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JYYn hallitus 2005 
herättää keskustelua 
Vanha hallituspohja soi valtaa neljälle ensikertalaiselle 

Kirsi Marttinen (Jyväskylän 
Keskustaopiskelijat) 
Vastuualue: puheenjohtaja 
Pääaine: englantilainen filologia 

® 
Laulava ja näyttelevä hallituksen pu
heenjohtaja on kovaa valuuttaa sitseis-
sä, karaokebaarissa ja keskustapuolu
eessa. Kansainvälisistä asioista viime 
vuonna vastannut Kirsi Marttinen ei 
kiellä multaa varpaidensa välissä eikä 
laulun lahjaa, sillä onhan puoluetoveri 
Paula Lehtomäenkin tavaramerkki 
tuttu. 

26-vuotias Marttinen yllättyi, kun 
pöydät kääntyivät hallitusneuvotteluis
sa siten, että sormet osoittivat puheen
johtajan pallille. Hän ei kuitenkaan pel
kää heittäytyä yhden kortin varaan eikä 
epäröi hakeutua haastaviinkaan tehtä
viin. 

Etelä-Savon Kangasniemen kasvatti 
pitää JYYn kuluvan vuoden tärkeinä 
tehtävinä ainakin paikallisen keskuste
lun sytyttämisen valtakunnallisista 
edunvalvontakysymyksistä ja valiokun
tien kynnyksen madaltamisen. 

Marttinen myöntää puristamalla ole
vansa edellisen puheenjohtajan kanssa 
jo persoonina niin erilaisia, että se vai
kuttaa johtamistyyliin. Hän yrittää 
kiinnittää huomiota siihen, että päätök
sistä käydään hallituksen sisällä niin 
laaja keskustelu kuin mahdollista ja että 
myös vastuuta jaetaan. 

Lilja Kaijaluoto on hallituksen kuopus, 
21-vuotias. Älkää antako silti iän hämä
tä, sillä hän kertoo kieli poskessa har
rastuksekseen koiran käskyttämisen. 

Kaijaluoto teki hallitusdebyyttinsä 
ensimmäisen opiskeluvuotensa keväällä 
kv- ja liikuntavastaavana. 

"Kun alun jargonin oppi, homma su
jui. En ehkä ollut kauhean aloitteelli
nen, mutta selvisin." 

Puhtia vuoden kerättyään ja huomat
tuaan, että kaipaa opiskeluissaan enem
män ajatteluvaatimuksia, Kaijaluoto on 
valmiimpi kuin koskaan olemaan teho
kas heti alusta. Ainejärjestöistä hän ai
koo kalastella aktiivisesti uusia JYY-ih-
misiä, ja mainoslausekin on jo valmii
na: "Hallituksessa on ihan oikeasti ki-

I .aura Mattila 
(Pörssi & Dumppi) 
Vastuualue: talous 
Pääaine: tietojärjestelmätiede 

0 paikka talon katolla ja autolla pääsee 
kauppaan kirkonkylälle. 

Aikatauluista hän haluaisi pitää 
JYYssä paremmin kiinni, vaikka ei it
sekään ole asiassa synnitön. 

© 

© Lilja Kaijaluoto 
(Kristilliset opiskelijat) 
Vastuualue: varapuheenjohtaja, 
tiedotus, lehti ja ainejärjestöt 
Pääaine: erityispedagogiikka 

Jo toista kauttaan hallituksessa aloittava 

Jarkko Seppälä 
(Jyväskylän Yliopiston 
Kokoomusopiskelijat) 
Vastuualue: kansainväliset asiat 
Pääaine: valtio-oppi 

Lukioiden oppilaskunnan puheenjoh
tajat ovat usein myös aikuisempana 
monien järjestöjen puuhapetejä. 23-
vuotias Jarkko Seppälä on yksi heistä. 

Kotikaupungissaan Karkkilassa vä
lillä baarimikkona pistäytyvä Seppälä 
on kansainvälinen jo luonteeltaan. Lu
kiossa matka suuntautui naapurikau
pungin sijasta vaihto-oppilaaksi Yhdys
valtoihin, ja tällä hetkellä hän on Eu
rooppa Nuorten Jyväskylän puheenjoh
taja. 

JYYssä eniten haasteita tarjoaa kv-
valiokunnan uusi rooli, kun vaihto-
opiskelijaosasto ESN irtautui omak
seen. Kotona haasteena on ylittää itsen
sä gastronomian jalossa taidossa. 

Miss Mansikka on Suonenjoella suuri 
kansanjuhla. Yhtä suurta kohahdusta ei 
entisellä kotipaikkakunnalla koettu, 
kun 23-vuotias Laura Mattila valittiin 
JYYn hallitukseen, mutta tyytyväisiä 
okiin joka tapauksessa. Mansikkapelto 
ja vartin välein vaihtuvat neljä poimin
ta-asentoa ovat Mattilalle liiankin tut
tuja viideltä teinikesältä. Polvisuojia 
tarvituin. 

"Maailman huonopalkkaisinta ja 
epämiellyttävintä hommaa", hän kom
mentoi, mutta vakuuttaa tykkäävänsä 
edelleen marjasta. 

Talousasiat oval tulleet Mattilalle tu
tuksi sekä opintojen että järjestötehtä
vien kautta. Kirstunvartija pitää JYYtä 
jo nyt tarkan budjetin tekijänä. 

© 

© Anni Kämäräinen 
(Akateeminen Siperia Seura) 
Vastuualue: ympäristö, 
kehitysyhteistyö ja yo-kylä 
Pääaine: yritysten ympäristö
johtaminen 

"Ihan täysin maalta", Lapinlahdella 
Pohjois-Savosta, kotoisin oleva neljäs 
toisen kauden konkari on Anni Kämä
räinen. 22-vuotiaan kauppatieteilijän 
muutosvastarinta on niin suurta, että 
vastuualueetkin pysyvät samoina. 

"Pystyn nyt syvempään edistämi
seen", hän muotoilee. 

Mahdottomana ei Kämäräinen pidä 
sitä, että muuttaisi takaisin maalle. On
han lentokenttä Lapinlahdella kilomet
rin päässä, helikopterin laskeutumis-

Riitta Hunnakko 
(Pörssi & Dumppi) 
Vastuualue: korkeakoulupolitiikka 
Pääaine: tietojärjestelmätiede ja 
laskentatoimi 

Toista kauttaan hallituksessa istuvalla 
Riitta Hunnakolla (o.s. Riekkola) on 
edessään kuluvana vuonna muitakin 
kuin JYYn luottamustehtäviä. Hän ni
mittäin meni vuodenvaihteessa naimi
siin. 

32-vuotias Ylitorniolta kotoisin oleva 
Hunnakko vastasi viime vuonna halli
tuksessa taloudesta, mutta korkeakou
lupoliittiset kysymykset velloivat jatku
vasti hallituskabinetin ilmassa, joten 
kiinnostus heräsi. Keskeiseksi kopo-ta-
voitteeksi hän nimeää uusien jäsenien 
löytämisen valiokuntaan, joka on kärsi
nyt viime aikoina veren vähyydestä. 

Lappilaisuutta ei naisesta saa irti, 
kun se kerran Ruotsin rajan kupeesta 
on imetty. Valmis kirjanpitäjä ja fysiote
rapeutti kuvaa itseään keskimäärin iloi
seksi mutta jämäkäksi. 

© Jussi Ahokas (Jyväskylän 
Sosialidemokraattiset Nuoret) 
Vastuualue: sosiaalipolitiikka ja 
liikunta 
Pääaine: kansantaloustiede 

Jääkiekkoa pidetään usein niin yksin
kertaisen miehen hommana, ettei se 
yhteiskunnan ajattelijoita kasvata. 22-
vuotias Jussi Ahokas kuitenkin sanoo, 

että pukukopin läpänheittoa ei omassa 
sarjassaan voi voittaa. 

Suomen pohjoisimmasta kaupungis
ta Kemijärveltä kotoisin oleva opettaja-
vanhempien kasvatti yrittää viimeiseen 
saakka välttää kasvattajan roolia. Ainoa
na myönnytyksenä on työn alla kasva
tustieteen perusopinnot. Onneksi eri
munainen ja samalla erinäköinen kak
soisveli opiskelee OKL:ssä. 

Paljastaakseen myös sopoilevan 
luonteensa Ahokas kertoo intohimok-
seen amerikkalaiset 45-minuuttiset tei-
niivsan.it. Jos kaipaat juonipaljastuksia 
sarjoista Gilmoren tytöt, OC tai Tunteet 
pelissä, säästä nettivaivaa ja kysyä tältä 
velmuilijalta. Saat asian lisäksi pari sar
kastista läppää kaupan päälle. 

Suvi Linjamaa 
(Kristilliset opiskelijat) 
Vastuualue: kulttuuri 
Pääaine: Suomen historia 

© 
Virtain legendaarinen Rantarock häirit
si 90-luvun loppupuolella pientä tyttöä 
sen verran, että muistoissa festari on 
vain epämääräistä melua ja roskaamista. 
Olihan juhla-alueelta Suvi Lin/amaan 
kotiovelle vain reilu kiven heitto. 

Nyt 23-vuotias Linjamaa haluaa iso
na hissan opeksi, soittaa 18. vuotta viu
lua ja kuvaa itseään yleiskulttuurin ku
luttajaksi. Hänen mukaansa tärkeintä 
JYYn hyvin hoidetulla kulttuurin ton
tilla olisi kailottaa vielä kovempaa kai
kille, kuinka paljon opiskelijan kukka
rolle sopivaa kulttuurin tarjontaa on jo 
pelkästään yliopiston piirissä. 

Toni Peltonen 
pääto imi l la ja (g jyy.ii 

http://niivsan.it
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Maisterieläke vastaa 
vuotta ansiotyössä 
Opiskeli]aeläkkeen saaminen edellyttää valmistumista 

lyhyet 

HANS-PETER VVECKMAN 

KUN NYT 20-VUOTIAS opiskelija pää
see eläkkeelle joskus vuoden 2050 tun
tumassa, hän voi hyvällä omallatunnol
la hukata viikoittain bingoon muuta-

i luuriJI lisää: De on opiskelemalla 
ansaittu. 

Vuoden alusta voimaan tulleen eläke
uudistuksen myötä myös opiskeluvuo
det kartuttavat eläkepottia. Eläkettä 
karttuu opiskelusta vastaava määrä 
kuin 523 euron kuukausipalkalla. Yli
opistotutkinnosta laskennallinen tulo 
lasketaan viideltä vuodelta. Opiske
luajan eläkekarttuman rahoittaa valtio. 

Eläkekarttuma kirjataan rekisterei
hin vasta valmistumisen jälkeen. Jos 
opinnot jäävät kesken, ei niistä saa elä
kettä. 

Opiskeluista hyvitettävän eläkkeen 
merkitys ei ole suuren suuri, yliopisto-
opiskelijoilla noin 39 euroa kuussa. Elä-
keneuvoja Tarja Hedman Eläketurva
keskuksesta kuitenkin muistuttaa, että 
se maksetaan muun eläkepotin päälle, 
vaikka opiskelija kävisi töissä koko 
opiskeluaikansa. 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen te
kemien laskelmien mukaan puhtaasti 
tutkinnon perusteella saatava eläkekart
tuma vastaa yliopiston kandidaattitut
kinnon loppuun suorittaneilla noin 
kahdeksaa ansiotyökuukautta ja maiste-
ritutkinnon suorittaneilla hieman yli 
vuoden ansiotyötä vastaavaa summaa. 

Suhteellisesti suurin hyöty uudistuk

sesta on niille opiskelijoille, jotka eivät 
opiskelun ohessa käy töissä. Yliopisto-
opiskelijoilla opiskeluaikaiset ansiotu
lot ovat kuitenkin sen verran merkittä
vä tulonlähde, että itse opiskelusta saa
tava eläke on keskimäärin vähäisempi 
kuin opiskeluaikaisesta ansiotulosta 
saatava eläke. 

ELÄKEUUDISTUKSEEN LIITTYY mui
takin opiskelijoita koskettavia uudis
tuksia, merkittävimpänä työeläkeikära-
jan laskeminen 18 vuoteen. Nyt eläke 

lasketaan siis kaikista täysi-iän saavut
tamisen jälkeisistä työsuhteista. 

Myös ansiosidonnaiset etuudet ku
ten työttömyyspäiväraha ja vanhem
painraha vaikuttavat eläkepottiin. Näil
tä kausilta eläke lasketaan päivärahan 
perusteena olevasta palkasta. Jos äiti tai 
isä hoitaa lasta kotona vielä ansiosidon
naisen vapaan jälkeen, eläkettä karuun 
523 euron kuukausipalkan mukaan ku
ten opiskelijoilla. 

Juha Mäkinen 
toiimttaja@jyy.fi 

Nykyopiskelijat 
uudistuksen häviäjiä? 
HELSINGIN SANOMAT kertoi loppiai
sena Elinkeinoelämän tutkimuslaitok
sen tekeillä olevasta tutkimuksesta, jos
sa on tarkasteltu eläkeuudistuksen vai
kutuksia eri ikäryhmiin. 

Etlan tutkimusjohtajan Jukka Lassi
lan mukaan eläkeuudistuksesta hyöty
vät eniten vielä syntymättömät ikäluo
kat. 1960-1980-luvuilla syntyneet puo
lestaan ovat uudistuksen häviäjiä. 

Häviäjiin kuuluisivat näin ollen 
myös nykyiset opiskelijapolvet. Lassila 
kuitenkin toteaa, että tarkastelu on teh
ty makromallilla, jossa ei ole huomioitu 
yksilöllisiä työuraeroja. Hän myös ko

rostaa, että vaikutukset ovat joka ta
pauksessa hyvin vähäisiä. 

Eläkeuudistuksella ei sinänsä ole vai
kutusta siihen perusasetelmaan, että 
juuri 60-80-luvuilla syntyneiden har
teilla on suurten ikäluokkien eläkkei
den maksaminen. Mitä enemmän 
maassa on eläkeläisiä, sitä suurempi 
osuus kansantulosta menee eläkemak-
suihin. 

Jos eläkejärjestelmästä haluaa itsel
leen maksimaalisen hyödyn, kannattaa 
elää mahdollisimman pitkään. Tällöin 
saadun eläkkeen suhde työuran aikana 
maksettuun eläkemaksuun on parempi. 

Eläkeuudistus 
pähkinänkuoressa: 
• Eläkkeeseen vaikuttaa koko työ
ura 18-vuotiaasta lähtien. Tähän 
asti eläkettä on karttunut vasta 23-
vuotiaasta lähtien. 

• Vanhuuseläkkeelle voi jäädä jous
tavasti 63-68 ikävuoden välillä. Mi
tä pidempään työssä jatkaa, sitä 
paremman eläkkeen saa. 

• 53. ikävuoteen asti eläkettä kart
tuu 1,5 prosenttia vuosiansiosta. 
Ikävälillä 53-62 vuotta karttuma-
prosentti on 1,9 ja 63-68-vuotiailla 
4,5. 

• Eläkettä karttuu vuoden alusta 
lähtien myös opiskelun ja lasten 
kotihoidontuen ajalta sekä erilaisis
ta ansiosidonnaisista sosiaali
etuuksista kuten työttömyys-, van
hempain-, koulutus- ja sairauspäi
värahasta. 

• Vuonna 2010 käyttöön otetaan 
ns. elinaikakerroin. Jos odotettavis
sa oleva keskimääräinen elinikä pi
tenee, kerroin pienentää alkavia 
eläkkeitä. 

Uusi uljas Jyväskylän Ylioppilaslehti 
JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASLEHDEN 

suurin ulkoasu-uudistus neljään vuo
teen on tehty. Lehden visuaalinen ilme 
on muutettu perusteellisesti kirjasin
tyypeistä alkaen. Lehdellä on nyt myös 
oma logonsa, jonka on suunnitellut toi
mituksessa siviilipalvelustaan suoritta
va Hans-Peter Weckman yhdessä pää
toimittaja Toni Peltosen kanssa. 

Ulkonäön lisäksi myös sisältöä on ru
kattu. Tärkein muutos on tehdä lehden 
sisälle neljä selkeää kokonaisuutta: uu
tiset, näkökulmia, kulttuuri ja menot. 

Samalla mielipideosaston asemaa leh
den sisällä on nostettu siirtämällä se 
lehden etuosaan. 

Lehden avaa uutisaukeama. Sitä seu
raa Näkökulmia-nimikkeen alla kulke
va kolumni- ja mielipideaukeama. Pää
kirjoitus on kastettu uudelleen alkukir-
joitukseksi. Sen kanssa samalla sivulla 
vuorottelevat Jylkkärin uudet vakioko-
lumnistit. Mielipidesivulla puolestaan 
on oma kolumnipaikkansa ylioppilas
kunnassa vaikuttaville henkilöille. 

Sivu 6 on lehden "kansainvälisin", 

sillä siltä löytyvät englanninkieliset 
palstat. Kuutossivulla alkaa myös en
simmäinen Jylkkärin tuoreista juttusar-
joista,"Uudet suomalaiset", jossa tutus
tutaan Jyväskylään muista maista 
muuttaneisiin ihmisiin. Jatkossa julkai
semme sivulla myös juttuja opiskelijan 
arjesta muualla maailmassa. 

Keskiaukeaman jälkeen vuorossa on 
lehden kulttuuriosasto, jonka päättää 
uudistettu Menot-sivu. Kampus Kinon 
elokuvista kerrotaan jatkossa joka leh
dessä omalla vakiopaikallaan. Ilokiven 

ruokalista löytyy nykyään sivun 14 ylä
nurkasta. Samalla sivulla on myös Jälki
kirjoitus, joka on kehittynyt vanhastaan 
tutusta Vieraasta päästä -kolumnista. 

Lehti ei koskaan ole valmis. Toimi
tus ottaa mielellään vastaan palautetta 
niin uudistuksesta kuin lehdestä yli
päänsä. Myös vinkkejä hyvistä juttuai
heista tarvitaan aina, samoin osaavia 
kirjoittajia avustajiksi. 

Toimituksen saa kiinni sähköpostitse 
osoitteella jylkkari@jyy.fi. Muut yh
teystiedot löytyvät sivun 4 alalaidasta. 

Ruoka-apua 
taas tarjolla 
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan 
Kohtaamispaikka jatkaa ruoka-avun 
jakamista opiskelijoille. Ensimmäi
sen kerran ruokaa jaetaan Kortepoh-
jan ylioppilaskylän ravintola Rentu
kassa torstaina 20. tammikuuta klo 
14-16. Jatkossa ruoanjakotilaisuuk-
sia on tarkoitus järjestää joka toinen 
torstai. 

Asumistukeen 
muutoksia 
Yleinen asumistuki nousee keski
määrin neljällä eurolla, kun asumis
tukeen hyväksyttävät enimmäisasu
mismenot nousevat. Korotus tapah
tuu kuitenkin vasta seuraavan asu
mistuen tarkistuksen yhteydessä 
edellyttäen, ettei tukea saavan ruoka
kunnan tulotaso ole noussut. 

Yleistä asumistukea saa noin 
159 000 ruokakuntaa, joissa on yh
teensä noin 320 000 henkilöä. Opis
kelijoista yleisen asumistuen piiriin 
kuuluvat lapsiperheet sekä omistus
asunnossa ja vanhempiensa luona 
asuvat. Keskimääräinen tuki on 214 
euroa kuukaudessa, mutta Kela ar
vioi sen nousevan keskimäärin 220 
euroon vuonna 2005. 

Tarkista opinto
tukesi veroprosentti 
Uudet verokortit otetaan käyttöön 
helmikuun alusta. Yli 170 euron 
opintotuesta tehdään automaattisesti 
10 prosentin ennakonpidätys, ellei 
opiskelija toimita muutosverokorttia 
Kelalle tai opintotukilautakunnalle. 

Muutosverokortin saa verotoimis
tosta, ja sen tulee olla opintorahaa 
varten kirjoitettu. Tuloraja kannattaa 
laskea 12 kuukauden opintorahalla 
(12 x 259,01), jotta mahdollinen ke-
sätuki ei johda syksyllä tulorajan 
ylittymiseen ja korkeampaan enna-
konpidätysprosenttiin. 

Henri Latosesta 
OLL:n pääsihteeri 
Opiskelijoiden Liikuntaliiton 
(OLL) hallitus valitsi tammikuun 
alussa liiton uudeksi pääsihteeriksi 
Henri Latosen. Latonen siirtyy lii
ton pitkäaikaisen pääsihteerin Timo 
Simosen paikalle virallisesti maalis
kuun alussa. Pääsihteerin toimikausi 
kestää viisi vuotta. 

Latonen on opiskellut liikunta
tieteitä Jyväskylän yliopistossa. Hän 
on toiminut aikaisemmin mm. 
JYYssä ja ollut kolme vuotta OLL:n 
puheenjohtajana. JYY erosi OLL:sta 
vuonna 2003, 

Maksoitko JYYn 
kehy-maksun? 
JYYn vapaaehtoisen kehitysyhteis
työmaksun maksaneita opiskelijoita 
etsitään haastatteluun. Yhteiskunta
politiikan opiskelija Katri Nokela 
tekee kandidaatintyötä JYYn kehi
tysyhteistyöhankkeista ja niihin 
osallistumisesta. 

Haastattelut tehdään tammikuun 
aikana, ja niihin tulisi varata aikaa 
puolesta tunnista tuntiin. Haastatte
lusta kiinnostuneet voivat ottaa yh
teyttä Nokelaan: kailnoke@ 
cc.jyu.fi, puh. 050 354 0360. 

mailto:toiimttaja@jyy.fi
mailto:jylkkari@jyy.fi
http://cc.jyu.fi
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huomautus 
reuna 

Tatu Hirvonen 

Rakkautta 
ennen 
aamuluentoa 
PAINAN VARAUSNAPPIA uudestaan ja uudestaan 

tiedostaen, ettei hissi tule sen nopeammin. Kui
tenkin teen niin. Miksi? Sanotaan, että ihmisen 
käyttäytyminen on joko rationaalista tai irratio
naalista. Kun joku tekee jotain, jota et ymmär
rä, voit joko unohtaa sen ja tuntea olevasi sen 
yläpuolella tai voit yrittää selvittää, miksi hän 
tekee niin, ja samalla oppia jotain itsestäsi. 

Mistä rakkaudessa ja sen inhorealistisessa 
versiossa, parisuhteessa, oikein on kysymys? 
Raymond Carveria lainatakseni, mistä me pu
humme, kun puhumme rakkaudesta? Tämä on 
kirjoitustekninen cliffhanger. Paljastaako ko
lumnisti todella, mistä rakkaudessa on kysy
mys? Pystyykö hän pelastamaan parisuhteeni? 
Rationaalinen puolesi tietää, ettei se ole mah
dollista. Mutta irrationaalinen puoli miettii, en
tä jos, ja jatkaa lukemista. Joskus on rationaalis
ta käyttäytyä irrationaalisesti. 

Ja joskus irrationaalinen onkin rationaalista. 
Entä jos parisuhde on pelkästään bilateraalinen 
monopoli, jonka tarkoituksena on täyttää mo
lemminpuolisia tarpeita ja tarjota palveluksia 
suhteellisen edun periaatteen mukaisesti? Pari
suhteen kautta meille on rakentunut yhteinen 
ystävä- ja perhepiiri ja tietämys toistemme tar
peista. Minä tunnen sinut ja sinä minut parem
min kuin kukaan muu. Täydellistä, paitsi että si
nä olet kyllästynyt minuun. 

Olemme ulkoistaneet kodin ulkopuolelle kai
ken muun paitsi sisustamisen: ruokailun, siivoa
misen, oleskelun. Miksi jatkaisimme yhdessä? 
Ehkä siksi, että parinvaihto tulee kalliiksi. 

Vanhan suhteen purkaminen ja uuden pe
rustaminen on vaivalloista ja se haaskaa sekä 
aikaa että rahaa. Eikä meillä ole edes takuita 
uuden kumppanin löytämisestä. Ajan saatossa 
olemme onnistuneet luomaan parisuhdepää-
omaa, johon vain meillä kahdella on nosto-oi
keus. Ehkä lisäämme tilinkäyttäjäksi vielä lap
sen? Ehkä teemme sijoituksestamme perheyri
tyksen menemällä naimisiin? 

TUTKIMUKSET OSOITTAVAT, että avioliitto lisää 
subjektiivista hyvinvointia usealla tuhannella 
eurolla vuosittain. Kallis timanttisormus olisi siis 
hyvin tuottava sijoitus meille molemmille. Avo-
ja avioerot ovat kuitenkin kasvussa. Miksi? Eh
kä parisuhdepääomasta saatava hyöty ei ole 
enää sitä, mitä se ennen oli. Vai onko kyse vali-
koitumisongelmasta? Etsimmekö rakkautta 
vääristä paikoista? 

Jos näin on, ja etsit yhä sitä oikeaa, unohda 
tanssilattiat. Baareissa tiedonvaihto on useim
miten valheellista ja kallista. Toisin kuin mitä 
yleensä ehkä ajatellaan, luentosalit ovat pariu-
tujan paratiisi. Ihmiset haluavat jakaa elämänsä 
hyvien partnereiden kanssa ja on tärkeää pääs
tä erottelemaan jyvät akanoista. Pääsykokeet 
ovat käytännössä parisuhdeseuioja ja yliopisto 
avioliittomarkkinat. Hyvä luento on sellainen, 
jossa rakastut ja löydät itsellesi kaltaisesi älyk
kään parin. Kysy itseltäsi, oliko aamuluentosi 
sen arvoinen vai kannattaisiko miettiä sivuaine
valintoja uudestaan. 

alku kirjoitus 
19. tammikuuta 2005 

Juhlavuoden kunniaksi 
tupakointia syytä rajoittaa 

Jyväskylän Ylioppilaslehti täyttää alkaneen 
vuoden syyskuussa 45 vuotta. Juhlavuo
den kunniaksi päätimme puhdistaa ulko

asun ja jutturakenteen menneestä visuaalises
ta painolastista ja suunnata katseemme reilus
t i tulevaan. 

Historiikkien tekijöille ilmoitettakoon sa
malla, että hyppäsimme myös vuosikerroissa 
ensimmäistä kertaa oikealle polulle. Oikai
semme 1970-luvulla tehdyn vuoden virheen ja 
aloitamme nyt 46. vuosikerran jyväskyläläistä 
ylioppilaslehteä. 

Menneenä syksynä on erityisen hienoa ollut 
saada palautetta, positiivista ja negatiivista, 
monilta Jylkkärin lukijoilta - sekä maililla, pu
helimella että kadulla. Toivottavasti yhteys lu
kijoihin vain vireytyy, koska se on lehtiuudis
tuksemme tärkein tavoite. 

Lehteä on ilo tehdä, ja toivottavasti paikal
linen opiskelijalehti jaksaa kiinnostaa yliopis
to-opiskelijoita myös toiset 45 vuotta. 

Tupakoivalle mennyt syksy on ollut suur
ta etsikkoaikaa. Onko ravintolailta tuo
pin ääressä mahdollinen ilman kädessä 

palavaa tupakkaa? 

Ensimmäinen ajatus on, että kyllä nyt taas 
ylireagoidaan ja ihmisen vapautta riistetään. 
Jos tupakoiva haluaa polttaa itselleen syövän, 
niin se on jokaisen oma valinta. Perkele. 

Toinen ajatus jo ymmärtää, kun tieto lisään
tyy. Pakkohan ravintolan työntekijöillä on olla 
lain takaama mahdollisuus tehdä työnsä altis
tumatta passiiviseen tupakointiin. Kyllähän si

tä itseäkin riepoisi, jos tietokoneen ääressä jo
ku koko ajan käryttelisi ja huutaisi hävyttö
myyksiä. 

Tupakoivalla kun on aina mahdollisuus vali
ta tupakoiko vai ei. Tupakoimattomalla sitä 
mahdollisuutta ei aina ole. Yhtä epämiellyttä
vää tupakoivallekin olisi, jos joku pakottaisi 
kessun huuleen kun sitä ei suuhunsa halua. Si
tähän se karrikoiden on tupakoimattoman 
yökerhoilta. Samalla on tuiskeessa yritettävä 
väistellä tanssilattialla kännisten polttomerk-
kejä. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu 
ravintolatupakointia edelleen rajoittava laki
esitys tuntuu järkevältä. Valtio kun ei voi vain 
päättää valita yhtä ammattiryhmää, joka ei 
ole työsuojelun piirissä. Valtion pitää nimen
omaan varmistaa, että ravintolatyöntekijöillä 
on samat oikeudet työssä ja valinnanvapaus 
tupakointiin kuin muillakin. 

Työsuojelullinen velvoite kuitenkin täyttyy, 
kuten keskiaukeamalla kerrotaan, jo erillises
sä ilmastoidussa tupakointitilassa, jonne ei ole 
tarjoilua. Tämä Ruotsin ja Italian malli onkin 
järkevin ratkaisu vallitsevaan arveluttavuu
teen. Norjan ja Irlannin täyskiellon jalanjälkiä 
ei tällä kertaa kannata seurata. Suomen ilmas
tossa tupakoinnin täyskielto olisi hölmöläisen 
hommaa. 

Kun suomalaisen laittaa kesken viinanjuontia 
ravintolasta ulos röökille, on selvää, että tasku
matista kitataan pakkasessa nautintoa vähin
tään yhtä kiivaasti kuin tupakasta. 

Toni Peltonen 

Jyväskylän 
Yl iopp i l a s l eh t i 
ennen vanhaan: 

Nimimerkki Pettynyt purkaa mieltään 
Jylkkärin keskustelua-palstalla, 13.12.1989: 

"Tietyt tyypit pääsevät Ilokiveen nahka- tai 
farkkutakki päällä sisään, sillä heillä nämä 
vaatekappaleet kuuluvat pukuun. Muiden on 
kuitenkin jätettävä takkinsa naulakkoon. 
Tietääkseni Ilokivi ei kuulu niihin ravinto
loihin, joihin on pukupakko. Olisikin koh
tuullista, että kaikki takit olisi jätettävä nau
lakkoon tai sitten ei. Mutta kyseessähän tai
tavat olla tietyt privilegiot. 

Sama suosituimmuusjärjestelmä näkyy 
tarjoilussa. Nämä kukot saavat ohittaa koko 
kaljajonon ja hakea kulloisenkin juomansa 
tiskin toiselta puolelta, ah, kuinka kätevää!" 

toimitus 
suosittelee: 

Niskalihakset (elin). Niska ja yläselkä jumis
sa. Fysioterapeutti löysi nopeasti selityksen: 
"Mutta suliahan ei ole niskalihaksia". Tar
kempi tutkimus paljasti totuuden. Helppoja 
ja kivuttomia ratkaisuja ei tälläkään kertaa 
ollut Suomen terveydenhuollossa tarjolla. 
Soppabaari (ravintola). Hyvää ja halpaa 
keittoa, mukavaa musiikkia. Vain välimerel
linen rantakatu puuttuu. 
Marko Turunen (taiteilija). Hämmentävän 
taitava mies. 

•*-• 
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kuvattua HANS-PETER VVECKMAN 

Hanskat jäivät jäähän. Yhdysvaltalaisen Joseph Almondin nettilistauk-
sen (www.greatdreams.com/barter.htm) mukaan hanskat ovat 
88 . asia, joka hukkuu paniikin iskiessä. Generaattorit, vedenpuhdista-
jat ja kannettavat vessat ovat Almondin listan kärjessä. Niitähän jään 
aluset ovatkin jo täynnä. 

jyy • paa 
Antti Vesala 

Meille veronmaksajille 
tulee kalliiksi 
OPISKELIJAT ovat siitä kivaa porukkaa, 
että heitä saa haukkua vapaasti. He 
eivät kauheasti pane vastaan. Sen li
säksi, että opiskelijat vitkuttelevat val
mistumistaan tehdäkseen kiusaa ope
tusministeriön viisivuotissuunnitelmil
le, he myös juovat kaikki rahansa ei
vätkä tee mitään muuta kuin ördää-
vät baareissa. Joskus käydään istumas
sa tunti kirjastolla ihan näön vuoksi. 

Kaikkia veronmaksajia edustavat 
mielipidekirjoittajat (KVEM) ovatkin 
sitä mieltä, että moiselle on pantava 
stoppi. Laiskin neljännes ulos yliopis
tosta ja loput opiskelemaan. Ja maail
ma pelastuu. 

Tasapuolisuuden nimissä on hau
kuttava muitakin. Minäkin olen ve
ronmaksaja ja edustan siis kaikkia ve
ronmaksajia, joten minulla on oikeus 
tähän. Ja koska edustan kaikkia ve
ronmaksajia, olen aukottomasti oi
keassa. 

Paheksun suuresti vanhempain
etuuksien saajia, jotka juovat kaikki 
rahansa eivätkä tee mitään muuta 
kuin ördäävät baareissa. Joskus käy
dään vilkaisemassa penskaa kotona 
ihan näön vuoksi. Kaikki tämä minun 
eli meidän veronmaksajien piikkiin. 
Kyllä sapettaa. 

Entäs sitten eläkeläiset, jotka eivät 
tee muuta kuin saavat eläkettä, pane
vat sen sukanvarteen, eivät kiusallaan-
kaan osta mitään ja siten välttyvät 
maksamasta arvonlisäveroa? Kotoa ei 
poistuta kuin naapuriin taivastele
maan viinaveron alentamisen aiheut
tamaa eläkkeiden ostovoimakehityk-
sen jäämistä indeksien vuoksi jälkeen. 
Samalla reissulla luetaan lehdet, ilmai
seksi tietenkin. Törkeää touhua. Minä 
eli me veronmaksajat olemme tästä 
todella käärmeissämme. 

Yliopistoissa ja kaiken maailman 
muissa oppilaitoksissa opetetaan mei
dän veronmaksajien rahoilla kaiken
laista turhaa, kuten historiaa (mitä sitä 
enää kaivelemaan, sehän meni jo), 
matematiikkaa (kyllähän koneet osaa
vat laskea ja paljon ihmistä nopeam
min), yhteiskuntatieteitä (yäk politiik
kaa, sehän on likaista peliä) ja talous
tieteitä (eikö niitä pörssikepuleita ja 
muita riistäjiä ole jo tarpeeksi). Minun 
eli meidän veronmaksajien mielestä 
meidän rahoillamme ei pitäisi opettaa 
mitään sellaista, mistä me veronmak
sajat emme ymmärrä mitään. 

Kirjoittaja on JYYn 
korkeakoulupoliittinen sihteeri. 

vapaa sana 
Mielipidekirjoitukset sähköpostitse osoitteeseen jylkkarifti jyy.fi. Kirjoita lyhyesti. 
Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja käsitellä kirjoituksia tarvittaessa. 

Asennekoulutusta 
pikemminkin 
opiskelijoille 
Hyvä Kaija Hammar, joka kirjoitit Jylk-
käriin 16/04 otsikolla "Opettajien asia
ton käyttäytyminen yleistä", oletko 
koskaan nähnyt täydellistä ihmistä? 
Minä en ole, enkä usko sellaista löyty
vänkään. Sen sijaan uskoisin koke
mukseni perusteella, että opettajatkin 
ovat homo sapiens sapiens -sukuun 
(eivät siis esimerkiksi kyborgirotuihin) 
kuuluvia yksilöitä, jotka tietomääräl
lään jyräisivät mennen tullen kaltai
semme approbatur-apinat. 

Toisin sanoen, kuinka mielestäsi pi
täisi toteuttaa yliopisto-opettajien 
"standardisointi", joka tuottaisi mm. 
sosiaalisilta taidoiltaan häikäisevän 
täydellisiä ihmisiä - hurjalla vauhdilla 
itseään polttavia kansankynttilöitä, 
jotka kyltymättöminä ja aina hymyil
len luotsaisivat opiskelijoitaan kohti 
tiedon valoa? Vaikka opiskelijan edut 
ja tasavertainen kohtelu ovat vähin
täänkin puolustamisen arvoisia asioi
ta, mikseivät yliopisto-opiskelijat ole
tetun älykkyytensä ja iloisen luon
teensa avulla kykenisi sietämään myös 
opettajien erilaisuutta ja huonoja päi
viä - vaikka nämä toisinaan saat-
taisivatkin toteuttaa kuvailemaasi 
"pahaenteistä tai vihantäyteistä mul-
koilua." Kukahan tässä loppujen lo
puksi mulkoilee ja ketä? 

Vastineen takia palaneita kalapui-
konressukoita säälien, ystävällisesti ja 
hyväntahtoisesti, 

Anna Vepsä 

Matemaattis-luonnon
tieteellisen ajattelun 
kritiikkiä 
Yleinen suhteellisuusteoria ennustaa 
ajan hidastuvan suurten massojen lä
heisyydessä ja nopeuden kasvaessa. 
Ennusteen tueksi on tehty kokeita, 
joissa indikaattoreina käytettiin ce-
siumatomikelloja (v.1962, ks. Stephen 
Havvkingin Ajan lyhyt historia). 

Koska en voi tässä yhteydessä laa
jemmin puuttua yllämainittuihin 
asiasisältöihin, otan esiin vain kokeen, 
jossa verrattiin erään tornin huipulla 
ja sen juurella olevien kellojen käyntiä 
toisiinsa. Niiden huomattiin käyvän 
samanaikaisesti eri tahtiin, jonka to
dettiin osoittavan ajan hidastumista, 
tässä tapauksessa suuren massan lä
heisyydestä johtuen. 

Kokeellisesti todettu asia on vahvaa 
näyttöä teorian puolesta, mutta sen 
on myös kestettävä siihen kohdistettu 
kritiikki, jonka rohkenen täten esit
tää. 

Kello on ihmisen keksimä laite, jon
ka "ajannäyttö" perustuu vertaamalla 
maapallon pyörimistä akselinsa ympä
ri suhteessa aurinkoon. Joten aika on 
siihen synkronissa ja tiukasti sidoksis
sa. 

Molemmat mainitussa kokeessa 
käytetyt kellot ovat tämän saman kri
teerin alaisia, joten kriittinen kysymys 
kuuluu: kuinka kellolla mitattu aika
yksikkö voi muuttua ilman, että sen 
perusteena käytetty kriteeri muuttuu 
myös? 

Jotta koe olisi onnistunut, se näyt
täisi kuitenkin vaativan maapallolta 
samanaikaisesti eri pyörimisnopeutta 

eri kelloille. Yhtälö on ilmeisen mah
doton. 

Edellä olevaan perustuen: kellolla 
mitattua aikaa (maapallon pyörimis
nopeutta) ei voida käyttää ajan hidas
tumisen osoituksena yleisen suhteel
lisuusteorian aikadilataation tueksi. 

Siitä ei ole epäilystäkään, etteivät
kö kokeen kellot olisi käyneet eri tah
tia, joten allekirjoittaneen lienee syytä 
esittää oma näkemyksensä asiasta. 
Mielestäni kysymys voisi olla gravitaa
tion vaikutuksesta materiaan ilman 
abstraktia aikakäsitettä tarkoittaen. 
mitä lähempänä maapallon keskipis
tettä materia on, sen raskaampaa on 
sen alkeishiukkasten liite. 

Erkki Sutinen 

Lisaa ääntä 
edustajistoon 
Päätoimittaja Toni Peltonen kommen
toi pääkirjoituksessaan (16/2004) JYYn 
edustajiston keskustelemattomuutta. 
Syksyn 2004 aikana olen ihmetellyt 
edustajiston nuijan varressa samaa 
asiaa. 

Edustajisto istuu ensimmäistä ker
taa kaksivuotista kautta. Pidemmän 
vaalikauden tarkoituksena oli jatku
vuuden parantaminen ja demokra
tian edistäminen. Kahdeksi vuodeksi 
valitut edustajiston jäsenet ehtivät pe
rehtyä kunnolla ylioppilaskunnan 
asioihin, minkä luulisi edistävän kes
kustelua. 

Vuoden 2005 talousarvio, jonka kä
sittelyyn päätoimittajakin viittasi, oli 
hyvin valmisteltu. Ennen varsinaista 
kokousta kokoonnuimme kahteen il
takouluun käsittelemään talousarvio
ta, jotta jokainen ymmärtäisi, mistä 
on kyse ja voisi paremmin ottaa kan
taa. 

Huolellinen valmistelu ja iltakoulut 
taisivat kuitenkin hyydyttää edustajis
ton jäsenet, koska kokouksessa ei 
syntynyt keskustelua. Perusteellinen 
valmistelu on tärkeää, mutta se ei 
tarkoita, ettei asioista voisi keskustel
la. Talousarviossa on varmasti monta 
kommentoimisen arvoista kohtaa, 
vaikka varsinaisia muutoksia ei kai
paisikaan. 

Jos talousarvio ei nappaa, saa edus
tajiston esityslistalle vaikka oman lem
piaiheensa tekemällä edustajistoaloit-
teen. Vuonna 2004 edustajisto sai kä
siteltäväkseen vain yhden aloitteen. 
Tänä vuonna päästään varmasti pa
rempiin lukemiin, koska Juha Koski
nen on jo avannut pelin. Aloitteen 
kommentoinnin säästän omalta osal
tani edustajiston kokoukseen. Toivot
tavasti myös muut edustajiston jäse
net innostuvat nostamaan esille kiin
nostavia aiheita. 

Kun edustajisto toimii sopuisasti, 
yhteistyökykyisesti ja konsensukseen 
pyrkien, ylioppilaskunnan asiat etene
vät hyvin. Olen kuitenkin ihan varma, 
että ylioppilaskunnan asiat eivät häi
riinny vilkkaasta keskustelusta eivätkä 
pienistä erimielisyyksistä. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen mu
kaan edustajisto käyttää ylintä pää
tösvaltaa JYYssä. Toivon, että vuonna 
2005 edustajisto ei istu tuppisuuna ei
kä toimi kumileimasimena, vaan ryh
tyy käyttämään sitä ylintä päätösval
taa. 

Signe Jauhiainen 
edustajiston jäsen 

Kokoomusopiskelijat 

Pitäisikö 
tupakointi 
kieltää 
ravintoloissa? 

Antti Torssonen, 24, matematiikka: 
"Olen itse polttanut jo monta vuotta, 
mutta minun puolestani sen voi kiel
tää. Pystyn olemaan polttamattakin." 

Marja Metsäperä, 26, 
luokanopettajakoulutus: 
"Savuttomassa ravintolassa on toki 
mukavampi istua, mutta ymmärrän 
senkin, että kielto voisi tehdä huonoa 
bisnekselle. Ehkä sen voisi silti kiel
tää, voihan sitä mennä ulos poltta
maan. Poltan itse satunnaisesti." 

Laura Hakala, 20, 
romaaninen filologia: 
"Voisi sen ruokaravintoloissa kieltää 
kokonaan. Baareissa ja klubeilla sen 
voi sallia, ei tupakoitsijoita joka pai
kasta voi häätää. Itse en polta paitsi 
joskus juuri baarissa." 

http://www.greatdreams.com/barter.htm
http://jyy.fi
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news in brief 

The reborn 
Student Newspaper 
The biggest layout and appearance 
reform of Jylkkäri in four years is 
now ready. The visual look of 
newspaper underwent a thorough re-
newal and besides the looks, the con-
tents have been also revamped. The 
most important change was to create 
four clear sections: news, perspecti-
ves, culture and activities. At the sa-
me time the status of readers' opinion 
column was improved by placing it 
in the front of the paper. 

Page six is the most international 
one of Jylkkäri because from it one 
finds the columns in English. 

After the main story on centrefold 
pages, it is turn for section handling 
culture and then the reneveed activi
ties section wraps up the reborn Jylk
käri. Yet the newspaper is never total-
ly ready. The editorial staff gladly re-
ceives feedback on renewal and about 
the nevvspaper in general: jylkkari@ 
jyy.fi 

Clambdowns wanted 
on bar smoking 
The Finnish governmcnt vvill likely 
make decisions on the fate of smo
king in bars and restaurants in Fin
land already during this year. The 
healthy example of other Nordic 
countries and the Finland's up-co-
ming EU chairmanship during the 
latter part of 2006 will add pressure 
for this decision making process. 
Clearly enough, the model student of 
Europe's health care legislation can 
nol auuinuc smoking inlhc prcsent 
manner. 

The most realistic approach is to 
require restaurants, whose owners 
want to allow smoking in the premi-
ses, to have a separate air-conditioned 
smoking room, that has no service 
available. 

The other side 
of Auschwitz 
If one has not ever visited Auschwitz-
Birkenau, it is bevvildering to listen 
as Aleksandra Karkoszka from Po-
land tells about her childhood plays 
by the concentration camp. 

"It's like a big park. I used to play 
there with my sister as a child." 

How ihen does it feel to live in a 
house that housed Germans that or-
ganised persecution of the Jews and 
in vvhich surroundings they have 
murdered, burned and buried mil-
lions of people? It is a question that 
Aleksandra is used to hear many ti-
mes as she guided turist groups in the 
concentration camp. 

"Once a boy shouted at me that I 
cannot have a heart because Tm able to 
live here", Aleksandra says seriously. 

"From time to time it's hard live 
surrounded by those stereotypes. But 
nowadays this place is just like any 
other small tovvn. I think the most 
important thing is that Auschwitz 
was, but is not anymore. To me 
Auschwitz is explicitly the concentra
tion camp. My home is Oswieciem." 

In Poland the town of Auscwitz is 
known only by the name of Oswie-
ciem. 

The Holocaust Memorial Day is 
held in many countries on January 
27, a day that saw the liberation of 
Auschwitz 60 years ago. 

News by Antti Airaksinen 

Insinööri runoilee 
rakkaudesta 

HANS-PETER VVECKMAN 

Afganistanilainen Ziaulhag Momeni luki Pushkinia ja Tolstoita opiskellessaan Neuvostoliitossa. Suomeen 
tultuaan hän tarttui Aleksis Kiveen. 

ZlAULHAG MOMENI haravoi katseel
laan Jyväskylän kaupunginkirjaston 
persiankielisten kirjojen rivistöä. Ha-
kusessa on Shakespeare. Suomalaista 
kirjallisuutta hyllyillä on persiaksi 
käännettynä vain niukasti, ainoastaan 
Kalevala sekä Seitsemän veljestä. 

Suomen kansalliseepos on afganista
nilaiselle Ziaulhag Momenille vaikeasti 
ymmärrettävää luettavaa, mutta Seitse
män veljestä hän nappaa mukaansa 
uusintaakseen aikaisemman tuttavuu
tensa. Hän tarttui kavereiden vinkistä 

veljeksiin ensimmäistä kertaa neljä 
vuotta sitten, pian Suomeen tulonsa jäl
keen. 

Momeni kuvailee teosta sanoilla iha
na ja vahva. Hänellä on myös tulkinta 
Aleksis Kiven ajatuksista: veljesten 
rakkauden kohde Venla edustanee ko
ko Suomea. 

Momeni lukee paljon. Vapaa-aikaa 
kuluu myös internetissä kotimaan kult
tuurille omistetulla sivustolla. Edellisil
tana sivuilla on keskusteltu pitkään 
erään afganistanilaisrunoilijan elämästä 

ja symboliikasta. 
"Meidän runojen ymmärtäminen on 

usein vaikeaa meillekin. Niissä on pal
jon pimeitä paikkoja, joihin täytyy ava
ta ovi ja katsoa." 

Runouden ystävä kirjoittaa runoja 
myös itse. Aiheena on usein rakkaus tai 
luonto. Runot syntyvät äidinkielellä, 
joka on persiansukuinen dari. Mome-
nin omia tekstejä on julkaistu maail
malla ilmestyvissä afganistanilaisissa 
lehdissä. 

Momeni on yrittänyt kääntää tekste

jään myös suomeksi, mutta se, mitä si
sällä liikkuu, on vaikeasti käännettävis
sä. Muutaman maanmiestensä runon 
hän on sitä vastoin suomentanut. Työ
toveri Momenin työharjoittelupaikalta, 
Kirjailijatalolta, auttaa tekstien kie
liopin kanssa. 

KIRJASTON hyllyjen välissä Ziaulhag 
Momenia tulee vastaan tuttava Jyväs
kylän shakkikerhosta. Kerholle ei ole 
viime aikoina tosin löytynyt aikaa. Pe
laajat kokoontuvat maanantaisin, ja sil
loin Ziaulhag Momeni vie lapsiaan ur
heilemaan. Neljästä lapsesta kolme 
vanhinta, ala-asteikäiset poika ja tyttä
ret, harrastaa judoa. 

"Meidän maassa naiset ovat heikko
ja. Haluan, että lapsistani tulee vahvoja 
täältä, ja täältä", Momeni kertoo osoit
taen sekä päätään että käsivarttaan. 

Lapset sitovat Ziaulhag Momenin 
vaimoineen Suomeen, sillä suomen 
kielellä aloitettua koulunkäyntiä olisi 
vaikeaa jatkaa muualla. Afganistaniin 
ei ole turvattomuuden vuoksi edes me
nemistä. 

Ziaulhag Momenin tulevaisuuden-
toiveisiin kuuluukin opiskelu Suomes
sa. Omaan ammattiin, insinööriksi öl-
jynporauskentille, ei tässä maassa voi 
ryhtyä. 

Elina Keskitalo 
jylkkari@jyy.fi 

Estonian kiss and 
Finnish Christmas 

i SharpIN Myvaskyia 
I aurina we Metono* ye«r > 

I WAS IN TARTU, Estonia to celebrate 
New Year's with several beautiful Es
tonian girls. They shovved me around 
the city and made some delicious po-
tato salad for me. I couldn't have as-
ked for better hosts. I did my part by 
baking my famous chocolate-chip 
cookies for them. 

I kissed an Estonian girl and made a 
snow-angel when the year changed. I 
arrived back in Jyväskylä carrying an 
incredibly heavy backpack. I thought 
that my trip had been pretty unevent-
ful. Just then, I slipped and fell flat on 
my back in the snow. Guess I was 
vvrong. 

Christmas in Finland was one of the 
best experiences of my life. It was ali 
about spending time with people I ca
re about and getting a true taste of 
how a Finnish Christmas is celebrated. 
It was about roasting a big fat pig, 
glögi, pikkujoulu parties. Santa Claus, 
speaking Finnish, gluttonous binging, 
snow, and shiny naked bodies rolling 
in the snovv after sauna. 

I thought I vvould get sick of ali the 
pikkujoulu parties before Christmas, 
but I actually enjoyed every single 

one. My friends and I celebrated pro-
bably the first pikkujoulu party of the 
year in October with a mixed sauna 
evening. After that, I attended at 
least six more pikkujoulu parties. The-
se parties are obviously essential to 
the Finnish lifestyle and provide an 
evening full of booze, tähtitorttus, 
glögi, and monkeyshines. Hovvever, 
Christmas is not just about these par
ties. 

I spent Christmas vvith my Finnish 
host family and their parents in Höy-
tiä. We ali enjoyed a huge feast of 
many casseroles, ham, and a Special 
pumpkin cake vvhich I made. In fact, 
Finnish Christmas food is quite similar 
to the food we normally eat in the 
US. 

My Finnish father dressed up as 
Santa Claus and distributed the 
presents to us. It was incredible to 
speak Finnish to Finns for the first 
Christmas in my life. Of course I 
thought about my family back home, 
but I vvas grateful to have a family he
re to share the holidays vvith. 

Jeremy Sharp 

http://jyy.fi
mailto:jylkkari@jyy.fi
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Auschvvltzin toiset kasvot 
Keskitysleirin vapauttamisesta tulee tammikuun lopulla kuluneeksi 60 vuotta 

ANNETTE JONAK 

" S E ON KUIN iso puisto. Lapsena tapa
sin leikkiä siellä siskoni kanssa." 

Jos ei ole koskaan käynyt Auschvritz-
Birkenaussa, on hämmentävää kuulla, 
kun Aleksandra Karkoszka kertoo lap
suuden leikeistään keskitysleirin ku
peessa. 

Tuotakin pöllyävää kylätietä hänellä 
oli tapana pyöräillä siskonsa kanssa ai
na Birkenauhun asti. Siellä vehreät ruo
homättäät ja ikivanhat lammet peittä
vät armeliaasti katveeseensa raunioiksi 
pommitetut polttouunit ja ränsistyneet 
parakit. Puiden lomasta ja piikkilanka-
aidan tuntumasta erottuu korkeakattoi-
sia taloja. Jossain kiekuu kukko, kau
empana pärisee ruohonleikkuri. Birke-
naussa saa oikein muistuttaa itselleen, 
että nyt ollaan kivenheiton päässä kes
kitysleiristä. 

Puolalainen Aleksandra on viime 
vuoden kevään abiturientti. Lumilau
tailusta, suomalaisista mäkihyppääjistä 
ja Hietaniemen uimarannasta pitävä 
Aleksandra ei ole koskaan tuntenut, et
tä vanhemmat olisivat yrittäneet salata 
häneltä keskitysleirin olemassaoloa tai 
kieltäneet menemästä sen lähelle. Eikä 
salailu olisi helppoa ollutkaan, sillä 
Aleksandran kotiportilta kertyy matkaa 
Birkenauhun vain puolisen kilometriä. 

"En muista hetkeä, että olisin yhtäk
kiä keksinyt, että hei, täällä on keskitys
leiri. Olen aina tiennyt siitä." 

Silti Aleksandra vieraili keskityslei
rin sisäpuolella ensimmäistä kertaa vas
ta 16-vuotiaana. 

"Birkenau oli juuri sellainen kuin 
olin odottanut. Mutta Auschwitzin mu
seossa lojuvat hius- ja kenkäkasat saivat 
minut pysähtymään. Silloin tajusin var
sinaisesti, mitä on tapahtunut" 

Aleksandran koti näyttää nykyisin 
päällepäin kuin miltä tahansa hyvin 
hoidetulta omakotitalolta. Isoäiti Julia 
laittaa ruokaa keittiössä ja kattaa astiat 
olohuoneen jykevälle ruokapöydälle. 
Talon sievä ulkokuori kätkee alleen ra
jun historian. 

TALO KUULUI isoäiti-Julialle ja hänen 
suvulleen jo ennen maailmansotia. Iso
äiti oli kymmenen, kun toinen maail
mansota alkoi. Silloin saksalaissotilaat 
karkottivat Birkenaun läheisyydessä 
asuvat perheet Auschwitzin kaupungin 
keskustaan, pois kasvavan keskityslei
rin tieltä. Birkenaun lähistöllä sijaitse
vat talot luovutettiin samassa yhteydes
sä saksalaisten kenraaleiden käyttöön -
niin myös isoäidin kotitalo. 

Sodan jälkeen isoäiti kävi vanhem
piensa kanssa kurkistamassa, miltä hei
dän entinen kotinsa näyttää. Saksalais-
kenraalit olivat pitäneet talon kunnossa 
ja sisustaneet huoneet kalliilla huone
kaluilla, takapihalle oli istutettu eksoot
tisia kasveja. Sitten tulivat venäläiset, 
jotka ryöstivät ja tuhosivat kaiken. Ta
losta jäivät jäljelle vain seinät. Kommu
nismin seurauksena lähes raunioina 
oleva talo siirtyi valtion omistukseen. 

Aleksandra puhuu sukunsa historias
ta mutkattomasti ja sydämelliseen sä
vyyn. Hän ei vaivaannu keskitysleiriai-
heisista kysymyksistä eikä epäröi sanoa, 
mitä ajattelee. Hymy kareilee hänen 
kasvoillaan usein. 

"Isäni halusi talon jälleen sukumme 
haltuun ja osti sen 80-luvulla. Yläkertaa 
remontoidessaan hän löysi vanhan ar
kun. Siellä oli saksalaisille kuuluneita 
dokumentteja ja Mein Kampf, jossa oli 
Adolf Hitlerin nimikirjoitus", Alek
sandra kertoo. 

Isä soitti Auschwitzin museoon, jon-

Aleksandra Karkoszkan kotitalossa asui 1940-luvulla Hitlerin apulaisjohtaja Rudolf Hess. 

ne vanhat dokumentit ja Mein Kampf 
toimitettiin. Kävi ilmi, että talossa oli 
aivan sodan alkuaikoina asunut muuta
man viikon ajan saksalaiskenraali Ru
dolf Hess. Hess oli aluksi 1920-luvun 
puolivälissä Hitlerin henkilökohtainen 
sihteeri ja vuonna 1933 Hitler nimitti 
hänet apulaisjohtajakseen. 

MlLTÄ TUNTUU asua talossa, jossa on 
asunut juutalaisvainoja organisoineita 
saksalaisia ja jonka läheisyydessä on 
murhattu, poltettu ja haudattu miljoo
nia ihmisiä? Se on kysymys, jonka 
Aleksandra on tottunut kuulemaan 
monta kertaa opastaessaan turistiryh
miä keskitysleirillä. 

"Minulta kysellään, kuinka voin pitää 
hauskaa diskossa, kun asun Auschwitzis-
sa. Kerran eräs poika huusi minulle, että 
minulla ei voi olla sydäntä, kun pystyn 
asumaan täällä", Aleksandra vakavoituu. 

"Välillä on hankalaa elää noiden ste
reotypioiden ympäröimänä. Mutta ny
kyään tämä paikka on kuin mikä tahan
sa pikkukaupunki. Minusta tärkeää on 
se, että Auschwitz oli, ei ole enää. Mi
nulle Auschwitz merkitsee nimen
omaan keskitysleiriä. Kotini on Oswie-
ciem." 

Puolassa Auschwitzin kaupunki tun
netaan yksinomaan Oswieciemina. 
Bussi- ja juna-aikatauluista on turha et
siä Auschwitzia. 

Noin 50 000 asukkaan Oswieciemissa 
toimiva Juutalainen koulutus- ja kult
tuurikeskus pitää yllä juutalaisia kult
tuuriperintöä ja vaatii leirillä kuollei
den uhrien viimeisen leposijan kun
nioittamista. Keskuksen vaatimuksesta 
kaupungissa on suljettu muun muassa 
disko ja ostoskeskus. Nykyään raken
nukset ovat tyhjillään. 

Liiketilojen sulkeminen taannuttaa 
kaupungin taloutta: työttömyys lisään
tyy ja nuoret muuttavat pois. 

Aleksandra nyökyttelee päätään. Kyl
lä, jotkut paikalliset ovat vihoissaan 
juutalaisen keskuksen vaatimusten 
edessä. Mutta toisaalta sillä on takanaan 
vakuuttavat argumentit. Auschwitz oli 
pitkään ennen sotia nimenomaan juuta
laisten kaupunki, sillä ensimmäiset juu
talaiset asettuivat sinne jo 1500-luvun 
alussa. Ennen toisen maailmansodan 
syttymistä vuonna 1939 kaupungin 
14 000 asukkaasta 8200 oli juutalaisia. 

MUSEOON ASETETTUJA vauvanvaat-
teita ja kenkäkasoja katsellessa on help
po sortua maalaamaan maailmasta mus
tavalkoinen. Juutalaiset vastaan saksa
laiset. Inhimillisyys vastaan julmuus. 
Viattomuus vastaan anteeksiantamatto-
muus. 

Mitä mieltä Aleksandra on? Hän ei 
häkelly tästäkään kysymyksestä - tie
tenkään. Miten tulisi suhtautua leirillä 
vieraileviin saksalaisiin? 

"Kun opastan turistiryhmiä tahdon 
kertoa faktat, mutta en syytellä ketään. 
Muistan kerran, kuinka kauhuissaan 
eräs israelilainen poika oli nähdessään 
minut opastamassa saksalaista ryhmää. 
Poika kysyi, miten voin olla täällä sak
salaisten kanssa", Aleksandra kertaa. 

"Minä näen asian toisin. Moni saksa
lainen itkee leirillä. Minusta tuntuu, et
tä tehtäväni on pitää heistä huolta." 

Anna Onali 

jylkkari@jyy.fi 

Vainojen uhrien muistopäivä on 27. tammi

kuuta. Samana päivänä Auschwitzin vapaut

tamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta. 

Työn orja, sorron yöstä nouse! 

Jos haluat Euroopan itäosan asiantuntijaksi, tämä voi olla mahdol
lisuutesi. Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulussa on 
nyt haku päällä. 

Maisterikoulussa, jota ylläpitää kolmentoista yliopiston verkosto, 
opiskelija voi erikoistua oman alansa lähtökohdista Venäjään ja Itä-
Eurooppaan. Maisterikoulussa opiskelijalle on tarjolla verkoston yli
opistojen laitosten ja Aleksanteri-instituutin tuottamaa, kohdealuetta 
koskevaa opetusta, eri tieteenaloihin liittyviä seminaareja sekä inter
netissä toteutettavia verkkokursseja. Opinnot myös oman yliopiston 
ulkopuolella ovat maksuttomia. 

Maisterikoulun hakuaika päättyy 31.3.2005. Siihen voivat hakea 
Suomen eri yliopistoissa maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat. 
Hakijalla pitää olla suoritettuna vähintään pääaineen aineopinnot j a 
yhteensä vähintään 80 opintoviikkoa. Maisterikoulun opinnot muo
dostavat osan opiskelijan perus-tutkinnosta, j a hän valmistuu normaa
listi siitä yliopistosta ja tiedekunnasta, jossa on kirjoilla. 

Opetus alkaa yhteisellä noin viikon pituisella kesäkoululla 25.-
31.8.2005. Siihen on valmistauduttava kirjoittamalla gradun tutki
mussuunnitelma tai muu essee. 

Valitsemme kolmekymmentä hakemuksensa parhaiten perustelevaa 
opiske-lijaa erikoistumaan Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntijoiksi. 
Hakulomake on saatavissa Aleksanteri-instituutin kotisivulta ja sitä 
voi myös tilata sähköpostitse tai postitse. 

Lisätiedot: 
Hanna Peltonen, 
puh.09-191 28636 
hanna.o.peltonen@heIsinki.fi 

Aleksanteri-instituutti 
PL 42, 00014 Helsingin yliopisto 
fax 09-191 28616 
http://www.helsinki.fi/aleksanteri 

Maisterikoulu tarjoaa opetusta seuraavilta aloilta: kulttuurintutkimus. 
yhteiskuntatieteet, talous, kielitiede, maantiede, ympäristötieteet, teo
logia. 

Tapani Kaakkuriniemi, 
puh.09-191 28659 
tapani.kaakkuriniemi@helsinki.fi 

mailto:jylkkari@jyy.fi
mailto:hanna.o.peltonen@heIsinki.fi
http://www.helsinki.fi/aleksanteri
mailto:tapani.kaakkuriniemi@helsinki.fi
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Sosiaali- ja terveys
ministeriö on val
mistellut täydellistä tupakointi

kieltoa Suomen ravintoloihin erityisen 
aktiivisesti jo viimeiset kymmenen 
vuotta. 

Kun tupakointi kiellettiin työpai
koilla vuonna 1995, poliittinen tahto ei 
riittänyt kieltämään tupakointia koko
naan myös ravintoloissa. Tai edes vaati
maan erillisiä ilmastoituja tupakointiti
loja. 

"Silloin ei ollut poliittista voimaa 
viedä sitä läpi. Ravintolapuoli laittoi 
niin hanakasti vastaan, että se päätettiin 
jättää seuraavaan vaiheeseen", neuvotte
leva virkamies Olli Simonen sosiaali- ja 
terveysministeriöstä kertoo. 

Kompromissina tupakointia rajoitet
tiin vuonna 2000 siten, että vähintään 
puolet ravintolan asiakastilasta piti olla 
savutonta. Silti jo silloin tiedettiin, että 
ravintolatupakointi on lainmuutoksen 
jälkeenkin työsuojelullisesti ajatellen 
kestämätön ratkaisu. 

"Tupakoinnin rajoittaminen oli vielä 
siihen aikaan niin uutta maailmalla." 

Nyt tilanne on muuttunut. Suomi on 
siirtynyt tupakkalaissa maailman eturi
vistä keskikastin säätäjäksi. Muutos ko
rostuu vertailussa muihin Pohjoismai
hin. 

Norja kielsi tupakoinnin kokonaan 
ravintoloissa viime vuoden kesäkuun 
alusta, saman teki Irlanti maaliskuussa. 
Ruotsi tyytyi kieltoon, jossa ravintoloit
sija voi halutessaan rakentaa erillisen 
tupakointilan, jonne ei ole tarjoilua. Sa
moilla linjoilla on Italia. 

Yhdysvalloissa Kalifornian ja New 
Yorkin osavaltioissa tupakoitsijat on 
ajettu röökille ravintolan ulkopuolelle. 
Myös Islannissa ja Skotlannissa valmis
tellaan parhaillaan täyskieltoa. 

SYKSYN AIKANA on tullut Suomessa 
selväksi lain valmistelua ja julkista kes
kustelua seuraaville, että aika, kansa
laismielipide ja poliittinen ilmasto ovat 
aikaisempaa valmiimmat ravintolatupa
koinnin tiukennuksille. 

Vielä tasan vuosi sitten asiasta vastaa
va peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 
(kesk) lausui, että Suomessa ei ole ajan
kohtaista vaatia täydellistä tupakointi
kieltoa baareissa ja ravintoloissa, sillä 
nykyinen lainsäädäntö on osoittautu
nut toimivaksi ravintolahenkilökunnan 
terveyden kannalta. 

Ei kulunut kuin alkuke
sään, kun hallituksen sisältä lusikkansa 
soppaan työnsi sosiaali- ja terveysminis
teri Sinikka Mönkäre (sd), joka esitti 
julkisesti ravintoloihin tupakoinnin 
täyskieltoa. Samaan aikaan kristillisten 
Päivi Räsänen keräsi eduskunnassa sa
masta asiasta nimiä adressiin. 

Hyssälä asettikin kesäkuussa selvi
tysmiehen, professori Kari Reijulan ar
vioimaan ravintoloita koskevan tupak
kalain toteutumista. 

"Työsuojelunäkökulma on 
hoidettava tavalla tai 

toisella. Tilanne on 
päivänpolttava ja 

kestämätön. Itse asiassa 
se on perustuslain 

vastainen. Jos ravintola
työntekijöitä ei suojella, 

koko työsuojelu pitäisi 
lopettaa tässä maassa." 

Olli Simonen, sosiaali- ja 
terveysministeriön 

neuvotteleva virkamies 

Pyörä lähti kunnolla liikkeelle loka
kuun alussa, kun selvityshenkilö luo
vutti ministerille raporttinsa, jonka 
viesti oli yksinkertainen. Reijula suosit
teli ravintoloihin joko täyskieltoa tai 
erillistä tupakointitilaa ilman tarjoilua 
perustellen kantansa painavilla työsuo
jelunäkökohdilla. 

Raportti selvitti, että työntekijöiden 
altistuminen tupakansavulle on vähen
tynyt hyvin hitaasti ja edelleen joka 
kolmas ravintolatyöntekijä altistuu tu
pakansavulle yli neljän tunnin ajan joka 
päivä. 

Raporttiin lausuntonsa antaneet neli
senkymmentä tahoa lisäsivät edelleen 
vauhtia asian käsittelyyn joulun alla. 
Kaikki paitsi ravintolat, yrittäjät ja tu
pakkateollisuus yhtyivät selvityshenki
lön loppupäätelmään-

Lausunnoista yhteenvedon peruspal
veluministerille koostanut Simonen ei 
ollut yllättynyt lausuntojen sisällöstä. 

"Kuten Reijola totesi raportissaan, ja 

Ravintola
tupakointiin 

valmistellaan 
Suomessa 

tiukennuksia 
mikä on todettu jo aikaisemmin, ravin
tolatyöntekijöiden työsuojelu on lai
minlyöty. Tutkimuksien mukaan tupa
kansavu on ympäristölle yhtä vaarallis
ta kuin asbesti, arseeni ja bentseeni", 
Olli Simonen lataa. 

UUSIA SÄÄDÖKSIÄ vastustavat ravin
tolayrittäjät ovat moneen kertaan pai
nottaneet, että lainsäädäntöön ei ole 
syytä puuttua näin nopeasti, koska ra
vintolat ovat juuri investoineet edelli
siin tilamuutoksiin. 

Neuvotteleva virkamies tuhahtaa ra
vintoloiden lausunnoille. Simonen 
muistuttaa, että ensinnäkin monet alan 
yrittäjistä ovat tulkinneet lain siirtymä
aikoja tietoisesti väärin ja vielä vitkutte
livat remonteissaan viimeiseen saakka 
ja ylikin. 

"Jos muutokset olisi tehty oikein, sa
vuttomuus olisi kunnossa. Mittaukset 
ravintoloissa kertovat kuitenkin muus
ta. Joissain tapauksissa tupakansavu on 
jopa lisääntynyt ravintoloiden työtilois
sa, kun tupakointiin ei kielletyillä 
alueilla enää heti puututa." 

Yrittäjien ehdottamalla tarkastusten 
tehostuksella ei selvityshenkilön mu
kaan tilannetta pystytä muuttamaan. 
Työsuojelu- ja terveysvalvonnan nyky
resursseilla ei voida säännöllisesti mita
ta tupakansavun leviämistä Suomen yli 
13 000 ravintolassa. 

Simonen ei myöskään usko, että ra
vintola-ala kärsisi pidemmän päälle tiu
kennuksista, vaikka yrittäjät ovat var
moja, että työpaikkoja katoaisi ja har
maa talous lisääntyisi. 

Käsityksensä perusteluiksi virkamies 
luettelee tupakointirajoitusmaiden tie
toja. Esimerkit työn vähentymisestä 
ovat Simosen mukaan johtuneet alan 
yleisestä laskevasta kehityksestä, yksin 
tupakan syyksi ei niitä voida laittaa. 

Virkamies myöntää, että aluksi ra
vintoloiden asiakasmäärät voivat laskea 
myös Suomessa. Heti perään hän alkaa 
kuitenkin kertoa suomalaisista kysely-
tuloksista, joissa valtaosa tupakoitsijois
ta ilmoitti haluavansa syödä täysin sa-
vuttomasti. Lisäksi on arvioitu, että sen 
mitä tupakoitsijat vähentävät ravintola-
käyntejään, tupakoimattomat lisäävät. 
Tällä hetkellä kun harva astmaatikko 
tai allergikko voi käydä ravintolassa on
gelmitta. 

"Voi olla, että alkunotkahdus tulee, 
mutta ei pidemmän päälle kukaan jaksa 

Suomen hallitus tekee todennäköisesti jo 
tämän vuoden aikana päätökset ravintola
tupakoinnin kohtalosta maassamme. Paineita 
aiheuttavat muiden Pohjoismaiden terve esi
merkki ja Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus 
vuoden 2006 jälkipuoliskolla. Onhan selvää, 
ettei Euroopan terveyslainsäädännön malli
oppilas voi silloin tupakoida nykyiseen tapaan. 

yksin kitata kaljaa kotona. Kyllä ravin
tolaan tullaan muista syistä kuin tupa
koimaan." 

"Eikä tänä päivänä enää varmaan mi
tään salakuppiloitakaan synny." 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN 

viesti on selvä. Mikään uskottavaa työ
suojelu- ja terveyspolitiikkaa toteuttava 
valtio ei voi sallia yhden ammattiryh
män altistamista passiiviselle tupakoin
nille. 

'Työsuojelunäkökulma on hoidetta
va tavalla tai toisella. Tilanne on päi
vänpolttava ja kestämätön. Itse asiassa 
se on perustuslain vastainen. Jos joku 
nostaisi asian esiin, se menisi oikeudes
sa läpi", arvioi Olli Simonen ja pau
kauttaa: "Jos ravintolatyöntekijöitä ei 
suojella, koko työsuojelu pitäisi lopettaa 
tässä maassa työntekijöiden yhdenver
taisen kohtelun nimissä." 

Kuten virkamies monta kertaa haas
tattelun aikana korostaa, ministeri Hys
sälä loppukädessä päättää miten asiassa 
edetään. Seuraava mahdollisuus tehdä 
ratkaisuja lainvalmistelusta on lehden 
ilmestymisviikon perjantaina, jolloin 
Simonen keskustelee asiasta ministerin 
kanssa. Mikäli siis ministerin kiireiset 
aikataulut eivät muutu. Jylkkärin haas
tattelulle ei ministerin kalenterista löy
tynyt aikaa. 

Neuvotteleva virkamies arvioi, että 
todennäköisin vaihtoehto Suomessa on 
lainsäädäntö, joka kieltää tupakoinnin 
ravintoloissa, mutta antaa ravintoloitsi
jalle mahdollisuuden rakentaa erillisen 
tupakointilan, jonne ei ole tarjoilua. 

Kallista sekin olisi, jotta työsuojelu
näkökulma toteutuu. Sen ministeriön 
virkamieskin myöntää. 

"Alipaineistetussa tilassa pitäisi olla 
erillinen ilmastointi ja poistoilmalle 
suora putki katolle." 

Hän vakuuttaa kannattavansa kaik
kia vaihtoehtoja, joissa palkittaisiin ny
kyisin tupakkatilansa hyvin hoitaneita 
yrittäjiä. Yhtenä vaihtoehtona ovat pi
demmät siirtymäajat. 

"Kilpailuetua ei saa syntyä ravintola
yrittäjille, jotka eivät tähän mennessä 
ole tehneet juurikaan mitään tupakka-
asiassa", Simonen painottaa. 

Mutta nämäkin ovat asioita, joiden 
yksityiskohdat ovat poliittisia päätöksiä. 

Ylipäätään pitkät siirtymäajat eivät 
ole tupakointikiellon käyttöönotossa 
välttämättä tarpeen. Kaikki muut työ
paikatkin tehtiin savuttomiksi nopealla 
aikataululla ja omistajat saivat mahdol
lisuuden rakentaa tupakointitiloja myö
hemmin, jos niin halusivat. 

"Periaatteessa täyskielto voidaan ot
taa käyttöön vaikka huomenna. Ruot
sissa, Norjassa ja Irlannissa se meni 
vuodessa läpi." 

Toni Peltonen 
päätoimit ta ja t» jyy.fi 

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien 
puheenjohtajat kommentoivat: 
Timo Kalii. keskusta: 
"Italian mallin tapainen on hyvä, eli tupakointi on mahdollista, mutta siihen on 
osoitettava erillinen tila, jossa on erillinen ilmastointi." 

Jouni Backman, SDP: 
"Täyssavuttomuus ei olisi hyvä ratkaisu, vaan erilliset tilat on paras vaihtoehto." 

Christina Gestrin, RKP: 
"En kannata täyskieltoa. Jos ravintolassa voidaan järjestää niin, että osassa ravinto
laa voi tupakoida, saa niin olla jatkossakin. Kunhan se ei häiritse muita." 

http://jyy.fi
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Dublinissa pubien myynti on selvästi laskenut 
BERNIE MURPHY ja Patricia Jones is
tuvat iltaa hiljaisen McSorley's pubin 
nurkkapöydässä Dublinin Ranelagh 
villagessa. Tupakat ja sytkärit on asetel
tu pöydälle oluttuoppien viereen. Nai
set eivät säästele sanojaan moittiessaan 
Irlannissa viime vuoden maaliskuussa 
voimaan tullutta tupakointikieltoa. 

"Pubi ei ole enää entisensä. Kielto 
pilaa illan", Murphy aloittaa. 

Kuulostaa heppoisalta perustelulta, 
muita sanoihin tiivistyy suuri kulttuu
rinen muutos. Tupakointi on osa pubi-
kulttuuria, ja pubit taas ovat olennai
nen osa irlantilaista elämäntapaa- Voi 
jopa tulkita, että tupakoinnin kieltämi
nen maan pubeissa on vähän kuin kiel
täisi suomalaisilta löylynheiton saunas
sa. 

Muutoksen tekee vielä dramaatti
semmaksi se, että Irlanti siirtyi tupak-
kalainsäädännössä kertaheitolla jok
seenkin vapaan "eteläeurooppalaisen" 
sauhuttelun suosimisesta suoraan Eu
roopan tiukimpaan kieltolakiin. 

Tupakoinnin työpaikoilla ja samalla 
ravintoloissa kieltävä laki on maksanut 
maan pääkaupungissa pubeja edustavan 
järjestön mukaan jo noin 2000 ravinto
la-alan työpaikkaa ja laskenut pubien 
myyntiä keskimäärin 16 prosenttia. 

Myös juomajätti Diageon alkoholi
juomien myynti on näyttänyt Irlannis
sa laskevaa suoraa. Jopa kuuluisan 
Guinnesin myynti on laskenut kuusi 
prosenttia. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, 
mitkä näistä pudotuksista johtuvat suo
raan tai välillisesti uudesta tupakkalais
ta tai mitkä muutoksista jäävät pysyvik
si. 

Maan terveysviranomaisten mukaan 
lain lanseeraus on onnistunut hienosti 
ja ilman suurempia haittavaikutuksia. 
Monet ravintolayrittäjät ja tupakoivat 
asiakkaat näkevät asiassa toisenkin puo
len. 

McSORLEY'S -PUBISSA yritetään kek
siä kiellolle vaihtoehtoja. Bernie Murp
hyn mielestä täyskieltoa parempi rat
kaisu olisi ollut savustaa savuton väki 
kokonaan pois silmistä omiin baarei-
hinsa. Patricia Jonesin mukaan erilliset 
tupakointialueet olisivat olleet riittävä 
ratkaisu. 

Nykyisellään sauhuttelu tapahtuu 
pääasiassa baarin oven ulkopuolella ka
dun varressa. Keskeneräiset juomat pi
tää jättää sisälle, mikä on etenkin nais
asiakkaille riskaabelia puuhaa. 

"Varsinkin humalassa monet jättävät 
helpommin juomansa puolituttujen 
känninaamojen vahdittavaksi", Murp
hy huomauttaa ja jatkaa, "sitä paitsi ul
kona ravaaminen on hankalaa vanhuk
sille ja niille, joille liikkuminen on yli
päätään vaikeaa." 

Patricia Jonesin mukaan iltaa tulee 
nyt helpommin vietetyksi pubin sijaan 
kaverin kotona. 

PRAMEASTI SISUSTETUSSA Samsara-
yökerhossa Dublinin keskustassa on 
lauantai-iltaisin väkeä yhtä paljon nyt 
kuin ennen kieltolakia. 

"Tupakointikiellon jälkeen baari oli 
jonkun aikaa typötyhjä, mutta sittem
min väki on vähitellen palannut", sa
noo baarimikko Mitchell Shadlow. 

Ravintolapäällikkö Josko Babicin 
mukaan viinaa myydään kuitenkin 
edelleen parikymmentä prosenttia vä
hemmän kuin ennen. Molemmat ovat 
kuitenkin sitä mieltä, että työskentely 
on nyt paljon mukavampaa. 

"Ei sitä oikeastaan ymmärtänytkään, 
kuinka paljon savua töissä tuli hengittä
neeksi. Eron huomaa vasta, kun nyt 
menee Pohjois-Irlannin puolelle pu
biin. Savumäärä siellä on tukahdutta
va", vuosi sitten tupakoinnin lopettanut 
Shadlow sanoo. 

Lain mukaan ravintolan omistaja on 

JOHANNA VIRTANEN 

kommentti 

Ravintolapäällikkö Josko Babic ja baarimikko Mitchell Shadlovv tupa
kalla dublinilaisen Samsara-yökerhon sisäänkäynnillä. 

vastuussa tupakointikiellon noudatta- tupakointikiellon voimaanastuminen 

Mä kyllä poltan 
niissä haluan 

misesta, mutta terveysviranomaiset voi
vat myös surutta lätkäistä 3000 euron 
sakon tupakkaa tupruttelevalle asiak
kaalle. Ei siis ihme, että Samsarassakin 

on sujunut häiriöttä. Ketään ei ole tar
vinnut "ojentaa" tai heittää ulos. 

Johanna Virtanen 

Jo LENTOKONEEN laskeutuessa jälleen 
vihreän saaren sumuiselle lentokentäl
le mielessäni kangasteli BulmerVsiide-
rituoppi ja nautinnollinen paperossi 
hämärän pubin nurkkapöydässä. Hy
vässä seurassa, hyvällä omallatunnol
la. Tuskin sainkaan pidäteltyä riemua
ni suunnatessani lopulta suoraan kan
tapaikkaani. 

Istuin vakiopöytääni. Ensin ihmette
lin, kun en löytänyt tuhkakuppia. Sit
ten hermostuin, kun huomasin No 
Smoking -merkin päydässäni. Lopuksi 
hätäännyin, kun katsoin ympärilleni, 
eikä kukaan polttanut. Joko se astui 
voimaan? Eihän sen nyt vielä pitänyt? 
Eiiiiiiiiiiih! Tilanne oli niin surkea, että 
minun oli pakko juoda itseni umpihu
malaan. 

SEURAAVANA PÄIVÄNÄ lounasaikaan ra

otin varovasti vasenta silmääni. Heti 
perään rohkenin yllättäen avata oi
keankin silmän, sillä oloni oli paljon 
oletettua parempi. Myöskään päälael
ta ohimolle siirtynyt kampaukseni ei 
haissut kamalalle, ja lattialla lojuvat 
vaatteetkin olivat kuin vastapestyt. 
Enkä edes meinannut oksentaa. Tu
pakka-aski oli melkein täysi. Siistiä! 
Tupakointikielto lieventää siis krapu
laa. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että nyt 
kun tupakansavu ei enää ole baareis
sa peittämässä muita tuoksuja, keski
kokoinen lämmin pieru voi tyrmätä 
kerralla pienen tanssilattiallisen ver
ran kanssajuhlijoita. 

Johanna Virtanen 

New Yorkin tupakkalaki on USA:n tiukimpia 
BAARIN TUNNISTAA New Yorkin ka
tukuvassa sen ulkopuolella seisovista 
tupakoivista ihmisistä. Iloinen puheen
sorina ja hilpeä tunnelma välittyvät 
ohikulkijallekin. Ääni saattaa muuttua 
kellossa, kun päästään helmikuun my-
räköihin ja ensilumi saapuu isoon ome
naan. 

Maaliskuussa 2003 voimaan tullulta 
tupakkalakia noudatetaan New Yorkin 
osavaltiossa tarkasti. Pormestari 
Michael Bloombergin aikoinaan voi
makkaasti ajama laki kieltää tupakoin
nin kaikilla työpaikoilla. Tupakkalaki 
on Kalifornian ohella Yhdysvaltain tiu
kimpia, ja sitä tukee myös osavaltion 
ankara tupakkaverotus. 

Tupakointikielto New Yorkin ravin
toloissa tarkoittaa käytännössä, että tup
ruttelemaan on mentävä ulkotiloihin. 
Juoman kanssa ei saa poistua anniske-
lualueelta, joten lasi jätetään pöytään sa
vuttomien vartioitavaksi. Pienen muti
nan jälkeen newyorkilaiset tuntuvat 
tottuneen käytäntöön. 

Kolmannella avenuella sijaitsevan 
irkkupubin edustalla alkuillasta tupak
kaa polttelevat Neil, Bebette ja Barba-
rella. He vakuuttavat yhteen ääneen, 
hampaat kalistenkin, ettei tiukka tu
pakkalaki haittaa heitä lainkaan. 

'Tupakoinnista on tullut vain entistä 
sosiaalisempi tapahtuma", Bebette nau
rahtaa. 

"Ravintolan naapurustolta saattaa 
kyllä tulla aiempaa useammin valituk
sia melusta", Barbarella veikkaa. 

Naisten mukaan tupakointi on saa
nut uusia ulottuvuuksia lain myötä. 

"Nykyään voidaan puhua hyvän ja 
huonon sään tupakoitsijoista, räntätu-
pakoitsijoista, kesätupakoitsijoista ja 
niin edelleen." 

Myös Neilin mielestä tiukka tupak
kalaki on hyvä, vaikka die hard -tupa
koitsijat sitä vihaavatkin. Ihmiset käy
vät ravintoloissa kuten ennenkin, eikä 
ulkona tupakalla piipahtaminen ole mi
kään ongelma. 

"Mielestäni on erittäin asiallista ottaa 
tupakoimattomat huomioon", Neil to
teaa. 

NEW YORKIN TERVEYSVIRASTON tu-

pakointiosaston vuoden 2003 lopussa 
teettämän tutkimuksen mukaan kiellol
la ei ole ollut taloudellisia haittavaiku
tuksia. Päinvastoin, sekä ravintolatoi
minnan kannattavuus että uusien työn
tekijöiden palkkaaminen ovat jopa hie
man kasvaneet. 

Lainvasiustajien mukaan kielto on 
laskenut ravintolamyyntiä jopa 40 pro
sentilla. Suurin osa ravintoloitsijoista 
mainitsee kiellon vaikuttaneen asiakas
määrään ensimmäisillä viikoilla, mutta 
tasaantuneen sen jälkeen. Paikallisen 
ravintolatyöntekijöiden liiton mukaan 
elinkeinonharjoittajat ovat alkusäikäh-
dyksestä selvittyään hyväksyneet muu
toksen. Tosin laittomia, tupakoinnin 
sallivia baareja arvioidaan olevan jon
kin verran. 

Sakkoa tupakoinnista tai sen salli-

NOORA KAINULAINEN 

kommentti 

Niel, Bebette ja Barbarella kertovat olevansa hyvän sään tupakoitsijoita. 

misesta omistamassaan ravintolassa 
voi saada 200-2000 dollaria. Tupakka
lain rikkomista valvotaan myös kansa
laisten voimin. Terveysviraston kuu
malle linjalle 311 voi tehdä ilmoituk
sen väärässä paikassa tupakoivasta ih
misestä. 

Bliss-baarissa 49. kadulla työskente
levä Chuck sanoo ymmärtävänsä, että 
Kaliforniassa asiakkaat käyvät ulkona 
tupakalla, mutta New Yorkin talvessa se 
tuntui aluksi kohtuuttomalta. Hän on 
paljasjalkainen newyorkilainen tupa
koitsija ja vastusti aikoinaan uutta tu
pakkalakia. 

"Ymmärrän, että baarimikkona on 
epäkohteliasta sytyttää savuke tiskin ta

kana, mutta asiakkaille soisin mielellä
ni tupakoinnin", Chuck jatkaa. 

Baarimikon mukaan on epäkohte
liasta pakottaa asiakkaat ulos tupakoi
maan, mutta toisaalta taas päinvastai
nen loukkaisi tupakoimattomien oi
keuksia. 

Nykyään hän on vakuuttunut, että 
laissa on enemmän positiivista kuin ne
gatiivista. Asiakasmäärien pelättiin vä
henevän, mutta Chuckin mukaan näin 
ei kuitenkaan käynyt. 

"Mikäs ihmiset baarista poissa pitäi
si? Täytyyhän sitä jossakin tavata kave
reita ja uusiakin ihmisiä." 

Noora Kainulainen 

Nikotiinitta 
New Yorkissa 
ASTUESSANI paikalliseen pubiin häm
mästyn kerta toisensa jälkeen. Mietin 
aina sekunnin, mikä tässä ei täsmää: 
yksinäiset miehet oluttuoppeineen 
baaritiskillä, muutama pöytäseurue 
sekalaista sakkia, nurkassa baseballia 
pyörittävä TV. Vastaus on selvä: baaris
sa näkee eteensä. VVCtä ei tarvitse
kaan etsiä savuverhon takaa. 

Ravintolatupakoinnin loppumisella 
on puolensa. Tupakoimattomat ovat 
mielissään, kun tunkkainen haju ei 
seuraa kotiin asti, eikä astmaatikon 
tarvitse yskiä keuhkojaan pihalle. Sa
tunnaiset tupakoijat iloitsevat, että 
tupakkaa kuluu vähemmän. Tapatu-
pakoitsijoilla on vaikeampaa, varsin
kin räntäsateessa ja Ensimmäisen Ave
nuen tuulessa. 

Tupakoinnin sosiaalisuus korostuu, 
kun röökille lähdetään käymään pihal
le. Varma puheenaihe on valmis: "on 
tää kyllä yhtä helvettiä, kun meitä tu
pakoitsijoita näin sorretaan". Kumma 
kyllä New Yorkin tupakkaväki ei ole 
noussut näkyvästi barrikadeille vaati
maan omia oikeuksiaan takaisin. T-pai-
takampanjat ovat pikkuhiljaa hiipu
neet muutamaan palavaan keskustelu
palstaan netissä. 

Noora Kainulainen 
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Supisuomalaista 
klassikko-oopperaa 
Figaron häät tuotiin Jyväskylän kaupunginteatterin lavalle 150 ihmisen voimin 

HANS-PETER WECKMAN 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERIN 
suurella näyttämöllä kuhisee. Salin ja 
käytävän välinen ovi avautuu jatkuvas
ti. Sisään juoksee milloin lavastajia rek
visiittaa käsissään, milloin peruukki-
päisiä kuoron jäseniä. Ilmoille kantau
tuu eri instrumenttien kakofonia orkes
terin virittäessä soittimiaan montussa. 

Jyväskylän sinfonia, Jyväskylän oop
perakuoro ja Keski-Suomen alueooppe
ra ovat kerääntyneet ensimmäistä ker
taa yhteisharjoitukseen, kymmenen 
päivää ennen Figaron häiden ensi-iltaa. 

Taiteellinen tuottaja Turkka Manni
nen kertoo, että oopperalle on varsin 
tyypillistä monien eri tahojen yhteistyö. 
Vaikka yhteisiin harjoituksiin päästään 
vasta nyt, on tuotantoa valmisteltu ko
ko vuosi. Manninen hoitaa itsekin oop
perassa montaa tonttia, sillä hän on 
tuottamisen lisäksi yksi esityksen pää-
solisteista. 

"Suunnittelu alkoi jo keväällä solisti-
valinnoilla. Musiikki- ja näyttämöhar
joitukset ovat olleet käynnissä syksyn 
ajan." 

Tuottajan tehtävänä on pitää produk
tio kasassa ja valvoa, että kaikki toimii 
ajallaan. Ihan pienestä työstä ei ole ky
se, sillä produktio työllistää 150 ihmis
tä. 

; , . ,, ... 
HARJOITUKSISSA kaikki hiljenevät, 
kun ohjaaja Ville Saukkonen huutaa 
näytöksen alkavaksi. Ennakkoajatukset 
vakavasta patsastelusta kaikkoavat, kun 
Figaro (Markus Schwartz) kurvaa pai
kalle morsmaikkunsa Susannan (Riik
ka Siren) kanssa maitokärryissä. Karis
maattisen pääparin välillä on selvää ke
miaa. Ohjaaja Saukkonen myöntääkin 
roolivalintojen lähteneen pitkälti solis
tien yhteensopivuudesta. 

"En olisi voinut kuvitella ketään mui
ta näihin rooleihin", Saukkonen toteaa. 

Katsomossa on jo harjoitusvaiheessa 
ilahduttavaa nähdä solistien eläytyvän 
täysillä rooleihinsa. Harvoin mieleen 
juolahtaa, että oopperan katsominen voi 
olla näin hauskaa. 

"Näytteleminen on tullut oopperaan 
mukaan viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden aikana. Esitykset menevät koko 
ajan teatterimaisempaan suuntaan", oh
jaaja kertoo. 

Suuri syy juuri Figaron häiden valin
taan olikin sen komediallinen keveys ja 
tunnettavuus. 

"Yleisöllehän tätä tehdään. Figaron 
häät valittiin, koska haluttiin tehdä ko
mediaa ja koska Mozart on tunnettu ja 
rakastettu", Turkka Manninen ynnää. 

Samaistumista Jyväskylässä helpottaa 

Mustasukkainen kreivi (Turkka Manninen) on ajanut tyylikkään kreivittären (Merle Hillep) nurkkaan. 

myös oopperan tapahtumapaikan valin
ta. 1700-luvun Sevilla on vaihtunut ny
kyajan suomalaiseen maaseutuun. 
Myös rooleja on sovitettu uudelleen, 
laulunopettajasta on tehty kirkkoherra 
ja paasipojasta hiphop-nuori. 

Harjoituksissa kaikki tuntuu sujuvan. 
Ohjaaja keskeyttää valmiintuntuisen 
esityksen vain muutaman kerran korja
takseen solistin paikkaa tai neuvoakseen 
kuoroa pysymään orkesterin tahdissa. 
Laulun lakattua hetkeksi näyttelijät vit
sailevat keskenään. Tunnelma on kiirei
nen, mutta rento. Aivan kuin kaikki su
juisi suunnitelmien mukaan. 

Tauon aikana ei juuri ehditä taukoa 
pitämään. Joka puolella käy taas kuhina 
ja lasketun esipirun takana vaihdetaan 
lavasteita. Ulkopuolisen silmin kaikki 
näyttää hienolta ja valmiilta. 

"Tämä on vielä ihan kesken. Kun
han kaikki on valmiina, valot ja muut. 
Sitten se on hieno", ohjaaja Saukkonen 
sanoo uskottavan haltioituneena. 

UUDENVUODENAATTONA koittanut 
ensi-ilta jätti ryhmälle onnistuneen 
olon, vaikka Aasian katastrofi loikin su
rullisen varjon komedian ylle. 

"Yritettiin vain keskittyä esitykseen. 
Onnettomuutta joutui tietoisesti ole
maan ajattelematta", kertoi Riikka 
Siren ensi-illan jälkeen. 

Tarja Kovanen 
jylkkari@jyy.fi 

Figaron häät Jyväskylän kaupunginteat
terilla. Viimeiset esitykset to 20.1., pe 
21.1., pe 28.1. ja la 29.1. 

Alueooppera alkoi ammattikoululla 
VAIKKA MONI SAATTAA yllättyä, että 

Jyväskylästä löytyy kaiken muun aktii
visen kulttuuritoiminnan lisäksi oop
peraa, on sitä harjoitettu näillä leveyk
sillä jo vuosikymmeniä. 

Oopperatoiminnan juuret Jyväskyläs
sä juontavat 1960-luvun alkuun, jolloin 
kaupunkiin saapui Kansallisoopperassa 
toiminut kapellimestari Elina Kropsu. 
Kropsun johdolla Jyväskylän kaupun
ginorkesteri ja konservatorio alkoivat 
yhdessä tuottaa oopperoita. Vuonna 
1974 toiminnan vakiinnuttamiseksi pe

rustettiin Jyväskylän ooppera ry. 
Alkuaikoina esitystilana toimi Jyväs

kylän keskusammattikoulun sali, jossa 
esitettiin yhteensä seitsemän oopperaa 
vuosina 1974-83. Vuonna 1984 Ooppe
ran produktiot siirtyivät vastavalmistu
neeseen teatteritaloon. 

1980-luvun loppupuolella ooppera-
tuotanto ajautui vaikeuksiin, sillä teat
teritalon vuokra oli korkea oopperan 
tuloihin nähden. Hyvistä katsojaluvuis
ta huolimaita Oopperayhdistykselle ke
rääntyi velkaa ja tuotannot oli jälleen 

siirrettävä. Tällä kertaa Oopperayhdis
tys aloitti yhteistyön Keski-Suomen 
Konservatorion kanssa ja siirtyi esiinty
mään Konservatorion tiloihin. Ooppe
ran mittakaavassa pienet tilat innoitti
vat kokeelliseen ja uudenlaiseen ooppe-
ratuotantoon. 

1990-luvun lopulla ooppera palasi 
kaupunginteatterille. Yhteensä Alue
oopperan 30-vuotiseen historiaan mah
tuu 24 tuotantoa, joiden joukossa ovat 
muun muassa Carmen, Taikahuilu, La 
Traviata, Rigolelto ja Sevillan parturi. 

Figaro (Marcus Schwartz) neuvottelee hääsoinnuista orkesterin johta
jan Patrick Galloisin kanssa. 

mailto:jylkkari@jyy.fi
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Antiikin Kreikassa 
urheilu oli kulttuuria 

Jyväskylässä opiskelleet latinistit tavoittelevat Tieto-Finlandiaa 

ATEENAN VIIMEVUOTISET kesäkisat 
herättivät uutta mielenkiintoa antiikin 
Kreikan olympialaisia kohtaan. Tie
donjanoa paikkaamaan ilmestyi kevääl
lä 2004 Sami Kosken, Mika Rissasen 
ja Juha Tahvanaisen kirja Antiikin ur
heilu, joka on ehdolla 20. tammikuuta 
jaettavan Tieto-Finlandia -palkinnon 
saajaksi. 

Kirjan kirjoittajat ovat kaikki opis
kelleet latinaa Jyväskylän yliopistossa. 
Tahvanainen toimi myös tuntiopettaja
na latinan laitoksella 1990-luvulla. 

Kukaan kirjan tekijäistä ei tunnusta 
hurahtaneensa antiikin maailmaan jo 
lapsuusiässään. Rissanen tuli yliopis
toon sisään matematiikan lukijana, 
Koski puolestaan aloitti fyysikkona, 
mutta kumpikin vaihtoi pian pääai
neekseen latinan. Kirjoittajakollegoi-
taan pari vuosikymmentä vanhempi 
Tahvanainen ehti toimia maanviljelijä
nä, kunnes päätti kolmekymppisenä 
tehdä uranvaihdoksen. 

IDEA KIRJASTA syntyi Rissasen päässä 
kesällä 2002. Hän oli kirjoittanut antii
kin urheilusta muutamia lehtijuttuja ja 
totesi, ettei aiheesta ole Suomessa jul
kaistu omaa kirjaa. 

"Otin yhteyttä Samiin ja Juhaan, ja 
kävimme suunnittelemaan kirjan ra
kennetta yhdessä. Jokainen otti työstet-
täväkseen sellaisia aihealueita, jotka 
eniten kiinnostivat." 

Niinpä Rissanen keskittyi esimerkik
si kreikkalaiseen ihmiskuvaan ja pallo-
peleihin, Koski antiikin olympialaisiin 
ja Rooman hevosurheiluun, Tahvanai
nen taas urheilun ja sodankäynnin suh
teeseen sekä gladiaattoritaisteluihin. 

Kirjassa käydään yksityiskohtaisesti 
läpi antiikissa harjoitetut urheilulajit ja 
tunnetut urheilukisat. Teos alkaa perus
teellisella katsauksella urheilun ase
maan osana aikansa kulttuuria. 

Kreikkalainen kulttuuriperintö siir
tyi Roomaan ja sen välityksellä nykyai
kaan, mutta muokkautui siirtyessään. 
Myös urheilun luonne oli jo antiikin 
Roomassa kovin toisenlainen kuin 
Kreikassa. Kreikassa urheilu oli vielä 
tiiviisti sidoksissa uskonnollisiin ri
tuaaleihin, Roomassa se oli selkeästi 
kansanhuvia. 

Pankration oli antiikin ankarin kamppailulaji. Kirjan kuvitusta. 

tv-sohvan väliä", Rissanen naurahtaa. 
Myös kirjan alaotsikko Olympian 

kentiltä Rooman areenoille kuvaa siirty
mää Kreikan ihanteellisemmasta urhei
lukulttuurista Roomassa suosittuun vä
kivaltaviihteeseen. 

Sen sijaan amatööriyden vaatimus, 
josta nykyaikaisten olympialaisten al
kuvaiheessa pyrittiin pitämään tiukasti 
kiinni, on kirjoittajien mukaan liitetty 
virheellisesti antiikin urheiluun. 

"Kreikkalaiset olympiamestarit oli
vat täysipäiväisiä ammattiurheilijoita. 
Olympialaisista ei saatu rahapalkintoja, 
mutta he kiersivät osallistumassa mui
hin kisoihin, joista sai", kertoo Koski. 

SlINÄ MISSÄ urheilu ja kulttuuri näh
dään nykypäivänä usein loisilleen vas
takohtaisina, kuuluivat ne antiikin 
Kreikassa erottamattomasti yhteen. 

"Varsinkin Kreikassa urheilu oli 
olennainen osa yhteiskuntaa. Gym-
nasionit olivat paitsi urheilukeskuksia, 
myös aikansa johtavia sivistyskeskuk
sia", kertoo Rissanen. 

Tahvanainen katsoo, että antiikin 
maailman ihmiskäsitys oli kokonaisval
taisempi kuin nykyään. Hän huomaut
taa, että Platon oli paitsi filosofi, myös 
olympiatason painija. 

"Nykyään suuntaudutaan kapeasti 
joko humanistisesti tai luonnon
tieteisiin, ja jossain sivummalla jotkut 
urheilee. Nämä eri maailmat kohtaavat 
toisiaan hyvin harvoin, ja usein toisiin 
suhtaudutaan jopa vihamielisesti." 

Koski arvioi, että nykyinen vastak
kainasettelu johtuu osaksi siitä, että 
kulttuuri- ja urheilumaailma taistelevat 
samoista julkisista rahoista. 

"Siksi ehkä koetaan, että se, mikä ur
heilulle annetaan, on kulttuurilta pois." 

Kaikki kirjoittajat ovat yhtä miellä 
siitä, että nykyihmisillä voisi olla paljon 
opittavaa kreikkalaisesta käsityksestä, 
jonka mukaan ihannekansalainen oli 
kalos kai agathos, "kaunis ja etevä". Roo
malainen runoilija Juvenalis ilmaisi sa
man asian lentäväksi lauseeksi muodos
tuneella säkeellä mens sana in corpore sa
no, "terve sielu terveessä ruumiissa". 

"Voi erottaa kreikkalaisen ihmisläh-
töisen urheilun ja roomalaisen penk

kiurheilun ja showmeiningin. Ehkä ny-
kyurheilu on enemmän tätä roomalais

ta perintöä: urheilumies voi olla urhei
lumies, vaikka kulkisi vain jääkaapin ja 

Juha Mäkinen 
toimittaja@jyy.ii 

Kailaan kaunis maailma Huoneteatterilla 
HUONETEATTERIN uutuusnäytelmäs-
sä Uuno Kailaan tytär nuori opiskelija-
nainen painiskelee gradunsa kanssa, 
mikä on monelle tuttu tilanne. Ahdis
tusta hän pakenee taiteen pariin - mo
nien suosima ratkaisu sekin. 

Hivenen oudommille vesille men
nään, kun nainen alkaa nähdä näkyjä ja 
kuvitella runoilija Uuno Kailasta itsel
leen isäksi. 

Näytelmän ohjaaja-käsikirjoittaja 
Mirka Seppänen kertoo, että hän pitää 
monista 1900-luvun suomalaisrunoili-
joista, mutta Kailas (1901-1933) kiin
nosti häntä nimen omaan persoonana. 
Eräänlaisen alkusysäyksen näytelmälle 
antoi Kalle Achten Kailaasta kirjoitta
ma kirja Runoilija psykiatrin silmin. 

"Totesin, että herranjestas - minä
hän olen vanhempi kuin Uuno Kailas 

ehti koskaan olla. Minulla pitäisi siis ol
la elämänkokemusta ymmärtää tuon 
mittainen elämä", Seppänen sanoo. 

Kailasta näyttelevä Manne Ikonen 
sanoo, ettei runoilija ollut hänelle en
tuudestaan millään lailla tuttu. 

"Persoonan kautta häntä on kuiten
kin helppo lähestyä. Sekopää mikä se
kopää", Ikonen murjaisee. 

Achten tulkinnan mukaan Kailas oh 
rajatilapersoonallisuus. Näytelmän työ
ryhmän mukaan tällaisen persoonalli
suuden piirteet - kuten mielialan, ih
missuhteiden ja minäkuvan epävakai
suus sekä kyvyttömyys pitkäjänteisten 
suunnitelmien tekemiseen - ovat yhä 
yleisempiä "meidän aikamme" oireita. 

KAILAAN RUNOJA näytelmässä kuul

laan yli 20. Osin ne on piilotettu dialo-

Tnu KAITALO 

Uuno Kailas (Manne Ikonen) ilmestyy Liilan (Kaisa Mattila) kuvitelmiin. 

giin, välillä taas kuullaan hiphop-tul-
kintoja. 

"Minua koskettaa tekstien melanko-
lisuus. Joku voisi tietysti ajatella, että ne 
ovat hirveän synkkiä", Ikonen sanoo. 

Seppänen täydentää, että Kailas on 
aikalaistensa joukossa se kaikkein syn
kin runoilija. Hän on kuitenkin halun
nut nostaa esiin myös tekstien elinvoi
maisuutta. Seppänen korostaa näytel
män olevan selviytymistarina. 

"Minulle tämä on ikäkysymys: mitä 
voi tehdä kolmenkympin kriisin jälki-
maisemissa? Selviytyä." 

Juha Mäkinen 

Uuno Kailaan tyttären ensi-ilta Huoneteatte
rilla (Sammonkatu 4) 22.1. Seuraavat esityk
set 28.1., 29.1. ja 30.1. 

mailto:toimittaja@jyy.ii
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arviot 

Au Pair on kaksijakoinen 
ja kiero yhtye 
Au Pair: Voiko tämä rakkaus olla synti 
Laama-tuotanto 2004 

Jyväskyläläinen Au Pair on mielenkiin
toisesti kaksijakoinen yhtye. Noin puo
let kappaleista on eräänlaista tekno
kraattisen ajattelun kritiikkiä kiero vir
ne suupielessä ("Jos joki virtaa alaspäin 
/ on se korjattava"). Toinen puolisko 
muodostuu sukupuolisesti hämmenty
neiden yksilöiden käyttäytymisen ku
vaamisesta ("Tiedettiin että sen mie
hen lapset / ei olleet sen miehen lap
sia"). Toinen suupieli, mutta virne on 
yhtä kiero. Merkillistä kyllä, osaset so
pivat hyvin yhteen. 

Au Pair laulaa lestadiolaistytöistä 
ja pukeutuu mormoneiksi. 

Ollakseen punkkia on Au Pairin 
musiikki melko monimuotoista ja 
-mutkaistakin. Välillä soitetaan rauhal
lisesti, kauniisti ei koskaan. Orkesteril
la on poikkeuksellinen ymmärrys siitä, 
miten sävel ja sana tukevat toisiaan. 

"Laulusta" vastaava Tomi Tuomaala 
on aiemmin tehnyt useita tekstejä Trio 
Niskalaukaukselle. Au Pairia kuunnel
lessa tulee vaikutelma, että Niskalau
kaus-tekstit on suodatettu aika monen 
kiltteysfiltterin läpi. 

Kun Tuomaala Berliinin kansainväli
set ajoneuvomessut -kappaleen lopussa 
messuaa "uudesta Euroopasta", ei voi 
olla aivan varma, onko kyse natsi-Sak
san vai EU:n uljaista tulevaisuudenku
vista. Tämä lienee tarkoituskin. 

Yhtyeen omakustanteinen esikois
albumi täyttää demojen ja keikkojen 
nostattaman odotuksen vain osittain. 
Vaikka levyltä välittyykin se nyrjähtä-
neisyys, ilkeys ja maanisuus, joka Au 
Pairista tekee niin ainutlaatuisen or
kesterin, on sen kuuntelu väkisinkin 
hieman laimea elämys yhtyeen keik
koihin verrattuna. 

Juha Mäkinen 

Kulttikirjailijan koruton 
viimeinen teos 
Hubert Selby jr: Odotus 
Desura 2003 

Huhtikuussa kuolleen Hubert Selbyn 
Odotus on kirjailijan kulttituotannon 
viimeinen teos. Selby, joka tunnetaan 
elokuviksi sovitetuista teoksistaan Vii
meinen päätepysäkki Brooklyn ja Unel
mien sielunmessu, on kirjoittanut viimei
senään koruttoman kirjan. Odotus ei 
ole raivokasta, huumehöyryistä ja ur
baania Selbyä. Siksi lukija helposti pet
tyy. 

Odotus kertoo tietokoneinsinööristä, 
joka turhautuneena haluaa tappaa it
sensä. Tietokonevian vuoksi hän ei 
pysty ostamaan asetta heti, joten hän 
joutuu lykkäämään itsemurhaa. Tänä 
odotusaikana kertoja valaistuu: hän ei 
olekaan hullu vaan sitä on ympäröivä 
maailma ja siinä toimivat toiset ihmi
set. Kertoja ryhtyy tappajaksi, oikeute

tuksi inkvisiittoriksi. 
Näkökulma on tavallisen, ei sosio-

paattisen ihmisen. Selby näyttää luki
jalle tappajan ajatuskulut ja perusteet. 
Kertojan on mahdollista tappaa jää
mättä kiinni, joten hän voi toteuttaa 
täysin omaa moraaliaan. Hän antaa 
kuolemantuomioita ja toteuttaa ne. 

Selbyn tuotanto perustuu hänelle 
henkilökohtaisesti tuttuun suurkau
punkien alamaailman ihmisten, nark
kareiden, prostituoitujen ja työläisten, 
elämään. 

Selby on myös sisäisen monologin ja 
rajun kerronnan mestari. Odotus on 
hiljentyneempi teos. Vauhdin rauhoit
tuminen yli 70-vuotiaan kirjailijan ker
ronnassa on ymmärrettävää. Kerronta-
tyyli on yhä maanisen minän sisäistä 
monologia, mutta lopputulos on kuori-
tumpi. 

Minna Pöyhönen 

Nautittava elämänkerta 
pitkän matkan cowboysta 
Richard Schickel: 
Clint Eastwood - elämä ja elokuva 
Art House 2004 

Clint Eastwood edustaa paljossa ame
rikkalaisen elokuvan laadukkainta 
huippua. Juuri kiitetyn nyrkkeilyeloku-
van ohjannut vanha mestari on saanut 
arvoisensa omaelämäkerran. Richard 
Schickel käy Eastvvoodin elämän ja 
elokuvat läpi perusteellisesti. Mikä mie
lenkiintoisempaa, hän on saanut eloku-
valegendan itse puhumaan kirjassa. Tä
hän asti An Housen muistelmat on teh
ty jo kuolleista taiteilijoista. 

Kirja paljastaa paljon kiehtovaa, yl
lättävääkin tietoa Easrvvoodista. Hän 
on menettänyt äitinsä nuorena, saanut 
kurinalaisen stanislavilaisen näytteli-
jänkoulutuksen ja toiminut politiikassa 
pormestarina. 

Schickel tuntee elokuvat. Hän osaa 
analysoida Easnvoodin filmejä ja ohjaa
jani yötä taiteenlajin kentässä. Hän ym

märtää myös filmiteollisuuden käytän
töjä, kuten kertoessaan tarinan East
vvoodin Malpaso-tuotantoyhtiöstä. 

Eastvvoodin kurinalaisuus, määrätie
toinen kunnianhimo sekä pitkäjäntei
syys tulevat esiin läpi kirjan. Viehättä
vää on myös legendan kommenttien 
selkeä itseironinen huumorintaju. 

Kirja sisältää faktojen lisäksi paljon 
tosipohjaisia anekdootteja. Eastwood 
todella odotti, että voisi näytellä pää
osaa Armottomassa, sillä filmitähti tar
vitsi vanhenemista. 

Näin epätyypillisen elokuvatähden 
ja aikaansaavan ohjaajan elämäkerran 
lukemisesta nauttii. Schickeliä vaivaa 
pieni ihastuminen kohteeseensa, ja vir
heet selitetään aina voitoiksi, mutta se 
ei häiritse. Muita elämänkertakirjurin 
merkkejä ei näy. Kirjaa voi lukea yhtä
jaksoisesti niin taiteilijaelämäkertana 
kuin elokuvajuttujen lähteenä. 

Minna Pöyhönen 

Sarah Michelle Gellar kokee kauhun hetkiä Kaunassa. 

Psykopaatin pelistä 
kummitustaloon 
Kauhuhelmet lainaavat vanhaa ja luovat uutta 
HYVÄ KAUHUELOKUVA saa popcornit 
juuttumaan kurkkuun, hien kihoa
maan pintaan ja epämiellyttävät väreet 
selkäpiihin. Toimivan pelottelupätkän 
vaikutus ei rajoitu ainoastaan teatterin-
penkissä tärisemiseen. Omassa sängys
sä öisiä kolahduksia säikkyessä fraasi 
"se on vain elokuva" muuttuu sanaheli
näksi. 

Todellista kauhua tarjoavat elokuvat 
ovat olleet viime aikoina paria poik
keusta lukuun ottamatta harvassa. Kau
hun ystäville ovat kuitenkin koittaneet 
kissanpäivät, sillä Suomen teattereihin 
on saapunut vuodenvaihteessa kaksi 
helmeä: Saw ja Kauna (The Grudge), 
jotka molemmat ovat nousseet yllätys-
hiteiksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 

ELOKUVISTA ensimmäisenä teatteriin 
tullut Saw on esikoisohjaaja James VVa-
nin visuaalinen ja tarinankerronnalli-
nen taidonnäyte. 

Tarina alkaa lukitusta rähjäisestä 
huoneesta, josta kaksi toisilleen tunte
matonta miestä heräävät. Huoneeseen 
kätketyt johtolangat paljastavat, että 
kyseessä on Jigsaw-nimisen sarjamur
haajan virittämä ansa, jossa toisen mie
histä on tarkoitus päästää toinen päivil
tä pelastaakseen oman perheensä. 

Pintapuolisesti Saw vaikuttaa sarja-
murhaajagenren tavanomaiselta versol
ta. Kyseessä on kuitenkin valioyksilö, 
joka nousee keskinkertaisuuden yläpuo
lelle hyvän käsikirjoituksen, tinkimät-
tömyyden ja kekseliäisyytensä ansiosta. 

Murhaajan aiempia hirmutöitä esi
tellessään Saw koettelee katsojan sieto
kyvyn rajoja. Homma ei kuitenkaan 
karkaa ällöttävyyksillä mässäilyyn, sillä 
ohjaaja ymmärtää jättää jotain myös 
mielikuvituksen varaan. Elokuvan eh
doton valtti on ahdistava tunnelma, jo
ka ei hellitä. 

TOISEN KAUHUVALION, Kaunan, al
kuperä löytyy Japanista, joka on nous
sut kauhun kuningasmaaksi. Kaikki 
muistavat varmasti rapakon toiselle 
puolelle uusintakäsittelyyn päässeen 
loistavan Hideo Nakatan Ringun. 

Kaunan tapauksessa jenkkiversioon 
on saatu alkuperäinen ohjaaja Takashi 
Shimizu, mikä takaa mystisen tunnel
man. Onneksi myös kierrätysversiossa 
elokuvan tapahtumat on maltettu pitää 
Tokiossa. Upea kuvaus ja ohjaus joh
dattavat tarinan mellastavat kummi
tukset katsojan eteen kauheina ja kau
niina. 

Tarinan keskushahmona on yhdysval
talainen vaihto-oppilas Karen (yllättävän 
siedettävä Sarah Michelle Gellar), joka 
joutuu sairaanhoitajan kotikäynnillä ta
loon, jossa on vallallaan vanhan veriteon 
jättämä kirous. Kummitustalon pimeät 
nurkat ja oudosti natiseva ullakko kieh
tovat ja kauhistuttavat katsojaa siinä mis
sä päähenkilöitäkin. 

Tehokkaalla leikkauksella ja toimi
villa efekteillä luodaan shokkeja, joita 

katsoja hädin tuskin tajuaa näkevänsä, 
mutta kiipeilee silti pitkin penkkiä. 
Elokuva rikkoo myös tehokkaasti kat
sojan suojausmekanismeja, sillä mörkö
jä ei pääse pakoon edes oman peiton 
suojiin. 

NÄMÄ GENREN PIRISTÄJÄT ovat mo
lemmat Hollywoodin ulkopuolella 
ideoituja: Saw on australialaista ja Kau
na japanilaista alkuperää. Nämä eloku
vat kierrättävät rohkeasti kauhuperin-
teen tutuista tarinoista toimivimpia 
kikkoja ja lisäävät surutta soppaan 
omaa tyyliään. Molemmat on lisäksi 
tehty parhaiden kauhuperinteiden mu
kaisesti pienellä budjetilla. 

Juuri budjetin pienuus on kannusta
nut kekseliäisyyteen ja poistanut pai
neet suuren yleisömassan miellyttämi
sestä. Toivottavasti Hollywoodin rahan-
tekotehdas ei pilaa näiden lupaavien 
kauhuntekijöiden omaehtoista näke
mystä. 

Tarja Kovanen 
jylkkari@jyy.fi 

Kierrätyskauhua ja uusia yrittäjiä 
VUOSI 2005 ALKOI kauhuelokuvien 
saralta pirteästi ja lisää on luvassa. 

Wes Cravenin ihmissusielokuva 
Cursed saapuu teattereihin 25.2. pää
osassaan Christina Ricci. Samana päi
vänä tulee ensi-iltaan myös Robert de 
Niron ja Famke Janssenin tähdittämä 
Hide&Seek. 

Parin vuoden takaisen kierrätyshitin 
The Ringin jatko-osa ryömii valkokan
kaille maaliskuussa. Mielenkiintoa li
sää elokuvan ohjaaja Hideo Nakata, jo
ka ohjasi aikoinaan alkuperäisen japa
nilaisen Ringun. 

Nakatan teoksilla riittää vientiä, sillä 

uusintaan menee myös miehen toinen 
kauhupätkä Dark Water, jonka pää
osaan on saatu Jennifer ConneUy. Suo
men ensi-ilta venyy kuitenkin syksyyn. 

Sitä odotellessa voi tutustua Ison-
Britannian tällä hetkellä katsotuim-
paan elokuvaan White Noise. Touko
kuun alussa Suomen ensi-iltansa saava 
leffa kertoo miehestä, joka saa murha
tulta vaimoltaan viestejä. Pääosassa on 
Michael Keaton. 

Myös alkuvuoden kauhuhitti Savi 
saa pikajatkoa jo tänä vuonna, sillä 
Saw 2 tulee Yhdysvalloissa teattereihin 
lokakuussa. 

Yläkaupungin Yö etsii esiintyjiä 
YLÄKAUPUNGIN Y Ö -kaupunkifesti-
vaali järjestetään Jyväskylässä lauantai
na 21. päivä toukokuuta 2005. 

Yön ohjelmassa on elävää musiikkia, 
tanssia, teatteria, elokuvia, performans
seja, luentoja, lausuntaa, kuvataiteita, 
lastenohjelmaa ja liikuntaa. Yössä 
esiintyvät niin aloittelevat artistit kuin 
taiteen ammattilaisetkin. 

Tapahtuma käynnistyy iltapäivällä 
lastenohjelmalla ja jatkuu satojen eri 
alojen esiintyjien voimin aina aamuyö
hön asti. Kirkkopuistosta yliopiston 
kampukselle ja edelleen Mattilannie-
meen ulottuvalla festivaalialueella liik
kuu vuosittain noin 15 000 kulttuurin-
ystävää. Kaikkiin Yläkaupungin Yön 
tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 

Yläkaupungin Yö ottaa vastaan il
moittautumisia esiintyjiksi haluavilta. 
Pop/rock-yhtyeiltä toivotaan kuulta
vaksi myös demo. Esiintyjille korva
taan matkakulut ja tarjotaan talkooate-
ria. Yhteydenotot 18.3. mennessä: Ylä
kaupungin Yö ry. Asemakatu 6,40100 
Jyväskylä. Puh. 014-624 970, sähköpos
ti: toimisto@ylakaupunginyo.fi. 

mailto:jylkkari@jyy.fi
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tekemistä 
Menovinkit sähköpostitse osoitteella 
jylkkari-tanaan @cc jyu.fi 

Pop/Rock/|azz/Klubit 

Ilokivi: La 22.1. CW Club: JKL 
hardcore punkrock sessions: Musta 
Lammas plays Minos Threat, Delta 
Force 2, The Heartburns, Caitline. Pe 
28.1. Mr. Reverend's Riff RaffClub: 
Verner, Oriental Jam, This Fall Of 
Mine. La 29.1. ClubKaappi: Glam-
rockia, irtoripsiä ja höyhenpuuhkia. 
Lutakko: Pe 21.1. Sirkkeli-tour 2005: 
Dismember (SWE) + Omnium Gat-
herum + Bonegrinder. La 22.1. 
Kwan. Pe 28.1. Tumin' Fest, esiinty
mässä mm. Steenl, Urbaanilegenda 
ja Raimssi. La 29.1. Rytmikerho: 
Imatran Voima + Tero + DJ Erkko 
+ DJ Naks. 

Bar 68: Pe 21.1. Tigerbombs. La 22.1. 
Rust. La29.1.Sunride. 
Jazz Bar: Pe 21.1. V 6 -videonjul-
kaisukeikka. La 22.1. Mika Nuorvan 
levynjulkaisukeikka. To 21.1. Con-
nection matkalla Ylläkselle. 
Vakiopaine: Pe 21.1. Kari Peitsamo 
Redneck: To 27.1. Tuomari Nurmio. 
Pe28.1.Daltons. 
Elohuvi: To 20.1. Telaketju. 
Colonial Bar & Club: Pe 21.1.1-vuo-
tissynttärit, esiintymässä Indica. 

Klassinen musiikki 

Jyväskylän sinfonia: Ke 19.1. Kaksin 
tähtitaivaalla (mm. Haydn, Poulenc). 
Ke 26.1. Menneisyyden ääniä (Beetho
ven, Haydn, Nieminen). Konsertit 
kaupunginteatterissa klo 19. 
Suomalainen Konservatorio: To 
20.1. Johanna Korhosen valmentava 
konsertti. Konservatorio, Siltasali klo 

19. To 27.1. Laura Pentin päättökon-
sertti. Konservatorio, Siltasali klo 19. 
Ma 31.1. Konservatorio Soi! JAMK, 
kamarimusiikkisali klo 18. 

Näyttelyt 

Jyväskylän taidemuseo: Suojassa 
Jaakko Valon Kuvanrakentajan mani
festi 23.1. saakka. Holvissa Kaupun
kielämää 27.3. saakka. Sonja Vecto-
movin Luomiskertomuksia 6.2. saakka. 
Välisoitto 27.3. saakka. 
Kuski-Suomen museo: Kimmo Jyl
hän muistonäyttely 30.1. saakka. Ulla 
Pohjolan kirjontatöitä 30.1. saakka. 
Alvar Aalto -museo: perusnäyttely 
Alvar Aalto - arkkitehti. Lisäksi Ai
no Aallon elämäntyö 13.2. saakka. 
Suomen Käsityön museo: Muura-
haisenpolkuja ja harakanvarpaita. 
Pöytäliinoja Suomen käsityön mu
seon kokoelmista 6.3. saakka. Niina 
Hanikaisen Kirjaillut seikkailut 13.2. 
saakka. 

Galleria Becker: Mika Heinonen 
2.2. saakka. 
Galleria Harmonia: Vaasan Tai-
degraafikoiden näyttely 20.1. alkaen. 
Galleria Mystic: Terttu Marjatta Jär
vinen 22.1. saakka. Tarja Pitkäsen ak
varelleja 29.1. alkaen. 
Galleria Pinacotheca: Petri Eskeli
sen ja Johanna Nevalaisen Onnetto
muustutkija ja neiti Nevalainen 14.2. 
saakka. 

Vakiopaine: Anu Rautalinin Värejä 
23.1. saakka. 

Teatteri 

Jyväskylän kaupunginteatteri: oop
pera Figaron häät to 20.1. klo 19, pe 
21.1. klo 19, pe 28.1. klo 19, la 29.1. 

klo 14. Juurakon Hulda la 22.1. klo 13, 
to 27.1. klo 19, la 29.1. klo 19.30. 
Juokse ko hullu! la 22.1. klo 19. Heikko 
esitys! to 20.1. klo 19.15, pe 21.1. klo 
19.15, pe 28.1. klo 19.15, la 29.1. klo 
14.15. Mobile Horror la 22.1. klo 14, to 
27.1. klo 19, la 29.1. klo 19. Napa-
kymphimatka Lemphäälään ti 25.1. klo 
18.30. 

Huoneteatteri: Uuno Kailaan tytär la 
22.1. klo 19 (ensi-ilta), pe 28.1. klo 19, 
la 29.1. klo 19, su 30.1. klo 15. 
Bochuimin nuorisoteatterin vierailu 
ti 1.2. klo 19. 
Jyväskylän kansannäyttämö: Finn-
Hits II - Factaaja Fokusta lisäesityk
set Miilulla la 22.1. klo 18 ja 20. 
Teatteri Poleemin vierailu Kieli kes
kellä korvaa Vakiopaineessa la 29.1. 
klo 19, su 30.1. klo 15 ja 19. 

Muut tapahtumat 

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen 
luennoi Keskisuomalaisten "kansan
taudeista" ke 19.1. klo 14-16 yliopis
ton päärakennuksen salissa Cl. 
Tijfanylasi- ja hiekkapuhalluskurssi 
28.-30.1. Taito-keskuksessa vanhalla 
kivääritehtaalla. Lisätietoja www.ai- 
via.fi. 

Neljännet Jyväskylän tanssifestarit 
28.-29.1. Paviljongissa. Tanssikilpai
luja ja esityksiä. Esiintymässä mm. 
Jorma Kääriäinen & The Agents. 
Lintukävely su 30.1. klo 10-11 Toimi
joen rannassa. Kokoontuminen klo 
10 Tourulan radiotalon kohdalla kä
velysiltojen välissä. 
Luonnonmaantieteen professori Juk
ka Käyhkö Turun yliopistosta luen
noi globaalimuutoksesta yliopiston 
päärakennuksen salissa ti 1.2. Cl klo 
14.15-16. 

Peitsamo nousi 
haudasta keikkalavoille 
KARI PEITSAMO, nelisenkymmentä ti. Keikkakalenterissa on tälle keväälle 
pitkäsoittolevyä tehtaillut Suomi- yli 30 merkintää, ja Jyväskyläkin saa 
rockin outolintu, esiintyy taas ahkeras- osansa. 

TAINA VARRI 

Jenkkihuivi on aina jenkkihuivi, vaikka puoluekanta olisikin SKR 

Peitsamo on osannut yllättää koko 
uransa ajan. On nähty siirtymä akusti
sesta minimalismista nostalgiseen junt-
ti-boogieen, rillipäisestä nörtistä fark-
kuliivirokkariin. Välillä mies ryhtyi 
haudankaivajaksi ja uhkasi lopettaa 
musiikinteon kokonaan. Peitsamon 
elämä on jonkinlainen käsitetaideteos, 
josta musiikki on vain yksi - toki mer
kittävä - osa. 

Viime vuosina Peitsamo on hypän
nyt myös politiikkaan. Hän on ollut 
SKP:n listoilla ehdolla niin eduskun
taan, europarlamenttiin kuin Tampe
reen kaupunginvaltuustoon. Miten on, 
onko seuraava tavoite ensi vuoden pre
sidentinvaaleissa? 

"Vakavasti puhuen, kyllähän karne-
valismilläkin joku raja on. Kyllä presi
dentinvaaleihin lähteminen olisi pellei
lyä. Koen, että mun roolini oli tietyssä 
mielessä avata latua, herätellä ja havah
duttaa ihmisiä. Nyt on ihmisten vuoro 
uin ma niihin haasteisiin, mitä mä olen 
esittänyt. Politiikka on myös toimintaa 
julkisuudessa, mutta mun julkinen ku
va on ensisijaisesti muusikon." 

Mutta minkälainen sija poliittisella 
agitaatiolla on Peitsamon keikoilla nyt, 
kun vaalit eivät ole ajankohtaisia? 

"Soolosetti elää aika paljon, mottona 
on että 'You name it, we play it\ Jos ih
miset toivoo noita SKP-biisejä, niin 
kyllä mä soitan, mutta toinen motto on 
että 'It's only rockVroll'." 

Juha Mäkinen 

Kari Peitsamo baari Vakiopaineessa perjan

taina 21. tammikuuta klo 22. Liput 3 euroa. 

Teatteri Poleemi 
vierailee Jyväskylässä 
Jyväskylässä alkunsa saanut teatteri Po
leemi toimii nykyään aktiivisemmin 
Helsingin seudulla kuin synnyinsijoil-
1 aa n. Jyväskylässäkin päästään silti naut
timaan poleemilaisten vierailuesityksis-
tä. Tammikuun lopulla nähdään Kieli 
keskellä korvaa -niminen sketsikooste. 

"Esitys koostuu sketseistä, joita on 
esitetty Helsingissa erilaisissa pikkujou-
lutapahtumissa viime vuoden lopulla", 
kertoo Poleemin perustajajäseniin kuu
luva Miira Rauhamäki. 

Vaikka Poleemi onkin profiloitunut 

punavihertävän poliittisen teatterin ryh
mäksi, on nyt nähtävässä show'ssa po
liittisia aiheita vielä vähemmän kuin ai
emmin. 

Maaliskuussa Vakiopaineessa näh
dään myös Poleemin ensimmäinen 
draama, kokopitkä näytelmä Veitsen te
rällä. 

Juha Mäkinen 

Kieli keskellä korvaa -sketsishovv baari Vakio

paineessa 29.1. klo 19 ja sunnuntaina 30.1. 

klo 15 ja 19. 

Sinfonian kevät käyntiin 
pianistivierailla 
Jyväskylän Sinfonian kevään konsertti
kausi käynnistyy kaupunginteatterilla 
keskiviikkona 19.1., jolloin solisteina 
kuullaan pianistipariskunta Sandrine 
ja Gabriel Tacchinoa. Heidän yhteise
nä solistiteoksenaan on Francis 
Poulenc'n konsertto kahdelle pianolle. 
Konsertissa kuullaan myös Joseph 

Haydnin Sinfonia 12, Camille Saint-
Saensin Pianokonsertto 2 sekä Ignaz 
Joseph Pleyelin Sinfonia C-duuri. 
Muutoin kevään ohjelmisto on moni
puolinen läpileikkaus barokin, klassis
min, romantiikan sekä 1900-luvun mu
siikkia. 

Juha Mäkinen 

Euroviisut räjäyttävät 
tajunnan Jyväskylässä 
Ennen EU:ta Suomen maassa uskottiin 
kahteen asiaan: Kekkoseen ja Eurovii-
suihin. Kun Yleisradio huomasi 2000-
luvulla molempien kuolleen, alkoi se 
kehittää Euroviisuja. Siksi viisukara-
vaani kulkee nyt Jyväskylään. 

Täällä paikastaan loppukilpailuun 
karsivat Christian Forss, Geir Rön-
ning & Nina Tapio, Sanna Majuri, 
Kimmo Kouri, Anna Stenlund ja Mo-
mocai. 

Ensimmäinen osakilpailu Lahdessa 
paljasti ainakin sen, että ulkomaisten 
hittiartistien apinoiminen on edelleen 
yleisempää kuin oma erikoisuus. Jokai
sen euroviisuaktin pitäisikin miettiä 
hetki, ovatko Lauri Ylönen ja Ville Va
lo apinoita. 

Toni Peltonen 

Eurovision 2005 -karsintakiertue Jyväskylän 

Paviljongissa pe 21.1. Liput 25 euroa. 

Football Factoryssa äijäillään. 

Tiistaina 25.1. klo 19 
Nick Love: Football Factory 
(Iso-Britannia, 2004). K18. 
Loven elokuva kertoo siitä osasta 
(englantilaisia) jalkapallofaneja, joille 
suosikkijoukkueen ottelut itsessään ei
vät ole merkityksellisiä muutoin kuin 
siinä mielessä, että pääsee haastamaan 
riitaa muiden joukkueiden fanien 
kanssa. 

Olut virtaa, irtopilluja keräillään, 
vaihdellaankin, ja ennen kaikkea: veri 
roiskuu. Vaikka kyseessä onkin fiktii
vinen tarina, katsoin itse sitä kuin do
kumenttia ikään. Ohjaaja tuntuu sano
van, että oleminen lunastuu vain ve
rellä, omalla ja toisten - ainakin jos on 
englantilainen, työväenluokkainen, 
nuori ja sukupuoleltaan mies. 

Genreltään tämä raina lienee lähin
nä vvannabeäijäelokuva. Joku toinen 
elokuvan nähnyt mainitsi jotain 
trainspottingmaisuudesta. Loven käsi
kirjoituksen taustalla on 1996 ilmesty
nyt John Kingin samanniminen ro
maani. 

Tiistaina 1.2. klo 19 
Joe Berlinger ja Bruce Sinofsky: 
Some Kind of Monster (USA 2004) 
Alun perin ohjaajakaksikon tarkoitus 
oli kuvata yhden maailman tunne
tuimman rock-bändin, Metallican, uu
den levyn tekemistä, mutta kuvausten 
alkaessa vuoden 2001 alussa basisti Ja
son Newsted ilmoitti eroavansa yhty
eestä. Eroilmoituksen myötä myötä ai
ottu aihe syveni: kuvauksen kohteeksi 
tulikin megamenestyneen bändin 
kriisi ja sen seuraukset. 

Kamera on päässyt seuraamaan 
myös niitä vaikeamman kautta kulke
neita miettimisiä. Siitäkö tuottuu 
rock-elokuvista yleensä puuttuva kos
kettavuus? 

Tämä elokuva ei ole kliseinen muka 
rock -elokuva, jonka tarkoitus on 
myydä aina enemmän ja enemmän 
bändin levyjä, vaan hyvin tehty oikea 
dokumentti. Siitä sulka Berlingerin ja 
Sinofskyn haltuun. 

Riitta Koikkalainen 

http://jyu.fi
http://www.ai-
http://via.fi


Opiskelijan 
akateeminen kirjakauppa 

Kampus 
Kiriä 

Kauppakatu 9 
puh 260 3157 

kirjamyynti@kampusdata.fi 

Heinimäki, Heininen, 
Hiekkanen, Kotila: Logos 
2005 vuosikirja (Edita) 
Tiesitkö, että aprillipäivä on 
ainoa naurulle omistettu päivä 
vuodessa? 
26,00 eur 

Häkkinen: Nykysuomen 
etymologinen sanakirja 
(WSOY) 
Tiesitkö, että sana sohva juon
tuu arabian sanasta sulia, joka 
tarkoittaa penkkiä, jolla levä
tään? 
65,00 eur 

Makkonen (toini.): 
Kustannustoimittajan kirja 
(Vastapaino) 
Tiesitkö, että kustannustoi
mittajaksi tullaan, ei valmistu
ta tai kouluttauduta? 
34,00 eur 

Burleigh: Kolmas valtakunta. 
Uusi historia (WSOY) 
Tiesimmekö silloin, mitä seu
raisi, kun järjen ääni hylä
tään... 
44,00 eur 

Opiskelija! 
Syö ruokaa 
niin kasvat. 

Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunta 
hakee 

tiedotus- ja järjestösihteeriä 

1.2.2005 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2005 saakka kestävään työ
suhteeseen. Työsuhdetta on mahdollista jatkaa vuodella ilman eri hakua mo
lempien osapuolten niin halu 

Tiedotus- ja jarjestösiliteerin tehtävänä ori mm. organisoida ja ideoida 
JYYn tiedotustoimintaa sekä kehittää JYYn jftjen alajärjestöjen yhteyden
pitoa. Sihteerin tehtäviin kuuluvat ^£dpttamirie»niin sisäisesti jäsenistölle, 
ainejärjestöille ja muille alajärjestöille kuin ulospäinkin ylioppilaskunnan ta
pahtumista ja to iminnamvv j / \ ••"''*I 

Hakijalta edellytetään kokemustatiedottamisesta ja viestinnästä sekä yliop
pilaskunnan tuntemusta. Hyvä suomen kielen taito, valmius www-sivujen 
ylläpitoon ja tahtokokemus katsotaan hakijalle eduksi. Toimi on JYYn vir
kasäännön alainen. Palkkaus on valtion virkaehtosopimuksen mukainen 
palkkaluokka A 11 (1369,78 euroa ilman ikälisiä). 

Hakemukset liitteineen on toimitettava JYYn keskustoimistoon (Jyväskylän 
yliopiston ylioppilaskunta, Keskussairaalantie 2,40600 JYVÄSKYLÄ) 
torstaihin 27.1. klo 14.30 mennessä osoitettuna JYYn hallitukselle. Kuoreen 
tunnus "tiedotus-ja järjestösihteeri". Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja antavat ylioppilaskunnan pääsihteeri Simo Pöyhönen, puh. 0400 
- 936 834, e-mail: paasihteeri@jyy.fi, sekä ylioppilaskunnan hallituksen pu
heenjohtaja Kirsi Marttinen, puh. 050 - 531 4244. 

Jyväskylässä 13.1.2005 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 

jälkikirjoitus 

* 
Juha Mäkinen 

Kuolema 
nostaa hintaa 
NOIN KAKSI VUOTTA sitten astuin jalalla

ni erääseen Jyväskylän keskustassa si
jaitsevaan yökerhoon. En olisi kyseises
sä paikassa muuten varmaan koskaan 
tullut käyneeksi, mutta vanhan koulu
kaverin hääjuhlista lähdettiin jostain 
syystä jatkamaan juuri sinne. 

Maksoin sisään päästäkseni viisi eu
roa, ja sen jälkeen vielä "eteispalvelu-
maksua" - useimmissa paikoissa pu
huttaisiin narikasta - 1,30 euroa. Vie
t in sisällä vajaat puoli tuntia, kunnes 
en enää kestänyt paikan musiikkia ja 
yleistä tunnelmaa. Olin lopulta sisällä 
lyhyemmän aikaa kuin mitä oli men
nyt jonotukseen. Rahaa hukkaan. 

Tämän vuoden alussa menetin lähes 
vastaavan summan rahaa, koska olin 
unohtanut uusia kaupunginkirjaston 
lainoja. Laina-ajan venyminen ei joh
tanut siihen, että olisin lukenut kirjoja 
tai kuunnellut levyjä yhtään sen 
enempää. Tyystin hukkaan heitettyä 
rahaa siis sekin. 

Jostain syystä ensin mainittu tapaus 
kuitenkin sapetti - j a sapettaa yhä vie
läkin - paljon enemmän. Harmittavin-
ta siinä ei ollut se, että minä menetin 
6,30 euroa turhan takia, vaan se, että 
kaikin tavoin vastenmieliseksi koke
mani yökerho sai tuon rahasumman. 
Kirjaston kohdalla taas tunnen kelpo 
kansalaisen tavoin, että rahani osallis
tuvat sivistyslaitoksen ylläpitämiseen. 

RAHAA VOI HUKATA hyvin monella ta

valla. Ystävä kertoi alkuvuodesta teke
mästään erikoisesta havainnosta: Aki 
Sirkesalon single Mä tuun kotiin oli 
myyty huuto.netissä yli 50 eurolla. Le
vy oli asetettu myyntiin jo aikaa sitten 
syksyllä, mutta silloin kukaan ei ollut 
siitä kiinnostunut. Vasta Aasian uutis
ten myötä tarjouksia alkoi sadella. 

Siinä ei sinänsä ole mitään erikoista, 
että artistin kuolema - vaikka van
huudestakin johtuva - aktivoi ihmis
ten kiinnostusta hänen tuotantoaan 
kohtaan. Mutta että 50 euroa single-
levystä? Mä tuun kotiin -kappale löy
tyy myös Sirkesalon Kissan$lämää-a\-
bumilta, jota saa noin 12 euron hin
taan keskihyvin varustelluista levy
kaupoista. 

Vaikkei tekisi mieli uskoa, voi hyvin 
olla, että asialla ovat ammattimaiset 
levynkeräilijät, jotka toimivat siinä toi
vossa, että juuri kyseisestä singlestä tu
lisi tavoiteltu keräilykappale. Tosin jos 
levy olisi keräilyharvinaisuus, se olisi 
ollut sitä jo ennen Sirkesalon katoa
mista. 

Toinen mahdollinen selitys on vä
hemmän raadollinen mutta vähintään 
yhtä omituinen: kenties kuolemassa si
nänsä on jotain niin kiehtovaa, että 
ihmiset haluavat ostaa palasen siitä it
selleen. Toivoa sopii, että singlen myy
jä on osallistunut SPR:n keräykseen. 

mailto:kirjamyynti@kampusdata.fi
mailto:paasihteeri@jyy.fi


+ kieliä, mm. intensiivikursseja 

+ yleisiä kielitutkintoja 

+ taide- ja taitoaineita, 
käytännön taitoja 

+ tansseja ja liikuntaa 

0 yleisöluentoja 

Lisätiedot: 
www.jyvaskylanseutu.fi/kansalaisopisto  
Puhelin 626 595, 625 237 
ma-to 12-19 

ä 

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

Mustesuihku ja iaservarit n.1/2 hintaan. 

TARRA PAITA OY 
Vaasankatu 10. P. 215 384 

www.tarrapaita.fi 

J Y V Ä S K Y L Ä N 
KESÄYLIOPISTO 

SIVUAINEOPINTOJA KESÄYLIOPISTOSSA 

Jyväskylän kesäyliopistossa on mahdollista suorittaa 
keväällä seuraavia Lapin ja Tampereen yliopiston 
opintojaksoja. Opetus pidetään iltaisin ja viikonloppuisin. 
JY:n perustutkinto-opiskelijoille alennus kurssimak
suista. 

Oikeusfilosofia 2 ov (LY), ilm. 31.1. mennessä 
Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 4 ov (LY), 
alk. 9.4. 
Työ- ja sosiaalioikeus 5 ov (LY), ilm. 22.3. mennessä 
Valtiosääntöoikeus 4 ov (LY), ilm. 21.1. mennessä 
Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus 2 ov (TaY), 
alk. 18.2. 
Verotusmenettely ja oikeusturva 3 ov (TaY), alk. 8.4. 

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN: 
www.cec.jyu.fi/kesayo/avoin_opetus.html 
Puh. (014) 260 3723 tai 260 3725 
raija.oja@cec.jyu.fi 

OSAATKO AUTTAA 
ONNETTOMUUSTILANTEESSA? 

KÄY PUNAISEN RISTIN ENSIAPUKURSSI 
KEVÄÄN 2005 ENSIAPUKURSSIT JYVÄSKYLÄSSÄ 

ENSIAPU1 -PERUSKURSSI, 16 OPPITUNTIA/60 € 

24 ja 25.02 
09,10,16,17.03 
12 ja 19.03 
14 ja 15.03 
04,06,11,13.04 
16,18,23,25.05 
23-24.05 

klo 8.30-16.00 (to-pe) 
klo 17.30-20.45 (ke,to) 
klo 8.30-16.00 (la) 
klo 8.30-16.00 (ma-ti) 
klo 17.30-20.45 (ma,ke 
klo 17.30-20.45 (ma,ke 
klo 8.30-16.00 (ma-ti) 

ENSIAPU 2 -JATKOKURSSI, 16 OPPITUNTIA/60 € 
Jatkokurssi peruskurssin käyneille 

20,21,27,28.04 
16 ja 17.05 

klo 17.30-20.45 (ke, to 
klo 8.30-16.00 (ma-ti 

ENSIAVUN KERTAUSKURSSI, 8 OPPITUNTIA/37 € 
Kolmessa vuodessa vanhenevan EA-todistuksesi pidät 
voimassa kertauskurssilla. 

09.03 
25.04 
27.05 

klo 8.30-16.00 (ke) 
klo 8.30-16.00 (ma) 
klo 8.30-16.00 (pe) 

KURSSIT JÄRJESTETÄÄN YHTEISTYÖSSÄ 
OK-OPINTOKESKUKSEN KANSSA. 

TYÖPAIKOILLE JA RYHMILLE JÄRJESTÄMME 
TILAUSTYÖNÄ ENSIAPUKURSSEJA. 

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET: 
SPR:N LÄNSI-SUOMEN PI IRI p. 014-611 411 

lansisuomi.jyvaskyia@redcross.fi 

Risti 

HUSINGIN «JOMSTO 

Organic quality 
Opiskele luomun laatua (2-4ov) 

Eco Studies tarjoaa LUOMU5 Organic quality 
kurssin monimuoto-opetuksena 21.2. - 8.4. 
2005. Kurssin lähiopetus tapahtuu viikolla 10 
Mikkelin kampuksella. Opetus on englannin
kielellä. Ilmoittautuminen 31.1.2005 mennessä. 

Luomun lähtökohdat 
-verkkokurssi 
Opiskele luomun perusasiat 
verkossa (2 ov) 

VVebCT-oppimisympäristö (14.3. - 22.4.2005). 
Kurssi alkaa lähitapaamisella 14.3.2005 Mik
kelin kampuksella, ilmoittautuminen 27.^ 
mennessä. 

Tilaa ilmoittautumislomake p. (015) 2023 
sirpa.nupponen@helsinki.fi tai tulosta se inter-
net-sivuiltamme www.ecostudies. f i 

Lisätietoja: 
verkkopedageftai 
p. (015)2023 355 
narri. hakala@helsjr* 

suunnittelija Anu Heikkilä 
p. (015)2023 333 
anu.heikkila@rielsinki.fi 

JYVÄSKYLÄN 
YLIOPPILASLEHTI 

Numero 2/2005 ilmestyy 2. helmikuuta. 

Koittakaa pärjätä siihen asti. 

Vaikeaahan se on. 

^ 

Y • T H 
YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ 

J Y V Ä S K Y L Ä N T E R V E Y D E N H O I T O A S E M A 

ROKOTUSAJAT 
MUUTTUVAT 

10.1.2005 alkaen KAIKKIIN 
rokotuksiin varataan 

terveydenhoitajan aika. 
Ajanvaraus ma-ke ja pe klo 8-15 ja 

to klo 9-15 puh. 014-2601970 

•S Y T ' H S 
YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ 

J Y V Ä S K Y L Ä N T E R V E Y D E N H O I T O A S E M A 

TERVEYSTARKASTUKSET 
Ensimmäisen vuoden perusopiskel i ja! 

Varaa aikasi terveydenhoitajan tarkastukseen 
ma - ke ja pe klo 8 - 15 ja to klo 9 -15 
puh.014- 2601970 

Keskustelun pohjana on täyttämäsi terveyskyselylo-
make. Kyselylomakkeen voit hakea YTHS/ Sairaan
hoidon ajanvaraus, Pitkäkatu 1 A 1 krs. Terveysky-
selylomake on myös tulostettavissa: 
www.yths.fi, haku: terveyskysely 

Käyntisi aikana keskustellaan kanssasi terveyden-
tilanteestasi, voimavaroistasi opiskelun alkaessa 
sekä kerrotaan YTHS palveluista. Tarvittaessa sinulle 
varataan aika lääkärin vastaanotolle. 

Muista ottaa mukaan täyttämäsi lomake ja roko
tustietosi. 
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OPISKELIJAT 
HUOMU! 

MUISTATHAN, ETTÄ 
VIIMEHETKEN LIPPU 

JYVÄSKYLÄN 
KAUPUNGINTEATTERIN 
omiin esityksiin maksaa 

opiskelijalle VAIN 

(Ei varausoikeutta, lunastus tunt ia ennen 

esitystä teatter in l ippumyymälästä) 

t*f 
Lippumyymälä 
ma-pe klo 12-18, la aina klo 12-19 
Puh. (014)624 200 

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri 

http://www.jyvaskylanseutu.fi/kansalaisopisto
http://www.tarrapaita.fi
http://www.cec.jyu.fi/kesayo/avoin_opetus.html
mailto:raija.oja@cec.jyu.fi
mailto:lansisuomi.jyvaskyia@redcross.fi
mailto:sirpa.nupponen@helsinki.fi
http://www.ecostudies.fi
mailto:anu.heikkila@rielsinki.fi
http://www.yths.fi
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri


Mainos Jylkkäriin? 
Soita: Vexi Virtanen / 050 592 3696 

r\-y ^ rjV 
SINGAPORE 

Auckland 
Brisbane 
Cairns 
Melbourne 
Perth 
Sydney 

1278,-
1296,-
1288,-
1289,-
1288,-

Pysähdy 
Aasiassa |a 
yhdisti 
useampi 
kohde: Esim. 
tonni Permiin 
ja palaa 
Cairnsistal 

O g T n föBMW 

BALI 
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- DARWIN 
, 5 CAIRNS 

BRISBANE 

AUCKLAND 

4 • 

STA TRAVEL 
jwww.statravel.fi I 

4 o e o • caSBESEHB^HB 
1 * 3 « > r Myynti 15.03.05 asti. Matkustus menosuuntaan 

20.1.-30.6.05, paluu voimassa 12kk Menopaluu-
lennot Helsingistä sis. verot ja palvelumaksun. 
Vain opiskelijoille (alle Mv.) ja alle 26-vuotiaille. 
ISIC/IYTC/EUR2&+ortti tarvitaan. 
Kysy myös hinnat alkaen muualta Suomesta! 

hels inh i@stat rave l . f i 0 9 6 8 1 2 7 7 1 0 

I eri Neck l.l\e: 
U 27.1. 
I u< mrtri S u i m k 
ne2S.1. 
•Jve Bcdtlt Ecu 
I M H N \ 

U l.J>. 
HIMcards (UT) 

Nyi ennakkoliput 
| myös netistä!!! 

.min 

Sinä päätät 
MITÄ ja MITEN 

maailmassa tuotetaan. 

Maailmankauppa 
Mango 
Kauppakatu 5 

ekokauppa 

EKOLO 
Kauppakatu 13 
Ekolon tiloissa 

Kauppakatu 13 
www.ekolo.net 

yläkaupunki täynnä vaihtoehtoja 

^ 

Valentine s Day } 
at KILROY f 

VYESKsnd { L e n n o t + m a j o i t u s 4 y ö t ä Pariisi 363-

„ , . . . Barcelona 378,-
ReykfaVlk ^ama 402,-

fta.fi - 5evilla 450-' 
* " u # Nizza 462,-

KILROY VVeekend -paketit sis. menopaluulennot veroineen, 4 yön majoituksen 
jaetussa 2hh aamiaisineen ja palvelumaksut. Myynnissä kaiki l le. Matkustus- ja 
myyntiajat vaihtelevat, tsekkaa tarkat säännöt sivuiltamme. 

• • • hiaukokaipuuseen 
Australia! 

KILROYn huikeat nuoriso- ja opiskelijahinnat: 

Perth 1.146,- Brisbane.... 1.147,- Adelaide.... 1.151,-
Darvvin. 1.147,- Melbourne. 1.147,- Sydney ....1.155,-
KILROY Flexible alkaen-menopaluulennot veroineen ja palvelumaksuineen, 
nuorille alle 26-v. ja opiskelijoille alle 30-v. ISIC/IYTC/Euro26-kortti tarvitaan. 
Menomatkustus 15.1.-21.6., paluu voimassa vuoden. Myynnissä vain 6.2. 
saakka! 

Ali? 

kilroytravels.com KiiRoy No! /us! loi studenfs anymore, oli! farts fin: no [no I L I I \S J 

CallCenter 0203-HILROY (0203-51S7B9I t ra vei s 
Jyväskylä, Vapaudenkatu 49-51, dest inat ion.sales@ki lroytravels. f i 

http://jwww.statravel.fi
mailto:helsinhi@statravel.fi
http://www.ekolo.net
http://fta.fi
http://kilroytravels.com
mailto:destination.sales@kilroytravels.fi

