
x# 

Jyväskylä I L 
Ylioppilaslehti c*a 

ns 

3 I 

ÄÄNESI HALUTAAN - MiTÄ LUVATAAN? 



Jyväskylän Ylioppilaslehti 12/2004 

Yleisradiosta 
kuuluu kummia 

pääkirjoitus/ 
Toni Peltonen 

Yle kulmilla -tapahtuma toi kansallisen me
diamme valtakunnallisen lähetyssignaalin 
vaihteeksi Jyväskylään yhdeksi syyskuun päi
väksi. Joku voi kritisoida, että mitä sillä on vä
liä, jos YleX:n radiolähetys kerran vuodessa lä
hetetään l.utakosta. Mielestäni se on kuitenkin 
kauan kaivattu pieni merkki siitä, että Suo
messa on Ylen näkökulmasta muutakin kuin 
pääkaupunkiseutu. Siihen ei pieni aluetoimi
tus yksin riitä. Nyt sentään kuvattiin Kotika
tuakin Kauppakadulla. 

Samana päivänä yliopistolla järjestettiin kes
kustelutilaisuus Ylen roolista muuttuvassa yh
teiskunnassa. Televisiotoiminnan johtaja Olli-
Pekka Heinonen puhui entisenä poliitikkona 
sujuvasti paljon kauniita kalvoja ja kirkasti ai
nakin tehtävänsä vaikeuden. Miten johtaa 
möhkälemäistä eri suuntiin kurottavaa otusta 
muuttuvaan tulevaisuuteen? Vielä kun tekno
logiat ja lähetysmuodot ovat käymistilassa, ja 
kaupalliset kanavat kiristävät vuosi vuodelta 
otettaan katsojatilastoissa. 

Pakkohan siinä on takertua yhteisiin nimittä
jiin, jotka ovat Yleisradion perusta: uutiset, 
ajankohtaisohjelmat ja järkiviihde. Teesiä Ylen 
asiallisuudesta Heinonen todisti prosenttivertai-
lulla kaupallisiin kanaviin. Kaiken kansan oma 

Yle on perusajatukseltaan hieno asia, vaikka 
asiallisuus ei voikaan olla ainoa itseisarvo. 

Ensi vuonna valittavan ja vuonna 2006 aloit
tavan uuden toimitusjohtajan tehtävä on vai
kea. Eikä sitä yhtään helpottanut alkusyksyn 
farssi, kun suuret poliittiset ryhmät ajattelivat 
pyörittää uuden kierroksen liiian tuttua "si
nulle ja minulle" -leikkiään ja saada toimitus
johtajan paikalle valintaraadin jäsenen. Komp
romissina käteen jäänyt nykyisen toimitusjoh
tajan Arne VVessbergin vuoden jatkoaika oli 
epäonnistuminen, mutta välttämätön paniik-
kiratkaisu, kun valintaprosessi oli tumpuloitu 
lukkotilanteeseen. 

Yhdessä asiassa Yleisradio on kuitenkin kun
nostautunut. Se on herätellyt äänestäjiä lähes
tyviin kunnallisvaaleihin. Vaalit kun tarjoavat 
taas ihmisille yhden mahdollisuus kertoa hy
väksyntänsä tai vastalauseensa läheisimmästä 
politiikan muodosta. Jylkkäri selvitti tätä nu
meroa varten vaalikyselyllään Jyväskylään eh
dokkaita asettaneiden puolueiden kantoja 
nuorille ja opiskelijoille läheisiin asioihin. 

Vaalisunnuntaina 24.10. opiskelijoiden ja 
nuorten äänet ovat erityisen tärkeitä, koska 
perinteisesti yleisimmin kunnallisvaaleissa ää
nestävät ihmiset, joille opiskelijan arkipäivän 
ongelmat eivät ole tärkeimpiä syitä valita 
omaa ehdokasta. 
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JYLKKARIN AVUSTAJAPALAVERI KE 13.10. KLO 14 TOIMITUKSESSA 

Opettajat 
kyltittivät mieltään 

TEKSTI JA KUVA: TONI PELTONEN 

MAAILMAN OPETTAJIEN PÄIVÄ 5.10. 
sai opettajat ja opettajiksi opiskelevat kulkueeksi 
Jyväskylän kaduille syksyn lehtien keskelle. 

Aikaisemmin päivällä Jyväskylän yliopiston 
opettajaopiskelijat olivat jo jakaneet omenoita ja 
tietoa opettajakoulutuksesta vastaantulijoille. 

Päärakennukselta hernekeiton suolanmaistajan 
roolista mielenosoitukseen varttia yli viideksi oli 
kiiruhtamassa aineenopettajakoulutuksessa en
simmäistä vuottaan opiskeleva Mikko Vuorela. 

"Yleinen mielipide on, että opettajia ei arvoste
ta, ja se näkyy palkassa. Mietin, että jos oikeasti 
haluan vaikuttaa, pitää myös mielenosoitukseen 
osallistua." 

"Ihmisille pitäisi tehdä selväksi, ettei opettajan 
työ näy heri. Se on vähän kuin maanviljely, työn 
sato korjataan vasta vuo
sien jälkeen", Vuorela sa
noo ja lähtee eteenpäin 

Arviolta pari sataa 
mielensä näyttäjää ko
koontuikin jonoon Min
na Canthin patsaalle 
Kirkkopuistoon. Värik
käitä kylttejä oli askarrel
tu. Korpilahdelta Hor
kan kyläkoulun opettaja 
Taina Aho oli tuonut 
mielenosoitukseen myös 
ensikertalaisen. Otto-
koiransa. 

"Meidän palkoilla on 
suora vaikutus hänen 
ruokavalioonsa", Aho 
nauraa ja silittää koiraan
sa. 

Vakavammin puhtien 
kyläkoulun opettajalle 
oli heti selvää, että hän 
osallistuu mielenosoituk
seen. 

'Tulisi vaikuttaa niihin 
säästötoimenpiteisiin, 
jotka uhkaavat opetus
toimea. Lapsia ja oppilai
ta pitäisi arvostaa, vaikka 
he eivät äänestäkään", 
Taina Aho toteaa. 

"Palkkakin on tärkeä, 
mutta ei pelkästään. Yhtä 

paljon merkitystä on myös luokkakoolla ja tuki
toimenpiteiden mahdollisuudella. Säästöt kun 
vaikuttavat suoraan opetusryhmien kokoon ja 
opettajien tuntimäärään." 

Aho pitää erityisen tärkeänä, että kyläkouluista 
pystytään pitämään kiinni ajalle tyypillisessä te
hostuvassa kuntataloudessakin. 

"Pienet koulut eivät saa kuolla. Niissä lasten 
ongelmiin pystytään tarttumaan heti, kun kaikki 
tuntevat toisensa." 

Yliopiston päärakennuksen eteen oli mielen
osoittajille ja yleisölle järjestetty lämmintä herne
keittoa ja patonkia. Opettajat olivat tilanneet 
keittoa sata litraa, 300 hengelle. Arvio syöjien lu
kumäärästä näytti pitävän hyvin kutinsa. 

Maailmanlaajuisen 11. kertaa järjestettävän 
opettajien päivän yleisteemana oli tänä vuonna 
"Laatuopettajat laatuopetuksen puolesta". 

Taina Aho ja Otto-koira osoittivat mieltään opettajien puolesta. 

Taa on 
mun stadi 

vieraasta päästä/ 
Marja-Terttu Pulliainen 

Kaadoin tänään kolmen litran suolakurkku-
pönikän juuri pesemälleni Kortepohjan 29-ncliöi-
sen yksiön minikeiitokomeron lattialle ja matolle. 
Sillä lailla. Eilen pyöräilin sateessa keskustasta 
niin, etlä läpimärät farkut eivät meinanneei peril
lä jalassa pysyä Reidet märät. Pohkeet märät. Su
kat märäl. Kolme senttiä julkista persvakoa. Sek
sikäs pissis Jyväskyläsiä. Sata viikkoa sadetta 

Kolmikulmalta kampukselle on piika matka ja 
useimpaan paikkaan on ylämäki. Venyttävä pu
hetapa on hirvittävän koominen, muita sitähän ei 
oikeastaan kuule muiden kuin muualla asuvien 
värnyilijöiden suusta. Aina jollain keskustan ka
duista on remppa. Reikä asfaltissa ja meteli Ei saa 
ajaa pyörällä. Kierrä. 

Kuitenkin. Tunnin linja-automatkan päässä 
asuva kaverini ilkesi haukkua Jyväskylää tuulisek
si kaupungiksi vuonna 2000. Muistan sen kuin 
eilispäivän. Olin ottaa haukut itseeni. Ei täällä 

tuule sen enempää kuin missään muuallakaan! 
Minun uudessa asuinpaikassani El TUULE! 

Ensimmäiset kaksi vuolta "ihan kivassa kau
pungissa, jossa joka toinen vastaantulija on opis
kelija tai koululainen. Aika vihreääkin täällä. Pui
ta. Ja sillai." 

Kortepohjan soluasunnon seinällä kuvia koti
liesiä ja kotijärvestä ja kotiväestä ja kotijoutsenista. 
Pulliainen: "Olen nyt vasta tajunnut, miten nältiä 
Jäppilässä on!" 'Tuota sanotaan koti-ikäväksi", vas
tasi koko joukko päätä silitteleviä uusia ystäviä. 

Miia sitten tapahtui? Se. että kotiviikonlopun 
jälkeen rautatieasemalle palatessa alkoi soida 
päässä Zen Cafe -riimi. Tämä on kuitenkin mi
nun kaupunkini. Kerta toisensa jälkeen. Helvetti, 
niinpas onkin! Minun kaupunkini. 

Sydämessäni olen kuitenkin edelleen maalais
tyttö. Se, jonka mielestä kesällä kuuluu kävellä 
paljain varpain niin paljon kuin mahdollista, ja 
joka kaipaa puun ikkunansa alle. Siksi Jyväskylän 
kuuluisi olla oiettu, että juuri se on onnistunut 
valtaamaan paikkansa tämän maalaistyllerön sy
dämestä. Sinne ei kuka tahansa pääsekään. 

mailto:paatoimrtlaio@iyy.fi
mailto:Ioimit1oio@iyy.fi
mailto:weckmon@cc.iyu.fi
mailto:vexi.virtanen@kolumbus.fi
mailto:grafiikko@rutanen.fi
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Opintoviikot kehno 
mittari työn määrälle 
Myös liian matalat aidat harmittavat opiskeli joita 

TEKSTI: JUHA MÄKINEN 

PIIRROS: HANS-PETER V/ECKMAN 

OPINTOVIIKOT EIVÄT OLE vel
jeksiä keskenään - tai jos ovat, niin 
kaikkea muuta kuin identtisiä. 

Syksyn ensimmäisessä 
Jylkkärissä toimitus pyysi 
lukijoilta kokemuksia epäoi
keudenmukaisista opinto
viikoista - joko järjettömän 
työläistä tai naurettavan 
helpolla saatavista suori
tuksista. 

Aihe kirvoitti yli 20 vas
tausta. Mielenkiintoista kyl
lä, löysistä opintoviikoista 
tuli huomattavasti enem
män esimerkkejä kuin työ
läistä. 

Eräs vastaaja arveli jopa, että yli
opiston kurssit ovat läpeensä niin 
lepsuja, että ihmiset kokevat raskaaksi 
jo sellaisen kurssin, jossa työmäärä 
poikkeuksellisesti on lähellä "oikeaa" 
opintoviikkoa eli 40 tunnin työtä. 

Monella vastaajalla oli vertailupohjak
si kokemusta useampien eri tiedekun
tien opinnoista. Useimmat maininnat 
liian lepsuista opintoviikoista koskivat 
taloustieteiden ja kasvatustieteiden 
opintoja sekä tilastotieteen approbatur-
kursseja. 

Muutama vastaaja huomautti, että 
opintoviikkojen kuormittavuus on 
suhteellista, koska opiskelijan oma 
lahjakkuus vaikuttaa siihen, 
kuinka helpolta tietty kurssi 
tuntuu ja kuinka paljon sii
hen uppoaa aikaa: 

"Toinen saattaa selvitä 
kurssista vain demoissa käy
mällä, toinen istuu luennoilla, 
ohjauksissa ja demoissa, ja 
tuskailee vielä kotonakin tehtä
vien parissa." 

OPINTOVIIKKO opiskelijan työ
määrän mittanna otettiin käyttöön 1970 
luvulla tehdyssä tutkinnonuudistukses
sa. Historian ironiaa on, että myös sil
loin uudistusta edeltäneessä keskuste
lussa ongelmaksi nähtiin tutkintoaiko-
jen venyminen. 

Ensi vuonna voimaan astuvan uuden 
tutkintorakenteen myötä opintoviikot 
jäävät historiaan. Niiden sijasta opinto
jen työmäärää mitataan yleiseurooppa
laisilla opintopisteillä. Mittayksikön 
vaihtaminen ei tietenkään vielä poista 
ongelmaa, ellei kurssivaatimuksia sa
malla käydä perusteellisesti läpi. 

"Nyt viimeistään se on pakko tehdä. 
On kovia paineita opiskeluaikojen ly
hentämiseksi, eikä se onnistu, jos kurs
sivaatimukset on ylimitoitettu. Jokaises
sa oppiaineessa on mietittävä tarkkaan, 
mitä siitä valmistuvien maisterien on 
pakko osata", toteaa ylioppilaskunnan 
korkeakoulupoliittinen sihteeri Antti 
Vesala. 

Vesala istuu humanistisen tiedekun
nan tiedekuntaneuvostossa, ja on sitä 
kautta saanut tuntumaa oman tiede
kuntansa tilanteesta. 

"Ainakin kirjallisuudessa ja etnolo
giassa sekä folkloristiikassa vaaditaan si

vumäärissä 
m i t a t e n 
hämmästyt
tävä määrä 
tekstiä opintoviikkoihin." 

Opintoviikkojen yhteismitattomuus 
on luonnollisesti oikeudenmukaisuus-
kysymys. Työllistävyydeltään liian ras
kaat opintoviikot vaikuttavat myös 
opiskelijoiden valmistumisaikoihin. 

Liian helpolla irtoavat opintoviikot ei
vät nekään ole kenenkään etu. Opiske
lun perimmäinen tarkoitus kun lienee 

ML 
| ^ oppiminen, vaikka toisi-

^ 1 naan kurssisuorituksen 
^ • • ^ saaminen voi tuntua kohta

lonkysymykseltä. 
Eräs kolmen tiedekunnan opintoja 

tehnyt vastaaja kiteytti kokemuksensa 
seuraavasti: 

"Yliopistossa pärjää mielestäni aika 
hyvin tekemättä hirveästi töitä. Itselläni 
on 152 opintoviikkoa, ja olen lukenut 
kannesta kanteen kaksi kirjaa. Kaikkien 
suorittamieni opintokokonaisuuksien 
arvosana on ollut HT" 

Lukijat avautuvat: 
LOYSIA 
OPINTOVIIKKOJA: 

Johdatus tilastotieteeseen, 2 ov: 
"Kaksi opintoviikkoa tulee helposti, 
kun luet materiaalinivaskan (15 x 
A4) itsenäisesti ja käyt arvaamassa 
kolmestakymmenestä oikein väärin -
väittämästä 20 oikein..." 

Tilastotieteen SPSS-kurssi, 1 ov: 
"SPSS-kurssi itsenäisesti suoritettuna 
mottaa yhden opintoviikon ja vaatii 
noin neljän tunnin työn (oppimisesta 
en sitten sano mitään)." 

Suomalainen yhteiskunta, 1 ov: 
"On mahdollista selvittää normaalisti 
lehtiä lukevan kansalaisen yleissivis
tyksellä." 

Matematiikan propedeuttinen 
kurssi, 3 ov: "Kaverini kertoi istu
neensa puoli tuntia kurssin tentissä ja 
ansainneensa 3 opintoviikkoa. Tie
tääkseni hän ei ollut lukenut tent
tiin." 

Kansantaloustieteen johdantokurs
si, 5 ov: "Kurssilla oli koko syksyn 6 
h viikossa luentoja, joilla käytiin läpi 
noin sadan sivun kurssimonistetta. 
Lisäksi oli laskudemoja, joilla ei ollut 
pakko käydä, jos osasi. Koska luen
not olivat tylsiä, kävin koko kurssin 
lukemalla monistepaketin tenttiä 
edeltävänä viikonloppuna, ehkä noin 
kymmenessä tunnissa." 

Yrittäjyyden ja liiketoiminnan pe
rusteet, 4 ov: 'Tentti pohjautui luen
toihin, joilla en käynyt. Tentissä oli 
20 monivalintakysymystä ja teniin 
laajuus 4 ov. Aikaa tentin tekemiseen 
nimen kirjoittaminen mukaan lukien 
meni seitsemän minuuttia." 

Basic Business Studies -kokonai
suus: "Johtamisen kurssilla riittää 
neljän opintoviikon saamiseksi pa
reittain tehtävät kolme lyhyttä essee
tä (1-2 sivua) ja kotitentti, jonka te
kemiseen on aikaa maanantaisia per
jantaihin. Esseiden ja tentin tekemi
seen menee maksimissaan aikaa pari 
päivää. Luennoille ei tarvitse osallis
tua, sillä kaikki luentomateriaalit löy
tyvät internetistä, eikä luennoitsija 
juurikaan rönsyile niiden ulkopuo
lelle." 

OKL:n opinnot yleensä: "Opinnois
samme on niin paljon ilmaa, että jo
pa opiskelijat ovat hermostuneet ope
tuksen puuiteeseen. Pieniä paran
nuksia onkin tapahtunut aktiivisen 
yhteistyön tuloksena. Monellako 
muulla laitoksella opiskelijat vaativat 
lisää työtä ilman opintoviikkokoro-
tuksia?" 

TYÖLÄITÄ 
OPINTOVIIKKOJA: 

Suomalaisen taidemusiikin histo
ria, 2 ov: "Kahta opintoviikkoa var
ten oli kirjoitettava kahdeksan 5-8-
sivuista esseetä (yhteensä kirjoitin 45 
sivua), tentittävä yli 300-sivuinen Si
beliuksesta kertova kirja sekä tehtävä 
kaksi kuuntelutenttiä, joissa kuului 
tuntea ehkä noin sata tuntia musiik
kia, sinfonioita, oopperoita, kuoro
teoksia ym. Saman opintoviikkomää
rän olisi saanut istumalla puoli vuotta 
luennoilla ja tekemällä tentin sekä 
kuuntelutentit. Mitäpä ei kesäopinto-
tuen eteen tekisi?!" 

Terveystiedon sisällöt I, osa C: 
Turvallisuus ja hyvinvointi: "En
siapukurssin jälkeen lukuaikaa tent
tiin jää 20 tuntia, ja se kyllä näky)' 
tenttituloksissa - kurssikaverini ke
hui käyneensä yrittämässä viidettä 
kertaa." 

Tutkimusmenetelmät 1 (terveystie
to), 3 ov: Työllistää kolmeen ovariin 
nähden aivan järjettömästi: on luen
toja, luentotentti, demoja ja kaksi 
tentittävää kirjaa, joista toinen eng
lanniksi... ja läsnaolopakko tietysti 
luennoilla ja demoissa." 

Biologian perusteet ja ihmisen fy
siologia, 1 ov: "Muiden osioiden jäl
keen lukuaikaa tentiiin jää neljä tun
tia, eikä kirja ole sitä helpointa luetta
vaa. Saattaapa olla, että oma valmis
tumiseni roikkuu juuri tästä kurssis
ta." 

Corporate Strategies (johtaminen), 
4 ov: "Sivuaineopiskelijoille ja niille, 
jotka eivät osallistu opetukseen/har
joitustyön tekemiseen, on vaihtoeh
toinen tapa suorittaa kurssi: kirjoittaa 
neljä kymmenen sivun esseetä neljäs
tä kirjasta ja vieläpä ilman mitään 
avustavia kysymyksiä." 

Ohjelmointi 2, 4 ov: "Neljän opinto
viikon eteen saa syksyn aikana tehdä 
joka viikko hillittömän määrän de
moja. mihin kuluu aikaa noin 4-6 
tuntia viikossa. Tämän hienouden li
säksi on pakollinen harjoitustyö, jo
hon aikaa saa kyllä laittaa ihan niin 
paljon kuin haluaa, mutta minimis
sään sekin vie toisen samanmoisen 
tuntimäärän viikosta." 

Kirjallisuus 1 -kurssi (ruotsin kie
li), 2 ov: "Luin yli 2000 sivua kirjalli
suutta ja teoriaa. Lisäksi istuin kurs
silla noin 4 tai 5 kertaa ä 1,5 h. Ja 
sain 2 ov. Tämä nyt ci meitä kiel
tenopiskelijoita hätkäytä, mutta kun 
joku toinen opiskelija kertoo, että saa 
kahdessa vuodessa 120 ov kasaan!" 
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OJASSA 

on helpompia 

kysymyksiä, 

joista voi edetä 

ALLIKKOON. 

BONUSkysymys 

on luonteeltaan 

leikkimielinen ja sinkeä. 

1. Mika on majoituskapasi
teetiltaan Jyväskylän suurin 
hotelli? 
2. Kuinka monta ihmistä 
Nokia Oyj työllistää Suo
messa? 

3. Minkä TV-sarjan nimik-
kohahmojen sukunimet 
ovat Finkelstein ja Montgo
mery? 

4. Mikä on flada? 
5. Mikä palkinto myönnet
tiin äskettäin Kirsti Sivenil-
le? 

ALLIKKO 

6. Mikä suurkaupunki oli 
aiemmin nimeltään Edo? 
7. Kuka oli tämän syksyn 
jääkiekon maailmancup-
turnauksen maalikuningas? 

8. Mitkä ovat tällä hetkellä 
aktiivisesti toimivat JYYn 
valiokunnat? 
9. Mikä on kaikkien aikojen 
myydyin singlelevy Suo
messa? 

10. Kuka kirjoitti runokoko
elman Kanervala? 

BONUS: Kuinka impotentti 
sai töitä bordellista? 
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tarjolla tänään 
tnrinlln tänään o n Jylkkärin osasto, jossa kerrotaan vinkkejä 
L d l j U l l d I d l l d d l l jyväskylän ajankohtaisesta kulttuuri- ja 
meininkielämästä. kuten musiikkitarjonnasta, teatterista, taidenäytte
lyistä ja bileistä. Osansa saavat myös JYYn valiokunnat. Anna oma me
novinkkisi osoitteeseenjylkkari-tanaan@llsts.jyu.fi 

Haussa kuninkaita 
ja kuningattaria 

POP/ROCK/JAZZ'KLUBIT 

I.makko: to 4.10. Kotipelto, pe 15.10. Mortiis 
(NOR) + Susperia (NOR), la 16.10. Roni Mar
lin ja Jukka Orma - Tanssiinkutsu, pe 22.10. 
Kotiteollisuus, la 23.10. Svveatmaster + Niemi
nen & Litmanen 
Bar 68: la 16.10. Turmion Kätilöt, pe 22.10. 
Nicole. la 23.10. The Phonies. 
Ilokivi: ke 13.10. Puuhkarock: Piru Kange, 
Jeavestone, Soul Sound Day, Joonatan Hirvi, la 
16.10. Seisomapaikkaklubi, pe 22.10. Club 
Kaappi: Miss Dragqueen ja Mr. Dragking 2004 
-kilpailu, ke 27.10. Seisomapaikkaklubi 
Jazz Bar: to 14.10. Bookends + Valley Below, 
pe 15.10. ja la 16.10. Quintessence. ke 20.10. 
Dana Fuchs + Jon Diamond (USA), to 21.10. 
How Many Sisters + K. Lintinen Trio, pe 
22.10. En odottanut mitään 30-v taiteilijajuh
la, la 23.10. Willie & The VVolves, ti 26.10. 
Laulut mun elämä -musiikkia Billie Hohdayn 
elämästä. 

Baari Vakiopaine: ke 13.10. Ville Leinonen & 
Tuomas Luukkonen, su 17.10. Alipaineklubi, 
ke 20.10. Jaakko Löytty, su 24.10. Otra Vez. 
Ravintola Sohwi & Ylä-Ruth: AKU-FEST 
-tapahtuma 15.10.-16.10. Useita unplugged-
kokoonpanoja, vapaa pääsy. 

KLASSINEN/KAMARIMUSIIKKi KUORO 

Jyväskylän Sinfonia: Tunnelmia mestareilta 
ke 20.10. klo 19. Melodisia Muunnelmia ke 
27.10. klo 19. Konsertit pidetään Jyväskylän 
teatteritalolla. 
Suomalainen Konservatorio: ti 19.10. klo 19 
Sinä soit ja laulat mullan ja kiven - lauluja 
Kuoleman ponilta esittää sopraano Raisa Vaar
na. Konservatorio Soi! ma 25.10. klo 18. Pia-
nOVo -trio Saksasta ti 26.10. klo 19. Konsertit 
järjestetään JAMKn Kamarimusiikkisalissa. 
Taulumäcn kirkko: Debreceni Kodaly Körus 
-kuoron konsertti la 16.10. klo 15. Luostari-
lauluja - kauneinta luostarimusiikkia esittää 
Novoskpasskin luostarin mieskuoro li 26.10. 
klo 19. 

NAYTTRYT 

Keski-Suomen museo: Kari Haklin valokuvia 
Pietarista 5.12. saakka. Apostolit - kahden
toista naistaiteilijan apostolikuvia 7.11. saak
ka. 
Alvar Aalto -museo: perusnäyttely Alvar Aal
to-Arkkitehti. Lisäksi 31.10. saakka Markku 
Pääkkösen Läpinäkyvä seinä, arkkitehtuuriin 
liittyviä teoksia. 
Keski-Suomen luontomuseo: perusnäyttelyt 
Perintönä ympäristö, Keski Suomi - Maakun
tako sekin on? ja Jyväskylä - Kaupunkiko se
kin on? Lisäksi 31.12. saakka Hirviloinen hir
vikärpänen - ilo irti luonnosta. 
Suomen käsityön museo: perusnäyttelyt Ai
kamatka käsityöhön. Käsityössä elämän tuntu 
ja Komeasti juhlaan - kansallispuvut. Syvällä 
savessa - suomalaista nykykeramiikkaa 5.12. 
saakka. Bono Sensu - Nikolai Balabinin koru

ja 14.11. saakka. 
Jyväskylän taidemuseo: 24.10. klo 14 tanssi
ja Helena Ratisen kehollisia tulkintoja LUMO -
näyttelyn teoksista. 
Yliopiston päärakennus: Suomalaiset Pie
tarissa -valokuvanäyttelyn avajaiset ke 20.10. 
klo 18 päärakennuksen juhlasalissa. 
Baari Vakiopaine: Juha Mäkisen valokuva
näyttely Joutomaat 24.10. saakka. 
Pinacotheca: Riikka Mäkikoskelan Maisemia -
näyttely avoinna 22.10. saakka. 
Galleria Becker: Petri Ala-Maunuksen maa
lauksia 16.10.-3.11. 

Galleria Mystic: Ulla Lautamajan maalauksia 
17.10. saakka. 

TEATTERIT 

Jyväskylän kaupunginteatteri: Juurakon Hul
da ke 13.10. klo 19, pe 15.10. klo 19. la 
16.10. klo 19, to 21.10. klo 19, la 23.10. klo 
19. Mobile Horror ke 13.10. klo 19, pe 15.10. 
klo 19, la 16.10. klo 19, to 21.10. klo 19, la 
23.10. klo 19. Heikko Esitys to 14.10. klo 19. 
Uppo-Nalle ja Rohkea Reeta to 14.10. klo 18. 
Päätalo la 16.10. klo 14, pe 22.10. klo 19, la 
23.10. klo 14. Musikaalien Aarteita ensi-ilta ti 
26.10. klo 19. 

Jyväskylän Huoneteatteri: Tuhansien järvisten 
Maa - Im Lartd der tausend Blonden -vierailu to 
14.10. klo 19. Varjojen Maa pe 22.10. klo 19, 
la 23.10. klo 19, su 24.10. klo 15. 
Jyväskylän Ylioppilasteatteri: Tulikasvot ensi-
ilta su 17.10. Muut esitykset: to 21.10., su 
24.10., ma 25.10. Kaikki esitykset klo 19 Ilo
kiven alakerrassa. 

Jyväskylän Työväenteatteri: Ruokahissi la 
16.10. klo 19. su 17.10. klo 17, ke 20.10. klo 
19, to 21.10. klo 19, pe 22.10. klo 19, su 
24.10. klo 17, ke 27.10. klo 19. Kaikki esityk
set Ainolan kahviossa. 

Ad*Astra: Bronfcs to 14.10., pe 15.10., la 
16.10., pe 22.10.. la 23.10. Kaikki esitykset 
klo 19 Baari Vakiopaincen alakerrassa. 
Jyväskylän Kansannäyttämö: Satukapsäkki 
rapsahtaa ke 20.10. klo 18 ja su 24.10. klo 15 
& 17 Miiluieatterilla. Esitys sopii esi-ja alku
opetusikäisille. 

Kuokkalan kartanossa Viro-aiheinen luento
sarja. Lauantaina 16.10. klo 13 professori Pek
ka Lilja. Osallistumismaksu 5 e sisältää kah
vin. 
Suomalainen Pietari -seminaari keskiviikkona 
20.10. klo 16-19 Yliopiston päärakennuksen 
salissa C5. Tarjolla valokuvanäyttelyyn tutus
tuminen, luentoja sekä venäjän kielen opiske
lijoiden kuoron esitys. 
Cuenla Cuentos -tarinailla ma 18.10. klo 20 
Vakiopaineessa. 
Argentiinalaisen tangon kurssi Baari Vakiopai
neessa sunnuntaina 24.10. n. klo 17. Kurssi 
on maksuton mutta mukaan mahtuvat vain 
nopeimmat. Ilmoittautumiset (014) 620 776. 

Ilokivessä etsitään lokakuun lopussa vuodelle 2004 Miss Drag 
Queeniä ja Mr Drag Kingiä. Jyväskylän Setan ClubKaappi-bilei-
den yhteydessä järjestettävän kisan voittajille on luvassa maineen 
ja kunnian lisäksi lahjakortteja. Mukaan kisaan ehtii vielä. 

"Ainakin luvassa on hyvät bileet. Me yritämme saada myös Jy
väskylään läpi ajatusta, että Setan bileet ovat avoinna kaikille sek
suaalisen tasa-arvon kannattajille, eivät vain ja ainoastaan sek
suaali-ja sukupuolivähemmistöille", tiedottaja ja bilevastaava Jari 
Malinen kertoo. 

Ennen kisaa klo 19-22 järjestetään halukkaille kuninkaille ja 
kuningattarille drag-workshop, jossa asiantuntijat opastavat meik
kaus- ja tyyliasioissa. Pajaan osallistujat luovat mukanaan vaatteet 
ja peruukit, mutia pajassa on käytössä pienellä osallistumismak
sulla kiilteitä, meikkejä, naamakarvaa ja kiinnitysliimaa sekä hius-
tuotteita. Työpajaan osallistuminen ei edellytä kilpailemista. Lisä
tietoja pajasta ja kisasta osoitteesta: papageno71@city.fi. 

Miss Drog Queen- jo Mr Drag King -kilpailut Ilokivessä perjantaina 22. lokokuuta 

klo 21-03. Liput ennen illakymmenlö 2/4 euroo, jonka jälkeen 4/6 euroa. Lisätieto

ja: www.seta.li/jklseto. 

Saarikosken 
hämärä tanssii, soi 

Jyväskylä saa 
16.10. vastauk
sen kysymyk
seen, miten käy 
Pentti Saarikos
kelta flamenco. 
kun Roni Marti
nin ja Jukka Or-
man Tanssiin
kutsu-työryhmä 
esittää Lutakossa 
Martinin sävel
lyksiin sovite
tun, musiikkia ja 
tanssia yhdistä
vän teoksensa. 

Legendaarisen 
runoilijan neljäs 
runokokoelma 
Maailmasta (1961) on tekijöiden mukaan sävelletty jokaisen ru
non luonne huomioon ottaen. 

"Musiikki on teoksessa tiukasti alisteisena teksteille, niiden ryt
miikasta ei ole tingitty", keikkabussista tavoitettu Martin selven
tää. 

Entä mikä on uuden tulkinnan suhde aikaisempiin Saarikos
ken teosten sävellyksiin? 

"Olen pyrkinyt välttämään kuuntelemasta aikaisempia tulkin
toja. Rytmimusiikki, rhythm and blues ja flamenco, ovat teoksen 
musiikin ehdoton punainen lanka. Tällaista ei ole tehty ennen." 

Sovituksen sävellyksille on tehnyt arvostettu kitaristi Jukka Or
ma. Tanssista ja esityksen koreografiasta vastaa pohjoismaisen fla-
mencotanssin kärkinimi Kaari Martin. 

ANTTI NISKANEN 

"Mooilmosta"- Pentti Saarikoski: Roni Marlin ja Jukko Ormo Tanssiinkutsu Lutakossa 

16.10. liput: 8/7 K-18. 

news in english 

FOOD AID 
FOR STUDENTS 

Free food had its takers when the city 
parish of Jyväskylä offered food aid for 
first time in Rentukka in Kortepohja. 
Food will be given out every second 
Thursday, next time is on Oetober 14th 
from 2pm to 4pm. 

SEARCHING FOR 
KINGS AND QUEENS 

Ilokivi will host the Miss Drag Queen 
and Miss Drag King 2004 competition 
on Friday, Oetober 22. The competition 
is organized by local Seta (Sexual Equali-
ty) group and lakes place during the 
ClubKaappi (Club Closet) party. The 
Queen and King will receive gift 

vouchers besides earthly fame and glory 
as their revvards. The party siarts at 9pm 
and ihe competion is ai 1 lpm. 

FAIR TRADE 
IN UNION 
The Subcommittee for Development 
Co-operation of the Student Union ar-
ranges a Development Issues week on 

Oetober 25.-29. Among the vveeks acti-
vities there will be, among olhers, an 
un-official ballot about the fairness of 
world trade and tasting of Fair Trade 
coffee. You have also a chance to sup-
port Student Unions developmem pro-
ject by choosing "India-lunch" in Ilokivi 
on VVednesday or in VVilhelmiina on Fri
day during the Development Issues 
Week. 

NEWS BY ANTTI AIRAKSINEN 

mailto:osoitteeseenjylkkari-tanaan@llsts.jyu.fi
mailto:papageno71@city.fi
http://www.seta.li/jklseto
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Ruoka-apu kelpasi 
opiskelijoille 

TARVITAANKO 

RUOKA-APUA? 

TEKSTI: JUHA MÄKINEN 

KUVAT: HANS-PETER V/ECKMAN 

TEKSTI: TUOMAS TIRKKONEN 

KUVA: HANS-PETER V/ECKMAN 

ILMAINEN RUOKA kelpasi opiske
lijoille, kun Jyväskylän kaupunkiseura
kunnan Kohtaamispaikan järjestämä 
moka-avun jakotilaisuus pidettiin Kor-
tepohjan ylioppilaskylän ravintola Ren
tukassa torstaina 30. syyskuuta. Jake
luun oli varattu aikaa kaksi tuntia, mut
ta elintarvikkeet noudettiin loppuun 
huomattavasti nopeammin. 

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun 
seurakunta toteutti nimenomaan opis
kelijoille suunnatun ruoka-avun jake
lun. 

"Varasimme mokaa tarkoituksella nyt 
varovaisesti, multa määrää lisätään var
masti, kun kysyntää on", kertoi ruoanja
koa järjestämässä mukana ollut yhteis
kuntatieteiden opiskelija Topi Knihtilä. 

Ruoka-avun jako jatkuu Rentukassa 
säännöllisesti joka toinen torstai ainakin 
tämän syksyn ajan. Elintarvikkeet saa
daan JyväskyIän Katulähetys ry:ltä. jolle 
kaupat lahjoittavat myymättä jäänyttä, 
multa vielä käyttökelpoista mokaa. Ka
tulähetys aloitti jo heinäkuussa Jokapäi
väinen leipä -projektin, joka jakaa mo
ka-apua kolmesti viikossa Jyväskylän 
vanhalla linja-autoasemalla. 

Erityisesti opiskelijoille suunnattua 
ruoanjakelua alettiin Topi Knihulän mu-
knan ideoida viime kesänä, Kortepoh|an» 
kirkossa kokoontuvan Kohtaamispaik
ka-yhteisön keskuudessa. JYYssä ajatus 
otettiin vastaan suopeasti, ja ylioppilas-
kylän isännöitsijä osoitti Rentukan tilat 
käyttöön ruoanjakelua varten. 

Knihtilän mielestä moka-avulle on 
tarvetta, vaikka opiskelijat eivät suoras
taan nälkää näkisikään. 

'Tiedän, että monet elävät niukasti ja 
aika yksipuolisella ruokavaliolla, ja sitä 
voimme tällä tavoin ehkä rikastuttaa. 
Jotkut ovat sanoneet, etteivät ole ikinä 
maistaneetkaan esimerkiksi sellaisia 
juustoja, joita täällä on jaossa." 

Kirsti Hannikainen, 21, psykologia: 
"En ole itse toistaiseksi harkinnut. 
Mutta se voi olla opiskelijalle tarpeen, 
jos on todella tiukkaa." 

Filosofianopiskelija Ville Holopaisen mielestä ilmaisen ruoka-avun jakaminen on hieno ajatus. Hän arveli 
hakevansa ruokaa myös seuraavilla kerroilla. 

Seurakuntalaisten mielestä moka-
avun jakaminen sopii kristilliseen ajatte
luun. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi 
asiakasta pyydetään kuitenkin allekir
joittamaan sitoumus, jossa tämä lupaa, 
ettei esimerkiksi myy saamiaan mokia 
eteenpäin. Asiakasrekisterilomakkeella 
Katulähetys puolestaan kerää luotta
muksellisesti tietoja toimintansa seuraa
misia varten. 

Ruoka-apua noutaneilla opiskelijoilta 
tempaus sai osakseen myönteisiä kom
mentteja. 

"Kyllä tällainen on tarpeellista. Olisin 
kyllä selvinnyt hengissä ilmankin, mutia 

en pistä vastaankaan, jos saan ilmaista 
mokaa", tuumi kulttuuriantropologian 
opiskelija Tanja Seppänen. 

Kirjallisuudenopiskelija Satu Kuru-
lan mielestä käyttökelpoisen ruoan 
haaskaamiseen olisi ollut aiheellista kiin
nittää huomiota jo aiemmin. 

"Minun mielestäni tämä on ihan asial
lista, koska opiskelijat elävät tosi pienel
lä budjetilla", katsoi Kumia. 

"Tätä tempausta voisi markkinoida 
hieman enemmänkin. Itse en tiennyt, 
mistä tässä on kyse, ennen kuin tulin 
paikan päälle." 

Filosofianopiskelija Ville Holopainen 

nosti kassiinsa kaikkea muuta tarjolla 
ollutta paitsi lihatuotteita. Holopaisen
kin mielestä ilmaisen ruoan jakelu on 
hieno ajatus. 

"Asiakasrekisterikyselyn täyttämistä 
kyllä hieman mietin, multa suostuin, 
kun minulle vakuutettiin, että kyseessä 
on vain muodollisuus", Holopainen 
mainitsi. 

Jokapäiväinen leipä -projektin ruoko-opua jaefaan 

joka loinen torstoi Kortepohjan ylioppilaskylän ra

vintola Rentukassa. Seuraava jakelu to 14.10. kello 

14-16. 

Vesa-Matti Kari, 22, yleinen historia: 
"Kyllä se voi tarpeen olla. Ei tämä 
opiskelijaelämä niin ruhtinaalliselta 
vaikuta. Tili on tällä hetkellä tyhjä. 
Tuet ei oikeastaan riitä muuhun kuin 
mokaan, mutta pitäisihän sitä ostaa 
muutakin: kirjoja, vaatteita ja huone
kaluja." 

Kehy-viikon 
reilu kauppa 

JYYn kehitysyhteistyövaliokunta jär
jestää 25.-29. lokakuuta Kehy-viikon 
yliopistolla. Viikon aikana järjestetään 
eri puolilla kampusta muun muassa 
leikkimielisiä kansanäänestyksiä kau
pan oikeudenmukaisuudesta ja mais
tellaan Reilun kaupan kahvia. 

Keskiviikkona Ilokivessä ja perjan
taina Wilhelmiinassa on ostettavissa 
Intia-lounas, jonka valitsemalla voi 
tukea JYYn kehy-projektia. Afrikka
laiselle kokkauskurssille taas pääsee 
jo maanantaina-iltana Ilokivessä 
maksamalla viiden euron osallistu
mismaksun kv-sihteerile. 

Viikolla järjestetään useita luentoja. 
Keskiviikkona Jyväskylään saapuu 
Maailman ruokaohjelman edustaja 
Mari Suikkonen kertomaan ruoka-
avun kansainvälisistä haasteista klo 
12 (L303). Laulaja Mikko Kuusto-
nen puhuu torstaina klo 12 Bloms-
tcdl-salissa Pian Suomi -järjestön 
työstä kehitysmaiden hyväksi. 

Lisätietoja Kehy-viikon koko ohjel
masta löydät osoitteesta: www.jyy.fi. 

Hitaita uhkaa 
opintotuen katkaisu 
LOKAKUUN 20. PÄIVÄ Kela pos
tittaa jälleen satoja kirjeitä niille, jotka 
ovat sääntöjen mukaan edenneet liian 
hitaasti opinnoissaan suhteessa nostetun 
opintotuen määrään. 

Ensisijaisesti syynissä on lukuvuosi 
2003-2004, jolta tulisi olla rekisterissä 
opintoviikkoja vähintään 2,5 per tuki-
kuukausi. Vaatimus ei kuitenkaan ole 
ehdoton. 

"Jos edellisinä vuosina on suorittanut 
mnsaasti opintoja, ne kompensoivat 
jonkin verran myöhempää rajan alitta
mista. Tämä on aina tapauskohtaista", 
kertoo opintotukilautakunnan sihteeri 
Saija Kyllönen. 

Tuen maksamista voidaan jalkaa, 
vaikkei opintoviikkoja olisikaan kerty
nyt riittävästi. Tällöin opiskelijan on pe
rusteltava verkkainen tahtinsa. Kelan 
hyväksymiä syitä heikolle opintomenes
tykselle ovat esimerkiksi sairaus, avioero 
tai muulla tavoin vaikea elämäntilanne. 
Näissä tapauksissa selvitykseen on liitet
tävä asianmukainen lääkärintodistus tai 
muu dokumentti. Lisäksi opiskelijan on 

tehtävä suunnitelma opintojensa suorit
tamisesta jatkossa. 

Vuosi sitten selvitystä pyydettiin kaik
kiaan 570 Jyväskylän yliopiston opiske
lijalta, joista yli sata ei vaivautunut pa
lauttamaan kyselyä lainkaan. Kyllönen 
muistuttaa, että selvityspyyntöön kan-

Jonne. 3. vuoden opiskelija: 

"Minulla oli avoimesta yliopistos
ta suoritettuna reilut 20 opintoviik
koa, kun aloitin varsinaisessa yli
opistossa. Olin etukäteen kuvitellut 
pystyväni opiskelemaan työnteon 
ohella, mutta ensimmäisen vuoden 
aikana rekisteriin ei kertynyt yhtään 
uutta merkintää. Opintotukea nos
tin tammikuusta toukokuuhun." 

'Toisen vuoden syksyllä postiluu
kusta tipahti Kelan selvityspyyntö. 
Selitin minulla olleen käynnistysvai
keuksia ja kerroin aloittavani vasta 
toisena vuonna opintoni kunnolla. 
Perustelu riitti, eikä tukea katkaistu." 

nattaa aina vastata, vaikkei päteviä syitä 
hitaalle edistymiselle löytyisikään. 

"Lautakunnan antama kielteinenkin 
päätös helpottaa huomattavasti muiden 
tukien ja etuuksien, kuten yleisen asu
mistuen ja toimeentulotuen, saamista 
tulevaisuudessa." 

Tänä vuonna selvityspyyntöihin odo
tellaan vastauksia marraskuun 17. päi
vään saakka. Jos kirjeitä ei siihen men
nessä kuulu tai perustelut eivät riitä, tu
ki lakkautetaan ensi helmikuun alussa. 
Keskeyttämisen jälkeen opintotuki voi
daan myöntää takaisin vasta sitten, kun 
opiskelijalla on tarpeeksi uusia suori
tuksia rekisterissä. 

"Nyrkkisääntönä on pidetty 10 opin
toviikkoa syyslukukautena tai 12 opin
toviikkoa kevätlukukautena", tarkentaa 
Kyllönen. 

Ensi vuoden seurantaa ajatellen on 
myös hyvä muistaa, että kuluvalta luku
vuodelta vaaditaan jo 2,7 opintoviikkoa 
kutakin nostettua luldkuukautta kohti. 

JAAKKO MANNERMAA 

Lehmonen, 20, fysiikka: 
"En ole perehtynyt asiaan tarpeeksi. 
Pitäisi olla enemmän tilastotietoa, että 
osaisin sanoa. Itse en ole tarvinnut." 

Timo Haikarainen, 29, valmennus-
ja testausoppi: 
"Saattaa sille ollakin tarvetta. Opinto
tuki on aika naurettavan pieni. Itse 
olen sen verran onnellisessa asemassa, 
että minulla on muitakin tuloja." 

http://www.jyy.fi
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Kaupunki hakee 
uusia valtuutettuja 
Selvityksen mukaan Jyväskylä voi myös pahoin 

Jylkkäri tenttasi puolueiden vaalilupauksia 

KUNNALLISVAALIEN lähestyessä 
Jyväskylä on saanut kunnian voittaa 
niukasti kilpailun suurten kaupunkien 
pahoinvointivertailussa. Helsinki sijoit
tui toiseksi ja Lahti sai pronssia. 

Kolmihenkinen selvitysryhmä poimi 
virkatyönä Stakesin ja sosiaali- ja ter
veysministeriön tilastotietokannasta 
pienimuotoista selvitystä varten vertai
lulukuja muun muassa toimeentulotu
kimenoista, työttömyydestä, väkivalta-
ja omaisuusrikoksista ja kaupungin 
suhteellisesta velkaantuneisuudesta. 

Aiheen tiimoilta Jyväskylän Ylioppi
laslehti kysyikin Jyväskylän kaupunkiin 
kunnallisvaaliehdokkaita asettaneiden 
puolueiden edustajilta, mitä tälle pa

hoinvoinnille voisi tehdä. Vastaukset 
löytyvät taulukon keskivaiheilta. Kyse
lyssä haluttiin myös katsoa, mitä puolu
eet ovat konkreettisesti valmiita teke
mään nuorten ja opiskelijoiden hyväksi 
Jyväskylässä. 

KUNTALEHDESSÄ JULKAISTUA 
suurten kaupunkien pahoinvointiselvi-
tystä on tarkoitus jatkaa viiden vuoden 
välein. Alkuidea vertailuun oli Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin suunnittelija 
Raimo Tuomaisen käytännön havainto 
sosiaalisten ongelmien yhteyksistä asuk
kaiden terveyden tilaan. 

"Lukujen takaa voi löytyä asukkaiden 
kahtiajakautumista, koska hyvinvointi-

• 
Nimi j a puolueasema? Jorma Uski Terje Forslund Raimo Sopo Riitta Tynjä Jouni Vauhkonen Jaakko Selin Mikko Vasara 

Jyväskylän Perussuomalaiset Ruotsalaisen kansanpuolueen Keskustan Jyväskylän kunnallis Suomen kommunistisen puolu Jyväskylän vihreiden Jyväskylän Kokoomuksen Rauhan ja sosialismin puolesta -
ry:n puheenjohtaja kunnallLsvaaliehdokas järjestön puheenjohtaja een Jyväskylän piirijärjestön 

puheenjohtaja 
puheenjohtajn puheenjohtaja Kommunistisen työväenpuolu

een kunnallisvaaliehdokas. 

Puolueen nykyinen Sosiaalinen tasa-arvo ja oikeu Päätä itse. Keskusta - valmiina vastuuseen. Rahan vallasta kansan valtaan. Enemmän aikaa, vähemmän roi Osaamiselta, yrittämisellä ja ah Puolustaa marxilaista ideologiaa.1 

ideologia yhdessä denmukaisuus sekä kansalaisten naa. keruudella kestävään kasvuun ja talousteoriaa ja dialektisen mate-i 
lauseessa? välittömien vaikutusmahdolli hyvinvointiin. rialismin filosofiaa. 

Nykyiset valtuustopaikat: 

suuksien parantaminen • 
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ehdokkaiden lukumäärä: 

Heistä alle 30-vuotiaita: 

Alle 30-vuotiaista . . Ano Alajoutsijärvi, Kirsi Martu- Aino Kainulainen, Antti Kurko, Hanna Bergman. Timo Haikarai Aino Antin. Teemu Jaatinen, . 
jyväskylän nen. Emo Nissinen. Marko Nyr San Pöyhönen ja Anu Suutan. nen, Jan Hictavala. Mira Huus- Signe Jauhiainen. Tero Paukku. 
yliopistossa hinen, Jussi Seppänen ja Heini ko, Antu Juhani Kaijanaho, Joo Jaakko Pirttikoski, Pentu Poiko
opiskelevat: Utunen. nas Kekkonen. Olga Kivikangas, 

Juha Koskinen, Johannes Kotka
virta, Sampo Kyllönen. Mika 
Numukolu , Teemu Tenhunen, 
Tero Tilus ja Tuomas Viskari. 

nen, Antti Vesala ja Tapio Väärä

nlaki 

Montako nuorta . Viisi Yksi Mahdollisimman monta. Kokoomusnuoret tavoittelevat 
ehdokasta on vähintään kahta paikkaa. 
tavoitteena saada läpi? 

Yksi Jyväskylän Kaupungin talouden saattami Koulujen alasajamisen lopetta Kaupungin talouden tasapainot Peruspalveluja ei tule yksityistää Kaupungin menot ylittävät roi Talouskehitys on käännettävä EU;n ja Nato-jäsenyyden vastus
tärkeimmistä nen riiitävät palvelut mahdollis minen ja vanhusten hoidon pa taminen. vaan niitä on kehitettävä kun masti tulot ja Jyväskylä velkaan kasvu-uralle. taminen. 
haasteista 2004-2008? tavaan tasapainoon. rantaminen. Turvata, että kaikil

la on ruokaa, asuntoja vaatteita. 
nan omana toimintana tuu, jolloin monet peruspalvelut 

ovat vaarassa 

Miia konkreettista Ensisijaisena keinona on selvit Puolueeni ainoana edustajana Keskusta pyrkii pitkäjänteisesi i Samaa kuin tähänkin asti; vas Valtakunnan tasolta vihreät ovat Kuntien välisen yhteistyön tiivis Vaadimme molemmista kansan
puolueenne aikoo tää mahdollisuudet työllisyyden voin tehdä aloitteita koulujen vahvistamaan Jyväskylän seu tustaa valtuustossa yksilyistä- esittäneet kuntien rahoituksen täminen ja kaupungin henkilös äänestystä. 
sille tehdä? parantamiseen ja raivata sen es säilyttämisestä ja sairaiden sekä dun elinkeinoelämää ja kasvatta misesityksiä ja vaatia lisäresurs lisäämistä vaihtoehdoksi yleisille tön eläköuyminen lähivuosina •JI dnmuTii— * 

teet. vanhusten hoitopaikkojen ra maan sitä kautta tervettä tulo seja kunnan peruspalveluihin. veronalennuksille. Paikallisesti antavat mahdollisuuksia Tässä 

i 

kentamisesta. pohjaa ilman veronkorotuksia. 
Edellytämme kaupunkiorgani
saatiolta turhien menojen kar
sintaa sekä tehokasta hallintoa. 

olemme esittäneet kunnallisve
ron korottamista ja kuntaliitosta 
maalaiskunnan kanssa. Toimin
tatapoja voi uudistaa: esimerkik
si puhelujen kilpailutus toi mer
kittäviä säästöjä 

yhteydessä on kehitettävä yksi
tyisen ja julkisen sektorin yhteis
toimintaa palvelutuotannossa. 
Myös tonttitarjontaa on lisättävä, 
jotta kaupunkiin saataisiin lisää 
veronmaksajia. 

Mitkä nuorten j a Puolustamme sosiaalista lasa-ar- Nuonso on maamme ja Jyväsky Arvostamme vastuun ja vapau Opintorahan määrää nostettava Vihreät pyrkivät edistämään Kokoomus kannattaa akateemis Opiskelijoille pitäisi rakentaa 

opiskelijoiden voa ja oikeudenmukaisuutta se län tulevaisuus. Siksi nuorille pi den yhdistämistä nuorten aja (ei lainapainotteisuutta) niin, et mm. viihtyisää ja saasteetonta ta vapautta. Opintoaikojen ra enemmän asuntoja. Nuoria pi

arvoista ovat tärkeitä kä kansalaisten vähilömtcn vai tää yrittää järjestää koulu- ja työ tusmaailmassa, kiinnostusta tä ei tarvitse Iisaksi hakea toi ympäristöä, eläinten oikeuksia, jaukset eivät kuulu meidän kei täisi kouluttaa ykkösasioissa, eli 

puolueellenne? kutusmahdollisuuksien paranta paikka ja turvata, että nuoret py elinikäiseen oppimiseen sekä meentulotukea. 750 euron pe rauhan asiaa, parempaa opinto novalikoimaamme. Haluamme miten voi olla irti huumeista, al

mista. Äänioikeus on ainakin syvät Jyväskylässä ja kehittävät realistiseen vihreyteen. rusturva kuukaudessa vähäva tukea, seksuaali- ja sukupuohvä- sellaisen järjestelmän, jossa kou koholista ja tupakasta. Yhteis

kunnallisvaaleissa alennettava kaupunkia, Mutta se ei tule vain raisille. hemmistöjen oikeuksia, reilua lutus ja työnteko on aina kan kunnan pitäisi ottaa näissä 

16 vuoteen. poliittisien päätöksien kautta, ei 
kaikkea voi saada lusikalla suu-
huun. 

kauppaa, uusiutuvien energia
lähteiden käyttöä, ydinvoimasta 
luopumista sekä tasa-arvoa 

nattavaa. asioissa kovemmat otteet. 

Mitä konkreettista Kunnallisilla päätöksillä on vain Talousongelmat ovat selkeästi Olemme voimakkaasti tukeneet Opiskelijoiden terveydenhuolto Olemme esittäneet korotuksia Kokoomus tulee vastustamaan Yhteiskunnallista toimintaa pi

puolueenne aikoo marginaalinen vaikutus. Ehkä suunn ongelma. Opintolaina oli nuorten ehdokkaidemme vaali tulee saada kuntoon, resursseja opintotukeen, mutta sosiaalide opintoaikojen rajauksia. täisi saada lähemmäksi opiskcli-

tehdä opiskelijoiden konkreettisin keino on opiskeli 40 vuotta sitten pakollinen, jos kampanjaa, koska haluamme sinne lisää siltä osin kuin on mokraattien ja kesktistan halli fattS. Yhteisestä teollisuudesta ei 

hyväksi? ja-asuntolat mahdollistava riittä halusit valmistua nopeasti. Nyt saada mahdollisimman monta kaupungin päätäntävallassa. tus valitettavasu hukkaa nekin myöskään pitäisi yksityistää mi
vä tonni- ja kaavoituspolitiikka. pitäisi pystyä opiskelemaan il nuorta vastuullisiin asemiin Jy rahat yleisiin veronalennuksiin. tään. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikassa man opintolainaa, ettei tarvitsisi väskylän luottamushenkilöhal Jyväskylässä yritämme toimia 
kunnan on tarjottava opiskeli
joille muiden kuntalaisten kans
sa yhtäläiset mahdollisuudet esi
merkiksi terveys- ja lastenhoito-

tehdä töitä opiskelujen ohella. linnossa. niin, että joukkoliikenne toimii 
ja pysyy edullisena opiskelijoille, 
jatkossa löytyy nykyistä halvem
pia asuntoja ja terveydenhuolto 

Mitä konkreettista 

parveluiden saamiseen 

Keskeinen tekijä Jyväskylän pa Pidetään huolla nittävistä ja laa

pelaa. 

Mitä konkreettista 

parveluiden saamiseen 

Keskeinen tekijä Jyväskylän pa Monet ryhmät ja ihmistet voivat Pynmmc kunnallisessa päätök Pidetään huolla nittävistä ja laa Monet pahoinvointiin liittyvät Jyväskylän veronmaksajapohjaa Poliiseja pitäisi lisätä, jotta huu

puolueenne aikoo hoinvoinnin korjaamiseksi on pahoin. Ensin pitäisi määritellä, senteossa ottamaan huomioon dukkaista peruspalveluista (so asiat kytkeytyvät työttömyyteen. pitää laajentaa, jotta palveluiden meista ja rattijuopoista päästään 

tehdä Jyväskylän edistää työpaikkojen syntymistä ketä tarkoitetaan. epäkohdat ja tukemaan sellaisia siaali-terveys-koulu), se on kaik mihin löytyy ratkaisuja pääasias rahoitus pystytään turvaamaan. eroon. Rikollisliigoja pitäisi ran

pahoinvoinnille? ja nimenomaan työpaikkoja ratkaisuja, joilla epäkohtia voi kien etu. Huolehditaan myös lä sa valtakunnallisilla ratkaisuilla. Pyrimme myös lisäämään esi gaista kovemmin. Nuoria pitäisi 

synnyttävän PK-scktorin sijoit daan lieventää tai kokonaan hipalveluiden säilymisestä (esim. Paikallisesti on huolehdittava. merkiksi perheiden valinnan kuitenkin ohjata oikealle tielle 

tumista Jyvässeudulle, poistaa kirjastot, kaupat, koulut, neuvo
lat..) ja asuinalueiden heterogee
nisyydestä. johon voidaan vai
kuttaa kaavoituksella. Työttö

että peruspalvelut - kuten kou
lut. sairaalat, vanhainkodit tai 
päivähoito - toimivat 

mahdollisuuksia ja siten mah
dollistamaan perheille yhdessä
oloa. Perheiden hyvinvoinnista 
lähtee hyvinvointi myös tule

alistuksen kautta, ci vihan 

Ei täydellinen, mutta ei kaikkein Joukkoliikenne toimii pääsään

myys on saatava kuriin, vaisuudessakin. 

Ei riittävän. Hinnat ovat korkeat Onko joukkoliikenne £i ok . Vuorotiheydet, reitit ja Ei täydellinen, mutta ei kaikkein Joukkoliikenne toimii pääsään Ei ole. Lmja-autoiiikenne tulisi Ei toimi tarpeeksi hyvin. Tiivis. 

vaisuudessakin. 

Ei riittävän. Hinnat ovat korkeat Joukkoliikennettä pitäisi lisätä, 
lyväskylässä toimiva? lippuhinnat eivät ole edes tyy huonoinkaan. Riippuu mihin si töisesti hyvin. Ongelmia lienee kunnallistaa, jotta sen toimin puutarhakaupunkimainen asu laatuun nähden. Esim. Jyväsky koska se on kaikille edullista ja 

dyttävät. Ensisijaisena kehittä tä vertaa, Itse nuorena kävelin eniten poikittaisliikenteen järjes taan voidaan vaikuttaa Nythän tus suosii jouitkoliikennettä. Nyt lässä kirjoilla oleville opiskeli taloudellisesti kannattavaa. 

miskohteena on käsittääkseni aina kouluun kolme kilometriä telyissä. Opiskelijat ovat moitti sinne vain mätetään mkirahaa il asutus hajautuu liikaa omakoti joille pitäisi saada reilummat 

reittien suunnittelu vastaamaan suuntaansa. neet lippujen hintaa valtakun man mitään päätösvaltaa. talojen sekavaksi matoksi lähi alennukset, tämähän on käytös
paremmin matkustajien tarpeita. nallisesti korkeaksi. kuntiin. mikä tarkoittaa ruuhkia 

Jyväskylässä ja huonoja joukko
liikenteen toimintamahdolli
suuksia. 

sä monessa kaupungissa. 

Miksi opiskelijan Perussuomalaiset ovat ainoa to Jyväskylässä ei ole kuin sata Keskusta on vastuullinen suo Me teemme sen, mitä lupaam Meillä vihreillä on 19 nuorta eh Kokoomus on aina ollut sivistys- Työväenliike on aina humamsu-

pitäisi äänestää juur i dellinen vaihtoehto näissä vaa ruotsinkielistä, joten ei Jyväsky malainen puolue, jonka toimin me. Katso vaikka vuoden 2000 dokasta, joista kaikista tulee hy puolue ja on sitä edelleen. Toi nen. Nyt mailmassa on terroris
leidän puoluettanne? leissa; kaikki muut puolueet lässä varmaan moni äänestä ta perustuu koettuihin arvoihin vaaliohjelmaa ja vertaa Skp:n viä kuntapäättäjiä. Ääni vihreille seksi olemme tulevaisuus- mia ja sotia ja hiljaisen työväen

ovat jo kykynsä ja tahtonsa puolueen takia. ja jonka punssä jokaiselle aktii esityksiin kuluneella valtuusto on myös ääni korkeamman puolue, esimerkiksi nuona eh luokan pitäisi hävetä. Täytyy 

osoittaneet käytännössä. viselle toimijalle löytyy hänen kaudelta. Linjamme pitää. opintotuen puolesta. Esimerkik dokkaita Jyväskylässä on eniten muistaa, että työväenluokalle ei 
tietojensa ja taitojensa mukaisia si sosiaalidemokraatit ja keskus Kokoomuksen listalla. Lisäksi ole koskaan hyötyä sodasta tai 

tehtäviä. 

/ 
ta ajavat toimillaan opiskelijoi
den velkaantumista 

olemme kokonaisvastuun puo
lue, emme minkään yksittäisen 
kansanryhmän etujärjestö 

sen valmistelusta. 



vertailussa Jyväskylä menestyy myös hy
vin. Jyväskylässä on ehkä kiinnitetty kun
nallispolitiikassa katse ulkoisiin asioihin 
ja ummistettu silmät sisäisiltä ongelmilla", 
Tuomainen toteaa. 

Tuomainen arvelee, että yksi mahdolli
nen selittäjä Jyväskylän pahoinvointiin 
voi olla kulttuurisen yhteisöllisyyden 
heikkous. Kaupungin voimakas kasvu 
synnyttää usein sivutuotteenaan myös so
siaalisia ongelmia. 

"Selvityksessä hyvin menestyneellä 
Tampereella on historiallinen tausta vah
vana työväenkuluuurin paikkana, joka si
nänsä pohjautuu yhteisöllisyyden voi
maan. Jyväskylän suuri muuttoliike ja 
heikompi jyväskyläisyys voivat selittää ir

rallisuuden tunteita, jotka voival johtaa 
sosiaalisiin ongelmiin." 

Tuomainen arvioi kuitenkin Jyväskylän 
tulevaisuutta mahdollisuuksien arkuksi. 
Kaupunkiin on keskittynyt menestyviä 
asukkaita ja yrityksiä, joten Jyväskylällä 
on Tuomaisen mukaan kaikki edellytyk
set oikeanlaisella kunnallispolitiikalla lisä
tä myös selvityksen muuttujilla hyvin
vointia. 

TONI PELTONEN 

Kunnallisvaalien varsinainen äänestyspäivä on sun-

nunlaino 24.10.2004. Ennakkoäänestysaika koti-

maossa on 13.-19.10.2004. 

Lisätietoja: www.vaolit.fi. 

Kari Yksjärvi 
Keskt-Suomoi Vasemmistoliiton 
purin puhccniohtaia 

Sinun elämäsi tärkeät asiat. Niis
tä päättää kunta 

5 

55 

Kirsi Ahonen, Liisa Dcrmott, Pi
nna Huttunen, Anna Kainulai
nen ja Hannu Pahajoki. 

Tavoitteena on kahden läpime
no. 

Talouden tasapainottaminen se
ka hyvinvointipalvelujen säilyt
täminen ja kehittäminen. 

Osallistua Talous ja elinkeino 
-ohjelman valmisteluun. 

Opiskelijoiden toimeentuloon ja 
asumiseen liittyvät asiat. 

Koulutuksen tason ja laadun 
varmistamiseen MyOs koulu
tuksen jälkeen pitää varmistaa 
opiskelijoiden suora sijoittumi
nen työelämään 

Lasten, nuoncn ja opiskelijoiden 
harrastusmahdollisuuksia tulee 
kehittää ja huomioida maksuky-
ky 

Kallisia. Myöskään "kchalnken-
ne" ei loimi. 

Vasemmistoliitto edistää solidaa-
nsuulla, lasa-arvoa ja yhteisölli-
syytiä. Puolue toimii aktiivisesti 
hyvinvointiyhteiskunnan puo
lesta hyväosaisien kapinaa vas
taan. 

Veijo Koskinen 
Jyväskylän sosialidemokraattisen 
kunnallisjärjestön puheen-

Sosiaabsen oikeudenmukaisuu
den ja ihmisten hyvinvoinnin 
edistäminen paikallisesti, kan
sallisesti ja kansainvälisesti. 

20 

88 

Simo Halttunen, Hanna Helmi
nen, Vesa Lahtinen, Jenny Lind-
borg, Riitta Mäkinen, Minna 
Parkkinen. Timo Rönkkömäki 
ja Eero Ylmentalo. 

Toivomme nuorten esiinmarssin 
konkretisoitumisia useina saa
vutettuina valtuustopaikkoina. 

Ylikorkean työttömyyden kään
täminen laskuun ja sosiaalisen 
eriarvoistumisen vastainen tais
telu 

Elinkeinopolitiikan keinoin on 
luotava työpaikkoja myös nk. 
tavallisille jyväskyläläisille (a so-
siaalipolmikan keinoin vaikutet
tava elinolosuhteiden paranta
miseksi. 

Nuoret ja opiskelijat oval hyvin 
heterogeeninen poikkileikkaus 
koko kansasta ja sen arvomaail
masta yleensä. Meillä on kuiten
kin vahva usko siihen, etiä ih
misten välisen solidaarisuuden, 
tasa-arvoisuuden ja oikeuden
mukaisuuden arvot ovat yhtei
set. 

Haluamme keskittyä helpotta
maan sosiaalisesti vaikeassa ase
massa olevien opiskelijoiden 
opintojen loppu unsaattamisia. 
Tämä tarkoittaa nykyisiä koh-
dennetumpia toimia kaupungin 
sosiaalitoimelta Erityisen vai
keassa asemassa ovat opiskelija
perheet, jotka ovat pudonneet 
opintoiukiiärjestelmän ulkopuo
lelle. 

Keskeisiä on puää huolta toimi
vista hyvinvointipalveluista, toi
meentulon lurvaamisesia ja 
käännettävä 15 prosentin työttö
myys selvään laskuun. 

Joukkoliikenne on periaatteessa 
kohtuullisesti toimivaa mutta 
lippujen hinnat ovat ylikorkeat. 
Joukkoliikenteen käyttöä voi-
laisiin huomattavasti lisätä tuke
malla enemmän esimerkiksi työ-
ja opiskelumatkoja kunnan sub
ventiolla. Tämä vaikuttaisi lii
kenneruuhkia vähentävästi ja 
parantaisi myös vuorotiheyttä 
paikallisliikenteessä. 

Sosialidemokraatit ovat täälläkin 
osa kansainvälistä sosialidemok
raattista liikettä ja olemme hyvä 
vaihtoehto ihmiselle, joka haluaa 
edistää sosiaalista ja taloudellisia 
hyvinvointia sekä yhteiskunnal
lista oikeudenmukaisuutta Jyväs
kylässä ja koko maailmassa. 

Juhani Startzevvski 
KrisuflisdemokraaitienJyvas-
kybn osaston puha-niohtaia 

Vastuuna välittäminen, joka tar
koittaa "Rakasta jumalaa yli kai
ken ja lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi". 

4 
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likka Jarva ja Asmo Maanselkä 

Ainakin yksi. 

Talouden tasapainoon saattami
nen. eli menot ja luloi kondik-
seen seka peruspalvelujen tur
vaaminen. 

Olla mukana yhdessä mi 
kanssa tekemässä taloussuunni
telma. joka laajan ja perusteelli
sen (kansalais)keskustelun ja 
valmistelun pohjalta toteutetaan 

Pidämme tärkeänä työelämän ja 
koulutuksen yhteistyötä, jatko
koulutusmahdollisuuksien ja 
elinikäisen oppimisen edistämis
iä sekä verkostoyhteistyötä yli
opistojen ja korkeakoulujen 
kanssa. Pynmme parantamaan 
asumiseen, opintotukeen, ter
veydenhoitoon ym. Imiyviä 
asioita 

Jyväskylä on opiskelijakaupun-
ki, joten opiskelijat ovat kau
pungille tärkeä väestöryhmä. 
Opiskelijoiden tarpeet pcruselä-
män toimintojen mahdollisim
man hyvin toimimiseen, joita 
oval ainakin asuminen, palvelin, 
liikenne ja infrastruktuuri. Myös 
vapaa-ajan toimintojen saata
vuus ja monipuolisuus - liikun
ta, kulttuuri yms. 

Kaupungin palvelujen turvaami
nen sekä uusien työpaikkojen ja 
verotulojen saaminen ovat kei
noja, joilla tilanneita pystytään 
helpottamaan. Elämän oikean 
arvopohjan ymmärtäminen on 
myös yksi osa pahoinvoinnin 
vähentämistä 

Kyllähän se voisi olla toimivam
pikin ja halvempi. Uusia keinoja 
pitää löytää ja kehittää ottaen 
huomioon joukkoliikenteen 
käyttäjien larpcet. 

Periaateohjelmamme perusta on 
paras mahdollinen kaikkien 
puolueiden joukossa: Suomen 
kristillisdemokraatit r.p. on elä
mänmyönteinen arvopuolue, 
jonka eeltisenä lähtökohtana on 
Jumalan sana, Raamattu ja eten
kin sen kymmenen käskyä. 

maksaa 
t enemmän 

kuin 
vähemmän? 

Kolumbus puhepaketti ja sms-paketti auttavat ennakoimaan 
puhelinlaskua, eivätkä hinnat aiheuta närästystä tai happivajetta. 

300 
min 19 90 

€/kk 
Ylimenevät hintaan 0,099 €/min 
Tekstiviestit 0,099 €/kpl 

50 tekstiviestiä 

J94 
£ • €/kk 

Ylimenevät hintaan 
0,099 €/kpl 

200 tekstiviestiä 

Q94 
« ^ €/kk 

Ylimenevät hintaan 
0,099 €/kpl 

Puhepaketin voi myös ottaa ilman sms-pakettia, sms-paketit edellyttävät puhepaketin ostamista. 
Katso myös muut huippuedulliset liittymävaihtoehtomme osoitteesta www.kolumbus.com 

PS. Jos kuitenkin haluat puhua normaalilla minuuttiveloituksella, 
tässä esimerkki Kolumbuksen selkeistäja edullisista hinnoista: 

0,94 m* 0,094 €/min 

0,094 C/tekstiviesti U €/liittymän avaus 

Katso myös muut huippuedulliset liittymävaihtoehtomme 
osoitteesta www.kolumbus.com 

Tilaa Kolumbus puhelimella 

0800 464 000 
tai Internetistä www.kolumbus.com 
Tekstiviestillä lähetä viesti kolumbus etunimi 
sukunimi numeroon 18505 niin otamme sinuun yhteyttä 

Palvelun ja kuuluvuuden takaa Elisa. 

http://www.vaolit.fi
http://www.kolumbus.com
http://www.kolumbus.com
http://www.kolumbus.com
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AKIJU OV 

ATK -PALVELUT 
Tarvetta tietokoneelle' 
Ongelmia koneen kanssa? 

V.--1H.1 uudet ja käytetyt 
pöytäkoneet ja kanrtett:•• 

Myynti | Vuokrjus! Huolto | Kierrätys | WWW palvelut 

Vaaiakosfcentie 76 | 40400 Jyväskylä | puh. (014)283 909 | wvnv akin net 
Ktmfehaiieaik*kt$kus i SjOttijftnkaui2 I 10520 Kuokkaia | pun (014|618633 

EkoCenter Harjunporras 
EkoCenter Kankitie 

• monipuolista kierrätystoimintaa Jyväskylän ; 
alueella 

O meiltä löydät edullisesti ja kätevästi vaatteet, 
kengät, astiat, huonekalut, ym 

• huonekaluille ilmainen noutopalvelu 
kaupunkialueella d, to ja pe Puh: 3101609 

HARJUNPORRAS K A N K I T I E 
Gummeruksenka tu 13 
p u h : 3 t O l 6 1 2 
Ma-pe 1 0 - 1 8 
U 1 0 - 1 5 

Kank i t ie 10 
p u h : 3 1 0 1 6 0 9 
Ma-pe 9 - 1 7 
La 10-15 

Ca»> 

a» 

B 
55" 
CD 

Vt 

JYVÄSKYLÄN 
OIKEUSAPUTOIMISTO 

Kalevankatu 10. 40100 Jyväskylä 
Puh. 01036 60830/ajanvaraus 

Fax. 01036 60855 
Avoinna arkisin klo 8.00-16.15 

75 prosenttia kotitalouksista on oikeutettu oikeusapuun 

Toimistossa hoidetaan kaikkia oikeudellisia asioita, 
joista tavallisimpia ovat 

• avioero, ositus, lasten huolto ja elatus 
• perunkirjoitus, testamentti ja muut perintöasiat 
• velkomus-, vahingonkorvaus- ja huoneenvuokra-asiat 
• hallinnolliset asiat ja eläkkeet 
• rikosasiat 

Nuorisoasuntoja lähes 15 vuotta 
työssäkäyville ja työhön hakeutuville 

18-28 vuotiaille nuorille 

Jyväskylän Seudun Nuorisoasunnot 
Schaumanin puistotie 2A3 

40100 JYVÄSKYLÄ 
Puh. (014) 449 0400 (ma-pe klo 9-13) 

Asunnon haku: www.nal.fi 
Kotisivut: www.na1.fi/jyvaskyla 

6 
Työnhakuun 
Koulutukseen 
Urasuunnitteluun 
www.mol . f i 
Suomen suosituin rekrytointiportaali 

Pikapest i 
Tilapäistä työtä myös opiskelijoille. 

Työnhakukeskus 
Tapahtumakalenterissa tarjolla tietoa, taitoa ja 
osaamista työnhakuun. 

Akateemisten urasuunni t te lu 
Tavoit teel l iseen tu levaisuuden suunni t te luun 
urasuunnittelupsykologin palvelut. 

Lisät iedot 
Jyväskylän työvoimatoimisto 
Vapaudenkatu 55 
puh. (014) 609 611 (22.11. alkaen 010 60 40149) 
www.mol.fi/jyvaskyla 

\ y Työvoimatoimisto I 

HALUATKO OPISKELEMAAN 
AUSTRALIAAN TAI 
UUTEEN-SEELANTIINP 

intcruHonai I6C Onllna edustaa yliopistoja Australiassa ja 
loc.iioo OHUT Uudessa-Seelannissa. Voit lahteä 

suorittamaan koko tutkintoa (Bachelor/ 
Master) tai I-2 lukukauden vierailevaksi 
opiskelijaksi. Jos olet kirjoilla Jossain 
korkeakoulussa. Master-oplntolhin voi hakea 
myös amkk-tutklnnolla. Autamme käytännön 
Järjestelyissä. Katso: www.ieconllnc.net tai 
pyydä lisätietoa toimistoltamme! Kalkki 
palvelumme ovat maksuttomia. 
IGC Orillne International Educatlon Centre , 

• Mikonkatu II. OOIOO Helsinki IPfoUf 
M f l » » . f : V / H puh 0 9 6124 0271. tlnland@leconllne.net I C * ' " " 

Mak tulena neuvomaa 
opinnoma Uudessa-
Seelannissa ja 
Ausliallaisa. Kysy 
myflsljiglaiuiinja 
USA nlaljoiuuola' 
1 M. r l . „ . . . , -

AREA 
www.area.fi 010 8 0 0 220 

ma-pe 8.30-19 

334 05O0 

UPUNKILOMIA EUROOPPAAN 3 VRK 

MSTERDAM 4 4 1 , - LONTOO 

BARCELONA 4 5 9 , - MADRID 

BERLIINI 3 7 1 , - PARIISI 

BRATISLAVA 419,- PRAHA 

BUDABEST 3 5 9 , - WIEN 

425,-

498,-

499,-

392,-

EsimerkMhintoja HtSslnqlstä alkaen 1.11. tai 1.12. Sisältää 
lennot ja majoituksen aamiaisella. Hinnat voivat 
vaihdella lähtö- ja paluupäivän mukaan. Kysy 
lisävuorokausla. Palkkoja rajoitetusti. Palvelumaksu 
lO,-/tiiaus. 

Kysy lirttymälennoista ja junalipuista Helsinkiin! 

IKA 
PPO HOITAA 

Ulkomaanpuhelut 
Ruotsiin alk. 0,09€/n,i 
Käytä ulkomaansuuntaa 99590 niin soitat edullisesti ulkomaille. Et tarvitse 

palveluun sopimusta tai luottokorttia. Nappailet vain 99590 ensimmäiseksi. 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22% ja niihin lisätään paikallisverkkomaksu 

tai matkapuhelumaksu. Lisää hintatietoja osoitteesta www.sonera.fi/99590 

omaansuunta 

Englantiin aik.O/lSC/min 

Kanadaan aik.O/lSC/min 

Saksaan aik.O/lbC/min 

Yhdysvaltoihin aik.0,15€/min 

Venäjälle aik.0/29€/min 

http://www.nal.fi
http://www.na1.fi/jyvaskyla
http://www.mol.fi
http://www.mol.fi/jyvaskyla
http://www.ieconllnc.net
mailto:tlnland@leconllne.net
http://www.area.fi
http://www.sonera.fi/99590
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Löytöeläintalo 
täyttyy kesäkissoista 
Koirat joutuvat harvoin odottamaan omistajaansa paria päivää kauempaa 

TEKSTI: ILONA TURTOLA 

KUVA: HANS-PETER VVECKMAN 

VIITANIEMEN pieneläinklinikan ta
kaa kuuluu vaativaa räksytystä. Hauk
kujiksi paljastuu kolme koiraa, joista 
yhdellä äänikin meinaa lähteä. 

Kolmikko majailee Viitaniemen koi
ratarhassa, jonne majoitetaan Jyväsky
län löytökoirat. Palokassa on vuoros
taan tilat löytökissoille. 

"On hyvä, että koiria otetaan kiinni ja 
tuodaan tänne, liikenneturvallisuuden
kin takia", sanoo löytöcläintarhan hoita
ja Pekka Nieminen. 

Eläinsuojelulainsäädännön mukaan 
jokaisen kunnan on huolehdittava löy
töeläimistä. Eläintä säilytetään vähin
tään 15 vuorokautta. Jyväskylän kau
pungin ympäristövirasto on tehnyt löy
tökoirien. kissojen ja muiden pien
eläinten talteenotosta ja säilytyksestä so
pimuksen Niemisen kanssa. Jos omista
ja ei kaipaa lemmikkiään 15 vuorokau
teen, se siirtyy Niemisen omistukseen. 

"Pääasiassa löytökoirat tuodaan tar
halle. Tarvittaessa voin myös hakea koi
ran tarhalle, koska muuten poliisien pi
tää hoitaa kuskaaminen", Nieminen 
huomauttaa. 

Tarhaan päätyvät sellaiset löytökoirat. 
jotka antavat ottaa itsensä kiinni. Mi
tään jahtausoperaaiioita Nieminen tai 
poliisit eivät järjestä. 

TARHASSA ON viisi koirahäkkiä ja 
jokaisesta pääsee pieneen ulkotarhaan. 
Tilat ovat Niemisen mukaan riittävät, 
sillä koirat viipyvät tarhassa keskimää
rin vain yhden tai kaksi päivää. Kahden 
viime vuoden aikana on ollut tasan 
kaksi koiraa, joiden omistajaa ei ole 
löytynyt. Kodittomille koirille olisi otta
jia. 

"Päivittäin tulee pari kolme soittoa ja 
ihmiset kyselevät kiinnostuneina löytö
koirista. Jonkin verran se karsii, että 
koirista pitää maksaa. Eläinsuojeluih
misetkin ovat sitä mieltä, ettei eläintä 
pitäisi missään nimessä antaa ilmaisek
si." 

Löytökoirien ja -kissojen hinta on 
noin 40-70 euroa. Maksulla katetaan 
säilytyksen aikaiset hoitokulut. 

Koiratarhassa on muutamia kanta-
asiakkaitakin. Sama koira on parhaim-

Isännätön koira odotteli omistajaa Viitaniemen löytöeläintarhassa lokakuun alussa. 

millään päätynyt tarhaan kuudesti. 
"Koirat voivat repiä ketjunsa poikki 

ja siksi karata. Myös ajavat koirat ovat 
karkaavaisia." 

Koiria tarhalle tulee vähän, mutta kis
soja sitäkin enemmän. Eniten kissoja on 
syksyllä, kun kesäkissat jätetään oman 
onnensa nojaan. 

"Useinhan eläin otetaan lasten takia. 
Ei ymmärretä, että eläin vaatii ympäri
vuotista hoitoa, ei vain pari kuukautta 
vaan jopa parikymmentä vuolta", Nie
minen muistuttaa. 

Keväällä kissoja kysellään paljon ja 
uusia koteja on tarjolla. Aina tilanne ei 
ole näin hyvä. Esimerkiksi toissatalvena 
Niemisellä oli lähes parikymmentä kis
saa, joten niitä piti lopettaa. 

Nieminen korostaa, että kissoja on 
lopetettu yleensä vasta noin kuukauden 
kuluttua löytöeläintarhallc tuomisesta, 
eli omistajilla on ollut reilusti aikaa etsiä 
kadonnutta lemmikkiään. 

"Nykyään löytökissoja on ruvettu 
enemmän kyselemään. Enää niitä ei tar
vitse kovin usein lopettaa, kun koteja 
löytyy." 

Ammuttu villikissa 
olikin kotimailla 
LÖYTÖELÄIMIEN PIDOSTA Jy
väskylässä nousi loppukesästä kohu, 
kun paljastui, että kissojen löytöeläin-
tarhalla oli kevään aikana ammuttu kak
si kissaa heti tarhalle tuomisen yhtey
dessä. Tapahtumien kuva selviää kau
punginhallitukselle syyskuussa annetus
ta lausunnosta. 

Lausunnon mukaan tarhanhoitaja 
Pekka Nieminen oli ampunut pienoiski
väärillä kaksi kissaa maaliskuussa, kun 
satunnainen soittaja oli kertonut saa
neensa loukkuunsa villikissan ja halusi 
tuoda sen löytöeläintarhallc Nieminen 
ilmoitti, ettei villikissaa voi laskea koti
kissojen joukkoon, koska todennäköi
sessä tappelussa kissat repisivät toisensa. 
Nieminen päätti ampua kissan. 

Kaksi päivää myöhemmin sama "lou-
kuttaja" soitti myöhään illalla ja sama ta
pahtumasarja toistui. Seuraavana päivä
nä Nieminen oli huomannut, että kissa 

ei ollutkaan villikissa, ja kun soittaja taas 
ilmoitti saaneensa kiinni kissan, Niemi
nen kieltäytyi ottamasta sitä vastaan. 

Asiasta nousi hälyjä huhtikuussa kis
sojen ampumisiin johtaneet tapahtumat 
käytiin perusteellisesti läpi eläin- ja ym
päristöviranomaisten kesken. Samassa 
yhteydessä selvisi, että kissoja löytänyt 
soittaja oli esiintynyt väärällä nimellä. 

Nieminen on vakuuttanut, että vas
taavaa ei tule koskaan tapahtumaan. 
Hän on myös kertonut olleensa ampu
misten ajankohtana perhesyiden takia 
kovan paineen alla, joten hänen harkin
takykynsä ei ollut parhaimmillaan. 

Ympäristölautakunta edellyttää löytö-
eläintarhan hoitajalta ehdotonta eläin
suojelulain noudattamista. Ammutun 
kotikissan omistajan rikosilmoitus ei 
johtanut kuulustelua pidemmälle. 

TONI PELTONEN 

JYYN EDUSTAJISTO 
KOKOONTUU 18.10. 
Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 
pidetään maanantaina 18.10. klo 17 
liikunnan rakennuksessa salissa L209. 
Kokouksessa valitaan mm. JYYn edus
tajat SYL:n liittokokoukseen. Edusta
jiston kokoukset ovat avoimia kaikille 
ylioppilaskunnan jäsenille. 

YRITYSMESSUT 
AGORASSA 
Taloustieteiden ainejärjestö Pörssi jär
jestää Agorassa Firma 2004 -yritys-
messut keskiviikkona 13. lokakuuta. 
Ohjelma alkaa klo 10.30 väittelyllä 
"Hyvinvointiyhteiskunta ja opiskelu", 
jota seuraavat klo 12.15 alkavat yritys-
luennot. Ensimmäiset messukävijät 
palkitaan ilmaisella pääsylipulla iltata
pahtumaan Elohuvissa. 

ALUMNIT KOKOON 
YLIOPISTOPÄIVILLE 
Yliopiston 70-vuotisjuhlavuoden mer
kittävin alumnitapahtuma, Yliopisto-
päivät, järjestetään 22.-23. päivä loka
kuuta Nyt jo 20. kerran vietettävään 
tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki 
yliopistosta valmistuneet alumnit. 

Tämänkertaisia Yliopistopäiviä isän
nöivät Mattilanniemessä sijaitsevat ta
loustieteiden tiedekunta sekä yhteis
kuntatieteiden ja filosofian laitos. Lu
vassa on tuttuun tapaan alumnitapaa-
misia. tiedekuntien uusimpia kuulu
misia ja kiinnostavia luentoja ajankoh
taisista ammatillisista teemoista. 

ASUMISTUKITIEDOT 
SAA NYT NETISTÄ 
Kela avasi lokakuun alussa Intemet-si-
vuillaan yleisen asumistuen sähköisen 
asiointipalvelun. Palvelusta tuen hakija 
voi tarkistaa, onko hänen asumistuki-
hakemuksensa ratkaistu sekä kuinka 
paljon ja mistä lähtien hänelle on 
myönnetty tukea. Asiointipalvelussa 
näkyvät myös asumistuen seuraavan 
maksun ajankohta sekä asiakkaan 
etuusasioita hoitavan Kelan toimiston 
yhteystiedot. 

NANOTALON 
VIHKIÄISET 19.10. 
Yllstönrinteelle noussut Nanoscience 
Center vihitään käyttöön tiistaina 
19.10. klo 13. Vihkiäiset videoidaan 
suorana lähetyksenä saliin YAA303, 
josta henkilökunta ja opiskelijat voivat 
seurata tilaisuutta. 

Ä 
Miesten välisestä ystävyydestä 
EN TIEDÄ, oletteko panneet merkil
le, mutta näin on: miesten välisessä ys
tävyydessä yleinen puhumattomuus ja 
tunteiden julkituomisen pelko saattavat 
purkautua humalassa kiintymyksen 
osoituksina, joissa miehet alkavat käh
mimään tai pussailemaan toisiaan, sekä 
harjoittamaan (täysissä pukeissa) jopa 
yhdyntää matkivia liikesarjoja. 

En tiedä kiinnostaako tämä teitä, 
muita näin on. Tietysti tällainen toi
minta voi olla pelkkää jännittävää rajo
jen etsimistä ja kokeilua, tai jotain 
muuta rakkautta kuin ystävien välistä. 
Näin olen kuullut. 

Jos kuitenkin puhumme vain mies
ten välisestä ystävyydestä, niin tapah
tuu, että molemmat eläytyvät liioitellen 

johonkin näistä kolmesta kuvaamastani 
toiminnasta ja säilyttävät kasvonsa ole
malla leikissä mukana. 

KUTEN JO SANOIN, en tiedä, 
kiinnostaako tämä teitä, mutta epäilen, 
että näin tapahtuu ja on. Mielestäni on 
hieman koomista ja surullistakin, että 
miesten väliset suorat tunteellisuuden 
osoitukset tehdään pelkästään kännissä 
ja usein kolmesta mainitusta vaihtoeh
dosta vain viimeisimmän avulla. 

Voi tietysti ajatella niinkin, että mei
dän tulisi iloita tästä riemukkaasta ystä
vyyden osoituksesta ja hurrata tapahtu
malle, kun se sattuu vastaan tulemaan. 
Ehkä meidän tulisi iloita, että me mie
het olemme keksineet näin häpeilemät

tömän tavan nauttia toveruudesta. 
Usein on kuitenkin niin, että ystä

vyyden osoitukset, edellä mainittukin, 
verhotaan usein jonkinlaisen leikin 
suojiin. Pelätään tunteiden paljastamis
ta ja suojellaan itseä. 

ARMEIJASSA, tuossa silloin vielä 
täysin miesvaltaisessa yhteisössä, huo
masin finnejä parantelevana poika
miehenä kaipaavani ihmisen kosketus
ta. Huomasin sen siitä, että aloin taput
telemaan lähimpiä asetovereitani sel
kään, olkapäälle, hieromaan niskasta ja 
koettelemaan leikillisesti hauiksen ko
koa. 

Tätä ei aina katsottu hyvällä ja saatet
tiin lausua ääneen epäilyjä "Niskasen" 

seksuaalisesta suuntautumisesta. Luu
len kuitenkin, että tapauksessa oli ky
symys pelkästä läheisyyden tarpeesta. 
Suojellakseni tarkoitukseni paljastumis
ta minäkin, hitto vie, kerroin patterin 
miehille vain kujeilevani. 

Ehdotankin, että on aika perustaa 
kansainvälinen miesten halauspäivä, 
jolloin jokainen mies on velvoitettu ha
laamaan parhaan ystävänsä kanssa ja 
sanomaan tälle esimerkiksi: sä oot hyvä 
tyyppi. Näin parannetaan sekä miesten 
hyvinvointia että laajennetaan miesten 
välisten ystävyyden osoitusten skaala 
akrobaattisten liikesarjojen ja leikinteon 
ulkopuolelle. 

ANTTI NISKANEN 
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Mesenaatin mielipaha 
Kauko Sorjonen. Nimi on monille 
tuttu, mutta harva tuntee miestä. 

Kopiobisneksillä rikastunut kulttuuri-
mesenaatti asuu upeassa talossa 

Seminaarin rinteessä ja pelastelee 
Jyväskylän vanhoja rakennuksia. 

Säätiönsä kautta Sorjonen on 
tukenut paikallista kulttuurielämää. 

Nyt tuki on loppumassa. Sorjosta 
syytetään lahjonnasta. Oman 

tulkintansa mukaan hän on 
savolaismedian ajojahdin uhri. 

TEKSTI JA KUVAT: JUHA MÄKINEN 

KUUKAUSI SITTEN Kauko Sorjo
nen ilmoitti julkisesti lopettavansa kult
tuurin tukemisen niillä paikkakunnilla, 
joilla hänellä on yntystoimintaa. 

"Pakkohan se on lopettaa, jos se on 
laitonta", Sorjonen parahtaa. 

Lopettamispäätöksen syynä on lah
jusepäilyistä syntynyt julkisuusmylly. 
Syyskuun alussa Sorjosta ja neljää muu
ta henkilöä vastaan nostettiin lahjus
syytteet. 

Kuopion yliopisto ulkoisti painatus-
ja monistuspalvelunsa tarjouskilpailun 
kautta Sorjosen omistamalle Savon Ko
piokeskus Oy:lle. Sorjosen yritys puo
lestaan on tukenut Kuopion yliopisto-
säätiötä rahallisesti. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
puuttui asiaan ja teki siitä rikosilmoi
tuksen. Asiaa on selvitetty Kuopion po
liisissa ja keskusrikospoliisissa, ja seu
raavaksi edessä on siis oikeuskäsittely 
Kuopion käräjäoikeudessa. 

SORJONEN JULKISTI päätöksensä 
kulttuurituen lopettamisesta kohtuulli
sen raflaavasti: Keskisuomalaisen kult
tuurisivuilla julkaistiin sarjakuvamuo-
toinen ilmoitus, jossa Sorjosen näköi
nen hahmo maalaa hautakiveen tekstiä: 
"Kauko Sorjosen tuki kulttuurille syntyi 

10.2.1988 Jyväskylässä, kuoli 8.9.2004 
Kuopiossa. Kiitos hetkistä herrat." Sarja
kuvan alla on teksti: "Väärä mies vää
rään aikaan väärässä paikassa." 

Sorjosen mielestä koko jupakka on 
Savon Sanomien aiheuttama. 

Tästä aiheesta on kirjoitettu kuin Af
ganistanin sodasta", Sorjonen sanoo esi
tellen lehtileikekokoelmaansa. 

"Jos tämä on Savon Sanomien linja, 
on se heidän valintansa, mutta me
senaattikin voi tehdä omat päätöksensä." 

Keskisuomalaisen kirjoittelusta Sorjo
sella ei ole huomauttamista, ja päätoi
mittaja Erkki Laatikaista hän kiiltelee 
tuesta. Mutta koska Keskisuomalainen 
omistaa Savon Sanomat, pitää Sorjonen 
konsernin omistajia vastuullisina. Jylk-
kärille hän suostui antamaan haastatte
lun vasta harkinnan jälkeen korostaen, 
ettei olisi antanut sitä millekään muulle 
lehdelle. 

KAIKESTA HUOLIMATTA Sorjo
nen kiistää olevansa katkera. 

"Pikemminkin tämä alkaa lieväsu hy
myilyttää. On tämä kiva maailma, kun 
yliopistot toivovat elinkeinoelämältä 
lahjoituksia, mutta lahjoitukset johtavat 
rikossyytteisiin", Sorjonen sivaltaa. 

"Isot kasvottomat yhtiöt hankkivat 

yliopistoilta tilaustutkimuksia. Kun sit
ten minä yksityishenkilönä lahjoitan ra
haa ilman mitään odotuksia vastapalve
lusta, siitä tulee oikeusjuttu." 

Sorjonen huomauttaa, että hän oli 
aloittanut Kuopion yliopistossa toimi
van Minna Canth -instituutin tukemi
sen jo ennen kuin yliopisto ryhtyi ul-
koistamaan painatustaan. 

"Nyt esille on otettu joku yksittäinen 
lahjoitus, joka on ajallisesti lähellä ul
koistamista." 

Sorjonen sanoo, että odottaa oikeu
den käsittelyä mielenkiinnolla, koska 
uskoo siitä syntyvän ennakkotapauk
sen. 

"Ei oikeudenkäynti minua pelota. 
Tiedän olevani oikeassa." 

Mutta vaikka oikeus vapauttaisi Sor
josen syytteistä, ei se vielä riitä mesenaa
tin leppymiseen ja kulttuurituen palaut
tamiseen. Ensin Sorjonen haluaa an
teeksipyynnön Savon Sanomilta. 

Sorjonen korostaa, ettei mesenointi 
lopu muualta kuin niiltä paikkakunnil
ta, joilla hänellä on yritystoimintaa. Tuki 
saattaa siirtyä vaikkapa Lappiin, jossa 
hän viettää lomansa. Kittilän Särestö-
niemi-museoon Sorjonen on jo luvan
nut rahoittaa ensi vuodeksi konsertti
sarjan. 

Kaistale menneen maailman kauneutta 
KAUKO SORJONEN on syntynyt 
vuonna 1942 Punkaharjulla, josta hän 
1960-luvun alkupuolella muutti töiden 
perässä Jyväskylään. 1970-luvun lopul
la Sorjonen perusti veljensä kanssa Ko-
pijyvän, joka on kasvanut huomattavaa 
vauhtia. Nykyään Kopijyvä toimii vii
dessä kaupungissa Suomessa. Lisäksi 
sillä on tytäryhtiöitä Virossa ja Liettuas
sa. Sorjonen vetäytyi toimitusjohtajan 
tehtävästä muutama vuosi sitten, mutta 
hän on yhä enemmistöomistaja. 

"Olen sanonut henkilökunnalle, että 
jos potkua löytyy, niin sen kuin jatkavat 
kasvua. Minä tulen hyvin toimeen, sen 
puolesta ei ole tarvetta laajentumiselle." 

Sorjonen ei leveile omaisuudellaan, 
mutta se näkyy. Kuokkalan kartano ja 
kotitalo on sisustettu antiikkihuoneka
luilla ja taide-esineillä. Pari vuotia sitten 
Sorjonen hankki itselleen vanhan höy
rylaivan. On kuin hän olisi luonut ym
pärilleen kaistaleen sadan vuoden ta
kaista maailmaa. 

Itsestään ja taustastaan Sorjonen ei ole 
innokas puhumaan. Hän kertoo vain, 
että hänen perheensä ei ollut mikään 
kulttuurikoti, eikä taiteilla muutenkaan 
ollut hänen elämässään kummoisempaa 
merkitystä ennen 1980-luvun loppua. 

"Vuonna 1988 ostin Wivi Lönnin ko
titalon UPM-Kymmeneltä. Sitten aloin 

tutustua fiksuihin, sivistyneisiin ihmi
siin - taiteilijoihin ja yliopiston ihmisiin. 
Aikaisempi elämäni oli niin voimak
kaasti työn täyttämää, ettei minulla ollut 
aikaa kulttuurille." 

Saavutettuaan keski-iän ihminen käy 
yleensä miettimään, mitä hänestä jää 
jäljelle, kun elämä on eletty. Sorjosella ei 
ole omia lapsia, ja niinpä hän päätti 
omistautua kulttuurin tukemiselle. 

"Kulttuurin tekijät ovat mielestäni pa
rasta osaa koko Suomen kansasta. Ta
loudellisesti heidät on kuitenkin täysin 
hylätty. Heidän työtään tukemalla olen 
uskonut saavani ne paikkakunnat, joilla 
vaikutan, hieman kauniimmiksi asua." 

Toimintatavaksi muodostui oman 
säätiön perustaminen vuonna 1998. Pe
rustamispääoma oli 300 000 markkaaa. 
Vuosittain säätiö on maksanut keski
määrin 15 000-20 000 euroa apuraho
ja. Säätiö myös omistaa vanhan juoma-
tehtaan kiinteistön, jonka se on vuok
rannut Jyväskylän yliopistolle. Säätiön 
hallituksen puheenjohtajana toimii 
Agora Centerin johtaja, professori Pek
ka Neittaanmäki. 

Vastaavat säätiöt syntyvät usein testa
menttien kautta Sorjoselle on kuitenkin 
tärkeää, että hän saa jo omana elinaika
naan luoda linjaukset siitä, millaisiin 
kohteisiin säätiön tuki suuntautuu. 

Sorjosen säätiö ei julista apurahoja 
haettavaksi, vaan on yleensä itse aloit
teentekijä. Sorjosella on "hyviä kuiskaa
jia", jotka antavat vinkkejä mahdollisista 
tuen tarvitsijoista. Rakennussuojelun 
ohella tukea on jaettu niin musiikille, 
kirjallisuudelle, kuvataiteelle kuin tutki
muksellekin. Kotiseutuhenki on Sorjo
sen arvoissa korkealla - valtakunnallis
ten tapahtumien tukeminen häntä ei 
kiinnosta. 

"Tämä lahjoitustoiminta on sissitoi
mintaa, jossa pienellä panoksella saa oi
kein ajoitettuna melkoisesti aikaan. 
Olen tyytyväinen ja ylpeä, sillä koen on
nistuneeni siinä." 

VVivi Lönnin kotitalo. Sorjosen 
yksityisomistuksessa. Rakennus 
on valmistunut vuonna 1911. 
Sorjonen osti sen kotitalokseen 
vuonna 1988. 

Kuokkalan kartano. Kopijyvän 
omistuksessa vuodesta 1999. VVi
vi Lönnin suunnittelema kartano 
valmistui vuonna 1904 kauppa
neuvos Julius Johnsonille. Ala
kerrassa toimii muun muassa Mi
nerva Kustannus. 

Sorjonen ja 
vanhat talot 

Juomatehdas. Kauko Sorjosen 
säätiön omistuksessa vuodesta 
2000. Rakennuskokonaisuus on 
VVivi Lönnin suunnittelema, ja se 
on valmistunut vuosina 1909-
1911. Myös juomatehtaan raken
nutti aikoinaan Julius Johnson. 

Tanssisali Lutakko. Jyväskylän 
elävän musiikin yhdistyksen koti
pesä oli vuosia purku-uhan alla, 
kunnes kaupunginhallitus päätti 
peruuttaa purkamisen. Sorjosen 
säätiö, Jelmu ja YAD ovat perusta
neet keskinäisen kiinteistöosake
yhtiön hakeakseen tukea raken
nuksen kunnostamiseen. 
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Myös vegaanivaihlochlo joka päivä. Ruokalalla on oikeus muutoksiin. Opiskelijahinta 2,35 e sisältää leivän, levitteen ja juoman. MUUT 4,70 e JATKO-OPISKELIJA 3,95 e 

Ilokiven ruokalistat myös netissä: http://www.jyy.fi/ruokalista.php 

Tl 12.10. 
Kesäkurpitsarisotto 
Kirjolohimurekepihvit 
Makaronilaatikko 

KE 13.10. 
Kasvispapupata 
Täytetyt jauhelihaohukaisei 
Yrttikalkkunakastike 

TO 14.10. 
Kasvispihvit, tomaaiti-
timjamikastike 
Yrttiporkkanasei 
Tulinen lihapata 

PE 15.10. 
Feta-pinaattipii rakka 
Kinkkukastike, spaghetti 
Kaalikääryleet 

MA 18.10. 
Kasviskiusaus 
Sitruunasei 
Lindströminpihvi 

TI 19.10. 
Herkkusieni-kasvisrisoito 
Lohipyörykät 
Chili con carne 

O Q o Q O i O iiokivi 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 

KE 20.10. 
Kesäkurpitsaherkku 
Broilerpata 
Porsaanleike, sinappikaslike 

TO 21.10. 
Pinaaitiohukaiset 
Gratinoidut tonnikalakaäröt 
Jauhelihapyörykät 

PE 22.10. 
Juurespihvit, 
vihannesremoulade 
Tomaattinen uunikala 
Jauhemaksapihvit 

MA 25.10. 
Kukkakaalikeitto 
Sitruunainen turskaleike 
Jauhelihalasagne 

KIRJOJA JOISSA PAUON SANOJA! 

Collins Cobuild Advanced Learner's Dictio
nary, New Edition (Collins Cobuild) 
Erittäin elinkelpoinen ja laaja sanakirja hyö
tyyn ja huviin. Sisältää rompun. 
27,00 e 

Longman Dictionary of Contemporary Eng-
lish, New Edition (Longman /Pearson) 
Tämäkin sisältää rompun. Ehdottomasti varma 
valinta, hihkuu raaiilainen joka on joskus haa
veillut mainoslauseiden rustaamisesta. 
22,50 e 

Longman Activc Study Dictionary, New 
Edition (Longman / Pearson) 
Laajenna sanavarastoasi, ole aktiivinen, kehitä 
itseäsi, opi...! Bonuksena, yllätys, romppu! 
19,90 e 

Pocket Dictionary & Thesaurus (Geddes & 
Grosset) 
Kompakti pikku pokkari povitaskuun tai jopa 
reisitaskuun. Ja kuten kauppiaat tuppaavat to
kaisemaan: Katso hintaa! 
3,00 e 

Opiskelijan 
akateeminen kirjakauppa 

Kampus 
usst?L_x 

Kauppakatu 9 puh 260 3157 
kirjamyynti@kampusdata.fi 

Iiokivi, Keskussairaalanne Z 

Laatuelokuvia jo 25 vuotta 

1 9 / 1 0 2 1 G r a m m a a 
Alejandro Gonzalez Ihärritu [USA 20^,3 

2 6 / 1 0 Casablancan katupojat (i 
Nabil Ayouch • 
[Marokko/Tunisia/Ranska/Belgia 2000] 

0 2 / 1 1 Night Visions- i l ta 
Uusi ja vanha kauhu kohtaavat \ 

0 9 / 1 1 Ihania päiviä 
Moon-saeng Kim [Etelä-Korea 2003] 

1 6 / 1 1 Isältä pojalle 
Visa Koisio-Kanttila [Suomi 200.4] 

2 3 / 1 1 Jumalan morsian 
Anastasia Lapsui &> 
Markku Lehmuskallio [S; 

3 0 / 1 1 Viisi vuodenaikaa 
Ki-duk Kim [Etelä-Korea 2003] 

0 7 / 1 2 Himon anatomia 
Catherine Breillat [Ranska 2004] 

1 4 / 1 2 Riemuloma Rivieralla 
Jacques Täti [Ranska 1953] 

Hyödynnä hyvät tuotetarjoukset 
muistathan kanta-asiakaskorttiedun 

tai opikelijakortilla 

-10% 
KORTEPOHJAN 

tyosta 

PARTURI 

0 

Irma 

Isännäntie 1,40740 Jyväskylä, 
puh.(014)252 415 

Emmi ja Katja hallitsevat myös 
hiustenpidennykset ja rastat 

Palvelemme ma-pe 9.00-18.00, 
talviaikaan la 9.00-sopimuksen mukaan 

GOLDV/ELLl 

Katja 

http://www.jyy.fi/ruokalista.php
mailto:kirjamyynti@kampusdata.fi


Y T H S Jyväskylä 
Ajankohtaista hammashuol losta 

Eka vuoden opiskelija, 
Sinulla on mahdollisuus maksuttomaan hammaslääkärin 
tutkimukseen ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana. 
Emme tänä vuonna lähetä henkilökohtaista kutsua, 
joten hakeudu oma-aloitteisesti. 

Mikäli Sinulle tulee äkillinen hampaiden tai suun alueen 
vaiva, hakeudu akuuttivastaanotollemme. 

Hammashuollon aukioloajat: ma-to 8-16, pe 8-15. 
Ajanvarauksen voit tehdä joko käymällä paikan päällä 
tai puhelimitse numerosta 014 2601980 klo 8-13. 

Käyntiosoitteemme: Pitkäkatu 1A, 2. krs 

Katso myös: www.yths.fi 

JYVÄSKYLÄN 
KESÄYLIOPISTO 

SIVUAINEOPINTOJA KESÄYLIOPISTOSSA 
Syksyllä alkavia opintoja, joihin ehtii vielä ilmoittautua! 
Opetus iltaisin ja viikonloppuisin Jyväskylässä. 
JY:n perustutkinto-opiskelija saa alennuksen 
kurssimaksuista 

Sosiaalipsykologian perusopinnot 15 ov (KY), ilm. 22.10. 
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 15 ov (HY), ilm. 15.10. 
Yleisen teologian perusopinnot 15 ov (HY), alk. 14.10. 
Yleisen teologian aineopinnot 20 ov (HY), tenttiin ilm. 2 viikkoa 
ennen tenttiä 
Rikosoikeus, aineopinnot 6 ov (LY), ilm. 15.10. 
Kriminologia 3 tai 5 ov (LY), alk. 19.11. 
Riistaeläintieteen perusteet 2 ov (HY), ilm. 12.11. 
Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 2 ov (LY), alk. 12.11. 
Hallintotieteen perusopinnot 15 ov (TaY), opetus alkanut! 
Hallintotieteen aineopintoja, osia (TaY) 
Tietoisuutta liikkeen kautta - Feldenkrais-menetelmä 
1 ovfteaK), alk. 22.10. 

Opintojen ohjelmat ja ilmoittautumislomake osoitteessa 
www.cec.jyu.fi/kesayo/avoin_opetus.html 

LISÄTIETOJA: Puh. (014) 260 3723, faksi (014) 260 4343, 
raija.oja@cec.jyu.fi 

Nyt on edullinen aika hankkia 
• LUOKKAPAIDAT • HIHAMERKIT 
• Brodeeraukset 
• coilegepuserot • T-paidat 

Mustesuihku ja laservärit n.1/2 hintaan. 

T A R R A PAITA OY 
Vaasankatu 10. P. 215 384 

www.tarrapaita.fi 

. 

Pikkujouluihin Uusia Tuulia 
Ravintolaldeassa 

Jyväskylän Paraseura järjestää 
toimintaa keskiviikkoisin 
Hongikonhovin kokoustilassa, 
Beronkatu 6. Tilaisuudet alkavat 
klo 18. Oviraha 1 €. 

13.10. Liisa Remes: Henkinen tieto 
- mielen työskentely 
20.10. Raisa-Tiina Laht inen: 
Naurujooga 
27.10. Maria Peni: Meditaatioilta 
3 .11. Markku Lehto: 
Henkinen ja ryysinen hyvinvointi 
10.11. Irene Nadon: Meediotilaisuus 
17.11. Hannu Mäntylä: 
Parantajan työ 
24.11. Energiahoitol l ta 
1.12. I lpo Saastamoinen: 
Shamanismi 
8.12. Riitta Oll i la: 
Mitä talvipäivän seisauksessa 
tapahtuu? 
15.12. Pikkuioulu 

Yleisöluentoja Jyväskylän 
kaupungin pääkirjaston pienessä 
luentosalissa. Vapaudenkatu 39-41. 

B.11. Ilona Pohjalainen: 
Värien kieli ja parantava voima 
13.12. Markku Jyväkorp i : 
Aineen ja hengen rajalla 

Yleisöluennot alkavat klo 18. 
Pääsymaksu jäseniltä 3 € , 
ja muilta 6 € . 

Tarkista mahdolliset viime hetken 
ohjelman muutokset seuran 
nettisivuilta: 
www.palvelin.com/paraseurat/ 

\i <rjim< 
Avoinna 

joka päivä 
10-22 

Y k s i t y i s t i l a i s u u d e t 

Avatar - Suomen suurin nettikahvila *>p""uksen ™"<aan 

l ]»Kltif l i" i»:kt nn 

Asrakos 

Hinnastoalue 1: 
512k/512K 34€/kk 
1M/512k 39€/kk 
2M/512k 45€/kk 
4M/640k 59€/kk 
2M/2m 129€/kk 

Avausmaksu 10,00€ 
Normaali kytkentämaksu 
210,00€ 
Ylätaajuuskytkentä 
140.00C 
Kaikki hinnat sis. ALV 22% 

Asiakas 

paikoiisvertko-opeioatton 
(KesnetOy) 

A D S L v e r k k o p ä ä t t e i t ä e s i m : 

A - L i n k R o a d r u n n e r 4 0 : 6 5 € 

(u lko inen, 1kpi e therne t por t te ja ) 

T e l e v v e l l E A - 5 0 0 : 7 5 C 

(u lko inen, 4kp l e therne t por t te ja ) 

Ka lkk i i n l i i t t ymi in s isä l tyy S 
dynaamis ta i|i:t.i j . i 
ta rv i t taessa 1kp l k i i n te i tä 
ip-osoi t te i tn . 
Ei ra jo i tuks ia server inp idon 
yms. suh teen . 
Sama perush innasto 
yks i t y i s i l l e , y r i t yks i l l e | a 
ta loyh t iö i l l e . 

ml 

poVeKjoperoattor 
[TNNetOy) 

Lisätiedot ja hinnastoalueet: 

Avatarista ja osoitteesta: 
www.tnnet.fi/adsl 

Avatar 014 214811 
Puistokatu 1 A 
40100 Jyväskylä 
ava@avatar.fi 
TNNet Oy 014 214822 
myynti@tnnet.fi 

IPPABAARI 

SOPPAA 
J A N O O N 

JA N Ä L K Ä Ä N ! 

Väinönkeskus 
p. 014 4498 001 

pe ja la 
palvelemme 02 asti 

™n 
.IDTL K 
oLflr 
IDEfl 

S i t D o w n & S t a n d U p - j y v ä s k y l ä n pa rhaa t 
k o o m i k o t naurat tavat as iakkai tas i p u n a v a l o j e n 
loisteessa. 

W e s t e r n - N a u t i r i v i tanss in tahdeis ta, syö re i lust i 
bu f fe tpöydäs tä ja k u u n t e l e c o u n t r y m u s i i k i n 
he lm is tä . 

K o k k i k o u l u - O p i k lassisen ke i t t i ön sa la isuudet 
tai sove l la o m a a osaamistas i nykypäivä isessä 
rav in to lake i t t iössä . 

S a u n a i l t a - Nau t i t o i m i n n a l l i n e n u l k o i l u h e t k i 
urbaanissa ympär is tössä ja l opuks i r e n t o u d u 
p i i p p u s a u n a n hel l issä löy ly issä . 

W o k W o k V V o k - I t ä m a i n e n sisustus ja m u s i i k k i 
luovat t u n n e l m a n , k u n mais te le t k a u k o - i d ä n 
he rkku ja runsaasta va l i ko imas ta . 

Ravintolaldea 
Piippukatu 3 
40100 JYVÄSKYLÄ 

uh. (014) 444 7080 
yyntipalvelu (014) 444 6564 

K a t s o m y ö s n e t t i s i v u t , w w w . t u r o t i m . f i 

TELEMARKKINOINTIA TUNTIPALKALLA 
Tämä voi olla sinulle mahdollisuus uuteen, vakituiseen työhön. 

Etsimme myyntineuvottelijoiksi positiivisia, ahkeria ja 
ennakkoluulottomia henkilöitä. Tarjoamme perustuntipalkan ja 

provision sekä upeat kilpailupalkinnot. 
Soita ja sovi haastattelu: 

Chargit Heiskanen 
p. 040 534 2186 TVtOTIM 

Telemorkkinointi 
K a u p p a k a t u 2 6 A 1 1 , 4 0 1 0 0 J y v ä s k y l ä . P. (014 ) 8 1 9 0 0 2 0 

HBBM-.HB , H ä m e e r . k n n a , T a m p e r e 

Maksukykyisen kaverin merkki. 
Raha on kätevintä pitää mukana kortin muodossa. 

Kätevimmillään ja monipuolisimmillaan kortti on silloin, 

kun siinä lukee Visa Electron. Se käy maksuvälineenä 

Suomessa ja ulkomailla. Sillä voit nostaa käteistä 

Suomessa ja ulkomailla. Sillä voit maksaa myös laskut 

Siihen voit liittää myös kansalaisvarmenteen jaVerified byVisa -varmennus-

palvelun. Saat sen Keski-Suomen Osuuspankista, www.osuuspankki.fi 

O KESKISUOMEN 

OSUUSPANKKI 

http://www.yths.fi
http://www.cec.jyu.fi/kesayo/avoin_opetus.html
mailto:raija.oja@cec.jyu.fi
http://www.tarrapaita.fi
http://www.palvelin.com/paraseurat/
http://www.tnnet.fi/adsl
mailto:ava@avatar.fi
mailto:myynti@tnnet.fi
http://www.turotim.fi
http://www.osuuspankki.fi


Huolenpitoa 

AHLGREN 
MARKO 
opiskelija 

HELMINEN 
HANNA 
lastentarhanopettaja, 
fil.yo. 

AHOLA 
JORMA 
huoltoasentaja 

ASHTIANI 
AHMAD 
M.B.A 

HIETALA 
SUSANNA 
luokanopettaja 

ILLMAN 
HILKKA 
laitoshuoltaja 

Jk 
LAINE 
ARI 
postimies 

LOUHIVUORI 
JUKKA 
professori 

iät 
OLIN 
KALEVI 
kansanedustaja, 
professori 

PIRTTINEN 
MAni 
kiinteistönhoitaja 

SUHONEN 
SUSANNA (sit.) 
opiskelija 

VALTONEN 
KEIJO 
ohutlevyseppä 

ISOMÄKI 
KAUKO 
puhallusvilla-
urakoitsija 

I \\\w 
LAINE 
JANI 
osoitehuoltaja 

LAINE 
PEKKA 
virastomestari 

LYYRA MELVILLE 
TIINA-MARI TONY 
TtM, gerontologian ja toimittaja, 
kansanter. assistentti lehtori 

PALMROS 
CRISTIAN 
talonrakentaja 

PARKKINEN 
MINNA 
opiskelija, 
kassa 

2 E 
RAJALA 
JARI 
huoltamotyöntekijä, 
ravintolakokki 

RANINEN 
ANTERO 
kehityssuunnittelija, 
Metalli 74 pj 

SUOMI 
KIMMO 
professori 

TAYLOR 
MIKAEL 
opiskelija 

VEISTÄMÖ 
KATJA 
opiskelija 

VIIKARI 
TARJA 
lastentarhanop., 
sosiaalikasvattaja 

huomisesta 

HIRVENSALO 
MIRJA 
LitT, 
lehtori 

JANHONEN 
ANITA 
osastonhoitaja, 
asiakasyhdyshenkilö 

ASP 
VESA 
kirvesmies 

HIRVONEN 
JANNE 
opiskelija 

KAUPPINEN 
MARKO 
koneistaja 

LAITINEN 
REIJO 
pääluottamusmies, 
kansanedustaia 

MIKKONEN 
ILKKA 
lääkäri 

PARKKOLA 
HANNA (sit.) 
tutkijakoulutettava, 
KTM 

ROSALA 
SARITA (sit.) 
asiakasneuvoja 

mm 
TOSSAVAINEN 
PENTTI 
sosionomi 

VIIKARI 
TIMO 
työteknikko 

m ET 
AUTIO 
JOUNI 
leipurimestari 

BLOM 
JARI 
toiminnanjohtaja 

HJELT 
JUHA 
paloesimies 

HJELT 
NIKO 
opiskelija 

KERONEN 
JUKKA 
toimittaja, yrittäjä 

LEHTONEN 
ANU 
matkailualan 
restonomi 

En 
KOSKINEN 
VEIJO 
työsuojeluvaltuutettu 

LEHTONEN 
MAARIT 
projektisihteeri 

MÄKELÄ 
ORVO 
ent. toim.johtaja-
isännöitsijä 

PAUKAMA 
PETRI 
postimies 

MÄKINEN 
PENTTI 
asentaja, 
pääluottamusmies 

PAUSSU 
TUULA 
ompelija, 
pääluottamusmies 

A ® 
RUOPPILA RONKKOMAKI 
AHTI TIMO 
eduskunta-avustaja, YTK, opiskelija 
YTK 

m& 
TUIKKANEN 
MARJA-LIISA 
myyntineuvottelija 

TUOMINEN 
JARI 
freelancer-journal., 

äätoimittaja ^ ^ ^ ^ ^ paatoimittaia 

VALINIEMI 
TUULIKKI 
työtön 

VÄÄTÄINEN 
MARKKU 
projektisuunnittelija, 
YTM 

ESKELINEN 
ARTO 
YTM, 
eläkeläinen 

HUOVINEN 
SUSANNA 
kansanedustaja, 
YTM 

KOVALA 
SIRU 
nuoriso- ja 
teatterityöntekijä 

LEHTONEN 
PEKKA 
työnjohtaja 

MÄKINEN 
RIITTA 
yht.yo., 
tutkimusharjoitt. 

M 
PEIPONEN 
ARI 
postimies 

SAARELA 
KERTTU 
ruokapalvelu-

TURUNEN 
KIRSTI 
päiväkodinjohtaja 

YKSJÄRVI 
LEENA 
asumispalvelujen 
johtaja 

HAAPSALO 
KAIJA 
sairaanhoitaja, 
pääluottamusmies 

HALTTUNEN 
SIMO 
opiskelija, 
järjestötoimitsija 

HYNYNEN 
MARJAnA 
yrittäjä 

KRUUS 
AILA 
työläistarkastaja 

LEPPÄNEN 
LEA 
sairaanhoitaja 

MÄKINEN 
TERTTU 
psykologi, 
yht.tri 

PIENIMÄKI 
VESA 
rakennusmies 

\ 
SAUKKONEN 
SAKARI 
suunnittelija, 
kasvatust. tri 

y 383 
TURUNEN 
LEO 
sosionomi 

YLINENTALO 
EERO 
opiskelija 

Ennakkoääni 13.-19.10.2004. Vaalipäivä 24.10.2004 

SDP Jyväskylässä 306-393 

HÄKKINEN-
HAKALA TUULA 
(sit.) 
projektityöntekijä 

HATZITOLIOU 
PIRJO 
lähihoitaja 

vi*® 
HÖGLUND 
RISTO 
ent. työsuhde-
sihteeri 

4 335 
KUORTTINEN 
RAIJA 
järjestösihteeri 

LESKINEN 
KIRSTI 
erityisopettaja 

LAHTINEN 
VESA 
yht.yo., 
toimittaja 

LINDBORG 
JENNY 
yht.yo 

R̂. IB "® 
PENTTI 
yleisammattimies 

OKSANEN 
RITVA 
työtön 

PIETILÄINEN PILKE . 
HANNELE HANNA 
sairaanhoidon opett., painopinnan-
KM valmistaja 

SIEKKINEN 
KEIJO 
kirjalija 

STAHL 
MARJAnA 
sairaanhoitaja 

TUUPAINEN 
KAUKO 
tilintarkastaja, 
eläkeläinen 

TUUPAINEN 
MARKO 
opiskelija, 
tekniikan yo. 
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Perhehelvetti palaa 
Jyväskylän Ylioppilasteatterin uutuus on rankkaa katsottavaa 

TEKSTI: JUHA MÄKINEN 

KUVA: HANS-PETER WECKMAN 

KUN Jyväskylän Ylioppilasteatteri ja 
veteraaniohjaaja Eino Airo yhdistävät 
voimansa, voi katsoja varautua keski
määräistä rankempaan teatterikoke
mukseen. 

Lokakuun 17. päivänä ensi-iltansa 
saava Tulikasvot on Airon toinen ohjaus
työ JYTille. Neljä vuolta sitten nähtiin 
Airon ohjaus Jussi Parviaisen näytel
mästä Akka. 

Tulikasvot jatkaa Akassakin nähtyä 
perhehelvetin kuvausta. Tällä kertaa 
tarjolla on insestiä ja pyromaniaa sot
kuisessa vyyhdessä, joka etenee vääjää
mättä ikävää loppua kohti. 

Airo sanoo haluavansa rankoilla aihe
valinnoilla näyttää, mitä käy, jos van
hemmat eivät välitä lapsistaan. 

"Sitä tulee vanhaksi ja äimistelee 
maailman menoa. Maailmassa ei ole 
enää moraalia. Mitä pienimmät kakarat 
hilluu kaduilla kaljapullojen ja lyömä
aseiden kanssa", Airo päivittelee. 

TULIKASVOT ON saksalaisen Ma
rius von Mayenburgin esikoisnäytel-
mä, joka teki hänestä 1990-luvun lo
pulla saksalaisen teatterin "uuden toi
von". 

Näytelmän keskiössä on keskiluok
kainen perhe, jonka vanhemmat ja lap
set clavat tyystin eri maailmoissa. Isä ei 
ymmärrä, ja äiti laittaa kaiken oireilun 
lasten murrosiän piikkiin. 

Näytelmän luonteen vuoksi sitä ei 
suositella alle 16-vuotiaille. Airon mu
kaan kaikki rankimmat kohtaukset on 

Ongelmallinen sisaruussuhde kaksin näyttelijöin: vasemmalla Elsa Kalervo ja Niko Flang, oikealla Antti 
Marjakangas ja Anne Autio. 

tehty niin, että ne katkeavat kriittisim
mässä kohdassa. Kaikkea ei siis heitetä 
katsojan silmille, mutta mielikuvitus to
ki täydentää näkemäänsä. 

Multa miten säilyy näyttelijöiden 
mielenrauha tällaista näytelmää tehdes
sä? 

"Vaikka rooliin eläydytäankin, täytyy 
näyttelijän olla sillä tavalla rento, ettei 

hän uppoa täysin rooliinsa". Airo sanoo. 
"Huumoria on oltava mukana teke

misessä. Kaikesta pitää voida vääntää 
juttua, välillä vähän kipeääkin juttua", 
toteaa päähenkilö Kurtia näyttelevä 
Antti Marjakangas. 

Tulikasvoisla on tarjolla kaikkiaan 17 
esitystä. Näytelmässä on vain viisi roo
lia, mutta JYTille poikkeukselliseen ta

paan osa niistä hoidetaan tuplamiehi-
tyksellä ja -naisituksella. Kurtia näytte
levät Marjakangas ja Niko Flang, ja hä
nen siskoaan Olgaa Anne Autio ja Elsa 
Kalervo. 

Tulikasvojen ensi-iha Ilokivessä sunnuntaina 

17.10. klo 19. Seuraavat esitykset 21.10., 24.10. 

ja 25.10. 

LUENTO JYYN 
HISTORIASTA 
Jyväskylän yliopiston 70-vuotisjuhla-
vuoden Studia generalia -luentosarja 
käsittelee yliopiston omaa historiaa. 
Luentosarja käynnistyi jo lokakuun 
alussa ja se jatkuu joulukuun alkuun 
asti. Seuraavaksi on luvassa JYYn his
torian kirjoittaneen tutkijatohtori Mar
ko Lambergin luento "Ylioppilaskun
ta yliopiston yhteydessä". Luento pide
tään keskiviikkona 20. lokakuuta pää
rakennuksen juhlasalissa klo 18.15 al
kaen. Luennon avaa ylioppilaskunnan 
pääsihteeri Simo Pöyhönen. 

SEMINAARI JA 
NÄYTTELY PIETARISTA 
Päärakennuksen aulassa on marras
kuun puoliväliin asti esillä Suomen 
Pietarin instituutin kokoama kiero-
näyttely, joka esittelee suomalaisten 
toimintaa ja yhteyksiä Pietarissa. Näyt
telyyn liittyvä seminaari järjestetään 
päärakennuksen salissa C5 keskiviik
kona 20.10. klo 16 alkaen. Seminaa
rissa puhuvat muun muassa yliopiston 
professori! Heikki Hanka, Bo Lönn
qvist ja Martti Silvennoinen. Tar
kempi ohjelma löytyy yliopiston netti
sivujen tapahtumakalenterista. 

KOLME UUTTA 
PROFESSORIA 
Tämän lehden ilmestymispäivänä 
13.10. astuu virkaansa kolme uutta 
yliopiston professoria. Liikuntasosiolo-
gian professori Hannu Itkonen, ym
päristötieteen professori Markku Kui
tunen sekä laskentatoimen professori 
Jukka Pellinen pitävät virkaanastu
jaisluentonsa päärakennuksen juh
lasalissa klo 12 alkae 

Kinossa esillä 
suru, kärsimys, 
toivo ja rakkaus 
KINOLAISET MUISTAVAT 19.10 
näytöksen elokuvan ohjaajan Alejand-
ro Gonzalez I narri tun rainasta Amores 
Perros. Tällä kertaa nähdään 21 gram
maa (USA, Meksiko 2003). Se kertoo 
lyhyiden ja irrallisten, mutta visuaali
sesti komeiden ottojen kautta kolmen 
kohtalokkaan onnettomuuden yhteen 
saattaman ihmisen tarinaa. Kaipausta, 
kärsimystä, surua ja katumusta täynnä 
oleva elokuva on Kl 5. 

Seuraavan tiistain, 26.10.. elokuva 
Casablancan katupojal (Marokko. Tuni
sia, Ranska, Belgia 2000) on niin ikään 
K15, vaikka se kertookin lapsista. En
nen elokuvan ohjaamisesta Nabil 
Ayouch vietti kolme vuotta Casab
lancan kaduilla ja siellä imetty ymmär
rys välittyy hienosti lopulliseen toteu
tukseen asti. 

Amatöörinäyttelijät suoriutuvat 
osistaan kumppaninsa hautajaisia jär
jestävinä katupoikina enemmän kuin 
erinomaisesti. Tästä elokuvasta ei löy
dy juurikaan moitteen sijaa, sillä 
Ayouch onnistuu välttämään myös täl
laisten ongelmaelokuvien helmasyn
nin, liiallisen paisuttelun. Elokuva liit
tyy JYYn kehitysyhteistyöviikon ohjel
maan. 

Marraskuun 2. päivänä Kinossa vie
tetään perinteistä Night Visions -iltaa. 
jonka elokuvia en ikävä kyllä ole aiem

min nähnyt. Elokuvista saa lisätietoa 
Kinon vvebbisivuilta ja JYYn kulttuuri
sihteeriltä. Karmeaa kauhua ovat järjes
täjät luvanneet. Näytöksiä on kaksi. 
kello 18 ja 20. 

Animaation ystäviä hemmotellaan 
Kinossa 9.11., jolloin nähdään Moon-
saeng Kimin Ihania päiviä (Etelä-Ko
rea, USA 2003). Ohjaaja maalaa esi-
koispitkässään synkeitä tulevaisuuden
näkymiä. Maailmanloppu on jo tapah
tumassa ja ihmiskunta on jyrkästi ja
kaantunut hyvä- ja huono-osaisiin. Hy
väosaiset ovat vetäytyneet omaan eris
tettyyn kaupunkiinsa, jota turvallisuus
joukot suojaavat huono-osaisempien 
kapinallisten hyökkäilyiltä. 

Tarinan juoni ei ole kovin yllättävä: 
on nuori saasteettomasta maailmasta 
haaveileva kapinallinen, kapinallisen 
perään lähtevä turvallisuuspalvelun 
agentti ja heidän välilleen syntyvä ro
manttinen jännite. 

Animaatioiden komeus korvaa kui
tenkin juonen tietynasteisen kaavamai
suuden ja henkilöhahmojen osittaisen 
sarjakuvamaisuuden. Maailmanlopun 
meininki on rankattu Kl 1-arvoiseksi. 

RIITTA KOIKKALAINEN 

Kampus Kinon esitykset tiistoisin klo 19 Ilokiven 

alakerrassa. Lipui 4/5 euroa. 

M. A. Numminen 
puhui populaarista 
akateemisesti 
I M A Numminen 

Luento 

Jyväskylän yliopisto 4.10.2004 

MAURI ANTERO NUMMINEN 
otti yleisönsä usean vuosikymmenen 
esiintymiskokemuksen tuomalla var
muudella. Nummisen Musicalla Suo
malaisen musiikin viikon yhteydessä pi
tämän luennon aihetta - suomalaisen 
populaarimusiikin pitkä ja kivinen tie 
salonkikelpoiseksi - ryydittivät eteen
päin useat omakohtaiset kokemukset 
vuosikymmenten varrelta. 

Esiintymisen salissa avasi kaikille 
Nummisen uraan tutustuneille tuttu 
numero: kertomus siitä, kuinka hänet 
1960-luvulla pidätettiin hänen esitet-
tyään orkesterinsa kanssa Jyväskylän 
Kesässä kappaleita, joiden sanoituksen 
nähtiin loukkaavan sukupuolikuria. 

"Hankaukset yhteiskunnan kanssa 
olivat jo tuolloin mielipuuhiani", kuvaili 
taiteilija hankkeensa taustoja. 

Vaikka esitys piti sisällään muitakin 
Nummisen tunnetumpia ajatustuotok-
sia, koostui pääosa illan ohjelmistosta 
vähemmän tunnetusta materiaalista. 
Numminen kävi läpi populaarimusiikin 
historiaa Suomessa vahvasti tangon 
kautta, alkaen tangon saapumisesta 
Suomeen marraskuun toisena päivänä 
1913 kello kaksi iltapäivällä. 

Ikinuori M.A. Numminen istahti pianon ääreen luentonsa lopuksi. 

Kantavana teemana läpi kokonaisuu
dessaan hillityn esityksen kulkivat 
Nummisen yritykset yhdessä monien 
muiden kanssa saada myös akateemiset 
piirit kiinnostuneiksi populaarista mu
siikista. 

Vielä 1960-luvulla ei olisi tullut kuu
loonkaan, että esimerkiksi Katri-Helena 
ja Jari Sillanpää pääsisivät esiintymään 
konserttisaleihin. Toisaalta akateeminen 
maailma määrätietoisesti hylkäsi popu
laarimusiikin tutkimuskohteena: sillä ei 

katsottu olevan mitään tekemistä kult
tuurin kanssa. 

Huolellisen kirjakielisesti esiintynyt 
Numminen päätti varsinaisen esityksen
sä havaintoon nykyisen pop-musiikin 
tavasta pohjata menestyksensä tangoele-
mentteihin. Yleisö vaati kuitenkin lisää, 
ja Numminen esittikin ylimääräisinä 
numeroina ajatuksia mollimusiikista, 
Yleisradiosta ja populaarin haasteista. 

JANNE IKONEN 



• 
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ZEN - yksinkertaista 
mutta niin vaikeaa 

TEKSTI: TIINA KETTUNEN 

KUVA: HANS-PETER V/ECKMAN 

ISTUN RYHTILÄN liikuntasalin 
penkillä ja ajatukset risteilevät päässäni. 
Minut on toivotettu lämpimästi terve
tulleeksi ja mietin, johtuuko se tosi
asiasta, että olen poikkeus miesvaltaises
sa porukassa. 

Tunnen miltei helpotusta huomates
sani ovella naispuolisia ihmisiä ja vielä
pä ympärilleen katselevia aloittelijoita. 
Mielikuvani suljetun piirin jutusta vaih
tuvat rentoon ja mukavanoloiseen 
meininkiin. Voisin olla minkä tahansa 
harrastuspiinn kokoontumisessa, mutta 
tällä kertaa alkamassa on Zen-meditaa-
tion peruskurssi. 

Kurssin osallistujia on joka lähtöön, 
opiskelijoista perheellisiin ja ensikerta
laisista konkareihin. Paristakymmenestä 
mukanaolijasta monet ovat lukeneet itä
maista kirjallisuutta ja useammalla on 
joogatausta. Yhtä lailla mukaan on lui
hu ihmisiä puhtaasta mielenkiinnosta 
tai kaverin houkuttelemina. Lajin lupaa
mat terveysvaikutukset sekä stressineh-
käisy ja rentoutumaan oppiminen in
nostavat kokeilemaan meditaatiota. 

Nökötämme kiltisti vierekkäin kuin 
opetuslapset ja kuuntelemme, mitä seu
raavat tunnit pitävät sisällään. Huo
maan, että eksoottisen mystinen nimi 
on huijannut minuakin; zenillä harras
tusmuotona on hyvin vähän tekemista 
ideologioiden kanssa, ja itämaisesta filo
sofiasta keskustelu jää taka-alalle. 

Buddhan historiallisten oppien sijaan 
meditaatiossa keskitytään käytännölli
sen hyödyn saavuttamiseen ja "sit kun" 
-ajattelun korvaamiseen tässä hetkessä 
elämisellä, myös ikävissä tilanteissa. 

"Vaikka meditaatiossa pyritään kes
kittymään tähän hetkeen, moni pohtii 
myös ajatukseliomuuden tilan saavutta
mista. Kaikenlaisen saavuttamisen ajat
telusta tulee kuitenkin este onnistuneel
le läsnäololle", selittää Jyväskylän Zen 
ry:n puheenjohtaja Markus Vattulai
nen. 

Zeniä kauemmin harjoittaneet hy

myilevät trendien kauppaamille mai
noslauseille, joissa mietiskelyä pidetään 
pikaparantajana elämässä kohdattuihin 
ongelmiin. 

Kurssin vetäjä Vattulainen, Ville Vai-
nikka sekä muut kurssilla olevat vakio-
harrastajat painottavat säännöllisyyden 
merkitystä ja sen vähittäistä vaikutusta 
positiivisemman elämänlaadun saavut
tamisessa. Ajatukseni mietiskelyn täy
dellisestä sopivuudesta omaa aikaa kai
paaville perheenäideille kuitataan nau
raen, ja zcniläisct selvittävät meditaation 
opettavan enemmänkin olemaan koko
naisvaltaisesti läsnä arjessa kuin pakene
maan sitä. 

Ilmassa on aistittavissa jännitystä, 
kun aloitamme kahden mcditaatiojak-
son sarjaa. Ensimmäisen viidentoista 
minuutin istunnon jälkeen seuraa käve-
lymeditaatiota, jonka jälkeen toinen jak
so taas istutaan. Meitä on etukäteen 
neuvottu suuntaamaan tarkkaavaisuus 
hengitysten laskemisen aikana vatsan
pohjaan, haraan. Vaikka meditaatiossa 
pyritäänkin eroon kaikista ajatuksista, 
ajattelemattomuuden pohtiminen mie
tiskelyn aikana on enemmän haitaksi 
kuin hyödyksi. 

NIMETTÖMÄKSI JÄÄVÄ 27-vuo-
tias nainen kertoo tulleensa Zen-kurssil-
le ilman odotuksia, kokeilemaan jotain 
täysin uutta. 

"Huomasin vain ilmoituksen perus
kurssista ja koska olin kiinnostunut 
mietiskelyn rentouttavasta vaikutukses
ta, päätin tulla mukaan", hän kertoo. 

Huonoksi puoleksi meditaatiossa hän 
mainitsee vaikeuden löytää sopivaa asen
toa, jossa jalat eivät pääse puutumaan. 

"Aion todennäköisesti piipahtaa tule
vissakin harjoituksissa. Sitten näen, on
ko zen oma juttuni." 

Viikoittaisiin harjoituksiin voi tulla 
kuka tahansa. Niiden lisäksi viime 
vuonna perusteltu yhdistys järjestää 
muun muassa retriittejä. 

Lisää tietoa Zenistä Jyväskylän Zen ry:n kotisivuilla: 

http://people.cc.jyu.li/yhd/zen/. 

Psykologian opiskelija Teemu Savolainen (vas.) on Mustunut zen-meditaatioon vasta äskettäin. Matias 
Ojamaa on harrastanut meditaatiota jo viisi vuotta, josta zeniä kaksi vuotta. 

Mil tä se tuntui? 
Sunnuntaimcditaation kuluessa ehdin 
käydä läpi koko kirjon tuntemuksia. 
Ajatus karkailee milloin mihinkin, ja 
vatsanpohjan tarkkailemisen sijasta 
keskityn tuijottamaan edessäni olevaa 
penkkiä. Mietin, hengitänkö liian ko
vaa, tai kuulevatko vierustoverit nie-
laisuni. 

Muistan kehotuksen pitää silmät 
puoliummessa, mutta pian alan tuntea 
miellyttävää väsymystä, ja silmäni pai
nuvat pakosti kiinni. Vetäjä kiertää vä
lillä salissa kannustinkepin kanssa, jolla 

hän pyynnöstä kopauttelee meditoijien 
hartioita. Verenkierron paraneminen 
saa taas mielen virkistymään, ja pystyn 
keskittymään hengitykseen!. 

Kävelymeditaation jälkeen tunnen 
voiman virtaavan kehossani, mutta het
ken päästä huomaan jo ihastelevani 
meditaatiojakkaroiden käyttömahdolli
suuksia kotisisustuksessa. 

Harjoituksen jälkeen käyty keskus
telu paljastaa, etten suinkaan ole ryh
män ainoa kuriton sielu. Ajatusten har
hailuun törmää jokainen, mutta toi

saalta keskittyminen tarjoaa suuria ja 
ihmeellisiä havaintoja: joku aistii sel
känsä, toinen silmäluomensa. Jaksojen 
välillä tapahtuvat kellonsoitot kuulos
tavat alkuun koomiselta, mutta osalle 
ne toimivat Pavlovin koirakokciden ta
paan tarkkaavaisuuden suuntaajana -
syljen erittymistä myöten. 

Itselleni kurssista jää hyvä mieli. 
Zen-toimintaan on helppo tulla mu
kaan kaikenlaisella maailmankatso
muksella, koska ideologinen puoli on 
irrotettu meditaatiosta. 

Kulttuurivaliokunta ei 
järjestä tapahtumia eliitille 
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TEKSTI: IISA PAJULA 

KUVA: HANS-PETER VVECKMAN 

ILOKIV1 ON TÄYNNÄ. Uusien hi
leet pursuavat sekä vertaistukea kaipaa
via fukseja että nuorempaa seuraa jano
avia yrittäjiä. Dj Heikki pitää tunnel
man hikisenä. Kulttuurivaliokunnan 
järjestämä tapahtuma on onnistunut ja 
aktiivit ovat tyytyväisiä. 

"Kulttuunvaliokunnassa on tosi kirja
vaa porukkaa - on kulttuuriantropolo
geja ja musiikin opiskelijoita, mutta 
myös kielten ja matematiikan lukijoita. 
Sieltä löytyy monen eri alan tuntemus
ta", summaa ylioppilaskunnan kulttuu
rivaliokunnan puheenjohtaja Johanna 
Laitinen. 

Valiokunnan tuotteliaisuuden tulok
sena kampuksella pääsee nauttimaan 
valtavirtaa mielenkiintoisemmasta elo
kuvasta Kampus Kinossa, ravitsemaan 

kulttuurinnälkää teatteri-, baletti- ja 
oopperaretkillä tai löytämään aarteita 
kirppiksiltä Syksyn ensimmäinen kirp-
pis pidetään Ilokivessä 23. lokakuuta. 

"Ensi vuoden puolella myös näyttely
toiminta virkoaa henkiin. Tarkoituksena 
on esitellä opiskelijoiden parista löyty
vien taiteilijakykyjen töitä kampuksen 
alueella", kertoo kulttuurisihteeri Min
na Hautamäki 

Vielä syyslukukauden aikana järjeste
tään balettiretki Helsinkiin Kansallisoop
peran Joutsenlampea katsomaan, ja hel
mikuussa suunnataan katsastamaan 
Tampereen Teatterin West Side Story. 

Todellinen helmi valiokunnan järjes
tämien tapahtumien loukossa on Jy
rock, Ilokivessä järjestettävä valtakun
nallisestikin noteerattava musiikkifesti
vaali. Ensi vuonna 20 ikävuottaan juhli
va Jyrock kaipaa jälleen uusia innostu
neita tekijöitä, ja järjestelyt käynniste-

Kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Laitinen (oik.) osallistuu 
myös kenttätyöhön. Syyskuun lopun Uusien bileissä Laitinen rahasti, ja 
valiokunta-aktiivi Anna Jaatinen keskittyi lippujen repimiseen. 

tään jo syksyn palavereissa. 
Myös Johanna Laitinen päätyi mu

kaan toimintaan juuri innostuttuaan 
festivaalin järjestämisestä. Pian vuoden 
2004 Jyrockin backstage-vastaava huo
masikin istahtaneensa valiokunnan pu
heenjohtajan pallille. 

Kulttuurivaliokunnan toimintaan liit
tyminen ei edellytä mittavaa kulttuurin 
tuntemusta - tärkeintä on oma moti
vaatio. Projekteihin osallistumalla oma 
tieto ja taidot karttuvat, eikä pidä unoh
taa myöskään kontakteja, joista saattaa 
hyötyä tulevaisuudessakin. 

"Hullutkin ideat kannattaa tulla kai
nostelematta esittämään, sillä niistä saat
taa yhteisen jalostamisen tuloksena syn
tyä loistavia tapahtumia", Minna Hauta
mäki sanoo. 

Kulttuurivoliokunnon seuroovo kokous torstoino 

14,10. klo 15 Ilokivessä. 

http://people.cc.jyu.li/yhd/zen/


Valitse kolmannel le kaudelle 
Jyväskylän kaupunginval tuustoon 

Petri 
Neittaanmäki 
kansanedustaja, 
kaupunginvaltuutettu, YTM 

A N T T I VESALA 
- SELKEÄSTI PORVARI. 

OSAA TEHDÄ JA USKALTAA SANOA. 

"Jos olisin jyväskyläläinen, 
äänestäisin Antti Vesalaa!" 

- Alexander Slubb y 

Sairaan on päästävä 
lääkärille 

Kuntien pätkätyöt on 
vakinaistettava 

Koulukiusaamiseen on 
puututtava heti 

Liikuntapaikat, 
leikkikentät ja puistot 
on pidettävä kunnossa 

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu 

MARKKUUNI LUOTETAAN 
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YTM. projektisuunnittelija 

MARKKU VÄÄTÄINEN 
Kaupunginvaltuutettu 
Opetuslautakunnan jäsen 
Sydämellä: 
" koulutus - nuoriso -kulttuuri 
* lähiöiden hyvinvointi - palvelut 
" sosiaalinen vastuu vähäosaisista 01 

HUOLENPITOA HUOMISESTA 
SDP Jyväskylässä 306 - 393 

Kokemusta, luotettavuutta fa rohkeutta! 

Opiskelija, vaikuta 
kunnallisvaaleissa! 

Jyväskylän nuoret kokoomusehdokkaat löydät 
osoitteesta http^/vnvw.kokoomusikl.fi 

Tsekkaa myös httpyAvww.punflddIa.fi  

tp kokoomuaxjoreb 

Vakaumuksena välittäminen 
Kaupungin vmHu ulertu 
opatuslautattunnan /Saan 
laatatttMfftanoputtaja 

Juhani 
Starczevvski 

CaU » | ip i y i » * * — » — . lan»*jrtutu. 
~ "»-poni MiMtsai lapata Ann aukJoaal 

"1.10 Ja J3.10 Uo 17-SOJa » 4 6 
alinan—tl 

7 
I JyvaakyUn vaali 

I Makin luolamme Julianiini TuMryhnil 

414 

Ifi 
www. saunalahti, fil-juhanist Jeremia 29:7 

Äiti jakaa 
kakun tasan! 

Siru 
Kovala 
nuoriso- ja teatterityöntekijä 

YTK, FM 

www. timote.net/sirukovala/ 

\ Jyväskylä 306-393 

Äänestyspäätöstäsi 
helpottaakseni: 

Hannu 
Pahajoki 

Yht. kand. 
Opiskelija 
Muurari 

http://personal.inet.fi/koti/hannupahajoki/ 
- kysy mitä vain 

"virtuaali-hannu" vastaa. J/ VASEMMISTO-
,A...T..,<>«.«HO«T U I T T O 

Jyväskylän sos.dem. nuorten 
^ ja opiskelijoiden 
ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2004 

Simo Halttunen 
Optimisti huomisen 
porstuassa. 

Hanna Helminen 
Koulutus on tulevaisuus 
- myös lapsille. 

Jenny Lindborg 
Pienen ihmisen asialla. 
Mahtuu valtuustoon! 

Riitta Mäkinen 
Oikeudenmukaisuutta 
arkeen! 

Timo Rönkkömäki Eero Ylinentalo 
Jyväskylä elinvoimaiseen Seinistä kulttuuri-
huomiseen! toiminnan tukemiseen. 

Lue vaaliteemoistamme nettisivuiltamme www.jsdn.fi! 

Demariehdokkaat Jyväskylässä numerot 306-393 

http://www.susannahuovinen.net
http://httpyAvww.punflddIa.fi
http://timote.net/sirukovala/
http://personal.inet.fi/koti/hannupahajoki/
http://www.jsdn.fi
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Ahonen Kirsi (sit) 
opiskelija 

Huttunen Piritta 
jatko-opisklelija, 
Jyväskylän SETA:n pj 

Kainulainen Anna 
opiskelija 

mmm 
MCDermot Liisa 
yhteiskuntatieteiden 
opiskelija 

V VASEMMISTO. 
T LIITTO v t N s r o r o u u i i D r ' 

JYVÄSKYLÄSSÄ 

LOKAKUU, 
S U - T D , 

EUROLLA BILEET 

• IM. III-QL.UT Q,3 L 

J O K A T O R S T A I 

7 D - a a - 9 0 - L U V U I L T A 

WWW.RAATIKELLABI .CC 

A-4^4 
Kahvinautintoja 
aamusta iltaan! 

"lig P; kahvi — _ ^ 

j TOIMEUASTA PÄTVÄÄI 

Paulig Tasty LattC valitsemallasi 
nukusiirapilla ja r\t\ 
kohnioleipä 5|90 

ILiAN PIMETESSÄ. 
Paulig Cappucino ja » 
suklaamuffirtssi * 

M^%, 

3,90 

Jyväskeskus (014) 338 4900 
JTtfnfrä (014) 719 8222 

^Rwww.clonen.fi 

Maai lman suur in opiskel i ja- j a nuor isomatkato i rn 
t äy t t ää vuos ia . . . \ ^ , » M M 

SynttäriviikollaV *JSM 
18.-22.10. J L 
SUPERtarjouksia ** 

kaikkialle! 
STA TRAVEL 
www. statravel.fi ] 

2 2 . 1 0 . 
Tarjolla S U P E R etuja j a 
MEGA tarjouksia! 
Toimi nopeast i e t t e t jaa Ilman! 
tirtilatiHelMnnMI 09 M12 7710 

RAVINTOLAT & JUHLAPALVELU 

ON SE AIKA VUODESTA, kun parhaat 
PIKKUJOULU A J AT varataan. 
Ole Sinäkin ripeä Ja toimii 

Nyt Mirka-ravintoloita on kaksi: 
Lounas- j a juhlapalvelu Tapionkatu 4:ssä 

UUSI MIRKA RAVINTOLA AVATTU: 
Jyväskylän keskustaan Asemakatu 4 

Lounas 
ark. 10.30-15.00 
la 11.00-16.00 
su 12.00-16.00 

Asemakadulla 
myös 

ILTABUrTET 
ke la 17.30-22.001 

Järjestämme: 
• Juhlati laisuudet • Kokoukset 

tarpeittesi mukaan meillä tai Teillä 

SOITA JA KYSY LISÄÄI 
Tapionkatu 4. (014) 449 7499 
Asenakatu 4. (014) 449 7484 
A-OIKEUDET TERVETULOA! 

.mirkaravintolat.com Kysy myös opisk. hintoja 

BLOMSTEDT 

www.blomstedt.net 

Veximedia 
mainosmyynti ja -suunnittelu 

puh. 675 185 
gsm 050 592 3696 
fax618 633 
vexi.virtanen@kolumbus.fi 

Humppakuja 2 
PL 25 

40521 JYVÄSKYLÄ 

YLAKAUPUNKIUNPLUGGED 

AMUFtypresents 

Kaatuvatko seinät 
päälle? Meiltä löydät 

mieleisesi kodin. 

^vvokoti keskus 
VVO-kotikeskus. Vapaudenkatu 60. Jyväskylä. 

Puh. 020 508 4172 tai 020 508 4192 W W W . W O . f i 

P 
• • 

A! 
Ä 
c 

'URö Mäenpä 

rses Boot Factory duo 
ajtyailu Joni&Pefor 

PTTKO 
r u l » _ • I . _ e S 

L %" m 

Järvisen Lento 
Janne"ErvisBGöös 

de Fend 

A 
*\ i 

S 1 

y 

MUUTAMIA MENOVINKKEJÄ: 

KE 13.10. Firma 2004 | Järj. Pörssi 
KE 20.10. Scandinavian Hunks 

KE 27.10. Flavour Rap & rnb Tour 

M@0£Ä8 

ÄÄNENTOISTOPALVELU 

RL-EDUSTUS 
JYVÄSKYLÄ Puh 0400 543 » 3 

YLAKAUPUNKIUNPLUGGED 

Gfl(Mk3( 

http://WWW.RAATIKELLABI.CC
http://www.clonen.fi
http://statravel.fi
http://mirkaravintolat.com
http://www.blomstedt.net
mailto:vexi.virtanen@kolumbus.fi
http://WWW.WO.fi


Jyväskylän Ylioppilaslehti 12/2004 E 

keskustelua 
ALENNUSVIINA El 
VIRRANNUT LIIKENTEESEEN 

Tuomas Tirkkonen alusti Jylkkarin 11/2004 kesldaukeamajutus-
sa viina-alen vaikutuksia seuraavasti: "Alkoholin kokonaiskulu
tus kasvaa ja haitat lisääntyvät. Rattijuoppoja toikkaroi maanteil
lä enemmän kuin aikoihin." Ainakin rattijuopumuksen suhteen 
väite on rohkea eikä sille esitetty empiiristä tukea. Mikäli tilastoi
hin olisi tutustuttu, väitettä ei voisi esittää. 

Helsingin Sanomien 20.8. mukaan alennusviina ei ainakaan 
vielä ole virrannut liikenteeseen. Toukokuussa tehdyssä valta
kunnallisessa ratsiatutkimuksessa puhallutettiin 57 785 kuljetta
jaa. 0,15 prosenttia autoilijoista puhalsi kielletyt lukemat. Edel
lisvuosiin verrattuna luvut ovat samalla tasolla, jopa hieman las
keneet. Tulokset ovat vertailukelpoisia ja luotettavia, koska aika, 
paikka ia menetelmät pidetään vakioina tässä tutkimuksessa, jo
ka on toistettu joka vuosi 20 vuoden ajan. 

Rattijuopumusrikokset sen sijaan ovat kasvaneet, mutta tässä 
tulee ottaa huomioon se, että suurin harppaus tapahtui loka-
joulukuussa 2003, ennen viina-alea. Käryjen määrä kertoi en
nemminkin kasvaneesta poliisin aktiivisuudesta tien päällä kuin 
siitä, että uudet ihmiset olisivat innostuneet rattijuopumuksen 
tarjoamista elämyksistä. 

Viina-ale jakaa mielipiteitä, mutta liian raflaaviin vetoihin ei 
Jylkkarin kaltaisen puolueettoman lehden toivoisi ryhtyvän. 

HEIKKI KERKKÄNEN 

OPISKELUN ESTEET 
RIKKOVAT PERIAATTEITA 

: Jyväskylän ylioppilaslehden viime numerossa 11/04 julkaistussa 
: mielipidekirjoituksesta Henna Vainio kertoo, miten lian loukat-
; tuaan kirjoituskätensä kohtasi yliopiston käytäntöjen ja henki-
! löstön asenteiden kirjon. Parhaimmillaan tentti järjestettiin jous

tavasti kannettavalla tietokoneella. Huonoimmillaan henkilöstö 
näyttäytyi hänen kannaltaan yhteistyökyvyttömänä ja energiaa 
kului kohtuuttomasti opiskelun perusedellytysten penäämiseen. 
Vaimo Latvoo, että joku taho alkaisi toteuttaa käytännössä yli
opiston eettisiä periaatteita esteettömän opiskelun mahdollisuuk
sien järjestämiseksi. 

Tutkimukset ja kokemukset osoittavat, että Vainion kohtaamat 
opiskeluympäristöjen ja opetuskäytäntöjen esteet eivät valitetta
vani ole amuilaatuisiaJyväskylän yliopistossa tai korkeakouluis-

i sa yleensä. Opiskelun ja osallistumisen esteet ja toiminnan jous-
: tamattomuus ovat kuitenkin selvästi ristiriidassa hyvän laadun ja 

eettisen toiminnan kanssa, ja ne rikkovat syrjimättömyyden peri
aatetta. 

Kehittämistarve on tiedostettu ja Jyväskylän yliopisto toimii 
sekä kansainvälisissä että kansallisissa hankkeissa, joiden tavoit
teena on esteetön korkea-asteen opiskelu. Paikallisesti esteettö-
myystyöstä vastaa elokuusta 2004 aloittanut, opetusneuvoston 
alaisuudessa toimiva Esteetön yliopisto -hanke, jossa esteitä läh
detään tunnistamaan ja minimoimaan systemaattisesti osana hy
vää toimintaa. Kartoitustyötä on jo tehtykin mm. Avoin kaikille 

-projektin ja OOT-ryhmän toimesta, sekä suositusten että opis
kelukokemusten näkökulmista. 

Esteetön yliopisto -hanketta toteuttavan työryhmän jäsenet 
edustavat monipuolisesti opiskelun, yliopiston toiminnan ja es
teettömyyden eri osa-alueita, työryhmän puheenjohtajana toimii 
vararehtori Paula Määttä. Esteetön yliopisto -hankkesta tiedote
taan osoitteessa http://www.jyu.fi/oot/eyjy.htm. Allekirjoittanut 
on hankkeen työmyyränä yliopiston opiskelijoiden ja henkilös
tön käytettävissä kaikissa opiskelun esteettömyyskysymyksissä ja 
käytännön järjestelyissä. 

H A N N U PUUPPONEN 

ESTEETÖN YLIOPISTO -HANKE 

ATK-KESKUS, 
MISSÄ MÄTTÄÄ? 
Jyväskylän Ylioppilaslehdessä 11/2004 oli artikkeli "Liikaa pos
tia, liian pienet koneet". Ainakin itselleni heräsi artikkelista muu
tamia kysymyksiä. Mielestäni yliopiston www-palvelinten ylläpi-
tovastaava Seppo Kallio ei vastannut kaikkiin artikkelin kysy
myksiin, tai ci antanut niihin tyydyttävää vastausta. 

Jos tiedettiin sähköpostin käyttömäärän kasvun olevan rajua, 
miksi tulevaan kasvuun ei varauduttu vaan jo nyt hankitutkin 
laitteet ovat alimitoitetuja? Oliko Atk-keskuksella jotain perustei
ta olettaa, että kasvu loppuisi täysin yhtäkkiä? On käsittääkseni 
aivan perusasioita tietohallintotehtävissä, että asiat suunnitellaan 
aina tulevaisuuteen ja sopivin toleranssein. 

Miksi Atk-keskus ei tiedota asioista kunnolla? Tiedotustavat ja 
-paikat vaihtelevat hyvinkin paljon. Ongelmista Atk-keskus har
voin kommentoi mitään. Esimerkiksi opiskelijaverkot ovat tök
kineet ajoittain noin helmikuun lopusta lähtien. Erilaisia pie
nempiä ongelmia, kuten www-palvelimien tilanpuutetta on riit
tänyt. Atk-keskukselle esitetyt kyselyt tuntuvat katoavan kuin 
mustaan aukkoon. 

Muuallakin on ollut ongelmia, selvähän se. Käsittääkseni se ei 
kuitenkaan kelpaa tekosyyksi, miksi meilläkin on ongelmia. Ky
se ei ole kuitenkaan kovinkaan vaikeista asioista. 

jos Korppi on hidas tai ei jopa vastaa ollenkaan, kuinka paljon 
se naittaa yliopiston henkilöstön työtä? Me, niin opiskelijat kuin 
opettajatkin, tarvitsemme toimivaa ympäristöä. Jos esimerkiksi 
sähköpostin käsittely vi»yhdeltä henkilöltä-päivässä viisnmi-
nuuttia normaalia enemmän palvelun hitauden vuoksi, montako 
tuntia enemmän aikaa kuluu tuhannella ihmiseltä? Entä 
10 OOOJta? Mikä on noiden tuntien arvo? Jos ympäristö toimisi, 
monenko päivän "säästöillä" voisi ostaa uuden palvelimen? 

Ymmärrän täysin, että teknisissä ympäristöissä voi esiintyä on
gelmia. Pitkäaikaiset ongelmat täytyy kuitenkin hoitaa pois ja 
mieluiten sellaisella tavalla, että puututaan syihin eikä vain oi
reisiin. Sopivalla annoksella järjen käyttöä ja muutamilla toimen
piteillä nykyiset ongelmat lienevät ratkaistavissa melko helposti. 
Haluaisin, kuten varmasti moni muukin, kysyä, mitä Atk-keskus 
aikoo tehdä. 

MIKKO 

TIETOHALLINTOTYÖLÄINEN 

Sana on vapaa - käytä sitä! 
KESKUSTELUA-PALSTA on yhtä kuin Jyväskylän Ylioppilaslehden mielipideosasto: väylä purnaukselle, keskustelunavauksille 
ja -jatkoille, kommentoinnille... aiheena JYY, Jylkkäri, yliopisto, Jyväskylä ja muu maailma. Kirjoita tekstisi mieluiten tietokoneella ja 
toimita se Jylkkarin toimitukseen sähköpostina (ei liitetiedostoja!) osoitteeseen jylkkari@jyyfi. Voit kirjoittaa myös nimimerkillä, mut
ta liitä tällöinkin mukaan nimesi ja yhteystietosi. Kirjoita tiiviisti! Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä tarvittaessa. 

järjestöt 
Järjestöilmoitukset osoitteella jylkkari-jarjestot@lists.jyu.fi  

Ilmoitukset numeroon 13/04 ti 19.10. mennessä! 

Amnesty International 

Amnesty international kokoontuu 
aina parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
Maailmankauppa Mangon takahuoneessa, 
kauppakatu 5. Seuraava kokous on 13.10 
klo 18.00. Kaikki ihmisoikeusasioista kiin
nostuneet rohkeasti mukaan! Kotisivut: 
www.mit.jyu.fi/~tt/amnestyjkl. Lisätietoja 
tarjoaa ryhmasititeeri Heikki Kerkkänen. 
puh. 050-5743127. sähköposti: 
hemakerk@cc.jyu.fi 

Jyväskylän ev.lut. 
opiskelijalähelys 

Opiskelijaillat pidetään torstaisin Vanhassa 
pappilassa klo 18.30 alkaen. Sijainti kau
punginkirjastoa vastapäätä, Vapaudenkatu 
26 (ovessa teksti kappeli, kerhotilat) - Käy 
sisään! Raamattupiireistä' tietoa illoissa. 
English Bible Study. inlormation available. 
-Jos kenkä puristaa, tule puhumaan! Opis-
kelijapastorl Heikki Lehtimäki, yhteystiedot: 
014-213901 tsto, 050-5714564. 
heikki.lehtimaki@opko.li. 14.10. Miia Jee
sus opetti rukouksesta? Jukka Jämsen: 
21.10. Luotu kieli, langennut kieli Aila Mie-
likainen 

Jyväskylän Mnan Ystävät 

Jyväskylän Maan Ystävät kokoontuu mietis
kelemään tulevaa toimintaa ke 20.10 klo 18 
Järjestökellarilla (Voionmaankalu 34, por
taat alas talon takaa). Tervetuloa mukaan! 

Jyväskylän Opiskeleva! 
Partiolaiset - JOPA ry 

Jyväskylän Opiskelevien Partiolaisten 
voittokulku jatkuu edelleen. Ola sormi pois 
nenästä ja lakkaa nysväämäslä kotinurkissa. 
niin pääset osalliseksi jOPAn toiminnan 
monimuotoisuudesla. Toimintaamme kuu
luvat kämppäretket, ulkoilu ja pelit, sekä 
tietenkin illanistujaiset ja saunaillat. Partio-
tausta ei ole pakollinen. Tarvitset vain ri
pauksen reipasta mieltä. Seuraavia tapahtu

mia: Vaellus 12.-17.10, Pimeäpelejä, Peru-
naiuokailla. Tervetuloa! Lisätietoja: 
www.cc.jyu.li/yhd/jopas/ 

JSDN Jyväskylän Sosiali
demokraattiset nuoiet 

Tulevaa toimintaa! Tervetuloa mukaan kun
nallisvaalikampanjaamme! Kunnallisvaa
leista pyritään pääsemään yli tai ali Viini-il
lassa 27.10. Lutakossa. Koulutuspoliittinen 
seminaari Helsingissä 30.10.1 Lisätietoja 
puheenjohtajalta jenny.lindoorg@jsdn.li tai 
puhelimitse 050-4911401. Kaikki tarpeelli
nen :) löytyy osoitteesta www.jsdn.li! 

Kansan raamattuseuran 
opiskelijat 

Opiskelijaillat tiislaisin klo 19 Sanan 
Kulmalla (Seminaarinkalu 19, Solmia vas
tapäätä). Iltojen rakennusaineina mm. mu
siikki, opetus, keskustelu, iltapala, yhteys, 
rukous ja ihmiset 12.10. Heikki Maaranen: 
Antaminen...lahja? 19.10. Pasi Lampinen: 
Joosel 26.10. Liisa Ansio: Kirjojen kirja. Li
sätietoja osoitteesta www.opiskelijal.fi 

Pedagon syyskokous järiestelään 
keskiviikkona 27.10 klo 18.00 Ilokiven taka
osassa. Esillä sääntömääräiset asial. Terve
tuloa1 

Opiskelijaryhmä PINK0:n 
seuraava kokoontuminen 21.10. (Rentuk-
ka/Kortepohja) klo 20. Avoimet ovet toimis
tolla (Kilpisenk. 8) torstaisin klo 18.30-20. 
Puhelinpäivystys keskiviikkoisin klo 19-21 
numerossa 014-3100660. Seuraa tiedotus
ta ryhmätoiminnasta, tapahtumista sekä jä
senyydestämme (www.seta.fi/jyvaskylanse- 
ta). Huomaa myös keskustelupalstamme. 
Liity, osallistu ja ota kantaa! Seuraaval 
ClubKaappi-bileet Ilokiven alakerrassa pe 
22.10 klo 21 -03 (klo 23 Miss Drag Queen 
& Mr Drag King 2004 -kisat). Tervetuloa 
toimintaan! 

valiokunnat 

Benelux+France Siammari 
14.10. Rentukassa. Menes
tyksekäs Cafe Lingua jälleen 
ma 18.10. klo 18-20, tule 
pelaamaan esim. Saksalaista 
seurapeliä! Kv-valiokunnan 
kokous hallituskabinetissa 
19.10. Kerrataan kuulumiset 
ja pohditaan yleisesti kv-va
liokunnan tulevaisuutta ja 
suuntaa: mitä haluamme ja 
odotamme kv-valiokunnan 
toiminnalta ja ESNJtä? Tul
kaa mutustelemaan sämpylää 
ja jutustelemaan! 

KEHY-VALIOKUNTA 

Varaahan jo nyt kalenteristasi 
aika tämän syksyn Kehy-vii-
kon luennoille ja illanvietoille 
25.-29.10. Viikon aikana saat 

mm. vinkkejä reiluun mat
kailuun ja afrikkalaiseen kok
kailuun sekä kuulet Mikko 
Kuustosen kertovan Pian ln-
ternationalista. Kehy-viik-
koon sopiva leffa "Casab
lancan katupojat" Kampus 
Kinossa 26.10. Lue lisää Jylk
karin sivuilta! Seuraava ko
kous to 21.10. klo 17 halli
tuskabinetissa. 

Seuraava kokous ti 19.10. klo 
19 B-talon tilaussaunalla. Ba-
tiikkivärjäysilta Lillukassa ti 
21.10. klo 18.00. Osallistu
mismaksu 2 euroa. EA1- ja 
EA2-kurssit loka-marras
kuussa. Kysy lisätietoja va-
sihteeriltä: kval@jyy.fi, 014 
607 213 ja 050 3252963. 

PÄRSTÄKERROIN - ASIAA ULKONÄÖSTÄ 

Andre Wickström 
Koomikko 

1. Mikä on suhteesi hiuksiin ja miten 
tuo suhde on muuttunut vuosien var
rella? 
"Teatterikorkeassa idea hiuksiin tuli aina 
näytelmän ja roolin mukaan. Oli pitkää, 
permanenttia tai lyhyttä tukkaa. Kun lo
petin teatterin vuonna 2003, tuli uutena 
asiana se, että pitää mennä kampaajalle, 
kertoa, mitä haluaa, ja maksaa siitä. En
simmäinen oli todella hieno liike, jossa 
leikkaus maksoi 69 euroa ja inhosin sitä 
tukkaa, mutta ei sitä tietenkään voinut 
sanoa. Sitten löysinkin tutun, joka leik
kaa. Siitä lähtien hän on siailannui tuk
kani," 

2. Näkemyksesi pään alueen korista-
misesta? 
"Koruja olen yrittänyt, mutta ne eivät 
ole oikein toimineet. Silmälasit ovat ai
noa pään koriste. Halusin sellaiset, jois
sa on vähän paksummat sangat mutta 
en löytänyt niitä. Lopulta löysin sopivat 
aurinkolasit, joten laitoin niihin nor
maalit linssit." 

3. Muun ehostautumisen tärkeys? 
"Hiuksien myötä on tullut vahat, jotka 
luoksuukin hyvälle. Teatterissa ollessani 
lätyssä oli koko ajan maskia, joten siihen 
aikaan piti käyttää kosteusvoiteita. Nyky
ään ei. Tuoksuja on kaksi, toinen mie-
hekkäämpään oloon ja loinen normaa
liin." 

4. Oletko päässyt pärstäkertoimellasi 
eteenpäin elämässä? 
"En ole. Teen stand upia, jossa tärkeintä 
on, että olen ihmisten mielestä hauska. 
Yökerhoissa käyn aniharvoin. Yhteen yö
kerhoon pääsen jonon ohi. jos olen yk
sin, ja porukan kanssa satunnaisesti. Naa-
mavippiä ei ole." 

5. Mikä on pärstäkertoimen ja pääker-
toimen oikea suhde? 
"Naama on vaan, ei sille voi mitään. Tär
keintä on, että on tyytyväinen itseensä. 
Jos on ihmisten mielestä ruma, mutta on 
helvetin hyvä tyyppi, ei ulkonäöllä ole vä
liä. Ja mun mielestä kaunis, ci välttämättä 
ole muiden mielestä. Kaikki ihmiset ovat 
kauniita, kun ne nauraa." 

*,; 

TEKSTI JA KUVAT: TONI PELTONEN 
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Alajoutsi järvi Arto Inkinen Eeva-Maria Karjula Kati 
opiskelija, hum.kand. kirkon nuorisotyön oh)., nuorisokodin joht. 

sosionomi AMK sairaanhoitaja 

Kivelä Katja 
KTM, lehtori 

Kumpulainen Arto Leivonen Jussi 
yo-merkonomi insinööri AMK 

Marttinen Kirsi 
opiskelija, fil. yo 

Neittaanmäki Petri 
YTM, kansanedustaja 

Nissinen Eino 
yht. yo, isä 

Nyrhinen Marko 
opiskelija 

Peura Timo 
insinööri 

Räsänen Timo 
insinööri 

Seppänen Jussi Siuruainen Heikki Tuikka Timo 
liik.maist., lehtori opisk., menekinedistäjä FM, YTM 

Utter Aki 
opiskelija 

Keskustan nuoret valtuusto
ehdokkaat Jyväskylästä 

Utunen Heini 
akateeminen 
pätkätyöntekijä 

www. kskeskusta. fi 
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uu t ta i s o m p a a , 

k a u n i i m p a a , p a r e m p a a , 

k o r k e a m p a a , 

es i in tymis lavaa uusi l le 

i s o m m i l l e , p a r e m m i l l e , 

i t »nn i tmm<| f r h i n d e i l l e ! 

UUDEN LAVAN 
KORKKAA 

aina kaunis 

r b M r i o n tMMafenMMr* « v o t n o a 
toMO r o m o n l l n «Jaan 

imy^TmtiTiMfi^oTTi 

3 
Opiskelijoiden Jyväskylässä 
päättäjätkin tietävät, että 
opiskelijan elämä on erilaista^ 

Signe Jauhiainen 
ylioppilaskunnan puheenjohtaja 2004 
kulttuurilautakunnan jäsen 2003-2004 
nuorisotoimikunnan jäsen 2001-2004 

lue lisää visioistani: 
signe.kokoomus.net 

• 
KOKOOMUS 

Hyvät valikoimat 

SALKKUJA 
norm. 37€ Alisan 

I SALKKU olkahihnalla 
2 isoa lokeroa, 
omat paikat kynille jne. 

JYVÄSKYLÄ 

http://signe.kokoomus.net

