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Naisen euro onkin 
90 senttiä 
Kolmikanta päättää maaliskuussa työnsä samapalkkaisuusohjelmasta 

VAIKKA KAIKKI OVAT YHTÄ mieltä 
siitä, että naiset saavat vähemmän palk
kaa kuin miehet, palkkaeron määrästä 
ollaan eri mieltä. 

Työnantajajärjestö haluaa puhua yh
destä, työntekijät toisesta ja sosiaali- ja 
terveysministeriö kolmannesta. Loppu
summa kun riippuu aina siitä mistä 
kulmasta tilastoja tihrustaa. 

Kaikkia kuitenkin yhdistää aito huo
li naisten ja miesten palkkaerojen ju
miutumisesta. Yhtä selvää kaikille on, 
ettei usein toistettu totuus "naisen euro 
on 80 senttiä" pidä paikkaansa. 

Naiset kyllä tienaavat keskimäärin 
noin 80 prosenttia miesten palkoista, 
mutta luku on saatu yksinkertaisesti 
vertaamalla naisten ja miesten säännöl
lisen työajan keskimääräisiä kuukau
siansioita. Tärkeimpänä tekijänä suku
puolten palkkaeroissa kun on asiantun
tijoiden mukaan työelämän segregaatio 
eli se, että naiset hakeutuvat yleisem
min aloille, joiden palkanmaksukyky 
on miesvaltaisia aloja heikompi. Toi
saalta naiset tuppaavat itseään miehiä 
harvemmin vaativampiin työtehtäviin, 
joista maksetaan parempaa palkkaa. 

Lukujen takaa löytyy siis paljon 
muutakin kuin sovinistisikojen asenne
vammaa. Mutta mitkään selitykset eivät 
poista tosiasiaa, että sitäkin löytyy: 
palkkakysymyksessä ainakin sen pro
fessori Juhana Vartiaisen tutkimuksis
saan havaitseman selittämättömän 
kymmenen prosenttiyksikön verran, 
kun tarkastellaan saman koulutustason 
ja ikäluokan ihmisiä samoilla toi
mialoilla ja samoissa ammateissa. 

PERUSLÄHTÖKOHTAHAN ON järjetön: 
toinen sukupuolista saa keskimäärin 
viidenneksen vähemmän palkkaa ja te

kee selkeästi enemmän pätkätöitä. Sa
man sukupuolen eteneminen uralla on 
vaikeampaa ja heidän vastuulleen 
yleensä jätetään kotona yhdessä hanki
tut lapset. Heitä myös häiritään usein 
seksuaalisesti työpaikallaan. 

Ja kaiken kukkuraksi tuon suku
puolen edustajat ovat toista korkeam
min koulutettuja. Miten tähän on tul
tu? Historiasta saa kertoa sosiaali- ja 
terveysministeriössä tasa-arvokysymyk-
siin kolmisenkymmentä vuotta eri teh
tävissä keskittynyt Marja-Liisa Antta-
lainen. 

Hän kertoo, että jo 1890-luvulla Ara
bian lasitehtailla käytiin keskusteluja 
siitä, miksi naiset eivät saa työstään sa
maa palkkaa kuin miehet. Vuonna 1919 
Suomi hyväksyi muiden mukana kan
sainvälisen työjärjestön ILO:n perusta
miskokouksen periaatteita työmarkki
noilleen. Tästä huolimatta edistykselli
nen lv osuuskauppaliike kirjasi 1920-lu-
vulla ensimmäisiin kirjallisiin lyösopi-
muksiinsa naisille ja miehille eri palk
kaluokat. Tämä perinne säilyi pitkään. 

Vaikka ILO:n samapalkkaisuuden 
periaate nuijittiin maiden hyväksyttä
väksi jo 1951, yleissopimus hyväksyt
tiin Suomessa vasta 1963. Suoraan sa
mapalkkaisuuden vaatimuksista on us
kallettu puhua uudestaan eduskunnan 
käytävillä kunnolla vasta 1990-luvulla. 

Samoin vasta nyt saatiin hallitusoh
jelmaan selkeästi kirjatuksi samapalk
kaisuuden ja työelämän tasa-arvon edis
täminen yhdeksi päätavoitteista. Oliko
han Suomen ensimmäisellä naispäämi-
nisterillä jotain tekemistä asian kanssa? 

Tänä keväänä tasa-arvoa on lähdetty 
perkaamaan yhdessä työmarkkinajär
jestöjen kanssa samapalkkaisuusohjel-
malla. Sille pohjaa pakertavan kolmi-

kantatyöryhmän pitäisi saada työnsä 
päätökseen jo kuluvan maaliskuun lop
puun mennessä, vaikka onkin vasta pa
ri kokousta ehtinyt pitää. 

Ministeriön virkamiehellä riittää 
suoria sanoja kysyttäessä, miksi palkka
eroille ei vuosien varrella ole tapahtu
nut mitään yrityksistä huolimatta. 

'Työnantajat ovat tottuneet, että puo
let työvoimasta tekee työnsä viidennek
sen halvemmalla. Tottakai tilanteen 
muuttaminen on silloin hidasta", tasa-
arvoyksikön Antlalainen sivaltaa. 

ETELÄRANNAN KUPEESTA löytyy työ

pöytä, jonka valtiatar et pidä ministe
riön tulkinnoista. Apulaisjohtaja Eeva-
Liisa Inkeroinen työnantajia edusta
vasta Elinkeinoelämän keskusliitosta ei 
allekirjoita näin yksinkertaista väitettä. 

Hän kyseenalaistaa ministeriön luvut 
ja kertoo todellisten palkkaerojen löyty
vän ministeriön selvityshenkilön tuo
reesta raportista. Se tunnisti sukupuol
ten palkkaeroksi alle kymmenen pro
senttiyksikköä, kun luvuista oli siivottu 
tilastoharhaa pois. 

"Sukupuolten palkkaeroihin vaikut
tavat ennen kaikkea toimiala, työtehtä
vät, työtunnit ja työkokemus", EK:n 
Inkeroinen luettelee. 

Samoilla linjoilla on työntekijä
puolen SAK:n palkkajärjestelmien 
asiantuntija Pentti Vainio. 

"Tilastollisten palkkaerojen yksi 
syyllinen löytyy markkinoilta: julkisen 
sektorin palkkarajoitteet ja yksityisen 
sektorin palkanmaksukyky. Että on 
edelleen naisten ja miesten työt." 

Selvitysraportti kehottaakin aloitta
maan toimenpiteet samapalkkaisuuden 
edistämiseksi työpaikoilta. Siihen myös 
EK:n Inkeroinen sitoutuu mieluum

min kuin valtion yrityk
sille asettamiin pakkokei
noihin. 

"Valtion toimet voivat 
toimia kannustimena, mutta 
yhtä hyvin toimijoina muu
toksessa voivat olla työmarkkina
järjestöt." 

EK:n apulaisjohtajan mukaan te
hokkain keino saavuttaa palkkatasa-
aryo on nais- ja miesvaltaisten alojen 
tasapainottaminen. Se tapahtuu Inke
roisen makuun liian hitaasti. 

"Nuorten ja perheellisten arvova
linnat ovat hyvinkin perinteisiä. 
Tilanteeseen vaikuttavat 
myös arvokysymykset. 
Miten naiset asiansa itse 
priorisoivat, kun esimer
kiksi valitaan uran ja per
heen välillä? Tämä nä
kyy palkkauksessa." 

Erittäin hyvälle näköala
paikalle omalla urallaan nous
sut Inkeroinen on luottavai
nen palkkaerojen tulevaisuu
den kohtalosta. 

"Uskon vahvasti, että tasa-ar-
voisen työyhteisön positiivia puo
lia korostamalla palkkaerot saadaan 
pienentymään. Työelämässä ei ole ha
vaittavissa miesten naisille asettamia 
etenemisesteitä. Kysymys on siitä, mi
ten työyhteisössä osataan tunnistaa 
naisten kyvyt ja taidot sekä kannustaa 
heitä vaativampiin tehtäviin. Että työ
yhteisössä otetaan kaikki parhaat voi
mavarat käyttöön." 

Toni Peltonen 
pääto imi t ta ja t" jyy.fi 

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 
tiistaina 8. maaliskuuta. 

Harva mies jää lastentarhanopettajaksi 
H A N N U PAAVOLA, 45, on poikkeusyk

silö. Jyväskylän kaupungin päivähoito 
ja esiopetus työllistävät 709 ihmistä, 
joista vain 17 on miehiä. Honkaharjun 
päiväkodissa työskentelevä Paavola on 
näistä yksi. Omalla työpaikallaan hän 
on ainoa mies. 

Paavola on reilun 20 työvuotensa ai
kana saanut nähdä, että alalle kyllä tu
lee miehiä, mutta vain harva siellä py
syy. Alaa vaihdetaan kouluttautumalla 
esimerkiksi luokanopettajiksi. 

"Monelle päällimmäinen syy on var
masti palkkaus. Hoiva-aloilla palkkake
hitys on jäänyt selvästi jälkeen. Jos sen 
lisäksi joutuu heti valmistumisen jäl
keen vähän rankempaan työyhteisöön, 
voi työssä helposti uupua", Paavola ar
vioi. 

Paavolaa itseään palkkataso ei ole 
saanut katselemaan muita töitä. 

"Olen viihtynyt työssäni hyvin ja ko
kenut, että työtäni on arvostettu. Pidän 
tärkeänä sitä, että tällä alalla on myös 
miehiä." 

Yksi selitysmalli naisvaltaisten alojen 
huonolle palkkaukselle on se, että nai
set eivät osaa vaatia palkankorotuksia 
tarpeeksi tiukkaan sävyyn. Esimerkiksi 
lastentarhanopettajat voisivat lakolla 

panna yhteiskunnan polvilleen siinä 
missä bussikuskit tai palomiehetkin. 

"Kyllä siinä jotain perää on, ei olla 
ehkä uskallettu käyttää tarpeeksi järeitä 
keinoja. Toisaalta ymmärrän myös kun
tapuolen taloudellisen tilanteen. Rahaa 
ei kerta kaikkiaan ole, ellei kuluja tasat
taisi jostain muualta." 

Paavola on osallistunut lakkoon ker
ran, toistakymmentä vuotta sitten. Sil
loinkin työtaistelu jäi hänen mukaansa 
hieman kesken, 

Alan miesvähemmistö pitää yhtä. 
Keski-Suomen alueen micslastentar-
hanopettajilla on oma nettisivunsa ja 
jonkin verran yhteistoimintaa. Vaikka 
eri päiväkotien miehet tapaavat toisiaan 
harvoin, on tietty henkinen yhteys Paa
volan mukaan olemassa. 

Toisen henkireiän miespuoliselle 
työntekijälle tarjoaa se, että yhä useam
min lapset tuo ja hakee heidän isänsä. 

"Isien kanssa voi vaihtaa muutaman 
sanan urheilusta tai autoista, samoin ta
lonmiehen kanssa. Työpaikan naiset 
ovat niin velvollisuudentuntoisia, että 
puhuvat kahvipöydässäkin lähinnä työ
asioita." 

Juha Mäkinen 
toimittaja(p<jyy.fi Hannu Paavola on työpaikkansa ainoa miespuolinen työntekijä. Käsinukeistakin valtaosa on naishahmoja. 

http://jyy.fi
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Unesta energiaa 
keholle ja mielelle 
Valtakunnallinen Unikiertue saapuu maaliskuussa Jyväskylään 

lyhyet 

VANHAN SANONNAN MUKAAN ku

ningas nukkuu selällään, viisas kyljel
lään ja rikas vatsallaan. Mutta entä jos 
uni alkaa muodostua ihmiselle todelli
seksi ongelmaksi? Tai tarkemmin sa
nottuna sen puute. Muistatteko vielä 
Fight Clubin} 

Jokainen nukkuu toisinaan huonos
ti. Jos univaikeudet kuitenkin toistuvat 
usein tai kestävät jopa viikkoja, pitää 
hälytyskellojen soida. Pitkäaikainen 
unettomuus voi olla oire piileksivästä 
sairaudesta 

Tavallisimmin unihäiriöiden taustal
la uinuvat stressi, äkilliset elämäntilan-
teenmuutokset ja ulkopuoliset häiriöte
kijät. Myös voimakkaat tunnevaihtelut 
ja elämän kriisit sekä masennus ja alko
holi ovat laukaisevia tekijöitä. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 
ja yliopistojen yhdessä organisoima val
takunnallinen unikiertue saapuu Jyväs
kylään maaliskuun toisella viikolla. Ka
ravaani kulkee nimellä Uni - energiaa 
keholle ja mielelle. 

"Tarkoitus olisi saada ihmiset ym
märtämään unen merkitys kokonaisuu
den kannalta", kertoo ylilääkäri Pirjo 
Paajanen Jyväskylän YHTS:ltä. 

Puhujan pönttöön tilaisuudessa aste
lee paljon unta tutkinut dosentti ja yli

lääkäri Markku Partinen Rinnekoti-
säätiöstä. 

"Noin neljänneksellä kaikista opis
kelijoista esiintyy väsymystä ja se on 
yleisimpiä opiskelua haittaavista teki
jöistä. Näitä asioita ei aina tule ajatel
leeksi", Partinen kertoo. 

"Käsittelen puheenvuorossani aivo
jen toimintaa ihmisen vireyden kannal
ta sekä levon ja unen merkitystä opis
kelulle. Myös luontaisten piristeiden 
käyttö, joka liittyy tarkkaavaisuus- ja 
keskittymishäiriöihin, on yksi teemois
tani." 

Unikiertue on osa YTHS:n, Suomen 
ylioppilaskuntien liiton ja Opiskelijoi
den liikuntaliiton alkuun panemaa 
Kehrä-hanketta, joka tähtää opiskelijoi
den terveyden edistämiseen paranta
malla opiskelijoiden hyvinvointia ja 
yliopiston ilmapiiriä. 

KIIREISEN ELÄMÄNTAVAN vuoksi 
opiskelijoiden yöunet tuppaavat jäädä 
useilla lyhyiksi torkuiksi. Myös yhteis
kunnan kiihtyvä muutostahti ja alati 
kovenevat suorituspaineet valvottavat. 
Opiskelun, työnteon, ihmissuhteiden ja 
harrastuksien paketti voi käydä ras
kaaksi. 

"Ympäristön ja omaisten vaatimuk

set ovat unettomuuden avaintekijöitä, 
mutta enemmänkin kyse on yleisestä 
elämänrytmistä: ihminen alkaa olla ko
villa. Opiskelijoiltakin vaaditaan nyky
ään niin paljon enemmän kuin ennen", 
Markku Partinen painottaa. 

"Ja sitten vielä nukutaan liian vä
hän." 

Opiskeluaika on perinteisesti ollut 
elämänvaihe, jonka aikana valvotaan 
paljon. Yksin asuminen ja itsenäisyys 
voivat nostattaa vapauden riemua, ei
vätkä unihäiriöt ole harvinaisia itsenäi
sen elämän alussa. 

"Hyvä sänky, patja, tyyny ja peite 
ovat tärkeitä tekijöitä rauhallisen unen 
saavuttamiseksi, mutta myös puhdas ja 
terveellinen sisäilma painavat vaa'assa. 
Tähän vaikuttaa osaltaan huoneen läm
pötila, joka on monella liian korkea", 
painottaa Jorma Heinonen Uniliiton 
nettisivuilla. 

Hyvä uni takaa laadukkaan päivän. 
Sen löytämiseksi jokainen voi tehdä 
paljon ihan itse. Vuodetta ei kannata 
käyttää muuhun kuin nukkumiseen tai 
rakkauden iloihin. Säännöllinen elä
mänrytmi ja -tavat ovat tärkeitä, ja jo 
opettelemalla rentoutumaan voi helpot
taa unen tuloa. 

"Myös monipuolinen ja säännölli

nen ravitsemus vaikuttaa hyvään 
uneen", Partinen muistuttaa. 

UNILÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ on yleisty
nyt Suomessa 15 viime vuoden aikana 
merkittävästi ja niillä saadaankin kat
kaistua lyhytaikainen unettomuuden 
kierre. Unilääkkeillä ei kuitenkaan rat
kaista ongelmaa pysyvästi. Sitä paitsi 
täysin vaarattomia nukahtamislääkkei
tä ei ole olemassakaan, YTHS:ltä ker
rotaan. 

"Tätä lääkärit eivät useinkaan tajua, 
vaan myöntävät potilailleen pitkäaikai
sia unilääkekuureja. Tällainen käyttö 
on jo haitallista ihmiselle", Markku 
Partinen toteaa. 

Unen tarve on erittäin yksilöllinen 
asia, mutta aikuisilla se on yleensä noin 
seitsemän tuntia Toisille tämä on kui
tenkin aivan liian vähän ja toisille jo 
tuhlausta 

Uni on riittävää silloin, kun tuntee 
olonsa herätessä virkeäksi ja jaksaa päi
vän seikkailut. 

Riku Roslund 
jylkkari@jyy.fi 

Valtakunnallinen unikiertue ke 9.3. klo 10.15 

yliopiston vanhassa juhlasalissa (5 212). 

Aasian avustustyöntekijöiden 
kertomukset pysäyttivät 

TAPANINPÄIVÄN HYÖKYAALTO tuli ja 
vei kaiken. Viereisen kuvan kalastaja-
perheeltä Sri Lankan Komarin kylässä 
aalto vei talon, mutta kun paikalle saa
pui Suomen Punaisen Ristin avustus-
delegaatio neljä päivää tapahtuman jäl
keen, perhe tarjosi heille kookospähki
nöitä. 

"Perhe vaikutti iloiselta kaikesta 
huolimatta - olivathan he elossa. Itsellä
ni oli välillä todella paha olo", muiste
lee tekninen delegaatti Risto Jokinen. 

Jokinen oli yksi 73:sta SPR:n Sri 
Lankaan ja Thaimaahan lähettämästä 
avustustyöntekijää. Kotiinpaluunsa jäl
keen työntekijät ovat kertoneet koke
muksistaan yleisötilaisuuksissa. Viisi 
keskisuomalaista avustustyöntekijää 
kävi Jyväskylän yliopiston juhlasalissa 
torstaina 24.2. puhumassa runsaslukui
selle yleisölle. 

"Ihmisten kohtalosta saa käsityksen, 
jos kuvittelee, että menettäisi aivan kai
ken. Tavallaan syntyisi uudelleen ja 
joutuisi aloittamaan elämän nollapis
teestä", kuvailee lääkäri Ilkka Mikko
nen. 

"Minunkin vastaanotolleni tuli 
mies, joka hymyili tullessaan, mutta 
kun jututin häntä, hän alkoi itkeä. Hän 
oli menettänyt aaltoihin kotinsa, vai
monsa ja kolme lastaan. Mies oli kalas
taja, mutta vene oli nyt tuhoutunut, ei
kä hän uskaltanut enää mennä lähelle
kään merta." 

Eloonjääneiden asumisesta huolehti
minen vie aikansa 

"Iranin Bamissa olleen maanjäris
tyksen jälkeenkin luvattiin apua ihmis
ten majoittamiseen, mutta ihmiset asu
vat vieläkin teltoissa, vaikka järistyk-

Komarin kylän kalastajaperheen talosta jäi pystyyn vain pieni pala seinää. 

sestä on jo vuosi aikaa", Mikkonen jat
kaa. 

Sri Lankan saarelta tuhoutui kaikki 
200 metrin säteellä rannikosta oleva. 
Punainen Risti ja muut paikalle saapu
neet avustusjärjestöt huolehtivat lää-
kintätoimien lisäksi tilapäismajoituk
sen järjestämisestä, sillä Sri Lankan 
valtion voimavarat riittivät kahden aal-
topellinpalan tarjoamiseen majoituk
seksi asukasta kohti. Ihmisiä jäi kodit

tomaksi vajaa miljoona. 
Thaimaassa olleet erikoissairaanhoi

tajat Kristiina Alho ja Kati Partanen 
huolehtivat suomalaisten etsimisestä 
paikallisista sairaaloista. Heidän toi-
meenkuvaansa kuului lisäksi jonkin 
verran psyykkistä hoitoa 

"Hotelleissa oli paljon psyykkisesti 
todella huonossa kunnossa olevia suo
malaisia. Lentokentillä oli itkeviä, 
muuten surullisia tai jopa aggressiivisia 

turisteja", Alho muistele. 
Paikallisten apu oli Thaimaassa toi

mivaa, vaikka maan kokeman tuhon 
määrä oli valtava. 

"Thaimaalaiset tekivät uskomatto
man työn. Sairaalat toimivat ja hoito oli 
hyvää. He huolehtivat ensin länsimaa
laisista ja vasta sitten omista uhreis
taan", Alho kehuu. 

Mikko Mattlar 
jylkkari@jyy.fi 

Sallinen ja Tiihonen 
ehdolla rehtoriksi 
Jyväskylän yliopiston rehtorinvaaliin 
on asetettu ehdolle nykyinen rehtori, 
puheviestinnän professori Aino Salli
nen ja nykyinen ensimmäinen vara
rehtori, tietotekniikan professori Ti
mo Tiihonen. Vararehtorien vaaliin 
ehdolla ovat Tiihonen, sosiaalityön 
professori Mikko Mäntysaari ja fysii
kan professori Matti Leino. Mänty
saari ja Leino ovat ehdolla vain toi
seksi vararehtoriksi. 

Rehtorinvaali pidetään 9.3. Rehto
rin valitsee vaalikollegio, johon kuu
luvat hallituksen ja tiedekuntaneuvos
tojen jäsenet sekä hallintojohtaja ja 
erillisten laitosten johtajat. Ehdokkaat 
ovat tentattavina 2.3. järjestettävässä 
vaalipaneelissa, joka pidetään Liikun
tatieteiden rakennuksen salissa L304 
klo 12-15. 

Keskustelua 
tuloksellisuudesta 
Agoran auditoriossa 2 järjestetään 
torstaina 3.3. keskustelutilaisuus Tut
kimus ja yliopistojen tuloksellisuus klo 
12-14. Tilaisuudessa pohditaan Jy
väskylän yliopiston kansainvälistä kil
pailukykyä ja tutkimusprofiilia. Alus
tajina ovat professorit Jorma Ranta
nen, joka on tehnyt rakenneselvityk-
sen yliopistojen ja ammattikorkeakou
lujen tutkimuksesta sekä Osmo Kivi
nen, joka on yliopistolaitoksen tulok
sellisuus Suomessa 1999-2003 -rapor
tin toinen tekijä. Keskustelun johdat
telijana toimii rehtori Aino Sallinen. 

Tasa-arvotoimikunta 
hakee sihteeriä 
Jyväskylän yliopiston tasa-arvotoimi
kunta etsii opiskelijoiden keskuudesta 
tasa-arvokysymyksistä kiinnostunutta 
sihteeriä toimikaudeksi 2005-2006. 
Sihteerinä toimisesta maksetaan pieni 
palkkio. Vapaamuotoiset hakemukset 
liitteineen tulee toimittaa JYYn so
siaalisihteeri Arto Alajoutsijärvelle 
ylioppilaskunnan keskustoimistoon 
yo-talolle 15.3. mennessä. 

Sweatmasterja 
Jimi Tenor Jyrockiin 
Tänä vuonna 20 vuotta täyttävän Jy-
rockin ensimmäiset esiintyjät on jul
kistettu. Ilokivessä 14.-17. huhtikuuta 
järjestettävällä festivaalilla musisoivat 
mm. Jimi Tenor, 500 kg lihaa, Rättö & 
Lehtisalo, Nieminen & Litmanen se
kä Sweatmaster. Jyrockin ohjelma jul
kaistaan kokonaisuudessaan maalis
kuun puolivälissä. Myös tapahtuman 
ennakkoliput tulevat myyntiin maa
liskuussa. 

Kela perää tukea 
takaisin yli 30 000:lta 
Kela perii opintotukea takaisin 31 390 
opiskelijalta, joiden tulot ylittivät 
vuonna 2003 vuositulorajan. Opinto
tukea nosti 329 000 henkilöä, eli takai
sinmaksuehdotuksen saa lähes joka 
kymmenes. Keskimääräinen takaisin 
maksettava määrä on 1061 euroa. Jos 
opiskelija on nostanut liikaa opintotu
kea vuoden 2004 aikana, hän voi vält
tää takaisinperinnän palauttamalla tu
kea. Vapaaehtoisesta palautuksesta il
moitetaan opintotuen muutosilmoi-
tushakemuksella ja palautus on mak
settava viimeistään 31.3.2005. 

mailto:jylkkari@jyy.fi
mailto:jylkkari@jyy.fi
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huomautus 
reuna 

Tatu Hirvonen 

Diilia 
thalia 
"SARASVUON ja muiden valmennusteollisuuden 
edustajien ajatuksissa on monia arveluttavia 
piirteitä", kirjoittaa Tampereen yliopiston tutki
ja Heikki Mäki-Kulmala alustuksessaan Näin pu
hui Sarasvuo -kirjassa. 

Mäki-Kulmalan mukaan ongelmana ovat Sa
rasvuon ja kumppanien harhaopit jotka perus
tuvat kielellisesti hienostuneeseen, mutta sisäl
löllisesti köyhään maagiseen ajatteluun. Näen
näisesti rationaalisen elämänhallinnan ja kaik
kivoipaisuuden kautta ihminen on juuri sitä, 
mitä haluaa olla. Ulkoista todellisuutta ei ole. 
Jos olet sairas tai työtön, olet sitä, koska itse 
olet niin päättänyt. 

Myös vainoharhaisuus kuuluu asiaan. "Kun 
mahdollisuus koputtaa, yrittäjä on aina koto
na", "Jos Jumala soittaa, vastaa" ovat käypää 
tavaraa kirjallisuudelle, jonka perusteoksiin 
kuuluvat Jos Aristoteles johtaisi General Motor-
sia, Hunni Attilan johtajuussalaisuudet. Jumala 
haluaa sinun olevan rikas tai Sarasvuon Sisäi
nen sankari. 

Jos KYSE ousi marginaali-ilmiöstä, asian voisi si
vuuttaa. Jo muutama vuosi sitten on kuitenkin 
arvioitu, että pelkästään Yhdysvalloissa valmen-
nusteollisuus on noin kahden ja puolen miljar
din dollarin "busyness". Suomessa yksistään Sa
rasvuon Trainers Housen liikevaihto vuonna 
2003 oli kahdeksan miljoonaa euroa. 

Mitä tuolla rahalla sitten saa vastineeksi? 
Trainers Housen verkkosivujen mukaan kaupan 
on muutosta, joka seuraa kirkastumista, läpi
murtoa ja lunastusta. 

Pseudo-raamatullisuus korostuu myös Saras
vuon vapaa-ajankäytössä. Muutosprofeetta itse 
harrastaa muun muassa "passio-lenkkeilyä" Sa
muli Edelmannin kanssa. Pelkkä mielikuva tästä 
on tuhansien eurojen arvoinen. Ja niitähän täs
sä juuri myydään. 

Mutta todellisuus tulee vastaan ennemmin 
tai myöhemmin. "Työntekijäni hyväksyvät lie
västi skitsofreenisen, narsistisen ja psykopaatti
sen luonteeni", Sarasvuo on kertonut julkisuu
dessa. Sen mielikuvan, jossa Diilin nuoret ter
vehtivät suurta johtajaansa heil-huudoin, 
muuttumista todelliseksi ei tarvitse varmaan 
kauaa odottaa. 

Ei OLE YUÄTTÄVÄÄ, että Mäki-Kulmala kehottaa 
tarttumaan toisenlaiseen taktiikkaan ongel
miemme edessä. 

"Sen sijaan että yrittäisimme kilvan rynnätä 
tulevaisuuteen, meidän pitäisi kääntää sille sel
kämme. Menneisyytemme on nimittäin ainoa 
asia, jonka voimme tulevaisuudelle antaa. Ny
kyisen asenteen seurauksena sinne vyöryy vain 
juurettomuuden ja hysterian tulva-aalto. Kun 
muutoshysteria tai juurettomuuden kuume 
hellittää, huomaamme, etteivät muutokset lo
pultakaan ole olleet kovin syvällisiä. Kaikki suu
ret asiat - syntymän, kuoleman tai rakastumi
sen mysteerit-ovat kaikki paikallaan." 

Platonin neuvoin: Tunne itsesi. Karkota pois 
sisäiset sankarit nuo kurjat sofistit. 

jylkkari@jyy.fi 

alkukirjoitus 
2. maaliskuuta 2005 

Pettäjäpiispan kaksi eroa 
kirkkokansasta 

Helmikuun uutinen oli tietenkin Turun 
arkkihiippakunnan piispan Ilkka Kan
tolan tragedia. 

Kaikki alkoi 9. helmikuuta kun Kantola ker
toi Kirkon tiedotteessa hakevansa avioeroa. 
Syitä ei kerrottu, mutta ilmoitettiin, että piis
pa ei anna asiasta haastatteluja. Peliliike, joka 
sai viimeisenkin sopulin heräämään ja kaiva
maan. 

Tasan viikkoa myöhemmin Iltalehden lööp
pi kirkuikin: "Piispa petti vaimoaan papin 
kanssa". Samana iltapäivänä Ilkka Kantola il
moitti pyytävänsä virastaan eroa. Suorasel
käistä ja näpsäkkää toimintaa, moni ajatteli. 

Seuraavana päivänä piispan petetty vaimo 
lööppijulisti, ettei hänen miehensä ansaitse 
pappisuralleen tällaista päätöstä. Kantolasym-
patiat katossa. 

Siitä seuraava iltapäivä aukesi Iltalehden 
lööpillä: "Nyt puhuu pettäjäpiispa". Vai ei 
haastatteluja. 

Saman viikon sunnuntaina Kantola kirjoit
t i Helsingin Sanomissa pitkän vuodatuk
sen siitä miten "kirkko petti ensin". Siinä 

piispa valitti kirkon penseää suhtautumista 
kriisiinsä ja ehdotti jatkossa kirkollisen tuki
ryhmän perustamista aina kun kirkon johto
hahmolla on avioliitossaan vaikeuksia. Niinpä. 
Oikein tukijaryhmä. Sympatia muuttui antipa
tiaksi mediapyörityksen kohteen todellisuu-
dentajuttomuudesta. 

22. helmikuuta lööppi kertoi Pelastakaa 
piispa -nettiadressista, ja samaa symppislinjaa 
toistetaan sanomalehtien haastatteluissa, gal
lupeissa ja yleisönosastokirjoituksissa: "Piispa 
on vain ihminen." "Armoa." "Synnitön heittä
köön ensimmäisen kiven." 

No, tässä lähtee. 

Piispa petti panemalla perheellistä pap
pia. Kuinka selkeämmin väärin voi enää 
tehdä? Yksi kirkon keulakuvista rikkoo 

räikeästi vuosien ajan yhtä kirkon kunnioite
tuimmista pyhistä sakramenteista. 

Niitä avioliiton suuria lupauksia, joiden 
noudattamisessa monet tavalliset ihmiset ovat 
kärvistelleet synnintuskissaan vuosisadat mut
ta joita silti kirkkokansan on laitettu uskolli
sesti toistamaan vihkikaavasta toiseen. 

Silti kirkon johtohahmo tiedostaen toimii 
salassa vuosien ajan vastoin tätä edustamansa 
instituution periaatetta. Ja tästä ei saisi olla 
tyrmistynyt ja pitää piispan eroa ainoana oi
keana ratkaisuna. 

Onkohan moraalinen arvovapaus löytämäs
sä erään päätepisteensä Suomessa? Korkea ai
ka tässä tapauksessa olisi. 

Minä haluan löytää sen nettikannatuslistan 
vaimoaan pettäneelle naapurin Penalle, jota 
uhataan potkuilla Ahtaajaliitosta. Ei taitaisi 
löytyä sille listalle paria sataa armollista alle
kirjoittajaa. 

Toni Peltonen 

Lehti -
TTT:n uutisia 
Leppäsen alkoholin
käyttö ennätyslukemiin 
Tilastokeskuksen keräämien tietojen mu
kaan Leppäsen alkoholinkäyttö on kasvanut 
viime viikon aikana liki kolmekymmentä 
prosenttia. Leppänen itse selittää käytön ra
jua lisääntymistä alkoholin hinnan laskulla 
sekä lankomiehen maahantuonnin voimak
kaalla kasvulla. 

"Ei voi sanoa, että olisimme yllättyneitä. 
Tiistaina oli metsästysseuran jänisjuhlat, ja 
Leppäsellä on tapana jäädä vähän sille tiel
le", toteaa naapuri, sosiaali- ja terveysminis
teriön erikoisasiantuntija Peitsi. 

Absoluuttiseksi alkoholiksi muutettuna 
Leppänen vastaa noin kuutta koppaa. 

Leppäsen kulutuksen trendi on ollut kas
vussa jo neljän vuosikymmenen ajan. Nyky
ään kulutus on noin neljä litraa sadalla kilo
metrillä. 

Totuuden tietotoimisto 
http://lehti.samizdat.inlb 

toimitus 
suosittelee: 

Vagina (ruumiinosa). Vagina on kaikki. 
Siihen nainen perustuu. Siihen mies perus
tuu. Jos et usko, älä usko. Viva la Vagina. 
Vaginakateus, missä? 
Yleisradio (instituutio). Televisiosta ja radi
osta tulee itse asiassa ihmeen paljon taso
kasta ohjelmaa, kun vain välttää kaupallisia 
kanavia. 

Anjovis (elintarvike). Rentukka on niitä ai
noita ravintoloita joissa tätä suolaista herk
kua saa pitsalleen. Pisteet siitä. 
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kuvattua HANS-PETER VVECKMAN 

JYYn kulttuurivaliokunnan järjestämä Hevikaraoke veti Ilokiveen yli 
400 raskaan musiikin ystävää. Black Sabbathin Heaven & Hell sai 
feminiinisen tulkinnan. 

^ ] ?yy»ppaa 
Arto Alajoutsijärvi 

Lainaa, lainaa -
enemmän lainaa 
HALLITUS KÄSITTELI kokouksessaan 17. 

helmikuuta korkeakouluopiskelijoi
den opintotukeen kaavailtuja "paran
nuksia". Kulttuuriministeri Tanja Kar
pelan mukaan opintolainan valtionta
kauksen tasokorotus ja kehitteillä ole
va opintolainan verovähennysmalli 
parantavat oleellisesti opiskelijoiden 
opintososiaalista asemaa. 

Hallituksen harmiksi "parannukset" 
eivät ole saaneet vastakaikua opiskeli
joiden keskuudessa. Opintolainan ko
rotus hyväksytään, mutta verovähen
nysmalli kaikessa monimutkaisuudessa 
epäilyttää. Hallituksen uudistuksia pe
rustellaan siten, että parannusten 
myötä opintoajat lyhenevät ja opiske
lijoiden työssäkäynti vähenee. Ajatus 
kuulostaa hienolta, mutta uusin opis
kelijatutkimus vuodelta 2003 ei vali
tettavasti tue tätä ajatusta. 

TUORE OPISKELIJATUTKIMUS kertoo karua 

kieltään. Opintolaina qn vasta neljän
neksi tärkein opiskelijoiden rahalähde 
ja lainaa nosti syksyllä 2003 vain kym
menisen prosenttia vastaajista. Opinto
lainaa ei mielletä opiskelijoiden toi
meentuloon kuuluvaksi, vaan sen nos
tamisen yleinen syy on jokin yksittäi
nen menoerä. Opiskelijat ovat halutto

mia nostamaan lainaa, eivätkä halli
tuksen kaavailemat "parannukset" to
siasiaa muuta, pikemminkin päinvas
toin. Vaikeaselkoinen verovähennys
malli ei lainattomuutta mullista. 

Saman opiskelijatutkimuksen mu
kaan opintolainaa nostaneet olivat 
muita vastaajia tyytymättömämpiä 
opintojensa etenemiseen ja kokivat 
useammin olevansa väärällä opinto
alalla. Tämä tarkoittaa sitä, että lainaa 
nostavat opiskelijat opiskelevat usein 
vähemmän ja opinnot kestävät pitem
pään. Kärjistetysti ajatellen "paran
nukset" voivatkin johtaa päinvastai
seen kehitykseen - opintoaikojen pite
nemiseen ja työssäkäynnin lisääntymi
seen. 

Ihmettelen hallituksen järjenjuok-
sua. Tutkimukset viittaavat siihen, että 
opintolainan korottaminen ja verovä
hennysmalli eivät tuo helpotusta opis
kelijoiden arkeen. Nykyään koroste
taan tutkimustulosten merkitystä pää
töksenteon tukena, mutta opiskelijoi
den toimeentulosta ja sen ongelmista 
puhuttaessa tutkimukset ohitetaan 
pelkällä olankohautuksella. Äly hoi, 
älä jätä! 

Kirjoittaja on JYYn sosiaalisihteeri. 

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

Ei saastaa 
lapsille! 
Vapaa sana -palstalla arvosteltiin 
muutama viikko sitten (Jyväskylän Yli
oppilaslehti 2/2005) tekemääni Ynnän 
Haalarinkorkkausbileiden mainosjulis
tetta ja pyydettiin lopettamaan moi
nen saastan suoltaminen. 

Julistetta tehdessäni itselleni ei tul
lut mieleenkään, että juliste voisi esi
merkiksi järkyttää lapsia. Tarkkasil
mäisinkään ei nimittäin voi julisteessa 
havaita edes pakaroiden muotoa 
mustan leveän palkin alta - pakaroi
den, joita nykyään esitellään päivit
täin alusvaatemainoksissa bussipysä
keillä, vain olemattomalla kangasker-
roksella verhoiltuna. Itse kauniimman 
sukupuolen edustajana en myöskään 
katso julisteen halventavan naisia, 
vaan halusin sen kautta itse asiassa ir
vailla pilke silmäkulmassa lähes kaik
kialla näkyville seksistisille mainoksille. 

Suurin osa julisteista kiinnitettiin 
Kortepohjan soluasuntojen aulaan ja 
Yliopistolle, joiden käyttäjäkunnan 
oletin olevan täysi-ikäistä. Oletan 
edelleenkin, ettei kyseisissä tiloissa lii
ku juurikaan lapsia joiden tähden ju
listeiden sisällöstä tulisi täysin karsia 
kaikki arvelusta herättävät teemat 
pois. 

Juliste oli suunnattu aikuisille, joi
den oletin ymmärtävän julisteen iro
nian. Uskoakseni ne lapset, jotka julis
teen ovat soluasuntojen seinillä näh
neet ja jotka eivät ole julisteen huu
moria ymmärtäneet, eivät myöskään 
nähneet siinä sen pornografisempia 
otoksia ihmisruumiista (palan naisen 
selkää ja reittä) kuin yleisessä uima
hallissakaan. 

Päivi Karjalainen 
Ainejärjestö Ynnän graafikko 

Metsä on 
nähtävä puilta 
Vasemmisto-opiskelijoiden puheen
johtaja Riikka Taavetti ihmettelee Jy
väskylän Ylioppilaslehdessä (3/2005) 
päähallituspuolueiden opiskelijajärjes
töjen kannanottoa sivistyspoliittisen 
ministerityöryhmän opintoaikaesityk-
seen. Taavetti ei löydä myöskään juuri 
mitään hyvää itse esityksestä ja opin
totukeen esitettävistä toimenpiteistä. 

Esityksessä toteutettiin opiskelija
järjestöjen yhteinen tavoite opiskeli
jan oikeudesta jatkaa opintojaan 
myös tutkinnon tavoiteajan päätyt
tyä. Tämä muutos alkuperäiseen mal
liin verrattuna on opiskelijoiden kan
nalta ratkaiseva. KOL ja SONK halusi
vat kiinnittää erityisesti tähän sekä 
myös opinto-ohjaukseen tehtävään 
panostukseen huomiota nimen
omaan opintoaikoja koskeneessa kan
nanotossaan. 

Näiden lisäksi halusimme tuoda 
kuitenkin esille myös toisen, opiskeli
jajärjestöjen yhdessä ajaman ja halli
tuksen toteuttaman tavoitteen: asu
mislisän vuokrakaton korotuksen 252 
euroon, minkä vasemmisto-opiskeli
joiden puheenjohtaja jätti tarkoituk
sella mainitsematta. 

Esitykset sisältävät laajoja uudistuk
sia niin opiskeluedellytysten paranta
miseksi kuin valmistumiseen kannus
tamiseksi. Erityisesti opintotukea ol
laan kehittämässä monelta osin posi
tiiviseenkin suuntaan, joten Taavetin 
luonnehtimista epäonnistuneista ja 

"hajanaisista esityksistä opiskelijan 
aseman kehittämiseksi" ei voida täy
sin puhua. 

Opiskelijat ovat erilaisin elämänti-
lanteineen oikeutettuja niin opinto
lainan kuukausimäärän nostamisesta 
seuraavaan hyötyyn kuin opinto-
lainasubventioon. Lainasubventio on 
yksi lisämuoto opiskelijan toimeentu
lon kehittämiseksi, ja se on tervetullut 
tärkeimmäksi asetetun opintososiaali
sen tavoitteen, eli asumislisän vuokra-
katon korotuksen, kanssa. 

Esitykset ovat käynnistäneet vuosi
kausien hiljaiselossa pidetyn opinto
tuen kehittämisen, jonka seuraavassa 
vaiheessa on valtion talouden salliessa 
puututtava opintorahaan tavoitteena 
sen tasokorottaminen ja elinkustan
nusindeksiin sitominen. 

Marisanna Pyykkönen 
puheenjohtaja 

Keskustan Opiskelijaliitto KOL ry 

Painovoima ei vaikuta 
atomikellon aikaan 
Erkki Sutinen kirjoitti Jylkkärin nume
rossa 1/2005 suhteellisuusteorian en
nustamasta ajan suhteellisuudesta ja 
sen mittaamisesta. Suhteellisuusteoria 
ennustaa, että liikkuva kello käy hi
taammin kuin paikallaan oleva vertai-
lukello, ja samoin aika käy hitaam
min painavan kappaleen lähellä kuin 
kaukana siitä. Nämä ennustukset on 
voitu osoittaa kokeellisilla mittauksilla 
paikkansapitäviksi. Erkki Sutinen epäi
lee, että näissä mittauksissa ei ollut 
kaikki kohdallaan. 

Toisin kuin Sutinen antaa ymmär
tää, aikaa ei näissä yhteyksissä mitata 
perinteisillä kelloilla, joiden näyttämä 
aika perustuu jollakin tavalla maapal
lon pyörimiseen. Aikaa ei mitata 
myöskään heilurikellolla, jonka toi
mintaan painovoima voisi vaikuttaa. 

Tarkoissa aikamittauksissa on jo pit
kään käytetty atomikelloja, jollainen 
myös Sutisen mainitsema cesiumkello 
on. Atomikellossa ajan mittaaminen 
perustuu atomeissa tai molekyyleissä 
tapahtuviin jaksottaisiin siirtymiin lä
hekkäisten energiatilojen välillä. Nämä 
siirtymät ovat kvantti-ilmiöitä, ja niitä 
säätelevät protonien ja elektronien vä
liset sähkömagneettiset voimat. 

Painovoimalla - eikä siis hiukkasten 
massalla - ei ole näihin ilmiöihin osaa 
eikä arpaa, sillä sen vaikutus on hiuk
kasten tasolla häviävän pieni sähkö
magneettisen voiman vaikutukseen 
verrattuna. 

Suhteellisuusteoria sanoo, että ajan 
kulku ei ole aina samanlaista, ja niin
pä atomien värähtelykin voi olla tilan
teesta riippuen hitaampaa tai no
peampaa. Tämä ei johdu siitä, että ti
lanteen muuttuminen vaikuttaisi vä
rähtelyn aiheuttavaan hiukkasten vä
liseen vuorovaikutukseen, vaan se 
johtuu aika-paikka-avaruuden omi
naisuuksista. 

Cesiumkellossa sekuntiin mahtuu 
9 192 631 770 ajan perusyksikköä, vä
rähdystä tilalta toiselle, mitä takaa 
suurenmoisen tarkkuuden perinteisiin 
kelloihin verrattuna. Atomikellojen 
käyntejä vertailemalla on ajan suh
teellisuus pystytty todentamaan; pe
rinteisillä kelloilla se ei olisi onnistu
nut. 

Jukka Maalampi 
Fysiikan professori 

Jyväskylän yliopisto 

Miksi naiset 
ovat huonosti 
palkattuja? 

Hanna Ruuskanen, 19, historia: 
"Luultavasti siksi, että yhteiskunta on 
hyvin miehinen, eikä naisten tekemää 
työtä arvosteta. Myös historia vaikut
taa: naiset on otettu työelämään alun 
perin täydentäväksi työvoimaksi." 

Vesa Tanhua-Tyrkkö, 23, 
tietotekniikka: 
"Kai se on pitkän historiallisen kehi
tyksen tulos. Nykyään ajatellaan jo ta-
sa-arvoiseramin, vaikkei se käytännös
sä välttämättä toteutuisikaan." 

Elina Kakkonen, 25, solubiologia: 
"Kai se juontaa juurensa menneisyy
destä. Pitäisi olla itsestäänselvyys, että 
samasta työstä saa saman palkan. Jos 
asetelma olisi toisinpäin,seei varmas
ti säilyisi pitkään." 

Marko Mattila, 23, laskentatoimi; 
"Paha mennä sanomaan. Vaikka ny
kyään on entistä enemmän naisia joh
tamistason asemissa, on se aika uusi 
juttu. Toivon mukaan palkkaväki on 
pienenemässä." 
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news in brief 

More and more Finns 
work also nights 
About 260 000 Finns work regularly 
in night sifts. About tvvice as much 
work during nights every now and 
then. The darker side of the day has 
extended to working life as an impor-
tantpartofit. 

According to Mikko Härmä, the 
senior researcher of Finnish Institute 
of Occupational Health, the amount 
of shift work has clearly increased du
ring the last decades. The brighter si-
des of night vvork are raised salary 
and more free time during the lighter 
hoursofday. 

Working night shifts suit some bet-
ter than others. Ali depends how vvell 
a person is able to sleep during the 
day time. The most common problem 
is the mix-up of sleep and vvakeful-
ness. A vvorker finds it hard to sleep 
and keep up during the vvork. In the 
long run, working nights increases 
the risk of cardiovascular diseases and 
for vvomen the risk of breast cancer as 
vvell. 

According to the researcher, one 
should not vvork over 5 to 6 nights in 
arovv. 

Seta hits 
puberty 
Jyväskylän Seta (Sexual Equality) hits 
the 15 year mark this year. The begin-
nings of organisation thriving for 
rights of gender and sexual minorities 
vvas slightly shaky one in a rather 
conservative town. 

The first party vvas held in the Stu-
dent Union restaurant in the end of 
1980's. If the members of Seta dared 
to venture city centre for a party, the 
result vvas an entrance prohibition to 
one of the dovvntovvn restaurant s. 

The first Gay Pride day vvas organi-
sed in the beginning of 1990's and the 
ai m vvas to bring gays and lesbians in
to the Jyväskylä tovvnscape. 

Sexual Equality of Jyväskylä celeb-
rates its 15th birthday on Saturday 
May 5 in the Student Union building. 
The programme starts vvith a lecture 
at 2pm and ends vvith a party in Huk i-
vi that has, at least stand up comedy 
and one drag queen. Tlckeis 3 to 6 eu-
ros. 

Energy for body 
and mind from sleep 
According to an old saying a king 
sleeps on his back, a vvise man on his 
side and a rich man on his stomach. 
What if sleep becomes a true problem 
for a person? 

Everybody sleeps bad sometimes. If 
the problems vvith sleeping occur of-
ten or last for vveeks, it is time to get 
alarmed. Prolonged insomnia might 
be a sympton of an unknovvn disease. 

Due to their hectic lifestyles, many 
students' night sleep just becomes a 
short nap. Also the accelaterating 
speed of change in Society and increa-
sing stress keep students up during 
nights. Studying, vvorking, social acti-
vity and hobbies combined together 
might form a heavy load. 

The national sleep tour, organised 
jointly by the Student Health Care 
Association (YTHS) and universities 
arrives to Jyväskylä on Wednesday, 
March 9. It takes place in the old 
main auditorium of university (S212). 
The function is in Finnish only. 

Translated by Antti Airaksinen 

Maalikuningas 
Atlantin takaa 

JUHA MÄKINEN 

Lohikosken Pallokerho järjesti helmikuussa lumifutistumauksen Jyväsjärven jäällä. Pablo Viurra ei osallistu
nut peleihin, mutta otti otsallaan tuntumaa nahkakuulaan. 

PABLO VIURRA, 23, katselee hymysuin 
Jyväsjärven jäällä pelaavia jalkapalloili
joita. Hän on harrastanut jalkapalloa 
kuusivuotiaasta lähtien, mutta lumi lu-
tis on kuitenkin uusi kokemus - mie
hen synnyinmaassa Uruguayssa kun ei 
moiseen ole juuri edellytyksiä. 

Pablo muutti Suomeen keväällä 
2003. Sitä ennen hän asui lyhyet jaksot 
Yhdysvalloissa ja Espanjassa. Tänne 
hänet toi tyttöystävä, nyttemmin vaimo 
Anne. Pariskunta tutustui Uruguayssa, 
jossa Annen vanhemmat olivat pitkään 
lähetystyöntekijöinä. Anne itsekin on 
viettänyt siellä elämästään lähes 14 
vuotta. 

Suomalaisuuteen Pablo oli saanut 
tuntumaa jo asuessaan Miamissa. Hän 
kävi pelaamassa suomalaisen kirkon 
jalkapallokentällä. 

Jyväskylään tultuaan Pablo liittyi Lo
hikosken pallokerhon riveihin. Kolmos
divarissa pelaava joukkue onkin varsin 
kansainvälinen, sillä mukana on myös 
belgialainen ja venäläinen pelitoveri. 

"Ensin oli vaikeaa, koska en puhu
nut suomea. Puolin ja toisin meni aikaa 
tutustumiseen. Nyt osaan jo vähän kes
kustella, ja minulla on hyvä olla jouk
kueessa." 

Viime vuonna Pablo oli joukkueensa 
ylivoimainen maalikuningas. Hänen 
mukaansa suomalaisten tyyli pelata jal
kapalloa on varsin fyysinen. Uruguays
sa pelataan kauniimmin ja teknisem
min, syötellen ja kikkaillen. 

"Jalkapallo on Suomessa vielä nuori 
laji, mutta uskon, että se nousee täällä
kin. Lajin harrastaminen on täällä vai
keampaa, talven aikana pitää pelata fut-

salia ja maksaa vuokraa pelipaikasta." 

PABLO OPISKELEE SUOMEA maahan
muuttajille tarkoitetulla kurssilla. Kun 
kielitaito on karttunut, aikoo hän opis
kella rakennusalaa. 

Sarjassa jutellaan Jyväskylässä 
asuvien maahanmuuttajien kanssa. 

Viime vuonna Pablo ja Anne ostivat 
asunnon, ja viisi kuukautta sitten paris
kunnan elämää mullistamaan ilmestyi 
Sebastian-vauva. Perhe on asettunut 
Suomeen pysyäkseen. 

"Pidän Suomesta. Täällä on rauhal
lista ja turvallista, ja kaikkia ihmisiä 
kohdellaan tasavertaisesti. Uruguayssa 
sukutausta merkitsee paljon joka pai
kassa." 

Vaikka Pablo on jo kokenut Suomes
sa pari kesää ja pari talvea, hän häm
mästelee yhä vuodenaikojen vaihtelua. 

"Ensimmäisen kerran Suomessa 
käydessäni oli talvi ja 20 astetta pakkas
ta. Kun sitten muutin tänne toukokuun 
lopulla, en voinut uskoa, että oli niin 
vihreää ja lämmintä." 

Tämän lehden ilmestyessä ovat Pab
lo, Anne ja Sebastian lähteneet lomaile
maan Uruguayhin. Pablo ei ole käynyt 
entisessä kotimaassaan neljään vuoteen, 
eivätkä hänen vanhempansa ole vielä 
nähneet Sebastian-vauvaa kuin valoku-

Juha Mäkinen 
to imi t ta ja ' " jyy.fi 

Suomikin on muuttovoittaja 
MAAPALLON IHMISISTÄ 110 miljoo
naa elää syntymämaansa ulkopuolella. 
Noin kolme prosenttia maailman väes
töstä muuttaa elämänsä aikana pysyväs
ti pois kotimaastaan. 

Kaikesta maailman muuttoliikkesstä 
puolet suuntautuu perinteisiin maa-
hanmuuttomaihin, kuten Yhdysvaltoi
hin, Kanadaan ja Australiaan. 

Euroopassa suurimpia maahanmuut-

tomaita ovat Iso-Britannia, Ranska, 
Saksa ja Ruotsi, joiden väestöstä lähes 
10 prosenttia on syntynyt ulkomailla. 
Koko EU:n väestönkasvusta suurin osa 
tulee nykyisin maahanmuutosta. 

Suomi on perinteisesti ollut maasta-
muuttomaa, mutta 1980-luvulla maa
han alkoi muuttaa enemmän ihmisiä 
kuin maasta pois. 

Elina Keskitalo 

Varo! Uusi tiedotussihteeri 
osaa kioskinaurun 
JOTAIN HYÖDYLLISTÄ voi suuri kios
kiketju tarjota ahkeralle työntekijäl
leen. Työkokemuksen ja opiskelijalle 
tärkeiden lisäpelimerkkien ohella neljä 
vuona kioskikuutiossa opettaa työnte
kijän nauramaan asiakkaan haluamissa 
kohdissa. 

Se, mikä meille maallikoille on teko-
naurua, on ylioppilaskunnan uudelle 
tiedotus- ja järjestösihteerille Kaisa Rä
säselle "kioskinaurua". Tämä kioski-
nauru meni päälle, kun asiakkaina oli
vat hullunhauskat keski-ikäiset miehet. 

"Täytyypä katsoa, löytyykö täältä 
housuntaskusta kaipaamaasi kahta
kymmentä senttiä", he lausuivat kiilto 
silmissään sekä hymy suupielissään, ja 
Kaisa antoi kioskinaurunsa helähdellä 
parhaan kykynsä mukaan. Eihän sitä 
nyt voinut asiakkaalle epäkohtelias olla, 
vaikka turpaan olisi tehnyt mieli vetää. 

Limaisia juttuja on siis turha viljellä 
Räsäsen nykyisessä työpisteessä JYYn 

HANS-PETER VVECKMAN 

keskustoimistossa Ilokivessä - ellei hän 
itse aloita niiden kertomista ensin. 

Yhteisöviestinnän lähes valmis mais
teri on innoissaan uudesta pestistään. 
Harjoittelujakso yliopiston viestinnässä 
helpottaa työskentelyä ylioppilaskun
nassa, onhan JYY luonnollisesti usein 
yhteydessä "emoalukseen". 

Tärkeimpänä haasteenaan Kaisa Rä
sänen pitää jatkuvien tiedotusrutiinien 
ohella ylioppilaskunnan viestintästate-
gian suunnittelua. 

Varttumisensa 24-vuotias sihteeri te
ki Mikkelissä, mutta IB-lukioon hän 
muutti Kuopioon. Nilsiän hän kuiten
kin nimittää henkiseksi kodikseen, 
niin hyviä kavereita kun sieltä on tul
lut. 

Toni Peltonen 

Kaisa Räsäsen tavoittaa sähköpostitse: 
tiedotussihteeri6jyy.fi tai 
puhelinnumerosta (014) 260 3923. Kaisa Räsänen väläyttää Jylkkärin pyynnöstä aidon kioskinaurun. 

http://jyy.fi
http://tiedotussihteeri6jyy.fi
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Hinnat alas huutamalla 
Huutokauppa Jyväskylässä kiinnostaa myös shozu-mielessä 

HANS-PETER VVECKMAN 

" JA HIENO ULKOKÄYMÄLÄ, paljonko 
tulee hintaa tälle?" 

Martti Puomiranta nostelee suurta 
puuesinettä, pyörittelee sitä käsissään ja 
meinaa jopa laittaa päänsä sen sisään. 

"Tässä on hyvä vaikka jäähdyttää 
kiisselikuppia." 

Lopulta hinnaksi tulee kymmenen 
euroa, ja puinen istuin vaihtaa omista
jaa. Meneillään on Osto- ja Myyntiliike 
Lindemanin huutokauppa, jossa Puo
miranta toimii meklarina. 

Tarjolla on polaroid-kamera, kiuas ja 
kaikkea niiden väliltä. Huudetut hinnat 
vaihtelevat viidestä 50 euroon. Huuta
minen on osin terminä hieman har
haanjohtava, sillä tarjoukset tehdään si
vistyneesti kättä nostamalla. Yleensä ta
varat myydään isompina paketteina ja 
kaupan tiimellyksessä voi syntyä mitä 
mielikuvituksellisimpia yhdistelmiä. 

Anna Punamäki ja Olli Ravantti 
maksoivat yhdeksän euroa paketista, jo
hon kuului metallinen tavarateline, ke
raaminen astia, eli meklarin mukaan 
"juipelo", ja muovikassillinen kaiken
laista pientä kangastavaraa. 

"Huusimme nämä telineen takia", 
Ravantti tunnustaa. 

Pariskunta käy huutokaupassa lähes 
joka viikko. He etsivät vanhempaa suo
malaista tavaraa, lähinnä astioita. Kal
lein huudettu tavara on ollut Ravantin 
metallikielinen kitara, josta he joutuivat 
pulittamaan 30 euroa. 

Tänään Punamäki ja Ravantti ovat 
valmiita jopa tekemään uuden ennätyk
sen, sillä tähtäimessä on Nurmesnie
men punainen kahvipannu, josta he 
ovat varautuneet tarjoamaan 35 euroa. 

Kahvipannun kanssa Punamäkeä ja 
Ravanttia ei lopulta onnistanut, sillä jo
ku tarjosi siitä reilusti yli 40 euroa. Nyt 
he joutuvat poistumaan tehneen ja mui
den uusien omistuksiensa kanssa. 

"Ylimääräiset tavarat voi viedä eko
keskukseen, joka on aivan tuossa vieres
sä", Punamäki naurahtaa. 

ENNEN HUUTOKAUPPAA illan valikoi
miin tutustuva taidekasvatuksen opis
kelija Nikolas Saikkonen sanoo etsi
vänsä huutokaupasta pop-tyylisiä huo
nekaluja ja lamppuja. Hän on huutanut 
kotiinsa luolin, lasivitriinin ja muuta
man lampun. Hintaa ostoksille on ker
tynyt noin 7 euroa kappale. 

"Käyn täällä aika usein kavereiden ja 
tyttöystävän kanssa, jos näen jotain mie
lenkiintoista. Osittain tämä on myös 
viihdettä. Täällä näkee, millaista tavaraa 
ihmiset ostavat ja paljonko niistä huu
detaan. Jos itse haluaa jotain, on muka
na myös jännitystä", Saikkonen kertoo. 

Huutaminen on terminä ''k^L 
hieman harhaanjohtava, ---̂  

sillä tarjoukset 
tehdään sivistyneesti 

kättä nostamalla. 

Joukossa on paljon ihmisiä, jotka ei
vät tunnu huutavan mitään, kunhan 
seurailevat. Ja mikäs on seuraillessa, sil
lä huutokauppa on parhaimmillaan 
melkoista showta. Martti Puomiranta 
yltyy välillä hauskuuttamaan yleisöä oi
kein olan takaa. Mies on iso ja näyttää 
hieman kömpelöltäkin, mutta suu käy 
ainakin vikkelään. 

Puomiranta on meklaroinut Linde
manien huutokaupassa ja muuallakin jo 
25 vuoden ajan. Myös hänelle erikoiset 
esineet ovat tärkeä osa omaa työtään. 

"Usein joutuu kyselemään yleisöltä, 
mikä joku tavara on. Kyllä sen yleensä 
joku tunnistaa. Mielenkiintoiset tavarat 
ja ihmisten kanssa työskenteleminen 
ovat työn parhaat puolet. Meklari ei saa 
suututtaa yleisöä, vaan hänen pitää ede
tä sen ehdoilla", Puomiranta pohdiske
lee. 

Mikko Saranen 
jylkkari@jyy.fi Martti Puomiranta ja Arja Paananen kokoamassa mielikuvituksellista tuotepakettia. 

Järjestäjälle huutokauppa on jäävuoren huippu 

Olli Ravantista ja Anna Punamäestä tuli metallisen telineen, "juipe-
lon" ja monen muun pienen tavaran onnellisia omistajia. 

OSTO- JA MYYNTILIIKE Lindeman 
on Jyväskylän ainoa pysyvä huuto
kauppa. Sen toimintaa pyörittävät Ka
levi ja Tero Lindeman, isä ja poika. 
Yritys on toiminut jo vuodesta 1980 
alkaen. Vaikka huutokauppa onkin 
Lindemanien tärkein tulonlähde, har
joittavat he myös suoraa osto- ja 
myyntitoimintaa ja järjestävät kirppu
toreja. 

"Me myymme tavarat ja otamme 
hinnasta 20 prosenttia välityspalk
kiona. Esineitä tulee paljon esimer
kiksi kuolinpesistä", Tero Lindeman 
kertoo. 

Lindemanin mukaan huutokaup
pojen tekeminen on lisääntynyt viime 
aikoina. Monet nuoretkin ovat löytä
neet tiensä huutokauppasaleihin. He 
etsivät esimerkiksi huonekaluja ja 

muita sisustusesmeitä. 
"Vanha tavara on nykyään muodis

sa. Keräilytavarat, kuten design-lasi, 
ovat nyt todella suosittuja. Jostain 
syystä jopa 1970-luku kiinnostaa ih
misiä." 

Huutokauppaa käydään Kauppaka
dulla käytännössä joka torstai. Vain 
äärimmäisen harvoin tavaraa ei tule 
tarpeeksi kauppaa varten. Illan aikana 
ehditään myydä 200-350 esinettä, 
joista suurin osa on astioita ja muuta 
pientä tavaraa. Silloin tällöin mukana 
on myös isompia tavaroita, sillä Lin
demanit ovat myyneet jopa teollisuus
halleja ja autoja. 

"Nykyään asiakkaille ei enää kelpaa 
huono tavara, vaan sen pitää olla siis
tiä ja ehjää. Rehellisyys on tärkeää. Ta
varan kunto on kerrottava mahdolli
simman tarkasti", Tero Lindeman sa
noo. 

Lindeman uskoo huutokaupan tu
levaisuuteen, onhan se onnistunut jo 
siirtymään myös internetiin. Hänen 
mukaansa huutokaupat muuttuvat eh
kä rajatummiksi, kaikkea ei enää oteta 
myytäväksi. 

"Huutokauppa on oikeastaan vain 
jäävuoren huippu tässä työssä. Asun
non tyhjentämiseen voi mennä kau
ankin, kun täytyy arvioida myyntikel
poiset tavarat ja kuskata loput kaato
paikalle. Vain kokemuksen kautta op
pii, mikä menee kaupaksi ja mikä ei." 

Kortepohjan asukastoimisto 
muutti uusiin tiloihin Vehkakujalle 

ONNEN PÄIVIÄ on monenlaisia, mutta 
Kortepohjan asukastoimiston muutto 
uusiin tiloihin oli ainakin työntekijöiden 
ilmeiden perusteella kauan odotettu. 

Kestohymyn aiheuttivat valoisat uu
det tilat Vuokra-Savelan (Vehkakuja 2) 
keskimmäisessä B-talossa, jossa myös 
opiskelijoiden on mukavampi käydä yli-
oppilaskylän asumisasioissa. 

Ennen B-talon ovenripaan tarttumista 
on tärkeää tietää, että asukastoimistoon 
ei mennä sisään etukautta Kaivokadulta, 
vaan talon toisesta päästä Vehkakujan 
puolelta. 

Asukaspalvelut tavoitat yhä numerosta 
014-607 201 tai sähköpostilla: asunnot© 
jyy.fi. Toimisto on avoinna maanantaisin 
klo 8-10 ja 14-16, tiistaista torstaihin klo 
8-10 ja 14-15 sekä perjantaisin klo 8-12. 

Asukaspalveluiden lisäksi tiloihin 
muuttivat JYYn talous- ja kiinteistöhal
linnon työntekijät. 

Toni Peltonen 

JYYn asukastoimistossa vietetään torstaina 
3.3.2005 avoimien ovien päivää, jolloin opiske
lijat ovat tervetulleita tutustumaan Vehkaku
jan uusiin tiloihin. Tarjolla on kahvia ja pullaa. 

Asukastoimiston Sari Korhonen, Helena Hämäläinen ja Teija Leppänen 
testaavat, toimiiko kopiokone vielä muuton jälkeen. 

mailto:jylkkari@jyy.fi
http://jyy.fi
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Yhä useampi suomalainen tekee töitä myös yöllä 

Pimeissä 
toissa 

Noin 260 000 suomalaista tekee 
säännöllisesti töitään öisin. 
Lähes kaksi kertaa suurempi 

määrä tekee yötöitä silloin tällöin. 
Vuorokauden pimeämpi puoli onkin 
levinnyt tärkeänä osana myös työelä
mään. 

Työterveyslaitoksen vanhemman 
tutkijan Mikko Härmän mukaan vuo
rotyön määrä on lisääntynyt Suomessa 
selvästi viime vuosikymmenien aika
na. Yöahkeroinnin hyviä puolia ovat 
korotettu palkka ja suurempi vapaa-
ajan määrä päivän valoisina tunteina. 

Yötyöaika sopii joillekin paremmin 

kuin säännöllinen päivätyö. Kaikki 
riippuu siitä, kuinka hyvin ihminen 
pystyy nukkumaan valoisaan aikaan. 

Yleisin vaiva on valve- ja unitilan 
rytmin sekoittuminen. Työntekijän on 
vaikeampi nukkua sekä pysyä valveilla 
oikeisiin aikoihin. Pitkällä aikavälillä 
yötyö lisää riskiä sairastua sydän- ja ve
risuonisairauksiin, ja naisilla rintasyö
päriskiä. 

Työterveyslaitoksen tutkijan mu
kaan työtä ei saisi missään nimessä 
tehdä yhtäjaksoisesti yli 5-6 yötä. 

Johannes Munter 
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Yö tuoksuu taksa riita 
O N PIMEÄ TALVIYÖ ja Kauppakadun 
Grilli 21 :ssä palaa lämmin valo. Ystä
vällisen näköinen nuori nainen odotte
lee grillin keittiössä asiakkaita. 

Yliopistossa Venäjää opiskeleva 
Liisi, 21, on työskennellyt grillissä 
noin vuoden. Hänen mielestään yötyö 
sopii opiskelijalle, koska tällöin päiväl
lä voi käydä luennoillakin. 

Liisi tekee töitä vain viikonloppui
sin. 

"Enintään lomilla pystyn tekemään 
öitä viikollakin ja joskus päivävuoroa", 
hän kertoo grillin luukun takaa. 

Päivä- ja yövuoro eroavat Liisin mie
lestä toisistaan täysin. Yöllä on enem
män asiakkaita, vauhtia ja tapahtumia. 
Ennen puoltayötä grillillä on leppoisa 
tunnelma ja asiakkaita käy harvaksel
taan. 

TYYPILLISET ASIAKKAAT ovat Liisin 
mukaan nuoria opiskelijoita. Heidän 
kanssaan ei synny ongelmia. Yleensä
kin asiakkaiden kanssa on helppo tulla 
juttuun. Vain harvoin grillliruuan ystä
viä joutuu rauhoittelemaan. 

"Vaarallisia tilanteita ei edes pääse 
syntymään, mikäli niihin puuttuu tar
peeksi ajoissa ja kovalla äänellä." 

Grillillä työskennellään päivästä seuraavaan aamuun asti. 

Liisi ei käyttäydy asiakkaiden kans
sa äidillisesti, vaikka myöntää, että pi
dempään grillillä työskennelleet käyttä
vät kikkaa. Äidin määrätietoinen rooli 
on hyväksi havaittu keino tulla toi
meen kännisten asiakkaiden kanssa. 

Vapaa-aikaa grillillä ei tunneta. Aina 
löytyy joku siivottava paikka tai pilkot

tava raaka-aine. Kaiken pitää olla val
miina, kun asiakkaita taas tulee. Kun 
grillin luukut menevät lopulta aamu
neljältä kiinni, Liisi jää vielä siivoa
maan ja järjestelemään paikkoja puo
leksi tunniksi aamuviiteen. 

Johannes Munter 

Riisuminen on 
raskasta työtä 
HEIDI ISTUU RAUHALLISENA taka
huoneessa. Hän puhuu ystävällisellä 
äänellä ja vaikuttaa täysin tavalliselta 
nuorelta naiselta. Sitä hän onkin. Epä

tavallista on ainoastaan hänen työnsä. 

Liikunta-alaa opiskeleva Heidi on 
tehnyt stripparin hommia neljä vuotta 
opintojen ohessa. Hän työskentelee se-

Yökerhon takahuoneesta on glamour kaukana. 

kä baareissa että seksikaupoissa. 

Aikaisemmin Heidi jaksoi tehdä yö
töitä enemmän. Nykyään hän haluaa 
keskittyä opintoihin, joten keikkoja on 
vähemmän. 

"Eihän tätä työtä enää kolmikymp
pisenä halua tehdä." 

Yötyö ei ole löytänyt paikkaa Heidin 
sydämestä. Sosiaaliset suhteet kärsivät 
pakostakin, mutta toisaalta työkavereis
ta tulee myös ystäviä. Strippaaminen 
on erityisesti psykologisesti rasittavaa 
työtä, joten on tärkeää puhua asioista 
tutuille henkilöille, jotka ymmärtävät 
alaa. 

Stereotypiat stripparin työstä eivät 
Heidin mukaan pidä paikkaansa. 

"Kaikki luulevat, että me eletään val
vomalla kaikki yöt, polttamalla tupak
kaa ja juomalla siideriä. Ei se sitä ole. 
Kyllä stripparikin unta tarvitsee." 

ENNEN ESITYSTÄ Heidi vaikuttaa jän
nittyneeltä. Yleisöä on paljon. Strippari 
siirtyy lavalle ja aloittaa ohjelmansa. 
Nuori mies otetaan yleisöstä ja Heidi si
too hänet tuoliin. Yleisö huutaa innois
saan. Eturivissä on lähinnä opiskelija-
miehiä, naiset pysyttelevät taaempana. 

"Kyllähän toi ihan hyvin meni. 
Aluksi meno vaikutti huonolta, mutta 
lopussa se parani", Heidi sanoo taka
huoneessa esityksen jälkeen. 

Sitten strippari lähtee baarista väsy
neen oloisena kotiin nukkumaan. Huo
menna on taas uusi työpäivä seksikau-
passa. 

Johannes Munter 

Parasta yössä 
mamman eväät 
K E L T A I S E N HEIJASTINTAKIN rinnuk

sessa on kirjailu MR. Takin alta pilkis
tävät siniset työhaalarit, joiden etu
muksessa näkyy teksti Tekninen palve
lukeskus. Mikko Rintala, 56, on tie-
höyläkuljettaja. Hän huolehtii siitä, et
tä tiet ovat öisen lumipyryn jälkeen au
ki aamun työmatkalaisia varten. 

Rintalan mielestä yö on leppoisaa ai
kaa olla töissä. Iso aura tarvitsee paljon 
tilaa, ja yöllä liikenne ei häiritse. Pyö
reäkasvoinen työmies kertoo viihty
vänsä töissä kaikkein parhaiten juuri 
yöaikaan, koska silloin työn pystyy te
kemään huolella. Vanha auraajamies-
kin pääsee toteuttamaan itseään. 

Päivävuoro väsyttää Rintalan mu
kaan henkisesti enemmän kuin yövuo
ro. 

"Päivällä joutuu kohtaamaan äkäisiä 
autoilijoita ja keskisormen näyttäjiä. 
Yöllä sen sijaan voi vain vihellellä 
mennessään ja viihtyä." 

AURAMIEHET OVAT hälytysvalmiu
dessa ympäri vuorokauden. Jos illalla 
pyryttää, kuskit starttaavat puolilta öin 
ja auraavat katuja aamukuuteen asti. 
Töitä jatketaan aamuseitsemältä nor
maalina päivävuorona. 

Öiset kadut eivät pelota kokenutta 
kuljettajaa. Rouva Rintalakaan ei pane 
miehensä yövuoroja pahakseen, päin
vastoin. 

"Jos joudun keskellä yöllä herää
mään töihin, niin mamma vain pakkaa 
tavallistakin paremmat eväät matkaan", 
Mikko Rintala hekottelee. 

Fyysisesti rankkaa yötyötä ei kuiten
kaan jaksa muutamaa yötä pidempään. 
Rintala kertoo tehneensä joskus viiden-
kin yön työputken. Viimeinen yö oli 
kuitenkin liikaa elimistölle. Silloin 
Rintala ajoi auton talliin ja ilmoitti läh
tevänsä kotiin nukkumaan. 

Riina Leppäranta 

Haalarikansaa 
on helppo hoitaa 
ASKELEET KAIKUVAT päivystyspoli
klinikan käytävällä. Yö on ollut poik
keuksellisen rauhallinen. Sairaanhoita
ja Pirjo Laitila istuu rennosti hiljaises
sa aulassa ja perustelee, miksi hän halu
aa tehdä töitä öisin. 

'Tilanteet vaihtuvat yöllä hyvin no
peasti. Sellainen sopii minulle. Välillä 
adrenaliinia on veressä paljon, sitten 
tulee 40-kiloinen mummo, jota täytyy 
lohduttaa, kun pappa on kuollut", Lai
tila kertoo. 

Laitila tekee töitä vain öisin. Kah
den kouluikäisen tytön äiti nauttii sii
tä, mitä tekee, eikä yötyö vaikeuta per
heen arkea. Työvuoron jälkeen hän lä
hettää lapset kouluun ja menee itse 
nukkumaan. Päivällä herätys on samoi
hin aikoihin, kun tytöt tulevat kotiin. 

TYÖKAVERIT KUTSUVAT Laitilaa su-
ruammattilaiseksi. Hän on erikoistu
nut raiskaustutkimuksiin ja joutuu sik
si vaikeisiin tilanteisiin useammin 

kuin mieskollegansa. Joskus hälytys tu
lee jopa vapaapäivänä. 

Yötyöllä on myös varjopuolensa. 
Perheen ulkopuolella yötyöläisen so
siaalinen elämä ei kukoista. 

Päivystävä hoitaja tarvitsee työssään 
kylmää päätä ja itseluottamusta. Laitila 
kertoo joutuvansa selvittelemään käsiry
syjä kuukausittain, äkäisiä humalaisia 
useamminkin. Vaaratilanteessa hän ei 
jää ihmettelemään, vaan tarttuu tilantee
seen joskus turhankin uhkarohkeasti. 

"Välillä joutuu miettimään, missä 
lienee meikäläisen itsesuojeluvaisto", 
Pirjo Laitila hymähtää. 

Yleisin syy päivystyskäyntiin on 
flunssa. Opiskelijoita vaivaavat useim
miten verinaarmut, kun tuoppi on ha
jonnut käteen. Haalarikansaa on Laiti
lan mielestä mukava hoitaa. 

"Opiskelijat ovat aina hyväntuulisia, 
ja he laulavat!", hoitaja virnistää. 

Riina Leppäranta 

Valvominen vaatii monta pannullista kahvia 
R A U T P O H J A N K A D U L L A , Metson por
tin vieressä, nököttää pimeässä yksinäi
seltä näyttävä rakennus. Tähän keskuk
seen tulevat vartiointiliike Falckin häly
tykset Imatralta aina Sodankylään asti. 

37-vuotias Jari Rajalainen on vas
taanottanut hälytyksiä kolme vuotta. 
Työ on kolmivuorotyötä, ja yövuoro 
kestää kellon ympäri iltaseitsemästä 

aamuseitsemään. 
Rajalaista pitkä yö ei uuvuta: hän 

saattaa lähteä aamulla töiden jälkeen 
vielä salille treenaamaan. Mies myöntää 
kuitenkin, että viiden yön jälkeen nu
kuttaa vuorokauden yhteen kyytiin. 

PUHELIMEN PIRINÄ rikkoo aika ajoin 

unisen keskuksen hiljaisuuden. Rajalai

nen kertoo viihtyvänsä töissä parhaiten 
yöllä. Silloin on rauhallista, ja ehtii teh
dä seuraavan päivän töitä alta pois. 
Kahvia kuluu unettavassa ympäristössä 
monta pannullista. 

Hälytyksiä tulee yöllä paljon. Kaikki 
niistä eivät kuitenkaan ole murtoja. 
Suuri osa hälytyksistä tulee isoista mar
keteista. Tavarantoimittajat tuovat tava

raa kauppoihin öisin, ja heidän käyn
tinsä laukaisee hälytyksen. 

Vartiointiala on kasvanut viime vuo
sina hurjaa vauhtia. Samalla narut ovat 
keskittyneet muutaman yrityksen kä
siin. Vartiointiliikkeet ovat viiden vuo
den aikana vähentyneet puoleen. Raja-
laisella on omat epäilyksensä siitä, mikä 
voisi olla syy alan leviämiseen. 

"Rikosuutiset luovat turvattomuu
den tunnetta. Luin jutun, jossa kerrot
tiin Jyväskylän kärsivän kasvukivuista. 
Tällaiset uutiset pelottavat ihmisiä. Ei 
ole ihme, että yhä useampaan omakoti
taloonkin hankitaan hälytyslaitteet", 
Rajalainen pohtii yön hiljaisuudessa. 

Riina Leppäranta 
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Olipa kerran 
Cuenta Cuentos 
Varttitunnin tarinat saavat baariyleisön hiljentymään 

TUOMAS REMNEN 

VAKIOPAINE ON TÄYTTYNYT hiljal
leen asiakkaista. Baari on valaistu tun
nelmallisesti punaisin valoin ja kyntti
löin. Ihmiset juttelevat, istuvat rauhalli
sina ja odottavat. Baarin nurkkaan on 
asetettu tuoli ja mikrofoni. 

On alkamassa Cuenta Cuentos -tari-
nailta. Illan aikana ennalta sovitut 
henkilöt nousevat lavalle ja alkavat pu
hua. Osa lukee löytämäänsä hyvää kir
jaa, joku omia tekstejään. Muutama on 
opetellut sadun tai tarinan ulkoa, ja 
kertoo sen kuvailevin äänenpainoin 
yleisölle. 

Ja yleisö kuuntelee. Puheensorina 
lakkaa välittömästi, kun ensimmäinen 
kertoja Jarkko Kaunismäki aloittaa 
A. E. Järvisen kirjalla Ihmisen osa. Kirja 
kertoo, kuinka Seimi veteli savua pii
pustaan, antoi virran kuljettaa venet
tään ja katseskeli koppelon pesiä. 

Kuuntelijat keskittyvät tarinaan. 
Mielikuvissa näkyvät Selmin jo kulu
neet saappaat, tumman ruskea puuvene 
ja järvellä vilahtavan kalan hopeiset 
kyljet. Kaikkea ei kuitenkaan kerrota, 
ja kuulijan täytyy muodostaa mieliku
via täyttääkseen tarinaa. Rauhoittumi
nen ja keskittyminen näkyvät kaikkien 
kasvoilla. 

Maija Riihimäki on tapahtumassa 
toista kertaa. 

"Tykkään lukea, mutta välillä on mu
kava myös vain kuunnella", etnologiaa 
opiskeleva Maija kertoo. 

"Parhaimpia juttuja ovat kertojalle 
omakohtaiset sattumukset, olivat ne sit
ten iloisia tai surullisia." 

Maijan vieressä istuu hänen ystävän
sä, toimintaterapiaa opiskeleva Sari Jul-
mala. 

"Tulin tänne Maijan houkuttelema
na, enkä pettynyt. Tarinoita on mukava 
kuunnella, varsinkin jos kertoja puhuu 
rauhallisesti ja sujuvasti", Sari toteaa. 

"Pidin erityisesti Irja Ranen esittä
mästä sadusta. Se oli taitavasti kerrottu." 

TAPAHTUMAA ON JÄRJESTETTY kah
den vuoden ajan kerran kuukaudessa. 
Yksi järjestäjistä on itsekin lavalla pyö
rähtänyt Riku Keskinen. 

"Olemme saaneet hyvää palautetta. 
Lavalle nousevia ja kuuntelemaan tule
via riittää hyvin, ja aiomme järjestää ta
pahtumaa myös jatkossa", Keskinen 
kertoo. 

"Rima ei ole täällä niin korkealla 
kuin esimerkiksi stand upissa. Tunnel-

Lotta Dufvan lukemat kauhunovellit kuljettivat Cuenta Cuentos -yleisön goottitunnelmiin. 

ma on välittömämpi ja rauhallisempi." 
Illassa lavalle nousee kuudesta kah

deksaan kertojaa. Esiintymään haluavil
le ei aseteta juurikaan rajoituksia. 

Kuuntelijat keskittyvät 
tarinaan. Kaikkea ei 

kuitenkaan kerrota, ja 
kuulijan täytyy muodostaa 

mielikuvia täyttääkseen 
tarinaa. Rauhoittuminen 
ja keskittyminen näkyvät 

kaikkien kasvoilla. 

"Lähinnä sovimme vain, ettei esitys 
ole liian pitkä. Suositus on siinä 15 mi
nuuttia. Mutta jos tarina on hyvä, ja 

kertoja haluaa, voidaan aikaakin piden
tää", Keskinen kertoo. 

Maija Riihimäki ja Sari Julmala eivät 
ainakaan vielä koe haluavansa lavalle. 

"Voihan sitä ajatella, jos törmää mie
lenkiintoiseen tekstiin, että se olisi mu
kava jakaa toistenkin kanssa" Sari tote
aa. 

"Mutta minä ainakin jännittäisin la
valle nousemista", Maija myöntää. 

Tytöt aikovat tulla kuuntelemaan jat
kossakin. 

'Täällä kuulee sellaisia tarinoita, joi
ta ei muuten kuulisi. Lisäksi saattaa 
saada lukuideoita", Maija tiivistää. 

Anne-Pauliina Rytkönen 
jylkkarieijyy.fi 

Cuenta Cuentos -ilta järjestetään vakiopai-
neessa tänä keväänä vielä 14.3,11.4 ja 9.5. 

Maija Riihimäki oli Cuenta Cuentosissa toista kertaa, ja houkutteli 
mukaan ystävänsä Sari Julmalan. 

Tutorkoulutukseen vielä tarjolla hajapaikkoja 
TONI PELTONEN 

Pekka Vesiaho piti tutoroinnista. 

SYKSYN FUKSISATOA kaitsemaan tar
vitaan taas uusi lauma paimenia. Vaikka 
virallinen hakuaika menikin ohi suun, 
masentumisen sijasta kannattaa varmis
taa, että omassa aineessasi on jo kaikki 
tutorit eli pienryhmäohjaajat valittu. 
Jossain aineissa kun voi olla vielä sivu-
osuman paikka. 

Viime vuoden kaitsijoita oli Pekka 
Vesiaho, joka on 26-vuotias markki
noinnin opiskelija. Saarijärveltä kotoi
sin oleva opiskelija opasti taloustietei
den fukseja. 

"Tuli itse tehtyä ensimmäisenä vuon
na kaikenlaisia virheitä ja ajattelin 

opastaa muita, etteivät tekisi niitä sa
moja", Vesiaho perustelee hakeutumis
taan. 

Tutorkoulutus järjestettiin viime 
vuonna jo kolmatta kertaa leirimuotoi-
sena Kannonkoskella Piispalan kurssi
keskuksessa. Vesiaho piti valinnasta. 

"Piispala on hyvä paikka ja koulutus 
tuntui hyvin organisoidulta. Tehokasta, 
mutta rentoa. On hyvä idea viedä po
rukka täältä hektisestä metropolista 
idylliseen maalaisympäristöön", hän 
velmuilee. 

Vesiaho luonnehtii mennyttä yhteis
työtä muiden tutoreiden ja tiedekun

nan kesken hyödylliseksi ja toimivaksi. 
"Tuntuu, että fuksit saivat tutoreista 

kaikenlaista hyödyllistä irti. Tosin vält
tämättä porukka ei aina uskaltanut ky
syä asioita." 

Parasta antia tutorina olemisessa oli 
hyvä mieli ja tutustuminen myös mui
den aineiden opiskelijoihin. 

Vesiaho suosittelee ilman muuta kai
kille kyselijöille tutoriksi hakeutumista. 

"Ja kannustakaa sitten fukseja kysy
mään enemmän", hän vinkkaa tuleville 
kollegoilleen. 

Antti Vesala 

Tutoriksi? 
Hajapaikkoja tutoriksi on vielä jaos
sa. Kiinnostuneet voivat ottaa yh
teyttä JYYn koposihteeri Antti Ve
salaan (koposihteeri@jyy.fi) tai 
opintohallintopäällikkö Tuula Mai
jaseen (tuula.maijanen@adm.jyu.fi). 

Tutoreita valitaan yhteensä 135 
kappaletta. Ylioppilaskunta järjestää 
tutorkoulutuksen. Koulutusviikon-
loppu on 7.-8.5. kurssikeskus Piispa
lassa Kannonkoskella. 

+ 

http://jylkkarieijyy.fi
mailto:koposihteeri@jyy.fi
mailto:tuula.maijanen@adm.jyu.fi
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Jyväskylän Seta juhlii 15 vuottaan 
Palanen ei-niin-tunnettua keskisuomalaista vähemmistöhistoriaa 

HANS-PETER VVECKMAN 

jYvAsicyLÄN SETA täyttää tänä vuon
na 15 vuotta. Seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen etuja ja hyvinvointia aja
van järjestön historiasta on koostettu 
videoteos, johon tämänkin jutun haas
tattelut pohjaavat. 

Yhdistyksen perustajajäseniin kuulu
nut Marjo-Riitta Reinikainen muistaa, 
miten Setaa Jyväskylässä edeltänyt 3-3 
oli lopettanut 1980-luvun lopussa toi
mintansa. 

"Silloin oli semmoinen sosiaalinen 
tarve, että nyt täytyy tehdä jotakin", 
Reinikainen toteaa. 

Keskisuomalaiseen kirjoitettu pieni 
ilmoitus kokosi asiasta kiinnostuneet 
perustamaan yhdistyksen. Kokoontu
misia oli viikoittain. Aluksi Beckerin 
kirjakahvilan piharakennuksessa, sit
temmin omassa toimistotilassa Yliopis
tonkadulla. 

ENSIMMÄISET BILEET pidettiin Iloki
ven yläkerrassa. Jos joukko silloin us
kaltautui kaupungille juhlimaan, seura
si ainakin yhdestä keskustan ravintolas
ta porttikiellot, joista sitten neuvoteltiin 
myöhemmin omistajan kanssa. 

Reinikainen muistelee Jyväskylän 
ensimmäisiä Vapautuspäiviä 1990-lu-
vun alussa. Silloin tehtiin tempauksia 
homojen ja lesbojen esille tuomiseksi 
kaupunkikuvaan. 

"Tehtiin isommalla joukolla 'iskuja' 
paikallisiin kuppiloihin. Yhdessä mes-
tassa kun näkivät, että aijaa, tätä poruk
kaa, niin poke kävi sanomaan tiskiju
kalle, että tänä iltana ci sitten soiteta hi

taita- Se oli heidän hätävarjelua, koska 
sopimus oli, että uloskaan ei voinut 
heittää." 

Kohokohtana aktiiviajoistaan yhdis
tyksessä Reinikaiselle on jäänyt mie
leen Keskustan puoluekokous Jyväsky
lässä 1994. Silloin Jyväskylän Seta jär
jesti kaupungin läpi marssineelle puo
lueväelle yllätyksen, koska julkisuudes
sa puhuttin paljon kokouksenkin 
asialistalla olleesta ehdotuksesta pan -
suhdelaiksi. 

"Me tiedettiin heidän päätöksensä 
niihin esityksiin, jotka keskustan nuo-
risosiipi oli tehnyt. Ne olivat hyvin 
kielteisiä ja me haluttiin ilmaista när-
kästyksemme. Se oli hyvin hiljainen 
mielenosoitus, sillä meillä oli suut tei
pattuina." 

Reinikainen kertoo yllättyneensä, 
kun keskustan riveistä tuli mielenosoit
tajille enemmän kannustavia kom
mentteja kuin inhottavuuksia. 

PIRITTA HUTTUNEN, Jyväskylän kau
punginvaltuuston varavaltuutettu ja so
siaali- ja terveysvaltuuskunnan jäsen, 
oli Jyväskylän Setan puheenjohtaja 
vuosina 2001 ja 2003-2004. Mukaan 
hän tuli 90-luvun loppupuolella - jaka
maan bilemainoksia. 

"Ehto oli, että pitää olla joko iso tai 
vähintään pelottavan näköinen, joka al
kaa tuonne keskustaan jakamaan. En 
tiedä sitten, kumpi oli kriteeri, jonka 
täytin. Vai molemmat", Huttunen nau
raa. 

Vielä rivijäsenenä ollessaan Huttu-

Piritta Huttunen ja Jyväskylän Setan nykyinen varapuheenjohtaja Eini 
Ruuhilehto esittelevät mielenosoituksissa käytettyjä plakaatteja. 

nen ei kokenut Jyväskylässä mitään eri
tyistä syrjintää tai suvaitsemattomuutta. 
Puheenjohtajan pestin aikana asia 
muuttui, ja hän alkoi saada hyvinkin 
ikäviä puheluita ja viestejä. Toisaalta 
myös henkilökohtaisia sähköpostivies
tejä, joissa ihmiset kertoivat, miten oli
vat kokeneet syrjintää Jyväskylässä. 

Järjestön historian huippukohtana 
Huttunen pitää vuoden 2002 parisuh-
delakia, vaikka laista jäikin ulkopuolel
le adoptio-kysymys. Hän kannattaa se
kä yleistä adoptio-oikeutta homo- ja les
bopareille että ns. perheen sisäistä 
adoptiota. 

"Adoptiolakia ei ole, ei edes perheen 
sisäistä, mikä on hirveä vääryys. Puhu
taan lapsen oikeuksista, mutta miten se 
muka palvelee lapsen oikeuksia, että hä
nellä ei ole edes oikeutta omaan van
hempaansa", Huttunen kritisoi. 

Huttunen ei ole julkisissa viroissaan 
piilotellut omaa seksuaalista suuntautu
mistaan. 

"Parhaat palautteet, mitkä olen koko 
tänä aikana saanut, on tullut kadulla. 
Joku on tullut sanomaan kiitoksensa, 
että jaksan olla avoimesti oma itseni, ja 
lisää, että ehkä tässä itsekin joskus us
kaltaa tulla kaapista ulos". 

Homot lain kourissa 
• 1971 Homoseksuaalisuus ei enää 
rikos. 
• 1981 Homoseksuaalisuus poistuu 
sairausluokituksesta. 
• 1995 Syrjintä homoseksuaalisuu
den perusteella rikoslaissa rangaista
vaksi teoksi. 
• 1999 Kehotuskielto, joka kielsi jul
kisen kehottamisen kahden samaa 
sukupuolta olevan henkilön väliseen 
haureuteen kumotaan, ja suojaikä-
rajaksi tulee 16 vuotta sekä hetero-
ciia homosuhteissa. 

• 2001 Parisuhdelaki: samaa suku
puolta olevat saavat rekisteröidä suh
teensa. 
• 2003 Laki transseksuaalisen henki
lön sukupuolen vahvistamisesta. 

Huttunen ei suunnittele muuttavan
sa linjaansa. 

"Kyllä mä ainakin tuolla sosiaali- ja 
terveyslautakunnassakin heti sanoin, 
että mä oon täällä seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen asialla". 

Antti Niskanen 
jylkkari@jyy.fi 

Jyväskylän Seta juhlii 15-vuotista taivaltaan 

lauantaina 5.3.2005 Ilokivessä. Ohjelma alkaa 

luennolla kello 14 ja päättyy iltajuhlaan Iloki

vessä, jossa mukana ainakin stand upia ja yksi 

drag queen. Liput 3-6 euroa. 

Suomen Gallup Oy on johtava markkinatutkimusyritys 
Suomessa. Haemme nyt joukkoomme uusia 

puhelinhaastatteli joita 
Tarjoamme: 
Iltatyötä 3-5 iltaa viikossa valintasi mukaan 
Tietokoneavusteista tutkimushaastattelutyötä kotitalouksiin 
Ihmisläheistä työtä, jossa mahdollisuus kehittyä 
Palkkaa oman ahkeruuden mukaan (perusosa+bonus) 
Näköalapaikan ajankohtaisiin asioihin 
Sijainniltaan keskeisen työpaikan 

Edellytämme: 
Halua sitoutua työhön vähintään kolmeksi kuukaudeksi 
Atk:n perustaitoja 
Positiivista otetta 
Kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa 
Selkeää puheääntä ja hyvää puhelinkäyttäytymistä 
Valmiutta vastata haasteisiin 
18 vuoden ikää 
Kielitaito eduksi (ruotsi) 

Lisätietoja työpaikoista saat soittamalla 
ma-to klo 10.00-14.00 välillä 
014-412 5300 Mariliina Kurkinen 

Suomen Gallup Oy, Kauppakatu 21,40100 Jyväskylä 
Puh. 014-412 5300 

Urheiluopistosäätiön 
tutkimusapurahat haettavissa 

Urheiluopistosäätiö, joka mm. omistaa Pajulahden liikuntakeskuksen. 
tukee liikuntatieteellistä sekä liikuntaläaketieteellistä väitöskirjatasoista 
tutkimusta. 
Apurahaa voi saada myös niihin liittyvien julkaisukustannusten kattami
seen. Kirjalliset hakemukset osoitetaan 16. päivään huhtikuuta 2005 
mennessä säätiön hallitukselle. 
Osoite on Wallininkatu 10,00530 Helsinki. 
Vapaamuotoisessa hakemuksessa on mainittava ainakin tutkimussuunni
telma, alustava aikataulu sekä tutkimuksen valvoja ja/tai tutkijan suosit
telijat. Jos hakija on saanut tai saamassa osarahoitusta haettavaan kohtee
seen myös muualta, on se syytä mainita. Mahdollisia lisätietoja saa säätiön 
asiamieheltä 0500-408160 tai 050-5603547. 

APUA KOTITIETO
KONEEN ONGELMIIN! 

- virustarkistukset 
- asennukset / päivitykset 
- laitteet ja ohjelmistot 
- neuvonta 
- kotikäynnit 
- myös iltaisin ja viikonloppuisin 

JYSKÄN ATK-PALVELU 
p. 0 4 0 5 2 2 1026 

Joensuun yliopistossa 1400 opiskelupaikkaa haettavana! 

Koulutusalat: humanistinen • kasvatustieteellinen • kauppatieteellinen 
• matemaattis-luonnontieteellinen • metsätieteellinen • psykologia 
• teologinen • yhteiskuntatieteellinen 

yliopisto.joensuu.fi 
Hakulomakkeet , val intaoppaat ja lisätiedot: 
Joensuun y l i op i s to , op iske l i j apa lve lu t , Y l i o p i s t o k a t u 2, A u r o r a 
PL 111, 80101 Joensuu • p u h . (013) 251 2060, 251 2068 • op iske lu@joensuu. f i 

KESÄASUNTOJA HELSINGISSÄ 
1.5.-31.8. Viikissä LATOKARTANON YO-KYLÄSSÄ. 

Soluasunnot 175-240 €/kk/asukas 

Tiedustelut puh. (09) 387 7133, http://honeybee.helsinki.fi/latokart/ 

Latokartano-Säätiö, Talonpojantie 11,00790 Helsinki 

AK 
COKKeCtlOfU 

Kiinnostaako opiskelu 
KULTTUURITUOTTAJAKSI TAI 
YHTEISÖPEDAGOGIKSI? 
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa voit henkilö
kohtaisen opintosuunnitelman avulla rakentaa itsellesi 
persoonallisen ammattitaidon. Korpilahden koulutus
yksikössä voit opiskella kulttuurituotannon koulutus
ohjelmassa 4 vuodessa kulttuurituottajaksi (AMK) ja 
Suolahden koulutusyksikössä kansalaistoiminnan ja 
nuorisotyön koulutusohjelmassa 3,5 vuodessa 
yhteisöpedagogiksi (AMK). 

Olemme mukana kevään yhteishaussa 29.3.-15.4.2005. 
Voit hakea kätevästi nettihaun kautta www.amkhaku.fi 

Lisätietoa koulutuksista: 
Korpilahti puh. (014) 820 1214, korpilahti@humak.edu  
Suolahti puh. (014) 574 5593, suolahti@humak.edu 

Nyt on edullinen aika hankkia 
• LUOKKAPAIDAT • HIHAMERKIT 
• Brodeeraukset 

• col legepuserot • T-paidat 

Mustesuihku ja laservärit n. 1/2 hintaan. 

TARRA PAITA OY 
Vaasankatu 10. P. 215 384 

www.tarrapaita.fi 

HUMANISTINEN 
AMMATTIKORKEAKOULU 
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SUOLAHDEN 

KOULUTUSYKSIKÖT 

mailto:jylkkari@jyy.fi
http://yliopisto.joensuu.fi
mailto:opiskelu@joensuu.fi
http://honeybee.helsinki.fi/latokart/
http://www.amkhaku.fi
mailto:korpilahti@humak.edu
mailto:suolahti@humak.edu
http://www.tarrapaita.fi


12 JYVÄSKYLÄN ö ö YLIOPPILASLEHTI 4/2005 

arviot 

Suomalainen mies vaatii: 
"Mullekin vagina heti!" 

Jyväskylän Ylioppilasteatteri: Vagina-

monologeja. Kirjoittanut Eve Ensler. 

Ohjannut Satu Turunen. 

Onko sinulla vagina? Eikö? Se ei ole 
mikään syy olla menemättä katsomaan 
Eve Ensierin Vaginamonologeja, joka 
sekä tekstinä että JYTin ja Ad*Astran 
yhteisesti lavalle tuomana on todella 
onnistunut. 

Suomalainen mies voi tuntea, että 
ajatus lavasta täynnä akkoja, jotka pu
huvat pillustaan, on epäilyttävä. Suo-

Saara Laukkanen tulkitsee 
yhden vaginamonologeista. 

malainen mies. On kuule ihan hyvä et
tä joku muistuttaa sullekin välillä, että 
vaginan ainoo tarkotus ei oo pari hikis
tä minuuttia sängyssä sun kanssa. Suita 
unohtuu aika herkästi, että se on nai
sen se vagina. 

Se suomalaisesta miehestä, tässä pu
huvat naiset. Lava on täynnä itsevar
moja, näyttäviä näyttelijöitä esittämäs
sä naisia, jotka kertovat vaginastaan. 
Yhdelle se on kellari, jonne ei mennä. 
Yksi tyttö löytää sen tragedian ja itse
syytösten jälkeen. Katsoja on tilassa, 
jossa erilaisille naisille, joilla on oma 
historiansa, on annettu vapaus puhua 
seksuaalisuudestaan. 

Se kuulostaa ja näyttää hyvältä. La
vastus, valot ja musiikki on tehty am
mattitaidolla ja ilmeisen harkitusti. 
Yhteiskoreografiat ehkä hitsautuvat 
jatkossa paremmin yhteen. 

Yksitoista monologia peilaavat il
meisen hyvin, mitä kaikkea vagina voi 
naiselle merkitä. Jos minulla olisi vagi
na, saisin esityksestä vielä enemmän ir
ti, mutta... hetkinen! Suomalainen 
mies lähestyy. Huudan: totuus ei löydy 
miestenlehdistä! Ahdistan sen nurk
kaan, se kiemurtelee, murahtelee ja 
röyhtäilee, mutta kääntyy kohti Iloki-
veä. Miehen teko! 

Antti Niskanen 

Kuopuksena 
Hitlerin sisäpiirissä 
Traudl Junge: Viimeiseen saakka -

Hitlerin sihteerin muistelmat (toim. 

Melissa Muller). Suomentanut Anja 

Meripirtti. 

WSOY 2004 

Traudl Junge oli vasta 22-vuotias, kun 
hänestä tuli Adolf Hitlerin yksityissih
teeri. Nuori, tietämätön tyttö seurasi 
kahden ja puolen vuoden ajan natsis
min keskuksessa Hitleriä, hänen yksi
tyiselämäänsä ja poliittista lähipiiriään. 
Junge todisti myös sodan lopussa Ber
liinin bunkkerissa Hitlerin ja saksalai
sen sotilasjohdon vallan romahdusta. 
Isällinen, huolehtiva henkilö muuttui 
väsyneeksi vanhukseksi. 

Junge näki diktaattorin käytöksen ja 
arjen päivittäin. Koska kertoja oli tuol
loin nuori ja vailla faktoja, tarina koos
tuu suorista vaikutteista kuuluisasta 
diktaattorista. Tämä ristiriita sekä 

hämmentää että kiehtoo nykypäivän 
lukijaa. 

Junge myöntää suoraan oman halun
sa uskoa valheelliseen fasadiin. Hitler 
kykeni karismallaan ja retorisilla tai
doillaan sokaisemaan ympäristönsä. 

Hitlerin kaksijakoinen persoona pal
jastui kuitenkin loputa suuruudenhul
luksi, suvaitsemattomaksi ja paranoi
diksi. Hitleristä löytyi myös poroporva
rillisia piirteitä ja sentimentaalisuutta. 
Hider eli koko sodan ajan ylellisyydes
sä tajuamatta aiheuttamaansa tuhoa. 

Toimittaja Muller valaisee johdan
nolla ja päätösosalla Traudl Jungen 
oman elämän kulkua. Numeroidut 
viitteet henkilöistä ja tapahtumista täy
dentävät Jungen tekstiä. Ne oikaisevat 
ymmärrettäviä kertojan muistivirheitä 
ja paljastavat hänen saamaansa propa-
gandatietoa. 

Minna Pöyhönen 

Kotron uutuus ei yllä 
edeltäjänsä tasolle 
Arno Kotro: Musta morsian. 

Like 2005 

Musia morsian on "vastauspuheenvuo
ro", jatko-osa tai kenties paremminkin 
alaviite Arno Kotron esikoisteokseen 
Sanovat suä rakkaudeksi. Se ei edes yritä 
olla itsenäinen teos; muutamissa koh
dissa viitataan suoraan SSR:n tekstiin, 
mutta muutenkin lukijalta ikään kuin 
edellytetään edeltävän kirjan lukemista. 

Kotro jatkaa Mustassa morsiamessa 
samalla tyylillä, isojen kirjaimien ja vä
limerkkien puuttumista myöten. Esi
koisteoksen mies puhutteli kadotettua 
heilaansa "rakkaaksi", Mustan morsia
men nainen tätä "darlingiksi" tai "bei
biksi". 

Selvä ero edeltäjään on puhekieli
syys, jota Kotro nyt käyttää runsaasti. 
Se on tyylillinen rikkomus, jolla on 
kumman banalisoiva vaikutus tekstiin. 

Esikoisessaan Kotro onnistui teke
mään hienoja oivalluksia lähes joka si
vulla, tällä kertaa ne ovat paljon har
vemmassa. Perusasetelmakaan ei ole 
yhtä hedelmällinen: SSR:n mieskerto-
jan tilityksessä oli katkeruuden ohella 
mukana kosolti itseironiaa. Mustan 
morsiamen naiskertojan ääni on yksi-
selitteisemmin pettynyt 

Paradoksaalisesti huumori teki myös 
S SR: n kipeistä tuntemuksista kosketta-
vampia, kun taas Mustan morsiamen 
apea yleissävy etäännyttää. 

Kyllähän Kotro nytkin veistää pai
koin hyviä lauseita ("pitkään me asut
tiin samaa huonetta / eri näköaloin"). 
Ja kun kirja pääsee vauhtiin, tulee luki
jalle parhaimmillaan tunne, kuin ky
seessä olisi oikeasti toisen henkilön kir
joittama vastaus. Sekin on jo paljon se. 

Juha Mäkinen 

HANS-PETER VVECKMAN 

Markku Laajala ja Suomi-rockin klassikoita 20 vuoden takaa. 

Pitkän linjan fani 
odottaa uusia biisejä 
Markku Laajala näkee Eppu Normaalin 11. kertaa 
SUOMI-ROCKIN DINOSAURUS Eppu 
Normaali julkaisi viime syksynä uuden 
levyn 11 vuoden tauon jälkeen. Helmi
kuun lopulla yhtye lähti Suomen kier
tueelle, ja Jyväskylään kahden rekan 
show poikkeaa 9. maaliskuuta. 

Yleisön joukossa istuu tuolloin myös 
32-vuotias Markku Laajala, Jyväsky
län yliopiston täydennyskoulutuskes
kuksen projektipäällikkö ja vannoutu
nut Eppu-fani. 

"Vastustin 80-luvun alussa ohjelmal-

kommentti 

Suosionsa 
vangit 
"KUN NE KELAA LÄPI levytykset uudet / 

ne löytää sieltä kaikki keskinkertai
suudet / Liika-annos Eaglesia, ELOa ja 
Abbaa /tällaisen raavaan miehen tap
paa." 

Kesyä ja keskinkertaista musiikkipo-
litiikkaa osattiin tehdä jo ennen kau
pallisia radioita ja soittolistoja, kuten 
Eppu Normaalin pisteliäs Radio vuo
delta 1979 osoittaa. 

Rävaköiden alkuvuosien jälkeen 
Eppu Normaali suuntasi itsekin keski
tielle, tunnetuin seurauksin. Yhtyeen 
alkuperäinen basisti Mikko Saarela to
tesikin vuonna 1986, että jos olisi ollut 
perustamassa yhtyettä samalla men
taliteetilla kuin kymmenen vuotta ai-

^J^mJ^o-

emmin, olisi instituutioksi muodostu
nut Eppu Normaali ollut vihollinen 
numero yksi. 

Jättisuosio keskittyy usein vain tiet
tyyn, ahtaasti rajattuun osaan artistin 
tuotannosta. Samalla se peittää alleen 
kaikki mielenkiintoiset sivupolut. 
Hector on pakotettu soittamaan kap
paleen Lumi teki enkelin eteiseen jo
kaisella keikallaan, ja Eppu Normaalil
ta odotetaan yhteishoilotukseen kel
paavia hittejä. 

Mitä jää kuulematta? Luultavasti 
ainakin Pannaan pannaan, nokkela 
vinoilu rockin vastaiselle ristiretkelle 
lähteneestä Anneli Tempakasta; Kal
jaa nuorille, ensialbumin kaikesta älyl-
lisyydestä riisuttu riffirykäisy; sekä De
lirium Tremens, Eppujen kokeellisim-
man vaiheen vimmainen juoppuhul-
luustutkielma. 

lisesti kaikkea Suomi-rockia ja keski
tyin lähinnä englantilaiseen rock- ja 
pop-musiikkiin. Vuonna 1984 oli pakko 
antaa periksi, kun Eput julkaisivat Ru
pisia riimejä karmeita tarinoita -levyn." 

Sittemmin Laajalan innostus on saa
nut hänet luomaan Eppu Normaali -
Suomen ilmiö -nettisivuston (www.ee. 
jyu.fi/--lamaon/lamaon5.htm). Sivuilla 
on bändin historiikki sekä lyhyet esit
telyt soittajista. 

Eppujen lisäksi Laajala on tehnyt 
verkkosivut myös Mika Häkkisestä. 
Hän näkee formulakuskin ja rock-yhty
een rinnasteisina asioina. 

"Mika Häkkinen merkitsi suoma
laisille joskus 1998 samaa, mitä Eput 
on olleet yli 20 vuotta. Molemmat on 
perisuomalaisia ilmiöitä, nykyajan Väi
nö Linnoja", Laajala hehkuttaa. 

Laajala laskee nähneensä Eput en
nen Paviljongin konsertia elävänä jo 
kymmenen kertaa. Nyt miestä kiinnos
taakin ennen kaikkea kuulla, miten yh
tyeen uudet biisit toimivat keikalla. 

Juha Mäkinen 
toimit tajat" jyy.fi 

Eppu Normaali Jyväskylän paviljongissa keski

viikkona 93. Liput 30 euroa Lippupalvelusta. 

H. P. Lovecraft 

HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT 

(1890-1937) ei tule vastaan kirjallisuu
den tunnustetuiden klassikoiden esitte
lyissä. Yhdysvaltain itärannikolla Pro-
videncessa elänyt kirjailija tunnetaan 
erikoisista kauhutarinoistaan ja niiden 
pohjaksi luomastaan Cthulhu-mytolo-
giasta. 

Lovecraft oli periaatteessa surkea 
kirjailija. Kerronta laahaa ja tarinat 
toistavat samaa kaavaa. Tyypillistä on 
esimerkiksi kehyskertomuksen ja -ker
tojan käyttö. Tällaiselle on tarve, koska 
tarinan varsinainen päähenkilö päätyy 
yleensä menettämään mielenterveyten
sä nähtyään vilaukselta jonkun "Suu
rista Muinaisista". 

Suuret Muinaiset ovat maapalloa 
miljoonia vuosia sitten hallinneita ju

malolentoja, joiden olemus on ihmis
järjen käsittämättömissä. Sittemmin 
nämä veijarit ovat menneet nokosille 
kuka meren pohjaan, kuka muihin 
ulottuvuuksiin - mutta jahka tähdet 
osuvat sopivaan1 asentoon, voivat he 
palvojiensa kutsumana palata maan 
päälle. 

Lovecraftin viehätys perustuu yh
täältä hänen tarinoidensa ennalta-ar-
vattavuuteen ja toisaalta siihen, että 
kaikki vedetään reippaasti yli. Päähen
kilöt kieltäytyvät viimeiseen saakka us
komasta, että heidän kokemillaan ou
doilla ilmiöillä olisi yliluonnollinen se
litys, ja laittavat kaiken rasittuneiden 
hermojensa piikkiin. Lukija sen sijaan 
tietää alusta asti, että pelissä ovat kos
miset voimat. 

Lovecraft oli niin uskollinen omalle 
tyylilleen, että innokkaimmat asianhar
rastajat ovat myös jäljitelleet häntä. 
Hauskinta jälkikasvua edustavat S. Al
bert Kivisen 1980-luvun lopulla Portti-
lehdessä julkaisemat Lovecraft-pastis-
sit. Niissä Lovecraftin tarinoiden mil
jöönä toimiva Uusi Englanti on vaihtu
nut Suomeksi. Kuka enää uskaltaa läh
teä kylpyläkaupunkiin luettuaan Kivi
sen tarinan Keskiyön mato Ikaalisissa? 

Lovecraftin viktoriaanisen jähmeällä 
kauhulla on oma innokas lukijakun
tansa. Kirjailijan kulttistatuksesta aa
vistuksen saa syöttämällä Googleen ha
kusanaksi vaikkapa jylhän lauseen "Iä! 
Iä! Cthulhu fhtagn! Shub-Niggurath!". 

Juha Mäkinen 

http://www.ee
http://jyu.fi/--lamaon/lamaon5.htm
http://jyy.fi
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tekemistä 
Menovinkit sähköpostitse osoitteella 
jylkkari-tanaan @cc.jyu.fi 

Pop/Rock/|azz/Klubit 

Ilokivi: Pe 4.3. Järjestyshäiriö, La 5.3. Jyväs
kylän Setan 15-v juhlat, Ke 9.3. Spring Vib-
ration - International Party: Oriental Jam 
+ Erasmus-band + Njord, Pe 11.3. Dark 
Visions & Chaotic Mind present: Cheshire 
Cat + Dive + Ultranoir + Cold Colours, 
La 12.3. Baby Elephant Tour 05: Hannibal 
& Soppa + Puppa J & Suhinators + Dj:L 
Lutakko: To 3.3. Rotten Sound + Disfear 
+ Atakhama, Pe 4.3. Kilpi + Kamara, La 
5,3. Peer Giint, Pe 11.3. Moonsorrow + 
Kiuas, La 12.3. Kauko Röyhkä. 
Bar 68: La 5.3. Valerian, Pe 11.3. Revolt, La 
12.3. Tuoni. 

Jazz Bar: Pe 4.3. Suomen Naiskuoroliiton 
iltamat: mm. Lauluyhtye ALLI + So Many 
Sisters • Merikosken Laulu, La 5.3. Blues 
Stroyers, Ti 8.3. Dick Hawks - Naistenpäi
vän juhlakonsertti, To 10.3. Kvalda, La 12.3. 
Tresspass, Ma 14.3. Jammaus ry:n Meidän 
Ilta. 

Vakiopaine: La 5.3. Ville Härkönen & Juk
ka Tapes Salminen duo, La 12.3. La Sega 
Del Canto, Su 13.3. Alipaineklubi 
Redneck: To 3.3. Moog Konttinen & Tra-
kon, To 103. Farmiklubi: Pyhä Lehmä 
Paviljonki: La 5.3. Kari Tapio, Ke 9.3. Ep
pu Normaali, To 10.3. Four Cats & Eija 
Kantola + Omega. 

Klassinen musiikki 

Jyväskylän Sinfonia: Helleenisestä maaUmas-
m ke 9.3. klo 19 Jyväskylän teatteritalolla. 
Suomalainen Konservatorio: Markku 
Pöyhösen pianoresitaali ti 8.3. klo 19 
JAMK:n kamarimusiikkisalissa. Lasse 

Asun päättökonsertti to 10.3. klo 17 Kon
servatorion Siltasalissa. Hannu Lammin-
mäen päättökonsertti to 10.3. klo 19 Sil
tasalissa. Konservatorio Soi! ma 14.3. klo 18 
JAMK:n kamarimusiikkisalissa. 
Keskusseurakuntatalo: Jyväskylän puhal
linorkesterin konsertti su 6.3. klo 17. 

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. Ainola - Matkoilta kotiin: 
Aino ja Jean Sibeliuksen koti 100 vuotta 
13.3. saakka 

Keski-Suomen luontomuseo: Perusnäytte
ly Perintönä ympäristö. Metsäjänis ja rusakko 
-näyttely 17.4. saakka. 

Suomen käsityön museo: perusnäyttely 
Käsityössä elämän tuntu. Muurahaisenpolkuja 
ja harakanvarpaita 6.3. saakka. Nina Harti
kaisen Kirjaillut seikkailut 20.3. saakka Sveta 
Peuran työnäytös: pisankatekniikalla maa
latut pääsiäismunat pe 11.3. klo 12-16.30. 
Jyväskylän taidemuseo: Kaupunkielämää 
27.3. saakka. Välisoitto 27.3. saakka. Veikko 
Hirvimäki 26.6. saakka. Maailman ihanin 
tyttö 10.4. saakka. Yleisöopastus ja Voimaut-
tava valokuva -luento ti 8.3. klo 14. Tanssi
esitys tyttöydestä ja ihanuudesta ti 8.3. klo 
17 ja pe 11.3. klo 14. 

Galleria Becker: Joakim Sederholm 16.3. 
saakka. 

Galleria Harmonia: Luovan valokuvauk
sen keskuksen vuoden 2005 jäsennäyttely 
13.3. saakka 

Galleria Mystic: Maisa Kiven maalauksia 
ja puupiirroksia 13.3. saakka. 
Galleria Pinacotheca: Hannu Ahosen Ka

levala, tarua ja totta 10.3. saakka. 
Vakiopaine: Aura Angervon taidetta 6.3. 
saakka. Mikko Kärkkäinen 7.3. alkaen. 

Teatterit 

Jyväskylän Ylioppilasteatteri: Vaginamono-
logeja to 3.3., su 6.3., ma 7.3., ti 8.3., to 10.3., 
su 13.3., ma 14.3. Esitykset Ilokiven alaker
rassa klo 19, paitsi 8.3. klo 22. 
Jyväskylän kaupunginteatteri: Juakse ko 
hullu! to 3.3. klo 19, pe 11.3. klo 13, la 12.3. 
klo 13. Arkkienkeli Oulussa pe 4.3. klo 19, la 
5.3. klo 13, to 10.3. klo 19, la 12.3. klo 19. 
Heikko esitys ke 9.3. klo 19. Juurakon Hulda 
la 5.3. klo 19. Mobile Horror la 5.3. klo 19. 
Napakymphimatka Lemphäälään la 12.3. klo 
19. 

Huoneteatteri: Uuno Kailaan tytär pe 4.3. 
klo 19, la 5.3. klo 19. Miesvahvuus ensi-ilta la 
12.3. klo 19. 

Teatteri Poleemi: Veitsen terällä -vierailuesi-
tykset Vakiopaineessa pe 4.3. klo 19 ja la 5.3. 
klo 14 ja 19. 

Muut 

Yliopiston rehtorinvaalipaneeli keskiviikkona 
2.3. klo 12-15 salissa L304. 
Valtakunnalliset naiskuoropäiväl pe-su 4.-6.3. 
Tarkempi ohjelma osoitteesta www.naiskuo- 
ropaivat2005.com 

LeffaCafi kokoontuu Kulttuuriklubi Sipe
riassa perjantaina 4.3. klo 19 alkaen. 
Avoimet ovet Keski-Suomen ympäristökeskuk
sessa tiislaina 8.3. klo 11-18. 
Runokahvit: Runouden löytöretkellä Kahvi
la Katriinassa sunnuntaina 13.3. klo 15. 
Cuenta Cuentos -tarinoilta järjestetään Vakio-
paineessa maanantaina 14.3. klo 20 alkaen. 
Yliopiston vuosijuhla tiistaina 15.3. klo 18 al
kaen päärakennuksen juhlasalissa 

HANNU AHONEN 

Kullervon kirous 
EU-aikakautena 

KALEVALA on ehtymätön innoituksen 
lähde taiteilijoille. Yksi versio aiheesta 
on tällä hetkellä nähtävillä Musica-ra-
kennuksen Galleria Pinacothecassa, 
jossa on esillä Hannu Ahosen valoku
vanäyttely Kalevala - Tarua ja totta. 

Tikkakoskelainen Ahonen tuli tun
netuksi Vuoden luontokuva -kilpailusta 
kolme vuotta sitten. Yleensä idyllisiä 
kuvia suosineen kilpailun voitti tuol
loin Ahosen inhorealistinen kuva yli
ajetuksi tulleesta kyystä ja sen "ihmisen 
synnyttämistä" poikasista. 

Uudessa näyttelyssä Ahonen hyö
dyntää kuvamanipulaatiota, monistaen 
omaa kehoaan eri rooleihin. 

"Manipulaatio on vähän kuin maa
laamisen ja valokuvaamisen välimuoto. 
Sillä voi luoda kuvia, joita ei muuten 
pysty saamaan, mutta ei se tee hommas
ta yhtään helpompaa, päinvastoin", 
Ahonen toteaa. 

Ahosen kuvat voisi muuten nähdä 
viehättävänä Kalevalan uusiotulkinta-
na, mutta näyttelytilan keskiössä oleva 
alttarimainen Kullervo-teos nostaa näyt

telyn poliittiselle tasolle. Katkera Kul
lervo seisoo eduskuntatalon edessä, 
Suomen laki on turmeltu ja EU ottanut 
vallan. 

"Piti pistää siihen EU: n lisäksi viit
tauksia USA:han ja Natoon, mutta se 
jäi vielä pikkuisen kesken, kun tuli kii
re. Tämä kolminaisuushan vie yhteis
kuntaa ihan miten sattuu", taiteilija 
kommentoi. 

Juha Mäkinen 
toimi ttaja(a jyy.fi 

La Sega del Canto 
yllättää uusilla puvuilla 
Kukaan La Sega del Canton keikalla 
nähnyt ei voine unohtaa kokemaansa. 
Jyväskylän kaupunginteatterin näytteli
jän Jouni Salon sekä kulttuurin moni
toimimies Markus Pulkkisen muodos
tama duo tulkitsee ikivihreitä viihdesä-
velmiä sahalla ja polkuharmonilla. Kai
ken kruunaavat Salon kökköenglannil-
la esittämät välispiikit. 

Maaliskuussa yhtye esiintyy pitkästä 

aikaa Jyväskylässä. Herrat ovat työstä

mässä kahtakin uutta levyä, mutta vielä 
kyseessä ei ole levyn- vaan esiintymis
asujen julkistamiskeikka. 

"Eräs opiskelija on tehnyt lopputyö
nään meille uudet puvut. Niiden myötä 
orkesterin eroottisuus puhkeaa kuk
kaan", Pulkkinen lupaa. 

Juha Mäkinen 

La Sega del Canto Vakiopaineessa lauantaina 

12.3. Keikka alkaa klo 23 jälkeen. 

Opiskelijat pilkkivätkin 
luentosalin ulkopuolella 
Opiskelijapilkit on jokavuotinen tapah
tuma, jossa kilpaillaan pilkkikalastuk
sen jalossa taidossa naisten, miesten ja 
joukkueiden sarjoissa. Kaikille opiske
lijoille avoimet pilkit järjestetään vuo
rovuosina Jyväskylä-Helsinki-akselilla. 

Tänä vuonna pilkitään Jyväsjärvellä 
ja palkintoja jaetaan sarjojen voittajien 
lisäksi kilpailijoille, jotka ovat kisko
neet kylmästä vedestä joko suurimman 
tai pienimmän kalan tai eniten kalalaje
ja. Kisan säälipisteet voi kerätä voitta

malla kaikkien osallistujien kesken ar

votun palkinnon. 
Tapahtuman organisoinnista vastaa 

Kala ja Kulaus ry, joka on Jyväskylän 
yliopiston biologian opiskelijoiden avo
mielinen urheilukalastusseura. 

Toni Peltonen 

Opiskelijapilkki 2005 lauantaina 12.3. Jyväs

järvellä klo 1215. Osallistumismaksu ennak

koon 8 euroa, kisapäivänä 10 euroa. 

Aallon hukatut piirrokset 
ensi kertaa näytillä 
Pärnun museosta löytyi muutama vuosi 
sitten kokoelma kaupungin kylpylän 
arkkitehtuurikilpailuihin vuosina 1922 
ja 1925 lähetettyjä ehdotuksia, joista jäl
kimmäiseen osallistui myös muuan 
uransa alkuaskelia etsinyt Alvar Aalto. 

Aallon kilpailuehdotus ajoittuu uran 
varhaisvaiheeseen, jolloin hänen arkki
tehtuurinsa oli vielä tiukasti rakennus

taiteen klassisessa traditiossa. Hän oli 
tuolloin kiinnostunut erityisesti Italian 
renessanssista ja barokista. Huolella 
piirretty ehdotus ei kuitenkaan sijoittu
nut kilpailussa. 

Toni Peltonen 

"La Tour De Soleil" -näyttely Alvar Aalto 

-museon Studiossa 10.4. saakka. Ei pääsymaksua. 

Tiistaina 8.3. kello 19 

Richard Linklater: Rakkautta ennen 

auringonlaskua (USA 2004) 

Ranskalainen Celine (Julie Delpy) ja 
amerikkalainen Jesse (Ethän Hawke) 
ovat nuoruudessaan rakastaneet toisi
aan 14 tunnin ajan herkästi, auliisti, 
alttiisti, antautuen. Tämän tarinan 
Richard Linklater kertoi elokuvas
saan Rakkautta ennen aamua (1995). 

Tuosta aikaa on kulunut yhdeksän 
vuotta. Nyt Jesse on ollut Ranskassa 
markkinoimassa kirjaansa, kuluttaa 
aikaansa ennen kotiin lähtöä kirjakau
passa, ja tapaa yllättäen Celinen. Paris
kunta juttelee tovin, sitten miehen pi
täisi lähteä lentokentälle. 

Tämän monimutkaisempaa asetel
maa ei hyvän elokuvan pohjaksi tarvi
ta, jos tekijät tietävät, mitä tekevät. 
Nämä tietävät. 

Linklater on kirjoittanut elokuvan
sa yhdessä pääosanesittäjiensä kanssa, 
siitä kenties juontuu tavattoman hie
no puhunta - se käy korvaan välillä 
kipeästikin. Juuri noinhan ihmiset 
asioistaan puhelevat: keveän sanon
nan sisästä karkaa huomaamatta 
pyyntö jäädä kohdalle, kuulemaan; 

Ah, Pariisi! Ja oh, Julie Delpy! 

kuulethan, näin tämä meni, enkä ym
märrä miksi. Sanoja niin arkana, ettei 
kohden oikein voi katsoa. Kuunnel
laan, ymmärtääkö toinen viestiä, halu
aako ymmärtää, mitä miettii, vastaa
ko, miten vastaa. Hieno elokuva. 

Tiistaina 15.3. kello 19 

Anders Ostergaard: Tintti ja minä 

(Tanska, Belgia, Ranska, Sveitsi 2003) 

Tintti esiintyi Suomessa tiettävästi 
ensimmäisen kerran 1955 Uudessa ku
valehdessä Tim-nimisenä; 1960-luvun 
puolenvälin jälkeen hahmosta tuli 
kaikille tuttu Tintti, kun WSOY ja 
sittemmin Otava julkaisivat albumeita 
suomeksi. 

Nyt nähtävässä dokumentissa An
ders Ostergaard piirtää henkilökuvan 
hahmon luojasta, Georges Remistä 
alias Hergestä (1907-83). Enimmil
tään se perustuu pitkään ja avoimeen 
Hergen haastatteluun, jonka Numa 
Sadoul teki 1971. 

Dokumentti ei tarjoa sinällään mi
tään uutta tietoa Hergestä, ei ainakaan 
vannoutuneille faneille, mutta sepä ei 
ole ollut ohjaajan tarkoituskaan. Hän 
on halunnut, että Herge kertoo asiois
ta niin kuin ne itse koki. Taitelija pu
huu muun muassa lapsuudestaan, ka
tolisesta kasvatuksestaan, suhteestaan 
kansallissosialismiin, masennukseksi 
saakka syventyneestä lamaannukses
taan. Ostergaard kuvittaa puhuntaa 
muun muassa kolmiulotteisen ani
maation ja blue screen -tekniikan kei
noin. 

Riitta Koikkalainen 

http://www.naiskuo-
http://ropaivat2005.com
http://jyy.fi


Opiskelijan 
akateeminen kirjakauppa 

Kampus 
Kiriä 

Kauppakatu 9 
puh 260 3157 

kirjamyynti@kampusdata.fi 

Simmel: Suurkaupunki ja mo
derni elämä. Kirjoituksia vuo
silta 1895-1917 (Gaudeamus) 
"Muoti on aivan erityinen esi
merkki niistä elämänmuodoista, 
joiden avulla yritetään sovittaa 
yhteen sosiaalisen samanlaisuu
den ja yksilöllisen erottautumi
sen pyrkimys." 
27,00 e 

Selboume: Velvollisuuden pe
riaate (Yliopistopaino) 
Nouse joutilaisuuden ja laiskan 
mietiskelyn muhkusohvalta ja 
astu velvollisuuden, ah, niin vas
tuulliseen piiriin! 
39,00 e 

Hänninen & Ylijoki (toim.): 
Muuttuuko ihminen? (Tl T) 
Sanotaan, että moraali rappeu
tuu. Niin, mutta millä tavalla ja 
kenen moraali? 
26,00 e 

Freire: Sorrettujen pedagogiik
ka (Vastapaino) 
Raadin pisteet kääntäjille kult
tuuriteosta. Eihän siitä ole kuin 
nelisenkymmentä vuotta, kun 
alkuteos ilmestyi! 
29,00 e 

jälkikirjoitus 

* 
Heikki Kerkkänen 

staÄe 

iMMjnJiflikM, M - * * * ̂
 Odottamisen 

•mimmmi^ tuskassa 
Tuhlatut •ftftriii ushrntiit uiil .Imuin tiilkitctthilaai .««t«c • # ^ Ä k / X X ^ V K-» Ik-J \ - * / 
Tuhlitm lii/vät vatvotut yöt -lovyn lulkatsubliflflt »Hitas 

La 5.3. JKLn SETA:il 15-v juhlat / 3-6C 
Drag Queen Menin Makela-Bevtreaui. StandUp koomikko Anna Haverinen 

• .(IMffiTL 
Orteiui laa. ErtMut-kand. Hiord 

mmmamMm 
Pe 11.3. Dark Visions & Chaotic Miiid present / 4.50C 
cnesMra Cat (Sm). Hv* !RU). l immlr rrre). CoM Ctloirs Uki) • Dis 

la 12.3. BABY ELEPHANTTOUR 

uiiiiJi<FriiM¥'Ti^iii7.^iii;u-iii|iwi'i 
laaiMkaliSona*Bartle«.Ttfenta<ilalau.PuMaliS*klnaitrs 
• IM Tuukka Ruoisala (IKI). UEal. Glmmti. leli-O 

Ke 16.3. Kieltenlukiioiden Euroviisut / 2C 

• • IMf f i 7E3 
melankollcs Katve. Marcel 

Rick tvons Ismo leikola. Teemu Konlonleml. Tammi MuHiaen. larkko l i H r m 

Ke23.3.Y-rock/3-4€ 
Karimaa. RUMHII I lelrayal Karl. Revtval 

To 24.3. Operaatiolive - Purgatory Special / 3C 
Mlsleds. Illnd Man. lackboot 

Pe 25.3 CW Club. JKL HC Punk Sessions: 
Helvetin Pitkä Perjantai! / 4C 
RylmlfcaTrio. Porca Macabra. liahthouse Prolecl. «rmai eddon Clock 

0 i Stage -ohjelmat alkavat aina kallo 21.00 ia päättyvät 03.00, jollei toisin mainita 

J O U D U I N KERRAN JONOTTAMAAN lento

kentäl lä lähtöselvitykseen pääsyä ni in 

pitkään, että vaarana oli myöhästymi

nen koneesta. Veitsi kurkulla jännit ty

neenä odo t taminen ei kuu lu lempi-

harrastuksiini, jo ten tunnelmaa oli ke

vennettävä mielensisäisesti. Barry Whi -

tella oli aiheeseen sopiva laulu hyräh

täväksi: "Dar l ing, don ' t make me wa i t 

too long" . 

Lähtöselvitystiski oli m inun oma 

darl ing, jonka luo pääsyä joutu i odot

tamaan far t o o long. Hyräillessä osasi 

rauhoit tua ja suunnata mielensä vaik

kapa laulun sanomaan. 

BARRY TIIVISTÄÄ kaiken oleellisen pää-

säkeeseen, joka kuvastaa aikuisen 

miehen eroottista hätää. Se ei ole niin 

arkaainen asia kuin voisi kuvi tel la. 

Tunnetilana se on monimuoto inen jat

kumo, jonka toisessa päässä on sek

suaalisen tarpeen väl i tön tyydyt tämi

nen ja toisessa sofistikoitunut hengen

heimolaisen etsiminen. Tietenkään nä

mä ihmisen katsomisen tavat eivät sul

je toisiaan pois, mut ta vivahde-ero on 

nähtävissä. 

Laulussa nainen odo tu t taa miestä, 

mikä on molempien äär i tyyppien 

edustajille mitä helvetillisin oloti la. En

simmäisen sortin miehen mielessä liik

kuu kysymys: "mi l lo in voin laittaa kä

den tuohon?" . 

Toisen tyypin mies taas miett i i missä 

vaiheessa hän voi ilmaista tunte i taan 

i lman pelkoa hylkäämisestä. He odot

tavat naiselta signaalia, joka vapaut

taisi heidät tästä epätietoisuuden tilas

ta . Epätietoisuus on näet tuskall ista 

ku in jonot ta is i puolen t u n n i n päästä 

lähtevän lentokoneen lähtöselvityk

seen kusihädässä ja päänsäryssä helle

päivänä. 

OPISKELIJAN päivittäinen elämä tun tuu 

usein siltä ku in koko ympäri l lä oleva 

arvoi lmapi i r i hokisi : "Dar l ing , don ' t 

make me wa i t too long" . Nopeaa val

mistumista ja " jouhevaa työelämään 

si i r tymistä" eivät vaadi ainoastaan 

opetusminister iö ja lukuisat selvitys

miehet , vaan myös opiskeli jaan istu

t e t t u sisäinen syyll isyydentunne. Olo 

on kuin olisi hätäilevän t ref f ikumppa-

nin mielenkiinnon kohteena. 

Ongelma on siinä, et tä yhte iskun

nalliselle i lmapiir i l le ei voi sanoa, että 

olet ihan kiva, mut ta haluan olla vain 

kaveri. Jos se käy ronkk imaan, sitä ei 

voi edes lyödä avokämmenellä. 

Sosiaalisista paineista, odotuksista ja 

peloista ei pääse eroon, joh tu iva t ne 

sitten yhteiskunnan instituutioista, to i 

sista ihmisistä ta i vaikka omista kuvi

te lmista. Mu t t a he lpot taa olot i lo ja 

kyllä voi, vaikkapa Barry VVhitea hyräi-

lemällä. 

mailto:kirjamyynti@kampusdata.fi


YOU DON 'T HAVE TO BE A ROCKSTAR TO GO ON A 

WORLD TOUR. . . 

Saat 10€ 
alennuksen 
lisäpysähdyksestä 
(vah. 24H) reitin varrella. 
Luo Iisaa ««Usta ja pyydä tarjous omalle 
reltlllesil 

Maailman suurin opiskelija- ja nuorisomatkatoimisto 

0 9 6 8 1 2 7 7 1 0 h e l s i n k i a s t a t r a v e l . f i 

www.statravel.f i STA TRAVEL 

f k ACADEMY 
AM ACCESS 

Lähde vaihtoon! 
Malesia, USA ja 

Vietnam 
| MIBP on tunnettu ja suosittu 
vaihto-ohjelma Kuala 
Lumpurissa. Monet osallistujista 

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 

I ovat tervetulleita kaikkien yliopistojen ja ammatti
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 

Olemme juuri Sinua varten 

Tässä on Sinun oma-ohjaajasi 

KUNTOMAAILMA 
AhinL/acl/iic • TflrilfAclfiic Ahjokeskus 
p. 610 083 

Torikeskus 
naisille 

p. 610 410 

Ota ensimmäinen askel, jatkamme yhdessä malkaa kohti 
terveellisempää elämää. 

Varaa aikasi maksuttomalle tutustumiskäynnille 
puh. Ahjokeskus 610 083 

Torikeskus 610 410. 

www.kuntomaoilma.fi 

On aika hakea 
Tampereen yliopistoon 

Katso tarkemmat hakuajat ja 
valintaperusteet Tampereen 
yliopiston valintaoppaasta 2005 
tai osoitteesta: www.uta.fi/opiskelu 

Hakulomakkeita voit tulostaa: 
www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet  
tai tilata osoitteesta: 
www.uta.fi/opiskelu/valinta/hakulomakkeet.html  
tai sähköpostilla: valinta@uta.fi  
tai puhelimella: (03) 215 7901 

Mato 23-24 

AITO OIKEA 
Tuoppi 0,5 L. 
Siideri pullo 

| • I Kulttuuriravintola 

ITjLÄ RUTH 
Seminaarinkalu 19. Jyväskylä 

\ hn#*«frvian / -

! • • • huoneteatterl I I 
Kantaesitysten kevät! 
UUNO KAILAAN TYTÄR 
teksti ja ohj. 
Mirka Seppänen 
pe-la 4.-5.3. klo 19 
su-ma 27.-28.3. klo 15 
pe-la 8.-9.4. klo 19 
"Nykypäivään sijoittuva 
opiskelijatytön selviytymistarina" 

Tulevat ensi-illat 
MIESVAHVUUS 
dram. ja ohjaus Antti Lattu 
ensi-ilta la 12.3. klo 19 

NAISEN VOIMA 
teksti ja ohj. 
Teppo Kulmala 
ensi-ilta ke 20.4. klo 19 
es: ke-pe 27.-29.4. klo 19 

Lippuennakko: 
Nikolainkulman 
lipunmyynti, 
puh. 014 624 901 

l..e*i Neck Live! 
i. i . i . 
Aicoa Rcnttfnen 

& Trakcn 

I > l i , i L e l i m i i 
ke 163. 
VMden Tähden 

festivaali 
U l / . l . 

Cflfflters 

HhKt le ra i t 

Vsemakatu 7 D. 61(1991 

CITYN PARAS SEURUSTELURAVINTOLA 

ROCK HOUB: 1 
MAANANTAISTA HANAOLUT 0,4 ( 
LAUANTAIHIN HANASIIDERI 0,33 
KLO 22-23 

Aidosti f 

a n i t u " » " 
italialainen 

keittiö 

OSAATKO AUTTAA 
ONNETTOMUUSTILANTEESSA? 

KÄY PUNAISEN RISTIN ENSIAPUKURSSI 
KEVÄÄN 2005 ENSIAPUKURSSIT JYVÄSKYLÄSSÄ 

ENSIAPU1 -PERUSKURSSI, 16 OPPITUNTIA/60 € 

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

klo 17.30-20.45 
klo 8.30-16.00 
klo 8.30-16.00 
klo 17.30-20.45 
klo 17.30-20.45 
klo 8.30-16.00 

'ke, to) 
la) 
ma-ti) 
ma,ke 

[ma,ke 
,ma-ti) 

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

20,21,27,28.04 
16 ja 17.05 

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

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

09.03 
25.04 
27.05 

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

KURSSIT JÄRJESTETÄÄN YHTEISTYÖSSÄ 
OK-OPINTOKESKUKSEN KANSSA. 

TYÖPAIKOILLE JA RYHMILLE JÄRJESTÄMME 
TILAUSTYÖNÄ ENSIAPUKURSSEJA. 

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

lansisuomi.jyvaskyla@redcross.fi 

Punainen Risti 

5 o h w i . f 

YLIOPISTO-OPINTOJA 

JOUSTAVASTI JA MONIMUOTOISESTI 

MYÖS ETÄOPISKELLEN 

Avoimessa yliopistossa ei ole pohjakoulutus
vaatimuksia eikä ikärajoituksia. Voit opis
kella joustavasti iltaisin ja viikonloppuisin, 
myös muun opiskelun tai työn ohessa. Monet 
opintomme voit aloittaa itsellesi sopivana 
ajankohtana milloin tahansa vuoden aikana. 
Useat opintomme voit suorittaa myös täysin 
etäopiskellen. 

Oppiainetarjonnassamme on opintoja kaikis
ta Jyväskylän yliopiston seitsemästä tiede
kunnasta sekä lisäksi laaja valikoima kieli- ja 
viestintäopintoja. 

Verkkosovellus VAINU on Jyväskylän yli
opiston avoimen yliopiston tuleville ja ny
kyisille opiskelijoille suunnattu ohjauksen, 
opiskelun ja urasuunnittelun apuväline. Vai
nu toimii opiskelijan opintojen suunnittelun 
tukena, tarjoten opiskelijalle tietoa avoimessa 
yliopistossa opiskelusta, opiskelutekniikois
ta, erilaisista ammateista ja ammatillisesta 
kehittymisestä sekä Jyväskylän yliopistossa 
suoritettavista tutkinnoista. Vainusta löydät 
vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 
• Mihin ammatteihin tietyn aineen 

opiskelu antaa valmiuksia? 
• Millaisia ovat eri opintokokonai

suuksien opiskelumuodot? 
• Mitä voisi opiskella, kun on kiinnostunut...; 
• Mitä tarkoittaa avoimen yliopiston väylä? 

• 
Katso lisää Vainusta ja opinnoistamme 

verkkosivuiltamme tai ota yhteyttä! 
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 

puh. (014) 260 3697, avoneuvo@avoin.jyu.fi 

www.avoin.jyu.fi $ 
Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto 2004 - 2006 ^ ^ ^ 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

«S-KIRPPIS 
Palvelemme ma-pe 10-18 ja la 10-15 
Otamme vastaan lahjoituksia. 
Puhdasta ja ehjää kiitos! 

Jyväskylä Seppälä Ahjokatu 10 • 014 665 289 
Jyväskylä Keskussairaalantie 1 • 014 216 200 
Palokka Kirri Kirrinkuja 1 • 014 665 911 
Viitasaari Porthanintie 4 • 014 571 220 
Äänekoski S-Marketin alakerta • 014 241153 

Tule 
tekemään 

edullisia 

I » • • • • • • • • oytoja! 

http://helsinkiastatravel.fi
http://www.statravel.fi
http://www.academyaccess.com
http://www.kuntomaoilma.fi
http://www.uta.fi/opiskelu
http://www.uta.fi/opiskelu/lomakkeet
http://www.uta.fi/opiskelu/valinta/hakulomakkeet.html
mailto:valinta@uta.fi
mailto:lansisuomi.jyvaskyla@redcross.fi
mailto:avoneuvo@avoin.jyu.fi
http://www.avoin.jyu.fi


Vertaa mitä vuokraan sisältyy! 
• Koas ei peri erillisiä vesi-, sähkö-, eikä 

pesutupamaksuja. 

• Kaikissa Koasin asunnoissa on 1.8.2005 
mennessä tietoverkko. Nettiyhteydet sisältyvät 
myös vuokraan. 

KESKISUOMEN 
OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ 
Kauppakatu 26 A, 40100 Jyväskylä 
Puh. (014) 3393 400, fax (014) 3393 411 
asiakaspalvelu @koas. fi, www.koas. fi 

* 

Onko Sinulla idea, jonka kehittämiseen 
ja kaupallistamiseen kaipaat asiantun
tija-apua? Osallistu liikeideakilpailuun, 
siitä se lähtee! 

LIIKEIDEA! 
19.1.-31.3.2005 

Jyväskylän Teknologiakeskus Oy järjestää 
LIIKEIDEA '05 -kilpailun 19.1.-31.3.2005. 
Kilpailulla haetaan innovatiivisia ideoita, 
joista voidaan yhdessä kehittää uusia inno
vaatioita ja uutta yritystoimintaa Jyväskylän 
seudulle ja muualle Keski-Suomeen. Kehit
tämiseen tehokasta apua tarjoaa yrityshau
tomo. 

Kilpailun palkintojen arvo on yhteensä yli 
20 000 euroa. Jopa yli 12 000 euron arvoi
sen pääpalkinnon lisäksi jaetaan Hyvä Idea 
-palkintoja sekä palkitaan Paras Opiskelijai-
dea. Kilpailu on avoin kaikille yksityishen
kilöille ja varhaisen vaiheen yrityksille. 

Tukijoina ovat yritystoiminnan keskeisinä 
vaikuttajina tunnetut Osuuspankki, Pohjola 
ja Midinvest Management Oy. Lisätietoja ja 
kilpailulomakkeita sääntöineen saa Jyväsky
län Teknologiakeskus Oy:n sivuilta osoit
teesta www.jsp.fi. 

WWW.jSp.ii 
• JSP 

Jyväskylä Science hik 

http://www.koas
http://www.jsp.fi
http://WWW.jSp.ii

