Marraskuu 2009

Vaikeasti
vaihtoon

Opiskelijavaihdon voi järjestää myös omin päin. Projekti ei ole helppo, vaan pikemminkin haaste.
Opiskeluvaihdosta saa kak- tovuodesta kipuaa hieman
sin verroin haastavamman, yli 20 000 euroon. Se on
kun unohtaa ahtaat vaihto- auton hinta, 24-vuotias Järohjelmat rajoituksineen ja venpää naureskelee.
järjestää kaiken itse. PalVertailun vuoksi: kotikinnoksi vaivannäöstä pää- maassa opiskelija saa asusee juuri sinne, minne on mislisää ja opintorahaa
aina halunnut. Riippumat- enimmillään noin 4 200 euta siitä onko unelmien vaih- roa vuodessa, mikäli opiskelee yhdeksän
tokohde oman
kuukautta
yliopiston vaihVelkaa löytyy
vuodesta
tokohteiden
joukossa vai ei.
ihan mukavasti. eikä nosta
opintolainaa.
Omin käsin
sorvatun vaih- Olen tällä hetkellä Jä r ve n p ä ä n
unelma rapadon ensimmäiaika peeaa.
kon takana
nen haaste on
Tommi Järvenpää
opiskelusta
rahoitus – suuoli
tyssätä
rin osa kuluista
rapsahtaa opiskelijan it- valtaviin kuluihin, mutta
sensä niskaan. Viime talven heikko dollari tuli kansanNew Yorkissa Berkeley Col- taloustiedettä lukevan varlegessa opiskellut Tommi kautelaisen avuksi.
– Kävin jo heinäkuussa
Järvenpää todistaa epäi2008 vaihtamassa valuutlyksen oikeaksi.
– Kyllä siitä kustannuk- taa taaloiksi, kun eurolla sai
sia tulee. Jos ruokakulut ja korkeimmillaan 1,6 dollaria.
ylimääräiset ostokset laske- Minulla oli varapaikka kattaan pois, loppulasku vaih- seltuna Havaijilta, jos New

”

20 000 €
Tommi Järvenpään vaihdon kustannukset yhteensä:
Lukukausimaksut 13 000 $ (n. 8 800 €)
Koulumaksut (Kirjat Berkeleyssä täytyy
hankkia itse) 1 500 $ (n. 1 000 €)
Asumiskulut 12 000 $ (n. 8 100 €)
Lennot, viisumit 1 500 $ (n. 1 000 €)

rajaton.indd 1

Yorkin kustannukset olisivat ylittäneet budjettini.
JÄRVENPÄÄ OLI kuitenkin
varautunut unelmansa toteuttamiseen ennalta. Hän
oli opintojensa alusta lähtien nostanut kaiken saatavissa olevan opintolainan ja
laittanut sen vaihtoa varten
säästöön. Eikä vain tilille
lepäämään: tuleva analyytikko sijoitti opintolainansa rahastoihin säästämisen
ajaksi.
– Tosin nyt on kyllä
myönnettävä, että velkaa
löytyy ihan mukavasti. Olen
tällä hetkellä aika peeaa.
Itsenäisesti
vaihtoon
lähtevän maksettavaksi jäävät kaikki kulut asumisesta
lukukausimaksuihin, matkoihin ja viisumeihin. Lukukausimaksut vaihtelevat
paljon eri maiden yliopistojen välillä. Järvenpään lukukaudet tekivät tilille noin
8 800 euron loven.

Vaihtonsa itse järjestäville
kotimaan kädenojennus ei
ole kovin kauaskantoinen.
Kelan myöntämä ulkomaan
asumislisä on noin kympin kotimaan asumislisää
suurempi. Opintolainaa ulkomaille saa reiluummin:
Suomessa opintolainan valtiontakaus on 300 euroa kuukaudessa, ulkomaille lähtevä
voi saada takausta 440 euroa
kuukaudessa. Vaihto-ohjelmien yhteydessä opiskelijalle myönnetään usein apu-

raha, jonka suuruus riippuu
vaihdon pituudesta.
MIKÄ SAI Järvenpään nostamaan lainat tappiin ja
elämään
kaurapuurolla
muutaman vuoden yhden
puolivuotisen vuoksi?
– New York on ollut minulle unelma pikkupojasta
lähtien. Jyväskylän yliopiston Amerikan vaihtokohteet eivät oikein sytyttäneet
minua, joten päätin hoitaa
kaiken itse.

Vaikka opiskelijan taskut
ovat nyt täynnä velkaa, on
Järvenpää sitä mieltä, että
reissu kannatti. Huikean
kokemuksen lisäksi mies
sai oppia omien asioiden
hoitamisesta ja järjestelytaidosta.
– Vaihtoon liittyen piti
ratkoa niin monta pientä
ja vähän isompaakin ongelmaa, ettei pienistä vastoinkäymisistä nykyään paljon
hätkähdä.
JUSSI KARHUNEN

Paperisodan voittajana Japaniin
Rahoituksen lisäksi omin
päin vaihtoon lähteminen
vaatii tavanomaista enemmän byrokratiaa. Tietojärjestelmätieteitä lukeva Tiia
Stén, 21, on parhaillaan itse
järjestämässään opiskelijavaihdossa Japanin Kiotossa
Ritsumeikan Universityssä.
Hän päätyi järjestämään
paikkansa itse, koska ei syksyn haussa päässyt Japaniin
huikeiden hakijamäärien
vuoksi.
SUURIN TYÖ Sténillä oli
vaihtoa edeltävässä paperisodassa. Pelkkä hakemuksen vaatima asiakirjaruletti
pyörryttää päätä:

– Kuudentoista sivun hakemukseen piti liittää tiedot
japanin ja englannin kielen osaamisesta, rahoitussuunnitelma tilitodistuksineen, opintorekisteriote,
terveystarkastustodistus,
valokopio passista, kaksi
suosituskirjettä kotiyliopiston edustajilta sekä japaninkielinen kaksisivuinen essee
vaihtoon haluamisen syistä,
Stén luettelee.
ERILAISTEN
todistusten
hankkimiseen, tarvittaviin
testeihin, haastatteluihin ja
tapaamisiin hurahti Sténiltä
monta kuukautta. Useimmiten vaihto-ohjelmissa ei

tarvitse osallistua esimerkiksi kielitesteihin, mutta
poikkeuksiakin löytyy.
SUURIMPANA erona valmiisiin vaihto-ohjelmiin Stén
näkee kalliimpien kustannusten lisäksi taustatuen
puuttumisen. Vaihto-ohjelmien puitteissa etukäteisjärjestelyt on tehty huomattavasti helpommaksi ja
esimerkiksi asumista varten
on valmiiksi tarjolla monia
vaihtoehtoja. Samaten tukiorganisaatio kohdemaassa
on yleensä iso, ja sopeutuminen käy helpommin,
kun vaihtomaassa vastassa
on paikallinen tutor.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

LYHYESTI

Miksi tulit Suomeen?

Lehti syntyy tarpeesta. Tarve tietää lisää yhdistää meitä. Siitä sanomalehdistö saikin alkunsa, ihmisen tiedonjanosta.
Jo satoja vuosia sitten ihmisiä kiinnostivat ne perimmäiset asiat, jotka myyvät lehtiä vielä tänäänkin; kaupankäynti ja
tapahtumat. Kiinnostuksen kohteet laajenevat jatkuvasti ja erityisesti internet räjäyttää mahdollisuudet lähes rajattomiksi. Näitä rajattomia mahdollisuuksia ei vielä kuitenkaan suurimmaksi osaksi osata käyttää.

Kielten ja talouden taitajia
kaivataan

Mitä mieltä olet Jyväskylän/Suomen yliopistoista
verrattuna kotimaasi
yliopistoihin?
Ransome
Ngaajieh
Nnane
Rehtori-instituutin maisteriopiskelija
Camerun

– Monet asiat ovat täällä
erilaisia kuin kotimaassani.
Olen asunut monissa maissa
ja matkustellut paljon, joten
ehkä siksi uskalsin lähteä.
Rehtori-instituutin maisteriohjelma oli juuri sitä mitä
halusin.
– Täällä on hyviä luennoitsijoita ja monipuolisia
kursseja. Maisteriohjelma
ylitti odotukseni. Suomessa
opettaja–oppilas-suhde on
hyvin epämuodollinen, Camerunissa opettajaa ei saa
puhutella tuttavallisesti eikä
keskeyttää.

Lehti syntyy tarpeeseen. Poliittinen lehdistö on ehdottomasti aikansa kuva, mutta myös osoitus siitä, että johdatusta
ja suurta sanomaa seurataan. Massoissa on voimaa. Tunteeseen vetoavaa tekstiä, propagandaakin, seurataan, jos johtaja
on tarpeeksi vahva. Poliittinen journalismi tänään on toista. Sekin syntyy tarpeeseen, mutta viime vuosina ei aina ole
voinut tietää, kenen.
Lehti vastaa muutoksiin. Nykypäivän lehdistö on kirjavaa. Tarjolla on hyvin kapeille erikoisaloille suuntautuneita lehtiä, joiden lukijoita ilmoitusmyyjätkin tahtovat koskettaa. Markkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat väistämättä
lehteen. Rajaton allekirjoittaa kaikki nämä kerrokset. Vaikka markkinavoimat eivät kannata lehteämme, tunnustamme
voimakkaasti olevamme vain yhdellä asialla. Kansainvälisyys on asia, johon halusimme tarttua monista eri syistä. Yksi,
ja ehdottomasti tärkein niistä on halu jakaa hankkimaamme tietoa.
Toivottavasti käsissäsi oleva numero saa sinut näkemään, kuinka käsittämättömän rajaton
maailmamme on.

SANOTTUA
rajat ovat auki,
” Kun
niin sieltä voi tulla

sanoin sille lenei koskaan
uskontokuntiin ja
” Minä
” Kiinalaiset
” Eri
toemolle, että kuulepas
sairasta. Ne tuntee
kulttuureihin kuulu-

mitä hyvänsä. Kun olemme
mukana EU:ssa niin on
tärkeää muistaa säilyttää
myös itsenäinen Suomi.

tyttö, minä oon lentäny
paljon pidempään ja pidemmälle kun sinä ja ilman moottoreita.

ihmisen anatomian syvällisemmin kuin länsimaalaiset. Niille ruumis
on temppeli. Meille se on
koottava kelomökki.

vat ihmiset ovat toisiaan
kunnioittaen toimineet
yhdistävänä tekijänä ja
voimavarana yhteiskunnassamme.

Maanpuolustusnaisten pj
Kaarina Dromberg

Matti Nykänen, IS Videot/
Viihde 26.10.2007

Kyösti Pöysti, Pasila tvsarja, 1. tuotantokausi

Tasavallan presidentti
Tarja Halonen 1.1.2008

Epp
Lauk

KUINKA PALJON?

Journalistiikan
professori
Viro

JYY:n talouspäällikkö Maija Saarnisto, kuinka moni JYY:n jäsenistä maksaa jäsenmaksunsa yhteydessä vapaaehtoista kehitysyhteistyömaksua?

– Opetin vuosia Tarton yliopistossa ja koin, että oli
aika katsoa maailmaa muualla.
– Virossa kaikki on perusteellisesti muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana.
Opimme opettaessamme ja
meillä oli kova tarve päästä muun maailman kanssa
samalle tasolle. Nyt Tarton
yliopisto on samalla tasolla,
ellei paremmalla kuin Jyväskylän yliopisto.

– Kehitysyhteistyöhankkeita on kaksi. Tänä vuonna Intian malliekokylähanketta tuki 5,20 eurolla 131 opiskelijaa ja ItäSambian naisliikettä 4,50 eurolla 132 opiskelijaa. Joka sadas jäsen siis maksoi jompaa kumpaa maksua. Intiaan näistä
lahjoituksista kertyi noin 680 euron summa, Sambiaan taas noin 600 euron potti.
Summat kuulostavat melko pieniltä. Onko tämä ainoa apu, jonka JYY kehitysyhteistyökohteille lähettää?
– Ei suinkaan. Intian projektiin saamme rahoitusta ulkoministeriöltä vuosittain noin 27 000 euroa. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY tukee Intian hankettamme noin tuhannella eurolla vuosittain. Kehitysyhteistyövaliokunta
järjestää vuosittain myös KEHY-lounaita Ilokivessä, jossa hieman kalliimman aterian ostamalla voi tukea Intian
projektia. Yhteensä Intiaan lahjoitetaan vuosittain noin 30 000 euroa.
– Sambian projekti taas on varsinaisesti HYY:n koordinoima projekti, johon me lahjoitamme vuosittain jäsenmaksun
yhteydessä sitä varten kerätyt varat.
JUSSI KARHUNEN

PILAKUVA

RAJATON

Michal
Nagy

Kirsti Karttunen, päätoimittaja

Tietotekniikan tohtorikoulutettava
Slovakia

Annika Rantanen, uutispäällikkö

Anniina Korpela, uutispäällikkö

Pauliina Tolvanen, ulkoasuvastaava
Anna Takala, toimitussihteeri
Elina Väntönen, toimitussihteeri
Anna-Mari Hänninen, toimitussihteeri

– Olin ollut Jyväskylässä
vaihto-oppilaana, joten tiesin mitä odottaa. Ihmiset
ovat täällä ystävällisempiä
ja opiskelijoiden ja professoreiden suhde on avoimempi.
Halusin tutustua paremmin
suomalaiseen kulttuuriin.
– Tutkimuksen taso on alallani korkea. Suomea pidetään korkean teknologian
maana ja mielestäni tämä
ei ole kaukana totuudesta.
Suomen yliopistoissa on hyvät mahdollisuudet saada
kansainvälistä kokemusta.

Jussi Karhunen, toimittaja
Katriina Yypänaho, toimittaja
Tiina Saari, toimittaja
Helmi Nykänen, toimittaja
Nina Moisio, toimittaja

Laura Glad, kuvaaja
Raisa Autio, kuvaaja

Journalistiikan kurssityö 2009
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos
Opettajat:
Tapani Huovila
Päivi Kantonen
Marja-Terttu Pulliainen

TEKSTI JA KUVAT
HELMI NYKÄNEN
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RAISA AUTIO

Kirjapaino Kari 2009

Maailmalla työskentelee
vuosittain noin 150 Suomen
Punaisen Ristin avustustyöntekijää. Suomalaisia
vapaaehtoisia on konfliktialueilla niin Lähi-idässä
kuin Afrikassakin.
SPR:n kansainvälisen avun
koulutussuunnittelun Tiina
Laitisen mukaan turvallisuuteen kiinnitetään paljon
huomiota.
– Avustustyöntekijät sitoutuvat
noudattamaan
turvallisuusohjeita, mutta
ikäviäkin tilanteita on ollut. Pahemmilta tapauksilta olemme onneksi välttyneet.
Avustustyöntekijältä vaaditaan ammatti- ja kielitaitoa,
sitkeyttä sekä sopeutumiskykyä. Kun on suorittanut
englanninkielisen peruskurssin pääsee SPR:n henkilöreserviin, jossa on tällä
hetkellä 900 eri alan ammattilaista.
– Eniten meillä on
terveydenhuollon ammattilaisia. Kaipaisimme lisää
logistiikkoja ja taloushallinnon ammattilaisia. Myös
ranskan, portugalin ja espanjan kielen osaajista on
pula.
Kieliharjoittelu jää
opiskelijan vastuulle
Kieliharjoittelu on pakollinen Jyväskylän yliopistossa
kaikissa vieraissa kielissä
– paitsi englannissa.
Englannin kielen professorin Paula Kalajan mukaan
poikkeus johtuu suureksi
osaksi käytännön syistä.
– Meillä aloittaa lähes 60
pääaineopiskelijaa vuosittain ja vaihtopaikkoja on
vain vähän. Kaikille halukkaille niitä ei valitettavasti
riitä.
Kalajan mukaan opiskelijoita kannustetaan lähtemään ulkomaille ja eri
vaihtoehtoja pohditaan jo
ensimmäisenä opiskeluvuonna. Lähteminen jää
kuitenkin opiskelijan omalle vastuulle.
Toisaalta Kalajan mukaan
englannin kielessä harjoittelu ei ole välttämätöntä,
sillä opiskelijoiden kielitaito on parempi jo opiskelemaan tullessa kuin muissa
vieraissa kielissä. Hän kutsuu englantia niin sanotuksi
kolmanneksi kotimaiseksi,
jonka käytössä saa harjoitusta myös Suomessa.
– Eihän se tosin kieliharjoittelua korvaa. Yritämme
parantaa tilannetta kahdenkeskisten sopimusten avulla. Osittain ongelma on, että
meiltä olisi lähtijöitä, mutta
tännepäin ei ole tulijoita.
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KOONNEET: NINA MOISIO, ANNIKA RANTANEN, ANNA TAKALA JA KATRIINA YYPÄNAHO

1. DDR

4. CAFE LINGUA

Kortepohjan ylioppilaskylässä sijaitseva harmaa betonikolossi, opiskelijoiden
kesken tuttavallisemmin
DDR on varmasti yksi Jyväskylän kansainvälisimpiä rakennuksia. DDR:n
asukkaista 25 % on ulkomaalaisia.
Tämä näkyy myös rakennuksen arjessa. Unkarilainen opiskelija myy tekemiään joulukoristeita ja
kiinalaiset tytöt mainostavat kotitekoisia kevätkääryleitä – kotiin kuljetettuna tietysti, naapureita kun
ollaan.

Kielitaitoa voi treenata
noin kuukauden välein
Ilokivessä järjestettävässä
Cafe Lingua- kielikahvilassa. Keskustelu kulkee lautapelailun lomassa eri kielillä. Keskustelukielen voi
valita pöydille asetettujen
lappujen perusteella.
Vaikka suurin osa ESN:n
järjestämän kielikahvilan
kävijöistä on vaihto-opiskelijoita, suomalaisiakin
löytyy.
– Olisi kiva puhua espanjaa, kertoo Johanna
Harjunpää.
Kielivalikoimaan kuuluu esimerkiksi suomea
aloittelijoille, maailman
valtakieliä sekä toivottuja
erikoisuuksia, kuten suomalaista viittomakieltä.

2. STAMMTISCH
Vaihto-opiskelijoiden
juhliin voi osallistua joka
toinen torstai ravintola
Rentukassa pidettävissä
Stammtisch-bileissä, tuttavallisemmin stammareissa.
Erasmus
Student
Networkin isännöimien
disko-iltojen teema vaihtelee, sillä eri kulttuuripiireistä kotoisin olevat
opiskelijat järjestävät niitä vuoroillaan.
Miltä kuulostaisivat
vaikkapa saksalaisten
vaihtareiden turistiteemalla järjestämät stammarit?

3.

EACH ONE
TEACH ONE

Tarkoituksena on, että eri
kieliä puhuvat opiskelijat
tapaavat ja opettavat toisilleen omia äidinkieliään.
Parhaassa tapauksessa
tuloksena on sekä opintopisteitä että ystävyyssuhteita.
Varpu Ahtonen osallistuu ohjelmaan vietettyään
vaihtovuoden Saksassa.
– Haluan pitää yllä
saksan kielen taitoani ja
kosketusta saksalaiseen
kulttuuriin.
Ohjelman järjestää yliopiston kielikeskus.

5. GLORIA

Maailmankansalaiseksi
Jyväskylässä
Tuntuvatko suomalaiset jöröiltä junteilta? Haluaisitko oppia
sanomaan kymmenellä kielellä kiitos?
JYVÄSKYLÄSSÄ opiskelijan
ei tarvitse jämähtää pelkkään suomalaiseen seuraan
ja kulttuuriin, mikäli mielii
eksoottisempia vaihtoehtoja ja kansainvälisten tuttavuuksia. Ulkomaalaisiin
opiskelijoihin saa kontakteja helposti, jos vain viitsii
olla aktiivinen.

Hyviä tilaisuuksia tutustua ovat JYY:n kansainvälisen toiminnan valiokunta,
Erasmus Student Network
(ESN) ja vaihto-opiskelijoiden tutorointi.
Lukujärjestyksenkin voi
muokata eksoottisempaan
kuosiin, esimerkiksi englanninkielisten opintokokonai-

suuksien avulla. Perinteisten
kieliopintojen lisäksi myös
kuntoa voi kohottaa maailmankansalaisen malliin.
Yliopistoliikunta tarjoaa
kaukomailta vaikutteita saaneita tanssi- ja itsepuolustuskursseja.
Oheiseen karttaan on
koottu kattaus kansainväli-

sempää Jyväskylää. Vinkkien avulla jokainen voi maistella, kuulostella tai vaikka
juhlia itselleen helpotusta
kaukokaipuuseen.
Jos kulttuurisuunnistus
ei auta lievittämään kaukomaan kaipuuta, kannattaa
suosiolla ottaa suunta kohti
Helsinki-Vantaata.

6. KEIDAS
Makumatkoja voi tehdä
opiskelijabudjetillakin. Etenkin, jos soppakauha pysyy
kädessä ja viitseliäisyyttä
kokkaamiseen löytyy.
Etninen ruokakauppa
Keidas Jyväskylän ydinkeskustassa tarjoaa apua eksotiikannälkään.

– Opiskelijat ovat löytäneet
kauppamme hyvin, mikä johtuu varmasti myös kasvissyönnin suosiosta, liikkeen työntekijä Karam Yousefshahi
kertoo.
Etenkin erikoisriisit, pähkinät ja chilit, joita lähikaupoista
ei saa, tekevät kauppansa.

Monikulttuurisuuskeskus
Gloria hakee uusia toimitiloja. Harrasteita erityisesti
maahanmuuttajille tarjoavan keskuksen asiakaskunta on kasvanut, eikä
keskustan toimipiste enää
riitä tapahtumien järjestämiseen. Nyt suurimmat
teemaillat joudutaan järjestämään erillisissä vuokratiloissa.
Gloria perustettiin Jyväskylän Kauppakadulle
viime vuonna. Tavoitteena
on ollut luoda foorumi, jossa maahanmuuttajat voivat tutustua paikallisiin.
– Viikoittain kokoontuu
esimerkiksi maahanmuuttajamiesten kokkausryhmä. Keskiviikon kulttuurikahvio on avoinna kaikille.
Ylläpidosta vastaa tiimimme, joka koostuu lähinnä
vapaaehtoisista, projektipäällikkö Arja Seppälä
kertoo.
– Osa maahanmuuttajista ei löydä kaupungin
yhteisiä palveluja. Yritämme auttaa muutoksessa,
joka on jo vieraskielisyyden takia vaikeaa.

KOLUMNI

Kansainvälisyys haisee
OPISKELIJAVAIHTOON karkaavat kaikki, ja tuutit ovat
kansainvälisyyttä pullollaan. Pelkästään kotimaassa
opintonsa suorittanutta katsotaan kieroon ja kysellään
hieman hämmästyneenä syitä Suomeen jäämiseen.
Porukassa jokainen sitten päässään pohtii, että onko tuo
ihminen tuossa huono ja sisäänpäin kääntynyt, kun ei
ymmärrä kansainvälisyyden hienoutta ja huumaa. Ääneen tätä ei kuitenkaan sanota, onhan kohteliaisuutta
osoitettava metsiintyneille moukillekin.
EIKÄ KANSAINVÄLISTYMINEN ole yhtä auvoa täällä
Suomessakaan! Vaihto-oppilaiden vuoksi suomalaiset
opiskelijat saavat kärsiä suorastaan kohtuuttomasti.
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Useamman käden sormilla ovat laskettavissa ne kerrat, kun
Ilokiven ruokajonossa espanjalaiset ovat kajeltaneet vieressä niin ettei ole kuullut kaverin analyysiä viime sählyvuoron
maalintekijöistä.
KANSAINVÄLISTYMINEN haittaa myös opintoja: Muutaman vaihto-oppilaan vuoksi suomalaiset luennoitsijat
mongertavat huonolla englannilla vaikeaselkoisia juttuja
salilliselle suomalaisia, vaikka tietomäärän puolesta paukkuja riittäisi kovempaankin ilotulitukseen. Englanti onnahtelee, ja luennoitsija vaikuttaa hölmöltä vaikka luennoikin
omasta erityisalastaan. Ilmaisu kapenee, eikä käsiteltävien
asioiden suhteen päästä pintaa syvemmälle.

SAMALLA luennoitsija hikisenä miettii, että
toivottavasti tuo kolmosrivin irkku nyt varmasti ymmärtää mitä minä täällä kaaderilla
sanon.
Sitä paitsi sinne huonolle luennolle vielä
nukahtaa, koska edellisyönä ei ole saanut
nukuttua ranskalaisten Erasmus-vaihtareiden möykättyä stammtischien jälkeen puoli
yötä ikkunan alla tai pidettyä DDR:ssä kerrosbileitä puoli kuuteen. Kaljaakin juovat,
mokomat vaihtarit, opiskeluun keskittymisen sijasta.
JUSSI KARHUNEN
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Tutkija
matkalla
Gintautas Silinskasin mielestä
jyväskyläläiset opiskelijat ovat
liettualaisia kollegoitaan
rennompia.
TEKSTI: TIINA SAARI
KUVA: RAISA AUTIO

ALUKSI Gintautas Silins- vakavia ja hiljaisia. Ei-eskasin utelias katse seuraa panjalaisia. Pidän hiljaisista
tarkasti keskustelukump- ihmisistä, koska olen selpanin jokaista elettä. Hän lainen itsekin ennen kuin
on ensin kuuntelija, niin tutustun.
kuin psykologin kuuluukin.
Sitten keskustelu imaisee SUOMALAISET yliopistomukaansa.
opiskelijat ovat Silinskasin
– Tykkään jutella eri mielestä liettualaisia renmaista tulevien ihmisten nompia, mikä johtunee
kanssa, koska heiltä voi ai- koulutussysteemin erilaina oppia uutta, Gintautas suudesta. Kotimaassa ilmaSilinskas toteaa.
piiri on kilpaileva.
Tutkija korostaa, että
– Kaikki haluavat olla
vaikka kulttuureissa on muita parempia: mitä koreroja, ihminen on ihminen keammat arvosanat, sitä
suurempi stipendi. Liettuakaikkialla.
– Jokainen kärsii ja iloit- laiset välittävät arvosanoista, suomalaiset keräävät
see samoista asioista.
Aikoinaan Silinskas ei opintopisteitä.
Liettuan
yliopistossa
olisi halunnut lähteä Ruotsiin
vaihto-opiskelijaksi, opettajia on vaikea lähessillä etelä kiehtoi. Vaihto- tyä, sillä heidän kanssaan
ehtojen puutteessa oli men- on keskusteltava muodollitävä mihin pääsi.
sesti. Suomessa professorit
Yllätyksekseen Silinskas eivät korosta arvoaan.
– Täällä en ole koskaan
viihtyi Ruotsissa sen luonnon, luonteen ja tieteen kuullut opettajan sanovan
mitään pahaa yhdestäkään
vuoksi.
Jyväskylään
Silinskas opiskelijasta. Liettuassa nöysaapui kolryyttäminen on
me vuotta
tavallista.
Liettualaiset
sitten. Mies
Suomessa
välittävät arvoopiskelijat voiihastui heti
sanoista, suoma- vat huoletta
Jyväsjärveen, jonka
laisia kiinnostavat jättää kurssikokeen väliin.
jäällä hän
opintopisteet.
Liettuassa on
talvi-iltoina
luistelee.
Gintautas Silinskas m a k s e t t a v a
Silinskam yö h e m m i n
sin mielestä Suomi muis- kurssin uusimisesta.
Silinskas uskoo, että
tuttaa Liettuaa.
– Suomalaiset ja liettu- työtä tekemällä voi saavutalaiset ovat varautuneita, taa tavoitteensa. Kun mies

”

KOLUMNI

God save the Queen
SEURAAN kiinalaisturististien ryhmää täpötäydellä
lentokentällä. Onneksi vain toinen laukuistani rullaa
saapuvan matkatavaran hihnalla, itsenäistyminen olisi
hankalampaa kädet täynnä. Maksan junalippuni liian
suurella setelillä.Talonmies avaa huoneeni oven asuntolassa, jossa toinen asukas on jo varannut leveämmän
sängyn omille lakanoilleen. Kättelemme ja korostan,
että olen Suomesta.
ENSIMMÄISEN VIIKON jälkeen olen kerrannut jokaisen
juttukaverin kanssa Suomen tärkeimmät vientituotteet; Räikkösen, joulupukin, kännykän ja HIM:in. Koska kaikki miehet pelaavat jalkapalloa vähintään penkil-
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Liettuassa psykologiksi opiskellut Gintautas Silinskas tutkii Jyväskylän yliopiston psykologian
laitoksella vanhemmuuden vaikutusta lapsen oppimiskokemuksiin.
valmistui maisteriksi, hän
päätti pysyä akateemisessa
maailmassa tutkijana.
– Tutkimalla löydän uutta tietoa, jonka avulla ihmismieliä autetaan.
YSTÄVYSTYMISEN väitetään olevan Suomessa
vaikeaa. Silinskasille se ei
kuitenkaan ole tuottanut
ongelmia – toisin kuin suo-

men kieli. Silinskas ei puhu
suomea, mutta ymmärtää
sitä hiukan.
– Jokapäiväiseen elämään
kielitaitoni on riittävä: tiedän, mitä ostan kaupasta.
Silinskas ei aio jäädä Suomeen pysyvästi, joten hän ei
yritäkään hallita kieltä.
– Opiskelen psykologian
tohtoriksi, en suomen kielen kandidaatiksi.

tä, suomalaisuus on kantautunut brittikentille Hyypiöiden
nappulakengistä. Perinneruoista poroon ihastutaan, tervaleijonaa ei niellä hyvällä. Muita yleistyksiä suomalaisuudesta ovat kauniit naiset ja ympärivuotinen toppatakki.
Kuvittelen, että komediasarjoista opittu kielitaito,
avoin suhtautuminen ja lompakko riittävät muuttoon ulkomaille. Olen parikymppinen ja muuttanut Englantiin
opiskelemaan. Kolmevuotista yliopistotutkintoa varten on
kuitenkin oltava kuin kumipallo; kyvykäs pomppaamaan
keskusteluihin kielimuurin takaa ja vierittämään vierasmaalaisuuttaan mukanaan jatkuvasti.
KOLMEN VUODEN aikana huomaan pystyväni yllättävän
paljoon, kun on pakko. Koska on selvittävä vieraskielisenä arkirutiineista, joutenoloa pystyy harjoittelemaan korkeintaan aloittelijatasolla.
Opiskelu on mahtavaa. Luennoilla väitellään, kritisoidaan ja analysoidaan. Aineita on tarjolla moninkertaisesti.

Mies kaipaa läheisiään,
vaikka yhteydenpito onkin
eri viestimillä vaivatonta.
Silinskas matkustaa nykyään sekä loman että työn
merkeissä. Viimeisin matka
vei työkonferenssiin Denveriin.
Nuorempana hän teki ulkomailla kesätöitä. Mies on
esimerkiksi poiminut mansikoita
britannialaisella

maatilalla ja työskennellyt
amerikkalaisessa vesihuvipuistossa.
Yhä vain hän haluaisi
nähdä maailmaa enemmän.
Gintautas Silinskas aikoo
asua Jyväskylässä ainakin
vielä vuoden, mahdollisesti
kaksi.
Sen pidemmälle mies
kieltäytyy tulevaisuuttaan
suunnittelemasta.

Sukunimeä joutuu tavuttamaan, kun nyt en ole ihan ristitty Smith. Britanniassa olen myös rakastettu. Kaikille kassahenkilöille olen love ja pankissakin kaverillisesti mate.
Käsitystäni brittiläisistä rikkoo se, että miehet ovat hyvännäköisiä.
KOTIUDUIN Suomeen Englannista viime
keväänä kandintutkintoni kanssa. Juurtuneisuutensa käsittää vasta tarkastelemalla sitä eri näkövinkkelistä. Tiedän
kuuluvani tänne.
Olkoon äitelää, mutta meillä arvostetaan hyvinvointia. Kaikki toimii
ja telkkarista tulee lätkää. Liputan
Britannialle
matkakohteena,
mutta pysyvästi asun mielummin Suomessa.
KATRIINA YYPÄNAHO
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