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Tulorajat 
nousivat

Työssä käyvien opiskelijoiden taak-
ka keveni vuodenvaihteessa, kun
opintotuen tulorajaa nostettiin noin
30 prosenttia aiemmasta. Tämä
koskee vuoden 2008 tuloja, eikä
siis vaikuta aiempien vuosien tuloi-
hin joiden tarkastamiseen käytetään
edellisen vuoden taulukoita.

Opiskelijan tulona otetaan edel-
leen tuloverolain mukaiset veron-
alaiset ansiotulot ja pääomatulot.
Jos vuoden 2007 tulosi ylittävät
vanhan taulukon mukaiset rajat voi
liikaa maksettuja opintotukikuukau-
sia palauttaa 31.3.2008 saakka.

Seuraava parannus opiskelijoiden
eloon on luvassa elokuussa 2008,
kun opintoraha nousee 15 prosentil-
la.

JYYn uusi pääsihteeri Minna
Hautamäki sanoo olevansa
hymyilevä byrokraatti, joka ei
halua pomottaa itsevaltiaan
tavoin – paitsi mäyräkoiraan-
sa Mimmiä.

JOSKUS SITÄ TÄYTYY taktikoida.
Minna Hautamäki, 26, miettii pitkään,
kuinka muotoilisi lauseen asioista, joita
hän aikoo ajaa pääsihteerikautensa aika-
na.

”En halua lähteä vielä tässä vaiheessa
kauheasti linjaamaan näkemyksiäni, sil-
lä minua pidetään muutenkin aika suuri-
suisena naisena. Ihan taktinen veto siis”,
helmikuun alussa työnsä aloittava
Hautamäki hymyilee.

”Varsinaiset ylioppilaskunnan linjauk-
set tekee hallitus, ja teen tietysti työtä nii-
den eteen. Pääasiallinen tehtäväni on ol-
la byrokraatti, joka muun muassa toimii
sihteeristön esimiehenä ja vastaa ylioppi-
laskunnan taloudesta. Haluan kyllä olla
hymyilevä byrokraatti, en harmaa.”

VAIKKA HAUTAMÄKI korostaakin en-
nen kaikkea yhteistyötä, hän suostuu
mainitsemaan itselleen tärkeiksi osa-
alueiksi ainakin perheellisten opiskelijoi-
den asioiden ja opiskelijoiden henkisen
hyvinvoinnin parantamisen. Maailman-
laajuisista asioista häntä ahdistaa erityi-
sesti lasten pahoinvointi. Ylioppilas-
kunnassa tuleva pääsihteeri haluaisi el-
vyttää erään vanhan perinteen.

”Olisi hienoa, jos opiskelijat kokoon-
tuisivat syksyisin laulamaan ylioppilas-

talon takana sijaitsevalle Ilokivelle kuten
joskus ennen vanhaan.”

Jo 1800-luvun lopulla seminaarilaiset
kokoontuivat vappuna kiven äärelle lau-
lamaan kevään kunniaksi. Kivellä myös
virtasi seminaariaikana viina, kun mies-
opiskelijat kokoontuivat kurssien päät-
teeksi kivelle juopottelemaan.

”Olisihan sinne hieno saada myös
kyltti, joka kertoisi kiven historiasta.
Vielä sellaista ei ole sinne saatu – liekö
sitten pelätty, että kivestä tulee vain kal-
joittelupaikka.”

HAUTAMÄKI ON EHTINYT olla jo vuo-
sia mukana ylioppilaskunnan toiminnas-
sa. Hän lähti mukaan ainejärjestö Puolue
ry:n toimintaan vuonna 2000, jolloin hän
aloitti opiskelun pääaineenaan valtio-op-
pi. Pari vuotta myöhemmin hän asettui
ehdolle edustajistovaaleissa ja päätyi va-
rajäseneksi edustajistoon sekä varsinai-
seksi jäseneksi Jyväskylän Ylioppilas-
lehden johtokuntaan. Vuodet 2004–2006
Hautamäki työskenteli ylioppilaskunnan
kulttuurisihteerinä.

Viime vuoden aktiivi piti luovaa tau-
koa, opiskeli ja teki töitä Kelan opintotu-
kikeskuksessa.

Työ Kelassa näyttää olevan jonkinlai-
nen perinne pääsihteereille, sillä aivan sa-
manlainen opintotukitausta on nykyisel-
lä JYYn pääsihteerillä, SYLin pääsihtee-
riksi siirtyvällä Tuomas Viskarilla.
Yhdeksi suureksi eroksi edeltäjäänsä
Hautamäki mainitsee kuorotaustan
puuttumisen.

”En laula kuorossa, mutta lupaan lau-

laa sitsilauluja kovaa. Minulla on jonkin
verran teatteritaustaa, joten sen mukaan
lauletaan.”

Räiskyvällä Hautamäellä on kuitenkin
myös paljon opittavaa edeltäjiltään.

”Haluaisin olla kuin parin vuoden ta-
kainen pääsihteeri Simo Pöyhönen sii-
nä mielessä, että hän osasi olla rennon
leppoisa kovankin stressin keskellä.
Viskarilta taas haluaisin oppia taidon ol-
la kylmänviileän analyyttinen.”

TULEVA PÄÄSIHTEERI ei ole astu-
massa hommaan, jonka hoitaminen aina
onnistuu täsmällisesti kello kahdeksan ja
neljän välillä.

”Luulen, että tämä työ on keskimää-
räistä stressaavampaa. Vapauksia on pal-
jon, mutta niin on myös vastuuta.”

Hautamäki toivookin, että hänellä on
rohkeutta suhtautua kriittisesti ja luovas-
ti ylioppilaskunnan toimintaan ja tehdä
selkeitä muutoksia joihinkin toimintata-
poihin.

”Tuntuu, että ylioppilaskunta on tällä
hetkellä vain näennäisesti kehittyvä or-
ganisaatio. Uudistuksia ei useinkaan eh-
ditä miettimään arjen pyörittämisen
ohella, saati sitten toteuttamaan.  Arki
tappaa. Tämän jouduin itsekin huomaa-
maan toimiessani kulttuurisihteerinä.”

Esimiehenä Hautamäki haluaa olla
yhdistävä voima, ei kaikkitietävä pomo.
Pomottaa kun hän saa aivan tarpeeksi
vapaa-aikanaankin. Siitä pitää huolen
mäyräkoiranpentu Mimmi, pääsihtee-
rin silmäterä ja vastapaino rankalle
työlle.

Samainen koira on myös juuri se otus, jo-
ka sai omistajansa viimeksi raivostu-
maan.

”Olimme kylässä, enkä koko ajan koh-
distanut kaikkea huomiotani Mimmiin,
jolloin tämä päätti kylmänrauhallisesti ja
mielenosoituksellisesti pissata koriste-
tyynylle. Eikä vain kerran, vaan kahdes-
ti! Muuten hän on kyllä jo sisäsiisti.” 

Siitä ei kuitenkaan välttämättä kannata
huolestua, jos saa Minna Hautamäen vä-
hän ärähtämään tai vaikka huutamaan-
kin kurkku suorana.

”Mutta sitten kun mä oon hiljaa, on
toinen juttu. Sitten on tosipaikka.”

Jonna Rusanen
paatoimittaja@jyy.fi

Vahvan 
naisen valtaan

Minna ja Minni tykkäävät toisistaan.

RISTO RAUTANEN

Edustajisto valitsi
Hautamäen ensimmäisellä
äänestyskierroksella.

VUODEN 1986 JÄLKEEN JYYssä
ovat hallinneet miehet. Viimeisimmän
naispääsihteerin Kaisu Pöyliön kausi
kun päättyi aika tarkalleen 22 vuotta sit-
ten.

Ennen Minna Hautamäkeä JYYn
pääsihteerinä on toiminut vain kolme
naista: Aira Raudasoja-Salonen (1983),

Marketta Taimi (1983–1984) ja Kaisu
Pöyliö 1985–1986). Sen sijaan miehiä
pääsihteerin pallilla on vajaan viiden-
kymmenen vuoden aikana ehtinyt istua
27 kappaletta.

HAUTAMÄKI VALITTIIN pääsihteeriksi
ensimmäisellä kierroksella 17. joulukuu-
ta pidetyssä edustajiston kokouksessa,
jossa haastateltiin yhteensä seitsemän ha-
kijaa. He olivat Timo Bergman, Minna
Hautamäki, Kirsi Marttinen, Pasi

Nykänen, Jarkko Seppälä, Perttu
Soininen ja Heli Viinikainen.

Haastattelujen jälkeen Bergmania
ja Viinikaista ei esitetty tehtävään,
joten he jäivät äänestyksen ulkopuo-
lelle.

Minna Hautamäki valittiin tehtävään
suoraan 23 äänellä. Soininen keräsi 13
ääntä ja Marttinen neljä. 

Jonna Rusanen
paatoimittaja@jyy.fi

Ensimmäinen JYYn 
naispääsihteeri 22 vuoteen

Kuin kaksi marjaa?



Oppositioon joutunut edusta-
jistovaalien voittaja Grönioni
arvostelee hallitusneuvotte-
luja pärstäkerroinpeliksi.

JYYN TÄMÄN vuoden hallitusneuvot-
teluista ei selvitty ilman dramatiikkaa.
Vastoin monien odotuksia kaksi edusta-
jiston suurimmaksi noussutta ryhmää,
vaalivoittaja Grönioni sekä Pörssi &
Dumppi, eivät päässeet mukaan hallituk-
seen. Sen sijaan karvaimman tappion
kärsineillä Demariopiskelijoilla on halli-
tuksessa kaksi edustajaa, joista toinen pu-
heenjohtajana. Muut hallituspuolueet
ovat Kokoomusopiskelijat, Jyväskylän
keskustaopiskelijat, Maltillinen ääriva-
semmisto ja Poikkitieteilijät.

Sateenkaarihallitus ei Grönionin
edaattorin Antti-Jukka Huovilan mu-
kaan ole sellainen, jolle opiskelijat antoi-
vat marraskuisissa edustajistovaaleissa
mandaatin hoitaa asioitaan.

”Peruskysymys onkin nyt se, että mik-
si me pidämme vaalit, jos opiskelijoiden
ääntä ei kuunnella. Jäsenistö on äänestä-
nyt ja kertonut näin, keiden he haluavat
päättävän asioistaan”, sanoo Huovila, jo-
ka itsekin oli ehdolla hallituksen pu-
heenjohtajaksi.

”Tällä meiningillä hallitus voidaan
muodostaa ilman vaalejakin. Mielestäni
tämä on jäsenistön huijaamista.”

Hallituksen uusi puheenjohtaja Olli-
Pekka Koljonen korostaa, että kyseessä
ovat edustajistovaalit, eivät hallitusvaalit.
Äänestäjät ovat valinneet edustajiston ja
hallitusneuvottelut käydään sitten sen
pohjalta.

”Se, että vaalivoittajan ryhmästä pitäi-
si automaattisesti löytää puheenjohtaja,
kuten valtakunnan politiikassa käytän-
nössä tehdään, ei toimi JYYssä. Jos vain
vaalien voittajalla olisi mahdollisuus
asettaa puheenjohtaja, ei hyvää johtajaa
tai hallitustyöskentelyyn halukasta – tai
siihen opintojen ohella ehtiväistä – vält-
tämättä löytyisi juuri voittajaryhmästä.
Jostain muusta porukasta sen sijaan saat-
taa löytyä ansioitunut JYY-toimija, jolla
on kaikkien ryhmien tuki.”

HUOVILA MYÖNTÄÄ, että neuvotte-
luissa ei teknisesti ole tehty mitään vää-
rin. Käytännössä sulle-mulle-sulle-
meininki ei kuitenkaan hänen mukaan-
sa toimi.

”Suurimmat ryhmät kannattaa jättää
pois, niin jää enemmän jaettavaa muille.
Ei näissä vaaleissa näköjään kannata kas-
vaa, jos valta silloin vähenee.”

Voittajan pullahtaminen ulos JYYn
hallituksesta ei olekaan mitenkään en-

nenkuulumatonta. Grönionille esimer-
kiksi kävi samoin viimeksi vuonna 1993.
Vaikka äänisaalis tuolloin toi ryhmälle 16
edustajapaikkaa, se ajautui sitoutumatto-
mien ryhmien kanssa oppositioon.

Hallitusneuvottelut ja niiden tulos
ovat aiheuttaneet pienoisen mylläkän
myös tämän Jylkkärin mielipidepalstalla,
jossa muun muassa neuvottelujen kulku
koetaan opiskelijoille vieraaksi.
Toteamus ”se nyt on sitä politiikkaa” kun
ei aina riitä kysyjälle. Myös monet JYYn
eri vuosien hallitusneuvotteluissa muka-
na olleet myöntävät, että mitään luk-
koonlyötyä käytäntöä asiassa ei ole.

Koljosen mukaan viimeisimpiä neu-
votteluja voidaan kutsua reiluimmiksi ai-
koihin, sillä ryhmät haastattelivat kaikki
hallitustyrkyt toisin kuin aikaisempina
vuosina.

”On hyvä, että neuvottelut kehittyvät
työhönottohaastattelun suuntaan. Ja us-
kon vilpittömästi, että sillä oli merkitys-
tä, mitä ihmiset haastatteluissa puhui-
vat”, hän sanoo.

SEN SIJAAN Grönionin edustajisto-
ryhmän mielestä ”työkaverit ja samalla
ystäviksi muodostuneet henkilöt sopivat
keskenään henkilösuhteiden perustalta
uuden hallituksen asiakysymysten ja ää-
nestystuloksen kustannuksella”, kuten

ryhmä kirjoittaa tämän lehden mielipi-
deosastolla.

Koljonen tyrmää kritiikin toteamalla,
että ihan puskistakaan ei hallitusneuvot-
teluihin näin pienessä toimintaympäris-
tössä voi hypätä.

”Totta kai se vaikuttaa, mitä esimer-
kiksi minä olen viime vuodet tehnyt ja
millaiset toimintatavat minulla on.
Persoona siis tietysti vaikuttaa, samoin
pärstäkerroin”, Koljonen sanoo ja lisää,
että varmasti tänäkin vuonna molemmat
puheenjohtajaehdokkaat, hän ja Huovila,
olivat neuvottelijoille tuttuja.

TÄMÄN VUODEN hallitusta on käytä-
väpuheissa tituleerattu paitsi laajapohjai-
seksi, myös erityisen päteväksi. Pätevä
hallitus varmasti on, uskoo myös
Grönionin Huovila.

”Mutta yhtään vähemmän pätevä se ei
olisi, jos vaalivoittaja olisi siinä mukana.”

Hän lupaakin tulevaksi vuodeksi ak-
tiivisen opposition, joka seuraa tarkkaan,
millaista politiikkaa tehdään ja kuinka
hallitus päätöksensä perustelee.

Uusi hallitus esitellään tämän
Jylkkärin keskiaukeamalla.

Jonna Rusanen
paatoimittaja@jyy.fi
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Pitäisikö edustajiston
suurimman ryhmän
olla hallituksessa?

UUSI VUOSI TOI mukanaan yl-

lätyksen useille vuonna 2002 opin-

tonsa aloittaneille opiskelijoille,

kun kirjaston kirjojen laina-aiko-

jen jatkaminen ei onnistunutkaan

internetissä. Asiakastiedot olivat

vanhentuneet, kun noin viisi vuot-

ta opintoja oli takana.

Miksi 2002 aloittaneiden opis-
kelijoiden kirjastokortti van-
heni vuoden 2008 alussa,  kir-
jaston toimistopäällikkö
Marjut Virkkunen?
"Tietohallintokeskus on opintojen

alkuvaiheessa määritellyt kirjasto-

korttina käytettävään opiskelija-

korttiin oletusarvoksi viiden vuo-

den opinnot. Siksi kortin kirjasto-

edutkin vanhentuivat vuoden-

vaihteessa."

Tiedotettiinko asiasta opiske-
lijoille etukäteen?
"Tämä yllätti molemmat osapuo-

let, mutta kirjaston kotisivujen uu-

tispalstalle lisättiin jälkeenpäin

toimintaohjeet selventämään ti-

lannetta."

Aiheutuuko tästä ylimääräisiä

kuluja asiakkaille, kun kirjojen
palautukset mahdollisesti
myöhästyvät?
"Kaikki tapaukset koetetaan hoi-

taa niin, ettei kuluja aiheudu syyt-

tä. Tilannetta helpottaa, jos opis-

kelija itse ottaa yhteyttä. Silloin

tiedämme poistaa lainakiellon ja

siitä aiheutuneet maksut.

Jokaisen lainaoikeutta jaketaan

poikkeuksetta, ja tavallisesti luo-

vuttamamme erillinen kirjasto-

kortti myönnetäänkin kymme-

neksi vuodeksi kerrallaan. Kortin

käyttöaikaa voi myös jatkaa käy-

mällä missä tahansa kirjaston pal-

velupisteessä."

Toistuuko sama tulevina vuo-
sina?
"Ilmeisesti ainakin vuosina 2003 ja

2004 aloittaneiden opiskelijoiden

tietoihin on määritetty samalla ta-

voin asiakastietojen tarkistuspäi-

vä viiden vuoden päähän opinto-

jen alusta."

Risto Rautanen
sivari@jyy.fi

Miksi opiskelijat menetti-
vät lainausoikeutensa?

Elina Timo
27, psykologia:

”Jos me on valittu ne edustajat, jot-

ka valitsee hallituksen, kai kaikilla

on ollut sitten äänivaltaa.”

Sanna Eloholma,
20, kasvatustiede:

”Kyllä pitäisi. Luulisi, että se palvelisi

parhaiten kaikkia, kun me äänestäjät

on se suurin ryhmä valittu.”

Sonja Malinen,
21, musiikkikasvatus:

”En osaa sanoa. Minua ei hirveästi

kiinnosta, vaikka tietysti pitäisi kiin-

nostaa.”

Mikko Norontaus,
23, historia:

”Ei välttämättä. Se riippuu yhteistyö-

kyvystä. Ei suurin ryhmä pysty yksin

mitään tekemään.”

Suurimmat ryhmät jäivät
ulos JYYn hallituksesta

Bussi- ja junalippujen
hinnat nousivat

Jyväskylän Liikenteen kertalipun hin-
ta nousi vuodenvaihteessa 10 sentil-
lä. Matka Vaajakoskelle ja Palokkaan
ulottuvalla tasataksa-alueella maksaa
nyt päiväsaikaan 2,80 euroa. Öisin
hinta on 5,60.

Bussien 40 päivän näyttökortit
maksavat Jyväskylässä kirjoilla olevil-

le opiskelijoille 40 euroa ja muille 48
euroa.

Kymmenen ja 40 matkan korttien
hintoihin kaupungissa kirjoilla olo ei
sen sijaan vaikuta. 

Kymmenen matkan kortti maksaa
20,50 euroa ja 40 matkan 42 euroa.
Kortit ovat voimassa 180 päivää eli
noin puoli vuotta. Kortit kelpaavat ta-
sataksa-alueella.

Tammikuun alussa nousivat myös

kaukojunien lippujen hinnat. VR ko-
rotti lippuhintoja keskimäärin 2,9 pro-
senttia, mikä on VR:n mukaan noin
inflaation verran. Edellisen kerran li-
punhintoja korotettiin vuosi sitten
tammikuun alussa.

Myös junamaksu nousi kolmesta
eurosta viiteen. Sen joutuu maksa-
maan junassa asiakas, jonka lippu
on hankittu edullisempaan junatyyp-
piin.

Kelan nettisivuilta 
tietoa opintolainoista

Kela on avannut nettisivuillaan lasku-
rin, jonka avulla opiskelija voi arvioida,
onko hänellä oikeus opintolainavähen-
nykseen ja kuinka suuri vähennys on.
Opintotukensa tietojen lisäksi verkos-
sa voi nyt käydä kurkistamassa myös
lainaan liittyviä tietoja. Tarkistaa voi
esimerkiksi sen, kuinka paljon itselle

on myönnetty lainatakausta ja milloin
opintolainan voi nostaa pankista.
Lisäksi palvelusta näkee, paljonko
opintolainaa on jo nostanut pankista.

Palvelu on osoitteessa www.
kela.fi/asiointi. Siihen kirjaudutaan
pankkitunnuksilla tai sähköisellä
henkilökortilla. Opintolainavähen-
nyslaskurit ovat osoitteessa
www.kela.fi/laskennat. Laskurit eivät
vaadi tunnistautumista.

Se, että vaalivoit-
tajan ryhmästä pitäisi
automaattisesti löytää 
puheenjohtaja, ei 
toimi JYYssä.”

Olli-Pekka Koljonen
hallituksen puheenjohtaja

”

Tällä meiningillä
hallitus voidaan 
muodostaa ilman
vaalejakin.”

Antti-Jukka Huovila
(Grönioni)

”



Haisua siitä on ollut jo pitkään. Mutta nyt

se on myös tutkittu: yleisin syy opintojen

keskeyttämiseen ovat motivaatio-ongel-

mat. Motivaatiota taas laskee tulevan ammatti-

kuvan epäselvyys. Opiskelijoiden näkemykset on

nyt koottu kansien väliin Marjatta Lairion ja Minna

Penttilän toimittamaan Jyväskylän koulutuksen

tutkimuslaitoksen teokseen Opiskelijalähtöinen

ohjaus yliopistossa.

Kun ala-asteen ystäväkirjaan kirjoittaessa vas-

taus kysymykseen "mikä sinusta tulee isona?" oli

tosi monelle helppo (lentoemäntä), se ei ole sitä

enää yliopistossa. Jyväskylän yliopiston opiskeli-

jat raapustivat Lairion ja Penttilän kysymyslo-

makkeisiin muun muassa seuraavia lauseita: 

En vieläkään tiedä, mitä haluan tehdä työkse-

ni. (Nainen, yleinen historia, alkuvaihe)

Välillä tulee mieleen, että onkohan tämä nyt

kuitenkaan se oikea ala mulle. (Nainen, markki-

nointi, keskivaihe)

Ammatti-identiteetti on hukassa; en enää tie-

dä valitsinko oikean alan. En myöskään tiedä mi-

kä ala voisi olla "oikeam-

pi". (Nainen, journalistiik-

ka, päätösvaihe)

Kuinka työura voisi-

kaan olla selvää kau-

raa, jos opinnotkaan eivät

sitä ole? Erityisesti opiskeli-

jat toivovat kirjan mukaan ohjausta henkilökoh-

taisten opintosuunnitelmien laatimiseen ja sivu-

aineiden valintaan. Apua tarvittaisiin erityises-

ti opintojen aloitusvaiheessa.

Nyt ei siis enää tarvitse turvautua pelkkään

aavistukseen asiasta, vaan toimenpiteitä on

ohjaamassa 875 kirjassa esiintyvän opiskeli-

jan palaute. 

Jyväskylän yliopisto haluaa muiden

korkeakoulujen tavoin luon-

nollisesti tehostaa opinto-

ja, lyhentää opintoaikoja ja

vähentää keskeyttämisiä.

Lairion ja Penttilän teos

kertoo siihen tehok-

kaan reseptin opiskeli-

joiden omallla äänellä.

Mitä siis vielä odo-

tetaan? Vieläkö

opiskelijoiden täytyy ko-

vin kauan – yhä uudel-

leen ja uudelleen – anoa Jyväskylän yliopistolta li-

sää henkilökohtaista ohjausta? Jos, ja kun,  yli-

opistomme johto malttaa kuunnella koulu-

tuksen tutkimuslaitoksen julkaisujen tulok-

sia, kovinkaan monen opiskelijan ei pian

tarvitse enää miettiä, että mikähän mi-

nusta mahtaa tulla isona. Epäselvää

ammattikuvaakin voi selkeyttää –

milläpä muulla kuin henkilökohtai-

sella ohjauksella ja asioista tiedotta-

misella.

pääkirjoitus
14. tammikuuta 2008

Kiviä heitelty 
jättihävyn päälle
Jyväskylässä kulkeneita kohtasi eilen häm-

mentävä näky: 2,5 metriä korkean hävyn

päälle oli heitelty satakunta kivenmurik-

kaa.

Pyörillä liikkuvan silikonista ja vaahto-

muovista tehdyn vaaleanpunaisen hävyn

päälle heitetyillä kivillä oltiin joko testat-

tu hävyn kestävyyttä tai rikkoa jäätä.

Paikalliset asukkaat arvelivat, että hä-

vyn koko johtuu poikkeuksellisen lämpi-

mästä talvesta. "Kyllä tässä aika selvästi

on eräitäkin pulloja juotu", Raipe arvioi

tapahtunutta.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun

jättimäinen sukuelin on hämmentänyt jy-

väskyläläisiä – viime vuosina isoja mulk-

kuja on nähty kaupungin johtotehtävis-

sä ja virkamiehistössä useaan otteeseen.
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875 opiskelijaa kertoi tuntemuksistaan –
mitä siis vielä odotetaan?

NÄKÖKULMIA
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John Pajunen

MIELIPITEITÄ KYSELLÄÄN erilaisissa tiedusteluis-

sa tämän tästä. Oletko tyytyväinen Halosen toimin-

taan? Niin-ja-niin monta prosenttia kansalaisista on

tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen presidentin toi-

mintaan. Ja se on muutaman prosenttiyksikön ver-

ran enemmän tai vähemmän verrattuna aiempaan

kyselyyn. Mitä sitten?

Minusta on kiinnostava tietää, mitä mieltä ystävä-

ni ovat erinäisistä asioista. Muun muassa mitä miel-

tä he ovat ideastani, että jos olisin kaupunginjohta-

ja ja rakennuttaisin Jyväskylään monorailin (yhdellä

raiteella kulkevan junan), jossa olisi luuppi rantaväy-

län kohdalla? Mutta ei minua kiinnosta se, mitä

mieltä joku tyyppi jossain on mieltä jostakin asiasta

asteikolla erittäin vähän – erittäin paljon. 

MIKSI EI KIINNOSTA? Koska mielipiteillä ei ole

oikeastaan mitään väliä. Jos olen presidentin toi-

mintaan erittäin tyytyväinen, niin mitä sitten? Ei

Halonen läpytä käsiään yhteen, tanssi happy-dance-

aan ja huutele, että kansalainen Pajunen on erittäin

tyytyväinen. Ja vaikka kaikki suomalaiset (ja pohjois-

maalaiset jne.) olisivat samaa mieltä, ei kannattaisi

edes sormia heilutella. Miksi? 

Ei tanssituta Tarjaa, jos kansalainen Pajunen sat-

tuisi olemaan myös sitä mieltä, että presidentin teh-

tävä on olla aiheuttamatta hankaluuksia, ja että is-

tuva presidentti on ollut enimmäkseen harmiton, ja

sillä perusteella antaa arvosanan erittäin hyvä.

Mitä merkitystä presidentille tai kenellekään muul-

lekaan olisi sillä, että jonkun mielestä presidentti on

ollut enimmäkseen harmiton? Joko on niin, että presi-

dentti on ollut harmiton, tai sitten ei. Ei se mielipiteillä

miksikään muutu. Enintään joku tutkija voisi saada

tietää, että kansalaisilla on joku mielipide, vaikka heil-

lä ei ole asioiden oikeasta laadusta käsitystä.

Mielipiteitä muodostetaan tyhjästä tai epäoleellisista

lähtökohdista, mikä taas ei ole mitään uutta.

SUURIMMALLA OSALLA kansalaisista ei ole oi-

keastaan minkäänlaista käsitystä siitä, mitä presi-

dentti tekee. Eikä siitäkään, mitä kaupunginjohtaja

tekee. Tai eduskunta. Tai miten ne tekevät sitä, mitä

tekevätkään. Ja aika monelta puuttuu käsitys siitä,

miksi ne tekevät. Mutta silti tiedustellaan mielipitei-

tä. Mielipiteiden lisäksi pitäisi kysellä sitä mistä ihmi-

set ovat mielipiteensä muodostaneet. Millä perus-

teella heillä on se käsitys?

Jos mielipiteellä ei ole perusteluja, sillä ei ole mi-

tään merkitystä. Jos perustelut ovat typeriä, mielipi-

teelläkään ei ole mitään merkitystä. Ja kyllä, perus-

telut voivat olla typeriä. Ja kyllä, mielipiteet voivat

olla vääriä.

Mitä mieltä?

PITKÄT KALSARIT (vaate). 

Vihdoinkin niille on käyttöä. 

KOIRA (eläin). Maailman ihanin.

TIPATON TAMMIKUU (päätös). Ole

kerrankin rehellinen itsellesi, palauta

mieleen kaikki känni-itkut ja rahan huk-

kaamiset ja pidä korkki kiinni. Kyllä hel-

mikuussakin ehtii.

Jonna Rusanen 
paatoimittaja@jyy.fi

Vieläkö opiskelijoiden
täytyy kovin kauan anoa
lisää henkilökohtaista 
ohjausta?”
”



Viikko 52: Vietitkö joulua kotiseudullasi?

KYLLÄ 86 % 
EI          14 %

Gallup joka viikko osoitteessa www.jyy.fi

Muualla hyvä, Kortepohjassa paras
KORTEPOHJASSA ASUNUT ymmärtää

kortepohjalaisen sielunmaisemaa. Kahden

kortepohjalaisen kohdatessa heidän välil-

leen syntyy hetkessä yhteisymmärrys, joka

muistuttaa samalla paikkakunnalla synty-

neiden tapaamista. ”Missä talossa asut?”

kysyy toinen toiselta. 

Kun kylänsisäiset koordinaatit on selvi-

tetty, alkaa kokemusten vertailu. Onko

asunto kylmä? Onko tarpeeksi kaappeja?

Näkyykö ikkunasta vastapäisen talon seinä,

parkkipaikka vai kenties jopa puita?

Häiritseekö käytävästä tuleva tupakansavu

tai naapurin haukkuva koira? Onko kämp-

piksenä ollut vaihto-opiskelijaa? Onko huo-

neessa kylän kalusteita?

Keskustelu voi jatkua pitkäänkin, ja ystä-

vyys saattaa syttyä näiden kahden ennes-

tään tuntemattoman välille. Jaetaan salai-

suuksia: toinen tietää, missä talossa on par-

haat pyykkikoneet, toisella on tuuletus-

luukkujen avaamiseen salainen kikka, jota

käyttämällä ilma vaihtuu asunnon jäähty-

mättä. 

TULOKSENA SAATTAA OLLA lähtö käve-

lylle Laajavuoreen tai istumaan iltaa

Rentukkaan; kummassa-

kin tapauksessa puheenai-

heita riittää, kun kerro-

taan edellisen talven pulk-

kailuseikkailuista tai ar-

vioidaan Rentukan re-

montin onnistuneisuutta.

Lopuksi voidaan vaihtaa

kylän sisäiset puhelinnu-

merot. Miksi lähettää rahansa matkapuhe-

linoperaattoreille, kun kylässä asuville ka-

vereilleen voi soittaa tunnin jaarittelupu-

heluita ihan ilmaiseksi?

MONI ASUU KORTEPOHJASSA koko

opiskeluaikansa muuttaen vain välillä asun-

nosta toiseen. Opintojensa eri vaiheissa

olevat opiskelijat muodostavat mainettaan

paremman yhteisön.

Kylän vapaa-aikatoi-

mintaan osallistuu

viikoittain sata hen-

kilöä, ja harrastus-

mahdollisuudet li-

sääntyvät taas en-

tisestään uusien ker-

hojen aloittaessa toi-

mintansa kevätluku-

kaudella. On väärin

kuvitella, että

Kortepohjan betonin rajaa-

mat asuinneliöt kätkisivät sisäänsä vain ah-

distuneita ja sisäänpäinkääntyneitä opiske-

lijoita, joiden iltojen ainoa ilo on kotiviinin

juonti ja seinään tuijottaminen.

Vapaa-aikatoiminta tarjoaa varmasti

jotakin jokaiselle, eikä mukaan tulemista

tarvitse pelätä. Jos vielä mietit, miten

edellä oleva keskustelu voi saada alkun-

sa, tule kokeilemaan mihin tahansa

Kortepohjan vapaa-aikatoimikunnan

(KVAT) kerhoista. Minunkin ystäväni käy-

vät niissä.

Mari Lähteenmäki
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aja on JYYn vapaa-aikasihteeri

Jylkkäri haluaa tietää, mitä opiskelijat ajattelevat. Lähetä mielipide osoitteeseen jylkkari@jyy.fi. Kirjoita lyhyesti.
Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja käsitellä kirjoituksia tarvittaessa.

JYYn edustajistovaaleissa 2007 äänestä-

jät näyttivät vihreää valoa (Jylkkäri

12.11.2007); kuitenkin jäsenistön mieli-

pide jäi hallitusneuvotteluissa oppositi-

oon. Neuvottelutulosten ratkettua ylei-

nen kysymys ylioppilaskuntapolitiikkaa

seuraavien ihmisten keskuudessa on ol-

lut ”Kuinka näin voi käydä”. Valitettava

tosiasia näissä vaaleissa oli, että

Grönionin kannatuksen räjähdysmäi-

nen nousu edustajistopaikat tuplaten

koettiin uhkana vaalitappion kärsineis-

sä pienemmissä ryhmissä.

Näiden pienten ja keskisuurten

ryhmien allianssi kykeni kompensoi-

maan äänestäjien luottamuksen ro-

mahtamisen pelaamalla Grönionin

pois hallituksesta. On irvokasta, että

Grönioni olisi hyvin todennäköisesti

mukana, jos se olisi saanut vähem-

män ääniä ja ollut täten tasavahvem-

pi muiden ryhmittymien kanssa.

Vuonna 2007 tehdyssä JYYn yhtei-

sökuvatutkimuksessa osa jäsenistöstä

koki JYYn sisäänpäin lämpiävänä or-

ganisaationa: ”Pienet vähemmistöt

pitävät JYYssä aivan jumalattoman

kovaa ääntä, eikä tavallisen opiskeli-

jan mielipiteistä olla lainkaan kiin-

nostuneita” (lainaus tutkimuksesta).

Viimeisimpien vaalien jälkeisissä neu-

votteluissa Grönionin lisäksi häviäjiksi

voidaankin luetella ylioppilaskuntatoi-

mijoiden ja opiskelijapolitiikan maine

yleensä. Tätäkö ylioppilaskunta-aktiivit

todella haluavat aikana, jolloin auto-

maatiojäsenyyttäkään ei voida pitää it-

sestäänselvyytenä? 

Tilanteeseen vaikutti sekin, että

uuden hallituksen keskeisten ryh-

mien neuvottelijat olivat edellisvuo-

den hallituksen jäseniä. Näin työka-

verit ja samalla ystäviksi muodostu-

neet henkilöt sopivat keskenään hen-

kilösuhteiden perustalta uuden halli-

tuksen asiakysymysten ja äänestystu-

loksen kustannuksella. Hallituseh-

dokkaat haastateltiin nyt ensimmäis-

tä kertaa, mutta näin saatu avoimuus

jäi vain kähminnän oikeutukseksi,

kun vanhan hallituksen edustajat tyr-

mäsivät idean haastattelutulosten

pohtimisesta ja muutaman päivän

tuumaustauosta.

Miten tällainen henkilösuhteisiin

perustava, omien intressien turvaami-

seen keskittyvä valtapolitiikka (asia-

kysymysten ja äänestystulosten kus-

tannuksella) voitaisiin välttää jatkos-

sa? Äänestäjä, kyseenalaista JYYn tra-

ditio ja vaadi edustajiltasi mielipidet-

tä toimintakulttuurin kehittämisestä.

He ovat edustamassa jäsenistöä, jon-

ka ääni kuuluu ainakin opposition

kautta. Vaatikaa vastauksia, se on

velvollisuutemme.

Marraskuisten vaalien peruskysymys

oli "kenen sinä haluat päättävän asiois-

ta puolestasi ylioppilaskunnassa"?

Vaalitulos kertoo selvästi, että grönio-

nilaisilla on suurin mandaatti jäsenistöl-

tä. Surullista on, ettei suurimman val-

tuutuksen saaneen ryhmän arvomaail-

man edustajia ole hallituksessa päättä-

mässä yhteisistä asioista.

JYY-aktiivien olisikin syytä miettiä

miltä moinen vaalituloksen vähätte-

ly näyttää jäsenistölle. Vuoden 2007

vaaleissa äänestysprosentti jäi hyvin

alhaiseksi, mutta kannattaako ensi

kerrallakaan äänestää, kun jäsenistön

mielipidettä ei kunnioiteta?

Grönionin  
edustajistoryhmä

Äänestämällä voit vaikuttaa?

”No onpa tipatonta” kuiskutellaan kam-

puksella, mutta menneen syksyn edusta-

jistovaalin jälkimainingit jäivät mieleeni

tiputtamaan pidemmäksi aikaa. Vaalit

käytiin, tulos todettiin ja hallitus muodos-

tettiin. Kaikki toteutettiin noudattaen

suuren demokratian sääntöjä, mutta seu-

rattuani ulkopuolisena hallituksen muo-

dostamista huomaan kummastelevani,

mikä vaalin tuloksen arvioinnissa koe-

taan keskuudessamme lopulta arvok-

kaaksi? Kuinka puhtaasti tuloksen osoit-

tamat muutokset halutaan myöntää ja

kuinka korkealle ne arvostetaan?

Yksittäiset henkilöt, äänimäärät tai

erot äänimäärien välillä, eivät saa muo-

dostua kysymysteni kannalta kovinkaan

merkityksellisiksi. Oleellista on ymmär-

tää vaali yhteisönsä toiveita ja tilaa luo-

taavana toimintona. Koen minkä ta-

hansa vaalin tärkeimmäksi tehtäväksi

tuoda julki mahdolliset muutokset kil-

pailevien aatteiden ja ryhmittymien vä-

lillä. Vaalituloksen erityispiirteet ja esil-

le nousseet kentän muutokset tulisi si-

ten arvottaa erityisellä tavalla. Ne eivät

ansaitse bonushaamuääniä tai ylitse-

vuotavaa suitsutusta, mutta vahvan

kunnioituksen kylläkin. Ai kuinka vah-

van? No, nykyistä vahvemman!

En epäile JYYn uuden hallituksen ky-

kyä suoriutua hyvin työstään, jota aktiivi-

nen oppositio oivallisesti maustaa. On

kuitenkin hyvä muistaa pyrkimys harjoit-

taa politiikkaa opiskelijoiden hyväksi ja

varoa saattamasta äänestävää jäsenistöä

turhautuneeksi. Jäsenistö, joka on hu-

kannut roolinsa osana demokratiaa, na-

kertaa koko ylioppilaskunnan luottamus-

ta itseensä. Minulla ei ole kokemusta po-

litiikan kentältä, mutta uskallan kysyä, ei-

kö opiskelijapolitiikassa ole kovan henki-

lö- ja ryhmäpolitikoinnin sijaan oleelli-

sempaa harjoitella käytänteitä ja kypsy-

tellä aloittelevaa aatetta? Sellaisen opis-

kelijapolitiikan käsiin olen hyväuskoisesti

jäsenmaksueuroni vuosittain uskonut.

Markus Eneberg
Sitoutumaton jyyläinen

Jäsen(istö) ymmällään

Miksi lähettää 
rahansa matkapuhelin-
operaattoreille, kun 
kylässä asuville kavereil-
leen voi soittaa tunnin
jaarittelupuheluita ihan
ilmaiseksi?

”

JYYn edustajistovaalit ovat nyt ohi ja

pölyn voi jo nähdä hiljalleen laskeutu-

van hallituksen hartioille. Usein JYYn

hallituksen toiminta koetaan kaukai-

sena, pienen ja tiiviin piirin pyörimise-

nä, joka ei kosketa ”riviopiskelijan”

elämää laisinkaan. 

Linkki opiskelijan ja ylioppilas-

kunnan hallituksen välillä on kui-

tenkin ilmeinen ja kiistämätön.

Tämän vuoksi olisikin suotavaa, et-

tä myös opiskelijat ymmärtäisivät

ylioppilaskunnan toimintaa, syitä ja

seurauksia, ainakin niinä kertoina,

kun heillä on konkreettisesti mah-

dollisuus vaikuttaa siihen.

Riehakkaan materialistisen vaali-

mainonnan ohella olisi hyvä miettiä si-

tä, tulisiko ennen vaaleja informoida

myös siitä, mitä välittömästi vaalien

jälkeen tapahtuu – ja ennen kaikkea

miten. Mielestäni äänestäjien mieliin

tulisi teroittaa, että ehdokasta itseän-

säkin tärkeämpiä ovat lopulta hänen

neuvottelukykynsä.

Tämän lisäksi äänestäjälle olisi hyvä

kertoa, että se, mitä vaalitulokseksi tu-

lee, toimii vain suuntaa antavana te-

kijänä hallitusta muodostettaessa.

Olisi naiivia kuvitella, että suurimman

paikkamäärän saanut ryhmittymä oli-

si oikopäätä hallituksessa, puhumatta-

kaan siitä, että esimerkiksi suurimman

ryhmittymän puheenjohtaja johtaisi

hallitusneuvotteluja pääministerin ta-

voin. 

Äänestäjälle hyödyllistä informaa-

tiota JYYn edustajistovaaleissa olisi

epäilemättä myös se, minkälaisissa vä-

leissä ehdokkaat (ja näin siis tulevat

edustajat) ovat keskenään; kuka on

kenenkin kaveri ja kuka rapsuttaa ke-

nenkin selkää, koskien erityisesti puo-

luerajat ylittävää kutinaa.

En epäile hetkeäkään etteikö ny-

kyinen hallitus olisi pätevä hoita-

maan tehtäväänsä, tai etteikö vah-

van opposition toiminta olisi merkit-

tävää. Marmatukseni kohdistuu ai-

noastaan tapaan, jolla valinnat on

viime kädessä suoritettu. 

Mielestäni järjestelmässä on paran-

tamisen varaa, jos toistuvasti suurim-

mat voittajat (tai suurimman paikka-

määrän vaaleissa saavuttaneet ryh-

mät) löytävät itsensä oppositiosta ki-

hisemästä tyydyttymätöntä vallanja-

noaan.

Enkä myöskään halua kieltää jatku-

vuuden positiivista merkitystä organi-

saatioiden toiminnassa, mutta mieles-

täni äänestämisen riemu katoaa, jos

voittoisa joukko menettää vaalivoit-

tonsa, kerta toisensa jälkeen neuvot-

telupöydässä.  

Asian painaminen villaisella totea-

muksella ”mutta sehän on politiik-

kaa” ei välttämättä tyrehdytä kalaba-

liikkia vaan päinvastoin, avaa portit

avoimelle ja muihin kuin henkilökoh-

taisuuksiin nojaavalle keskustelulle.

Kaisu Piiroinen
Valtio-opin puolueeton 

riviopiskelija

Konstikas polku matkalla norsunluutorniin



V
iina on viisasten juoma, kuuluu
puhkikulunut sanonta. Tällä pe-
rusteella viisaita Suomen maassa
riittää, mutta kun ne päät lyödään

yhteen, aivoitusten järkevyydestä voidaan olla
montaa mieltä.

Viinaa pitäisi juoda mieluiten valvotuissa
oloissa ravintolassa, ei kui-
tenkaan liikaa tai liian
myöhään – eikä liian edul-
lisesti. Näin ollen vuoden-
vaihteessa astui voimaan
ravintoloiden happy hour -
mainonnan kielto.

Tästedes baarit eivät saa
mainostaa onnentuntejaan
lehdissä, televisiossa, netis-
sä, katumainoksella tai ik-
kunateippauksella, eivät
edes tekstiviestillä kanta-
asiakkaiden kännyköihin. Juomaa saa jatkossa-
kin tarjota halvemmalla tiettyinä aikoina, mut-
ta tästä saa kertoa vasta ravintolan sisätiloissa.
Viidakkorummulla piisaa siis töitä.

”En ole ehtinyt vielä tehdä kaupunkikierros-
ta. Ravintoloiden nettisivutkin pitää käydä lä-
pi”, Jyväskylässä toimiva Länsi-Suomen läänin-
hallituksen alkoholitarkastaja Anneli Virtanen
kertoo mainontakiellon valvonnasta. 

”Varmasti tämän kiertämiseen haetaan eri ta-
poja. Mielikuvitus on vilkas. Lähden kuitenkin
siitä, että yrittäjät omaehtoisesti noudattavat la-
kia”, Virtanen jatkaa.

Ravintolaan siis soisi tultavan, mutta ei tur-
han tukevilla pohjilla. Jottei illan alkajai-

siksi lähikaupasta vain haettaisi liian montaa
olutta, tammikuun alusta alkaen pantiin stoppi
myös alkoholin paljousalennuksille.
Tarjousmäyräkoirien tyrkyttämisen sijaan yh-
den olutpullon hinnan täytyy tätä nykyä olla sa-
ma yksittäin kuin useamman kappaleen pak-
kauksessa ostettuna.

Rajoitusten päälle korotettiin vuodenvaih-
teessa vielä alkoholiveroakin. Väkeville viinoil-
le lätkäistiin lisäveroa 15 prosenttia ja miedom-
mille juomille – oluelle, siiderille, lonkerolle ja

viineille – kymmenen pro-
senttia.

Ja että tämänkin jälkeen
järki pysyisi kädessäsi, eti-
ketteihin on tulossa varoi-
tusteksti pullon sisällön
vaaroista. EU-komissio to-
sin toppuutteli tuoreella
päätöksellään hieman suo-
malaisten intoa: marras-
kuussa eduskuntamme
nuiji tekstiksi ”Alkoholi
vaarantaa sikiön kehityk-

sen ja terveytesi”, mutta Brysselissä lauseesta
pudotettiin kaksi viimeistä sanaa pois.

”Halvalla alkoholilla houkuttelu halutaan
kieltää”, Sosiaali- ja tuotevalvontakeskuksen
ylitarkastaja Erkki Lahtinen linjaa uudistusten
yhteiseksi tavoitteeksi.

Kuinkas sitten kävikään? Muutosten vai-
kutukset kuluttajahintoihin eivät olleet

järin dramaattisia. Alkon tuotteiden hinnat
pompsahtivat keskimäärin reippaat seitsemän
prosenttia, esimerkiksi perisuomalainen
Koskenkorvapullo kallistui reilun euron.

Saman verran kohosi ruokakauppojen si-
säänvetotuotteeksi kohonneen olutmäyräkoi-
ran arvo. Yksittäisen pullon hinta sen sijaan tu-

Vuodenvaihteessa astui voimaan 
iso liuta alkoholinkäyttöä rajoittavia
lakeja ja säädöksiä. 
Pysyykö kukaan enää perässä?

Teksti Iiro-Pekka Airola
Kuvitus Risto Rautanen

Halvan  
houkutusta     

Monessako sivistys-
valtiossa on sallittua, 
että 15-vuotiaat tytöt 
oksentelevat käsilaukkui-
hinsa, eivätkä vanhem-
mat tiedä, missä lapset
menevät?”

Pekka Kantanen,
Olutliiton puheenjohtaja

”
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li roimasti alas.
Kansanterveyslaitoksen yli-

lääkäri Hannu Alho harmitte-
lee, että paljousalennuksen
vaikutus näyttää jäävän melko
pieneksi.

”Täytyy muistaa, että 60
prosenttia kokonaiskulutuk-
sesta muodostuu oluesta”, hän
selvittää.

Olutliiton puheenjohtaja
Pekka Kantanen arvelee, että
paljousalennuksen kiellon on
ajateltu purevan pussikaljaa
puistoissa kanniskeleviin tei-
neihin.

”Monessako sivistysvaltios-
sa on sallittua, että 15-vuotiaat
tytöt oksentelevat käsilaukkuihinsa, eivätkä
vanhemmat tiedä, missä lapset menevät?”
Kantanen kysyy retorisesti.

Olutliitto kertoo verkkosivuillaan olevansa
riippumaton oluenkuluttajien yhteenliit-

tymä. Liitto mainitsee tehtävikseen kuluttajien
oikeuksien puolustamisen ja oluen monipuoli-
sen tarjonnan säilyttämisen.

Puheenjohtaja Kantasen mielestä osa väestä
voisi kulkea vähemmän pikkusormi pystyssä ja
miettiä todellisia alkoholiongelman aiheuttajia.

”Ongelmien ratkaisuna aina vain korotetaan
hintaa. Meillä on Euroopan verotetuin ja kal-
lein olut, ja silti eniten ongelmia. Kyllä ne syyt
ovat silloin jossain muualla kuin oluessa”,
Kantanen sanoo.

Kansanterveyslaitoksen ylilääkärin
Alhon mukaan ei ole niin väliä, juodaanko
alkoholi mietoina vai väkevinä juomina.
Kokonaiskulutusta pitäisi saada vähennet-
tyä. Vuonna 2006 suomalaiset joivat sata-

prosenttiseksi alkoholiksi
muutettuna 10,3 litraa per
nenä.

”Kansanterveyslaitoksen
mielestä tehokkain keino
olisi, että kauppoihin tuotai-
siin kakkosolut ja kolmos-
olut siirrettäisiin Alkoon. Se
laskisi kokonaiskulutusta
jopa kaksi litraa, ja se on pal-
jon”, Alho sanoo.

Kakkosolut eli folköl on
kauppojen hyllyillä
Ruotsissa. Sen vahvuus on
korkeimmillaan 3,5 pro-
senttia. Kolmosolut on vah-
vimmillaan 4,7-prosenttista.

Niin, se Olutliiton puheenjohtajankin mai-
nitsema verotus. Toisaalta alkoholi ai-

heuttaa tukun ongelmia, joita pitää hoitaa, mut-
ta toisaalta kansan juominen tuottaa verotuloi-
na valtion kirstuun noin miljardi euroa vuodes-
sa. Se on suurin piirtein sama summa kuin min-
kä kaikki suomalaiset kuluttivat tänä vuonna
rahaa jouluostoksiinsa.

Valtion kantilta katsoen alkoholia siis
saisi edelleenkin mennä, mieluiten toki
monopoliyhtiö Alkon kauppojen hyllyiltä
ja käyttäjille, joille juominen pysyy kohtuu-
dessa.

Pekka Kantanen tunnustautuu itse kappa-
lehinnaltaan kymmenen euron oluiden juo-
jaksi, mutta häneltä liikenee ymmärrystä
myös huokeiden hintojen perässä juoksemi-
selle.

”Muistan itsekin teekkarin tavan laskea mää-
rän ja hinnan suhdetta. Iloiseen opiskelijaelä-
mään sopii halpakin olut, kunhan vaikutus on
taattu. ”, Kantanen virnuilee.
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viinan
  hillitsemässä Ravintola Sohwi, Väinönkatu

Milloin ja hinnat? Joka päivä 22–23 olut 0,4 l ja siideri 0,33 l 2 e
Lisäksi pe-la 24–01 olut 0,4 l ja siideri 0,33 l 2 e, lisäksi tiistaisin
14-00.30 0,5 l olut 3 e

Ravintola Ylä-Ruth, Seminaarinkatu
Milloin? Maanantai, keskiviikko, torstai klo 22–24, tiistai  14-24,
sunnuntai 21-23
Hinnat? Olut 0,5 l ja hanasiideri 0,33 hinta 3 euroa

Ravintola Ostarin Kierre, Kortepohja
Milloin? Ma–ke klo 18–21
Hinnat? Hanatuotteet 3,5 e ja siiderit 3 e
Huom! Happy hour -hinnat voimassa opiskelijakortilla

Pub Katse, Väinönkatu
Milloin? Joka päivä klo 21–22 ja 23-24 sekä su–ma 21–
Hinnat? Olut 0,33 l ja siideri 0.3 l 2 euroa, 

Ravintola Poppari Live Music Club, Ilmarisenkatu
Milloin? Joka päivä avauksesta klo 22.00:een asti
Hinnat? 0,5 litran olut 3,80 e, hanasiiderit 4,20 e, talon viinit 12 cl
e ja pulloittain 14 e
Huom! Vip-kortilla häppärihinnat aina voimassa

Kharma, Väinönkatu
Milloin? maanantaista torstaihin klo 22–01, perjantaisin klo 24 asti,
lauantaisin klo 23 asti (ei pyhä-/erikoisiltoina)
Hinnat? Olut 0,3 l, siideri 0,3 l, Club Salmari 2 e,
lonkero 0,3 l, karpalolonkero 0,33 l 3 e
Huom! Alehinnat ovat voimassa Kharman klubikortilla 

Vakiopaine, Kauppakatu
Milloin? Joka päivä 21-23
Hinnat? 0,4 olut 2 e ja 0,33 l siideri 2,5 e

Vihreä Haltijatar, Kauppakatu
Milloin? Joka päivä klo 18–19
Pilsner Urqell 3,5 e ja Tumma Velko 0,5 l 3 e
Huom! Hinnat saattavat muuttua pian

Kellaripub Anneli, Väinönkatu
Milloin? Maanantaisin ja tiistaisin koko päivän hintahuojennus klo
15–02 
Hinnat? olut 0,4 l 2 e, 0,6 l 2,9 e, 
nelosolut 0,4 l 2,2 e, 0,6 l 3,4e,
siiderit 0,3 l 2,8 e ja talon lonkero 0,29 l 2,8 e

Radio Cafe, Ilmarisenkatu
Milloin? Ma–to 20–21
Hinnat? 0,5 l olut, 0,33 l siideri ja salmari 2 e
Huom! Muutoksia saattaa olla tulossa

Tanssisali Lutakko, Schaumaninkatu
Milloin? Joka keikkailta klo 22 asti
Hinnat? Iso tuoppi 4 e

Grand Star Cafe, Kauppakatu
Milloin? Huippu-urheilulähetysten aikana
Hinnat? 0,4 l olut 3 e

Tutut häppärit jatkuvat Jyväskylässä

KUN ONNENTUNTIEN MAINOSTAMINEN vuoden alussa kiellettiin, Jylkkäri päätti koota lis-
tan Jyväskylän ravintoloissa säännöllisesti pyörivistä häppäreistä. 

Sähköpostikysely lähetettiin useaan ravintolaan. Osasta saatiin vastaus, useimmista ei. Listaa
täydennettiin vielä puhelimitse, mutta se ei ole täydellinen. Silti siitä välittyy viesti, että häppärit
jatkuvat Jyväskylässä edelleen.

Oheisesta listasta voi tarkistaa, että useat tutuksi tulleet onnentuntien ajankohdat jatkuvat myös
vuonna 2008. Vuodenvaihteen tuomien muutosten aallot lyövät kuitenkin Jyväskyläänkin: osa ra-
vintoloitsijoista kertoi pohtivansa happy hour -hintojaan uudelleen nousseiden hintojen vuoksi.
Siksi osa alla olevassa listassakin olevista tiedoista voi muuttua piankin.

YKSI HÄPPÄRIPOLITIIKKAANSA vielä pohtiva on Kortepohjan ylioppilaskylän ravintola
Rentukka. Viime vuoden lopulla Rentukassa kokeiltiin happy hour -hinnoittelua. Ravintoloitsija
Teuvo Ristosen mukaan kokemukset olivat vaihtelevia. Kokeilun loppua kohden väki väheni,
mutta siihen vaikutti varmasti myös lähestyvä joulunaika, joka tunnetusti imuroi Kortepohjan kii-
tettävän tyhjäksi.

Ristonen kertoi, että Rentukan hinnoittelu – myös mahdolliset onnentunnit – ovat vielä mietin-
tämyssyn alla. Mahdolliset muutokset selviävät, kun Rentukka avaa taas ovensa tammikuun puo-
livälissä.

Iiro-Pekka Airola
toimittaja@jyy.fi
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Valta on 

Kuka olet ja 
mistä olet kotoisin?

Mikä on pääaineesi ja
opintojen aloitusvuosi?

Vastuualueesi 
hallituksessa?

Mikä on mielestäsi halli-
tuksenne tärkein tavoite?

Miksi juuri sinun kuuluu
olla hallituksessa?

Lausu pikkutuhma runo
aiheesta 2,35.

Jos automaatiojäsenyys
poistuisi, mistä osa-alueis-
ta ylioppilaskunnan pitäi-
si karsia?

Jatka lauseita:
Haluaisin olla kuin...

Valitettavasti olen vain...

Mikä on
A lempibändisi?
B lempiasentosi?
C lempinimesi?
D lempinäyttelijäsi nimi?

Millaisia terveisiä haluat
lähettää opiskelijoille?

Olli-Pekka Koljonen, 23,

Viitasaarelta (SD)

Soile Koriseva, 24,

Jyväskylästä (POIK)

Tuure Puurunen, 23, 

Äänekoskelta (KO)

Janne Pitkänen, 23,

Hamina (KOK)

Yhteiskuntapolitiikka,  2005 Yleinen kasvatustiede, 2005 Suomen kieli, 2004 Yhteiskuntapolitiikka, 2005

Puheenjohtaja Korkeakoulupolitiikka ja

ympäristö, varapuheenjohtaja

Ylioppilaskunnan strategian käyt-

töönotto ohjaamaan toimintaa ja

sen ymmärtäminen käytännössä.

Ehkä olen sellainen yhteistyöky-

kyinen ja pj:n tehtävää ajatellen

joukkoa kokoava tyyppi.

Laitetaanko tälle vai höylätäänkö

isommalle.

Lähdetään siitä, ettei mistään. Yo-

kunnasta pitää tehdä niin hou-

kutteleva, että jäsenet pysyvät jo-

ka tapauksessa. Jos olisi pakko , ti-

loja voisi vuokrata ulkopuolelle.

Ensinnäkin pitää toimia sen mu-

kaan, ettei se poistu. Ruoka ja

asuminen ainakin ovat sellaisia

perustarpeita, että niistä ei saa

tinkiä.

..lintu. Koska linnut voivat liihot-

taa tuolla ihan vapaasti.

...hallituksen puheenjohtaja, enkä

voi liihottaa vapaana, vaan vastuu

painaa. Eivätkä jalat nouse maasta.

A RHCP

B Tota, heh heh

C Opossumi, O-P ja Pertti Mäkimaa

D Markku Peltola

Olkaa aktiivisia ja osallistukaa.

Tuoda JYYtä lähemmäs

riviopiskelijaa.

Koulutuspolitiikka

ja ainejärjestöt

Sosiaalipolitiikka 

ja liikunta

Opiskelijan äänen pitäminen

kuuluvilla nyt kun uutta yliopis-

tomallia rakennetaan.

Edelleen parantaa opiskelijan

arkea ja saada JYY lähemmäs

opiskelijoita.

Koen, että mulla on tarvittavaa

intoa ja tietotaitoa. Ja paljon an-

nettavaa.

Olen kiinnostunut, innostunut

ja omalla alallani kokenut toi-

mija.

Olen luotettava ja innostunut.

Mulla on näkemyksiä erityises-

ti omien sektoreideni asioista.

2,35, pyörii mun sukat jalassa, siis

kun nautinto on uskomaton, kos-

ka tämähän ilokiven ruokaa on.

Kakskolmeviis, vaatteet nurk-

kaan siis.

Kakskolmeviis, siitä viis. Illalla

yks, huomenna ryps.

Kai sitä sitten pitää lähteä ke-

vyestä päästä eli hupailuista.

YTHS ja ylioppilaskylä ovat tär-

keämpiä kuin vaikkapa pikku-

joulut.

Ei ainakaan terveyspalveluista,

kun nytkin on jo ongelmia

mielenterveyspalveluiden saa-

tavuuden kanssa. Ehkä pitäisi

realisoida yritystoimintaa.

...pieni tähti, joka loistaa ja näyt-

tää tietä.

...opiskelija, jolla on rajallinen ai-

ka vaikuttaa.

...se tuttu ja turvallinen naapu-

rin setä, jolle voi tulla puhu-

maan ja pyytämään apua.

...ihminen, mutta siitä huoli-

matta lupaan tehdä parhaani.

...jalkapalloilija FA Cupin lop-

puottelussa Wembleyllä.

...ihminen.

A Metallica

B Rento istuminen

C Soikku

D Outi Mäenpää

A Psapp

B Vaaka

C Turre

D Jodie Foster

A Rush

B Istuminen

C Jamppa, Senaattori, Pitkis

D Samuel L. Jackson

Toivon, että mulle tullaan jutte-

lemaan, jos on asiaa. Tai vaikka

ei olisikaan.

Jos kenkä hiertää, saa tulla pu-

humaan. Kynnys on niin mata-

la, että sitä ei pitäisi edes olla.

Olkaa rohkeita ja aktiivisia ja

ottakaa yhteyttä meihin, jos

teillä on toiveita. Me ollaan

teitä varten.

JYYn hallitus 2008 esittelyssä

Koonnut: Jonna Rusanen
Kuvat: Risto Rautanen
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nyt heidän

Heikki Sivonen, 22, 

Vaajakoskelta (KOK)

Michaël Vanamo, 28,

Espoosta (KESK)

Anni Wallenius, 25, 

Nokialta (MÄÄ)

Valtio-oppi, 2005 Valtio-oppi, 2005 Taidehistoria, 2001 Sosiaalityö, 2005

Juho Suortti, 22,

Pertunmaalta (SD)

Kuntayhteistyö 

ja ylioppilaskylä

Talous, viestintä ja

Ylioppilaslehti

Kv ja kehy Sopo ja kulttuuri

Pidemmän aikavälin strategioi-

den toteuttaminen käytännön

toiminnassa.

Paikallisesti sanoisin, että saada

ylioppilaskunta lähemmäksi

opiskelijoita.

Erityisesti tulevat kunnallisvaalit

ja toimiminen kunnallispoliitti-

sen ohjelman mukaisesti.

Yhteistyön parantaminen aine-

järjestöjen kanssa.

Olen ollut nelisen vuotta järjestö-

työssä. Olen luonut kontakteja ja

nähnyt  hyvät ja huonot puolet.

Mulla on näkemyksiä, mielipi-

teitä ja kokemusta siitä, kuin-

ka yo-liikettä voi kehittää.

Tuon pienen ryhmän näkökul-

man laajapohjaiseen hallituk-

seen.

Oli seurassa kaks tai kolme, laa-

dusta viis, vain määrä on tärkein.

Kaksi marjaa liikenteessä, kol-

mas liittyy seuraan, muhinoi-

vat viidesti.

Kaks kolme viis, sano avantoui-

mari siis, kun etsiskeli Ilokivestä,

uimaseuraa, halpaa evästä.

Oli sängyssä kaksi, jotka kotiin

toi taksi. Ja kello oli 2.35.

Toimintaa ei voi jatkaa tällaise-

naan, vaan asioita täytyy järjestel-

lä uudestaan. Liike on kuitenkin

varautunut automaatiojäsenyy-

den poistumiseen rahallisesti.

Ei mistään, koska kokonaisuus on

kokonaisuus ja se on nyt kohdil-

laan. Yo-kunta on varautunut sii-

hen, että ei ole niin paljon rahaa

laittamalla varoja myös sivuun.

Toivotaan, ettei se poistu. JYYllä

on yo-kunnaksi aika laajaa toimin-

taa, joten jos on pakko karsia, niin

ehkä yo-kylästä tai asumispalvelu-

jen tarjoamisesta.

Lähdetään siitä, ettei se poistu.

Mutta jos niin kuitenkin kävisi,

pitäisi ehkä karsia kiinteistöistä

ja kulttuuripalveluista.

...kaikki muut hallituksen jäsenet.

Ne on niin mahtavia ihmisiä.

...yksi hallituksen jäsen.

...iloinen kenguru Australiassa.

...paha.

...Tuomas Viskari. Ainakin tällä

hetkellä, koska hän tuntee JYYn

toiminnan oikein- ja nurinpäin.

...riviopiskelija.

...Chuck Norris, koska se on niin

jämäkkä jätkä.

...tämmöinen pitkähiuksinen

maailmanhalaaja.

A PMMP

B Solmussa

C Saa keksiä

D Scarlett Johansson

A U2

B Istua sohvalla

C Mikke

D Al Pacino

A 22-Pistepirkko

B Sammakkouintiasento

C Ei oo

D Matti Pellonpää

A King Crimson

B Makuuasento

C Nyt ei oo, mutta on ollut Jufo

D Harvey Keitel

Syökää ja juokaa hyvin, koska

työelämässä ruoka on kallista.

Opiskelijaelämä on mahtavaa,

nauttikaa siitä.

JYY olette te. Toivottavasti kerrotte meille

mielipiteitä ja esitätte toiveita.

Koska mulla on omalta alueelta

osaamista ja halua tähän hom-

maan. Ja kun mut valittiin tähän.

Edustajiston puheenjohtaja

Tiina Juujärvi,  25,

ruotsin kieli ja valtio-oppi (KESK)

Edustajiston varapuheenjohtaja

Henna Haapala, 22, 

liikuntapedagogiikka (KO) 

JYYn edustajiston
puheenjohtajisto



Pääkaupunkiseudulla 
pysäköijät ovat käräjöineet
yritysten kanssa.

YLIOPPILASKYLÄN pysäköinninval-
vonta siirtyy kaupungilta jyväskyläläi-
sen MKM Park Service -yrityksen har-
teille. Päätöksen asiasta on tehnyt
Kortepohjan asukasneuvosto.

Asiasta kertovat kyltit saapuivat
viime viikolla ja niitä on asennettu
sitä mukaa. Käytännössä valvonta al-
kaa lähiviikkojen aikana, JYYn kiin-
teistöpäällikkö Osmo Kääriäinen
kertoo.

”KYLÄSSÄ PYSÄKÖIDÄÄN kuin vii-
dakon lain mukaan. Lisäksi kylään kuu-
lumattomien ympäristötalojen asukkaat
ovat käyttäneet sumeilematta meidän
parkkipaikkojamme. Eli syynä ovat sekä
omat että vieraat”, Kääriäinen  peruste-
lee muutosta.

Käytännön ongelmia sinne tänne
parkkeeratuista autoista on aiheutu-
nut Kääriäisen mukaan sekä huollon
kannalta että muuttojen aikaan.
Lisäksi autoliikenteen vuoksi on ai-
heutunut paljon riskitilanteita esi-
merkiksi ravintola Rentukan edessä,
johon pyöräilijät ja jalankulkijat tu-
levat alikulusta.

”Ylioppilaskylä on kaavallisesti ja
suunnitelmallisesti autovapaata vyö-
hykettä”, kiinteistöpäällikkö selvit-
tää.

JATKOSSA TAITONIEKANTIEN park-
kialueella vaaditaan JYYn pysäköinti-
lupa, jonka saa Vehkakujan asukastoi-
mistosta. Vierailijoille on omat ruu-
tunsa. Väärin pysäköiviä MKM Park
Service rankaisee 40 euron parkkisa-
kolla. 

Mutta mitä satunnaisen Kortepoh-
jassa kävijän tulee tehdä, jos vieraspai-
kat täyttyvät? 

”Reservialueena on Emännäntien
(ostoskeskuksen) parkkialue. Siellä on
meillä omia paikkoja, joista puolet va-
paassa käytössä. Ei meillä näillä näky-
min lopu parkkipaikat”, Kääriäinen
kertoo.

Keski-Suomen Opiskelija-asunto-

säätiö on käyttänyt MKM Park
Servicen palveluja viime kesästä läh-
tien. 

”Emme saaneet kuriin pysäköintiä
hätäpoistumisteille ja viheralueille.
Kaupungin pysäköinninvalvontaa em-
me saaneet paikalle, vaikka kutsuim-
me. Nyt olemme saaneet hyviä tulok-
sia”, KOASin toimitusjohtaja Matti
Tanskanen kertoo.

AIEMMIN Kortepohjankin pysäköin-
ninvalvonnasta vastanneelle kau-
pungille ylioppilaskylän  uusi järjes-
tely sopii.

”Meille se vain käy. Meillä on niin
pienet resurssit. Jos pihassa on il-
moitus yksityisestä valvonnasta, me
emme silloin tule sinne”, Jyväskylän
kaupungin pysäköinninvalvonnan
osastosihteeri Tuula Ahonen ker-
too.

Kaupunki ehti valvoa ylioppilas-
kylän pysäköintiä Ahosen muistin
mukaan reilun vuoden. Kortepohja-
laisten lasinpyyhkijöiden alle ei ko-
vin montaa virhemaksua ilmestynyt.

”Olisiko siellä muutama lappu kirjoi-
tettu”, hän laskeskelee.

MIELENKIINTOISEKSI yksityisen py-
säköintifirman käyttämisen tekee se, et-
tä asiasta ei ole selvää lakia.

Pääkaupunkiseudulla sikäläiset alan
yritykset ja autoilijat ovat käräjöineet
asiasta. Osan riidoista on voittanut fir-
ma ja yhden tapauksen myös yksityis-
henkilö.

”Asia on nyt hovioikeuskäsittelyssä.
Uskon että se menee korkeimpaan oi-
keuteen, josta saatu päätös on sitten
käytännössä ennakkotapaus”, JYYn
kiinteistöpäällikkö Osmo Kääriäinen
arvioi.

Jylkkäri ei tavoittanut MKM Park
Servicen johtohenkilöitä puhelimitse
kommentteja varten. Yritys pyysi leh-
deltä kysymykset sähköpostitse, mut-
ta vastauksia ei kuulunut Jylkkärin
mennessä painoon.

Iiro-Pekka Airola
toimittaja@jyy.fi

CHRISTMAS SEASON usually means that there is a Christmas

party (pikkujoulu) some time in November or December. It was

absolutely new to me, but quite quickly it has become a

Christmas tradition, and I always look forward to it. My pikku-

joulu last year was a memorable event.

The highlight of the party was savusauna. Obviously, there

were separate dressing rooms for men and women. They were

in different buildings, and men’s dressing room was directly con-

nected to showers and sauna. We (the girls) put on swimming

suits, wrapped ourselves in towels, and since nobody had slip-

pers we got woolly socks to walk from our building to the

sauna.

However, nobody told the guys that we were coming to their

sauna. When we opened the door we saw a couple of stark

naked men having a shower. In any other country I would ex-

pect screaming, shouting and common panic in

that very moment, but the guys just waved to us and said ‘moi’.

When you stand on ice in temperature close to -10 C, wearing

only woolly socks and a blanket you do not wonder for a long

time what to do. One girl standing next to me just said ‘no sit-

ten’, and we went inside. Nobody seemed really bothered or

surprised, and some more shameful guys put their swimming

trunks on.

The next attraction was a big wash-tub placed outside. There

was some kind of heating system that the water staid warm in-

side. When we were introduced to this wonder I heard a whis-

per from the back: ‘Like in Big Brother’. To get there we had to

again run around in those darn woolly socks. It was actually very

nice sitting in warm water, while there was snow and ice

around. My hair was immediately covered in frost, and when I

wanted to go back to the

building I discovered that my

wet towel froze to the

ground.

The rest of the evening was

more of the usual pikkujoulu style.

There was food, drinks, and even a quite

good band playing. I have never expected that it could be so

challenging and interesting. Certainly, it was a bit unusual par-

ty, but I had plenty of fun.

Katarzyna Herd

Naked Men In Savusauna
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Kortepohjan pysäköintiä valvoo firma
RISTO RAUTANEN

Aiemmin Kortepohjan pysäköinninvalvontaa hoiti Jyväskylän kaupunki. Siellämuistelllaan ylioppilaskylässä
jaetun muutamia parkkisakkoja.



Ekaluokkalai-
set esittäyty-
vät: “Ollaanko
me tavattu 
ennen?”

KULTTUURI

Teatteri vetää

Jyväskylän kaupunginteatterissa kä-
vi viime vuonna jopa 10 000 katso-
jaa enemmän kuin vuonna 2006.
Kaupunginteatterissa kävi vuoden
2007 aikana 57 800 katsojaa, esi-
tyksiä oli  265.  Vuonna 2006 esi-
tyksiä oli 241 ja katsojia 47 000.

Suuren näyttämön isoimmat ve-
tonaulat olivat Viulunsoittaja katolla

-musikaali (15 000 katsojaa),
Leipurin vaimo (7 500) ja Mihin sa-

teenkaari päättyy (6 800). Pienen
näyttämön ehdoton yleisömagneet-
ti oli Mimmi Lehmän seikkailut 3
700 katsojalla.

Kevään ensimmäisinä ensi-iltoi-
na tammikuussa nähdään  Laura
Ruohosen Yksinen 25. tammikuuta
ja Reko Lundánin Aina joku eksyy

26. tammikuuta.
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ROHKEA ASENNE ja raikkaat ideat
saattavat tarjota vaihtoehtoja puudutta-
valle graduahdistukselle.

Jyväskylän yliopistossa taidehistori-
aa opiskeleva Annina Sarja vältti arkis-
toinfernot valitsemalla toisenlaisen tien.
Hänen gradunsa runkona ovat 24 maa-
lausta, jotka ovat syntyneet Dante
Alighierin Jumalainen näytelmä -runo-
elman sisällöstä. Töiden lisäksi gra-
duun kuuluu kirjallinen työprosessiku-
vaus, jonka tekeminen saa vielä odottaa.
Nyt Annina Sarja keskittyy tuomaan
vuonna 2005 alkaneen urakkansa ylei-
sön äärelle.

Hän lähti, hänen jäljessänsä minä -nimi-
seksi kastettu näyttely avattiin Jyväskylän
taidemuseon Holvin alagalleriassa 9.1. ja
on esillä 3. helmikuuta saakka.

ANNINA KERTOO koko projektin
saaneen alkunsa taidehistorian pro-

fessori Annika Waenerbergin eh-
dotuksesta. Hän muistaa moneen
otteeseen kiitellä professorin roh-
kaisevaa ohjausta urakan vaikeina

hetkinä. Monumentaalista kirjaa ei
ollut helppo lähestyä, varsinkaan
Eino Leinon vaikeaselkoista suo-
mennosta.

”Harkitsin pitkään ja painavasti
asiaa. Ensi alkuun ajatus tuntui
melkein Raamatun ruotimiselta”,
muistelee Sarja.

Alusta saakka oli selvää, ettei ky-
seessä olisi orjallinen kuva-adaptaa-
tio kirjan kerronnasta.

”Gustave Doré kuvitti aikoinaan
Jumalaisen näytelmän niin perusteelli-
sesti, ettei minulla ollut mitään tar-
vetta ryhtyä samaan.” 

Nopea silmäys esillepanoa odotta-
viin teoksiin antaa näyttelyn töistä jok-
seenkin seesteisen ja maisemallisen
yleiskuvan. 

”Voihan se olla pettymys, kun kuvaa-

massani Helvetissä ei ole mitään seiväs-
tettyjä torsoja. Ehkä sellaisia olisi synty-
nyt, jos olisin pureutunut Danteen pari-
kymppisenä”, hymyilee Sarja töidensä
äärellä.

JUMALAISEN NÄYTELMÄN kolme
osaa kuvaavat runoilijan matkaa läpi
Helvetin kärsimysten Kiirastuleen, josta
tie vie Paratiisiin saakka. Sarjan käsitel-
lessä osioita työ sujui hieman nurinkuri-
sesti. 

”Paratiisin yli-ihanasta kirkkaudesta
oli vaikeinta saada
otetta, samoin ku-
ten Kiirastulesta-
kin. Viimeisimpiin
teoksiin olen tosin
ehdottomasti tyy-
tyväisin.”

Danten sinnikäs
matka Beatricea
kohti antoi maalaa-
miseen omanlaisen
aspektin.

”Lähestyin Jumalaista näytelmää
eräänlaisesta naisnäkökulmasta.
Oivalsin, millaisen taipaleen Dante on
valmis tekemään päästäkseen abstrak-
tin ja epämääräisen naisolennon luok-
se. 

PERINTEISIÄ graduvalmennuksia ja 
-ohjauksia on vaikea soveltaa omalaatui-
seen työskentelytapaan, vertaistuesta pu-
humattakaan. Taiteellisten töiden arvot-
taminen graduna on myös ongelmallista.

”Ainakin ulkopuolisen silmin on
varmasti hyvin vaikeaa arvioida työn
onnistumista sekä tekstin ja kuvan suh-
detta. Arvioinnista ei ole vielä keskus-
teltu, mutta arvelen sen painottuvan
työprosessikuvaukseen.”

Maalaaminen työmenetelmänä on
yleisempää Taideteollisen korkeakou-
lun kaltaisissa laitoksissa. Annina ei ole

kuullut vastaavanlaisista normaaleihin
yliopistoihin tehdyistä graduista, mutta
vertaa poikkeuksellista ratkaisuaan
mieluummin tavanomaisempaan pro-
sessigraduun, joka perustuu kollektiivi-
seen projektiin osallistumisen kirjalli-
seen havainnointiin. 

”Tällainen suoritustapa jakanee mie-
lipiteitä. Kaikki eivät varmasti voi pitää
työprosessikuvausta tieteellisenä tutki-
muksena.”

”Olen yrittänyt tehdä gradua muilla-
kin tavoilla ja muista aiheista, mutta ne

eivät sittenkään sopineet
minulle. Tämä oli mie-
lekäs menetelmä, eikä
maalaaminen tuntunut
sinänsä gradun vääntä-
miseltä”, toteaa Sarja.

GRADUN PARISSA
vietettyjen parin vuoden
ajan Annina on käynyt
töissä, mutta myöntää

blokkienkin yllättäneen välillä.
Taiteilijakliseitä tehokkaammin jumi-
tusta purkaa avautumisen voima.

”Valitan aikani, ja umpikujan jälkeen
syntyy taas jotain hienoa.” 

Sarja tuntee kehittyneensä taiteilija-
na työrupeaman lomassa.

”Eihän noita varhaisimpia töitä pys-
ty enää kunnolla edes katsomaan.
Koitan pitää ne piilossa”, naureskelee
Sarja, jonka töitä on pariin otteeseen ol-
lut esillä baari Vakiopaineessa.

Näyttelyyn tutustuvia vieraita
Annina haluaa olla evästämättä liiaksi.

”Ei kannata miettiä liikaa, ainakaan
ei kannata kuvitella saapuvansa ihmeel-
lisen ja jumalaisen monumentin äärelle
tai ryhtyä pikkutarkasti havainnoimaan
kirjan kohtia. Siitä voi koitua petty-
mys.” 

Jukka-Pekka Ronkainen

SAANA TAMMISTO

Maalaten maisteriksi

FIRENZELÄINEN Dante Alighieri kir-
joitti Jumalaisen näytelmän (La divina
commedia) vuosien 1308–1312 aika-
na.13-vuotinen työ päättyi vasta Danten
kuollessa. Keskiaikaista maailmankuvaa
kulminoivalla mammuttiopuksella on
vankka asema maailmankirjallisuuden
tärkeimpien teosten kaanonissa. 

Teos kuvaa omakohtaisesti taivallus-
taan kuolemanjälkeisessä maailmassa.
Oppaana hänellä on roomalainen runoi-
lija Virgilius, joka opastaa Danten aina
Paratiisiin saakka jossa tämä kohtaa ra-
kastettunsa Beatricen.

Runoelma on jaettu kolmeen osaan:
Helvettiin, Kiirastuleen, ja Paratiisiin.
Danten spiraalimaisessa ja piireihin ja-

kautuvassa Helvetissä synnintekijät kär-
sivät tekojensa mukaisia rangaistuksia.
Korruptoituneet poliitikot on tuomittu
kiehuvaan pikeen iankaikkisesti, mutta
myös antiikin nerot ovat Limbossa ero-
tettuna Jumalasta. Helvetissä kärsii myös
useampi paavi.

Osista Helvetti on tunnetuin, tulki-
tuin ja luultavasti jälkipolvien taiteita
eniten inspiroinut. Muun muassa
Francis Ford Coppolan Ilmestyskirja Nyt
-elokuvassa Mekong-joen on tulkittu
johtavan dantemaisesti yhä syvemmälle
sodan kauhuun.

Jukka-Pekka Ronkainen

Mikä Jumalainen näytelmä?

Olen yrittänyt teh-
dä gradua muillakin
tavoilla ja muista ai-
heista, mutta ne eivät
sittenkään sopineet
minulle.

Annina Sarja,
taidehistorian opiskelija

”

Annina Sarjan gradu syntyy
pääosin maalaamalla.



INTERNETIN KOKOISEN vekottimen
kehittäminen ei ole mikään helppo
homma. Yksi sen keskeisistä toiminta-
organisaatioista on IETF, Internet
Engineering Task Force. Sen suojissa
kiltit insinöörit pohtivat, miten kahvin-
keittimet saadaan kytkettyä nettiin.

Tämä ei ole vitsi – tai siis on ja ei ole.
Internetin käytännöistä nimittäin pääte-
tään menettelyllä, jonka alkupäässä on
RFC eli Request For Comments -muis-
tio. Näillä lappusilla ei ole itsessään vie-
lä minkäänlaista standardin virtaa.
Niinpä huhtikuun ensimmäisenä päivä-
nä RFC-hakemistoista saattaa löytää
kaikkea jännittävää, kuten vaikkapa oh-
jeita siitä, kuinka kauko-ohjataan kah-
vinkeittimiä.

Nämä kyseiset dokumentit ovat april-
lipäivänä 1990 julkaistut RFC:t 2324 ja
2325, Hyper Text Coffee Pot Control
Protocol ja Definitions of Managed
Objects for Drip-Type Heated Beverage
Hardware Devices using SMIv2.
Molemmat ovat äärimmäisen muodolli-
sen näköisiä muistioita, joiden yläreu-
nassa todetaan kohteliaasti niiden luoki-
tuksen olevan ”informational”. 

Niiden huumori kumpuaa juuri tästä
virallisen olemuksen ja höpönlöpöisen
sisällön ristiriidasta. Täyden nautinnon
saavuttamiseen vaaditaan tietenkin, että
alkuperäiset, pilkattavat muodot ovat
tuttuja. Toisaalta noviisiakin huvittanee
kuvaus, kuinka HyperTekstiKahvi-
PannunHallintaProtokollassa määrä-

tään oikea maidon määrä käyttämällä
”sano: riittää” -metodia.

JOS KAHVIHUUMORI on liian teknis-
tä, kenties linnuista on apua. Vuonna
1990 esitelty RFC 1149 kertoo, kuinka
internetin perustana olevaa IP-protokol-
laa voidaan hyödyntää kyyhkysillä.

Ajatuksena on, että verkkopiuhassa
liikkuvan sähköimpulssin sijaan ykkö-
set ja nollat siirretään kirjekyyhkyihin
sidotuilla paperilapuilla. Menetelmän
hyvinä puolina mainitaan, että kyyhky-
siä käyttämällä tiedonsiirto onnistuu
horisontin tuolle puolen ja ne eivät tör-
mää helposti toisiinsa. 

Tämä RFC on maineikas siksikin, et-
tä vuonna 2001 norjalaisten linux-käyt-

täjien ryhmä toteutti sen käytännössä.
Jälleen yksi todiste siitä, että a) linux-ih-
misillä on liikaa vapaa-aikaa ja b) Norja
on pelottava maa.
Toisenlaista lintuhuumoria löytyy RFC
2321:stä, jossa esitellään RITA, The
Reliable Internetwork Troubleshooting
Agent vuonna 1998.

Hämmästyttävän paljon kumikanaa
muistuttava RITA on monikäyttöinen.
Sillä voi selvittää laitteiden toimivuutta
(jos RITA ei nouse lentoon, laite on rik-
ki) tai ratkoa käyttäjien ongelmia (täräyt-
tämällä heitä RITA:lla pläsiin). 

Sellaista huumoria ymmärtää huma-
nistikin.

Olli Sulopuisto

Insinörtin aprillipäivä 

Wikipedian lista aprillipäivä-
RFC:istä
http://en.wikipedia.org/wiki/April_F
ools'_Day_RFC

Norjalaisten RFC 1149 -imple-
mentaatio
http://www.blug.linux.no/rfc1149/

RITA-ongelmanratkaisin
http://tools.ietf.org/html/rfc2321

Kaikki RFC:t
http://www.ietf.org/rfc 
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MARRASKUUSSA NETTIIN ilmestyi
kiehtova video. 28 tuntia Jyväskylässä
mahduttaa muutamaan minuuttiin rei-
lun vuorokauden verran kuvamateriaa-
lia kesäisestä kaupungista. Time-lapse-
eli intervallikuvauksella toteutettu vi-
deo on kuvattu pääosin korkeilta pai-
koilta, mikä kutistaa ihmisten puuhat
muurahaismaiseksi kihinäksi.

Jälki on ammattimaista, mutta video
on kuitenkin vain yhden ihmisen käsi-
alaa. Tekijä on Neo Kekkonen (kyllä, se
on hänen oikea ni-
mensä), 24-vuotias
Jyväskylän ammat-
t ikorkeakoulun
viestinnän opiskeli-
ja.

”ALKUPERÄINEN
mielenkiinto tuol-
laisen tuotoksen te-
kemiseen lähti
Koyaanisqatsi-leffas-
ta ja dokumenttikursseilla nähdyistä
kaupunkielokuvista. Viime kesänä pää-
tin erään kurssin puitteissa kokeilla, jos-
ko saisin tehtyä jonkinlaisen audiovi-
suaalisen teoksen Jyväskylän elämän-
menosta”, Kekkonen kertoo.

Valokuvaamista ja musiikintekoa
harrastava Kekkonen oli löytänyt kiin-
nostavia kuvauspaikkoja pyöräillessään
ja kiipeillessään eri puolilla kaupunkia.

”Osa innostuksesta oli lähtöisin siitä,
että halusin näyttää kiipeillessä nähtyjä
maisemia muillekin. Lisäksi minulla on
tapana kuljeskella kaupungilla kuulok-
keet korvilla synkaten ympäristön ta-
pahtumat musiikkiin, niin halusin ko-
keilla miltä sellainen näyttäisi videona.”

TAVALLISESTI sekunnissa videota on

25 kuvaa, kun taas intervallikuvissa ote-
taan yksi kuva vaikkapa sekunnin vä-
lein ja sen jälkeen toistetaan kuvat nor-
maalilla vauhdilla. Näin lopputulos vai-
kuttaa nopeutetulta.

Toisin päin käännettynä: tuollaisel-
la vauhdilla kymmenen sekunnin in-
tervallikuvan kuvaamiseen menee rei-
lut neljä minuuttia. 28 tuntia
Jyväskylässä -videossa pisin kuvaus-
jakso kesti kymmenen tuntia, mutta
siinä kuvanottoväli oli useita sekun-

teja.
Kuvauspaikoille

hän kipusi kelta-
vihreät suojaliivit
päällään.

”Ainakaan poliisi
ei tullut kertaakaan
hakemaan, vaikka
he näkivät minut
useasti.”

YHTEENSÄ kuvaa-
miseen meni pari kuukautta, musiikin
säveltämiseen, kuvankäsittelyyn ja vi-
deon editoimiseen vielä toinen moko-
ma. 

Aloittaessaan Kekkosella oli jonkin-
lainen käsitys siitä, miltä valmiin teok-
sen pitäisi näyttää, mutta varsinaisesti
video rakentui onnistuneiden otosten
ehdoilla.

”Työn määrä 28 tuntia -projektin
kanssa oli kieltämättä suurempi kuin
olin ennakoinut, mutta niinhän se aina
menee kun yrittää jotain, mistä ei ole ai-
kaisempaa kokemusta”, Kekkonen sa-
noo.

Olli Sulopuisto

28 tuntia Jyväskylässä: neokoo.net/28tuntia/

Kaunis katse
Jyväskylään

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta hakee

TIEDOTUS- JA JÄRJESTÖSIHTEERIÄ
1.2.2008 alkaen tai sopimuksen mukaan

31.12.2008 kestävään työsuhteeseen
Työsuhdetta on mahdollista jatkaa vuodella ilman eri hakua molempien osapuolten niin halutessa.

Tiedotus- ja järjestösihteerin tehtävänä on muun muassa organisoida ja ideoida JYYn tiedotustoimintaa sekä kehittää JYYn ja
sen alajärjestöjen yhteistyötä. Sihteerin tehtäviin kuuluvat ylioppilaskunnan toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen 

sisäisesti jäsenistölle, ainejärjestöille ja muille alajärjestöille sekä ulkoisesti ylioppilaskunnan yhteistyökumppaneille ja 
sidosryhmille.

Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta tiedottamisesta ja viestinnästä sekä hyvää suomen kielen taitoa. Lisäksi 
tehtävään valittavalta edellytetään valmiuksia verkkosivujen ylläpitoon sekä kokemusta taitto-ohjelman käytöstä (esim. Adob

InDesign). Ylioppilaskunnan tai muun järjestötoiminnan tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Toimi on JYYn toimihenkilöo-
hjesäännön alainen. Tehtävästä maksettava palkka on 1569 e/kk mahdollisine koulutus- ja kokemuslisineen.

Hakemukset liitteineen on toimitettava JYYn keskustoimistoon (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Keskussairaalantie 2, 
40600 JYVÄSKYLÄ) torstaihin 24.1.2008 klo 14.30 mennessä osoitettuna JYYn hallitukselle. Kuoreen tunnus "tiedotus- ja 

järjestösihteeri". Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Tuomas Viskari, p. 045 138 68 16, paasihteeri@jyy.fi, sekä ylioppilaskunnan 
hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Koljonen, p. 045 137 1964.

Osa innostuksesta oli
lähtöisin siitä, että halu-
sin näyttää kiipeillessä
nähtyjä maisemia muille-
kin.”

Neo Kekkonen,
28 tuntia Jyväskylässä 

-videon tekijä

”



Captain Cougar:
Chapters
Pinetree

Ensialbuminsa hiljat-
tain julkaissut jyväsky-

läläinen Captain Cougar esittää ame-
rikkalaishenkistä folkrockia, jossa
akustiset elementit värittävät rockpol-
jentoa. Yhtyeen vaikutteet ovat peräi-
sin enemmän amerikkalaisesta kuin
englantilaisesta folkista, sillä sävellyk-
set kulkevat duuripainotteisina ja
meininki on kepeää.

Levyltä käy jo ensikuulemalta ilmi, et-
tä laulaja Eva Louhivuori on hyvä ja yh-
tyeellä on selkeä käsitys, miltä se halu-
aa kuulostaa. 

Kitaristi Jussi Petäjän sävellykset ei-
vät ole aina persoonallisimmasta pääs-
tä, mutta tylsyys vältetään, koska sovi-
tukset on tehty huolella.

Chaptersissa tapahtuu paljon pieniä
asioita koko ajan, mikä on hieno juttu.
Suuret yllätykset kappaleista kuitenkin lä-
hes kokonaan puuttuvat, ja sen myötä le-
vy on vaarassa jäädä taustamusiikiksi.
Lovesong #1:n irkkulopetuksen kaltaista
vaihtelua soundiin olisi toivonut enem-
män. Myös sanoituk-
set jättävät välillä kyl-
mäksi.

Omakustanteiseksi
ja ilmeisesti kotona
äänitetyksi ensilevyksi
Chapters on kuitenkin varsin laadukas.
Tästä on hyvä jatkaa.

Mikko Mattlar

”Hyvän mielen musiikkia.”
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JYT: Kallen uusi
elämä
Ohjaus Enni Kokkonen,
rooleissa Jussi Niemelä,
Topi Rintamäki, Sami

Valkonen, Salla Toikkanen, Kirsi
Mäensivu, Soila Kyyräinen, Marjo
Vihavainen, Sanni Kokkonen.

Viime vuoden viimeinen Jyväskylän yliop-
pilasteatterin näytteilepano oli sovitus
Tuuve Aron novellista Kallen uusi elämä.
Kalle (Jussi Niemelä) vaihtaa persoo-
nansa kulmakuppilan vakioasiakkaasta
parrasvaloissa paistattelevaksi runoilijak-
si, ystävänsä ja dynaamisen kustannus-
toimittaja Humppilan (Topi Rintamäki)
avustuksella. Keskikalja vaihtuu punavii-
niksi, kalapuikot ja ranskalaiset parsaksi
ja luomuksi, kun runoilijan imagoa tuo-
tetaan.

Näytelmän huumori perustuu stereo-
typioilla revittelyyn. Lavalle heitetään bo-
heemi runoilija, laskelmoiva kustannus-
toimittaja, joukko älyllisiä kirjallisuusih-
misiä ja hupsuja ihailijoita. Tälle naure-
taan hetken aikaa, kunnes tulee krapula.
Kalle meinaa hävittää todellisen identi-
teettinsä runoilijan alta, kyllästyy ihmis-
suhteiden esineellistymiseen ja haluaa
takaisin perus-Kalleksi.

Näytelmä toimi aikansa, muttei ikävä
kyllä kantanut tarpeeksi pitkälle. Kun
naurut oli naurettu, tapahtumat viiletti-
vät katsojan silmien ohi vauhdilla jättä-
en tarinan hieman pinnalliseksi. Lavalta
huokui kuitenkin aitoa yritystä, joten sii-
tä pisteet.

Matias Huttunen

”Hieman hutera, mutta hyvä yritys.”

Ad*Astra teat-
teri: Kuka pel-
kää Virginia
Woolfia?
Ohjaus Eino Airo, roo-

leissa Esa Valkila, Hanna Emaus, Juha
Mäkinen, Sari Tikkanen.

Vakiopaineen teatteritila muuttui kouriin-
tuntuvan avioliittotragedian näyttämöksi
kun Edward Albeen klassikkonäytelmä
Kuka pelkää Virginia Woolfia valloitti la-
van. Valloittava oli koko teatterielämys,
kun kahden avioparin humalanhuuruiset
illanistujaiset vajosivat yhä sadistisem-
maksi peliksi jossa vuorotteli tragiikka ja
komiikka. Vanhemman avioparin roolis-
sa nähtiin Esa Valkila ja Hanna Emaus,
nuoremman Juha Mäkinen ja Sari
Tikkanen. 

Törmäyskurssilla olivat sukupuolet, su-

kupolvet sekä aine ja henki. Välillä näy-
telmän tunnelma kävi niin tiiviiksi, että
katsojakin saattoi jo kaivata hengähdys-
taukoa.

Eino Airon ohjaus onnistui purista-
maan tarinasta kaikki mehut irti ja ve-
revä näyttelijätyö terävöitti mehun.
Tuloksena oli väkevä cocktail joka jät-
ti pään surisemaan. Albeen loihtima
tarina tavoittaa jotain modernista ih-
misestä sen raadollisuudessaan, ja tä-
män sovitus kykeni tuomaan oivalli-
sesti esille.
Kyseessä oli Ad*Astra teatterin 21-vuo-
tisjuhlanäytös, onnittelut siitä.
Toivottavasti hyvää teatteria on luvassa
jatkossakin.

Matias Huttunen

"Verevästi näytelty aviotragedia."

Jonna: Jonna (K-Tel 1984)

NIIN KAUAN KUIN on ollut popmusiikkia,

on ollut lapsitähtiäkin. Jokin musiikkia kuluttava kansanosa siis

jatkuvasti viehättyy heistä. Suomessakin riittää lapsilaulajien menestysta-

rinoita aina 1960-luvulta Tenavatähti-kilpailuihin, jotka keräsivät puoli

maata television ääreen.

Syksyn säveleen 1983 osallistui 10-vuotias Jonna, joka lauloi kappaleen

Minttu sekä Ville ja voitti koko kisan. Sen myötä hän pääsi julkaisemaan

kolme LP:tä, joista ensimmäinen myi peräti 50 000 kappaletta ja kaksi seu-

raavaa selvästi vähemmän.

Jonnan esikois-LP sisältää turvallisesti tykkäämisestä kertovia kappalei-

ta, jotka Jonna laulaa puhtaasti. Pitemmän päälle käy puuduttavaksi se, et-

tä artisti päästelee täysillä kappaleesta toiseen, mutta lapselta tuskin voi

odottaa yhtä värikästä tulkintaa kuin aikuiselta. Aikuinenkin eli Jonnan

isä pääsee ääneen kappaleissa Leija ja Vielä kerran kaikki muuttuu, joista

jälkimmäinen aiheuttaa valtavan määrän myötähäpeää. Perheen hajoami-

sesta kertova isän ja tyttären vuorotellen laulama esitys on hirveän korni.

Levyn suurin miinus tulee kuitenkin sovitus- ja tuotantopuolesta, joka on

sietämättömän halvasti toteutettua. Kansiteksteissä mainittu Musicbox

Orchestra lienee yhden kosketinsoittimen soundipankki, sillä oikeita soit-

timia tai yllättäviä sovituksia on levyltä turha etsiä. Vaikka kohderyhmänä

olisivat lapset, heillekin voisi tehdä laadukkaasti toteutettua musiikkia ja

samalla opettaa heitä tunnistamaan sellainen myös aikuisena. Sovituksista

päätellen Jonnan taustaryhmän intressinä oli kuitenkin lähinnä nopea ra-

hanteko.

Jonna pelasi lapsitähteytensä jälkeen koripalloa ja opiskeli kirjallisuutta,

kunnes palasi laulajanuralle 1990-luvun lopussa. Tämän jälkeen hän on va-

kiintunut koko nimellään Jonna Tervomaa yhdeksi maamme suosituim-

mista artisteista. Menestyksestä voi olla vilpittömän iloinen, sillä elämäs-

sään sivuraiteelle ajautuneita ex-lapsitähtiä maailmassa on jo tarpeeksi –

katsokaa vaikka Michael Jacksonia.

Mikko Mattlar
Sarjassa esitellään unohtuneita kulttilevyjä.

DIVARIN HELMI

Rahat pois lapsilta
ja vanhemmilta

Honey (Sari Tikkanen) ja Nick (Juha Mäkinen) siemailevat sivistyneesti.Runoilija Kalle (Jussi Niemelä) tuskailee tyhjien sivujen kanssa.

JAANA KAUTTO

Timo Rautiainen lauloi ilmas-
tonmuutoksesta jo kymme-
nen vuotta sitten.

HEAVYLAULAJA Timo Rautiainen
nousi valtakunnanjulkisuuteen 1990-lu-
vun lopussa Trio Niskalaukaus -yhtyeen-
sä kanssa. Suomenkielistä heavya soittanut
yhtye käsitteli lauluissaan ekokatastrofeja,
vaikka luonto näytti olevan kunnossa, kun
pysyvä lumi vielä tuli ennen joulua.

”Oli tarve käsitellä asioita, ja yhtye pe-
rustettiin, kun äiti kielsi ja vaimo yllyt-
ti”, Rautiainen kertoo.

Heavy-yhtyeelle poikkeukselliset tee-
mat sanoituksissa siirtyivät myös lehtijut-
tuihin.

”Minulla on kotona leikekirja, enkä
tunnista itseäni niiden juttujen julki-
suuskuvasta. Siinä on paljon minua,
mutta en ole ihan niin synkkä.”

VUONNA 2004 YHTYE lopetti toimin-
tansa ja Rautiainen siirtyi soolouralle.

Sen jälkeen ilmastonmuutoksesta ovat
alkaneet puhua muutkin. Puheiden ta-
solta pitäisi kuitenkin päästä tekoihin,
jotka voisivat olla aivan yksinkertaisia ja
helppojakin.

”Askel taaksepäin ei onnistu, mutta
toivottavasti jonkinlainen sivuraide löy-
tyisi. Esimerkiksi Jyväskylään saapuessa
näkee, että tässä kaupungissa poltetta-
vien valojen määrä on ihan käsittämätön.
Voisiko osan valoista sammuttaa ja pistää

jätkänkynttilöitä tilalle?”
Toinen laulajaa ihmetyttävä seikka

ovat joukkoliikenteen hinnat.
”Jos vertaa junaa, omaa autoa ja lento-

konetta, juna taitaa olla kallein ja lento-
kone halvin täältä Helsinkiin.”

ILMASTON LISÄKSI viime aikoina
keskustelua on herättänyt luonnosta
vieraantuminen. Kaupungissa kerros-
talossa koko ikänsä asuvan on helppo
pysyä täysin tietämättömänä siitä,
millaista on esimerkiksi suomalaises-
sa metsässä. Perheenisänä Rautiainen
on yrittänyt pitää luonnon läheisenä
lapsilleen esimerkiksi viemällä heitä
vaeltamaan.

”On koulun ja vanhempien tehtävä säi-
lyttää lasten yhteys luontoon. Pitäisi pystyä
lähestymään asioita heidän näkökulmas-
taan ja käsityskyvystään. Oman perheen
ulkopuolella Rautiainen vaikuttaa nyky-
ään tukemalla kansalaisjärjestöjä.

”Kolme yhteisöä vie rahojani. En mai-
nitse mitkä ne ovat, mutta haluan vaikut-
taa asioihin sitä kautta. Siihen liittyy
muun muassa kummilapsitoimintaa.”

Mikko Mattlar

Timo Rautiainen keskusteli näyttelijä Reidar

Palmgrenin kanssa luonnosta

Ikimetsän ystävät ry.:n tapahtumassa

Ilokivessä marraskuun lopussa.

Sivuraidetta
etsimässä

RISTO RAUTANEN

Timo Rautiainen jätti tällä kertaa
kitaran kotiin ja soitti mandoliinia
luonnon puolesta Ilokivessä.



POP/ROCK/JAZZ/KLUBIT

Lutakko: To 17.1. Ilta olohuoneessa:
Sir Elwood Duo + Jarkko
Martikainen + Aleksi Ojala. Pe 18.1.
Triple D for Death-Destrucion and
Decay: Dismember (SWE) +
Demonical (SWE) + Dethera. La
19.1. Pepe Deluxé. Ke 23.1. Rubik +
The Frail. Pe 25.1. Lost Alone (UK)
+ Wiidakko. La 26.1. Nine (SWE) +
Path of No Return (SWE).

Bar 68: Pe 18.1. Pintandwefall. La
19.1. Risto. Ke 23.1. Jkl Uderground
ry esittää: Psycho Rodeo + Lothar. Pe
25.1. Velcra. La 26.1. Few Fighters
plays Foo Fighters.

Poppari: To 17.1. Ujo-Jazz. Pe 18.1.
Makus Nordenstreng with The
Latebirds. La 19.1. The Indigo. To
24.1. Kumina Trio. Pe 25.1. Retropop.
La 26.1. Somethin´ Else goes Brazil!:

Ociosas + DJ anna S & National
RGB VJ:t.
Ilokivi: Pe 18.1. Club Kaappi. La 19.1. 
Seisomapaikka.

Vakiopaine: Ma 21.1. Cuenta
Cuentos.

Red Neck: To 17.1. Hevimetsä-
Klubi. Pe 25.1. Black Passat.

Jyväshovi: Ti 15.1. Syke
Tanssiorkesteri. Pe 18.1. 50v Disco
Vesa Oksanen & Fantasy. Ti 22.1.
Charles Plogman & Tommys. Pe 25.1.
E-Band.

Katse: Pe 18.1. Duo Never Seen. La
19.1. My Dawn. Pe 25.1. Soho. La
26.1. The Ministers.

NÄYTTELYT

Alvar Aalto -museo: Perusnäyttely
Alvar Aalto – Arkkitehti. Galleria:
Ben af Schultén ja Artekin traditio. 
Jyväskylän Taidemuseo: Holvi alagal-
leria: Annina Sarja - "Hän lähti, hä-
nen jäljessänsä minä." Holvi: Aino-
Kaarina Pajari - Carborundi. Galleria
Harmonia: Päivi Hintsanen - Olipa
kerra... 

Keski-SuomenMuseo: Perus
näyttelyt Keski-Suomi – maakuntako
sekin on? Jyväskylä – kaupunkiko se-
kin on? Taidehalli: Talviseminaari.
Alahalli: Allan Frilander – veistoksia. 
Suomen käsityön museo ja Suomen
kansallispukukeskus: Aikamatka -
käsityön historiaa, Käsityössä elämän
tuntu ja Komeasti juhlaan - tämän
päivän kansallispuvut. Keski-Suomi
muotoilee '08.

TEATTERI 

Jyväskylän kaupunginteatteri: Pe
18.1. Mimmi lehmän seikkailut klo
18. Viulunsoittaja katolla klo 19. La
19.1. Mimmi lehmän seikkailut klo
13. Viulunsoittaja katolla klo 13.
Shakespeare hollywoodissa klo 19. To
24.1. Yksinen klo 19. Pe 25.1. Yksinen
19. Aina joku eksyy klo 19. La 26.1.
Yksinen klo 19. Aina joku eksyy klo
19.

Huoneteatteri: Pe 18.1. Alastonkuvia
klo 19. La 19.1. Alastonkuvia klo 19.
La 26.1. Täti ja minä klo 19. Su 27.1.
Täti ja minä klo 15.

Vakiopaine: La 19.1.
Hiekkalaatikkoperhe klo 19. Su 20.1.
Hiekkalaatikkoperhe klo 15.

ELOKUVAT

Kampus Kino: Tiistaisin Ilokiven
monitoimitilassa klo 19.
Toveruus: Maanataisin IT-Dynamon
auditoriossa klo 19.
Elokuva-arkisto: Keskiviikkoisin IT-
Dynamon auditoriossa klo 18.

MUUTA

Firma2008-messut: Ke 23.1. Agoralla
kello 10-15

Menovinkit osoitteeseen 
jylkkari-menot@jyy.fi

MENOT 14.1.–27.1.
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Kesykyyhky
(Columba livia)

Kampuskino on tauolla. Vuoden 2008 
ensimmäiset elokuvat seuraavassa

Jylkkärissä.

kampus
k ino

Kirjoittajat purkavat traumoja kotipitäjästään – omalla murteellaan.

On helppo kirjottaa kotiseudun murteella, kun ei oo mitään murretta. Ensimmäinen vika

takakireissä vaasalaisissa on, että ne puhuu sitä normaalia yleiskieltä. Joskus joku tori-

kauppias saattaa puhua pohojanmaata, och naturligtvis talar den andra hälften endast

svenska. 

Kaikki tapahtuu kahdella kielellä, erikseen. Leffassa voidaan käydä vierekkäin, mutta

muuten on eri koulut, eri veneseurat ja jopa eri baarit ja auta armias jos menee tilaamaan

bissen väärällä kielellä, niin ne kattoo, että miltä planeetalta toi on mahtanu tipahtaa.

Kerran yritin mennä kysymään söpöä tyttöä tanssimaan ja puhuin mun äidinkieltä.

Vastaus oli jotain sellasta, että Vem tror du vara? 

Niillä on isommat Volvot, omat hevoset, kauniimmat naiset ja ne pääsee kaikki serkkujen-

sa kautta töihin siihen firmaan, josta saa korkeinta palkkaa. Ja ne niiden naiset ottaa au-

rinkoa sillä rannalla, mistä lähetetään sitä ällöttävän kotoisaa puuhaohjelmaa, Strömsö

vai mikä se on. Kyllä kateus on kaunis asia.  

Kun ensimmäisen kerran sanoo jollekin ihmiselle, että mä oon Vaasasta, niin kohta jo

kuuluu, että ”Wasalandia, Wasalandia, huvipuisto mahtava.”

Kai se on hyvä, että paikka tiedetään jostain, mutta ite en oo

sitä mieltä, että mikä tahansa julkisuus ois positiivista.

Nii, ja kai joku tietää Vaasan ensi kesän asuntomessuistakin.

Kun ne kolmenkymmenen vuoden tappelun jälkeen saa-

tiin sinne, niin eiköhän se koko alue vajoa mereen. On

se perkele, kun ei mitään kannata yrittää. 

Jännä piirre Vaasassa on se, että siellä ei oo romane-

ja lähes ollenkaan. Kai ne on todennu, että ei sinne

tappelun joukkoon mahdu enää syntipukiksi kol-

matta kulttuuria, kun kaikki on jo niiden toisen-

kielisten syytä. 

Mikko Eneberg

Kirjoittaja ei tunnustaudu Klamydia-faniksi.

Kahden kielen loukussa

HEIKKI VIHEMÄKI

IRTOKUVA
RISTO RAUTANEN

Jyväskylän yliopiston vaihto-opiskelijat järjestivät liikuntahenkisen tapah-
tuman marraskuun lopulla. Ohjelmistoon kuului pelien ja tanssien lisäksi
erilaisia joukkuekilpailuja, kuten kuvassa. 
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LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11 – 16

Myös vegaanivaihtoehto joka päivä.

Ruokalistat netistä: www.jyy.fi/ruokalistat

Opiskelijahinta 2,35 e sisältää leivän, levitteen ja juoman.
Jatko-opiskelijat 4,30 e – muut 5,20 e

10 kappaleen ruokaliput opiskelijoille 22,50 e, 
jatko-opiskelijoille 43,00 e, muille 52,00 e.

MA 14.1.
Kasviskiusaus
Sitruunasei
Lindströminpihvi

TI 15.1.
Herkkusieni-kasvisrisotto
Peruna-ahvenpyörykät
Chili con carne

KE 16.1.
Kesäkurpitsaherkku
Mausteinen broilerpata
Porsaanleike, sinappikastike

TO 17.1.
Pinaattiohukaiset
Paistettu haimonnifile
Juustoiset jauhelihapyörykät

PE 18.1.
Punajuurikroketit, jugurttikastike
Värikäs uunikala
Jauhemaksapihvit

MA 21.1.
Kasvislasagne
Jauhelihakeitto
Broilerjuustokebakot

TI 22.1.
Perunaohukaiset, porkkanamuhennos
Kalakeitto
Makaronilaatikko
Nakkikastike

KE 23.1.
Porkkanasosekeitto
Oopperakellarin silakat
Karjalanpaisti

TO 24.1.
Kesäkurpitsavuoka
Kalamurekepihvi
Kebabkiusaus

PE 25.1.
Kasvipizza
Tonnikalakastike, spaghetti
Pyttipannu

Mutta jos ei vaan osaa?
TERRY ROSSIO TOTESI 21-vuotiaana, että

melkein minkä tahansa asian oppimiseen kun-

nolla menee kymmenen vuotta. Niinpä hän ja

hänen ystävänsä Ted Elliott päättivät, että pi-

ruako tässä hätäilemään: meillä on kymmenen

vuotta aikaa opetella elokuvakäsikirjoittami-

sen taito.

Rauhallinen lähestymistapa kannatti. Rossio

ja Elliott ovat kirjoittaneet sellaisia elokuvia

kuin Aladdin, Shrek ja Pirates of the

Caribbeanit.

Törmäsin Rossion kommenttiin muutama

vuosi sitten aikana, jolloin se tuntui oikein kan-

nustavalta.

Olin työskennellyt muutaman kesän toimit-

tajana ja viettänyt talvet opiskellen. En pitänyt

itseäni mitenkään kovinkaan lahjakkaana ja

ahkerana, mutta minusta tuntui myös siltä, et-

ten jaksa oikein vaihtaa alaakaan.

Ajattelin, että jos noin hyvin menestyneet

kaverit ovat antaneet itselleen kymmenen

vuotta aikaa, ei minullakaan ole mitään kiiret-

tä. Ehtiihän tässä etsiskellä itseään vielä hyvän

tovin.

Tuo tovi on venynyt kohta kahdeksan

vuoden mittaiseksi. En ole vieläkään varma

siitä, että osaisin tehdä hommani erityisen

hyvin.

MISSÄ VAIHEESSA PITÄÄ antaa periksi?

Olen vuosikurssia 2000, joten kannattaisiko mi-

nun harkita b-suunnitelmani (Norja, turskat,

manuaalinen työ) käyttöönottoa joskus vuo-

den 2010 tienoilla?

En tarkoita, että siihen mennessä pitäisi olla

täysinoppinut, mutta olisi kai hyvä, jos edes tie-

täisi varmasti, mitä tahtoo.

Pari vuotta sitten Jyväskylässä vieraili

Marylandin yliopiston professori Jeffrey Jensen

Arnett, jonka teesin mukaan nykyään epävar-

masta ja muotoaanmuuttavasta nuoruudesta

ei loikata enää muuttumattomaan aikuisuu-

teen. Siinä välissä kuuluukin ihmetellä, onko

missään mitään tolkkua ja olisiko sittenkin syy-

tä täyttää ne yhteishakupaperit.

TOISTEN ELÄMÄ muuttuukin.

Ensimmäinen Jyväskylässä tapaamani ih-

minen istunee

tällä hetkellä sa-

demetsässä Etelä-

Amerikassa muka-

naan reppu ja sata rullaa

filmiä. Pikkusiskoni päätti vaihtaa vuoden

opiskelun jälkeen sosiologian fysioterapi-

aan.

Ja minä? Minä kirjoitan Jylkkäriin kolumnia,

joissa pohditaan, että pitäisikö sitä tehdä jotain

repäisevää.

Mutta jos kuitenkin ensin odottaisi sen kym-

menen vuoden jakson loppuun.

Olli Sulopuisto

EVANKELISET OPISKELIJAT

Apua uudenvuoden lupausten pitämiseen tarjolla lauantaisin

Lutherin kirkolla (Kansakoulukatu 5) seitsemän jälkeen - paikalla

Anonyymit

Syntiset ja Ihmeellinen neuvonantaja. Tulossa: 19.1. Gideonien ker-

tomaa -Jorma Kihnula, 26.1. Jumalan taisteluvarustus - Mauri

Tervonen. Olet

tervetullut myös messuun sunnuntaisin klo 12 Lutherin kirkolle!

Extra –Wanted: mainosten piirtäjiä, ota yhteyttä Päiviin!

Raamiksesta ja muusta

tietoa Päiviltä, paivi.luukkainen@jyu.fi tai osoitteesta

www.sley.fi/eo/jkl/paivi.luukkainen@jyu.fi tai osoitteesta

www.sley.fi/eo/jkl/

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

Lue Jylkkäriä!

Se toimii kuin ilopilleri.



Kiinnostavatko lisäansiot opintovuoden aikana?
Suomen Gallup on johtava mielipide- ja markkinatutkimus-

yritys Suomessa. Olemme osa kansainvälistä TNS konsernia.

Tarvitsemme 

PUHELINHAASTATTELIJOITA
tekemään haastatteluja kotitalouksiin iltatyönä arki-iltaisin

 klo 16.30-21.00.  

Täytä hakulomake osoitteessa www.tns-gallup.fi. 
Lisätietoja työpaikoista saat soittamalla 

(014) 45 86 500 Mariliina Kurkinen
              e-mail: etunimi.sukunimi@tns-gallup.fi

TNS Gallup Oy, Kauppakatu 21, 40100 Jyväskylä
Puh. (014) 45 86 500,  internet http://www.tns-gallup.fi

Jylkkärin 
kevään 

mainokset
myydään nyt.

Soita 
Heli Leppäselle
P. 044 5000 460

Jylkkärin ilmestymispäivät keväällä 2008:

ma 14.1. (tämä numero)
ma 28.1. (abinumero), jutut
ma 1.2.
ma 25.2. (abinumero),
ke 12.3. (kaupunkinumero)
ma 7.4., jutut 26.3. 
ma 21.4., jutut 9.4
ma 5.5., jutut 23.4. 
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