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PÄÄKIRJOITUS

Ristiaallokossa

Kevään lehti luovii toiveiden 
ristiaallokossa parhaansa mukaan. 
Puhumme viinasta ja perhe-elä-
mästä (tosin eri jutuissa). Nostam-
me esille tuttuja ja tuntemattomia 
sanelaisia. Kerromme, kuinka gra-
du syntyy ja utelemme Jarmo H. 
Jantuselta tyylivinkkejä.

Uusina palstoina aloittavat Tu-
run kirjeenvaihtaja (sivu 17) sekä 
Sektorisektori (sivu 27), jossa ak-
tiivit purkavat ahdistustaan. Myös 
ulkoasu on kokenut uudistuksia.

Toivottavasti tykkäät!

Ps. Anna palautetta!

KRISTA HERRANEN
ILONA PESU

HEI, sinä sanelainen! Käsissäsi on tuore InSane – ensimmäinen, jonka päätoimittajakaksikkona toimii Krista ja Ilona.
Kevään aviisin suunnittelu alkoi helmikuussa pienellä InSane-kyselyllä, jolla kartoitimme teidän toiveitanne. Toivoitte 

muun muassa lyhyitä juttuja ja hauskoja juttuja, asiallisia, opiskeluun liittyviä juttuja sekä tarinoita ajankohtaisista asioista.
Toisaalta olitte sitä mieltä, että lyhyet jutut ovat turhia eikä pitkiä jaksa lukea. Osa tykkäsi kolumneista, osan mielestä 

vähempikin pakinointi riittäisi.
Myös huumori jakoi mielipiteenne – osa toivoi kevyempää linjaa, toiset taas tyrmäsivät sen. Moni toivoi tissejä, mutta 

tasapuolisuuden nimissä mainittiin myös pyllyt.

MOONA MATILAINEN
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SANELÄMÄÄ

PEDAGON, ESN:n ja YK:n yh-
teinen bussiristeily keskiviik-
kona 5. maaliskuuta tarjosi 
mielenkiintoisen yhdistelmän 
perisuomalaista ja kansainvä-
listä kulttuuria.

Lähiseutujen kapakat kier-
tävään bussiin astui lähinnä 
vaihtareita – opeopiskelijoi-
ta oli mukana huimat kolme 
henkilöä ja kieltenlukijoita 
pieni kourallinen.

BUSSI oli käytävää myöten 
täynnä, kun risteilyaluksem-
me sympaattisen, vanhan 
herran kuljettamana lähti en-
simmäiseen kohteeseen, Sa-
velan S-markettiin.

Marketista haettiin kurkun 
kostuketta ja evästystä bussi-
matkan varalle.

Savelasta matka jatkui 
Palokkaan Ravintola Oluttu-
paan.

Oluttupa oli lämminhen-
kinen, vanhoilla autojen re-
kisterikilvillä koristeltu baari 
jossain päin pimeää Palokkaa.

Tänä iltana meininki oli 
melko rauhallinen, mut-
ta viikonloppuisin Oluttu-
vassa kuulemma tanssitaan 
pöydillä.

TOISENA pysähdyspaikkana 
oli Myllykki Pub Tikkakoskella.

Äänekäs joukkomme 
pölähti keskelle jännittävää 
bingo-peliä, jota pelattiin 
hartaasti ja keskittyen.Tun-
nelma oli jännittynyt, sillä 

metelistämme ymmärrettä-
västi häiriintyneet keski-ikäiset 
bingoilijat vilkuilivat meitä är-
syyntyneinä ja lopulta karjaisi-
vat olemaan hiljaa.

Pian bussiristeilijämme 
lähtikin jatkamaan matkaa kol-
manteen kohteeseen, Ravinto-
la Ihanaan Halssilaan.

Ihana oli nimensä veroi-
nen, reissun siistein pikku baa-
ri. Pehmeillä sohvilla kelpasi 
köllötellä olutta siemaillen, ja 
nurkasta löytyneen biljardi-
pöydän äärellä kokeilla pallo-
jen pussitusta. 

Illan viimeisessä pysäh-
dyspaikassa, Pupuhuhdan 

Vemmelsääressä, risteilymat-
kalaisten fiilis oli jo niin korke-
alla, että rohkeimmat nousivat 
biljardipöydälle sheikkaamaan 
ilman paitaa.

Asiaan toki saattoi vai-
kuttaa järjestäjien lupaama 
palkinto illan kreiseimmäl-
le mokaajalle. Vähäpukeiset 
tanssijat nappasivatkin itsel-
leen tämän tittelin ja nipun 
drinkkilippuja.

POSITIIVINEN yllätys Vem-
melsääressä oli musiikin tah-
tiin vilkkuvilla värivaloilla 
varustettu tanssilattia, jolla 
innostuin itsekin kokeilemaan 

Hauskempaa kuin 
ruotsinlaivalla

tanssiaskeleita venäläisen 
vaihtarin kanssa – tosin vaat-
teet päällä.

Jyväskylän väkivaltaisim-
man lähiön maineesta huoli-
matta selviydyimme Pupuhuh-
dasta hyvissä ruumiin voimissa 
jatkoille keskustan tuttuun yö-
kerho Brahan, jossa ilonpito 
jatkui pitkälle yöhön.

Retki lähiöiden nukka-
vieruihin kuppiloihin kansain-
välisessä seurassa oli oikein 
antoisa sekoitus henkistä ja 
fyysistä kulttuurivaihtoa sekä 
hauskanpitoa.

PAULIINA TUOMELA

Kolmannen vuoden sanelainen Pauliina Tuomela fiilistelee Oluttuvan pihalla.



5

SANELÄMÄÄ

SANE sitsasi Triolin ja Pe-
daalin kanssa vastakohtai-
suuksien merkeissä Iloki-
vellä 5. maaliskuuta.

Avecillisen sitsikutsun 
myötä paikalla oli juhlijoita 
myös kyseisten ainejärjes-
töjen ja jopa yliopiston ul-
kopuolelta.

Asuvalinnoissa sitsaaji-
en luovuus oli todella pääs-
syt valloilleen. Juhlimassa 
nähtiin muun muassa suo-
la ja pippuri, prinsessa ja 
kamarineito, hyvä ja paha 
kakku sekä jopa kaksi hips-
terin ja pohojammaalaisen 
muodostamaa paria. Vas-
takohtia syntyi myös sitsien 

aikana, kun sekä soittotai-
toiset että -taidottomat 
soittivat rangaistuksena ti-
napillisoolon.

Muitakin eroja ainejär-
jestöistä paljastui, kun usea 

sitsilaulu sai aiemmin tun-
temattomana pysyneen sä-
velen ja jopa stemman.

Sitsien toastmaster 
Marianna ”menninkäinen” 
Penttilä salli valokuvauksen 

tätä juttua varten vain nel-
jännestunnin välein, joista 
suurin osa jäi laulun keskel-
lä käyttämättä.

ANNA TUOMINEN

Vasta-
kohtien 
ilta

ANNA TUOMINEN

Johanna Kujanpään ja Ella Taivassalon sitsitunnelma lähentelee Ilokiven kattoa.

SÄIHKYVÄ auringonpaiste helli rinneriehalaisia keskiviikkona 26. 
maaliskuuta. Uljas Sane-edustus piti lipun korkealla sekä Riihi-
vuoren rinteessä että terassilla.

Itse joukkuekilpailussa menestystä ei varsinaisesti niitetty, 
mutta mintturyöminnässä tiimi pääsi finaaliin riemastuttavan 
suurella kaulalla seuraavaan joukkueeseen nähden. Finaalissa tu-
losta ehkä jopa hiukan kirittiin ja tuuletuksien kera palkintopullo 
pääsi uuteen osoitteeseen. 

Sane viihdytti riehakansaa tarjoamalla Taimo Halmeen ja Joni 
Pyöriän puhallettavalla liukurilla kaikille mahdollisuuden vaaran-
taa henkensä vailla joukkuekisan suorituspaineita.  Illemmalla 
juhlahumu nousi Teatteri Eurooppa Neljän säestyksellä kattoon, 
eikä Sanen bailaus hidastunut kuin vasta narikasta reppuja haki-
essa. 

Sanen meininkiä voi käydä ihailemassa uutukaiselta Sanen 
Instagram-tililtä käyttäjänimellä @sanejkl. Tapahtuman kuvasa-
toa löytyy myös hashtagilla #rr14.

ANNA TUOMINEN

Sane ryömi 
voittoon!

Sanen edustusjoukkue rinneriehassa: Anna Tuominen 
(vas.), Suvi Skantz. Taimo Halme ja Susanna Stranius. 
Kuvassa myös kiintiö-klubbenilainen Joni Pyöriä.

AURA TUOMINEN
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OSMA-SPESIAALI

Fennistien perinteinen 
kansallinen rieha Osma ke-
räsi jälleen suomen kielen 
lukijoita yhteen eri puolilta 
Suomea. 

Tällä kertaa järjestelyistä 
vastasi Sane, joten tapah-
tumapaikkana oli luonnol-
lisesti Jyväskylä. Keskeisellä 
sijainnilla lienee ollut vai-
kutusta siihen, että kevään 
2014 Osmaan tuli varsin 
suuri määrä fennistejä.

Jyväskylän Osma oli kol-
mipäiväinen kokonaisuus, 
joka alkoi perjantaina 14. 
maaliskuuta luennolla. Täs-
tä meno muuttui hyvin pian 
riehakkaammaksi, ja Osma 
huipentui lauantai-illan sit-
seihin ja niitä seuranneille 
jatkoille, jotka kestivät pit-

Ryömimistä ja homolaamoja —  näin sujui Jyväskylän Osma
källe sunnuntain puolelle. 

RYÖMiMistÄ JA  
PAntOMiiMiA
Perjantai-iltana juhlatun-
nelma alkoi nousta Opin-
kiven saunalla. Aiemmin oli  
käyty kuulemassa Minna-
Riitta Luukan luentoa. In-
Sanen luotettavien, joskin 
melko päihtyneiden lähtei-
den mukaan innokkaimmat 
osmaajat olivat viihtyneet 
jatkoilla yökerho Rumassa 
pitkälle aamuyöhön asti.

Lauantain puolella alkoi 
tapahtua kunnolla, kun oli 
perinteisen OSMA-turna-
uksen aika. Iltapäivän rasti-
radalla kilpailtiin ainejärjes-
töittäin (lukuun ottamatta 
järjestäjä Sanea).

Edellisen illan lämmitte-
lyt eivät tuntuneet paljoa-
kaan painavan, ja joukkuei-
den kisakunto näytti olevan 
kohdillaan. Hurjimmat oli-
vat jo ehtineet käydä aa-
mun aikana viihdyttämässä 
itseään bingossa.

Rastiradalla kilpailijat 
joutuivat mitä erilaisimpiin 
tehtäviin. Sanelaiset olivat 
päättäneet pakottaa kil-
pailijat kuurojen ja sokei-
den asemaan. Fennicumin 
rastilla pääsi muun muassa 
esittämään, kuinka viitto-
makieliset kommunikoivat 
ryhmäseksin aikana.

Toisaalla taas kamp-
pailtiin silmät sidottuina 
seikkailuradalla ja etsittiin 

maahan heitettyjä aarteita. 
Koska rasti oli Harjulla, oli 
maasta mahdollista löytää 
aarteiden ohella myös koi-
rankakkaa. Lisäksi sukka-
housujen päähänsä vetä-
misestä sai tyylipisteitä. 

Muilla rasteilla joudut-
tiin ryömimään, sanoit-
tamaan kappaleita uu-
delleen ja heittelemään 
kananmunia. Rastinpitäjien 
lahjominen kuului myös 
olennaisena osana pelin 
henkeen. 

Ainakin helsinkiläiset 
luottivat konttausrastilla 
ilmeisesti fyysistä suorit-
tamista enemmän kor-
ruptioon, sillä alkoholi-
tarjoilu alkoi välittömästi 

Opinkivellä tunnelma oli katossa ja fennistit pöydällä. 
Esimerkkiä näytti Aino Salo.

Siulalaiset inspiroituivat sitsien teemasta ”Turistina Jyväs-                           kylässä” ja liikkuivat viikonlopun ajan kaupunginosille 
rakkautta vannovissa paidoissa.

ANNA TUOMINEN
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OSMA-SPESIAALI

Ryömimistä ja homolaamoja —  näin sujui Jyväskylän Osma

Osma-turnauksen rastilla 
nro 2 tehtiin itse haalari-
merkkejä. Rastin järjestä-
jänä olin kokenut syvän 
zen-hetken saumuroi-
dessani haalarimerkkien 
pohjia, mutta itse rastin 
tunnelma oli hyvin toisen-
lainen. Hihkuvia ja häliseviä 
osmaajia ei auttanut kuin 
väistellä, ja nuppineuloja 
löytyy edelleenkin yllättä-
vistä paikoista.

Rastin lopputuotteina 
syntyneistä haalarimerkeis-

tä tuli varsin hienoja. Vä-
rejä, etenkin glitterliimoja, 
ainakin käytettiin ja yhdis-
teltiin rohkeasti. Merkeissä 
oli myös suuria määriä pal-
jetteja ja innovatiivisia roik-
kuvia lisäosia. Yhtenäisyyt-
tä teoksiin toivat ainakin 
melkein kaikkiin merkkei-
hin päätyneet painatukset 
OSMA, JKL ja 2014.

Hilpein mielin katse-
lin sitä koheltamista, jolla 
nämä haalarimerkit syn-
tyivät. Sitten kuitenkin ta-

Tee-se-itse -haalarimerkki

rastille saapumisen yhtey-
dessä. Myös muut joukku-
eet olivat kunnostautuneet 
lahjonnassa aikaisemmilla 
rasteilla kiitettävästi. 

tiKKARistA  
sOHVAAn
Rastien ohella joukkueiden 
tehtävänä oli vaihtaa tikkari 
mahdollisimman erikoiseen 
esineeseen iltapäivän ai-
kana. Helsinkiläiset näytti-
vät muille kaupankäynnin 
mallia ja kuskasivat Harjulle 
rastiradan lopuksi sohvan. 

Sohvalle löydettiin paik-
ka myöhemmin illalla Kor-
tepohjan Lillukasta, jonka 
sisustukseen se sointui 
erinomaisesti. 

jusin, ettei näitä aidompia 
haalarimerkkejä olekaan. 
Tukevan nousuhumalan, 
naurun ja ryhmähengen 
siivittämät taideteokset to-
della ilmentävät sitä, mitä 
haalarimerkkien kuuluukin. 
Ainakin, jos ne kehtaa om-
mella kiinni.

PS. Muistakaahan kaik-
ki, että glitterliima kuivuu 
muutamassa tunnissa vain, 
jos sitä käyttää hillitysti.

 
AnnA tUOMinen

Illan sitsit järjestettiin 
Rentukassa, jossa laulettiin 

Siulalaiset inspiroituivat sitsien teemasta ”Turistina Jyväs-                           kylässä” ja liikkuivat viikonlopun ajan kaupunginosille 
rakkautta vannovissa paidoissa.

vanhoja ja hieman uudem-
piakin sitsiklassikoita. Sane-
laisten vastustelusta huoli-
matta lähes kaikki sitsaajat 
julistettiin homolaamoiksi.

Yksi sitsien kohokohdis-
ta oli turnauksen voittajan 
julkistaminen. Tällä kertaa 
pytyn vei kotiin Helsingin 
Siula. 

Liekö tehokkaalla lah-

jonnalla ja runsaalla mies- 
ja naisylivoimalla ollut pal-
jonkin osuutta asiaan.

Bileet karkasivat käsistä 
viimeistään illan jatkoilla 
Lillukassa, eivätkä häviäjät-
kään näyttäneet enää siinä 
vaiheessa olevan kovin pet-
tyneitä.

tiMMO sALAKKA

Sitseillä laulettiin ja pidettiin hauskaa.

KRISTA HERRANEN ANNA TUOMINEN
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REPORTAASI

SAAVUN kokoukseen juuri 
ja juuri ajoissa. Paikalla on 
koko hallitus ja muutenkin 
aika mukavasti porukkaa. 
Pöytä notkuu kaikenlaisia 
herkkuja, ja herää väkisin-
kin kysymys: Mistä nämä 
oikein on ansaittu? Onko 
tämä uuden puheenjoh-
tajan yritys mielistellä? Jos 
onkin, niin kelpaa minulle.

Sanen ex-sihteerinä tie-
dän, että kokouspöytäkirjat 
ovat hyvin tiivistetty versio 
kokouksen tapahtumis-
ta. Siksi haluankin esitellä 
teille vappua viettäville sa-
nelaisille uuden hallituksen 
lisäksi myös totuuden. Mitä 
Sane ry:n kokouksissa ihan 
oikeasti tapahtuu?

PÖYTÄKIRJASTA:
Kokouksen avaaminen:
Puheenjohtaja avasi koko-
uksen klo 18.12

TOTUUS:
Kokouksen alku sujuu kuin 
ammattilaisilta, vaikkakin 
tunnelma on hieman her-
mostunut.

Esityslistan hyväksyminen: 
Esityslista hyväksytään

Hallitus nurisee vinoon 
leikatuista esityslistoista. 
Huomautuksen kirvoittama 

Totuus hallituksemme     kokouksesta julki!

nauru alkaa lievittää tuo-
reen puheenjohtaja Susan-
na Straniuksen jännitystä.

Seuraavaksi allekirjoit-
tanut kaataa mehua mukin 
lisäksi mitä suurimmissa 
määrin myös pöydälle. Ah-
dinkoani on mukava seu-
rata, ja kokous käytännös-
sä keskeytyy kunnes saan 
enimmät kuivattua.

JYY-kummin vierailu:
JYY-kummi on JYYn halli-
tuslainen, joka vierailee ai-
nejärjestöjen kokouksissa 
ja vaihtaa kuulumisia JYY:n 
ja ainejärjestöjen välillä. Sa-
nen JYY-kummi on Taimo 
Halme

Rahastonhoitaja Mikko Vii-
tala keskittää huomionsa 
iPadiin. Näytöllä vilahte-
lee kuvia tyyriin näköisistä 
kuulokkeista.

Sanelle edustuskutsu JYYn 
vuosijuhlille

Hallituksen varajäsen Juuso 
Korhonen poseeraa kän-
nykän kameraan ja kysyy, 
haluaisivatko hänen vierus-
toverinsa namuja.

Haalarivastaavan ja yritys-
yhteistyövastaavan etsin-
nän aloittaminen

Puheenjohtaja nauraa hil-
peästi avattuaan aiheen.

Rahastonhoitaja: ”Muis-
tatsä Taimo enää mitä me 
puhuttiin kännissä tästä?”

Tuore sanelainen ja 
hallituksen varajäsen Nina 
Lampén ei ymmärrä kadota 
nakkisuojaan, vaan esittää 
tarkentavan kysymyksen. 
Hän ei kuitenkaan murru 
paineen alla, vaan välttää 
nimityksen.

Lopulta hallituksen jä-
sen Marianna Penttilä 
kertoo totuuden: ”Yritys-
yhteistyövastaava kuulos-

taa hyvältä ja näyttää älyt-
tömän hienolta CV:ssä.” 
MUTTA ”Onhan se nyt ikä-
vää ravata ympäri kaupun-
kia.” JA ”Ei kai tätä kukaan 
silkasta soittelun riemusta 
tee?”

Lopuksi hallitus sallii 
propagandan ko. sektori-
vastaavuuksien kaupitte-
lussa.

Sektorit:
Haalarimerkit

Joku mainitsee tissit ja saa 
hallituksen hihittämään.

Sanen hallituksen ex-sihteeri lähti 
kokoukseen vielä kerran muistilehtiön 
kanssa, mutta tällä kertaa tallentaak-
seen sen, mitä pöytäkirjaan ei laiteta.

Sanen ihkauuteen hallitukseen kuuluvat Marianna Karja-                 lainen (vas.), Susanna Stranius, Juuso Korhonen, Marianna 
Penttilä, Akseli Kangas, Ira Perenkari, Riikka Rintala, Nina                      Lampén ja Mikko Viitala.
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REPORTAASI

Totuus hallituksemme     kokouksesta julki!

Tapahtumasektori on jär-
jestäytynyt

Tapahtumasektori nauraa 
kuin hyvällekin vitsille ja 
minusta alkaa tuntua, että 
jotain meni ohi.

Hallituksen jäsen Ira Pe-
renkari myöntää avanneen-
sa Kuin yö ja päivä -sitsien 
ilmoittautumisen vartin 
myöhässä, kun ensimmäi-
set ilmoittautujat olivat jo 
ehtineet huolestua.

Kopo:
Valitusviikot 3.–14.3.

Puheenjohtaja viittaa pyy-
tääkseen puheenvuoroa. 
Auktoriteetissa taitaa olla 
vielä kehitettävää.

Sopovaliokunnan kokous 
tiistaina 25.2.

Rahastonhoitaja kannustaa 
osallistumaan kokouksessa 
tarjottavien laskiaispullien 
vuoksi. Missä on aito kiin-
nostus?

KV-opiskelijoille Sanen jä-
senyys samoilla ehdoilla 
kuin muillekin

KV-vastaava yhteistyöhön 
Sanen tapahtumavastaavi-
en kanssa

Hallituksen jäsen ja uuni-
tuoreen kv-vastaavuuden 
saanut Riikka Rintala on 
kaapinut tyhjästä kokoon 
sektorin. Ihan vakuuttavaa!

Eksyttyään aiheesta hal-
litus päättää lahjoa seuraa-
vissa suomen kielen pääsy-
kokeissa kävijöitä karkilla.

KOKOUKSEN lähestyessä 
loppuaan pj:n puheeseen 
hiipii voimakas savolainen 
nuotti. Varapuheenjohtaja 
Akseli Kangas sen sijaan ei 
ole juuri pohjalaista mur-
rettaan esitellyt, joten nok-
kimisjärjestys tässä halli-
tuksessa lienee selvä.

Viime minuuteilla yksi 
jos toinenkin hylkää viralli-
suuden rippeet:

Erja Kycklingille 15e tulos-
tuskuluista

Puheenjohtaja: ”Ei korvata!”

Muut esille tulevat asiat

Rahastonhoitaja kaupit-
telee serkkunsa lippuja 
Backstreet Boysin keikalle.
Hallitus alkaa suunnitella 
Sane-kommuunia kotibilei-
tä silmälläpitäen.

Excu?

Puheenjohtaja päättää al-
kaa diktaattoriksi varmis-
taakseen ekskursion Sanen 
haalareita useampaan ot-
teeseen sponsoroineeseen 
Viitasaaren maisemahotelli 
Pihkuriin.

Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti koko-
uksen klo 19.49

MINÄ ainakin viihdyin  5/5! 
”Satunnaisia” ”lipsahduk-
sia” lukuun ottamatta tämä 
hallitus on hyvin pätevän 
oloista sakkia. Tulkaa vaik-
ka itse katsomaan!

ANNA TUOMINEN

Sanen ihkauuteen hallitukseen kuuluvat Marianna Karja-                 lainen (vas.), Susanna Stranius, Juuso Korhonen, Marianna 
Penttilä, Akseli Kangas, Ira Perenkari, Riikka Rintala, Nina                      Lampén ja Mikko Viitala.

Voiko tämän jo laskea lahjonnaksi?
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EUROVIISUT

EUROVIISUISTA innostunut 
graduaan kirjoittava Johanna 
Kujanpää kokosi jälleen tänä 
vuonna hyvän työryhmän ko-
koamaan spektaakkelimaista, 
vähemmän söpöä, sateenkaa-
reen viittaavaa euroviisuesi-
tystä.

Mukaan kalasteltiin fuksi-
pojat Akseli Kangas, Timmo 
Salakka ja Iikka Salmela. Syntyi 
ajatus poikabändistä ja tausta-
tanssijalaulajatytöistä, joiden 
rooleihin astuivat fuksit Lotta 
Leppälä ja Riikka Rintala, kak-
kosvuotinen Elina Kivelä ja Jo-
hanna.

Saatiinpa mukaan vielä vii-
me vuonna maamuukalaista 
ansioituneesti esittänyt toisen 
vuoden opiskelija Juuso Kor-
honen.

Biisiksi valikoitui Discon 
2000-luvun alkupuolen hitti  
Ketä sinä odotat.

USEIDEN liian pienissä ja in-
tiimeissä tiloissa järjestettyjen 
harjoitusten jälkeen Elinan te-
kemä koreografia alkoi sujua 
ja lahjakkaan Lotan kirjoitta-
mat stemmatkin osua kohdil-
leen.

Motivaatiota ei ainakaan 

heikentänyt kilpavarustelu 
harjoituksissa tarjottavien ruo-
kien suhteen, kiitos Riikan ja 
Johannan.

Akseli harjoitteli ahkerasti 
kitaransa kanssa, muut pojat 
luottivat enemmän improvi-
sointiin ja intuitioon: esityk-
sessä sitten nähdään, mitä tu-
lee. Aikataulut menivät usein 
ristiin, ja opiskelu-uhrauksia-
kin tehtiin.

Sitten varsinaiset vaikeu-
det alkoivat. Ensiksi taisi sai-
rastua Juuso. Sitten Iikka.

Sitten Johannakin valitte-
li kurkkukipua, joka onneksi 
meni ohi. Esityspäivänä Elina 
alkoi oireilla. Samoin Akseli. 
Ja Timmokin valitteli huonoa 
oloa. Oli orastavaa flunssaa ja 
kuumetta.

Sairaat sanelaiset
Sateenkaariviisuissa

Iikka ja Juuso luovuttivat 
esityksen suhteen, esityskon-
septi meni osittain uusiksi vii-
meisenä iltana.

ELINAN kotiapteekin ja Riikan 
vitamiinivaraston voimin ryh-
mä kokoontui Magna Cartan 
järjestämien viisujen lavalle.

Boys InSane esitti hyvin 
harjoitellun esityksen Ketässää 
venaat, ja sijoittui hyvin pienil-
lä piste-eroilla neljänneksi.

Pettymyksestä huolimatta 
koko rupeama oli mukava ja 
hauskaakin oli. Ensi vuonna 
uusi yritys, vaikka hankalaa 
siitä tulee ilman viisukonkari-
Johannaa.

ELINA KIVELÄ

Sanen viehkeät viisuleidit Riikka Rintala (vas.), Elina Kivelä, Johanna Kujanpää ja Lotta Leppälä.

YK:n Sateenkaariviisut viihdyttivät 
lingvistejä keskiviikkona 2. huhtikuuta.

AKSELI KANGAS
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KULTTUURIEROJA

MILLOIN juuri sinua vituttaa? 
Darrassa, epäonnistuneen ten-
tin jälkeen, nälkäisenä, kipeänä 
vai sadepäivänä  juuri silloin 
kun pitäisi mennä piknikille 
puistoon? Ja ennen kaikkea, 
miltä vittuuntuminen tuntuu? 

Minä ainakin luettelisin 
joukon yksittäisiä tunnetilo-
ja, jotka kietoutuvat tuohon 
yhteen tiettyyn negatiiviseen 
tunnetilaan kaikki yhdessä. 
Esimerkiksi vihaisuus, turhau-
tuneisuus, pettymys, yleinen 
negatiivisuus, ehkä jopa suru 
kuuluvat kaikki vitutukseen. 

Tilannekohtaisesti tähän 
joukkoon liittyy muitakin tun-
teita, tai ei välttämättä kaikkia 
edellä lueteltujakaan.

Vitutukseen kuuluu kui-
tenkin nimenomaan se, ettei 
se ole vain yksi tietty fiilis, vaan 
sekoitus monia ikäviä tunte-
muksia. Toinen olennainen 
ominaisuus tuolle tunneyhdis-
telmälle on, että sille on sana 
vain suomeksi.

Miettikääpä joku sellainen 
vieraan kielen sana, joka on 
nimenomaan suora käännös 
vitutukselle. Minä en ainakaan 
keksi sellaista sanaa millään 
kielellä joita osaan, ja niitä on 
neljä suomen lisäksi.

 Tietenkään en puhu näis-

Vittu kun vituttaa — 
vain Suomessa

tä kielistä sujuvasti kuin kahta 
enkä niitäkään natiivitasoises-
ti. Mutta luulisi, että sitä olisi 
joskus törmännyt tällaiseen 
sanaan vaikka edes populaari-
kulttuurin parissa? Tai vaihto-
oppilaiden kanssa puhuessa, 
kielikurssilla, missä tahansa 
luonnollisessa vuorovaikutuk-
sessa?

LUULEN, että vitutus on jotain 
hyvin perisuomalaista. 

Missään muussa kulttuu-
rissa tuskin on niin syvää epä-
toivon astetta, niin voimakasta 
negatiivisuutta ja angstisuut-
ta, että sille on kaiken muun 
epämiellyttävyyden voittava 
oma ilmaus. Ja tarkoittaako se 
automaattisesti, ettei muissa 
kulttuureissa edes ole vitutus-
ta? 

Voiko olla tunnetta ilman 
sitä täsmällisesti kuvaavaa sa-
naa? Koska ei vitutus ole muu-
ta kuin vitutusta. Ei ärtymys 
ole sama. Ei pettymys ole lä-
helläkään. Tuohtumus on aika 
voimakas, mutta ei samaa ka-
liiperia kuitenkaan. 

Raivo on liian yksinkertais-
tettua ja puhdasta. Vitutus on 
vain sitä itseään, ja silti kovin 
hankala määritellä ainakaan 
sanakirjatyyliä mukaillen. Mut-

ta kyllähän semmoinen syö 
miestä (ja naista). Että pitää 
tuntea sellaista mielipahaa, jol-
le on annettava oma nimi. Oli-
siko elo kuitenkin helpompaa, 
jos sen olon purkaisi vähän 
tavallisemmiksi tunteiksi, joille 

kaikissa kielissä on nimi.
Koska siitä, millä on nimi, 

pystyy puhumaan, ja puhumi-
nenhan on yleensä apukeino 
kaikkeen mieltä vaivaavaan.

SATU SAARI

JyVÄSKyLÄSSÄ murtaudut-
tiin tiistain ja keskiviikon aikana 
kahteen autotalliin. Toinilan-
tiellä sijaitsevasta autotallista 
varkaat veivät poliisin mukaan 
erilaista omaisuutta. Kuohulla 
sijaitsevasta autotallista varas-
tettiin erilaisia työkaluja, muun 
muassa impulssinaulain, pora-
kone ja ruuvinväännin.
— Pauliina Salminen, 

Keskisuomalainen

PASKAT kaikesta. Paskat Ima-
gine Dragonista ja paskat 
Grammyistä, Homme naures-
kee.
— Popuutiset, ylex

SÄÄSTÄMINEN on kuitenkin 
helpompaa sanoa kuin toteut-
taa. Säästökohteita osoitetaan 

herkästi jostain muualta kuin 
sieltä, minkä itse kukin kokee 
tärkeäksi. Näin on vaikea saada 
aikaan yhteistä käsitystä meno-
jen vähentämiskohteista.
 —  Pääkirjoitus, Kaleva

JOS sinulle kuitenkin tuli 
YOLOSta ensimmäisenä mie-
leen parrakkaat suomalais-
miehet panttivankina saaressa 

Leikekirjasta
Jolon, jonnet (katso jutusta 
alempaa) ajattelevat ihan sa-
leen sinun olevan nolo.
— Simo Holopainen, Matti 
Markkola, Ilta-Sanomat

Palstalla kerrotaan zuurnalis-
min sukkelista sanankäänteistä.

KRISTA HERRANEN
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ELONTAPA

Lokkeja, gerbiilejä ja carambola

Nokka vuotaa, mutta 
sehän ei haittaa. Astelen 
pölyisessä ja luonnotto-
man valoisassa Jyväskylän 
keskustassa ensimmäiseen 
kohteeseen.

Hissi ei ainakaan kool-
laan päätä huimaa, mutta 
onneksi matkaa on vain 
kuudenteen kerrokseen.

Viihtyisän ja valoisan 
keskustakaksion oven avaa 
Ilona Pesu, joka asuu avo-
miehensä Paavo Rikkilän 
kanssa. InSanen toimitta-
jan ennakkotietona on, että 
Pesun repertuaariin kuuluu 
ruokottoman paljon sisus-
tamiseen liittyvää nippe-
litietoa. Onneksi ainakaan 
heti ei aleta puhumaan 
niistä, vaan istahdetaan 
keittiöön kahville.

  — Parasta tässä käm-
pässä on hyvä sijainti. Ala-
kaupunki on kiva, Pesu 
hymyilee. (Toisin sanoen 
Rumasta on lyhyt matka 
kömpiä kotiin lauantaiyönä Orkideat kukkivat Ilonan pöydällä.

InSanen epävirallinen 
sisustustoimittaja  
jalkautui H-talon  
soluasunnostaan  
Jyväskylän auringon 
alle metsästämään  
Sanen kauneinta  
kotia.

Niinan yksiössä on tilaa karvaisille kavereille. Kuvassa ruokailuhetkestä         nauttii marsu Miilo.

A-talossa voi asua viihtyisästi - muovilampusta huolimatta.

Ilonan reililtä löytämä kello on käynyt Slovakiassa ja Puolassa.
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ELONTAPA

Lokkeja, gerbiilejä ja carambola
pilkun jälkeen.)

Pariskunta-asuminen 
on Pesun mukaan toimiva 
ratkaisu — jos on parisuh-
teessa.

 — On kätevää, että voi 
jakaa vuokran ja saa syödä 
kaikkea, mitä jääkaapista 
löytyy.

Pesu on innokas sisus-
taja. Vuosi sitten touko-
kuisella Lontoon matkalla 
agendana oli löytää tar-
peeksi design tuoli ja tuo-
da se ruumassa Suomeen. 
Vaativaan makuun sopivaa 
istuinta ei kuitenkaan tullut 
tuolla pikkukylässä vastaan.

Pesun mukaan oman 

asunnon sisustuksessa tär-
keintä on, että siellä viihtyy.

Hänelle tärkeimmät asiat 
omassa kodissa ovat tällä 
hetkellä blokki ja lokki eli 
Harri Koskisen suunnitte-
lema Block-lamppu sekä 
Lokki-valaisin.

  — Sisustamisen pitää 
olla projekti. On kiva, että 
kotirouvalla on pientä puu-
hasteltavaa, Pesu tuumaa.

a-TaLoSSa SEINÄT 
oVaT PaPERIa
Keskustasta sisustustoimit-
tajan tie vie Kortepohjaan, 
yliopisto-opiskelijoiden lu-
vattuun maahan. Kohde on 
A-talossa, joskus reippaasti 
viime vuosisadan puolel-
la kyhätyssä talossa. Voiko 
sieltä löytyä Sanen kaunein 
koti?

Keskisuomalaisten kun-
tien nimet käytävän ovissa 
aiheuttavat kummastusta. 
(Kannonkoski ja Viitasaari 
löytyvät, mutta missä on 
Pihtipudas, toimittaja ih-
mettelee.)

Huolellisesti ja hauskasti 
sisustetun yksiön ovella on 
Niina Somppi, joka asuste-

lee marsun ja kahden ger-
biilin kanssa kanssa.

 — Monet ovat sano-
neet, että Kortepohjassa 
on ankeaa, mutta ei minun 
mielestäni.

Miinuksia kämpässä 
ovat paperiset seinät, par-
vekkeen puute - ja tyylit-
tömyyden huipentumaksi 
luonnehdittava muoviku-
puinen lamppu.

 — Sisustuksessa tär-
keintä on värit. Ja pitää olla 
siistiä, Somppi sanoo.

Siistiä näyttää kyllä ole-
vankin. Ilmoitinhan tulosta-
ni toki etukäteen.

Yksin asuminen ei hait-
taa Somppia.

 — Kortepohjassa ka-
verit ovat lähellä, Somppi 
kertoo. (Kuokkalaan ver-
rattuna varmasti moni asia 
tuntuu olevan lähellä.)

Sompilla ei ole erityis-
tä sisustustyyliä, vaan hän 
hankkii kotiinsa kaikkea, 
mikä näyttää kivalta. 

 — Suosikkini on tämä 
karvainen matto, Somppi 
kertoo.

Niinan yksiössä on tilaa karvaisille kavereille. Kuvassa ruokailuhetkestä         nauttii marsu Miilo.

Pullalautasen kanssa on helppo hymyillä.
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ELONTAPA

RISTONMAALLA 
KASVAA ALOE VERA
Päivä alkaa kääntyä jo il-
taan, kun matkaan viimei-
seen kohteeseen. En ole 
koskaan aiemmin käynyt 
Ristonmaalla, joten kysees-
sä on kaikin puolin elämys.

KOAS:n tilavassa ja ko-
toisassa solukämpässä 
asustelee Anna Tuominen.

 — Luhtitalossa oma 
ulko-ovi on kiva. Täällä on 
myös sopivasti tilaa.

Miinusta saavat bilettä-
vät vaihtarinaapurit ja kau-
kainen sijainti. Soluasumi-
nen ei Tuomista haittaa.

  — On kiva, ettei tarvitse 
olla yksin. Tosin poikaystä-
välle ei voi antaa avainta, 
koska kämppä ei ole oma. 
Mutta tulee ainakin tiskat-
tua useammin.

Sisustuksessa tärkeintä 
on yhteensopivat värit.

 — On kiva, ettei seinät 
ole tyhjiä. Mutta joka sei-
nällä ei tarvitse olla jotakin.

Katossa olevan lampun 
valo ei saa kiitosta. Onneksi 
kuntoon on viimein saatu 
maapallolamppu.

 — Tässä on vielä Neu-
vostoliitto, Tuominen nau-
raa.

Paras kohta huoneessa 
on sängyn yläpuolella oleva 
valokuvaseinä.

— Siinä on paljon tär-
keitä tapahtumia ja rakkaita 
muistoja.

Tuomisen luona toimit-
taja juo vielä kerran teetä 
ja lähtee bussille. Hetken 
päästä huomaan olevani 
väärällä pysäkillä, bussi me-
nee ohi ja seuraava tulee 
vasta tunnin päästä. 

Anna nauttii kasvien hoitamisesta. Ruukuissa kasvaa carambolaa ja aloe veraa.

Ylistönrinteen kautta 
keskustaan kävellessäni 
mietin, ettei minusta taida 
tulla isona kriittistä sisus-
tustoimittajaa, sillä mieles-

täni mikä tahansa päivän 
kohteista voisi olla Sanen 
kaunein koti.

KRISTA HERRANEN

ANNA TUOMINEN

ANNA TUOMINEN

Valokuvaseinä on Annan suosikki omassa huoneessaan. Pienet yksityiskohdat tekevät sisustuksesta hauskan.
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HENKILÖKUVA

Akseli — uusi Teppo?
— TyKKääN olla esillä, 
mitä sitä kiistämään. Osit-
tain sen takia olenkin näin 
monessa tapahtumassa 
ollut jo mukana, kertoo 
Sanen hallituksen uusi va-
rapuheenjohtaja ja jokapai-
kanhöylä Akseli Kangas.

Ainejärjestötoiminta on 
vienyt Akselin, tuttavallises-
ti myös Axun, mennessään, 
ja hän on varsin näkyvä ja 
kuuluva hahmo Sanessa. 
Hän on onnistunut jo fuk-
sivuotenaan haalimaan niin 
paljon vastuualueita Sanen 
halltuksessa ja sektoreissa, 
että lista ei ensimmäisellä 
kuulemalla edes jää kun-
nolla päähän. 

Akseli on Sanen halli-
tuksen varapuheenjohtaja, 
fuksivastaava ja tapahtu-
matiimin jäsen. Onkin aivan 
aiheellista kysyä, tuleeko 
tämä mies seuraamaan le-
gendaarisen Sane-aktiivi 
Teppo Suomisen jalanjäl-
jissä lähestulkoon kaikkiin 
mahdollisiin piireihin, joissa 
yliopistolla pääsee vaikut-
tamaan. 

ENNEN kuin tämä houkut-
televa ajatus saa enemmän 
tuulta alleen, Akseli ampuu 
sen alas. 

— JYY:n hallitus ei kiin-
nosta, enkä ole ajatellut 
lähteä yliopistopolitiikkaan 
mukaan.

Miksi et? Sehän olisi 
oiva keino vaikuttaa asioi-
hin. 

ILONA PESU

—  Enemmänkin minua 
kiinnostaa tämä lähipiirini 
Sanessa, eikä minulla ole 
oikein kiinnostusta noihin 
poliittisiin kysymyksiin, Ak-
seli toteaa päättäväisesti.

SIIRRyTääN sitten takaisin 
ainejärjestötoimintaan, kun 
JYY:n kuviot eivät herätä 
Akselissa suuria intohimoja. 
Kuinka ihmeessä hän onkin 
onnistunut keräämään it-
selleen näin paljon vastuu-
ta ja kiilaamaan fuksina jo 
varapuheenjohtajaksi?

— Olen huono sano-
maan ei. Onhan yhteisen 
hyvän puolesta kannetta-
va kortensa kekoon, Akseli 
vastaa nöyrästi.

Varapuheenjohtajaksi 

päätyminen oli joka tapa-
uksessa yllätys Akselille 
itselleenkin, eikä siihen liit-
tynyt tiukkaa kampanjoin-
tistrategiaa. 

— Minua ehdotettiin 
yllättäen varapuheenjohta-
jaksi vuosikokouksessa, ja 
päätin lähteä kisaan mu-
kaan. Olin hyvin hämmäs-
tynyt, kun tulos julkaistiin, 
mutta olen iloinen, että 
sain tällaisen luottamuksen. 

AKSELI ei ole katunut otta-
maansa vastuuta Sanessa, 
vaikka ajanhallinta tuottaa 
välillä ongelmia. Soittaahan 
tämä kitarasankari myös 
kahdessa hevibändissä 
Pohjanmaalla, joten hän on 
varsin kiireinen mies. 

— Kyllä bändeihinkin 
pitää panostaa, ja ne vievät 
varmasti vielä enemmän 
aikaa kuin Sanen touhut. 
Sanessa on ollut kuitenkin 
mukavaa, ja uusiin ihmisiin 
on ollut kivaa tutustua. 

— Pitää varmaan venyt-
tää opiskeluaikaa, hän heit-
tää virnistäen. 

Sanen toiminnassa Ak-
seli aikoo olla mukana myös 
tulevaisuudessa, vaikka hä-
nen suunnitelmansa ovat-
kin vielä suurelta osin avoi-
met. Uutta Teppoa hänestä 
ei ehkä tule, mutta Sanen 
aktiivisuus tuskin tulee tu-
levaisuudessa laskemaan, 
mikäli se on Akselista kiinni.

             TIMMO SALAKKA 

Akseli on Sanessa toimimisen lisäksi kunnostautunut viron kielen opiskelussa.
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KOLUMNI

VAPPUAATTO on ohitte, joten pahin on takana. Taas vain 
pysyttihin elävien kirjoos, vaikka suu on kuiva ku Moila-
sen aamuluennot, ja kaulas roikkuu viäki simas virutetut 
serpenttiinit.  Jokaasen vastahantulijan kalapialta naamalta 
näkyy, notta kuokkavierahista paskamaasin, Morkkis Ieva-
na, on änkiä tyrkänny ittensä kutsumata itte kunki krapula-
aamuhun. 

Pakko näitä ehtoon asioota on funteerata aiva tosih-
nansa järijen kans, notta kampuksellekki ilikiääs taas men-
nä. Noniin. Ohoje: Lukaase kysymys. Jos ilikiät vastata 
"johannyttoki", luje myös vastaus. He. Taharoksä aiva ehe-
roontaharoon selättää Ievanan Morkkiksen? Hyvä. Tämoli 
lämmittelyä.

JYSKYTTÄÄKÖ päätä? Burana-troopin ja veren sekakäyttö 
entraa yhtäkkiä hiirevverran isoommanki herarin, ja huo-
menna häjyynen olo on ilimammuuta jo friskaantunu. Vet-
tä pitääs muutenki kitata reiruhun, niin tämon vain hyväksi 
sun krupille.  Kokeele vain tärkiää keskittyä siihen, notta 
ensin konhootus ja sitte arpeeti tai poru pitkästä ilosta tai 
itte soot omahan kuoppahas kompuroonu. 

OOKSÄ ny aiva kauhees krapuloos? No, krapulas on se 
hyvä puoli, notta kaikillon (hellyyren)näläkä, joten kaahip-
pa harijulle ja pirä silimät ja suu auki, jos siältä vaikka löy-
tyys joku poppamies tai häjy akka sun miälensisääsihin ja 
fyysisenki pualen tuskihin. 

Huonokuntoosin kööri on varmahan jääny kotia ma-
kaamahan, eikä eres tohori kuikuulla ku palamurantojen ja 
pikkuusen paremman huomisen perähän, notta harjulle on  
tryykänny vain (hellyyren)näläkääsimmät. Sua lykästää me-
leko varmasti (luonnontieteelijät on kaikista helepoompia, 
niin siis näläkääsimpiä).

KYÖLYYTTÄÄKÖ? Ota vähä raitista ilimaa. Jos se olo ny 
sitte äityy niin kauhiaksi, notta pitääs pytyltä käyrä sitä 
hellyyttä kräväämäs, nii et sä ainakaan lihuamahan pääse, 
ku ei minkäämmoonen trahteeri pysy sisäskään. Ota tää 
sellaasena laihrutuskuurina. Jos soot aiva maharottomasti 
viinan kaas klotaannu, sun ei hätinä tee viä huomennakaa 
mieli syörä, joten unora pupurruoka ja oikiastansa kaikki 
muuki ruoka, nottei rupia heikottamahan enempää.

Eksä olovana taharo muistaa aiva kaikkia? No puo-
let ihimisistä varmahan toivoos, nottei nekään muistaasi. 
Next.

SULLAKO muka rahat kaikki? Jaa, non varmahan menny 
johonki aiva hyvähän tarkootuksehen. Soot tukenu suo-
malaasta ravintelihupulaasta, taksikuskia tai thai-hierojaa 
täs lama-aijjas,  joten oo siitäki aiva vain ylypiä. Opiskeli-
jana pitää kans ajatella tulevaisuutta: ku on rahat vähis, ei 
voi ku keskittyä pänttäämisehen, ku ei oo varaa mihinkään 
muuhunkaan, esim. syömiseen tai vessapaperihin. Pysyy 
Kelaki tyytyvääsenä ja maharollisuuret valamistua joku 
päivä kasvoo raakasti.

Tais olla oikiastansa erinomaanen ehtoo monestaki nä-
kökulumasta; yhyren illan ansiosta alootat laihrutuskuurin, 
saat följyhyn jonku, jolta saat jotaki pientä suuhunpanta-
vaa sun (hellyyren)näläkähän ja opintopisteetäki tuloo va-
pun jäläkehen niin julumetusti, nottei se sun luonnontie-
teelijäkää pysy enää laskuus peräs. 

KUSSOOT teheny sinunkaupat Morkkiksen kans ja havaat-
tet, mitolis jääny tekemätä iliman sitä, et vasite enää aatte-
lekkaan sitä ilikiänä kloppina, vaan käsket sen lämpimästi 
följyhyn seuraavalla kerralla pitkäkripaasehen.

AINO SALO

Ei teilloo mitään hätää
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VIERASKYNÄ

VAPPU asettaa Alkossa ovien 
saranat melkoiselle kulutuk-
selle, sillä onhan kyse alkoho-
linmyynnin suhteen vilkkaim-
masta sesongista heti joulun 
ja juhannuksen jälkeen. 

Matka Alkoon taittuu reip-
pain askelin, mutta bollingeria 
vai domppaa – siinä vasta pul-
ma. 

VALINNANVAIKEUDET lo-
pulta vain kasvavat perille 
päästyäsi, kun näet hyllyt, jot-
ka notkuvat toinen toistaan 
mielenkiintoisempia puteleja.  
Kansakuntamme innostus tu-
liliemillä läträämiseen näkyy 
myös melkoisessa määrässä 
lempinimiä ja kiertoilmauksia.

BRENKKUA, häppää, mella-
nöliä, kesua ja hirvilimua – rak-
kaalla lapsella, kuningas alko-
holilla, on monta nimeä. 

Jokaisella kuppikunnalla 
lienee omat mieltymyksensä 
siitä, mitkä nimitykset tuntuvat 
omimmilta. 

Akrobatian harrastajat 
turvautuvat useimmiten ku-
perkeikkalimppariin, joka not-
keuttaa jäseniä ja parantaa 
koordinaatiokykyä, mikä joh-
taa alhaisempaan tapaturma-
riskiin. Olkoon siis juopontuuri 
jokaisen aloittelevan parkou-
raajan matkassa. 

Teatteriopiskelijoiden suo-
sikki on mogausmehu, jota 
juotuaan kaikki draaman lajit 
tragediasta farssiin sujuvat 
kuin vettä vain. 

Vapun aikana kaupunkien 
torit, puistot ja terassit täyt-
tyvät ördäävistä opiskelijoista, 
mutta kaikki eivät kuitenkaan 
vietä vappua kaupungeissa 
vaan ottavat suunnan pohjan-
maan kautta kotikonnuilleen. 

JUNALIIKENTEEN aikatau-
luihin ei kuitenkaan ole aina 
luottaminen. Etenkin juhlapy-
hien aikaan radalla oloon on 
varattava runsaasti aikaa. 

Aiotko tänä vappuna juo-
da aivot narikkaan vai nostaa 
perseet olalle? Olisiko turval-
lisempaa jäädä kotiin ja ve-
tää kalsarit, jos umpitunnelin 
päässä ei olisikaan valoa nä-
kyvissä? 

Löytyykö kaverisi pullosta 
aina rähinäviinaa tai paholai-
sen kusta? Kliseinen sanonta 
kertoo, että viina on viisasten 
juoma. 

UUSIA ilmauksia kehittyy 
hurjalla vauhdilla, mistä tuo-
reimpana esimerkkinä myös 
mediassa paljon huomiota 
herättänyt kiekkokänni. Ilmai-
su on alun perin norjalaisen 
median keksimä ja viittaa kult-

Puhutaanpas 
tuliliemistä

tuuriministerimme kisakunnon 
lopahtamiseen Suomen jää-
kiekkomaajoukkueen kosteis-
sa juhlissa. Tämän seurauksena 
on syntynyt myös "arhinmäet", 
jonka merkityksen Urbaani Sa-
nakirja tiiviisti määrittelee "al-
kaa väsyttämään". 

Onko mahdollista, että 
mikä tahansa sana voi saada 
merkityksen, jolla viitataan 
juhlahumuiluun? Olisiko mah-
dollista puhua viskillä kurlai-

lusta tai oluella vaahdottami-
sesta? 

Hyvät suomen kielen opis-
kelijat, nauttikaahan vappuhu-
linasta ja harrastakaa samalla 
alkomaholiaiheista sanastusta. 
Muistakaa huolehtia neste-
tasapainon lisäksi myös ra-
vinnosta. Kevyt keittolounas 
tekee terää hartaan juhlimisen 
ohessa.

JANNE KUJA-LIPASTI

Kirjoittaja on tippaleipien suurkuluttaja.

Millaista on olla fennistinä Turun yliopistossa? InSanen tuore kirjeenvaihtaja 
Janne Kuja-Lipasti raportoi siitä, mitä Suomen Turussa tapahtuu.
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Sanelaiset: ”Kaljaa
kohtuudella!”
Viinaa vai ei, pohtii Sane usein. Mutta mitä fennistit oikeasti ajattelevat asi-
asta? InSanen kvalitatiivisen tutkimuksen epätieteellinen erikoistoimittaja 
otti asiasta selvää.

LÄHTÖKOHTA. Suurin osa 
sanelaisista käyttää alkoholia 
ainakin silloin tällöin.

Kokonaan alkoholittomak-
si ilmoittautuu kyselyssä viisi 
vastaajaa eli noin 13 prosent-
tia vastaajista.

Kaikki alkoholilliset eivät 
kuitenkaan tartu mukiin Sanen 
tapahtumissa. Joka viides ker-
too olevansa Sanen tapahtu-
missa aina selvinpäin.

SOPIVASTI VIINAA. 80 pro-
senttia vastaajista sanoo, että 
Sanen tapahtumissa käytetään 
alkoholia sopivasti. Liiallisek-
si alkoholinkäytön kokee yksi 
vastaaja.

”Mielestäni ainejärjestön 
suunnalta ei paineita asiaan 
tule.”

”Vain harvan tapahtuman 
pääjuttu on itse viina.”

”Itseäni ei ole toisten juo-
minen häirinnyt, mutta toi-
saalta en ole kertaakaan tain-
nut olla mukana loppuun asti.”

LISÄÄ VIINAA. Hieman vajaa 
viidennes katsoo, että viinalla 
vois läträtä enemmänkin.

”[Sanessa juodaan] Lii-
an vähän – siihen oletukseen 
nähden, mikä yliopistotapah-

tumista oli ennen yliopistoa.”
Osa pohtii myös, onko kal-

jan korkkaaminen suorastaan 
noloa.

”Monessa hengailutapah-
tumassa odotellaan pitkään, 
kuka uskaltaa sihauttaa ensim-
mäisen oluen auki.”

ILMAISTA VIINAA. Pitäisikö 
Sanen tarjota jäsenilleen alko-
holia?

Muutama vastaaja toteaa, 
että ainejärjestö ei ole kaljan-
läträystä varten, ja jokainen voi 
siksi ostaa omat juomansa.

Suurin osa sanoo, että tar-
jottu muki on kiva lisä silloin 
tällöin. OPM toimii kuitenkin 
hyvin.

”Sopii [tarjota], kunhan se 
ei ole itseisarvo ja alkoholi-
tonkin vaihtoehto on tarjolla 
ilman, että siitä tehdään nu-
meroa.”

”Boolibileistä ja vuosiko-
kousskumpasta en kyllä taiste-
lutta luovu.”

”Boolibileissä ehdottomas-

ti. Muuten jokainen voi aivan 
mainiosti hoitaa omat sop-
pansa.”

”Ne, jotka ottavat mielel-
lään tarjotun mukin, mutteivät 
aina jaksa raahata omia juo-
mia (mm. minä), ovat ilahtu-
neita Sanen tarjoilusta.”

Moni toteaa, että on hyvä 
hankkia ensin ruoka, ja viinaa 
voi ostaa, jos budjetti antaa 
myöden.

VIINA & SANE. Kysymys ”Mi-
ten Sanessa suhtaudutaan 
alkoholiin?” keräsi vastauksia 
laidasta laitaan. Valitse itse, 
mikä on lopullinen totuus.

”En pitänyt siitä, että jokai-
sen tapahtuman yhteydessä 
muistutettiin, ettei ole pakko 
juoda jos ei halua. Eiköhän jo-
kainen itse tuon tiedä.”

”Liberaali linja. Mutta en 
sanoisi, että ketään hyljeksi-
tään käyttämättömyyden ta-
kia.”

”Kohtuullisesti. Se on hyvä, 
sillä esimerkiksi muissa ai-

nejärjestöissä juhlitaan poik-
keuksetta kännissä.”

”Kyseessä ei ole enää al-
koholiin suhtautuminen, vaan 
alkoholikysymykseen suhtau-
tuminen. Yritetään olla ylikor-
rekteja.”

”On ollut ihan positiivista 
huomata, etteivät kaikki sa-
nelaiset käytä alkoholia ja toi-
saalta etteivät ne, jotka käyt-
tävät, yritä painostaa muitakin 
juomaan. :)”

”En ainakaan itse ole vii-
nanjuontini vuoksi joutunut 
syrjinnän kohteeksi Sanessa.”

”Ei valittamista. Aikai-
semmin olen juhlinut insi-
nööriopiskelijoiden kanssa 
ja Sanessa viina on kuitenkin 
mielestäni huomattavasti pie-
nemmässä roolissa ja sitä käy-
tetään järkevämmin :)”

”Varovaisesti, hiukan epäi-
levästi, aina nousee esille ky-
symys: ”onhan mehuvaihtoeh-
to”. Miksi alkoholista on tullut 
niin suuri kysymysmerkki aine-
järjestössämme.”

”Otan mielelläni 
Sanen tarjoaman

mukin.”

”Yritetään olla yli-
korrekteja.”

”Fennisti juo
fiksummin kuin 

insinööri.”
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”Järjettömän mummomai-
sesti.”

”On tehty kärpäsestä här-
känen. Keskiverto rivisanelai-
sella ei juurikaan varmasti ole 
juurikaan mielipidettä tapah-
tumiemme alkoholinkäytöstä.”

”Kiihkolla, oltiin sitten puo-
lesta tai vastaan.”

”Alkoholi johtaa 
absurdeihin
tilanteisiin.”

MUITA AJATUKSIA. ”Pidän 
juomisesta ja koen päihtymi-
sen olevan ihmisen perustar-
ve.”

”Alkoholi + Sane -kysy-
myksen pitäisi antaa kuolla.”

”Alkoholin nauttiminen on 
kyllä mukavaa. Juopottelu joh-
taa yleensä tosi yllättäviin ja 
absurdeihin tilanteisiin. Myös 
uusia tuttavia ja kamuja on 
helppo saada. Alkoholin myö-
tä olen kokenut elämässäni 
monia hienoja ja ikimuistoi-
sia elämyksiä. Toisaalta olen 
kokenut myös aivan järkyttä-
viä olotiloja alkoholin myötä. 
Mutta nekin on ihan mielen-
kiintoisia kokemuksia. Ja sen 
jälkeen osaa arvostaa normaa-
leja päiviä ihan eri tavalla. Har-
rastuksena tää on myös aika 
kallis, mut kiva. En suosittele 
alkoholia kaikille.”

”Antaa Sanesta huonon 
kuvan, jos siellä toikkaroidaan 
kännissä.”

”Sane on kiva järjestö, tyk-
kään. Alkoholikin on kiva asia 
oikein käytettynä. Nämä kaksi 
sopivat hyvin yhteen, mutta 
suosittelen molempia myös 
erikseen.”

ILONA PESU

KOMMENTTI

JUTTU Sanesta ja viinasta on InSanen lukijan toive. Se nousi esiin, kun kartoitimme sanelais-
ten ajatuksia ainejärjestölehdestä. Juttu päätyi toteutettavien joukkoon, koska ainejärjestöleh-
ti on yksi kanava tuoda esille sanelaisten ajatuksia.

Verkkokysely keräsi nopeasti 38 vastausta. Vastaajista hieman yli puolet oli fukseja ja toi-
sen vuoden opiskelijoita, loput sitä vanhempia opiskelijoita.

Vastaajamäärä yllätti iloisesti. Sanelaiset haluavat kehittää ainejärjestöään parempaan 
suuntaan - mikä se suunta ikinä onkaan.

MUTTA mitä viinakyselystä opittiin? Joku haluaa ryypätä, toinen ei. Yhden mielestä absolutis-
teja katsotaan kieroon ja toinen kokee, ettei kännejä kehtaa vetää. Esille nousee myös viinaky-
symykseen turhautuminen. Tarvitseeko siitä aina jauhaa?

Niin. Meitä on moneksi. Kun ainejärjestö järjestää riittävästi sekä holillista että holitonta 
toimintaa, ovat asiat hyvin. Jospa siis unohdetaan viinagate ja annetaan kaikkien kukkien kuk-
kia (eikä tämä ollut kannanotto kannabiksen puolesta, kuten joku vastaaja kyselyssä nerok-
kaasti lohkaisi).

ILONA PESU

#viinagate
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PÖYTÄLAATIKOSTA

KUN luet tätä kolumnia, 
makaat kenties kotonasi 
sohvalla, istut kahvilassa tai 
Harjun nurmikolla.

Rentoudu, hengähdä 
syvään ja ota mukava asen-
to.

Downshiftaa tämän leh-
den pariin hetkeksi ja ota 
aikaa itsellesi.

TEIMME pari vuotta ta-
kaperin Taimon kanssa 
InSaneen kokkausjutun 
(Fennistin lingvistiä puna-
viinikastikkeessa, InSane 
2/2012).

Itse juttu ei tule koskaan 
Pulitzeria voittamaan, mut-
ta jutun aineistona toimi-
nut päivä oli omalla taval-
laan erityinen.

Olimme pyhittäneet 

koko päivän jutun teolle. 
Vaeltelin sunnuntaiaamu-
päivästä Taimon luokse, ja 
ihmettelimme kokkauksen 
alkuun. 

Loppupäivä kului koka-
tessa, kahvitellessa, jutel-
lessa ja ihan vain ollessa. 
Taimo ja Joni kävivät uur-
nilla pyörähtämässä, itse 
olin äänestänyt jo ennak-
koon.

KOKO päivää sävytti tietty 
kiireettömyys ja mukava, 
kotoisan juhlava tunnelma. 

Olimme etukäteen so-
pineet, että tuo sunnun-
tai käytettäisiin juuri kok-
kaamiseen, eikä muuta 
sovittua menoa ollut meis-
tä  kummallakaan. 

Ei vaatinut paljonkaan 

Arjesta juhlaa
ottaa sen verran aikaa itsel-
leen, että pystyi sopimaan 
yhden päivän viikosta täy-
sin ilman muita menoja. 

Tuo kiireettömyys kui-
tenkin oli nimenomaan se 
asia, joka teki päivästä eri-
tyisen.

JOS elää joka päivän kalen-
teri kädessä ja kello kaulas-
sa, ei ehdi ottaa arjesta irti 
ihan pelkästään itselleen.

Haluaa oman aikan-
sa käyttää sitten ystävien 
kanssa tai aivan keskenään, 
kannattaa omaa aikaa va-
rata.

ARKI on juhlaa, kun siitä 
vaivautuu tekemään sitä.

Ja ainakin minulle harva 
asia tuo yhtä paljon help-

poa iloa kuin ruoanlaitto 
ystävien kanssa, ja arkisem-
paa asiaa joutuu hetken 
miettimään – syödä kun pi-
tää joka päivä. 

Arjesta saa juhlaa ihan 
pelkästään sillä, että kes-
kittyy siihen mitä tekee, ei 
siihen mitä pitäisi olla te-
kemässä kohta tai mitä tuli 
äsken tehtyä.

TEPPO SUOMINEN

20.11.2013 klo 22.12
Insanea luetaan alasti pik-
kujoulusaunassa!

29.11.2013 klo 19.57
#osma #yolo #insta-
känni

4.12.2013 klo 01.26
Uu, varo Bra, Sane on taas 

täällä! Itsenäisyyspäivänjuh-

lassa on Bran tanssilattian 

korokkeet vallattu ja fuksit 

opetettu tavoille!

Tekstaripalsta
13.3.2014 klo 16.37
Kevät on kiva. Silmät 
täynnä katupölyä voi 
melkein nähdä kirjoit-
tamansa tekstin läp-
pärin näytöllä. Suus-
sakin rohisee hiekka, 
nam. Takatalvea pelä-
ten...

16.3.2014 klo 12.27
OSMA OSMA OSMA OSMA 
OSMA OSMA OSMA OSMA

25.3.2014 klo 16.09
Sane voittaa 
Sateenkaari-
viisut!!!!

26.3.2014 klo 13.36
tajusin just että insane on 
niinku in sane, inessä sa-
nessa! jes! kaikki mukaan! 
luulin et ollaan vaan hullu-
ja!

27.3.2014 klo 11.08
大家好，我喜歡你！ 

27.3.2013 klo 11.15
Kyllä höllii! Ois 
kantsinu lähtee 
mukaan. #rr14
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EME-RIITTA

OTSAKKEEN toteamuk-
sen lausujaksi sanotaan jo 
historiaan jääneen hehku-
lampun kehittäjää, Thomas 
Edisonia. Olipa sanoja kuka 
hyvänsä, olen yhtä mieltä 
siitä, että jopa keskiverrot 
oivallukset vaativat alleen 
yllättävän paljon kovaa työ-
tä. Väitän tietäväni kerran-
kin, mistä puhun, sillä sain 
juuri valmiiksi lukion oppi-
määrän venäjän opintoja 
työn ohessa ja kävin vielä 
ylioppilaskirjoituksissa tes-
tauttamassa taitoni.

Vappu on hyvä hetki hi-
koilla ja pohtia työtä, koska 
nyt on tunnetusti työvä-
en juhlan aika. Siksi Eme-
Riitta haluaa perehdyttää 
teitä tällä erää siihen, mitä 
työstä, työn tekemisestä ja 
työntekijöistä on lausuttu 
pitkin maailmanhistoriaa. 

Tunnistatteko alla ole-
vat sitaattien lausujat? Näi-
tä voitte kysellä toisiltanne 
(toivottavasti) aurinkoisella 
Harjun rinteellä istuskelles-
sanne. Jokaisesta oikeasta 
vastauksesta on syytä nos-
taa ylioppineisuuden malja! 

1. Kukahan klassismin ajan 
tunnettu näytelmäkirjailija 
olisi todennut näin:

”Kaikki ihmiset ovat lupa-
uksissaan samanlaisia. Ero 
on töissä.”

2. Entä kuka sosialistisen 
realismin edustaja itänaa-
purista kirjoitti, mitä työ on 

Nerokkuus on 10 % inspi-
raatiota ja 90 % hikoilua

parhaillaan ja pahimmil-
laan:

”Kun työ on nautinto, elä-
mä on ilo. Kun työ on velvolli-
suus, elämä on orjuutta.”

3. Myös eräs dekadentti 
keikari, joka tuli kuuluisaksi 
tarinallaan peilistä, ymmär-
si kaikesta huolimatta työn 
päälle:

”On kamalan työlästä 
olla tekemättä mitään.”

4. Kuka lienee tämä 
kuopiolainen seitsemän 
lapsen yksinhuoltaja, joka 
kärsi saamastaan kritiikistä 
mutta nautti silti kirjoitus-
työstä:

”Hullu työtä tekee, viisas 
elää vähemmälläkin. Mutta 
työ se sentään on hauskinta 
elämässä – ei siitä mihin-
kään pääse.”

5. Seuraavat sanat on 
hionut suomalainen muo-
toilija, jonka rakennuksissa 
moni seminaarinmäkeläi-
nen on kuluttanut istuimia:

”Riittää, että olet lahja-
kas puoli tuntia päivässä. 
Useimmat eivät ole minuut-
tiakaan.”

6. Tarinan mukaan 
Isaac Newton keksi paino-
voimaan liittyvät lait, kun 
omena putosi hänen pää-
hänsä, mutta kuka nykyajan 
omenamestari olisi voinut 
todeta näin:

”Ne jotka ovat tarpeeksi 
hulluja uskoakseen, että voi-
vat muuttaa maailman, vielä 
tekevät sen.”

Toivottavasti nautitte ar-
vuuttelusta ja inspiroiduitte 
sitaateista, oikeat vasta-
ukset piileskelevät lopus-
sa. Antoisaa vappua ja sen 
kannoilla kiirehtivää kesä-
lomaa! 

Muistakaa kuitenkin, 
että tulevaisuutenne eteen 
tärkeämpää on se työ, jota 
teette itse itsenne tähden, 
kuin silkat luennot ja prak-
tikumit, joissa tieto saate-
taan tarjoilla valmiiksi pu-
reskeltuna. 

Kesä on siis hyvä aikaa 

Oikeat vastaukset: 1. Molière, 2. Maxim Gorki, 3. Oscar Wilde, 4. Minna 
Canth, 5. Alvar Aalto, 6. Steve Jobs

hankkia lihaa luiden ympä-
rille omien tietojen osalta. 

Totta on, että yleensä 
menestys vaatii toki vaivan-
näköä, kuten Edisonkin on 
havainnut aikanaan: ”Tilai-
suus jää monelta huomaa-
matta, koska sillä on yllä 
haalarit ja se näyttää työn-
teolta.” 

Mutta hetkonen! Teillä 
onkin sopivasti jo haalarit 
päällänne, joten työn (juh-
lan) iloa!

HELI JOUTSEN
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Gradu-sanan konno-
taatioiksi ovat opiskelijoi-
den kauhukertomusten 
perusteella muodostuneet 
mm. kärsimys, hampaiden-
kiristely ja ikuinen urakka. 

Tästä mielikuvasta iloi-
sen poikkeuksen tekee 
Roosa Rentola, joka opis-
kelee suomen kieltä kuu-
detta vuotta, tekee gradua 
– ja elää parasta yliopisto-
vuottaan. Rentola on löy-
tänyt aiheen, joka sytyttää 
hänet joka kerta uudelleen: 
räppäri Cheek ja hänen 

Gradu syntyy fanit  tamalla

räp-imagonsa kielellinen 
muodostuminen kappalei-
den sanoituksissa.

Diskurssianalyyttisen 
tutkimuksen kohde selkeni 
Rentolalle Ranskan Caenis-
sa vietetyn vaihtovuoden 
aikana.

 — Ryhdyin vuosi sitten 
vaihdossa ollessani kuunte-
lemaan Cheekiä ja tajusin, 
että hänhän on ihan paras! 
Mieleeni on painunut se 
hetki, jolloin kävelin kam-
pusalueella ja tajusin, että 
tästähän aiheesta minä voi-

sin tehdä graduni.

rentola nautti jo kandin-
sa kirjoittamisesta ja odotti, 
että pääsee gradun kimp-
puun. Kandintutkielmas-
sa hän tarkasteli poliisien 
ammattikieltä, josta hänen 
piti alun perin tehdä myös 
gradu.

— Sitten tuli Cheek, joka 
oli tällainen carpe diem 
-valinta.

Toistaiseksi Rentola ei 
ole päässyt jutteluetäisyy-
delle idolinsa kanssa.

— Olen ottanut yh-
teyttä, mutta manageri ei 
ole vastannut viesteihini. 
Tämä fanitus ei tosin lopu 
graduun, joten ehkä jonain 
päivänä pääsen keskuste-
lemaan hänen kanssaan, 
Rentola toivoo.

Hankalinta gradun te-
kemisessä on Rentolan 
mukaan kokonaisuuden 
hallinta.

— Kandin räkäisin ka-
saan kahdessa viikossa, 
mutta nyt se ei onnistu.

Rentola vinkkaakin, että 

Perinteisen fennistiikan lisäksi F:n kirjastolla voi fanittaa aikamme suosituinta räppäriä ja tutkia sanoitusten sa-
nankäänteitä.

KRISTA HERRANEN
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Gradu syntyy fanit  tamalla
kandin- ja graduntekijöiden 
kannattaa asettaa itselleen 
konkreettisia välitavoitteita.

— Turhauttavinta on 
se, kun on kirjastolla koko 
päivän hommissa, eikä ole 
saanut mitään konkreet-
tista aikaan. Lukeminen ja 
ajatustyökin ovat tärkeitä, 
mutta silloin työn jälkeä ei 
näe. Epävarmuutta on opit-
tava sietämään. 

Apuna ovat olleet kave-
rit, joiden kanssa on tehty 
yhdessä kirjastolla hommia. 
Myös seminaaritapaamiset 
ja niissä käydyt keskustelut 
ovat olleet gradunteossa 
avuksi.

suurimmiksi motivaat-
toreikseen Rentola luon-
nehtii Cheekin kuunte-

lemisen eli aineistoon 
tutustumisen ja halun 
valmistua. Lempisijaistoi-
minnokseen graduntekijä 
tunnustaa Cheekin Insta-
gram-sivun ahkeran seu-
raamisen.

— Uskottelen itselle-
ni, että sivua seuraamalla 
saan selville tärkeää uutta 
tietoa hänen persoonalli-
suudestaan, graduntekijä 
nauraa.

Rentola nauttii hetkes-
tä, mutta katse on suun-
nattuna tulevaisuuteen.

— Minulla on liput elo-
kuiselle stadionkeikalle ja 
toivon, että pääsen siellä 
juhlimaan valmista gra-
dua, Rentola hymyilee.

krista Herranen

Paidasta Cheek-graduntekijän tunnistaa. Tiedoston ni-
menä on aiheeseen hyvin virittelevä ”gradu_mikä muu 
muka”.

KRISTA HERRANEN
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HENKILÖKUVA

JANTUSEN työhuone on Fen-
nicumin ylimmässä kerrokses-
sa, käytävän päässä. Kun ko-
putan oveen, Jantunen istuu 
tietokoneellaan kirjoittamas-
sa. Kättelemme ja vaihdam-
me tervehdykset, ja Jantunen 
kääntyy vielä takaisin koneelle.

 — Mäpä tallennan tämän 
vielä, ettei häviä työn tulokset.

Jarmo tekee kuten lupaa ja 
kääntyy hetken kuluttua takai-
sin. Sitten pääsemme asiaan. 
Jarmo Jantunen, kuka olet?

— Jaa, tota tota. Pari vuot-
ta alle viiskymppinen, ruoan-
laittoa, matkustelua ja liikun-
taa harrastava suomen kielen 
proffa.

Jantunen on alkujaan Hel-
singistä, muttei miellä itseään 
helsinkiläiseksi.

— Mä olen Hangossa käy-
nyt kouluni, ja se on mulle tosi 
tärkeä paikka. Pidän itseä-
ni hankolaisena, hän kertoo. 
 
SUOMEN kielen pariin Jantu-
nen päätyi mutkan kautta.

— Lähdin ensin opiskele-
maan ravintola-alalle. Minusta 
piti tulla ravintolapäällikkö ja 
mä opiskelin alaa pari vuotta.

Opinnot jäivät kuitenkin 
kesken, ja Jantunen työsken-
teli ravintoloissa miettien, mitä 
haluaisi tehdä.

Vaihtoehdoiksi nousivat 
saksan ja suomen kielen opet-
taminen. Kielitieteen pariin 
houkutteli se klassinen syy.

— Olen aina tykännyt kie-
listä ja minulla oli tosi mukavia 
kielten maikkoja.

Yliopistossa Jantunen viih-
tyy sekä tutkijana että opena.

— Tykkään molemmista, 
varsinkin nyt, kun on kontak-
tiopetusta. Tämän homman 
suola on se, että pääsee vaih-
tamaan opiskelijoiden kanssa 
ajatuksia. Oulussa mulla oli 
melkein pelkästään verkko-
opetusta.

JYVÄSKYLÄ oli Jantuselle tut-
tu paikka jo ennen viime syk-
syä.

— Mulla on sukulaisia tääl-
lä, serkkuja ja täti asuu täällä, 
kaksi kummityttöä ja ystäviä, 
joten olin käynyt kaupungis-
sa aikaisemmin. Mun akatee-
minen kontakti Jyväskylään 
taas alkoi vuonna 1999. Aloin 

Kuka olet, Jantunen?
Jyväskylä maistuu hyvältä ruualta ja viiniltä, tuumii fennistien uusi proffa Jarmo Jantunen.

TEPPO SUOMINEN

InSane tapasi
tyylistään tarkan 
professorin.

”Opiskelijat ovat 
professorin työn 

suola.”
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PERHE-ELÄMÄÄ

OLIN juuri aloittanut opin-
toni, kun huomasin olevani 
raskaana. Tätä kirjoittaessani 
olen juuri jäämässä hoitova-
paalle.

Päällisin puolin opiskelun 
ja äitiyden yhdistäminen ei 
kauheasti eroa normaalista 
opiskelijaelämästä. Luennoil-
la haukotuttaa, yöunet jäävät 
liian lyhyiksi ja koulutehtä-
vien tekeminen jää useim-
miten viimeiseen iltaan. 
 
KOTONA opiskelukaan ei 
aina suju ihan suunnitelmien 
mukaan. Vaikka mies hoitaisi 
lasta, äidin syli on ainoa hyvä 
paikka sillä sekunnilla, kun 
istun koneen ääreen.  Esi-
merkiksi tenttiä edeltävänä 
yönä muutoin läpi yön nuk-
kuva lapsi saattaa päättää 
pitää tunnin mittaisen huu-
tokonsertin kolmen ja neljän 
välillä. 

Eräs tuttuni sanoi, että ai-
noa ruoka, jonka pienen vau-
van äiti saa syödä lämpimänä, 
on jäätelö.

Välillä tuntuu, ettei ole 
edes liioiteltua sanoa niin. 
Mikäli sanonta kylmän kahvin 
kaunistavasta voimasta pitää 
paikkansa, muutaman vuoden 
päästä minussakin pitäisi olla 
ainesta malliksi.

Hetken paluu opintojen 
pariin äitiysloman ja hoitova-
paan välissä oli ehdottomas-
ti oikea ratkaisu. Mieskin sai 
viettää muutaman kuukauden 
kotona vauvan kanssa ja minä 
pääsin vähäksi aikaa takaisin 
normaaliin arkeen.

Tammikuussa olin innois-
sani opintojen jatkamisesta ja 
niidenkin kavereiden tapaami-
sesta, joiden kanssa ei tullut 
tavattua äitiyslomalla. Toisaal-
ta nyt jään mielelläni hoitova-
paalle ja suunnittelen jo val-

Elämää vauvan kanssa
miiksi kaikkea kivaa tekemistä 
kotipäivien ratoksi.

Kun yrittää kunnialla sel-
vitä äitiydestä, parisuhteesta, 
opinnoista ja kotitöistä sekä 
pitää vielä oman päänsäkin 
suunnilleen kasassa, jostain 
joutuu aina tinkimään.

MEILLÄ onkin ihan normaalia, 
että pyykkikorit ovat aina ylit-
sepursuavan täynnä.

Ja totta kai tätäkin juttua 
kirjoitan viimeisenä iltana siinä 
vaiheessa, kun vauva on vih-
doin yöunilla.

Vaikka opiskelijana rahaa 
on vähemmän kuin työssäkäy-
vällä ja vapaa-aikaakin joutuu 
käyttämään opiskeluun, olen 
edelleen sitä mieltä, ettei lap-
sen saaminen opiskeluaikana 
ole oikeastaan lainkaan has-
sumpi juttu.

 
INKA HUUSKONEN

Raitapaidat vauhdissa: Inka Huuskonen ja  Ronja-vauva.

tekemään väitöskirjaa, ja kie-
lentutkijoitten tutkijakunnan 
LangNetin aloitustilaisuus pi-
dettiin täällä Seminaarinmäen 
kampuksella. Tässä oikeastaan 
nyt ympyrä täyttyy: alotin tut-
kijanurani täällä ja nyt päädyin 
tänne proffaks.

TYÖNKUVA ja työpaikka ovat 
samantyyppisiä kuin aiemmin-
kin. Vanhoja työkavereita on 
kuitenkin välillä ikävä.

— Täälläkin on mukavat 
ihmiset, mutta ehdin olla Ou-
lussa seitsemän vuotta, ja sii-
nä ehti tulla kiinteäksi osaksi 
työyhteisöä. Täällä taas on 
yliopistossa enemmän sella-
sia ihmisiä ja tutkijoita, jotka 
ovat lähellä omia tutkimusalo-
ja – sekä omassa oppiaineessa 
että laitoksella ja Solkissa.

SANEN keskuudessa kiertää 
huhu, jonka mukaan Jantunen 
on laitoksen särmikkäin pu-
keutuja.

Väite saa Jantusen naura-
maan.

— Se on asia, joka on tois-
ten päätettävissä. Mutta en 
voi väittää, etten kiinnittäisi 
pukeutumiseen huomiota. Pu-
keutuminen on tavallaan myös 
toisen ihmisen kunnioittamis-
ta ja toisen ihmisen huomioon 
ottamista.

Millaisen pukeutumisvin-
kin antaisit? 

— Auts, ei kai musta tule 
joku laitoksen muotiguru! Toi-
vottavasti ei. Mutta tuota, mun 
mielestä kaikista paras ohje 
on se, että pukeutuu sellai-
siin kamppeisiin, jotka tuntuu 
itsestä sopivilta, on oman nä-
köisiä ja sopii tilanteeseen.

TEPPO SUOMINEN
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ITSETUNTEMUS

Voimaannu InSanen 
tissitestillä!

1. Mistä ammatista haaveilit 
lapsena?
A: Poliisi, palomies ja lentäjä.
B: Halusin olla Pieni Meren-
neito. Haaveilen siitä salaa 
vieläkin.
C: Oon aina tienny, että musta 
tulee opettaja.
D: En tiennyt silloin, enkä 
tiedä nytkään.

2. Mitä kulkuvälinettä käy-
tät eniten?
A: Bemari sen olla pitää.
B: Vaikka taksilla, kunhan 
pääsee suoraan oven eteen.
C: Polkupyörä pelastaa maa-
ilman.
D: 7-paikkanen Opel Zafira, 
tai kakkosauto.

3. Millainen on opiskelutyy-
lisi?
A: Ilman deadlineja en saisi 
aikaiseksi mitään.
B: Ai mikä opiskelu? Bilettä-
määnhän tänne tultiin!
C: Kirjoitan esseet hyvissä 
ajoin. Oon vasta fuksi, mut 
päätin jo graduaiheeni!
D: Yritä tässä nyt opiskella, 
kun lapsi roikkuu jalasta, koira 
toisesta ja puoliso hihasta.    

4. Mikä on suosikkidrink-
kisi?
A: Kalja!
B: Cosmoo<3 Tequilakin 
menee.
C: Lasi vettä vaan, kiitos.
D: Punaviini.

5. Mitä harrastat?
A: World of Warcraft ja CS.
B: Shoppailu ja Candy Crush 
Saga.
C: Jooga ja tuoksuterapia.
D: Lukeminen ja vauvauinti.

6. Millaisena näet tulevai-
suutesi?
A: Hyväpalkkainen työ ja 
joku mukiinmenevä emäntä/
isäntä.
B: No varasin just ens viikoks 
hiustenleikkuuajan.
C: Harkitsin armeijaa, mutta 
taidankin lähteä SPR:n vapaa-
ehtoistyöhön Afrikkaan.
D: No tässähän tämä jo on.

7. Mikä on lempieläimesi?
A: Meetwursti.
B: Kissanpennut on NIIIIIN 
ihania<3
C: VAPAA KETTU!
D: Kuristajakäärme ois kiva.

InSanen Itsetuntemus-sarja tunkee 
sinunkin tissisi kategoriaan. Valitse 
sinua parhaiten kuvaava vaihtoehto.

TULOKSET

Eniten A-vastauksia: man boobs.

Eniten B-vastauksia: kumitissit, boing boing!

ELINA KIVELÄ
ANNA TUOMINEN

ANNA TUOMINEN
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SEKTORISEKTORI

Eniten C-vastauksia: pienehköt luomutissit.

Eniten D-vastauksia: riipparit!

SANEN rahastonhoitaja, 
Mikko Bisnes-Viitala, saa-
puu haastatteluun myöhäs-
sä.

 — Oli bisneksiä työnan-
tajan kanssa, hän pahoitte-
lee. No, kuinkas muuten-
kaan.

Viitala on tokan vuoden 
sanelainen. Myös Sanen ra-
hakirstun vartijana hän on 
toista vuotta.

 — Elisa ehdotti minua 
vuosikokouksessa, enkä 
kehdannut kieltäytyä, hän 
tunnustaa.

Rahastonhoitaja muun 
muassa maksaa Sanelle tul-
leet laskut – yleensä eräpäi-
vän jälkeen, koska niitä ei 
koskaan muisteta toimittaa 
hänelle ajoissa.

Viitalan vastuulla on 
myös se, että fennistit mak-
savat sitsinsä.

  — Pitää potkia ihmisiä 
perseelle. Sen jälkeen Sa-
nen tilille tulee maksuja il-
man viitettä, ja sitten niitä 
pitää arpoa, Viitala tilittää.

Humanistin painajainen, 
tilinpäätös, ei sen sijaan ra-
hamiestä säikäytä. Se val-
mistuu näppärästi yhdeltä 
istumalta.

Ja jos tilinpäätöstä teh-
dessä tulisi tenkkapoo, apu 
olisi lähellä: Viitalan kans-
sa saman katon alla asuu 
pörssiläinen.

 — Mutta kyllä mä ne 
ihan itse teen, Viitala va-
kuuttaa.

Uskoisiko tuota. Sanen 
talous on niin hyvällä mal-
lilla, että kaiken takana on 
epäilemättä kauppatietei-
lijä.

ILONA PESU

Puuttuvan sitsi- 
maksun metsästäjä

ILONA PESU

Välillä vituttaa, tunnustaa Mikko Viitala.

43% haluaisi 
tissejä InSaneen!



Suomen kieli

,atleetnajrah uklA
äikkä naiil söly aj sala
,ännyät tuup aj tääp auruP
anihus neniajlih

Valmis

Ehkei ihminen ole koskaan 
valmis mihinkään,
vaan valmiiksi vaihtuu
matkallaan

Olisi toinen,
ei antaisi itsestään kenellekään,
esittäisi pelkkää ystävää
kunnes olisi riippumaton
riippumatto

Olisi aina valmis

Liikkeessä

Viivasta viivaan
vai pisteestä toiseen

Sulkeudun,
avaudun,
otan askeleen, kaksi
hypyn ja juoksun
Hiivin varpaillani,
konttaan, kumarrun,
pisteen ulkopuolelle,

,aattiognihav ajopat ajutiollortnoK
assiokitaalitsop äimin äivätsip
neskutaja neennodak ily teennem 
teleiM

näänät ineetsipsytsällyk no neniahlA
                      niäp nirääv nahi itsket aj

viivan ohi
tasajalkaa
tunnen tasapainon,
maan vetovoiman

Olen omalla radallani

Astun, horjahdan,
lennän, liihotan
Kierryn, oikenen,
kierryn taas Tekstit: Elina Kivelä

Kuvat: Krista Herranen


