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Hyvä olo, 
parempi mieli

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö
YTHS ja Jyväskylän yliopiston ylioppilas-
kunta järjestävät marraskuussa jälleen
Pidä hyvänä! -hyvinvointiviikon. Viikolla
järjestetään lukuisia henkistä hyvinvoin-
tia käsitteleviä kaikille avoimia luentoja,
mutta myös muutama kurssi, joihin tu-
lee ilmoittautua jo etukäteen. 

Muun muassa 17. ja 24. marras-
kuuta järjestettävän kaverihieronnan
kurssin ilmoittautumisaika alkaa jo
tänään maanantaina 3. marraskuu-
ta. Samoin viikon Bodybalance- ja
Tutustu kuntonyrkkeilyyn -kurssien il-
moittautumisaika alkaa jo kahta viik-
koa ennen kurssien alkua.
Hyvinvointiviikko huipentuu keskiviik-
kona 19. marraskuuta Ilokivessä pi-
dettävään Hyvinvointiklubiin.

Rakennustyöt on tarkoitus
saada käyntiin maalis-
kuussa. Ensimmäiset 
asukkaat pääsisivät upo-
uuteen kotiin syyskuun 
alussa 2010. 

KORTEPOHJAN ylioppilaskylään ol-
laan rakentamassa kokonaan uutta ta-
loa lähes kahdenkymmenen vuoden
jälkeen. Huonon kunnon vuoksi tam-
mi–helmikuussa purettavien luhtitalo-
jen G:n ja F:n paikalle rakennetaan
seitsemänkerroksinen asuintalo, jonne
ensimmäisten vuokralaisten on tarkoi-
tus päästä 1. syyskuuta 2010 alkaen.

Uuden talon myötä Kortepohjan ka-
pasiteetti kasvaa. Uuteen taloon on tu-
lossa 146 asuntoa, joista 120 on yksiöi-

tä, 24 kaksioita ja kaksi kolmioita.
”Yksiöt lisääntyvät ja kaksiot vä-

henevät, mutta kaksioiden tarjon-
ta vastaa jatkossakin kysyntää”,
Jyväskylän yliopiston ylioppilas-
kunnan kiinteistöpäällikkö Osmo
Kääriäinen kertoo.

VIIMEKSI varsinaiseen ylioppilas-
kylään nousivat R- ja S-talot vuosi-
na 1989–1990. Savelaan rakennet-
tiin Vehkakujan talot vuosina
2001–2005.

Valmistuessaan F-kirjaimen kyl-
keensä saavan uuden talon kustannus-
arvio on 13–15 miljoonaa euroa.
Suurin osa siitä on tarkoitus rahoittaa
velalla. Omarahoitusosuudeksi kaa-
vaillaan kymmentä prosenttia.

”Täytyy muistaa, että meillä on
tontti valmiina. Jos se merkitään oma-
rahoitusosuuteen, kuten voidaan teh-
dä, silloin ollaan jo hyvän matkaa edet-
ty”, Kääriäinen sanoo.

JYYN EDUSTAJISTO valtuutti loka-
kuun kokouksessaan hanketta hallin-
noivan rakennustoimikunnan valitse-
maan urakoitsijan.

Kääriäisen mukaan tarjouspyynnöt
lähtevät marraskuun aikana. Ennen
vuodenvaihdetta niitä vertaillaan, ja
tammi–helmikuun aikana käydään
tarkentavat keskustelut parin, kolmen
parhaan urakoitsijavaihtoehdon kans-
sa.

Kiinteistöpäällikkö korostaa, että
suunnittelulla alkaa olla jo kiire, koska
urakoitsija on suunnittelussa alusta as-
ti mukana.

”Aikataulussa pitää edetä jo kellon,
ei almanakan kanssa.”

Viime kädessä urakoitsijan siunaava
JYYn edustajisto saanee rakennustoi-
mikunnan esityksen päätettäväkseen
tammikuun kokouksessa. Jos urakoit-
sija ei jostain syystä edarille kelpaisi,
hanke myöhästyisi Kääriäisen mukaan
vuodella.

”Sitä riskiä ei voida ottaa, että se val-
mistuisi esimerkiksi marraskuun al-
kuun. Tämä uusi talo saataisiin silloin
täyteen, mutta mikä olisi sitten käyt-
töaste esimerkiksi tuolla DDR:ssä”,
kiinteistöpäällikkö kysyy.

TALON SUHTEEN puhuttavat enää lä-
hinnä kysymykset sen energiatehok-
kuudesta. Lokakuun kokouksen päät-
teeksi edustajisto hyväksyi Grönionin
ponnen, jossa se toivoi saavansa eteen-
sä vaihtoehtoisia ratkaisuja talon eris-
tysratkaisuista.

”Suomessa rakennusten energiate-
hokkuuden vähimmäisvaatimukset
ovat ajastaan jäljessä. Tämä on myös
kustannuskysymys. Paremmin eristä-
minen maksaa rakentaessa vähän
enemmän, mutta sillä voidaan säästää

tulevaisuudessa paljonkin”, Grönionin
edaattori Antti Yli-Tainio perustelee.

Hän uskoo, että edari saa eteensä
useamman vaihtoehdon talon eristä-
misestä. Talon rakentamista Yli-
Tainiokaan ei kuitenkaan haluta lykä-
tä.

”Asia ehditään päättää, kun se val-
mistellaan kunnolla.”

Kiinteistöpäällikkö Kääriäisen mu-
kaan rakennustoimikunta kokoontuu
kuulemaan Jyväskylän Energian läm-
pöjohtajan Marjukka Nuutisen tieto-
iskua energiatehokkuudesta. 

Arkkitehtitoimiston piirrustukset talosta ovat vielä niin luonnosvaiheessa, ette
lojen paikalle oman, täysin epävirallisen ja sattumanvaraisen seitsemänkerrro

Kortepohjaan uusi talo 

Uusien talojen ratkaisuista
asukasneuvostossa ei pääse
päättämään.

MARRASKUUSSA vaalein valittaville
Kortepohjan ylioppilaskylän asukasneu-
voston neljälle jäsenelle on tarjolla valtaa
muun muassa vuokrista päätettäessä.
Esimerkiksi uusien talojen energiatehok-
kuus on kuitenkin rakennustoimikun-
nan käsissä.

”Täytyy luottaa siihen, että asiantunti-
jaryhmän asiantuntemus riittää”, pohtii
Hannu Heikkilä, joka itse on ollut neu-
vostossa edaattorijäsenenä Grönionin
mandaatilla.

”Ja onhan asukasneuvoston puheen-
johtaja Ville Qvist toimikunnassa muka-
na.”

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan
asukasneuvosto vastaa kylän hallinnosta.
Sen siis tulee laatia ylioppilaskylän bud-
jetti ja esimerkiksi päättää asuntoloiden
järjestyssäännöistä. 

Vuosittaisten vaalien kautta asukas-
neuvostoon valitaan vain neljä jäsentä.
Loput viisi valitsee ylioppilaskunnan
edustajisto. Lisäksi neuvoston kokouk-
sissa on läsnä kaksi asuntoloiden työnte-
kijöiden nimeämää jäsentä, joilla on läs-
näolo-, puhe- ja esitysoikeus.

ÄKKISELTÄÄN vaikuttaa siis siltä, ettei
asukasneuvoston vaaleilla ole juuri mer-
kitystä – tarjolla on neljä paikkaa, ja esi-
merkiksi vuokrien korotukset ovat usein
pakon sanelemia vaikkapa sähkön hin-
nan noustessa.

”On kyllä totta, että vaalitavasta joh-
tuen asukasneuvostoon on hankala pääs-
tä”, Heikkilä myöntää.

”Mutta kyllä asukasneuvostolla on
juuri niin paljon valtaa kuin se päättää
ottaa. Jos neuvosto ei ole aktiivinen,
joutuvat virkamiehet päättämään
enemmästä.”

HEIKKILÄ ITSE kiittelee nykyisen asu-
kasneuvoston olleen kiitettävän aktiivi-
nen. Hän toivoo  hyväksi havaittujen toi-
mitapojen säilyvän myös uudessa neu-
vostosta ja lupaa olla tukemassa toimin-
taa siitäkin huolimatta, että aikoo nyt jät-
täytyä asukasneuvostosta pois.

”Tarkoitus ei ole jättää ketään yksin”,
syksyn kylävaalien järjestämisessä muka-
na oleva Heikkilä rohkaisee ehdokkuut-
taan miettiviä.

Työsarkaa riittäisi muun muassa sen
varmistamisessa, ettei kylän vanhojen ra-
kennusten kunnossapito jää uusien var-
joon.

”Ensi vuoden budjettiin voi silti vielä
vanhakin neuvosto vaikuttaa, jos jotain
toiveita on, kannattaa ottaa yhteyttä”,
Heikkilä sanoo.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Asukasneuvoston asukasjäsenten vaaliin voi

ilmoittautua ehdokkaaksi vielä tiistaina 4.11.

kello 13 mennessä ylioppilaskunnan keskus-

toimistoon Ilokiveen. Vaalin ennakkoäänestys

Rentukassa 11.11. kello 18–20. Varsinainen

äänestys 18.11. kello 14–20 Rentukassa.

Tämä on myös 
kustannuskysymys.
Paremmin eristäminen
maksaa rakentaessa vähän
enemmän, mutta sillä 
voidaan säästää
tulevaisuudessa paljonkin. 

Edaattori 
Antti Yli-Tainio

”

Kyläpäällikön paikkoja tarjolla
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HÄMEENLINNAN hallinto-oi-

keus näpäytti Hämeen ammatti-

korkeakoulua, joka oli potkinut

pois amk:n ja Hämeen ammatti-

instituutin asuntolasta kolme

keskiasteen oppilasta näiden

kieltäydyttyä huumetestistä. Kun

asuntolanhoitaja haistoi ”huu-

meen hajua”, täysi-ikäiselle kol-

mikolle tarjottiin mahdollisuus

todistaa syyttömyytensä testin

avulla, mutta nämä kieltäytyivät.

Oikeuden mukaan koulu

puuttui opiskelijoiden henkilö-

kohtaiseen koskemattomuuteen

perusteetta. Näyttöä huumeista

ei poliisin tutkimuksissa saatu.

Ovatko oppilaat jo palanneet
asuntolaan, asuntolanhoitaja
Leena Karonen?
”Opiskelijat eivät nyt asu asunto-

lassa työharjoittelujakson takia.

Heidän on tarkoitus palata kou-

luun marraskuussa, mutta tois-

taiseksi he eivät ole hakeneet

asuntoa.”

Asuntolan vapaa-ajanohjaaja
Auli Aalto, kuinka kauan
säännöt ovat mahdollista-
neet huumetestit?
”Asuntolalle tehtiin päihdeohjel-

ma vuonna 2006, mikä kuuluu

varmaankin tapoihin kaikissa op-

pilaitoksissa. Sääntöjä on päivi-

tetty viimeksi elokuun alussa.”

Onko Keski-Suomen opiskeli-
ja-asuntosäätiö suunnitellut
huumetestejä, toimitusjohta-
ja Matti Tanskanen?
”Ei ole. Testeille ei ole tarvetta.

Emme ole asuntola, vaan tarjo-

amme opiskelijoille koteja.

Omassa kodissaan kukin on ku-

ningas , se on koskematon alue.”

Aiheuttavatko lailliset tai lait-
tomat päihteet ongelmia
Koasin asunnoissa?
”Ei huumeiden tai muiden päih-

teiden käyttö eroa opiskelija-

asunnoissa muista asunnoista.

Ongelmat tulevat tietoomme sii-

nä vaiheessa, kun viranomaiset il-

moittavat niistä. Esimerkiksi tulli

on ottanut yhteyttä, jos joku on

postittanut opiskelijalle huume-

lähetyksen.  Nämä asiat kuuluvat

kiinteistön omistajalle vasta siinä

vaiheessa, kun niistä aiheutuu

vahinkoa tai ongelmia.”

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Kyttääkö Koas 
huumekämppiä?

YTHS:n sentit siirretään
ensi vuodelle

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun jyvitys
lukuvuoden 2008–2009 osalta on
mennyt pieleen. JYY ilmoitti YTHS:n
osuuden jäsenmaksusta olevan 38,50
euroa, vaikka todellisuudessa maksu
nousi elokuun alussa 38 euroon. Näin
ollen JYYn osuus jäsenmaksusta onkin
52,30 euron sijasta 52,80 euroa, eli

kutakin jäsentä kohti JYYn kassaan jää
50 senttiä enemmän. Kun jäseniä täl-
lä hetkellä on noin 12 000, yhteissum-
maksi kertyy noin 6 000 euroa.

JYYn talouspäällikkö Maija
Saarnisto kertoo, että kyse oli inhi-
millisestä erehdyksestä.

”Kun budjettia tehtiin, YTHS:n
maksun odotettiin nousevan 38,50
euroon. Se summa sitten jäi elä-
mään kaikissa asiakirjoissa. Virhe

huomattiin vasta kesällä.”
Saarnisto huomauttaa, että liikaa

ylioppilaskunta ei jäsenmaksuja ole
kuitenkaan perinyt, sillä edustajisto
hyväksyi 90,80 euron jäsenmaksun.

Ylimääräiset sentit käytetään hy-
väksi ensi vuoden budjetissa.  Ne voi-
vat olla JYYn hallituksen puheenjoh-
tajan Olli-Pekka Koljosen mukaan
tarpeen, sillä YTHS-maksussa on jäl-
leen korotuspaineita.

Juha Korhonen
Jylkkärin toimittajaksi

Jyväskylän Ylioppilaslehden toimitta-
jana aloittaa ensi vuoden alussa
Juha Korhonen, 27. Hän on valmis-
tunut Oulun ammattikorkeakoulusta
journalismin koulutusohjelmasta me-
dianomiksi ja viimeistelee parhail-
laan Jyväskylän yliopistossa journa-
listiikan maisteriopintojaan.

Korhonen on aiemmin työskennel-
lyt kesätoimittajana muun muassa
Kalevassa, Helsingin Sanomissa ja
Kalajokilaaksossa.

Korhonen on kotoisin Nivalasta
Pohjois-Pohjanmaalta. Hänet esitel-
lään tarkemmin syksyn viimeisessä
Jylkkärissä.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskun-
nan hallitus vahvistaa Korhosen ni-
mityksen torstaina.

RIKU SUONIO

i toimisto halunnut vielä tässä vaiheessa julkistaa niitä. Näin ollen Jylkkärin visualisti Riku Suonio loihti uuden rakennuksen alta purettavien G- ja F-ta-
ksisen näkemyksensä.

13–15 miljoonalla

”Hän on varmaan tämän kaupungin
ykkösasiantuntija näissä asioissa”,
Kääriäinen vakuuttelee.

Laajempi energiaseminaari ei kui-
tenkaan tällä aikataululla järjestynyt.

TALOHANKKEEN ajoitus on sikäli hy-

vä, että rakennuttajana JYY uskoo hyö-
tyvänsä talouden laskusuhdanteesta.

”Rakennusalalla uusia hankkeita jää-
dytetään. Alalta vapautuu kapasiteettia,
jolloin kulut pysyvät kurissa”, rakennus-
toimikunnan puheenjohtaja Ahti
Ruoppila ennusti JYYn edustajiston ko-

kouksessa lokakuussa.
”Suhdannetilanteesta voidaan ottaa

hyöty irti, ja se näkyy lopullisessa vuok-
ratasossa”, Ruoppila lupaili.

Uuden talon asunnot jaettaneen aika-
naan samanlaisella arvonnalla kuin
Vehkakujankin kämpät. Näin kaikki

asukkaat ovat haettaessa tasa-arvoisessa
asemassa, eivätkä esimerkiksi
Kortepohjassa asutut vuodet vaikuta va-
lintaan.

Iiro-Pekka Airola
toimittaja@jyy.fi



Ensimmäinen kotini oli yksiö. Jaoimme

kämppikseni kanssa omakotitalon ylä-

kerran laitakaupungilla – kämppis asui

olohuoneessa, minä keittiössä. Sinne mahtui

pöydän lisäksi sänky ja kirjapino. ”Minusta on

mahtavaa, suorastaan romanttista asua näin

askeettisesti”, sanoin kaverilleni.

Rappioromantiikkaa jaksaa kuitenkin vain

hetkisen. Sitten alkaa kaivata omaa tilaa,

rauhaa ja sitä, ettei asuisi biojäteastian vieres-

sä. Opiskelijalla on kuitenkin harvemmin va-

raa valittaa asumisoloistaan, ihan kirjaimelli-

sesti. Toki asumislisän turvin jonkinlaisen ka-

ton päänsä päälle saa – ainakin, jollei etsi va-

pailta markkinoilta. Tai jos ei halua asua kor-

kean vuokratason kaupungeissa. Siis siellä,

missä yliopistot usein ovat.

Lisäksi vuokrat tuntuvat koko ajan vain

nousevan: Tilastokeskuksen mukaan

huhti–kesäkuussa luukustaan sai pulittaa ne-

lisen prosenttia enemmän kuin aiemmin.

Seuraavan kerran tilanne tarkistetaan tä-

män viikon lopulla. En usko, että hintakehi-

tyksen huomataan kääntyneen alaviistoon.

Onkin hieno

asia, että

ylioppilaskunta

on päättänyt ra-

kentaa Korte-

pohjaan lisää

asuntoja. Uuteen

kerrostaloon tu-

lee suunnitel-

mien mukaan paljon yksiöitä, mikä lohdutta-

nee varmasti esimerkiksi niitä, joilla on gradu

kesken, mutta joiden nykyisellä kämppiksellä

on edelleen elämää.

Toivoa sopii

kuitenkin myös,

ettei Korte-

pohjan vanho-

jen asuntojen

kunnossapito

jää uusien

talojen alle.

A i n a k i n

osassa asuntoja tunnutaan kärsivän vuoroin

vedosta ja kylmyydestä ja vuoroin huonosta

huoneilmasta.

Ensimmäistä omaa koti-

aan haikaileva haluaa usein

uuteen yksiöön ja ylioppi-

laskylän soluista nirsoillaan.

Se ei ole ihme, kun kauhu-

tarinoissa kummajaiskämp-

pis kuorrutetaan tunkkaisel-

la minihuoneella.

Sitten keittiöhuoneeni olen muuttanut seit-

semän kertaa. Asunnot ovat vaihdelleet

juron klarinetistin kanssa jaetusta alle 20 ne-

liön huoneesta omaan yksiöön. Sitä, kummas-

sa asuminen on opettanut enemmän, ei liene

hankala arvata. Jo siitä syystä soisi, että uusien

yksiöiden lisäksi myös vanhoihin tuttuihin

DDR-soluihin saataisin houkuteltua asukkai-

ta – eikä vain rappioromantiikan vuoksi.

pääkirjoitus
3. marraskuuta 2008

Wallinheimo painoi 
outoja nappeja
Tuore kunnanvaltuutettu Sinuhe
Wallinheimo (kok.) kertoo joutuneensa

painamaan outoja äänestysnappeja kau-

punginvaltuuston kokouksessa.

”Poliitikot saivat mielipiteitä ennen

valtuustokokouksia ja niiden jälkeen.

Meille sanottiin vain, että äänestäkää

näin, se on teidän parhaaksenne. Kukaan

ei kieltäytynyt, enkä itsekään arvannut

sanoa ei”, Wallinheimo sanoo.

JYPin maalivahti haluaa kertoa koke-

muksistaan, koska hän tuntee huolta

kunnallisen päätöksenteon äänestyskult-

tuurista. 

Hän korostaa luottaneensa täydellises-

ti hänelle annettuihin ohjeisiin ja kysy-

neensä ennen äänestämistä, onko kysees-

sä turvallinen mielipide.

”Samalla tavalla luotan ryhmänjohta-

jaan. Jos hän minulle jotain sanoisi, olisin

saletti, että kyse on politiikassa sallitusta

mielipiteestä.”

Totuuden tietotoimisto
lehti.samizdat.info
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Niina Karling

LUKIOLAISPOIKA näyttää tupakan jättämiä arpia

rinnassaan. Hän on 16-vuotias ja hänet on juuri va-

pautettu vankilasta puolen vuoden pidätyksen jäl-

keen. Syytteitä ei pitkällisten tutkimusten jälkeen

nostettu.

Moni muu on edelleen sellissä. Israelin armeija on

pidättänyt Al Khaderin kylässä Länsirannalla viimei-

sen viikon aikana useita nuoria palestiinalaismiehiä,

osa heistä on alaikäisiä. Lisäksi sotilaat ovat vierail-

leet monena päivänä kylän koulujen porteilla.

Tyttökouluihin sotilaat eivät yleensä mene sisälle,

poikakouluihin menevät. Syy sotilaiden vierailuihin

on kylän ohi kulkeva israelilaisille tarkoitettu mootto-

ritie, jolle joku on sotilaiden mukaan heitellyt kiviä.

17- ja 21-vuotiaita poikiaan kotiin odottava äiti

kertoi, ettei voi peloltaan nukkua. Sotilaat hakivat

pojat keskellä yötä. Vanhemmilla ei ole mahdolli-

suutta päästä tapaamaan heitä, eikä pidätyksen

kestosta ole tietoa. Pojat ovat armeijan mukaan tur-

vallisuusuhkia. 

KYLÄSTÄ ON viety aiemmin tänä vuonna myös

tyttöjä. Edelleen pidätettyinä ovat 17-vuotiaat ser-

kukset Salwa ja Sara, jotka vietiin kodeistaan kesä-

kuussa. Salwan vanhemmat eivät päässeet kahteen

kuukauteen katsomaan tytärtään. Nyttemmin äiti

on tavannut tyttärensä viidesti. Pidätyksen syy: tur-

vallisuusuhka (security case).

Tarkkaa syytä pidätykseen ei tiedä edes tyttöjen

asianajaja. Pari viikkoa sitten ilmoitettiin, että tyttö-

jen pidätystä jatketaan kolmella kuukaudella.

Oikeudenkäynnistä ei ole tietoa.  Salwan vanhem-

mat ovat  huolissaan siitä, kuinka lukion viimeisellä

luokalla olevan tyttären ylioppilaskirjoitusten käy.

Ne kun lykkääntyvät tyttären ollessa koulun penkin

sijaan sellin punkalla. Vanhempien mukaan Salwa ei

ollut poliittisesti aktiivinen, kunhan opiskeli.

Pidätyksen jälkeen Salwan isä ei ole nukkunut  ja

kuusivuotias pikkusisko pelkää kaikkia israelilaisia,

erityisesti sotilaita. Perhe toivoi, että pidätys olisi

loppunut lokakuussa. Tieto sen jatkumisesta on teh-

nyt kaikista toivottomia.

Kyläläiset totesivat pidätysten ja yöllisten etsintö-

jen olevan osa Länsirannalla asumista. Arkipäiväi-

syys ei kuitenkaan vähennä niiden pelottavuutta. 

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelija,

joka toimii syksyn vapaaehtoisena ihmisoikeustarkkailijana

Länsirannalla Kirkkojen maailmanneuvoston EAPPI-ohjelman

kautta. EAPPI-vapaaehtoisten esittämät mielipiteet ovat hen-

kilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta EAPPI-koalition

(Kirkon Ulkomaanapu, Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu

Ortaid ja NNKY-liitto ry.) näkemystä.

Turvallisuusuhka

KUIVAT KENGÄT (asuste). 

Märät haisevat.

KYYNISYYS (asenne). 

Pessimisti ei tule pettymään.

AJOISSA OLEMINEN (kellon käyttö). 

Jatkuva myöhästely alkaa pitemmän

päälle potuttaa, varsinkin jos se tapah-

tuu aina matkalla juna-asemalle. Vaikka

juoksemalla ehtisikin, penkille istuessa

pukkaa valtava jälkihiki. Se ei ole kivaaa.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Ensimmäistä  omaa
kotiaan haikaileva haluaa
usein uuteen yksiöön ja yli-
oppilaskylän soluista 
nirsoillaan. Se ei ole ihme.

”



Intercultural emotions
TALKING ABOUT intercultural experiences

and the emotions related to them fascinates

me because I have lived abroad altogether

for four years, in two different countries. I

have gone through culture shocks and rever-

se culture shocks and experienced all sorts of

puzzling emotions. 

The strongest feelings from an intercultu-

ral aspect are usually related to moving to

different countries, the process of adapta-

tion – or then having intercultural relations-

hips. I don’t know if you have ever dated so-

meone from a foreign country, but I have. It

definitely caused several problems and conf-

licts, but at the same time it was very en-

riching and inspiring. 

Now that I think about it later, I understand

that I was in fact more in love with the cultu-

ral difference than with the guy. It was nice to

marvel at new things and thoughts, explore a

new culture through someone, learn the

nuances of a different language, and so forth.

Once the charm of novelty changed into

the mundane, however, I realized that the

guy was nothing but ordinary. It was the

exoticism of the new culture I had fallen for.

I think the same happened also vice versa:

the guy seemed more thrilled about Father

Christmas than about me. 

ANYWAY, coming to a new country,

encountering new people and trying to

adapt is rarely simple. The process of settling

in is usually full of distinct emotions. At ti-

mes you love your new life style; at other ti-

mes you loathe the way those weird people

speak or behave, and you feel like a comple-

te stranger. When it comes to my expe-

riences about moving abroad, I have got

two very different examples. The other one

was easy, the other one was not. The other

time I was over the moon, the other time I

was very much lost.  

From here we can already see that the

adaptation process is very unique for every-

one. What is sure though, is that everyone

experiences some sort of strong feelings

while moving abroad. Returning home is ra-

rely neutral or emotionless either, but about

that I have already written a Master’s thesis,

so I’ll spare you this time. 

All in all, from the international expe-

riences, both good and bad, one always

learns a lot and undergoes personal growth.

The feelings might vary between euphoria

and a deep crisis, which definitely is

overwhelming, but in the long run the expe-

riences develop the person to a great extent. 

I HAVE now safely returned to Finland but

these intriguing and

enriching internatio-

nal experiences got

under my skin and made

me search for a job in the in-

tercultural field. That’s why I’m the Secretary

of International Affairs at the Student Union

now. We should all be proud of the interna-

tional campus that we have – we don’t have

to go far to look for multicultural encounters

and to learn about different ways of life. 

AND WELL, okay, I have to admit that now

that I’m about to get married to a Finnish

guy, I still sometimes feel like we’re from

completely different cultures. Sometimes the

cultural differences just are even nearer than

we realize… 

Jenni Ikonen

Th
e

w
rit

er
is JYY’s Secretary of International Affairs.

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

Hyvä nimimerkki Lapseton, kirjoitit

Jyväskylän Ylioppilaslehdessä 12/2008

kipeästä asiasta otsikolla Ilman lasta

toiveista huolimatta. 

Lapsettomuus on hyvin henkilö-

kohtainen asia, joka koskettaa yhä

useampaa aikuista. Tahattomasta

lapsettomuudesta kärsii joka kuudes

pari jossain elämänsä vaiheessa.

Nykyään lapsettomuuden hoitomuo-

dot ovat kehittyneet ja niiden tulok-

set parantuneet huomattavasti.

Klinikoiden ja sairaaloiden asiakkais-

ta 70–80 % saa lopulta toivomansa

lapsen, kun kaikkia käytettävissä ole-

via lapsettomuushoitoja on käytetty.

Lapsettomuustutkimukset käynnis-

tetään noin vuoden yrittämisen jäl-

keen. Esitietojen perusteella (esimer-

kiksi amenorrea eli kuukautisten

puuttuminen tai yli 35-vuoden ikä)

tutkimukset voidaan aloittaa aiem-

minkin. Yleislääkäri selvittää esitie-

dot ja toteuttaa parin alkututkimuk-

set, joiden perusteella hän lähettää

keskussairaalan erikoispoliklinikalle.  

YTHS toimii tässä asiassa kuten

muukin perusterveydenhuolto kun-

nissa: tekee perustutkimukset ja alku-

kartoitukset ja lähettää sen jälkeen

keskussairaalan poliklinikalle jatko-

tutkimuksiin – ja hoitoon. 

Jos joku haluaa, niin hän voi halu-

tessaan itse hakeutua yksityissektoril-

le tutkimuksiin ja hoitoon omalla

kustannuksellaan. 

Pirjo Paajanen
Terveyspalveluyksikön johtaja, ylilääkäri

YTHS Jyväskylä

Myös YTHS auttaa lapsettomia
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Millainen on hyvä 
opiskelija-asunto?

Hilla Hoskonen,
Lyseon lukion abiturientti:

”Siisti ja toiminnallinen. Jos se on

toiminnallisuudeltaan hankala, se

aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa.”

Joel Konttinen,
Lyseon lukion abiturientti:

”Ei sellainen, millaisia Koasin 

kämpät yleensä ovat, eli kuollut. Ei

rauhatonta naapurustoa, ‘opiskelija-

rauhattomuutta’ saa kyllä olla.”

Kaisa Rajala
Lyseon lukion abiturientti:

”Tietenkin suhteellisen halpa ja

hyvälllä paikalla lähellä koulua. 

Ja toimiva.

Mikko Komi,
Lyseon lukion abiturientti:

”Halpa, hyvät kulkuyhteydet. Kävely-

tai pyöräilymatkan päässä oppilaitok-

selta. Rauha on tärkeä asia, että 

aamulla jaksaa mennä luennoille.”

Ei mitään keskustaa, vaan kunnon junttimeininkiä!
Keskustanuori vaatii muutosta yökerho Luxin tupakkaterassilla. 

(Suomen Kuvalehti 24.10.2008)”

Tuure Kinnunen,
Lyseon lukion abiturientti:

”Siedettävän etäisyyden päässä op-

pilaitoksesta. Rauhallisella seudulla,

jossain Keltinmäessä ei välttämättä

saa nukuttua öitään rauhassa.”

Edellisen Jylkkärin (12/08) Kysyn vaan? 

-palstalla käsiteltiin Sampro-nimisen yri-

tyksen graduvalmennusta. Jutussa ker-

rottiin haastateltavan nimeksi Sampo K.

Koskinen, vaikka herran nimi on

Sampo K. Saarinen.

Jylkkärin kaupunkinumerossa (11/08)

olleessa tanssiteatteri Krampista kerto-

neessa jutussa Krampin perustamisvuo-

si oli myöhentynyt. Kramppi perustet-

tiin osaksi Jyväskylän työväenteatteria

jo vuonna 1996. Itsenäiseksi tanssiteat-

teriksi se irtautui 2003.

Oikaisut

Seminaarinmäelläkin osallistuttiin 21. lokakuuta kahvinjuonnin maailmanennätykseen. Maailman suu-
rin Reilun kaupan kahvitauko -tapahtumaan osallistui Jyväskylässä 387 ja koko maassa 51 754 ih-
mistä. JYYn osuus palkittiin parhaana koulussa järjestettynä kahvitaukona.

RIKU SUONIO
IRTOKUVA
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KU KERTOO, että asuu Kristiinankaupungis, kaikki kysyy ekana, onko se sielä

Mikkelin lähellä.

No ei oo, ku sielä on Ristiina. Kristiina on ihan toisella puolella Suomee, meinaan

Vaasan ja Porin välis. Molempiin on sata kilsaa ja Seinäjoelle satakakskytä.

Nykku te tiedätte, missä se on, ni mä voin kertoo, mitä sielä on. Paljo ruottalai-

sia. Tai ei ne ruottalaisia oo, vaan suomenruottalaisia, mutta kummiski Kristiinas

puhutaan enemmän ruottia ku suomee. Ja sillonki, ku sielä puhutaan suomee, sii-

hen sekotetaan ruottia. Ku mä olin kesätöis rautakaupas, yks asiakas tuli kysyyn,

että ”Kan ja haa liitte rautanauloja?”. No men totta kai du kan haa.

Kristiina on kiva kesäkaupunki, niinku yheksänkytäviis prosenttia Suomen kau-

pungeista. Ku sielä on kesämarkkinat, ni kaupungin väkiluku kymmenkertastuu

kolmeks päiväks – ainaki sillä festarilaskutavalla, jossa yks tyyppi on kolme tyyppiä.

Sitte heti seuraavana viikonloppuna sielä on kuuskytälukutapahtuma, jossa esiin-

ty kerran Kirkaki ku se eli vielä.

Kristiinaa sanotaan idylliseks pikkukaupungiks. No, onhan sielä meri ja vanhoja

puutaloja, mutta ei paljo auta, ku ei oo töitä. Kristiina oli yks vaihtoehto kuudennen

ydinvoimalan sijotuspaikaks, mutta paskat sitä sinne otettu, ku olis pilannu idyllin.

Kristiinas on kaks baaria, joista toises ei oo lämmitystä ni se ei toimi ku kesällä,

ja toinen on menettäny viinanmyyntiluvat jotain kolme kertaa viimesen neljän

vuoden aikana. Ni, ja on sielä paikallislehtiki, Suupohjan Sanomat. Niitten kovim-

pia uutisaiheita on näin syksysin sellaset jättikokoset kikkelin muotoset perunat ja

porkkanat.

Pekko-Joonas Rantamäki

Kirjoittaja on joskus puhunut ruotsia,

mutta unohtanut kielen vältelles-

sään Kristiinankaupungissa

käyntiä.

Kirjoittajat purkavat traumoja kotipitäjästään – omalla murteellaan.

Kan ja haa liitte rautanauloja?

YMPÄRISTÖVALIOKUNNASSA poh-
ditaan. Edellinen pyöränhuoltotempaus
houkutteli niin paljon opiskelijoita, että
osa joutui tuntien jonotuksen jälkeen ta-
luttamaan pyöränsä kotiin huoltamatto-
mana. Myös Ilokiven kirpputoreille ja
ylioppilaskylässä viime keväänä avatulle
kierrätyspiste Kierukalle on kysyntää
enemmän kuin ehditään tarjota.

”Ympäristöasiat koskettavat jollain ta-
valla jokaista alaan katsomatta”, valio-
kunnan puheenjohtaja Jonna Niiniaho
muotoilee. Kokouspöydän ympäriltä löy-
tyykin paitsi biologeja myös ainejärjestö-
jen ympäristövastaavia ja muita järjestö-
aktiiveja.

Niiniahon mukaan valiokunnassa pa-
rasta on, kun toimiva ympäristöystäväl-
linen ratkaisu saadaan toteutumaan.
Ahkerassa käytössä ovat esimerkiksi va-
liokunnan muoviastiat, joita voi lainata
ylioppilaskunnan keskustoimistolta.
Myös kerran kuussa lähituotteita tilaa-
vassa luomuruokapiirissä pyörii kymme-
niä aktiiveja.

Valiokunnan vuoden 2008 ympäristö-
kilpailu JYY:n alla toimiville järjestöille

päättyi juuri. Parhaiten ympäristönsä
huomioineet saavat vuodeksi käyttöönsä
ympäristömerkin, josta on hyötyä esi-
merkiksi yleisavustuksia haettaessa.

VALIOKUNNASSA lentelee ideoita, ei-
kä puheenjohtaja tyrmää suorilta radi-
kaalimpiakaan ehdotuksia. Tässä po-
rukassa ei pelätä maailmanparantajan
mainetta, valmiita ollaan iskemään
vaikka yliopiston vessoihin muistutta-
maan kohtuullisesta käsipaperinkulu-
tuksesta.

Ympäristövaliokunta kannustaa ym-
päristötekoihin osallistumalla myös mui-
den järjestämiin tapahtumiin.
Suunnitteilla on muun muassa energian-
säästötempaus Kortepohjassa ja kevätlu-
kukaudella toteutuva kestävän kehityk-
sen keskustelutilaisuus.

Piia-Maria Vidgren

Toimivaa maailman-
parannusta

VALIO-
JOUKOT

Jyväskylässä varastetaan
700 pyörää vuodessa, suurin
osa ruutukaava-alueelta.

KUN Piia Matikainen muutti kaksi
vuotta sitten Jyväskylään opiskelemaan,
paikallinen tuttava varoitti heti pyörävar-
kaista. Matikainen ei uskaltanutkaan
tuoda mummoltaan saamaansa perintö-
pyörää mukanaan vielä viime vuonna.

Kun kakkospyöräksi ostettu halpa-
pyörä sitten hajosi, perintökalleus piti
tuoda kaupunkiin. Ei kestänytkään kuin
vähän toista kuukautta, kunnes se erää-
nä lokakuisena viikonloppuna oli varas-
tettu kotipihasta, Keskuskadulta.

”Se oli ihan perinteinen mummopyö-
rä, mustaksi maalattu. Mutta se oli mum-
molta saatu, ja hän on nyt kuollut. Itkin
koko päivän, kun huomasin, että se oli
viety”, Matikainen harmittelee.

FINANSSIALAN keskusliiton mukaan
pyörävarkaudet ovat vähentyneet
Suomessa selvästi: ilmoituksia varaste-
tuista pyöristä tehtiin kymmenen vuotta
sitten yli 15 000, nyt koko maassa noin 8
000. Poliisin mukaan Jyväskylässä var-
kauksien määrissä ei ole viime vuosina
juuri ollut heittoa. Luku vaihtelee 700
molemmin puolin. Tavalline pyörävar-
kaus tapahtuu yöaikaan ruutukaava-alu-
eella. Vanhempi konstaapeli Timo
Martin Jyväskylän poliisista kertoo, että
varkaita houkuttavat erityisesti opiskeli-
joiden käyttämät mummomallin pyörät.
Niillä poljetaan esimerkiksi ravintolasta
kotiin ja hylätään sitten.

Toisaalta ansaintatarkoituksessa vie-
dään myös hyväkuntoisia maastopyöriä.
Ammattimaisesti toimivia liigoja ei
Martinin mukaan kaupungissa ole tavat-
tu vähään aikaan.

MATIKAISEN pyörä oli pihalla lukittu-
na vaijerilukolla, mutta tämä ei ollut va-
rasta pysäyttänyt. Martin neuvookin pa-
nostamaan muutaman kymmenen euroa

kunnolliseen lukkoon. Vaijerilukon ha-
jottamiseen kun ei tarvita edes kummoi-
sia työkaluja.

”Lisäksi pyörä kannattaa lukita aitaan,
tolppaan tai muuhun rakenteeseen”, hän
opastaa. 

Varastetun pyörän löytämisessä hel-
pottaa, jos on ottanut rungon numeron
itselleen ylös.

Martin kehottaa pyöränsä menettänei-

tä opiskelijoita myös vierailemaan polii-
sin löytötavaravarastolla Urhonkadulla.
Sieltä kadonneen pyöränsä voi vielä löy-
tää. Martinin mukaan ihmiset käyvät
harvoin etsimässä pyöriään. Siitä kertoo
jo sekin, että vuosittain poliisin huuto-
kauppaan päätyy parisataa fillaria, jou-
kossa paljon mummopyöriä.

Jarno Hartikainen

Mummopyörä
houkuttaa voroja

RIKU SUONIO

Journalistiikan opiskelijalta Piia Matikaiselta vietiin isoäidiltä saatu pe-
rintöpyörä. Vaijerilukko ei varasta estänyt.

Ministeriön apuraha tuo
Jyrockiin venäläisiä 
rokkareita.

JYYN kulttuurivaliokunta on valinnut
Jyrockin projektisihteeriksi Johannes
Lintusen. Homma on 27-vuotiaalle
”musiikin sekatyömiehelle” jo edellis-
vuodesta tuttu, joten Jyrockia jatketaan
tutuin kuvioin.

”Tänä vuonna tosin olemme saaneet
opetusministeriöltä 6 000 euron apura-
han, jonka turvin on tarkoitus hommata
festareille venäläisiä rock-yhtyeitä”,
Lintunen kertoo.

Kuten aikaisemminkin, huhtikuus-
sa järjestettävä Jyrock haluaa tuoda
esiin uusia nousevia yhtyeitä. Siksi mi-

tään kiinnityksiä ei vielä ollakaan teh-
ty, vaan Lintunen aikoo rauhassa kat-
sella muun muassa sitä, mitä levyjä jul-
kaistaan.

Muun muassa artistivalintoihin pää-
see vielä vaikuttamaan, sillä festivaalia
varten kerätään vapaaehtoisten työryh-
mä.

”Kiinnostuneita on ollut paljon aiem-
minkin, ja viime vuonna työryhmä saa-
tiin kokoon helposti. Tarkoitus on kes-
kustalla muun muassa siitä, ketä festa-
reille halutaan soittamaan.”

Festarien aikana työryhmä pääsee
myös käytännön töihin, vaikkapa järjes-
tyksen valvojaksi, mikäli järjestysmies-
kortit löytyvät.

Ylioppilaskunnan järjestämä kaksipäi-

väinen festivaali pidetään Ilokivessä
17.–18. huhtikuuta.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Jyrock-työryhmä kokoontuu ensimmäisen

kerran Ilokiven takaosassa 11. marraskuuta

kello 16 alkaen.

Jyrock sai tutun 
projektisihteerin

Johannes Lintunen.

RIKU SUONIO

RIKU SUONIO
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Vajaat kolme vuotta sitten
jääkiekkomaalivahti Lisa
Davis oli ehdolla 
Yhdysvaltojen olympia-
joukkueeseen. Hyvin mennyt
kausi ja unelma Toronton
olympiajäistä tyssäsi 
kuitenkin sairasteluihin.

”SILLOIN VUONNA 2006 olisi ollut
sauma päästä kisoihin. Nyt paikka olym-
piajoukkueessa on paljon kauempana,
enkä enää haaveile siitä”, Davis kertoo
hieman apeana.

Pian hymy palaa kasvoille. Vanhaa asi-
aa on turha murehtia.

Davis muutti Jyväskylään parisen
kuukautta sitten ja aloitti liikuntabio-
logian opinnot kansainvälisessä mais-
teriohjelmassa. 

Opiskelu on asetettu kiekkouran
edelle, sillä naismaalivahtina on mah-
dotonta elättää itseään Suomessa. Tai
oikeastaan missään muuallakaan.

SM-liigassa Jyväskylän Catsin verkkoa
vartioivalle Davisille jääkiekko on edel-
leen tärkeä osa elämää, mutta suhde ur-
heilemiseen on muuttunut. 

”Täällä pelaaminen on hauskempaa,
kun ei ole niin paljon vastuuta ja painei-
ta. Yhdysvalloissa koulun ja jääkiekon li-
säksi ei ollut aikaa muulle elämälle.”

Davis on asunut Suomessa muutaman
viikon, mutta pohjoismainen elämänryt-
mi oli entuudestaan tuttu. Bostonin yli-
opistosta pyydetty vapaavuosi on venäh-
tänyt reilusti ylimittaiseksi. Davisin reit-
ti on kulkenut Norjan kautta Ruotsiin ja
sieltä edelleen Suomeen. Idea muuttami-
seen ei tullut tyhjästä, sillä Davisin isoäi-
ti on ruotsalainen.

Työlupahankaluuksien takia visiitti
Norjassa jäi parin kuukauden mittaisek-
si, mutta Ruotsin Växjössä vierähti pari
vuotta. Siellä asuessaan hän kuuli
Jyväskylän opiskelupaikasta ja päätti tart-
tua tilaisuuteen.

”Pidän paljon Pohjoismaista. Ihmisiä
on vähemmän, joka paikkaan pääsee
pyörällä, eikä elämä ole niin stressaavaa.”

Ensituntuman mukaan suomalaisyli-
opiston opiskelutahti ei ole yhtä tiivis
kuin Yhdysvalloissa. Muuten erot mai-
den yliopistojen välillä ovat vähissä, yh-
tä käytännön seikkaa lukuunottamatta.

”Täällä täytyy aina etsiä rakennus,
missä luento pidetään. Yhdysvalloissa
luennot olivat aina samassa paikassa.”

YHDYSVALTALAISELTA on tietysti ky-
syttävä mielipide presidentinvaaleista.

”En halua puhua politiikasta, koska
sitten joku aina suuttuu”, Davis nauraa,
mutta kertoo hetken päästä uskovansa

Barack Obaman voittoon.
”Varsinkaan Euroopassa kukaan ei ha-

lua nähdä republikaaneja vallassa viime
vuosien tapahtumien takia.”

Vaaleahiuksista Davisia ei arvaisi ul-

komaalaiseksi ulkonäön eikä mielenkiin-
non kohteiden vuoksi. Hän juttelee
enemmän Euroopasta ja Suomesta kuin
synnyinmaastaan. 

JOS KISOISSA pitää valita suosikki,
onko se USA, Suomi vai Ruotsi?

”Hankala kysymys! Voinko sanoa sekä
Suomen että Ruotsin? Naisissa kannus-
tan Ruotsia, koska sen maajoukkueessa
on monta tuttua pelaajaa Ruotsin vuosil-
tani. Ehkä haluan vain nähdä hyvän otte-
lun”, Davis pyörittelee.

Sydän sykkii Ruotsille hieman voi-
makkaammin ehkä siksi, että Davisin
poikaystävä asuu siellä. Tulevaisuudessa
Ruotsi onkin parin todennäköisin asuin-
paikka. 

”Myös Suomi on vaihtoehto, mutta
sitten pitäisi oppia puhumaan suomea.”

Lähikuukaudet saattavat nostaa
Suomen pisteitä, sillä viime talvena
Ruotsin eteläosissa satoi vain vettä. Davis
kaipaa jo kovasti lunta.

Juha Korhonen

Kiekkokissojen liimanäppi
seuraa isoäitinsä jälkiä

Jääkiekko on SM-liigassa Hockey Catsin verkkoa vartioivalle Lisa Davisille tärkeysjärjestyksessä toinen. Opinnot liikunnalla ovat nousseet kiekkouran edelle.

LIIKUNTAJOHTAMISEN maisteriohjel-
massa opiskelevan Mihály ”Misi”
Szeróvayn jalkapallokausi päättyi villiin
voitontanssiin Harjun kentällä. Osa
JJK:n pelaajista juhli historiallista nou-
sua Veikkausliigaan yli viikon, mutta
Szeróvayn piti lopettaa bileet parin päi-
vän jälkeen.

Unkarilainen Szeróvay lähti nousun
jälkeisenä tiistaina opiskelijavaihtoon
Espanjaan.

Vuosi sitten yliopisto-opinnot
Jyväskylässä aloittanut Szeróvay saapui
Suomeen hyvämaineisen koulutuksen

perässä. Samalla hän pyysi näyttöpaikkaa
JJK:sta.

Maalivahtiosastolle täydennystä kai-
vannut seurajohto huomasi tulokkaan
kyvyt ja tarrasi kiinni unkarilaiseen.
Tänä vuonna Szeróvaysta tuli tärkeä pa-
la JJK:n menestyskautta, ja hänet näh-
dään seurassa myös ensi kauden liigaot-
teluissa. 

MITEN VALMENTAJA suhtautui vaih-
to-opintoihin?

”Hän hyväksyi tilanteen, koska tietää
että opinnot ovat minulle tärkeitä.

Tietysti minun pitää silti harjoitella
myös täällä”, Espanjasta sähköpostilla ta-
voitettu Szeróvay kertoo.

Helmikuussa Jyväskylään palaava
Szeróvay toivoo saavansa maisterin pape-
rit keväällä. Vierailu Suomessa jatkunee
silti pidemmälle.

”Kun saavuin Suomeen, ajattelin, et-
ten missään nimessä jää tänne opintojen
jälkeen. Ajatukseni muuttuivat, kun opin
tuntemaan ihmisiä ja maata. Kaikki on
mahdollista.”

Juha Korhonen

JJK-vahti lähti juhlahumusta Espanjaan

Yhdysvalloissa 
koulun ja jääkiekon 
lisäksi ei ollut aikaa 
muulle elämälle. 
Lisa Davis

”



KOTI JA SEN 
Kuvat: Timo Marttila

Teksti: Iiro-Pekka Airola

FYSIIKAN OPISKELIJA JUHO OJAJÄRVI asuu soluasunnossa Koas Tangossa:    
kin toinen on nuukahtanut. Komein sisustusartikkeli on strippitanko nurkassa,

MATEMATIIKAN OPISKELIJA HENNA KOIVUSALO JA KONGITIOTIETEIDEN OPISKELIJA NILS SANDMAN asu-
vat koiriensa Haptin ja Seidan kanssa perheasunnossa Koas Humpassa: ”Kaikki huonekalut ovat lahjoitet-
tuja. On täällä muutama hienokin esine, mutta kokonaisuus on aika mosaiikkimainen. Asunnossa riittää, et-
tä sinne mahtuu ja on tilaa tehdä ruokaa. Koirat täällä yleensä sohvia valloittelee. Yleensä siivotaan kerran
viikossa, mutta juuri nyt viime viikolla ei siivottu.”

FYSIIKAN VAIHTO-OPISKELIJA, GEORGIALAINEN MANANA KOBERIDZE asuu miehensä ja 11-kuukautisen
Alexisin kanssa perheasunnossa Koas Roninmäessä: ”Olemme asuneet täällä vuoden ja tulemme asumaan
vielä toisen. Otimme kalustetun asunnon ja ostimme vain yhden sohvan käytettynä. Pidän tästä asunnosta:
se on opiskelijoille hyvä ja järkevän hintainen.”



ASUKAS
Valokuvaaja Timo Marttila ja Jylkkärin toimittaja Iiro-Pekka Airola
kiersivät katsomassa, miten jyväskyläläiset opiskelijat asuvat.
Sisustuselementit vaihtelivat strippitangosta perhevalokuviin.
Kun yhdessä kämpässä tila alkoi jo loppua tavaranpaljouden alla, 
toisessa kaipailtiin tyhjään keittiöön pöytää. Kantavaksi teemaksi
nousi kuitenkin tyytyväisyys omiin nurkkiin.

 ”Viihdyn täällä, tämä on kuitenkin näitä uudempia kämppiä. Mulle riittäisi, että tämä olisi siistimpi. En mitään Kotivinkki-kämppää tästä aio tehdä. Kasveilla on vähän yritetty, mutta niistä-
  jonka sain fyysikkokavereiltani lahjaksi.”



Seinällä oli jo
vasta, mutta ”

Ystäviäni asuu Koasin uusissa taloissa
Myllyjärvellä. En pidä niistä asunnoista, 
koska ne ovat liian pieniä.

Giacinta Putrignano

”
KEMIAN OPISKELIJA PEKKA LAATIKAINEN asuu soluyksiössä Koas Veturissa: ”Muutin tähän vasta muutama viikko sitten. Täällä on ihan sitä perussettiä, mitä minulle on vuosien varrella ke
kun eivät mahtuneet tänne. Olen ihan tyytyväinen tähän, seinällä on muutama kuppainen taulukin.”



PSYKOLOGIAN OPISKELIJA SANNA PALOLUOTO asuu miehensä ja Fida-koiransa kanssa perheasunnossa
Koas Tangossa: ”Olemme asuneet täällä mieheni kanssa reilun vuoden. Meillä oli aluksi täällä sininen tee-
ma. Hiljattain oltiin matkalla Isreaelissa ja ostettiin sieltä tämä punainen matto. Sitten piti hankkia punai-
nen verhoilu sohvaan. Myös kello on uusi.”

FILOSOFIAN VAIHTO-OPISKELIJA, ITALIALIAINEN GIACINTA PUTRIGNANO asuu solukämpässä Koas
Roninmäessä: ”Pidän tästä, koska tämä on iso ja kätevä. Ystäviäni asuu Koasin uusissa taloissa
Myllyjärvellä. En pidä niistä asunnoista, koska ne ovat liian pieniä. Kaikki tavarat täällä ovat Koasilta, ostin
vain uuden harjan. Seinällä on kuvia perheestäni ja kotimaastani Italiasta.”

ENTINEN OHJELMISTOTEKNIIKAN AMK-OPISKELIJA TOMI VALKEAPÄÄ asuu soluasunnossa Koas
Myllyjärvellä: ”Asun tässä vielä jouluun asti. Olen asunut tässä vuodesta 2006 ja sinä aikana on ollut neljä
tai viisi kämppistä. Kaikki täällä on omaani: sänky, pöytä ja kaksi tuoliakin, sillä pärjätään. Keittiön pöytä
olisi kiva, mutta voi sitä syödä tässäkin. Seinällä oli joskus jokin juliste jostain elokuvasta, mutta otin sen
pois. En tykännyt.”

oskus jokin juliste jostain eloku-
otin sen pois. En tykännyt.

Tomi Valkeapää

ertynyt, Lundian hyllyä sun muuta. Suurin osa tavarasta piti heittää varastoon,



40 vuotta täyttävän Pörssin
hulppeiden puitteiden eteen
tehdään kovaa ruohonjuuri-
tason työtä. Ainejärjestö
huomauttaa, ettei se ole niin
rikas kuin yleensä luullaan.

PÖRSSILLÄ MENEE hyvin, todistet-
tavasti. Valkohaalarit järjestävät suosi-
tuimmat bileet, lähes viikon laskette-
lureissuja ja harrastavat aktiivista sijoi-
tustoimintaa. Pörssin puheenjohtajalle
Juho Kankaalalle nämä ovat kuiten-
kin toissijaisia saavutuksia.

”Ylpeä olen yhdestä asiasta, ja se on
jäsenten aktiivisuus”, hän linjaa.

Toimijoista Pörssillä ei koskaan ole
ollut pulaa. Esimerkiksi hallituspaik-
koja hamuaa vuosit-
tain vähintään kak-
sinkertainen määrä
hakijoita paikkoihin
nähden. Kankaala
löytää tälle yksinker-
taisen selityksen.

”Kauppatieteilijä
haluaa olla esillä jo
opiskeluaikana.”

Pelkästä oman ima-
gon kohottamisesta ei
kuitenkaan ole kyse.
Isojen kuvioiden pyö-
rittely näkyy myös panostuksessa. 

”Kyllä tämä puolipäivätyötä usein
on”, Kankaala kuvaa. 

ISON AINEJÄRJESTÖN hoitaminen
vaatii ammattimaisen otteen. Järjestön
vuosibudjetista Kankaala ei suostu hiis-
kahtamaan ja toteaa yritysyhteistyöstä
ympäripyöreästi Pörssin saavan tuloja
”ihan mukavasti”. Hän kuitenkin huo-
mauttaa, että jaettuna jäsenistön määräl-
lä luvut eivät ole erityisen isoja.

”Emme me niin rikkaita ole”,
Kankaala kuittaa.

Puheenjohtaja kuvailee taloustilannet-
ta kiitolliseksi lähinnä sikäli, että tapah-
tumia voidaan järjestää ilman ennakko-
perintää.

KANKAALA harmittelee, että väärinkä-
sitys Pörssin rikkauksista voi johtaa vää-
ränlaiseen kuvaan ainejärjestöstä. Hän
epäilee, että Pörssin omavoimaisuudesta
on saattanut olla haittaa järjestön imagol-
le.

”Tapahtumat täyttyvät omasta väestä,
joten muita ei aina mahdu mukaan.” 

Kankaala kuitenkin painottaa, että ha-
lua yhteistyölle löytyy ja ovet ovat aina
auki. Yhteistyömahdollisuuksia voisivat
olla suuret tapahtumat. 

Hän toivoisikin jonkin uuden tuhat-
päisen massatapahtuman rantautuvan
Jyväskylään, kuten Pörssin Rinnerieha
oli vielä 1990-luvun lopulla.

Pörsillä on paljon myös omia tavoittei-
ta. Ainejärjestö on laittanut rahaa sukan

varteen toimin-
nan kehittämi-
seksi jo jonkin
aikaa. Toiveissa
on erityisesti
oman toimitilan
hankkiminen
tulevaisuudessa.

” S e l l a i n e n
olohuoneen kal-
tainen ratkaisu”,
Kankaala täh-
dentää.

KANKAALAN mukaan ainejärjestön
menestystä ei selitä sen koko tai erityi-
nen bisnesvaisto, vaikka ala vaikuttaa
esimerkiksi yrityssponsoreiden mää-
rään. 

Kankaala uskoo toiminnan koordi-
noimisen erottavan Pörssin muista ai-
nejärjestöistä. Aktiivisuus on kuiten-
kin vielä määrävämpi tekijä. 

”Jäsenistön roolia ei voi ohittaa”,
hän määrittelee. 

Toinen pysyvä teema on halu tehdä
yhdessä yhteisen hyvän puolesta.
Kankaala korostaa, että ainejärjestön
ensisijaisena tehtävänä säilyy jäsenten
etujen ajaminen. Siihen eivät puitteet
vaikuta. 

”Kaikki lähtee pörssiläisten tarpeis-

ta”, hän linjaa tulevia suunnitelmia.
Vaikka Pörssin toiminnan koko-

luokka poikkeaa useista muista aine-
järjestöistä, Kankaala torjuu viimei-

seen asti ajatuksen ainejärjestöjen mi-
nivaltiosta.

”Olemme ainejärjestö siinä missä
muutkin, ehkä sitten isommasta ja ak-

tiivisemmasta päästä”, hän toteaa topa-
kasti.

Ville Salonen
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Eliittielämänkoulu
ERILAISET ERIKOISLUKIOT ovat aina otta-

neet minua pannuun. Syynä on tietysti perisuo-

malainen kateus, kun omat ylioppilaspaperit

ovat vain joutavasta maalaislukiosta, jonne me-

nivät ne onnettomat, jotka eivät kelvanneet

kaupungin eliittiopinahjoihin koulu-, urheilu-

tai musiikkimenestyksen johdosta – kielitaidos-

ta nyt puhumattakaan.

Keskiarvoni ei ollut koskaan lähelläkään

Litmasen pelinumeroa, ei edes Forssellin – hy-

västi siis yhteiskoulut, norssit ja lyseot.

Kun pelitaidotkaan eivät yltäneet Litin ja

Miklun tasolle, urheilulukioille sain sanoa samat

sanat. Soitto- tai laulutaidosta en edes aloita.

Siksi en tietenkään ole koskaan voinut saa-

vuttaakaan sitä tajunnan tasoa, minkä voi saa-

vuttaa vain vietettyään täysi-ikäisyyttä reunus-

tavan kolmivuotinen samantasoisten ja -henkis-

ten superihmisten seurassa.

MINUT ”TUOMITTIIN” oman kotipaikkakun-

tani lukioon.  Mutta kas kummaa, siellä opinkin

jotain sellaista, mitä ei taida olla edes erikoisim-

pien ja MTV3:n ylioppilaskirjoitusvertailuissa

korkeimmille sijoillekaan kipuavien lukioiden

kurssitarjottimilla. Opin elämää.

Wanhojen tanssien jatkoilla opin, että vaikka

tyttö oksentaakin pojan päälle, he voivat pää-

tyä kihloihin.

Abiristeilyllä opin, että joku voi kaataa sil-

määsi ilman syytä Kossua  – mutta silti näkö ei

mene.

Viimeisenä lukiovuonna opin, että entisessä

mielisairaalassakin voi käydä koulua.

Muiden muassa.

Totta kai myös lyhyet matikat ja pakolliset ke-

miat tuli lusittua läpi, mutta tärkeintä oli, että ”pe-

ruslukiossa” sai kasvaa omana itsenään – ilman eri-

koisuuden vaatimuksen ohjaamaa muottia.

Eikä missään vaiheessa ollut harhakuvia kuu-

lumisesta johonkin ”eliittiin”.

Näin ollen märkä rätti ei lyönyt vasten kasvo-

ja siinäkään vaiheessa, kun tajusi, ettei kaikista

ilmaisutaidon lukiolaisista tule teatterikoululai-

sia tai urheilulukiolaisista NHL-pelaajia.

NUORET JAETAAN pelkän koulun perusteella

turhaan kahden kastin väeksi. Hyvä esimerkki

tästä asennevammasta on jo aiemmin mainittu

MTV3:n ylioppilaskirjoitusvertailu tältä vuodel-

ta. Juttu oli Maikkarin nettipalvelussa otsikoitu:

”Eliittikoulut

yhä kärjessä –

maalaislukioissa

yllättäjiä”.

Kellekään ei liene yllätys, että eliittikoulut

ovat kärjessä – kärkipää kun tuppaa ole-

maan eliittiä asiassa kuin asiassa. Sitä en kui-

tenkaan ymmärrä, millä perusteella MTV3

on sitten nimennyt kolmannelle sijalle kivun-

neen Kristiinankaupungin lukion maalais- ei-

kä eliittilukioksi. Pronssisijan tällaisessa ver-

tailussa kun luulisi kertovan eliittimäisyydes-

tä, jos minkä.

Ja siinä elämän opettamisessa Kristiinan lukio

on varmasti kärkikolmikosta omaa luokkaansa.

Iiro-Pekka Airola

Ki
rjo

itta
ja on Jylkkärin toimittaja.

Glamouria ja 
raakaa työtä

Pörssi ry:n puheenjohtaja Juho Kankaala (oik.) piti tärkeänä pitämälleen jäsenistölle puhetta, kun
Jyväskylän yliopiston kauppatieteilijöiden ainejärjestö vietti 40-vuotisjuhlaansa Agorassa keskiviikkona 
22. lokakuuta.

Olemme 
ainejärjestö siinä 

missä muutkin, ehkä
sitten isommasta ja 
aktiivisemmasta 
päästä.

Pörssi ry:n puhenjohtaja 
Juho Kankaala 

”

RIKU SUONIO
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Viikon lukeminen riitti 
saamaan Sakari Turusen 
yliopistoon. Sen jälkeen
Suomen kuuluisin pääsykoe-
kirjan selailija teki valokuva-
lukemisesta itselleen 
ammatin.

TEEKKARI Sakari Turunen innostui
photoreadingista vuonna 2002 osallis-
tuttuaan opiskelukaverin vanavedessä
taidon kurssille. Kolmen kuukauden
harjoittelun jälkeen Turunen päätti
testata taitojaan Helsingin yliopiston
kognitiotieteen pääsykokeessa. 

Turunen kertoo, että opiskelupaikka
irtosi viikon lukemisella. Nykyään
Turunen ansaitsee leipänsä photo-
reading-kouluttajana.

Mitä siis on tämä photoreading, joka
mahdollistaa moisen uroteon, kolmen
pääsykoekirjan lukemisen viikossa? 

”Valokuvalukeminen ei ole sama asia
kuin pikaluku, jossa lukijalle annetaan
tavallista lyhyempi aika lukea teksti ja
pyritään näin totuttamaan lukija no-
peampaan tahtiin. Tällainen aiheuttaa
lukijalle painetta, kun taas valokuvaluke-
misen ideana on parantaa lukemista ren-
touden ja keskittymisen parantamisen
avulla”, Turunen kertoo.

TURUNEN MAINITSEE kolme seikkaa
lukunopeuden parantamiseen.

”Ensinnäkin lukemisen oltava on tie-
toista. Lukemiseen on jokin syy, esimer-
kiksi kysymys, johon hakee lukemalla
vastausta. Toiseksi, lukiessa tulisi käyttää
hyväksi ei-tietoista oppimista, käyttäen
sivun silmäilyyn noin sekunti. Aivot poi-
mivat selatessa vaikutelman kirjasta ja
näin saadaan perustuntuma materiaa-
liin”, Turunen selittää.

Juuri selailu on asia, joka on aiheutta-
nut huvitusta ja epäuskoa photo-
readingia kohtaan. Kirjan silmäilyhän

on toki jo kouluajoilta tuttu tekniikka,
mutta Turunen lisää vettä myllyyn. Hän
kertoo käyttävänsä selaamista tunnis-
taakseen, mitä kirjoja kannattaa lukea.

”Tämä ei ole ensimmäinen asia, jonka
otan ihmisten kanssa esille, koska se voi
kuulostaa poikkeukselliselta.”

Kolmas lukunopeutta parantava seik-
ka on omien älykkyyksien tunnistami-
nen ja hyödyntäminen.

”Esimerkiksi visuaalinen oppija voi
tehdä miellekartan tekstistä, jotakin voi

auttaa asian selittäminen toiselle.”
Turunen painottaa, että photoreading-

menetelmä ei ole yksi tekniikka, vaan en-
nemminkin kokoelma hyviä neuvoja 

TIETOINEN lukeminen, tekstin silmäi-
ly, omien oppimistyylien löytäminen.
Kuulostaa fiksulta, mutta eivätkös nämä
keinot ole useimmilla käytössä jo muu-
tenkin. Miksi esimerkiksi opiskelijan
kannattaisi osallistua kalliille kurssille
opettelemaan taitoja, jotka ovat hallussa

muutenkin? Viikonloppukurssi maksaa
viitisen sataa euroa.

Turunen vertaa photoreadingin opet-
telua autokouluun: yhtä aikaa tapahtuu
niin monia asioita, että vieressä on hyvä
olla joku neuvomassa. Muuten voi vaik-
ka ajaa ojaan. Turunen myöntää, että lu-
kiessa ei tietysti samoja vaaroja ole. 

Ehkä painavampi syy osallistua kurs-
sille on lupaus, että lukunopeus voi no-
peutua 3–10-kertaiseksi. Huh huh. Onko
tämä mahdollista? Ja jos lukunopeutta

voikin nopeuttaa, onko tekstiä mahdol-
lista sisäistää, jos sen kaahaa läpi kymme-
nen kertaa tavanomaista nopeammin?

”Kyllä on. Hidas lukeminen on kaik-
kein epäystävällisintä aivoille”, Turunen
vastaa. 

”Jos vähän nostaa lukunopeutta, on
pakko keskittyä eikä ajatus lähde harhai-
lemaan niin herkästi.”

KYSYMYKSEEN, lähtisikö Turunen
mittauttamaan lukunopeuttaan, ei tule
oikein suoraa vastausta. Hän vakuuttaa
olevansa avoin kaikelle tieteelliselle tut-
kimukselle. Lukunopeuden mittaaminen
ei kuitenkaan Turusesta ole mielekästä,
tärkeämpää on tekstiin uppoutuminen.

”Julkisuudessa on sellainen myytti, et-
tä photoreadingia ei ole tutkittu tieteelli-
sesti. Mutta photoreading perustuu no-
peutettuun oppimiseen, jota on tutkittu
paljon”, Turunen selventää.

Nopeutetun oppimisen asiantuntijak-
si Suomessa Turunen mainitsee kasva-
tustieteen tohtori, Helsingin yliopiston
erityispedagogiikan dosentti Raimo
Lindhin.

”Olen käyttänyt photoreadingia ja
muut osat menettelystä toimivat hyvin,
kuten aktiivipedagogiikan tuleekin, mut-
ta olen varauksellinen itse  siihen valo-
kuvavaiheeseen nähden. Syy voi olla har-
joituksen puute”, Lindh kommentoi
sähköpostitse. 

Lindh tarkentaa vielä, ettei ole asian-
tuntija photoreadingissa.

TURUSEN TOIVE on, että kaikkiin kor-
keakouluihin tulisi nopeutetun oppimi-
sen kurssi. 

”Tehokkaamman lukutekniikan opet-
teleminen ei veisi ylimääräistä aikaa”,
photoreading-koulutusta kauppaava
mies toivoo.

Eevamaija Roininen

Tikapuut taivaaseen?

Maapallo voidaan pelastaa
ekokatastrofilta, eikä siihen
vaadita hippien ekoyhteisöön
muuttamista tai edes 
omavaraiseksi viljelijäksi 
ryhtymistä. Ympäristön-
suojelu on nykyisin urbaania
touhua.

”LUONNONSUOJELIJAT ovat kohdis-
taneet huomionsa naiivisti paikallisiin on-
gelmiin, mutta nyt saattaa olla niin, että
viheralueiden säästämistä tärkeämpää on
saada ihmiset lähelle toisiaan, palveluita
ja työpaikkoja”, kertoo pitkän linjan kau-
punkisuunnitteluaktiivi Jarre Parkatti.

Hän käy kuukausittain Jyväskylässä
ympäristöjärjestö Dodon kokouksissa
puhumassa ja ideoimassa toimintaa.

Parkatin mukaan ekokaupunki on tii-
vis ja kaupunkimainen. 

”Manhattan on tässä mielessä ääriesi-
merkki ekologisesti kestävästä kaupun-
gista”, Parkatti heittää.

Energiantuotanto ja liikenne aiheutta-
vat kolme neljäsosaa hiilidioksidipääs-
töistä. Kaupunkisuunnittelu on tärkeää,

koska sen avulla voidaan vaikuttaa ilmas-
tonmuutosta kiihdyttäviin päästöihin. 

JYVÄSKYLÄSSÄ Parkattia miellyttää
erityisesti kävelykadun elämä. Kes-
kustaan olisi kuitenkin saatava lisää pal-
veluita, ihmisiä ja kaupungin tuntua –
mielellään myös joitakin ei-kaupallisia ti-
loja. Rakennusten tulee olla kiinni ka-
dussa, jolloin kivijalassa on tilaa kiinnos-
taville pikkukaupoille ja kahviloille.

Kortteleista tulee tehdä umpinaisia eli
rakennusten ympäröimiä, jolloin niiden
sisäpihoille on mahdollista luoda toimin-
nallisuutta esimerkiksi puistikoita tai ker-
ho- ja biletiloja. Kaupunkimaisuus ei
Parkatin mukaan merkitse paluuta 1960-
tai 1970-luvun lähiörakentamiseen, vaik-
ka tietty tehokkuus onkin välttämätöntä.

Jyväskylän kaupunkirakenteen uhkat
ovat pitkälti samoja kuin muillakin paik-
kakunnilla. 

”Keskusten ulkopuolelle sijoittuvat
Keljon ja Seppälän tyyppiset kaupan
suuryksiköt ovat tuhoisia. Ne houkutte-
levat auton käyttöön ja vievät pois lähi-
palveluita, jotka mahdollistaisivat kävel-

len ja pyöräillen asioimisen. Samalla ne
vievät niukkoja voimavaroja kaupungin
kehittämiseltä.”

Lisäksi yhdyskuntarakennetta mie-
titään yleensä yksityisautoilun suju-
vuuden näkökulmasta. ”Monet oiko-
tiehankkeet, kuten Kuokkalan väylä,
tekevät yksityisautoilun yhä nopeam-
maksi ja houkuttelevammaksi verrat-

tuna julkiseen. Bussiliikenne ei hyödy
oikaisusta samassa määrin, koska bus-
sien on pakko kulkea sieltä, missä on
ihmisiä odottamassa pysäkeillä.” 

PARKATIN MIELESTÄ jokaisella ei voi
olla omaa pysäköintipaikkaa.

”Kortteleiden sisäpihoille saadaan
vehreyttä ja houkuttelevia aktiviteetteja

juuri pysäköintipaikkojen tilalle raken-
tamalla. Ja kun palvelut ovat lähellä, ei
autoja tarvita enää samassa määrin”,
Parkatti visioi.

”Ilmastonmuutos vaatii luopumaan
joistakin asioista, mutta meillä on siten
myös mahdollisuus miettiä, mikä oikeas-
ti on tärkeää. Ekokaupungin asukkaalla
on parempi omatunto.”

Parkatti itse asuu Helsingin Kalliossa
kolmen hengen yhteisössä. Hänen mie-
lestään yhteisöasuminen ei ole vain nuo-
ruuden vaihe, vaan se on hyvä tapa elää,
koska siihen kuuluu sosiaalisuutta. 

”Asumismuotoni on ehkä enemmän
sosiaalinen valinta, mutta on mukavaa,
että se on myös ekologisesti kestävää.” 

Ja luonnonsuojelijoille tiedoksi: kun
kaupungit pidetään tiiviinä, myös niiden
ulkopuolisia luonnonympäristöjä jää
enemmän suojeltaviksi. 

Anne Lehto

Jyväskylän Dodosta ja kaupunkisuunittelusta

voit kysyä myös Sari Asikaiselta, 

sari.asikainen@jyu.fi.

Ympäristöongelmat ratkotaan kaupungeissa

Jarre Parkatin mielestä yhteisöasuminen ei ole vain nuoruuden vaihe.

RIKU SUONIO



Uuden Jyväskylän kaupungin-
valtuustoon pääsi kaikkiaan
12 alle 30-vuotiasta.

JYVÄSKYLÄN yliopistossa opiskelevien
edustus on tulevalla valtuustokaudella
taattu. Vuoden 2009 alussa syntyvän
Jyväskylän, maalaiskunnan ja
Korpilahden liitoksen myötä 75-päisek-
si paisuvan kaupunginvaltuuston jäsenis-
tä nimittäin kaikkiaan kahdeksan opis-
kelee yliopistolla. Lisäksi joukossa on ai-
nakin yksi jatko-opiskelija.

Opiskelijoiden äänikuninkaaksi nousi
jääkiekkoilija, JYP-maalivahti Sinuhe
Wallinheimo, jonka 755 ääntä oikeutti-
vat 12. sijaan kokonaisvaalikamppailus-
sa. Kokoomuksen listalta valtuutetuksi
noussut Wallinheimo viiimeistelee tut-
kintoaan liikuntatieteiden laitoksen kan-
sainvälisessä Master’s Programme in
Sports Science and Management -mais-
teriohjelmassa. 

AKTIIVIOPISKELIJOISTA eniten ää-
niä, kaikkiaan 493 sai 24-vuotias valtio-
opin opiskelija Touko Aalto. Vihreiden
ehdokkaana ollut Aalto luotti kampan-
jassaan halpoihin nikseihin – kierrätetyt
kyltit kulkivat miehen mukana niin mat-
kalla kotiin kuin kampukselle, lentoleh-
tiset jätettiin painamatta ja niiden sijaan
Facebookiin perustettiin kannatusryh-
mä, jota kaverit levittivät eteenpäin.

”Kun ei ole rahaa, täytyy olla luova”,
Aalto sanoo ja pohtii, että kampanjan toi-
nen menestystekijä oli sen pitkä kesto.

”Aloitin jo elokuussa lähettelemällä
mielipidekirjoituksia lehtiin. Viimeiset
kaksi kuukautta tein kampanjaa täysipäi-
väisesti. Opinnotkin suunnittelin niin, et-
tä vaaleille jää hyvin aikaa”, Aalto kertoo.

Panostus kannatti, sillä Jylkkärin ta-
voittaessa Aallon haastattelua varten, val-
tuustoon noussut ensikertalainen oli tut-
kailemassa kaupunginjohtaja Markku
Anderssonin budjettiesitystä vuodelle
2009. 

Uusi kaupunginvaltuusto kokoon-
tuu näet ensimmäisen kerran jo maa-
nantaina 3. marraskuuta. Kokouksessa
käsitellään muun muassa ensi vuoden
talousasioita.

”Olisin toivonut ehkä enemmän pit-
kän aikavälin huomioon ottamista”,
Aalto arvioi tulevaa budjettia ja epäilee
samaan hengenvetoon, että seuraavasta
valtuustokaudcsta tulee talouden suh-
teen tiukka. Onneksi omat vaalilupauk-
set ovat kuitenkin Aallon mukaan sen
verran ”konkreettisen idealistisia”, että
ne voi toteuttaa.

Optimistinen hän on myös sen suh-
teen, että JYYn ja JAMKOn yhteiset
kuntavaaliteesit eivät unohdu.

”Ne ovat kuitenkin sellaisia, joiden
läpisaamiseksi voidaan painostaa yli
puoluerajojen”.

VALTUUSTOON PÄÄSI myös kuusi
muuta opiskelijaa: ekologian ja ympäris-
tönhoidon opiskelija Paloma Hannonen
(vihr), liikuntatieteitä ja viestintää opis-
keleva Anna-Leena Kärkkäinen (sd),
pikajuoksija ja liikuntatieteiden ylioppi-
las Johanna Manninen (kok), kansalais-
yhteiskunnan maisteriohjelmassa opis-
keleva Anna Autere (vihr), kauppatietei-
tä opiskeleva Asmo Maaselkä (kd) sekä
uuden valtuuston kuopus, yhteisövies-
tinnän opiskelija Hennariikka
Andersson (kok).

Opiskelijoiden lisäksi uudessa val-
tuustossa on paljon myös alle 30-vuo-
tiaita valtuutettuja, joiden joukkoon
lukeutuvat Anderssonin, Hannosen,
Aallon, Mannisen, Maaselän ja
Kärkkäisen lisäksi perussuomalaisten
Minna Mäkinen, vihreiden Maia
Fandi, demareiden Jenny Lindborg,
Heidi Nieminen ja Riitta Mäkinen
sekä  keskustan Eino Nissinen.

Kaikkiaan Jyväskylän kaupungin-
valtuustoon pyrki 573 ehdokasta 11
puoleen riveistä. Heistä viitisenkym-
mentä eli noin yhdeksän prosenttia il-
moitti ainakin toiseksi tittelikseen
opiskelijan. 

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Kahdeksan opiskelijaa puski
Jyväskylän valtuustoon

välissä. 

Jylkkäri 
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Minne Kari
Salmelaisen
juuret 
juontavat?

KULTTUURI

Fuksipassit 
paluupostiin

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
kerää takaisin syksyllä jaetut fuksi-
passit arvontaa varten. Passiin ehtii
kerätä leimoja vielä marraskuun 14.
päivään asti. Tuolloin passien pitää
olla joko tutoreilla tai Ilokiven palau-
tuslaatikossa, joka tuodaan ylioppi-
lastalolle marraskuun alussa.

Passinsa palauttaneiden kesken
arvotaan yksi miniläppäri, yliopiston
puseroita sekä KampusDatan lahja-
kortteja. 

Fuksit ovat voineet ja voivat edel-
leen kerätä passiin leimoja muun
muassa ylioppilaskunnan eri valio-
kunnista, Kampus Kinosta, Seisoma-
paikkaklubilta, Café Linguasta tai
oman ainejärjestönsä erinäisistä ta-
pahtumista.

Jyväskylään vaihto-opiskele-
maan tullut kenialainen Linda
Muthama sai tottua julkisuu-
teen noustuaan Itä-Afrikan
tähteyskisan 
kakkoseksi.

KYVYKKÄÄT NUORET ovat kolme
kuukautta suljettuna taloon, jossa kame-
roita on kaikkialla. He tekevät joka päivä
erinäisiä tehtäviä, laulavat ja joogaavat.

Ei hetkenkään yksityisyyttä. Vessassa-
kaan ei mikrofonia saa riisua pois. 

Olemme Keniassa ja talo on Tusker
Project Fame -kilvan pääestradi. Talon
nuorten joukossa on ollut myös 24-vuo-
tias Linda Muthama, joka aikoi hänkin
Itä-Afrikan idoliksi.

TUSKER PROJECT FAME -kisassa
nuorista leivotaan idoleita keinoja kaih-
tamatta. Talossa käy etikettineuvoja, ima-
gokonsultti, laulunopettaja ja rehtori-
tyyppinen päällepäsmäri, joka käy joka
aamu katsomassa, onko sänky pedattu oi-
keaoppisesti. 

Kilpailijat ihastuvat toisiinsa – sellai-
siinkin ihmisiin, joita he eivät vilkaisisi-
kaan tosielämässä. Idols- ja Big Brother
-kilvat on kaljafirman sponsoroimassa af-
rikkalaisessa formaatissa sulatettu toi-
siinsa.

Lauluesitykset kolmen tuomarin edes-
sä kuuluvat tietenkin asiaan.

”Kerran lauloin tosi huonosti, mutta
tuomarit vaan kiittelivät. Silloin tajusin
että tämä on silkkaa käsikirjoitettua
showta!” Muthama kertoo nyt, vuosi ta-
lossa olonsa jälkeen.

LINDA NAUTTII kuitenkin jokaisesta
hetkestä, jonka saa olla julkisuudessa.

Ohjelma näkyy telkkarin ilmaiskana-
valla, ja jo Keniassa on 38 miljoonaa po-
tentiaalista katsojaa. Show näkyy myös
Ugandassa ja Tansaniassa. Linda on oi-
keastaan aika etuoikeutettu. Hänet ja 13
muuta karsittiin kahdensadantuhannen
idoliksi hamuvan joukosta. Kuitenkin
Linda kärsi talossa myös yksinäisyydes-
tä. Hän sai yhteyden ulkomaailmaan
vain kerran viikossa yhden puhelun ver-
ran, ja silloinkin hänet saatettiin yhdis-
tää tädille, jonka kanssa hän ei ole ollut
missään tekemisissä kuuteen vuoteen. 

Lopulta Linda äänestettiin ulos – toi-
seksi viimeisenä. Reilun viidenkymme-

nenviiden tuhannen euron arvoinen pal-
kintosumma jäi saamatta, mutta naama
tuli tutuksi.

Tätä nykyä Linda Muthama ei voisi-
kaan kävellä kotikaupunkinsa Nairobin
kaduilla ilman, että hänet tunnistetaan.
Linda on kuumaa kamaa. Lehdet kirjoit-
tivat hänestä juttuja päivittäin.

”Kävin poikaystäväni kanssa syömäs-
sä, enkä jättänyt tippiä. Lehdet repivät
siitäkin heti otsikot” Muthama päivitte-
lee.

NYT TUMMA kaunotar on keskuudes-
samme – aivan tavallisena yliopisto-opis-
kelijana. Täällä pimeässä pohjolassa ku-
kaan ei tunnista häntä, ja puolivuotinen
onkin Lindalle kuin lomaa. Hän lukee
musiikin bisnestä ja aikoo hyödyntää tie-
tojaan omassa levy-yhtiössään, jonka hän

on perustanut poikaystävänsä kanssa.
Linda julkaisi vuosi sitten ekan kah-

den kappaleen singlensä, jossa hän laulaa
joululauluja.

"Pyhitin ensimmäisen julkaisuni
Jumalalle, sillä hänelle yksin kuuluu kii-
tos taidoistani", Linda selittää.

Ensimmäinen oikea albumi ilmestyy
marraskuussa. Hän sekoittaa musiikis-
saan funkia, afrikkalaisia rytmejä ja
jazziakin.

”Täällä sitä sanottaisiin maailmanmu-
siikiksi tai afropopiksi. Ihmiset eivät ihan
ymmärrä tyyliäni. Haluan kuitenkin. et-
tä se vetoaa tavalliseen kenialaiseen.”

ENSIN Itä-Afrikkka, sitten koko maail-
ma. Muthama tietää jo, mitä sanomaa
hän tahtoo musiikillaan levittää.

”Musiikkini puhuu toivosta.
Intohimoni on puhua naisten ja lasten
oikeuksien puolesta.”

Sitä odotellessa voimme ihmetellä tätä
unelmaansa elävää ilmestystä kampuk-
sellamme. Ja kurkkia YouTubesta
Muthaman suosion salaisuutta.

Tytti PääkkönenLinda Muthama ei säiky koleata Suomen syksyä.

RIKU SUONIO

Julkimotehtaan Julkimotehtaan 
säihkyväsäihkyvä timantti timantti............................

Kävin poikaystävän
kanssa syömässä,

enkä jättänyt tippiä. Lehdet
repivät siitäkin heti otsikot.

Linda Muthama

”
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Televisio, tuo yllättävän kiehtova
pieni laatikko. Se tekee trukki-
kuskeista tähtiä, etsii maajusseille
morsiamia ja saa eläkeikäiset
Kauniiden ja Rohkeiden 
pyörähtäessä käyntiin uskomaan,
että ollaan taas 1990-luvulla. On 
se ihme värkki. Ei siis ihmekään, 
että siihen ”jää koukkuun”.

MODERNISSA yhteiskunnassa on suklaan ja tu-
pakan lisäksi helppoa olla riippuvainen myös tele-
visiosta. Tätä ei suinkaan
katsota hyvällä, vaan
enemminkin paheksuen –
varsinkin, jos seuraamisen
kohteena on jokin vähem-
män korkeakulturelli
viihdesarja, kuten suuren
suosion saavuttanut Big Brother. Eihän sarjassa ole
mitään ideaa. Naapureiden ovireikäänkin katso-
malla näkisi aidompaa ihmissuhdedraamaa.
Onkohan sarjalla sitten muutakin kuin viihteellis-
tä arvoa?

Puheviestinnän opiskelija Maria Heinosen
mielestä on.

”BB mahdollistaa ihmisten tarkkailemisen:
kuinka asukkaat toimivat eri tilanteissa, tulevat toi-
meen keskenään, sietävät painetta”, Heinonen
pohtii  ja myöntää, että ihmiset kiinnostavat niin
sanotusti viran puolesta. 

”Erityisesti ihmisten välinen vuorovaikutus, so-
siaalisten suhteiden muodostuminen, ylläpitämi-
nen, konfliktit”, puheviestijä luettelee.

MYÖS MONET muut puheviestijät löytävät sar-
jasta kiinnekohtia omaan oppiaineeseensa.

”Formaatti on ihan mielenkiintoinen”, sanoo

Laura Heinovaara.
”Ajauduin seuraamaan, kun alkoi kiinnostaa,

miten erilainen kaverini on talossa kuin luonnos-
sa”, analysoi puolestaan Sari Kaakkolammi, pu-
heviestijä hänkin.

Ei sarjan seuraaminen silti pelkkää opiskelua
ole.

”Seuraan puoliksi töi-
den takia ja puoliksi ihan
puhtaasti tirkistelymieles-
sä. Talossa vallitsee labora-
torio-olosuhteet, joissa ih-
misiä testataan kaikenlai-

sissa konteksteissa. Usein ohjelma saa minut ajat-
telemaan, että kuinkahan itse toimisin vastaavissa
tilanteissa”, pohtii puheviestinnän opiskelija
Maiju Ahonen.

Kuulostaa hurjalta, sarjahan on puheviestijöille
varsinainen koulu-tv. Kyseessä on siis alastomuu-
den lisäksi joidenkin kohdalla myös alakohtainen
kiinnostus. Siispä sen sijaan, että pohdittaisiin, mi-
ten turhaa ajanhukkaa television katselu voi kun-
kin sarjan tai elokuvan kohdalla olla, tulisi tv:n
katselun positiivisiin puoliin kiinnittää enemmän
huomiota! Kohderyhmänsä kaikella.

Katsovatkohan tulevat lääkäritkin Teho-osastoa
tai Greyn anatomiaa?

Karin Metsäpelto

Sarjassa kysytään, mitä opiskelijat ovat mieltä omansa

alansa tv-sarjoista.

Isoveli opettaa

Vinokino ja Arktisen Upeeta 
-festivaaleja tehdään Jyväs-
kylässä pitkälti vapaaehtois-
voimin. Palkkioksi on luvassa
vip-lippuja ja sielunhoitoa.

JYVÄSKYLÄSSÄ marraskuussa järjes-
tettäviä Vinokino ja Arktisen Upeeta -
elokuvafestivaaleja yhdistää kaksi asiaa:
Ilokivi ja hartiapankki.

”Tarvitsemme paljon vapaaehtoisia,
jotta tapahtuma saadaan pyörimään”,
myöntää lesbo- ja homoelokuviin eri-
koistunutta Vinokinoa järjestämässä ole-
va Jyväskylän Setan puheenjohtaja Petri
Janhunen.

”Ja usein niitä on vaikea saada”, pari-
kymmenpäistä vapaaehtoisjoukkoa kait-
seva Janhunen sanoo.

Myös Arktisen Upeeta -festivaalin
tuottaja Markus Latvala sanoo, ettei va-
paaehtoisia aina tunnu löytyvän palk-
kioksi annettavista vip-lipuista huoli-
matta.

”Joka vuosi vapaaehtoisia kuitenkin
on saatu suurin piirtein sen verran kuin
tarvitaan eli muutama kymmenen hen-
keä”, Latvala laskee yleensä yliopisto-
opiskelijoiden joukosta poimittuja lipun-
myyjiä ja kuuluttajia.

TÄNÄ VUONNA kymmenvuotisjuhli-
aan viettävä Arktisen Upeeta -festivaali
on elokuvamäärältään Vinokinoa suu-

rempi tapahtuma ja kestää se neljä päi-
vää. Lisäksi se on kokonaan paikallinen
siinä missä Vinokino on levittäytynyt vii-
delle paikkakunnalle.

Tuottaja Latvala kiittelee myös festi-
vaalin elokuvakilpailun tasoa.

”Sieltä voisi nostaa joukosta moniakin
helmiä, mutta taidan tyytyä sanomaan
vain, että dokumentit ovat kotimaisen

elokuvan vahvuus ja sen kyllä huomaa”,
hän pohtii.

Pohjoismaisiin elokuviin erikoistunut
Arktisen Upeeta eroaa Vinokinosta myös
siinä suhteessa, että siellä nähdään myös
lastenelokuvia – tänä vuonna kotimainen
lastenkomedia Risto Räppääjä.

Vinokinon elokuvat ovat sen sijaan
kaikki K-18-merkittyjä.

”Se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei
niitä ole kierrätetty elokuvatarkastamon
kautta. Koska ohjelmistossa on paljon
pientuotantoa, olisi tullut kohtuuttoman
kalliiksi hankkia niille elokuvatarkasta-
mon hyväksyntä”, Janhunen perustelee.

ILOKIVESSÄ järjestettävät festivaalit ei-
vät kuitenkaan luota pelkästään harvem-

min nähtyihin elokuviin tai kovaan laa-
tuun. Molemmat tarjoavat aikuiskatsojil-
leen myös festivaaliklubit – sekä sielun-
hoitoa, jos valkokankaalla näkemästään
on vaikka ahdistunut. 

Arktisen Upeeta -festivaaliklubilla jär-
jestetään interaktiivinen terapiaistunto,
Teatterikoneen Huolichat. 

Vinokinossa sielunhoito on ymmär-
retty vieläkin vakavammin: festivaalikä-
vijöitä kannustetaan kaupunginkirkon
viikkomessuun.

”Idea oli minun. Halusin, että kristi-
tyillekin seksuaalivähemmistöjen edus-
tajille olisi mahdollisuus rauhoittua elo-
kuvan jälkeen – vaikka voihan sieltä sit-
ten jatkaa vielä Club Kaapin bileisiin”,
Janhunen naurahtaa.

Vaikka evankelisluterilainen kirkko
painiikin edelleen muun muassa sen
kanssa, hyväksyäkö homoliitot vai ei,
Janhunen ei usko, että Vinokino-festi-
vaalin ja seurakunnan yhteistyöstä nou-
see suuri kohu.

”Kirkko toivotti meidät erittäin läm-
pimästi tervetulleeksi”, Janhunen va-
kuuttaa.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Vinokino-elokuvafestivaali 8.–9. marraskuuta

ja Arktisen Upeeta -elokuvafestivaali 13.–16.

marraskuuta Ilokivessä.

Arktista vinoilua kankaalla

LAATIKON 
PAULOISSA

Ulla Tapanisen esittämä Pakastaja-Elvi sekoittaa pakkaa lastenelokuvassa Risto Räppääjä, jota esitetään
Arktisen Upeeta -festivaaleilla Ilokivessä.

Alkoi kiinnostaa, miten
erilainen kaverini on 

talossa kuin luonnossa.
Sari Kaakkolammi

”



Petri
Tamminen:
Mitä onni on
Otava

Petri Tamminen (s. 1966) on Juha
Seppälän ja Arto Salmisen ohella suo-
malaisen miehen nykykuvaajien kärkeä.
Hänen sanallinen tehonsa perustuu äk-
kiväärän huumorin ja haikean ahdistuk-
sen rinnastamiseen, psykologisesti pal-
jastaviin yksityiskohtiin, mikä on tuonut
hänelle muun muassa Finlandia-ehdok-
kuuden.

Uudessa Mitä on-

ni on -teoksessa
apurahoitettua on-
nea etsivät kirjailija-
päähenkilö ja hänen
nuorempi maalaaja-
ystävänsä Hannu.
Juoni vie laitostu-
neen tutkijan luota lottovoittajaan, eristy-
neestä ekoyhteisöstä lunastamattomaan
menneisyyteen. Juonenkäänteet ovat hy-
vinkin arvattavia, mutta silti kliseisessä ar-
kisuudessaan kiehtovia: ”En mä halua ol-
la onnellinen. Mulla on muutakin teke-

mistä.”
Unelias, itsekeskeinen kertoja on yh-

taikaisesti lupsakka, mutta myös säälimä-
tön onnea etsiessään. Teos on kuin var-
kain väkevä satiiri paitsi onniteollisuudes-
ta, myös kirjailijantyön vieraannuttavuu-
desta. Aito merkitys elää vasta yhteydes-
sä muihin ihmisiin. Tammisen kirjoitus pa-
kenee ikoneja ja kimaltelee elettyä, aitoa
arkea.

Aki Filander

”Onni kliseen alla.”

Carl Lewis: Break It Up (Mega 1986)

TÄLLÄ PALSTALLA ON jo pitkään ihmetelty urheilijoiden

lauluintoa, jonka tuloksena on syntynyt melkoinen määrä

huonoja levyjä. Kyseessä tuntuu olevan globaali ilmiö, sillä

levyjä ovat suomalaisten lisäksi tehneet ainakin Kamerunin

futislegenda Roger Milla, koripallotähti Shaquille O'Neal
sekä olympiamitaleita kahminut pikajuoksija Carl Lewis.

Näistä kolmesta erityisesti Lewisin laulu-ura on täynnä

mielenkiintoisia vaiheita, vaikka hän julkaisi vain kaksi sing-

leä. Voitettuaan ensimmäiset olympiakultansa Lewis levyt-

ti kappaleen Goin' For The Gol vuonna 1984 yhdysvaltalais-

ten yhteistyökumppanien kanssa. Kakkossinglen Break It Up

(1986) taustalta taas löytyy joukko belgialaisia diskotuotta-

jia.

Break It Upia kuunnellessa selviää, että Lewisin lauluää-

ni on melko korkea ja persoo-

nallinen, mutta ei olleenkaan

huono. Kappaleen sanoma toi-

voo kansojen yhdistymistä ja

ristiriitojen unohtamista. Kelpo sävellyksen saattaa naurun-

alaiseksi tällä kertaa musiikkivideo, joka onneksi löytyy

Youtubesta.

Videossa on leikattu sekaisin Lewisin huippuhetkiä yleis-

urheilukentiltä ja omituista tarinaa, jossa Lewis pumppaa

rautaa laulaen punttisalilla ja siirtyy tiukkojen aerobictyt-

töjen kanssa porealtaaseen. Videon lopussa Lewis kuiten-

kin jättää nuoret naiset veteen keskenään ja menee sau-

naan tukevan keski-ikäisen naisen kanssa. Nainen kiinnit-

tää saunan oveen "Ei saa häiritä" -kyltin ja iskee silmää en-

nen kuin video päättyy.

Break It Up nousi Ruotsin singlelistan kolmossijalle joulu-

kuussa 1986, mutta Yhdysvalloissa kumpaakaan singleä ei il-

meisesti edes julkaistu.

Niinpä Lewisin laulusuorituksista lienee uudella mante-

reella tutuin Yhdysvaltojen kansallislaulun häpäisy New

Jersey Netsin korispelissä 1993. Lewis lauloi Star-Spangled

Bannerin niin pieleen, että yleisö buuasi ja Michael Jordan
painoi vaihtopenkillä päänsä alas inhotuksesta. Tämäkin

suoritus löytyy Youtubesta.

Pieleen laulaessaankin Lewis kuitenkin onnistuu kuulos-

tamaan paljon siedettävämmältä kuin Eddie Edwards tai

Matti Nykänen. Niinpä voi taas todeta, että ulkomailla

osataan asiat paremmin.

Mikko Mattlar

Sarjassa esitellään unohtuneita kulttilevyjä.

DIVARIN HELMI

Kultamitalistin kultalevy-yritys

A

Klaus Thunder
& Ukkosmaine:
Salamasiskot, 
salamaveljet
Juki-010

Keikkalavalla kaikkensa antavana bän-
dinä tutuksi tullut Ukkosmaine on itse
linjannut kolmannen albuminsa kun-
nianosoitukseksi rohkeudelle.
Joensuusta ponnistava kaksikko, lau-
laja Klaus Thunder ja koskettimistaan
tehoja irti repivä Wilhelm Meister
ovatkin kasanneet teemaa sivuavien
kymmenen biisin setin, jonka välillä ei
juuri hengähdystaukoja suoda. Reilu
puolituntinen sujahtaakin sujuvasti lä-
pi: aloitusbiisin Ukkosmaineeseen int-

rosta ei tunnu
kuluneen levylli-
sen vertaa, kun
päätösherkistely
Tilkkutäkin alla
vetelee jo vii-
meisiään.

Ehkä tässä on myös Salamasiskot,

salamaveljet -albumin heikko kohta.
Materiaali on toki taattua
Ukkosmainetta, tarttuvaa ja hauskaksi
sanoitettua, mutta ehkä aiempiin kah-
teen albumiin verrattuna materiaalia
vaivaa tietty tasapaksuus. Joku voisi
kutsua sitä tasalaatuisuudeksikin,
mutta tämän karjalaisduon kohdalla
tietty rosoisuus on tullut tutuksi.

Lähimmäksi tätä piirrettä

Ukkosmaine pääsee tällä levyllä ehkä
biisissä On/off, jolla se tulkitsee omal-
la jäljittelemättömällä tavallaan suo-
malaisen miehen kaipuuta.
Pussailumetsän lyriikoille ei voi puoles-
taan olla hymyilemättä. Ylipäätään le-
vystä on lausuttava ”varoitus”: kerto-
säkeet jäävät soimaan päähän!

Loppujen lopuksi Ukkosmaineen
kaltaisen keikkakoneen kohdalla
Salamasiskojen, salamaveljien arvon
määrittää, miten uuden levyn biisit al-
kavat elää livenä. Hyvät ainekset ovat
olemassa.

Iiro-Pekka Airola

”Kun Yamaha soi, ei itkeä saa.”
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Improryhmässä mm. Jussi Simola, Jukka Lindström, 
Tommi Mujunen ja Joni Koivuniemi. MC Teemu 
Vesterinen. www.seisomapaikka.com

Roots reggae, ragga and dancehall. Mad Beatz Deejayz.

Vinokino-bileet ravintola Ilokivessä 

Lisätietoa ja ohjelmisto: www.arktisenupeeta.net

JYYn Hyvinvointiviikon iltaklubi: Sami Kukka, Muuan mies, 
Jaakko Eino Kalevi ja Kim Curly + hyvät deejiit! Showtime 
klo 20.

MC Teemu Vesterinen, Craig Cambell (CAN) and Rich Hall 
(USA). www.seisomapaikka.com

Mukana mm. Johanna Tukiainen, Timo Harakka, Paavo 
Arhinmäki, Maria Guzenina-Richardson, Saska Snellman ja 
Bjarne Kallis. Showtime klo 20. 

Ti 4.11. kello 19 
Fatih Akin: Taivaan reunalla 
(Saksa/Turkki/Italia 2007, K11)
Taivaan reunalla kertoo Saksassa asu-

vasta nuorukaisesta, jonka isä pistää les-

keksi jäätyään hynttyyt yhteen prosti-

tuoidun kanssa. Tarinaan kytkeytyy

myös naisen tytär, seksuaalista tasa-ar-

voa puolustava aktivisti, jonka joutuu

pakenemaan Turkin poliisia Saksaan.

Niin ikään saksalaisen ja turkkilaisen

kulttuurin yhteensovittamista käsittele-

vä Fatih Akinin aiempi elokuva

Suoraan seinään nähdään Ilokivessä sa-

mana päivänä kello 16.30 osana Eurolla

koko maailma -elokuvatapahtumaa. 

Ti 11.11. Paul Thomas Anderson:
There Will Be Blood (USA 2008, K13) 
Viime vuosien ykköselokuvien jouk-

koon kohotetun There Will Be

Bloodin kohdalla on kehuttu paitsi

kuvakerrontaa, myös osittain 1920-

luvulla julkaistuun Upton Sinclairin
romaaniin perustuvaa tarinaa sekä

Radioheadin kitaristin Jonny Green-
woodin säveltämää musiikkia.

Päähenkilönä on öljyä löytävä häi-

käilemätön kaivomies, jonka roolista

näyttelijä Daniel Day-Lewis palkit-

tiin Oscarilla. 

Ryysyistä rikkauksiin -tarinan valta-

kamppailua sävyttää myös saarna-

mies, jota esittää niin ikään kehuja

suorituksestaan kerännyt Paul Dano.

Iiro-Pekka Airola
toimittaja@jyy.fi

kampus
k inoMarko Hautala:

Itsevalaisevat
Tammi

Marko Hautala yhdistää luontevasti
romaanissaan Itsevalaisevat todentun-
tuista ahdistusta ja sosiaalisia ongel-
mia unenomaiseen kauhukuvastoon.
Aikuisten ja nuorten välisen etäisyyden
yli tähytään vesisateen sumentaman
autonikkunan läpi tai psykologin pöy-
dän yli, huonolla menestyksellä. Kun
aikuiset eivät onnistu auttamaan itse-

äänkään, nuoret
löytävät itselleen
yhteisön hämä-
rästä kalakultis-
ta.

Vakava tarina
on sosiaalista
realismia ja jän-
nitystä, eivätkä kauhuelementit, kuten
kuvottavankiehtova initiaatioriitti tai de-
moneita pelkäävä rippipappi, vie sitä
liikaa genrerajojen yli. Enemmänkin oli-
si voinut kyllä revitellä. 

Arkitodellisuuden rajoja ylittävien

tunnelmien lisäksi Hautala on vahvim-
millaan nuorten sielunelämän kuvauk-
sen vaikeassa lajissa. Johtuneeko gen-
resekoittelun tuomasta varovaisuudes-
ta, mutta etenkin aikuiset ovat uskot-
tavuudessan hieman arkkityyppisiä.
Siksi romaani tuntuu osin liiankin lop-
puunmietityltä. Valmiutta ja tasapainoi-
suutta ei voi kuitenkaan pitää miinuk-
sena.

Panu Väänänen

”Nuorta ahdistusta kalakultissa.”

A



LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11–16

Myös vegaanivaihtoehto joka päivä.

Ruokalistat netistä: www.jyy.fi/ruokalistat

Opiskelijahinta 2,60 e sisältää leivän, levitteen ja juoman.
Jatko-opiskelijat 4,50 e – muut 5,20 e

10 kappaleen ruokaliput opiskelijoille 25,00 e, 
jatko-opiskelijoille 45,00 e, muille 52,00 e.

POP/ROCK/JAZZ/KLUBIT
Lutakko: Ma 3.11. Dälek + Laineen
Kasperi & Dj Peeäl. Ke 5.11. Jason
Ringenberg. To 6.11. Metal Grand Prix
2008-finaali: The Myth Of Autumn +
Sights of Tears + My Funeral +
Leviathan + Deadly Night Shade +
Shades of Nowhere + Ruin. Pe 7.11.
Jenni Vartiainen. La 8.11. Disco
Ensemble + I Walk The Line. Ti 11.11.
Duncan Patterson + Mick Moss. To
13.11. Omnium Gatherum + Dead
Shape Figure. Pe 14.11. The Breed +
Ydinaseeton pohjola + Verilöyly. La
15.11. Egotrippi + Tuure Kilpeläinen.
Poppari: Ke 5.11. Manuel Dunkel

Quartet. To 6.11. Emma Salokoski
Ensemble. Pe 7.11. The Dark Side of 30
plays Pink Floyd. La 8.11. Henrik
Sandås Soolo. La 8.11. The Dark Side of
30 plays Pink Floyd. Ma 10.11. Doina
Klezmer. Ke 12.11. Glass Prison. La
15.11. Barrence Whitfield & Wentus
Blues Band. Su 16.11. Black Motor.
Ilokivi: Pe 7.11. Seisomapaikka. La 8.11.
Club Kaappi: Vinokino-bileet. 
Vakiopaine: Pe 7.11. Veli Syyskuu. La
8.11. NS. Klubi + Jolly Jumpers. Pe
14.11. Arktisen Upeeta -klubi:
Teatterikoneen Huolichat + Ancient
bear cult + Tiina. La 15.11. Valley
Below. 

Red Neck:  To 6.11. Kotoisat
sävyt. Pe 7.11. Piece's of Rock.
Pe 14.11. Klaus Thunder &

Ukkosmaine. 
Pub Katse: Ke 5.11. Pressure

Points + Fatal Frame. Pe 7.11. Rogue
Angel. La 8.11. Waltari. Pe 14.11.
Murder Shock + Kaizen. La 15.11.
Manzana.
Jyväshovi: Ti 4.11. Anneli Mattila &
V.I.P. Ke–to 5.–6.11. Rosette-kvartet. Pe
7.11. Swingers Company. La 8.11. Birgit
ja Öiset kulkijat. Ti 11.11. Charles
Plogman & Tommys. Ke 12.11. Merja
Ranta & Harmony. To 13.11. Rainer
Bollström & Graniitti. Pe 14.11. 70-lu-
vun disco: Dj Nite. La 15.11. Jonna
Ortju & Osiris. 
Paviljonki: Ke 5.11. Kari Tapio. Su 9.11.
Sinitaivas-konserttikiertue. Ma 10.11. Ti-
Ti Nallen Meriseikkailu. La 15.11. Äly-

vapaalla-kabaree. Su 16.11. Puolustus-
voimat 90 vuotta Juhlakonsertti.

NÄYTTELYT
Jyväskylän Taidemuseo: Galleria
Harmonia: Meidän taiteilijamme -
Jyväskylän grafiikan pajan 30-vuotisjuh-
lanäyttely 16.11. asti. 
Suomen käsityön museo ja Suomen
kansallispukukeskus: Imagine That.
Galleria: Luovuuden puutarha. Näytön
paikka: Käsien galleria – Kuhankosken
erityisammattikoulu. Museon luentosa-
li: Kroatialainen musiikki ja identiteetti.

TEATTERIT
Jyväskylän kaupunginteatteri: Seela
Sella seisaallaan: Ma 3.11.Mimmi leh-
män seikkailut: Ke 5.11. La 8.11.
Veriveljet: Ke 5.11. La 8.11. Kuka pel-
kää noitia: to 6.11. La 15.11. Myytävänä:

Äiti!: To 6.11. Fundamentalisti: Pe 7.11.
La 8.11. Ke 12.11. To 13.11. Pe 14.11. La
15.11. Betten ja Boon avioliitto: pe 7.11.
La 8.11. Ke 12.11. To 13.11. La 15.11.
Naurua kolmannella: Su 16.11.
Huoneteatteri: Iso ja vihreä: Pe 7.11. La
15.11. Su 16.11. Suomen hevonen: La
8.11. Su 9.11. Pe 14.11. Tuontiponi Ke
12.11.
Vakiopaine teatteri: Nollaneljäviisi: Ke
5.11. To 6.11. Pe 7.11. La 8.11. 

ELOKUVAT
Toveruus:  Ma 3.11. Siodmak: Mein
Schulfreund.
Elokuva-arkisto: IT-Dynamon auditorio
klo 18.00. Ke 5.11. Renoir: Pelin säännöt.
Ke 12.11. Kobayashi: Laskeva aurinko.

Menovinkit osoitteeseen 
jylkkari-menot@jyy.fi

MENOT 3.11.–16.11.
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MA 3.11.
Kasvisgratiini
Oopperakellarin silakat
Keitetyt nakit, perunasose
Broileri-kookoskeitto

TI 4.11.
Purjo-perunavuoka
Lohipyörykät
Chili con carne

KE 5.11.
Feta-kasvispata
Broilerikastike
Porsaanleike, sinappikastike

TO 6.11.
Täytetyt kasvisherkkusieniohukaiset
Kultakuorepihvit
Barbequekalkkunakastike

PE 7.11.
Kasvispyörykät
Tonnikalakastike, spagetti
Pizza

MA 10.11.
Linssikeitto
Merellinen lasagne
Broilerileike

TI 11.11.
Kasvisrisotto
Paistettu kala
Metsästäjän jauhelihapihvi

KE 12.11.
Kesäkurpitsavuoka
Lohikeitto
Kassler

TO 13.11.
Kasvishernekeitto, pannari
Hernekeitto, pannari
Broileripyörykät

PE 14.11.
Punajuuripihvit
Värikäs uunikala
Jauhemaksapihvit

OSAKUNNAT

Osakuntien yhteiset sitsit 21.11 klo 19 Lillukassa. Ilmoittautuminen

7.11 mennessä. Teemana menneet, kultaiset vuosikymmenet.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen http://groups.jyu.fi/epok/tapahtumat/

EVANKELISET OPISKELIJAT

Oletko jo kuullut Uutisen? Suuntaa Sanaa kohti, Isän syliin lauantai-

sin seitsemän jälkeen Lutherin kirkolle (Kansakoulukatu 5)!

Tulossa: 8.11. Kirkko – markkinoinnin mestari? - Jari Salomaa. Olet

tervetullut myös messuun sunnuntaisin klo 12 Lutherin kirkolle!

EXTRA: 14.–16.11. Maata Näkyvissä -festarit Turussa – kysele kyy-

tejä listalta! Lisäinfoa paivi.luukkainen@jyu.fi tai www.sley.fi/eo/jkl/

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA KESKI-SUOMI RY

Yksin ei ole hyvä – sosiaaliset verkostot mielenterveystyössä -semi-

naari keskiviikkona 9.11. kello 17–19.30 Jyväskylän kaupunginkir-

jaston pienessä luentosalissa. Alustajina muun muassa psykologi Rita

Jähi, projektisuunnittelija Anne Laimio ja professori Jaakko

Seikkula.

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



”OLEN ELÄNYT sitä 70-lukua, jolloin teltat oli pieniä ja
tytöt kauniita. Mä asuin Heinolassa, ja vaikka se oli pie-
ni kaupunki, oli kaikenlaista suhaamista. Jo silloin tää
bänditouhu oli Heinolassa erittäin kovassa nosteessa.
Siellä oli kaikennäköistä kellaribändii ja kokoonnuttiin
milloin kenenkin autotallissa. 

Olin ylioppilaaks kirjottanu ja kävin armeijan siinä
välissä. Meillä oli varusmiesbändi ja sieltä kundi pyys
mukaan ravintolabändin muusikoks. Olin jo pestau-

tunut ja miettinyt, että vähän aikaa voisin soitella
siellä. Mut sit alko tuntua, että ei tää nyt ihan

tainnu ollakaan mun juttu. Sit rupes
miettiin, mitä vaihtoehtoja vois olla,

ja siihen aikaan alkoi varmaan
ensimmäisiä kouluavustajako-

keiluja. En ois vuotta aika-
semmin kuvitellu löytävä-

ni itseäni koulusta heti,
mutta niin siinä vaan

kävi. Mä kiinnos-
tuin ja olin siinä

avustajana vuo-
den.

OLIN jo alottanu
liikunnanohjaa-
jaopiskelut Pa-
julahdessa, kun
vaihdoin Jy-
väskylään. Se
oli mulle vä-
hän yllätys,
että mä pää-
sin sinne,
koska viita-
ten hieman
‘vilkkaaseen’

koulunkäyn-
tiaikaan, ei ol-

lut ihan oletuk-
sena, että vois ol-

la mahdollisuuk-
sia päästä. 

Se oli vuosi seit-
kytyhdeksän, kun al-

koi ensimmäinen pit-

kä kurssi, jolloin tehtiin gradu. Mä oon ollu sillä uraauur-
tavalla kurssilla.

Olin neljä vuotta Jyväskylässä, siis sen minimiajan, mi-
tä se opiskelu kesti. Meitä ei ollu kuin reilu tusina, jotka
valmistu määräajassa. Kyllä mä yllättäen löysin itsestäni
sitä virtaa opiskella. Menin kohtuullisen iäkkäänä opis-
kelemaan, mä olin 23, niin siinä oli ehtiny sutista jo ihan
tarpeeks. Pelasin samaan aikaan HoNsU:ssa pesäpalloo
ykkössarjassa ja me treenattiin sillon intensiivisesti. 

Mutta kyllä Jyväskylästä on myös ‘näyttöjä’: käytiin val-
lottamassa ravintola Maakunta ja kaikkea muuta. Hieno
kaupunki ja mielenkiintoisia aikoja. Oli monesti ajatukse-
na jopa jäädä jopa, mutta sitten tiet veivät muualle.

HETI VALMISTUMISEN jälkeen mietin, hakisko työ-
paikkaa. Lähin Lahteen ja sain siitä naapurikunnasta
Nastolasta viran. Menin heti syksyllä sitten opetta-
maan. Olin opettajana putkeen kuus vuotta, joista nel-
jä viimestä musiikkiluokalla. 

Syksyllä kahdeksankymmentäyhdeksän jäin virka-
vapaalle. Paikallisradiot alotti sillon 80-luvun lopulla.
Mäkin hakeuduin sinne, olinhan opiskellu pari vuot-
ta myös puheviestintää Jyväskylässä. En koskaan aja-
tellu, että musta selostaja tulis.  Se vaan tuli, kun tar-
jottiin. Rupesin tekemään ja sitä huomas, että täähän
on oikeestaan aika mielenkiintosta. 

Radiossa parisen vuotta olin vakituisena ja sitten
syksyllä ‘91 Kakkonen haki friikkuja. Panin paperit
sinne sisään ihan kokeeksi vaan. Mulle tarjottiinkin
määräaikaisuutta ja sanottiin, että ota tai jätä, puoli-
toista vuotta saat kokeilla. Piti vuorokaudessa päättää.
Aattelin sitten, että eihän tässä mitään häviä.
Ikäänkuin sillä tiellä mä nyt sitten oon.  Opettajan
hommat jäi sitten.

JOS KOULUUN aikoo vielä palata, sen pitäs tapahtua
aika nopeesti. Välillä on ollu sellasta mielialaa, että
vois ruveta jo kunnon töitäkin tekemään, mutta nyt
tilanne on vähän muuttunu mun kannalta parempaan
suuntaan, kun oon ollu friikku jo monta vuotta. 

Niin kauan tätä työtä haluaa tehdä, kun täysillä jak-
saa. Kyllä se on työntekemisen lähtökohta kaikessa, et-
tä sitä mukaa ruvetaan luopumaan, kun ei enää jaksa.”

Iiro-Pekka Airola
toimittaja@jyy.fi

19. SIVUN 
KASVOT Sinivalkoinen

ääni

”Saatte kyllä aika lailla käsitellä tätä kuvaa”, Antero
Mertaranta veisteli Ylen Radiotalon aulassa.

Antero Mertarannasta piti tulla ravintolamuusikko, mutta hän yllätti itsensäkin pää-
dyttyään Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselle. Maisterin imaisi lopulta
kuitenkin televisio. Toukokuinen äänimaisema on ollut jo toistakymmentä
Mertarannan säestämä, kun Suomi pelaa ja ”Anza” selostaa. Ja selostaa tuoreen 
sopimuksen vielä ainakin kolme kevättä, mutta sen jälkeinen aika on auki. 

RIKU SUONIO



Tunikat
alk. 29,-

Pimeänopetus myös 
simulaattorilla!

 www.autokoulukoljander.fi 
Seminaarinkatu 19  puh. 615 736

ULKOM IN I S T E R IÖ

elokuvatapahtuma Jyväskylässä

4.11. ja 18.11.2008
JYVÄSKYLÄ / Kino Kampus
� ti / ti 4.11. klo 16.30 SUORAAN SEINÄÄN (117 min) K-15�

� ti / ti 18.11. klo 16.30 THE VISITOR (108 min) K-13�

LIPUT

1€

lisätietoa: GLOBAL.FINLAND.FI/ELOKUVAT

EUROLLA KOKO MAAILMA -elokuvatapahtuma esittelee 
tarinoita, jotka avaavat näkymiä kehitykseen eri puolilla 
maailmaa. Elokuvat kiertävät 11 paikkakunnalla Suomessa.

Jylkkärin löytää myös Naamakirjasta:
 

I       Jyväskylän Ylioppilaslehti 
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