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Lähes kaikki Suomen opiskelijajärjestöt
vaativat yhdessä opintorahaan ensi vuo-
den alusta alkaen 15 prosentin korotusta.

Edellisen kerran korkeakouluopiske-
lijoiden opintorahaa korotettiin vuonna
1992. Jotta reaaliansioissa päästäisiin sa-
malle tasolle kuin 1992, tukea tulisi nos-
taa 50 eurolla, kannanotossa sanotaan.
Järjestöt arvioivat, että se maksaisi val-
tiolle 67 miljoonaa euroa ensi vuonna.

Viimeksi opintotukea on tarkistettu
viime vuonna, jolloin nostettiin asumis-
lisän vuokrakattoa ja opintolainan val-
tiontakausta.

”Opintorahan tason tarkistaminen
maksaisi itsensä takaisin lyhyempinä
opintoaikoina ja hyvinvoivina vastaval-
mistuneina”, perustelee SYL:n puheen-
johtaja Ilkka Wennberg.

Kannanoton mukaan opintotuesta

vastaava ministeri Tanja Karpela (kesk)
lupasi sanomalehti Keskisuomalaisessa
6. maaliskuuta julkaistussa haastettelus-
sa selvittää korotuksen taloudellisia edel-
lytyksiä.

Kannanotossa ovat mukana SYL, SA-
MOK, Akavan opiskelijavaltuuskunta,
STTK-Opiskelijat sekä poliittisia opis-
kelijajärjestöjä. Ne edustavat yhteensä
490 000 opiskelijaa.

Opintorahaan ajetaan 15 prosentin korotusta
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UUTISET 15.03.06

Jyväskylälästä löytyy
onnellisia opiskelijoita
Lähes 90 prosenttia jyväsky-
läläisistä opiskelijoista on
tyytyväisiä yliopistoelämään.
Onni löytyy heille ihmissuh-
teista ja opiskeluympäristön 
toimivuudesta.

VAIKKA TOISIN voisi luulla, opiskelijat
ovat varsin onnellisia. Tällaisen tulok-
seen päätyivät Jyväskylän yliopiston kan-
santaloustieteen professori Esa Mangel-
oja ja tutkija Tatu Hirvonen, jotka ky-
syivät asiaa kansantaloustieteen perus-
kurssilla viime
syksynä. Kyse-
lyyn vastasi yli
240 opiskelijaa yli
15:stä eri pääai-
neesta. 

Mallina heillä
oli Australiassa
aiemmin tehty
vastaavanlainen
kysely. Tuloksia vertaillessa ilmeni, että
suomalaiset olivat australialaisia opiske-
lijoita tyytyväisempiä yliopistoelämään-
sä.

”Australialaisten tutkimus tehtiin
ikään kuin yliopistojen kehittämisen
työkaluksi. Meidän paperia voisi puoles-
taan käyttää apuna keskustelussa siitä,
miten yliopisto-opiskelijat voivat”, Hir-
vonen selittää.

MISTÄ ONNELLISUUS sitten johtuu? 
Australialaisten opiskelijoiden onneen

vaikuttivat koulumenestys, ihmissuh-
teet, ajankäytön hallinta, tulotaso ja yli-
opiston maine. Vähäisemmässä määrin
vaikuttivat tyytyväisyys yliopistoympä-
ristöön ja -resursseihin.

Suomalaisten opiskelijoiden kohdalla
esiin nousi vain kaksi tekijää: hyvät ih-
missuhteet ja tyytyväisyys yliopistoym-
päristöön ja sen resursseihin. 

”Tässä tulee esille, että tyytyväisyys ei
ole pelkästään yksilöllistä, vaan riippuu
myös muista”, Hirvonen tulkitsee.

Koulumenestykselläkin oli väliä, mut-
ta lähinnä suhteessa itse asetettujen ta-
voitteiden saavuttamiseen. 

Iän tai sukupuolen suhteen onnelli-
suudessa ei ole merkittäviä eroja.

VAPAA-AJAN harrastuksilla oli hieman
vaikutusta onnellisuuteen, mutta lähin-
nä negatiivisesti. Ilmiön voisi selittää se,
että harrastukset vievät aikaa opinnoilta
ja laskevat siten tyytyväisyyttä.

Suomalaisilta
opiskelijoilta ky-
syttiin myös, kuin-
ka tyytyväisiä he
olivat elämäänsä
yleisesti ottaen. 87
prosenttia vastaa-
jista sanoi olevansa
onnellisia. 

Tulos täsmää lä-
heisesti viimevuotisen Elinkeinoelämän
valtuuskunnan kansallisen arvo- ja asen-
netutkimuksen kanssa, jossa suunnilleen
sama määrä suomalaisista sanoi samaa.

ONNELLISUUSTUTKIMUKSEN tu-
loksia voidaan tutkija Tatu Hirvosen
mielestä tulkita ainakin kahdella tavalla.
Ensinnäkin suuri osa ihmisistä on on-
nellisia, vaikka julkisuudessa pahoin-
voinnista puhutaan paljon.

”Selitys on ehkä, että ihmiset ovat po-
sitiivisia kyynikkoja. Yleistä pahoin-
vointia yliarvioidaan, mutta omiin mah-
dollisuuksiin uskotaan silti vahvasti.”

Tutkimuksella voidaan päästä kiinni
onnellisuuden syihin ja siten ennaltaeh-
käistä ongelmia. Tämänkin tutkimuksen
mukaan joka kymmenes opiskelija voi
huonosti. 

Olli Sulopuisto
toimittaja@jyy.fi

”KAIKEN KAIKKIAAN OLEN TYYTYVÄINEN 
YLIOPISTOELÄMÄÄNI”

Australia Jyväskylä
Vahvasti samaa mieltä 13,9 22,8
Samaa mieltä 54,6 63,8
Ei samaa eikä eri mieltä 23,1 8,5
Eri mieltä 7,2 4,9
Vahvasti eri mieltä 1,2 0,0

”KAIKKI HUOMIOON OTTAEN OLEN ELÄMÄSSÄNI 
TYYTYVÄINEN”

Jyväskylä Suomi
Vahvasti samaa mieltä 25,6 15
Samaa mieltä 61,4 66
Ei samaa eikä eri mieltä  9,8 5
Eri mieltä 3,3 14
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Vapaa-ajan harrastuk-
set vaikuttivat onnelli-
suuteen lähinnä negatii-
visesti. Ilmiön voisi selit-
tää se, että harrastukset
vievät aikaa opinnoilta.

SANNA PAANANEN



Vuoden hyvä opettaja 
opetteli hommansa 
kantapään kautta. 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON vuosijuh-
lassa 7. maaliskuuta Hyvä opettaja -pal-
kinnon saanut Timo Ahonen hymyilee
paljon. Se voisi olla osasyy psykologian
professorin saamaan kunnianosoituk-
seen. Tai rokki.

Siitä on merkkinä työhuoneen seinäl-
lä roikkuva taulu, jossa siteerataan Kau-
ko Röyhkän Me-kappaleen sanoja.

”Olisi liian hienoa sanoa, että soitan
rumpuja, mutta sano-
taan, että paukutan nii-
tä”, hän virnistää.

Hän harjoittelee bän-
dinsä kanssa viikoit-
tain. Kouluajoista asti
kasassa ollut porukka
soittaa klassikoita ja
omaakin materiaalia, ja
esiintyy sopivissa yhteyksissä. Seuraava
sellainen on matemaattis-luonnontie-
teellisen tiedekunnan 40-vuotisjuhla.

Rokkimiehiä siis, tämä opettajamme.

HYVÄ OPETTAJA -palkinnon suuruus
on 3 400 euroa. Sen myöntää Jyväskylän
yliopistosäätiö, mutta palkinnonsaajan
valitsevat opiskelijat.

”Ihan mukavalta tuntuu. Palkinto on
opiskelijalähtöinen, eli se on sinänsä ki-
va tunnustus”, Ahonen kertoo tunnel-
mistaan.

Palkinnonsaaja opettaa perusopiskeli-
joita cum laude- ja laudatur-tasoilla. Sen
lisäksi hän ohjaa jatko-opiskelijoiden
väitöskirjoja ja kouluttaa jo ammatissa
olevia erikoispsykologeiksi.

Kysymys siitä, miksi hän lähti aika-

naan opiskelemaan psykologiaa, saa pro-
fessorin ensin miettimään, sitten naura-
maan ja sitten syvälliseksi.

”Onko maailmankaikkeudessa jotain
kiinnostavampaa kuin ihminen? Miksi
se toimii, kuten se toimii?”

Jyväskylässä vuonna 1950 syntynyt
Ahonen valmistui yhteiskuntatieteiden
kandidaatiksi vuonna 1975. Tohtori hä-
nestä tuli reilusti myöhemmin, vuonna
1991. Siinä välissä aika kului kenttätöis-
sä psykologina erilaisissa paikoissa. 

”Olen pikkuisen myöhäisherännäi-
nen. En noudata sellaista kaavaa, jota ny-

kyään odote-
taan, että heti
maisteriksi tu-
lon jälkeen päät-
tää, mistä tekee
väitöskirjan”,
Ahonen muiste-
lee.

”Käytännön
kautta kiinnostuin tutkimuksesta. Ehkä
sen takia minulla on alusta asti ollut aja-
tus, että tutkimus pitää saada siirrettyä
myös käytännön tietoon.”

Opettaja hänestä on tullut oikeastaan
samalla metodilla. Pedagogiset opinnot
Ahoselta puuttuvat, mutta hän ei suin-
kaan halua vähätellä niiden merkitystä.
Pikemminkin hän arvelee, että monet
asiat olisivat sujuneet paremmin, jos oli-
si hankkinut muodollisen koulutuksen.

”Oppi on saatu kantapään kautta, vä-
hän kuin tutkimuksessakin, jota oppii si-
tä tekemällä”, Ahonen pohtii.

JOS AHONEN JOTAIN haluaisi oppi-
lailleen välittää, olisi se laaja-alaisuus.
Hän kun on huomannut, että  psykolo-
gian opiskelijat tulevat yliopistoon vah-

valla ammatillisella motivaatiolla, mikä
saattaa kääntyä itseään vastaan.

”Heillä on tavallaan kiire olla psyko-
logeja jo alusta asti. Psykologia on kui-
tenkin laaja ala. Minusta opiskelu voisi
olla etsikkoaikaa, jolloin katsellaan ja
kuunnellaan, mikä se oma ala olisi.”

”Monipuolisen näkökulman säilyttä-
minen on kuitenkin avain siihen, että
ymmärtää ihmistä paremmin”, Ahonen
sanoo.

Professori vaatii laaja-alaisuutta opis-
kelijoiden lisäksi myös opetukselta. Toi-
saalta on pätevöidyttävä ammattiin, toi-
saalta on annettava tarpeeksi osaamista

myös tutkimuksen tekemiseen.
”Kapea näkemys siitä, että laitos opet-

taa vain sitä, mitä se tutkii, ei toimi aina-
kaan psykologiassa, joka on niin laaja

ala”, Ahonen tuumaa.

Olli Sulopuisto
toimittaja@jyy.fi
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Ainejärjestöjä kilpailutetaan taas. Tällä
kertaa haussa on paras internetsivu. Voit-
tajan valitsee JYYn hallituksen nimeämä
raati.

Pääpalkintona on kunniatehtävä, eli
Minna Canthin patsaan lakitus vappuna
ja sata euroa riihikuivaa. Lisäksi kaik-
kien osallistujien kesken jaetaan 200 eu-
ron edestä rahapalkintoja.

Kilpailuun ilmoittaudutaan lähettä-

mällä ainejärjestön nimi, yhteystiedot, si-
vujen osoite ja läjä lisätietoja (milloin
tehty, kuka tehnyt, kuka ylläpitää, mitä
erityistä sivuissa on) sähköpostilla osoit-
teeseen tiedotussihteeri@jyy.fi. Lisätie-
toja saa samalta henkilöltä.

Osallistumisaika päättyy perjantaina
7. huhtikuuta kello 12. Voittajat juliste-
taan viikolla 16 JYYn nettisivuilla ja seu-
raavassa Jylkkärissä.

Paras ainejärjestösivu haussa
Yliopiston vuosijuhlassa 7. maaliskuuta
palkittiin ansioitunutta akatemiaväkeä.

Kehityspsykologian professori Timo
Ahonen sai Hyvä opettaja -palkinnon.
Parhaana väitöskirjana palkittiin kasva-
tustieteiden tohtori Kaija Collinin ai-
kuiskasvatuksen väitös. Yliopistosäätiön
hyvän esimiehen palkinto meni kemian
laitoksen johtajalle, fysikaalisen kemian
professori Henrik Kuntulle. Kulttuuri-

palkinnon sai tanssin lehtori, liikunta-
tieteen tohtori Pipsa Nieminen. Palkin-
tojen arvo on 3400 euroa.

Tieteellisen tiedon julkistamispalkin-
to, 5100 euroa, myönnettiin fysiikan pro-
fessori Päivi Törmälle. 

Filosofian maisteri Johanna Suomi-
nen sai väitöskirjatyöhönsä filosofian
kunniatohtori Pekka Salojärven apura-
han, jonka arvo on 2000 euroa.

JYn vuosijuhlassa satoi palkintoja
Ilokivessä vietetään Pohjolan pitoja vii-
kolla 11 eli 13.– 17. maaliskuuta.

Lounaslista koostuu pohjoismaisen
ruokakulttuurin antimista. Ravintola on
koristeltu teemaan sopivalla tavalla, ja
seinillä on tietoiskuja eri pohjoismaista.
Ilokivi on auki päivittäin kello 11–16. 

Teemaviikon järjestävät Ilokivi ja Jy-
väskylän Opiskelijoiden Pohjola-Nor-
den. 

Pohjolan pidot

Käytäntö kouli Timo Ahosen
hyväksi opettajaksi

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta hakee

toimikaudelle 14.8.2006–11.5.2007 ja 13.8.2007–10.5.2008.

Jyväskylän Ylioppilaslehteen

PÄÄTOIMITTAJAA

Päätoimittaja vastaa lehden toimituksellisesta sisällöstä ja teknisestä toteutuksesta sekä toimii toimitussihteerinä ja toimituksen
esimiehenä. Päätoimittajalta edellytetään kokemusta itsenäisestä lehtityöstä ja tehtävän menestyksekkään hoidon edellytyksenä on
yliopistoyhteisön ja ylioppilaskunnan tuntemus.

Toimi on sopimuspalkkainen. Työsopimukset laaditaan niin ettei päätoimittaja ole töissä kesäkuukausina, kun lehti ei ilmesty. Työsuhdetta
on mahdollista jatkaa vuodella ilman eri hakua molempien osapuolien niin halutessa.

Vapaamuotoiset hakemukset asianmukaisine liitteineen on toimitettava JYYn keskustoimistoon (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta,
Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä) perjantaihin 24.3.2006 klo 14.30 mennessä osoitettuna JYYn edustajistolle. Kuoreen merkintä
”Päätoimittaja”. Hakemuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Haastattelut suoritetaan viikon 14 aikana.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on yli 12 000 yliopisto-opiskelijan muodostama julkisoikeudellinen yhteisö, joka on perustettu 1934
toimimaan jäsentensä yhdyssiteenä ja edistämään heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.

Jyväskylän Ylioppilaslehti on vuodesta 1960 julkaistu tabloid-kokoinen lehti, joka ilmestyy 14–16 kertaa vuodessa lukukausien aikana.
Lehden normaalipainos on 7000 kappaletta. Toimitus on kolmihenkinen: päätoimittaja, taittava toimittaja ja yleensä visuaalisuudesta
vastaava siviilipalvelusmies.

Lisätietoja antavat päätoimittaja Toni Peltonen, paatoimittaja@jyy.fi tai puh. 045 137 1957, ja pääsihteeri Tuomas Viskari,
paasihteeri@jyy.fi tai puh. 045 138 6816. Hakijan kannattaa tutustua lehteen esimerkiksi netissä: www.jyy.fi/jylkkari.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kaipaa joukkoihinsa

1.9.2006 alkaen

Siviilipalvelusmies toimii pääosin Jyväskylän Ylioppilaslehdessä, ja hän tekee kaikkia
toimituksen töitä: valokuvaa, tekee kuvitusgrafiikkaa ja ylläpitää verkkolehteä.
Tarvittaessa myös kirjoittaa juttuja sekä taittaa lehteä.

Kuvankäsittelyssä lehden ohjelmana on Photoshop, grafiikan tekemisessä Illustrator ja
taitto-ohjelmana QuarkXpress, joten niiden tuntemus on suotava edellytys tehtävän
hyvässä hoidossa. Visuaalisuuden ymmärtämisestä sekä kirjoitustaidoista on myös
hyötyä.

Vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä Ylioppilastalolla JYYn keskustoimistossa
31.3. klo 14.30 mennessä. Postiosoite: JYY, Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä.
Kuoreen merkintä "Ylioppilaslehden siviilipalvelusmies". Hakijalla tulee olla
koulutusjakso suoritettuna niin, että hän voi aloittaa työskentelyn lehdessä 1.9.2006.

Lisätietoja antavat arkisin päätoimittaja Toni Peltonen, puh. 045 137 1957 tai
paatoimittaja@jyy.fi ja siviilipalvelusmies Janic Leino, puh. 014 260 3973 tai
sivari@jyy.fi. Hakijan kannattaa tutustua lehteen esimerkiksi netissä:
www.jyy.fi/jylkkari.

SIVIILIPALVELUSMIESTÄ

Minusta opiskelu 
voisi olla etsikkoaikaa,
jolloin katsellaan ja
kuunnellaan, mikä se
oma ala olisi.”

”

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 
HYVÄT OPETTAJAT 2000-LUVULLA

2005 Anna-Maija Lämsä, henkilöstöjohtaminen
2004 Pekka Korhonen, valtio-oppi
2003 Marianne Reukauf, saksan kieli ja kulttuuri
2002 Minna-Riitta Luukka, SOLKI
2001 Jari Haimi, bio- ja ympäristötieteiden laitos
2000 Satu Helin, terveystieteiden laitosFA
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JYYn hallituksen puheenjohtaja Jarkko Seppälä perusteli Timo Ahosen palkitsemista yliopiston vuosijuhlassa.

JANIC LEINO



Kaikki yhteiskunnassa tiivistyy saavutettui-
hin etuihin. Niitä puolustavat ammattilii-
tot ja työnantajat, poliitikot ja sitoutu-

mattomat, opiskelijat ja työttömät.
Pitäydytään totutuissa vanhoissa rakenteissa.

Pelätään muutosta, vaikka ei edes tiedetä mitä
se voisi tuoda tullessaan. Ja tätä ei tiedetä siksi,
että muutoksen mahdollisuudesta ei suostuta
keskustelemaan.

Suomen ylioppilaskuntien liitto ei suostu pu-
humaan ja arvioimaan avoimesti ja julki-
sesti esimerkiksi opintososiaalisia etuja, kor-

keakoulutuksen määrää, lukukausimaksuja, aka-
teemisesta vapautta, tasa-arvoa tai maahan-
muuttopolitiikan vaikutuksia yliopistomaailmaan.

Ylioppilasliike ei tällä hetkellä luo ympärilleen
ilmapiiriä, jossa sikiäisi avoin keskustelu. Samalla
ylioppilasliike suostuu ajatukselliseen kompro-
missiin. Näin se ei koskaan löydä oikeita perus-
teluita, joilla se pystyisi halutessaan puolusta-
maan edes niitä saavutettuja etujaan.

Ylioppilasliike ei uskalla argumentoida. Ylei-
sin syy tähän on omien argument-
tien riittämättömyyden pelko.

Pelkääkö ylioppilasliike niin pal-
jon opintotuen poistamista, luku-
kausimaksujen käyttöönottoa ja
korkeakoulutuksen määrän supis-
tamista, että se valitsee julkisen hil-
jaisuuden, jottei valtiovalta vaan
huomaisi ottaa saavutettuja etuja
pois?

Jyväskylän yliopiston ylioppi-
laskunnan historiassa on mon-
ta kunniakasta hetkeä. Maa-

kunnan ylioppilaskunnan etua on ajettu yhdes-
sä ja uskallettu herättää keskustelua valtakun-
nankin tasolla, kun siihen on ollut tarvetta.

1960-luvulla JYY järjesti foorumeita ja semi-
naareja, joissa käsiteltiin Suomen ja maailman ta-
son kysymyksiä avoimesti ylioppilaskunnassa. Ti-
laisuudet herättivät valtakunnallistakin keskus-
telua. Keskustelua, joka voitiin käynnistää ehkä
vapaammin uudehkossa yliopistossa kuin pää-
kaupunkiseudun historian havinassa.

JYYn historiassa on myös monta kunniatonta
hetkeä. Aina ei ole ajateltu ylioppilaskunnan
etua, vaan tärkeämpää on ollut edustuksellises-
sa toiminnassa oma tai kaverin etu.

Aina ei ole muistettu, miksi me olemme jäse-
niä juuri Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnas-
sa. Aina ei ole muistettu, miksi sitä vieruskaveria
pitäisi tukea, jotta hän löytää osaamisessaan uu-
den huipun, eikä lyödä alas.

JYYn historiassa on ollut monta hetkeä, kun
Jyväskylästä on lähtenyt junalla karvalakki-
lähetystö Helsinkiin SYL:n herroja ja rouvia

katsomaan.
On matkustettu, kun on maa-

kunnassa oltu sitä mieltä, ettei kaik-
kia asioita voida sopia vain Helsin-
gin instituutioiden kesken.

Samalla asialla on monta kertaa
ollut myös Jyväskylän yliopiston reh-
tori Aino Sallinen, kun hän on reh-
torina ja tiedenaisena matkustanut
tapaamisiin Helsinkiin, Eurooppaan
ja maailmalle.

Tämä tie on varmasti ollut vaikea.
Se on voinut kovettaa lähtökohtai-
sesti humaanin ihmisen.

Miten kaveri 
lopetetaan?
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pääkirjoitus
15. maaliskuuta 2006

Saavutetuista eduista
pidetään tiukasti kiinni

Paperiyhtiön 
irtisanomiset 
nostivat tunteet
pintaan 
UPM:n ilmoitus tuhansien työpaikkojen vä-
hentämisestä ja Voikkaan tehtaan lakkaut-
tamisesta saavat täyden tuen paikkakunta-
laiselta Hannulta, 23. Peruskoulun jälkeen
hän ei lähtenyt paperimieheksi, vaan päätti
mennä lukioon ja jatkaa yliopistoon.

”Njän-nän-nää-ä! Ketä nyt vituttaa? On-
ko Volvon ja omakotitalon maksut vähän
rästissä ja kolmas lapsikin tulossa? Se on kyl-
lä saatanan sääli”, hän sympatiseeraa van-
hojen koulutovereidensa tulevaisuutta.

Hannun mukaan kotona käydessä ”on
tässä muutaman vuoden saanut kuulla kaik-
kien amisidioottien lesoilua”. 

Kuusankosken ja Voikkaan kohtalo kui-
tenkin hieman huolettaa.

”Toivottavasti lopettavat loputkin tehtaat
koko maasta, niin loppuu paperimiesten 
idioottiperseily”, akateemikko analysoi.

Totuuden Tietotoimisto
http://lehti.samizdat.info/

LAULAMINEN (itseilmaisu). Parantaa niin
omaa kuin muidenkin mielialaa etenkin työ-
paikalla, puhelimessa ja hississä.
DOWN MY THROAT (rokki). Suomen tiu-
kinta metallista hardcorea yli kymmenen
vuoden kokemuksella.
SCANDINAVIAN MUSIC GROUP (bändi).
Kokemus on viimein puhkaissut kukan.

JYVÄSKYLÄN
YLIOPPILASLEHTI
Opinkivi, I kerros, huoneet 119–120
Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä
Puhelin: 014 260 3360
Faksi: 014 260 3928
Toimituksen sähköposti: jylkkari@jyy.fi
Nettisivut: www.jyy.fi/jylkkari

Päätoimittaja Toni Peltonen 
014 260 3359, 045 1371957, paatoimittaja@jyy.fi
Toimittaja Olli Sulopuisto
014260 3360, toimittaja@jyy.fi
Visualisti Janic Leino 
014 260 3973, sivari@jyy.fi

Painos 7000 kpl. Painopaikka Lehtisepät Oy, 
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MÄ OON TORJUNUT ja dumpannut poikia täy-
sin tyhjänpäiväisistä syistä: outo otsa, ei osannut
nimetä kaikkia suomalaisia europarlamentaarik-
koja, tunki sisään raitiovaunuun ennen kuin si-
sälläolijat ehtivät ulos.

Olen myös dumbannut poikia täysin kohtuul-
lisista syistä: muutti ulkomaille, nauroi mun ju-
tuille väärissä kohdissa, käyntikortissa luki ”I will
give up my gun when they prie it from my cold
dead fingers”.

Tyttö- ja poikaystäviä tulee ja menee, mutta
kaverit jäävät, eikö?

JOSKUS KUULEE AVIOPARIEN eroavan, kos-
ka he ”kasvoivat erilleen”. Älkää yhtään leikki-
kö ettette koskaan ole katsonut Kauniita ja Roh-
keita tai Melrose Placea. ”We just grew apart.” 

Ihmiset kypsyvät ja kehittyvät – ja muuttuvat.
Vertaapa itseäsi: oletko sama ihminen kuin viisi
tai 10 vuotta sitten?

Saattaahan olla, että ihminen jonka kanssa
elät, on kehittynyt eri tavalla. Hänkään ei ole
enää sama ihminen. Joten eihän se ole ihmeel-
listä, että ihmiset ”kasvavat erilleen”.  

MODERNISSA KAVERIYHTEISÖSSÄ ei kui-
tenkaan ole sallittua samasta syystä erota kave-
rista. Vaikka hänestä olisi tullut aviomiestään pal-

vova kotirouva,
itseriittoinen b-
luokan julkkis tai
säälittävä sosiaali-
pummi. Ystävyys
ei lopu, vaikka
hän edustaisi
kaikkia niitä arvo-
ja, joita halveksut.

Jos toinen soittaa ja pyytää kahville, niin men-
tävä on. Vastaukseksi ei käy: ”Kuule, mun mie-
lestä meidän ei ehkä pitäisi tavata enää, ja mä
haluaisin tavata muita ihmisiä.” 

POIKAYSTÄVÄN KANSSA voi siis laittaa poik-
ki, mutta kaverin kanssa ei. Ainoa tapa ottaa
etäisyyttä on olla vastaamatta kaverin puhelui-
hin ja toivoa, että hän jossain vaiheessa tajuaa. 

Mutta onko kivaa olla tuollainen kaverilleen?
Eihän se kaveri ilkeä ole, vähän ärsyttävä vain.
Ystävän satuttaminen ei ole kivaa, joten valeh-
telemme ja keksimme tekosyitä.

Joskus ystävyys kuitenkin loppuu dramaatti-
semmin: tappeluun, itkuun ja verenvuodatuk-
seen. 

Joskus ystävät tekevät suurta vääryyttä toisil-
leen. Ystäväsi saattaa varastaa tyttö- tai poikays-
täväsi tai jollakin muulla tavalla peruuttamatto-
masti polttaa siltansa. 

Silloin ainoa kypsä lähestymistapa on tämä:
kosta.

jylkkari@jyy.fi

Toni Peltonen
paatoimittaja@jyy.fi

reuna
huomautus

Lotta Backlund

Poikaystävän
kanssa voi siis
laittaa poikki,
mutta kaverin
kanssa ei.”
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Museologian 
perusopetus 
ei saa kärsiä

Me allekirjoittaneet Jyväskylän yliopis-
ton opiskelijat olemme huolestuneena
seuranneet museologian opetuksen tu-
levaisuutta koskevaa keskustelua.

Jyväskylän yliopistossa on Suomen
laaja-alaisin museologian opetus. Yli-
opistossamme on Suomen ainoa mu-
seologian professuuri ja opetusta anne-
taan perusopinnoista jatko-opintoihin.

Museologian opiskelijoiden keskuu-
dessa Jyväskylän yliopiston museolo-
gian opetusta pidetään erittäin kor-
keatasoisena. 

Aineopintoja tullaan suorittamaan
myös muista yliopistoista, joten on huo-
lestuttavaa, että aineopintojen lak-
kauttaminen on ollut esillä useana syk-
synä. Näin laadukkaan tieteellisen ope-
tuksen ja tutkimuksen vaarantamista
on vältettävä.

On hienoa, että koulutusta kehite-
tään ja museologialle suunnitellaan
maisteriohjelmaa, mutta maisteriohjel-
man toteutuessa perus- ja aineopinto-
jen laatu ei saa kärsiä. Pikemminkin
maisteriohjelman tulisi toteutuessaan
hyödyttää perus- ja aineopintoja lisää-
mällä myös niiden vähäisiä opetusre-
sursseja. Uuden museoasetuksen myötä
museoalalla työskenteleviltä vaaditaan
museologian perusopintoja, joten kou-
lutustarve lisääntyy.

Museoalan lisäksi museologia antaa
valmiudet myös muihin kulttuuriperin-
töalan tehtäviin. Museologia onkin
opintoja hyvin täydentävä sivuaine,
jonka ansiosta yliopistosta valmistuu
työelämään päteviä moniosaajia. Epäi-
lemme, voiko museologian maisterioh-
jelma vastata työelämän tarpeisiin ja
museotyöntekijän pätevyyden hankki-
miseen, kun muiden niin kutsuttujen
museoaineiden syventävät opinnot jää-
vät kokonaan tekemättä.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen
laitos on tunnettu monitieteisyydestä ja
kulttuuriperinnön osaajien kouluttami-
sesta, museologia sivuaineena tukee tä-
tä osaamista. Suuri osa museologiaa
opiskelevista suorittaa vain perusopin-
not, mutta aineopintoihin jatkavat sy-
ventävät museologian taitojaan oleelli-
sesti, mm. tuottamalla uutta tieteellis-
tä tietoa museologian alalta metodise-
minaarissa.

Museologia on tärkeä sivuaine myös
muiden museoaineiden kuin Taiteiden
ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen op-
piaineiden opiskelijoille, esimerkiksi his-
torian, etnologian ja luonnontieteiden
opiskelijat hyötyvät museologian opin-
noista.

Vuonna 2003 Taiteen ja kulttuurin-
tutkimuksen laitoksen opiskelijat suo-
rittivat museologian opintoviikkoja 253
ja muiden laitosten opiskelijat 567 opin-
toviikkoa.

Luvut kertovat, että museologia on
merkittävä oppiaine koko yliopistolle,
ei vain Taiteiden ja kulttuurin tutki-
muksen laitoksen opiskelijoille. Museo-
logiaa pidetään hyödyllisenä sivuainee-
na, vaikkei opiskelija museoalalle pää-
tyisikään.

Museologian maisteriohjelma ei kor-
vaa museologian aineopintoja, sillä mo-
net museoaineiden opiskelijat pyrkivät
edelleen valmistumaan maistereiksi
omasta pääaineestaan.

Perus- ja ainepintojen tulevaisuus va-
paana sivuaineena on ehdottomasti
turvattava kaikille perustutkinto-opis-
kelijoille.

Jyväskylässä 20.2.2006
Diaario ry 

museologian ainejärjestö
Nefa-Jyväskylä ry 

etnologiatieteiden ainejärjestö
Rana ry 

taidehistorian ja -kasvatuksen ainejärjestö
Tosine ry 

historian ainejärjestö

Viestintäaineiden 
tulee pysyä erillisinä
Me, journalistiikan, puheviestinnän ja
yhteisöviestinnän opiskelijat, haluam-
me, että opiskelemamme viestintäai-
neet pysyvät nyt ja tulevaisuudessa toi-
sistaan erillisinä sekä kandidaatti- että
maisteritason koulutusta tarjoavina op-
piaineina.

Oppiaineissa on suotavaa tehdä kes-
kinäistä yhteistyötä, mutta se ei tarkoi-
ta, että haluaisimme missään nimessä
esimerkiksi yhteistä kandidaatintutkin-
toa tai yhteisiä pääsykokeita. Yhteistyö
on kuitenkin täysin järkevää esimerkik-
si yhteisien perusopintojen tai tutki-
musmenetelmäkurssien kohdalla.

Edellämainittua laajempi yhteistyö
kaikkien viestintäaineiden välilllä vain
hämärtäisi kunkin oppiaineen valta-
kunnallisellakin tasolla yksilöllisiä piir-
teitä ja kunkin aineen erilaista ammat-
tikuvaa.

Suomen tasolla Jyväskylän yliopiston
pääaineista esimerkiksi puheviestintä
on yliopistotason koulutuksessaan pio-
neeri, yhteisöviestintä on maan ainoa
ja journalistiikka Suomen toinen aka-
teeminen suomenkielinen toimittaja-
koulu. Tämä erilaisuus on nimenomaan
Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden
laitoksen valtti suhteessa muihin vies-
tintäkoulutusta tarjoaviin yliopistoihin
ja ammattikorkeakouluihin. Tästä syys-
tä näistä valteista  on järkevää pitää
kiinni.

Siksi tiedekunnan tulisi varmistaa, et-
tä yliopisto tarjoaa tarvittavat toimin-
nalliset resurssit opettaa, opiskella ja
tutkia kutakin erityistä viestintäalaa.

Yhtä vahvasti tästä johtuen haluam-
me pitää kiinni kunkin oppiaineen pro-
fessorin, yliassistentin ja assistentin vi-
roista kunkin aineen omina erityisaloi-
naan.

Mikäli humanistinen tiedekunta ha-
luaa hämärtää yhdenkään viestintäai-
neen virkoja nyt tai tulevaisuudessa

yleisviestinnän suuntaan, kun virkojen
alaa ja tehtäviä määritellään, me, jour-
nalistiikan, puheviestinnän ja yhteisö-
viestinnän opiskelijat, emme hyväksy
tällaista toimintaa.

Jyväskylässä 21.2.2006
CoMix ry

yhteisöviestinnän ainejärjestö
Lööppi ry 

journalistiikan ainejärjestö
Parku ry 

puheviestinnän ainejärjestö

Selvennys viestinnän
kannanottoon

Kappaleen lause, "Yhteistyö on kuiten-
kin täysin järkevää esimerkiksi yhteisien
perusopintojen tai tutkimusmenetel-
mäkurssien kohdalla", on tulkittu sekä
viestintätieteiden laitoksella, humanis-
tisessa tiedekunnassa että Keskisuoma-
laisen palstoilla väärin.

Lauseen sanaparilla "yhteiset perus-
opinnot" me viittaamme yksittäisiin pe-
rusopintotason kursseihin, emme yh-
teiseen perusopintokokonaisuuteen.

Näitä yhteisiä tarkasti harkittuja pe-
rusopintokursseja olemme myös par-
haillaan edistämässä viestintätieteiden
laitoksen sisällä eri työryhmissä ja hal-
lintoelimissä, joissa on opiskelijajäseniä.

Olemme myös opiskelijoina siinä ym-
märryksessä, että näitä vuosia valmis-
teltuja yhteisiä perusopintotason kurs-
seja ollaan esittämässä oppiaineiden
opintosuunnitelmiin edelleen tiede-
kuntaneuvostolle huhtikuussa.

Me, journalistiikan, puheviestinnän
ja yhteisöviestinnän opiskelijat,  emme
siis hyväksy oppiaineiden yhteisiä pe-
rusopintoja (vanhat approbatur-opin-
not).

Jyväskylässä 28.2.2006
CoMix ry
Lööppi ry
Parku ry
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Jylkkäri tahtoo tietää, mitä opiskelijat ajattelevat. Lähetä siis mielipidekirjoituksesi sähköpostitse osoitteeseen jylkkari@jyy.fi. 
Kirjoita lyhyesti. Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja käsitellä kirjoituksia tarvittaessa.

Jyväskylän yliopiston
norsunluutorni

KULUNEESTA vuodesta voisi nostaa
useitakin yliopistolaitosta keskustelut-
taneita teemoja.

Omaa rooliani ja toimenkuvaani lä-
hinnä  on yliopistolain uudistukseen liit-
tynyt keskustelu yliopistojen yhteiskun-
nallisesta ja alueellisesta tehtävästä. Ai-
hetta on kuiten-
kin mahdoton-
ta käsitellä il-
man, että joku
mainitsee  nor-
sunluutornin.

Y l i o p i s t o t
omasta puoles-
taan ovat oppi-
neet, refleksii-
vinomaisesti,
kiistämään tuol-
laisen tornin olemassaolon  tai  ver-
tauskuvan soveltuvuuden. Mistä poh-
jimmiltaan on kysymys?

YLIOPISTOJEN TORJUVA reaktio on
ymmärrettävä, koska norsunluutorni
yleensä esitetään jotenkin negatiivise-
na asiana. Käsitteellä on perinteisesti
eristäytymisen ja elitismin konnotaatio,
vaikka pahemmatkin  mielikuvat ovat

mahdollisia – norsunluuhan ei enää ole
edes laillista  kauppatavaraa. 

Liittyykö norsunluutornin kielteisyys
enemmän torniin vai norsunluuhun?
Analysoidaanpa tätä vähän tarkemmin,
aloitetaan vaikkapa tornista. Voiko sa-
noa, että yliopisto on tornissa,  ja mitä
se tarkoittaisi? 

Eristäytymisen mielikuva syntyy her-
kästi. Vierestä katsottuna tornin huip-
pu on hankalasti tavoitettavissa, eikä

tornista puolestaan
näe aivan  lähelle kovin
helposti. 

Tämähän on ihan
luonnollista. Juuri siksi-
hän torneja rakenne-
taan, että ne  näkyisi-
vät ja että niistä näh-
täisiin nimenomaan
kauas, yli lähiympäris-
tön.  Eikö tämä ole
oleellinen piirre myös

yliopistoissa – katsoa ja nähdä  kauem-
mas kuin mihin arjessa on mahdolli-
suus?

YLIOPISTO voitaisiin siis mielestäni hy-
vin nähdä tornina. Päivän koulutuspo-
liittisessa jargonissa puhutaan kuiten-
kin  pilareista, vieläpä kahdesta pilaris-
ta. Myös tämä kielikuva edellyttää hie-
man  pohdintaa.

On varsin yksinkertaista todeta, että
kahdesta rinnakkaisesta pilarista toinen
helposti peittää toisen, kun asioita tar-
kastellaan jostakin tietystä suunnasta.
Riittävän kaukaa tarkasteltuna rinnak-
kaiset  pilarit taas näyttäytyvät yhtenä
kokonaisuutena. Tämä tuntuu silti kir-
voittavan jatkuvaa keskustelua.

Vähemmälle keskustelulle  sen sijaan
jää, ovatko korkeakoulut  torneja, joil-
la on oma itsenäinen tehtävänsä ja tai-
vas  kattona, vaiko vain pilareita, joiden
tehtävä on ilman itsenäistä roolia  tu-
kea jotakin niiden yläpuolella olevaa ra-
kennelmaa.

Mielestäni yliopisto on torni, ei jär-
jestelmän pilari, ja jo Pisasta tiedämme,
että mitä korkeampi torni, sitä tuke-
vammat perustukset se vaatii pysyäk-
seen pystyssä. 

Jyväskylän yliopiston nousu nykyisel-
le tasolleen on ollut mahdollista  vain
vuosikymmeniä kestäneen alueellisen
yhteistyön tuella.

ENTÄ norsunluu: sopisiko se symboloi-
maan yliopistoa ja sen toimintaa? Mitä
ominaisuuksia voisimme siihen liittää?

Loppukäyttäjän näkökulmasta nor-
sunluu on arvostettua, kestävää ja
muokattavissa eri käyttötarkoituksia
varten. Voimmehan sanoa omista tut-
kimustuloksistamme samaa?

Tuottajan näkökulmasta lopputulos
on pitkäjänteisen työn tuotosta, ei eh-
kä kokonainen elämäntyö mutta puo-
let siitä. Laatu ja arvostus eivät synny
hetkessä. Norsun kärsivällisyys on tutki-
mustyössä tarpeen.

YLIOPISTOLLA ei olekaan mitään syy-
tä hävetä sisäistä norsunluutorniaan,
pikemminkin sen tulee olla siitä ylpeä
ja vaalia sitä huolella. Kielikuvaan liitty-
vä negatiivinen konnotaatio on itse
asiassa sitaatin pohjalta tehty tulkinta-
virhe (ks. Wikipedian hakusanaa Ivory
Tower).

Kielikuvan alkuperäinen tekstilähde
on osa sulhasen rakkaudentunnustusta
morsiamelleen, mutta teksti sopii hyvin
kuvaamaan myös yliopistoamme ja sen
kampusta:

Sinun kaulasi on kuin norsunluinen
torni, silmäsi ovat Hesbonin lammikot,
Bat-Rabbimin portin vedet.

Sinun nenäsi on ylväs kuin Libanonin
torni, joka tähystää kohti Damaskosta.

Sinun pääsi kohoaa kuin Karmel.
Sinun tukkasi aaltoilee purppuravir-

tana, se hukuttaa kuninkaatkin!

Timo Tiihonen
1. vararehtori

Jyväskylän yliopisto
Avaussanat JYn vuosijuhlassa 7.3.2006 

VAPAA SANA

Veli-Pekka Mäkinen, 25, 
tietojärjestelmätiede:
”Aika kinkkinen kysymys. Sanotaan, et-
tä joo. Joissain asioissa en niin kauhean
onnellinen, mutta toisissa kyllä.”

Liisa Lahtinen, 21, psykologia:
”En. Osin kyllä, opiskelun suhteen ja
näin, mutta poikaystävä asuu toisella
paikkakunnalla, joten se vähän vaikuttaa.
En ole onnetonkaan, mutta voisin olla
onnellisempi.”

Felix Studencki, Itävalta, 20, OKL:
”Kyllä, koska olen löytänyt monia uusia
ystäviä täällä ja saanut uusia kokemuksia.
Kaikki on uutta, ja se tuntuu hyvältä.”

Tanja Lehmonen, 21, fysiikka:
”Olen. Lähinnä henkilökohtaiset asiat
vaikuttavat siihen eniten, mutta tietysti
se vaikuttaa, jos läheisillä ihmisillä on jo-
tain pielessä.”

Yliopisto on torni,
ei järjestelmän pilari,
ja jo Pisasta tiedäm-
me, että mitä kor-
keampi torni, sitä tu-
kevammat perustuk-
set se vaatii pysyäk-
seen pystyssä.”

”

Oletko
onnellinen?

Viikko 9: Oletko lukenut Kalevalan?
KYLLÄ 29% (106 kpl)
EI 71% (258 kpl)

Gallup joka viikko osoitteessa: www.jyy.fi
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It doesn't always seem that way, but stu-
dents are a fairly happy bunch. This is
the result Professor of Economics Esa
Mangeloja and Researcher Tatu Hirvo-
nen arrived at after surveying students
attending the Basics of Economics
course last autumn. 

Over 240 students with 15 different
majors took part in the survey, which was
modelled after a similar survey carried
out in Australia.

A comparison of the results of the two
countries shows that the Finnish stu-
dents are happier with university life
than their Australian counterparts. 

”The purpose of the Australian study

was to provide tools for the development
of universities. Our paper could be used
in discussing the well-being of universi-
ty students,” Hirvonen says.

But where does happiness come from?
Australian students' happiness is affect-
ed by school achievements, personal re-
lationships, time management, the uni-
versity's reputation and income level. 

Lesser factors include satisfaction
with the university's environment and
resources. The survey of Finnish stu-
dents brought forward two factors: per-
sonal relationships and satisfaction with
the university's environment and re-
sources.

Student organisations demand a 15 per
cent increase to the study grant from
2007. 

The grant paid to university students
was last increased in 1992. Students say
the grant should increase by 50 euros to
reach the 1992 level in real earnings.
This would cost the state approximately
67 million euros a year. Last year, the
state raised the housing aid rent cap and
the student loan. 

”The increase would pay for itself in
shorter study times and healthier gradu-
ates,” argues Ilkka Wennberg, President
of the National Union of Students in
Finland. 

Jyväskylä is Home to Happy Students
Students: Increase
Study Grants 

This year's Good Teacher Award was
given to Professor of Psychology Timo
Ahonen at the university's anniversary
party on 7 March. The award, 3,400 eu-
ros, is granted by the Jyväskylä Univer-
sity Foundation, and students choose the
winner.

Mr Ahonen, who has no pedagogic
training, is a self-taught teacher. What he
would like to pass on to his students is
versatility. 

”New students are often in a hurry to
be psychologists from the very begin-
ning. Students should spend their time
at the university looking and listening,
figuring out what interests them most.”

Practice Makes
a Good Teacher

21-year old Aapo Kahilainen from Jy-
väskylä has made a name for himself by
taking part in the Scratching Battle com-
petition for the best scratchers in Fin-
land. Last year, he won the whole com-
petition.

Kahilainen bought turntables six
years ago. First he was happy just mi-
xing, but gradually scratching won him
over. 

Climbing to the top in Finland took
Kahilainen, or DJ Apostoli, as he’s
known on the club circuit, years of daily
practice.

Finland's Toughest
Scratcher

NEWS IN BRIEF

Translated by Annamari Typpö  

KANSAINVÄLINEN YLIOPISTO
Sarjassa esitellään Jyväskylän yliopiston kansainvälistä todellisuutta.

Moniko suomalainen opiske-
lija tietää, millaista opiskelu
amerikkalaisessa yliopistos-
sa on? Ei ainakaan halpaa.

”LUKUVUOSI amerikkalaisessa yliopis-
tossa maksaa 20000–40000 dollaria vuo-
dessa riippuen siitä, onko kyseessä julki-
nen vai yksityinen yliopisto”, kertoo Jy-
väskylän yliopiston matematiikan jatko-
opiskelija Kevin Wildrick. 

Wildrickin mukaan amerikkalaisessa
järjestelmässä yli-
opisto-opiskelu
maksaa maltaita ja
opintotuesta ei ole
tietoakaan. Stipen-
dejä kyllä jaetaan
kaikkein lahjak-
kaimmille, mutta
niistä kilpaillaan ankarasti.

”Vain kaikkein köyhimmät, siis todel-
la köyhät, voivat saada korotonta opinto-
lainaa.”

”SUOMALAISEN opetuksen taso on
korkea. Koska Suomessa ei ole lukukau-
simaksuja, täällä opiskellaan vapaaehtoi-
sesti oppimisen vuoksi”, amerikkalainen
vaihto-opiskelija Wild-
rick arvioi.

Suomalaisen opiske-
lijan motivaatio onkin
Wildrickin mielestä
korkealla. Opintojen
maksullisuus ei siis
välttämättä lisää opis-
kelumotivaatiota.

Wildrick tuli Suomeen opiskelemaan
ja opettamaan, koska Jyväskylän mate-
matiikanopetusta pidetään maailmalla
arvossa. Miehen michiganilaisella koti-
yliopistolla ja Jyväskylän yliopistolla on
ollut jo useita vuosia vaihtosopimus.

AMERIKKALAINEN opiskelija tekee
Wildrickin mukaan arvosanojensa eteen
paljon suomalaista toveriaan enemmän
kotitehtäviä, läksyjä ja tenttejä.

Tiivistahtinen opiskelu jakautuu
yleensä koko lukuvuodelle. Välillä opis-
kelija onkin kuin naimisissa opinahjon-
sa kanssa. Amerikkalainen yliopisto kun
on elossa myös viikonloppuisin.

Jenkkiyliopisto eroaa suomalaisista
myös siinä, että opiskelijat tutustuvat
yleensä opiskelujen alussa Suomea laa-
jempaan oppiainekirjoon ennen keskit-

tymistään tiet-
tyyn pääainee-
seen.

Tästä Wildrick
mainitsee esi-
merkkinä ensim-
mäisen vuoden
opiskelijan, joka

saattaa valita kursseja matematiikasta,
biologiasta, historiasta ja sosiologiasta.

VAIKKA OPINNOT ovat maksullisia,
epäonnistujille järjestelmä ei ole lainkaan
suopea. Epäonnistumista ei myöskään
useinkaan voi parannella myöhemmin.

Amerikkalaisessa yhteiskunnassa vie-
raiden kielten opiskelu ei ole yhtä suo-

sittua kuin meillä
Suomessa.

Yksi suosi-
tuimmista vie-
raista kielistä on
Espanja, mitä se-
littää osin lisään-
tyvä muuttoliike
etelästä päin.

”Kiina-ilmiö tai sen kielen opiskelu
eivät juurikaan näy amerikkalaisessa yli-
opistossa”, hän arvioi.

Sami Niinistö
jylkkari@jyy.fi

Jenkkiyliopistossa ei köyhiä 
pahemmin pyöri

PILVI SORMUNEN

Kiina-ilmiö tai sen
kielen opiskelu eivät 
juurikaan näy 
amerikkalaisessa 
yliopistossa.”

”

Stipendejä kyllä 
jaetaan kaikkein lahjak-
kaimmille, mutta niistä
kilpaillaan ankarasti.

Kevin Wildrick arvioi suomalaisen yliopisto-opetuksen korkean tason johtuvan maksuttomuudesta.
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Rummutellen Iraniin
Iranissa reissumies muisteli,
miltä oopium näyttää, ja soit-
ti tullimiehille rumpusoolon.

”HAVE A FAITH in God, humanity and
love”, kirjoittaa pakistanilainen Zahid
käsivarteeni, kun matkustamme junalla
hänen kotimaansa halki. Hieman minua
nuorempi Zahid on kavereineen pyhiin-
vaellusmatkalla Iranin koillisosassa si-
jaitsevaan Mashhadiin, joka on yksi
muslimien pyhimpiä paikkoja.

Matka, jolla pojat ovat jo toistamiseen,
kestää suuntaansa yli kaksi vuorokautta.
”Haluan tehdä pyhiinvaelluksen, joka
vuosi”, kertoo Zahidin kaveri Isfan ja li-
sää, että se vaatii paljon työtä ja säästä-
väisyyttä.

Isfan työskentelee myyjänä ja matkaan
menee usean kuukauden palkka. Pojat
näyttävät ylpeinä mukanaan kantamiaan

krikettimailoja ja saan taas selittää, mi-
ten on mahdollista, etten pelaa krikettiä.

JO PERINTEEKSI muodostunut mie-
henseisauttava maanvaihtoripuli vetää
minut sängyn pohjalle Quetassa muuta-
maksi päiväksi. On
25-vuotissyntymä-
päiväni, kun olen
jälleen tolpillani ja
seuraan, kuinka
miehet tekevät ah-
tausennätystä pa-
katessaan puoli ky-
lää yhteen linja-au-
toon. Löydän paik-
kani autosta kyyh-
kyslakan takaa ja aloitamme yön yli kes-
tävän matkan aavikon yli Iraniin.

Maisema on karu, kiveä ja hiekkaa sil-
mänkantamattomiin. Siellä täällä pilkis-
tää esiin jokunen hiekkakakkutalo ja sa-

vimaja. Ilmassa lentävä hiekka tunkeu-
tuu kaikkialle ja saa suun tuntumaan
santapaperilta. Penkkini istuinosa on
halki ja jouset tunkeutuvat pehmustei-
den läpi takalistooni. 

Yöllä herään, kun jotain valkoista kos-
teaa valuu var-
paitteni väliin.
Tarkempi tutki-
mus osoittaa syyl-
lisiksi etupenkin
kyyhkyset.

Aamuhämäris-
sä pysähdymme
pieneen kylään
aavikolla. Ym-
märrän persian-

kielisestä tiekyltistä, että johonkin paik-
kaan edessäpäin on 39 ja johonkin toi-
seen takanapäin 74 kilometriä.

PAKISTANIN TULLIMIES osoittaa ih-
metellen isoa rumpuani ja pyytää soitta-
maan sillä. Lyön pari kertaa tahtia, mut-
ta se ei riitä. Mies kutsuu paikalle kolle-
gansa ja komentaa minua rummutta-
maan lisää. 

Kymmenen minuutin sooloesiintymi-
sen jälkeen sedät taputtavat käsiään ja
suostuvat hymyillen paukauttamaan pas-
siini tarvittavan maastapoistumisleiman.

Tullien välisen kuuden kilometrin
matkan taitamme pakistanilaisen taitei-
lijan kanssa auton lavalla. Nuori kuski-
poika ottaa kaiken irti lyhyestä matkasta,
ja pääsemme osallisiksi varsinaisesta aa-
vikkorallista.

Iranin puolella raja on vielä kiinni.
Paikallinen mies ohjaa meidät kotiinsa
persialaisen maton ja tyynyjen päälle.
Pian saan käteeni parasta teetä, mitä olen

koskaan juonut. Matkakooma alkaa
vaihtua tuttuun maanvaihtovärinään.
Puolen tunnin päästä isäntämme avaa
huoneen keskellä olevan ison arkun. 

”Nyt raja on auki, tervetuloa Iraniin”,
hän toteaa nostaessaan tullimiehen lei-
masimet esiin.

HÄMMÄSTELEN AAVIKKOA halkovia
valtateitä, puhtautta ja moderneja länsi-
autoja. Mihin jäi kaoottinen Aasia? Ku-
kaan ei näytä ulostavan kadulle. 

Minut ohjataan uutuuttaan kiiltävään
Volvo-bussiin ruumiintarkastuksen ohi.
Valotaulu kieltää roskaamisen ja liian ko-
vaa puhumisen. 

Valkoisiin pukeutunut autopalvelija
tarjoilee teetä ja keksejä ja kehottaa tut-
kimaan istuimet ja lattian mahdollisten
oopiumkätköjen varalta. Paikalliset
kurkkivat tottuneesti istuimiensa väliin,
heille tämä näyttää olevan arkea. Minä
mietin, miltä se oopium nyt näyttikään.

Televisiossa alkaa näkyä  väkivaltaisia
tappeluvideoita, ja päätän laittaa korva-
tulpat korviini ja laput silmille. Väsyneet
aivoni eivät pysty prosessoimaan kaikkea
tätä ristiriitaisuutta yhtä aikaa. Maisemat
vilistävät yhä mielessäni, vaikka silmäni
ovat suljetut.

PARIN PÄIVÄN PÄÄSTÄ syön lounas-
ta esfahanilaisen perheen kodissa, jonne
sain kutsun kadulla tapaamaltani per-
heen pojalta. Istumme lattialla mattojen
päällä, naisväki on maan tapojen mukai-
sesti verhoutunut täysmustaan. Ruoka-
na on sukulaisnaisen tekemää keittoa.

Iranilainen tekee keiton koko suvulle,
kun hänellä on jokin erityinen toive.
Syödessään kaikki rukoilevat hänen toi-

veensa puolesta, sillä näin rukouksen us-
kotaan kantautuvan paremmin Allahin
korviin.

Aamulla perheen isä Asadollah herät-
tää minut varhain ja kertoo, että läh-
demme vuoristoon. Olin illalla talon ka-
tolla seistessämme tuuminut, että tuolta
vuorilta olisi varmaan kaunis auringon-
nousu. Iranilaisessa ajattelutavassa vieras
arvostetaan korkealle ja kaikki, mitä hän
toivoo, toteutetaan. Niinpä lähdemme
vuorille vaeltamaan.

Illalla käy ilmi, että lääketiedettä yli-
opistolla opettava isä oli vuokseni peru-
nut kaikki päivän luentonsa.

Tuukka Rönkkö
jylkkari@jyy.fi

Hämmästelen aavik-
koa halkovia valtateitä,
puhtautta ja moderneja
länsiautoja. Mihin jäi 
kaoottinen Aasia? 
Kukaan ei ulosta kadulle.

TUUKKA RÖNKKÖ

Esfahanin yläpuolelle nousevalle Sofeh-vuorelle kerääntyy aamuisin miehiä jumppaamaan.

Tuukan matkassa,
osa 6

Sarjassa Jylkkärin
entinen siviili-
palvelusmies
Tuukka Rönkkö
matkustaa halki
Aasian.

Iraniin lähtevää autoa lastataan.
Kirjoittajan rinkka on jossain 
kasan alimmaisena.
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Jyväskylän Ylioppilaslehti. 
Täyttä tavaraa jo 45 vuotta.M
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Säätiö
jakoi rahaa
taloustieteelle
Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö ja-
koi lähes 190000 euroa tieteen edistämi-
seen Jyväskylän alueella.

Yliopiston taloustieteiden tiedekunta
sai stipendeistä valtaosan eli 131000 eu-
roa. Summa jakautuu tiedekunnan toh-
torikoulun, kansainvälisen toiminnan
edistämisen, maisteriohjelmien rahoit-
tamisen ja uusien opintokokonaisuuk-
sien kehittämisen kesken.

Kielikeskukselle myönnettiin 6000
euroa.  Taloustieteen ainejärjestö Pörssi
sai 2000 euroa aktiivisten opiskelijoiden
stipendejä varten.

Lisäksi rahaa myönnettiin Jyväskylän
ammattikorkeakoululle, kauppaoppilai-
tokselle ja kauppateknikoille.

Henkilökohtaisia avustuksia jatko-
opintoihin annettiin Heini Utuselle ja
Harri Teittiselle. 

Stipendit jaettiin 28. helmikuuta.

Yliopisto
solmi yhteyksiä
Sarajevoon
Jyväskylän ja Sarajevon yliopistot solmi-
vat kahdenvälisen yhteistyösopimuksen
9. maaliskuuta.

Kyseessä on Jyväskylän yliopiston en-
simmäinen yhteistyöyliopisto Kaakkois-
Euroopassa.

”Yhteistyötä halutaan laajentaa opis-
kelijavaihdosta ja maisteriohjelmista
tohtorikoulutukseen ja tutkimukseen”,
rehtori Aino Sallinen kertoi suunnitel-
mista.

Aikaisemmin yliopistot ovat toimi-
neet yhdessä Suomen ulkoministeriön
rahoittamassa projektissa, jossa on viety
kasvatusalan osaamista Bosnia ja Hert-
segovinaan. Ohjelman 40 ensimmäistä
maisteria valmistuvat vielä tämän vuo-
den puolella.

Kumppaneina ohjelmassa ovat Jyväs-
kylän yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunta sekä erityispedagogiikan ja psyko-
logian laitokset.

Tiedettä 
suorassa 
lähetyksessä
Jyväskylän yliopisto levittää tieteen ilo-
sanomaa lähettämällä suoria radio-oh-
jelmia yhteistyössä Järviradion kanssa.
Ihmiskeskeisen tietotekniikan tutki-
muskeskuksesta Agora Centeristä on lä-
hetetty muun muassa asiantuntijaesitel-
miä ja haastatteluja.

Radio-ohjelmat tallennetaan käyttä-
mällä hyväksi nykyaikaista mutta arkis-
ta tietotekniikkaa. Puhe nauhoitetaan
langattomalla mikrofonilla kannettaval-
le tietokoneelle, joka on kiinni interne-
tissä langattoman WLAN-yhteyden
kautta. Lopuksi puhe välitetään studi-
oon Skype-nettipuhelinohjelmiston vä-
lityksellä.

Yliopisto ja radio aikovat syventää yh-
teistyötä tulevaisuudessa. Suunnitteilla
on ohjelmia, joissa asiantuntijat vastaa-
vat kuuntelijoiden kysymyksiin ja opin-
toneuvontaa lukiolaisille, jotka punta-
roivat eri vaihtoehtoja.

Yliopisto on tehnyt yhteistyötä Järvi-
radion kanssa kahden vuoden ajan. Sen
lähetys on kuultavissa kolmen maakun-
nan alueella.
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KAJJAANI-NIMINE käpykylä sijjaihtee
Suomi-neijjon keskikohassa. Siellä o
Suomen suurin varuskunta, mikä ei oo
pelekästään hyvä asia. Tarkottaa sitä,
että tyttöjen pittää osata paarissa vas-
tata tanssiinkuhtuihin puolustusvoi-
mien virallise nokkimisjärjestykse muk-
kaan. Korkeearvosimman kanssa on
jorattava, oli kysseessä sitte mim-
mone karvaturpa hyvvääsä.

Kajjaanissa oli teatteriki
meleko liipasimella. Se pää-
tettiin loppuje lopuks säästää.
Rosessi oli tuskane. Koottiin
esmes atressiin asijasta kiin-
nostunneijjen kaupunkilaisten
allekirjotukset. Molemmat
pisti nimesä alle.

YKS ASIA SAI kaupungin kuohum-
maan iha kunnolla. Siis Forresterin Rit-
ken käynnin lisäks. Kaupungin viimene
suutari nimittäin pisti kengät jalakaasa
ja lähti tökkimmään. 

Nyt sinne etitään ihan panniikissa
uutta suutari-eskoo. Väki ku o ruvennu

viemään kenkijjään Suomus-
salamelle korjuukseen.

KAJJAANI EE kuole vielä
vällein. Johtuu lähinnä sii-
tä, että pienistä pitäjistä

riittää vielä hölömömpiä ih-
misiä muuttammaan kau-

punkiin. 
Eivät tiijä paremmasta.

Rassukat.

I GOT MY FIRST ideas about Finland
from its culture. Some particular exam-
ples defined this country for me and
made me want to come here.

THE VERY FIRST time I saw Finland
(or Helsinki actually) was in Aki Kauris-
mäki’s movie The Man Without a Past.
After watching it I
was speechless. It
was so weird, so dif-
ferent, but at the
same time amazing-
ly great. 

His poor, silent
characters suffer all
the possible miseries
in life. But if you
think, after watch-
ing half of the
movie, that nothing
worse could happen to them, you’re
wrong. It can, and it surely will.

I’ve already seen six movies by Kau-
rismäki, and I still find him enjoyable
and fascinating. I do realize Finland
doesn’t really look like in his movies,
but every now and then I notice scenes
and people almost straight from his
scripts (especially on a ferry from Helsin-
ki to Tallinn) and then I think: ”Oh God,
this is so Kaurismäki.”

THE SECOND NICE surprise about
Finnish culture was the first novel writ-
ten in Finnish, The Seven Brothers by
Aleksis Kivi. Usually the first book in
any language is boring and old-fash-
ioned.

However, here I found a real master-
piece full of humour, with a great plot

and interesting
characters. 

The character
I liked the most
is Lauri. I felt re-
ally sorry for
him when in
the end he got
a horrible wife.

The part
where the
brothers escape
from a herd of

wild cows was my absolute favourite.
For me, a foreigner, this book was a
great discovery.

ANOTHER FINNISH THING (or half
Finnish) that blew my mind, was a band
called Hedningarna. The name means
‘the heathens’. There are three Swedish
musicians and two Finnish female
singers. In my opinion this is the best
band ever. 

The girls have very sharp, rough voic-
es, they almost scream. Their singing re-
minds you of witches or shamans call-
ing from the underworld. It makes you
shiver. They sound dangerous, wild,
and unpredictable.

This amazing singing style is com-
bined with very specific music, rough,
full of drums and all kinds of strange
noises. This is the best combination of
Finnish and Swedish folk music tradi-
tion I’ve found so far.

I’M AWARE THAT I cannot fully un-
derstand all the meanings and hints in
Finnish culture, but I enjoy it a lot.

I wasn’t at all disappointed when I
came here. This country and its culture
still amaze me.

”Oh God, this is so Kaurismäki!”

kajokrol@cc.jyu.fi Katarzyna Krol

INTERNATIONAL COLUMN
In this column international student Katarzyna Krol shares her thoughts on life in Finland. 

PASKA KOTISEUTU
Kirjoittajat purkavat traumoja kotipitäjästään – omalla murteellaan.

The second nice 
surprise about Finnish
culture was the first 
novel written in Finnish,
The Seven Brothers.
Usually the first book 
in any language is bor-
ing and old-fashioned.”
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Kajjaanilaiset hölömöt

Kaukosuhde
ruokkii ikävää
ja huumaa
Vaivaako kaveriasi jatkuva
ikävä? Onko hän tavoitta-
mattomissa viikonloppuisin?
Syynä voi olla kaukosuhde,
joka on monen opiskelijan
kohdalla arkipäivää.

MERVI JA JARKKO ovat tuore aviopa-
ri, joiden perheeseen kuuluu runsaan
vuoden ikäinen poika. Takana on viiden
vuoden seurustelusuhde, josta kolme
vuotta on kulunut kaukosuhteessa.

”Luottamus pitää olla kohdallaan.
Meillä on aina ollut yhteinen selvä näke-
mys siitä, millainen parisuhteen pitää ol-
la”, Mervi kertoo.

Pariskunta on oppinut selvittämään
asiat puhumalla. Kaapin paikasta vään-
netään toisinaan.

”Kun jouduttiin olemaan paljon pu-
helimessa, sai jutella paljon toisen kanssa
ja sitä kautta loimme me-henkeä. Soitte-
limme pitkin päivää asiasta ja ei-asiasta”,
yhteisöviestinnän opiskelija sanoo.

Merville juna-ase-
mat ovat tulleet tu-
tuiksi. Hän jaksoi
matkustamista, koska
tiesi taas pian näke-
vänsä Jarkon. Ainai-
nen lähdössä olemi-
nen tuntui kuitenkin
ahdistavalta, sillä hän
olisi halunnut elää ar-
kea miehensä kanssa.

Nyt kaksi vuotta puolisonsa kanssa sa-
man katon alla asunut Mervi ei toivo, et-
tä suhteeseen tulisi enää etäaikoja. Päi-
vittäinen elämä toisen kanssa tuntuu yk-
sinkertaisesti hyvältä.

EEVA ON SEURUSTELLUT Toninsa
kanssa kymmenen kuukautta. Välillä pa-
riskunta on pitänyt suhdetta jäähyllä.

”Tauot ovat tulleet välimatkan takia,
koska erossa oleminen on ollut minulle
hetkittäin hyvin vaikeaa”, Eeva paljastaa.

Hän ei kuitenkaan pidä kaukosuhdet-
ta pelkästään huonona asiana. Eevalla on
takana entuudestaan kaksi kaukosuh-

detta, mutta eroon ei päädytty kummas-
sakaan tapauksessa välimatkan takia.

”Suhde pysyy tuoreena ja ensihuuma
kestää pitkään. Jos on kunnianhimoinen
ja haluaa edetä opinnoissaan tai urallaan,
voi viikolla omistautua opiskelulle ja
työlle”, kirjallisuuden opiskelija tietää.

Eeva harmittelee sitä, etteivät tapaa-
miset voi olla kovin spontaaneja.

”Mutta kyllä tätä kestää niin kauan
kuin on pakko. Toivon, että jossain vai-
heessa tulemme asumaan vähintään sa-
massa kaupungissa.”

JUHA JA NINA ovat seurustelleet kah-
deksan vuotta, josta he ovat asuneet ai-
noastaan puoli vuotta yhdessä. Paris-
kunta on joutunut reissaamaan Jyväsky-
län, Lappeenrannan, Helsingin ja Jäm-
sän väliä. 

Tällä hetkellä Juha asuu Helsingissä ja
Nina Jyväskylässä, mutta lähitulevaisuu-
den suunnitelmiin kuuluu oman yhtei-
sen pesän löytäminen pääkaupungista.

”Olemme kumpikin itsenäisiä ihmi-
siä ja viihdym-
me myös yksin.
Meille erossa
oleminen ei ole
niin hankalaa
kuin joillekin
muille saattaisi
olla”, tietotek-
niikan opiskeli-
ja sanoo.

Kaukosuhteen hyvänä puolena Juha
pitää sitä, että työn ja vapaa-ajan ero on
selkeämpi. Kun tapaamiset ovat rajoittu-
neet viikonloppuihin, silloin ei tarvitse
miettiä muita asioita.

Haittapuolena mies näkee sen, että
joutuu pitämään kahta asuntoa. Hänen
mielestään kaukosuhteen vaarana on
myös, että suhde saattaa jäädä helposti
pinnalliseksi.

”Jos haluaa viedä suhdetta eteenpäin,
olisi luontevaa muuttaa yhteen. Kauko-
suhde saattaa polkea paikallaan”, Juha
tuumaa.

Virpi Kirves
jylkkari@jyy.fi

Olemme kumpikin 
itsenäisiä ihmisiä. 
Meille erossa oleminen
ei ole niin hankalaa.”

Juha
tietotekniikan opiskelija

”

Tiina Koponen   tiorhayr@cc.jyu.fi
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Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Henna Virkkunen (kok) ei ole huomannut valtuustosalin tuolinsa korkeuden hassuutta.

JYYn entinen pääsihteeri Matti Mäkinen (vihr) on töissä missä vain liikkuukin. Työhuone sijaitsee Hankasalmen kunnassa.
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Vihreä Virkkunen ja
Mallikas Mäkinen
Läpi historian rakkaus löytyy samoista pienistä piireistä. Tämän parin kohdalla 
kohtalon sinetöi politiikka. Nyt toinen kurkottaa kohti eduskuntaa, ja toinen luo 
virkamiesuraa. Tavoitteet ovat molemmilla korkealla.

Teksti: Toni Peltonen
Kuvat: Janic Leino

VUONNA 1997 Jyväskylän valtuusto
kuhisee. Vastavalittu kaupunginvaltuus-
to kokoontuu ensimmäistä kertaa. Salin
on saanut sekaisin tuttuun tyyliin vank-
ka edustus keski- ja eläkeikäistä vakio-
kalustoa sekä isolle opiskelijakaupungil-
le tyypilliseen tapaan monta parikymp-
pistä aktiivia.

Salissa istuvat myös ensi kertaa varsi-
naisina jäseninä journalistiikan opiskeli-
ja Henna Virkkunen ja suomen kielen
opiskelija Matti Mäkinen. Virkkunen
kokoomuksen listoilta ja Mäkinen vih-
reiden.

Kaksikko kyllä jo tiesi toisensa. Kuten
kaikki vaikuttamistyöstä kiinnostuneet
jyväskyläläiset ennen pitkää.

”HENNA ON MEIDÄN perheen kasvis-
syöjä”, Matti Mäkinen tunnustaa avoi-
mesti puistonpenkillä kuvia otettaessa.

”Niin ja ajan pyörällä työmatkat”,
Henna Virkkunen lisää kettuillakseen li-
sää miehensä vihreydelle.

”Ja minä syön lihaa ja ajan autolla”,
Mäkinen lisää ja nauraa mojovasti päälle.

Tämä pari kestää kyllä hurttia huu-
moria, ja parin välinen pieni poliittinen
väriero ei kesää tee.

”Itse asiassa mielipide-eroja ei pelkäs-
tään ole puolueiden välillä, vaan niitä on
paljon myös puolueiden sisällä”, Virk-
kunen toteaa perinteisistä väristereoty-
pioista.

Hänelle oma puolue valikoitui luon-
nollisesti, koska tyttö kasvoi ravintola-
alan yrittäjäperheessä. Matti Mäkisellä
etsikkoaika kesti vähän pidempään, kun
oli niin hauskaa toimia JYYssä.

Ensin Mäkinen oli edustajiston jäsen.
Siitä hän siirtyi palkallisiin JYY-hom-
miin sosiaalisihteeriksi. Sen jälkeen Mä-
kisestä tuli edus-
tajiston puheen-
johtaja, mistä hän
ponnisti ylioppi-
laskunnan keula-
paikalle pääsih-
teeriksi neljän
vuoden ajaksi.

Ylioppilaskun-
takoulu toimi hy-
vänä pohjana luo-
via pienen Hankasalmen kunnan hallin-
tojohtajana, tai yleismies Jantuseksi ku-
ten Mäkinen hommaansa kuvaa.

HAKIESSAAN viimeiselle pääsihteeri-
kaudelleen Mäkinen alkoi olla huolis-
saan ylioppilaskuntamyyrien tyypistä ja
laadusta.

Rennot puolue-, harraste- ja ainejär-
jestöaktiivit tuntuivat korvautuvan tau-
on jälkeen taas pelkästään vaikuttami-
seen keskittyvillä järjestöedustajille. Sa-
ma koski niin puolueellisia kuin puolu-
eettomia edustajia. Kiristyvä opiskelu-
tahti tiputti harrastelijat pois.

Se tarkoitti, että hommat kyllä hoitui-
vat, mutta edustajiston kokouksissa ei
enää juotu kaljaa.

Uuden suunnan kliimaksi oli, kun
yleisön joukossa tyytyväisenä olutta sie-
maillut Mäkinen poistettiin eräästäkin
kokouksesta.

”SELLAINEN AKTIIVISUUS mitä oli
1980-luvulla ja 1990-luvun alussa, ei eh-
kä enää synny nykyisellä opintotukijär-
jestelmällä. Enää ei voi lojua seitsemää
vuotta ylioppilastalolla ja käydä vain vä-
lissä JYT:n näyttä-
möllä”, Mäkinen
toteaa kuvaten to-
dennäköisesti itse-
ään.

Aina ylioppilas-
kuntatoiminnan
ulkopuolelta po-
liittista vaikutta-
mista seurannut
Henna Virkkunen
muistaa samalta ajalta Ilokiven lavalta
toisen episodin, kun kysyn, onko paris-
kunnan parivuotias poika yhtään musi-
kaalinen.

”Matti ajattelee osaavansa laulaa to-
della hyvin, ja hänen suurimpia suosik-
kejaan on Kake Randelin. Matin yli-

opistoajan isoin
pettymys  oli, kun
hän JYT:n näytel-
mässä esitti raas-
tavan tulkinnan
Randelinin klassi-
kosta ja yleisö
vain nauroi vedet
silmissä”, Virkku-
nen kertoo.

Mäkinen muis-
taa tilanteen hyvin. Siitä hän toteaa vie-
lä yleisemmin, että jos opiskelija harras-
taa jotain ja opiskelee samalla täysipai-

noisesti, ei hänellä ole aikaa ylioppilas-
kunnassa vaikuttamiseen.

SEKÄ KAUPUNGISSA että ylioppilas-
kunnassa on vähän samaa vikaa. Vaikut-
tamaan ehtivät vain valikoidut ihmiset,
jotka eivät ehkä edusta demografisen ta-
saisesti kuntalaisia. Jotkut haluavat aina
vaikuttaa enemmän kuin toiset – syystä
tai toisesta.

Kaupunginvaltuustossa se näkyy sii-
nä, että siellä on kolmenlaista sakkia: elä-
keläisiä, kaupungin viroista tulleita kes-
ki-ikäisiä ja leijonannälkäisiä opiskeli-
joita.

JYYn edustajistossa on taas joko aine-
järjestö- ja harrastejärjestöaktiiveja tai
poliittisten nuorisojärjestöjen edustajia.

”Tärkeintä olisi, että ne tyypit, jotka
ovat aktiivisia Ylioppilasteatterissa, kuo-
rossa tai vaikkapa Jylkkärin avustajajou-
kossa, valikoituisivat myös edustajistoon
ja päättäisivät, mihin JYYn rahat käyte-
tään”, entinen pääsihteeri Mäkinen toteaa.

”2000-luvulla
tuntuu, ettei näil-
lä aktiiveilla ole
enää aikaa tai ra-
haa vaikuttaa yli-
oppilaskunnassa,
kun pitää samaan
aikaan opiskella,
tehdä töitä ja har-
rastaa.”

KAUPUNGIN- JA etenkin kunnanval-
tuustoissa yleinen ongelma on, että suu-
ri osa valtuutetuista on itse kaupungin
palkkalistoilla. Siksi heidän riippumat-
tomuutensa voidaan aina enemmän tai
vähemmän kyseenalaistaa. Heidän kun
pitäisi kai edustaa valtuustossa äänestä-
jiä, eikä työnantajaansa.

Valtuuston puheenjohtajan nuijaa hei-
luttava Henna Virkkunen ei pidä tätä kui-
tenkaan merkittävänä ongelmana Jyväs-
kylän kokoisessa kaupungissa. Suuressa
kaupungissa mahtuu isompaan valtuus-
toon enemmän variaatiota, joten valtuu-
tetuista pienempi osa on suoraan kau-
pungin työntekijöitä.

Toisin on pienemmissä kunnissa, jois-
sa jopa 80 prosenttia valtuutetuista on
kaupungin tai sairaanhoitopiirin rahaha-
nan äärellä. Yritä siinä nyt sitten päättää
kaupungin tehokkaasta rahankäytöstä.

Virkkusen mielestä kaupungin- ja
kunnanpäättäjien suurin ongelma tällä
hetkellä on kykenemättömyys tarttua
kunnolla kuntarakenteen ongelmiin,
kun nuoret ikäluokat supistuvat sekä
muun väestön ikääntyessä ja sairastaes-
sa.

Samaa mieltä on
Mäkinen, joka puu-
haa kovaa vauhtia
Hankasalmelle kun-
takumppaneita. On-
gelmana siinä työssä
vain on, ettei Savon
ja Keski-Suomen ra-
jamaastossa sijaitse-
valle kunnalle oikein
tahdo löytyä luon-
nollisia maarajan yh-
distämiä kunta-
kumppaneita.

LOPUKSI Matti Mäkinen innostuu ke-
humaan, miten hauskaa ja hyödyllistä on
osallistua ylioppilaskunnan toimintaan.

”JYYssä oppii ymmärtämään eri ta-
valla ajattelevia ihmisiä. Siellä oppii ky-
seenalaistamaan ja nauramaan myös
omille arvoilleen, mistä on vain hyötyä tu-
levaisuudessa. JYYhyn on kerääntynyt
paljon älykkäitä ihmisiä, joiden argu-

mentteja kannat-
taa kuunnella.”

Selvää on, että
Mäkinen kannat-
taa oman esi-
merkkinsä mu-
kaista ”pitkän
linjan” ylioppilas-
kuntavaikutta-
mista.

”Nykyään mo-
net pari vuotta
opiskelleet tyypit
kertovat, että he

ovat kokeneet yliopistossa kaiken. 13
vuotta yliopistossa lojuneena voin sanoa
heille, että ette ole. Olette kokeneet siitä
vain kalpean varjon”, Mäkinen toteaa ja
nauraa rehottaa päälle.

Itse asiassa mieli-
pide-eroja ei pelkästään
ole puolueiden välillä,
vaan niitä on paljon
myös puolueiden sisällä.”

Henna Virkkunen

”

Nykyään monet pari
vuotta opiskelleet tyypit
kertovat, että he ovat
kokeneet yliopistossa
kaiken. 13 vuotta yli-
opistossa lojuneena
voin sanoa heille, että
ette ole.”

Matti Mäkinen

”

Uuden suunnan klii-
maksi oli, kun yleisön
joukossa tyytyväisenä
olutta siemaillut Mäkinen 
poistettiin eräästäkin
edustajiston kokouksesta.

HENNA VIRKKUNEN

Syntynyt 4. 6. 1972
Filosofian lisensiaatti, JY journalistiikka 2006

Jyväskylän kaupuginvaltuutettu 1997–
Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2005–
Keski-Suomen kokoomuksen puheenjohtaja 2004–
Kansallinen kokoomus r.p.:n 
puoluehallituksen jäsen 2004–
Kansanedustajaehdokas 1999, 2003 ja 2007
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MATTI MÄKINEN

Syntynyt 15.9.1970
Filosofian maisteri, JY suomen kieli 2001

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu 1997–2004
JYYn edustajiston jäsen 1993–1995 ja 1999–2000
JYYn sosiaalisihteeri 1995–1998
JYYn edustajiston puheenjohtaja 1999–2000
JYYn pääsihteeri 2001–2004
Kampus Datan Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2003–
Hankasalmen kunnan hallintojohtaja 2004–
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KULTTUURI

Kypsään ikään ehtinyt Jyväskylän kau-
punki viettää syntymäpäiväänsä maalis-
kuun 22. päivä. Kulttuuripalvelukeskus
juhlistaa tapausta viikon mittaisella ta-
pahtumapaketilla 29.–26. päivä maalis-
kuuta.

Tarjolla on näyttelyjä, teatteria, kon-
sertteja, elokuvia, työpajoja, ulkoiluta-
pahtumia ja ohjelmaa lapsille.

Tanssiopistolla voi seurata, miten

tanssia opetetaan, kaupungintalolla kes-
kustellaan ja museoihin on Jyväskylän
päivänä vapaa pääsy.

Jyväskylä Sinfonian kamarikonsertis-
sa kuullaan kantaesitys Diego Soiferin
uudesta teoksesta Lirulle ja kanteleelle, Jy-
väskylän ammattiopiston konservato-
rion kuorot ja jousiorkesterit juhlivat toi-
mintansa 10-vuotistaivalta juhlakonser-
tilla ja Pentti Rasinkangas & Ohilyönti-

orkesteri ilahduttavat perheen pienim-
piä pitkästä aikaa Jyväskylässä. Synty-
mäpäiväviikon aikana on myös useita
oppilas- ja päättökonsertteja. Päiväkes-
kuskonserteissa esiintyvät yhtyeet Jätti-
läinen ja WIRTA!-ensemble. 

Ranskalainen torviorkesteri Auprès
de ma Blonde tarjoaa musiikkisirkusta ja
kabareeta. 

Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/paiva/.

Jyväskylä juhlii 169. syntymäpäiväänsä

Taiteilija Ilkka Rantamäki 
halusi valokuvansa näytille
tavalliseen ruokakauppaan.

ASTUN SISÄÄN Kauppakadulla sijait-
sevan lähikauppani tutuista automaatti-
ovista. Suuntaan eineshyllyn kautta mai-
totuotteille sen kum-
memmin ajattelemat-
ta. 

Mutta jokin on nyt
pielessä. Katse hakeu-
tuu maitohyllyn ylä-
puolelle ripustettuihin
valokuviin. Suurkau-
pungin katunäkymiä,
ruosteisia aitoja ja liikkeiden julkisivuja. 

Mainoksia tietysti. Ei. Taidetta? Ei voi
olla.

”VALOKUVA ON käyttötaidetta, ja jo-
kainen julkinen tila on mahdollista
muuttaa galleriaksi”, sanoo From Village
To Village -näyttelyn kuvat ottanut Ilkka
Rantamäki kaupan hyllyjen välissä kä-

vellessään. 
Kuvat todellakin ovat esillä ruoka-

kaupassa. Keski-Suomen läänintaiteili-
jana musiikin alalla toimiva Rantamäki
pyrkii madaltamaan kynnystä taiteen
kohtaamiseen ja tekemiseenkin.

”Kamerat ovat nykyään niin halpoja
ja helppokäyt-
töisiä. Itse otin
nämä digipok-
karilla ja ama-
tööripohjalta,
aikaisemmin
en ole juuri-
kaan valoku-
vannut.” 

”Näyttelyllä haluan osoittaa, miten
helppoa taiteen tekeminen ja siitä naut-
timinen oikeastaan on”, taiteilija Ranta-
mäki kertoo.

ESILLÄ OLEVAT KUVAT on otettu
Greenwich Villagessa New Yorkissa, jos-
sa Rantamäki vierailee säännöllisesti
työnsä puolesta. Monet näkymät ovat

tuttuja amerikkalaisista elokuvista.
”Nämä ovat ikkunoita toisenlaisen ky-

län elämään. Hain elokuvien kulisseista
tuttuja kliseisiä katunäkymiä, joissa ih-
miset todella asuvat ja elävät. Samaan
teemaan liittyvät ajan patinoimat pinnat,
ruoste ja esimerkiksi polkupyörät”, tai-
teilija valaisee.

Kuvat hakevat luonnollisesti vahvaa
kontrastia ympäristöstään. Samaan pyr-
kivät myös hieman omituiset, koivuha-
losta veistetyt kehykset. Ennen kauppa-
galleriaa kuvat ovat olleet esillä heinä-
pellolla, myöhemmin työt on tarkoitus
viedä ainakin lappalaiseen pikkukylään.

RANTAMÄEN JA KAUPAN henkilö-
kunnan mukaan yleisöltä tullut palaute
on ollut pelkästään myönteistä, koski se
erikoista näyttelytilaa tai näyttelyä itse-
ään. Kaupan hyllyillä roikkuvia kuvia on
tietenkin yritetty myös ostaa. 

Kuvien mahdollista vaikutusta ihmis-
ten ostohaluihin ei ole tutkittu. Jotain
kertoo kai sekin, että yksi näyttelyn pää-

sponsoreista on myös New Yorkin -mat-
koja myyvä matkatoimisto.

LASINEN OVI aukeaa ja taiteilija pois-
tuu galleriastaan. 

Nappaan hyllystä litran maitoa ja
suuntaan kassalle.

Johannes Kotkavirta
jylkkari@jyy.fi

Taideostoksilla lähikaupassa

Näyttelyllä haluan
osoittaa, miten helppoa
taiteen tekeminen 
ja siitä nauttiminen 
oikeastaan on.”

”
Ennen kauppaa Ilkka Rantamäen kuvat ovat olleet esillä heinäpellolla.

PILVI SORMUNEN

Mietin joskus miksi Jyväskylän
yliopiston taloustieteelliseen
tiedekuntaan päästäkseen, 

pitää läpäistä psykologiset
soveltuvuuskokeet,

mutta toisaalta Jyväskylän yli-
opiston liikuntatieteelliseen tie-
dekuntaan päästäkseen, 

tulee olla vain hyvä liikun-
nassa, joten sekopäätkin pääse-
vät sisälle.

Jumalauta jollet nyt tee sitä ku-
perkeikkaa, niin kurkkusi leik-
kaan.

Ja vielä minua kiität, että juu-
ri nyt itket, kun veren maku
suussa hiihdät.

Ja se Adolf oli hyvä jätkä,
mutta harmi kyllä jätti hommat
kesken.

Ja jotta vahvistuisi pohjoinen
veri, niin näillä tunneilla tulee
syntymän kyynelten meri.

Oman liikunnanopettajani lem-
pinimi oli tuttavallisesti saatana. 

Se kyllä kuvasi tarkasti hänen
luonteenpiirteitään,

ja minua suivi, että määräys-
valta oli annettu sille, joka oli
selvästi sadisti. 

Ehkä juuri siksi niin moni pie-
ni poika hänen liikuntatunneil-
taan luisti.

Jumalauta jollet nyt tee sitä ku-
perkeikkaa…

Sanat: Laitinen
www.kaytanhousuja.com

Liikunnan-
opettajaEkonomiläppää Jyväskylästä

Talven viiltävin analyysi 
Jyväskylän yliopiston pääsy-
koejärjestelmästä on 
peräisin 26-vuotiaan Turun
kauppakorkeakoulun 
laskentatoimen opiskelijan
kynästä.

LAITISEN JA VILUSEN Käytän hou-
suja -yhtyeen biisi Liikunnanopettaja pu-
reutuu problematiikkaan, joka syntyy
kun yliopiston sisäänpääsykokeissa pitää
taloustieteissä läpäistä psykologiset tes-
tit, mutta liikuntatie-
teisiin pitää vain osa-
ta urheilla.

”Aikoinaan kun
mietin, mihin haki-
sin yliopistoon, panin
merkille Jyväskylän
yliopiston mielen-
kiintoisia piirteitä.
Kauppatieteet kiin-
nostivat, mutta kun
huomasin Jyväskylän
soveltuvuustestit,
ajattelin, että sinne en ainakaan pääse”,
Laitinen analysoi hymynkare suupieles-
sään.

LIIKUNNANOPETTAJA-biisin taustal-
la on ehkä hieman traumoja perinteises-
tä liikunnanopetuksesta, josta suurin osa
suomalaisista nuorista on joutunut 1960
–90-luvuilla kärsimään. Kun lajeina oli-
vat ne Jyväskylän yliopistosta valmistu-
neiden voimistelunopettajien teline-
voikka, futis, jäkis ja pesis.

Sittemmin lajikirjo ja opetuksen laatu

on parantunut näillä leveyspiireillä huo-
mattavasti. Mutta silti pääsykokeet ovat
entisenlaiset. Pääpaino on liikunnallisil-
la kyvyillä, eikä esimerkiksi testata juu-
rikaan soveltuvuutta opettajan työhön.

”Sinne pääsevät sisään urheilijat, mut-
ta niistä ei välttämättä tule hyviä opetta-
jia, joiden tarkoitus kai on kannustaa lap-
sia liikkumaan”, aina yhdeksikön koulu-
aikoinaan liikunnasta saanut Laitinen
toteaa.

MUSIIKILLISIA ambitioita on Laitisel-
la ollut aina, kun suvussakin muusikoita

on pilvin pi-
mein. Tästä
huolimatta ei
draivi ole vie-
lä usuttanut
miestä levy-
yhtiön pa-
keille. Biisejä
on kuitenkin
p ä ä t y n y t
mikseri.netin
palstoille ar-
vioitavaksi.

Bändin CMX-vaikutteet ovat ilmisel-
vät, jopa häiritsevyyteen saakka kuulijal-
le, joka ei kyseistä dinosaurusta musii-
killisesti järin arvosta.

”Kyllä CMX on hyvä yhtye”, Laitinen
tyytyy toteamaan ironisesti.

”Saa nähdä sitten aikanaan mitä tälle
meidän bändille käy.”

Hyvin tai ei, Laitinen varmasti säilyt-
tänee lupsakan linjansa.

Toni Peltonen
paatoimittaja@jyy.fi

NATALIA KOPKINA

Laitisen viiltävä analyysi Jyväskylän yliopistosta keskusteluttaa.

Liikunnanopettaja pu-
reutuu problematiikkaan,
joka syntyy kun yliopiston
sisäänpääsykokeissa 
pitää taloustieteissä 
läpäistä psykologiset tes-
tit, mutta liikuntatieteisiin 
pitää vain osata urheilla.
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Suomen kovin raaputtaja
Minkä tahansa räppivideon
taustalla näkyy scratchaajia,
jotka näyttävät viileiltä levy-
soittimen takana hinkates-
saan levyä edestakaisin. 

TAITAVIMMAT scratchaajat luovat ko-
konaan uusia rytmejä ja jopa uutta mu-
siikkia pelkästään levyjen, kahden levy-
soittimen ja mikserin avulla. Yksi heistä
on jyväskyläläinen Aapo Kahilainen.

”Muistan katselleeni breakdance-bi-
leissä jotain dj:tä, joka scratchaili. Ei se
varmaan kaksista ollut, mutta ajattelin,
että se olisi hienon kuuloista hommaa”,
hän kertoo.

21-vuotias Kahilainen osti levysoitti-
met kuusi vuotta sitten. Ensin pelkkä
miksaaminen riitti, mutta vähitellen
scratchaus vei mukanaan. Monen vuo-
den lähes päivittäisen harjoittelun jäl-
keen Dj Apostoli -nimellä esiintyvä mies
kohosi Suomen parhaiden scratchaajien
joukkoon.

YLEISIN KÄSITYS scratchauksesta ra-
joittuu siihen, että dj hinkkaa levyä edes-

takaisin levysoittimen neulan alla ja
muodostaa näin erilaisia hankausääniä.
Tätä kutsutaan freestyle-scratchauksek-
si. Todelliset osaajat erottuvat muilla tek-
niikoilla, kuten drummauksella ja beat-
jugglingilla.

”Drummauksessa luodaan uutta rum-
pukomppia scratchaamalla levyiltä bas-
sorumpu-, virveli- ja hi-hat-soundeja.
Jugglauksessa käyte-
tään kahta samaa le-
vyä ja niillä luodaan
uutta rytmiä soitta-
malla niistä eri kohtia
vuorotellen”, Kahi-
lainen valottaa.

Scratchaajia eli
raaputtelijoita löytyy
moneen lähtöön, ja
heistä luovimpina voi
pitää turntablisteja.
Kuuluisimmat, kuten amerikkalainen
DJ Qbert, tekevät omaa musiikkia, jonka
kaikki elementit on otettu scratchaamal-
la toisilta levyiltä.

AAPO KAHILAINEN on hankkinut
meriittejä scratchauksen alalla osallistu-

malla parina vuonna Raaputus Battle -
kilpailuun, johon osallistuvat Suomen
parhaat scratchaajat. Viime vuonna Ka-
hilainen raaputti ja voitti koko kisan.
Vuotta aiemmin hän tuli toiseksi..

”Samat tyypit sinne kisoihin joka vuo-
si tulee, ja niitten kanssa ollaan hyviä ka-
vereita. Vaikka olisin pudonnut eka kier-
roksen jälkeen, en olisi kävellyt ulos pää

kainalossa” ,
hän tokaisee.

Kahilaisella
olisi tämän
vuoden kilpai-
luissa mesta-
ruus puolustet-
tavanaan, mut-
ta hän ei ole
vielä edes miet-
tinyt, aikooko
hän osallistua

tapahtumaan. Nuoren miehen ajasta pää-
osan vie biologian opiskelu Jyväskylän
yliopistossa.

”Pitää katsoa, miten tässä on aikaa,
kun on nuo kandiprojektit sun muut. Jos
ehtisi jonkun setin treenata niin ehkä sit-
ten”, hän pohtii.

DJ APOSTOLI keikkailee Jyväskylässä
säännöllisesti Blazessa järjestettävällä
Phonour-klubilla sekä scratch-painottei-
sella Itch-klubilla, jossa dj:t keskittyvät
enemmän scratchaustaitojensa esittelyyn
ja muunlaiseen show-meininkiin.

Kotimaassa keikkoja on ollut isoilla-
kin estradeilla, mutta ulkomaille hän ei
ole mennyt, eikä sinne hingukaan.

”Ei mulla sillä tavalla ole tavoitteita,
enkä mä tiedä, onko se niin hirveä me-
riitti päästä ulkomaille. Olisi se varmaan
ihan kivaa, mutta ei ole ollut kaavailuis-
sa. Tietysti jos joku sinne keikalle haluaa
ja on valmis maksamaan matkat ja muut,
niin mikäs siinä.”

Mikko Mattlar
jylkkari@jyy.fi

Muistan katselleeni
breakdance-bileissä 
jotain dj:tä, joka
scratchaili. Ei se var-
maan kaksista ollut,
mutta ajattelin, että se
olisi hienon kuuloista.”

” Näin se käy
SCRATCHAUKSEEN tarvitaan kaksi
levysoitinta sekä mikseri, jossa on cross-
fader-liuku.
Suurin osa alan harrastajista käyttää

Technicsin klassikkosoitinta SL-1200
MK2:ta, vaikka muillakin dj-käyttöön
tarkoitetuilla levysoittimilla scratchaa-
minen onnistuu.

Tärkeitä lisävarusteita levysoittimeen
ovat levylautasen päälle tuleva huopa-
matto eli slipmat, jonka avulla levyn py-
säyttäminen ei vaikuta levylautasen pyö-
rimiseen, sekä scratchauskäyttöön tar-

koitettu äänirasia. 
Levyä liikuttelevan käden liikkeiden

pitää olla pehmeitä, jotta levysoittimen
neula ei pompi levyn urasta toiseen.

Levysoitintyöskentelyn lisäksi olen-
naista scratchauksessa on mikserin käyt-
tö. Mikserin kahden kanavaliu'un välis-
sä olevalla crossfader-liu'ulla määrätään
se, kumman levysoittimen ääni pääsee
kuuluviin ja kuinka kovaa. 

Scratchauksessa crossfaderilla voi
myös ”elävöittää” scratchausääniä ja saa-
da ne kuulostamaan vauhdikkaammilta.

Ilokivessä 7.–8. maaliskuuta järjestettä-
vän Jyrockin liput ovat nyt myynnissä.
Niitä voi ostaa etukäteen festarin kotisi-
vuilta osoitteesta www.jyy.fi/jyrock.

Hintaa kahden illan lipulla on JYYn
jäsenille 24 ja muille 26 euroa.

Ensimmäistä kertaa yhden päivän lip-
puja voi ostaa myös etukäteen netistä.
Hinnat ovat perjantaille 15 ja lauantaille
17 euroa. Ovelta saa vain yhden illan lip-

puja. Kahden illan lippuja myy Jyväsky-
lässä myös Levykauppa Äx.

Esiintymässä festareilla ovat muiden
muassa Nicole Willis & The Soul Inves-
tigators,  Boys of Scandinavia, Selfish
Shellfish ja  I Was a Teenage Satan Wor-
shipper.

Ruotsista rokkaamaan saapuvat Har-
lem sekä The Je Ne Sais Quoi ja Hollan-
nista David Gilmour Girls.

Jyrockin liput nyt myynnissä
Runon ja viinin illan tähtivieras on vast-
ikään esikoisteoksensa julkaissut Risto
Oikarinen. Kortepohjassa 29. maalis-
kuuta pidettävä Runon ja viinin ilta on
järjestyksessään 13:s.

Otavan viime vuonna julkaiseman
Puupuhaltaja-kokoelman kirjoittanut
Oikarinen voitti Eino Leinon juhlavuo-
den runokilpailun vuonna 2003 ja kisasi
viime vuonna Helsingin Sanomien esi-

koiskirjailijapalkinnosta.
Muita esiintyjiä ovat vuoden 2003 la-

varunouden SM-voittaja Juha Mäkinen,
Alkuperäiskokoonpano-yhtye, Pohjolan
Valkeus -ryhmä ja Korteforte-kuoro.

Illan toinen osuus eli viinit on tällä
kertaa valikoitu sinivalkoisista maista:
Argentiinasta, Israelista ja Kreikasta. 

Tilaisuuden järjestää Kortepohjan va-
paa-aikatoimikunta.

Runon ja viinin ilta kuplii taas
Jyväskylässä ja lähikunnissa asuville
suunnattu Big Boom -bändikilpailu jär-
jestetään tänä vuonna kolmannen kerran.

Kisaan voi osallistua promootiopake-
tilla 20.3. asti. Tanssisali Lutakossa jär-
jestettävään lopputapahtumaan valitaan
pakettien perusteella viisi bändiä, jotka
pääsevät esiintymään musiikkiteollisuu-
den ammattilaisille. Lisätietoja osoittees-
ta www.jyvaskyla.fi/nuoriso/bigboom/.

Bändiskaba

JANIC LEINO

Aapo Kahilaisen kädet Teknareiden kimpussa.
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TAIDETTA YLIOPISTOLLA
Sarjassa esitellään Jyväskylän yliopiston taidekokoelmaa.

JANIC LEINO

KUULLUN 
YMMÄRTÄMINEN
Kolumnisarjassa tarkastellaan musiikin ilmiöitä.

RUUSUN VARJOSSA
Sarjassa seurataan Jyväskylän Ylioppilasteatterin ja Jyväskylän Yliopiston Sinfoniaorkesterin yhteisproduktion edistymistä. 

ERÄS PARHAISTA tuntemistani levy-
kaupoista sijaitsee Berliinissä. Putiikin
liikeidea ei perustu hyvään saavutetta-
vuuteen. Paikkaan on mahdotonta löy-
tää sattumalta ja osoitteen tietävätkin
saattavat turhautua sivukujilla seikkail-
lessaan. 

LIIKE SIJAITSEE erään tavallisen oloi-
sen asuintalon neljännessä kerroksessa.
Levyjen hinnoista päätellen sijainnin
perusteena on erittäin halpa vuokra.

Vinyyliharrastaja on kyseisessä pai-
kassa kuin lapsi karkkikaupassa. Mo-
dernimpia formaatteja etsivä sen sijaan
pettyy pahemman kerran. Näin kävi
myös saksalaiselle kaverilleni. Hän tie-
dusteli CD-levyjä vieressämme olleelta
myyjältä. 

”CD? Sehän on kuoleva formaatti”,
vastasi tylyn vaikutelman itsestään an-
tanut mieshenkilö ja käveli pois. 

VISIITTI JÄI MUISTIIN hauskana ta-
pauksena ja CD:n kuolevaisuuteen vii-
tanneesta sitaatista muodostui lentävä
lausahdus. Vasta hieman myöhemmin
aloin todella miettiä asiaa. Voisiko yli-
mielisen kaupanpitäjän letkautuksessa
olla sittenkin jotain perää?

Kymmenen vuotta sitten ku-
kaan ei tuntunut uskovan, että
2000-luvulla prässättäisiin vinyy-
lilevyjä enää lainkaan. Digitaalis-
ten formaattien voittokulku
vaikutti itsestäänselvyydel-
tä. Jostain syystä LP-le-
vyjen myynti kui-

tenkin lähti elpymään tasaisesti 90-lu-
vun puoliväliin osuneen pohjakoske-
tuksen jälkeen.

Kyseessä on toki karismaattinen for-
maatti, mutta silti vinyylilevyn nykyinen
elinvoimaisuus tuntuu jotenkin yllättä-
vältä. DJ-harrastuksen suosio sekä ylei-
sen retroilun trendikkyys lienevät vah-
voja osatekijöitä ilmiössä.

ENTÄ CD SITTEN? Se on vinyyliä kä-
tevämpi ainakin kokonsa, tilavuutensa
ja digitaalisuutensa myötä. Eipä ihme,
että sen piti hotkaista kilpailijansa suu-
palana. Suurelta osinhan näin tietysti
kävikin, mutta siitä ei ole nyt kysymys.

Keskeisempi näkökulma sen sijaan
on CD:n käytännöllisyys muihin digi-
taalisiin formaatteihin verrattuna. Ny-
kyään voi kuulla ennustuksia jopa kaik-
kien fyysisten formaattien katoamises-
ta. MP3-tiedostot ovat hurmanneet
helppoudellaan ja kehityssuunnan us-
kotaan jatkuvan.

Eräs erottava tekijä CD-levyjen kuun-
telijan ja vinyylidiggarin välillä on käy-
tännöllisyyden kaipuu. Jälkimmäinen
tietää, että vaivattomampiakin tapoja
nauttia musiikista olisi tarjolla. 

KUMPI SIIS todennäköisem-
min muuttaa kulutuskäyttäyty-
mistään uuden digitaalisen, en-

tistä halvemman ja käte-
vämmän formaatin

vallatessa markki-
nat? 

Niinpä.

Pitkän linjan 
poliittinen 
piirtäjä

CD on kuoleva
formaatti

”OON AINA HAAVEILLUT musikaa-
lista. Kotipaikkakunnalla Kalajoella tein
teatteria monta vuotta, mutta siellä ei tul-
lut sopivaa mahdollisuutta. Jyväskylässä
olin aluksi liian ujo, enkä ole ollut mu-
kana missään teatterissa. Tartuin tilai-
suuteen nyt.

En ehtinyt kahteen ekaan koe-esiinty-
miseen, mutta olin niin innokkaasti yh-
teydessä, että kolmaskin kerta järjestet-
tiin. Pääsykokeen ekassa vaiheessa piti
esittää monologi ja pari laulua. En hake-
nut mitään tiettyä roolia. Olisin ollut val-
mis kuoroonkin, jos roolia ei olisi tullut.

Esitän naispäähenkilö Marieta, joka
on nuori kyläläinen. Se on ahkera ja kilt-
ti, mutta haaveilee pääsevänsä pois. Pää-
henkilö Leon ja Marien kohtalot kietou-
tuu yhteen, ja siinä sattuu kaikkea traa-
gistakin matkan varrella. 

Ei sitä voi kieltää, etteikö jännittäisi.
Toisaalta ohjaajaan voi luottaa. Ei tarvit-
se tehdä yksin, vaan on osaavissa käsis-
sä. Teatteripuoli varmaan tuo enemmän
haastetta, olen esiintynyt musiikin kans-
sa niin paljon.

Musiikki on ollut aina osa mun elä-
mää. Oon soittanut ja laulanut kuorossa.
Solistiselle linjalle lähdin neljä–viisi
vuotta sitten. Koen olevani laulaja enem-
män kuin muusikko.

Kauhea palo on ollut tällaisen tekemi-
seen. Se on haastavaa, kaikki tunnetilat
ei irtoa helposti. Varmasti sekin kannat-
telee, että tarina on minusta ihana ja mu-
siikkikin on valtavan ihanaa. 

Teksti oli melko lähellä nykyistä, kun
se annettiin ekan kerran luettavaksi. Toi-
voin duettoa itseni ja Leon välille. En tie-
dä, olisiko sellainen muutenkin tullut,

mutta esitin toiveen ja nyt sellainen on
mukana.

Mulla on noin kaksi ja puoli omaa lau-
lua, se duetto ja vielä yksi trio. Mun kap-
paleet sattuu olemaan sellaisia, jotka ku-
vastaa, mitä Marien mielessä tapahtuu.

Toivon ainakin, että pystytään välittä-
mään katsojille sama tuntemus kuin
meillä on. Se on pyrkimyksenä.

Voisin kuvitella, että tämä madaltaa
kynnystä osallistua teatterintekoon uu-
destaan, kun saa vähän varmuutta näyt-
telijänä.”

Olli Sulopuisto
toimittaja@jyy.fi

Naispääosaa Ruusun varjo -musikaalissa esit-
tävä Annuliina Ikäheimo, 21, opiskelee mu-
siikkia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja
yliopistossa. 

Tapsa Tapiovaara: Chile 73
Valmistumisvuosi: 1973
Tekniikka: Grafiikka, puupiirros
Sijainti: T-rakennuksen 3. kerroksen
käytävä

TAUSTALLA LOJUU RUUMIITA, etu-
alalla surupukuun pukeutunut vanha
nainen varjelee kynttilän liekkiä. 

Sekä työn nimi että valmistumisajan-
kohta eivät jätä epäselväksi, mistä on ky-
se. Tapsa Tapiovaara (1908–1982) on
tehnyt piirroksensa kannanottona Chi-
lessä syyskuussa 1973 tehtyä sotilasval-
lankaappausta vastaan.

Sortavalassa syntynyt Tapiovaara opis-
keli 1930-luvulla Taideteollisessa Kes-
kuskoulussa Helsingissä. Hän toimi ak-
tiivisesti Tulenkantajien ja vasemmisto-
laisen kirjailijaryhmä Kiilan riveissä. Ta-
piovaara kuvitti näiden ryhmien jul-
kaisemia lehtiä. Samoissa piireissä pyöri
myös hänen veljensä, Talvisodassa kaa-

tunut Nyrki Tapiovaara.
Tapiovaara teki myös runsaasti kuvi-

tuksia suomalaisten kirjailijoiden teok-
siin, esimerkiksi Elmer Diktoniuksen
Janne Kuutioon ja Eino Leinon Simo
Hurttaan. Jatkosodan aikana hän työs-
kenteli WSOY:n kuvittajana.

Poliittisia aiheita Tapiovaara suosi ko-
ko uransa ajan. Chile-työn tapaisia puu-
piirroksia syntyi jo Espanjan sisällisso-
dasta 1930-luvulla ja edelleen Vietnamin
sodasta 1970-luvulla. Myös sellaiset ko-
timaiset poliittiset aiheet kuin Kemin
lakko vuonna 1948 innoittivat hänen
kättänsä.

Haasteita kaipaava taidebongari voi
lähteä jäljittämään neuvosto-jäänmurta-
jia Murmansk, Vladivostok, Krasin ja
Ymer, joihin Tapiovaara 60- ja 70-luvuil-
la teki taideteoksia koristeita puuhun
upottamalla.

Juha Mäkinen
jylkkari@jyy.fi

PILVI SORMUNEN

Musikaali on
näyttelijälle haaste

Matti Nives manives@cc.jyu.fi

Annuliina Ikäheimo eläytyi Marien osaan Ruusun varjon harjoituksissa.



Jyväskylän ylioppilasteatteri:
Woyzeck. Ohjaus: Suvi-Jonna
Mykkänen. Pääosissa: Jussi

Nieminen, Lotta Roukala, Jonas Saari ja
Juha Mäkinen.

On sanottu, että jos Georg Büchner
(1813–1837) ei olisi kuollut niin nuore-
na, olisi hän noussut maanmiehiensä
Goethen ja Schillerin kunnianarvoi-
saan joukkoon. Tämä väite ei kuiten-
kaan ota huomioon hänen kiistämätön-
tä vaikutusta teatteritaiteen piiriin. 

Radikaalin Büchnerin keskeneräisek-
si jäänyt teos Woyzeck on uudelleen läm-
mitettynäkin katsojalle verevä kokemus.

JYTin kattaus seuraa alkuperäisteks-
tiä ehkä hieman liiankin uskollisesti.
Käsittääkseni Woyzeckin hienous on
juuri sen tarjoamassa tulkinnan mah-

dollisuudessa. 
Toisaalta Suvi-Jonna Mykkäsen oh-

jaus tekee fragmentaarisesta tekstistä ko-
konaisuuden, jota katsoja mielellään
seuraa. Erityistä herkkua tässä on Wo-
yzeckin dialogit Kapteenin ja Tohtorin
kanssa, näyttelijätyön ansiosta.

Ohjauksen minimalistinen tyyli tu-
kee tekstin suoraviivaisuutta. Lisäksi la-
vastuksen puutteellisuus on korvattu
hienosti näyttelijöiden kehollisuuden
läsnäololla. 

Mielenkiintoiseksi ohjauksen tekee
myös se, että Büchnerin tummasävyisen
tragedian lisämausteeksi on kyetty nos-
tamaan erityinen humoristisuus, jota ei
välttämättä alkuperäistekstissä havaitse.
Tämä korostaa tarinan monitulkintaisia
piirteitä.

Matias Huttunen

Klassikko kelpaa 
uudelleen lämmitettynäkin
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München. USA 2005. Ohjan-
nut Steven Spielberg. Käsikir-
joittanut Tony Kushner. Pää-

osissa Eric Bana ja Daniel Craig.

Hyvä elokuva voi olla pelkkää viihdettä,
nautittavaa popcornin jatkoa, jonka
kautta on mukava sukeltaa parin tunnin
todellisuuspakoon. Ollakseen loistava,
elokuvan täytyy sisältää syvempää sano-
maa, kyseenalaistaa totuttuja käsityksiä
ja potkaista katsojan aivot raksuttamaan.

Steven Spielbergin uutukainen
München seilaa hyvän ja loistavan mie-
lenkiintoisessa välimaastossa, olemalla
samalla kiistattoman viihdyttävä ja eh-
dottoman ajatuksia herättävä.

Nimensä mukaisesti elokuva lähtee
liikkeelle vuoden 1972 Münchenin
olympialaisten järkyttävästä tapahtuma-

sarjasta, jossa Musta syyskuu -nimisen
terroristijärjestön jäsenet surmasivat 11
israelilaisurheilijaa. 

Avner Kaufman (karismaattinen Eric
Bana) on Mossadin agentti, joka lähete-
tään neljän miehen kanssa kostoretkelle.
Patrioottisessa huumassa käynnistyvä
kostonkierre muuttuu kuitenkin pelon ja
paranoian sävyttämäksi kujanjuoksuksi,
jossa oikea ja väärä kyseenalaistuvat. 

Onko kosto koskaan oikeutettua? Mi-
hin väkivallan kierre päättyy? Spielberg
ei saarnaa eikä osoittele, vaan kysyy. Oh-
jaus on verkkaista, ja Spielberg malttaa
viipyillä tyylikkäästi suvantokohdissa.

München on ennen kaikkea väkevä
puheenvuoro. Se osoittaa, että väkival-
lalla on hintansa, ennen kaikkea tekijäl-
leen.

Tarja Kovanen

Hittitehtailijan väkevä 
puheenvuoro väkivallasta

Syriana. USA 2005. Ohjannut
ja käsikirjoittanut Stephen
Gaghan. Pääosissa George

Clooney ja Matt Damon.

Musta kulta on monien maailman vää-
ryyksien ja poliittisten selkkausten taka-
na. Tätä faktaa entisen CIA-agentin Ro-
bert Baerin muistelmiin pohjaava Sy-
riana valottaa monipuolisesti. Kyseessä
onkin tärkeä puheenvuoro ajankohtai-
sesta aiheesta.

Yritysjohtajien ahneuden ja poliitik-
kojen kierouden esittelyn sijaan mielen-
kiintoisemmaksi aiheeksi nousevat ruo-
honjuuritason vaikutukset. Tarkkanä-
köisesti elokuvassa näytetään, miten
asiat vaikuttavat toisiinsa, esimerkiksi
miten länsimainen ahneus synnyttää
Lähi-idän nuorison parissa terroristeja. 

Persianlahden öljytyöläisten ankeaa
arkea kuvataan mielenkiintoisella taval-
la, joka tekee helpommaksi ymmärtää
marttyyriuden viehätyksen ja nuoren

pojan tukeutumisen kiihkouskonnolli-
suuteen.

Elokuvan suurimmat ansiot ovat sen
sanomassa ja aiheen käsittelyssä. Monia
juonilankoja yhteen kutova, vaikkakin
välillä sekavuuteen sortuva, rakenne hei-
jastaa hyvin syy-seuraussuhteiden mo-
nimutkaisuutta. Kerronta on kiihkoton-
ta ja antaa tilaa katsojan ajatuksille. Ana-
lyyttisyydestä huolimatta kylmyyteen ei
sorruta, eikä jännityksen rakentamista-
kaan ole unohdettu. 

Teemoiltaan vahva elokuva toimii
paljolti vahvojen näyttelijäsuoritusten
varassa. Myös Oscarin CIA-veteraanin
roolista napannut George Clooney on
toki vakuuttava, mutta suoritus ei sil-
miinpistävästi nouse esiin tasaisen laa-
dukkaan näyttelijäkaartin seasta. 

Syriana on laadukasta työtä. Taiteelli-
set ansiot eivät kuitenkaan tee elokuvas-
ta tärkeää, vaan kriittisyys ja yhteiskun-
nallinen sanoma.

Marjo Kovanen

Öljyn uhrit 

Ihmisen alkulähteeltä
viimeiseen aaltoon
Viktor Pelevinin ja Risto Iso-
mäen uusimmat teokset 
johdattelevat ihmisenä 
olemisen alkulähteille ja 
tekojemme seurauksiin.

KATSELIN REILUN vuoden takaista
tapaninpäivän tsunamikatastrofia televi-
siosta. Vuoden verran valvoin öitä miet-
tien, mistä olen tänne tullut ja mitä
kummaa täällä puuhaan. Vakavoiduin,
päätin paeta tunturille Lappiin, ja har-
kitsin tukevan kumiveneen ostoa hyö-
kyaallon varalle. Aloin katua, että kan-
natin ydinvoimaa ja panetella kovaan ää-
neen naapureiden yksityisautoilua. 

Tai sitten vain tulkitsin pahasti jär-
kyttyneenä kahden nykykirjailijan
uusimpia romaaneja.

VENÄLÄISELLÄ Viktor Pelevinillä ja
suomalaisella Risto Isomäellä tuskin on
paljon yhteistä. Paitsi että he molemmat
ovat nelikymppi-
siä, maansa menes-
tynyttä uudehkoa
kirjailijapolvea, ja
molempia tuntuvat
kiinnostavan erilai-
set myytit.

Siinä missä kan-
sainvälisestikin ar-
vostettu Pelevin pohtii ilkikurisesti ih-
miselämän tarkoitusta ja eksyttää luki-
jansa ontologisiin kiemuroihin, Isomä-
ki kirjoittaa menneistä sivilisaatioista,
maailmanlopusta, ja toinen toistaan ajat-
telemattomampien ihmisten osuudesta
siihen.

PELEVININ Kauhukypärä ei ole yhtä
ratkiriemukas kuin edeltäjänsä Omon
Ra ja Generation P. Nyt hän on tehnyt
kokeellisimman ja vaikeimman teok-
sensa. 

Teoksen asetelma on nerokas ja ainut-
laatuinen. Pelevinille tuttua nokkeluut-
ta riittää. Varsinaista kerrontaa ei ole,
vaan Pelevin laittaa lukijansa seuraa-
maan chattikeskustelua henkilöiden vä-
lillä. Alkaa keskustelu, jossa tulkitaan mo-
dernissa muodossa kreikkalaista myyttiä
Theseuksesta ja Minotauruksesta. 

Orwelilainen Isoveli valvoo teoksen
henkilöiden jokaista tekemistä ja sano-
mista ennakkosensuurin tavoin. Hiljal-
leen lukija johdatellaan yhä syvemmälle
pohdintoihin, joissa jokainen vihje he-
rättää uusia kysymyksiä. Jokaisella kes-
kustelijalla tuntuu olevan labyrintissaan
omanlaisensa Minotaurus demoninaan. 

JOS PELEVININ ROMAANI on sup-
pea tapahtumiltaan, Isomäen teoksessa
lukijaa viedään tiedemiesten mukana
Intian rannikon syvyyksistä Suomen
kautta aina Grönlannin jäätiköille asti.

Isomäki herätti huomiota jo vuositu-
hannen vaih-
teessa kirjallaan
Herääminen, jos-
sa käsiteltiin kas-
vihuoneilmiön
vaaroja. Finlan-
dia-ehdokkaana-
kin ollut uutu-
kainen Sarasva-

tin hiekkaa ei jää vähäisemmäksi.
Aktiivisena ympäristö- ja kehitys-

maakeskustelijana tunnetun kirjailijan
huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta ei
jää epäselväksi. Sarasvatin hiekkaa on
napautus länsimaista maailmankatso-
musta kohtaan.

Kirjailija ihmettelee, miksi meillä on
taipumus luulla, että kaikki tarpeellinen
on keksitty juuri nyt, meidän aikanam-
me. Entäpä jos myytit vedenpaisumuk-
sesta ja Platonin kuvailemasta kadon-
neesta Atlantiksesta ovatkin tosia, ja niil-

le löytyy tieteellinen selitys? 
Entä jos kadonnut suuri sivilisaatio,

ja ensimmäinen pitkälle kehittynyt kult-
tuuri sijaitsikin Intian rannikolla eikä
Atlantilla, kuten on tapana ajatella?

Mitä jos vedenpaisumus tapahtuisi
meidän aikanamme, meidän tekojemme
seurauksena? 

ISOMÄEN TEORIAN mukaan tuho
voisi tulla kymmenkunta kertaa Olym-
piastadionin tornia korkeampana hyö-
kyaaltona. 

Paikoitellen kirjailija pitää lukijaansa
turhauttavasti luentoa kuuntelevana op-
pilaana. Kirjan henkilöt näyttäytyivät
usein tietosanakirjoina, joita ei tajuaisi
ihmisiksi, ellei näillä olisi hattuja.

Tämä on helppo antaa anteeksi, niin
väkevästi kerronta perustuu vakavasti
otettaviin faktoihin ja tieteellisiin tutki-
muksiin. Juuri se tekee romaanista mie-
lenkiintoista luettavaa. On todennäköis-
tä, että kirjan päätyttyä lukija pohtii
ydinvoimaa ja räntäsateita eri tavalla
kuin aikaisemmin.

MITÄ HERRAT HALUAVAT kirjoillaan
sanoa? Ainakin molemmat haluavat he-
rättää lukijassaan ajatuksia ja pohdintaa.
Mikäli Isomäkeä on uskominen, tähän
tapaan rapatessa seuraavilla sukupolvil-
la roiskuu. Auttamattomasti ja viimeisen
kerran. 

Ja Pelevin? Lienee parempi, että tul-
kitsette itse. Sitten voi miettiä, kuka tä-
mänkin artikkelin luki ja kenelle kaikki
todella tapahtui.

Tero Toivanen
jylkkari@jyy.fi

Viktor Pelevin: Kauhukypärä. Suom. Arja Pik-
kupeura. Tammi 2005.
Risto Isomäki: Sarasvatin hiekkaa. Tammi
2005.

Kirjan henkilöt 
näyttäytyivät usein 
tietosanakirjoina, joita ei
tajuaisi ihmisiksi, ellei
näillä olisi hattuja.

JANIC LEINO

Matt Damon kohtaa George Clooneyn Syrianassa.



Tiistai 21.3. Night Visions -ilta, kello 19
Tim Sullivan: 2001 Maniacs

(USA 2005) K-18

Elokuva on puhuttu englanniksi, ei tekstitystä.

Tiistai 21.3. Night Visions -ilta, kello 21
Noriaki Yuasa: Super Monster

(Japani 1980) K-18

Elokuva on tekstitetty englanniksi. 

Night Visions -leffoista en osaa tälläkään kertaa sanoa mitään varmaa,
kun en ole niitä nähnyt, mutta oletettavasti luvassa on verta, kauhua
ja suolenpätkiä, huonoa kerrontaa ja kuvausta, mahdottomia henki-
löitä, kurittomia näyttelijöitä ja sensekalaista soppaa.

Tiistai 28.3. kello 19
Lars von Trier: Manderlay

(Tanska 2005) K-15

Dogma-tyylilajin luojana tunnettu Lars von Trier on aina ollut mi-
nulle vaikea pala. Älykkyys ei minua häiritse – von Trier on älykäs,
melkein samaa tasoa kuin David Cronenberg, mutta hänestä poike-
ten von Trier on myös julma. Ja sitä piirrettä minä vierastan. Tunnus-
tan ja tunnistan kuitenkin hänen elokuviensa tasokkuuden, menen
niitä vapaaehtoisesti katsomaan ja jopa maksan lipunkin ihan itse.

Manderlay on jälleen yksi variaatio von Trierin perussanomasta, jon-
ka mukaan ihminen on perustaltaan paha. Ei erihuuruisen komeasti
paha eikä rouheasti paha, vaan pikkusievän sivistyneesti, täysin, lä-
peensä, selän takana niin kauan kuin vain voi siellä piileskellä. Pää-
henkilönä seikkailee Dogvillestä tuttu Grace, joka tällä kertaa haluaa va-
pauttaa hyvyyteen Manderlayn puuvillaplantaasin orjat.

Ohjaaja itse on mainostanut tätä USA-trilogiansa toisena osana, en-
simmäinen oli kuulemma Dogville. No, von Trier on nyt ottanut
USA:n olkinukekseen, ja herjaa valtiota sen kun kerkeää, elokuvaa
kun on tapana markkinoida edes jollain konstilla. Eivät von Trierin
”Eurooppa-elokuvatkaan” ole kertoneet ihmisestä yhtään kauniimpaa
tarinaa.

Riitta Koikkalainen
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POP/ROCK/JAZZ/KLUBIT
Tanssisali Lutakko: Ke 15.3. NMB +
Remus + DIA. Pe 17.3. Värttinä. La 18.
3. JKL-punk HC-sessions: Down My
Throat + Presley Bastards + Anal
Thunder. To 23.3. Ismo Alanko Säätiö.
Pe 24.3. Amorphis.
Bar 68: Pe 17.3. Defuse. La 18.3. Tur-
mion kätilöt. Pe 24.3. Braineaters plays
Misfits. La 25.3. Sweatmaster.
Ilokivi: Pe 17.3. Club Kaappi. La 18.3.
Club Valiokunta goes funk & reggae
with soul: DJ Tuukka Ruotsalo (Hki) +
DJ Silli (Jkl) + DJ Lieska (Jkl). Ma 20.
3. Liikunnan bänditenttarit. Ke 22.3.
Kieltenlukijoiden Euroviisut: Teemana
”Back in the U.S.S.R.”. Pe 24.3. JYYn
vuosijuhlan jatkot: Meiju Suvas. La 25.
3. Seisomapaikkaklubi klo 18.00 ja
21.30: MC Niko Kivelä, Teemu Konto-
niemi, Outi Keskevaari, Teemu Vesteri-
nen ja André Wickström.
Jazz Bar: Ke 15.3. Troka. Pe 17.3. So-
methin’ Else Klubi 21–04: Dalindéo
+DJ Matti, visuals by Vallu. La 18.3.
Blues Live Jamilauantai, illan avaa
Swamp Boogie klo 21. Ke 22.3. Auprès
de ma blonde. (Ranska) 
Jyväskylä Paviljonki: Ke 15.3. klo 20

Wilhelm-salissa Budapest Gypsy Symp-
hony Orchestra.
Redneck: Pe 17.3. Pahan Kaksosen le-
vynjulkkarikeikka. Pe 24.3. 5 estradia,
25 keikkaa: Viiden tähden festivaali.
Blaze: Pe 17.3. Itch #03: DJ:t J-Laini,
Aspesti, Apostoli. To 23.3. Club Sievä.
Pe 24.3. The Bounce.
Kharma: Ke 15.3. Tiktak. Ke 22.3. Dal-
las Superstars.
Vakiopaine: 16.3. Latino-ilta. 19.3. Ali-
paine-klubi. 23.3. Mikko Salmi. 24.3.
Puumaja sekä Marian valinta. 25.3. Hail
Chant.

KLASSINEN
Jyväskylä Sinfonia: Mozart juhlatuu-
lella Ke 15.3. klo 19 Jyväskylän teatteri-
talo: Joseph Haydn: Sinfonia 14, W.A.
Mozart: Pianokonsertto 21, Arnold
Schönberg: Kamarisinfonia, Richard
Wagner: Siegfried-idylli. Kamarikonsert-
ti Ke 22.3. klo 19 Nikolainsali: Diego
Soifer: Desperation, a Break, the Children,
Johannes Brahms: Kvintetto klarinetille ja
jousikvartetille.

NÄYTTELYT
Keski-Suomen museo: Taidehalli: Jy-

väskylän  kaupungin kuvataidekoulun
näyttely 26.3. asti. Alahalli: Leena
Krüger – Maalauksia 26.3. asti. Perus-
näyttelyt Jyväskylä – kaupunkiko sekin on?
ja Keski-Suomi – maakuntako sekin on?
Alvar Aalto -museo: Perusnäyttely Alvar
Aalto – arkkitehti. Studiossa Taide & Tek-
niikka, poimintoja Artekin historiasta. 
Keski-Suomen luontomuseo: Perus-
näyttely Perintönä ympäristö. Pariutumi-
sen luonnonvoimaa – Satakunnan mu-
seon kiertonäyttely.
Suomen käsityön museo: Skärgårdss-
mak – Käsityötä Suomen ja Ruotsin saa-
ristosta! 16.3. alkaen. Henry Vatiainen –
Ylimuistoinen 26.3. asti. Perusnäyttelyt
Käsityössä elämän tuntu, Aikamatka ja Ko-
measti juhlaan.
Jyväskylän taidemuseo: Holvi: Usko –
Hengellisyys suomalaisessa nykyvalo-
kuvassa. Holvi (alagalleria): Ulla Remes
– Luottamus.
Galleria Becker: Jaakko Rönkkö, relie-
fejä, piirustuksia. 16.3. alkaen Harri Päl-
viranta – Prison Sheets. 
Galleria Mystic: Teuvo Kaipainen:
Maalauksia ja Riitta Lähdesmäki-Putto-
nen: Maalauksia 22.3. asti. 23.3. alkaen
Heidi Hakkarainen ja Kirsi Miettinen:

Sinä ja me – Veistoksia.
Yliopiston museo: Exlibris – kirjanomis-
tajan merkki Yliopiston pääkirjastolla.
Keittiöstä tarjolle – valikoima suomalaisia
keittokirjoja. Yliopiston pääkirjaston
näyttelytila, 2. krs.

TEATTERIT
Jyväskylän kaupunginteatteri: Ke 15.
3. klo 19 The Danny Crowe Show. To 16.
3. klo 19 Juoruja ja klo 18 Pikkusinisiipi.
Pe 17.3. klo 19 Tuntematon sotilas ja klo
19 The Danny Crowe Show. La 18.3. klo
13 Tuntematon sotilas, klo 19 Maestro ja
klo 14 The Danny Crowe Show. Ma 20.3.
klo 19 Ilonen talo. Ti 21.3. klo 19 Ilonen
talo. Ke 22.3. klo 19 The Danny Crowe
Show. To 23.3. klo 19 The Danny Crowe
Show. Pe 24.3. klo 19 Maestro. La 25.3.
klo 13 Maestro, klo 19 Tuntematon sotilas,
klo 14 Pikkusinisiipi ja klo 19 The Danny
Crowe Show.
Jyväskylän Huoneteatteri: To 16.3. klo
19 Kuningatar K. To 23.3. klo 19 Kunin-
gatar K. Pe 24.3. klo 19 Kuningatar K. La
25.3. klo 19 Kuningatar K. Su 26.3. klo
17 Brecht-konsertti.
Vakiopaine: 26.3. Kukkavettä: monolo-
gi luopumisesta. 27.3. Kukkavettä.

9. komppanian toteu-
tus kiinnostaa. Olen kyllä
melko huono elokuvissa-
kävijä, mutta sen haluai-
sin nähdä.”

Mauri Pii
virastomestari

Jyväskylän yliopisto

”

MENOT 15.3. –28.3.

Jazz-trionsa kanssa mainetta niittänyt
pianisti-säveltäjä Joona Toivanen vie-
railee Jyväskylä Big Bandin solistina
sunnuntaina 19.3. Muita solistivieraita
ovat saksofonisti Markku Rinta-Pollari
ja trumpetisti Kalevi Louhivuori.

Konsertissa kuullaan sekä uunituorei-
ta että vanhempia tilaussävellyksiä nuo-
rilta keskisuomalaisilta ja suomalaisilta
säveltäjiltä. Kantaesityksensä saavat Esa
Onttosen, Jarkko Hakalan, Samuli
Mikkosen ja Joona Toivasen teokset.

Toivasen About a Fish on miehen kol-
mas tilausteos Jyväskylä Big Bandille,

mutta hän on yhtyeen solistina nyt en-
simmäistä kertaa.

Jyväskylä Big Band on Jyväskylän seu-
dulla asuvien muusikoiden ja musiikin-
opiskelijoiden ammattimainen kokoon-
pano. Se on erikoistunut salsa- ja maail-
manmusiikkiin sekä suomalaiseen big
band -musiikkiin.

Olli Sulopuisto
toimittaja@jyy.fi

Jyväskylä Big Band: Ensikäsityksiä – Kantaesi-
tyksiä III, Siltasalissa sunnuntaina 19.3. klo 17.
Liput 5/8 euroa.

Pörssin jo perinteiseksi kasvanut Rinnerieha valtaa Rii-
hivuoren keskiviikkona 15. päivä maaliskuuta. 

Iltapäivällä ohjelmassa on pulkkamäkeä, possuryö-
mintää ja ties mitä seikkailusäätämistä. Häkkyräkil-
pailussa ainejärjestöt kisaavat kiertopalkinnosta ja lu-
mifutiksessa otetaan miehistä ja naisista mittaa tuossa
lajeista jaloimmassa.

Juhla jatkuu Giggling Marlinissa, mutta sitä ennen
saunotaan vielä Opinkivessä.

Rinnetapahtuma on maksuton. Kuuden euron lip-
pu sisältää bussikyydit, haalarimerkin, saunan ja pää-
syn loppubileisiin.

Rinnerieha laskettelukeskus Riihivuoressa keskiviikkona 15.3.,
kuljetukset lähtevät Agoralta klo 13.30. Liput 6 euroa.

Joona Toivanen soittaa ja 
säveltää Big Bandille

Riehakkaasti 
rinteessä

Tanssiesitys 
reagoi tanssijaan

Dumpin vuotuinen pelikonsoliturnaus pidetään jälleen
maaliskuun lopussa. Peliohjainten hakkausääniä voi
kuulla liikunnalla ja Agorassa 27.–30. maaliskuuta.

Ennakkoilmoittautumista tai maksua pelaamisesta
ei tarvita. Karsinnoissa pelataan autopeliä, finaalissa
voittaja ratkaistaan kahden pelin avulla.

Parhaiden palkitsemisen lisäksi osa palkinnoista ar-
votaan kaikkien osallistujien kesken. 

Dumpin pelikonsoliturnaus 27. –30. maaliskuuta, 
paikkoina L-rakennus ja Agora.

Dumppi pistää 
konsolit koville

Bryce Dallas Howard kanavoi von Trieriä Manderlayssä.

Menovinkit osoitteeseen 
jylkkari-menot@jyy.fi

Aidosti vuorovaikutteista tanssitaidetta on luvassa yli-
opiston tiedepäivänä keskiviikkona 15.3., kun multi-
mediaalinen Trace saa kantaesityksensä. Antti Auvisen
säveltämä teos reagoi tanssija Raisa Pylkön liikkeisiin
reaaliajassa.

Esityksen aikana säveltäjä kertoo teoksen toiminta-
menetelmästä. Yleisö voi myös testata itse järjestelmän
toimivuutta. Show kestää viitisen minuuttia.

Säveltäjä Auvinen opiskelee musiikkitiedettä Jyväs-
kylän yliopistossa. Tanssija Pylkkö työskentelee Tans-
siteatteri Krampin tanssijana, puvustajana, dramatur-
gina, lavastajana ja koreografina.

Multimediatanssiesitys Trace keskiviikkona 15.3. Agoran 
Auditorio 2. Esitykset kello 13, 14, 14.45 ja 16.45.

Joona Toivanen on säveltänyt yhden konsertin kappaleista.
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AIESEC: AIESEC Jyväskylä ry:n hallitushaku on alkanut. Ha-
kuaika päättyy sunnuntaina 19.3 kello 18. Hallitustyöskentely
tarjoaa arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä, strategisesta
suunnittelusta ja tapahtumien organisoinnista, johtamistaitoja
sekä tilaisuuden tutustua loistaviin persooniin niin Jyväskyläs-
tä kuin ympäri Suomea ja maailmaa. Katso lisäohjeet sekä ku-
vaukset hallituksen jäsenten rooleista osoitteessa www.aiesec-
jkl.fi/wb/pages/posts/hallitushaku-2006-200730.php.
EVANKELISET OPISKELIJAT: Elämässä riittää arkea, nyt on
juhlan aika! Lauantaina 25.3. Kaukana kotoa? -tapahtuma:
EO:n 75-vuotissynttärit! Ohjelma: 17.00 konsertti keskus-srk-
talolla – OnC, Lasse Räty ja Pasi Lampinen. 20.00 iltamessu kau-
punginkirkossa – Petri Harju ja Pasi Lampinen. Mukaan teke-
mään synttäreitä? Ota yhteyttä Päiviin pikapikaa. Teemaillassa
aiheena 18.3. Voi perhe! – Jukka Näkki, klo 19 Lutherin kirkol-
la (Kansakoulunkatu 5). Olet tervetullut messuun sunnuntaisin
klo 12 Lutherin kirkolle. Raamiksesta tietoa Päiviltä, 050 5976
248, paivi.luukkainen@cc.jyu.fi tai http://www.sley.fi/eo/jkl/ 
GRÖNIONI: Jyväskylän Vihreät nuoret ja opiskelijat saunovat
tiistaina 21. päivä kello 19 Kortepohjan B-talon saunassa. Ter-
vetuloa kaikki Vihreästä vaihtoehdosta kiinnostuneet. Lisätie-
toja Sampo Kyllönen, saolkyll@cc.jyu.fi / Antti-Jukka Huovila,
anpehuov@cc.jyu.fi
JOPNO: Pohjolan pidot Ilokivessä 13.–17.3., herkuttelua poh-
joismaisissa tunnelmissa. Ke 15.3. Valotu Feverissä. Northern
Glory -bileet kruunaavat aurinkolasikauden alkaneeksi. Lois-
tetta luvassa, arskat ym. päähän & Tähti on syttynyt. Ovet au-
keavat klo 22, liput 2 euroa. Jääkiekon MM-kisoihin virittäydy-
tään Jyväskylän jäähallissa, Tanska-Suomi-maaottelu 19.4. Il-
moittaudu mukaan äänijänteiden lämmittelyyn: kar_liisa@lu-
ukku.com. Lisätietoja osoitteessa http://www.cc.jyu.fi/yhd/jopno. 
JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASTEATTERI: JYT:n hallitus ko-
koontuu 24.3. sihteeri-Ennin luona (Keskustie 19 A 8) kello 16
alkaen. Osallistuvaksi toivotaan hallituksen jäseniä ja muita in-
nokkaita vaikuttajia. Tervetuloa! 
JYVÄSKYLÄ ZEN RY: Hiljainen mieli avaa tämän hetken. Jy-
väskylä Zen ry. järjestää opastuksen zen-meditaatioon yliopis-
ton Paja-rakennuksessa (Vanha kappeli) sunnuntaina, 19.3. klo
12–15. Opastusmaksu 10 euroa. Harjoittamisesta kiinnostunei-
den on mahdollista jatkaa zen-meditaatiota opastuskurssin jäl-
keen Jyväskylä Zen ry:n ryhmässä toukokuun loppuun saakka
maksutta. Osallistujamäärä on rajoitettu. Ilmoittautumiset pe
17.3 mennessä: vovainik@cc.jyu.fi, lisätietoja: www.zazen.fi/jkl.
LUONTO-LIITON KESKI-SUOMEN PIIRI: Luonto-Liiton
Keski-Suomen piirin kevätkokous ti 28.3. klo18 Sepänkeskuk-
sessa, osoitteessa Kyllikinkatu 1, tilassa Happi. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. To 30.3. klo 18 ympäristöpoliittinen opinto-
piiri, aiheena Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelutoimin-
ta, alustajana kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Heikki Sih-
vonen. Opintopiiri kokoontuu Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu
1, tilassa Happi. Lisätietoja: Aili Pihlajamäki / aiinpihl@cc.jyu.fi
/ 044 330 3343. 
SPUTNIK: Privjet Toverit! Aikana, jolloin maailma oli vielä tur-
meltumaton, ja Neuvostoliitto osoitti mahtinsa kapitalismin
vankkumattomana vastustajana, leipä oli halpaa, kolhoosissa
lämmin ja tulipunaiset liput liehuivat vapauden ja oikeuden-
mukaisuuden merkkinä. Tänä vuonna Sputnik palauttaa kurin
ja järjestyksen löyhämoraaliseen yhteiskuntamme järjestämällä
jokavuotiset kieltenlukijoiden tähdittämät Euroviisut 22.3. Ilo-
kivessä klo 21–02. Liput 2 euroa, ovet auki klo 20. 
YLIOPISTON OSAKUNNAT: Osakuntien yhteinen saunailta
Opinkivessä to 16.3. klo 18. Osakuntien yhteisvoimin järjestämä
sauna-ilta keräsi viime keväänä useita osanottajia. Nyt on uusi si-
nun mahdollisuus tulla rentoutumaan ja viettämään hauskaa il-
taa. Muistathan ottaa omat juomat mukaan jo saunalle. Lisätie-
dot osoitteessa: http://www.cc.jyu.fi/yhd/epok/ 

Järjestöilmoitukset sähköpostitse osoitteeseen 
jylkkari-jarjestot@lists.jyu.fi. Vain tapahtumat, menot ja 
ilmoitusasiat. Toimitus varaa oikeuden lyhentää ilmoituk-
sia tarvittaessa. Palsta ilmestyy jokaisessa numerossa.

järjestöt

JÄÄKIEKKOILIJA Jarkko Ruudusta tu-
li Torinon talviolympialaisissa se suoma-
lainen urheilija kenet viimeiseksi halusi
nähdä televisiossa – tai ylipäätään mis-
sään. Ruudusta tuli mieleen Simpsonien
koulukiusaaja, jonka mielestä on aidos-
ti hauskaa nähdä, miltä naamasi näyt-
tää sen jälkeen, kun sitä lyö rystysiä tai

asfalttia vasten. Hää-hää!
Kaikille sivistymättömille jääkiekon-

vihaajille tiedoksi,
että Jarkko Ruutu
on se suomalainen
jääkiekkoilija, joka
taklasi alkulohkon
Suomi–Tsekki-jää-
kiekko-ottelussa vas-
tustaja Jaromir Jag-
rin kaukalon laitaa
vasten, koska ilmei-
sesti halusi katsoa,
voisiko tämän saada
halvaannutettua. Tilanne näytti todel-
la vaaralliselta Jagrin ollessa kumartu-
neena kaukalon laidalla, kun Ruutu
päätti liiskata hänen päänsä sitä vasten.

Jagrin otsaan ommeltiin tikkejä, ja tä-
mä joutui jättämään ottelun kesken. 

Ikävästi tehty,
varsinkin kun ti-
lanne näytti ta-
halliselta vahin-
gon tuottamisel-
ta. Oli myös vas-
tenmielistä kat-
sella Ruudun
naamaa taklauk-
sen jälkeen, var-
sinkin kun tämä
näytti siltä, että

hänen mielestään tilanne oli aidosti
hauska. Hää-hää!

TOISAALTA TSEKKIEN peli meni se-

kaisin, kuten yksi suomalainen studio-
vieras älysi myöhemmin kommentoida
toimittaja Mika Saukkoselle MTV 3:n
Hockey Night -ohjelmassa. (Suomi voit-
ti 4–2.) MTV 3:n nettisivuilla reilut puo-
let äänestäneistä hyväksyi Ruudun tak-
lauksen. Jatkosodan meininki!

Keskisuomalaisessa ei jaksettu pa-
hemmin läksyttää Ruutua, mikä on tie-
tysti ymmärrettävää. Tämän aika on sit-
ten, kun Ruutu taklaa vahingossa Tee-
mu Selänteen tai Saku Koivun hengiltä.
Näen jo iltapäivälehtien otsikot: Menit
LIIAN PITKÄLLE, Jarkko!

MINULLA OLISI yksi kysymys suoma-
laisille: mikä meitä oikein vaivaa? Pe-
rusteina Ruudun törkeälle teolle meillä

jokaisen Hockey Nightin jakson nau-
hoittaneilla suomalaisilla on tietysti se,
että koska jääkiekko on hokia ja hoki
on fyysistä, niin fyysisyys kuuluu jää-
kiekkoon, koska hoki on jääkiekkoa.
Joo, varmaan fyysisyys kuuluu jääkiek-
koon, mutta mistä lähtien siihen on
kuulunut vastustajan tahallinen vahin-
goittaminen? Ja missä vaiheessa meiltä
Hockey Nightin jokaisen jakson nau-
hoittaneilta pääsi unohtumaan, että ih-
miset päättävät siitä, mikä jääkiekkoon
kuuluu. Ei jääkiekko tai – luulen niin –
hoki.

Toivottavasti nyt, kun kisat ovat ohit-
se, Jarkko Ruutu etsii uuden työpaikan
nyrkkeilyn, vapaapainin tai järjestäyty-
neen rikollisuuden parista.

JÄLKIKIRJOITUS Hoki hoki

TI 14. 3.
Juurespihvit
Kaalikääryleet
Merimiespihvi

KE 15.3.
Sienikeitto
Gratinoitu puna-ahven
Lammaspata

TO 16.3.
Kasvissosekeitto
Oopperakellarin silakat
Lihapyörykät, perunasose

PE 17. 3.
Soija-kasviskastike
Kalatäytepihvi
Pyttipannu

MA 20.3.
Kasvislasagne
Lihakeitto
Broilerijuustokebakko

TI 21.3.
Herkkusieni-kasvisrisotto
Lohipyörykät
Chili con carne

KE 22.3.
Kesäkurpitsaherkku
Broileripata
Porsaanleike

TO 23.3.
Kasvisjuustokeitto
Tonnikalakääröt
Jauhelihakebakot

PE 24.3.
Kasvispyörykät
Broileririsotto
Kinkkupizza

MA 27.3.
Aurajuustokiusaus
Keitetyt nakit, perunasose
Jauhelihakastike

LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11–16

Myös vegaanivaihtoehto joka päivä.

Ruokalistat netistä: www.jyy.fi/ruokalista.php

Opiskelijahinta 2,35 e sisältää leivän, levitteen ja juoman.
Jatko-opiskelijat 4,10 e – muut 4,90 e

10 kappaleen ruokaliput opiskelijoille 22,50 e, 
jatko-opiskelijoille 41,00 e, muille 49,00 e.

Antti Niskanen antniska@cc.jyu.fi

Toivottavasti nyt,
kun kisat ovat ohitse,
Jarkko Ruutu etsii uu-
den työpaikan nyrkkei-
lyn, vapaapainin tai 
järjestäytyneen rikolli-
suuden parista.”
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