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RIAZIN ELÄMÄ

Riittävätkö hyvikset koRvaamaan 
puuttuvan opintopsykologin?

"Sain ensimmäiset kenkäni kolmannella luokalla." 

englanti jyrää 
tieteessä

esiintymiskammo
kontrolliin

arvioimme kaikki 
vares-elokuvat
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T
ammikuista trendiä seuraillen tämä lehti on 
täynnä hyvinvointiasiaa. Kirjoitamme opin-
topsykologeista, esiintymisjännityksestä ja 
hyvinvointipuheesta yleensä. 

Jokaista näistä aiheista on ehdotettu meille 
toimituksen ulkopuolelta, ja vastaavia nousee 
esiin jatkuvasti. Opiskelijoiden keskuudessa 

hyvinvointiin liittyvälle keskustelulle ja tuelle näkyy ole-
van kova tarve. Johtopäätöstä tukee valitettavasti myös Yli-
oppilaiden terveydenhoitosäätiö: YTHS:n mukaan sen asi-
akkaista joka viides hakee apua mielenterveyden ongel-
miin, usein masennukseen ja ahdistukseen.

Moni opiskelija kaipaa varmasti ihan psykologin tai 
psykiatrin apua. Väärän opiskelualan tai -tekniikan ai-
heuttamaa stressiä voisi kuitenkin ratkoa entistä tehok-
kaammin jo yliopistolla.

Jyväskylään on toivottu opintopsykologia vuosien ajan, 
mutta yliopisto ei ole lämmennyt ajatukselle. Psykologin 
puuttuminen on Suomen mittakaavassa poikkeuksellis-
ta, itse asiassa meidän lisäksemme vain Lapin yliopistol-
la sellaista ei ole.

Yliopisto vastaa arvosteluun painottamalla muutama 
vuosi sitten perustetun Student Life -toimintamallin me-
nestystä. Student Lifen sisälle kuuluu monenlaista opiske-
lijan hyvinvointiin vaikuttavaa hanketta ja toimintaa, yh-
tenä opiskelijoita tukeva hyvis-neuvonta. Suunnitte-
lija Hanna Laitinen arvioi, että Student life kykenee 
tarjoamaan laajemman ja saavutettavamman avun 
opiskelijoille kuin yksi opintopsykologi pystyisi. 

Parannusta pahoinvointiin
Tämä voi hyvin pitää paikkansa, sillä toimintamalli on 

onnistunut tuomaan samaan ketjuun erilaisia avun lähtei-
tä TE-toimiston ammatinvalintapsykologeista psykologi-
an laitoksen asiantuntijoihin. Ja jos psykologin palkkaus-
ta jarruttaakin rahan puute, kyllä yliopisto joutuu Student 
Lifeakin rahallisesti tukemaan. 

Laitisen mukaan toimintamalli on Suomessa ainut-
laatuinen ja se on herättänyt runsaasti kiinnostusta myös 
muissa yliopistoissa.

silti Jyväskylän yliopistossa tuntuu olevan henkilökohtai-
sen ammattineuvojan mentävä aukko. Opintopsykologin 
konsultaation lisäksi meillä ei pitkään aikaan ole tarjot-
tu mahdollisuutta henkilökohtaiseen uraohjaukseen, joka 
ulottuisi yksittäisiä aloja laajemmalle.

Yliopisto heittää pallon TE-toimistolle. Sieltä löytyy 
varmasti asiantuntemusta, mutta oppilaitoksen oma ohja-
us voisi olla opiskelijalle helpommin lähestyttävää. Lisäk-
si yliopiston nettisivut ohjaavat etsijää TE-palveluiden ura-
suunnittelupsykologille, mutta annettu linkki johtaa vain 
toimiston etusivulle. Erityisesti jyväskyläläisiä korkeakou-
luopiskelijoita palvelevan psykologin löytäminen verkosta 
vaatiikin sitten salapoliisityötä.

Yliopistomaailmaan erikoistuvan ohjauksen tarvetta 
kuitenkin on, mistä kertoo jo alanvaihtajien suuri määrä. 
Seuraukset näkyvät varmasti terveydenhuoltoa myöten: 

mönkään mennyt alavalinta jos jokin kuormittaa, 
stressaa ja lopulta ahdistaa opiskelijaa.

Minna Tiainen 
paatoimittaja@jylkkari.fi

MUISTAKAA VAIHTAA APINALAATIKKOON KANNEN KUVAAJAN NIMI JOS TARPEEN

YTHS:n 
mukaan Sen 
aSiakkaiSTa 
joka viideS 
Hakee apua 
mielen-
TerveYden 
ongelmiin, 
uSein 
maSennukSeen 
ja aHdiSTuk-
Seen.

kulttuurivaliokunta kritisoi Jylkkärissä 11/2014 edelliseen numeroon kirjoit-
tamaani Käpy selän alla -arviota: teos sai arvosanan 1/5 siksi, että tuo alun perin 
filmillä levitetty teos esitettiin Kampus Kinossa digikopiona. Huomautettakoon, 
että murska-arvioni koski nimenomaan Kävyn Kino-näytöstä. Tiedän, miltä ky-
seinen elokuva näyttää sekä filmikopiona että 4k-digirestauraationa. Kyseessä ei 
ole ”sisällöllisesti” sama teos: elokuvat eivät ole proosaa, vaan visuaalisuus on erot-
tamaton osa niiden sisältöä.

Kävyn versioiden ero on sama kuin alkuperäisellä Mona Lisalla ja sen julisteko-
piolla. Kaiketi Louvressakin voisi käytännöllisyyden nimissä olla esillä mieluum-
min juliste kuin originaalimaalaus sen takia, että suuri yleisö ei kuitenkaan havait-
se niiden välillä mitään eroa… mutta yhtä hyvin voisimme selailla kuvakirjaa koto-
namme. Ja yhtä hyvin voimme katsella digi-Kävyn televisiostamme, ja kutsua ka-
verit käymään teatterimaisen ryhmäelämyksen luodaksemme.

Kävyn saatavilla oleva, alle 10 vuotta vanha filmikopio ei suinkaan ole ”naar-
muinen”, minkä leiman valiokunta antaa vastineessaan kaikille maailman filmeil-
le. Teoksen esittäminen diginä Kinon monipuolisen laitteiston puitteissa oli mo-
raalinen valinta, mikä vesitti alkuperäisvision. Vakavamielisenä kirjoittajana – joka 
yhä uskoo elokuvien olevan taidetta eikä miten tahansa rullailtavissa olevia kulu-
tushyödykkeitä – en voi antaa valiokunnalle moisesta syyntakeettoman papereita.

Petteri Kalliomäki

vastaus kulttuurivaliokunnalle
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Kartalla
Lukukausimaksut uhkaavat Suomea, muualla Euroopassa ne ovat arkipäivää. 
Vilkaisimme, miten maanosamme kohtelee opiskelijan kukkaroa.

 Sovita Sitatti niin, 
että ylhäällä ja 

alhaalla on yhtä 
paljon tilaa.

MUISTAKAA VAIHTAA APINALAATIKKOON KANNEN KUVAAJAN NIMI JOS TARPEEN

espanja
Suosituimman Erasmus-vaihtokohteen, Espan-
jan, opintomaksut riippuvat muun muassa kou-
lutusalasta ja suoritettujen opintopisteiden mää-
rästä. Keskimäärin kustannukset ovat 1000–
2000 euroa lukuvuodelta.

saksa & ITÄVaLTa
Saksassa ollaan luopumassa lukukausimaksuis-
ta, ja suurimmassa osassa osavaltioita opetus on 
maksutonta. Yksityiset oppilaitokset perivät 
maksuja, joiden määrä vaihtelee muun muassa  
oppiaineen ja opetuskielen mukaan. Itävallassa 
opiskelu on maksutonta.

ILmoITukseT
valto Merta: 
044 9880 408 
valto.merta@jylkkari.fi

Jylkkärin kevään
ilmestymispäivät:. 
16.2.
9.3.
30.3.
27.4.

jyLkkÄrIn  ToImITus
Opinkivi, 1. kerros, huoneet 119–120
Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä
jylkkari@jylkkari.fi

päätoimittaja: Minna tiainen
paatoimittaja@jylkkari.fi
p. 045 137 1957

toimittaja: 
arimo Kerkelä
toimittaja@jylkkari.fi
p. 050 353 3362

Kuvaaja-graafikko:   
perttu puranen
sivari@jylkkari.fi
p. 050 353 2676
 

Kannen kuva: Perttu Puranen
painos: 6000 kpl
painopaikka: Botnia print oy, 
Kokkola
p. 06 4186750

ISSN 0356-7362

TuLe TekemÄÄn
kanssamme jyLkkÄrIÄ!
Jylkkäri järjestää avustajapalaverin 
aina lehden ilmestymistä seuraa-
vana tiistaina Opinkiven saunalla 
klo 14.00-16.00.
Mitään aiempaa kokemusta em-
me edellytä, vaan olemme paikal-
la auttaaksemme mahdollisim-
man monia luomaan itse kaupun-

kiin lehden, jota opiskelijat halu-
avat tehdä ja lukea.

seuraaVaT aVusTajapaLaVerIT

ti 27.1.
ti 17.2.
ti 10.3.
ti 31.3.

VIro
Vuodesta 2013 alkaen vironkieliset tutkinnot 
ovat olleet maksuttomia, jos opiskelija suorittaa 
vähintään 60 opintopistettä vuodessa. Uudistus 
ei koske yksityisiä korkeakouluja. Muilla kielil-
lä suoritetut opinnot voivat maksaa yli 5000 eu-
roa vuodessa. 

Iso-BrITannIa
Iso-Britannia on Euroopan kalleimpia mai-
ta opiskella. Opiskelu kustantaa keskimäärin  
11 000 euroa vuodessa. Kustannukset vaihtele-
vat alueittain. Skotlannissa alempi korkeakou-
lututkinto on maksuton EU-alueelta tuleville.

aLankomaaT
Alankomaissa opinnot maksavat noin 2000 eu-
roa vuodessa. EU:n ulkopuolisille opiskelijoille 
opinnot ovat kalliimpia. Erityisesti alle 30-vuo-
tiailla EU:n kansalaisilla on myös hyvät edelly-
tykset saada tukea ja lainaa opintoihinsa. 

poHjoIsmaaT
Pohjoismaissa korkeakouluopiskelu on maksu-
tonta sekä alemman että ylemmän korkeakou-
lututkinnon osalta. Ulkomaisille opiskelijoil-
le vain Islanti ja Norja ovat täysin maksuttomia. 
Suomessa on ehdotettu vähintään 4 000 euron 
lukukausimaksua EU- ja ETA-alueen ulkopuo-
lisille opiskelijoille.

”Mauton otSiKKo aiheutti vaStareaKtion enKä 
luKenut juttua. #MuKaräväKKä #junnuMainen 

#höntyily #eläMä”
Juho Tuomisto kommentoi Jylkkärin säveltäjä Olli Moilasesta  

kertonutta Vittumainen ammatti -artikkelia Twitterissä.
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Opintopsykologi puuttuu yhä   Jyväskylästä
tuki. Jyväskylän 
yliopistossa opiskelijalla 
on käytettävissään kattava 
tukiverkosto, mutta yksi 
uupuu: opintopsykologi. 
Tilanne on ainutlaatuinen 
Suomessa.

teksti Emmakaisa Jokiniemi kuva Perttu Puranen

O
piskelua tukevaa ammat-
tiapua on Jyväskylän yli-
opistossa poikkeukselli-
sen vaikea saada.  Yliopis-
tomme on Lapin yliopiston 

ohella Suomen ainoa yliopisto, jossa ei 
ole opintopsykologia. Lapin yliopistos-
sakin toimii silti ammattikorkeakoulun 
kanssa yhteinen korkeakouluopintojen 
ohjaaja.

Opintopsykologin saaminen Jyväs-
kylän yliopistoon on ollut pitkä ja tois-
taiseksi tulokseton projekti. Ylioppilas-
kunta on ajanut asiaa vuosia.

Opintopsykologiverkoston puheen-
johtaja Sara Miihkinen harmittelee ti-
lannetta.

”On merkittävä puute, ettei opiskeli-
jalla ole mahdollisuutta päästä juttele-
maan opintopsykologin kanssa niin ha-
lutessaan. Esimerkiksi opiskelu-uupu-
muksen ennaltaehkäisy ja siitä selviä-
minen on yleinen ongelma, jossa opin-
topsykologilla on suuri rooli.”

Opintopsykologin ohjauksessa käy 
paljon opiskelijoita, jotka kokevat, et-
tä mielenterveyspalvelut eivät ole oikea 
paikka ongelmien ratkomiseen.

“Opintopsykologin puoleen kääntyy 
moni sellainen opiskelija, joka on toi-
mintakykyinen, mutta kaipaa ohjausta 
johonkin tiettyyn opintoihin liittyvään 
asiaan”, Miihkinen toteaa.

“Silloin kun opintopsykologia ei kor-
keakoulussa ole, tällaisilla opiskelijoil-
la ei ole paikkaa, jossa keskustella asi-
oistaan.”

Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi 
opintopsykologi vaikuttaa opiskelijoi-
den hyvinvointiin myös muilla tavoin.

”Opintopsykologien asiantuntemus-
ta voitaisiin hyödyntää koulutuksen 
suunnittelussa ja henkilökunnan kou-
luttamisessa.”

Miihkinen uskOO, että opintopsy-
kologi tuottaa lopulta korkeakoulul-
le enemmän rahaa kuin vie. Helsin-
gin yliopistossa on jopa tehty laskel-
mia, kuinka tuotteliasta opintopsyko-
login työ on.

Helsingin yliopistossa opintopsykolo-
gina toimivan Mikko Inkisen mukaan 
yhden opintopsykologin on arvioitu 
tuottavan yliopistolle vuodessa noin  
40 000 - 80 000 euroa.

”Opintopsykologin arvo yliopistol-
le on tietysti karkea arvio. Arviossa on 
tärkeää muistaa se, että opintopsykolo-
gin työ ei ole pelkästään yksilöohjausta, 
vaan työ pitää sisällään myös vaikutta-
mista oppilaitoksen rakenteisiin ja ope-
tukseen sekä tutkimusta.

Tuloksellisin osa opintopsykologin 
työssä on kuitenkin yksilö- ja ryhmä-
ohjaus, sillä niillä näyttää olevan selkeä 
yhteys opintopisteiden kertymiseen.

Hyviksistä 
on saatu 

paljon Hyvää 
palautetta, mutta 

ammattiauttaja 
on aina 

ammattiauttaja.

syksyllä 2013 jokaiselle Jyväskylän 
yliopiston laitokselle nimettiin omat 
”hyvikset” helpottamaan opiskelijan 
arkea.

”Hyvis-toiminnan idea oli, että se vä-
hän niin kuin korvaisi opintopsykolo-
gin puuttumista”, kertoo JYYn sosiaali-
sihteeri Karoliina Vainikainen. 

”Tarkoituksena on, että hyviksel-
le voisi mennä juttelemaan opintoihin 
liittyvistä tai niihin vaikuttavista mur-
heista.”

JYYn kanta on pitkään ollut ja on 
edelleen se, että opintopsykologi pitäisi 
saada Jyväskylän yliopistoon.

“En näe, että hyvikset ja opintopsy-

“Ohjausten kuluessa opiskelijat ko-
kevat voivansa paremmin ja he koke-
vat, että opinnot sujuvat paremmin. 
Opintojen sujuvuus taas korreloi hy-
vin opintopistekertymään, joten on 
oletettavaa, että opiskelijat saavat myös 
enemmän opintopisteitä käytyään 
opintopsykologilla, mikä taas vaikut-
taa yliopiston saamaan rahoitukseen.”

Inkinen painottaa, että taloudellinen 
arvo ei kuitenkaan ole opintopsykolo-
gin työn lähtökohta.

“Itse ajattelen, että työni on tuloksel-
lista, jos opiskelija minun ohjauksessa 
käytyään kokee elämänsä ja opintonsa 
mielekkäämmäksi.”
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Opintopsykologi puuttuu yhä   Jyväskylästä
teksti Emmakaisa Jokiniemi kuva Perttu Puranen

Yliopiston nettisivuille on avattu uusi 
sivuaineportaali. Portaali kokoaa yh-
teen tietoa kaikista Jyväskylän yliopis-
tosta löytyvät sivuaineista.

IT-palveluiden kehittämässä ja tie-
dekuntien tuottamassa palvelussa si-
vuaineita voi hakea esimerkiksi tiede-
kuntien, opintokokonaisuuden tason 

mukaan. Lisäksi sivuaineita voi erotel-
la sen mukaan, ovatko ne vapaita kai-
kille opiskelijoille vai eivät.

Yhteensä palvelusta löytyy tie-
toa 125 eri sivuainekokonaisuudes-
ta. Sivuaineportaali löytyy osoitteesta 
http://www.jyu.fi/sivuaineet.

Arimo Kerkelä

Jyväskylän yliOpistOn ylioppi-
laskunta myi osake-enemmistönsä 
Kampus Data Oy:stä. Ylioppilaskun-
nan edustajisto päätti myynnistä ko-
kouksessaan 22. tammikuuta.

Tietotekniikan laite- ja palvelu-
myyntiin ja tuotantoon erikoistuneen 
yrityksen toiminta on ollut jo pitkään 
kannattamatonta. Vuonna 2013 yh-
tiö teki tappiota 90 500 euroa. Viime  
vuonna tappiota kertyi vielä vahvis-
timattoman laskelman mukaan noin 
870 000 euroa.

Viime vuoden tappiot selittyvät 
yleisen markkinatilanteen lisäksi yh-
tiön laajoilla sopeuttamistoimenpi-
teillä, joilla tulosta pyrittiin paikkaa-
maan. Kampus Data muun muassa 
vähensi henkilöstöään ja yhtiön johto 
vaihdettiin. Lisäksi yhtiö luopui Kam-
pus Kirja -kirjakaupastaan sekä myy-
mälästään Tampereella.

Tähän asti Kampus Data Oy on ol-
lut täysin Jyväskylän yliopiston yli-
oppilaskunnan omistama tytäryhtiö. 
Yritysjärjestelyissä JYY myi 71% osa-

ke-enemmistön vaasalaiselle Multi- 
tronic Oy:lle.

”JYY hyötyy kaupasta siten, että 
suurin liiketoiminnallinen riski kato-
aa. JYYn ei tarvitse enää jatkossa pää-
omittaa yhtiötä, ja se pystyy keskitty-
mään ydintoimintaansa, kuten asun-
tojen ja asuinalueiden kehittämiseen 
opiskelijoille”, JYYn toimitusjohtaja 
Marko Huttunen kommentoi kaup-
paa.

kOkOuksessaan edustajisto päätti 
myös muuttaa Kampus Datan vuok-
ra- ja muita velkoja noin 100 000 eu-
ron edestä pitkäaikaiseksi pääomalai-
naksi. Jo viime joulukuussa edustajis-
to teki päätöksen Kampus Data Oy:n 
pääomittamisesta 0-300 000 eurolla, 
jos pääoman pitäminen positiviisena 
sitä edellyttää. Todennäköisesti vuo-
den 2014 tulos edellyttää täysmittais-
ta pääomittamista.

Kampus Data on perustettu vuon-
na 1987.

Arimo Kerkelä

sivuaineportaali avattu 
yliopiston sivuille

Jyy myi enemmistönsä 
kampus Datasta 

Miksei Jyväskylän yliopistossa ole opin-
topsykologia, vararehtori  Helena Rasku-
Puttonen?
”Jyväskylän yliopisto on päätynyt kehittä-
mään laaja-alaisen opiskelijoiden hyvin-
vointia ja opiskelua edistävän toiminta-
mallin, jonka lähtökohtana on tarjota opis-
kelijoille matalan kynnyksen apua yksi-
köissä (Hyvis-toiminta) ja painottaa ennal-
taehkäiseviä opiskelijan omia voimavaroja 
tukevia malleja (esimerkiksi Opiskelijan 
Kompassi, ajankäyttöä ja opiskelua tuke-
va opintokokonaisuus ensimmäisen vuo-
den opiskelijoille, opintojen ohjauksen ke-
hittäminen).

Käytämme tästä nimitystä Student  
Life -toimintamalli. Tämän kokonaisuuden 
sisällä pyritään siihen, että opiskelijoiden 
ongelmat eivät pääse kasautumaan ja et-
tä YTHS:n voimavarat olisivat tarjolla niille 
opiskelijoille, jotka niitä eniten tarvitsevat.”

Arimo Kerkelä

OpintOihin liittyvistä huolista puhu-
taan myös YTHS:n psykologien vastaan-
otolla paljon, kertoo Jyväskylän YTHS:n 
psykologi Marjo Kotimäki. 

”Aina ei ole mahdollista erottaa selkei-
tä opiskelutottumuksiin tai vaikkapa oppi-
misvaikeuksiin liittyviä kysymyksiä, vaan 
usein psyykkiset pulmat ja kehitykselliset 
huolet kietoutuvat opiskelun ongelmiin.”
Vaikeudet opiskelussa ovat usein esillä 
YTHS:n psykologien vastaanotolla, vaikka 
tulosyy olisi jokin muu mieltä painava asia.

“Ajoittain vastaanotolla tulee eteen ti-
lanteita, joissa opiskelija tarvitsee oppi-
misstrategioidensa ja opiskelutottumus-
tensa tarkempaan selvittelyyn apua tai jo-
kin vaihe opinnoissa ei etene samalla ta-
paa sujuvasti kuin aiemmat”, Kotimä-
ki kertoo.

Psykologi muistuttaa, että opintojen 
tökkiessä opiskelijan saatavilla on myös 
muita tukiverkostoja YTHS:n lisäksi. Hän 
mainitsee, että silloin kun on pääasiassa 
kyse oppimisen ongelmista tai opiskelu-
tottumusten pulmista, ensisijainen henki-
lö arvioimaan tilannetta opiskelijan kans-
sa voisi olla esimerkiksi opinto-ohjauk-
sesta vastaava henkilö, laitoksen opetta-
ja tai hyvis.

”Lähestymistapa on tällöin selkeämmin 
opintopsykologinen kuin psyykkisten pul-
mien tutkimiseen ja hoitoon paneutuva.”

Emmakaisa Jokiniemi

Opintojen 
solmuja 
avataan myös  
yths:llä

kologi sulkisivat toisiaan mitenkään 
pois. Hyviksistä on saatu paljon hyvää 
palautetta, mutta ammattiauttaja on ai-
na ammattiauttaja.”

Yhden opintopsykologin voimin oli-
si vaikeaa pyörittää henkilökohtaisia 
vastaanottoja yli 14 000 opiskelijan yli-
opistossa, mutta Vainikaisen mukaan 
opintopsykologi olisi silti toivottu li-
sä hyvinvoinnin kehittämisen tausta-
joukkoihin. 

“Hyviksien konsultaatio, terveyden 
edistäminen, henkilökunnan ja tutori-
en koulutus. Esimerkiksi tällaisissa asi-
oissa Jyväskylässä tarvittaisiin opinto-
psykologia,” Vainikainen visioi.

kysyn vaan
JYLKKäri KYSYY OPiSKELiJOiDEN MiELTä 
KUTKUTTAViA KYSYMYKSiä.

Miksei meillä 
ole opinto- 
psykologia?

 Olemme avoinna 
ti-la klo 12-21

www.hirvikartano.fi

 Heinäseläntie 381, Jämsä
info@hirvikartano.fi

Ravintola 0400 488 779

À la carte -ravintola - Maittavaa maalais-gourmet ruokaa!

Kesyjä hirviä, metsäkauriita ja poroja Himoksella!
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Englanti 
valloittaa
tutkimuksen
tiEdE. Suomenkielistä tutkimusta tehdään yhä 
vähemmän. Äidinkielen hylkääminen voi etäännyttää 
yliopistot yhteiskunnallisesta keskustelusta.

E
nglannin kieli jyrää paitsi po-
pulaarikulttuurissa, myös tie-
teessä. Arvostetuimmat jul-
kaisut ovat usein englannin-
kielisiä, ja tutkijoita ohjataan 

Suomessakin yhä vahvemmin kirjoit-
tamaan englanniksi oman äidinkielen 
sijaan. 

Kansainvälisen tiedeyhteisön valta-
kielellä kommunikointi ei tietenkään 
ole väärin, mutta mitä tapahtuu suo-
men kielelle, jos tutkimus tehdään 
pääasiassa englanniksi? Onko suomel-
la enää sijaa tieteen kielenä edes Suo-
messa?

Jyväskylän yliopiston humanistisen 
tiedekunnan dekaani ja suomen kie-
len professori Minna-Riitta Luukka 
muistuttaa suomenkielisen tutkimuk-
sen tärkeästä yhteydestä ympäröivään 
kulttuuriin. Kun suomen kieli on ak-
tiivisessa käytössä, sen käyttöala säilyy 

laajana ja sanavarasto pysyy tieteessä ja 
tutkimuksessa ajan tasalla.

Sen sijaan pelkkä englanninkielinen 
tutkimus voi vähentää tutkimustiedon 
saatavuutta ja ymmärrettävyyttä.

”Ei voi oikein olet-
taa, että esimerkik-
si poliittiset päättäjät, 
virkamiehet ja yri-
tysten johtajat seu-
raisivat kansainväli-
siä tutkimusjulkaisu-
ja yhtä sujuvasti kuin 
suomeksi julkaistu-
ja”, Luukka sanoo.

kotimaistEn kiel-
ten tutkimuskeskuksen Kotuksen joh-
taja, professori Pirkko Nuolijärvi näkee 
suomen kielen käytön tieteessä tärkeä-
nä. Suomen kielen aseman puolusta-
minen ei suinkaan tarkoita englannin 
kielen hylkäämistä, vaan molemmilla 

on paikkansa tieteen maailmassa. Kos-
ka tiede- ja tutkimusyhteisö on perus-
luonteeltaan kansainvälinen, ei pelkäl-
lä suomen kielellä pärjää. Eikä tarvitse-
kaan, sillä kielitaito on jokaisen tutki-

jan perustyökalu 
ja myös etu. 

Nu o l i jä r ve n 
mukaan on luon-
nollista julkaista 
eri kielillä. 

”On kuiten-
kin tärkeää, et-
tä tutkija julkai-
see myös suo-
meksi. Yliopisto-
jen tehtävänä on 

osallistua yhteiskunnalliseen keskus-
teluun tieteen tekemisen lisäksi. Oman 
tieteenalan termistö, sanasto ja ilmaisu 
tulisi hallita omalla äidinkielellään, ja 
ne tulisi kyetä ilmaisemaan omalle kie-
liyhteisölleen.”

tiEdEmaailmassa muita kieliä käy-
tetään huomattavasti vähemmän kuin 
englantia. Yliopistoissa halutaan py-
syä mukana kansainvälisessä julkaisu-
toiminnassa ja saada omien tutkijoiden 
julkaisuja alalla arvostettuihin, yleensä 
englanninkielisiin journaaleihin. Eng-
lannin kielen käyttöön kannustetaan 
vahvasti sekä tutkimusryhmien työs-
kentelykielenä että julkaisujen kirjoit-
tamisen kielenä. 

”Tämä kehitys ei ole mitenkään jy-
väskyläläinen eikä suomalainenkaan il-
miö, vaan maailmanlaajuinen”, Luuk-
ka sanoo.

Eri tieteenaloissa on toki eroja, mut-
ta rakenteet ja rahoitusmallit, joita luo-
daan ja muokataan sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriössä että yliopistois-
sa, ohjaavat usein englanninkieliseen 
toimintaan.

”Täydentävän tutkimusrahoituksen 
hakeminen edellyttää, muutamia sää-

teksti Johanna Holm kuva Markku Mujunen

 Oman tieteenalan 
termistö, sanastO 

ja ilmaisu tulisi 
hallita Omalla 

äidinkielellään.
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T
unnen selittämätöntä iloa joka kerta, kun nä-
en naureskelevan tupakkaringin. Näennäisen 
arkisessa asetelmassa on jotain kapinallista. 
Epäterveelliset elämäntavat ja aito yhteisölli-
syys kun tuntuvat käyvän yhä harvinaisem-
miksi ilmiöiksi. 

Hyvinvointibuumi on totisesti vallannut 
koko maan. Aiheelle on omistettu messuja, blogeja ja hyl-
lymetreittäin kirjoja. Siinä sivussa hyvinvoinnista on kas-
vanut valtavan tuottoisa bisnes, jonka ydinsanoma on sel-
keä ja houkutteleva: hyvinvointi on ostettavissa. Näissä ju-
listuksissa hyvinvointi typistyy onnistuneiden kulutusva-
lintojen sarjaksi. Onni löytyy superfoodeista, kuntosalilta 
ja mindfulness-kurssilta.

Oppi on mennyt perille. Oman hyvinvoinnin maksi-
moinnista on tullut jopa uusi kansalaisvelvollisuus. Itse-
keskeisyys on enemmän kuin sallittua, olemmehan kaikki 
jo oppineet, että hyvinvoiva ihminen säteilee ihanaa ener-
giaa ympäristöönsä. Oman navan tuijottelu on siis palve-
lus koko yhteisölle! 

Näkemys on ongelmallinen. Yksilökeskeinen hyvin-
vointimantra sysää kaiken vastuun yksittäisen ihmisen 
harteille – jokainen kantakoon vastuun omista oloistaan. 
Tästä ajattelutavasta on pelottavan lyhyt matka siihen joh-
topäätökseen, että huonommin pärjäävät ovat syyllisiä 
omaan tilanteeseensa. Silloin unohtuu itsestäänselvä to-
tuus: kaikilla ei ole Suomessakaan yhtäläisiä mahdolli-
suuksia hyvinvointiin.

Ratkaisu ei ole ohjata ressukoita kirjakaupan massiivi-
selle self help -osastolle tai lisätä ruokavalioon chia-sie-
meniä. Kyse ei ole vain yksilöllisistä valinnoista vaan eri-
laisista lähtökohdista, yhteiskunnallisista rakenteista ja ta-
loudellisesta eriarvoisuudesta, politiikasta. Silkasta tuu-
rista. Ihmissuhteista ja yhteisöistä. Ei vain minusta, vaan 
myös sinusta ja kaikista muista – meistä.

Ebolan, Isisin ja ilmas-
tonmuutoksen runtelemas-
sa maailmassa voi tuntua hel-
pottavalta keskittyä johonkin, 
mikä on ainakin jossain mää-
rin omissa käsissä. Itseensä 
käpertyminen ei kuitenkaan 
ole ainoa vaihtoehto. Rakenta-
vampaa olisi keskittyä vähän 
enemmän siihen, mitä voisim-
me tehdä myös muiden hyvin-
voinnin eteen. Vaikka ei pys-
tyisikään ratkaisemaan kaik-
kia ongelmia, jotain voi aina 
tehdä.

Elämän rakentaminen ai-
noastaan omia tarpeita silmällä 
pitäen on lyhin tie tyhjyyden ja 
tarkoituksettomuuden tuntee-
seen. Lopulta omasta navasta ei 
löydy mitään nöyhtää kiinnos-
tavampaa. Siksi on hyvä nostaa 
välillä katse ylös. Niskat ja maa-
ilma kiittävät.

Irina Herneaho

Oman 
hyvinvOinnin 

maksi-
mOinnista 
On tullut 
jOpa uusi 

kansalais-
velvOllisuus.

tiöitä lukuun ottamatta, englannin kie-
len käyttöä, ja julkaisutoiminnan tulok-
sellisuusmittarit ja rahanjakomalli, ural-
la etenemisestä puhumattakaan, edellyt-
tävät englanniksi julkaisemista”, Luuk-
ka kertoo.

Mikäli suoMi halutaan säilyttää yhte-
nä elinvoimaisena ja ajantasaisena tie-
teen kielenä, on se tietoisesti pidettävä 
sellaisena. 

”Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
ovat tässä keskeisessä roolissa”, Nuoli-
järvi sanoo. ”Pitää olla tietoinen siitä, et-
tä sekä englantia että suomea tuetaan. 
Konkreettisesti se, että yliopiston raha-
mallissa näkyisi suomeksi julkaisun ar-
vostaminen, on tärkeä kannustin. Suo-
mi voi olla elävä, monipuolinen ja käyt-
tökelpoinen tieteen kieli vain jos sitä käy-
tetään. Muuta ratkaisua ei ole.”

Myös Luukka on samoilla linjoilla.
”Ei suomalainen tutkimus voi käpertyä 

sisään päin - tiedettä pitää viedä maail-
malle ja tuoda sieltä. Tiettyyn rajaan 
saakka tämä on tietysti hyvä asia. Pahin-
ta on se, jos tiedeyhteisön käytänteet vi-
nouttavat toimintaa niin, että suomalai-
nen yhteiskunta jää lapsipuolen asemaan 
tieteellisen tiedon saajana tai jos meiltä 
valmistuu tohtoreita, jotka eivät osaa pu-
hua tai kirjoittaa omasta alastaan äidin-
kielellään.”

Muistettava on myös se, että kielen si-
nänsä ei pitäisi olla itseisarvo, vaan tar-
koituksena on laadukkaan tutkimuksen 
tuottaminen.

”Englanniksi julkaisun ei pitäisi olla 
lähtökohdiltaan arvokkaampaa”, Nuoli-
järvi sanoo. ”Lisäksi pitäisi miettiä mil-
laisella kielellä kirjoitetaan, eikä pelkäs-
tään sitä, että millä kielellä. Suomikaan 
ei ole itseisarvo jos kukaan ei saa siitä 
mitään tolkkua. Tutkijat tai yhteiskun-
ta eivät hyödy, jos puhutaan käsittämät-
tömiä.”

Hyvinvoinnin 
metsästäjät
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What if we had fees?
Education policy. Tuition fees for students from outside the EU and EEA area have re-entered the political 

debate in Finland. We asked some non-EU degree students in Jyväskylä whether they would have come to study 
here, if they would have had to pay for it.

text Juho Takkunen photos Perttu Puranen

yi-tung (KEn) chEng, taiWan, int’l BusinEss 
and EntrEprEnEurship, Jyu.
“Low cost was very critical for me concerning my study 
program and if the Finnish government had imposed tu-
ition fees I’d have applied to Norway or other countries. 
Effectiveness in Finland is not so high so the no tuition fee 
-policy is an advantage for you to have more internation-
al students.”

JErry dJaBanor, ghana, Education, Jyu.
“To be honest, if there were tuition fees I wouldn’t have 
come to study here and I wouldn’t advise it to my friends 
either. It’s quite difficult in Finland to find a job in your 
study area and also for the vacations. I’m not really sure 
what are the main reasons for proposing the fees, they 
should explain the system more in detail.”

phuong Bui tran nhu, ViEtnam, dEVElop-
mEnt and int’l coopEration, Jyu.
“The tuition fee is the most significant thing in what 
comes to studying abroad, a deal-breaker. With the fa-
cilities and the quality of education here, I wouldn’t 
hesitate to save a bit more to pay a few thousand eu-
ros per year. If the international students can pay the 
tuition fee it will lighten the pressure on funding.”

adnan ciBari, morocco, music and mEdia 
managEmEnt, JamK.
“Free education is one of the reasons why I’m here. I 
applied for France and England, too. Even if there were 
tuition fees I could have applied for Finland if I could 
apply for a job here.”

yu Wang, china, Education, Jyu.
“I wouldn’t consider to come here to study if it costs 
that much. Living expenses here are high. I came for 
some personal reasons and because Finland has 
good education. It isn’t wise for Finland to ask for tu-
ition fees. The scholarship system needed could cost 
even more in the end.”

Joshua Bramford, australia, music, mind & 
tEchnology, Jyu.
“It would depend on what the tuition was. Above a cer-
tain level, I’d have to re-evaluate my decision. I probably 
would have come anyway because in Australia the tuition 
fees are very high. I love the fact Finland has free educa-
tion because it’s a social equaliser.”

diEgo andrEs niEto, columBia, int’l Busi-
nEss and EntrEprEnEurship, Jyu.
“The fact that there are no fees was important but 
not the main reason for me to come here, rather Fin-
land’s well-known education system. The tuition fees 
might be a good way to reduce the number of applica-
tions but on the other hand with free education Finland 
gives also poorer students an opportunity to study.”

dong Xu, china, Education, Jyu.
“If the tuition fee was not really high I still would have 
come here because the education at this university is 
highly recommended. But if it was very high I would 
have preferred English-speaking countries. I think it’s 
ok to implement tuition fees, the economy is not doing 
very well so people should share the responsibility for 
the whole country.”

aidan mEndoza hayWard, canada
(QuEBEc), Education, Jyu.
“I think the tuition fees would tarnish Finland’s reputa-
tion about accessibility of education for all and make 
the programs less attractive. With the tuition fees I 
would have still considered coming here but it would 
have been difficult. I think the government should see 
that we’re also contributing to the Finnish economy.”
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projekti 
Marco polo

Matka. Tie dokumentaristiksi voi alkaa vaikka Perun 
surffirannoilta.

teksti ja kuvat Aino Huotari

Paikallisen surffaajan ja valokuvaa-
jan Henry Espinoza Pantan tyylinäyte 
aallolla. Lobitos on ammattisurffaajien 
suosiossa huimien aaltojensa ansiosta.
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N
imeni on Marco Polo, kertoo humalainen nuorukainen en-
simmäisenä iltanamme Lobitosissa, pienessä kalastajakyläs-
sä Pohjois-Perussa. 

”Hauska tutustua. Minä olen kuningatar Isabel”, vastaa ys-
täväni. 

Hämmentynyt mies vaappuu keittiöön ja kysyy siellä oles-
kelevilta ihmisiltä, onko taloon oikeasti saapunut kuningatar. Ystäväni ih-
mettelee, onko mies oikeasti nimetty tutkimusmatkaajan mukaan. 

Tuona iltana saimme ensikosketuksemme tulevan dokumenttimme pää-
henkilöön.

Lobitos oN noin tuhannen asukkaan kylä Tyynenmeren rannalla Pohjois-
Perussa. Se elää kalastuksesta ja öljynporauksesta. Vuosi vuodelta sinne il-
mestyy myös enemmän surffareita, joita saapuu kylän rannoille nauttimaan 
maailmanluokan aalloista.

Aaltoparatiisilla on myös pimeä puolensa. Karun kaunis miljöö kätkee var-
joonsa monia sosio-poliittisia kipupisteitä korruptiosta ja koulutuksen puut-
teesta huumeisiin ja vesipulaan.

Tutustuimme ystäväni Jelena Leppäsen kanssa Lobitosin vivahteikkaa-
seen elämään joulukuussa 2013, kun vietimme kylässä kolme viikkoa vapaa-

ehtoistyössä. Silloin tapasim-
me ensi kertaa myös yhden sen 
voimakkaimmista persoonalli-
suuksista, paikallisen kalasta-
jan ja surffaajan nimeltä Marco 
Arias Flores. Tuttavallisemmin 
Marco Polo tai Bokita. 

Jelena sai tuolloin idean miehestä ja kylän elämästä kertovasta dokumen-
tista. Jo alusta asti oli selvää, ettei dokumentistamme tulisi perinteistä surf-
fielokuvaa. Luomalla katsauksen yhden miehen ja hänen lähipiirinsä arkeen 
pyrkisimme pääsemään käsiksi Lobitosin kylää ja perulaista yhteiskuntaa 
määritteleviin teemoihin ja ongelmiin. Kytkisimme Marco Polon tarinan 
osaksi kylän historiaa ja tulevaisuutta.

istumme LeNtokoNeessa matkalla New Yorkista Limaan. Lähes vuosi on 
vierähtänyt siitä, kun viime kerran jätimme Lobitosin taaksemme. 

Edessämme siintävät kahden kuukauden kuvaukset, joissa olen mukana il-
man aiempaa kokemusta videokuvaamisesta. Taskussani  ovat tuoreet mais-
terin paperit Jyväskylän yliopistosta, jossa opiskelin englantia ja viestintää, 
sekä uransa alkumetreillä olevan valokuvaajan innokkuus – näillä saan luvan 
pärjätä. Journalistiikkaa opiskelleella Leppäsellä on hieman enemmän koke-
musta; hänellä on takanaan dokumentin muodossa toteutettu käytännölli-
nen journalistiikan gradu Las Madres del Barrio, jossa hän kuvasi kotiväki-
valtaa kokeneita naisia Espanjassa Sevillan ghetossa.

Leppästä dokumentaristin työ on kiehtonut jo pitkään. Tälle tielle hänet on 
kuljettanut eletty elämä, hänen omien sanojensa mukaan kaiken ”hulluus”. 
Valokuvaamisesta alkunsa saanut maailman tarkastelu ja tallentaminen vaih-
tui liikkuvaan kuvaan, jota Leppänen pitää valokuvaa moniulotteisempana. 

”Videokuvaus antaa ihmisten puhua ja kertoa kokemuksistaan, mikä lisää 
autenttisuutta”, hän tarkentaa.

Leppänen kertoo luottavansa voimakkaasti omaan intuitioonsa. 
”Kun näet ne ihmiset ja näet paikan, tulee tunne, että tässä on jotain eri-

tyistä.” 

oLemme NytkiN liikkeellä ilman käsikirjoitusta, mielessämme muistoja 
edelliseltä vuodelta. Pian kuitenkin huomaamme, että niihin on turha tar-
rautua; kuten usein elämässä, myös dokumentin teossa vain epävarmuus ja 
muutos on varmaa. Ennen lähtöämme saamme Perusta viestin, joka antaa 
ymmärtää, että   aiemmin seikkailuistaan ja villistä sinkkuelämästään kyläs-
sä tunnetun Marco Polon elämä on 
saanut uuden suunnan:

”Marco Pololla on tyttöystävä, 
hänen elämänsä on rauhoittunut.”

On epävarmaa, millainen vaiku-
tus päähenkilömme elämäntilanteen muutoksella on dokumenttiimme. 

Eivätkä epävarmuudet jää tähän. Kuvauskalustomme täydennys New Yor-
kissa ei suju ihan odotetusti. Huolta aiheuttavat langattomat mikit, joita et-
sitään viime hetkellä kissojen ja koirien kanssa. Pohdimme, onko ylenpaltti-
nen rentous ja luotto asioiden järjestymiseen sittenkään paras työideologia.

Jos olosuhteiden sanelemana olisimme joutuneet tyytymään huonoon ää-
nenlaatuun, olisi koko dokumentti saattanut olla siinä. Toisin kuin kuvaa, 
ääntä on lähes mahdotonta pelastaa. Meren äärellä kaluston laadukkuus saa 
vielä aivan uudenlaista painoarvoa.

Päädymme New Yorkissa ostamaan budjettimme ylittävät mikit, mutta nii-
den tarjoama laatu korvaa taloudellisen satsauksen. Pieniä mutkia matkaan 
on kuitenkin tarjolla lähes viikoittain. Kamera kastuu jo ensimmäisenä päi-
vänä rapuja kuvatessa. Toinen kamera kaatuu veteen reissun loppupuolella, 
eikä toimi viikkoon. Surffauksen kuvaamisen haasteellisuus yllättää meidät 
molemmat; ilman isoa teleobjektiivia emme pääse tarpeeksi lähelle, ja kalus-
tostamme puuttuu juuri sellainen. 

”Periaatteessa mennään koko ajan riskirajoilla pienen kameran kanssa, 
koska se on puolittain vedessä”, Leppänen toteaa. 

Pohjois-PeruN maisemat  ja kulttuuri iskivät meihin molempiin jo ensim-
mäisellä reissulla; ihmisten välittömyys ja taito elää hetkessä vetosivat. Tääl-
lä ihmiset eivät suorita. 

Kamera Kastuu jo 
ensimmäisenä päivänä 

rapuja Kuvatessa.

Karun Kaunis miljöö 
KätKee varjoonsa 
monia sosio-poliittisia 
Kipupisteitä Korruptiosta 
vesipulaan.

Chancayssa kuvattu 
materiaali keräsi ute-
liaita silmäpareja.

Marco Polo (takana) 
elementissään vesillä 
kalastajaporukkansa 

kanssa. 
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Länsimaisen mittapuun mukaan kyläläisiltä näyttää puuttuvan paljon.  
Juokseva vesi, pankkiautomaatit ja postijärjestelmä ovat itsestäänselvyyksiä 
suomalaisille, mutta eivät kaikille perulaisille. Kuitenkin ihmiset huokuvat 
elämäniloa tavalla, josta moni suomalainen voisi ottaa oppia.

Kulttuurierot sekä haastavat että helpottavat kuvauksiin heittäytymistä. 
Joskus vierasta ja tuntematonta on helpompi lähestyä kuin tuttua. 

Leppänen on reissun alussa kuvausten suhteen erittäin kunnianhimoinen.
”Alussa piti tehdä ja saada kaikki heti”, hän muistelee myöhemmin. 
Ote rentoutuu ajan kanssa.
”Pikkuhiljaa huomaa, että jotain tallentuu kameralle joka päivä, eikä ota 

enää niin vakavasti, jos kaikki kamerakulmat, siirtymät ja liikkeet eivät ole 
ihan oppikirjan mukaisia”,  Lep-
pänen kertoo.

Silti mielessä käy välillä ajatus 
siitä, olisiko kannattanut teh-
dä enemmän valmisteluja ennen 
reissuun lähtöä. Jälkikäteen huo-
lettomuus hymyilyttää Leppästä; 

toinen kamerammekin saapui nimittäin vain paria päivää ennen reissuun 
lähtöä Japanin tehtaalta.

 ”Olis niitä käyttöohjeita voinut varmaan silloin lauantai-sunnuntai akse-
lilla vilkaista, mutta eipä sitä sitten tehty”, Leppänen virnistää.

Jos aikaa ei uhrattu valmisteluihin, sitä on hyvä olla ainakin kohteessa. 
Leppänen osaa arvostaa sitä: hänen ensimmäinen dokumenttinsa kuvattiin 
reilun viikon aikana, mikä nosti stressitason taivaisiin. Kun paikan päällä ei 
ole kiire, voi pitää muutamia välipäiviä. Ne ovat luovassa työssä olennaisia. 

”Työstä ei ota niin suuria paineita ja voi itse tehdä välillä jotain muutakin, 
kuten pyöriä tuolla rantahiekassa”, hän naurahtaa.

Myös henkilöhaastatteluja tehdessä aikaa tarvitaan, sillä ihmiset täytyy 
saada luottamaan ja rentoutumaan. Sen avulla ihmiset uskaltavat hassutella 
ja olla luonnollisia kameran edessä.

kun työtä tehdään luottamukseen pohjaten, toisen ihmisen iholla ja lähes 
kellon ympäri, salaisuuksille ja pintakoreudelle ei jää tilaa. Kuvausten aika-
na huomaamme tallentavamme tapahtumia surffauksesta juopotteluun, pää-
henkilön perheen jälleennäkemisestä kukkotappeluun. 

Samalla joudumme pohtimaan, millaisen kuvan dokumentti rakentaa pää-
henkilöstä ja miten ihmiset suhtautuvat siihen, mitä heille näytämme.

Leppänen myöntää tämän olevan vaikeaa. 
”Et seuraa henkilöä pelkästään kuvattavana hahmona, vaan ihmisenä, jo-

ka on myös sinulle läheinen.” 
Dokumentaristi muistuttaa myös työn inhimillisyydestä.
”Tuskin kukaan pystyy täysin olemaan kameran kanssa kommentoimat-

ta mitään.”
Kuvausten ulkopuolella käymmekin usein keskusteluita päähenkilön yksi-

tyiselämästä. Dokumentaristin rooli muuttuu tarvittaessa kuuntelevaksi kor-
vaksi, ystäväksi.  Leppäseltä löytyy ymmärrystä kuvattavalleen.

”Teemme kaikki virheitä ja kuka tahansa voi tuomita. Bokin suostuessa 
päähenkilöksi hän varmasti ymmärsi tekevänsä asioita, jotka järkyttävät kat-
sojia, mutta päätti kuitenkin ryhtyä tähän. Siinä on paljon vilpittömyyttä”, 
Leppänen summaa.

kun kuvaukset lähenevät loppuaan, oma käsitykseni dokumentaristin 
työstä on muuttunut radikaalisti. Alkuun asetin itseni kriittiseen ja keskei-
seen rooliin tilanteiden tallentajana, nyt näen oman paikkani huomaamat-
tomana tarkkailijana. Nappia painaessani koetan häivyttäytyä taustalle ja an-
taa tilaa ympäröivälle elämälle.

”Pääroolissa ovat toiset ihmiset, et sinä”, Leppänen summaa.
Kuvaamisessa epävarmuus on vakio, johon on eräänlainen viha-rakkaus-

suhde. Sitä on paras pyrkiä sietämään. 
Nauhalle tallentuu se, mitä kuvausten aikana tapahtuu, eikä sisältöön pys-

ty tai tule pyrkiä liikaa vaikuttamaan. Vaikka päähenkilömme elämäntilan-
teen muutos alussa pelotti, antoi se meille kuitenkin uusia, arvaamattomia 
mahdollisuuksia kurkistaa teemoihin, joihin emme olisi välttämättä alkupe-
räisessä asetelmassa päässeet käsiksi. Parisuhde sai Marco Polon pohtimaan 
tulevaisuuttaan ja ihmissuhdehistoriaansa. Muutos riisuu dokumentaristin 
aseista ja pakottaa aloittamaan ilman ennakko-odotuksia.

Ensikertalaisina ei ennakko-odotuksiin ole muutenkaan varaa. Matkal-
la hermot ovat välillä kireäl-
lä, ja kun soppaan lisätään vie-
lä luova ja alati muuttuva työn-
kuva, on vastassa haasteita. Ys-
tävälleni dokumentin tekemi-
nen ensikertalaisen videoku-
vaajan kanssa vyörytti paljon 
vastuuta.

”Fakta on, että olisi helpom-
paa olla ihmisen matkassa, jol-
ta itse voisi oppia, ettei kaik-
kea tarvitsisi oppia kantapään 
kautta”, hän pohtii. 

Lopulta kuitenkin henkilö-
kemiat painavat vaakakupissa 
enemmän kuin ammatillinen 
virheettömyys.

ihmiset huokuvat 
elämäniloa tavalla, 
josta moni suomalainen 
voisi ottaa oppia.

Aitiopaikalla. Jelena Leppänen 
seuraa kalastajien työtä paikal-
listen kalastajien mukana Lobi-

tosin edustalla.

Marco Polo (takana) 
elementissään vesillä 
kalastajaporukkansa 

kanssa. 

Marco Po-
lo Jelenan 
haastatel-

tavana.

Lähiön kasvatti. Mar-
co Polo lapsuudenkotinsa 

katolla Chancayssa.

Aino Huotari (vas.) ja Jelena 
Leppänen (oik.) kuvaamas-
sa paikallisella  surffribrei-

killä La Puntalla.

DokumenttiproJekti
zz DokumenttizMarcozPolozkuvattiinzPerussaz

loka-joulukuussaz2014.
zzNoinz45zminuuttiazpitkänzdokumentinz

onztarkoituszvalmistuazkesänz2015zalkuunz
mennessä.

zz Trailerizuloszhelmikuussaz2015,zjonkazjäl-
keenzelokuvaaztarjotaanzmm.zRanskanz
Angletissazjärjestettävänzkansainvälisenz
surffielokuvafestivaalinzohjelmistoon.

zz Projektiazvoizseuratazdokumentinzkoti-
sivuilta:zwww.surfingpolo.com,zFacebook:z
MarcozPolozdocumentaryzwww.facebook.
com/surfingpolozsekäzinstagram:zz
@surfingpolo1.
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13.2. Kaupunginteatteri
”asuit elementtilaatikossa, betonihirviössä tai oma-
kotikauhulassa, koti on ihmisen toinen nahka”, sanoo 
asumiskonsultti Sonja näyttelijä Raisa Vattulaisen 
monologiesitykssä Osoite. Tarinoita on kerätty eri-
laisten asuinalueiden asukkailta eri kaupungeissa. 
Komediallinen esitys saa nauramaan tutuille tilanteil-
le sekä miettimään kodin merkitystä ja naapuruutta.

Älkää yrittäkö mennä norjalaisen Honningbarna-yhtyeen nettisivuille (honningbarna.no). 
Siellä on nerokas, mutta raivostuttava juju.

Menot

Viime Vuonna ensimmäistä kertaa 
Joensuun Kerubissa järjestetty vaihto-
ehtomusiikin festivaali Garagefest jär-
jestetään tänä tammikuussa Joensuun 
lisäksi myös Jyväskylässä - samaan 
aikaan ja samoilla bändeillä. Idea on 
hauska: ne bändit, jotka soittavat per-
jantaina Jyväskylässä soittavat lauan-
taina Joensuussa ja päinvastoin.

“Idea festivaalin laajentamisesta läh-
ti Joensuun kerubilaisilta, ja oli minus-
ta niin hauska, että tartuttiin heti kiinni. 
Varsinkin, kun Lutakon ohjelmassa sekä 
Jyväskylän kartalla on ollut tässä koh-
taa sisäfestarin mentävä aukko”, intoi-
lee Lutakon ohjelmistovastaava Raine 
Pulkkinen. 

Garagefestin ohjelmisto pitää sisäl-
lään punkkia, kitararockia, vaihtoehto-

30.1. Freetime
pohjoismaiseen elokuvakulttuuriin keskitty-
vä elokuvafestivaali Arktisen upeeta esittää tä-
nä vuonna perjantaina 13.2. Jimi Tenorin ja Jori 
Hulkkosen kokeellisen tieteiselokuvan Nuntius. 
Artistit itse ovat paikan päällä soittamassa eloku-
van ääniraidan.

30.-31.1. tanssisaLi LutaKKo                                      

Suomalainen rockyhtye Jukka & Jytämimmit sekä Norjalainen punkrockyhtye 
Honningbarna lienevät Lutakossa ja Joensuun Kerubissa yhtä aikaa vietettävän 
Garagefestin kuumimpia nimiä.

Kampus Kino
peTTerI KALLIomäKI ArVoSTeLee 
ILoKIVen TuLeVIA näyTöKSIä

Frank
Lenny abrahamson, 2014
ma 26.1. KLo 19.00
Sosiaalisen median saloihin pe-
rehtynyt nuori pyrkyri ujuttau-
tuu tuntemattoman, eksentri-
sen ja kadonneen ajan ihanteita 
vaalivan rock-yhtyeen riveihin, 
saaden aikaan tahtomattaan 
suunnatonta tuhoa. pienimuo-
toisuudessaan suuri ja rakas-
tettava kuvaus erilaisista muu-
sikoista ja heidän ambitioistaan.
arvosana: 5/5
 

Moebius 
Kim Ki-DuK, 2013 
ti 27.1. KLo 19.00
raju syväluotaus kastroinnin, 
miehuuden ja vanhemmuuden 
yhteenkietoutuneista 
myyteistä. Kim on oppinut 
vastenmielistä Saarta 
seuranneiden kymmenen 
vuoden aikana käyttämään 
rujoja ylilyöntejään 
täysin päämääräisesti 
taistelussa nykyajan 
hyperseksualisoitunutta 
pornoyhteiskuntaa vastaan. 
Murnaun Viimeisen 
miehen nimi väreilee 
ajatuksissa muutenkin kuin 
vain siinä mielessä, että myös 
moebiuksen tarina kerrotaan 
täysin ilman sanoja.
arvosana: 5/5

Vihan päivä 
CarL th. Dreyer, 1943 
ti 10.2. KLo 18.00
uskonnon ja erotiikan 
kieroutuneen monimieliset 
suhteet ovat tuskin koskaan 
saaneet valkokankaalla yhtä 
herkän aistikasta ilmiasua kuin 
Dreyerin kuristavan ankarassa, 
protestanttisessa 
mestariteoksessa, 
jonka tuo jaloin kaikista 
tanskalaisohjaajista toteutti 
maansa natsimiehityksen 
varjossa. noitavainovuosiin 
sijoittuva, kirotun feminiinisen 
seksuaalisuuden uhrivirsi 
muodostaa hienon jatkumon 
moebiuksen teemoille 
– ja esitetään sitäpaitsi  
kunniakkaasti aitona 
filmikopiona! 
arvosana: 5/5

LisÄKsi ohjeLmistossa
mA 2.2. KLo 19.00 mommy
TI 3.2. KLo 19.00 
TuuLenSIeppAAJAT
mA 9.2. KLo 19.00  
A moST WAnTeD mAn
TI 10.2.–Su 15.2. ArKTISen upeeTA 
-feSTIVAALI

29.-30.1. Freetime, agora, peurunKa-areena 
peLi- ja musiiKKiFestiVaaLi Beatcon alkaa torstaina freetimen VIp-klubilla. 
Agora Centerissä on perjantaina ja lauantaina pelikehittäjien ja levy-yhtiöiden 
luentoja sekä mahdollisuus osallistua työpajoihin. Lauantain päätösbileissä 
peurunka-areenalla esiintyy liuta raskaamman musiikin bändejä, kuten Lordi, 
Constantine, To/Die/For ja Laguna Coil.

7.2. iLoKiVi
Seisomapaikkaklubi 
on kerran kuussa 
järjestettävä 
jyväskyläläinen 
stand-up-
komiikan instituutio. 
Helmikuun klubilla 
esiintyvät Arimo 
Mustonen, Kaisa 
Pylkkänen 
(kuvassa), Isak 
Rautio ja Jacke 
Björklund.

tekstit Menot-setä

mISKA HALén

metallia, indierockia ja hämyboogie-
ta. Lavalle nousevat muiden muassa 
Suomi-rockin tämän hetken ehkäpä 
kuumin nimi Jukka Nousiainen Jy-
tämimmit -yhtyeensä kanssa, Teks-
ti-TV 666, Talmud Beach, Tiisu, 
neljännen albuminsa festariviikonlop-
puna julkaiseva post-metallisti Cal-
listo sekä anarkistisen laaturockin li-
punkantaja Radiopuhelimet.

ulkomaisena päätähtenä on norja-
lainen Honningbarna. “Honningbar-
nan keikka Lutakko liekeissä -tapah-
tumassa kesällä oli parasta pitkään ai-
kaan, ihan suu auki -osastoa. odotan 
innolla. mahtavaa saada tällainen uusi 
tapahtuma heti Lutakon 25-vuotisjuh-
lavuoden alkuun”, intoilee promootto-
ri pulkkinen.

27.1. LutaKKo

harmoniKan Jimi Hendrix, Kim-
mo Pohjonen, ja Euroopan jazzeliitis-
sä vaikuttava ranskalainen rumpali Eric 
Echambard ovat soittaneet yhdes-
sä vuodesta 2010 tarkoituksenaan luo-
da täysin improvisoitua musiikkia lavalla. 
Suomen kiertue kattaa kahdeksan kon-
serttia. Kahta samanlaista tuskin kuul-
laan. Nyt on taidetta, nimittäin.

Kimmo Pohjonen tuli tunnetuksi mo-
nelle suomalaiselle Ismo Alanko 
Säätiöstä, mutta on sittemmin luonut 
oman, huikean uran ja keksinyt har-
monikan uudelleen.

10.-15.2. iLoKiVi     

KoLmatta kertaa järjestettävä fuff eli finnish un-
derground film festival esittää läpileikkauksen findie 
ry:n 10-vuotisen olemassaolon ajalta sekä uusia tuo-
tantoja. festivaalin ehdoton keihäänkärki on Night–sa-
tan and the Loops of Doom (2013, kuvassa).                      

6.-7.2. KaupunginKirjasto                 
antiKVaarinen kirja- ja kirjallisuustapahtuma 
Vanhan kirjan talven teemana on tänä vuon-
na sarjakuvat. Tapahtumassa esiintyy tänä vuonna 
muun muassa hiljattain Don Rosan Ankka-sarja-
kuvista väitellyt Katja Kontturi. Aku Ankan ex-
päätoimittaja Jukka Heiskanen puolestaan aikoo 
puhua rovion sarjakuvista. 

JyrKI KALLIo

A-p  HAKAnen

JeTon CASAnIKu

7.-8.2. VeturitaLLit                  
yLi VuoroKausi improa yhteen pötköön! 
Jyväskyläläinen improvisaatioteatteri Ässiä Hatusta 
täyttää 10 vuotta. Veturitalleilla vierailee ryhmiä 
ympäri Suomen sekä Virosta. Tapahtuma kulkee 
nimellä Impromaratooni 25h.

”MiKääN ei oLe NiiN HauSKaa KuiN HuuMori.”
 Seisomapaikkaklubin järjestäjä 

Marko Kämäräinen klubin nettisivuilla.
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senttia Jyväskylän yliopiston opiskeli-
joista kärsii ongelmallisesta, haittaa-
vasta jännittämisestä. Almonkari on 
vetänyt kielikes-
kuksessa 20 vuo-
den ajan tällai-
sille opiskelijoil-
le tarkoitettua 
esiintymisvar-
muuden kehittä-
miseen tähtäävää 
kurssia.

Kursseja järjes-
tetään lukuvuo-
dessa 5–6 ja ne 
ovat lähes aina 
täynnä.

Tutkimusten mukaan naiset kokevat 
esiintymisjännitystä useammin kuin 
miehet.

”On spekuloitu,  että naisten on ken-
ties helpompi myöntää jännittävän-
sä. Tilanne on kuitenkin muuttumas-

eroon esiintymisjännityksestä
pelko. Esiintymis- 
jännitys on yliopistossa 
yleisempää kuin luullaan. 
Apua on kuitenkin 
tarjolla.

s
ydän tykyttää, kädet hikoavat 
ja kurkkua kuristaa. Lähes jo-
kainen tietää, miltä tuntuu 
jännittää ennen esitystä.

Yliopistossa joutuu väis-
tämättä esiintymään yleisölle. Osal-
le opiskelijoista tilanne on lähes ylitse-
pääsemätön este, joka saattaa jopa hai-
tata opintojen etenemistä. 

”Tutkimuksen mukaan enemmän 
kuin joka toinen jännittää julkista 
esiintymistä aina tai hyvin usein”, ker-
too kielikeskuksen lehtori Merja Al-
monkari.

Tutkimusten osoittavat, että 4-6 pro-

teksti Emmakaisa Jokiniemi kuva Perttu Puranen

Pelko vain 
kasvaa, jos kieltää 

asian ja Pääsee 
aina luistamaan 

esiintymistilanteista

sa. Siinä missä vielä kymmenen vuot-
ta sitten esiintymisvarmuuden kehit-
tämisen kurssit olivat naisvaltaisia, nyt 

puolet kurs-
sin osallistu-
jista saattaa 
olla miehiä.”

Miksi sitten 
jä n n i t ä m -
me?

Yksiselit-
teistä syy-
tä ei ole löy-
detty, mut-
ta  v u o s i-
en saatossa 

Almonkari on havainnut tiettyjä omi-
naispiirteitä esiintymisvarmuutta ke-
hittävän kurssin opiskelijoissa.

”Perfektionismi ja rankat vaatimuk-
set itseään kohtaan ovat hyvin usein 
ongelmalliseksi koetun esiintymisjän-

nityksen taustalla”, hän kertoo. 
”Yleensä esiintymisjännitystä ruokkii 

ajatus, että esiintyjän pitäisi olla jotakin 
paljon enemmän kuin kokee olevan-
sa, esimerkiksi dynaaminen, hauska ja 
asiantunteva, vaikka esiintymistilan-
ne on vuorovaikutustilanne siinä mis-
sä muutkin. Jokainen riittää itsenään.”

Toinen selitysmalli jännittämiseen 
löytyy Almonkarin mukaan ihmisen 
fysiologiasta. Kova jännittäminen voi 
johtua siitä, että esiintyjä tekee virhe-
tulkinnan kehon normaalista reaktios-
ta.

”Terve ihminen vireytyy aina, kun 
edessä on tärkeä tilanne, kuten esiinty-
minen. Jännittäminen on normaali il-
miö, mutta moni tulkitsee sen kieltei-
sesti ja ajattelee, että ’apua, syke nou-
see, olen huono’.”

Almonkarin mukaan esiintymisjän-
nitykseen liittyy usein myös huonom-
muuden tunnetta ja häpeää. 
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Merja Almonkari (taus-
talla) vetää kielikes-

kuksen esiintymisjän-
nityskurssia. 

No soom moro nääs! Tiäräkkö 
että Tampereen kiäli on Sua-
men epävirallinev vähemmis-
tökiäli. Täälä tykätään käyttää 
ärrää muka liikaa ja lausu-
taan se reippaasti kitalakee! 
Meillä on ihan Tampereen-
kiäliset uutisekki rariossa.

Allekirjottanuhan on ko-
tosin Tampereen teekka-
righetosta eli Hervannasta. 
Hervuudin betoniviidakko 
äänestettiil ”lähiöiren yk-
köseks” joskus kymmenev vuatta 
sitten, mutta voin kertoo että ysikytäluvun Hervannassa 
viätetystä lapsuuresta oli lysti kaukana.

Tiäksää, Tampere, elikkä Manse, om melekeen Suamem pääkaupunki. Lin-
najjuhlakki pirettii kerran Tampere-talossa, ja kyä oli koko Manse ylpee, ei ees ku-
akkaviaraitten tarvinnuj jääräk kotio. Meillä oli myäs Suamen eka sähkölamppu ja 
ollaan isoin sisämaakaupunki Pohjoismaissa. Ja tuala Pirkkalan pualella ol lento-
kenttäki. Ja meillom Mikko Alatalo – kyä sen avulla luulis hallituksen ja opposition 
känkkäränkkien löytävän yhteisen sävelen.

Mutta eniten ollaan ylpeitä meirän kulttuurista – ollaan kollektiivisesti jumiu-
ruttu ysikytäluvulle! Tiäräkkö, erellee hauskinta ikinä on Kummelit. Ei oo ollum 
meinaam mitään nii hauskaa sej jäläkee. Ja kuunnellaam muuten erelleem Manse-
rokkii! Eput, Popeda, Juice Leskinen! Yäkin ollaaj jotenkin omittu, vaikka se Lind-
holmin Olli oli vissiij jostaim Porista tai siältä. Tairetaan olla siis Suamem musiik-
kipääkaupunki.

muummaalaseT me viärään kattoon Tammerkoskee, Nässyy, Pyynikihharjuu, 
Näsinneulaa ja Särkkää, ja tarjotaan niille mustaamakkaraa. Jossei viälä manse-
rokkikaan sulata niiren syrämmiä, niij jääkiakko ainaki! Se o kyä täälä iso juttu, 
on ihan kaks joukkuettaki. Maalilauluissakin oj just sev verran sisältöö, että kaikki 
manselaiset just ja just ymmärtää: Ilves murisee ja Tappara on terästä. Hakamettän 
halli o oikeestaa Mansen syrän – siälä ne Raipe ja Juti niitä piruettejaan ov verelly. 
Tamperelaiset miähet om muutek kaikki Jutin näkösiä. Takatukilla.

Saara Heinola

Jännittäjän 
pikaopas

1Hanki tietoa. Esiintymis-
jännityksestä on kirjoitet-
tu paljon. Suhtaudu tietoon 

kuitenkin kriittisesti; esimerkiksi 
netin keskustelupalstoilta löy-
tyy kaikenlaisia mielipiteitä.
 

2Ajattele, että jännittämi-
nen on osa normaalia 
tunnekirjoa.

3Pyydä apua. Esiintymis-
jännitykseen voi aut-
taa keskustelu ystävän 

tai seminaarin vetäjän kans-
sa.  Pyydä opettajaa ottamaan 
kaikille yhteinen huoli puheek-
si koko ryhmän kanssa. Miten 
ryhmän jäsenet voisivat tukea 
toisiaan haastavissa viestintäti-
lanteissa?

4Valmistele. Moni saa 
varmuutta siitä, että esi-
tys on valmisteltu vii-

meisen päälle. Älä aseta rimaa 
kuitenkaan liian korkealle.

5Keksi oma selviytymis-
menetelmä. Joillakin jän-
nitystä lievittää liikunta. 

Tule esiintymispaikalle pitkän 
kävelylenkin kautta tai pyörällä. 
Tuhlaa energiaa ennen esitystä 
vaikka punnertamalla tai juok-
semalla rappusia ylös alas. 

6Joillekin fyysinen teke-
minen ei auta jännityk-
sen hallinnassa. He saa-

vat apua esimerkiksi rauhoit-
tumisesta, musiikin kuuntelus-
ta tai onnistumisien muistele-
misesta. 

7Esityksen aikana liiku pu-
huessasi. Anna käsien 
heilua vapaasti.

”Moni luulee, että on ainoa, jota 
esiintyminen jännittää.  Ajatellaan, että 
olen ainoa huono, kuinka suuri häpeä 
olla yliopistossakin vielä kuin varhais-
teini, joka punastuu, kun pitää puhua.” 

muTTa mikä avuksi?
Esiintymisvarmuuden kurssille tu-

leminen tai muuten avun hakeminen 
on jo yksi askel kohti jännityksen voit-
tamista.

Apua löytyy kurssien lisäksi 
YTHS:stä ja Student Lifen Opiskelijan 
kompassista. Laitoksen hyviksenkin 
kanssa voi käydä keskustelemassa jän-
nittämishuolista.

Kaikkein tärkeintä esiintymisjänni-
tyksen kanssa painiskelevalle on ver-
taistuki. 

”Aihe on vieläkin vähän tabu siitä-
kin huolimatta, että kaikki jännittävät 
jossain määrin. Puhuminen vähentää 
häpeää ja vapauttaa esiintymisen, mi-
tä kautta esiintymisestä alkaa tulla on-
nistumisen kokemuksia”, Almonka-
ri kertoo.

Myös omien esiintymiseen liittyvien 
mielikuvien tiedostaminen on tärkeää. 

”On todella keskeistä selvittää, mitä 

opiskelija ajattelee itsestään esiintyjänä. 
Usein opiskelijoiden viestijäkuvat ovat 
todella negatiivisia, ja yleisöä pidetään 
arvostelevana ja jopa tuomitsevana.”

 
iTseTuTkiskelu ei kuitenkaan pelkäs-
tään riitä esiintymispelon voittamiseen. 
Ajatustyön lisäksi esiintymisvarmuus 
kehittyy yksinkertaisesti esiintymällä.

Almonkarin mukaan moni kovas-
ti jännittävä opiskelija esiintyy siitäkin 
huolimatta, että he kokevat jännityksen 
voimakkaana. Osa kokee tilanteen yli-
voimaiseksi ja valitsee esiintymistilan-
teiden välttelyn. Almonkari muistuttaa, 
että välttelyn tielle ei kuitenkaan kan-
nata lähteä.

”Nykypäivänä  yliopisto-opinnoissa 
pitää olla entistä enemmän esillä, kos-
ka opetusmenetelmät ovat muuttuneet 
vuorovaikutuksellisemmiksi.”

Almonkari kannustaa hakemaan 
apua ongelmalliseen esiintymisjänni-
tykseen, sillä esiintymistaitoa tarvitaan 
muissakin yhteyksissä kuin opinnoissa.

”Jos välttelee esiintymistä yliopiston 
kursseilla, kynnys esiintyä myöhem-
min esimerkiksi työelämässä voi olla 
todella suuri.”

Eri PAiKKAKunnilTA TulEVAT oPiSKEliJAT HAuKKuVAT KoTiKunTAnSA oMAllA MurTEEllAAn.
paska koTiseuTu

Juti käski sanoom moro!
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R
eijo Mäen dekkareihin perustuvat Vares-elokuvat 
kuuluvat 2000-luvun suosituimpiin kotimaisiin 
elokuviin. Vaikka katsojia on enimmäkseen riit-
tänyt, eivät elokuvat ole saaneet kriitikoilta ylis-
tystä. Edustaako sarja juntti-Suomea pahimmil-
laan, vai onko naisia kaatavan etsivärentun seik-
kailut aliarvostettuja timantteja?

Yhdeksän elokuvaa, noin neljätoista tuntia ja 
yksi sunnuntai. On aika ottaa selvää.

Aleksi Mäkelän ohjaama Vares  – Yksityisetsivä (2004) on ol-
lut aikanaan poikkeuksellisen kunnianhimoinen kotimainen toi-
mintaelokuva. Vaikutteita on haettu rapakon takaa, ja ruutuun is-
ketään jatkuvasti erikoisia leikkauksia, hidastuksia ja muita visuaa-
lisia tehosteita. Oman aikansa äijäilyleffa on cool kuin tribaalitatu-
ointi liekkikuviolla.

Yksityisetsivässä Vares (Juha Veijonen) sotkeutuu kertaushar-
jotuksissa tapaamansa naisen kautta alamaailman selkkauksiin. 
Vaikka aika on syönyt elokuvan tehoa, on se tyylilajissaan yllättä-
vän toimiva leffa. Överiksi vedetyt hahmot ja huumori naurattavat, 

eikä teos pyöri pelkästään päähenkilönsä ympärillä.
Ensimmäinen elokuva oli yleisömenestys, joten jatkoahan sille pi-

ti tehdä. V2 – Jäätynyt enkeli (2007) pitää Aleksi Mäkelän ohjaaja-
na ja Juha Veijosen nimiroolissa. Pari ykkösosan näyttelijääkin tuo-
daan takaisin korvaamalla kuolleet hahmot uusilla. Miljöö sen si-
jaan vaihtuu ikisateen Turusta helteiseen Poriin.

Jos ensimmäisessä elokuvassa oli mukana useampi hyväkin vit-
si, niin toisessa osassa luotetaan enemmän kuluneisiin stereotypi-
oihin. Homo- ja mustalaistulkinnat aiheuttavat lähinnä vaivaannut-
tavaa myötähäpeää. Kari Hietalahden esittämä kiinteistönvälittä-
jä-transvestiitti on muistutus ajasta, jolloin hassutteluun riitti mies 
naisen vaatteissa.

V2 jatkaa kohtalaisen hyvin edeltäjänsä vanavedessä, vaikkei sa-
malle tasolla ylläkään.

kAhden JuhA Veijosen tähdittämän Vareksen jälkeen eurooppalais-
ten rikostarinoiden kenttä eli myllerryksessä. Stieg Larssonin Mil-
lenium-sarja ja muut ruotsalaisdekkarit saavuttivat kansainvälistä 
menestystä niin kirjoina kuin elokuvina. Ruotsalaisten lisäksi myös 
saksalaisjännärit nostivat kansainvälistä arvostustaan. 

Yhdeksän keRtaa 
VaRes

elokuvAt. Turkulaisetsivä Jussi Vareksesta on tehty jo yhdeksän elokuvaa, joista uusin sai 
ensi-iltansa tammikuussa. Katsoimme kaikki elokuvat putkeen ja arvioimme tekeleet. Tällä 

kertaa määrä ei korvaa laatua.

teksti Arimo Kerkelä kuvat Solar Films

Jussi Varekselle sattuu ja tapahtuu.
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Pahnanhajuinen 
pastissi
Akseli Hiltunen: PArAfiliA – lAu-
lujA ulkoPuoleltA (omAkustAn-
ne)

YUP. Siinä on bändi, joka kummit-
telee Akseli Hiltusen esikoislevyn 
taustalla. Hiltusen Jarkko Mar-

tikaista mukailevat laulumaneerit sekä 
sanoitusten Daniil Harmsia ja Mihail 
Bulgakovia imitoiva tyyli – Martikaisen 
suosikkeja nekin – kuulostavat samanai-
kaisesti tahattomilta ja tarkoituksellisilta.

Levyä vaivaa todella moni asia. Sanoi-
tusten satiiri on valjua. Sävellyksistä puut-
tuu punainen lanka, eikä mieleenpainuvia 
melodioita ole. Musiikillisia koukkuja esi-
tellään, mutta niitä ei osata kehittää oike-
aan suuntaan. Suurin ongelma on oman 
näkemyksen puute. YUP:n äkkivääryys ei 
aina toiminut bändillä itselläänkään ko-
vin hyvin, eikä toisten tekemänä senkään 
vertaa.

Paavo Kässi

Svengaavaa kohkausta
sAlAivA: Hänk (running moose 
Productions)

Salaivan toinen levy on lennokas 
trippi jazzrockin ja progen happo-
maailmaan. Soljuileviin riffimara-

toneihin luottava bändi kuulostaa Hänkillä 
parhaimmillaan musadiggarin mittatilaus-
joululahjalta. 

Transsitila on lähellä Preerian kaltaisis-
sa pidemmissä vedoissa. Niissä keskin-
kertaisetkin vaiheet saavat synninpääs-
tön nurkan takana vaanivan groovehirvi-
ön hotkaistessa kuulijan suihinsa. Utuisen 
kaunis Uuninpangolla rytmittää hyvin 
informaatioähkyn partaalla sinnittelevää 
levyä. Kaikkia välihäröilyjä ei ylipitkälle al-
bumille olisi tarvinnut jättää. 

Rönsyistä huolimatta homma toimii. 
Soundit ovat hyvät, svengi mainio, biisit is-
keviä. Jos sinulla ei ole rahaa Hänkiin, va-
rasta se.

Paavo Kässi

Rauhallinen ja 
voimakas
ruAmjAi: tAlven tAikA

Ruamjai on vuonna 2000 perus-
tettu jyväskyläläinen sekakuoro, 
johon kuuluu noin 40 nuorta lau-

lajaa. Talven taika on kuoron kolmas le-
vy. Siinä näkyvät ja kuuluvat nuoruus ja in-
nokkuus, pääasiassa mielenkiintoisina so-
vituksina ja kappalevalintoina. Mukana 
on niin kotimaisia säveltäjiä kuin eri mai-

den perinnelaulujakin niiden alkuperäisil-
lä kielillä.

Talven taika on rauhallinen ja voimakas 
levy. Se ei iloittele, se keinuttaa ja pyörryt-
tää. Se on hyvä osoitus siitä, että kuoro-
musiikki on oikeasti kiinnostavaa ja muu-
takin kuin yhteislaulua.

Suvi-Tuulia Nykänen

 
Rakastetun 
saturunoilijan tarina
leenA kirstinä: kirsi kunnAs – 
sAteessA jA tuulessA (WsoY)

Kirsi Kunnaksen runot ovat osa 
lapsuutta jo monelle sukupolvel-
le, mutta itse runoilija on useal-

le tuntemattomampi kuin hänen luoman-
sa Herra Pii Poo. Jyväskylän yliopiston kir-
jallisuuden professori emerita Leena Kirs-
tinän kirjoittama elämänkerta kertoo tar-
kasti runoilijan tarinan.

Kunnaksen elämänkerta ei suinkaan 
rajoitu pelkkiin muisteluihin, vaan Kirsti-
nä luotaa myös laajasti 1900-luvun suo-
malaista taidekenttää. Kunnaksen runois-
ta on teoksessa paljon esimerkkejä ana-
lyyseineen.

Lähes viisisataasivuinen opus etenee 
tavallisen lukijan makuun hieman turhan 
hitaasti, mutta kirjallisuuden ja elämänker-
tojen ystävälle se tarjoaa mielenkiintoisen 
lukuelämyksen. Kirjoittajan akateeminen 
tausta huokuu kirjasta, joten älä pelästy, 
jos välillä luulet tarttuneesi tenttikirjaan.

Laura Kuivalahti

Kaoottinen 
toimintarymistely
tAken 3 (olivier megAton)

Liam Neesonin toimintatähdek-
si nostanut Taken-sarja päättyy 
trilogian päättävään kolmanteen 

osaan. Entisen CIA-agentti Bryan Millsin 
taituruutta päästään seuraamaan taas rei-
lun puolitoistatuntisen edestä, joskin täl-
lä erää ketään ei viedä, vaan mies itse jou-
tuu vakuuttelemaan syyttömyyttään vir-
kavallalle.

Pohjimmiltaan varsin viihdyttävä rai-
na kärsii muutamista juonen hölmöyksis-
tä sekä toimintakohtausten sekavuudes-
ta. Leikkaushuoneessa vähän liian innok-
kaasti käyneet sakset tärvelevät eloku-
van vauhdikkaimmat hetket kaoottisiksi 
meuhkaamisiksi, eikä miljöön siirtäminen 
Euroopasta uudelle mantereelle ole  
kaikkein omaperäisin ratkaisu. Onnek-
si hyvät näyttelijäsuoritukset pelastavat 
paljon.

Joonas Pikkarainen

Vuonna 2011 käynnistyneen uusien Vares-elokuvien sarjan voi 
nähdä suorana reaktiona länsinaapurien menestykseen. Elokuvia 
päätettiin kuvata peräti kuusi putkeen. Kotimaiseksi poikkeukselli-
sen kunniainhimoisen leffahankkeen esikuvia ovat esimerkiksi naa-
purimaan Wallander- ja Beck-elokuvat.

Antti Reinin tähdittämä Vares – Pahan suudelma (2011) pyrkiikin 
olemaan edeltäjiään vakavempi ilmestys. Vares istuu kapakoissa en-
tiseen malliin, mutta maailmaan on haettu aiempaa uskottavampia 
ja rosoisempia sävyjä. Anders Engströmin elokuva saattaa olla sar-
jan paras, vaikkei se tarjoakaan mitään erityisen uutta ja yllättävää.

Reinin debyyttiin on vielä satsattu, mutta sen jälkeen taso laskee. 
Puolen vuoden putkessa kuvatut elokuvat kärsivät kiireessä kyhä-
tyistä käsikirjoituksista, ja kaikessa paistaa rutiinisuorittamisen ma-
ku.

Pahan suudelmaa seuraa Lauri Törhösen ohjaama Huhtikuun ty-
töt (2011), joka on lähinnä sekava epäonnistuminen. Ilmeisesti Tör-
hösen ohjaamia Vareksia ei alkujaan tarkoitettu ollenkaan elokuva-
teattereihin, vaan pelkkään DVD- ja Blu-Ray-levitykseen, mutta Pa-
han suudelman menestys muutti suunnitelmia. Toki näiden katso-
minen on piinaa missä tahansa formaatissa.

Huhtikuun tytöissä Vares tutkii viisitoista vuotta vanhoja mur-
hia. Lopussa kaikki irralliset langat teipataan jesarilla yhteen, ja ri-
kos ratkeaa ilman päähenkilöiden panosta. Vareskin pääsee tapah-
tumien jäljille, kun hänen kämpälleen leffan alkupuolella ilmesty-
nyt Jeesus-kissa sattuu karkaamaan todistusaineiston luokse. Hal-
leluja ja ylistys.

Jälleen Törhösen ohjaama Vares – Sukkanauhakäärme (2011) pet-
raa edeltäjästään, vaikka onkin selvästi lähtöisin samalta liukuhih-
nalta. Vares tutkii lipevää pianistihurmuria, joka onkin sotkeutu-
nut läjään rikoksia.

Sukkanauhakäärmeessä nähdään Vareksen epäuskottavin nais-
kaato, kun mies onnistuu hurmaamaan hammaslääkärinsä ensim-
mäisellä vastaanottokäynnillä. Muuten elokuvasta ei nouse esiin mi-
tään erityistä mainittavaa. Tässä kohtaa Vares-elokuvien kahlaami-
nen tuntuu erityisen raskaalta.

onneksi sukkAnAuHAkäärmeen jälkeen on vuorossa Pahan 
suudelman luotsanneen Engströmin toinen ohjaus Kaidan tien 
kulkijat (2012), jossa on jälleen hiukan yritystä. Massasta elokuva 
erottuu uudella ympäristöllä, kun Vares lähtee junalla ääriuskon-
nolliseen Kahdenvirranmaan maalaiskylään tutkimaan nuoren ty-
tön surmaa.

Maisemanvaihdos ja tuttujen sivuhahmojen lemppaaminen teke-
vät sarjalle hyvää, ja kokonaisuus pysyy vaihteeksi ihan hyvin pake-
tissa. Kaidan tien kulkijat vaikuttaa lähes omalta itsenäiseltä eloku-
valtaan, eikä vain samalta massalta uudella alanimellä.

Tuttuun Turkuun palataan elokuvassa Vares – Uhkapelimerkki 
(2012), jossa rakkauden riutoma Vares selvittää uuden puolisonsa 
kuolemaa. Uhkapelimerkkiin tul-
taessa huomaa, että osa elokuva-
sarjan ongelmista juontaa juuren-
sa lähtöteoksiin. Samat asetelmat 
toistuvat, eikä löyhästi punotut 
juonet synnytä suurta jännitystä.

Lauri Törhösen Uhkapelimerk-
kiä seuraa vielä saman ohjaajan 
Pimeyden tango (2012). Se on vii-
meinen kuudesta putkeen kuva-
tusta leffasta ja yhteensä jo kahdek-
sas Vares-filmatisointi. Suurta lop-
puhuipennusta ei elokuvassa näh-
dä, vaikka tangokuninkaallisen kuoleman selvittely onkin Törhösel-
tä keskivertoa parempi teos. Se ei toki ole paljoa vaadittu.

PimeYden tAngoA seurasi parin vuoden hiljaisuus, mutta nyt Jus-
si Vares on palannut valkokankaalle. On siis aika vaihtaa kotisohva 
elokuvateatterin penkkiin leffamaratonin loppusuoralle.

Vares – Sheriffi (2015) eroaa tyyliltään edeltäjistään, vaikka Ant-
ti Reini jatkaakin pääosassa. Hannu Salosen ohjaamassa elokuvas-
sa on hieman suurempi budjetti, josta suuri osa on käytetty kikkai-
leviin kamera-ajoihin ja muihin visuaalisiin tehosteisiin. Sheriffis-
sä Vares tutkii raakaa kaksoismurhaa, josta myös Turun alamaail-
ma on kiinnostunut. 

Enää ei kilpailla länsinaapureita vastaan, vaan vähän maanlähei-
sempien teosten jälkeen Vares yrittää jälleen olla cool ja överi. Sa-
losen Vares karikatyyrihahmoineen tuo jopa mieleen pari ensim-
mäistä Vares-elokuvaa, vaikka niiden juntimpi ote uupuu uutukai-
sesta. Lähemmät vertailukohdat löytyvät Sin Citystä ja muista Ro-
bert Rodriquezin ohjaustöistä. Tyylittelystään huolimatta Sheriffi 
kaatuu huonoon käsikirjoitukseen. Kaikenlaisia kummajaisia vieri-
tetään ruudulle ilman, että katsojalla on mitään syytä välittää hah-
moista tai tapahtumista. Komeita ja onttoja kuvia.

Vares on siis jälleen uudistunut ja palannut. Uusia elokuvia ei ole 
vielä kuvattu, mutta todennäköisesti jatkoa tulee. Suuria viihteen 
merkkiteoksia ei edeltäjien perusteella kannata odottaa. Vaan eihän 
sitä koskaan tiedä.

Vares 
yrittää 

jälleen olla 
cool ja öVeri.

jussi Varekselle sattuu ja tapahtuu.

Ravintola Sohwi
Vaasankatu 21 - JKL WWW.SOHWI.FI

SOHWIN 
OPISKELIJABURGERIT!

liha- ja kasvisversiona  
9,90€ kpl

VAIN VOIMASSA OLEVALLA 
OPISKELIJAKORTILLA!

MYÖS MUITAMAISTUVIAOPISKELIJATARJOUKSIA!
TULE TSEKKAAMAAN!!!
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Ma 9.2.
Kasvislasagne*
Mantelikala*
Kananleike (tomaatti-basilika-
täyte)

Ti 10.2.
Kasvispapupata*
Lohipyörykät
Chili con carne*

Ke 11.2.
Ratatouille*
Mausteinen broilerikastike*
Porsaanleike, sinappikastike

To 12.2.
Perunaohukaiset, porkkanamu-
hennos
Lohipastavuoka*
Burgundinlihapata*

Pe 13.2.
Feta-pinaattipiirakka
Savukalakastike, spagetti*
Paella*

Ma 2.2.
Papurisotto*
Pestoinen uunikala*
Lindströminphvit

Ti 3.2.
Kasvismakaronilaatikko*
Makaronilaatikko*
Makkaraherkku

Ke 4.2.
Kasvislinssikastike*
Oopperakellarin silakat
Pippurinen porsaspata*

To 5.2.
Kasvisjuustokeitto*
Tonnikalatortillat*
Lihapyörykät

Pe 6.2.
Karibialaiset kasvispihvit
Sitruunasei*
Intialainen lihapata*

Ma 26.1.
Kasvispihvit, tomaattitimjami-
kastike
Rapeat seitipalat*
Yrttikalkkunakastike*

Ti 27.1.
Soijalasagnette*
Värikäs uunikala*
Riistapyörykät

Ke 28.1.
Täytetyt kasvisherkkusieni-
ohukaiset*
Lohikeitto*
Kasler

To 29.1.
Linssikeitto*
Merellinen lasagne*
Kebabwokki
Lihakeitto

Pe 30.1.
Kasvisjuustokastike, spagetti*
Lohimestarin pihvit
Jauhelihakastike, spagetti*

iloKiven ruoKalisTa 26.1.–13.2.                                                                          

vKo 7

vKo 6

vKo 5

www.lukusali.fi | www.punamusta.com

Selaimella tai iPadilla
PunaMustan Lukusali-palvelu mahdollistaa ilmaisten tai maksullisten sähköisten 
lehtien julkaisemisen PunaMustassa painetuista lehdistä ja julkaisuista helposti ja 

edullisesti.  Julkaisu voi olla näköislehti tai sisältää erilaisia rikasteita mm.
videoita, linkkejä ja muuta internetistä tuttua sisältöä.

Lukusalin käyttäjät voivat lukea julkaisuja niin selaimella kuin iPadillakin.

Lataa Lukusali 24/7
iPad-sovellus App Storesta

tai mene osoitteeseen
www.lukusali.fi ja tutustu

PunaMustan uuteen
sähköiseen palveluun.

Tutustu asuntotarjontaamme www.avara.  

Tutustu asuntotarjontaamme
www.avara. 

Tutustuuu asasasasaaasassssasasasaasasasasasaaaaaasasassasssasaasaaasasaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasaasaaaaaasasuununununununnnnnnnnnunnununuuuunnnnnnnnnununuuunuuunnnnnnnununuunnnnnunuununnnununuunnnunnununnunnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnntottttotototototooooooototttottttotoootoottttttttottooottttttttototooootttttottotttttottotototototttttotototoottttotottotttotootttttttttttttotttttttttttottttttttottoottttttttoottttttttttttttttttottttttttttttottotttttoottootttotottttotttottttttttootttoooootttttoootatatatatatatataatataatatatatattataatatattttattttatatatattatattattatttttatatatttaataatttaataatattaaaatttaaatatataaatttataaaaaatattataaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaattataaaaaaaaaaataaaaaaaaaattataaaaaaaaaataaaaaaaaaatatatataaaaaaaaaataaaaataaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaattaaaaaaaataaaaaataaaataaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaat rjrrjrjrjrjrjjjrjrjrjrjrjrjrjrjrjrjrjrjrjjrjjrjrjrjjjjjrjrjjjrjrjjrjrjjrjrjjrjrjrjjrjrjjrjjjjrjrjjrjjrjjrjrjrjrjjjjrjjjrjrjrjrjjjrjrrjrjrjrrjrrrjrjrjrjrjjrjrrrrrjrrrrrrrjrjrjrjrrrrrjrjrjjrrrjrrjjjrrrrrjrjrrrrjrrjrjrjrrrjrjrjrjrjrjrjrrjrjrjrrjrrjrrrrrjrjrjrrrrrjrjrjjjrrjrrrrjrjjjrjrjrjrrrrrrrrrrjrjrjrrrrjrjrjrjrrrrrrrjrjjjjjjjjjjjjjjooooonooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamammmmmmaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaa mmmmmemmememmemmemememememmemmememmememmemmeee www.w avara.  

Tutustu asuntotarjontaaaaaaaaaaaamamamaamamamammmmmmmmmmmmmmmmmamamaamaaamammmmmmmmmmmmmamaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmememmmmmmmmmmmmmeemeeememeememmmmmmemeemeemmmmmmmmmemeeeemeemmmmemmmmeememmmmmemmmmmmemeemmmmmmmmemmemeemmmmemmmmmemeememmmmmmmmmmeememmmmmmmmemmmmeeemeemmmmmmmmememmmmemeeememmmmmmmmmememmememmmmmmmemmemememmmmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmememmemmmmmmmmmmmmm
www.avara. 

    Tutustu asuntotarjontaamme 
                 www.avara.  

    KOTEJA ELÄMÄN ERI TILANTEISIIN

ASU NIIN KUIN ELÄT.

Asuntojen vuokraus:
Ovenia   Lyseonkatu 4, 40100 Jyväskylä
Puh. 020 1774 804   vuokraus.jyvaskyla@ovenia. 

*Täyttää Kelan suositukset
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H
gniscit quiam dolorro expel etur alique por 
rem. Xerspediatis mollita tionectustis que 
venda que lant exerruntecti beatiae acipist 
vel maxim re ium sectatis que nit officae oc-
cus ab ilibusa ectate eturest que quam de-

rum rendae volendis ditaturit alique magnia sinis an-
dit, conest poreicia dolorei ctumquam, cuptatur solo co-
ribus num nia enit que is dolores tiuntotatio quis nonse-
quae nam faccatur?

Itae voluptiores ma commolore, ommolut atquia de-
liquam et exceped mincimod que que volestemque net 
ad qui

teksti Jarno Liski kuvat Sivari Kuvaaja

Kiitollinen mies

asiakaspalvelija. Sonaatti-ravintoloiden iloinen Riaz Anjam on tuttu näky tiskin takana. 
Anjamin juuret ovat Pakistanissa, mutta Suomi on hänen kotinsa. Miehen elämän tärkein asia 
on perhe. Nykyisen vaimonsa hän tapasi ensimmäisen kerran vasta hääseremoniassa. 

sain ensimmäiset kenkäni, kun olin 
kolmannella luokalla. Kahdeksannella 
sain polkupyörän ja rannekellon. Per-

heeni oli köyhä, joten ne olivat uskomatto-
man hienoja juttuja. Haaveilin jo pikkupoika-
na muutosta ulkomaille, koska ajattelin elä-
män olevan parempaa muualla.

Unelmani toteutui vuonna 1989, kun muu-
tin Suomeen. Olin niin onnellinen astuessani 
ulos lentokoneesta. Muistan sen tunteen ikui-
sesti. Olin silloin 22-vuotias ja muutin Ääne-
koskelle opiskelemaan atk-merkonomiksi. 
Suomen valitsin siksi, että veljeni asui jo tääl-
lä. 

En muuttaessani tiennyt edes sitä, et-
tä Suomessa on oma kieli. Luulin, että täällä 
kommunikoidaan englanniksi. Aloin kuiten-
kin heti opiskella suomea.

Virallisesti minusta tuli Suomen kansalai-
nen vasta 10 vuotta myöhemmin. Olen kui-
tenkin saanut asua ja oleskella täällä koko 
ajan, sillä olen opiskellut tai tehnyt töitä. 

asiakaspalveluhommiin päädyin oikeas-
taan sattumalta. Olin siihen aikaan koulutuk-
sessa, josta minun piti valmistua linja-auton-
kuljettajaksi. Siellä oli eräs herra, joka ajatte-
li, että sopisin asiakaspalveluhommiin. Hä-
nen avullaan sain työharjoittelupaikan Iisal-
men Essolta. Olin siellä töissä melkein kym-
menen vuotta.

Jossain vaiheessa Esson ravintola muut-

tui Amicaksi. Sitä kautta päädyin Sonaattiin 
töihin ja muutin Jyväskylään. Vuodesta 2005 
olen työskennellyt yliopistolla, ensin Lozzis-
sa ja sitten täällä Tiliassa.

Asiakaspalvelutyö on ehdottomasti minun 
juttuni. Olenkin todella kiitollinen Sonaatil-
le, että saan tehdä täällä töitä. Atk-alan hom-
mia en ole pahemmin tehnyt.

Asenteeni ansiosta minulla ei ole ollut suu-
ria sopeutumisvaikeuksia. Olen ollut aina sitä 
mieltä, että maassa pitää elää maan tavalla tai 
sitten lähteä kokonaan maasta pois.

Pakistaniin verrattuna Suomi on maail-
man paras paikka elää, sillä täällä jokaisella 
on mahdollisuus ruokaan ja kotiin. Täällä voi 
opiskella ja elää niin kuin haluaa. Pitää vain 
itse päättää, miten sen mahdollisuuden käyt-
tää. Olen äärimmäisen kiitollinen suomalai-
selle yhteiskunnalle, että olen saanut asua 
täällä. Juureni ovat Pakistanissa, mutta Suo-
mi on ehdottomasti kotimaani.

Koviin pakkasiin en ole tosin oikein tot-
tunut, enkä siihen, että Suomessa ruokaa ei 
juuri mausteta.
 
elämäni tärkein asia on perhe. Minulla on 
kolme lasta, joista kaksi on nykyisestä avio-
liitostani ja yksi edellisestä liitostani. Olen 
nykyään naimisissa pakistanilaisen naisen 
kanssa, sanon häntä kotimaan kullaksi.

Menimme naimisiin vuonna 1998. Emme 
olleet nähneet toisiamme ennen hääseremo-

niaa, vaan vanhempamme olivat sopineet lii-
tosta. Aiempi avioliittoni suomalaisen naisen 
kanssa oli särkynyt ja olimme olleet esikoiseni 
kanssa pitkään kahdestaan, joten vanhempien 
valitsema puoliso tuntui hyvältä ratkaisulta.

Yritin koko hääseremonian ajan kurkkia 
hunnun raoista, miltä tuleva vaimoni näyt-
ti, mutta se ei onnistunut. Näin hänet ensi 
kertaa vasta seremonian jälkeen, enkä ikinä 
unohda sitä. Vaimoni kasvot olivat todella po-
sitiivinen yllätys. 

Vaimoni pääsi muuttamaan Suomeen vasta 
puolitoista vuotta häidemme jälkeen, sillä sitä 
ennen piti hoitaa kaikenlaisia paperiasioita.
 
isänä olen epätäydellinen, mutta silti hy-
vä isä. Joskus arjessa huomaan, että lapse-
ni ovat kasvaneet toisenlaisessa kulttuurissa 
kuin minä. Pakistanissa vanhempia kunnioi-
tetaan, eikä heidän kanssaan olla niin lähei-
siä kuin Suomessa. En esimerkiksi muista, et-
tä olisin koskaan halannut isääni. Suomessa 
lapsia halaillaan ja pussataan koko ajan.

Pakistanissa lapset eivät koskaan sano van-
hemmilleen, että he ovat väärässä. Suomessa 
lapset tekevät näin aika useinkin.

 Haaveilen omasta ravintolasta, jossa tar-
joiltaisiin tulista aasialaista ruokaa. En tiedä 
toteutuuko se, mutta tärkeintä on, että saan 
tehdä töitä ja tuoda perheelle leivän pöytään.

Pakistaniin en luultavasti enää muuta, sillä 
unelma paremmasta elämästä on toteutunut.

teksti Viivi Salminen kuva Perttu Puranen
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