
Pänttäystä kiven sisässä
Niko Vartiainen
Työuria halutaan pidentää 
molemmista päistä. Suuret 
ikäluokat jäävät eläkkeelle 
lähivuosina ja työelämään 
halutaan lisää veronmaksa-
jia heidän tilalleen. Nuoret 
halutaan opiskelemaan ja 
valmistumaan entistä var-
haisemmin.

Asepalvelus lykkää mies-
ten – ja joidenkin naisten 
– opintojen aloittamista. 
Jotkut esittävät ratkaisuksi 
opintopisteiden myöntä-
mistä armeijan johtajakou-
lutuksesta. Jotkut päättävät 
tehdä gradunsa siviilipal-
veluksen aikana.

Kuopiolainen Allan 
Seuri valitsi toisin. Hän 
aloitti kolme vuotta sitten 
kansantaloustieteen opin-

not Tampereen yliopis-
tossa ja aikoo valmistua 
ensi keväänä. Tuona aika-
na hän ehti käydä myös 
puoli vuotta vankilassa 
kärsimässä rangaistuksen 
totaalikieltäytymisestä. Va-
pautuessaan hänellä oli 45 
opintopistettä lisää rekis-
terissä.

Nyt kahden vuoden ta-
kainen vankila-aika tuntuu 
Seurista kaukaiselta. Ajasta 
ei ole kauheasti muistiku-
via.

– Ehkä ne tulevat sitten 
vuosien päästä vainoa-
maan, nuori mies naurah-
taa.

– Tämä ratkaisu oli kui-
tenkin paras mahdollinen.
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MARGINAALI
Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden kurssilehti

Syksy 2010

Aseistakieltäytyjäliiton mukaan varusmiespalveluksesta kieltäytyy 40–80 henkilöä joka 
vuosi. Moni heistä opiskelee vankeusrangaistuksensa aikana, mikä voi jopa jouduttaa 
valmistumista. Kuvamanipulaatio. Kuvan henkilö ei liity juttuun.

JAANA KIVI
Kuinka haastavaa on opis-
kelijan arki silloin, kun 
elämää rajoittaa fyysinen 
vamma ja liikkuminen ta-
pahtuu pyörätuolin avulla?
Fyysinen rajoite ei teori-
assa saisi estää kenenkään 

opiskelua. Vammaispal-
velulaki  takaa pyörätuo-
liopiskelijalle oikeuden 
opiskelumatkojen kulje-
tuspalveluihin sekä hen-
kilökohtaiseen avustajaan. 
Palveluista huolimatta ar-
ki voi pyörätuolin kanssa 

kuitenkin olla haasteellista. 
Jyväskylän yliopistoraken-
nuksissa on entisöinnistä 
huolimatta ongelmakohtia, 
joita ei yksinkertaisesti voi 
korjata. 

Marginaalin toimittaja kä-
vi testaamassa, miltä tuntuu 

viettää päivä pyörätuolissa 
yliopisto-opiskelijana. Testi 
paljasti, että pyörän varassa 
pienetkin haasteet kasva-
vat suuriksi. Kiire ja tungos 
vaikeuttavat kampuksella 
liikkumista entisestään. 
Esimerkiksi kirjaston jyrk-

kä ramppi osoittautui lä-
hes ylitsepääsemättömäksi 
haasteeksi. Pyörätuoli karsi 
pois myös mahdollisia ruo-
kailupaikkoja, ja osa luen-
tosaleista oli tuolin ulottu-
mattomissa.
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Päivä pyörätuolissa
Niko Vartiainen

Sanottua ”Toivottujen 
joulubonusten sijaan 

tulikin risuja.”

Sivu 2

”Toisin sanoen: ne, 
jotka tarvitsevat 
apua, eivät sitä 

saa.”

”Mahtaa 
selkäkarvoitus olla 
todella pystyssä.”
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Lehdessä myös

Homous ei ole yliopis-
tomaailmassa enää tabu, 
mutta herättää yhä en-
nakkoluuloja. Monet ho-
moseksuaalit opiskelijat 
kokevat, että heitä koh-
dellaan enemmän ste-
reotypioiden edustajina 
kuin omana itsenään.

– Ennakkoluulot ovat 
niin piilossa rakenteen 
sisällä, että niihin on vai-
kea puuttua, eräs opis-
kelija kuvailee.
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Jyväskylän yliopiston 
opiskelija Petteri Peitso, 
23, näkee maailmasta 
vain pienen pisteen ker-
rallaan. Se ei silti estä 
häntä opiskelemasta tai 
tavoittelemasta para-
lympiamitalia.
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Eri oppiaineiden opiske-
lijoille suodaan Jyväsky-
län yliopistossa kovin eri
määrä vapautta ja vas-
tuuta. Osa opiskelijois-
ta pääsee päättämään 
opinnoistaan miltei 
omatoimisesti, kun tois-
ten puolesta suunnitel-
mat on tehty jo silloin, 
kun yliopiston hyväksy-
miskirje kolahtaa posti-
luukusta.

Sivu 3

Opiskelija joutuu jonot-
tamaan mielenterveys-
palveluihin pahimmil-
laan kuukausikaupalla. 
Jonot ovat pitkät, mutta 
mieltään voi onneksi 
keventää muuallakin. 
Apua voi saada vaikka-
pa internetistä, oppilas-
pastorin luota – tai ihan 
vain hengailemalla Kor-
tepohjassa.
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Käsi kädessä oleminen 
vaatii rohkeutta.

Yliopiston kirjaston rampin nouseminen pyörätuolin kanssa vaatii voimia.
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Ahdasmielisyyden 
aika on ohi. Loke-
roimme liian usein 
niin itsemme kuin 
opiskelijatoverimme 
laatikoihin, joissa 

kunnon opiskelijan tulisi pysyä. Lehtemme Marginaali 
haluaa murtaa näitä käsityksiä. Tahdomme kysyä, onko 
normaalia opiskelijaa olemassakaan, vai onko se vain 
mielikuvituksemme ja ihanteidemme tuotetta. 

Haluamme avartaa näkökenttäämme ja nähdä erilaisuu-
den tavallisena. Jokainen opiskelija tulee omasta taustas-
taan, ja on väärin olettaa, että yliopisto sulattaisi kaikki 
yhdeksi massaksi. Ei ole olemassa tiettyä standardia, 
johon jokaisen opiskelijan tulisi mahtua. 

Haluamme välittää viestin, että jokainen opiskelija on eri-
tyinen omana itsenään. Vammaisuus, yksinäisyys, perhe, 
seksuaalinen suuntautuminen, mielenterveysongelmat 

tai pyörätuoli eivät saisi haitata opiskelua tai sosiaalisia 
suhteita. Jokainen on arvokas omista lähtökohdistaan, 
eikä kukaan saisi tulla vierestä neuvomaan, millainen 
toisen pitää olla. Suvaitsevaisuus on nykyään kova sana, 
mutta onko sekin vain katsomista ylhäältä alas? Ollaan 
mieluummin samalla tasolla, ihmisiä ihmisille.

Lehtemme haluaa myös kannustaa taistelemaan omien 
etujensa puolesta ja ponnistelemaan kohti unelmia. Jos 
on tarpeeksi sinnikäs, ei näkövamma estä yliopisto-opis-
kelua tai olympiamitalin tavoittelua. Maisterin paperit 
voi hankkia myös rullatuolissa istuen tai pienen lapsen 
yksinhuoltajana. Omista oikeuksista kannattaa ja täytyy 
pitää kiinni. YTHS:n mielenterveyspalveluiden jonot ovat 
uuvuttavan pitkiä, mutta apua on yritettävä saada, kun 
siihen on tarvetta.

Haastamme myös yliopistoa pitämään parempaa huol-
ta opiskelijoistaan. Terveydenhuollon jonot on saatava 
lyhenemään ja jatkuvat sisäilmaongelmat on korjattava. 

Jos yliopiston rakennuksista noin 80 prosenttia kärsii 
sisäilmaongelmista, on koko järjestelmä kirjaimellisesti 
homeessa. Onko järkeä kouluttaa opiskelijoita saira-
uslomalle? Haluamme olla edistämässä opiskelijoiden 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. 
Tämän tulisi päteä myös eri tiedekuntien käytännöissä, 
joiden välillä on usein suuriakin eroja.
      
Toivottavasti lehtemme välittää sinulle, että erilaisuus 
on rikkaus. Ollaan rohkeasti persoonallisia ja annetaan 
se mahdollisuus myös toisille. Kukapa haluaisikaan olla 
tavallinen mattimeikäläinen kun on mahdollisuus olla 
erityinen ja sellaisenaan valloittava? Antoisia lukuhetkiä!

Sanna Ahokas, 24 
vuotta, suomen 
kieli
Arvostan erit-
täin paljon sitä, 
että meille järjes-
tetään tällaisia 
palveluja. Soisin 

ammattikorkeakouluopiskeli-
joille vastaavanlaisen systeemin. 
Pienistä puutteista huolimatta 
homma toimii hyvin. Mielenter-
veyspalveluissa jonotusaika on 
kuulemma erityisen pitkä. Mie-
lestäni psyykkiseen hyvinvoin-
tiin pitäisi panostaa juuri tässä 
vaiheessa, koska opiskeluvuodet 
ovat suurten muutosten aikaa ja 
ihmiset jäävät helposti yksin.

Pernilla Jansson, 
21 vuotta, liikun-
tapedagogiikka
YTHS:n palvelu-
tarjonta on hyvä, 
mutta jonot ovat 
turhan pitkiä. 
Jouduin odotta-

maan olkapäätutkimuksiin pää-
syä keväästä pitkälle syksyyn. 
Leikkaus on vielä edessäpäin. 
Gynekologille jonotin kolme 
kuukautta, sillä aikani peruttiin 
kahteen kertaan. YTHS toimii 
täällä Jyväskylässä paremmin 
kuin Helsingissä. On kätevää, 
että saman katon alta saa monen-
laisia palveluita.

Suvi Korhonen, 
25 vuotta, suo-
men kieli
Olen käyttänyt 
YTHS:n palvelu-
ja melko aktiivi-
sesti, ja kaikki on 
toiminut varsin 

hyvin. Olen kuullut kavereilta, 
että mielenterveyspuolelle on ka-
mala jono. Vastaanotolle on han-
kala päästä, ja soittoajankin saa-
misessa saattaa mennä kuukausi. 
Tuona aikana ehtii tapahtua pal-
jon. YTHS:n henkilökunta on 
pääosin ammattitaitoista, mutta 
eräs yleislääkäri suhtautuu asi-
akkaisiinsa todella inhottavasti. 
Hän saattaa laittaa vaivan kuin 
vaivan ylipainon piikkiin.

 Ilkka Toikkanen, 
22 vuotta, journa-
listiikka
Minulla on erit-
täin hyviä koke-
muksia YTHS:n 
palveluista. Hoi-
toon pääsee no-

peasti, jos vain uskottelee, että 
tämä on nyt kiireellistä. Henki-
lökunta on pääosin ystävällis-
tä, tosin eräs lääkäri on erittäin 
törkeä etenkin naisille. Hänellä 
on tapana syyttää muun muassa 
liioittelusta. Olen kuullut, että 
mielenterveyspuolella homma ei 
aina toimi, mutta minulla ei ole 
omakohtaisia kokemuksia.

Matti Kinnunen, 
23 vuotta, yhteis-
kuntapolitiikka
K o k e m u k s e n i 
ovat ihan posi-
tiivisia, olen to-
sin käynyt vain 
hammaslääkä-

rissä. Alkutarkastukseen pääsyä 
joutui odottamaan pitkään, mut-
ta sitten homma alkoi luistaa. 
Myös kaverini ovat olleet tyyty-
väisiä palveluihin. Aion jatkos-
sakin hakeutua hoitoon YTHS:n 
kautta, ellei kohdalleni satu jo-
tain todella kiireellistä.

Pikkujoulukausi on täydes-
sä käynnissä. Kinkereissä 
tulee monesti oltua melkoi-
nen tonttu, mikä sitten tun-
tuu etenkin aamuisin. Näi-
nä aikoina opiskelijoiden ja 
koko väestön pahoinvointi 
lisääntyykin dramaattises-
ti. Usein rohdoksi riittää 
korjaussarja - saatavana lä-
hikaupasta ilman reseptiä.

Valitettavan suuri on silti 
se opiskelijajoukko, jolle 
pahoinvointi ei ole dage-
nefter vaan dag in och dag 
ut, päivästä päivään.

Kaiken päälle opiskelu on 
työtä, josta maksetaan per-
keleen huonosti - alle kaik-
kien vähimmäispalkkojen. 
Eduskunta päätti marras-
kuussa, ettei opintotukeen 
ole luvassa indeksikoro-
tusta. Toivottujen joulubo-
nusten sijaan tulikin risuja. 
Tuhmat opiskelijat.

Onneksi kaupungin, kam-
puksen ja anniskeluravin-
toloiden palvelut liikkuvat 

sentään opiskelijayställisis-
sä hinnoissa. Jotain rabattia 
irtoaa sieltä täältä, vaikka 
alennukset ovatkin kortilla. 
Eikä ahdistuneitakaan ole 
tässä suhteessa unohdet-
tu. YTHS:n mielenterveys-
palveluillakin on ikioma 
happy hour: arkisin kello 
yhdeksästä kymmeneen, 
ajanvaraus ensikäynnille. 
Silloin sopii soitella!

Tiukassa, tunnin aikamar-
ginaaliin ahdetussa ajan-
varauspalvelussakin on 
toisaalta ideaa. Ainakin 
se kannustaa heräämään 
ajoissa - myöhemmin kun 
ei välttämättä enää jaksa.

Ajavarauksen rinnalla pu-
helinoperaattoreiden asia-
kaspalvelu pimpelipom-
jonotusmusi ikkeineen 
alkaa vaikuttaa suorastaan 
erinomaiselta. YTHS:n luu-
rin päässä vastaus kun on 
parhaimmillaankin: olette 
jonossa. Arvioitu jonotus-
aika iästä riippuen kolmes-
ta kuuteen kuukautta. 

Pimpelipom. Hulluksihan 
siinä tulee.

Hullun köyhää

Millaisia kokemuksia sinulla on YTHS:n terveydenhoitopalveluista?

Teksti: Anniina Sahi
kuvat: Jaana Kivi

Tuntematon Potilas

Pääkirjoitus

Gallup
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tuuli Korpela
Luennoille juokseminen 
jättivatsan kanssa ja tent-
tejä edeltävät valvotut yöt 
eivät houkuttele monia. 
Silti noin kymmenesosalla 
yliopisto- ja AMK-opiske-
lijoista on lapsia. Määrä on 
kasvanut 2000-luvun aika-
na, mutta ensisynnyttäjien 
keski-ikä hipoo yhä kol-
meakymmentä. Syyt las-
ten lykkäämiseen liittyvät 
yleensä rahatilanteeseen ja 
paineisiin valmistumisesta. 

Pienen Jose-pojan äiti, 
parikymppinen Ida Virta-
nen ei suunnitellut sotke-
vansa lasta opiskeluihin, 

mutta raskaustesti ei anta-
nut armoa.  

– Kävin lukiota ja asuin 
vanhempien luona. Jälkieh-
käisypilleri oli pettänyt, jo-
ten uutinen oli todellinen 
pommi.

Yksinhuoltajan arki

Kaverit povasivat surkeaa 
tulevaisuutta, mutta Virta-
nen oli päättäväinen, vaik-
ka edessä häämötti vaativa 
arki yksinhuoltajana.

– Aloin heti järjestää asi-
oita lapsen tuloa varten. En 
edes harkinnut aborttia.

Tuore äiti haaveili yli-
opistosta ja pääsikin sisään 
lukemaan aikuiskasvatus-
ta. Josen myötä vapaa-ai-
ka on karissut minimiin 

ja railakas opiskelijaelämä 
jäänyt. 

– Vaikka omaa tilaa vä-
lillä kaipaa, tuo lapsi kui-
tenkin sisältöä elämään, 
virkkoo Virtanen ja nostaa 
hyväntuulisen pikkumie-
hen syliinsä.  

Myös suorituspaineet 
opiskelun suhteen ovat 
perheen myötä kaikonneet. 

– Riittää, että opiskelus-
ta tulee merkinnät ja saan  
valmistuttuani työn, jolla 
voin mahdollistaa Joselle 
kerran kesässä käynnin 
Särkänniemessä, Virtanen 
tokaisee.

Asenne ratkaisee 

Virtanen on monien mui-
den tavoin kokenut opis-
kelun hyvänä vastapaino-

na kodin lapsikarusellille. 
Vauvoista haaveileville hän 
vakuuttaa, ettei opiskelu 
ole mikään este vanhem-
muudelle.

Tulevia isiä ja äitejä 
Kuokkalan äitiysneuvolas-
sa opastava terveydenhoi-
taja Seija Lukkarinen on 

huomannut, etteivät ulkoi-
set seikat yleensä ratkaise 
kykyä olla hyvä vanhempi.

– Kyse on asenteesta, ha-
lusta ja omasta kypsyydes-
tä. Tärkeintä on, että lapsi 
saa turvalliset puitteet, eikä 
siinä ikä tai asema paljon 
paina. 

Minna Tiainen
– Olen ollut yllättynyt, 
kuinka paljon yliopistolla 
vaaditaan läsnäoloa, kol-
mannen vuoden journalis-
tiikan opiskelija Anniina   
Korpela toteaa. 

Akateemisesta vapau-
desta pääsee yliopistolla  
nauttimaan vaihtelevasti. 
Siinä missä opiskelijoilta 
toisaalla vaaditaan lähin-
nä ilmestymistä tenttiin, 
toisaalla pelkästään välttä-
mättömien kurssien aika-
taulujen yhteen sovittami-
nen voi tuntua taistelulta 
tuulimyllyjä vastaan.

Selkeä esimerkki kou-
lumaisesta järjestelmästä 
on journalistiikan oppiai-
ne, jossa etenkin opintojen 
alkuvaiheen kurssit pitää 
käydä oman vuosikurssin 
kanssa, ennalta määrätys-
sä järjestyksessä. Valmiista 
suunnitelmasta poikkea-
viin suhtaudutaan usein 
nuivasti ja poissaoloja sal-
litaan vähän.

– Fuksivuonna uutistyön 
kurssin arvosanani laski, 
kun olin yhden muka tär-
keän kerran poissa, Korpe-
la muistelee.

Toisella puolella yliopis-
toa akateeminen vapaus 
on puolestaan arvossaan. 
Esimerkiksi yhteiskunta-
politiikan oppiaineessa 
kurssijärjestyksen voi vali-

ta melko vapaasti, ja suuri 
osa opetuksesta on mas-
saluentoja, joilla läsnäolo 
on vapaaehtoista. Opin-
toasiainpäällikkö Maija 
Pöyhösen mukaan periaat-
teellisistakin suosituksista 
voidaan joustaa, ja kursse-
ja on mahdollista suorittaa 
esimerkiksi kirjoittamalla 
essee.

Historia ja käytäntö

Erilaisten järjestelmien 
taustalla ovat niin tottu-
mukset kuin oppiaineiden 
luonteetkin. Yhteiskunta-
politiikalla toimintatavat 
ovat muotoutuneet histori-
an saatossa; journalistiikal-
la opetuksen käytännönlä-
heisyys määrää tahdin.

– En näe, miten tämä 
voisi olla ei-koulumaista, 
koska tämä on epätavalli-
nen aine. Harjoituksissa on 
paljon hands-on-tekemistä, 
eikä käy, että ihmiset tu-
levat silloin kun huvittaa, 
journalistiikan professori 
Raimo Salokangas toteaa.

Vaikka Tourulan käytä-
viltä kuuluu välillä vali-
tusta, ainakin Korpela sa-
noo myös ymmärtävänsä 
tiukkaa kuria. Vapauteen 
tottuneille puolestaan jo 
muutamat tiukemmin 
kontrolloidut kurssit voi-
vat tuntua vastenmielisiltä.

– Pienryhmätapaami-
sia ei sitten kaipaa yhtään 
lisää, neljännen vuoden 
yhte iskuntapol i t i ikan 

opiskelija Heidi Lehtonen 
naurahtaa.

Molemmat puolet

Molemmissa järjestelmissä 
on heikot kohtansa. Jour-
nalistiikalla etenkin pääl-
lekkäiset ja viikoittain vaih-
televiin aikoihin pidettävät 
luennot aiheuttavat opis-
kelijoille harmaita hiuksia, 
kun tunneilta ei kuitenkaan 
saisi olla poissa. 

Salokankaan mukaan on-
gelmien takana on lukujär-
jestyksen teon vaikeus. 

– Se on oikeaa palapeliä 
aina, hän kuvailee. Työtä 
helpottaa kuitenkin se, että 
monilla opettajilla on tietyt 
vakiintuneet ajat, jolloin 
he ovat tottuneet pitämään 
tuntejaan.

Joustavammassa ympä-
ristössä ongelmat ovat toi-
senlaiset. Kun laiskuudesta 
ei sakoteta, houkutus jättää 
välistä useitakin luentoja 
voi olla suuri.

– Ja silloin saattaa lopulta 
jättää pois koko kurssin, 
Lehtonen tunnustaa.

Eri puolilla yliopistoa 
opiskellaan lopulta silti 
melko samalla tavoin. Pe-
riaatteellisesta vapaudesta 
huolimatta tentissä on kui-
tenkin aina mukavampaa, 
kun on jaksanut istua luen-
noilla. Toisaalta tiukatkaan 
ohjenuorat eivät pysty 
kahlitsemaan arjen sattu-
manvaraisuutta; opiskelijat 
sairastavat, matkustavat ja 
käyvät töissä oppiaineiden 
suunnitelmista huolimatta.

– Kyllä käytännössä 
myös joustetaan, Salokan-
gas vakuuttaa.

Vapauden rajat vaihtelevat

Nenä kirjassa, vauva kainalossa

Jose-pojan äiti Ida Virtanen opiskelee aikuiskasvatusta.

Yliopiston oppiaineet 
mukautuvat eri tavoin 
opiskelijan tarpeisiin 
ja toiveisiin.

 Yhteiskuntapolitiikan opiskelija Heidi Lehtonen saa suunnitella lukujärjestyksensä pitkälti omilla ehdoillaan.

Opiskelun ja vanhem-
muuden yhdistäminen 
on rankkaa mutta 
antoisaa.

Jyväskylän yliopistossa ei 
ole riittävästi esteettömiä 
työympäristöjä. Tämä vai-
keuttaa fyysisesti rajoit-
tuneiden opiskelijoiden 
opiskelua huomattavasti. 
Laitoksilla ei ole resursseja 
ja velvoitteita järjestää eri-
tyistä työpistettä jokaiselle 
tarvitsevalle.
Jyväskylän kaupungin 

vammaisasiamiehen Veik-
ko Paanasen mukaan 
ongelma on pahin opis-
kelija-asunnoissa, joissa 
esteettömyyttä ei ole ra-
kennusvaiheessa huomioi-
tu lainkaan.

– Myös kampusalueen 
vanhat, Alvar Aallon suun-
nittelemat rakennukset 
ovat ongelmallisia ja epä-
käytännöllisiä entisöinnin 
jälkeenkin, kertoo Paana-
nen.

Ulkomaalaisten tutkinto-
opiskelijoiden määrä suo-
malaisissa korkeakouluissa 
on yli kaksinkertaistunut 
tällä vuosikymmenellä.

Eurooppalaisten opiske-
lijoiden määrä on vähenty-
nyt, mutta vastaavasti aa-
sialaisten ja afrikkalaisten 
opiskelijoiden määrä on 
selvästi noussut.

- Yksi syy ulkomaalais-
ten opiskelijoiden kasva-
vaan määrään on varmasti 
se, että korkeakoulut ovat 
lisänneet englanninkielisiä 
ohjelmia ja mahdollisten 
opiskelupaikkojen määrä 
on moninkertaistunut, ar-
velee kansainvälisen liik-
kuvuuden ja yhteistyön 
keskus CIMO:n korkea-
kouluyhteistyön vastaava 
asiantuntija Anni Kallio.

Monet ammattikorkea-
koulut myös järjestävät 
pääsykokeita ulkomailla.

Suoraan lukiosta Jyväsky-
län yliopistoon tulleiden 
opiskelijoiden määrä on 
pysynyt ennallaan viime 
vuoteen nähden. Jyväsky-
län yliopistossa syyskuussa 
aloittaneista opiskelijoista 
32 prosenttia on suorittanut 
ylioppilastutkinnon tänä 
keväänä.

Prosenttilukemat eri suo-
malaisyliopistojen kesken 
eivät juuri vaihtele, sillä 
esimerkiksi Helsingin ja 
Turun yliopistoissa myös 
noin kolmasosa uusista 
opiskelijoista on tuoreita 
ylioppilaita.

Suomalaisnuoret aloit-
tavat opinnot yliopistossa 
tai ammattikorkeakoulussa 
keskimäärin 21-vuotiaina.

Esteettömyys ei 
toteudu yliopistolla

Suomi houkuttaa 
ulkomaalaisia
opiskelijoita

Abiturientteja yli-
opistoon entiseen 
malliin
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Korkeakouluopiskelijoi-
den terveystutkimuksen 
(2008) mukaan jopa kym-
menesosalla nuorista nai-
sista on esiintynyt syömis-
häiriöön viittaavia oireita. 
Miehistä sen sijaan vain 
kolme prosenttia suhtau-
tuu ruokaan normaalista 
poikkeavalla tavalla.

Useampi kuin joka viides 
nainen ilmoitti kärsineen-
sä murrosiässä jonkinas-
teisesta syömishäiriöstä. 
Heistä vain pieni osa (16 
%) oli saanut apua ongel-
miinsa.

Kolmasosa naisista ker-
toi laihduttaneensa jossa-
kin elämänsä vaiheessa. 
Painonpudotus oli riistäy-

tynyt hallitsemattomaksi 
noin joka kymmenennel-
lä. Viikoittaista ahmimista 
esiintyi kuudella prosentil-
la naisista ja kolmella pro-
sentilla miehistä. 

Syömiseen liittyvät on-
gelmat olivat yhtä yleisiä 
eri koulutusasteilla ja sa-
mankaltaisia kuin vuosina 
2000 ja 2004 tehdyissä tut-
kimuksissa.

Terveystutkimuksen 
kohdejoukkona olivat alle 
35-vuotiaat perustutkintoa 
suorittavat suomalaiset yli-
opisto- ja ammattikorkea-
kouluopiskelijat. Kyselyyn 
vastasi lähes 10 000 opis-
kelijaa.

Syömishäiriöt kiusaavat
naisopiskelijoita

Jyväskylässä on huomat-
tavasti vaikeampi saada 
työttömyyskorvaustukea 
yliopisto-opintoihin kuin 
ammattikorkeakoulussa 
suoritettaviin tutkintoihin. 
Syyksi Jyväskylän työ- ja 
elinkeinotoimisto arvioi 
alueen korkeakoulutettu-
jen työttömyyden.

Luvan työttömyyskorva-
uksella opiskeluun myön-
tää Jyväskylän työ- ja elin-
keinotoimisto, joka arvioi 
jokaisen hakijan koulutus-
tarpeen erikseen. Päätök-
sessä arvioidaan, kuinka 
paljon opinnot auttavat lu-
vanhakijaa työllistymään ja 
kuinka paljon alueella on 
kysyntää alan ammattilai-
sille.

Jyväskyläläinen Leea 
Lundell jätti kokonaan 
hakematta lupaa yliopisto-

opintoihinsa, kun kuuli 
yleisestä lupatilanteesta.

- Minulle kerrottiin, et-
tä Jyväskylän yliopistossa 
opiskeleville ei ole kovin 
helposti myönnetty lupia 
alueen työllisyystilanteen 
vuoksi. Alan pitäisi olla 
käytännönläheisempi, ku-
ten esimerkiksi ammatti-
kouluissa, Lundell kertoo.

Työ- ja elinkeinotoimis-
ton mukaan lupa on kui-
tenkin helpompi saada kes-
ken jääneisiin opintoihin 
yliopistossa kuin täysin 
uuteen tutkintoon.

Työttömyyskorvauksella 
on ollut mahdollista opis-
kella vuoden 2010 alusta 
lähtien. Mahdollisuudella 
on haluttu tukea työttö-
mäksi jääneiden uudel-
leentyöllistymistä.

Harvalle työttömyys-
tukea yliopistossa

Jyväskylän yliopiston hal-
lintojohtaja Kirsi Moisan-
der ei usko, että yliopiston 
tuleva tupakointikielto li-
sää sotkua kampusalueilla 
tai niiden ympäristössä.

Jyväskylän ammattikor-
keakoulun Kyllönmäen 
kampus kielsi tupakoinnin 
alueellaan toukokuussa. 
Natsat ja tyhjät tupakka-
askit koristavat kampus-
alueen vieressä kulkevaa 
Keskussairaalantietä.

– Ainakin Itä-Suomen 
yliopiston Kuopion kam-
puksella, jossa tupakointi 
kiellettiin jo maaliskuussa 
2009, tupakoijat siirtyivät 
nopeasti uusille paikoil-
le, eikä maassa lojuvista 
tumpeista tullut ongelmaa. 
Uskon että yliopiston tu-
pakointikielto toteutuu 
sangen kivuttomasti. Kä-

sittääkseni yliopistossa 
opiskelevat tupakoivat vä-
hemmän kuin ammattikor-
keakoulussa.

Uusien tupakkapaik-
kojen sijaintia ei ole vielä 
päätetty. Tavoitteena on si-
joittaa tupakointipaikat si-
ten että ne toimivat, mutta 
eivät korostu liikaa.

Yliopisto ei huku
tupakantumppeihin

Kampuksella ei vuoden-
vaihteen jälkeen sauhutella 
entiseen malliin.

läsen mukaan opiske-
lijat ovat pahimmillaan 
joutuneet odottamaan 
ensimmäistä tapaamisai-
kaa yli puoli vuotta. Vii-
me tammikuussa jonon 
hännille jääneet pääsi-
vät keskustelemaan on-
gelmistaan vasta elo- tai 
syyskuussa.

Pahimmillaan tilanne oli 
keväällä, mutta samoja hoi-
tojonoja puretaan edelleen. 
Pölläsen mukaan mielen-
terveyspalvelut pääsivät 
tuolloin ruuhkautumaan 
muun muassa hetkellisen 
työntekijäpulan vuoksi.

Tukea vertaisilta

YTHS:ltä apua hakevaa 
opiskelijaa ei Pölläsen mu-
kaan laiteta vain jonon jat-
keeksi. Kun avunhakijan ti-

lanne on kartoitettu, hänelle 
pyritään neuvomaan vaih-
toehtoinen hoitopaikka.  
Vaikeaan tilanteeseen voi 
saada apua esimerkiksi 
vertaistukiryhmistä. Tukea 

tarjoavia ryhmiä on muun 
muassa masennuksesta ja 
syömishäiriöstä kärsiville. 
Ryhmiä ei järjestä YTHS, 
vaan ne toimivat eri liitto-
jen ja järjestöjen voimin.
Syömishäiriöliitto SYLIn 

alaisuudessa toimivat jä-
senyhdistykset tarjoavat 
apua syömisen kanssa 
kamppaileville. Moni ryh-
mään tuleva on korkea-
kouluopiskelija. Eniten 
ryhmissä käy 20–30 –vuo-
tiaita naisia. SYLIn Keski-
Suomen aluetoimiston 
aluesihteeri Tea Viljasen 
mukaan kävijöiden avun-
saanti muualta vaihtelee. 

– Joillekin ryhmä on 
ensimmäinen askel avun 
hakemiseen, toisilla taas 
on jo takana pitkä sairas-
taminen ja muuta hoitoa.

Keskusteluapua voi 
löytää myös odottamat-
tomista paikoista.  Jy-
väskylän yliopistolla on 
oma oppilaitospastorin-
sa, jonka luo opiskelijat 
voivat tulla puhumaan 
elämänsä ongelmatilan-
teista. 

Apua jonottamatta 
Opiskelija voi löytää mielenterveystukea muualtakin kuin psykologin luota.
Yliopisto ja erilaiset järjestöt tarjoavat useita avunsaantikanavia.

Yliopisto-opiskelijoiden mielenterveysjonoja puretaan YTHS:n toimipisteessä Pitkäkadulla.  Jyväskylässä jonot pääsivät venähtämään yli hoitotakuun määräaikojen, mutta tilanteen pitäisi olla
paranemaan päin. Kuvan henkilö ei liity juttuun. 

”Monilla on tietty kyn-
nys tulla juttelemaan.  
Taustalla on kenties 

huonoja kokemuksia, 
pelätään käännyttä-

mistä tai uskon tuput-
tamista. ”

Arviolta joka neljäs 
korkeakouluopiskelija 
kärsii mielenterve-
ysongelmista. Moni 
hakee apua vasta vii-
me hetkellä, yleensä 
ylioppilasterveyden-
huollon kautta. Noin 
joka toisella avunhaki-
jalla toimintakyky on 
heikentynyt merkittä-
västi. 

Sirkku Aalto
Nina Kolehmainen
Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön (YTHS) mie-
lenterveyspalveluiden jo-
not ovat kuitenkin pitkät. 
Jyväskylässä tilanne on 
erityisen hankala, eikä hoi-
totakuun määräaikoja ole 
pystytty noudattamaan.

YTHS:n Jyväskylän 
toimipisteen vastaavan 
psykiatrin Kaarina Pöl-
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Heidi Sharma
Ylioppilaiden terveyden-
huoltosäätiön teettämän 
terveyskyselyn mukaan 
lähes viidesosa yliopisto-
opiskelijoista kokee itsen-
sä yksinäiseksi. Sähköinen 
terveyskysely lähetettiin 
ensimmäisen vuoden opis-
kelijoille, ja siihen vastasi 
noin 8 000 uutta opiskelijaa.

  Osa opiskelijoista kärsii 
pitkäaikaisesta yksinäisyy-
destä. Kroonisen yksinäi-
syyden takana on usein 
koulukiusaamiskokemuk-
sia. Kiusatun itsetunto on 
heikko ja usko ihmisiin 
horjuu. Yliopistossa yk-
sinäisyyden ja ulkopuo-
lisuuden tunteet laskevat 
mielialaa ja itsetuntoa en-
tisestään, mikä vaikeuttaa 
edelleen sekä sosiaalisten 
kontaktien luomista että 
niiden ylläpitämistä. Lan-
nistavaa kierrettä on usein 
vaikea katkaista.

Viidesosa yksinäisiä
Osalle yksinäisyys on kui-
tenkin uusi ilmiö, joka liit-
tyy nimenomaan uuteen 
elämänvaiheeseen opis-
kelijana. Yliopisto opiske-
luympäristönä saattaa jo 
sinällään altistaa yksinäi-
syydelle. Esseet, massa-
luennot ja kirjatentit opis-
kelumuotoina eivät juuri 
edistä yhteisöllisyyttä. 

Joskus yksinäisyyden 
taustalla on paikkakunnan 
vaihto opiskelujen perässä, 
vakava sairaus tai pitkän 
parisuhteen päättyminen.

   Myös alkoholinkäytön 
vahva liittyminen opiske-
lijaelämään aiheuttaa on-
gelmia. Osa opiskelijoista 
myös kokee, että sopivia 
kohtaamispaikkoja on vai-
keaa löytää, koska lähes 
kaikki yliopistomaailman 
vapaa-ajan aktiviteetit si-
sältävät alkoholipitoista 
juhlimista.

Hengailuillan vetäjät Saara Määttänen ja Maria Lehto järjes-
tivät kahvitarjoiluja kuntoon lokakuisessa illassa.

 

   

Jokainen tuntuu tietävän, kuinka huonolla tolalla 
opiskelijoiden mielenterveyspalvelut ovat. Kukapa 
ei olisi kuullut tarinoita järkyttävistä jonotusajoista 
ja huonosta kohtelusta. Yleensä huhutarina menee 
näin: ensin joutuu jonottamaan puhelimessa, sitten 
odottamaan vuoden verran ensimmäistä vastaan-
ottoaikaa, josta saa vain pillereitä kouraansa ja 
kehotuksen pärjätä niillä. Lisäksi jonot ovat pitkät 
kuin nälkävuosi, ja henkilökunta hukkuu työmää-
ränsä alle. Ajanvarauskin on auki vain aamulla yh-
deksästä kymmeneen, eli pahimpaan luentoaikaan. 
Toisin sanoen: ne, jotka tarvitsevat apua, eivät sitä 
saa. Vaikeimmin masentuneet lyyhistyvät jonoihin, 
koska eivät jaksa kiivetä aina uuden kynnyksen yli 
ja taistella oikeudestaan saada apua. 

Tarinoissa on toki aina osa totuutta. YTHS myöntää 
itsekin, että liian moni jää erikoistuneiden mielenter-
veyspalveluiden ulkopuolelle.  YTHS:n tuoreimman 
vuosikatsauksen tilastot puhuvat samaa karua kieltä: 
joka neljäs opiskelija kärsii merkittävästä mielenter-
veyden häiriöstä - kuitenkin mielenterveyshoidon 
piirissä on vain 6,5 % opiskelijoista. Jopa puolella 
ensi kertaa YTHS:n mielenterveyspuolelle tulevista 
opiskelijoista arkielämän toimintakyky on jo merkit-
tävästi heikentynyt.

Jonot saattavat olla pitkät, mutta ne eivät yksin se-
litä käsittämättömän alhaista hoitoastetta. Ongelma 
näyttää olevan yhtä paljon asenteissa mielenterveys-
hoitoa kohtaan, jos apua haetaan vasta, kun on jo 
melkein liian myöhäistä. 

Hyviäkin uutisia on. Ne, jotka ovat taistelleet itsensä 
vastaanotolle asti, pitävät saamaansa hoitoa toimiva-
na ja laadukkaana. He kokevat saavansa apua - eivät 
siis pelkkiä pillereitä ja myötätuntoista hyminää 
kerran puolessa vuodessa. YTHS ei myöskään jätä 
hätääkärsivää opiskelijaa tyhjän päälle: opiskelija 
voidaan ohjata myös muualle, jos tilanne on äitynyt 
niin pahaksi, että apua on pakko saada heti. 

Mutta – en mä voi, kun siitä jää merkintä. En mä 
voi, kun vien jonkun paikan jonossa. En mä voi, kun 
kyllä tämä tästä. Omat tekosyyt ovat aina se korkein 
kynnys, jonka yli pitää vain kiivetä.

KYNNYS
Kolumni

Nina Kolehmainen

– Monilla on tietty kyn-
nys tulla juttelemaan, 
kertoo Jyväskylän yli-
opiston oppilaitospasto-
ri Kimmo Nieminen.

– Taustalla on kenties 
huonoja kokemuksia, pe-
lätään käännyttämistä tai 
uskon tuputtamista.

Opiskelijapastorin luo 
voi halutessaan piipahtaa 
ilman minkäänlaista us-
konnollista vakaumusta. 
YTHS:n jonojen kasvu on 
näkynyt myös oppilai-
tospastorilla kävijöiden 
määrässä: viime keväänä 
opiskelijoita hakeutui kes-
kustelemaan selvästi ta-
vallista enemmän. Aikaa 
riittää kuitenkin edelleen 
jokaiselle keskusteluseuraa 
kaipaavalle. 

– Enemmänkin opiskeli-
joita voisi toki käydä, Nie-
minen toteaa. 

Kylässä ja verkossa

Tukea mielenterveydel-
le saa myös internetistä. 
Opiskelijoiden tukikeskus 
Nyyti ry:n laajalta sivus-
tolta löytyy tietoa erilai-
siin ongelmatilanteisiin. 
Tarjolla on apua niin yk-
sinäisyyteen kuin gradu-
ahdistukseenkin. Net-

tiryhmissä opiskelijat 
voivat löytää vertaistu-

kea, ja virtuaaliolkapääl-
le voi purkaa pahaa olo-
aan anonyymisti mihin 
kellonaikaan tahansa. 
Vastauksen Nyyti lupaa 
kahden viikon kuluessa.

Helpotusta yksinäi-
syyteen voi löytää myös 
Kortepohjan ylioppilasky-
lästä. Kortepohjan vapaa-
aikatoimikunta (KVAT) on 
järjestänyt Nyyti ry:n kon-
septiin perustuvia hengai-
luiltoja nyt parin vuoden 

Apua jonottamatta 

ajan. Illat ovat päihteettö-
miä, maksuttomia ja kai-
kille avoimia. Kortepohjan 
kyläsihteeri Mari Lähteen-
mäen mukaan hengailuil-
lat ovat hyvin vapaamuo-
toisia tilaisuuksia.

– Iltoihin voi kuulua tar-
joilua tai ohjelmaa, mut-
ta pääpaino on vapaalla 
hengailulla, Lähteenmäki 
kertoo. 

Iltoja järjestetään Lillu-
kassa vapaaehtoisten ve-

Opiskelija voi löytää mielenterveystukea muualtakin kuin psykologin luota.
Yliopisto ja erilaiset järjestöt tarjoavat useita avunsaantikanavia.

Yliopisto-opiskelijoiden mielenterveysjonoja puretaan YTHS:n toimipisteessä Pitkäkadulla.  Jyväskylässä jonot pääsivät venähtämään yli hoitotakuun määräaikojen, mutta tilanteen pitäisi olla
paranemaan päin. Kuvan henkilö ei liity juttuun. 

täjien voimin noin kerran 
kuussa – useimmiten sun-
nuntaisin.

– Sunnuntai-illat ovat 
monesti kaikkein yksinäi-
simpiä, sillä silloin ei oikein 
tapahdu mitään, Lähteen-
mäki toteaa. 

Iltojen osallistujamäärä 
vaihtelee yleensä kymme-
nen ja parinkymmenen 
hengen välillä. Kävijämää-
rään vaikuttaa myös illan 
teema. Joskus teema hou-
kuttelee paikalle tavallista 
enemmän väkeä.

 – Viime kevään viimei-
sessä hengailuillassa oli 
paikalla yli 20 ihmistä. Tä-
hän tosin saattoi vaikut-
taa se, että ohjelmassa oli 
lettukestit, Lähteenmäki 
naurahtaa.

Lyhenevät jonot?

Vaikka erilaiset vaihtoeh-
dot voivat tuoda apua, ne 
eivät korvaa varsinaista 
psykologista hoitoa. Pit-
kistä jonoista huolimatta 
opiskelijat ovat olleet tyy-
tyväisiä mielenterveys-
hoidon laatuun. Vastaava 
psykiatri Kaarina Pöllänen 
uskoo jonojen lyhentyvän 
seuraavien kuukausien ai-
kana.

– Nyt tilanne on parempi 
kuin keväällä. Kaikki työn-
tekijät ovat takaisin työssä, 
ja muutaman psykologin 
tuntimäärää on lisätty. Jat-
kossa pyrimme siihen, ettei 
näin pitkiä jonotusaikoja 
pääse tulemaan.

”Viime kevään viimei-
sessä hengailuillas-
sa oli paikalla yli 20 
ihmistä. Tähän tosin 
saattoi vaikuttaa se, 
että ohjelmassa oli 

lettukestit.”

Niko Vartiainen

Nina Kolehmainen
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Toimittaja testasi, 
miltä Seminaarinmäki 
näyttää rullatuolista 
käsin. Haasteita riitti.

Jaana Kivi

Loska, mikä ihana teko-
syy olla menemättä luen-
nolle. Varsinkin kun alla 
on pyörätuoli. Normaalisti 
tällaisessa tilanteessa opis-
kelijalla on yliopiston jär-
jestämä kyyditys suoraan 
luentopaikalle.

Kannan pyörätuolin se-
minaarinmäen C-raken-
nuksen eteen ja kuvittelen 
tulleeni siihen taksilla. Seu-
raavaksi ärsyttävät paina-
vat ovet, ja vielä tuplana. 
Kuinka haastavaa onkaan 
yrittää avata ovea ja sa-
malla rullata itseään niistä 

sisään. Onneksi normaa-
litilanteessa mukana olisi 
henkilökohtainen avustaja, 
joka auttaa vastaavanlaisis-
sa haasteissa. 

Portaita on kaikkial-
la. Matka C1 luentosaliin 
tuntuu mahdottomalta. 
Onneksi paikalla on vah-
timestari. Hän ohjaa mi-
nut hyvin piilossa olevalle 
hissille ja toteaa, että jos 
luentoni olisi esimerkiksi 
salissa C2, en pääsisi sin-
ne lainkaan. Ensimmäinen 
etappi, luennolle saapumi-
nen, on suoritettu.

Nälkä kurnii

Ruokailupaikaksi valitsen 
Ilokiven, sillä Lozzille on 
mahdotonta päästä portai-

den vuoksi. Normaalisti 
henkilökohtainen avustaja 
olisi auttamassa minua rul-
laamaan itseni Ilokiveen. 
Nyt niin ei kuitenkaan ole, 
joten rullaan itse itseni.

Loska tarttuu pyöriin 
ja eteneminen on hidasta.  
Käsivoimat uupuvat nope-

asti, sillä maasto on hyvin 
haasteellinen. En voi olla 
pohtimatta, kuinka usein 
pyörätuolissa liikkuvalle 
opiskelijalle tulee päivän 
mittaan vastaavanlaisia 
siirtymätilanteita.

Viimeisenä haasteena en-
nen Ilokiveä kohtaan vielä 

alamäen. Useiden liirtojen 
ja tökkimisten jälkeen voin 
vain todeta, että pyörätuo-
lilla ei edetä omin avuin 
talvisaikaan.

Lisähaastetta luo pit-
kä opiskelijano. Ilokiven 
ruokailulinjaston 
pitäisi, ainakin 
teoriassa, olla 
pyörätuolissa liik-
kuvalle sopivalla 
korkeudella ruoan ottami-
seen omin avuin. 

Ohitan jonon ja menen 
tarkastamaan mahdolli-
suuteni liikkua ruokasa-
lissa. Totean ne olematto-
miksi. Liian ahtaita välejä, 
liikaa tuoleja ja ennen kaik-
kea liikaa ihmisiä. Tämä 
ei yksinkertaisesti ole pyö-
rätuolia varten. Nousen 
tuolista, laitan sen kasaan 
ja vien narikkaan odot-

tamaan.  Kiltisti kävelen 
jonon perälle muutaman 
hölmistyneen silmäparin 
katsellessa. 

Hankala nousu

Suosiolla nappaan pyörä-
tuolin kainaloon ja kannan 
sen yliopiston kirjaston 
eteen, sillä käsilihakseni 
tuntuvat edelleen väsyneil-

tä. Ramppi kirjaston pääo-
ville on aika jyrkkä. Itsen-
sä ylös rullaaminen vaatii 
melkoisia voimia. Aikani 
rimpuiltuani saan apua 
ohikulkevalta opiskelija-
pojalta. Mitäs sulle on sat-

tunut? Urheilu-
vamma, totean 
lyhyesti.

 Myös ovet 
ovat raskaat ja 

kynnys korkealla. Valitsin 
vaikeamman reitin, vaikka 
tiedän hallintorakennuk-
sen puoleisten ovien ole-
van helpommat.

Kirjastonhoitaja kertoo 
minulle, että kirjastossa on  
pyörätuoleja varten suun-
niteltuja, erityisen korkei-
ta työpisteitä. Kerrassaan 
hienoa, mutta se ei poista 
korkeiden kirjahyllyjen on-
gelmaa.

Kynnyksenä raha

Rankan päiväni jälkeen 
voin todeta, että avustaja 
olisi pyörätuolissa liikku-
valle opiskelijalle välttä-
mätön. Opiskelumatkojen 
kuljetuspalvelut sekä hen-
kilökohtainen avustaja 
ovatkin vammaispalvelu-
laissa määriteltyjä palve-
luita. 

Avustajat eivät kuiten-
kaan voi kantaa pyörätuo-
lia kampuksen jokaisen 
korkean kynnyksen yli. 
Vaikkapa jotkut luentosalit 
ovat yhä pyörätuoliopiske-
lijoiden saavuttamattomis-
sa. Laitokset ottavatkin 
mielellään vastaan yksit-
täisten opiskelijoiden eh-
dotuksia käytännön ongel-
mien helpottamiseksi. On 
kuitenkin eri asia, miten 
rahat riittävät ehdotusten 
toteuttamiseen.

Opiskelun esteenä saattaa olla muitakin 
kuin fyysisiä ongelmia.  Kuten jo pidem-
män aikaa on tiedetty,  aina ei opiskele-
maan päästä parhaassa mahdollisessa 
työympäristössä.
Sana homekoulu on nostanut keskisuo-
malaisten päättäjien selkäkarvat pystyyn 
aina 90-luvun alusta saakka. Kun viimein 
olisi jo korkea aika sanoa ääneen  ”hyvät 
naiset ja herrat, yliopistomme on homees-
sa”, mahtaa selkäkarvoitus olla todella 
pystyssä.
 
Homeongelma tai kuituongelma, ihan 
millä nimellä sitä nyt kukin haluaa kut-
sua. Totuus on kuitenkin se, että karke-
asti arvioituna 80 prosenttia yliopiston 
rakennuksista kärsii sisäilmaongelmista. 
Kuituongelmalla tarkoitetaan sitä, että 

kattojen rakennusmateriaalina on käy-
tetty kuitupitoista lastulevyä, josta irtoaa 
hengitysilmaan vaarallista pölyä. Home-
ongelman vaaran kaikki tietävät. Ilmassa 
leijuu itiöitä, jotka hengityselimiin jou-
tueessaan tekevät sinne parantumatonta 
tuhoa. Tällaisessa ilmastossa yliopistossa 
työskennellään ja tiedettä tehdään kirjai-
mellisesti pää sienipilvessä.
 
Uusimpina sisäilmaongelmista kär-
sivistä laitoksista ovat viestintätieteet 
Tourulassa sekä Mattilanniemi, josta 
kauppatieteilijät joutuvat pian evakkoon 
Ylistönmäelle. Viestintätieteitä on kaa-
vailtu seminaarinmäelle ja A-rakennus on 
noussut esiin mahdollisena evakkopaik-
kana. Kun valtaosa rakennuksista kärsii 
sisäilmaongelmista, johtaa se väistämät-

tä siihen, että laitoksia vain siirretään 
ongelmarakennuksesta toiseen. Touru-
lan ja Mattilanniemen tilojen kunnosta 
on tiedetty jo vuosikausia, samoin kuin 
seminaarinmäen useista rakennuksista, 
etenkin A-rakennuksesta.  
 
A-rakennukessa vuosikausia työsken-
nellyt rehtori-instituutin henkilökunta on 
vuosi sitten siirretty evakkoon Agoralle. 
A-rakennuksessa tehtiin sisäilmamitta-
uksia vuosina 2008-2009, koska useat 
henkilökunnan jäsenet saivat sisäilmasta 
oireita. Mittauksissa todettiin ilman laa-
dun olevan paikoitellen välttävästi hen-
gityskelpoista ja rakennusmateriaalina 
käytetyn lastulevyn erittävän hengitysil-
maan kuitupölyä. Jo tällöin nousivat esille 
myös Tourulan samankaltaiset ongelmat. 

Asian arka-
luontoisuu-
den vuoksi 
ongelmat tie-
tenkin lakais-
tiin piiloon. 
Kaikki sisäilmaongelmat kiellettiin ja 
ongelmista kärsivien taistelu paremmas-
ta työympäristöstä sai jatkua. Jos joku 
henkilökunnan jäsen olisi sattunut löy-
tämään kaapin takaa kasvavan sienirih-
maston, olisi päättäjien vastaus tuohon 
ollut ”niistähän voi keittää makean sie-
nisopan”. Ilmeisesti haitoista seuraavia 
kustannuksia pelätään niin paljon, ettei 
asiaa edes uskalleta ajatella. Ehkä sieni-
rihmastot tulisi repiä seinistä ja katoista 
tarjottimelle ja kuskata se päättäjien ne-
nän alle. Hengittäkää siitä syvään!

Kolumni

Raskasta rullaamista

Tiedettä tehdään sienipilvessä
Jaana Kivi

Istuvan on hankala kurkotella ylähyllyille.

Talvisaikaan eteneminen voi olla hidasta ja vaivalloista.

Pyörätuolilla liikkumista
pyritään helpottamaan.

Niko vartiainen ja Jaana Kivi

”Ovet ovat
raskaat ja kynnys 

korkealla.”
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Seksuaalivähemmis-
töihin kuuluvat opis-
kelijat joutuvat yhä 
taistelemaan stereoty 
pioita vastaan.

Heini Huhtinen

Monien mielikuvissa li-
beraali yliopistomaailma 
antaa kaikkien kukkien 
kukkia. On merkityksetön 
sivuseikka, tykkääkö joku 
pojista, tytöistä vai molem-
mista. Ahdasmielisyys on 
jo heitetty romukoppaan.

Todellisuus ei näytä ai-
van näin ruusuiselta.

Jyväskylän yliopistos-
sa opiskeleva Maija ei ole 
koskaan salaillut homo-
seksuaalisuuttaan muttei 
myöskään nähnyt tarpeel-
liseksi julistaa asiaa kaikil-
le. Välillä tämä on johtanut 
kiusallisiin tilanteisiin.

– Joskus yliopiston kahvi-
pöytäkeskustelu on kään-
tynyt homoihin ja siihen, 
miten niitä on nykyään joka 
paikassa, hän kertoo.

Kuvatun kaltaiset tilan-
teet toisaalta huvittavat, 
toisaalta ärsyttävät.

– Tekee mieli sanoa, että 
millä vuosisadalla te elät-
te. Kenellekään ei kait tu-
le mieleen, että yksi niistä 
homoista istuu heidän kes-
kellään. 

Suvaitsevaisuuden vangit

Opiskelijamaailmassa 
homous on enää harvoin 
tabu. Ero esimerkiksi am-
mattioppilaitosten joskus 
jopa avoimesti homovi-
hamieliseen ilmapiiriin 
on selvä. Akateemisissa 
piireissä homoudesta kyl-
lä puhutaan, mutta usein 
puhetta leimaa tietynlainen 
sävy.

– Ennakkoluulot ovat 
niin piilossa rakenteen si-
sällä, että niihin on hankala 
puuttua, Maija kuvailee.

Samaa mieltä on Setan 
koulutussuunnittelija Ma-
rika Karvinen, joka tekee 
aktiivista työtä muun mu-
assa koulujen seksuaalikas-
vatuksen monipuolistami-
seksi. Hänen mukaansa 
todellisesta yhdenvertai-
suudesta ollaan vielä kau-
kana.

– Poliittista korrektiutta 
on opittu sen verran, että 
syrjintää ei tehdä suoraan. 
Heteroilla on kuitenkin 
melkein aina stereotyyppi-
siä käsityksiä siitä, millai-
sia homot ovat, Karvinen 
toteaa.

– Monet nuoret ajatte-
levat suvaitsevansa homo-
utta ja erilaisuutta. Juuri 
suvaitsevaisuus-sanasta 
haluaisimme päästä eroon. 
Ei kukaan suvaitse esimer-

kiksi pankinjohtajia. Su-
vaitsija nostaa aina itsensä 
toisen yläpuolelle.

Leima otsaan

Maijaa ja montaa muuta 
ärsyttää juuri tapa, jolla 
seksuaalivähemmistöt py-
ritään yleistyksillä ahdis-
tamaan yhteen muottiin. 
Se, että on homo, määrittää 
yhä ihmistä aivan eri taval-
la kuin se, että on hetero.

– En halua kävellä poi-
kaystäväni kanssa käsi kä-

dessä kaupungilla, sillä sen 
jälkeen olisin vain ”se ho-
mo” enkä oma itseni, eräs 
nuori mies tunnustaa.  

Jyväskylän Setan illan-
vietossa tehdään ulko-
puoliselle utelijalle heti 
selväksi, että ”täällä sitten 
puhutaan muusta kuin 
seksistä”. Asenne on ym-
märrettävä, sillä heterot 
jatkuvasti yliseksualisoivat 
homoja. Monet ovat joutu-
neet vastaamaan epäsopi-
viin uteluihin. Jyväskylän 
yliopistossakin on tiedossa 
tapauksia, joissa päällekäy-
vä uteliaisuus on jo lähen-
nellyt ahdistelua.

Eräs ongelma on niin 
kutsuttu positiivinen syr-
jintä. Esimerkiksi homopo-
jat saattavat saada yliopis-
tossa tytöiltä ylenpalttista 
huomiota, mikä voi ihmi-
sestä riippuen tuntua hy-
vältä tai ahdistavalta. Yhtä 
kaikki, se asettaa yksilöt 
eriarvoiseen asemaan.

Tieto lisääntyy kuitenkin 
koko ajan, ja koululuokissa 
kasvaa nyt sukupolvi, joka 
toivon mukaan ottaa uu-
den askeleen kohti todellis-
ta tasa-arvoisuutta. Yksi tu-
levaisuuden aikuisista on 
17-vuotias kokkiopiskelija 
ja trans-mies Mauri. Hän 
on syntynyt naiseksi mutta 
kokee olevansa mies. Mau-
ri päätti äskettäin pitkän 
pohdiskelun jälkeen tulla 
kaapista, ja varsinkin erääl-
le miespuolisille kaverille 
kertominen jännitti. Kun 
hän sai kakistettua uutisen-
sa kouluruokalassa, seurasi 
pitkä hiljaisuus. Sitten poi-
ka totesi:

– No, ei se muuta mun 
suhtautumista suhun mi-
tenkään, ja jatkoi tyynesti 
syömistä.

– Ja mä olin varma, että 
se heittäisi ainakin lautasen 
seinään, Mauri hymyilee. 

Haastateltavien nimet on 
muutettu.

Jyväskylän yliopiston yli-
oppilaskunta haluaa tart-
tua entistä hanakammin 
syrjintätapauksiin. Iloki-
ven aulassa komeileva kylt-
ti kertoo suurin kirjaimin, 
että JYY on mukana sisämi-
nisteriön Syrjinnästä Vapaa 
alue – kampanjassa. Kam-
panja vastustaa kaikenlais-
ta kiusaamista, syrjintää ja 
häirintää. 

– Ei yhdenvertaisuus 
toteudu yliopistossa niin 
kuin pitäisi, JYYn sosiaa-
lisihteeri Karoliina Vaini-
kainen toteaa.

– Täällä on yhä paljon 
ennakkoasenteita ja valta-

asettelua. Kaikki eivät ole 
samalla viivalla.

Vainikaisen mukaan 
kampanjaan oli helppo läh-
teä mukaan, sillä sen tavoit-
teet on jo pitkälti kirjattu 
ylioppilaskunnan omaan 
yhdenvertaisuussuunnitel-
maan. Haasteena oli saada 
myös ainejärjestöt kirjoitta-
maan sitoumus syrjinnän 
vastaisesta työstä. Tällä het-
kellä vasta Asterix, Magna 
Charta, Nasta ja Emile ovat 
allekirjoittaneet julistautu-
mislomakkeen.

Projektissa mukana ole-
vat organisaatiot sijoitta-
vat Syrjinnästä vapaa alue 

-merkin mahdollisimman 
keskeiselle paikalle ja te-
kevät pyrkimyksensä yh-
denvertaisuuteen näky-
väksi.  Mukana on jo 260 
organisaatiota eri puolilta 
Suomea.

Eroon syrjinnästä

Samaa sukupuolta olevat parit herättävät yhä huomiota kampuksella.

– Osallistujat sitoutuvat 
suhtautumaan syrjintään 
vakavasti ja selvittämään 
kaikki häirintätapaukset, 
kertoo Marja Karvinen, 
yksi projektin vetäjistä.

Kolumni

Heini Huhtinen

Homokeskustelu on pitkään ollut maassamme valjua 
kuin kylmennyt kaurapuuro. Supisuomalaiseen tapaan 
on vältelty konflikteja tai todellisia kannanottoja ja 
ajateltu, että kaikki on ihan hyvin. Viimeistään Ajan-
kohtainen Kakkonen kuitenkin räjäytti potin suurella 
Homoillalla.
Homoilta paljasti, että Suomesta löytyy vielä uskomat-
toman ahdasmielistä ajattelua. Selväksi tuli kuitenkin 
myös, että hyssyttely on vihdoin päättymässä. Nyt on 
suoran puheen aika.

Keskellä ohjelman uuvuttavaa juupas-eipäs-vääntöä 
ilmeisen tuohtunut keskustelija puhisi, ettei ehkä edes 
halua heteroiden armoa ja suvaitsemista, ei kaipaa 
heidän hyväksyntäänsä. Kommentti kirvoitti lähinnä 
päänpuistelua ja vaivaantunutta hiljaisuutta. Puistelijat 
luultavasti ajattelivat purkauksen lähinnä vesittävän 
yhdenvertaisuuspyrkimyksiä. Toisin kuin kyseinen 
keskustelija, monet homoseksuaalit varmasti kaipaavat 
hyväksyntää, epätoivoisestikin.

Puheenvuoro kuitenkin kiteytti hyvin yhden keskus-
telun syvimmistä ongelmista. Kun puhutaan seksuaa-
livähemmistöistä, puhutaan yhä siitä, kuinka muun 
yhteiskunnan pitäisi tai ei pitäisi suvaita homoja ja 
lesboja. Jos itse joutuisin kuuntelemaan ikuisuuden 
kestävää keskustelua siitä, olenko ihminen siinä missä 
muutkin ja oikeutettu samoihin oikeuksiin, kyllä mi-
näkin ennen pitkää sanoisin ”No en ees ois halunnu 
leikkiä teiän kanssa”.
Enemmistöt suvaitsevat vähemmistöjä. Toiset ihmiset 
ovat normaaleja, niitä jotka voivat halutessaan suvaita 
tai olla suvaitsematta toisia, hieman vääränlaisia ihmi-
siä. Kuka päättää, ketkä saavat olla suvaitsijoita ja ketkä 
joutuvat suvaittaviksi?

Suvaitsevaisuus on ruma sana. Vähän kuin heittäisi 
armopalan kerjäläiselle: ”Et ole ihan minun tasollani, 
mutta tässä jotain pientä”. Matka suvaitsemisesta sie-
tämiseen ei ole kovin pitkä, ja väitänkin, että todelli-
suudessa suvaitseminen on vain sietämistä kauniissa 
käärepaperissa. 
Ymmärrän hyvin turhautuneen keskustelijan äläh-
dyksen. Hän on kyllästynyt odottamaan kieli pitkällä 
armopalaa toisilta, merkkiä siitä, että kelpaa leikkiin 
mukaan. Ehkä hän nyt haluaa mennä leikkimään 
muualle.

Niko Vartiainen

Karoliina Vainikainen toivoo  yhdenvertaisuuden 
lisääntyvän kampuksella.

Ruma
sana
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Yliopisto-opiskelu on 
kirjoja, tenttejä ja 
luentokalvoja. Entä 
jos niistä näkee vain 
pieneen pisteen ker-
rallaan?

Maija Kivelä
Jyväskylän yliopistossa 
opiskelee kymmenkunta 
näkövammaista. Liikunta 
ja terveystieteiden tiede-
kunnan opiskelija Petteri 
Peitso, 23, on yksi heistä.

Nuoren liikuntabiologin 
koti on ensisilmäyksellä 
kuin kenen tahansa opis-
kelijan. Katse kiinnittyy 
kuitenkin tietokoneeseen, 
jonka ruudulle on suuren-
nettu sähköposti-ikkuna. 
Kun hiiren kursori vael-
telee näytöllä, puhesynte-
tisaattorin monotoninen 
ääni papattaa sukkelasti 
tekstit ääneen.

Peitso voisi myös lukea, 
sillä täydellinen sokeus 
on harvinaista. Hänen toi-
nen silmänsä on proteesi, 

ja toisella hän tarkastelee 
maailmaa alle 10 asteen 
alueella. Se tarkoittaa niin 
sanottua putkinäköä, jossa 
näkökenttä on pieni piste.

– Pääosin opiskelen luen-
tomateriaaleista. Kirjoista 
luen, mitä kerkiän. Se on 
kyllä hidasta, eikä kaikkea 
tekstiä viitsi teettää ääni-
kirjoiksi.

Näkövammaiset voivat 
tilata oppikirjoja valtion 
ylläpitämästä erikoiskir-
jasto Celiasta joko ääni- tai 
pistekirjoina. Peitso taitaa 
pistekirjoituksen, mutta 
pistekirjoja hän ei tilaa.

– Jos hankkisin niitä, säi-
lytystiloja tarvitsisi pirusti. 
Esimerkiksi 400 sivun kirja 
tarkoittaa 25 kansiota piste-
materiaalia.

”Lukekaa itse”

Luennot ja tentit kuuluvat 
Peitson opiskelurutiinei-
hin aivan kuten muillakin. 
Luentojen seuraamista hel-

pottaa, jos materiaalit saa 
etukäteen. Silloin hän voi 
lukea kalvot kannettavan 
tietokoneensa ruudulta, 
sillä PowerPoint-esityksiä 
hän ei valkokankaalta näe.

Luentopenkkien kulutta-
ja törmää yliopistolla toisi-
naan luennoitsijoihin, joilla 
on kalvoillaan paljon teks-
tiä, mutta niiden sisältöä ei 
syystä tai toisesta selvitetä. 
Näkövammaisen kannal-
ta tilanne on harmillinen. 
– En jaksa lukea, lukekaa 
itse. Sellai-
seen törmää 
yliopistolla 
turhan pal-
jon. Pyydän 
silloin avus-
tajaani teke-
mään muis-
tiinpanoja. 

Henkilökohtainen avus-
taja kulkee Peitson mukana 
40 tuntia viikossa. Avustaja 
on silmät aina silloin, kun 
tarvitaan. Esimerkiksi lii-
kuntabiologian harjoituk-

sissa hän kertoo Peitsolle 
mittausten lukemat.

Olympiamitali?

Ainakaan Petteri Peitson 
kohdalla näkövamma ei ole 
opiskelujen este, ei edes 
hidaste. Opintojen etene-
mistä jarruttaa ainoastaan 
aktiivinen urheiluharjoitte-
lu. Hän on hallitseva Suo-
men mestari vammaisur-
heilijoiden kiekonheitossa, 
kuulantyönnössä ja maali-

pallossa.
Peitso täh-

tää urhei-
lussa kan-
sainvälisille 
kentille. Mi-
talisijoja on jo 
tullut maail-

manmestaruuskilpailuista, 
ja nyt tavoitteena on pa-
ralympiamitali Rion olym-
pialaisissa vuonna 2016. 

 Menestys ei tule ilmai-
seksi, sillä harjoitteluun ku-
luu noin 15 tuntia viikossa. 

Useana päivänä 
harjoituksia on 
jopa kahdet. Läs-
näoloa vaativien 
opintojen ja har-
joittelun yhteen-
s o v i t t a m i n e n 
tuottaa päänvai-
vaa.

– En ymmär-
rä, ettei demoja 
anneta korva-
ta. En päässyt 
aloittamaan lii-
kuntabiologian 
a i n e o p i n t o j a , 
koska urheilles-
sa tunteja jää 
käymättä. Vähän 
nihkeältä tuntuu.

Nuoren mie-
hen suunnitel-
missa on kui-
tenkin edetä 
urheilun ehdoilla 
niin pitkälle kuin 
kroppa kestää.

Tamperelainen Allan 
Seuri istuu nojatuolis-
sa teekuppi edessään. 
Takana on kolme 
vuotta kansantalous-
tieteen opintoja ja 
valmistuminen siintää 
jo ensi keväänä. Opin-
tohistoriaan mahtuu 
myös yksi erikoisuus: 
puoli vuotta opintoja 
vankilassa.

Niko Vartiainen
Neljässä vuodessa valmis-
tuminen ei ole aivan ta-
vanomaista, mutta se ei ole 
ainoa poikkeama kuopio-
laislähtöisen Allan Seurin 
opintohistoriassa. Syksystä 
2007 kevääseen 2008 hän 
ehti suorittaa kuuden kuu-
kauden ajan opintoja Vilp-
pulan avovankilasta käsin, 
missä hän vietti vankeus-
rangaistuksensa aseista-
kieltäytyjänä.

Mennessään vankilaan 
Seuri ei ollut vielä tehnyt 
järjestelyjä opiskelujen 
suhteen.

– Apulaisjohtaja totesi, 
ettei niillä ole mitään syytä 
pitää minua vankilassa. Pa-
perit laitettiin kirjeitse kun-
toon, koska vankilassa ei 
saa käyttää nettiä. Siinä me-
ni noin kolme viikkoa. Sinä 
aikana hakkasin klapeja ja 
sen sellaista, vankilan omia 
hommia, Seuri toteaa.

Tarkka kontrolli

Vankilasta haluttiin tietää 
tarkkaan, mitä Seuri opis-

kelee ja millä luennolla hän 
milloinkin on. Sitä varten 
hän teki vankilalle opinto-
suunnitelman ja hyväksytti 
sen taloustieteellisessä tie-
dekunnassa.

– Vankila on siitä jännä 
paikka, että se on hirveän 
byrokraattinen ja samalla 
kuitenkin mielivaltainen. 
Asiat hoidetaan tietyllä ta-
valla ja hirveän tarkkaan. 
Piti olla kaikenlaisia todis-
tuksia ja lupalappuja.

Seuri lähti neljänä-viite-
nä aamuna viikossa kuu-

delta junaan. Hänen mu-
kanaan kulkivat eräs toinen 
yliopisto-opintoja tehnyt 
totaalikieltäytyjä sekä yksi 
ammattikoulua loppuun 
suorittanut mies. Takaisin 
Vilppulassa hän oli taas il-
takuudelta.

– Mulla oli seuranta-
kännykkä, jonka avulla 
ne periaatteessa pystyivät 
katsomaan varmaan aika 
tarkkaankin, missä olen. 
Kerran mulle tuli soitto 
siihen kännykkään, että 
tule näyttämään naamaasi 

yliopiston pihaan. Mä olin 
itseasiassa unohtanut sen 
äänettömälle ja huomasin 

soiton vasta puolen tunnin 
päästä. Se olisi saattanut 
vaikuttaa vähän epäilyt-
tävältä, mutta olin hyvän 

vangin maineessa eikä siitä 
aiheutunut mitään.

Yliopiston henkilökun-
nasta Seuri oli järjestely-
jen takia tekemisissä vain 
tiedekunnan opintoasiain-
päällikkö Inga Jankan 
kanssa. Seurin mukaan 
Janka suhtautui asiaan hy-
vin, vaikka tämä ei ollut 
kohdannut aiemmin sa-
manlaista tapausta.

– Oli siellä ollut yksi van-
ki aiemmin, joku talousri-
kollinen, muttei tämmöisiä 
nuoria poikia. Ei minusta 

ollut paljoa vaivaa, Seuri 
selventää.

Paras   ratkaisu

Seuri ei muista vankila-
ajoista kovinkaan paljoa, 
koska hän meni omien sa-
nojensa mukaan ”rangais-
tusajan aika puolivaloilla”.

– Pitää sitä jonkinlainen 
mekanismi olla, että sen 
kestää. Mulla se oli sem-
moinen, etten kovin pal-
joa tuntenut asioita. Siihen 
nähden mitä siitä odotti, oli 
se melkoinen antikliimaksi, 
kun ajatteli että se olisi sel-
laista aatteen paloa. Siellä 
sitä vaan oltiin.

Ehkä siksi monet kerto-
vat inttijuttujakin. 

– Niin, siinä vaiheessa 
miettii aina omia kokemuk-
sia, Seuri nauraa.

Opintoja kertyi yhteensä 
45 opintopisteen arvosta.

– Mulla oli sellainen aja-
tus, että opiskelin paljon, 
mutta en nyt niin paljoa 
tehnytkään. Ehkä sitä suo-
ritti ne kurssit paljon pa-
remmin sitten. Tuli ainakin 
istuttua luennoilla aina.

Vaikka Seuri on sitä miel-
tä, että tällä ratkaisulla 
hänen opintonsa etenivät 
parhaiten, ei hän koe teh-
neensä mitään erikoista.

– Jos mietitään vankeutta, 
niin se on ihan omanlaisen-
sa kokemus totaalikieltäy-
tyjillä. Jännä olisi miettiä 
jonkun kolmi-nelikymppi-
sen elinkautisvangin uraa 
amiskassa, millaiset tavoit-
teet on käydä sitä.

Totaalista opiskelua

Allan Seuri, 22, ei koe tehneensä mitään erikoista. ”Vankila on totaalikieltäytyjälle ihan omanlaisensa kokemus.”

Näkövamma ei tahtia hidasta

”Vankila on siitä jännä 
paikka, että se on hir-
veän byrokraattinen 
ja samalla kuitenkin 

mielivaltainen.”

Kortepohjan kodista on hyvä ponnistaa 
maailmalle. Petteri Peitsolla on ovet 
auki niin kansainvälisille kilpakentille 
kuin valmentajan urallekin.

Mitalisijoja on jo tullut 
maailmanmestaruus-

kilpailuista. Nyt tavoit-
teena on paralympia-

mitali.


