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YTHS luopuu 
käteisestä

Uusi vuosi on tuonut muutoksia Yliop-
pilaiden terveydenhoitosäätiön maksu-
käytäntöihin. YTHS on luopunut käteis-
maksuista ja asiakkaille lähetetään vas-
taisuudessa esimerkiksi hammaslääkä-
ri- ja erikoislääkärikäynneistä pdf-muo-
toinen lasku, jonka saa potilastietojär-

jestelmään ilmoittamaansa sähköpos-
tiosoitteeseen. Laskun saa myös, jos
käyntinsä jättää väliin ilmoittamatta. 

Maksuaikaa laskussa on 14 päivää.
Mikäli sähköposti ei tule perille, lasku
toimitetaan kirjallisena. YTHS toivoo
opiskelijoiden tarkistavan osoitetietonsa
terveysasemalla käynnin yhteydessä.

Uudistus otettiin käyttöön vuoden-
vaihteessa.

Uudet tutorit 
haussa
ENSI SYKSYN uusien opiske-
lijoiden tutoreiden haku on al-
kanut. Kaikki Jyväskylän yliopis-
ton tutkinto-opiskelijat voivat
hakea tutoreiksi 17. tammikuu-
ta alkaen Korpissa täytettävän
lomakkeen avulla. Haku päättyy
28. helmikuuta, ja ainelaitokset
tekevät lopulliset tutorvalinnat
viimeistään huhtikuun alussa. 

Tutorien tehtävä on tutustut-
taa uudet opiskelijat yliopiston
käytäntöihin, auttaa tiedonhan-
kinnassa ja tukea uusiin opiske-
lukavereihin tutustumista. Teh-
tävästä saa sekä rahapalkkion
että opintopisteitä, joskin piste-
määrät vaihtelevat laitoksittain.

Tutorkoulutuksen organisoi yli-
oppilaskunta, joka järjestää ai-
heesta kaksi ennakkotilaisuutta:
keskiviikkona 9. helmikuuta
Agoralla ja tiistaina 15. helmi-
kuuta yliopiston päärakennuk-
sella. Tuolloin paikalle saapuu
muun muassa aiempien vuo-
sien tutoreilta, joilta voi tentata
vinkkejä ja kokemuksia.

Lisätietoa tutoroinnista voi
hankkia muun muassa ylioppi-
laskunnan verkkosivuilta tai ot-
tamalla suoraan yhteyttä joko
sosiaalisihteeriin tai koposihtee-
riin.

Kortepohjan 
keskusta muuttuu

KORTEPOHJAN keskustaa
aiotaan kehittää paremmin se-
niori- ja palveluasumiseen sopi-
vaksi. Jyväskylän kaupunkira-
kennelautakunta päätti 11.
tammikuuta pidetyssä kokouk-
sessaan, että alueen asema-
kaavaan muutetaan niin, että
alueelle voisi muun muassa  ra-
kentaa seitsemän neljästä kuu-
teen kerrosta korkeaa seniori- ja
palvelutaloa. Uusia asukkaita
alueelle voisi muuttaa 350.

Kaupungin mukaan uusi kaa-
va selkeyttää myös Kortepohjan
keskustan liikennejärjestelyjä.
Esimerkiksi ylioppilaskylän pysä-
köintipaikkoja sen ei pitäisi vä-
hentää. Loppullisen sinetin kaa-
vamuutokselle antaa kaupun-
ginvaltuusto.

Yliopisto toisti 
tohtoriennätyksensä.
Maisterimäärä jäi 
tavoitteesta.

TIETOLIIKENNETTÄ pääaineenaan
opiskelleen Tapio Väärämäen, 27,
tie tohtoriksi alkoi ensimmäisenä
yliopistovuonna. Hän päätyi mu-
kaan yliopiston tutkimushankkee-
seen, jota seurasi toinen, kolmas ja
neljäskin – ja lopulta tutkijanpaikka.

”Tohtorius oli vain hieno visio
jossain kaukaisuudessa. Tähtäsin pi-
kemminkin lisensiaatin tutkintoon”,
Väärämäki pohtii. 

Julkaisujen kertyessä loppupon-
nistus kuitenkin lakkasi tuntumasta
mahdottomalta. Silti Väärämäki ker-
toi aluksi väittelysuunnitelmistaan
vain muutamalle tutulle ja työkave-
rille.

”Moni oli yllättynyt, kun tuli kut-
su karonkkaan.”

VÄÄRÄMÄKI on yksi kahdestakym-
menestä viime vuonna informaatio-
tieteiden tiedekunnassa väitelleestä.
Jyväskylän yliopisto uusi tänä vuon-
na viime vuoden 136 väittelijän toh-
toriennätyksensä ja it-puoli rikkoi

omansa: opiskelijamäärältään yli-
opiston kolmanneksi pienin tiede-
kunta tuotti vuonna 2010 peräti 13
tohtoria enemmän kuin edellisvuon-
na. Varsinainen tavoite rikottiin seit-
semällä tohtorilla. Suhteessa jatko-
opiskelijoiden määrään it-tiedekun-
ta olikin viime vuonna yliopiston te-
hokkain.

Dekaani Pekka Neittaanmäki pi-
tää menestyksen syynä systemaattis-
ta työtä tutkijakoulutuksen hyväksi.

”Olemme nostaneet volyymia
miltei 50 prosentilla: kun aiemmin
tohtoreita valmistui 11–13, nyt ta-
voitteemme on vuosittain 20–25”,
Neittaanmäki mainostaa.

Tutkijakoulutettavien edistymistä

seurataan liike-elämästä tutuin kei-
noin: esitarkastukset on budjetoitu
kvartaaleittain. 

”Esimerkiksi ensi vuonna on pa-
risenkymmentä varmaa väittelijää”,
Neittaanmäki esittelee taulukkoa,
jossa on 46 pitkälle edistyneen ni-
meä.

OMAN TIEDEKUNTANSA tutkija-
koulutusta johtavan Neittaanmäen
toinen tohtorisalaisuus on kolman-
nen opiskeluvuoden tienoilla tapah-
tuva pääkallonmetsästys. Neittaan-
mäen mukaan lehtorit ja professorit
”headhunttaavat” opiskelijoiden
joukosta lahjakkaimmat, jotka ohja-
taan tekemään syventävät opintonsa
normaalia laajempina. 

Ensimmäinen kansainvälinen ar-
tikkeli tehdään yleensä jo gradun
pohjalta. Siksi keskimääräinen it-tie-
dekunnan väittelijä on 32-vuotias.

”Kun opiskelija on väitösputkes-
sa, valmistuu työkin nopeasti”,
Neittaanmäki sanoo.

Massaluennoilla parveileviin hu-
manisteihin verrattuna it-puolen
etuna ovat lukuisat laboratoriohar-
joitukset ja hankkeet, joissa opiskeli-
jat sulautuvat akateemiseen maail-

maan helposti ja oppivat niin jatko-
tutkijoilta, lehtoreilta ja professoreil-
ta kuin toisiltaankin. 

Tuloksena on eräänlainen perhe-
ohjausmalli, jossa opiskelijan kaitse-
minen ei jää yhden ohjaajan harteil-
le.

Väärämäen mukaan nimenomaan
hyvä ja keskusteleva työyhteisö oli-
kin yksi syy hänen edistymiseensä.

”Lisäksi tarvitaan kiinnostava ai-
he ja hyvää ohjausta”, hän pohtii.

MAISTERIMÄÄRISSÄ yliopistolle
jäi viime vuonna kuitenkin kirittä-
vää. 

Opetusministeriön keskimääräi-
nen tavoite vuosiksi 2010–2012 on
Jyväskylän yliopiston osalta 1 455
maisteria vuodessa, mutta viime
vuonna valmistuneita oli vain 1 226.
Yliopistolta arvioidaan notkahduk-

Kun opiskelija on 
väitösputkessa, 
valmistuu työkin 
nopeasti.
”

Pekka
Neittaanmäki

It-alan 
tutkintoputki 
takaa tohtorit

Telia-Soneralla työskentelevä Tapio Väär

Perusopiskelijat 
31.12.2010

Jatko-opiskelijat 
31.12.2010

Valmistuneet 
maisterit, 2010

Valmistuneet 
tohtorit, 2010

Humanistinen tiedekunta

Informaatioteknologian 
tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Liikunta- ja terveystieteiden 
tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta

Kauppa-
korkeakoulu

Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta

3265 431 290 22

1542 168 91 20

1812 155 226 14

1236 156 176 16

2168 288 153 30

1128 157 127 14

1715 308 163 20
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KULUVAN lukuvuoden aikana
opiskelijakortteihin liimatut vuo-
sitarrat ovat irtoilleet merkillisen
helposti. Pelkästään Jyväskylän
yliopistossa kymmenet opiskeli-
jat ovat hakeneet uuden tarran
kortista irronneen tilalle. Tarra-
ongelmat ovat aiheuttaneet har-
mia esimerkiksi junissa, joissa
repsottava tai irronnut tarra ei ole
kelvannut konduktööreille opis-
kelijahintaisen lipun vakuudeksi.

Miksi tarrat irtoavat tänä
vuonna kortista niin helposti,
Suomen ylioppilaskuntien lii-
ton toimistonhoitaja Seija
Pyökeri?
”Aina kun tarratoimittaja pyrkii
tekemään parannuksia tarroihin,
niihin tulee samalla toisia hei-
kennyksiä. Tänä vuonna tarrojen
siirtäminen korttien välillä estet-
tiin sillä, että tarran pinta rikkou-
tuu irrotessaan, mutta nyt tarra
irtoaa helpommin. Tarratoi-
mittaja lupaa tarroille kuitenkin
pitävyyden, jos ne liimataan puh-
taalle alustalle. Ne eivät pysy, jos
niitä on vanhan pinon päällä.”

Kuinka paljon irronneita tar-
roja on vaihdettu uusiin?
”Muutamista ylioppilaskunnista
on tullut palautetta, mutta sitä
tulee joka vuosi. Nyt kaikkia yli-
oppilaskuntia on kuitenkin oh-
jeistettu, ettei uutta tarraa liima-
ta vanhojen päälle.”

Miten opiskelijan pitää toi-
mia, jos tarra irtoaa esimer-
kiksi viikonlopun reissulla,
josta pitäisi palata junalla
opiskelukaupunkiin?
”Sitä en kyllä osaa sanoa.
Tarran saa vain omasta ylioppi-
laskunnasta, joten tuollainen on
hankala tilanne.”

Miten tarraongelma välte-
tään ensi vuonna?
”Tarrojen toimittaja yrittää pa-
rantaa tarroja joka vuosi.”

Juha Korhonen
toimittaja@jyy.fi

?Miksi 
opiskelijatarrat
irtoavat 
helposti?

KYSYN VAAN

Opiskelijan 
ateria halpeni

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatu-
kea korotettiin vuodenvaihteessa 10
sentillä. Valtio tukee opiskelijan ruo-
kailua vastedes 1,77 eurolla ateriaa
kohden. 

Ateriatuki maksetaan suoraan
opiskelijaruokaloille, joista esimerkik-

si Ilokivi ja Sonaatin ravintolat ovat
siirtäneet tuen korotuksen suoraan
hintoihin: peruslounaasta pyydetään
kassalla 2,50 euroa. 

Opiskelijahintaista ruokaa tarjoa-
vien ravintoloiden määrä väheni
Jyväskylässä vuoden alussa yhdellä,
kun Tourulassa toiminut Media sul-
jettiin viestintätieteiden laitoksen
muuton myötä.

sen syyksi sitä, että moni kiri tutkin-
tonsa pois toissa vuoden tutkintouu-
distuksen alta.

It-tiedekunnassa puolivalmiita
maistereita on houkuteltu takaisin
työelämästä jopa henkilökohtaisesti.
Esimerkiksi puolitoista vuotta sitten
Neittaanmäki soitti itse peräti 280
opiskelijalle, jotta nämä tekisivät uu-
den opintosuunnitelman. 

Tarjolla oli muun muassa korvaa-
vuuksia työelämästä hankituista tai-
doista.

”Yksi sanoi olevansa mustikka-
metsässä, toinen rauhanturvaajana ja
kolmas lähdössä synnytyslaitokselle.
Pari oli ihmetellyt opintoneuvojalle,
että oikein professori soittaa kesken
kesän”, Neittaanmäki muistelee.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

rämäki tutki, miten eri tietoliikenneverkot voisivat täydentää toisiaan. Esimerkiksi junien WLAN-verkko yhdistetään internetiin monia eri verkkoja pitkin.

JOHANNES KAARAKAINEN

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN tie-
dekunta vetää jälleen opiskelijoita.
Kun alan viime vuosien synkät työl-
lisyysuutiset vetivät hakijamäärät
alas vielä viime keväänä, syksyllä ha-
ku onnistui. Tiedekuntaan ilmoit-
tautui vuonna 2010 peräti 289 uutta
opiskelijaa. 

Dekaani Pekka Neittaanmäen
mukaan myös valmistuneiden työl-
lisyys on koko ajan kohenemassa ja
alalla orastaakin jälleen työvoimapu-
la.

Huolta dekaani kuitenkin kantaa
siitä, että vain harva yliopisto-opis-

kelija on kiinnostunut it-puolen si-
vuainemahdollisuuksista, vaikka ne
tarjoaisivat monipuolisia työelämä-
valmiuksia. Esimerkiksi kasvatustie-
teilijöistä 95 prosenttia ei ole suorit-
tanut kurssiakaan it-tiedekunnassa,
vaikka tietokoneet ovat tulleet kou-
luluokkiin pysyvästi. Liikunta-
tieteilijöistä it-tiedekunnassa on teh-
nyt opintoja nelisen prosenttia, ei-
vätkä tietokonepuolella ole juuri-
kaan kunnostautuneet humanistit
tai yhteiskuntatieteilijätkään.

”Meillä on ollut jo aiemmin yhteis-
työtä luonnontieteilijöiden ja kaup-

patieteilijöiden kanssa, mutta ensi
syksynä tarkoitus on laajentaa yhteis-
työtä myös muihin tiedekuntiin. Toki
monissa oppiaineissa on omia tieto-
konekursseja, mutta lisäoppi ei olisi
pahitteeksi”, hän kertoo.

Suunnitteilla on erillisiä, erityises-
ti työelämävalmiuksia antavia opin-
tokokonaisuuksia ja tietyn alan opis-
kelijoille räätälöityjä kursseja. Neit-
taanmäki toivoo opiskelijoiden osal-
listuvan kokonaisuuksien suunnitte-
luun. 

Marja Honkonen

It-opinnot vetävät 
vain pääaineilijoita

Kirjastoon kaivataan 
tilaa ja tietokoneita

Yliopiston teettämän kyselyn perus-
teella opiskelijat kokevat kirjaston
erittäin tärkeäksi palveluksi. Enim-
mäkseen kirjastopalveluihin oltiin tyy-
tyväisiä, mutta parannettavaa löytyy
monesta asiasta.

Suurimmiksi ongelmiksi opiskelijat

kokivat tietokoneiden riittämättö-
myyden, ahtaat ja osin myös
vanhentuneet tilat sekä lainat-
tavien kurssikirjojen puute.

Myönteistä palautetta kir-
jasto sai erityisesti asiakaspalve-
lusta.

Maalis–huhtikuussa tehtyyn kyse-
lyyn vastasi 701 kirjaston asiakasta,
joista suurin osa oli opiskelijoita.



TOIMITUS SUOSITTELEE

Monen opiskelija-aktiivin riemu

repesi, kun kasvatustieteen

emeritusprofessori Kari

Uusikylä kolumnoi joulukuun lopussa

Pohjalaiseen otsikolla ”Opiskelijoita on

turha säälitellä”. Liki satiirisessa tekstis-

sään lahjakkuustutkija toisti kuluneet

syytökset ryyppävistä ja taksilla ajelevista

opiskelijoista.

Ja kyllä, professorismieheksi Uusikylä

meni harvinaisen syvälle metsään. Toisin

kuin hän kolumnissaan väittää, kuukau-

sittaisen opintotuen saamiseksi on opis-

keltava enemmän kuin 18 opintopistettä

vuodessa eikä opintosuorituksissa jouste-

ta pelkästään hyvän mielen takia. Jos kui-

tenkin oletetaan, että Uusikylän väittämä

”opiskelijoita on turha säälitellä” pitää

paikkansa, kysymys kuuluu, ketä Suo-

messa sitten pitäisi säälitellä.

Tilastokeskuksen mukaan hankalinta

päivittäisen leivän pöytään hankkimi-

nen on työttömillä. Heistä 64 prosentilla

oli vuonna 2009 toimeentulovaikeuksia.

Hyvänä kakkosena ovat kuitenkin opiske-

lijat, joista toimeentulovaikeuksista kärsi

44 prosenttia.

”Suu säkkiä myöden”, voisi uusikylien

suuri ikäluokka tähän toki murahtaa. Ja

kyllä, köyhyysaste onkin korkeimmillaan

yksinasuvilla työttömillä – tukimuodosta

riippuen jopa 92 prosenttia. Hyvänä kak-

kosena ovat kuitenkin yksin asuvat opis-

kelijat, joiden köyhyysaste vuonna 2008

oli 90 prosenttia. Perheelliset opiskelijat

ovat tilaston mukaan keskimäärin yhtä

köyhiä kuin perheelliset työttömät.

Uusikylä ei ole väärässä: suomalaisella

opiskelijalla voisi mennä paljon huo-

nommin. Yliopistoissa

voisi olla lukukau-

simaksut, opinto-

tukea voidaan pienentää ja opiskeluaiko-

ja tiukentaa entisestään. 

Outoa on silti, miksi ikäluokka, joka

meille nykyiset toimeentulonmuruset on

poliittisilla päätöksillään suonut, pitää

niitä niin kohtuuttoman hyvinä tai suo-

rastaan karsimista vaativina. 

On varmasti ihmisryhmiä, jotka tarvit-

sevat myötätuntoa opiskelijoita enem-

män. Hyvinvointivaltiossa kohtuullisen

toimeentulon saamiseksi ei kuitenkaan

pitäisi joutua kisaamaan säälipisteistä,

vaikka moni kurjuusromantikko niin saat-

taisi toivoa.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

LANDELOOKS (muotiblogi).

Odotamme, koska ironiset pilkkihaalarit 

saapuvat myös Punavuoreen.

HERNEKEITTO (ruoka). 

Hyvää ja halpaa. Katso valmistusohje 

enkkusivulta. 

UNI (lepotila).

D-vitamiiniakin parempi vireystilan 

ylläpitäjä.
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Henry
Laasanen

ARVOKKAINTA AVAINTA kutsutaan yleis-

avaimeksi: se käy kaikkiin lukkoihin. Huo-

no lukko avautuu millä tahansa avaimella.

Panomiehiä voidaan verrata yleisavai-

miin, helppoja naisia huonoihin lukkoihin.

FEMINISTIT itkevät säännöllisesti kaksi-

naismoraalille, jossa panomiehiä ihaillaan

mutta helppoja naisia halveksutaan. Itku

on kuitenkin turhaa, koska kyse on luon-

nollisesta ilmiöstä.

Kaksinaismoraali on perimmiltään seu-

raus naisten seksuaalisuuden korkeam-

masta arvosta, joka on seuraus miesten

suuremmista seksuaalisista haluista. Kai-

ken takana on biologia eli luonto.

Sitä, joka antaa arvokkaimman omistuk-

sensa pois liian halvalla, pidetään tyhmä-

nä. Jos myyt sadan euron arvoisen tavaran

kympillä, sinua pidetään yksinkertaisena. 

Samasta syystä helppoja naisia halveksu-

taan. Helpot naiset antavat liian halvalla –

miesten ei tarvitse uhrata suuria kustan-

nuksia heidän viettelemisekseen.

Jos sen sijaan kykenet hankkimaan itsel-

lesi arvokkaimpia asioita, sinua pidetään

älykkäänä. Jos sinulla on kotona harvinais-

ta antiikkia, olet toiminut fiksusti. Samasta

syystä panomiehiä ihaillaan. Panomiehet

pääsevät käsiksi niukkaan ja arvokkaaseen

naisten seksuaalisuuteen, tavoitteeseen,

jonka harva mies kykenee saavuttamaan.

MIESTEN seksuaalisuus on lähes arvoton-

ta, koska sitä on tarjolla ylenpalttisesti.

Seksiä netissä etsivä nainen saa hetkessä

satoja vastauksia. Helpot miehet eivät ole-

kaan halveksuttavia, koska lähes kaikki

miehet ovat helppoja ja koska helppo

mies antaa ilmaiseksi arvottoman asian.

Mitä kaksinaismoraalin luonnollisuudes-

ta seuraa? Ainakin se, että kaksinaismoraa-

lia on mahdoton poistaa valistuksella ja it-

kemisellä, koska kaksinaismoraalin perusta

ei sijaitse pelkästään tietoisuudessa vaan

pariutumismarkkinoiden rakenteessa.

Kaksinaismoraali voidaan poistaa vain

devalvoimalla naisten seksuaalisuuden ar-

vo yhtä arvottomaksi kuin miesten sek-

suaalisuus.

Kaksinaismoraali 
on luonnollista

Outoa on, miksi ikäluokka, 
joka meille nykyiset toimeentulonmuruset on 
poliittisilla päätöksillään suonut, pitää niitä niin 
kohtuuttoman hyvinä. ”

pääkirjoitus
17. tammikuuta 2011
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Seksikäs lady 
vetää kansallispuvun
päälleen

Ihan ensimmäisenä ei tulisi mieleen,

että kansallispuku – tuo kiireestä

kantapäähän peittävä asu – voisi

olla seksikäs. Mutta seksikkyys on

puvun käyttäjän mielikuvituksesta

kiinni, toteaa ainakin kansallispuku-

neuvoja, artenomi Tuulikki
Matikainen. (...) Entäpä sitten sää-

miskähousut nasevissa miehen kin-

tuissa? Rantasalmelainen Matikai-

nen kertoo naurahtaen näyn olevan

sellainen, että tuollaiseen pyllyyn

tekisi mieli tarttua kaksin käsin.

Myös polven päälle yltävät napakat

sukat voivat hänen mielestään olla

varsin sexy ilmestys. 

Jyväskylän Ylioppilaslehti
(16.10.2002)
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Kellastuneet 
sivut

”Meillä suomalaisilla menee monin
mittarein arvioiden hyvin, jopa 
erinomaisen hyvin! Ainakin pää-
sääntöisesti ja ainakin valtaosalla!”

Jyväskylän kaupunginjohtajan uudenvuoden puheen alku.
(Jyväskylän Kirkkopuisto, 31.12.2010, klo 23.55)

PÄNNII! Tänään kansantalous-
tieteen luennolla opiskelijoita pyy-
dettiin jäämään luennon jälkeen
saliin ja siirtymään salin yhteen
nurkkaan, kunnialaattojen lähei-
syyteen, että rahoittajat näkisivät
propag-- promokuvista saavansa
rahoilleen vastinetta. Ja kyseessä
oli sama Agoran sali, jonka pää-
ovista kulkeminen on uhka kun-
nialaatoille...

Markku Nivalainen

MINNE KATOSIT, Hennariikka
Andersson? Äänestäisin!

Nosturi-Pekka

Uku Tampere
26, yhteistöviestintä

”Kyllä uskon. Koska me olem-

me täällä, on täysin mahdol-

lista, että muualla on jotain

vastaavaa. ”

Maria Nurmi
24, yhteistöviestintä

”Enpä oikeastaan. Uskon, et-

tä avaruudesta jotain var-

maan löytyy, mutta tuskin

mitään meidän kaltaista.

Eihän sitä tiedä, ehkä syön

sanani 15 vuoden päästä.”

Bastian Roth
23, journalistiikka

”En usko älykkääseen elä-

mään maan ulkopuolella.

Siellä voi ehkä olla bakteerei-

ta tai muuta sellaista, mutta

ei mitään ihmisten tapaista.”

Uskotko 
älylliseen 
elämään
avaruudessa?

GALLUP

LYHYESTI

Vuosijuhlat onnistuvat 
pieneltä ainejärjestöltä
Ainejärjestöllämme oli vuosijuhla.

Siinä ei ole mitään uutta, paitsi

meille. Ainejärjestömme on pieni,

eikä mahdollisuutta isojen juhlien

järjestämiseen vuosittain ole.

Toimintamme on ajoittain ollut vil-

kasta, joskus hallitus on jäänyt ko-

konaan muodostumatta ja koko

toiminta on ollut lopahtaa.

Meidän erityispedagogiikan

opiskelijoiden ainejärjestö Abakus

täytti viime vuonna 25 vuotta, ja

sen kunniaksi päätimme järjestää

historiamme ensimmäisen vuosi-

juhlan. Aikaisemmin on järjestetty

sitsejä ja 18 vuoden täyttyessä oli

täysi-ikäistymisjuhla sekä historiikin

julkaisu.

(Vuosi)juhlien järjestäminen on

vaativaa, mutta samalla äärimmäi-

sen mukavaa puuhaa. Kivaa puu-

hailua on paljon ja yhdessä teke-

mällä tutustuu oman alan opiskeli-

joihin kaikilta vuosikursseilta.

Kaikkia todella tarvitaan, isojen juh-

lien järjestäminen ei nimittäin on-

nistu ilman joustavaa ja luotettavaa

tiimiä. Yksi tai kaksi henkilöä ottaa

päävastuun järjestelyistä ja toimii

ikään kuin koordinaattoreina. Teh-

tävää on paljon, joten vastuuta on

jaettava useille henkilöille. Meillä

vastuiden jakaminen sujui hyvin ja

jokainen hoiti hommansa mallik-

kaasti.

Juhlissa käydessään ei useinkaan

tule ajatelleeksi, miten paljon val-

misteluja juhlan eteen on tehty.

Vuosijuhlamme valmisteluun tarvit-

tiin kymmeniä tunteja, lukuisia pa-

lavereja, puheluita, kymmeniä säh-

köposteja, laskutoimituksia (jotka

toisinaan tuottivat kirjoittajalle vai-

keuksia), pitkiä listoja ideoista ja

osallistujista, jopa juoksulenkkejä

kampuksella, päänsärkyä, paljon

kahvia, tyhjien viinipullojen keruuta

ja paljon muuta. Onneksi oli tiimi ja

kaikilla yhteinen päämäärä – ensim-

mäinen vuosijuhla.

Ruuat oli tilattu, esiintyjät hankit-

tu, kutsuvieraat kutsuttu, koristeet

ja musiikit valmiina ja jatkopaikka

varattu. Oli aika aloittaa juhla.

Juhlaan saapui kauniita ja komeita

jäseniä, aveceja, esiintyjiä ja kutsu-

vieraita. Kaikki hehkuivat, tunnel-

ma oli innostunut ja samalla jännit-

tynyt, ja odotukset olivat korkealla.

Illan juontajapari Mikko Leppilampi

(aka. Teemu Veijola) ja Lare (Lauri

Räty) saapuivat paikalle, juhlaväki

toivotettiin tervetulleeksi ja nostet-

tiin malja 25-vuotiaan Abakuksen

kunniaksi.

Ensimmäisen puheen aikana tun-

nelma vapautui ja ilo oli kaikin ais-

tein havaittavissa. Ensimmäisenä

puheen pitivät Abakus ry:n perusta-

jat, ensimmäisen hallituksen pu-

heenjohtaja Päivi Fadjukoff ja halli-

tuksen jäsen Marja-Sisko Kautto. He

kertoivat opiskelijaelämästä 1980-

luvulla ja siitä, millaista oli olla ”erk-

kalainen”. Uuden ainejärjestön toi-

minta oli vilkasta, ensimmäisenä

vuonna kokouksia pidettiin kaikki-

aan 18. Silloinkin opiskelijat tykkäsi-

vät juhlia, mutta juhlavaatteita ei

ollut samalla lailla kuin tänä päivä-

nä. Kesämekot kyllä olivat, mutta

talvella bailattiin tavalliset vaatteet

yllä. Nykypäivän opiskelijat ovat

kuulemma juhlavia ja hienosti pu-

keutuneita. Lopuksi saimme neuvo-

ja opiskeluun ja tulevaan erityis-

opettajan työhömme – suuri kiitos

siitä. Konkareiden neuvot ovat aina

tarpeen.

Konkareiden neuvot olisivat ol-

leet tarpeen myös vuosijuhlan järjes-

tämisessä. Olimme kuitenkin ensim-

mäistä kertaa järjestämässä isoa juh-

laa, eikä aiempaa kokemusta ollut,

joten teimme kuten parhaaksi koim-

me ja juhlasta tulikin juuri meidän

näköisemme.  Ilta sujui paremmin

kuin osasimme toivoa. Ohjelmat oli-

vat mahtavia, ruoka maittavaa ja si-

tä oli riittävästi (huhujen mukaan

kaksilta viimeaikaisilta vuosijuhlilta

ruoka on loppunut kesken), tunnel-

ma oli kohdallaan ja kaikki nautti-

vat illasta. ”Hyvin suunniteltu on

puoliksi tehty” piti paikkansa aina-

kin meillä.

Vaikka olemmekin pieni ainejär-

jestö ja isoja vuosijuhlia ei voi järjes-

tää vuosittain, voimme tehdä sen

harvemmin ja erittäin onnistunees-

ti. Onnistuminen saattoi olla aloit-

telijan tuuria tai sitten meillä on

juhlienjärjestämistaito hallussa. Niin

tai näin, meillä oli hieno vuosijuhla,

ensimmäisemme. Vuosijuhlien jär-

jestämisestä tulee toivottavasti uusi

perinteemme, eikä seuraavaa vas-

taavanlaista tilaisuutta tarvitse

odottaa neljännesvuosisataa.

Ensimmäisen vuosijuhlan järjestä-

minen ei siis koskaan ole liian myö-

häistä ja se onnistuu myös pieneltä

ainejärjestöltä. Vuosijuhlan ei tar-

vitse olla jokavuotinen tapahtuma,

mutta sitäkin hienompi. Hyvällä

suunnittelulla ja tiimityöllä saa ih-

meitä aikaiseksi. Paljon onnea

Abakukselle!

Milla Aarikka

Jylkkäri haluaa tietää, mitä 
lukijat ajattelevat. Lähetä 
mielipiteesi sähköpostitse 
osoitteella jylkkari@jyy.fi tai
tekstiviestillä p. 045 137
1957. Kirjoita lyhyesti. Toimi-
tus varaa oikeuden lyhentää
ja käsitellä kirjoituksia tarvit-
taessa.

VAPAA
SANA
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Jylkkärin lukija Marko Kainulainen lähetti kuvan Kortepohjan ylioppilaskylän taide- & siveystoi-
mikunnan nimissä ryhmän talvipäivän tempauksesta.

MARKO KAINULAINEN



Jylkkäri pyysi ylioppilas-
kunnan tuoretta 
hallitusta kuvailemaan 
toisiaan ja itseään. 

1. Puheenjohtaja
JOONATAN VIRTANEN, 25, 
VALTIO-OPPI (JYVIVA)
”Se on Korppi”, ”ajamilleen asioille
elävä filosofi”, ”reilu ja jämpti päällik-
kömies”, ”aatteellinen, asenteellinen,
asiantunteva”, ”uljas vaalea viikinki,
diplomaatti”.

Vihervasemmistolaisen hallituskoa-
lition johtoon noussut Virtanen sa-
noo pyrkivänsä vahvistamaan opis-
kelijan toimeentuloa ja puolusta-
maan tämän oikeuksia. Demarien ri-
veistä Jyvivaan siirtynyt Virtanen on
toiminut aiemmin muun muassa yh-
teiskuntatieteiden ja filosofian lai-
toksen laitosneuvostossa, Varus-
miesliiton hallituksessa sekä yliop-
pilaskunnan edustajistossa. Lisäksi
Virtanen ilmoittaa olevansa maavoi-
mien kersantti ja tenori.

Mihin historialliseen henkilöön
samaistut?
”Yrjö Maunu Sprengtporteniin.”

2. Talous, yritysyhteistyö 
ja ylioppilaskylä
JUKKA RUOKANEN, 24, 
FILOSOFIA (JYVIVA)
”Pohjoisen ässä hihassa”, ”turvallinen
ja luotettava”, ”Kylä hoituu”, ”särmi-
kästä lappilaista miesenergiaa”, ”nok-
kela, kriittinen, tarkka”, ”Mynthon-
Masa, jämpti, asialinjalla”, ”yllättävä
filosofi, opintopistekeräilijä”.

Ylioppilaskunnan kukkaronnyöreis-
sä roikkuva Ruokanen aikoo saattaa
valmiiksi edeltäjänsä aloittaman kes-
kipitkän aikavälin talousstrategian.
Rovaniemeläinen reservin upseeri
on toiminut muun muassa laitos-
neuvostossa mutta myös sekatyö-
miehenä ja lipeätankin pesijänä.
Vapaa-aikanaan hän harrastaa muun
muassa metsästystä.

Mikä on keskeinen luonteenpiir-
teesi?
”Pyöreys.”

3. Varapuheenjohtaja, kansain-
välisyys ja kehitysyhteistyö
HEINI WIIK, 24, 
VALTIO-OPPI (GRÖN.)
”Vain taivas rajana”, ”koirankasvatta-
misen koulima tehopakkaus”, ”iloinen
ja aktiivinen vaikuttaja”, ”innostava,
positiivinen, hengetär”, ”eettinen, tasa-
painoinen, neuvotteleva”, ”Little Miss
Sunshine”, ”vilkas, aikaansaava,
Duracell”.

Kajaanilainen koiraharrastaja lupaa
herättää kv-valiokunnan aktiivisek-
si. Grönionin viime vuoden edusta-
jistoryhmävastaava on toiminut ak-
tiivisesti myös YK-liitossa, Akavassa
ja Suomen valtiotieteitä opiskelevien
liitossa.

Mitä inhoat eniten?
”Turhaa valittamista silloin kun sii-
hen ei olisi aihetta.”

4. Sosiaalipolitiikka ja 
Kampus Kustannus
FATIM DIARRA, 24, 

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
(GRÖN.)
”Faktojen tykitystä 24h”, ”monta rau-
taa tulessa”, ”stadilainen poliittinen täs-
mäohjus”, ”määrätietoinen ja hurmaa-
va linjaaja”, ”inspiroiva, päättäväinen,
aikaansaava”, ”hallituksen Julian
Assange, strategi”, ”ehdoton, paras, täy-
dellinen.”

Muun muassa Helsingin vihreiden
nuorten puheenjohtajana toiminut
Diarra haluaa nostaa eduskuntavaa-
lilobbauksessa keskeiseksi opiskeli-
joiden toimeentulon. Vihreiden li-
säksi malilais-lappilainen juuston ja
punaviinin ystävä on toiminut
Allianssissa, Suomen lukiolaisten
liitossa ja Taksvärkki ry:ssä.

Mikä on paheesi?
”Pidän liikaa keveistä kengistä, kup-
lajuomasta ja savuisista salongeista.”

5. Koulutus- ja kuntapolitiikka
JOACHIM KRATOCHVIL, 27, 
VALTIO-OPPI (GRÖN.)
”Luottomies loistavalla tietotaidolla”,
”taiteellinen, ystävällinen, taustapuur-
taja”, ”liiankin fiksu tähänkin”, ”lem-
peä diplomaatti”, ”viisas Itävallan tie-
täjä”, ”sivistynyt ja aatteellinen herras-
mies”, ”mietteliäs asiantuntija, guru”.

Yliopistokollegion jäsen ja kopova-
liokunnan entinen puheenjohtaja
Kratochvil aikoo säilyttää koulutuk-
sen maksuttomana ”tulevien edus-
kuntavaalien jälkeenkin”. Leipova
lääkintämies on työskennellyt muun
muassa omaishoitajana ja nitomo-
työntekijänä.

Mikä on hyveesi?
”Avoimuus ihmisille.”

6. Viestintä, ympäristö 
ja ylioppilaslehti
HEIDI KIRKONPELTO, 25, 
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
(DEM.)
”Analyyttinen ja syvällinen”, ”tunnol-
linen mietintöjen konkretisoija”, ”vält-
tämätön ja ympäristötietoinen järjen
ääni”, ”itsenäinen ja toimelias diplo-
maatti”, ”pohtiva, asiallinen ja seestei-
nen”.

Kansalaisyhteiskunnan maisterioh-
jelmassa opiskeleva Kirkonpelto ai-
koo luoda JYYn hankintoihin toimi-
vat eettiset ohjeistukset ja uudistaa
ylioppilaskunnan verkkosivut. Au
pairina, myyjänä ja henkilökohtaise-
na avustajana työskennellyt lahtelai-
nen on toiminut aktiivisesti myös
edustajistossa, Demarinuorissa sekä
Äänestä ydinvoima historiaan -kam-
panjassa.

Mikä on suurin saavutuksesi?
”Popedan keikka pari vuotta sitten.
Sinnittelin takarivissä tunnin.”

7. Koulutuspolitiikka, 
järjestöt ja liikunta
MIKKO PUNKARI, 25, 
TIETOTEKNIIKKA (DEM.)
”Urheileva ongelmien ratkoja”, ”älyk-
käin meistä kaikista”, ”faktat hallussa”,
”hallituksen virallinen moniottelija”,
”yllättävän fiksu demariksi”, ”idearikas
ja peräänantamaton järjestöaktiivi”,
”omistautunut, luotettava, suoraselkäi-
nen.”

Muun muassa Linkki-ainejärjestön
puheenjohtajana toiminut Punkari
lupaa lisätä hallinnon opiskelija-
edustajien ja ylioppilaskunnan yh-
teistyötä ja kehittää tutortoimintaa.
Jalkapallon, salibandyn ja jenkkifu-
tiksen harrastaja on työskennellyt
myös kouluavustajana ja atk-tuki-
henkilönä.

Mikä on mottosi?
”Know your shit and enjoy!”

8. Kulttuuri ja järjestöt
VIRVE SÄRKKÄ, 22, 
FILOSOFIA (DEM.)
”Intoa puhkuva ideapankki”, ”innokas
ja vahva”, ”hyvän tunnelman luoja”,
”vuosikertaviskin veroinen kulttuuriper-
soona”, ”sähäkkä ja sanavalmis maail-
mankansalainen”, ”ahkera, pohtiva,
tyyni”, ”aktiivinen, räväkkä, kulturis-
ti”.

Vasemmistonuorissa aktiivisesti
toiminut Särkkä toivoo parantavan-
sa järjestöjen tietoisuutta ylioppi-
laskunnan palveluista. Särkkä on
ollut myös järjestämässä muun
muassa Asunnottomien yötä ja
Haitirockia.

Mikä on intohimosi?
”Suomen sotahistoria ja teologia.
Sekä näistä väitteleminen kahvin ää-
ressä.”

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Lue lisää hallituslaisista osoitteessa

www.jylkkari.fi.

Vaalean viikingin kaarti

JOHANNES KAARAKAINEN
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on JYYn hallituksen puheenjohtaja.
Joonatan
Virtanen

NYKYPÄIVÄN korkeakouluopiskelijat ovat hämmentävän ja turhautta-

van ristiriidan keskellä. Vallanpitäjät tahtovat meidän opiskelevan pää-

toimisesti ja tuloksellisesti. Suomalaisilla elinkustannuksilla tämä ei kui-

tenkaan onnistu pelkällä nykyisellä opintorahalla. Useimpien on han-

kittava lisätuloja opiskeluaikaisista joustotöistä. Tämä hidastaa valmis-

tumista, joten sen oikeaksi vaihtoehdoksi tyrkytetään lainanottoa.

Ymmärrettävistä syistä kaksi lamaa kokenut sukupolvi ei kuitenkaan

vapaaehtoisesti halua velkaa.

Meitä vaaditaan valmistumaan ”joutuisammin” kuin yksikään edel-

tävä sukupolvi, mutta kumma kyllä valmistumista lykkäävä työmme

kelpaa samanaikaisesti joka osoitteeseen. Töissä opiskelijat kehittävät

tietenkin myös omia taitojaan, mutta harvemmin todetaan, millaiset

ostajan markkinat työvoimallemme vallitsevat. Olemme koulutettuja,

sosiaalisesti taitavia ja trenditietoisia, mutta myös joustavampia, kiltim-

piä ja oikeuksiamme tuntemattomampia kuin koskaan ennen – ja meis-

sä löytyy, keistä valita.

OPISKELIJAT VOIVAT siis syystä huutaa yhteiskunnan edessä, että

koettakaa nyt edes päättää, miten päin suuret odotuksenne asetatte.

Sitä kuuluisaa jotakin rotia odotellessa meidän tulee kuitenkin itse nau-

lata omat vaatimuksemme palatsien oviin.

Vuoden 2007 eduskuntavaalien alla opiskelijajärjestöt satsasivat voi-

mavaransa Nouse jo! -kampanjaan opintorahan korottamiseksi. Uusi

hallitus korottikin opintorahaa 15 prosentilla, mutta samalla korkea-

kouluopiskelu nostettiin ennennäkemättömällä ja ennalta-arvaamatto-

malla tavalla maan poliittiseksi silmätikuksi. Korotuksen vastakkaisessa

vaakakupissa painavat yliopistot kovakätiseen kilpailuun usuttanut uusi

yliopistolaki sekä opetusministeriön työryhmissä väläyttelemät luku-

kausimaksut, kurinpitokeinot ja opintorahan muodonmuutos lainaksi.

Vanhamuotoiset yliopistot tuskin olivat markkinapaineista vapaita sivis-

tysparatiiseja, mutta neljän vuoden ruokkoamisen jälkeen opiskelua ei

enää tunnista entisekseen.

On taas vaalikevät ja poliittinen eliitti yrittää jälleen parhaansa mu-

kaan vaieta suunnitelmistaan. Opiskelijoilla ei ole enää varaa sikoihin

säkeissä. Poliitikot on laitettava sitoutumaan tavoitteisiimme ennen

vaaleja, eivätkä neljän vuoden risujen jälkeen yksittäispakatut viiden-

toista prosentin porkkanat enää tule riittämään.

Kyllä, opiskelijat 
vaativat parempaa

JYYPÄÄ

Viinanjuonnista pu-

hutaan nykyään

kuin se olisi jokin

s e u r a e l ä m ä ä n

tarttunut tapa tai

tottumus, josta

voidaan yhtä hy-

vin luopuakin. 

Kuitenkin tärkeim-

mät syyt juoda viinaa ovat

aivan muita kuin hauskanpito seurassa. Ensisijaisesti

viinaa juodaan viran puolesta, neuvottelujen suju-

voittamiseksi ja krapulaan. Näin ainakin minun ai-

koinani.

Nykynuoriso ja sitä edelliset nuorisot ovat pilan-

neet maailman. Nykyään kaiken pitää olla hauskaa.

Viinanjuonninkin. Tällaisella mentaliteetilla ei ulko-

suhteita hoideta, eikä korporatistista salonkipää-

töksentekoa vaalita.

Jos minun sukupolveni olisi juonut viinaa vain

hauskanpidon takia, olisi moni merkittävä askel jää-

nyt ottamatta niin henkilökohtaisella kuin valtiolli-

sella tasolla.

Ahti Karjalainen

Viinaa voi juoda myös pitämättä hauskaa

Hauskaa voi pitää myös
juomatta viinaa

Tipaton tammikuu

kasvattaa suosio-

taan ja vaikka ei

kasvattaisikaan,

saattaa sen itsepin-

taisesta väittämises-

tä seurata, että niin

joskus käy. Joka tapauk-

sessa joululoman päättymi-

nen tarkoittaa monelle opiskelijalle raskaan vapaa-

ajan juhlimisen vaihtumista opiskelijatapahtumissa

juopotteluun. Vuosijuhlat, sitsit, saunaillat ja muut bi-

leet aloittavat kalenterikiertonsa.Tämä voi aiheuttaa

paineita juomiseen, mutta yhtä hyvin tammikuun kar-

keloista selvin päin selviämisen voi ottaa haasteena.

Rahaa säästyy ja maksaa, eikä turhia kaloreita tule.

Monelle alkoholittomuus on luonnollinen valinta,

johon esimerkiksi vanhempien ahdasmielinen uskon-

nollisuus tai oma horjuva mielenterveys on pakotta-

nut jo varhain. Toiset taas ovat tottuneet juhlimaan

alkoholin kanssa, ja vanhoista malleista luopuminen

voi tuntua vaikealta.

Tavat eivät muutu, jos kukaan ei niitä muuta. Pyydä

rohkeasti alko-

holitonta vaih-

toehtoa. Tipat-

tomasta tammi-

kuustahan voi teh-

dä vaikka opiskelijapo-

rukan yhteisen tempauksen.

Jos kukaan ylioppilaskunnan maailmanparantaja ei

ole vielä keksinyt kerjätä mummoilta päähäntaputuk-

sia organisoimalla jotain tipattomuuskilpailua aine-

järjestöjen välille, voit antaa hänen esitellä idean

omanaan.

Tipaton tammikuu on hyvä astinlauta oman alko-

holisuhteen pohtimiseen myös loppuvuoden ajalle:

olisiko mahdollista nauttia kanssaopiskelijoiden seu-

rasta ilman alkoholia? Olisivatko vaivaannuttavat ryh-

mäännyttämisleikit kivempia selvin päin? Keksisitkö

yökerhon tanssilattialla vielä hienompia liikesarjoja li-

monadin voimalla? Olisiko tökeröt lähentymisyrityk-

set vastakkaisen – tai oman – sukupuolen edustajiin

helpompi kuitata sillä, että olit selvin päin?

Seija Saippua
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ja on THL:n projektisihteeri.

MAANANTAIDEBATTI
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aja
oli Suomen presidentti 1982–1990.

Uusi työ, vanhat naamat
Anniina Hartikainen 
patistelee opiskelijoita 
mukaan kulttuuritoimintaan.

TAMMIKUUSSA työnsä JYYn uute-
na kulttuurisihteerinä aloittaneen
Anniina Hartikaisen, 27, ei tarvinnut
hypätä tuntemattomaan. 

Kulttuurituottajan amk-tutkintoa
viimeistelevä Hartikainen tuli Jyväs-
kylän yliopistoon jo 2003, ja hän on ol-
lut mukana muun muassa JYYn kult-
tuurivaliokunnassa, Jyrock-työryh-
mässä sekä valmistelemassa pariin ker-
taan Rentukka Rockia. Kuviot ja toi-
mijat ovat tuttuja, mutta myös uutta
opeteltavaa riittää. 

”Koko ajan tulee yllätyksenä, mitä
kaikkia töitä eteen putkahtelee. Kii-
rettä, mutta tosi mukavaa on ollut. ”

Suuria linjanmuutoksia esimerkik-
si Kampus Kinon elokuvavalintoihin
tai Jyrock-bändeihin Hartikainen ei
halua runnoa. Hän korostaa, että pää-
tökset tehdään yhdessä. 

Kulttuurisihteeri toivoo, että JYYn
toimintaan tulisi vielä rohkeammin
mukaan innostunutta porukkaa.

”Haluaisin saada Ilokiveä enemmän
aktivoitua. Nyt tapahtumat siellä ovat
aika viikonloppupainotteisia.”

TAMMIKUUSSA Hartikaista on työl-
listänyt muun muassa helmikuun
Rentukka Rock, joka on malliesimerk-
ki JYYn tapahtumasta. Yhden nimek-
kään artistin, tässä tapauksessa
Tuomari Nurmion, avulla halutaan
vetää suuri yleisö paikalle, mutta sa-
malla tilaa annetaan paikallisille ja tun-

temattomammille esiintyjille. 
JYYn tapahtumien järjestäminen

on aina taiteilua valtavirran ja tunte-
mattomien esiintyjien välillä. 

”Esiintyjän ei tarvitse olla friikki tai
outo, mutta pitää ymmärtää kohderyh-
mä. Ei JYYn avajaisbileisiin ketään
Jani Wickholmia kannata tilata”,
Hartikainen tietää.

Juha Korhonen
toimittaja@jyy.fi

JOHANNES KAARAKAINEN

”Muun muassa David Bowie, Prince ja Beck ovat pitkäaikaisia suo-
sikkejani. Prince olisi ollut ihan mahtava nähdä”, Anniina
Hartikainen harmittelee artistin peruuntunutta Suomen-keikkaa.



Kaksoiskans
Suomessa on paljon kaksois-
kansalaisia, mutta vähän sellaisia kuin
Matti Aladin. Suomen kansalaisuutensa 
lisäksi hän kertoo olevansa jäsen 
neljän galaksin planeetoista 
koostuvassa valtakunnassa.

Teksti: Juha Korhonen  Kuvat: NASA, Johannes Kaarakainen

M
aapallon ulkopuolella on
elämää – ja paljon. Ainakin
jos uskoo Matti Aladinia.
Neljästä intergalaksista

muodostuvassa valtakunnassa on 65 000
planeettaa, joiden kehitys on miljoonia
vuosia maapalloa edellä. Tähän valtakun-
taan kuuluu myös Aladin, joka kommuni-
koi ulkoavaruuden asukkaiden kanssa tele-
paattisesti.

Heti aluksi on todettava, että lääkärit
ovat määritelleet Aladinin sairasta-

van skitsofreniaa. Sen hän kertoo täysin
avoimesti. Vuosien takaisia mielenterveys-
ongelmiansakaan hän ei kiellä, mutta skit-
sofreniaa hän ei usko sairastavansa. 

”Kuinka moni skitsofreniaa sairastava
kykenee hoitamaan omaa yritystään?” oh-
jelmistoalalla työskentelevä Aladin toteaa.

Niin tai näin, älä vielä lopeta lukemista.
Aladinin kertomukset ovat mielenkiintoi-
sia, olivatpa ne mielikuvituksen tuotetta tai
jotain muuta. 

Aladin saapuu Vuosaaren Chico’s-ra-
vintolaan ja tilaa kahvin. Tapaamis-

paikaksi on sovittu ravintola, sillä Aladinin
vaimo ei halua tuoda mitään ufoasioihin
liittyvää heidän kotiinsa.

Keski-ikäinen, hieman nuhjuisissa vaat-
teissa kulkeva mies istahtaa pöytään, nap-
paa palan nikotiinipurukumia suuhunsa ja
aloittaa kertomuksen. Kun hän oli kymme-
nisen vuotta sitten menossa nukkumaan,
otettiin häneen ensimmäistä kertaa yhteyt-
tä telepaattisesti. 

”Naisen ääni kysyi: voinko tulla?”
Aladin muistelee.

Siitä lähtien kontaktihenkilöt ovat ker-
toneet Aladinille asioita maapallon ulko-
puolisesta elämästä. Hän kertoo, että aluk-
si häntä sitoi vaitiolovelvollisuus, mutta tä-
nä vuonna hänelle on annettu lupa kana-
voida tietoa myös maan päälle.

Kysyypä Aladinilta mitä tahansa ufoihin
liittyvää, vastaus tupsahtaa kuin apteekin
hyllyltä. Lähin asuttu planeetta on kuuden
valovuoden päässä. Aurinkokunnassamme
pyörii jatkuvasti 30 000 lentoalusta, jotka

Linnunradassa on noin 500 miljardia
tähteä, joten neljän galaksin alueella tähtiä
olisi parisen tuhatta miljardia ja planeetto-
ja karkeasti arvioiden kymmenkertainen
määrä tähtiin verrattuna. 65 000 asuttua
planeettaa tällä alueella tarkoittaa, että kes-
kimäärin kolmella planeetalla miljoonasta
olisi elämää. Koska vanhimmat tähdet ovat
miljardien vuosien ikäisiä, ei olisi mikään
ihme, jos jossain sivilisaatiot olisivat kehit-
tyneet jo miljoonia vuosia.

Näkyviä galakseja on maailmankaikkeu-
dessa noin sata miljardia, joten jonkinlai-
sen elämän mahdollisuutta maan ulkopuo-
lella voi pitää aika todennäköisenä. 

Se on taas toinen asia, miksi mahdolliset
muukalaiset ottaisivat yhteyden juuri
Matti Aladiniin. 

Ripauksen uskottavuutta tuo se, että
Aladin ei ole sentään ainoa, joka on puhu-
nut telepaattisista kontakteista – muun
muassa Venäjällä sijaitsevan Kalmukian ta-
savallan presidentti, Kansainvälisen shak-
kiliiton puheenjohtaja Kirsan Iljumzinov
kertoo keskustelleensa telepaattisesti ava-
ruusolioiden kanssa ja nähneen heidän
aluksensakin.

Aladinin mukaan valtakunta suunnit-
telee tuloa maapallolle, eikä muuka-

laisia tarvitse pelätä. 
”Jos he haluaisivat tuhota meidät, he oli-

sivat tehneet sen jo aikoja sitten. Ei meillä
ole mitään, mitä he tarvitsisivat.”

Tullessaan he toisivat maan päälle täy-
dellisen kehittyneen lääketieteen ja sellai-
sen infrastruktuurin, jonka avulla muun
muassa fossiiliset energiamuodot ja saaste-
ongelmat voitaisiin unohtaa. Vielä ufojen
ei ole aika laskeutua takapihoille, mutta
mahdollisesti melko pian. Aika on kuiten-
kin suhteellinen käsite. Muukalaisia voi-
daan Aladinin mukaan odottaa muutaman
sadan vuoden sisällä, ehkä nopeamminkin.

Yhdysvalloissa suosittuihin teorioihin
vuoden 2012 tuomista suurista muutoksis-
ta Aladin ei usko. 

”Maya-kalenterin päättyminen tarkoit-
taa vain kalenterin päättymistä. Ei sen
kummempaa.”

ovat enimmäkseen näkymättömissä. Suurin
osa ufohavainnoista on pötyä, mutta välillä
alukset käyvät esimerkiksi huoltotoimenpi-
teiden yhteydessä näkyvissä, jolloin niitä
voidaan havaita maapallolta. Roswellin ta-
paus on Aladinin mukaan ainoa ufolle sat-
tunut onnettomuus maapallolla. 

Myös ufojen toimintaperiaate on hänelle
tuttu, eivätkä valonnopeuden ylittävät mat-
kustusnopeudet ole kuulemma ongelmalli-
sia. Madonreiät ja teleportit sen sijaan kuu-
luvat scifi-sarjoihin, mutta kokonaisen ih-
misen tiedot voi siirtää täydellisesti datana.
Koko paketti dna-tietoineen vie noin 200
teratavua. 

Ravintolan työntekijät vilkuilevat pöy-
täseuruettamme kulmiensa alta. Ei

ihme, jos kummastuttaa. Sen verran kor-
kealentoista on keskustelu – kirjaimellises-
ti. Aladin tiputtelee tietoa niin ulkoavaruu-
den roduista, historiasta kuin toisaalla val-
litsevasta yhteiskuntajärjestelmästä kuin ne
olisivat täysin arkipäivisiä asioita. Harvoin
tulee toimittajana esitettyä kysymyksiä, jot-
ka hämmentävät enemmän itseäni kuin
vastajaa.

Saan muun muassa tietää, että ulkoava-
ruudessa elinikä on pitkä, sillä oman ke-
honsa voi korvata uudella, ”ihmiskuorella”,
joita saa jatkuvasti uusia 20 000 vuoden
ikään saakka. Jokaisen toimeentulo on taat-
tu Suomen elintasoon suhteutettuna noin 
4 000 euron kuukausittaisella kansalaispal-
kalla. Käyttöesineet kestävät pitkään, ja
ruoka on halpaa.

Jos he haluaisivat tuhota
meidät, he olisivat tehneet
sen jo aikoja sitten.”

Matti
Aladin

Sotia lähigalakseissa ei ole kuulemma ol-
lut tuhansiin vuosiin, sillä tarvittaessa pla-
neetat voidaan tuhota sekunneissa. Uh-
kaavan tilanteen kohdatessa sotilaita voi-
daan myös kloonata, mutta muuten se on
kiellettyä. 

Vaikka Nasa löysi elämää arseenijärvestä,
perustuu elämä muuallakin hiileen.
Muillakin planeetoilla kuljetaan kahdella
jalalla ja juodaan vettä. Moni muukalaisis-
ta muistuttaakin ihmistä, eikä Aladinia
kuunnellessa jaksa enää yllättää, kun hän
kertoo myös ihmisten polveutuvan ulko-
avaruudesta.

Kymmenessä vuodessa mielenterveys-
potilaan mieli ehtii kuvitella jos jon-

kinlaisen universumin. Mutta. Jos antaa
sille ajatukselle periksi, että telepaattinen
yhteys ufoihin olisi oikeasti olemassa, eivät
Aladinin jutut enää kuulosta täysin järjet-
tömiltä. 



salainen

Aladinin mukaan valtakunta odottaa
tällä hetkellä, että ihmiskunta tottuu aja-
tukseen maapallon ulkopuolisesta elämäs-
tä. Muuten esiintyminen voisi olla liian
shokeeraava. 

Maapallon asukkaiden pitäisi myös rau-
hoittua ja oppia vetämään yhtä köyttä.
Muuten ulkoavaruudesta saatua uutta tie-
toa ja teknologiaa voitaisiin käyttää  pa-

hoihin tarkoituksiin maapallolla. 
”Jos resurssit pitäisi jakaa yli 200 halli-

tuksen kesken, siitä tulisi sotia. Valtakunta
haluaa, että maapallolla olisi vain yksi hal-
litus.”

Näistä puheista ei ole enää pitkä matka
salaliittoteorioihin, mutta niihin Aladin ei
halua ottaa kantaa, vaikka kertoo tietävän-
sä yhtä sun toista. Ne jutut aiheuttaisivat
kuulemma liikaa kaaosta paljastuessaan.

No, eiköhän tässä jo ollutkin tarpeeksi
pureskeltavaa yhteen haastatteluun.

Vaikka Aladinin jutut olisivatkin silk-
kaa sepitettä, ei elämä ulkoavaruudes-

sa kuulostaisi hassummalta: Koska sotimi-
nen on sulaa hulluutta, ei taisteluita ole pit-
kään aikaan käyty. Energiantuotanto on
turvattu, eikä suuria huolia ole. Lääketiede
toimii erinomaisesti, toimeentulo on taattu
ja asukkaat ovat tasavertaisia. Elämä on to-
della pitkä, mutta ei loputon. 

Mikäpä siellä on istua lentolaitteessa ja
matkustaa aurinkokuntien välillä.

Matti Aladin on kirjoittanut useille internetin keskustelupalstoille ulkoavaruuden
kontakteiltaan saamia tietoja. Hän on kanavoinut verkkoon myös ufon toimintaperi-
aatteen.

Maya-kalenterin päättyminen
tarkoittaa vain kalenterin
päättymistä.”

Matti
Aladin
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VAPAALLA

KAMPUS KINO

Mainonta 
vahvistaa 
konjakin 
brändiä. 

Ti 18.1. kello 19
Michael Haneke:
Valkoinen nauha
(Saksa/Itävalta/Ranska/
Italia 2009)

Saksalaisen nykyelokuvan
mestarin, Michael Haneken
toistaiseksi viimeisin teos Val-
koinen nauha sijoittuu ensim-
mäisen maailmansodan kyn-
nykselle. 

Pienessä protestanttisessa
saksalaiskylässä vallitsee tiuk-
ka hierarkia paroneineen ja
pappeineen ja kurinpitoon tur-
vaudutaan tämän tästä. 

Hieman sen jälkeen, kun ky-
lään on muuttanut uusia asuk-
kaita, joutuvat kylän lapset
osallisiksi selittämättömiin ta-
pahtumiin. 

Haneken mystistä, mutta
realistista elokuvaa on luettu
jonkinlaisena prologina natsien
valtaannousulle. 

Kriitikot polvilleen saattanut
Valkoinen nauha palkittiin
Kultaisella palmulla Cannesissa
vuonna 2009.

Ti 25.1. kello 19
Sam Taylor Wood:
Nowhere Boy
(Iso-Britannia/Kanada
2009)

John Lennonin kuolemasta tu-
li viime joulukuussa kuluneeksi
30 vuotta. Vaikka Nowhere Boy
keskittyy Lennonin nuoruuteen,
aikaan ennen Beatlesia, siinä
on kosolti ainesta yhteen elo-
kuvaan. 

Monella saralla ansioituneen
Lennonin taustalla on vaikea
lapsuus milloin vanhempien,
milloin kasvattiäidin, Mimi-tä-
din pallotellessa tämän huolta-
juudella. Nokkelalla ja näsävii-
saalla Lennonilla on alituiseen
ongelmia jäykässä brittiläises-
sä koulujärjestelmässä – ja on-
han maailmassa muutakin, ku-
ten Elvis ja tytöt. 

Tositapahtumiin perustuva,
rohkeasti rajattu draama hur-
maa elämänmakuisuudellaan
ja tarkkanäköisellä kuvauksella
lahjakkaasta, joskin ylimielises-
tä persoonasta.

JYLKKÄRI PYYSI valokuvauskilpai-
lussaan lukijoita kuvaamaan moti-
vaation lähteitä opiskeluun. 

Kilpailuun osallistuneet saivat
potkua koulunpenkille ihmisen pe-
rustarpeista. Opiskelijat tarvitsevat
unta ja ruokaa, sekä mökkiin muita-
kin kalusteita kuin hellan ja kaapin.
Joitakin kilpailijoita motivoivat
opiskelemaan myös lemmikkieläi-
met. 

Kovin suurta osallistujaryntäystä
valokuvakilpailu ei aiheuttanut, sillä
kuvia saapui määräaikaan mennessä
vain kourallinen. Erityisesti Jyväs-
kylän yliopiston opiskelijat loistivat
lähes tyystin poissaolollaan. Yhtä lu-

kuun ottamatta kilpailukuvat tulivat
Jyväskylän ulkopuolelta. 

RAATI VALITSI voittajakuvaksi
otoksen vihreästä mökistä, jonka si-
sustus on varsin pelkistetty.
Lahdesta kotoisin oleva Markus
Kuoppala  oli antanut kuvalleen ni-
men Lupaus paremmasta.

”Kuoppalan kuva on teknisesti hy-
vin toteutettu ja sopi sisällöltään par-
haiten annettuun aiheeseen”, kilpai-
luraadin jäsen Johannes Kaara-
kainen kertoo.

Palkinnoksi voittaja saa sadan eu-
ron lahjakortin Kampus Dataan.
Jylkkäri kiittää osallistuneita!

Opiskelumotivaatio
löytyi perustarpeista 

Ylimpänä kisan voittanut Mar-
kus Kuoppalan kuva ”Lupaus
paremmasta”. Pikkukuvassa
Maija Kumpulaisen lähettämä
”Maukas aamupala”. Oikealla
Mark Bukarevin kuva ”Unta”. 

Vickanin hääkirjailija 
luennoi kampuksella

Ruotsalainen toimittaja ja kirjailija
Susanne Popova luennoi keskiviikko-
na 19. tammikuuta Blomstedtissa ot-
sikkolla ”Om den moderna monarkin”.
Popova on kirjoittanut muun muassa
kruununprinsessa Victorian ja prinssi
Daniellin virallisen hääkirjan.
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Eevamaija
Roininen

SUOMESSA PIDETÄÄN hieman outona sitä, jos korkeakouluopiskelija

asuu vielä vanhempiensa luona. Ecuadorissa, johon olen tutustunut AIE-

SEC-harjoittelijana, suhtautuminen yksinasumiseen on päinvastainen:

kun kerron, että muutin kotoa 20-vuotiaana, joudun aina selittämään

sen olevan Suomessa ihan normaalia. 

Omillaan asuva opiskelija herättää Ecuadorissa kysymyksiä. Onko nuo-

ren perhe kenties jotenkin ongelmainen? Ecuadorissa valtio ei anna opis-

kelijoille rahaa elämiseen, mutta vanhempien luona asuminen ei ole pel-

kästään taloudellinen välttämättömyys. Perheyhteys on täällä kiinteä ei-

kä itsenäisyys yksinkertaisesti ole kovin tärkeä asia.

ECUADORISSA nuoret ovat vanhempiensa valvovan silmän alla usein sii-

hen asti, kun he menevät naimisiin.

Itsenäiseen elämään tottuneelle

suomalaiselle tulee jonkinlaisena

shokkina, että yliopisto-opiskelija

jättää illanvieton väliin, koska mam-

ma näin määrää. 

Valvonta ei rajoitu vain juhlimi-

sen kontrollointiin vaan myös

luonnollisesti siihen, kenen kans-

sa nuoret aikuiset aikaansa viettä-

vät. Jos vanhemmat eivät katso

seurustelukumppania hyvällä, on

tapailu hankalaa. Viikonloppuisin

on suosittua reissata läheisiin pik-

kukaupunkeihin ja viettää viikonloppu huvilalla tai hostellissa. Jos van-

hemmilta ei heru lupaa viikonlopun viettoon seurustelukumppanin tai

kavereitten kanssa, nuori joko uhmaa vanhempiaan tai puree hammasta

ja jää kotiin. 

ECUADOR EI OLE samalla tavalla turvallinen maa kuin Suomi, joten

vanhempien huolenpidon sinänsä ymmärtää. Kyse ei ole kuitenkaan pel-

kästään rikollisuuden aiheuttamista turvallisuusuhista, vaan yhteiskun-

nan arvoista – ja machimosta. Tyttöjen olisi kuulemma parempi pysyä

neitsyinä avioliittoon saakka. Pojilla ei samaa painetta ole, joten – kuten

kuvitella saattaa – eivät kaikki tytöt odota avioliittoon saakka. 

PERHEYHTEYS ei ole kuitenkaan vain kontrollointia ja esteitä seuraelä-

mälle, vaan myös välittämistä ja hauskanpitoa.  Asun isäntäperheessä, jo-

hon kuuluu äiti ja neljä parikymppistä lasta. Sisarukset viettävät aikaa se-

kä toistensa että naapurissa asuvien serkkujensa kanssa. Ulko-ovi käy yh-

tenään, kun serkut pistäytyvät käymään, katsomaan elokuvia, lainaa-

maan sokeria ja juoruilemaan. 

Minä, kaksilapsisessa perheessä kasvanut ja serkkujani vain harvoin

nähnyt, seuraan tätä kateellisena. Lohduttaudun sillä, että voin matkus-

taa toiselle mantereelle omine lupineni – äidiltä olisi siihen tuskin lupaa

herunut.

Ki
rjo

itt
aja

on
vastavalmistunut englannin opettaja.

JÄLKIKIRJOITUS

Ecuadorissa äiti 
tietää paremmin

”
Eevamaija
Roininen

Talviuniversiadit 
käynnistyvät Turkissa

Joka toinen vuosi järjestettävät opiske-
lijoiden olympialaiset eli universiadit
käynnistyvät tammikuun lopulla Turkin
Erzurumissa. Tammikuun 27. päivä al-
kavissa kisoissa Suomea ovat edusta-
massa muun muassa naisten jääkiek-
komaajoukkue, Rockettes- ja Marigold

Ice Unity -muodostelmaluistelujoukku-
eet sekä Jyväskylän yliopistolla liikuntaa
opiskeleva mäkihyppääjä Lauri Asikai-
nen. Suomen kisajoukkueessa on 74
urheilijaa.

Suomessa talviuniversiadit on järjes-
tetty kerran, vuonna 1970 Rovaniemel-
lä. Universiadien järjestäjiksi haikailevat
nykyisin usein kaupungit, jotka aikovat
myöhemmin hakea olympiakisoja. 

Omillaan asuva 
opiskelija herättää
Ecuadorissa kysymyksiä.
Onko nuoren perhe 
ongelmainen?

Ylioppilaskylän kirjoittaja-
piirin novellikokoelmassa
sekoittuvat Korkeajännitys
ja rakkaustarinat.

EI SIITÄ IHAN sellainen tullut kuin
kustannustoimittaja halusi. Kampus
Kustannuksen toimitusneuvoston pu-
heenjohtaja Maija Holma myöntää,
että pienkustantamon tuoreessa novel-
likokoelmassa Vakavalla tavalla onnel-
linen olisi ollut vielä paikka muutamal-
le viilaukselle, jos hän itse olisi saanut
tahtonsa läpi.

”Mutta on tärkeää, että kirjoittajien
oma ääni ja tyyli pääsevät esiin.
Kustantajan edustajana halusin luoda
dialogia kirjoittajan kanssa, enkä mää-
rätä ylhäältä päin”, kirjoittajapiiri
KorteScriberumin tuoreeseen novelli-
kokoelmaan tyytyväinen Holma kiit-
telee.

KorteScriberum on vuodesta 2007
Kortepohjan ylioppilaskylässä toimi-
nut harrastajakirjoittajien ryhmä. Pää-
asiassa yliopisto-opiskelijoista koostu-
vassa joukossa on mukana kymmen-
kunta aktiivia, joiden kirjoitushimot
vaihtelevat runoista pidempään proo-
saan. 

”Novellit ovat suosituimpia”, paljas-
taa alusta lähtien ryhmässä mukana ol-
lut kuudennen vuoden historian opis-
kelija Kari Hoffren.

VAKAVALLA TAVALLA onnellinen ja
muita kertomuksia koostuu kymmenes-
tä tarinasta, joiden teemat vaihtelevat
rakkaustarinasta Korkeajännitys-paro-
diaan. Idea novellikokoelman julkai-
semisesta syntyi keväällä 2009.
Kampus Kustannus ja KorteScri-
berum löysivät toisensa yhteisten ak-
tiivien kautta. 

Holman mukaan opiskelijoiden kir-
jallisuuspiirin tekstin julkaiseminen
oli ylioppilaskunnan omistamalle
pienkustantamolle luontainen valinta
jo pelkästään jäsenistön palvelemista
ajatellen.

”Kun kansiehdotukset tulivat syk-
syllä kirjoittajapiirin tarkastettaviksi,
tunne oli uskomaton”, toisen vuoden
filosofian opiskelija Outi Mäkinen sa-
noo.

”Tuli olo, että uskomatonta, että tä-
mä tosiaan tapahtuu”, Hoffren komp-
paa.

NOVELLIKOKOELMA on monelle
ryhmäläiselle ensiaskel kirjailijahaa-
veiden tiellä, vaikka Hoffren saati
Mäkinen eivät tohdi myöntää vakavas-
ti tavoittelevansa isoja kustannussopi-
muksia. Ikänsä kirjoittaneille tärkeäm-
pää on oman tekstin tuottaminen. 

”Ei kai kukaan silti kirjoita pelkäs-
tään pöytälaatikkoon”, Hoffren sanoo.

Tarkoituksena onkin, että kokoel-

man tekstejä mennään lukemaan esi-
merkiksi Vakiopaineessa järjestettäviin
Cuenta Cuentos -tarinailtoihin. 

Kirjoittajapiiri pitää myös huolta
siitä, että ryhmäläisten yleensä tulee
kirjoitettua.

”Kun KorteScriberum perustettiin,
ajatuksena oli, että kirjoittamiseen pi-
tää saada vähän ruoskaa”, Hoffren sel-
ventää.

Novellisulkeisia kokoontumisissa ei
silti pidetä: pakko syntyy kirjoittajien
mukaan siitä, että tuli luvattua muille
uutta luettavaa. 

”Olemme oppineet tuntemaan tois-
temme vahvuudet ja heikkoudet kir-
joittajina”, Mäkinen pohtii.

”Jos saisi toisen novellin eteensä
anonyyminä, niin kirjoittajan aika var-
masti tunnistaisi”, Hoffren sanoo.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Vakavalla tavalla onnellinen -kirjan julkai-

subileet Lillukassa tiistaina 25. tammikuuta

kello 18 . KorteScriberum-kirjoittajapiiri

kokoontuu keskiviikkoisin kello 18  

E-talon kerhohuoneella.

Pois pöytä-
laatikosta

Ässät treenaavat 
Annelissa

Jyväskylän ylioppilasteatterin impro-
visaatioryhmä Ässiä hatusta järjestää
avoimia harjoituksia karaokebaari
Annelissa. Ajatuksena on, että Ässät
saavat harjoitella Annelin tiloissa ja
tarvittaessa kysellä yleisöltä puittei-
ta ja aihealueita improvisaation tuek-

si. Treenien jälkeen yleisö voi antaa
näyttelijöille vapaasti palautetta.
Harjoituksien aikana baarin karaoke
on tauolla.

Liikkeelle on aluksi lähdetty kah-
della kokeilukerralla, joiden perus-
teella selviää jatketaanko yhteistyö-
tä. Seuraavat avoimet treenit pide-
tään keskiviikkona 26. tammikuuta
kello 19 alkaen. 
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ARVIOT ARVIOT
Pekka Tiilikainen: Tiikerinmetsästys
(EP:llä Älykästä älyttömyyttä, 
Rytmi 1957)

JOS SUOMEN äänilevyhistoriasta ryhtyy

aikajärjestyksessä etsimään kuriositeettile-

vyjä, yksi varhaisimmista on maineikkaan

urheiluselostajan Pekka Tiilikaisen ensile-

vytys Tiikerinmetsästys vuo-

delta 1957. Laulu löytyy

osuvasti nimetyltä Älykästä

älyttömyyttä -EP:ltä, jossa

Reino Helismaa esittelee

kupletinkirjoitustaitojaan

ja toimii välillä esiintyjänä-

kin.

URHEILUSELOSTAJAN
työhön kuuluu nopean ja

selkeän puheen tuottami-

nen, joten kun Helismaa

tarvitsi supliikkimiestä

kuplettiinsa, oli luonnollinen ratkaisu kään-

tyä Tiilikaisen puoleen. 

Tiilikainen oli aiemmin urallaan selosta-

nut marsalkka Mannerheimin hautajaiset

ja toiminut Helsingin olympialaisten pää-

kuuluttajana, joten humoristisen tiikerin-

metsästystarinan puhuminen levylle kuului

tuskin selostajan uran tiukimpiin paikkoi-

hin.

TIIKERINMETSÄSTYKSEN tarina sijoittuu

Hotshi-Potshin viidakkoon, jossa paikalli-

nen maharadja on järjestänyt metsästys-

reissun. Helismaa runoilee hauskasti jahti-

matkan tapahtumista, ja komiikkaa irtoaa

etenkin itämaisten kulttuurien stereoty-

pioista. 1950-luvulla globalisaatio ei ollut

vielä edennyt nykyisiin mittoihin, joten

kaukaisille kansoille saatettiin naureskella

lauluteksteissä ilman pelkoa parodian kul-

keutumisesta asianosaisten korviin.

TIILIKAISEN laulu-

ääntä olisi ollut

kiinnostavaa kuulla,

mutta valitettavasti

Tiikerinmetsästyk-

sen lauluosuudet

hoitaa mieskuoro. 

Selostajan osuus

rajoittuu tiikerin-

metsästyksen kään-

teiden vauhdikkaa-

seen kertomiseen.

Norsun selästä käsin

metsästävä jahtiporukka saa lopulta pedon

hengiltä, mutta reissuun sisältyy kaikenlais-

ta sekoilua, ja tiikerin kuolinsyyksikin pal-

jastuu lopulta sydänhalvaus. Metsästys su-

jui siis lähes yhtä hienosti kuin niiltä hirvi-

miehiltä, jotka tarinan mukaan takavuosi-

na ampuivat junan veturia, koska luulivat

sitä hirveksi.

PEKKA TIILIKAISEN lisäksi urheiluselosta-

jista ovat lainanneet ääntään levylle aina-

kin Matti Kyllönen ja Pentti Lindegren.

Lindegrenin levytyksen arvio on luvassa täs-

sä sarjassa myöhemmin keväällä. 

Mikko Mattlar

Sarjassa esitellään unohtuneita kulttilevyjä.

DIVARIN 
HELMI

Maharadjat metsällä

Tuomari Nurmio:
Paratiisin puutarha
Ratas

Viidellä vuosikymmenellä levyttänyt Tuomari
Nurmio on tehnyt klassisen sekavan uran. Tiuk-
kojen kokeilujen ja helmien välissä Nurmio on up-
pottanut tasaisen toistuvasti päänsä myös keskin-
kertaisuuden pohjamutiin. Paratiisin puutarha on
aavistuksen enemmän kallellaan pohjaan päin.

Ratkaisevin ero Nurmion kappaleiden välillä on
sovitus. Taustalla on lähes aina jonkinlainen variaa-
tio blues-kaavasta, joka on tilanteen mukaan sovi-
tettu esimerkiksi free jazz -torvisektion tuuttaamak-
si surumarssiksi tai kolmen pennin iskelmäksi. 

Taitavien studiomuusikoiden voimin tehty
Paratiisin puutarha on ihan kivaa viihdemusiikkia.
Rakkautta rahalla et saa ja Sähkö! ovat groovaa-

via tanssiralleja, joista
jälkimmäinen kartoit-
taa Nurmiolle uusia
saundimaisemia me-
hevän synabasson voi-
min. Muuten Nurmio
käy läpi kataloginsa ke-
vyempää laitaa, kuten
humppaa ja retrorokkia.

Nurmion tekstit ovat tuttuun tapaan pääosin tai-
dokasta kliseiden kääntelyä. Mukaan on toisaalta
valikoitunut myös varsinaisia huteja, kuten iskel-
mäparodialta kalskahtava, mutta ilmeisen vaka-
vaksi tarkoitettu säe ”niin kuin vuosikertaviini tulet
märkiin uniini”.

Rauli Karjalainen

”Ihan kivaa viihdemusiikkia.”

PE 14.1. CLUB LUNATIC ECLIPSE | 22-03 | 3 €
DJs Surfbat, Shirime, special guest DJ Andropov + Spirath visuals.

Music: Harsh EBM, Industrial, Power Electronics etc.

LA 15.1. SEISOMAPAIKKA | 18-02 | 13/9 €
Pekka Jalava, Pirjo Heikkilä, Jussi Simola, Eetu Kuokkanen & 

Phillip Schwarzmann (OM, in English). Esitykset klo 18.30 ja 22.
Liput: www.seisomapaikka.com

PE 21.01. DELTA FORCE 2 | 22-03 | 4 €
Delta Force 2, Escape to Death, Antiklimax ja Psykopaatos

LA 22.1. DREADMARK | 22-03 | 5 €
Dj’s Koshiz, Tpaz, Chris Robin, Dubba Jones ja Joe Loud

Dub, Dubtep, Dnb, Jungle

PE 28.1. CLUB KAAPIN TAMMIBAILUT:
VIERAANA KMD | 22-03 | 3-6 €

Kehittyvien Maakuntien Disko dj:t

PE 4.2. HULINAKLUBI | 22-03 | 5 €
Hulina-DJ:t

Tuomas Toivonen LIVE!
Musavisa™

Osmo Soininvaara:
Sata-komitea. Miksi
asioista päättäminen
on niin vaikeaa?
Teos

Osmo Soininvaaran kirjallinen tyyli on kypsynyt, ei-
kä hän enää naljaile joka suuntaan, vaan osaa koh-
distaa kritiikkinsä kärjen. Pääasiassa Soininvaara
ryöpyttää ”työmarkkinaosapuolia”, jolla sanalla hän
tarkoittaa ay-liikettä. Kokoomuskin saa kuitenkin sa-
petuksesta osansa.

Kirja käsittelee Sata-komitean työtä, jonka oli tar-
koitus uudistaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää.
Kirjoittaja esittelee nykyjärjestelmän tulonsiirtojen ja
verotuksen epäjohdonmukaisuuksia asiantuntevas-
ti ja seikkaperäisesti. Tekstistä paistaa hänen tur-
hautumisensa siihen, kuinka vaikeaa muutosten te-

keminen oli, vaikka Soininvaara
löytääkin ilonaiheita joistain on-
nistumisista.

Toivoisin, että Soininvaara
olisi antanut kirjan otsikossa
esittämäänsä kysymykseen pa-
remman vastauksen ja pohdis-
kellut yhteiskunnallisen päätök-
senteon vaikeutta laajemmin-
kin. Nyt vastaukseksi muodos-
tuu oikeastaan vain toteamus, että työmarkkinaosa-
puolet suojelevat liikaa omia intressejään.
Parempaa olisi odottanut keskustelijalta, jolla on
Soininvaaran kokemus.

Jukka Torikka

”Soininvaaralta olisi odottanut parempaa.”

A

Sister Flo:
Ystävyys/Friendship
Fullsteamatas

Sister Flo eksyy tuoreella levyllään vuonna 2004 il-
mestyneen läpimurtokiekkonsa Tragician's Hatin
folk-pop-tunnelmista entistä kauemmaksi. Toissa
vuonna ilmestynyt, yhdessä Jori Hulkkosen kans-
sa tehty AU antoi jo viitteitä vapaammasta ilmai-
susta. Uusi Ystävyys/Friendship taas on kauniiden ja
maalailevien kappaleiden yhtenäinen matto, jonka
äänimaailmaa voisi kuvailla maanläheiseksi. 

Levyllä muun muassa saksofonin, viulun ja pia-
non äänet sulautuvat osaksi järjestäytynyttä kaaos-
ta. Aika-ajoin kuulija voi huolestua hukkuvansa ää-
nimassaan, mutta suvantokohdat nostavat sopivan

mittaisiksi hengitystau-
oiksi jälleen meditatiivi-
sesta tilasta pintaan.

Levyn kiehtovim-
maksi kappaleeksi
nousee junnaava Orion
Horizon, mutta esimer-
kiksi avausraita Mag-
neetti ei jää kauaksi.
Kotimatkalla hyräiltäväksi sopivia kappaleita ei
Ystävyys/Friendship-levyltä juuri löydä, mutta vaikka
Avaruusromua-henkiseksi makoilutaustanauhaksi
se sopii erinomaisen hyvin.

Marja Honkonen

”Orgaanista äänimassaa.”

Unzyme:
Brainforest

Omien sanojensa mukaan biomekaanista poppia
soittava Unzyme istuu musiikkikentässä jonnekin
popin, elektron ja teknon hämärään välimaastoon.
Kakku on kuorrutettu laboratoriotakeilla, tiedemies-
hassuttelulla ja neonvihreän eri sävyillä, mutta pin-
nan alla kuplii ihan kelpo kolmihenkinen pumppu.
Yhtyeen omakustannedebyytti Brainforest onkin jy-
väskyläläisittäin varsin virkistävä tapaus, vaikka te-
kemistä vielä riittääkin.

Mitä siis voisi korjata? Unzymen keskeneräisyy-
den paljastavat osassa kappaleita Joona Nuutisen
kaunistelematon laulutyyli ja kulmikkaat konsonan-
tit. Esimerkiksi levyn ensimmäinen kappale Lose
your place ja pikkunäppärä Jesus in my trunk ovat

uhmakkuudessaan hi-
tusen rasittavia tai ai-
nakin naiiveja. Yhtye
ottaa kuitenkin vahin-
gon komeasti takaisin
esimerkiksi kappalees-
sa Another crossing, jo-
ka on tyylikäs ja hallittu
syntikkaviisu. Omakustanteeksi Brainforest kuulos-
taa hyvin tuotetulta ja tasalaatuiselta.

Aivan elektrosuosikin aineksi Unzymessa ei vie-
lä ole, mutta biisien pääasiallinen kirjoittaja Nuuti-
nen osoittaa kyllä osaavansa tuottaa kelpo poplu-
rituksia. Tästä on hyvä jatkaa?

Marja Honkonen

”Keskeneräinen, mutta kiinnostava.”
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Suzanne 
van Rooyen

FROM THE EARLIEST mythologies to the modern movie, the hero

archetype has dominated. The good guy battles an overwhelming

force of evil, dragons, demons, aliens or an enemy army, and always

stands victorious. 

ONE OF THE BIGGEST entertainment industries is based entirely on

heroes. The DC and Marvel comic universe is littered with them – an

alien fallen to earth complete with red cape, a geeky kid turned super-

hero due to spider-bite, a wealthy heir with a chip on his shoulder and

scary-cool batsuit. Those born great, inherently superior to average man

inspire awe but it’s the seemingly inferior guy made awesome by

circumstance, the dark and twisted anti-hero overcoming his own de-

mons to save the day, who perhaps more truly captures our imagina-

tion. There’s a potential hero in average Joe – or so said Mariah Carey,

we just have to look inside ourselves, perhaps some harder than others.

BUT WHO ARE the real heroes? Surely not men and women clad in

figure enhancing spandex. Is the modern hero a political figure like

Barack Obama, do-gooder ce-

lebrities like Bono and Angelina
Jolie or just the average guy who

overcame profound calamity? 

I’d like to go with the latter.

Take Aron Ralston for examp-

le, a happy-go-lucky guy and

avid mountain climber. One day

he got trapped in a canyon, a

rock pinning his arm. For six da-

ys he waited to be rescued befo-

re finally making the decision to

save himself. He cut off his own

arm with a blunt pen knife, an

incredible story as told in the

upcoming film 127 Hours. 

Ralston continues to climb today with aspirations of conquering

Everest. Consider the one-legged swimmer, Natalie du Toit, who

competes in able-bodied races, determined not to let her injury disab-

le her. Now they are heroes, illustrating that the human spirit is in-

deed an all-conquering force. 

While I too wish I could shoot sticky webs from my hands or laser

beams from my eyes, it’s comforting to know that normal people ha-

ve a chance at being heroic too. Not to forget the men and women

who risk their lives on a daily basis serving society as cops, firemen

and soldiers.

ONE MIGHT ASPIRE to be a Green Lantern or an Avenger, but I ho-

pe the younger generations also look to real people as role models.

Not glamour encrusted celebrities but those ordinary folk who have

triumphed over misfortune, because we could all learn something

from these stoic individuals.

COLUMN

There’s a Hero

It’s comforting to know
that normal people have
a chance at being heroic
too.

”

Th
ew

rit
er

is a
master’s student of Music, Mind and

Technology.

Finland has 342 towns, cities and 
municipalities. The three biggest are
Helsinki, Espoo and Tampere.

Buddy programme
mixes nationalities

THE SIGN UP for the ESN
Buddy programme 2011 has
started. The official Kick Off will
be held on Thursday 20.
January at 18.30 in the Ilokivi
student cafeteria, but those in-
terested to participate are as-
ked to sign up in advance.

The aim of the Buddy
programme is to make it ea-
sier for Finnish and foreign stu-
dents to get to know each ot-
her. Mixed groups of Finnish
and international students will
be formed based on interests
and hobbies. Hopefully, these
groups of students will beco-
me "buddies" and will function
as normal circles of friends.

For more information, go to
ens.jyy.fi/buddy-programme-0.

FSHS introduces 
email invoicing

THE FINNISH Student Health
Services will no longer accept
cash payments of medical fees.
All customers will be invoiced by
email from the beginning of this
year. Customer invoices will be
in the pdf-format and sent to
the email address in the FSHS
patient information system. All
patients are thus asked to
check that their contact infor-
mation is correct in the FSHS
system.

Payments must be made wit-
hin 14 days from the invoice da-
te. Overdue payments will result
an extra reminder fee of 5 eu-
ros. The FSHS also charges for
no-show appointments that we-
re not cancelled in time.

Cheaper 
student meals

THE FINNISH government has
increased the meal subsidy for
higher education students to
1,77 euros per meal. The 10
cent increase means that from
now on most student restau-
rants in Jyväskylä will charge
2,50 per meal. In order to get
the discount, you need to pre-
sent a valid student ID.

NEWS in BRIEF

Cheap Cuisine
Finnish Style
If you’re sick of rice and 
tuna, you might want to try
pea soup.

DID YOU SPEND all your lunch
money on Christmas gifts or trave-
ling home to spend time with the fa-
mily? Are you sick of eating tuna
and rice or macaroni and cheese?
You are in luck! Although the
Italians might not agree, the tradi-
tional Finnish cuisine is both cheap
and delicious. Try these simple, but
nutritious recipes in the comfort of
your own kitchen.

PEA SOUP or ”hernekeitto” is the
national Thursday meal in many
school cafeterias. Most students buy
their pea soup as a ready meal, but
when making it at home, you might
as well cook enough for a few days
and freeze some. You will need 4 de-
cilitres of dried peas, about 2 litres of
water, 500 grams of smoked bone or
knuckle and salt.

Steep the peas in water over night.
Boil them in the water, add some
more water and add the smoked bo-
ne. Cook at a low heat for about 2
hours. Then, take out the meat, se-
parate it from the bone, cut it in pie-
ces and add back to the soup. Add a
little salt and onions and carrots if
you wish. You might also want to try
adding a bit of mustard or marjoram.
For a veggie-version, add a vegetab-
le bouillon cube to the water.

MILK GRAVY or ”maitokastike” is
one cheap side dish to potatoes – the
core vegetable of all Finnish meals.
Fry three table spoons of flour in
about two table spoons of butter and
add add 5 decilitres of milk slowly to
the pan. Remember to mix all the ti-
me. Add salt and white pepper and
gently fried onions if you wish. Milk
gravy is usually served with boiled
eggs.

THERE ARE several interpretations
of French toast  in Finland. One of
them is an ”emergency dish for surp-
rise visitor”, ”Pappilan hätävara”,
the perfect way to sooth you sweet
tooth and get rid of dry bread. Mix
milk and eggs and steep the slices of
dry white bread in the mix for a few
minutes. 

Fry the slices and serve with
whipped cream and jam. For a less
greasy version, you can also make
”Pappilan hätävara” by crushing
dried cake or cookies in a bowl,
moisten the crumbs with a splash of
juice and adding the cream and the
jam on top. In this case let the dish
sit in the fridge for two to three
hours before serving.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Source material: The Finnish Martha 

organization www. martat.fi, 

Finnguide www.finnguide.fi.

Suzanne 
van Rooyen



POP/ROCK/JAZZ/KLUBIT
Lutakko: To 20.1. Turisas, Daniel
Lioneye. Pe 21.1. Die So Fluid
(UK), Nancy. La 22.1. October
Tide (SWE), Procession (CHI),
Sole Remedy. Pe 28.1. Jkl-Punk-
HC-Sessions: Civil Abuse, Fun,
Relentless, Kiitolliset Kansalaiset.
La 29.1. Jaakko Eino Kalevi
Quintet, TiskiJukat. 
Poppari: Ma 17.1. Moday Club &
Riku Mäkelä. Pe 21.1. Chank
Groove. La 22.1. Club Moustache
Randy Barracuda LIVE! Su 23.1.
Boris the Conductor. Ma 24.1.

JAO:n Perusopetukset pop/jazz-
laulajat esiintyvät. Ma 24.1.
Monday Club & Tiina ja Toni. Ke
26.1. Päättökonsertti (AMK) –
Suvi Vikman, laulu. Pe 28.1. SiCi
& The Boogie Brothers. La 29.1.
New Metro BOYS. Ma 31.1.
Monday Club Sanna & Heikki.
Ilokivi: Pe 21.1. Delta Force 2. La
22.1. Dreadmark. Pe 28.1. Club
Kaapin Tammibailut, vieraana
KMD. 
Vakiopaine: Pe 21.1. J! Kumpu-
lainen & Co.
Red Neck: Pe 21.1. Dark the
Suns. Pe 28.1. Paha kaksonen. 
Pub Katse: To 20.1. Dead By You,
Underdogs. Pe 21.1. Au Pair. La
22.1. Aivolävistys. Su 23.1. Jamit.

Pe 28.1. Vuolla, Slowmotion
Downpour. La 29.1. Unborn
Generation, Salo. Su 30.1. Jamit. 
Jyväshovi: Ti 18.1. Mia Leivo &
Pequeno. Ke 19.1. – To 20.1. Pekka
Juntusen orkesteri. Pe 21.1. Jani &
Jetsetters. La 22.1. Antti Ahopelto
& Voimaorkesteri. Ti 25.1.
Tulipunaruusut. Ke 26.1. – To
27.1. Christa Huikko Band. Pe
28.1. Tarja Lunnas & Rosso. La
29.1. Juha Metsäperä & Resiina. 

NÄYTTELYT
Alvar Aalto -museo: Valovoimaa
24 h – Alvar Aalto & Viljo
Hirvonen & Valaistustyö Ky,
2.1.2011 saakka. 
Lars Holmström: Spatiaalisia

funktioita, 21.1. – 27.3. 
Jyväskylän Taidemuseo: Holvi:
Oravien aarteita – Grafiikkaa 60-
luvun kodissa. 
Suomen kansallispukukeskus:
ORNAMO Preesens: Taide-käsi-
työ-muotoilu, 22.5. saakka. 
Kuja: Vuosisadan kuoromatka.
Vaput 100 vuotta. 27.2. saakka.
Näytönpaikka-ikkuna (Kilpi-
senkatu 12):  Lämmöllä, 6.2. saak-
ka. 
Galleria Harmonia: Keski-
Suomen museo: 27.11.–6.2.
Kalevala granaina – Jyväskylän
yliopiston Taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitoksen ja Gran-
adan yliopiston Taiteiden tdk:n
yhteisprojekti. 

Vappu Rossi – Ephemera, 13.1. – 3.2.

TEATTERIT
Jyväskylän kaupunginteatteri:
Macbeth: Ke 19.1. Pe 21.1. La
22.1. To 27.1. Pe 28.1. La 29.1.
Vaavin salattu elämä: Pe 28.1.
Ansa: Ke 28.1. My Fair Lady: La
22.1. La 29.1. Yötarinoita: La
29.1. 
Huoneteatteri: Home sweet ho-
me – sisäilmastonmuutos: Pe 21.1.
La 22.1. Su 23.1. Pe 28.1. Bug: Pe
28.1. La 29.1. Su 30.1.

ELOKUVAT
Kampus Kino: 18.1. Valkoinen
nauha – Das Weisse Band. 25.1.
Nowhere Boy. 
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MENOT

JÄRJESTÖT

LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11–16
Myös vegaanivaihtoehto joka päivä.
Ruokalistat netistä: www.jyy.fi/ruokalistat

Opiskelijahinta 2,50 e sisältää leivän, levitteen ja juoman. Jatko-
opiskelijat 4,80 e, muut 5,40 e. 10 kappaleen ruokaliput opiskeli-
joille 24,00 e,  jatko-opiskelijoille 48,00 e ja muille 54,00 e.

EVANKELISET OPISKELIJAT
Teemaillat lauantaisin kello 18.30 Lutherin kirkolla (Kansakoulukatu 5).
Tulossa 22.1. Löydä lahjasi – löydä kutsumuksesi! – Kari Valkonen, 29.1.
Jumalan pyhyys – Annastiina Kettunen. Olet tervetullut myös messuun
kirkolle sunnuntaisin kello 12. Lisäinfoa toiminnasta saa Jaanalta,
eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com, 044 351 5570 tai osoitteesta
www.sley.fi/eo/jkl/

JYVÄSKYLÄN VIHREÄ VASEMMISTO
Jyväskylän vihreä vasemmisto järjestää kriittisen yliopistokeskustelun
maanantaina 24.1. kello 11–13 Ilokiven alakerrassa. Lukukausimaksut vi-
lahtelevat julkisessa keskustelussa ja valmistumisen paineet kasvavat.
Miten tulevaisuuden ylioppilasliike puolustaa opiskelijoiden etuja?
Millaista olisi korkeakouludemokratia? Paneelikeskustelussa ovat muka-
na Paavo Arhinmäki (Vasemmistoliiton puheenjohtaja) ja Tapani
Kaakkurinniemi (Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja), Helena
Hirvonen, (työelämän tutkija), Joonatan Virtanen, (JYY:n hallituksen pu-
heenjohtaja) ja Laura Piippo, (opiskelija-aktiivi). Keskustelun vetäjänä toi-
mii tutkija Tero Toivanen. Lisätiedot: jyviva.wordpress.com.

Lähetä järjestöilmoitukset osoitteeseen jylkkari-jarjestot@ lists.jyu.fi.
Vain tapahtumat, menot ja ilmoitusasiat. Toimitus varaa oikeuden tar-
vittaessa lyhentää tai muokata ilmoituksia.

MA 24.1.
Porkkanaohukaiset
Sitruunanmakuinen 
turskaleike
Jauhelihalasagne

TI 25.1.
Kasvispapupata
Kalkkunapihvi
Riistakäristys

KE 26.1.
Aurajuusto-
punajuurikiusaus
Lohipurilaiset
Kebabwokki

TO 27.1.
Kasvispizza
Broiler-kookoskeitto
Italialainen lihapata

PE 28.1.
Karibialaiset kasvispihvit
Värikäs uunikala
Jauhemaksapihvit

MA 17.1.
Falafelpyörykät, 
tomaattikastike
Kalaleike
Keitetyt nakit

TI 18.1.
Kasvismakaronilaatikko
Makaronilaatikko
Kalakeitto

KE 19.1.
Kasvisrisotto
Mausteinen broilerpata
Porsaanleike, 
sinappikastike

TO 20.1.
Kasvissosekeitto
Gratinoidut tonnikala-
kääröt
Lihapyörykät

PE 21.1.
Parsakaali-pinaattipihvit
Savukalakastike, spaghetti
Kinkkupizza



Parin viime vuosikymmenen aikana huippu-urheilusta on tullut yhä selkeämmin viihdebisnestä. Lukuisia olym-
pialaisia ja jalkapallon arvokisoja kisastudiossa juontaneen Ville Klingan tie on vienyt samaan suuntaan kuin
television urheilulähetysten – Yleisradiolta kaupallisille kanaville sekä maksutelevision puolelle.

Urheilun ehdoilla

15. SIVUN
KASVOT

”KOKO LUKIOAJAN oli mielessä, että tulen pyrkimään liikuntatieteelli-
seen. Urheilu ja liikunta ovat olleet pienestä pojasta asti olennainen osa elä-
mää, joten se tuntui luontevalta. En hakenut minnekään muualle ja pääsin
ekalla yrityksellä sisälle. 

Mun opinnot on hyvin pitkällä, mutta en ole valmistunut. Gradukin on
tehty.

Opiskeluaikana minulla ei ollut minkäänlaista ajatusta, että suuntautui-
sin toimittajan hommiin. Ehdin olla Jyväskylässä fyysisesti vain kaksi vuot-
ta, kunnes lähdin armeijaan. Sen jälkeen pohdin, että Helsingistä pitäisi saa-
da joku kesätyöpaikka, sillä tuleva eli nykyinen vaimoni opiskeli siellä oi-
keustieteitä. Pistin paperit Yleisradioon kesällä 1990. En päässyt hommiin,
mutta syksyllä soitettiin, että olisi Urheiluruutuun freelance-juttukeikkaa tar-
jolla. Töitä riitti ja seuraavana kesänä olin siellä kesätoimittajana. Vuonna
1992 olinkin jo Albertvillen talviolympialaisissa kisastudiohommissa. Olen
ollut vuoden 1992 kesäkisoista lähtien kaikissa muissa kesäolympialaisissa
paitsi Sydneyssä 2000.

MONET ELEMENTIT toimittajan työssä, kuten kiire, voivat olla joillekin
ikäviä, mutta minulle pikemminkin miellyttäviä.

Koen olevani etuoikeutettu, että saan tehdä tällaista työtä. Lapsetkin vä-
lillä kuittailee, kun isä koittaa esittää, että lähtee raskaisiin töihin – ’sähän
lähdet katsomaan jääkiekkomatsia’. 

Ylessä olin paitsi toimittajana myös päällikkötehtävissä ja Urheiluruudun
vastaavana tuottajana. Vuonna 2005 irtisanouduin Ylestä ja lähdin vapaille
markkinoille. Sitä kautta urheiluhommat siirtyivät maksu-tv:n puolelle ja
tuli nämä muut tv-ohjelmat, Haluatko miljonääriksi sekä Meidän isä on pa-
rempi kuin teidän isä. 

Nyt on ollut tv-hommien lisäksi aikaa tehdä muutakin, kuten mediakou-
lutusta ja erilaisten tapahtumien juontoja. Yhden kirjankin olen kirjoittanut.

Jos olisin jatkanut opintoja, työskentelisin varmaan urheilun parissa, mut-
ta joltain muulta kantilta. Samalla liikunnan hallintoa opiskelevien vuosi-
kurssilla oli kolme poikaa, joista Kimmo J. Lipponen on nyt Palloliiton
pääsihteeri ja Petri Peltoniemi Golfliiton toimitusjohtaja. En tiedä ollen-
kaan, onko minulle tässä parhaiten käynyt.

NÄKISIN, että median huippu-urheilukeskeisyys on aika väistämätöntä.
Kyllähän mediassa tuodaan liikunnan eri osa-alueita ihan kiitettävästi esil-
le, mutta kuntourheilusta on vaikea tehdä penkkiurheilua. Katsoja määrää
– ei media pysty yksistään tekemään urheilulajista tai -tapahtumasta mie-
lenkiintoista.

Urheilusta on tullut osa viihdeteollisuutta ja urheilubisneksestä yhä
useammalle työ.

Urheilu on loistava tuote maksu-tv:lle. Sen olennainen osa on yllä-
tyksellisyys – haluat nähdä sen silloin kun se tapahtuu. Lisäksi urheilu
on hyvin koukuttavaa, koska siihen liittyy katsojan sitoutuminen sekä
fanikulttuuri ja siitä saadaan tehtyä pitkiä sarjoja. 

Mun mielestä urheilun kaupallistuminen on luonnollinen kehitys,
mutta pitää muistaa, että silloin puhutaan pelkästään huippu-urhei-
lusta. Se on äärimmäisen pieni osa kaikesta urheilusta ja liikunnasta.
Ruohonjuuritasolla muutokset ovat olleet vähäisempiä. Suomalainen
urheilu elää ja hengittää edelleen vapaaehtoistyöstä.

JALKAPALLO on ensimmäinen urheilulaji, jota olen itse alkanut har-
rastaa. En silti sano, että se on kaikista rakkain laji, sillä harrastan ke-
säisin suunnistusta ja olen nuorempana kilpaillut myös yleisurheilus-
sa ja hiihdossa.

Nyt jalkapallo hallitsee ehkä eniten elämää. Se on ollut töiden kan-

nalta aina merkittävä, ja valmennan edelleen jalkapalloilijoita. Olen yhtenä
valmentajana PK-35:n vuonna 2001 syntyneiden joukkueessa, jossa pelaa
nuorin kolmesta pojastani. Mun vanhin poika pelaa A-junioreiden SM-sar-
jajoukkueessa ja seuraava B-junioreiden SM-sarjajoukkueessa.

Kentän laidalla on tosi hauska seisoskella kahvikuppi kädessä ja katsoa
omien poikien pelejä sekä harjoituksia ja vaihtaa jalkapalloihmisten kanssa
ajatuksia. Oman työnkin kannalta on hyvä tietää ruo-
honjuuritason touhusta.

Nykymaailmassa, missä nuorten sosiaali-
nen toiminta tapahtuu yhä enemmän ver-
kossa, urheilu on hyvä lisä ihmisten yh-
teisöllisyydelle. Suomi on yhä moni-
kulttuurisempi, ja esimerkiksi jalka-
pallon avulla lapset oppivat pienes-
tä pitäen tapaamaan erilaisia ja eri-
värisiä ihmisiä, jotka ovat loppu-
jen lopuksi hyvin samanlaisia.
Ennakkoluulojen poistajana ur-
heilu on erinomaisen hyvä.

Ei sen silti tarvitse olla kaik-
kien juttu. Kyllä elämässä
muutakin on kuin urheilua ja
työtä.”

Juha Korhonen
toimittaja@jyy.fi

JOHANNES KAARAKAINEN
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Jylkkäri  ilmestyy vuonna 2011 kaikkiaan 15 kertaa. 
Numeroista yksi on Jyväskylän seudulle jaeltava kaupunki-
numero, jonka painos on noin 52 000 kappaletta ja kolme 
7000 kappaleen painoksen abinumeroita. Jylkkärin 
normaalipainos on 6000 kappaletta. 

Ilmestymisaikataulu:
NUMERO   DEADLINE   ILMESTYY

1   ke 5.1.   ma 17.1.
2 (abi)   ke 19.1.   ma 31.1.
3   ke 2.2.   ma 14.2.
4 (abi)   ke 16.2.   ma 28.2.
5   ke 2.3.   ma 14.3.
6 (kaupunki)  ke 16.3.   ke 30.3.
7   ke 30.3.   ma 11.4.
8   ke 20.4.   ma 2.5.
kesätauko
9   ke 24.8.   ma 5.9.
10   ke 7.9.   ma 19.9.
11   ke 21.9.   ma. 3.10.
12   ke 12.10.   ma 24.10.
13 (abi)     ke 26.10.   ma 7.11.
14   ke 9.11.   ma 21.11.
15   ke 23.11.   ma 5.12.

Mainoksia myyvät
RC Kustannus / Heli Uusi-Uitto 
p. 044 5000 460, heli.uusi-uitto@rckustannus.fi 
sekä Pirunnyrkki Oy p. 02 2331 222.

Varaa tilasi! 

JYY hakee

Jyväskylän Ylioppilaslehteen päätoimittajaa

14.2.2011 alkaen tai sopimuksen mukaan

Päätoimittaja vastaa lehden toimituksellisesta sisällöstä ja teknisestä toteutuksesta sekä toimii toimitussihteerinä ja toimituksen 
esimiehenä.Tehtävä vaatii kykyä tehdä itsenäisiä toimituksellisia päätöksiä.Tehtävän menestyksekkään hoidon edellytyksenä on 

yliopistoyhteisön ja ylioppilaskunnan tuntemus.Taittokokemus voidaan katsoa hakijan eduksi.

Päätoimittajalta edellytetään:
•    kokemusta lehtityöstä

•    erinomaista suomen kielen taitoa
•    korkeakouluopintoja

JYY on noin 12 000 yliopisto-opiskelijan muodostama julkisoikeudellinen yhteisö, joka on perustettu 1934 toimimaan jäsentensä 
yhdyssiteenä ja edistämään heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.

Jyväskylän Ylioppilaslehti on vuodesta 1960 julkaistu tabloid-kokoinen lehti, joka ilmestyy 15 kertaa vuodessa lukukausien aikana.
Lehden normaalipainos on 6 000 kappaletta.Toimitus on kolmihenkinen: päätoimittaja, taittava toimittaja 

ja yleensä visuaalisuudesta vastaava siviilipalvelusmies.

Toimi on sopimuspalkkainen. Lehti ei ilmesty kesällä, joten lehden työntekijät joudutaan lomauttamaan 
kahdeksi kuukaudeksi kesäaikana.

Kirjalliset hakemukset työnäytteineen on toimitettava JYYn keskustoimistoon (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta,
Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ) keskiviikkoon 2.2.2011 klo 10.00 mennessä osoitettuna JYYn edustajistolle.

Kuoreen merkintä "päätoimittajahaku". Hakemuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Haastattelut ja valinta suoritetaan viikolla 6.
Valinnan tekee JYYn edustajisto kokouksessaan 10.2.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Minna Oinas | 045 138  6816 | paasihteeri(a)jyy.fi

Päätoimittaja Marja Honkonen | 045 137 1957 | paatoimittaja(a)jyy.fi

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on noin 12 000 jäsenen edunvalvonta- ja palvelujärjestö.
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