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Yliopistojen rehtorit 
haluavat ulkomaalaisille 
lukukausimaksut 
Opetusministeriö ei ole perustamassa asiaa pohtivaa työryhmää 

HANS-PETER WECKMAN 

SUOMEN SUURIMPIEN yliopistojen 
rehtorit ovat kallistumassa ulkomaalais
ien tutkinto-opiskelijoiden lukukausi
maksujen kannalle. Kymmenen suu
rimman yliopiston johtajista ainoastaan 
Tampereen teknillisen yliopiston rehto
ri Jarl-Thure Eriksson on peruslähtö-
kohtaisesti maksuja vastaan, ja Jyväsky
län yliopiston Aino Sallisen mukaan 
asiaa on vakavasti harkittava. 

Jyväskylän Ylioppilaslehden selvi
tyksessä kaikki haastatellut rehtorit kai
pasivat ennen kaikkea opetusministe
riöltä perusteellista selvitystä ulkomaa
laisten, EU- ja ETA-maiden ulkopuolis
ten, tutkinto-opiskelijoiden lukukausi
maksuista. 

Opetusministeriöstä taas kerrotaan, 
että maksuja selvittävää työryhmää ei 
aseteta - ei nyt, eikä lähitulevaisuudessa 
- vaikka joissain tiedotusvälineissä näin 
helmikuussa uutisoitiinkin. 

"Nykyisessä hallitusohjelmassa linja
taan, että yliopistokoulutus perustuu 
maksuttomuuden periaatteelle. Muu
toksia tähän ei ole valmisteltu", opetus
ministeri Tiiuhi Haatainen (sd) totesi 
asiasta toimittajatapaamisessa jo tam
mikuun lopussa. 

"Seuraavan hallituksen tehtävä on 
linjata kantansa tähän asiaan." 

Ministerin mukaan lukukausimaksut 
ovat kysymys, joka on rauhassa käytävä 
läpi seuraten kansainvälistä kehitystä, ja 
siitä on käytävä laaja keskustelu. 

"Haluamme kansainvälistyvän yli
opiston ja lisätä ulkomaisten opiskelijoi

den määrää. Miten se rahoitetaan, sii
hen haluan katsoa rauhassa kehitystä." 

JYLKKÄRIN HAASTATTELEMISTA 
rehtoreista kaikki, yhtä kielteistä ja yh
tä harkitsevaa lukuun ottamatta, suh
tautuvat ulkomaalaisten tutkinto-opis
kelijoiden lukukausimaksuihin enem
män tai vähemmän myönteisesti. 

Monet rehtoreista toivat kuitenkin 
esille stipendijärjestelmien tarpeellisuu
den opiskelijoille, jotka tulevat esimer
kiksi kehitysmaista. 

Äbo Akademin rehtori ja Suomen 
yliopistojen rehtorien neuvoston pu
heenjohtaja Gustav Björkstrand on ol
lut tähän asti maksuja vastaan, mutta 
pitää nyt selvänä, että Suomi ei voi jää
dä yksinäiseksi saarekkeeksi naapuri
maiden siirtyessä lukukausimaksuihin. 
Hän toteaa, että lahjakkaita opiskelijoi
ta tukevalla stipendijärjestelmällä mak
sut eivät olisi ongelma. 

"Yleinen tilanne Euroopassa on ol
lut, että lukukausimaksut on, mutta 
Pohjoismaat ovat olleet poikkeus. Nyt 
eivät enää ole", Björkstrand toteaa. 

Rehtorin mukaan Tanskassa on vii
meistelyvaiheessa lainmuutos, jolla ul
komaalaisilta opiskelijoilta aletaan periä 
täysiä lukukausimaksuja (noin 18 000 
euroa), ja Ruotsissa on annettu selvitys
miehen tehtäväksi järjestelmän muok
kaaminen siten, että lukukausimaksuja 
voidaan periä. Norjassakin asiaa harki
taan. 

"Suomi on jäämässä erilleen. Tilan

netta pitää seurata, mutta päätöstä ei voi 
siirtää eteenpäin. Suomen on otettava 
kantaa ja käytävä perusteellinen kes
kustelua asiasta. Kehitys kulkee muual
la, ja jos selkä seinää vasten pitää tehdä 
päätöksiä, vaarana on, että ne ovat vää
riä", Björkstrand tiivistää. 

Helsingin yliopiston rehtori Ilkka 
Niiniluoto kaipaa rahoitusratkaisua sel
keään tarpeeseen lisätä ulkomaalaisia 
opiskelijoita. 

"Maksuhaluisia opiskelijoita maail
malla on kyllä liikkeellä, siinä mielessä 
voisimme saada tänne ihan hyviä opis
kelijoita", Niiniluoto toteaa. 

Tampereen yliopiston Krista Varan-
tola arvioi, että ulkomaalaisten tutkin
to-opiskelun täytyisi varmasti tulla 
maksulliseksi, etenkin kun puhutaan 

maisteriohjelmista. Maksujen kannalla 
on myös Joensuun rehtori Perttu Var
tiainen, jonka yliopiston erityisongel
mana on EU: n Erasmus Mundus -oh
jelma, jonka puitteissa opiskelijalle an
nettavasta hulppeasta 21 000 euron vuo-
sistipendistä ei tällä hetkellä voi Suo
messa lukukausimaksuja suoraan periä. 

Teknillisen korkeakoulun rehtorin 
Matti Pursulan mukaan maksujen 
käyttöönotto olisi suhteellisen järkevää. 
Turun yliopiston Keijo Virtanen tote
aa, että jos puolia pitää valita, hän kal
listuu maksujen kannalle. Saman varo
vaisen myönteisen kannan ottaa Kuo
pion yliopiston Matti Uusitupa. 

Toni Peltonen 
paatoimittaja@jyy.fi 

Erasmus Mundus tarjoaa lukukausimaksuja 
AKUUTEIN TILANNE lukukausimak
suissa on Joensuun yliopistossa, jonka 
metsätieteellinen koulutushanke hy
väksyttiin ainoana suomalaisvetoisena 
osana yhteiseurooppalaisten Erasmus 
Mundus -maisteriohjelmien joukkoon. 

EU yrittää yhteishankkeella houku
tella huippulahjakkuuksia opiskele
maan vanhalle mantereelle perinteisen 
USA:n sijasta. Vuoteen 2008 mennessä 
Euroopassa pitäisi olla noin 100 Mun-
dus-maisteriohjelmaa, joihin osallistuu 
eurooppalaisten lisäksi noin 8000 Eu
roopan ulkopuolelta tulevaa opiskelijaa. 

Erasmus Mundus pohjautuu erittäin 

avokätiseen stipendijärjestelmään, jossa 
opiskelijoille annetaan 1750 euroa kuu
kaudessa. Suurelta osin lukukausimak
suihin tarkoitettu summa uhkaa nykyi
sellä lainsäädännöllä valua Suomessa 
yliopistojen kassasta muualle. 

Joensuun rehtori Perttu Vartiainen 
kuitenkin kertoo, että neuvotteluissa 
opetusministeriön kanssa on tullut esil
le muitakin mahdollisia vaihtoehtoja 
kuin lainsäädännön muuttaminen. 

Opetusministerin mielestä Erasmus 
Mundus -maisteriohjelman takia ei ny
kyiseen lainsäädäntöön ole tarvetta 
puuttua. 

"Avoin 
keskustelu 
sallittava" 
MONET YLIOPISTOJEN REHTORIT 
ovat turhautuneet opetusministeriön 
vuosi vuodelta koventuviin vaatimuk
seen yliopistojen kansainvälistämises
tä, koska rahoitusta englanninkieliseen 
opetukseen ei kuitenkaan ole tarjolla. 

Joulukuun alussa keskustelua yritti 
avata Oulun yliopiston rehtori Lauri 
Lajunen. Hän esitti Kaleva-lehden 
haastattelussa, että ulkomaalaisilta 
opiskelijoilta alettaisiin periä 
1000-2000 euron lukukausimaksua. 

"Opintojen maksuttomuus on Suo
men valtti, mutta samalla myös kan
sainvälistymisen este. Yhteiskunta ja 
ministeriö odottavat yhä 
englanninkielistä opetusta. Yliopiston 
näkökulmasta kaikki kuitenkin mak
saa, mutta sille ei löydy maksajaa", 
Lajunen perustelee kantaansa. 

Hän kertoo, että asiasta on keskus
teltu rehtorien neuvostossa, ja tarjoaa 
tiivistelmän yleisestä mielipiteestä. 

"Aika moni rehtoreista on maksu
jen kannalla suoraan, muut näyttävät 
vaaleanvihreatä valoa. Harva vastus
taa maksuja." 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON rehtori 
Aino Sallinen kaipaa asiassa Lajusen 
lailla avointa keskustelua. 

"Ei siten, että keskustelijoille lyö
dään heti polttomerkkejä otsaan." 

Yhtä tärkeää Sallisen mielestä on, 
ettei ulkomaalaisten lukukausimaksu
ja sekoiteta suomalaisten opintojen 
maksuttomuuden periaatteeseen, jota 
hän kannattaa voimakkaasti. 

Sallisen mielestä ulkomaalaisten 
maksuihin on vaikea ottaa kantaa, 
kielteistä tai myönteistä, se vaatii hä
nen mukaansa selvitystä ja vakavaa 
harkintaa. 

"Ei asiassa kannata kiihkoilla, kun
nes juridiset ja taloudelliset seikat on 
selvitetty. Se vaatii myös perusteellista 
markkina-analyysiä." 

Hän pitää turhanpäiväisenä Laju
sen ehdottamaa muutaman tuhannen 
euron summaa. 

"Tuolla tasolla olevilla maksuilla ei 
ole merkitystä yliopiston rahoitukses
sa, siksi en asiassa intoile. Jos maksut 
tulisivat, niiden pitäisi olla tuntuvia. 
Nimellisillä summilla ei ole toivottuja 
vaikutuksia. Vaarana on myös aina, et
tä valtio leikkaa samassa suhteessa yli
opiston rahoitusta", Sallinen toteaa. 

Samaa vaaraa pelkää Lajunen, joka 
myös myöntää, että hänen ehdotta
mallaan summalla ei yliopistojen ta
loudellista tiukkuutta löysätä. Mak
sulla olisikin kansainvälisesti enem
män symbolinen merkitys. 

mailto:paatoimittaja@jyy.fi
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Rehtorien palkoissa 
laaja haitari 
Aino Sallinen rehtorien palkkavertailun kärkipäässä 

lyhyet 

SUOMEN YLIOPISTOJEN rehtorien 
palkoissa on huomattavia eroja - ol
koonkin, että opintotuella elävän näkö
kulmasta pienipalkkaisinkin rehtori on 
melkoinen porho. 

Parhaat ansiot ovat isojen yliopisto
jen rehtoreilla. Palkkavertailun ykkös
paikalla on Helsingin yliopiston rehto
ri Ilkka Niiniluoto 7996,75 euron kuu
kausipalkallaan. 

Niiniluoto pitää palkkatasoa "varsin 
hyvänä", mutta huomauttaa, että val
tionhallinnossa pääjohtajilla on kor
keampiakin palkkoja. 

"Jos ollaan huolissaan siitä, että saa
daan tarpeeksi innostunutta ja pätevää 
väkeä, niin onhan se hyvä, että rehtorin 
palkkaus on kunnossa - myöskin siksi, 
ettei se muodosta palkkaukseen tulp
paa yliopiston sisällä", Niiniluoto sa
noo. 

Jyväskylän yliopiston rehtori Aino 
Sallinen sijoittuu jaetulle kakkossijalle 
Teknillisen korkeakoulun Matti Pur-
sulan kanssa. Molempien kuukausi
palkka on 7513,31 euroa. 

"Suhteessa vaatimustasoon, kun reh
torien tehtävät ovat muuttuneet ja kun 
suurissa yliopistoissa rehtorin vastuu 
on todella suuri, palkassa olisi tarkista
misen varaa", Sallinen kommentoi. 

Palkkahaitarin alapäässä ovat taide
korkeakoulujen rehtorit. Näistä vielä 
seivästi muiden alapuolella on Kuva
taideakatemian Mika Hannula, jonka 
kuukausipalkka jää hieman alle 4000 
euron. Käytössä on alempi palkkaluok
ka (A28) kuin muualla. Lisäksi Han
nulan palkassa on ainoastaan kaksi ikä
lisää, kun useimmilla rehtoreilla ikäli
siä on pitkän työuran seurauksena täy
det kuusi. 

Hannula sanoo ymmärtävänsä sen, 
että ison yliopiston rehtorille makse
taan paremmin kuin pienen, mutta ih
mettelee Kuvataideakatemian ja mui
den taidekorkeakoulujen välistä palk-
kakuilua. 

"Kyse ei ole ainoastaan omasta pal
kastani; myös kuvataidealan professo
rien palkat ovat 1-2 palkkaluokkaa 
alempana kuin muilla", Hannula tote
aa. 

"Opetusministeriö ei ole suostunut 
palkkojamme nostamaan. Teatterin ja 
muiden taidealojen ihmiset ovat osan
neet hoitaa suhteensa sinne päin pa
remmin." 

REHTORIEN PALKAT MÄÄRÄYTYVÄT 

vielä toistaiseksi valtion virkamiesten 
palkkaustaulukoiden mukaan. Palkka
luokka päätetään opetusministeriössä, 
ja merkittävin tekijä on yliopiston ko
ko. 

Yliopistot voivat tehdä OPM:lle 
omia esityksiään. Jyväskylän yliopiston 
hallintojohtaja Erkki Tuunanen muis
telee, että Aino Sallisen palkkaluokkaa 
korotettiin viimeksi pari vuotta sitten. 

Tämän vuoden lopulla yliopistojen 
henkilöstön palkkaukseen tulee muu
toksia, kun perinteiset palkkaluokat 
jäävät historiaan. Niiden tilalle astuu 
uusi palkkausjärjestelmä, jossa palkka 
perustuu tehtävien vaativuuteen sekä 
henkilökohtaiseen työsuoritukseen ja 
pätevyyteen. 

Nykyisessä järjestelmässä pohjapalk
kaa nostavat palvelusvuosien perusteel
la maksettavat ikälisät sekä paikkakun
nan perusteella maksettavat kalliin pai
kan tai kylmän seudun lisät. Jatkossa 
nämä jäävät pois. 

Rehtorit eivät kuitenkaan työnanta-
javirkamiehen roolistaan johtuen kuu
lu uuden järjestelmän piiriin. Heidän 
palkoistaan päätetään jatkossakin ope
tusministeriössä. Tarkemmista periaat
teista rehtorien palkan määrittämiseksi 
ei ministeriössä ole vielä päätetty. 

Juha Mäkinen 
toimittaja@jvy.fi 

Rehtorien palkat: 
Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto 
Aino Sallinen, Jyväskylän yliopisto 
Matti Pursula, Teknillinen korkeakoulu 
Lauri Lajunen, Oulun yliopisto 
Keijo Virtanen, Turun yliopisto 
Eero Kasanen, Helsingin kauppakorkeakoulu 
Jarl-Thure Eriksson, Tampereen teknillinen yliopisto 
Krista Varantola, Tampereen yliopisto (*) 
Perttu Vartiainen, Joensuun yliopisto 
Matti Uusitupa, Kuopion yliopisto 
Tapio Reponen, Turun kauppakorkeakoulu 
Markku Lukka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Gustav Björkstrand, Äbo Akademi 
Esko Riepula, Lapin yliopisto 
Marianne Stenius, Svenska handelshögskolan 
Yrjö Sotamaa, Taideteollinen korkeakoulu 
Gustav Djupsjöbacka, Sibelius-Akatemia 
Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto 
Lauri Sipari, Teatterikorkeakoulu 
Mika Hannula, Kuvataide-akatemia 

Palkkatiedot ennen maaliskuun alussa tehtäviä korotuksia. 
* Tampereen yliopiston Krista Varantolan palkkaa ei ok vielä vahvistettu 
Opetusministeriössä. Edeltäjä Jorma Sipilän palkka oli 7306,52 euroa. 

7996,75 
7513,31 
7513,31 
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6787,27 
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6787,27 
6600,47 
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6278,98 
6131,82 
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3930,40 

AINO SALUSEN KUVA: PEKKA ROTKONEN 

LKKA NIINILUODON KUVA: IDA PIMENOFF 

MATTI PURSULAN KUVA: ADOLFO VERA 

PIIRROS JA KUVANKÄSITTELY: HANS-PETER VVECKMAN 

Aino Sallinen, Ilkka Niiniluoto ja Matti Pursula ovat Suomen 
yliopistojen parhaiten palkattuja rehtoreita. 

Jyväskylän kauppatieteet 
pitävät kiinni valintakokeestaan 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ei lähde mu
kaan tänä keväänä alkavaan ekonomi-
koulutuksen yhteisvalintaan. Ekonomi-
koulutuksen yhteinen valintakoe tekee 
hakemisen helpoksi, sillä yhdellä ko
keella voi pyrkiä kolmeen yliopistoon. 

Jyväskylän yliopisto on suomenkieli
sistä kaupallisen alan korkeakouluista 
ainoa, joka jättäytyy valintakokeen ul
kopuolelle. 

"Olemme kuulleet prosessin edetes
sä kuittailua, että Jyväskylä on edelleen 
uskossaan vahva, mutta ne on sanottu 
tarpeeksi hymyssä suin", taloustieteelli

sen tiedekunnan opintoasiainpäällikkö 
Tapio Ruokolainen toteaa tilanteesta. 

Ruokolaisen mukaan syy valintaan 
on lyhyesti ja ytimekkäästi se, että ny
kyinen valintakoe on tulosten perus
teella hyväksi havaittu. Jyväskylässä ei 
pidetä yhteisvalinnan "rasti ruutuun" 
-tehtäviä parhaina mahdollisina valin
takriteereinä. 

Tuttu syyllinen on myös raha. Ruo
kolaisen mukaan yhteiseen valintako
keeseen siirtyminen olisi vaatinut pa
nostamista ylihinnoiteltuun systee
miin. Tämän lisäksi henkilökuntaa on 

suhteessa niin vähän, ettei sitä kannat
tanut irrottaa asian selvittämiseen. 

Ruokolainen ei usko, että oman va
lintakokeen säilyttämisestä seuraa on
gelmia. Pikemminkin nyt voidaan olla 
varmoja siitä, että Jyväskylään ekono-
mikoulutukseen pyrkivä haluaa ni
menomaan tänne eikä vaihda kesken 
opintoja toiseen yliopistoon. 

"On mahdollista, että hakijamäärä 
putoaa vähän, mutta meillä on siihen 
varaa", opintoasiainpäällikkö toteaa. 

Opiskelijoiden katoa pyritään kui
tenkin välttämään lisäämällä yliopiston 

näkyvyyttä sekä erilaisia rekrytointi-
tempauksia. 

Ruotsinkieliset Äbo Akademi ja 
Svenska Handelshögskolan (Hanken) 
jättäytyvät Jyväskylän lailla valintakoe-
järjestelmän ulkopuolelle. Hankenin 
suunnittelutoimihenkilö Susanne 
Lindroos toteaa valinnan johtuneen 
yksinkertaisesti kielestä. 

"Suunnitteilla on kuitenkin vastaa
vanlainen yhteistyö Äbo Akademin 
kanssa", Lindroos kertoo. 

Maria Virkkula 

Uusia tutoreita 
haetaan syksyksi 
Tulevana syksynä aloittavien uusien 
opiskelijoiden pienryhmäohjaajien eli 
tutorien haku on käynnissä. Jokaisella 
tutorilla on 10-15 uutta opiskelijaa oh
jattavanaan. Hakulomake on saatavilla 
verkossa osoitteessa www.jyu.fi/tdk/  
hallinto/op/tutorlornake.pdf. Hakuai
kaa on 28.2. asti. Tutorit osallistuvat 
7.-8. toukokuuta viikonlopun mittai
seen leirikoulutukseen. Lisätietoja saa 
JYYn koposihteeri Antti Vesalalta 
(koposihteeri@jyy.fi). 

Valintatilaisuus 
JYT:n Fandangoon 
Jyväskylän Ylioppilasteatterin loppu
kevään produktioon Fandango! hae
taan näyttelijöitä ja teknistä henkilös
töä. Fandango! on Saku Lillukan kir
joittama "näytelmä miehestä ja naises
ta sekä suihkuverhon halkaisemasta 
rakkaudesta". Näytelmän info- ja va
lintatilaisuus pidetään Ilokivessä sun
nuntaina 20.2. klo 11-15. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: ohjaaja Antti Mar
jakangas, ankamarj@cc.jyu.fi tai 040 
848 3868. 

Opiskelijoiden 
stressi lisääntynyt 
YTHS:n vasta valmistuneen terveys
tutkimuksen mukaan joka kolmas yli
opisto-opiskelija kokee opiskeluun 
liittyvän työmäärän jatkuvasti tai mel
ko usein liian suureksi. 

Tutkimukseen osallistuneista mie
histä 30 prosenttia ja naisista 45 pro
senttia ilmoitti kokeneensa viimeisen 
kuukauden aikana joka päivä ainakin 
yhtä nimettyä oiretta, kuten niskavai
voja, iho-ongelmia, nuhaa tai tukkoi
suutta, vatsavaivoja tai unihäiriöitä. 
Päivittäin oireilevien osuus oli noussut 
vuoteen 2000 verrattuna sekä miehillä 
että naisilla neljä prosenttia. 

Psyykkisiä ongelmia oli 19 prosen
tilla miehistä ja 30 prosentilla naisista. 
Stressiä koki miehistä joka neljäs ja 
naisista joka kolmas. Lähes yhtä moni 
arvioi stressin olevan terveytensä suu
rin uhka. 

Graduntekijät etsivät 
haastateltavia 
Puheviestinnän graduntekijä Maria 
Juntunen kaipaa vapaamuotoisia kir
joituksia naisilta, jotka ovat kokeneet 
nuoruudessaan tai lapsuudessaan si
saruksen kuoleman. Millaisia tunteita 
se herätti sinussa ja perheessäsi? Miten 
näistä lunteista perheessä puhuttiin? 
Keitä perheeseesi kuuluu? Minkä ikäi
nen olit silloin, entä nyt? Miten tällä 
hetkellä muistat ja koet nuo tunteet ja 
tapahtumat? 

Kaikki kirjoitelmat käsitellään luot
tamuksellisesti. Kirjoittaa voi myös ni
mettömänä, joko kirjeenä tai sähkö
postina: Kauppakatu 9 C 34, 40100 
Jyväskylä, tai mariakai@cc.jyu.fi. 

Psykologian opiskelija Annukka 
Lahti hakee graduaan varten haastatte
luun pariskuntia, joissa toinen osapuoli 
- nainen - on biseksuaali. Parit voivat 
olla sekä samaa että eri sukupuolta. 
Lahden gradu liittyy psykologian lai
toksen parisuhdeprojektiin. Haastatte
lu on keskustelunomainen ja käsittelee 
haastateltavien parisuhteen eri puolia 
sekä yleisesti heidän käsityksiään pari
suhteesta. Lahteen saa yhteyden joko 
puhelimitse: 050 350 9278 tai sähkö
postilla: nukka@cc.jyu.fi. 

mailto:toimittaja@jvy.fi
http://www.jyu.fi/tdk/
mailto:koposihteeri@jyy.fi
mailto:ankamarj@cc.jyu.fi
mailto:mariakai@cc.jyu.fi
mailto:nukka@cc.jyu.fi
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huomautus 
reuna 

Jari Peltola 

Liian 
lyhyt penis 
SAIN SÄHKÖPOSTIA ITSELTÄNI. Jokin roskapostia 

lähettävä palvelin oli ilmeisesti kaapannut 
osoitteeni ja lähettänyt postin edelleen minulle 
takaisin. En ole vielä keksinyt, kenelle pitäisi va
littaa siitä, että haittaan itse oman sähköpostini 
käyttöä turhilla roskaposteilla. 

Onhan se tietysti periaatteessa ilahduttavaa, 
että saa paljon sähköpostia, mutta liika on lii
kaa. Olen esimerkiksi saanut useita viestejä, 
joissa pyydetään vippaamaan käteistä jonkin 
Afrikan maan entisen diktaattorin sukulaiselle, 
joka on rahapulassa. Vastapalveluksena saisin 
osuuden timanttikaivoksesta pilkkahintaan. Itse 
en tosin mainitsisi kerjuuviestissä olevani jolle
kulle hirmuhallitsijalle sukua. En usko, että tie
to on omiaan avaamaan lahjoittajien kukka
ronnyörejä. 

JOSKUS MINUSTA tuntuu siltä, ettei vanhemmilla 
ole suuressa maailmassa paljonkaan järkeä 
päässä, kun he antavat lapsilleen nimiä. Itse 
olen saanut postia esimerkiksi henkilöiltä ni
meltä Ass Girl ja Perverted Elf. Luulivatko Elfin 
perheen vanhemmat tosiaan, että ei sitä mei
dän Pervertediä kiusata koulussa nimen takia? 
Jos minulta kysytään, niin kyllä on Elfin poika 
saanut koulussa niin monet lumipesut, että me
ni lopulta itsekin laskuissa sekaisin. 

Monet minulle sähköpostia lähettävistä ta
hoista ovat myös sitä mieltä, että minulla on lii
an lyhyt penis. Heillä on tietysti oikeus mielipi
teeseensä, mutta keskustelunavauksena kysei
nen toteamus ei ole minusta paras mahdolli
nen. Minut on ainakin kasvatettu niin, että en
sin puhutaan säästä tai urheilusta, ja vasta sen 
jälkeen siirrytään henkilökohtaisempiin asioi
hin. Ehkä pitäisi itsekin alkaa lähettää viestejä, 
jotka alkaisivat "moikka, kuinkas peräpukamat 
jaksaa." 

Se on tietysti positiivista, että saa runsaasti 
sähköpostia naisilta. Monella heistä näyttää ai
nakin viestien perusteella olevan myös nettika
mera, jonka kautta heistä saisi oikein elävää ku
vaa. Ilmeisesti nämä naiset eivät kuitenkaan ole 
kovinkaan kauniita, koska kuvaa luvataan lä
hettää ainoastaan maksua vastaan. Onhan tie
tysti mahdollista, että samalla he pyrkivät ke
räämään varoja uusien vaatteiden hankintaa 
varten, koska viesteissä mainitaan usein, että 
naiset ovat huomattavan vähäpukeisia. 

SE ITSELLENI lähettämäni viesti oli muuten mai
nos, jossa kehotettiin ostamaan piristäviä lääk
keitä netistä. En ollut kuitenkaan tarjouksesta 
vakuuttunut, koska lähettävä taho ei itsekään 
osannut kirjoittaa lääkkeiden nimiä oikein. 

Muutenkin moisten ostaminen netistä on mi
nusta arveluttavaa, koska purkkien sisällöstä ei 
koskaan voi olla varma. Siinäpä on kovakin gi
golo hekuman hetkellä pulassa, kun potenssi
lääkkeenä ostettu valmiste osoittautuu vanhak
si kyypakkaukseksi. Vai pitävätkö naiset, kun 
heidän korvaansa kuiskaa, että mennään meille 
kuuntelemaan musaa, mutta soitatko ensin 
myrkytyskeskukseen, puhelin 09 471 977 (suo
ra) tai 09 4711 (vaihde). Eivät. 

jari.pertola@jyu.fi 

alkukirjoitus 
16. helmikuuta 2005 

Onko aika jälkeen 
Ainon mahdollista? 

Jyväskylän yliopistossa haetaan taas viisi
vuotiskaudeksi henkilöä, joka näyttäisi ko
ko akateemiselle yhteisölle tulevaisuuden 

suunnan. Siis rehtoria. Ylipäällikkönä on lähes 
13 vuotta istunut puheviestinnän professori 
Aino Sallinen. Löytyykö Ainolle haastajia? 

Kovin hiljaa ollaan vielä helmikuun alussa. 
Niin hiljaa, että Aino itsekin joutui kysymään 
Jylkkäriltä haastajiensa perään. Vastauksena 
on tarjolla vain epämääräistä mutinaa. Tokai
sulla "kai se Pekka lähtee taas" viitataan mate
matiikan professori Pekka Neittaanmäkeen, 
joka toimi 1993-2000 vararehtorina. Toinen si
vulause irtoaa sille, että "kyllä ne tien toisella 
puolella omaansa yrittävät" viuhtoen nykyisen 
vararehtorin, tietotekniikan professori Timo 
Tiihosen suuntaan. Sitten puheet loppuvat. 

Selvästi vaikeaa on haastaa naista, joka on 
nostanut Jyväskylän yliopiston maan toiseksi 
suurimmaksi maisterikouluttajaksi. Ja joka 
omaa sen pidetyn piirteen, että pitää julkisuu
dessa kielen keskellä suuta henkilökuntaa ja
kavissa aihepiireissä. Tästä osoituksena, sattu
vasti näin rehtorivaalin alla, Ainon kiertelevä 
mielipide ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden 
lukukausimaksuista, josta kaikki muut rehtorit 
pystyivät pulauttamaan kantansa. 

Aino kuitenkin haluaa laittaa julkisen pis
teen Keskisuomalaisen helmikuisen pääkirjoi
tuksen uudelleen avaamaan kanslerikysymyk-
seen: "En pidä kansleria tarpeellisena Jyväsky
län yliopistossa. Jos virka kuitenkin jostain syys
tä tänne tulisi, en olisi siihen käytettävissä." 

Keskisuomalaisen päätoimittajan kuuma 

linja taisi siis kylmetä yliopiston johdon kylvys
sä tai sitten mies vain näppäili alun perinkin 
telefooniinsa väärän numeron. 

Rehtorivaalin ehdokasasettelu, joka jat
kuu 25. helmikuuta saakka, on hassuin 
piirre koko vaalissa. Ehdokkaaksi kun ei 

suinkaan ilmoittauduta, vaan ensin käydään 
läpi eri lakkilähetystöjen kosiskelumenot. 

Leikki alkaa. Kannatusjoukon johtaja alkaa 
kerätä erityiselle kaavakkeelle rehtoriehdok-
kaansa taakse nimiä. Kun ehdokkaalla on niitä 
tarpeeksi arvostettava määrä (vähintään 25), 
joukko painelee kaavake kädessä ehdokkaan
sa luo ja vokottelee tätä asettumaan ehdolle. 

Ainon vastaus asiaan Jylkkärille 8.2.2005 klo 
10.15: "Jos minua pyydetään ja löytyy laajasti 
kannatusta, olen valmis myönteisesti harkitse
maan asettumista ehdolle." 

Ehdokas kiittää luottamuksesta, mutta sa
malla tarkastaa kannatuslistansa koostumuk
sen: arvioi kokoa, näköä, arvovaltaa ja tieteel
listä laajuutta. Siis sitä, kannattaako lähteä 
edes ehdolle. Siis kukaanhan ei halua hävitä. 
Ei edes Aino. Sehän olisi nolo loppu rehtorille. 

Varsinainen vaalipäivä on 9. maaliskuuta, 
jota edeltää opiskelijoillekin avoin vaalitentti 
2.3. klo 12-15 salissa L304. Äänioikeutettuja 
vaalissa ovat yliopiston hallituksen ja tiede
kuntaneuvostojen jäsenet sekä hallintojohtaja 
ja erillisten laitosten johtajat. 

Mielipideoikeutettuja olemme kaikki. 

Toni Peltonen 

Lehti -
TTT:n uutisia 
Väitös: Ulkopolitiikan 
linjaa kovennettava 
Suomen ulkopoliittinen linja uhkaa laueta 
käsiin, todetaan tuoreessa väitöstutkimuk
sessa. 

"Linja saattaa lerpahtaa kesken kaiken, 
sillä siitä puuttuu tarvittava kovuus", kuvai
lee tutkija Tinto Brass. 

Brassin mukaan nykyinen linjaus on liian 
pehmeä ja sen tukevoittamiseksi vaadit
taisiin ripeää käsittelyä, jotta Suomen ulko
politiikan uskottavuus säilyy jatkossakin. 

"Kahden eri linjan vetäminen johtaa pa
kosta tilanteeseen, josta ainoa ulospääsy on 
peniksen kiihotiaminen fellaation keinoin 
aina ejakulaatioon asti", tutkija linjaa. 

Väitöskirja Miestenlehtien retoriikka Suomen 
ulkopoliittisissa kysymyksissä tarkastetaan yli
opiston päärakennuksen miestenhuoneessa 
viidentoista minuutin välein. 

Totuuden tietotoimisto 
http://lehti.samizdat.info 

toimitus 
suosittelee: 

Vesi .(neste). Tämän juomisesta ei tule rot
taa suuhun, eikä vasaraniskua otsalohkoon. 
Päinvastoin. Suuratta tunnetusti ei pidä ve
destä. 

Hannu Raittila (ajattelija). Piristävä ja pro
vosoiva. Osaa perustella huonotkin ajatuk
set hyvin. 
Kingdom Hospital (tv-sarja). Stephen King 
teki oman versionsa Lars von Trierin Riget-
minisarjasta. Tarina on kokonaisempi, ja jo
pa tietty skandinaavinen henki on säilynyt. 
Kun tajuaisivat Suomen kanavat ostaa tä
män. 
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kuvattua HANS-PETER VVECKMAN 

Lumiukot osoittivat mieltään ilmastonmuutosta vastaan Maan ystävien 
tempauksessa Jyväskylän kävelykadulla tiistaina 8. helmikuuta. Kasvi
huonekaasujen päästöjä rajoittava Kioton sopimus astuu voimaan tä
män lehden ilmestymispäivänä 16. helmikuuta. 
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Juha Koskinen 

Koulutuksen herätys 
todellisuuteen 
SUOMALAISET KOULULAISET ovat muu

hun maailmaan verrattuna kovassa 
vedossa. Korkeakoulumme eivät sen 
sijaan juhli kansainvälisissä vertailuissa 
tai edes kärky paikkaa kärjessä. Miksi 
oppilaamme ovat neroja, mutta opis
kelijamme eivät? 

Yliopistot ovat tiedeyhteisöjä, joissa 
perustutkinto-opiskelijan on helppo 
kadota luentosalin penkkien väliin. 
Noin neljännes tutkinnon aloittaneista 
ei koskaan valmistu. Eikä heidän pe
räänsä kysellä. Akateeminen vapaus 
on luonut henkilökunnan ja opiskeli
jan väliin mielikuvitusmuurin, joka es
tää positiivisenkin huomion kiinnittä
misen opiskeluun. Yliopistoilla olisi jo 
nyt resurssit kattavaan ja tehokkaa
seen opintojen ohjaukseen, mutta asi
aan ei vain paneuduta tosissaan. Sama 
velttous koskee opetushenkilökunnan 
pedagogisten taitojen kehittämistä. 

Yliopistoilla on pian edessään paluu 
todellisuuteen toisessakin asiassa. Nii
den jatkuva laajentuminen uusille tie
teenaloille on saanut aikaan tilanteen, 
jossa on sekä tutkintoja että "tutkin
toja". Tämä näkyy esimerkiksi valmis
tuneiden työllistymisessä. Tilanne on 
ennen kaikkea opiskelijan tappio. Val

mistuneella ei ole enää takeita siitä, 
että hankitulla koulutuksella on sama 
käytännön arvo kuin naapurikoulusta 
valmistuneella. Ongelmaan ei tule no
peaa ratkaisua, sillä yliopistojen strate
ginen johtaminen on lapsenkengis
sään. 

ONGELMAN JUURET voivat olla kuiten
kin korkeakouluopetuksen sijaan jo 
toisen asteen oppilaitoksissa. Lukioi
den välillä on selkeitä tasoeroja, jotka 
heijastuvat väistämättä korkeakoului
hin. Tutkimukset osoittavat, että kai
kenlainen koulutus peruskoulusta 
tohtorin tutkintoon on pääkaupunki
seudulla keskimäärin parempaa kuin 
Pohjois-Suomessa. On osoitettu, että 
peruskouluissa ja lukioissa on sitä epä-
pätevämmät opettajat, mitä pohjoi
semmaksi mennään. 

Koulutusjärjestelmämme vaatiikin 
kokonaisvaltaisempaa suunnittelua ja 
tarkastelua, jotta opiskelijat voisivat 
olla niin sivistyneitä ja kilpailukykyisiä 
kuin yhteiskunta olettaa heidän ole
van. 

Kirjoittaja on JYYn edustajiston ja Suomen 
ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen. 

vapaa sana 
Mielipidekirjoitukset sähköpostitse osoitteeseen jylkkari(ajyy.fi. Kirjoita lyhyesti. 
Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja käsitellä kirjoituksia tarvittaessa. 

Ihmisistä 
halutaan tyhmiä 
Katson kioskin lehtihyllyä. Silmäni 
täyttävät kirkkaan keltaisen, punaisen 
ja mustan muodostama lööppiseka-
melska. Iltapäivälehtien lisäksi juoru 
lehdet Seiska, Oho! ja Katso ovat kas
vattaneet huomattavasti levikkiään. 
Nämä lehdet tarjoavat lukijalleen mu
kavan helpon maailman, jossa asiat 
ovat joko ihanan hyviä tai ärsyttävän 
huonoja. 

Kansien väliin ovat päässeet jutut 
niin päihtyneestä ex-mäkihyppääjästä 
rakentamassa toimimatonta parisuh
detta kuin kertomus suomalaisesta 
poliitikosta ostamassa valkoisia ten
nissukkia halpamarketista. 

Lehtien päähenkilöt ovat tuttuja 
koko lukijakunnalle, joten heitä luon
nollisesti kutsutaan etunimillä: Matti, 
Mervi, Tanja, Sauli, Funi, Jenni ja Kimi. 
Tuttuja nimiä vanhainkodeissa, kou
luissa, työpaikoilla, kabineteissa, pu
beissa ja eduskunnan saunassa - eli 
kaikkialla, minne länsimainen sivistys 
on levinnyt ja missä ymmärretään ar
vostaa kunnon journalismia. 

Päästyäni kotiin avaan television. 
Naama ruudussa tarjoaa minulle kol
mea tuhatta euroa, jos osaan vastata 
visaiseen kysymykseen: Mikä on eläin, 
jolla on neljä tassua, häntä, kuono ja 
se sanoo "vuh, vuh"? Sana on viisi kir-
jaiminen. Täytä puuttuva kirjain: 
KO_RA. "Jos tiedät vastauksen soita 
välittömästi, niin pääset suoraan lähe
tykseen vastaamaan kolmen tuhan
nen euron arvoiseen kysymykseen!", 
juontaja kehottaa. En soita, vaan 
vaihdan toiselle kanavalle, jossa ostos-
tv lupaa minulle uuden elämän vat-
sankiinteytysohjelmalla. Elämäni on 
siis vihdoin pelastettu. 

Illan aikana televisiossa tehdään ta
vallisesta kaduntallaajasta plastiikka
kirurgian avulla Brad Pirtin näköinen, 
tai ainakin melkein. Tietokilpailuoh-
jelmassa juontaja vihjaa osallistujan 
alapään olevan epäkunnossa, koska 
hän on vastannut väärin esitettyyn ky
symykseen, joka koski suomalaista 
euroviisulaulajaa. Miten vanhemmat 
mahtavat selittää äskeisen lapsilleen? 

Ennen kuin päivä on pulkassa, vil
kaisen chat-ohjelmaa, jota juontavat 
samaan aikaan melkein julkkiksen nä
köinen muodikas pipopää ja virtuaali
nen "puhuvapää". 95 senttiä maksa
nut viesti vastaanottimessani kysyy: 
"onks kukaan viel hereillä"? Minä 
olen. Pitäisikö vastata? Voisimme ju
tella pitkään siitä, mitä Sally sanoi tä
nään Brookelle ja kuinka Matti on 
taas mennyt hölmöilemään - vanki
lassakin. Olisimme taas hieman vii
saampia ja parempia ihmisiä. 

Jään odottamaan maailmankuvani 
mullistumista, kun Viivi juontaa 
MTV3:n Viihdeuutisia. Sitä ennen it
ken itseni uneen. 

Pekka Komu 

Opiskelijajärjestöt 
hallituksen työrukkasina 
Vasemmisto-opiskelijat suhtautuu va
rauksella hallituksen kaavailemiin eh
dotuksiin yliopisto-opintojen nopeut
tamiseksi. Ihmetystä herättää myös 
päähallituspuolueiden opiskelijajärjes
töjen myötäilevä kannanotto sivistys-
poliittisen ministerivaliokunnan esi
tykseen. SONK (Sosialidemokraattiset 

opiskelijat) ja KOL (Keskustan opiske
lijaliitto) kehuivat esitystä, joka tehos
taisi opintojen ohjausta ja asettaisi yh
deksän vuoden ehdollisen katon opis
keluajoille. Näin tehdessään järjestöt 
jättivät kylmästi huomiotta suunnitel
mat korottaa lainan osuutta opinto
jen tukimuotona. 

Vasemmisto-opiskelijat ei vastusta 
opintojen ohjauksen tehostamista. 
Rajoituksia opiskeluaikoihin ei tarvita, 
kun opinto-ohjausta kehitetään aja
tuksella. Resurssien kohdentaminen 
opintojen ohjaukseen tuo opetusmi
nisteriön havittelemat säästöt valmis-
tumisaikojen lyhentyessä. Akateemi
nen vapaus on voimavara ja menes
tyksen tae myös tulevaisuudessa. 

Vasemmisto-opiskelijoiden mielestä 
opiskelijan asemaa ei edistetä haja
naisin esityksin. Varsinkin esitetty 
opintolainan subventio pitää unohtaa 
opiskelijoita eriarvostavien vaikutus
tensa vuoksi. 

Riikka Taavetti 
Vasemmisto-opiskelijoiden 

puheenjohtaja 

Keskusteluista 
töitä kaikille 
Mitä tehdä, kun mieleistä työtä ei löy
dy? Tekisikö seuraavanlaista keskuste-
lupalvelutyötä muiden työttömien 
kanssa? 

Jokaisella työttömällä on jotain tie
toa, tai vain korvat ja kyky kuunnella, 
lohduttaa ja antaa hyviä neuvoja toi
sille työttömille. Se on arvokasta 
apua. Tai vaikka ei olisi, niin keskuste
lu voi avata mahdollisuuden työttö
män omaehtoiseen työllistymiseen tai 
vain maailmankuvan laajentamiseen. 
Tämä työ olisi ihmisten välistä vuoro
puhelua, joka estäisi vieraantumisen 
ja kommunikaatiokatkoksen, joka on 
tulosta markkinatalouden kilpailu
mentaliteetista ja sen syrjäyttämisvai-
kutuksista. 

Maksettavan korvauksen ehtona 
voisi olla keskustelujen tallentaminen. 
Aiheina voisivat olla vaikka uutiset tai 
vain jokin oma kiinnostuksen aihe. 

Tukea tällaiseen työllistymiseen pi
täisi löytyä ensisijaisesti julkiselta sek
torilta. Eikö yritysten starttirahaa tai 
kansalaispalkkaa voisi myöntää kaikil
le keskusteluun osallistuville työttö
mille työmarkkinatuen asemasta? Tal
loinhan "oikean" työllistymisen kyn
nys madaltuisi, kun lisätulot eivät vai
kuttaisi päivärahoihin. 

Turha on nimittäin syyttää työttö
miä siitä, ettei töitä löydy, kun mah
dolliset työpaikat ovat työttömälle 
kannattamattomia tai sosiaalis-älylli-
sesti saavuttamattomia. Usein työt si
sältävät liian paljon stressaavia riskejä 
ja lisäkuluja siihen nähden, minkä ra
hapalkan työstä saa. 

Kaikki epätasa-arvoisen maailman 
kannattajat tuomitsevat varmasti nä
mä keskustelulinjaideat "höpöhöpö-
linjoiksi" tai "laiskan keinotteluksi". 
On silti selvää, että ne perustuvat oi
keaan tarpeeseen kommunikoida kyl
män kilpailuhenkisen markkinatalou
den vieraantuneisuudessa, jonka suo
raa seurausta on raaistuva rikollisuus 
ja päihdeongelmat. Eikö tällaiselle ak
tivoivalle keskustelutyölle voisi hakea 
tukea verovaroista tai vaikkapa mil
joonien katastrofiapuvaroista, sillä hä
dänalaisia löytyy paljon lähempääkin? 

Simon V. Wahlroos 

1. Arvaa Aino Sallisen 
palkka. 
2. Miltä oikea vastaus 
(7513,31) kuulostaa? 

Henna Kangaskorte, 23, 
romaaninen filologia: 
1.10 000 euroa. 
2. Olisin arvannut, että se olisi enem
mänkin. Onko se aiheellinen, siitä voi 
olla monta mieltä, mutta jos muutkin 
johtohenkilöt tienaavat vastaavia sum
mia, niin mitäpä sitä voivottelemaan. 

Timo Riipinen, 26, 
tietojärjestelmätiede: 
1.8000 euroa. 
2. Kuulostaa olevan ihan muiden vas
taavien työtehtävien tasolla. Kyllä hän 
on palkkansa ansainnut, on se sen ver
ran vaativaa työtä. 

Jarmo Jääskeläinen, 24, fysiikka: 
1. Sanotaan 4222 euroa. 
2. Aika härskiltä. Sopiva voisi olla jos
sain 5000 euron paikkeilla. Toisaalta 
jos henkilö on hyvä, pitäähän hänelle 
maksaa, ettei lähde muualle. 

Elina Nevalainen, 25, kasvatustiede: 
1.4000 euroa. 
2. Herran jumala! Mitä ihminen tar
vitsee elääkseen? Ei se työ niin vas
tuullista ole. Jos joku vastaa ihmisten 
hengestä, hänelle voi jo maksaakin. 

http://jyy.fi
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news in brief 

Tuition fees for 
foreigners? 
The rectors of the biggest universities 
in Finland are thinking of charging 
tuition fees from foreign degree stu-
dents that come from outside EU and 
EEA countries. 

According to an account made by 
Jyväskylän Ylioppilaslehti, the only 
rector of the ten largest universities 
against the fees is Jarl-Thure Eriks
son of the Tampere University of 
Technology, and Aino Sallinen from 
the University of Jyväskylä is conside-
rate and states thai the matter has to 
be seriously considered. 

However, several rectors talked 
about the need of a scholarship sys-
tem for, for example, students arri-
ving from developing countries. Des-
pite the consensus of the rectors, the 
Ministry of Education is not planning 
to establish a work group to consider 
the issue. 

"The current program of the go-
vernmenl states thai university edu
cation is based on the principle of free 
charge. We haven't prepared any 
changes to this", says Tuula Haatai
nen, the Minister of Education. 

"The duty of the next governmeni 
is to take a stand on this." 

"We want an internationalizing 
university and increase in the amount 
of foreign students. Regarding the 
funding of that, I want to observe the 
international development." 

Sign language as 
one's mother tongue 
The Finnish sign language is the nati-
ve language for about 4000-5000 deaf 
persons. It is also used as a native lan
guage or otherwise by about 10 000 
Finns who can hear. 

It is currently possible in the Uni
versity of Jyväskylä to study using 
sign language in master's programs of 
class teachers or language theory of 
sign language. Also teacher education 
begins next autumn. 

A common misconcepiion is thai 
ali the sign languages in ihe vvorld are 
the same. However, this is not the ca
se since aimosi every country has its 
own language. There are even diffe-
iv n i dialects inside countries. 

A challenge for everyday life is the 
fact that a person with sign language 
as the mother tongue does not have 
any spoken or written language as the 
first language. 

The wages of rectors 
vary widely 
There are huge ditferences in the wa-
ges of the rectors of the Finnish uni
versities - hovvever huge the wage of 
the one with the smallest salary seems 
to one living with study grants. 

The rectors of the large universities 
earn the most. Ilkka Niiniluoto from 
the University of Helsinki has the 
biggest vvage, 7996.75 euros a month. 
Aino Sallinen from Jyväskylä sharcs 
the second spot vvith Matti Pursula 
from the Helsinki University of 
Technology both earning 7513.31 eu
ros per month. The rectors from art 
universities have the smallest salaries. 

For now, the wages are determined 
based on the vvage scales of the public 
employees. The vvage bracket is deci-
ded by the Ministry of Education and 
the most important factor is the size 
of the university. 

Levykokoelma 
on kodin sydän 

HANS-PETCR VVECKMAN 

Avaruus on kiehtonut Daniel Sunhedeä aina. Väitöskirjassaan hän tutkii, miksi maailmankaikkeus laajenee 
kiihtyvällä nopeudella. 

DANIEL SUNHEDE haluaa tietää, näy
tetäänkö Astrid Lindgrenin kirjoista 
tehtyjä filmejä Suomessa. Suomalainen 
ystävä on pyytänyt häntä suosittele
maan jotakin ruotsalaista elokuvaa, ja 
Lindgren kuuluu göteborgilaissyntyi-
sen Danielin mielestä ruotsalaisuuden 
ytimeen. 

Lindgreniläinen idylli ei ollut kau
kana miehen omastakaan lapsuudesta. 
Elämään kuuluivat enon maatilalle teh
dyt pitkät vierailut, kolmikymmenpäi-
nen tiivis serkkujoukko ja vanhemmat, 
jotka tekivät lyhyttä työviikkoa saadak
seen olla lastensa kanssa. Samaa mallia 
Daniel aikoo noudattaa omien lastensa-
kin kanssa, jos näitä tulee saamaan. 

"Kun lapset ovat isoja, heihin saa 
helpommin yhteyden, jos on luonut pe
rustan jo aikaisemmin." 

Onnellinen lapsuus ei kuitenkaan 

ole sitonut Danielia kiinni Svea-mam-
iiian helmoihin. Hän muutti omilleen 
jo lukioon mennessään, minkä jälkeen 
tutuiksi ovat ehtineet tulla Luulajan ja 
Kiirunan ohella myös Ankaran ja Köö
penhaminan opiskelija-asunnot. 

Tiheän muuttamisen nurja puoli on 
Danielin mukaan se, että kotia on hiu
kan vaikeaa kalustaa mieluisaksi. Jota
kin pysyvää kuitenkin löytyy. 

"Minulla on iso levykokoelma, jota 
ilman en voi elää. Se seuraa kaikkialla 
mukana." 

Kuokkalan opiskelijasoluun levyt 
päätyivät, kun Danielin maisterintut-
kinnon lopputyön ohjaaja houkutteli 
hänet Jyväskylän yliopiston fysiikan 
laitokselle jatko-opiskelijaksi. Tuleva 
väitöskirja käsittelee maailmankaikkeu
den laajenemisnopeutta. Hommaa on 
kestänyt nyt vuoden verran, ja kolme 

vuotta on vielä jäljellä. 
Yrityksen palveluksessa Daniel tie

naisi paremmin, mutta yliopistossa on 
hänen mukaansa hauskempaa. Nykyi
setkin tulot riittävät sitä paitsi yli oman 
tarpeen. Siirtyminen opiskelijasta tut-

Sarjassa jutellaan Jyväskylässä 

asuvien maahanmuuttajien kanssa. 

kijaksi on tuonut tilipussin lisäksi mu
kanaan toisenkin muutoksen. 

"Kun on opiskelija, ihmisiä kaatuu 
päälle ja heistä joutuu valitsemaan. 
Töissä ollessa ystäviä joutuu etsimään." 

USEIMMAT DANIELIN Jyväskylän-ka
vereista ovat ulkomaalaisia opiskelijoi
ta, jotka viipyvät kaupungissa vain ly
hyen aikaa. Suomalaisiin puolestaan on 
vaikeampaa tutustua. Siksi täkäläinen 
tuttavapiiri ei ole suuren suuri. 

Tutkija pitää itseään sosiaalisena 
luonteena, mutta viihtyy myös yksin. 

"Menen mieluummin kotiin luke
maan kirjaa tai kuuntelemaan levyjä 
kuin kahville sellaisen ihmisen kanssa, 
josta en välitä kovin paljon." 

Parhaat ystävät jakavat samat elä
mänarvot, mutta kaveripiiristä löytyvät 
erilaiset näkemykset opettavat. Särmää 
saadakseen Daniel käy mielellään väit
telyjä - vaikka sitten lainattujenkin nä
kökantojen varassa. 

Elina Keskitalo 
jylkkari@jyy.fi 

Suomen väestöstä 2 % on ulkomaalaisia 
ULKOMAILLA ASUU vakinaisesti noin 
250 000 suomalaista. Suomessa asuu 
vakinaisesti lähes 110 000 ulkomaalais
ta. Miehiä ja naisia heistä on suunnil
leen yhtä paljon. Ulkomaalaisten osuus 
Suomen väestöstä on noin kaksi pro
senttia. 

Eniten maahanmuuttajia on tullut 
Venäjältä ja Virosta. Heistä yli puolet 
on inkerinsuomalaisia. Kolmanneksi 
suurin ulkomailta muuttanut ryhmä 
ovat Ruotsista tulleet, joista suurin osa 

on paluumuuttajia. Seuraavaksi suu
rimmat ryhmät muodostuvat Somalian, 
Irakin, Britannian, Saksan, Iranin, Ju
goslavian, Yhdysvaltojen, Turkin ja 
Kiinan kansalaisista. 

Ulkomaalainen voi saada hakemuk
sesta Suomen kansalaisuuden. Edelly
tyksenä on, että hän on asunut Suomes
sa riittävän pitkään, hänellä on suomen 
tai ruotsin kielen taito, hänen henkilöl
lisyytensä on selvitetty ja hän on elänyt 
nuhteetonta elämää. 

Hooked on Finnish SharplN|Jyv<»»yia 
nrtna'n» tt<*»**' ***^ O 

THE FINNISH LANGUAGE sank its teeth 

into me when I was just fourteen 
years old and a sophomore in high 
school. One day I stumbled upon the 
language vvhile I was playing Quake 2 
over the internet vvith some Finns. In 
that moment I became totally amazed 
and impressed vvith this seemingly 
unusual and beautiful language. 

I was immediately hooked on at-
tempting to learn Finnish, so I went 
out and bought a Finnish language 
self-study book and cassette tape the 
next week. Suffice it to say, I was the 
only one vvith Finnish as a hobby. I be
came so obsessed that I started ma-
king my own Finnish t-shirts vvith texts 
like, "Jälkiruoaksi haluaisin kookos-
pähkinäjäätelöä". My friends and 
most Americans were perplexed and 
asked many questions. 

The Finnish language must have co
me from the sky. It descended from 
heaven vvith a brilliant flash of blin-
ding light. Most likely the messenger 
who delivered it to earth was a little 

green dude vvith tear-shaped eyes. 
Lefs conveniently name this dude Ääri 
because the arrival of Finnish was such 
an extreme happening. 

Soon thereafter, the alien disappea-
red vvithout a trace. This vvould 
explain the lack of a historical account 
of the origin of Finnish. Although my 
theory regarding the origin of the Fin
nish language seems a bit far-fetched 
and is the result of much supposition, 
it could be one of best theories exis-
ting today. 

My friends and family still think 
that l'm a crazy man for studying Fin
nish. I simply say to them, "lt's the 
world's best language!" It's hard for 
me to understand why someone 
wouldn't want to learn it. Also Fin
nish is the reason I am here in Finland 
now, 

So if someone asks you vvhere Fin
nish came from, say it descended from 
heaven. 

Jeremy Sharp 

js3978@students.armstrong.edu 

Viisi syytä olla lähtemättä vaihtoon 
1) Ulkomailla tulee turpiin. Tilastojen 
mukaan Suomessa tehdään vuosittain 
noin 80 törkeää rikosta 100 000 henkeä 
kohden. Vastaava luku on esimerkiksi 
Norjassa selvästi toisella sadalla, Sak
sassa yli 200 ja Australiassa yli 800. 
Huonosti käy. Pysy kotona. 

2) Ulkomailla on tautista. Vuonna 
2003 Suomessa tilastoitiin 6,4 tuberku
loositapausta 100 000 asukasta kohti. 
Esimerkiksi Espanjassa vastaava luku 
oli 10 ja Virossa yli 40. Aids-tartuntojen 
EU-keskiarvo on lähes kolminkertai
nen Suomeen verrattuna. 

3) Ulkomailla puhutaan outoja kieliä. 
Maailmassa puhutaan noin 6000 eri 
kieltä. Harvempi kuin yksi promille ih
misistä taitaa suomen kielen, ja nekin 
asuvat lähinnä Suomessa. Ulkomailla 
kukaan ei ymmärrä. Jää leipä ostamatta. 
Tulee nälkäkuolema. 

4) Ulkomaalaiset ovat tyhmiä. Mat-
kustitpa Suomen valtakunnanrajan 

ylitse mihin ilmansuuntaan tahansa, 
niin jo loppuu sivistys lyhyeen. Ei tun
neta Kalevalaa eikä Katri Helenaa. Ai
noastaan asianharrastajat muistavat, 
minä vuonna Suomi voitti jääkiekon 
MM-kullan. Moukkia koko sakki. 

5) Ei sinne kukaan muukaan lähde. 
Suomalaisista yliopisto-opiskelijoista 
vain 18,5 prosenttia suorittaa osan 
opinnoistaan ulkomailla. Vähemmistöt 
ovat aina epäilyttävää porukkaa. Ethän 
Sinä halua kuulua vähemmistöön? 

JOS KAIKESTA HUOLIMATTA haluat 
lähteä opiskelijavaihtoon, kannattaa 
asian suhteen olla toimelias helmikuun 
aikana. Maaliskuun ensimmäinen päivä 
on takarajana useisiin vaihto-ohjelmiin 
hakemiselle lukuvuodeksi 2005-2006. 
Lisätietoja: www.jyu.fi/tdk/hallinto/ka. 

Juha Mäkinen 

Lähteinä Tilastokeskus, WHO, eurohiv.org, 

CIMO sekä oma kokemus. 

mailto:jylkkari@jyy.fi
mailto:js3978@students.armstrong.edu
http://www.jyu.fi/tdk/hallinto/ka
http://eurohiv.org
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Suomalainen mies tekee 
historiaa leikkimällä 
Lastenkasvatus on epätasa-arvon viimeinen linnake 
YRTTISUON PERHEPUISTO Kuokka-
lassa, keskiviikkoilta kello kuuden pin
taan. Päiväkodin lattialla lojuu leik
kiautoja, nukkeja, palloja ja puupalikoi
ta, kaikenlaista leikissä tarvittavaa tava
raa. Lapset kirkuvat, juoksevat ja kont
taavat ympäriinsä. 

Touhukkaasti lattialla mongertaa 
myös muutama aikuinen mies. Man
nerheimin lastensuojeluliiton järjestä
mä isä-pappa-dad -leikki-ilta on aluil
laan. 

Timo Saarta on hankala haastatella. 
Nuori isä itse istuu kiltisti paikallaan ja 
juttelee, mutta sylissä möyrivä vuoden 
ja kolmen kuukauden ikäinen Venla ei 
ole oloonsa tyytyväinen. Venlaa menot-
taa. Tyttö hyppää isän sylistä ja kävelee 
nurkassa seisovan rikkalapion kimp
puun. Isä käy katsomassa, ettei tyttö 
sotke itseään ja palaa sitten vastaile
maan kysymyksiin. 

"Näissä leikki-illoissa...", Saari aloit
taa, mutta lause keskeytyy, kun Venla 
kantaa eteisestä vieraan kenkäparin 
isälleen. Timo vie kengät takaisin pai
koilleen, ja sillä välin tyttö suunnistaa 
määrätietoisesti takaisin rikkalapiolle. 
Isa seuraa kiireettä perässä. 

YHDEKSÄN ISÄÄ ja parikymmentä 
leikki-ikäistä lasta ovat vallanneet päi
väkodin pariksi tunniksi käyttöönsä. 
Leikki-illan ohjaaja Anna Jalkanen 
kertoo, että kerran viikossa järjestettä
vän Ulan ohjelma vaihtelee. On ulkoilu-
retkiä, askartelua, muovailua, pelipäiviä 
ja elokuvailtoja. Sekä tietysti ihan va
paata leikkiä ja peuhaamista. 

Leikki-iltoja on järjestetty Jyväsky
lässä syksystä 2003. MLL haluaa tukea 
vanhemmuutta ja tarjota isille mahdol
lisuuden viettää aikaa lastensa kanssa. 
Illat ovat olleet menestys. Kävijöitä on 
riittämiin ja kaikki ovat tyytyväisiä. 
Lapset saavat leikkiä, isät tutustua lap
siinsa ja äidit hengähtää. 

Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mu
kaan isät ovatkin suorastaan erinomai
sia leikkijöitä. Isät ovat vauhdikkaita, 
he laittavat pienen lapsen systeemit 
koetukselle. 

"Isän kanssa mennään tuhatta ja sa
taa. Lapsi innostuu odottamattoman ra
justa menosta. Isä hyppyyttää, kutitte
lee ja nostelee. Se tuntuu vaaralliselta, 
mutta lapsi kuitenkin tietää olevansa 
turvassa", Sinkkonen kuvailee. 

Vauhdikas leikki on uuvuttavaa, vä
lillä on pidettävä tauko. Nurkkapöydän 
pikkutuoleilla, muutaman metrin pääs
sä kovimmasta leikkitantereesta istuu 
miesjoukko vetämässä henkeä. Juttu 
luistaa. 

"Me isät vaan jauhetaan paskaa ja 
lapset leikkivät keskenään", Markus 
Rekonen vitsailee. 

Rekonen ja kaksi lasta, kolmevuotias 
Amanda ja alle vuoden ikäinen Antton, 
ovat leikki-iltojen vakiokävijöitä. 

Asiaakin pöydässä puhutaan, nuor
ten isien juttuja: jaetaan kokemuksia 
yöllisistä heräämisistä, lasten sairaste
luista, työ- ja perhe-elämän yhteenso
vittamisesta. Ymmärtäjiä löytyy. 

Näille isille leikkiminen ja yhdessä
olo lasten kanssa ei ole pakkopullaa. 

"Se on hieno hetki, kun tulet töistä 
kotiin ja oraa lapsi kävelee ovella vas
taan. Kyllä isäkin voi pitää huolla lap
sistaan. Ja leikkiminen on hienoa! Vä-

HANS-PETER VVECKMAN 

Timo Saari leikkii Venla-tyttärensä kanssa. 

Iillä mennään niin kovaa, että hirvit
tää", Rekonen naurahtaa. 

Näitä miehiä tarvittaisiin tähän maa
han lisää. 

"MÄ MUISTAN, että isä potkaisi mulle 
kerran pallon", kertoo Pekka, 25, aino
asta leikkikokemuksestaan oman isänsä 
kanssa. 

"Isä tuli töistä kotiin yleensä tosi vä
syneenä. Leikkiminen oli sellaista pai-
nintapaista, isä pysyi hereillä muuta
man minuutin. Me lapset sinen väänte-
limme lattialla nukkuvaa miestä", 22-
vuotias Anni muistaa. 

Parikymppiset hämmentyvät usein, 
kun puhutaan siitä, millä tavalla oma 
isä on osallistunut heidän leikkeihinsä. 
Useimmat eivät keksi mitään sanotta
vaa. Isät eivät olleet läsnä. 

"Perinteisissä machokulttuureissakin 
isät ovat läheisempiä lapsilleen kuin 
Suomessa. Television mafiamiehetkin 
ovat perhekeskeisempiä kuin suoma-
laisisät. Siellä on läsnäoloa ja välittämis
tä - edes muodollista", isätutkija Jouko 
Huttunen lataa. 

"Suomalaisten miesten isyyshistoria 
on lyhyt. Miehet eivät ole osanneet olla 
isiä." 

Huttusen mielestä suomalaisen isän 
rooliin ei perinteisesti ole kuulunut läs
näolo lasten kanssa. Sotien jälkeen mo
net lapset olivat ilman isää. Lisäksi elan
non hankkiminen vaati, että isät olivat 
paljon poissa kotoa, metsätyömailla tai 
peltotöissä. Edes työttömiltä suoma-
laisisiltä ei ole löytynyt aikaa perheelle, 
vaan lapset on laitettu päiväkotiin. 

"Television mafiamiehetkin 
ovat perhekeskeisempiä 

kuin suomalaisisät. Siellä 
on läsnäoloa ja välittämis

tä - edes muodollista." 

Isätutkija Jouko Huttunen 

Huttusen mielestä Suomi on aina ol
lut vahvojen naisten maa. Naiset ovat 
huolehtineet taloudesta ja lapsista, ja tä
mä roolijako elää edelleen. Tasa-arvo ei 
ole ehtinyt lastenhoitoon asti. 

"Vielä nykyäänkin isille sallitaan lip
sumista lastenhoidosta. Ajatellaan, että 
lopullinen vastuu lapsista kuuluu luon
nostaan äideille. Naiset eivät välttämät
tä edes halua, että mies on lastenhoidos
sa tasavertainen kumppani. Silloin mie
hen pitää itse ottaa isärooli haltuunsa", 
Huttunen sanoo. 

ISYYSKULTTUURI MUUTTUU hitaasti, 
mutta joitakin muutoksen merkkejä on 
havaittavissa. Osa miehistä on hoitavia 
ja läsnäolevia, "uudenlaisia isiä". He vä
littävät lapsista ja viettävät näiden kans
sa kahdenkeskistä aikaa. Lapsen ja isän 
välille syntyy aiempaa vahvempi side. 

Huttusen mielestä sillä on väliä. Uu
desta isyydestä hyötyvät kaikki: isät, äi
dit ja lapset. 

"Ensinnäkin äitien työtaakka pienee, 
kun vastuu lapsisia on yhteisiä. Äidit 
voivat välillä irrottautua perheestä. 

Lapset puolestaan hyötyvät, kun he saa
vat kodin perintönä aidosti tasa-arvoi-
sen kasvatuksen. Näistä lapsista kasvaa 
entistä sukupolvea tasa-arvoisempia ai
kuisia." 

Miehille isyys vasta kannattaakin. 
"Jos mies viettää pari vuotta työntele-

mällä lastenrattaita, niin pakostakin sii
nä muuttuu. Oman lapsen kautta mie
het oppivat vastuuta ja välittämistä 
muista ihmisistä. Miehet voisivat kas
vaa aikuisiksi, löytää iloa muustakin 
kuin värikuulasodasta ja formuloista." 

Sitten Huttunen innostuu: 
"Joidenkin tutkijoiden mukaan isyy

den muutos voisi vähentää perheväki
valtaa ja yleensä epäsosiaalista käyttäy
tymistä. Entä maailmanlaajuisesti, läh
tisivätkö nämä lapsilleen läheiset isät 
lainkaan esimerkiksi sotimaan?" 

Jäitä hattuun. Uusia isiä on toistai
seksi kovin vähän. Nykymiehillä olisi 
aikaa lapsilleen, mutta sitä aikaa on ha
luttava käyttää perheen hyväksi. Huttu
nen on toiveikas. Asenteet ovat muuttu
massa. 

KUOKKALASSA pari tumia vierähtää 
nopeasti, enää on yhteisen loppuleikin 
aika. Anna Jalkanen kerää porukan rin
kiin, lapset istuvat isien sylissä. Leikki 
alkaa. Isät taputtavat käsiään ja laulavat 
vahvalla bassolla "ja me kamelilla rat
sastamme näin...". 

Se on vapaitten miesten laulua. Leik
kikää, isät! Antaa Huttusen tutkia vai
kutuksia. 

Esa Lilja 
jylkkarifä'jyy.fi 

Huttunen teki Miehen työn 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta palkit
si isyystutkija Jouko Huttusen Miehen 
työ -palkinnolla 9. helmikuuta. Palkin
non perusteiksi mainittiin Huttusen 
pitkäjänteinen työ isyystutkijana sekä 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen isyy
den arvon nostamiseksi. 

"Tasa-arvokehitys on pitkälti naisten 
ideoimaa ja taistelemaa, mutta lohdu
tuksena meille miehille: tasa-arvo ei ole 
suinkaan vielä kaikkialla yhteiskunnas
samme toteutunut, joten tekemätöntä 
työtä on yllin kyllin", Huttunen totesi 
kiitospuheesaan. 

Juha Mäkinen 

http://jyy.fi
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Viittomakieli on enemmän kuin käsien kieli 
HANS-PETER VVECKMAN 

KÄDET VIUHTOVAT ilmassa hurjaa 
vauhtia. Pöydän ympärille on keräänty
nyt kuusi ihmistä, joista kaksi tulkkaa 
yhdelle kolmen käsien liikettä puheek
si. 

Vaikka ulkopuolisen huomio kiinnit
tyy ensimmäisenä käsiin, ei viittoma
kieltä luoteta vain niiden avulla. 

"Kehon, pään ja kasvojen eri osien 
liikkeet ovat myös tärkeässä osassa, ja 
niillä on monia lauseopillisia merkityk
siä. Esimerkiksi pää- ja sivulauseet ero
tetaan toisistaan kulmakarvaa kohotta
malla", kuvailee filosofian tohtori ja 
lehtori Bertold Fuchs, joka on väitellyt 
suomalaisesta viittomakielestä vieraana 
kielenä. 

Suomalainen viittomakieli on noin 
4000-5000 kuuron äidinkieli. Lisäksi 
sitä käyttää äidinkielenään tai muuten 
noin 10 000 kuulevaa suomalaista. 

"Tarkkoja tilastoja ei ole, koska mo
nissa virallisissa kaavakkeissa ei edes 
anneta äidinkielen vaihtoehdoksi viit
tomakieltä. Monet rekisteröidään siksi 
äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkie
lisiksi", kertoo Outi Ahonen. 

Ahonen opiskelee % e ^ 
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jotenkin monokielisiä. Äidinkielen kä
sitettä pitäisi laajentaa tarkoittamaan 
useampaa kieltä", hän pohtii. 
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Jyväskylän 
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maisteriohjelmassa että viitto
makieliseksi luokanopettajaksi. Hänen 
äidinkielensä on viittomakieli, mutta 
eläminen suomenkielisen puheen ja 
kirjoituksen keskellä ei tuota ongelmia. 

"Suomen kieli kuuluu osana elä
mään, koska usein esi
merkiksi 
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tikirjat ovat suo
meksi, Tietenkin on tarve saa

da viittoa, mutta vieraan kielen keskellä 
eläminen ei ole raskasta", Ahonen va
kuuttaa. 

"Eihän ihmisellä tarvitse olla vain 
yhtä äidinkieltä. Suomalaiset 

ÄIDINKIELELTÄÄN viittomakieliset 
Ulla Sivunen ja Maija Koivisto opis
kelevat Jyväskylässä luokanopettajiksi. 
Sivunen kertoo, että hänellä on kummi
poika, jolla on itse asiassa neljä äidin
kieltä. Poika on kuuleva, joten hän pu
huu suomea ja ruotsia, lisäksi hän hal
litsee suomen- ja ruotsinkielisen viitto
makielen. 

Koko opiskelijakolmikolla ei ole 
hankalaa tehdä tenttejä suomeksi vah
van kaksikielisyytensä ansiosta. Viitto
makielelle kun ei ole vielä toistaiseksi 
kehitetty kirjallista muotoa. 

"Miten se voitaisiinkaan kehittää? 
Viittomakielen kolmiulotteisuutta on viittoma-
hankalaa saada paperille ja monia asioi
ta ilmaistaan yhtä aikaa, toisin 
kuin kirjoitetussa kieles- A % C 3 ' 

sä. Ehkä tulevai- »*»A**^ 

fr** 
suudessa 

kehitetään tietoko
neohjelmia, jonka avulla 

viittomakieltä voisi kirjoittaa", Maija 
Koivisto selittää. 

"Toisaalta pitääkö tenttivastauksien 
aina olla kirjoitetussa muodossa?", hän 
kysyy. 

Tenttien järjestämisessä viittoma
kielellä on monta erikoisseik-
kaa. Esimerkiksi <m8& 

tenttihuo-
neessa voi olla kerral

laan vain yksi tenttijä - muutenhan 
lunttaaminen olisi helppoa. 

Malm palasi Suomeen ja perusti ensim
mäisen kuurojen koulun. Malm toi mu
kanaan ruotsalaisen viittomakielen, jo
ka vähitellen levisi suomalaisten kuuro
jen käyttöön. 

Vuosien kuluessa suomalainen ja 
ruotsalainen viittomakieli kehittyivät 
omiksi kielikseen. 

Kaikki maailman viittomakieliset ei
vät kuitenkaan automaattisesti ymmär
rä toisiaan. Lehtori Bertold Fuchsin 
mukaan eri kielten erot ovat kuitenkin 
enemmän sanastollisia kuin rakenteelli
sia. 

"Rakenteellisia eroja ei ole niin pal
joa, koska ne perustuvat tähän visuaali
seen maailmaan. Kulttuurikohtaisia 
eroja kielissä on. Esimerkiksi 
suomalaisessa -rlftSS^* 
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VIITTOMAKIELINEN YHTEISÖ sai 

Suomessa alkunsa 1800-luvun puolivä
lissä, kun Ruotsissa kouluja käynyt 
kuuro Carl Oscar 

. * J | "* kielessä on 
ihan hyväksyttävää osoi

tella sormella, mikä taas japanilai
silla ei tule kysymykseen." 

Sanastollisia eroja sen sijaan löytyy 
jopa samankielisten keskuudesta. Viit
tomakieltäkin on eri "murteita". 

"Kieltä ei ole normitettu, koska se ei 
ole kansankieli eikä sitä toisaalta ole 
kirjoitettu. Varsinkin vanhempi viit
tomakielinen väestö 

uua- ^ 
(I**™ viittomista 

päättelemään, onko kuurojen 
koulua käyty Mikkelissä vai Oulussa. 
Nykyään alueelliset erot eivät ole enää 
niin jyrkkiä, koska kuurot eivät enää 
käy koulujaan sisäoppilaitoksissa", 
Fuchs selittää. 

Suomalaisen viittomakielen asema 
oli heikko 1970-luvulle saakka. Kuu
levien käsitys ^, 

Suomalainen viittomakieli on noin 4000-5000 
kuuron äidinkieli. Yliopiston kampuksella 
voi yhä useammin törmätä viittomakieltä 

taitaviin opiskelijoihin. Joukko kasvaa 
entisestään ensi syksynä, jolloin alkaa 
viittomakielen aineenopettajakoulutus. 

kielestä oli vähättelevä, sitä ei aina edes 
pidelty oikeana kielenä. Esimerkiksi 
vasta 1990-luvun alussa kumottiin laki, 
joka kielsi kuurojen toimimisen opetta
jana. 

1990-luvun puolivälissä Suomi tun
nusti kolmantena maana maailmassa 
viittomakielen perustuslakiiasolla. Suo
malainen viittomakieli on virallisesti 
yksi Suomen vähemmistökielistä. 

UNISSAKIN KOMMUNIKOIDAAN. Jot
kut puhuvat unissaan, viittomakieliset 
viittovat. Ajatuksetkin kulkevat yleensä 
viittomakielellä. 

"Eihän se viittomakielellä ajattelu 
tarkoita, että kädet heiluvat tuolla pään 
sisällä. Pikemminkin ajatteleminen on 
fyysinen kokonaisuus, ikään kuin lii
kun kolmiulotteisessa tilassa", luokan
opettajaksi tähtäävä Outi Ahonen ku
vailee. 

"Suomen kieli menee yleensä silloin 
päälle, kun vaikka teen jotain opiske
luun liittyviä juttuja." 

Samalla tavalla kuin puhuttuihin 
kieliin tulee uusia sanoja, uusia viitto
mia tarvitaan myös viittoma
kieleen. Usein . 

käsite 
saa pohjansa visuaali

sesta ominaisuudesta. 
Kuten arvata saattaa, kännykän viit

toma on käden asettaminen korvalle. 
Tietokone taas on lainakäännös puhu
tusta kielestä: erikseen viitotaan "tieto" 
ja "kone". Kun eurot ja sentit otettiin 
käyttöön, suomalaisen viittomakielen 
lautakunta antoi suosituksensa, mitä 
viittomaa niistä pitäisi käyttää. 

Viittomakielen lauserakenne poikke-

Äia*e 

ms VSe\# 

aa puhutusta kielestä melkoisesti. En
sin rakennetaan ympäristö, missä asia 
tapahtuu ja vasta sitten asia esitellään. 
Esimerkiksi lause "minä laitan kukat 
pöydälle" viitotaan järjestyksessä "pöy
dälle kukat laitan minä". 

Aikamuotoja ei viittomissa ole, mui
ta sen sijaan esimerkiksi antaa-verbi tai
puu sen mukaan, kuka antaa, kenelle 
antaa ja minkä muotoisen esineen. 

Vaikka eroja puhutun kielen ja viito
tun kielen välillä löytyy, niitä on silti 
mielekästä vertailla. 

"Viittomilla on sama tehtävä kuin sa
noilla puheessa. Viittomakieltä on usein 
verrattu kieliin, joissa sanoihin voi liit
tää pieniä lisämerkityksiä. Jos suomeksi 
halutaan sanoa "kolme kuukautta sit
ten" tai "kahden kuukauden välein", 
tarvitaan nuo mainitut kolme sanaa. 
Viittomakielellä ilmaus luonnistuu yh
dellä viittomalla", Bertold Fuchs vertaa. 

Osassa viittomista tarvitaan molem
mat kädet, toiset taas onnistuvat yhdel
lä. 

"Jos on oikein taitava, 
onnistuu sekin, että viit
too kahden käden viitto
mia yhdellä. Jos on esi

merkiksi kahvikuppi toisessa 
kädessä, pitää soveltaa", Fuchs kertoo. 

10*** 

VIITTOMAKIELTÄ OPISKELEVAN kol
mikon mukaan parasta viittomakieli-
syydessä on se, että kuuluu kansainväli
seen kieli- ja kulttuuriyhteisöön. Puhu
taan transnationaalisesta identiteetistä: 
kun tapaa muunmaalaisia kuuroja, aina 
on jotain yhteistä, sillä maasta riippu
matta viittomakieliset kuuluvat aina vä
hemmistöön. 

ovat 

omala isessa viitto maKle lessa on litan nyväKs 
yttäväa oso Itetta 

me«a-

"Jyväskylässäkin on tavannut viitto
makielisiä esimerkiksi Virosta ja 
Australiasta. Tällä hetkellä meillä on 
vaihdossa yksi kuuro belgialainen. Hä
nen äidinkielensä on flaamilainen viit
tomakieli, mutta hän tuli tänne oppiak
seen suomalaisen. Ja hyvin on men
nyt", Ulla Sivunen kertoo. 

Hän itse oli puoli vuotta vaihdossa 
Espanjassa. Tapa kommunikoida poik
kesi varsin paljon suomalaisesta. 

"Koska viittomakieliset muodostavat 
maailmankuvansa näkeminen kautta, 
ärsyttää, kun suomalaiset ovat niin il
meettömiä. Joskus yritän katsoa tavalli
sia televisiouutisia, mutta eihän sen uu
tistenlukijan kasvoista saa mitään sel
vää. Ei pysty edes päättelemään, lukee
ko se iloisia vai surullisia uutisia", Aho
nen toteaa. 

Ahonen, Koivisto ja Sivunen ovat si
tä mieltä, että Suomessa elehtiminen ja 
käsien käyttö koetaan vaikeaksi. 

"Kun yrittää hoitaa jotain asiaansa, 
suomenkieliset turvautuvat heti kynään 
ja paperiin. Jopa naapurin kanssa kom
munikointi voi olla vaikeaa. Ennakko
luulot pois vain ja rohkeutta. Ei mitään 
viittomakieltä pidä osata, jotta voisi 
eleillä kommunikoida. Ja usein asiat 
hoituvat yksinkertaisimmin, jos hylkää 
sen paperin ja kynän." 

Ilona Tu rt oi a 
jylkkari@jyy.fi 

Kansainvälistä äidinkielen päivää vietetään 

21. helmikuuta. Unesco on valinnut päivän 

teemoiksi viittomakielet ja pistekirjoituksen. 

Maisteriohjelmalla lisätään harvalukuista tutkijajoukkoa 

Jyväskylän yliopiston opiskelijat Outi Ahonen ja Ulla Sivunen viestivät äidinkielellään varhaiskasvatuksen laitoksen portaikossa. 

VnME SYKSYNÄ Jyväskylän yliopistos
sa aloitettiin ainoana Suomessa viitto
makielen maisteriohjelma. Kieltä on 
voinut opiskella Jyväskylässä jo aiem
minkin; mahdollisuus lukea viittoma
kielen perusopintoja tuli 1990-luvun 
alussa. 

Maisteriohjelmalle oli viittomakielen 
professori Ritva Takkisen mukaan sel
vä tarve. 

"Jyväskylässä on ainoa yliopisto, jos
sa viittomakielen perus- ja aineopinnot 
toimivat vireästi. Syventäviä opintoja 
tarvittiin, jotta kielen asiantuntijoiden 
ja tutkijoiden joukko kasvaisi." 

Maisteriohjelman aloitti 12 opiskeli
jaa. Opiskelijoilla on hyvin erilaiset 
taustat, ja osa heistä on kuuroja, osa 
kuulevia. Joillakin on kuurot vanhem
mat ja toiset ovat toimineet viittoma
kielen tulkkeina. 

Ohjelmaan hakeneilta edellytettiin, 
että he pystyvät seuraamaan viittoma
kielellä annettavaa opetusta ja että he 
ovat suorittaneet kielen perusopinnot. 

Opetuksessa jotkut luennoista ovat 
viittomakielisiä. Jos luennoitsija käyt
tää suomen kieltä, paikalla on myös 
tulkki. 

LUENTOTENTTEJÄ on ohjelmassa 
mahdollisuus suorittaa viittomalla, 
mutta toisaalta Takkinen muistuttaa, et
tä yliopisto-opetuksen tarkoitus on har
jaannuttaa sujuvaa kirjallistakin ilmai
sua. 

Maisteriohjelmassa viittomakielen 
opiskelun lisäksi kieltä lähestytään kie
litieteellisestä näkökulmasta. Opintoi
hin kuuluu kulttuurin ja kirjallisuuden 
opintoja. 

'Tarkoituksenamme on antaa työka
luja viittomakielen tutkimiseen. Tällä 
alalla tutkimusta on tehty äärimmäisen 
vähän. Kiinnostavaa olisi esimerkiksi 

tutkia viittomakielisten kulttuuria ja 
kirjallisuutta, kielen rakennetta, käyt
töä ja omaksumista sekä sen opettamis
ta", Takkinen sanoo. 

Tutkimustyö kohottaa Takkisen mu
kaan kielen statusta. Mitä enemmän on 
tutkimusta, sitä enemmän kieli saa ar
vostusta ja oikeutusta. 

"Harhakäsitykset vähenevät, kuten 
esimerkiksi se luulo, että viittomakieli 
on universaali elekieli. Ennemminkin 
havahdutaan siihen, että yhteisöllä on 
oma kieli ja kulttuuri, ja että vähem
mistökieli voi omalta osaltaan rikastut
taa enemmistökulttuuria." 

MAISTERIOHJELMAN LISÄKSI jyväs
kylän yliopistossa voi opiskella viitto
makieliseksi luokanopettajaksi. Ensim
mäinen erä aloitti vuonna 1998, seuraa
va 2001 ja viimeisimmät syksyllä 2004. 
Yhteensä luokanopettajaopiskelijoita 
on tällä hetkellä hieman alle 30. 

Viittomakielen aineenopettajakoulu
tus alkaa ensi syksynä. Opinnoissa viit
tomakieli on pääaine ja lisäksi opiskeli
jat tekevät pedagogiset opinnot. Takki
sen mukaan viittomakielisiä opettajia 
tarvitaan paljon, niin kouluihin, amma
tillisiin oppilaitoksiin kuin yliopistoon
kin. Tällä hetkellä koulutettua väkeä ei 

opettajan töihin tahdo löytyä. 
Viittomakielen opetus pyörii yliopis

tossakin pienellä henkilökunnalla. 
Maisterikoulutuksen myötä on saatu ai
kaisemman yhden lehtoraatin tueksi 
viittomakielen professuuri ja kaksi leh
torin virkaa. Professorin ja toisen lehto
rin virka ovat kuitenkin määräaikaisia 
ja kesto on sidottu maisteriohjelmaan. 

'Toiveissa olisi, että vakituisia virko
ja saataisiin enemmän. Ei yhden ihmi
sen voimin voi opettaa perusopinnoista 
syventäviin opintoihin asti", professori 
muistuttaa. 

+ 
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Viimeinen vuoro 
liikkuvassa lukusalissa 
Nykykulttuurin professorin eläkeaika ei lopettanut työntekoa 

HANS-PETER VVECKMAN 

JUURI ELÄKKEELLE JÄÄNYT Katari

na Eskola hehkuu intoa ja energiaa. 
Nykykulttuurin professuurin jälkeistä 
eläkettä on takana viikonpäivät, eikä 
Eskola ole jäänyt lepäilemään laakereil
leen. 

"Olen osallistunut kokouksiin ja se
minaareihin ja nauttinut siitä, että olen 
saanut olla vain kuuntelijan osassa." 

Työhuonekin on vielä purkamatta. 
Hyllyt pursuvat kirjoja ja pöydät pape
reita. Ensi silmäyksellä ei näytä siltä, et
tä Eskola olisi jättänyt työt taakseen. 

"Tutkijanryö on niin kokonaisvaltais
ta, ettei sitä noin vain lopeteta. Aion jät
tää Jyväskylän työt vähitellen. Tänäkin 
keväänä teen vielä yhteistyötä jatko-
opiskelijoiden kanssa." 

Eskola aikoo myös jatkaa rakasta kir
joitustyötään. Tulevista projekteistaan 
professori emerita vaikenee viisaasti. 

"Jos sitä vaikka laiskistuukin", Esko
la sanoo, "eikä siltä oikein vaikuta." 

Pidetyn professorin työhuoneen 
nurkkaan on kertynyt komea kasa läk
siäislahjoja. "Eläkeläisen survival 
kiliin" on kerätty kirjoja, hoitotuotteita 
ja leipomisvälineitäkin tulevaan vapaa-
ajan viettoon. Seinään nojaavat kävely
sauvat. 

"Näitä en ole vielä ehtinyt kokeilla, 
mutta nythän tässä on aikaa", Eskola 
nauraa. 

AKATEEMINEN YMPÄRISTÖ on Esko

lalle kuin toinen koti. Hänen vanhem
pansa Martti Haavio ja Elsa Enäjärvi-
Haavio olivat molemmat folkloristeja ja 
tutkijoita. 

"Kirjoituskoneen naputus oli tuttu 
ääni lapsuudenkodissani." 

Valmistuttuaan 1960-luvun alussa lu
kiosta Eskola päätti seurata vanhem
piensa jalanjälkiä yliopistomaailmaan. 
Hän jäi kotipaikkakunnalleen Helsin
kiin ja opiskeli yliopistossa sosiologiaa, 
käytännöllistä filosofiaa, yleistä valtio-
oppia ja psykologiaa. 

Opintojensa loppuvaiheessa Eskola 
siirtyi toimittajaksi, ensin Viikkosano
miin ja sitten kulttuuritoimittajaksi 
Helsingin Sanomiin. Akateeminen työ 
ei ollut ensimmäisenä vaihtoehtona 
mielessä. 

"Meillä oli kotona ollut tarpeeksi yli
opistomaailmaa." 

Kun hänelle tarjottiin tutkijan paik
kaa valtion kirjallisuustoimikunnan lu
kemistutkimuksessa, joutui tutkijoiden 
tytär kuitenkin valinnan eleen. 

"Hain lehdestä virkavapaata, mutta 
siihen aikaan sitä sai vain puoli vuotta. 
Jouduin siis valitsemaan epävarman 
tutkijantyön ja vakituisen toimittajan-
pestin välillä." 

Veri veti Eskolan tutkijantöihin. Va
lintaansa hän ei ole joutunut katumaan. 

"Toimittajantyössä sain mahdollisuu
den tarvitsemaani irtiottoon vanhem
mistani. Sen jälkeen olin valmis tutki
jaksi." 

Omassa tutkimustyössään hän on pa
lannut jatkuvasti lukemiseen ja tutki
nut muun muassa lukijahistorioita ja 
elämäkertoja. Tutkijana Eskola myön
tää auliisti rakkautensa mikrohistori
aan, pieneen ihmiseen ja tämän koke
mukseen maailmasta ja yhteiskunnan 
muutoksesta. 

"Yksilön kokemus yhdistää hienosti 

Kollegoidensa kukittama Katarina Eskola myöntää eläkkeelle siirtymisen tuoneen mielenkiintoisen vapautuneen olon. 

tapahtumat suurempaan yhteiskunnal
liseen kontekstiin." 

Vanhempien läsnäolo Eskolan tutki
muksissa on myös ollut vahva. Hän on 
kirjoittanut Valistuksen sukutarina -nimi
sen viisiosaisen kirjasarjan, joka poh
jautuu hänen vanhempiensa päiväkirja
merkintöihin ja keskinäiseen kirjeen
vaihtoon. 

ESKOLAN HEITTÄYDYTTYÄ kerran 
akateemiseen maailmaan paluuta ei 
enää ollut. Suuri valinta koitti vuonna 
1983, kun Eskola kutsuttiin Jyväsky
lään perustamaan nykykulttuurin tutki
muskeskusta. Eskola otti haasteen vas
taan ja aloitti pitkän urakkansa Jyväs
kylän yliopiston kulttuurintutkimuk
sen parissa. 

Tutkija pystytti työpisteensä taidekas
vatuksen laitoksen kansliahuoneeseen. 
Tuon pöydänkulman jälkeen nykykult
tuurin tutkimusyksikkö toimi seitse
mässä eri rakennuksessa, kunnes se vih
doin löysi vakinaisen paikkansa Semi-
naarikadun varrelta 2000-luvun alussa. 

Jyväskylään lähteminen oli suuri 
muutos myös yksityiselämään. Eskolan 
aviomies ja kolme lasta jäivät perheen 

Helsingin kotiin. Tätäkään valintaansa 
Eskola ei ole kuitenkaan katunut. Jy
väskylä on osoittautunut vuosien var
rella mukavaksi paikaksi, jossa nykyään 
aikuiset lapsetkin viihtyvät omien las
tensa kanssa. 

"Maanantain aamu
junassa tuntui kuin kaikki 
olisivat olleet työmatkalla. 
Siellä luettiin ja kirjoitettiin 
kannettavalla tietokoneella. 

Tuntui kuin olisi ollut 
liikkuvassa lukusalissa." 

Jyväskylän kulttuuri- ja yliopistoelä
mää aitopaikalta katsellut Eskola on ha
vainnut siinä vain pieniä muutoksia. 

"Kulttuurielämä on täällä aina tuntu
nut kovin aktiiviselta. Monet tapahtu
mat keräävät ehkä nykyään osallistujia 
vielä entistä paremmin." 

Yliopistomaailmassa Eskola puoles
taan iloitsee monitieteisyyden lisäänty
misestä. Huolta sen sijaan aiheuttaa se, 

että humanisteja ja yhteiskuntatietei
den opiskelijoita ei enää viime vuosina 
ole voinut motivoida ja rekrytoida tut
kijanuralle palkkaamalla heitä harjoit
telijoiksi monitieteisiin tutkimushank
keisiin. Nykykulttuurin tutkimuskes
kuksessa ehti työskennellä lähes 50 eri 
alojen opiskelijaa, ennen kuin harjoitte
lun rahoituskäytännön muutos teki sen 
muutama vuosi sitten mahdottomaksi. 

ESKOLAN TYÖPANOSTA ja persoonaa 
arvostetaan Nykykulttuurin tutkimus
keskuksessa valtavasti. Työtoverit ku
vailevat häntä yhteistyöhaluiseksi, ra
kentavaksi, kannustavaksi ja lämmin
henkiseksi. Eräs kollega kohottaa Esko
lan työpaikan sydämeksi ja hengettä
reksi. 

Lämpimät tunteet ovat ilmeisen mo
lemminpuoliset. Kun Eskolalta kysyy, 
mitä hän tulee eniten yliopistossa kai
paamaan, vastaus tulee kuin apteekin 
hyllyltä. 

"Tätä työyhteisöä. Meillä on ollut 
niin hyvä, kollektiivinen henki." 

Vaikka läheiset työtoverit on haikea 
jättää, helpottaa toimiva työyhteisö 
poisjääntiä. 

"On helppo lähteä eläkkeelle, kun 
tietää, että kaikki jää näin hyviin kä
siin." 

Pitkäaikaisen työpaikan lisäksi Esko
la jättää taaksensa myös viikoittaisen ju-
namatkailun Helsingin ja Jyväskylän 
välillä. Yli kahden vuosikymmenen 
ajan Eskola aloitti työviikkonsa Pasilan 
asemalla. 

"Maanantain aamujunassa tuntui 
kuin kaikki olisivat olleet työmatkalla. 
Siellä luettiin ja kirjoitettiin kannetta
valla tietokoneella. Tuntui kuin olisi ol
lut liikkuvassa lukusalissa." 

Eskola itse oppi pian hyödyntämään 
matkatyön parhaat puolet, kun junassa 
tuli joka viikko luettua seitsemän tun
tia. Kiireisen matkalaukkuprofessorin 
aikatauluun jäi siten enemmän aikaa 
jatko-opiskelijoille ja kollegoille. 

Viikoittaisen matkailun loppu ei silti 
sureta. Eläkepäivistään Eskola odottaa 
paitsi mahdollisuutta jatkaa lukemista 
ja kirjoittamista kotona, myös perheen 
yhteistä aikaa. 

"Ettei tarvitse jatkuvasti olla lähte
mässä." 

Tarja Kovanen 
jylkkari(ffijyy.fi 
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Tilaa uudelle taiteelle 
Näyttelytilat ovat Jyväskylässä kortilla -pankkikortilla 
TAIDEHISTORIAN OPISKELIJA Anna 
Vepsä toivoo joskus olevansa ammatti
taiteilija. Hän on yksi heistä, joille 
JYYn kulttuurivaliokunnan elvyttämä 
näyttelytoiminta on antanut kaivatun 
lisämahdollisuuden esitellä luomuksi
aan. Vepsän ensimmäinen oma näyttely 
avautuu Ilokiven yläkerrassa maalis
kuun alussa. 

"Ennen Ilokiveen pääsyä tuntui toi
vottomalta. Kaikkialle, minne yritin, 
oli hirveät jonot", hän muistelee. 

JYYn näyttelytoiminnan ajatuksena 
on, että mahdollisimman moni haki
joista pääsisi esille. Ensimmäisenä töi
tään näytille sai Jenni Sormunen, jon
ka teokset ovat nähtävillä Ilokivessä 
helmikuun ajan. 

"Vajaan kuukauden mittaista näytte-
lyaikaa saatetaan tulevaisuudessa lyhen
tää, mikäli tarjonta on runsasta", kertoo 
JYYn kulttuurisihteeri Minna Hauta
mäki, yksi näyttelytoiminnan toteutta
jista. 

Kulttuurisihteerin mukaan Ilokiven 
ruokalaa koristavat näyttelyt palvelevat 
kaikkia osapuolia. Taiteilijoille tarjo
taan tila ja kävijöille viihdykettä. Ruo
kalassa Vepsää ihastuttaakin erityisesti 
se, että työt saadaan tuotua lähelle ih
mistä. 

TAITEIHJOIDEN NÄYTTELYHALU nä
kyy myös muualla kaupungissa. Galle
ria Mysticin (Minna Canthin katu 20) 
jono jatkuu pitkälle vuoteen 2006. 
Näyttelyn pystyttämistä kotoisaan yksi-
ryisgalleriaan voi odottelun lisäksi vai
keuttaa raha. 

HANS-PETER VVECKMAN 

"Opiskelijalla ei välttämättä ole 650 
euroa kolmen viikon näyttelyä varten", 
galleristi Mirjam Pirttiniemi tuumii. 

Myös Jyväskylän taiteilijaseuran yllä
pitämään Galleria Beckeriin (Seminaa-
rinkatu 28) riittää hakijoita. Tällä het
kellä heistä kolmasosa tulee valituksi. 
Seuraava haku koskee kevättä 2006. 
Toiminnanjohtaja Tuija Ollikaisen 
mukaan valintaperusteina ovat hakijan 
taiteellinen korkeatasoisuus sekä an
sioluettelo. Kolmen viikon näyttely 
Beckerissä maksaa 700 euroa. 

Musiikin laitoksella toimivasta Gal
leria Pinacothecasta kerrotaan, että 
kaikkia hakijoita ei heilläkään saada 
mahtumaan kalenteriin. 

"Pinassa opiskelijat pystyttävät näyt
telyt, jolloin vaihto ei muiden menojen 
vuoksi onnistu kolmen viikon tahdis
sa", selvittää galleriasta vastaava yliopis
ton museon intendentti Pirjo Vuo
rinen. 

30-vuotias Pinacotheca elää nyt mur
rosvaihetta. Galleria siirretään todennä
köisesti muihin tiloihin, ja samalla sen 
toimintaa laajennetaan. Tähän asti 
maksuttomana pyörinyt galleria saate
taan muuttaa myös maksulliseksi. 

TAIDETTA VOI ESITELLÄ muun akti
viteetin lomassa myös Baari Vakiopai
neessa (Kauppakatu 6). Baarin näyttely-
käytäntö on uusiutunut niin, ettei alus
tavia varauksia enää oteta. Kiinnostu
neen tulee viedä osa halutusta näytte
lystä yhteystietojen kanssa paikan pääl
le. Mikäli raati katsoo, että teoksiin on 
paneuduttu, ne hyväksytään. 

Anna Vepsän työt pääsevät Ilokiveen esille maaliskuun ajaksi. 

"Kun sopimus tehdään heti, varmis
tetaan, että näyttelyt todella tehdään so
vitusti. Viime hetken peruutuksilta 
koetetaan välttyä", Vakiopaineen ravin
toloitsija Emma Siekkinen kertoo. 

Baarin näyttelykalenteri on täynnä 
ensi vuoden puolelle asti, mutta peruu-
tuspaikkoja tällekin vuodelle kannattaa 

tiedustella. Ilokiveen varauksen voi vie
lä saada heinäkuun jälkeen. Sekä Iloki
vessä että Vakiopaineessa näyttelyt ovat. 
taiteilijoille ilmaisia. 

"Oman näyttelyn pystyttäminen tuo 
nuorelle taiteilijalle tärkeää kokemusta 
alalta", JYYn kulttuurisihteeri muistut
taa. 

JOSTAIN se on Annankin aloitettava. 
"Kun on tila, minne taidetta tehdä, 

on päämäärä, mihin pyrkiä. Se, että tun
nen teosteni kelpaavan muillekin, tuo 
minulle itseluottamusta taiteilijana", 
Anna Vepsä pohtii. 

Minna Kekäläinen 
jylkkari@jyy.fi 

Eutanasia jakaa Eurooppaa 
Espanjalaisen Alejandro Amenäbarin uusin elokuva keräsi Euroopan Oscarit 
SUOMEN EUTANASIAKESKUSTELU 
tuntuu aina löytävän kaksi äärilaitaa. 
Yhden kristillisen lääkärin ja yhden eu-
tanasiayhdistyksen edustajan. 

Samat tutut taistelukaverit varmasti 
kaivetaan kuopistaan televisiotalkkarei-
hin ja aikakauslehdistöön helmi-maa
liskuussa kun espanjalaisen Alejandro 
Amenäbarin puhkikehuttu eutanasiaa 
käsittelevä elokuva Meri sisälläni saapuu 
näillekin leveyspiireille ensi-iltaan. 

Elokuva kertoo tositapahtumiin pe
rustuen tarinan halvaantuneen espanja-
laiskirjailija Ramon Sampedron (1943-
1998) kamppailusta oikeudesta lopettaa 
oma elämänsä. Kirjailija oli maansa en
simmäinen, joka pyysi tuomioistuimil
ta oikeutta avustettuun itsemurhaan. 

Sampedro halvaantui kaulasta alas
päin sukellusonnettomuudessa pari
kymppisenä ja pystyi sen jälkeen vain 
makaamaan sängyssään perheensä hoi
dettavana. Hän pystyi kirjoittamaan pi
tämällä kynää suussaan ja julkaisi useita 
tekstejään vuonna 1996 paljon puhu
vasti nimetyssä kirjassaan Kirjeitä helve-
lisiä. 

Kirjailija kampanjoi suuren julkisuu
den saattelemana useita vuosia oikeuslai
toksissa vaatien itselleen lääketieteellistä 
apua voidakseen kuolla arvokkaasti. 

Sampedron kampanja ei tuottanut 
tulosta, joten lopulta hänen ystävättä
rensä sekoitti ja tarjoili kirjailijalle sya-
nidijuoman. Tämän jälkeen kirjailija 
jätti videokameralle viestin, jossa hän 

Elokuvan päärooleissa nähdään Javier Bardem ja Belen Rueda. 

todisti ottaneensa myrkyn omasta tah
dostaan. 

Vasta tänä vuonna kaksi kuukautta 
rikoksen vanhenemisen jälkeen ystävä
tär tunnusti tekonsa espanjanlaisen tv-
kanavan keskusteluohjelmassa. 

"OLEN LÄÄKÄRI. Jos ajatellaan ih
miselämän arvoa eettisesti, ei ihmisen 
tappaminen voi olla oikeutettua." 

Näin tuttuun tapaan perustelee kan
tansa kristillisdemokraattien puheen
johtaja ja kansanedustaja Päivi Räsä
nen. 

Hän ei näe mitään tarvetta muuttaa 
Suomen nykyistä lainsäädäntöä, joka ei 
tunne eutanasiaa. Tarvetta ei ole eten
kään nyt, kun kansanedustajan mukaan 
koskaan aikaisemmin ei terveydenhoi
dossa ole ollut mahdollisuuksia vastaa
vaan kivunhoitoon ja oireiden hallin
taan. 

"Eläinlääketieteen keinovalikoimaa 
ei pitäisi ottaa käyttöön ihmislääke-
tieteessä. Piikki voidaan antaa koiralle, 
mutta ei ihmiselle." 

Myöskään Suomen lääkäriliitto ei 
kannata eutanasialain säätämistä. 

Räsänen muistuttaa, että potilaalla 
on aina oikeus kieltäytyä hoidosta. 

Tämä saa vastapuolen edustajan, eu
tanasian laillistamista ajavan Exitus 
ry:n puheenjohtajan, Jaakko Ojanteen 
veren kiehumaan. 

"Siis ruuasta ja nesteestä voi kieltäy
tyä. Suomeksi se on sitä, että sopii 
nääntyä nälkään, janoon ja yleistuleh
duksiin", Ojanne tuhahtaa. 

Meri sisälläni voitti kaikkiaan 14 "Espanjan Oscareina" tunnettua Goya-
palkintoa. Se tavoittelee myös parhaan ulkomaisen elokuvan Oscaria. 

Yhdistys ajaa kuolinapua sitä vaati
ville, kun kärsimys on liikaa, ja kun mi
kään hoito, muu apu tai tukitoimi ei ti
lannetta helpota. 

LÄÄKÄRIN TEKEMÄNÄ eutanasia laji
tellaan yleensä passiiviseen ja aktiivi
seen. Passiivisessa on kysymys esimer
kiksi hoitoratkaisusta, jossa luovutaan 
kivuliaista toimenpiteistä ja tyydytään 
perushoitoon, kun tiedetään potilaan 
elämän pian päättyvän. Aktiivisessa 
lääkäri edesauttaa potilaan kuolemaa 
tämän omasta pyynnöstä, esimerkiksi 
antamalla kuolettavan annoksen lää
kettä. 

Euroopassa eutanasialaki on Hollan
nissa ja Belgiassa. Kuolinapua saa myös 
Sveitsistä Dignitas-klinikalta, joka 
markkinoi palvelujaan myös ulkomaa
laisille. Hollannissa ja Belgiassa se on 
mahdollista vain oman maan kansa
laisille. 

Eutanasiakeskustelun tutut taistelu-
kaverit ovat valmiina lähtökuopissaan 
odottaen median kutsua. 

Toni Peltonen 
päätoimittajat? jyy.fi 

Alejandro Amenäbarin elokuva Meri sisälläni 
ensi-illassa Jyväskylässä ja koko maassa per
jantaina 25. helmikuuta. 

mailto:jylkkari@jyy.fi
http://jyy.fi
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arviot 

Molvania tuo turisteille 
suolisopan ja valkosipulibrandyn 
Molvania - Itä-Euroopan hyljeksitty 
helmi. Santo Cilauro, Tom Gleisner ja 
Rob Stich. Suom. Tarja Kontra. 
Otava 2004 

Matkaopas Molvaniaan on fiktiivinen 
parodia matkaoppaista ja itä-eurooppa
laisuudesta. Molvania on pieni ja täysin 
tuntematon maa Itä-Euroopassa. Mat
ka sinne on todellinen extreme-koke-
mus, sillä maahan kiteytyy kaikki se, 
mihin olet aina pelännyt Itä-Euroopas
sa törmätä. Hevosenläski, valkosipuli-
brandy sekä sisälmyssoppa kuuluvat 
maan kulinaristisiin erikoisuuksiin. 

Kirja on laadittu taitavasti. Kaikki 
normaaleihin matkaoppaisiin kuuluvat 
elementit ovat mukana. Hyödyllistä on 
esimerkiksi tietää, että kysymys "Mikä 
tämä haju on?" ilmaistaan molvaaniksi 
"Sprufki Doh Craszko?". 

Itä-Euroopan historia tiivistetään 
teoksessa mainioksi stereotypiaksi. Val
loittajat vyöryivät maahan puolelta jos 

toiseltakin tuoden mukanaan myös 
kulttuurivaikutteita. Renessanssikin 
kukoisti maassa kolmen viikon ajan al
kuvuodesta 1503. Nykyhistoriassa hal
litsijoiden luonnolliseksi kuolintavaksi 
mainitaan salamurha. 

Maantieteellisesti Molvaniaa kuva
taan vaihtelevaksi: olosuhteet vaihtele
vat kivisistä puolikaruista kukkuloista 
kivisiin puolikaruihin tasankoihin. 
Molvanian pääkaupunki Lutenblag on 
moderni metropoli, jossa 37 voltin säh
kövirta saattaa yltää jopa laitakaupun
gille asti. Maasta lähdettäessä kannat
taa huomioida korkea maastapoistu-
mismaksu, jonka oppaan mukaan tosin 
suurin osa maksaa ilomielin, sillä mak
su on hintansa väärti. 

Matkaopas Molvaniaan on ehkä ker-
takäyttövitsi - mutta hyvä sellainen. 
Paitsi tietysti siinä tapauksessa, että sa
tut itse olemaan kotoisin Itä-Euroopas-
ta. 

Tommi Kotonen 

Pasifistisen merijalkaväen 
sotilaan muistelmat 
Anthony Svvofford: Merijalkaväen 
mies. Kertomus Persianlahden sodasta 
ja muista taisteluista. Suom. Heikki 
Karjalainen. 
WSOY 2004 

Merijalkaväen mies on hyvin mielen
kiintoinen muistelmateos USA:n meri
jalkaväen tarkka-ampujalta, joka soti 
läpi Persianlahden sodan. Anthony 
S wol"lbrd syntyi sotilassukuun, ja hä
nen isänsä taisteli jo Vietnamissa. 

Tarina on lukemisen arvoinen. Se 
kertoo miehestä, joka hakeutuu soti
laaksi vapaaehtoisesti ja joutuu 2000-
luvulla tantereelle. Itse sota oli yhdek
sän kuukauden huipputeknologinen 
tehoisku. Muistelmateos kertoo, mitä 
tästä kaikesta ajattelivat sodan keskellä 
inhimilliset miehet. 

Swoffordin mukaan tarkka-ampuja
pataljoona tiesi hyvin olevansa öljymil-
jonäärien palkka-armeija. Kiihkeä pat

riotismi puuttui miehistä kokonaan. 
Yksittäinen sotilas oli taistelussa hy

vin avuton pommeja, ohjuksia ja her
mokaasua vastaan. Etulinjassa sotilaat 
eivät joko saaneet tietoa mistään tai sit
ten se oli väärää. Miehet pelkäsivät, 
vauhkoontuivat ja itkivät. 

Svvoffordin rehellisyys kantaa läpi 
kirjan: sotilaille sotaelokuvat näyttäy
tyivät silkkana pornografiana ja aseet 
muuttuivat fetisseiksi. Svvofford kertoo 
myös suoraan miten ja miksi ruumiita 
häväistiin Kuvvaitissa sodan loputtua. 

Kirja on sekä hieno muistelmateos 
että vahvaa kaunokirjallisuutta. Svvof-
fordin kieli on yhtä aikaa runollista ja 
suorapuheisen ronskia. Teoksen vah
vuutena on sen aitous. Sotilas ei puo
lustele eikä kaunistele. Kirja osoittaa 
hyvin, kuinka paljon henkilökohtainen 
historia voi täydentää virallista histo
riankirjoitusta. 

Minna Pöyhönen 

- -—"SBBlJ^ 

Kohuttu kuvaus kolmannen 
valtakunnan tuhosta 
Oliver Hirschbiegel: Perikato. 
Saksa 2004. K-15. 

Ohjaaja Oliver Hirschbiegelilla on il
meinen mieltymys ihmisluonteen pi-
meämmän puolen kartoittamiseen. 
Miehen aiempiin tuotoksiin kuuluu 
epäonnistunutta vankilakoetta kuvaava 
Dasexperimeni (2001). Uutukaisessaan 
Hirschbiegel sukeltaa suoraan Saksan 
historian arimpaan kipupisteeseen, 
Hitleriin ja Natsi-Saksaan. 

Perikato (Der untergang) kertoo kol
mannen valtakunnan viimeisistä het
kistä keväällä 1945, ennen Hitlerin it
semurhaa, Saksan antautumista ja 
Neuvostoliiton joukkojen vyörymistä 
Berliiniin. Elokuvan keskeisimmät 
henkilöt ovat Hitlerin (Bruno Ganz) 
lähipiiri, olennaisimpana nuori sihteeri 
(Alexandra Maria Lara), jonka muis
telmiin elokuva perustuu. 

Saksassa elokuva on herättänyt kohua 
inhimillisiä piirteitä hipovalla Hitler-
hahmollaan. Ganzin tulkinta Hitleristä 
onkin realistinen ja mielenkiintoinen. 

Pelätty ja vihattu diktaattori on Peri
kadossa ihmisraunio, joka saa hallitse
mattomia raivokohtauksia, kokee jat-

Bruno Ganz Hitlerinä. 

kuvaa paranoiaa ja syyttää tappiostaan 
milloin upseereitaan, milloin Saksan 
kansaa. Ganz tekee haastavassa osassa 
loistavaa työtä, tuoden jokaista piirret
tään myöten esiin vallankahvasta syr
jäytetyn sosiopaatin epätoivon ja hul
luuden. 

Kokonaisuudessaan lievästi ylipit-
kän elokuvan kantavatkin kunnialla 
loppuun upeat näyttelijäsuoritukset, 
joita elokuvassa nähdään useita. 

Taisteluntäyteistä sotaelokuvaa odot
taville Perikato saattaa aiheuttaa kar
vaan pettymyksen. Runsas kerronta 
viipyilee ihmiskohtaloissa ja luovii so
tilasmahdin ja ideologian kaatumista 
mielenkiintoisesti ja monipuolisesti. 

Tarja Kovanen 

Jon Stewart isännöi Daily Show'ta. 

Tekaistujen uutisten 
luotetuin mies 
Amerikkalainen Daily Show leikkaa uutisilta kärjen 
VUOSIKYMMEN SITTEN Paavo Haa
vikko valitteli parodioinnin muuttuvan 
mahdottomaksi. Kenties niin, mutta 
hän ei huomannut, että muutos tarjosi 
mahdollisuuden uudenlaiselle satiirille-
Satiirille, jonka keskeisenä ideana on 
antaa niiden tehdä sen itse. Siihen tii
vistyy myös Daily Show'n idea. 

Jon Stevvartin vuodesta 1999 luot
saaman uutisia satirisoivan ohjelman 
suosio on kasvanut räjähdysmäisesti-
Viime vuonna Stevvartin saattoi bonga
ta sekä Rolling Stonen että Newsweekin 
kannesta. Tämä ei ole ihme, sillä laskel
mien mukaan 18-34-vuotiaat seuraavat 
Daily Show'ta enemmän kuin pää
kanavien oikeita uutisia. Stevvartin slo-
gan onkin "The most trusted name in 
fake news". 

JOKIN AIKA SITTEN Yhdysvaltain hal
litus kiisti tiedon, jonka mukaan se 
suunnittelisi sotatoimia Irakia vastaan-
Varapresidentti Dick Cheney antoi 
pian televisiohaastattelun, jossa hän sa
noi "Me emme halua sotaa Lähi-Idässä, 
jos vain voimme välttää sen". Se oli juu
ri sellainen lausunto, joista Daily Show 
elää ja joita Stewart käsikirjoittajineen 
etsii uutisvirrasta. 

Tämän vuoden tammikuun 25. päi
vän lähetyksessä näytettiin tuo pätkä 
Cheneyn haastattelusta. Kuva siirtyi 
studioon. Stewart piti lyhyen tauon en
nen kommenttiaan. "Herra varapresi
dentti?" hän aloitti. "Me käymme jo so
taa Lähi-Idässä", Stewart jatkoi kumar
tuen ja kuiskaten kohti kameraa: "Ja 
me aloitimme sen." 

Huippunsa show saavutti viime vuo
den lokakuussa, kun Bushin presiden
tinvaalikampanja synnytti lammikko-
kaupalla verbaalisammakoita. Vaali-il
taan mennessä ohjelman suunta oli 
kuitenkin kääntynyt jo alaspäin, ja pre
sidentin uudelleenvalintaa seuranneet 
viikot olivat tylsän tasaista puurtamis
ta, sisäsiistiä arkikomiikkaa pienistä ai
heista. 

Talven mittaan ohjelma piristyi, kun 
Bush tukijoukkoineen pääsi taas auko
maan suutaan televisiossa, mikä osal
taan todisti ohjelman toimivuuden: jos 
vain malttaa odottaa, ne tekevät sen 
kyllä itse. 

OmELMAN KÄSIKIRJOITTAJIEN teke
mä kirja America: The Book joutui välit
tömästi amerikkalaisen kauppajätti 
Walmartin mustalle listalle. Retusoidut 
alastonkuvat korkeimman oikeuden 
tuomareista olivat ketjulle liikaa. 

Useimmille kirjoille VPalmartin pan-
naanjulistus on kuolemantuomio, hal-
litseehan yhtiö puolta Yhdysvaltain vä
hittäiskaupasta. Tämä kirja kuitenkin 
ponnahti heti ilmestyttyään New York 
Timesin myyntilistan ykköseksi. 

Eniten julkisuutta ja mainetta Ste
wart on saanut kuitenkin Daily Show'n 
ulkopuolella. CNN:n GVoss/tre-väittely-
ohjelmaan kutsuttu Stewart latasi täys-
laidallisen isäntien niskaan. Ohjelman 
lopuksi toinen juontajista, Tucker 
Carlson, totesi Stewartille tämän ole
van paljon hauskempi omassa ohjel
massaan. 

"Ja sinä olet ihan yhtä mulkku omas
sa ohjelmassasi kuin muissakin", Ste
wart vastasi. 

Tämän kommentin jälkeen hän ei 
voinut tehdä enää mitään väärin. Cross-
fire-vierailusta tuli toisaalta myös se 
hetki, jonka jälkeen Daily Show oli va
paata riistaa kriitikoille. Monia ärsytti 
ristiriita siinä, kuinka Stewart omassa 
ohjelmassaan pilkkaa uutistoimintaa ja 
peräänkuuluttaa parempaa journalis

mia, mutta samalla tekee itse hampaat
tomia haastatteluita. 

Totta onkin, että Daily Show'n haas-
tatteluosiot ovat pahimmillaan banaa
liudessaan hävettävän huonoja. Toisi
naan Stewart saa senaattori- tai journa-
listivieraistaan jotain irti, mutta näytte
lijöiden tai presidenttiehdokkaiden 
kanssa hän ei viitsi edes yrittää. 

Stewart jatkaa Daily Show'n keula
kuvana vielä ainakin kolme vuotta. 

Vuonna 1993 hän kisasi Conan 
OTsrienin kanssa Late Nightin juonta-
juudesta, mutta hävisi loppumetreillä. 
Nyt Stewartin sopimus Daily Show'n 
kanssa raukeaa sattumoisin samana 
vuonna, jolloin Conan 0'Brien siirtyy 
Tonight Show'n Jay Lenon paikalle. 

On silti hankala uskoa, että hän hi
moitsisi enää 0'Brienin paikkaa, niin 
kaukana Late Night ja Tonight Show 
ovat Stewartin timantinkirkkaaksi hio
masta Daily Show'sta. Sitä paitsi on 
varmaa, että materiaali ei lopu kesken -
ne pitävät siitä kyllä huolen. 

Olli Sulopuisto 
jylkkari@jyy.fi 

Daily Show Canaklla tiistaista perjantaihin 
klo 22.30 ja CNN Internationalilla lauantaista 
maanantaihin. 

Oi älykäs huumori, missä lienet 
KYSE EI OLE SIITÄ, ettei Suomessa 
osattaisi tehdä huumoria. Onhan meil
lä Velipuolikuut ja Julmahuvit. Ongelma 
on siinä, että Suomessa ei osata tehdä 
älykästä huumoria. 

Fiksuja kirjoittajia olisi muutama, 
mutta he tekevät parhaansa urautuak-
seen kolumneihinsa vielä toisenkin 
vuosikymmenen. Hyvät televisionteki-
jät puuttuvat tyystin. 

Suomalaisista taik show -ohjelmista 
puhuminen nostaa hien otsalle ja ok
sennuksen suuhun. Suurin ongelma 
syntyy, kun niiden esikuviksi on valittu 
Jenkkien suurten kanavien iltatalkka-
rit, jotka ovat hirvittävän huonoja oh
jelmia. Ne ovat katsottavia vain ankku
reiden ja käsikirjoittajapataljoonan am
mattitaidon takia. Poista karismaatti

nen keulamies ja takahuoneen kynä
miehet, ja jäljelle jää suomalainen pri-
me time -talkkari. 

Eikä vielä olla edes puhuttu poliitti
sesta huumorista. Genren suomalaisen 
lippulaivan Uutisvuodon suurin viehä
tys on siinä, keksiikö Tommy Taber-
mann viimeviikkoista banaalimman 
sutkauksen tai romahtaako Jari Tervo 
sisäänpäin ohjelman aikana. Itse Val
tiaissa on sentään hieno idea, mutta 
puolituntiseksi laimennettuna mehuk-
kaimmastakin ideasta tulee pesuvettä. 

Ohjelmapäälliköiden kannattaisi 
unohtaa suuren maailman meininki ja 
keskittyä siihen, mikä täällä on aina 
osattu. Ei Suomeen mitään Jon Ste-
warteja kaivata, onhan meillä Ere 
Kokkonen. 

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

Pop/Rock/|azz/Klubit 

Ilokivi: Ke 16.2. Hevikaraoke, Pe 18.2. 
Kryptonite-rock: Essentia + EUiot + 
Oriental Jam + HcMAto, La 19.2. 
Jazz&HipHop -iltamat: JKL Jazz Brother-
hood feat. Hannibal & Soppa, Ke 23.2. Sei
somapaikka Special: Stand up -improa, La 
26.2. Au-Righi -klubi: Dirty Harry Sextci 
(TKU) + Puppa J & Tasottavat. 
Lutakko: Ke 16.2. Poets Of The Fall + 
Lodger, Pe 18,2. JKL-PUNK-HC Sessions: 
I Walk The Line + Unkind + Burn Again, 
La 19.2. Dirty Deeds Indeed, Pe 25.2. Crea-
tures From The North Tour 2005: Maple 
Cross + National Napalm Syndicate + 
Sacred Crucifix, La 26.2. Kicksiart-klubi: 
Nieminen & Litmanen + Revolt. 
Bar 68: Pc 18.2. Damn Seagulls, La 19.2. 
Soul Tattoo. 

Jazz Bar: To 17.2. Vapaat Äänet: Jazzliiton 
kiertue, La 19.2. The Souldiers, To 24.2. En-
tente, Pe 25.2. Big Joe Luis (GB) + Svvamp 
Boogie, La 26.2. Gregor Harmaa. 
Redneck: To 17.2. Erja Lyytinen & Dave 
Floreno 

Rentukka: Ke 16.2. Stammtisch: Bcnelux-
maat ja Ranska. 
Sepänkeskus: Pe 25.2. Yökemia: Mcthod 
47 + Ainakaunis. 
Vakiopaine: ke 16.2. klo 19 Pekka Riihisen 
Find Ii! -kitaransoitto-oppaan julkistamisti
laisuus. 

Klassinen musiikki 

Jyväskylän Sinfonia: Taivaallisia ja maallis
ta ke 23.2. klo 19 Jyväskylän teatteritalolla. 
Suomalainen Konservatorio: Tuuli Ikosen 
valmentava konsertti to 17.2. klo 19. Toni 
Lepistön valmentava konsertti to 24.2. klo 
18. Mika Hakalan päättökonsertti to 24.2. 
klo 19. Kaikki konsertit Konservatorion 

Siltasalissa. Pohjoismaista kansanmusiikkia 
ke 23.2. klo 19 JAMK:n kamarimusiik
kisalissa. Patrick Gallois ja JAMKin jouset 
to 24.2. klo 19 JAMK:n kamarimusiik
kisalissa. 
Nikolainsali: Suden aika -konsertti la 26.2. 
klo 14. 

Näyttelyt 

Keski-Suomen museo: Sibeliuksen Ainola, 
rakennustaiteen museon näyttely 13.3. saak
ka. Jyväskylän yliopiston Päijänne-projek
tin näyttely Päijänteen vuosi 10.4. saakka. 
Alvar Aalto -museo: Perusnäyttely Alvar 
Aalto - arkkitehti. 

Keski-Suomen luontomuseo: Perusnäytte
ly Perintönä ympäristö. 
Suomen käsityön museo: perusnäyttely 
Käsityössä elämän tuntu. Muurahaisenpolkuja 
ja harakanvarpaita 6.3. saakka. Nina Harti
kaisen Kirjaillut seikkailut 20.3. saakka. Mir
jami Peltolan kirjontatyönäytös pe 25.2. klo 
12-16.30. 

Jyväskylän taidemuseo: Holvissa Kaupun
kielämää 27.3. saakka. Välisoitto 27.3. saak
ka. Maailman Uurnin tyttö - valokuvia. Gra
fiikan yleisötyöpaja perheille ti-ke 1-2.3. 
klo 12-16 Holvissa. 
Galleria Harmonia: Luovan valokuvauk
sen keskuksen vuoden 2005 jäsennäyttely 
17.2. alkaen. 
Galleria Mystic: Maisa Kiven maalauksia 
ja puupiirroksia 19.2. alkaen. 
Galleria Pinacotheca: Hannu Ahosen Ka
levala, tarua ja totta 17.2. alkaen. 
Vakiopaine: Aura Angervon taidetta 6.3. 
saakka. 

Teatterit 

Jyväskylän Ylioppilasteatteri: Vaginamono-
logeja su 20.2., ma 21.2., to 24.2., su 27.2., ma 
28.2. Kaikki esitykset Ilokiven alakerrassa 
klo 19. 
Jyväskylän kaupunginteatteri: Arkkienkeli 

Oulussa ensi-ilta la 19.2. klo 19. Muut näy
tökset pe 25.2. klo 19, la 26.2. klo 13. Napa-
kymphimatka Lemphäälään ti 22.2. klo 18.30. 
Juakse ko hullu! Ia 26.2. klo 19. 
Huoneteatteri: Reviisori pe 18.2. klo 19, la 
19.2. klo 19. Uuno Kailaan tytär su 20.2. klo 
15, pe 25.2. klo 19, la 26.2. klo 19, su 27.2. 
klo 15. Varjojen maa ke 23.2. klo 19, to 24.2. 
klo 19. 

Muut 

Mykkäelokuvaklassikoiden sarja Saksasta ja 
UFA-Studioiden elokuvajulistenäyttely. To 
17.2. Fritz Lang: Dr.Mabuse, derSpieler, pe 
18.2. Ernst Lubitsch: Madame Duharry ja 
ma 21.2. Fritz Lang: Die Nibelungen: Kriem-
hilds Rache. Kaikki näytökset klo 18 kau
punginkirjaston Minnansalissa. 
Lintukävely su 17.2. klo 10-11 Tourujoen 
rannassa. Kokoontuminen klo 10 Tourulan 
radiotalon kohdalla kävelysiltojen välissä. 
Kansainvälinen kissanäyttely la-su 19.-20.2. 
Messukeskuksessa. 

Jouni Innilän Einari Vuorela -tuokiot Huh-
tasuon kirjastossa ma 21.2. klo 18 ja Säynät
salon kirjastossa ma 28.2. klo 18. 
Yleisöluento Keskisuomalainen kuvataide Jy
väskylän seudun kansalaisopistolla ti 22.2. 
klo 18-19.30. Luennoimassa läänintaiteilija 
Hannu Castren. 

Kuutamolumikenkäilyä Ladun majalla to 
24.2. klo 18-21. Täysikuunhiihto klo 18. Li
sätietoja www.suomenlatu.fi/jyvaskylanlatu. 
Luento SPR Aasian tuhoalueella to 24.2. klo 
18-19.30 Yliopiston juhlasalissa. Aasian tu
hoalueella töissä olleet Punaisen Ristin de
legaatit kertovat kuvin ja sanoin omista ko
kemuksistaan. 

Rauhan ja ystävyyden juhla Baari Vakiopai-
neessa pe 25.2. klo 19. Suomen Rauhan
puolustajien keskustelu- ja tutustumistilai
suus kaikille rauhantyöstä kiinnostuneille. 
Jyväskylän runokerho järjestää runotapah-
tuman la 19.2. klo 18 Jyväskylän Kirjailijata-
lolla. 

Kahdeksanvuotias Souldiers 
eläkkeelle juhlakeikan kautta 
Kymmenen nuoren naisen muodosta
ma soul-yhtye The Souldiers soitti en
simmäisen keikkansa Ilokivessä vuon
na 22.2.1997. Muutaman viime vuoden 
yhtye on pitänyt hiljaiseloa, mutta nyt 
Souldiers nousee Jazz Barin keikkala
valle - mahdollisesti viimeisen kerran. 

"Meinattiin pitää hautajaiskeikka, 
mutta osa oli sitä vastaan. Sovittiin sit
ten, että pidetään kahdeksanvuotiskeik-
ka, joka on myös eläkkeellejäämiskeik-

ka", kertoo yhtyeen saksofonisti Anja 
Mauranen. 

Souldiersin ohjelmisto koostuu pää
osin 1960- ja 70-luvun soulklassikoista, 
takuuvarmoista meininginnostattajista 
tyyliin Respect ja / Can't Stand The Räin. 

Juha Mäkinen 

The Souldiers Jazz Barissa la 19.2. klo 22. 

Liput 6/3 euroa. 

Suksimista järven 
jäällä kuunvalossa 
Täysikuun valaisema hanki kutsuu 
suksimaan helmikuun lopulla, kun Jy
väskylän Kuntoliikunta järjestää kuuta
mohiihdon Jyväsjärven ja Päijänteen 
jäillä. Kaupungin puolella lähtöpaikat 
ovat Hotelli Alban ja Viherlandian luo
na. Latu vie Vaajakosken suuntaan Sa
vutuvan Apajalle sekä Noukanniemeen. 

Kaikissa neljässä pisteessä saatavilla 
on vähintäänkin mehua ja makkaraa. 

Albassa, Savutuvan Apajalla sekä Nou-
kanniemessä on myös saunomismah-
dollisuus. Savutuvan Apajalla voi myös 
heittää sukset jalastaan ja osallistua 
puolilleöin jatkuviin monotansseihin. 

Juha Mäkinen 

Kuutamohiihto lauantaina 26.2. alkaen klo 

18. Lisätietoja: www.kesli.fi/tapahtumat/ 

Tulenkantajilla varustettua 
veljellistä jazzräpäytystä 
Ilokivi syttyy helmikuun pakkasillassa 
lämpimään hehkuun, kun lavalla näh
dään Tulenkantajien riveistä ja Dynaa
misena Duonakin tutut rolloräpmiehet 
Hannibal ja Soppa. Poikien sanailua tu
kevat paikallisen veljeskunnan vapaat 
jazztaustat 

JKL Jazz Brotherhood lupaa soittaa 
jatsia afro-amerikkalaisilla ryhnnmaus

teilla, joten tanssilattialla luulisi olevan 
tiukkaa. Levyjen pyörittelystä illan ai
kana vastaa DJ Jati-matic. 

Toni Peltonen 

Jazz & Hiphop -iltamat JKL Jazz Brotherhood 

feat Hannibal & Soppa, la 19.2 klo 21-03. 

Liput 4 euroa. 

kampus 
Mr* 

Tiistaina 22.2. kello 19 

Errol Morris: Sodan oppitunnit 

(USA 2003) K-11 

Onkohan ikärasismia sanoa, ettei ny
kyisille parikymppisille Robert 
McNamaran nimi merkitse äkkisel
tään mitään? Sellaiset nimet kuin 
John E Kennedy ja Lyndon B. John
son lienevät jo tuttuja. McNamara oli 
mainittujen USA:n presidenttien puo
lustusministeri 1961-1968. Hän on 
mies, joka vei Yhdysvallat Vietnamin 
sotaan (1964-1975), ja jonka näkyvä 
ura politiikassa päättyi erottamiseen. 

Morrisin dokumentissa keskitytään 
Vietnamin sotaan, mutta myös McNa
maran persoona piirtyy vahvasti esiin. 

Johnsonilta saamiensa potkujen jäl
keen McNamara siirtyi Maailmanpan
kin johtajaksi, ja kommentoi julkisesti 
ministerivuosiaan vasta vuonna 1995, 
jolloin julkaisi muistelmansa. Niistä 
innoittunut ohjaaja sai kipinän nyt 
nähtävään dokumenttiin. 

Morris pitää katsojan otteessaan pe
rinteisin dokumentin keinoin, taiten 
käytetyllä haastattelu- ja arkistomate
riaalilla, sirkustemppuja ei ole eikä 
niitä tarvitakaan. Kylmän sodan vuo-

Tämä suutelo nähdään italialais-
elokuvassa Katseet ikkunassa. 

det saavat näin jälkikäteen tarkasteltu
na ylimääräistä hyytävyyttä McNama
ran toteamuksesta, jonka mukaan Yh
dysvaltojen ja Neuvostoliiton väliseltä 
täysimittaiselta ydinsodalta vältyttiin 
vain sattuman ansiosta. 

Tiistaina 1.3. kello 19 

Ferzan Ozpetek: Katseet ikkunassa 

(Italia 2003) K-11 

Giovanna (Giovanna Mezzogiorno) 
tekee kahta työtä, on äiti ja vaimo. 
Hän on lyyhistyä arjen taakkaan, jon
ka jakamiseen hänen puolisonsa Filip-
po (Filippo Nigro) ei järin innostu
neesti osallistu. Heidän hoiviinsa pää
tyy dementoitunut, muistoissaan syk
syn 1943 tapahtuneiden asioiden val
lassa elävä vanha ukko (Massimo Gi-
rotti). 

Vanhuksen ja nuoren perheen yh
teiselo synnyttää tarinan, jossa Italian 
historia ja nykypäivä elävät rinnak
kain, ja jossa eletään samanaikaisesti 
useampaa rakkaustarinaa. 

Ozpetek harrastaa elokuvallisia lai-
nailuja, välillä jopa liiaksi, mutta nii
den ei pidä antaa hämätä. Hän on kui
tenkin tarkkanäköinen tarinankertoja, 
ei teknokraatti. Alkukankeuden jäl
keen elokuva pääsee tarinana lentoon, 
ja katsoja löytää itsensä samastumasta 
niinkin merkilliseen asiaan kuin nai
sen katseeseen. 

Vanhan ukon osa jäi uransa jo 1943 
aloittaneen Girottin viimeiseksi. Ko
mea roolityö, jota erityisesti Mezzo
giorno kauniisti tukee. 

Riitta Koikkalainen 

E. 

r» 

Settaiaenaan mitä mainiointa. 
Joi kyytipoikaa kaipaat, 
välitie tunteetta. 

Maku on tyyUaöia CARILL0 

http://www.suomenlatu.fi/jyvaskylanlatu
http://www.kesli.fi/tapahtumat/


O Q o g o i o 
llOKIVI 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 

LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11-16 
Myös vegaani vaihtoehto joka päivä. 

Opiskelijahinta 2,35 e sisältää leivän, levitteen ja juoman. 
Jatko-opiskelijat 3,95 e - muut 4,80 e 

10 kappaleen ruokaliput: 
opiskelijoille 22,50 e, jatko-opiskelijoille 39,50 e, muille 48,00 e. 

Ilokiven ruokalistat myös netissä: 
www.jyy.n7ruokalista.php 

TI 15.2. 
Kesäkurpitsarisotto 

Makaronilaatikko 
Kirjolohimurekepihvit 

KE 16.2. 
Perunaohukaiset, porkkanamuhennos 

Yrtti-porkkanasei 
Tulinen lihapata 

TO 17.2. 
Punajuurikiusaus 

Täytetyt jauhelihaohukaiset 
Kalkkunakastike 

PE 18.2. 
Feta-pinaattipiirakka 

Kaalikääryleet 
Kinkkukastike, spaghetti 

MA 21.2. 
Kasviskiusaus 

Sitruunasei 
Lindströminpihvi 

TI 22.2. 
Herkkusieni-kasvisrisotto 
Lohipyörykät 
Chili con carne 

KE 23.2. 
Kesäkurpitsaherkku 
Broilerpata 
Porsaanleike, sinappikastike 

TO 24.2. 
Porkkanaohukaiset 
Gratinoidut tonnikalakääröt 
Jauhelihakebakot 

PE 25.2. 
Kasviskaalilaatikko 
Kaalilaa tikko 
Lohileike 

MA 28.2. 
Kukkakaalikeitto 
Sitruunainen turskaleike 
Jauhelihalasagne 

Opiskelijan 
akateeminen kirjakauppa 

Kampus 
Kiriä 

Kauppakatu 9 
puh 260 3157 

kirjamyynti@kampusdata.fi 

Luukkainen: Opettajan matka
kirja tulevaan (PS-kustannus) 
Kuka lohduttaisi pientä opetta
jaa, tuota yksinäistä kulkijaa? 
32,00 e 

Saariluoma: Kayttäjäpsykolo-
gia. Ihmisen ja koneen vuoro
vaikutuksen uusi ajattelutapa 
(WSOY) 
Koneet ovat apuvälineitä, jotka 
äärimmäisyyksiin vietynäkin 
ovat vain koneita... toivottavasti. 
39,00 e 

Churchland: Neurofilosofia 
(Terra Cognita) 
Aivomme tietävät, että ne ovat 
aivot, jotka tietävät, että ne ovat 
aivot, jotka tietävät, että ne ovat 
aivot, jotka tietävät, että... 
Hmmm. Mielenkiintoista! 
49,00 e 

Liljeström (loini.): Feministi
nen tietäminen. Keskustelua 
metodologiasta (Vastapaino) 
Miten tietoa tuotetaan, miten fe
minististä tietoa tuotetaan ja mi
tä se on? Raatimme on odottanut 
tällaista kirjaa ja tässä se nyt on! 
29,00 e 

järjestöt 
Järjestöilmoitukset osoiaeellajylkkari-jariestot@cc.jyu.fi Vain tapahtumat, menot 
ja ilmoitusasiat. Toimitus varaa oikeuden lyhentää ilmoituksia tarvittaessa. 

Amnesty International 
Amnesty international kokoontuu aina paril
listen vi ikkojen keskiviikkoisin järjestökella-
rilla, voionmaankatu 34. Kotipizzan taakse, 
portaat alas. Seuraavat kokoukset pidetään 
23.2. ja 9.3. klo 18.00. Kaikki ihmisoikeus
asioista ki innostuneet rohkeasti mukaan! 
Kotisivut: www.cc.jyu.fi/yhd/amnesty. Lisätie
toja tarjoaa ryhmäsihteeri Heikki Kerkkänen, 
puh. 050-5743127, sähköposti: hemakerk® 
cc.jyu.fi. 

Diaario 
Museologian ainejärjestön, Diaario ry:n vuo
sikokous järjestetään torstaina 24.2.2005 klo 
16 alkaen Juomatehtaan ainejärjestöhuo-
neessa. 

Evankeliset opiskelijat 
Opiskelujen lomassa on hyvä ladata akkuja. 
Tule siksi lauantai- i l loin Lutherin kirkol le 
(Kansakoulukatu 5) seitsemän jälkeen kuule
maan sanoja Isän sydämeltä ja jakamaan 
i lon ja murheen muruja kanssamme! Tulos
sa: 19.2 Menesty(s)teologiaa - T i m o Nisula, 
26.2. Sinkkuelämää - Hannu Kippo, 5.3. Kas
te, armon neste - Aulis Ant t i la , 12.3. Job, 
mato matkamies maan - Antero Rasilainen. 
Sunnuntaisin samassa paikassa klo 11 messu, 
jonne myös olet tervetul lut:) Raamattupi i
reistä ja muusta toiminnasta voit kysellä Kat
ri inalta, kapoysaecc.jyu.fi ta i surfata osoit
teeseen www.sley.fi/eo/jkl. 

Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit 
26.2. JARU järjestää jäl leen SRA-hankikisat 
Korpilahdella, osallistujat ja avustajat voivat 
i lmoi t tautua ammuntavastaavalle. 9.3. jär
jestetään "perinteiset" pistooliampumahiih-
tok i lpa i lu t Kil lerin maastossa sekä KEVÄT
KOKOUS, johon kaikki jäsenet ovat saunan-
lämpimästi tervetulleita. 11.-13.3. kerätään 
porukka kokoon ORUPn piirikokoukseen ja 
seuraavan vi ikonloppuna onkin SnowSurvi-
val! Katso lisää kevään toimintaa osoitteessa 
www.cc.jyu.fi/yhrj/jaru/, jossa voit myös liittyä 
jäseneksi. Hallitukselle voi lähettää kysymyk
siä ja kommentteja osoitteeseen: jaru-hall i-
tus@cc.jyu.fi. 

Jyväskylän ev.lut Opiskelijalähetys 
Kevään 2005 opiskelijaillat ovat torstaisin klo 
18.30 vanhassa pappilassa Vapaudenkatu 26. 
Käynti sivuovesta, jossa teksti "kappeli , ker
hot i lat" . Illoissa tietoa raamattupiireistä ym. 
English Bible Study, in format ion available. 
Jos kenkä puristaa, tule puhumaan: opiskeli-
japastor i Heikki Leht imäki, yhteyst iedot: 
050-5714564, 014-213901, heikki . leht ima-
ki©opko.f i . 17.2. Erkki Puhalainen: Menkää 

ja tehkää - lähestystyö 2000-luvulla; 24.2. 
Heikki Lehtimäki: Praise the Lord - mut ta 
mitä se tarkoi t taa?; 3.3. Mailis Janatuinen: 
Daniel globalisaation puristuksessa; 10.3. 
Opiskelijat ja Heikki Leht imäki: Terve sielu 
terveessä ruumiissa - to imintai l ta Laajavuo-
ren maastossa sekä Kortepohjan kirkossa. 

Nasta 
Nasta, naistutkimuksen ainejärjestö kokous-
taa, keskustelee ja osall istuu naistutkimus-
teemojen ympärillä. Kaikki naistutkimukses
ta ki innostuneet tervetuloa mukaan! Tule
vaa to imin taa: kokous 21.2. klo 18 Sohwin 
kabinetissa. Professori Tuija Pulkkinen kes
kusteluillassa 23.2. Lyhdyssä klo 18 alkaen. Li
sätietoja saat li ittymällä listalle Sannin kaut
ta: saemmannecc.jyu.fi. 

Pedago 
OKL:n ainejärjestön Pedago ry:n vuosiko
kous keskiviikkona 16.2.05 klo 18.00 Ilokiven 
takaosassa. Esillä sääntömääräiset asiat. Ter
vetuloa! 

Tosi ne 
Tosine ry:n vuosikokous järjestetään torstai
na 24.2. klo 18.30 Lillukassa, Kortepohjan yli-
oppilaskylässä. Vuosikokouksessa käydään 
läpi viime vuoden toimintakertomus ja vali
taan ainejärjestölle uusi hallitus. Vaali- ja ää-
nestyskelpoisia ovat kaikki Tosineen jäsenet. 
Tilaisuus ja tkuu perinteisten RAX-viinibilei-
den merkeissä. 

— valiokunnat — 
Erasmus Student Network 
Erasmus Student Network calls for ali the 
students interested in meet ing other stu-
dents from different countries and cultures! 
Next meeting on 23.2. at 17 at the student 
union building. Registering for the St Peters
burg t r ip closes on 17.2. so hurry up ! See 
more and also about the t r ip to Moscow and 
St Petersburg f r om www.jyy.f i /esn "news 
and events". Next Stammtisch date wi l l 
change due to the Snow and Fantasy -hap
pening: new date wil l be announced on the 
fs-news and kv-lista. 

KEHY 
Kehy on potkaistu käynti in keväälle, mutta 
o let te kaikki tervetul leita miet t imään lisää 
toimintaa seuraavaan kokoukseen joka on ti 
15.2. klo 16 yo-talolla. Listalla mm. kehy-lou-
naiden päivämäärien päättäminen, tulevat 
Indonesian ihmisoikeudet - i l ta j a kokkaus
kurssit sekä Suomen kehitysyhteistyön 40-
vuotta teemavuosi. Tule kuulemaan lisää! 

jälkikirjoitus 

* 
Juha Mäkinen 

Eläkeläiskysymyksen 
lopullinen ratkaisu 
ELINKEINOELÄMÄN VALTUUSKUNTA EVAn 

toimitusjohtaja Pentti Vartia nosti Tie
teessä tapahtuu -lehdessä esiin nobe
listi Friedrich Hayekin ajatuksen ääni
oikeuden poistamisesta julkisen tuen 
varassa eläviltä ja julkisen vallan palve
luksessa olevilta. Mediassa on pohdit
tu erityisesti äänioikeuden poistamista 
eläkeläisiltä, he kun ovat vastahakoi
sia yhteiskunnallisten uudistusten te
kemiseen. 

Ajatus on ihan hyvä, mutta kenties 
riittämätön toimenpide. Ikääntyvän 
väestön rasittaman valtakunnan kehit
tämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisem
paa ajattelua. 

ENSIMMÄISENÄ varotoimenpiteenä on 

eläkeläiset velvoitettava pitämään 
päällysvaatteissaan selvästi näkyvää 
eläkeläistunnusta. Näin muut kansa
laiset tietävät olevansa tekemisissä 
eläkeläisen kanssa ja osaavat jättää tä
män ajatukset omaan arvoonsa. Hei
dän on myös helppo välttää kosketus
ta eläkeläisväestöön esimerkiksi vaih
tamalla tarvittaessa kadun puolta. 

Eläkeläisten ei tule antaa levittää 
propagandaansa. Esiintyminen jouk
kotiedotusvälineissä voidaan hyväksyä 
vain erityistapauksissa. Eläkeläisten 
kirjoittamat kirjat kerätään poltetta
vaksi Senaatintorilla järjestettävään 
suureen kansanjuhlaan. 

Eläkeläisten omaisuus on usein si
dottu kiinteistöihin tai matalakor-
koisille säästötileille. Tämä ei ole yh
teiskunnan kokonaisedun kannalta 
mielekästä. Niinpä eläkeläisten omai
suuden takavarikoiminen valtiolle on 
vastuullinen ja luonteva toimenpide. 

Suurimpiin asutuskeskuksiin eläke
läisväestölle voidaan perustaa omat 
kaupunginosansa. Nämä alueet on 
syytä eristää muusta kaupungista 
muureilla, jotta vältytään tarpeetto
malta eläkeläisten ja kansalaisten 
kanssakäymiseltä. 

Eliniän pidentyminen aiheuttaa va
kavan väestötilastollisen ongelman, 
jonka ratkaiseminen on tulevien vuo
sien haastavimpia tehtäviä. Lääkärit 
on koulutettava tekemään tarpeellista 
seulontatyötä, jotta huonokuntoisem
mat eläkeläiset voidaan siirtää tätä 
tarkoitusta varten rakennettaville lei
reille. 

Kun eläkeläiskysymykseen on näin 
saatu ns. lopullinen ratkaisu, on malli 
valmis sovellettavaksi muihinkin on
gelmallisiin väestöryhmiin kuten vam
maisiin, seksuaalisesti poikkeaviin tai 
opiskelijoihin. Runosieluisimmat johta
jat puhuvat tästä suoneniskemisenä, 
joka on välttämätöntä kansakunnan 
veren puhdistamiseksi. Kuona-ainek
sen poistuttua voimme matkata EVAn 
johdolla parempaan huomiseen. 

http://www.jyy.n7ruokalista.php
mailto:kirjamyynti@kampusdata.fi
mailto:osoiaeellajylkkari-jariestot@cc.jyu.fi
http://www.cc.jyu.fi/yhd/amnesty
http://cc.jyu.fi
http://kapoysaecc.jyu.fi
http://www.sley.fi/eo/jkl
http://www.cc.jyu.fi/yhrj/jaru/
mailto:tus@cc.jyu.fi
http://saemmannecc.jyu.fi
http://www.jyy.fi/esn


Tutkittua tietoa, uusia avauksia 

YHTEISKUNTA 
POLITIIKKA 

Ei ole kallis Yhteiskuntapolitiikka-lehti normaa-
listikaan, mutta opiskelijat saavat sen puoleen 
hintaan: koko vuosikerran eli kuusi numeroa 
hintaan 13 euroa. Tilaa heti, niin ehdit saada 
helmikuun lopulla ilmestyvän ykkösnumeron. 
Se sisältää mm. seuraavat teemat: 

Valtion vastuun rajat 

Kolmikannan ja 
naispaikan synty 

Yksityiset hammas-
hoitopalvelut vertailussa 

Nuorten masentuneisuus 
ja rikekäyttäytyminen 

Työllistääkö työttömien 
aktivointi? 

Terveyspolitiikan uusi kieli 

Huippuosaajat ja kilpailukyky 

Työelämän pitkä 
ja lyhyt historia 

Menestyksen tiekartta 

Keskustelua: Eikö 
eläkepommia tulekaan? 

YP ilmestyy kuudesti vuodessa. 
Vuosikerta 26 euroa, opiskelijoille 13 euroa. 
Tilaukset: Bengt Jansson, bengt.jansson@stakes.fi. 
fax: (09) 39672191, puh. (09) 39672200. 

www.stakes.f i /yp 
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4FÄACADEMY 
M ACCESS 

Lähde vaihtoon! 
Malesia, USA ja 

Vietnam 
M IBP on tunnettuja suosittu 
vaihto-ohjelma Kuala 
Lumpurissa. Monet osallistujista 

I ovatkin pitäneet vaihtoa jopa elämänsä parhaana 
aikana. MIBP ohjelman rinnalla ovat nyt tarjolla 
uudet kohteet Vietnam ja USA:n Dallas. Academy 

\ Accessin kohteista saat valintapäätöksen nopeasti ja 
' voit lähteä sinne myös ystävien kanssa. Ohjelmiin 
| ovat tervetulleita kaikkien yliopistojen ja ammatti-
I korkeakoulujen opiskelijat sekä myös jo valmistu
neet, jotka haluavat esim. kokemuksia Aasiasta. 

Lisätietoja ja hakuohjeet osoitteessa: www.academyaccess.com  
Tri Kari Jääskeläinen p. 040 501 7627  

YOU DON 'T HAVE TO BE A ROCKSTAR 
TO GO ON A WORLD TOUR. . . r~^ 

Hki > Lontoo > LO» Angeles > Roro-
tonga > Flji > Aucktand > Melbourne // 
Sydney > Calrns // Darwin > Ball > 
Singapore // Bangkok > Hki 

Esimerkkihinta sis. verot ja palvelumaksun. 
Hinnassa matkustusrajoitteita. Vain opis
kelijoille (yläikäraja vaihtelee) ja nuorille 
(alle 26.v). ISIC/IYTC'EUR26-kortti tarvitaan 
// väli ei sisälly hintaan 

Lue lisää netistä ja pyydä tarjous omalle reitillesi! 

09 6812 7710 
\ T A [ R A V E L h e l s i n k i s t a t r a v e l . f i 

www.statravel.fi 

Anu KaipaiftiH - Sf&pQ Parit taen 

Arkkienkeli Oulussa 
Tarina hulluudesta, rakkaudesta ja ihmeestä 

Emi-ilta ISkZ2&CS. em*us K*is» F 

Lippujen hinnat 
l - € / 1 5 € / 1 0 € 

i 
Lippunn y.. 
ma-pt klo 12-18 
la ja esitysiltoina klo 12 1 
puh. ( 0 1 4 ) 6 2 4 200 . 

K •. ':'} 

' -f Jyväskylä 
• kaupungin 

t e a t t e r i 
www.jyV3skyla.fi<1taupunginteatteri 
Lippumyymälä puh. (014) 624 200 

Katso myös nettisivut, www.turotim.fi 

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

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

provision sekä upeat kilpailupalkinnot. 
^ ^ MYÖS KESÄTÖITÄ TARJOLLA! 
mj Tk T II D n T I AÄ Soita ja sovi haastattelu: 
• f mm * U II V I I m Chargit Heiskanen 
^ L ^ ^ Ttlemarkkinointi p. 040 534 2186 

Kauppakatu 26 A 11, 40100 Jyväskylä. P. (014) 819 0020 

Helsinki, Porvoo, Hämeenlinna, Tampere, Lahti, Jyväskylä 

BITTER 

EJ 

_ Jbtrmuri 
fö o\ C 4 cl Carilloa 

appelsiinituoremehua 
jäitä 

"Maku on tyytiaaia 

+ 

mailto:bengt.jansson@stakes.fi
http://www.stakes.fi/yp
http://www.academyaccess.com
http://helsinkistatravel.fi
http://www.statravel.fi
http://www.jyV3skyla.fi%3c1taupunginteatteri
http://www.turotim.fi
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Aloittelevat 
koomikot 
piinalavalla 
Ilokivessä 10. helmikuuta järjestetty Get Up, Stand Up 
-kilpailu veti osallistujia Oulua ja Valkeakoskea myöten. 
Lähes 40 yritteliäästä koomikosta seulottiin aamupäivän 
esikarsinnoissa 12 parasta esiintymään illan klubille. 
Heistä kuusi kyvykkäintä jatkaa tietään televisioon. 

Juha Mäkinen, Toni Peltonen, Hans-Peter Weckman 
Ilokiven narikkakäytävässä vallitsi jännittynyt tunnelma. Osa odotti vuoroaan 
hiljaisena, osa yritti päästä vireeseen jatkuvalla vitsailulla. 

Hermosauhut maistuivat monelle. 
Jyväskyläläinen Marko Järvinen ja 
tamperelainen Rami Mäkilaine 
tekivät parhaansa, mutta molem
mat putosivat pelistä ennen iltaa. 

Huumoridiktaattoreina kisassa toimivat kokeneet stand up -miehet 
Andre Wickström, Stan Saanila ja Mika Eirtovaara. Esiintyjillä oli 
korkeintaan viisi minuuttia aikaa vakuuttaa tuomarit kyvyistään. 

Jyväskyläläinen Tomi Välimaa oli testannut settin
sä toimivuutta jo edellisviikon Alipaine-klubilla. 
Mies oli yksi 12:sta iltaan selvinneestä. 

Illan seisomakoitos veti Ilokiven täyteen istujia. Jyväskyläinen Ma
ria Saari kuiskutteli ystävälleen hauskuuksia ennen show'n alkua. 
12 esityksen jälkeen Saari oli pettynyt monien koomikoiden aihe-
valikoimaan. Tuttu ja turvallinen oli voimissaan. 

SIVUAINEOPINTOJA KESÄYLIOPISTOSSA 
Avoin yliopisto-opetus 

Työ-ja sosiaalioikeus 5 ov (LY), ilm. 22.3. mennessä 
Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 4 ov (LY), 
alkaa 8.4. 
Tietoisuutta liikkeen avulla - Feldenkrais-menetelmä 1 ov 
(TeaK), ilm. 2.5. mennessä 
JY:n perustutkinto-opiskelija saa alennuksen 
kurssimaksuista 

Ennakkotietoa lukuvuoden 2005-2006 opinnoista 
www.cec.jyu.fi/kesayo 

LISÄTIETOJA: 
Puh. 260 3723, 260 3725 
raija.oja@cec.jyu.fi 

Kokemus oli valttia, vaikka ensikertalaisetkin menestyivät. Jatkoon selvisivät Riku 
Sottinen, Risto K. Järvinen, Anitta Ahonen, Toni Jyvälä, Harri Teitinen ja kuvan ulko
puolelle jäävä Tatu Uimonen. Heidän koomikon kykyjensä kehittymistä voi seurata 
maaliskuussa SubTV:llä käynnistyvässä Get Up, Stand Up -ohjelmassa. 

CITYN PARAS SEURUSTELURAVINTOLA 

ROCK HOtLR 
MAANANTAISTA HANAOLUT 0,4 T^ 
LAUANTAIHIN HANASIIDERI 0,33 
KLO 22-23 ' 

\ictbsti / " 

Uahalainen (^ 
beittiö vw w w . 5 o h w i 

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

Mustesuihku ja laservärit n.1/2 hintaan. 

TARRA PAITA OY 
Vaasankatu 10. P. 215 384 

www.tarrapaita.fi 

http://www.cec.jyu.fi/kesayo
mailto:raija.oja@cec.jyu.fi
file:///ictbsti
http://www.tarrapaita.fi

