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Etnologian ja antropologian opiskelijat esittelivät
KUMUa lukioissa
JUULIA: Olen etnologian ja antropologian 3. vuoden opiskelija. Yhteishakujen
kolkutellessa ovella, me konkariopiskelijat saatiin idea lähteä esittelemään KUMU:a
omiin kotilukioihimme, tavoitteena herätellä nuorten kiinnostusta
kulttuurintutkimuksen maailmaa kohtaan. Vierailulukioiksi
valikoituivat Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio, Viitasaaren lukio, Muhoksen lukio ja
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun Lukio (OSYK).

Ensimmäinen lukiokäynti sijoittui kotilukiooni Lapinlahdelle, jossa vierailimme
helmikuun puolivälissä. Nostalgian lisäksi oman kotilukion näkeminen seitsemän
vuoden jälkeen tuntui hieman surulliselta. Opiskelijamäärät olivat kuulemma
vähentyneet huomattavasti, minkä huomasikin käytävillä kulkiessaan.

Lapinlahden lukion KUMU-esittely oli esittelykerroistamme ensimmäinen.
Kerrottuani ensin (hieman pitkäksi venähtäneen kaavan mukaan) omasta
kiemuraisesta matkastani yliopistoon, pääsin kertomaan KUMU:sta ja varsinkin siitä
miksi kulttuurin tutkiminen on tärkeää ja itselleni erittäin mielekästä. Nuoret
ottivat sanani vastaan hyvin, kun kerroin mitä KUMU oikeastaan tarkoittaa, miksi ja
miten kulttuuria tutkitaan ja kuinka päädyin opiskelemaan kulttuurin tutkimusta.
Joukosta erottui lukiolainen, jonka Janina tunnisti nähneensä opintomessuilla
aikaisemmin ja tämä kertoikin olevansa kiinnostunut yliopistomme kielten ja
viestinnän laitoksesta.

Janina, Lale ja Juulia.

Ehdimme esitellä KUMU:a kahdelle eri ryhmälle, joiden yhteisenä piirteenä huomasin yleisen kiinnostuksen opiskelijaelämää
kohtaan. Kauan omillani asuneena en ollut osannut ottaa huomioon sitä, kuinka lapsuudenkodista pois muuttaminen, uusi
paikkakunta ja vastuu itsestä tuntuu monen nuoren mielestä varmasti pelottavalle, joskus jopa vastenmieliselle. Päätimme
tämän huomattuamme sisällyttää esittelyymme myös mahdollisuuden kysyä kysymyksiä opiskelijan arkeen ja yliopiston
ulkopuoliseen elämään liittyen, sillä se tuntui kiinnostavan nuoria paljon. Itse kerroin esimerkiksi siitä, kuinka työn
tekeminen yliopisto-opintojen ohessa sujuu ja vaikuttaa opiskeluun, millainen hintataso Jyväskylän vuokra-asunnoissa on ja
millaista minun tyypillinen opiskelija-arkeni on.
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JANINA: Lapinlahden lämmittelyreissun jälkeen matkasimme kotikaupunkiini Viitasaarelle. Ollessani Viitasaaren lukiossa,
en saanut juurikaan tietoa kulttuurintutkimukseen liittyvistä aloista, enkä edes tiennyt, että etnologia ja antropologia ovat
oikeita tutkimusaloja, joita voi opiskella. Lukiossa ajattelin, etten koskaan voisi hakea yliopistoon, sillä a) siellä opiskellaan vain
"kovia tieteitä" ja b) en tulisi koskaan pärjäämään yliopistomaailmassa. Onneksi olin väärässä, ja voin nykyään ylpeänä sanoa
opiskelevani Jyväskylän yliopistossa täysin minulle sopivaa alaa.

Paluu vanhalle lukiolleni oli jännittävää; nyt minä olin luokan edessä kertomassa alasta, jota opiskelen, mahdollisesti
tuomassa jollekulle inspiraation siitä, mitä tehdä valmistuttuaan ylioppilaaksi. Itse muistan elävästi sen, kuinka muutama
vuosi sitten istuin luokassa ja pähkäilin, mitä ihmettä haluan tulevaisuudeltaniä.

KUMU-esittelyä valmistellaan.

Huomasin jännittäväni esitystä eniten kotilukiollani, sillä tuntui siltä, että nyt minulla on vastuu tehdä parhaani, jotta
mahdollisimman moni kiinnostuu alastamme. Onneksi yleisö olikin aivan kiinnostunutta, ja session jälkeen eräs lukioopiskelija jäi kyselemään lisää yksityiskohtia ja neuvoja pääsykokeita varten. Hän toivoi kirjasuosituksia, joilla orientoitua
pääsykokeeseen, johon ei tosiasiassa ole ennakkomateriaalia. Omassa opiskelussamme olemme vannoneet Thomas HyllandEriksenin Toista maata? Johdatus antropologiaan -kirjan nimeen, ja niinpä vinkkasimme hänelle mm. kyseisen kirjan.
Kiinnostuneiden opiskelijoiden tapaaminen oli todella kannustavaa. Tuli oikeasti tunne siitä, että tällä KUMUkiertueellamme on merkitystä.

LALE: Minä olen kotoisin Muhokselta. Viitasaaren lukiovierailun jälkeen lähettiinkin siis ajelemaan kohti minun
lapsuudenkotiani. Matka taittui leppoisasti talvisia maisemia ihaillen. Kun pääsimme perille Muhokselle, laitoimme porukalla
ruokaa, ja keräilimme voimia seuraavan päivän lukioesittelyihin Oulussa ja kotilukiollani Muhoksella.
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Ensimmäisenä listalla oli OSYK Oulussa. Oli mukava kertoa KUMU:sta opiskelijoille, jotka olivat aidosti kiinnostuneita. Tästä
porukasta löytyi myös eräs KUMU:sta hyvin kiinnostunut lukio-opiskelija, jonka kanssa jäimme juttelemaan vielä esittelyn
jälkeen siitä, millaista yliopisto-opiskelu on ja millainen kaupunki Jyväskylä on meidän opiskelijoiden näkökulmasta.

Ihan mahtavaa oli se, että tämä opiskelija otti kutsuni vastaan, ja saapui maaliskuussa Jyväskylään. Pääsin esittelemään
hänelle Jyväskylän yliopistoa ja kertomaan tarkemmin yliopistoelämästä. Päivän lopulla kävimme vierailemassa etnologian
luennolla, jonka jälkeen pääsimme vielä huikeiden professoreidemme juttusille. Vierailijamme sai kysellä itse asiantuntijoilta
opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Päällimmäisenä jäi mukava ﬁilis siitä, että pystyin auttamaan nuorta ihmistä, joka
kuumeisesti pohti tulevaa yhteishakua.

Roadtripillä Viitasaaren kautta kohti Oulua ja Muhosta.

Reissumme lopuksi kävimme esittelemässä KUMU:a vielä oman kotilukioni Muhoksen lukion abeille. Saimme positiivista
palautetta siitä, että kerroimme KUMU:n lisäksi omista poluistamme kohti yliopistoa. Plussaa oli se, että meillä kaikilla
kolmella oli melko erilaiset tarinat kerrottavana. Juulia ja Janina pitivät välivuosia, joiden aikana he kokeilivat eri ammatteja,
ja hakivat eri kouluihin. Minun polkuni Jyväskylän yliopistoon oli melko suoraviivainen verrattuna Juulian ja Janinan
polkuihin kohti yliopisto-opintoja; kirjoitin ylioppilaaksi, ja pääsin ensimmäisellä hakukerralla sisään opiskelemaan
etnologiaa. Koin itseni hyvin onnekkaaksi etenkin sen jälkeen, kun olin pääsykokeiden yhteydessä kuullut joidenkin
hakeneen etnologian opintoihin jo useampaan kertaan.

Oli mukava esittää lukiolaisille erilaisia kokemuksia opintopoluistamme, ja kannustaa siten kokeilemaan rohkeasti eri reittejä
kohti sitä omaa unelmien tulevaisuuden alaa. Takanamme on siis oikein hyvin onnistunut KUMU-ekskursio!

Terveisin

Juulia Hämäläinen, Janina Haapakangas ja Lale Çevirel
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