efficiency a Finn usually starts the job im-
mediately and doesn’t spend time to discuss it. Nowa-
days, it has become critical to know how to work in teams 
and how to get along with people. It feels a bit strange 
when every single researcher is in their room focused on 
their own things, Periaux confesses.

Indeed, Periaux has a good opportunity for following 
the differences between French and Finnish culture be-
cause he has one granddaughter living in Finland and 
four grandchildren in France and Belgium.

The Finns like challenges

Professor Periaux’s main task in Jyväskylä is to bring to-
gether professionals to the multidisciplinary industrial 
simulation and design research programme. The aim of 
this project is to establish and activate a network of experts 
with national and international know-how in the fields of 
multidisciplinary modelling, simulation and optimization. 
The project offers industry the possibility of learning new 
methods and comparing different approaches before con-
structing their own working simulation models. 

The network’s activity will be supported by a series of 
seminars, short courses, workshops and open industrial 
days directed at the industry and a long-lasting familiar-
ization programme.

– I chose the subject especially thinking about the 
needs of the industry. The programme is an ambitious 
challenge because it brings together optimization, infor-

Science takes some steps 
towards the human
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FiDiPro
Jyväskylän yliopistossa työskentelee kolme vierai-
levaa FiDiPro-professoria. Jacques Periaux’n lisäk-
si ohjelmassa ovat mukana professori Jacek Do-
baczewski Puolasta ja professori Jan Blommae-
rt Iso-Britanniasta. 

Professori Jan Blommaert on sosiolingvistiikan, 
diskurssianalyysin, lingvistisen antropologian ja 
etnografian tutkija näkökulmanaan erityisesti mo-
nikielisyys. Blommaert työskentelee kielten laitok-
sella.

Professori Jacek Dobaczewskia luonnehditaan 
yhdeksi maailman johtavista ydinrakenteen teo-
reetikoista. Tukea saaneen tutkimushankkeen 
keskeisin tavoite on löytää universaali määritelmä 
ytimien ominaisuuksille epävakaissa ytimissä. Do-
baczewski työskentelee fysiikan laitoksella.

mation technology and the human sciences. But then 
again the Finns like challenges. I think that one of the 
strengths of the University of Jyväskylä can be found in 
Agora’s interdisciplinary laboratories, like Game Lab. I 
believe that the next step in the development of science 
is moving towards ‘the humane’.

Periaux thinks that in Finland, the industry and re-
search are interacting fruitfully.

– In France, it would be very improbable to think that 
a university and a high-tech company like Nokia could 
work on the same campus!

Periaux’s vast network of partners is a great help in 
this programme as well as in other projects.

– College of technology and JYU international affairs 
are putting the finishing touches to a student exchange 
agreement between the University of Houston and Uni-
versity of Jyväskylä. Houston will bring extra know-how 
about technology business to Jyväskylä and Jyväskylä 
will be able to provide Houston with know-how about 
IT technology. This agreement is one example of the 
high level of the IT research in Jyväskylä.

Professor Periaux’s main task in Jyväskylä is to bring together professionals to the multidisciplinary industrial simulation and 
design research programme.
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Pia Bärlundia ja Hildegard Stadlmannia yhdistää  
Itävallan lisäksi ystäväperhetoiminta. Bärlund lu-
pautui ystäväksi viime talvena.

– Kansainvälisten asioiden sihteeri meillä OKL:ssa ky-
seli, löytyisikö kahdelle itävaltalaiselle opiskelijallemme 
ystäväperhettä. Olen itse asunut pitkään Itävallassa, jo-
ten oli mukavaa päästä puhumaan saksaa jonkun kanssa. 
Olen koulutukseltani myös saksan kielen opettaja, nykyi-
sin OKL:ssa aineenopettajakoulutuksen koordinaattori-
na työskentelevä Bärlund kertoo.

Stadlmann saapui Suomeen tammikuussa, keskelle pi-
meintä, lumetonta talvea.

– Sitten helpotti, kun tuli lunta ja pakkasta. Piti jopa 
luopua pyöräilystä, kun oli niin kylmä, hän muistelee.

Ystäväperheohjelma kiinnosti Stadlmannia heti, koska 
hän halusi tutustua suomalaiseen kulttuuriin.

– Oli mukavaa, kun Pia piti minusta huolta ja järjesteli 
asioita. Tuli turvallinen olo. Ei ole pakko tavatakaan ko-
vin usein. Tärkeintä on, että on joku kontakti.

Ei pakkopullaa

Bärlund ja Stadlmann tapaavat yleensä lounaan mer-
keissä.

– Ruokiksella on helppo vaihtaa kuulumisia. Viime 
päivinä olen ollut niin paljon matkoilla, että on suoras-
taan huono omatunto, kun emme ole nähneet pitkään 
aikaan. Tavalliset tapaamiset ovat kuitenkin tärkeitä.

Tapaamisten lisäksi Stadlmann on päässyt näkemään 
Suomea ja lähiympäristöä, kuten Tukholman, Riian ja 
Tallinnan. Matkoja ovat järjestäneet ylioppilaskunta ja 
opiskelijat itse.

Puheenaiheet lounaalla vaihtelevat kakkuvuo’an lai-
naamisesta suomalaisten tapojen kertomiseen.

– Itävallassa asuneena tiedän, mitä asioita he saatta-
vat Suomessa ihmetellä. Olemme puhuneet myös paljon 
koulutusjärjestelmiemme eroista. Toivottavasti siitä on 

TEKSTI Kirsi-Marja Nurminen

KUVA Petteri Kivimäki

ollut Hildegardin opinnoissa hyötyä.
Ystävyys lieventää myös Bärlundin ”Fernwehiä” eli va-

paasti suomennettuna ”kaukoikävää” Itävaltaan.
– On rikkaus oppia toisesta kulttuurista. Ei ystävänä 

toimimisessa tarvitse olla mitään ihmeellistä ja järjestää 
väkisin toimintaa. Minulle riittää jo tieto siitä, että voin 
olla avuksi. Kehotan kyllä kokeilemaan, jos harkitsee toi-
mintaan mukaan tuloa, Bärlund rohkaisee.

Perheistä jatkuva tarve

Ystäväperhetoimintaa on Jyväskylän yliopistossa ollut 
1990-luvun puolivälistä lähtien. Ohjelmassa on mukana 

Ystäväperhe 
on tuki ja turva
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lähes 100 perhettä ja reilut 100 opiskelijaa.
– Kiinnostus ohjelmaan on niin suuri, että syksyisin 

emme pysty tarjoamaan kaikille halukkaille omaa per-
hettä, kertoo ohjelmaa luotsaava yliopiston kansainväli-
sen yksikön opintoneuvoja Laura Laamanen.

Parhaillaan onkin meneillään kampanja, jolla houku-
tellaan mukaan uusia perheitä ensi syksyksi.

– Ystäväperheenä toimiminen on kotikansainvälisty-
mistä parhaimmillaan. Ei tarvitse lähteä matkalle tutus-
tuakseen uusiin kulttuureihin ja ihmisiin.

Perheiden tueksi on laadittu opas. Vuosittain kansain-
välinen yksikkö järjestetää yhteisiä tilaisuuksia, joissa voi 
tutustua muihin perheisiin ja opiskelijoihin.

– Perheet ovat toivoneet nimenomaan tällaista toimin-
taa. Syys- ja kevätlukukausi aloitetaan yhteisellä tapaami-
sella, joulun alla järjestämme pikkujoulut ja keväisin ohjel-
massa on ollut esimerkiksi kansainvälinen päivällinen tai 
saunailta. Tapaamisissa on aina paljon osallistujia.

Myös Laamanen korostaa sitä, ettei ystäväperheen tar-
vitse olla ohjelmatoimisto.

– Opiskelijat järjestävät itsekin tapahtumia. Elämyksiä 
voi syntyä hyvin arkisistakin asioista.

Lisätietoja ystäväperhetoiminnasta Laura Laamaselta, 
puh. (014) 260  1032, laura.laamanen@adm.jyu.fi tai In-
ternetistä www.jyu.fi/intl

Hildegard Stadlmann ja Pia Bärlund tapaavat yleensä lounaan merkeissä.
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TEKSTI Kirsi-Marja Nurminen

KUVAT Petteri Kivimäki ja Kirsi-Marja Nurminen

Vieraskielinen opetus yliopistossa lisääntyy vuo-
si vuodelta. Tänä vuonna arvioitiin ensimmäistä 
kertaa opettajia, jotka antavat opetusta vieraalla 

kielellä. Idean takana on ylioppilaskunnan kansainväli-
nen valiokunta ja erityisesti sen nykyinen puheenjohta-
ja, jatko-opiskelija ja yritysten ympäristöjohtamisen as-
sistentti Angelina Korsunova.

– Monet ulkomaalaiset opiskelijat ovat pettyneitä, kun 
perusopintoja pitää suorittaa kirjatentteinä. Samaan ai-
kaan järjestetään kuitenkin myös hyviä englanninkielisiä 
luentoja. Halusimme jotenkin kannustaa niitä, jotka an-
tavat opetusta englanniksi, Korsunova kertoo.

Opiskelijat saivat äänestää hyvää, monikulttuurisessa 
ympäristössä työskentelevää opettajaa. 

– Emme halunneet antaa valmiiksi ehdokkaita, vaan 
jokainen sai kirjoittaa äänestyslappuun suosikkinsa ni-
men. Valintakriteerejä olivat muun muassa pedagogi-
set taidot, kielitaito ja asiantuntemus. Arvostimme myös 

luovuutta, auttamisen halua ja tavoitettavuutta.
Äänestää saivat kaikki opiskelijat, niin suomalaiset 

Vieraalla kielellä opettavat  
tarvitsevat lisää tukea

Yliassistentti Emily Knott bio- ja ympäristötieteiden 
laitoksesta oli iloisesti yllättynyt palkinnosta.

– On kunnia saada tunnustusta omilta opiskeli-
joilta. Uskon, että kurssini ovat jääneet opiskelijoi-
den mieleen, koska niiltä oppii jotain uutta. Ope-
tusryhmät ovat pieniä ja voin olla henkilökohtaises-
sa vuorovaikutussuhteessa opiskelijoihin. Se on hy-
vä keino monikulttuurisessa opetuksessa, Knott 
pohtii.

Myös lehtori Glyn Hughes OKL:sta oli yllättynyt.
– Tiesin kilpailusta, mutten uskonut saavani ääniä, 

puhumattakaan voittavani. Tietysti minulle on etua 
siitä, että puhun englantia äidinkielenäni. Arvostan 
vaihto-opiskelijoita, jotka tekevät kovasti töitä pääs-
täkseen sisälle vieraaseen kulttuuriin. Tunnen itsekin 
olevani eri kulttuurien välissä, kotona kaikkialla, mut-
ten kuitenkaan kotiutunut minnekään. Se ei aina ole 
helppo tapa elää. Ehkäpä opiskelijat säälivät minua, 
Hughes naurahtaa.

– Vaihto-opiskelijat ovat hieno lisä kursseilla. Ehkä 
he saavat myös minusta parhaat puolet esiin, hän li-
sää.

Hughesilla on takanaan pitkä opettajan ura Jyväs-
kylän yliopistossa. Se alkoi englannin laitoksella jo 
vuonna 1971.

– Kun Suomi meni mukaan Erasmus-ohjelmaan, 
olin luomassa OKL:n vaihtoverkostoja. Pidin siitä 
työstä kovasti. Vuosina 1993–94 opiskelin Kanadassa 
monikulttuurisuutta. Kanada on alan pioneereja ja ar-
vostan kovasti siellä tehtyä työtä.

Hughes muistuttaa, että jo nyt opettajilla on käy-
tössään tukimahdollisuuksia oman kansainvälisen ja 
monikulttuurisen osaamisensa kehittämiseksi.

– Sokrates-verkostoa voi hyödyntää opetusvierailui-
hin, ja rehtori myöntää matka-apurahoja yhteistyöyli-
opistoihin. Ehkä näistä mahdollisuuksista pitäisi tie-
dottaa enemmän ja samalla myös kehittää erityisiä 
harjoitteluohjelmia, Hughes ehdottaa.

Pienet ryhmät tehostavat monikulttuurista oppimista

Angelina Korsunova muistuttaa, että yliopisto on 
monikulttuurinen työyhteisö. Sitä vain ei aina tiedosteta.
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Opiskelijat äänestivät lehtori Glyn Hughesin ja yliassistentti Emily Knottin parhaiksi vieraskielisiksi opettajiksi. Ensimmäistä 
kertaa järjestetyllä kilpailulla halutaan kannustaa ja motivoida yliopiston opettajia lisäämään vieraskielistä opetusta.

kuin ulkomaalaisetkin perus- ja jatko-opiskelijat. Myös 
äänestettävä opettaja saattoi olla suomalainen. Tasan yh-
tä paljon ääniä valiokunnan yllätykseksi saivat yliassis-
tentti Emily Knott bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta 
sekä lehtori Glyn Hughes OKL:sta.

– Tällä kertaa opiskelijat äänestivät parhaiksi kaksi ul-
komaalaista opettajaa. Suomalaisetkin opettajat saivat 
paljon ääniä, mutta ne hajosivat monelle eri henkilölle. 
Knott ja Hughes eivät olleet tienneet, että tällainen kil-
pailu oli ollut käynnissä. Näkyvyyttä tarvitaankin jatkos-
sa lisää, koska on tärkeää motivoida opettajia kaikin kei-
noin, Korsunova pohtii.

Moni suomalainenkin opiskelija valitsee nykyisin eng-
lanninkielisen kurssin suomenkielisen sijaan.

– Monikulttuurisessa opiskeluympäristössä oppii työ-
elämässä tarvittavia taitoja ja rohkaistuu puhumaan eng-
lantia. Opettajalle vieraalla kielellä annettu opetus on 
niin ikään hieno oppimiskokemus, jossa oma asiantun-
temus kasvaa entisestään.

Yliopiston pitäisi Korsunovan mielestä tukea vieraalla 
kielellä opettavia enemmän.

– Monikulttuurisesta opetuksesta voisi olla kursseja. 

Samoin opettajille tulisi tarjota mahdollisuus harjoitel-
la ulkomailla.

Opiskelijoita pitää aktivoida

Korsunova tuli Venäjältä Suomeen opiskelemaan ympä-
ristöjohtamisen maisteriohjelmaan neljä ja puoli vuotta 
sitten. Tuolloin hän oli ohjelman ainoa ulkomaalainen 
opiskelija. Nykyisessä työssään assistenttina Korsunova 
on iloinen voidessaan auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita.

– Kiinnostavia, englanninkielisiä luentoja esimerkik-
si suomalaisesta kulttuurista on paljon tarjolla. Niillä voi 
käydä, oli pääaine mikä tahansa.

Korsunovan mielestä yliopisto ottaa kansainväliset 
opiskelijat hyvin vastaan – verrattuna esimerkiksi Venä-
jään. Parantamisen varaa kuitenkin on.

– Me kaikki opiskelemme tai työskentelemme moni-
kulttuurisessa ympäristössä. Sitä ei aina tiedosteta. Opis-
kelijat tarvitsevat lisäksi enemmän tietoja integroituak-
seen Suomeen. Opiskelijat voivat joskus olla tässä suh-
teessa passiivisia, joten heitä pitää myös aktivoida. Siitä 
hyötyy koko yhteiskunta, uskoo Korsunova.
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Kuka olet ja mitä teet?
Olen professori Liisa Laakso ja vedän monitieteistä 
kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelmaa, joka alkoi 
vuonna 2004 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitok-
sessa. Tulin Jyväskylään Helsingin yliopistosta.

Mitä on kansainvälinen kehitystyö ja mihin sitä 
tarvitaan?
Ohjelmamme erityispiirre on monitieteisyys. Raken-
namme kehitystyön osaamista muiden tieteiden osaa-
misen rinnalle. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista kykyä 
ottaa erilaiset tilanteet ja kulttuurit huomioon sekä so-
veltaa osaamistaan kehitystyön piirissä. Ohjelmaan 

kuuluu kehitystyön perustei-
den oppimista, kehitysmai-

den taloudellisten ja so-
siaalisten olojen tunte-
mista sekä projektin 
hallintaa ja arviointia. 
Opiskelijoita on kaik-
kialta maailmasta, 

myös kehitysmais-
ta. Koska hei-

dän taustan-
sa ja koke-

muksensa 
on erilai-
nen, on 
ryhmä si-
säisesti 
hyvin ri-
kas. Val-
mistu-
neet ovat 
työllisty-
neet muun 

muassa 
kansalais-

järjestöihin, 
ulkoasiainmi-

nisteriöön, kan-
sainvälisiin jär-
jestöihin ja tut-
kimukseen.

Mitä asioita kansainvälisessä kehitystyössä tut-
kitaan nyt – entä tulevaisuudessa?
Politiikan johdonmukaisuutta. Sitä, että ymmärretään 
kehitystyön liittyvän esimerkiksi kauppa- tai siirtolais-
politiikkaan. Myös kehitysmaiden korkeakoulutukseen 
on alettu kiinnittää enemmän huomiota ja tukea myös 
sitä. Siitä kertoo Jyväskylässä ideoitu UniPID (the Finnish 
Universities Partnership for International Development) 
-verkosto, joka pyrkii pitkäjänteiseen kumppanuuteen 
kehitysmaiden ja Suomen yliopistojen välillä. Uskon, et-
tä tulevaisuudessa kehitystyön laadun arvioiminen on 
merkittävä, vaikkei uusi tutkimuksen kohde. Tulevaisuu-
den tutkimuskohteita on myös kehitystyön tukeminen 
kriisimaissa ja se, miten estää maita luisumasta kan-
sainvälisen yhteistyön ulkopuolelle. Tähän liittyvät 
myös terrorismin pelko ja turvallisuuskysymykset.

Mikä tutkimusala on sinulle läheisin?
Minua kiinnostaa kehityksen, turvallisuuden ja konflikti-
en välinen suhde sekä se, miten eri toimijoiden tekemää 
työtä voidaan koordinoida. Hyvä esimerkki on presi-
dentti Martti Ahtisaaren toimiston rooli Acehin rau-
hanneuvotteluissa. Valtiollisen diplomatian monopoli on 
rikkoutumassa. Myös media vaikuttaa osaltaan siihen, 
millaisia kriisejä nostetaan esille ja siten niihin suunnat-
tuihin resursseihin.

Jos saisit olla yliopistodiktaattori, mitä tekisit?
Toivoisin, että yliopistot olisivat tutkimusystävällisempiä 
eli opetushenkilöstöllä olisi enemmän aikaa myös tutki-
mukseen. Ei pitäisi liian lyhytnäköisesti tuijottaa tulosvas-
tuuseen, vaan ottaa myös riskejä. Monitieteisiä aloja pitäi-
si arvioida pitkäjänteisesti ja ottaa huomioon uudenlaiset 
tutkimusotteet – ei vain julkaisujen ja sitaattien määrää.

Mitä tekisit, jos et olisi professori?
Nuorena yksi kiinnostuksen kohteeni oli kuvataide. Tyt-
täreni opiskelee nyt piirustusta. Luova työ on aina tun-
tunut tärkeältä, ja arvostan visuaalisen työn tekijöitä, 
kuten sisustussuunnittelijoita tai kankaiden suunnitteli-
joita. Ehkä sitten eläkkeellä on aikaa sellaiselle. Toden-
näköisesti olisin kuitenkin töissä jossakin järjestössä tai 
kansainvälisessä organisaatiossa ja työskentelisin rau-
han tai kehitystyön kysymysten parissa.

Kirsi-Marja Nurminen

Kehitystyön kentällä  
on monta toimijaa

PROFESSORI ESITTELYSSÄ
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Osallistuin maaliskuun alussa Suomen Lähi-idän insti-
tuutin Juutalainen ja kristillinen Kairo -kurssille Egyp-
tissä. Kurssi oli tarkoitettu sekä perus- että jatko-opiske-
lijoille, ja kurssille osallistujat hyväksyttiin hakemusten 
perusteella. Meitä opiskelijoita oli 14 ympäri Suomea 
monenlaisista taustoista ja intresseistä. Itselläni pää-
asiallinen intressi liittyi varhaiskristillisen maailman 
tuntemuksen lisäämiseen, teinhän pro gradu- työni 
valtio-oppiin Augustinuksesta ja teen samasta aiheesta 
jatko-opintoja. 

Kurssi kesti viikon ja sen aikana vierailimme erilaisis-
sa kirkoissa, synagogissa, museoissa ja luostareissa sekä 
kävimme katsastamassa Kairon ja Aleksandrian nähtä-
vyyksiä. Meillä oli upea tilaisuus saada luennoitsijoiksi 
vaikuttajia kansalaisjärjestöistä, uskonnollisista liikkeis-
tä ja Kairon amerikkalaisesta yliopistosta. Mukana ollut 
professori Tapani Harviainen Helsingin yliopiston Af-
rikan ja Aasian kielten laitokselta luennoi omista tutki-
muksistaan. Kurssin vetäjän, instituutin johtaja dosentti 
Raija Mattilan, esitys Egyptiläisessä museossa avasi mon-
ta kiinnostavaa kohtaa asiantuntevuudellaan.

Meidän ”luokkaretkimäinen” seurueemme herätti 
mielenkiintoa niin AUC:n kampuksella (American Uni-
versity of Cairo) kuin paikallistenkin keskuudessa. Se oli 
kuitenkin pientä verrattuna Wadi Natrunin alueella si-
jainneessa luostarissa heränneeseen hälinään meidän 
saavuttua paikalle. Ensisijaisesti meillä kaikilla oli sellai-
nen käsitys, etteivät eurooppalaiset tai pohjoismaalaiset 
ole enää mikään harvinaisuus Egyptissä. Oli se harvinais-
ta tai ei, kohtasimme lasten iloista kyselyä ja ihmettelyä 
joka päivä. 

Matkan aikana emme kohdanneet minkäänlaista vi-
hamielisyyttä tai välinpitämättömyyttä. Tunsimme ole-
vamme tervetulleita missä olimmekin, ja turistien tyyty-
väisyydestä pidettiin hyvää huolta. Kairossa oli helppoa 
ja turvallista liikkua. Paikallinen liikennekulttuuri tosin 
asetti omat ongelmansa kulkemiselle. Egyptiläisten neu-

vo ”rukoile Allahilta suojelusta ja sulje silmäsi katua ylit-
täessä” kuvaa osuvasti liikenteen sattumanvaraisuutta. 

Viikkoon mahtui onneksi muutakin kuin luentoja 
ja vierailuja kohteisiin teeman ympärillä. Parina iltana 
saimme nauttia musiikkiesityksistä ja yhtenä iltana val-
loitimme kirjakaupan. Siellä julkistettiin suomi-arabia-
sanakirja, ja olimme totta kai hyvää mainosta tapahtu-
malle. Meillä oli myös mahdollisuus äänestää ennakkoon 
vieraillessamme Suomen suurlähetystössä, tosin kaikki 
kurssilaiset taisivat jättää äänestämisen Suomeen. 

Yksi ilta viikosta meni tutustuessa islamilaiseen Kai-
roon ja basaareihin. Tinkimistaitoiset ja -haluiset saivat 
melkoisia löytöjä kotiin viemisiksi, joillekin riitti pelkäs-
tään tunnelmasta nauttiminen kaiken vilinän keskel-
lä. Viikossa ehdimme saada melkoisen rautaisannoksen 
Egyptistä, Kairosta ja totta kai tutustua uusiin ihmisiin.

Marika Laakko
Kirjoittaja on YTM ja valtio-opin jatko-opiskelija

Varhaiskristillisyyden  
jäljillä Kairossa

TÄÄLLÄ KAIRO
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TEKSTI Hilde Wierda-Boer

KUVA Anu Mustonen

Olen 25-vuotias suomea puhuva hollantilainen, jo-
ka tuli juuri takaisin Hollantiin Suomesta. Vielä tottu-
massa omaan kulttuuriin, haluaisin kertoa teille, miten 
oleskeluni Jyväskylässä sujui. 

Vietin kuusi kuukautta vierailevana jatko-opiskeli-
jana Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksessa. 
Saavuin Jyväskylään syyskuun alussa. Kaupunki ja työ-
paikka olivat minulle jo tunnettuja. Neljä vuotta sitten 
vietin melkein vuoden samassa paikassa kasvatustieteen 
vaihto-opiskelijana. Kirjoitin siellä graduni, jonka aihe 
oli nuorten kokemuksia vanhempien töistä. 

Palasin Hollantiin ja valmistuneena aloitin jatko-
opinnot Nijmegenin yliopistossa. Väitöskirjassani tut-
kin, miten työssä käyvät vanhemmat, joilla on pie-
niä lapsia, kokevat työn ja perheen yhteensovittamisen. 
Työni on osa suuremmasta kansainvälisestä projektista 
nimeltään FamWork, jossa oli alunperäisesti seitsemän 
eurooppalaista maata. Alussa Suomi ei ollut mukana, 
mutta perhetutkimuskeskus liittyi myöhemmin kump-
paniryhmänä joukkoon.

Kun projekti eteni, perhetutkimuskeskus sai apura-
han Paletti-tutkimukseen. Paletissa tutkitaan kyselyn ja 
päiväkirjojen kautta pienten lasten vanhempien arki-
elämää. Idea syntyi, että voisin tulla Suomeen osallis-
tumaan Palettiin vierailevana jatko-opiskelijana. Vaik-
ka neljä vuotta sitten viihdyin todella hyvin Jyväskyläs-
sä ja välillä on ollut ikävä sinne, päätös lähteä Suomeen 
ei ollut helppo. Olen naimisissa ja mieheni, joka rakas-
taa myös paljon Suomea, ei päässyt mukaan. Päätimme 
kuitenkin yhdessä, että tämä oli hieno mahdollisuus, ja 
hain ja sain CIMO:lta apurahaa.

Juuri ennen lähtöä tuli pieni pelko: mitä jos koke-
mus ei olisi lainkaan sama kuin neljä vuotta sitten? Eri 
työtoverit, eri asumispaikka. Neljä vuotta sitten asuin 
ennen lähtöäni Suomeen opiskelija-asunnossa, jossa 
minun piti jakaa keittiö, vessa ja suihku kuuden muun 
kanssa. Kortepohjan solukaksio oli minulle iso luk-

sus. Mutta nyt minulla oli Hollannissa mieheni kanssa 
oma kämppä. Millaista olisi asua taas solussa, opiskeli-
ja-asunnossa?

Asumisjuttu selvisi heti. Sain ihanan solukaksion 
Ristonmaalta. Kämppä oli erittäin siisti ja kämppikse-
ni rauhallinen, kiva tyttö. Arkipäivillä oli mukava, et-
tä hän oli paikalla, niin ettei tarvinnut tuntea itseäni yk-
sinäiseksi. Viikonloput hän vietti kotona, joten osittain 
minulla oli kämppä itselläni. Oli myös heti selvää, että 
perhetutkimuskeskuksen uusi porukka oli yhtä mukava 
ja ystävällinen kuin entinen. Tunsin itseni heti tervetul-
leeksi, ja porukka oli kuin varaperhe minulle.

Myös tällä kertaa viihdyin hyvin Jyväskylässä. Yh-
teistyö oli todella antoisa ja innoittava. Sen lisäksi nau-
tin sählyn pelaamisesta, rauhallisista sauvakävelyretkistä 
Jyväsjärven ympäri ja lopuksi myös laskettelemisesta ja 
luistelemisesta. Se, että talvi tuli niin myöhään, oli mi-
nulle iso pettymys. Sadekuurot ja lumeton pimeys oli-
vat haaste. Onneksi olen sillä aikaa oppinut sisua, ja tu-
lihan lopussa voitto: ihana, valkea satumaisema, johon 
on jo nyt iso ikävä.

Sisua oppimassa
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Kansainvälisen Sports management -maisteriohjel-
man opiskelijat ovat ottaneet käytännön tuntu-
maa suomalaiseen liikuntasuunnitteluun. Kurs-

silaiset ovat harjoitustyönä tehneet ehdotuksia Vaajakos-
ken keskustassa sijaitsevan liikuntakeskuksen alueen ke-
hittämiseksi.

– Kurssilla opiskelijat oppivat, että liikuntasuunnitte-
lussa on mukana paljon erilaisia toimijoita. Suunnitte-
luun liittyvät niin maankäyttöä kuin liikennettäkin kos-
kevat kysymykset. Apuna on käytetty muun muassa lii-
kunnan paikkatietojärjestelmää, kertoo ohjelman koulu-
tuspäällikkö Anna-Katriina Salmikangas.

Tutuksi on tullut myös käsite osallistuva suunnittelu.
– Se tarkoittaa, että eri yhteistyötahoilla on prosessin 

aikana mahdollisuus tulla kuulluiksi. Näitä tahoja voivat 
olla esimerkiksi koululaiset ja liikuntaseurat. Suunnittelu 
on pitkäjänteistä. Siksi mukana oleville on tärkeää nähdä 
tuloksia jo matkan varrella ja huomata, että he ovat to-
della voineet vaikuttaa.

Liikuntapaikkojen suunnittelija onkin linkki hallin-
non eri sektoreiden välillä.

– Suunnittelija on vuorovaikuttaja, joka työllään luo 
edellytykset suunnitelmalle ja sen toteutukselle. Tämä 
vaatii paljon sukkulointia ja kokoustamista.

Kurssin taustalla on ajatus lähiliikuntapaikkojen tär-
keydestä.

– Ne liittyvät oleellisesti tavallisten kansalaisten kun-
toiluun ja terveyden edistämiseen. Esimerkiksi koulu-
jen pihoja pyritään nykyisin hyödyntämään monipuo-
lisemmin. Liikuntasuunnittelussa julkinen hallinto ja 
kansalaisten kiinnostukset kohtaavat luonnollisella ta-
valla.

Opiskelijoilla ei rajoitteita

Jyväskylän maalaiskunnan liikuntajohtaja Ari Karimäki 
on ollut tiiviisti mukana opintojakson toteutuksessa. 

– Olemme kunnassa pohtineet jo pitkään alueen uu-
distamista. Itsekin ajattelin, että työ saataisiin nopeasti 

TEKSTI JA KUVA Kirsi-Marja Nurminen

Vakavasti otettu harjoitus
Opiskelijoilta uusia ideoita Vaajakosken  
liikuntakeskuksen kehittämiseen

Pasi Harjulan, Riitta Peitsalon ja Alexandra Stavropouloun 
ryhmä halusi kehittää etenkin koulun piha-aluetta 
viihtyisämmäksi. Kuvasta puuttuu Ye Doug Xiao.
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tehtyä. Alueella sijaitsevasta koulusta löytyi kuitenkin 
hometta, ja ymmärrettävästi rehtorilla on nyt tärkeäm-
pääkin mietittävää kuin koulun pihan toimivuus. Ei silti 
pidä lannistua, muistuttaa Karimäki.

Yhteistyö yliopiston opiskelijoiden kanssa on kunnal-
le yksi lisämahdollisuus kerätä aineistoa tulevaa uudis-
tusta varten.

– Kunnan omat suunnittelijat ovat ylityöllistettyjä ja 
vain mielissään, jos joku muukin ideoi alueen tulevai-
suutta. Opiskelijat eivät tunne kohdetta ennestään. Siksi 
heillä ei ole myöskään ideoita rajoittavia käsityksiä.

Karimäki aikoo viedä opiskelijoiden ehdotuksia eteen-
päin. Hän kehuu niitä visuaalisiksi ja kokonaisvaltaisik-
si

– En olisi villeimmissä unissanikaan keksinyt yhden 
ryhmän ehdottamaa Vaajakoski Toweria. Koirapuistoaja-
tus kuulosti toteuttamiskelpoiselta, samoin koulun pi-
halle ideoitu pyöreä pingispöytä.

Kulttuuri ja ilmasto haasteita

Opiskelijoiden mielestä suurimman haasteen tarjosi 
suomalaisen kulttuurin ja ilmaston vaatimusten ym-
märtäminen.

– Lisäksi kohteena ollut alue oli kehittymätön ja rat-
kaisut vanhanaikaisia. Etenkin koulun piha toi mielee-
ni kotimaani Kreikan, naurahtaa Alexandra Stavropou-
lou.

– Nuorille ei ollut pihalla mitään tekemistä välitun-
neilla ja piha oli epäviihtyisä. Myös kulku viereiseen 
puistoon oli hankalaa, lisää Riitta Peitsalo.

Ryhmien ehdotuksissa suomalainen luonto haluttiin 
tuoda paremmin esille ja lähemmäs ihmisiä.

– Halusimme luoda alueelle kivan ilmapiirin penk-
keineen ja piknikalueineen, kertoo hollantilainen Leroy 
Olthof.

Kurssi vaati opiskelijoilta ennen kaikkea luovuutta.
– Harjoitustyö opetti, mitä suunnittelu käytännössä 

on ja millaisia ongelmia voi tulla vastaan. Myös Ari Ka-
rimäen palaute oli tärkeää. Oli mukava kuulla, että hän 
sai meidän ehdotuksistamme ihan uusiakin ideoita. Ja 
oli selvää, että meidät otettiin vakavasti, opiskelijat kiit-
tävät.

Liikuntatieteen 
huippuosaamista  
Jyväskylässä heinäkuussa
Jyväskylä saa toista kertaa isännöitäväkseen Euroo-
pan suurimman liikuntatieteiden yleiskongressin. 
Kahdestoista ECSS (European College of Sport 
Science) -kongressi järjestetään 11.–14.7. Kongres-
siin odotetaan noin 1500 osallistujaa yli 50 maas-
ta. Kongressin yhteydessä lähes 40 kansainvälistä 
yritystä esittelee liikunta- ja terveysalan osaamis-
taan.

Kongressin tieteellinen ohjelma koostuu liikunta-
lääketieteen ja terveystieteiden, liikuntakasvatuk-
sen sekä -teknologian uusimmista tutkimustulok-
sista. Kansainvälisten huippuasiantuntijoiden esi-
telmät käsittelevät muun muassa liikunnan merki-
tystä sydän- ja verisuonitautien, aikuistyypin diabe-
teksen, osteoporoosin sekä tartuntatautien ehkäi-
syssä, lasten ja nuorten liikkumattomuuden yhteyt-
tä liikalihavuuteen, ruokavalion vaikutusta tervey-
teen ja suorituskykyyn sekä geenimanipulaation ja 
kantasolututkimuksen merkitystä fyysisen suori-
tuskyvyn parantamisessa. 

Lisätietoja www.jyu.fi/en/congress/ecss07

Syyskuussa kansainvälinen 
liiketaloustieteen konferenssi

EBRF on Tampereella vuodesta 2001 järjestetty 
merkittävää tunnettuutta saavuttanut liiketaloustie-
teen tutkimuskonferenssi. Tapahtuma tuo vuosit-
tain tietoyhteiskunnan liiketoimintailmiöiden äärel-
le huomattavan joukon kansainvälisiä tutkijoita se-
kä yritysten ja julkisen sektorin toimijoita. 

Vuonna 2007 konferenssi ottaa ensimmäiset as-
keleensa Tampereen ulkopuolelle. EBRF 2007 jär-
jestetään Jyväskylässä 25.–27.9. ja sen pääteema 
on ”Business, Technology and Growth”. Tutkimus-
esitysten lisäksi ohjelma sisältää kutsuttuja asian-
tuntijapuheenvuoroja muun muassa professori 
Richard Harrisonilta (Queen’s University Belfast Ma-
nagement School) ja Bo Haraldilta (TietoEnator). 

Abstraktit tulee lähettää kongressia varten vii-
meistään 14.5.

Konferenssin järjestävät yhteistyössä Tampereen 
teknillinen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. 

Lisätietoja www.ebrf.fi 

”Harjoitustyö opetti, 
mitä suunnittelu 
käytännössä on 
ja millaisia ongelmia 
voi tulla vastaan.”
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Jyväskylän yliopiston kirjastossa on suuri ja kiehtova 
kokoelma, jota ei ole luetteloitu ja joka on sekä suu-
relle yleisölle että monille tutkijoillekin tuntematon. 

Sitä nimitetään pienpainate- tai luetteloimattomaksi ko-
koelmaksi. 

Kirjastoon tulee vuosittain vapaakappalelähetys-
ten mukana noin 70 000 pienpainatteeksi luokiteltua 
julkaisua, kuten mainoksia ja tuote-esitteitä, erilaisiin ti-
laisuuksiin ja esityksiin, näyttelyihin ja vaaleihin liittyviä 
lehtisiä, kalentereita, almanakkoja, aikatauluja, exlibrik-
siä, postikortteja ja paperinukkeja. 

Tänä vuonna vietetään vapaakappaleoikeuden 300-
vuotisjuhlaa. Turun Akatemia sai vapaakappaleoikeuden 
Ruotsi-Suomessa ilmestyneisiin painettuihin julkaisui-
hin vuonna 1707. Jyväskylän seminaarin tieteellinen kir-
jasto sai vapaakappaleoikeuden vuonna 1919.

– Suurta yleisöä kiinnostavat eniten erilaiset poliittiset 
propagandalehtiset. Kerran kirjastomme varastossa liik-
kuessani törmäsin kansioon, jossa luki ”Lehtisiä Suomen 
vapaussodasta”. Tarkemmin katseltuani huomasin, että 
ne olivat lähinnä Jyväskylässä painettuja tai täällä levitet-
tyjä. Melkein kaikki olivat valkoista propagandaa. Enim-
mäkseen mielialat Jyväskylässä olivat rauhanomaisem-
pia kuin monessa muussa kaupungissa. Mutta varsinkin 
sodan alkupuolella mielipiteissä oli jyrkkyyttä puolin ja 
toisin. Se käy ilmi näistä lentolehtisistä, kertoo kirjaston 
toimistopäällikkö Pirkko Audejev-Ojanen.

Lehtisillä on omana aikanaan ollut monenlaisia käyt-
tötapoja.

– Eräillä messuilla sotien aikaiset venäläisten pudot-
tamat propagandalehdykät keräsivät suuren katsojakun-

nan. Muuan veteraani kertoi, että he olivat tosi iloisia 
rintamalla, kun taivaalta alkoi tippua näitä valkoisia lap-
puja. Ne olivat nimittäin melko huonolle ja pehmeälle 
paperille painettuja ja siten hyvää vessapaperia, josta 
rintamalla oli puutetta.

Arvokasta vessapaperia

Pirkko Audejev-Ojanen toivoo, että pienpainatteiden arvo 
huomattaisiin myös tutkimuksessa. 

KIRSI-MARJA NURMINEN
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Informaatioteknologian tiedekunta on ottanut lusi-
kan kauniiseen käteen ja mennyt sinne, missä nuoret, 
tulevaisuuden mahdolliset alan opiskelijat ovat – In-

ternetin Irc-galleriaan. Tiedekunta on ensimmäinen yli-
opistollinen koulutusyksikkö, joka on perustanut oman 
yhteisön galleriaan.

Irc-galleriassa käy noin 60 prosenttia 13–17-vuotiais-
ta nuorista päivittäin, ja gallerian käyttäjien keski-ikä on 
19 vuotta. Galleriassa voi tavata ystäviä, jakaa kuvia ja 
muodostaa yhteisöjä jonkin yhteisen kiinnostuksen ym-
pärille.

– Galleria on Suomen suurin yhteisöllinen verkkopal-
velu, eräänlainen virtuaalinen nuorisotalo, jossa voi par-
haimmillaan olla 30 000 käyttäjää yhtä aikaa, kertoo leh-
tori Panu Moilanen tietojenkäsittelytieteiden laitoksel-
ta.

Huoli uusien opiskelijoiden ja erityisesti naisopiskeli-
joiden löytämisestä on todellinen.

– IT-alan maine ei tällä hetkellä ole kovin hyvä. Osin se 
johtuu siitä, ettei alaa tunneta. Kuvitellaan, että alan am-
mattilaiset puurtavat yksinään koneen kanssa. Nykyisin 
tarvitaan eri elämänalueille erilaisia osaajia, jotka teke-
vät yhteistyötä muiden alojen ihmisten kanssa. Tietotek-
niikka on läsnä kehdosta hautaan, muistuttaa tiedekun-
nan opintoasiainpäällikkö Eija Ihanainen.

Palvelu syntyi yhteistyönä

Irc-galleriaan luotu tiedekunnan yhteisö on valmistunut 
opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyönä. Ulkopuo-
lisina yhteistyökumppaneina ovat toimineet Jyväskylän 
kaupunki, Elisa ja Sonera.

– Olemme sekä galleriassa että tiedekunnan uusilla ha-
kusivuilla halunneet tuoda esille muutakin tietoa opiske-
lusta, kuin ne tavanomaiset faktat. Veeran ja Timon päi-
vää seuraamalla kävijä pääsee kurkistamaan opiskelija-
elämän arkeen ja juhlaan. Alumnitarinoiden avulla selvi-
ää, millaisia ammatteja meiltä valmistuneilla on, Ihanai-
nen sanoo.

Opiskelijaelämän esittelyn lisäksi sivuilla halutaan pa-
rantaa IT-alan mainetta.

– Yksi tavoitteemme on istuttaa kävijöihin myöntei-
nen asenne alaa kohtaan. Tällaisen sosiaalisen teknolo-
gian, kuten irc-gallerian, avulla on helpompi tuoda esille 
alan monipuolisuutta. Nuorille on sivuilla myös valoku-
vakilpailu, jossa heitä pyydetään kuvaamaan teknologiaa 
omassa arjessaan, Moilanen sanoo.

Tutkimus tulossa

Kiirastorstaina avattu sivusto on kerännyt uusia jäseniä 
nopeaan tahtiin. Viikossa siitä tuli gallerian nopeimmin 

Ihquu!
Tietoa IT-alan opinnoista saa nyt kellon ympäri

TEKSTI Kirsi-Marja Nurminen

KUVAT: EERO PYKäLäINEN JA PANU MOILANEN

esittelyetusivu rekisteröidy satunnainen selaus päiväkirjatyhteisöt

irC-Galleria it
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kasvanut yhteisö, jossa oli jäseniä yli 3000. Taakse jäivät 
muun muassa Extreme Duudsonit. Tyttöjä jäsenistä oli 
noin puolet.

– Gallerian idea on, että yhteisön jäseneksi liittyvät 
markkinoivat yhteisöä ystävilleen. Alkuvaiheessa täkynä 
ovat myös kilpailut, kertoo Lauri Lahdensuo, joka tut-
kii gradussaan niin sanotun viraalimarkkinoinnin hyö-
dyntämisen tapoja verkkoyhteisöissä ja sosiaalisissa me-
dioissa.

Viraalimarkkinoinnissa markkinointiviestin vastaan-
ottaja toimii edelleen markkinoijana ja levittää viestiä 
eteenpäin. Kyseessä on siis verkossa toimiva puskaradio.

Sivuilla on useita keskustelupalstoja, joiden aiheet 
vaihtelevat meneillään olevien kilpailujen palkinnoista 
opiskeluun. Opintoasiainpäällikön titteli on galleriassa 
vaihtunut ihq-päälliköksi, joka on kyselijöiden tavoitet-
tavissa kellon ympäri. Käytännössä kysymyksiin vastaa 
useampi henkilö.

– Myös opiskelijat pyörittävät omaa keskustelupalstaa, 
jolla voi kysyä suoraan heiltä opinnoista ja elämästä Jy-
väskylässä, Ihanainen lisää.

Nettisivuilla kävijä voi myös laskea omat valintapis-
teensä ja saada suoraan tiedon, aukeaako ovi yliopisto-
opintoihin ilman pääsykokeita. Ostoskoriksi naamioitu 
tietopankki sisältää myös tulostettavat hakupaperit.

Tiedekunnan meneillään oleva kampanja kestää haku-

ajan päättymiseen, 10.5. saakka. 
Yhteisö jää kuitenkin elämään.

– Tarkoitus on tuottaa sivuil-
le uutta materiaalia jatkossakin. 
Tästä on tulossa pysyvä toimin-
tatapa opiskelijamarkkinoin-
tiin.

Tiedekunnan dekaani, pro-
fessori Jukka Heikkilä, har-
mittelee vain, ettei galleriaa 
ole osattu hyödyntää aikai-
semmin.

– Palvelu on ylittänyt kaik-
ki odotukset. Lisäksi olem-
me päässeet ihan uudenlai-
seen vuorovaikutukseen nykyis-
ten, entisten ja tulevien opiskelijoidemme 
kanssa.

Tiedekunnan sivu irc-galleriassa osoitteessa 
http://irc-galleria.net/channel.php?channel_
id=2163992

Tiedekunnan omat hakusivut: 
http://www.it.jyu.fi/hae

Ihquu!
Tietoa IT-alan opinnoista saa nyt kellon ympäri
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päiväkirjat vip kauppa tilastot tietoa vanhemmille

sponsoroitu yhteisö
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IM MEMORIAM

Kielikeskuksen lehtori Maj-Len Kääriäinen

Tuottelias ja aktiivinen sosiologi

Olemme menettäneet ihmisen, joka 
yhteisössämme säteili yhtä paljon 
valoisuutta ja iloa kuin tinkimätöntä 
ammattitaitoa ja vastuullisuutta, jo-

ka yhteisten vaikeuksien keskellä 
kannatteli laivaa ja osasi katsoa riit-
tävän kauas löytääkseen oikean 
suunnan. Maj-Len saattoi antaa 
omalla suoralla mutta rakentavalla 
tavallaan äänen yhteiselle väsymyk-
selle ja epäilylle suurien haasteiden 
edessä, mutta jo samassa keskuste-
lussa hän löysi myönteisiä ratkaisu-
ja ja herätti halua rakentaa uutta. 
Ruotsin kielikeskusopetuksen kehit-
tämisessä hänen panoksensa oli rat-
kaisevan suuri.

Maj-Len oli kulttuurimuuttaja, ku-
ten monet muutkin kielikeskuksen 
opettajat. Hän siirtyi kulttuurista toi-
seen tultuaan ruotsinkieliseltä Poh-
janmaalta Jyväskylään opiskelemaan 
liikunnanopettajaksi. Perheen perus-
tamisen myötä hän jäi sille matkal-
leen ja tuli kielikeskukseen opetta-
jaksi senaikaisella tavanomaisella 

kelpoisuudella: opetettava kieli äi-
dinkielenä. 

Saadakseen viran Maj-Len joutui 
suorittamaan toisen tutkinnon. Tä-
mänkin hän teki itselleen uskollisen 
perusteellisesti. Opiskelussaankaan 
hän ei etsinyt matalia aidankohtia 
vaan hyödynsi opetuskokemustaan 
ja haki aidosti uutta tietoa. Hänen  
gradunsa oppijan identiteetistä oli 
monessa suhteessa edellä aikaansa. 

Maj-Lenin opettajuus perustui hä-
nen vahvaan kaksikulttuurisuuten-
sa, johon yhdistyi perusteellisuus ja 
taito avata opiskelijoille laajoja nä-
kymiä ja rohkaista heitä asettamaan 
tavoitteensa korkealle. Tämä opis-
kelijan voimavaroihin luottaminen 
johti jatkuvasti hyviin tuloksiin.

Pohjanmaan ruotsinkielisyys so-
siaalisena pääomana ei tuonut Maj-
Lenille itselleen pitkää ikää, mutta 

Sosiologian professori Kaj Ilmonen 
menehtyi 6.3.2007 lähes kolme 
vuotta sairastettuaan. Hänen tutki-
musalojaan olivat kulutussosiologi-
an, työelämän, yhteiskunnallisten 
liikkeiden sekä sosiaalisen pääoman 
(luottamuksen) tutkimus. Kajn jul-
kaisuluettelo on massiivinen ja kä-
sittää sekä teoreettisia että empiiri-
siä tutkimuksia. Julkaisuluettelo an-
taa hyvän kuvan hänen monipuoli-
sesta kiinnostuksestaan tutkimi-
seen, lukemiseen ja kirjoittamiseen, 
mikä säilyi elinvoimaisena aivan vii-
meisiin päiviin asti. 

Kaj saapui kotikaupungistaan Hel-
singistä sosiologian professoriksi Jy-
väskylän yliopistoon vuonna 1994 

tehtyään jo mittavan tutkijanuran. 
Jyväskylässä Kaj toteutti tutkijatove-
reidensa kanssa useita työelämän, 
vapaaehtoisorganisaatioiden ja sosi-
aalisen pääoman tutkimushankkei-
ta. 

Professuurinsa alussa Kaj organi-
soi henkilökunnan ja opiskelijoiden 
yhteisiä ”lyhty-iltoja”, joissa opiske-
lun kehittämiseen paneuduttiin luo-
vassa ja rennossa ilmapiirissä. Jy-
väskylän aikanaan hän oli yhtenä 
aloitteentekijänä kansainvälisen ku-
lutussosiologian yhteistyön kehittä-
misessä. Hän toimi Westermarck 
seuran puheenjohtajana vuosina 
1995–99.

Työyhteisössään Kaj oli keskuste-
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kylläkin niin rikkaan ja vahvan elä-
män, että sen sisällön olisi voinut 
venyttää moneksikin pitkäksi elä-
mäksi. Maj-Lenin lähtö jätti suuren 
aukon perheeseen, työyhteisöön ja 
ystäväpiiriin. Hän jätti myös pysy-
vän jäljen kielikeskukseen ja mei-
hin yksittäisiin työtovereihin. Hä-
nen muistoaan voimme kunnioit-
taa pyrkimällä siihen, missä hän on 
meille esikuvana: tinkimätön am-
mattietiikka, yhteisvastuu ja raken-
tava viestintätyyli, valoisa optimis-
mi ja iloinen juhlamieli. Sen säteile-
vän juhlamielen Maj-Len antoi meil-
le viimeiseksi kuvaksi itsestään 
helmikuussa kielikeskuksen 30-
vuotisjuhlassa. 

Maija Kalin
Kielikeskuksen johtaja

leva ja innostava. Hän jaksoi paneu-
tua syvällisesti kommentoiden kol-
legoidensa käsikirjoituksiin. Opiske-
lijat muistavat Kaj Ilmosen aihepii-
reistään innostuneena luennoitsija-
na ja aktiivisena ohjaajana. 

Elämäntyöllään Kaj painoi lähte-
mättömän jäljen suomalaiseen so-
siologiaan. Sisäisesti rikkaana, iloi-
sena ja huumorintajuisena ihmise-
nä Kaitsu jätti lämpimän muiston 
häntä kaipaamaan jääneiden lukuis-
ten ystäviensä, työtovereidensa ja 
opiskelijoidensa mieliin.

Pertti Jokivuori ja Martti Siisiäinen
Kirjoittajat ovat Kaj Ilmosen työ-
tovereita ja ystäviä

EETTISET

Sosiaali- ja terveydenhuollosta keskusteltaessa vaikuttavuusnäytön ja 
kustannusvaikuttavuuden vaatimukset ovat viime vuosina korostuneet. 
Niinpä myös kuntoutustoimintaa kohtaan on esitetty kritiikkiä, ja sen 
vaikuttavuutta on kyseenalaistettu - mikä on osin perusteltua. On eet-
tisesti arveluttavaa jatkaa vakiintuneita toimintatapoja ilman niiden 
kriittistä tieteellistä arviointia. Vakiintunut kuntoutustoiminta tulee 
altistaa hyvin suunnitelluille tieteellisille tutkimuksille. 

Lääketieteellisissä hoitotutkimuksissa pätevimpänä vaikuttavuus-
näyttönä pidetään satunnaistetuista ja kontrolloiduista tutkimuksis-
ta saatuja tuloksia. Myös kuntoutuksen vaikuttavuutta koskevassa tut-
kimuksessa on käytetty satunnaistettuja kokeellisia tutkimusasetelmia. 
Tutkimuseettisestä näkökulmasta kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuk-
siin liittyy kuitenkin erityispiirteitä, eivätkä ne aina sovellu kuntoutus-
toiminnan tutkimiseen. Kaikkia vakiintuneita kuntoutustoimintoja ei 
esimerkiksi ole mahdollista tutkia kokeellisella asetelmalla. 

Vaikeasti vammautuneiden, kuten selkäydinvammaisten, kuntou-
tuksen vaikuttavuutta tutkittaessa olisi epäeettistä satunnaistaa tutki-
musjoukko siten, että osa vammautuneista jäisi kokonaan ilman kun-
toutusta. Kuvatunlaisessa tilanteessa voidaan käyttää ei-satunnaistettua 
vertailuasetelmaa, jossa vakiintunutta toimintatapaa verrataan uuteen 
toimintatapaan. Tutkimustuloksia tulkittaessa on luonnollisesti huo-
mioitava tämän kaltaisiin tutkimuksiin sisältyvät virhelähteet. 

Kuntoutustoiminnan vaikuttavuudesta on tieteellistä tutkimusnäyt-
töä vähintään samassa määrin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon mene-
telmistä yleensäkin. Mitä enemmän kuntoutustoimintaa on tutkittu, 
sitä vakuuttuneemmaksi on tultu sen vaikuttavuudesta ja merkityk-
sestä. Silti korkeatasoisia tieteellisiä tutkimuksia kuntoutustoiminnasta 
kaivataan lisää. 

Erityinen katvealue tiedoissamme on erilaisten kuntoutustoimenpit-
eiden kustannusvaikuttavuus. Tieteellisistä tutkimuksista saatua tietoa 
tulee hyödyntää kuntoutusjärjestelmiä kehitettäessä ja rahoituspäätök-
siä tehtäessä, mutta tällöinkin tulee huomioida eettiset näkökulmat.

Mika Pekkonen 
LL, johtava ylilääkäri
Kuntoutus Peurunka

Marja-Liisa Kinnunen 
FT, LL, tutkija
Jyväskylän yliopisto

Eettiset näkökulmat  
otettava huomioon  
kuntoutuksen tutkimuksessa

27Tiedonjyvä 3/2007



TIEDONNäLKääN

Ilmonen Kaj (2007) Johan on mark-
kinat. Kulutuksen sosiologista tar-
kastelua. Vastapaino

Kulutus nivoutuu yhä useammalle 
elämänalueelle. Kulutussosiologian 
asiantuntijan Kaj Ilmosen teoksessa 

Johan on markkinat keskeisellä sijal-
la ovat kulutuksen politisoituminen 
ja markkinat. Ilmonen käsittelee ku-
lutuksen sosiologian historiaa ja ku-
lutusvalintoja sekä erittelee kulutuk-
sen keskeisiä osatekijöitä ja analy-
soi talousteoreetikkojen näkemyk-
siä. Ilmonen pohtii kulutusta myös 
ideologisena diskurssina eli miten 
ikä, sukupuoli ja yhteiskuntaluokka 
vaikuttavat kuluttamistapoihin.

Ilmonen tarkastelee myös länsi-
maisen ajattelun perinnettä kulutuk-
seen liittyen. Konkreettiseksi esi-
merkiksi otetaan ruoka, koska se on 
erityinen kulutuskohde ja kulutuk-
sen perusmalli. Länsimaisessa hy-
vinvointiyhteiskunnassa valinnan-
mahdollisuudet ruokatarvikkeiden 
suhteen ovat rajattomat. Ruoka ei 
ole vain ravinnonsaantia varten. 
Erottelemme arkiruuan niin sano-
tuista juhlaruuista ja ylellisyysruuis-
ta. Ruuasta on tullut sykleittäin ete-

nevää muotikulttuuria kuten vaat-
teistakin. 

Esimerkkinä ruokamuodista on 
etninen keittiö. Pizzojen, hampuri-
laisten ja pastojen jälkeen ruokasyk-
lissä muotivuorossa ovat olleet ke-
babit, kiinalainen ruoka, tex mex, 
japanilainen keittiö ja fuusiokeittiö. 

Lopuksi Ilmonen pohtii lahjatalo-
utta ja lahjan merkitystä sosiaalise-
na suhteena. Lahjoja ei anneta vain 
pyyteettömästi, vaan myös tarkoi-
tuksellisesti, ja lahjojen annolla py-
ritään strategisiin päämääriin. Lah-
jan antamiseen sisältyvä vastavuo-
roisuuden periaate voi pahimmillaan 
johtaa kademieliseen ja itsetuhoi-
seen kilpailuun. 

Johan on markkinat on jatkoa 
vuonna 1993 ilmestyneelle Tavaroi-
den taikamaailma -teokselle. -TA

Lue Kaj Ilmosen muistokirjoitus 
edelliseltä aukeamalta.

Uusia näkökulmia kuluttamisen maailmaan

Hanna Lindberg (2006) Vastakohti-
en Ikea. Ikean arvot ja mentaliteetti 
muuttuvassa ajassa ja ympäristös-
sä. Nykykulttuurin tutkimuskeskuk-
sen julkaisuja 89.

Hanna Lindbergin Vastakohtien Ikea 
-kirjassa pohditaan, millainen on 
ruotsalaisuuden ja ikealaisuuden 

suhde. Ikean perustaja Ingvar Kamp-
rad määritteli vuonna 1976 Ikean 
tuotevalikoiman tyypillisesti ruotsa-
laiseksi ja toisaalta tyypillisesti 
ikealaiseksi. Ikean tuotemerkin iden-
titeetti on siis läheisesti sidoksissa 
ruotsalaisuuteen.

Väitöstyötään varten Lindberg tut-
ki Ikean kuvastoja ja Ikeasta kirjoi-

tettuja artikkeleita. Ikean kuvasto 
on yksi maailman laajalevikkisim-
mistä painotuotteista. Kuvasto on 
ikealaisen ideologian sanansaattaja, 
jossa 1900-luvun kansankotikult-
tuuri elää voimakkaana ruotsalai-
suuden ilmentäjänä. 

Kirjassa tarkastellaan niitä ristirii-
toja, jotka syntyvät, kun Ikean ide-

Ikealaisuus syrjäyttää ruotsalaisuuden
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TIEDONNäLKääN

Ilmari Vesterinen (2006) Mäyränko-
lon jazzareita. Tarua ja totta Old 
House Jazz Clubista ja suomalaises-
ta jazzmusiikista. WSOY. 

Pariisin jazz-klubien innoittamina 
kolmikko Pekka Mäyrämäki, Jacob 
Söderman ja Georg Donner perusti-
vat Helsingin Albertinkadulle Old 
House Jazz Clubin vuonna 1957. 
Mäyränkoloksi ristitty klubi toimi 
jazznälkäisten nuorten kokoontu-
mis- ja kasvupaikkana, jossa kaikki 
halukkaat saattoivat nousta lavalla 
jammailemaan ja kokeilemaan taito-
jaan. Maan ainoaan jazzluolaan tu-
tustuivatkin lähes kaikki tuon ajan 
jazzammattilaiset ja -harrastajat. 
Mäyränkolossa vietettiin aikaa, soi-
tettiin vanhaa ja kokeiltiin uutta jaz-
zia. Klubilla nuoret jazzmuusikot 
saattoivat harjoitella, ja toimipa klu-
bi jopa tilapäisasuntona ja yöpymis-

paikkana. 
Vesterisen kirja vie lukijansa aika-

matkalle Mäyränkolon vaiheisiin. 
Kirja perustuu suurelta osin entisten 
klubilaisten ja muiden aikalaisten 
haastatteluihin, joiden pohjalle kir-
jailijan entisenä klubilaisena on ollut 
luontevaa teoksensa rakentaa. Kir-
jassa ääneen pääsevät muiden mu-
assa sellaiset nykymusiikin suuret 
nimet kuin Lasse Mårtenson, Heikki 
Sarmanto ja Claes Andersson. Teok-
sessa vaihtelevat taustoittavat joh-
dantokappaleet ja haastateltujen 
muistikuviin perustuvat tarinat. Ker-
rontaa värittävät kuvat niin koti- 
kuin ulkomaisista jazzmuusikoista 
sekä mielenkiintoiset tilannekuvat 
klubilta. 

Ilmari Vesterinen, FT, toimii Jyväs-
kylän yliopiston kulttuuriantropolo-
gian professorina. Hän on tutkinut 
kyläkulttuureja, Aasian uskontoja ja 

vähemmistöjä sekä kirjoittanut ja 
toimittanut useita teoksia. Vesteri-
nen harrastaa klassista musiikkia ja 
jazzia. -AS

Mäyränkolossa tehtiin jazzhistoriaa

ologia kohtaa 2000-luvun globaalin 
todellisuuden.

Lindbergin tarkastelussa on myös 
Ikean ideologian kansainvälinen so-
veltuvuus. Ikean tuotemerkki edus-
taa ruotsalaisuutta kansainvälisesti. 
Tuotemerkki on kuitenkin muodos-
tunut niin vahvaksi, että siihen lii-
tetty ruotsalaisuuskäsite voi hävitä 

ikealaisuuden tieltä. 
Ikealaisuudesta on uudella vuosi-

tuhannella tullut kulttuurin, arvot ja 
mentaliteetin sisältävä kokonaisuus, 
globaali, maantieteellisistä rajoista 
irrallinen ”kansallisuus”, joka tunne-
taan ruotsalaisuutta paremmin ja jo-
hon samaistutaan yli kansallisten ra-
jojen. -TL
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Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus  
rakentuu monitahoisesti

KM Päivi Kupilan kasvatustieteen 
väitöskirja ”Minäkö asiantuntija?” 
Varhaiskasvatuksen asiantuntijan 
merkitysperspektiivin ja identiteetin 
rakentuminen tarkastettiin 16.3. Vas-
taväittäjänä oli professori Soili Keski-
nen (Turun yliopisto) ja kustoksena 
professori Helena Rasku-Puttonen.

Loisyhteisön tutkiminen toi uutta  
tietoa norppien ravinnosta

FL Tuula Sinisalon limnologian ja 
hydrobiologian väitöskirja Diet and 
foraging of ringed seals in relation to 
helminth parasite assemblages tar-
kastettiin 24.3. Vastaväittäjänä oli 
tohtori Kenneth MacKenzie (Universi-
ty of Aberdeen, Iso-Britannia) ja kus-
toksena professori Tellervo Valtonen.

Ulkoinen palaute edistää monimutkaisen 
motorisen taidon oppimista

THK Kaisu Monosen liikuntapeda-
gogiikan väitöskirja The Effects of 
Augmented Feedback on Motor Skill 
Learning in Shooting: A Feedback 
Training Intervention among Inexpe-
rienced Rifle Shooters tarkastettiin 
30.3. Vastaväittäjänä oli professori 
Mark Williams (Liverpool John 
Moores University, Iso-Britannia) ja 
kustoksena professori Lauri Laakso.

Uusia tapoja sulfaattisellun happi- 
käsittelyn tehokkuuden arviointiin

FL Maria Salmelan soveltavan ke-
mian väitöskirja Description of Oxy-
gen-Alkali Delignification of Kraft 
Pulp Using Analysis of Dissolved Ma-
terial tarkastettiin 30.3. Vastaväit-
täjänä oli FT Matti Ristolainen (UPM 
Research Center, Lappeenranta) ja 
kustoksena professori Raimo Alén.

VäITÖKSET www.jyu.fi/vaitokset

Kouluajan kuntotestien 
tulokset näkyvät 
aikuisenakin

LitL Lasse Mikkelsson väitteli huhtikuussa 
koulun kuntotestistön tulosten ja aikuisiän kun-
non ja terveyden välisestä yhteydestä. Mikkels-
sonin tutkimuksen mukaan kouluiässä tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota kestävyyskun-
toon. Miten se voisi koulujen liikuntatunneilla 
käytännössä näkyä?

– Oppilaille voisi tarjota uusia, kiinnostavia 
lajeja, kuten esimerkiksi parkour. Ranskan lähi-
öissä syntyneessä lajissa juostaan, hypitään ja 
kiipeillään pitkin vastaan tulevia esteitä. Siinä ei 
kilpailla vaan liikuntaan yhdessä. Tavallista, raa-
kaa juoksua on paljon vaikeampi myydä. Tyttö-
jä voisivat kiinnostaa painonhallintaan liittyvät 
asiat ja sitä kautta paljon energiaa kuluttavat 
lajit, Mikkelsson ehdottaa.

Mikkelsson löysi tutkimuksessaan yllättäviä 
vaikutussuhteita. Voiko siis kipuilevista aikuisis-
ta päätellä koululiikunnassa menestymistä?

– Halusin osoittaa, että kouluiän kunnolla on 
merkitystä aikuisiässä. Hyvä kestävyys vähensi 
verenpainetautia aikuisiässä, kestovoima tytöil-
lä niska- ja hartiakipuja. Pojilla notkeus suojasi 
niskasäryiltä. Hyvä nopeus taas yhdistyi aikui-
sena koettuun terveydentilaan.

Mikkelsson työskentelee Pajulahden urheilu-
opiston rehtorina. Voivatko urheiluopistot pai-
kata koululiikunnan puutteita?

– Koulut eivät voi ottaa vastuuta kansalaisten 
vähäisestä liikunnasta, koska liikuntatuntien 
määrä on niin pieni. Yksi urheiluopistojen tehtä-
vistä on kuitenkin huolehtia kansalaisten terve-
ydestä ja kunnosta. Meillä lasten ja nuorten 
osuus palvelujen käyttäjinä on koko ajan lisään-
tynyt. Ihmiset ovat valveutuneempia ja kiinnos-
tuneita terveysliikunnasta. -KMN

tietoniekka
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Nanomittakaavassa lämmön- 
johtuminenkin on erilaista

MSc Thomas Kühnin fysiikan alan 
väitöskirja Phononic transport in di-
electric membranes tarkastettiin 
13.4. Vastaväittäjänä oli professori 
Jari Kinaret (Chalmers University of 
Technology and Göteborg Universi-
ty, Ruotsi) ja kustoksena professori 
Matti Manninen.

Atomit kvanttinesteessä – suprajuoksevan 
heliumin tietokonesimulaatioita

FM Lauri Lehtovaaran kemian 
väitöskirja Theoretical Studies of 
Atomic Scale Impurities in Superflu-
id 4He tarkastettiin 13.4. Vastaväit-
täjänä oli professori Martti Puska 
(Helsingin teknillinen korkeakoulu) 
ja kustoksena professori Henrik 
Kunttu.

Kouluiän hyvä kestävyysjuoksukunto  
suojaa miehiä verenpainetaudilta

LitL Lasse Mikkelssonin liikun-
tapedagogiikan väitöskirja Koulun 
kuntotestistö aikuisiän kunnon ja 
terveyden ennustajana – 25 vuoden 
pitkittäistutkimus tarkastettiin 14.4. 
Vastaväittäjänä oli dosentti Katriina 
Kukkonen–Harjula ja kustoksena pro-
fessori Lauri Laakso.

Iltapäivätoiminta turvaa  
lasten hyvinvointia

LitL Sirkka Salonen-Nummen lii-
kuntapedagogiikan väitöskirja Lii-
kunnan löytöretki iltapäivätoiminta-
an. Liikunnan mahdollisuudet ja es-
teet porilaisissa kouluissa organisoi-
dussa iltapäivätoiminnassa tar-
kastettiin 17.4. Vastaväittäjänä oli 
professori Kimmo Jokinen ja kustok-

sena profes-
sori Lauri Laakso.

Metsien ennallistamis-
poltoilla luodaan arvok-
kaita elinympäristöjä  
kovakuoriaisille 

FM Tero Toi-
vasen väi-
töskirja 
Short-term 
effects of fo-
rest restora-
tion on beetle 
diversity tar-
kastettiin 
28.4. Vastaväittäjänä oli akate-
miaprofessori Ilkka Hanski (Hel-
singin yliopisto) ja kustoksena 
dosentti Janne Kotiaho.
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Uhrautuva ihminen

NOOAN ARKKI

Uhrautuva ihminen on sanapari, johon liitetään usein 
mielikuva henkilöstä, joka ajattelee aina ensin toisten 
ihmisten parasta.

Uhrautuva ihminen muistaa aina olla julkisesti huo-
lissaan maailmantilanteen viimeaikaisesta kehittymises-
tä, vaikka hän ei varsinaisesti muistakaan maailmanai-
kaa, milloin maailmantilanne ei olisi ollut huolestutta-
va. Tästä globaalista kriisistä huolimatta uhrautuva ih-
minen jaksaa kuitenkin hoitaa kaikki päivittäiset aska-
reensa työpaikkansa rutiinitehtävistä mattojen huolelli-
seen tamppaamiseen kotioloissa. Mielessään hän päivit-
telee joskus, miksi vaivautuu tekemään moista näkymä-
töntä työtä, kun kukaan ei kuitenkaan näytä välittävän.

Uhrautuva ihminen on valmis pohtimaan tuttavien-
sa ongelmia puhelimessa vaikka tuntikausia. Omas-
ta hyvinvoinnista tinkiminen on uhrautuvan ihmisen 
elinehto, koska näin hän osoittaa kiintymystään. Ja mi-
käli uhrautuvan ihmisen puoliso on ystävien kanssa toi-
saalla, hän tarkistaa pari kolme kertaa puhelinsoitolla 
illan aikana, että kaikki on kunnossa. Samalla hän 
muistuttaa epäsuoralla vihjauk-
sella, että seurueella on taatus-
ti hauskempaa kuin hänellä it-
sellään, ja että hänen uhrinsa itse 
asiassa mahdollistaa toisten  
hauskan illan.

Uhrautuva ihminen on vakuut-
tunut siitä, että rakkaus on uhrautu-
mista. Ilman hänen kallista uhriaan rak-
kauskin loppuu, hän miettii. Rakkauden ta-
kia hän on valmis kärsimään kaiken, uhraa-
maan itsensä lahjana, ja kun rakkaus kuitenkin 
loppuu, hän ei voi ymmärtää miksi niin saattoi kaikes-
ta uhrautumisesta huolimatta käydä.

Uhrautuva ihminen kadottaa itsensä ja ulkoistaa 

oman elämänsä, sillä hän näkee itsensä vain toisten ih-
misten kautta, osana toisten hyvinvointia. Vaikka uh-
rautuva ihminen antaa muille kaiken, hän ei ole op-
pinut tuntemaan sitä ihmistä, joka tämän kaiken an-
taa. Häntä, jota toiset voisivat rakastaa, mutta jota he-
kään eivät tunne eivätkä siksi pysty. Häntä itseään. Sik-
si hän antaa itsensä toisille uhrina, jota nämä eivät kos-
kaan vaatineet.

Nooa
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More support for those 
teaching in English

Teaching in foreign languages is in-
creasing year after year at the Uni-
versity. This year, for the first time, 
teachers who use foreign languages 
in teaching settings were evaluated. 
The idea for the evaluation came 
from the Student Union’s Subcom-
mittee for International Affairs, par-
ticularly from its current chair, An-
gelina Korsunova, postgraduate 
student and assistant in Corporate 
and Environment Management. 

– We somehow wanted to encour-
age those who offer teaching in 
English, Korsunova says.

Students were offered a chance to 
vote for a good teacher who works 
in a multicultural environment. It 
was also possible to vote for a 
teacher who is Finnish but uses a 
foreign language in teaching. To the 
committee’s surprise, both Emily 
Knott, senior assistant in the De-
partment of Biological and Environ-
mental Science and Glyn Hughes, 
lecturer in the Department of Teach-

er Education, received an even 
number of votes.

Currently, many Finnish students 
choose courses taught in English in-
stead of in Finnish.

– A multicultural studying envi-
ronment teaches skills needed in 
working life and it also encourages 
the students to speak English. The 
teaching conducted in a foreign lan-

guage is also a great learning expe-
rience for the teachers, enabling 
them to better their own expertise. 

Korsunova is of the opinion that 
the University should give more 
support to those who teach in a for-
eign language.

– Courses on multicultural teach-
ing could be offered. The teachers 
should also be provided with an op-
portunity to practise abroad.

IT Faculty connects with 
young people in the net

The Faculty of Information Techno-
logy has begun an initiative to con-
nect with young people and poten-
tial future students in the place in 
which they spend a lot of their time, 
namely in an online IRC gallery.

– The gallery is the largest com-
munal web service in Finland and is 
a kind of virtual youth club, which 
can, at its best, be used by 30 000 
people at the same time, Panu 
Moilanen, lecturer in the Depart-

SUMMARY

During the past ten years, Oy 
UniServices Ltd, owned by the Uni-
versity of Jyväskylä, has advanced 
Central Finnish expertise in educa-
tion abroad. International develop-
ment consultations are a vital part 
of the business.

– At the moment, there are eight 
projects under way, a major part of 
which is being carried out in the 
former Yugoslavia, in the western 
Balkan area. In addition, we operate 
in Russia, Romania, and Tanzania, 
says Timo Juntunen, the manag-
ing director of UniServices.

The projects deal with the devel-
opment of the countries’ education-
al systems, the administration of 

the educational institutions, as well 
as quality assurance.

– There is a lot to do. For in-
stance, minority issues are a major 
problem in the Balkan area. Moreo-
ver, both adult and vocational edu-
cation require attention. In addition 
to the teaching sector, environmen-
tal issues such as bio-energy make 
for an interesting field.

The commercialisation of univer-
sity expertise is still in its infancy.

– People seem to think that com-
mercial activities are not included in 
the University’s basic role.  

According to Juntunen, depart-
ments and experts need more in-
centives to work on developing 

commercialisation.
– The rector has recently allocat-

ed an incentive bonus for the De-
partment of Special Education. Co-
operation between experts and 
business should be increased and a 
change is needed in peoples’ atti-
tudes. 

UniServices promotes Finnish 
education abroad

Timo Juntunen

Glyn Hughes and Emily Knott are the 
best teachers in intercultural 
environment 2007.

KIRSI-MARJA NURMINEN

PETTERI KIVIMäKI
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Mikä?
Jyväskylän seminaarin toverikun-
nan lippu. Alkuperäinen lippu 
valmistettiin silkistä vuonna 
1866, kolme vuotta seminaarin 
perustamisen jälkeen. Lipun 
haurastumisen vuoksi uusi lip-
pu otettiin käyttöön 1923. Mu-
seolle lippu luovutettiin semi-
naarin lopettajaisjuhlissa 
vuonna 1937.

Lipussa on kuvattuna kan-
nel, jota ympäröivät kuusen 
oksat. Kanteleen yläpuolella on 
teksti ”pysy Suomessa pyhänä”.

Kuka?
Seminaarin naispuoliset opiskelijat 
valmistivat lipun lahjaksi miesopis-
kelijoille. Lipun käyttö oli alkuvuosi-
na säännösteltyä, kuten lippujen 
käyttö suuriruhtinaskunnassa yleen-
säkin tuohon aikaan. Kuitenkin jo 
vappuna 1872 lipusta oli tullut ko-
ko seminaarin tunnus.

Miksi?
Lippu kuvasi tuon ajan seminaarissa 
vallinnutta suomalaiskansallista in-
nostusta. Tavaksi tuli käyttää lippua 
seminaarin tärkeimmissä tilaisuuk-
sissa, kuten syksyisin järjestetyllä 
retkellä Roninmäelle, kevätjuhlissa, 
kansakoulujuhlissa tai seminaarin 
jäsenten hautajaisissa.

Tärkeimmäksi lippujuhlaksi muo-
dostui kuitenkin vappu. Vappuna 
lippu luovutettiin seuraavan vuoden 
kokelasluokalle eli viimeisen vuo-
den opiskelijoille. Heidän joukos-
taan valittiin erityinen ylijärjestäjä, 
joka huolehti lipusta. Luovutustilai-
suuteen liittyi puheenpito ja laulua.

Kasvatusopillisen korkeakoulun 
opiskelijat halusivat kanteleen tilalle 
uuden tunnuksen. Sen heille suun-
nitteli piirustuksen ja käsityön leh-
tori Toivo Ojala 1930-luvun puolivä-
lissä. Uudessa lipussa komeilikin jo 
tuttu soihtu.

Seminaarissa lippuinnostus roi-

hahti liekkiin 
Suomen itsenäistymisvuonna 1917. 
Venäjän vallankumous mahdollisti 
sortokauden ajaksi kätkettyjen lip-
pujen uuden tulemisen. Jokaisella 
luokalla oli oma lippu eli standaari. 
Niissä käytettiin sinistä pohjaa ja 
valkoista tekstiä. Valitut tekstit ker-
tovat siitä, että opiskelijat näkivät it-
sensä valon tuojina kansalle. ”Keh-
no hylkää! Suosi suurta! Lemmi ikui-
sinta!” julisti toinen naisluokka. 
”Soihtu käteen, ase valon!” taas nel-
jäs naisluokka.

Liput olivat käytössä juhlakulku-
eessa, joka järjestettiin vallankumo-
uksen kunniaksi 21.3.1917. Koulu-
työ syrjäytyi ja oppilaat olivat va-
paan ilon ja riemun vallassa, kuvaili 
opiskelija Eeva Tiitinen päivää.  
-KMN

Lähteenä on käytetty FM Teemu 
Korkiakankaan museolle tekemiä 
selvityksiä Jyväskylän seminaarin 
toverikunnan lipuista ja Jyväskylän 
seminaarin luokkalipuista vuonna 
1917.

Tässä sarjassa kerrotaan Jyväsky-
län seminaarin, kasvatusopillisen 
korkeakoulun ja yliopiston historian 
pieniä tarinoita yliopiston museon 
tallentamien esineiden kautta. Mu-
seon perusnäyttely on tällä hetkellä 
suljettu S-rakennuksen peruskorja-
uksen vuoksi.

Lippu lietsoi kansallistuntoa

ment of Computer Science and In-
formation Systems, says.

The development of the Faculty’s 
IRC gallery community has been a 
team effort between the students 
and the staff. In addition, The City 
of Jyväskylä, Elisa, and Sonera have 
participated in the project as exter-
nal partners.

– Both the gallery and the Facul-
ty’s new webpage aim at presenting 
information about studying, as well 
as the usual facts. By following 
“Veera” and “Timo’s” day, the visi-
tors have an opportunity to peep 
into students’ everyday life and free 
time. The alumni stories on the 
webpage tell about the professions 
that graduates from the IT faculty 
are working in, Eija Ihanainen, 
head of academic and student af-
fairs, says.

In addition to presenting student 
life, the pages aim at improving the 
reputation of the IT field.

vitriini

Eija Ihanainen

PETTERI KIVIMäKI

PANU MOILANEN
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KALENTERIKalenteri löytyy sivulta www.jyu.fi  
linkistä tapahtumakalenteri

Euroviisukuumeeseen  
liennytystä kirjastosta
Paljonko Jasmine, Kirka tai Kaija Kärkinen 
saikaan pisteitä tai monenneksiko he si-
joittuivat? Euroviisutriviaa ja kirjaston eu-
roviisuaiheista aineistoa on koottu Lailas-
ta Lordiin – suomalaiset euroviisut 
kirjoissa ja kansissa -pienoisnäyttelyyn 
yliopiston kirjastoon. Näyttely on avoinna 
15.6.2007 saakka kirjaston aukioloaikoi-
na.

Väitökset

26.5. klo 12, Historian laitos, H320. 
FL Timo J. Tuikan Suomen histori-
an väitöskirjan Kekkosen konstit – 
Urho Kekkosen historia- ja politiik-
kakäsitykset teoriasta käytäntöön 
1933–1981 tarkastustilaisuus. Vas-
taväittäjänä professori Pauli Ket-
tunen (Helsingin yliopisto) ja kus-
toksena professori Petri Karonen.

Tapahtumat

5.5. klo 12, IT-Dynamon auditorio, 
Piippukatu 2, Lutakko. Cinema Si-
lenzio -mykkäelokuvan festivaa-
li. Lisätietoja: Matti Itkonen, p. 
(014) 260 1898, matti.itkonen@
edu.jyu.fi 

7.5.–8.5. klo 10.30–17.00, JT120, 
Juomatehdas. Working Seminar on 
Cultural Musicology. Lisätietoja: 
Terhi Skaniakos, p. 050 490 8293, 
terhi.skaniakos@campus.jyu.fi 

8.5. klo 19.00, Taulumäen kirkko. 
Jyväskylän yliopiston sinfonia-
orkesterin kevätkonsertti. Ohjel-
ma 6/4 €. Lisätietoja: Laura Viinikka, 
p. 050 9108765, laurav@cc.jyu.fi 

9.5. klo 8.30–16.05, Liikunta-raken-
nus, 3.krs.Terveystieteiden lai-
toksen III tieteenpäivä. Lisätieto-
ja: Ritva Sakari-Rantala, p. (014) 
260 2094, sakari@sport.jyu.fi 

9.5. klo 14.00–16.00, C1, yliopiston 
päärakennus. Ikääntyvien yliopis-
to: Kevätjuhla. Lisätietoja: Jaana 
Rossi, p. (014) 260 3738, jaana.ros-
si@cec.jyu.fi 

10.5. klo 19.00, M103, Musica-ra-
kennus. Oppe nyt wanha ia noori 
– Agricola-juhlavuoden matinea. 
Lisätietoja: Heli Tuhkanen, p. (014) 
260 1016, heli.tuhkanen@adm.jyu.fi 

11.5. klo 10.00–14.30, Blomstedtin 
sali, Villa Rana. Tiedon uudet kan-
tajat: Media ja verkko tiedon vä-
littäjinä -seminaari. Lisätietoja: 
Anu Mustonen, p. (014) 260 1054, 
anu.mustonen@adm.jyu.fi 

31.5.–1.6. Agora. Tietojenkäsitte-
lytieteen päivät. Lisätietoja: Min-
na Koskinen, p. (014) 260 3035, mi-
ko@it.jyu.fi 

4.6.–7.6. Kulttuurintutkimuksen 
14. kesäkoulu “The Ethics of 
Reading”. Lisätietoja:  Leena Kau-
kio, p. (014) 260 1317, leena.kau-
kio@campus.jyu.fi 

6.6. 10.30–17.30, L304, Liikunta-ra-
kennus. Body, Mind and Physical 
Actitivy Symposium. Lisätietoja: 
Jorma Tynjälä, p. (014) 260 2197, 
jorma.tynjala@sport.jyu.fi 

15.6.–17.6. Historica-rakennus. 
Kustaa Vaasa seminaari 2007: 
Språket i historien - historien i 
språket. Lisätietoja: Marko Lam-
berg, p. (014) 260 1274, marko.
lamberg@campus.jyu.fi 

Näyttelyt

19.5. saakka Kirja kotona ja kylillä 
-kiertonäyttely. Yliopiston kirjasto. 
Näyttely vie Mikael Agricolan johdat-
tamana jännittävälle matkalle suo-
menkielisen kirjan historiaan, kirjapai-
notaidon syntyajoilta 1500-luvulta 
kohti teollistuvaa yhteiskuntaa, aina 
nykyaikaan asti. Kiertonäyttelyn on 
koonnut Suomen Kirjainstituutti, ja se 
on osa Mikael Agricolan juhlavuoden 
tapahtumia Jyväskylän yliopistossa.

8.6. saakka Kauneimmat koulu-
laulut -näyttely. Musican ala-aula. 
Näyttelyssä kerrotaan laulujen his-
toriasta sanoin, kuvin, sävelin ja 
tuttujen laulukirjojen avulla. Näytte-
lyn ovat koonneet yhteistyössä yli-
opiston museo ja musiikin laitos.

KUVA: SONY BMG
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Työn ohessa 
suoritettava
valtakunnallinen
100 opintopisteen 
laajuinen ohjelma, 
opetusta Jyväskylässä, 
Helsingissä ja Tampreella

Opiskelijan tukena henkilö-
kohtainen opintojen ohjaus ja 
laaja kurssitarjonta

Opinnot kytketään oman organisaation 
strategiseen kehittämiseen

Korkeakoulujen arviointineuvoston akkreditoima MBA ohjelma

Syksyllä 2007 alkavia yleisjohdollisia opintokokonaisuuksia

MENESTYKSEN STRATEGIAT  30 opintopistettä
23.10.2007 – 16.5.2008
Ohjelma on kokonaisvaltainen retki johtamisen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Omaan 
organisaatioon saa vietäväksi ajatuksia, tietoja, taitoja ja oman kehittämisprojektin tulokset. 
Ohjelmaan sisältyy ulkomainen opintojakso.

ASIANTUNTIJAYRITYKSEN JOHTAMINEN  20 opintopistettä
13.11.2007 – 9.5.2008
Ohjelma tutkii ja kehittää asiantuntijayrityksen menestystekijöitä tämän päivän maailmassa ja 
auttaa strategisen ajattelun ja strategisten prosessien hallintaan. 

Ohjelmat voidaan liittää osaksi MBA ohjelmaa tai suorittaa erillisinä kokonaisuuksina.

Lisätiedot:
(014) 260 3691, helene.eriksson@cec.jyu.fi 
(014) 260 3685, sirpa.seppanen@cec.jyu.fi 
www.cec.jyu.fi /avance Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto

Täydennyskoulutuskeskus

MBA
Kokeneen liikkeenjohdon koulutusohjelma jo vuodesta 1989


