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Sinnemäki 
kohtaa osaajat

Työministeri Anni Sinnemäki
(vihr.) saapuu vierailemaan
Jyväskylä Paviljongissa järjestet-
tävään ura- ja rekrytointitapah-
tumaan. Osaajat kohtaavat -ta-
pahtuma järjestetään torstaina
18. helmikuuta.

Messuilla kisataan muun
muassa leikkimielisessä ”Pikku-
diilissä”, jossa opiskelijatiimit
vastaavat yritysten toimeksian-
toihin. Tapahtumassa on muka-
na kolmisenkymmentä näytteil-
leasettajaa. Lisäksi Keski-Suo-
men alueen oppilaitokset osal-
listuvat Osaajat kohtaavat -ura-
torille.

YTHS jakaa jälleen
possupiikkejä

Ylioppilaiden terveydenhoito-
säätiön Jyväskylän terveysase-
ma on alkanut rokottaa kaiken
ikäisiä perusopiskelijoita
A(H1N1)-influenssavirusta vas-
taan. 

Rokotukset alkoivat jo viikol-
la 4 ja ne jatkuvat ainakin hel-
mikuun kahden ensimmäisen
viikon ajan. Tarkat rokotuspäi-
vät voi tarkistaa terveysaseman
verkkosivuilta – asemalle toivo-
taan, etteivät aikataulua kos-
kevat puhelinkyselyt ruuhkaut-
taisi puhelinlinjoja.

Rokotukset koskevat perus-
opiskelijoita: niihin tultaessa
opiskelijan on osoitettava oi-
keutensa YTHS:n palveluihin
opiskelijakortilla. Rokotuksen
ottajia neuvotaan myös pukeu-
tumaan löysähihaiseen t-pai-
taan, sillä rokote annetaan
pääsääntöisesti vasempaan ol-
kavarteen.

Rokotuksen voi hankkia
myös kotikunnastaan. YTHS:n
johtajaylilääkäri Markku
Kanerva suosittelee, että kaik-
ki opiskelijat ottavat rokotuk-
sen, vaikka sikainfluenssaepi-
demian ensimmäinen aalto
onkin ohi. Seuraava epidemia-
aalto iskee hänen mukaansa
sitä todennäköisemmin, mitä
vähemmän ihmiset ovat siltä
suojautuneet.

Opiskelijamäärä säilyi,
maisterit vähenivät

Opiskelijoiden ja koululaisten määrä
on pysynyt edellisvuoteen nähden lä-
hes ennallaan. Siinä missä peruskou-
lulaisten ja lukiolaisten määrä väheni
ikäluokkien pienentymisestä johtuen,
ammatillisessa koulutuksessa, am-
mattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

opiskeli hieman aiempaa useampi.
Vuonna 2009 yliopistoissa opiskeli
169 000 opiskelijaa, mikä on kolme
prosenttia aikaisempaa enemmän. 

Uusien maisterien määrä puolittui
edellisvuoden maisterisumaan verrat-
tuna. Jyväskylän yliopisto putosi koulu-
tuskisassa 1 068 maisterillaan toisel-
ta sijalta neljänneksi. Kaikkiaan mais-
tereita valmistui viime vuonna 10 488.

Lipuntarkastajat törmäävät
väärennettyihin opiskelija-
tarroihin junissa ”liian
usein”. Väärennykset 
saattavat vaarantaa koko
alennussysteemin 
säilymisen.

VÄÄRENNETYT opiskelijatarrat ovat
kiusallinen puheenaihe. Esimerkiksi
opiskelija-alennuksia myöntävät yh-
tiöt eivät mielellään tunnusta ongel-
man olemassaoloa, jottei ilmiö paisui-
si entisestään. Vaikka oppilaitoksiin ei
enää ilmoiteta kortin väärinkäytöstä,
nimettömänä pysyvät konduktöörit
paljastavat, että he törmäävät väären-
nyksiin viikoittain. 

”Väärentäminen on rikos, ja sen pi-
täisi kuulua jokaisen ihmisen tieto-
pankkiin. Väärinkäyttöihin törmää
silti ihan liian usein, varsinkin luku-
kauden alussa”, Jyväskylä–Tampere-
väliä kulkeva konduktööri harmitte-
lee. 

Kesällä työnsä aloittanut Tampere–
Helsinki-väliä kulkeva nuori konduk-
tööri törmäsi juuri ennen haastattelua
ensimmäiseen korttiväärennykseensä.
Kyseessä oli VR:n oma opiskelijakort-
ti, johon opiskelija oli teipannut oman
kuvansa toisen ihmisen kortin päälle.

”Opiskelija sai sellaisen ripityksen,
että tuskin yrittää väärentämistä tois-
tamiseen”, nuori lipuntarkastaja 
toteaa.

Vanhempi konduktööri kertoo, että
jotkut opiskelijat ovat muita röyh-
keämpiä ja väärentävät tarran yhä uu-
destaan. Silloin seuraamukset ovat
usein vakavammat.

KUN OPISKELIJA jää kiinni väären-
netystä tarrasta junassa, konduktööri
perii matkasta täyden hinnan, irrottaa

tarran, ottaa opiskelijan henkilötiedot
ylös ja ilmoittaa poliisille asiakirjavää-
rennyksestä. Lievästä väärennyksestä
rapsahtaa 10–30 päiväsakkoa, josta
opiskelijan tuloilla kertyy maksettavaa
60–120 euroa. 

Rikosrekisterimerkintää tarravää-
rennyksestä ei yleensä tule, ellei opis-
kelija sorru askartelemaan vuositar-
raansa uudestaan. Toistuvasta väären-
tämisestä saattaa saada pahimmillaan
kaksi vuotta vankeutta.

Väärentämisen yleistymisellä on
muitakin seurauksia. Jos tekaistuja
tarroja jää kiinni usein, saattaa yh-
teistyökuvio oppilaitosten ja yri-
tysten välillä loppua. VR:llä on
pohdittu asiaa aika-ajoin.

”Toivottavasti kukaan ei hou-
kuttele tällaiseen toimintaan.
Väärennykset pistävät aina mietti-
mään, kannattaako tuollaista alennus-
systeemiä säilyttää. Toistaiseksi olem-
me olleet sillä linjalla, että yritetään
parantaa kortteja”, VR:n henkilölii-
kenteen myyntikoordinaattori Riitta
Taimi kertoo.

JOISSAKIN TAPAUKSISSA huono
taloudellinen tilanne saattaa ajaa tar-
rattoman opiskelijan rikoksen tielle.
Kaksi vuotta sitten valmistunut Timo
(nimi muutettu) skannasi kaverinsa
kortin ja tulosti opiskelijatarran taval-
lisella värisuihkutulostimella. Väären-
täminen oli helppo päätös, sillä töistä
lomautettu Timo kamppaili jatkuvas-
ti jokaisen euron kanssa. Entinen
opiskelija kärähti junassa väärästä tar-
rasta viime syksynä heti ensimmäisel-
lä käyttökerralla.

”Väärennös huomattiin heti, vaik-

Yksi haastatelluista konduktöö-
reistä kantaa väärennettyä tar-
raa mukanaan.

Väärennökset pistävät
miettimään, 
kannattaako alennus-
systeemiä säilyttää.
”

Riitta
Taimi

Opiskelijatarroja väär
luultua useammin

ka tarra oli hienon näköinen ja pidin
sitä lompakon mustassa verkkotaskus-
sa. Tilanne oli todella nolo. Harmitti,
kun meni rahaa, ja seuraukset pelotti-
vat, mutta ennen kaikkea hävetti”,
Timo muistaa.

Konduktöörit paljastavat, että sank-
tioihin vaikuttaa paljon se, kuinka
opiskelija käyttäytyy kärähtäessään.
Yleensä kaikki väärennykset ilmoite-
taan eteenpäin, eikä tilanteesta pääse
ainakaan ilman kovaäänistä ripitystä.

Turha selittely
yleensä pahentaa tilannetta.

KONDUKTÖÖRIT myöntävät korttien
väärinkäyttöjen vaikuttaneen asentei-
siin opiskelijoita kohtaan. He tietävät
silti, että väärennystapauksien takana
on vain pieni vähemmistö.

Jyväskylän ylioppilaskunnan toi-
mistosihteeri Mirja Ritvonen kertoo,
että ylioppilaskunnan tietoon on tul-
lut vain muutama väärennystapaus.
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Lähes joka opiskelijaravintolassa

on rajoituksia, kuinka paljon

ruokaa saa ottaa. Säännöstely

on ymmärrettävää, mutta esi-

merkiksi lounasravintola Musi-

cassa vierailleet ovat valitelleet,

ettei pienestä kauhallisesta kas-

visruokaa riitä kovin pitkäksi ai-

kaa energiaa.

Kuinka hyvin kasvissyöjä jak-
saa Sonaatin ateriolla, toimi-
tusjohtaja Arto Maijala?
”Riippuu minkälaisen lounaspa-

ketin ottaa. Kasviskeitto ei ole

yksinään niin täyttävää, mutta

monipuolisella normaalilounaal-

la pärjää. Haluan korostaa, että

lounaalla ei ole tarkoitus tyydyt-

tää koko päivän energian ja pro-

teiinin tarvetta. Joillakin on käsi-

tys, että sillä pitäisi pärjätä koko

päivä, vaikka kaikkien pitäisi syö-

dä kunnolla 3–4 kertaa päiväs-

sä.”

Kuinka paljon kasvisaterioita
suunnitellaan?
”Sonaatti on keväällä satsaamas-

sa entistä enemmän kasvisruo-

kaan, esimerkiksi soija- ja tofu-

ruokia on lisätty ja Lozzissa on

pari kertaa viikossa kasvispöytä.” 

Onko kasvisruoan suosio li-
sääntynyt viime aikoina?
”Noin 15–25 prosenttia syödyis-

tä lounaista on kasvisruokia. Kas-

vissyöjien määrä on pysynyt mel-

ko tasaisena koko 2000-luvun,

mutta sekasyöjä valitsee yhä

useammin kasvivaihtoehdon.”

Kuinka paljon palautetta
opiskelijat antavat ruoan laa-
dusta?
”Mielellään kuultaisiin enem-

mänkin asiakkailta vinkkejä, mi-

tä kaivataan esimerkiksi kasvis-

ruoalta.   Nettisivuilla voi jättää

palautetta. On myös mietitty,

lähdetäänkö mukaan sosiaali-

seen mediaan esimerkiksi teke-

mällä Facebook-ryhmä ”

Juha Korhonen
toimittaja@jyy.fi

Ylioppilaslehti Uljaan 
päätoimittaja erosi

Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljaan

päätoimittaja Veera Järvenpää on
eronnut tehtävästään. 

Syyksi erolleen Järvenpää ilmoit-
taa ylioppilaskunnan tekemät leik-
kaukset lehden budjettiin. ISYY:n
edustajisto leikkasi lehden avustaja-

budjettia syksyllä rajusti ja irtisanoi
lehden Kuopion kampustoimittajan.
Järvenpää pitää leikkauksia näpäy-
tyksenä siitä, ettei lehden linja ole
miellyttänyt ylioppilaskunnan luotta-
mushenkilöitä.

Viime vuonna perustetun Uljaan

ympärillä on kuohunut alusta lähtien:
Kuopion yliopisto muun muassa yrit-
ti estää lehden abinumeron jakelun,

koska se ei ollut lehden si-
sältöihin tyytyväinen. 

Lisäksi Kuopion ja
Joensuun ylioppilas-
kuntien hallituksen pu-
heenjohtajat joutuivat
eromaan Uljaan paljas-
tettua, että nämä kuulu-
vat rasistiseen Facebook-
ryhmään.

?
Saako Sonaatin
kasvisruoalla
vatsan 
täyteen?

KYSYN VAAN

Torro pomppasi 
Suomen ennätyksen

Osku Torro paransi korkeushypyn
Suomen ennätyksen lukemiin 232.
Uusi sisäratojen ennätys ylittää sentil-
lä myös ulkoratojen SE:n. Tietojärjes-
telmätieteitä Jyväskylän yliopistossa
opiskeleva Torron tulos syntyi Saksan
Wuppertalissa 23. tammikuuta.

Edellisen kerran oppilaitos sai ilmoi-
tuksen väärennetystä lukuvuositarras-
ta VR:ltä neljä tai viisi vuotta sitten.
Sen jälkeen tarrojen ulkomuoto on
muuttunut. Tarroihin on lisätty muun
muassa hologrammi ja vuosilukuun
valikoidaan väri, joka ei tulostu hyvin.

”Jossain tapauksessa joku yritti siir-
tää tarraansa toisen korttiin.
Materiaali oli silloin vielä paperimais-
ta ja tarra oli helpompi irrottaa ehjänä.
Nykyinen tarra on tehty niin, että jos

sitä lähtee repimään pois, se leviää”,
Ritvonen selventää.

Ritvosen mukaan Jyväskylän yli-
opistossa ei ole koskaan otettu korttia
pois väärentämisen takia. Kuitenkin
esimerkiksi Lyyra voi laittaa opiskeli-
jan kortin sulkulistalle kuullessaan
väärinkäytöstä.

Annamari Kuvaja

Juttua varten haastateltiin viittä 

konduktööriä.

rennetään 

ANNAMARI KUVAJA

Väistötilat opetukselle ja
tutkimukselle puuttuvat
edelleen. Asiasta 
tiedotetaan helmikuun 
loppuun mennessä.

ELOKUUN ALUSSA evakkoon joutu-
van liikunta- ja terveystieteiden tiede-
kunnan kirjaston lopullinen kohtalo
on edelleen auki. Yliopiston kirjaston
johtokunta jätti päätökset kampuskir-
jaston tulevaisuudesta edellisessä ko-
kouksessaan pöydälle, ja siihen pala-
taan 10. helmikuuta järjestettävässä
kokouksessa. 

Yliopistolla on harkittu Liikunnan
kirjastosta luopumista Alvar Aallon
suunnitteleman  L-rakennuksen re-
montin myötä kokonaan, jotta esi-
merkiksi tilavuokrissa voitaisiin sääs-
tää. Liikunnan opiskelijat ja henkilö-
kunta ovat kuitenkin huolissaan siitä,
miten palveluiden käy, jos kampus-
kirjasto sulautetaan pysyvästi pääkir-
jastoon.

Liikunta- ja terveystieteiden opis-
kelijoiden ainejärjestö Sporticus luo-
vutti 822 allekirjoittajan vetoomuksen
tiedekunnan kirjaston säilyttämisek-
si rehtori Aino Salliselle tiistaina 26.
tammikuuta. Ainejärjestön mielestä
lakkauttaminen on järjetöntä erityi-
sesti kirjaston korkean käyttöasteen
vuoksi.

”Sinne on ollut helppo mennä esi-
merkiksi lukemaan tenttiin luentojen
välillä”, ainejärjestön puheenjohtaja
Johanna Paukku perustelee.

Paukun mukaan Sporticus pelkää,
että kirjaston ainutlaatuisen aineiston
hajauttaminen vaikeuttaa sen käyttöä
ja heikentää oppimismahdollisuuksia.
Kirjasto toimii paitsi lukusalina ja
ryhmätyötilana myös tärkeänä sosiaa-
lisena ympäristönä.

”Joulukuun alussa ehdotimme, että
aukioloaikoja pidennettäisiin. Sitten
tuli tämä lakkautusuhka.”

SALLINEN korostaa, ettei Liikunnan
kirjaston luonnetta tilana aiota re-
montinkaan jälkeen muuttaa: rehto-
rin haaveissa on, että tilasta tehtäisiin
monipuolinen ja vuorovaikutteinen
oppimisympäristö kansainvälisten
huippuyliopistojen malliin. Varsinai-
sen kirjastotoiminnan hän kuitenkin
keskittäisi pääkirjastolle, vaikka siellä
on kärsitty tilaongelmista jo nyt.

”Kyllä sinne mahtuu. Sähköisten

aineistojen lisääntyminen ja vapaa-
kappalevelvoitteiden muutokset tuo-
vat kirjastolle lisätilaa”, Sallinen sa-
noo. 

Hän huomauttaa myös, että kirjas-
ton aineistosta aiotaan karsia vanhen-
tunutta materiaalia.

”Myös siellä pitää keskittyä ydin-
osaamiseen.”

Tilaa uudelle materiaalille tarvitaan
kosolti, sillä myös viestintätieteiden
kirjastosta luovuttaneen, kun laitos
muuttaa Tourulasta Seminaarin-
mäelle. Tourulan tilojen vuokrasopi-
mus yltää tosin vielä vuoteen 2019.

SE, MIHIN liikunta- ja terveystietei-
den opetus sekä yliopistoliikunta siir-
tyvät vähintään vuoden kestävän
Liikunnan rakennuksen remontin
tieltä, on edelleen auki. Yliopiston
kiinteistöpäällikkö Esko Korhonen
kertoo, että asiasta tiedotetaan helmi-
kuun loppuun mennessä.

Ja kun rehtori Sallisen mukaan
niin Aallon suunnittelemissa, Semi-
naarinmäen vanhoissa kuin myös yli-
opiston uusissa rakennuksissa ilme-
nee jatkuvasti homeongelmia sekä
muita sisäilman ongelmia, tilarumba
kampuksilla jatkunee pitkään.

”On erittäin valitettavaa, että
Liikunnan edellinen remontti epäon-
nistui”, hän sanoo.

”Hirveän stressaavaa tämä on aina-
kin opiskelijalle”, Paukku pudistelee
päätään.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Liikunta vetosi
kirjastonsa puolesta

Rehtori Sallisen mukaan yliopis-
tolla vitsaillaan siitä, etteivätkö
liikunnan opiskelijat jaksa kä-
vellä omaltaan pääkirjastolle.

NATANAEL SINISALO



TOIMITUS SUOSITTELEE

Kun palaan töistä, tunnen toistu-

vasti, etten tänäänkään tehnyt

tarpeeksi. Jos lounas ei olisi ve-

nähtänyt ja jos toimituksessa ei olisi

naureskeltu Matkaoppaat-sarjalle, olisin

ehtinyt soittaa vielä yhden puhelun, kir-

joittaa yhden sähköpostin tai järjestää ai-

nakin työpöydän. Olisin voinut olla tehok-

kaampi.

Paitsi, etten olisi voinut.

Työurien pidentämistä pohtivien työryh-

mien on tarkoitus antaa mietintönsä

tammikuun lopussa, juuri tämän lehden il-

mestymispäivän tienoilla. Työmarkkinajär-

jestöt ovat taistelleet siitä, millä keinoin ih-

miset saataisiin jaksamaan töissään parem-

min ja pidempään.

Kaikki tämä johtuu siitä, ettei enää kaa-

duta saappaat jalassa. Valtion lupauksia

pitkän uran jälkeisistä kissanpäivistä on lu-

nastamassa entistä useampi ja pitkäikäi-

sempi eläkeläinen.

Ja riitahan siitä on syntynyt: osa-aika-

eläkkeistä eroon hankkiutuminen ja elä-

keiän nostaminen eivät ymmärrettävästi

ammattiyhdistyksiä saati pian eläkkeelle

jääviä ilahduta.

Lohduttominta on kuitenkin, ettei eläke-

uudistus koske meidän nyt opiskelevien

sukupolvea; olivat uudet suunnitelmat

kuinka huonoja tahansa, pahempaa on

vielä luvassa. Viimeisin uudistus tehtiin

vuonna 2005 ja sen piti piisata toviksi.

Vaan eipä piisannut. 

Kenties pitkän uran jälkeen meitä odot-

tavat Yhdysvaltain tapaan vanhuuspäivät

marketin sisäänheittäjänä. Kahdeksan-

kymppinen pakkaa ostoksia vielä varsin

sutjakasti. Paitsi, jos me kieltäydymme. 

On kylmä tosiasia, et-

tei pätkätyösu-

kupolvi tule jak-

samaan edes ny-

kyiseen eläkeikään. Talous ei kasva loput-

tomasti, ja tehokkuudelle on raja. 

Ehkä siksi unelmat kaukaisista kissanpäi-

vistä on hyvä hylätä – ja nostaa jalat pöy-

dälle. Suuri salaisuus näet on, että jos me

lakkaisimme ruoskimasta toistemme kieliä

vyön alle, eivät työantajat voisi sitä vaatia. 

Voi tietysti olla, että tällä ajattelutavalla

tienaamme vanhempiamme vähemmän,

eikä olisi talvisotaa voitettu. Jatkuvan ta-

louskasvun sijaan voisimme kuitenkin saa-

da hitusen lisää mielenrauhaa. 

Tänäänkään emme ehdi kaikkea, mutta

niitä työpäiviä tulee kyllä riittämään.

Marja Honkonen

paatoimittaja@jyy.fi

VAPAA-AIKA (luksus).

Joskus pitää ottaa lunkisti.

ERÄ-KOIRA (suomiräppäri).  

Kaunistelemattomia riimejä Suomen 

synkimmistä ghetoista.

MATKAOPPAAT (televisiosarja). 

Ehta suomalaisturisti on hauskempi kuin sata

koomikkoa. But who are we to judge?
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Pasi Ilmari
Jääskeläinen

HILJATTAIN Kaarle-herttua herjasi Klaus

”Rautamarski” Flemingin ruumista kutsuen

sitä muun muassa ”vitsiksi, vaarattomaksi

möhkäleen muotoiseksi kotieläimeksi”.

Hän kritisoi muistokirjoituksia, joissa tästä

nuijasodan veteraanista, valtaneuvoksesta

ja Itä-Helsingin sotilasdiktaattorista leivo-

taan ”oksettavalla tavalla sankaria”. 

Flemingin kannattajat ovat raivoissaan.

Perustettiin Facebook-ryhmä nimeltään

”Albert Edelfelt boikottiin, jos Kaarle-hert-

tuaa ei poisteta maalauksesta.” Keskus-

telupalstoilla Kaarle-herttuaa nimitellään

muun muassa ”lihavaksi aatelishomoksi” ja

syytetään sormen työntämisestä Klaus

Flemingin ruumiin takapuoleen, vaikka

ruumis on sen nimenomaisesti kieltänyt

tekstillä ”Exit Only”. 

Kaarle-herttuasta on tehty myös satoja

tutkintapyyntöjä, ja häntä on uhkailtu.

ILMAISUNVAPAUS ei ole kaikille mieleen

eikä Klaus Fleming ole ainoa vainaja, jonka

loukkaamisesta on noussut poru. Myös

erästä oikeauskoisten profeettaa yritetään

suojella kritiikiltä niin lakipykälien kuin vä-

kivallankin avulla. 

Tämä vuosisatoja sitten Itä-Helsingissä

uuden uskonnon perustanut profeetta

kannatti väkivaltaa, halveksi muita taiteita

kuin omia pyhiä säkeitään ja yllytti seuraa-

jiaan avoimeen homovastaisuuteen ja py-

hään sotaan vääräuskoisia vastaan.

Profeetta opetti: 

”Jumala armahtaa, minä en.” 

Uskonnollisia opinkappaleita esittelee

pyhä kirja nimeltään ”Tuomiopäivä”. 

TAANNOIN hollantilainen pilapiirtäjä Kurt-

Kaarina Hazard julkaisi piirroksen, joka

esittää profeetan egon räjähtämäisillään

olevana pommina. Hän joutui itähelsinki-

läisen uskovaisen hyökkäyksen kohteeksi,

ja lisäksi piirros aiheutti verisiä mellakoita

Itä-Helsingin nakkikioskijonoissa. 

Ehkä vainajat pitäisi suojata kritiikiltä ai-

nakin silloin, kun vainajalla on paljon rai-

vokkaita kannattajia, joiden uskonnolliset

tunteet ovat mimosanherkkiä, vaikka muut

tunteet olisivatkin perin kehittymättömiä.

Kaarle-herttua 
herjaa Klaus
Flemingin ruumista

Jos me lakkaisimme 
ruoskimasta toistemme kieliä vyön alle, 
eivät työantajat voisi sitä vaatia.”

pääkirjoitus
1. helmikuuta 2010

Kissanpäivät ovat jo täällä

Opinkivi, I kerros, huoneet 
119–120
Keskussairaalantie 2, 40600
Jyväskylä
Faksi (014) 260 3928
Sähköposti jylkkari@jyy.fi, 
nettisivut www.jylkkari.fi
Päätoimittaja Marja Honkonen 
010 423 4509, paatoimittaja@jyy.fi

Toimittaja Juha Korhonen
010 423 4510, toimittaja@jyy.fi
Siviilipalvelusmies Natanael
Sinisalo
010 423 4511, sivari@jyy.fi
Painos 7 000 kpl. 
Painopaikka I-print Oy, Seinäjoki,
puh (06) 418 6750. ISSN  0356–7362.
Kannen kuva: Natanael Sinisalo

JYVÄSKYLÄN
YLIOPPILASLEHTI

NÄKÖKULMIA

REUNAHUOMAUTUS



Väyrynen, Prometheus

”... Nykymaailmassa ei enää ole pelkoa

siitä, että yksi aate nousisi kaiken muun

ylitse ylhäiseen yksinäisyyteensä. Paavo
Väyrysen totuudesta on tullut vain yk-

si totuus monen muun ohella. Väyrynen

itse taas on kuin toimintakuntoinen

Kekkosen ajan reliikki, joka ihme kyllä

ei tunnu koskaan muuttuvan epäajan-

kohtaiseksi. Hän on tehnyt itsestään kor-

vaamattoman: Jos Väyrystä ei olisi, hä-

net olisi pakko keksiä. Väyrynen on

Prometheus.

Paavo Väyrynen on ehdottomasti suu-

ri valtiomies, mutta nykyistä suurem-

maksi hän ei oikein voi Suomessa tulla.

Hän ei todellakaan ole postmoderni, ai-

kamme sen sijaan on. Väyryseen sisältyy

paradoksi. 

Vielä vähän aikaa, ja voimme sanoa:

hän on mies, joka on ollut täällä aina.”

Jukka Yli-Lassila 
Näkökulma (6.3.1997)

Sanna-Kaisa Viljamaa
20, englanti:

”Päivittäin tulee kuunneltua

puolisen tuntia, yleensä Ylen

Ykköstä. En kuuntele tiettyjä

ohjelmia, vaan radio soi taus-

talla. Jos on ollut jokin mie-

lenkiintoinen ohjelma, se

yleensä löytyy netistä.”

Juuso Eskelinen
30, kasvatustieteet:

”Pari tuntia päivässä, lähin-

nä autossa ja joskus kotona.

Enimmäkseen kuuntelen

Radio Jyväskylää ja jääkiek-

koselostuksia.”

Noora Mattila
22, journalistiikka:

”Kuuntelen radiota jonkin

verran aamuisin, on mukava

kun kuulee uutiset samalla.

Nyt kun olet asunut Hel-

singissä, kuuntelen lähinnä

Radio Helsinkiä.”

Minkä verran 
kuuntelet radiota?
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GALLUP

Kellastuneet 
sivut

”’Mitä mieltä olet?’ on 
kysymys, jota kannattaa
yliopistolla, ja elämässä
muutenkin, välttää aika 
tavalla.”

Kyösti Niemelä (Yliopisto-lehti, 22.1.2009)

Oireet ja ongelmatLYHYESTI
”HENRY LAASANEN alentaa
miehen pelkän biologiansa eli
viettien orjaksi. Mies näyttäytyy
tyhmänä apinamiehenä, jolla ei
ole älyä (kouluttamaton, sivisty-
mätön, ei-kykenevä-kehittymään
ajan mukana) ja joka on pimpin
perässä juokseva (saatava joka
viikko useaa eri naarasta; muuta
mies ei tarvitse, paitsi sen peru-
namuusin eteen… eli huoltajaa
joka suhteessa).

En kaipaa apinaa

MOTORIIKKA-MIIKKA on niiiiiii-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ihanaa

Jenni

MOTORIIKKA MIIKKA on mun

idoli :D :D:D:D<333333333 iiiiha-

nan söpöki ;D

_sofianna_

Lisää keskustelua osoitteessa 

ww.jylkkari.fi

Työmarkkinoiden uudistuminen nä-

kyy etenkin määrä- ja osa-aikaisten

työsuhteiden sekä rakenteellisen

työttömyyden lisääntymisenä. Tämä

lisää työmarkkinoiden epävarmuut-

ta ja epävakautta. Puhutaan työelä-

män prekarisoitumisesta, jolla tar-

koitetaan pätkätyöläisyyttä, työ-

markkinoiden ja koko elämän epä-

varmuuden lisääntymistä. Alati kas-

vava nuorisotyöttömyys on antanut

kasvot työmarkkinoiden oireille,

mutta asia koskee kaiken ikäisiä.

Uudistuneiden työmarkkinoiden

oireisiin ei voida vaikuttaa aikaisem-

paan tilanteeseen soveltuneilla rat-

kaisuilla. Työmarkkinoilla vallitseva

ylhäältä alas ohjautuva ja katsova

suhde nuoriin kärsii aikavääristy-

mästä, jossa nykypäivän nuoriso-

työttömyyttä tarkastellaan 1980-lu-

vulta käsin. Palkkatyön merkitys on

kuitenkin murroksessa, sillä tuotan-

to on siirtymässä tehtaista tiedolli-

selle pohjalle. Tällöin tuotanto ei

välttämättä kiinnity entiseen tapaan

työsuhteisiin ja työ yrittäjämäistyy,

vapautuu  ja itsenäistyy.

1990-luvun laman luulisi opetta-

neen, että on helpompaa ehkäistä

työttömyyttä kuin auttaa pitkään

työttömänä ollut takaisin työelä-

mään. Olisi kaikkien kannalta järke-

vintä, että työmarkkinoilta tippu-

neet pitkäaikaistyöttömät saisivat

perustuloa/kansalaispalkkaa ja työl-

listämisresurssit kohdennettaisiin

nuorisotyöttömyyden ennaltaehkäi-

syyn. Prekarisoituneet työmarkkinat

tarvitsevat toimivan perustulojärjes-

telmän sekä työ- ja sosiaalilainsää-

dännön päivittämistä, jota voitaisiin

ensi vaiheessa toteuttaa näin. 

Nuorisotyöttömyys ei ole ratkais-

tavissa yhdellä tai kahdella toimella,

tarvitaan akuutteja sekä rakenteelli-

sia ratkaisuja. Yhtäältä kysymys on

koulutus- ja sosiaalipoliittista toimis-

ta ja toisaalta perinteisten ja moder-

nien työmarkkinoiden yhteentör-

mäyksestä sekä vanhakantaisen po-

litiikan kyvyttömyydestä vastata ny-

kypäivän haasteisiin. 

Nuorisotyöttömyyden ratkaisu-

malleissa puhutaan harvoin toimi-

vasta kansalaisyhteiskunnasta ja de-

mokratiasta. Ulkopuolisuuden tun-

ne yhteiskunnasta ja siihen vaikut-

tamisen keinosta on kuitenkin yksi

keskeinen ongelma nuorisotyöttö-

myyden ja syrjäytymiskehityksen

taustalla. Jos nuoret kokevat pysty-

vänsä vaikuttamaan elämäänsä oh-

jaaviin yhteiskunnallisiin rakentei-

siin, niin vaikutuskanavia myös käy-

tetään. 

Nykytilanteessa ammatillisen pe-

ruskoulutuksen opiskelupaikkojen

lisäys, etsivän nuorisotyön tehosta-

minen sekä viranomaisyhteistyön tii-

vistäminen nuorisolakilisäyksillä oli-

vat hyviä signaaleita. Muita hyviä

merkkejä ovat olleet lisäkoulutus,

työharjoittelumahdollisuuksien ja

tukityöllistämistä painottavien nä-

kemysten lisääntyminen sekä kor-

keakoulujen tukeminen omien opis-

kelijoiden työllistämiseen tutkimus-

ja tuotekehittelytyössä. 

Valtion pitäisi tällä hetkellä tukea

pientä ja keskisuurta yritystoimintaa

ja kolmatta sektoria lisäämällä nuor-

ten työntekijöiden palkkatukea se-

kä panostaa tuntuvasti etenkin op-

pisopimuskoulutukseen. Pelkkä

koulutus- ja harjoittelupaikkojen li-

säys ei itsessään riitä, tarvitaan myös

hyvin organisoituja neuvonta -ja oh-

jauspalveluita, jolla koulutuksesta ja

työstä tehdään nuorelle merkityk-

sellistä ja henkilökohtaista. Harjoit-

telun ja tukityöllistämisen tarkoitus

ei  kuitenkaan saa olla halvan työ-

voiman kierrättäminen yrityksissä. 

Työmarkkinoiden murrosta ja tu-

levaa suuntaa havainnollistaa osal-

taan hyvin Osku Pajamäen näkemys

Helsingin Sanomissa 4. tammikuuta:

”Näyttää siltä, että kolmea eläkkeel-

le jäänyttä kohti yhden paikka täy-

tetään. Joten työvoimapulaa ei ole

eikä tule. Nuoremmasta työvoimas-

ta ei kilpailla, sitä kilpailutetaan.”

Touko Aalto (vihr.)
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, 

vihreiden puoluehallituksen sekä 

JYYn edustajiston jäsen

Jylkkäri haluaa tietää, mitä 
lukijat ajattelevat. Lähetä 
mielipiteesi sähköpostitse 
osoitteella jylkkari@jyy.fi tai
tekstiviestillä p. 045 137 1957.
Kirjoita lyhyesti. Toimitus varaa
oikeuden lyhentää ja käsitellä
kirjoituksia tarvittaessa.

VAPAA
SANA

Olisi järkevintä, että 
työmarkkinoilta 
tippuneet saisivat 
perustuloa. 
”

Touko 
Aalto

Turun Sanomat kirjoitti 21. tammi-

kuuta julkaistussa pääkirjoitukses-

saan yliopistojen tarvitsevan jatko-

aikaa varainkeruulle. Uuden yliopis-

tolain mukanaan tuoma ulkopuoli-

sen rahoituksen hankkiminen on

käytännöllisesti katsoen hyytynyt

nykyisessä talouden todellisuudes-

sa.

Hallituksen osoittaman alkupe-

räisen aikataulun mukaan valtion

pitäisi tilittää tämän vuoden lop-

puun mennessä kerätyt yksityiset

varat 2,5-kertaisesti yliopistoille.

Toistaiseksi monet yliopistot ovat

keräystavoitteistaan rutkasti jäljes-

sä. Yksityisrahoituksen kerääminen

on vaikeaa aikana, jolloin yksityisel-

läkään ei ole ylimääräistä. Parhaiten

ovat pärjänneet säätiöpohjaiset yli-

opistot. Esimerkiksi Aalto-yliopisto

on kerännyt 127 miljoonaa euroa

200 miljoonan tavoitteestaan.

Sosialidemokraatit toivat rahoi-

tushuolen selkeästi esiin yliopistola-

kia laadittaessa. Pelkona oli, että

erityisesti humanistiset aineet kärsi-

vät tällaisesta porkkana ja keppi 

-mallista. Surkuttelu ei kuitenkaan

nyt enää auta. Uusi rahoitusmalli on

ajettu läpi.

Hallituksen taholta käytettiin yli-

opistolain käsittelyn yhteydessä yle-

viä puheenvuoroja siitä, kuinka yli-

opistojen toiminta turvataan joka

tapauksessa. Nyt olisi aika lunastaa

lupaukset. Yliopistojen toiminta ei

saa vaarantua talouden ahdingon

takia. Korkeakoulutuksen rahoituk-

sen tulee olla julkisesti taattu eikä

sidoksissa ailahtelevaan taloudelli-

seen tilanteeseen.  On selvää, että

hallituksen tulisi nyt tarttua ongel-

maan ja lisätä yliopistojen perusra-

hoitusta, jotta toiminnan edellytyk-

set säilyvät.

Ensimmäinen ja välitön toimenpi-

de olisi rahankeruun jatkoajan an-

taminen. Emme voi tinkiä laaduk-

kaan korkeakoulutuksemme tasos-

ta. Emme edes taloudellisesti huo-

nona aikana.

Tuula Peltonen (sd.)
kansanedustaja,

sivistysvaliokunnan jäsen

Yliopistot ajautumassa talouskriisiin

Oikaisu
Edellisessä lehdessä arvioidun
Captain Cougarin Of Dreams Long
Gone -levyn kanneksi oli lipsahta-
nut kuva yhtyeen esikoislevystä
Chapters. Tässä oikea kuva Captain
Cougarin uudesta julkaisusta. 



Kesätöitä etsivän kannattaa
muistaa, että muutakin kuin
oman alan työtä 
arvostetaan.

SÄHKÖISTEN lomakkeiden, ansio-
luettelon, työtodistusten ja -hakemus-
ten kanssa taistelee parhaillaan suuri
joukko opiskelijoita. Useimmat halua-
vat saada paikan nimenomaan oman
opiskelualansa töistä, mutta lähelle-
kään jokaiselle sellaista ei ole tarjolla.
Työnantajien mielestä niukasta tarjon-
nasta ei kannata silti masentua.

Pörssin järjestämillä Firma2010-
rekrytointimessuilla lähes joka yrityk-
sen esittelijä kertoi kaipaavansa kesä-
töitä hakevalta osoitusta omasta aktii-
visuudesta. Opintopisteiden tai edel-
liskesien työkokemuksen sijaan esitte-
lijät kaipasivat lähes poikkeuksetta
”positiivisuutta sekä aitoa intoa ja
kiinnostusta alaa kohtaan.”

NORDEAN esittelypisteessä Ville Ko-
ponen toteaa, että yhtä paikkaa kohti
on todella paljon hakijoita, mutta toi-
voa ei kannata menettää, vaikka oman

alan paikka ei heti tärppäisi. Koponen
vinkkaa, että pankkialalle pyrkivälle
on etua mistä tahansa asiakaspalvelu-
tehtävistä saadusta työkokemuksesta. 

Muun muassa konsultointipalvelu-
ja tarjoavan Accenturen esittelijä, puo-
litoista vuotta sitten Jyväskylän talous-
tietellisestä tiedekunnasta valmistunut
Taneli Heiskanen, kertoo, että heidän
firmansa ottaa töihin lähinnä valmis-
tuneita tai koulutuksen loppuvaihees-
sa olevia. Sitä ennen kaikenlaisesta
työkokemusta saa plussaa.

IT-alalla toimivan Descomin toi-
mintaa esittelevä Vesa Vilkman tote-
aa, ettei televisiota katsomalla ura ur-
kene. Hän kannustaa hakemaan kaik-
kiin mahdollisiin paikkoihin ja ole-
maan aktiivinen myös muilla elämän
osa-alueilla.

”Mielestäni opiskeluaikana kannat-
taa lähteä esimerkiksi järjestötoimin-
taan. Se osoittaa, että on oma-alottei-
nen”, Vilkman kertoo.

MONILLA ALOILLA täsmälleen oman
alan kesätöitä voi olla mahdotonta saa-
da opintojen alkuvaiheessa.  Jos ta-

loustieteilijän pääaineena on esimer-
kiksi johtaminen, ei parin ensimmäi-
sen opiskeluvuoden jälkeen ole vielä
johtoportaan tehtäviä tarjolla. Portit
alkavat avautua yleensä vasta kandin-
tutkinnon jälkeen.

Pörssin hallituksen puheenjohtaja
Mikko Viitamäen mukaan työpaik-
koja kannattaa miettiä uratoiveiden
mukaan ja harrastusten pohjaltakin
voi aueta hyviä työpaikkoja.

”Taloustieteissä se riippuu aika pal-
jon omista uratoiveista. Jos aikoo teh-
dä ulkomaankauppaa, kaikesta kan-
sainvälisestä kokemuksesta on hyötyä.
Rakennusalalle haluavalle taas on var-
masti hyötyä raksatöistä.”

MYÖS MESSUT avannut opetusmi-
nisteri Henna Virkkunen yritti valaa
toivoa opiskelijoihin, vaikka työtilan-
ne näyttää pahalta.

”Vastavalmistuneiden työttömyys
on noussut 70 prosenttia. Kontakteja
työelämään pitää luoda jo opiskeluai-
kana.”

Juha Korhonen
toimittaja@jyy.fi
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Aktiivisuudesta
saa aina plussaa

JyväskyläJyväskylä
- suosittu- suosittu 

opiskelukaupunkiopiskelukaupunki

www.jyvaskyla.fi

Maineeltaankin Suomen paras.

Käännöstoimistomme kääntää
 kaikki todistuksesi!

Viralliset käännökset - Syntyperäiset kääntäjät 
Kaikki kielet - Vuosien kokemus

MENOSSA
ULKOMAILLE?

NATANAEL SINISALO

Taloustieteiden opiskelija Jaakko Meronen haastatteli Firma2010-messuille pääpuhujaksi saapunutta
Diilistä tuttua Jethro Rostedtia. Yli 250 henkilöä työurallaan palkannut myyntitykki opasti opiskelijoita tuo-
maan työhaastattelussa esille positiivisuutta, lojaaliutta työnantajaa kohtaan sekä elämänahneutta.



Ki
rjo

itt
aja

on
JYYn edustajiston puheenjohtaja.

Jarno
Miettinen

LÄNTISEN PALLONPUOLISKON köyhintä ja toiseksi vanhinta valtiota

Haitia kohtasi tammikuussa Karibian kirjoitetun historian voimakkain

maanjäristys. Asia ei varmasti jäänyt huomaamatta keneltäkään. Tämä

pieni ja köyhä maa sai Suomenkin mediassa kosolti huomiota ensimmäi-

sen kerran historiansa aikana. Ensimmäistä kertaa Haitista ja sen ongel-

mista, mutta myös historiasta ja kulttuurista kerrottiin laajemmin. Traa-

gista on, että sen täytyi tapahtua katastrofin kautta. 

Miksi asian pitäisi sitten kiinnostaa JYYssä? Pitäisikö JYYn tehdä mi-

tään? Mielestäni pitäisi. 

Läntinen yliopistolaitos perustuu humanismin ja sivistysihanteen aja-

tuksille. Näissä ovat keskeisessä asemassa toisista ihmisistä välittäminen ja

aktiiviseen kansalaisuuteen valmentaminen. Nämä ovat myös ylioppilas-

kuntien keskeisintä toimintakenttää. Jyväskylän yliopiston rehtori haastoi

toissaviikolla ylioppilaskunnan

osallistumaan Haitin auttami-

seen. Näistä syistä on vain oikein

ja sopivaa, että JYYn tämän

vuoden vuosijuhlalahjoitus me-

nee Haitin jälleenrakentami-

seen.

KEHITYSYHTEISTYÖ oli yksi

eniten puhuttaneista vaalitee-

moista syksyn edustajistovaaleis-

sa. Hätäapu raunioituneelle ke-

hitysmaalle ei ole varsinaista ke-

hitysyhteistyötä, vaan nopeaa reagointia akuuttiin kriisiin.  Kuitenkin

myös pitkäjänteinen, yhteiskuntien vinoutuneita taloudellisia ja poliittisia

rakenteita muuttamaan pyrkivä kehitysyhteistyö on jatkossakin tärkeää.

Myös ylioppilaskuntien olisi mielestäni syytä olla siinä mukana.

HAITIA KOHDANNEEN tuhon laajuus on osaltaan seurausta epätasa-ar-

voisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, suuresta ylikansoituksesta ja

maan vinoutuneesta maksutaseesta. Väestön suurelle enemmistölle tämä

kaikki näyttäytyy viheliäisenä köyhyytenä.

Jos järistys olisi sattunut materiaalisesti rikkaammassa maassa, olisivat

vahingot olleet paljon pienemmät. Paitsi että on inhimillistä auttaa Haitia

katastrofin kohdatessa, on järkevää muuttaa Haitia kehitysyhteistyön

kautta. Se on myös taloudellisesti kannattavaa. Seuraavan katastrofin sat-

tuessa tuhot eivät ole yhtä laajat, ja hätäapua tarvitaan vähemmän. 

Kehitysyhteistyön lopullisena päämääränähän on kehitysyhteistyön tar-

peettomaksi tekeminen.

Miksi Haitia 
pitäisi auttaa?

JYYPÄÄ

Läntinen yliopistolaitos
perustuu humanismin ja
sivistysihanteen 
ajatuksille.
”

Jarno
Miettinen
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Ikinuori, 75-vuotias Toivo Tehokas
neuvoo tällä palstalla nuorta 
polvea tietokoneiden ja 
sovellusten käytössä. Lähetä 
kysymyksesi osoitteeseen: 
palvelupiste@jyu.fi.

VOI KURJUUS! Ainejärjestölläm-
me oli vuosikymmenen kekkerit,
mutta minulta ne jäivät väliin. Kuu-
lemma sähköpostilistan kautta on
tiedotettu, mutta miksi ei minulle?

Nimim. ”Kusti ei polje”

HARMIN PAIKKA! Eiköhän sinul-
lekin saada posti kulkemaan. Suurin
osa ainejärjestöjen postilistoista toi-
mii Mailman-palvelun kautta.
Listoille voit liittyä, kun etsit
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo 
-osoitteesta haluamasi postilistan.
klikkaamalla linkkiä pääset sivulle,
jossa sinun pitää syöttää sähköpos-
tiosoitteesi ja valita salasana. 

Usein postilistan ylläpitäjän pitää
vielä hyväksyä liittymisesi, mutta
kun saat hyväksymisestä tiedon säh-
köpostiisi, et jää mistään tärkeästä
paitsi. Lisätietoja sähköpostilistois-
ta: http://www.jyu.fi/thk/ohjeet.

Toivo Tehokas, THK

VINKISTÄ 
VAARI

Kortepohjaan 
kohoaa lisää taloja
H- ja J-talojen purkutyöt
aloitettaneen kesäkuussa.
Ylioppilaskylän 
autopaikkoja lisätään 
kaksikerroksisella 
parkkikannella.

ELOKUUSSA valmistuva Korte-
pohjan ylioppilaskylän uusi F-talo
saanee seurakseen kaksi uutta taloa.
Jyväskylän ylioppilaskunnan edusta-
jisto päätti keskiviikkona 20. tammi-
kuuta pidetyssä kokouksessaan yksi-
mielisesti valtuuttaa rakennustoimi-
kunnan viemään H- ja J-talojen ra-
kentamista eteenpäin muun muassa
tekemällä suunnittelusopimukset ja
palkkaamalla rakennuttajakonsul-
tin.

Uusien talojen tieltä puretaan ai-
van ylioppilaskylän puomin nurkil-
la sijaitsevat huonokuntoiset luhti-
talot. J-talon purku-urakka aloitetta-
neen kesäkuussa ja H-talon maalli-
nen vaellus päättyy heti naapurin pe-
rässä. 

Molemmat talot on tarkoitus tyh-
jentää vuokralaisista toukokuun lop-
puun mennessä.

”Toisen talon purkaminen aiheut-

taa kulkuongelman myös toiseen ta-
loon. Jos toisen tontilla tehdään
maarakennustöitä, ei voi taata, että
toinen talo pysyy pystyssä”, selvittää
ylioppilaskylän kiinteistöpäällikkö-
nä toimiva Vesa Järvinen.

Talojen rakenteissa on myös as-
bestia, jonka purkutyöt vievät aikaa.

UUSIEN H- JA J-TALOJEN raken-
nustyöt aloitetaan todennäköisesti
elokuussa, ja niiden hinnaksi arvioi-
daan tulevan 12,5–13 miljoonaa eu-
roa. Molempiin taloihin on tulossa
viisi kerrosta, ja malliltaan ne tule-
vat muistuttamaan jo vesikattovai-
heeseen kohonnutta F-taloa. Suun-
nitelmat kuitenkin tarkentuvat
maalis–huhtikuussa. J-talon on tar-
koitus valmistua joulukuussa 2011
ja H:n kesäkuussa 2012.

Talojen rahoitus on vielä auki, sil-
lä ylioppilaskunta toivoo Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
tukevan uusia rakennuksia F-talon
saamien tukien tapaan. Aran kans-
sa neuvotteluissa käynyt Järvinen

kertoo, ettei tilanne näytä ylioppilas-
kylän kannalta huolestuttavalta,
vaikka Aran rahoitus on kaventunut
liki 100 miljoonasta eurosta 70 mil-
joonan euron suuruiseksi tukipotik-
si, jolle jakajia kyllä riittää.

Toisaalta myöskään ylioppilas-
kunta ei ole lyönyt rakennussuunni-
telmia täysin lukkoon: edustajisto
pääsee vielä päättämään talojen ra-
hoituksesta, kunhan Aran neuvotte-
lut on saatu päätökseen.

ENITEN KRITIIKKIÄ edustajistossa
herätti rakennusmääräysten velvoi-
te lisätä ylioppilaskylän parkkipaik-
koja lisärakentamisen myötä. Kylän
parkkipaikalle joudutaan rakenta-
maan niin kutsuttu parkkikansi, jo-
ka mahdollistaa pysäköimisen kah-
dessa kerroksessa.

”Lisäpaikkoja yritettiin kyllä si-
joittaa muualle kylään, mutta se ei
mennyt kaupungilla läpi”, pääsih-
teeri Minna Hautamäki kertoo kaa-
voituksen kulusta.

Samasta syystä parkkikannen kyl-
keen rakennetaan myös väestönsuo-
jatiloja, jotka pääsevät kriisiaikojen
ulkopuolella hyötykäyttöön.

”Niihin on tarkoitus rakentaa pe-
rinteisiä kanakoppeja tukevampia
säilytystiloja, joihin esimerkiksi
vaihtoon lähtevä opiskelija voi säilöä
huonekalunsa”, Järvinen kertoo.

Kaavassa velvoitetaan myös en-
simmäistä kertaa Jyväskylässä varaa-
maan polkupyörille paikkoja uusien
opiskelijakotien viereen.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Vuonna 2007 purkutuomion saaneiden, kaksikerroksisten H- ja J-talo-
jen tilalle nousee kaksi viisikerroksista taloa. Nykyinen parkkipaikka
saa päälleen kannen, jonka alle rakennetaan väestönsuojatiloja.

Jos toisen talon tontilla
tehdään maarakennus-
töitä, ei voi taata, 
että toinen talo 
pysyy pystyssä.

”
Vesa
Järvinen

HAE
TAMPEREEN
YLIOPISTOON

Valintaopas 2010 verkossa: www.uta.fi/opiskelijaksi

www.yliopistohaku.fi
Hakuaika päättyy 16.4.2010



Muut ehkä väittävät samaa, mutta Radio Hear soittaa oikeasti mitä haluaa.

Teksti: Juha Korhonen
Kuvat: Natanael Sinisalo

Vaihtoehto
valtavirralle

R
adio Hear on monella tavalla mer-
killinen radiokanava. Ensinnäkin,
sillä on enemmän tekijöitä kuin
kuuntelijoita. Nettiradiota ylläpi-

tävässä Hear ry:ssä on 85 jäsentä, joista 20–30
tekee säännöllisesti ohjelmaa. 

Toiseksi, kuka tahansa voi tulla Heariin toi-
mittajaksi. Radion periaate on, että jos sisältö
ei miellytä, on turha valittaa – jokainen voi
tehdä itse paremmin.

Kolmanneksi, nettiradion ohjelmisto on to-
della monipuolinen. Kun kaupalliset radioka-
navat ovat lähes poikkeuksetta muutaman toi-
mittajan ja suppean soittolistan varassa, soi
Hearissa sulassa sovussa klassinen musiikki,
punk ja ambient. 

Eikä ohjelma ole pelkkää musiikkia. 
Vuosien varrella radio on lähettänyt repor-

taaseja, keikkatallenteita, keskusteluohjelmia
ja ties mitä muuta. Vai miltä kuulostaa radio-
ohjelma, jossa puhutaan yksin siivouksen lo-
massa koulun sulkemisaikaan tai ohjelma ni-
meltä Kokkikoulu, jossa valmistetaan ja syö-
dään ruokaa ennakkoluulottomin reseptein?

Radiokanavan isä, Kyösti Ylikulju, kuun-
teli nuorena muun muassa Pertti Salo-

vaaraa sekä Pekka Saurin yölähetyksiä.
Vähitellen tuli selvemmäksi, että hän haluaa
olla esikuviensa tavoin mikrofonin takana.

Pikkuhiljaa palaset asettuivat paikoilleen.
1990-luvulta lähtien elektronisen musiikin te-
koa harrastaneelle Ylikuljulle oli kertynyt lait-
teistoa omaa studiota varten. Niin ikään har-
rastuksen myötä opitut ohjelmointitaidot aut-
toivat serverin sekä nettiradio-ohjelmiston ka-
saamisessa. Käytössä on luonnollisesti vain il-

maisohjelmistoja.
”Tein kavereille testilähetyksen Radio Hear

-nimellä vuonna 2003. Vähitellen sen ympäril-
le kerääntyi ihmisiä ja vuonna 2006 alettiin
toimita julkisesti”, Hear ry:n puheenjohtaja
kertoo.

Ylikuljun kotistudio näyttää juuri sellaisel-
ta, miltä epäkaupallisen radiostudion pitääkin
näyttää – kotikutoiselta.

Hearin verkkopalvelin hurisee yksiön vaa-
tekaapissa, mutta muuten kaikki tarvittava on
käden ulottuvilla: Mikrofonin kylkeen teipa-
tun kännykän avulla lähetykseen voi vastaan-
ottaa puheluita ja musiikkia pyöritellään sekä
tietokoneen että useamman levysoittimen
avulla. Huoneesta löytyy jopa kaksi vanhaa sa-
vikiekkosoitinta, eivätkä ne ole pelkkiä koris-
teita. Ylikulju on soittanut rahisevia levyjä yh-
dessä Pirkko Rahkila-Rissasen kanssa ohjel-
massa Savikiekko soi.

Moneen muuhun hearilaiseen verrattuna
Ylikuljun koti on silti suoranainen hifiverstas,
sillä toimittajista osa tekee ohjelmia pelkällä
läppärillä ja sen sisäisellä mikrofonilla.

Suurin osa Hearin tekijöistä on Jyväs-
kylästä, mutta toimittajia on myös muun
muassa Turussa ja Helsingissä. Nettiradion etu
on, ettei se ole mihinkään paikkaan sidottu.

Aherrus ei-kaupallisen radion parissa oli
Ylikuljulle niin inspiroivaa, että hän jät-

ti välillä pariksi vuodeksi taidekasvatuksen
opintonsa Jyväskylän yliopistossa ja keskittyi
täysin radioon. Viime syksynä hän palasi kui-
tenkin takaisin opintojen pariin.

”Mielestäni itsensä elättäminen on kiinni
siitä, että tekee mistä tykkää. Onneksi Suomes-
sa siihen on mahdollisuus”, Ylikulju toteaa.

Pientä lisää vapaaehtoistyöläisen toimeen-
tuloon on tullut pitkäaikaisesta toiveammatis-
ta. Ylikuljun ääntä kuulee Hearin lisäksi sun-
nuntaiöisin Järviradiossa.

Ylikuljun mielestä soittolistoihin perustuva
nykyradio aliarvioi kuuntelijoita – edes Yleis-
radio ei pysty ottamaan enää ihmisiä huomi-
oon. Joitakin hyviä ohjelmia on vielä olemas-
sa, mutta varsinkaan kaupalliset kanavat eivät
juuri koskaan yllätä positiivisesti.

Radio Hearin toimintaa pyörittää Hear ry, joka j

Hear on ajatus uudesta 
kansanradiosta. Me haluamme
olla lähellä kuuntelijaa.”

Kyösti
Ylikulju



Ylikulju kertoo, että joitakin vuosia sitten
BBC:n asiantuntija oli tullut Suomeen ja to-
dennut ilahtuneena, että täälläkin oli keksitty

formaattiradio. Samalla BBC:n mies oli kui-
tenkin ihmetellyt, miksi formaatti on sama jo-
kaisella kanavalla.

”Radio on alunperin ollut vastavuoroinen –
sinne voi soittaa ja toivoa musiikkia. Hear on
ajatus uudesta kansanradiosta. Me haluamme
olla lähellä kuuntelijaa”, Ylikulju kertoo.  

Hearissa kuultu musiikki on pääosin
Teosto-vapaata, mutta kaupallista musiikkia-
kin soitetaan, sillä kanava maksaa Teostolle

asianmukaisen siivun.
”Tosin me ei saada edes kertoa, mitä ollaan

soitettu. Eli Teosto-rahat menevät aivan eri ar-
tisteille kuin meillä soitetaan.”

Underground-musiikin lisäksi Hear voi ol-
la ylpeä keikkatallenteistaan. Muun muassa
Jyrock-festivaalin virallinen radio on lähettä-
nyt noin 200 keikkaa suorana esimerkiksi
Ilokivestä, Vakiopaineesta ja Blazesta. Kaikki
lähetykset on arkistoitu.

”Livekeikkoja ei kuule enää juuri mistään,
koska ne tulevat kuulemma niin kalliiksi. Silti
me lähetämme niitä jatkuvasti. Ei siihen tar-
vita lähetysautoa, vaan nettiyhteys ja läppäri
riittää.”

Tähän saakka Hear on ollut vaikeasti lä-
hestyttävä, sillä se on lähettänyt mitä ta-

hansa ohjelmaa milloin sattuu. 
Vähäisen kuuntelijamäärän ansiosta teki-

jöillä on säilynyt täydellinen vapaus tehdä mi-
tä tahansa, mutta nyt Ylikulju uskaltaa jo toi-
voa lisää kuuntelijoita.

”Hear on toiminut kouluna toimittajille, sil-

lä useimmilla ei ole ollut mitään aiempaa taus-
taa alalle. Nyt ohjelmat alkavat olla laadukkai-
ta.”

Ylikulju toteaa, että tekijät ovat olleet tur-
han arkoja mainostamaan radiotaan. Ujon jou-
kon ohjelmia on kuunnellut parhaimmillaan
noin 40 henkilöä.

”Kuuntelijamäärät voisivat nousta kym-
menkertaisiksi. Olisihan se hienoa, jos serverit
kaatuisivat sen takia”, Ylikulju vitsailee.

Pian se voi olla mahdollista, sillä Hear uu-
distuu helmi-maaliskuussa. Meininki halutaan
säilyttää entisellään, mutta esimerkiksi ohjel-
makartat otetaan käyttöön. 

Ylikuljun mielestä on ongelmallista, että
kaupallisilla radioilla on pari toimittajaa ja pa-
rikymmentä markkinointialan ihmistä.

Hearissa tilanne on ylösalaisin. Tai, no,
markkinointitiimissä ei ole vielä ensimmäis-
täkään jäsentä. 

Kiinnostaisiko ketään pörssiläistä?

Radio Hear järjestää torstaina 11.2. kello 21 alkaen 

lähetyskoulutuksen Vakiopaineessa.

järjestää radion lisäksi myös tapahtumia. Hearin perustaja Kyösti Ylikulju toivoo, että Radio Hear alkaisi joskus elää omaa elämäänsä.

Livekeikkoja ei
kuule enää juuri mistään, 
koska ne tulevat kuulemma
niin kalliiksi. Silti me 
lähetämme niitä jatkuvasti.

”
Kyösti
Ylikulju

Kyösti Ylikuljun Kara-kissa kuuluu myös
Hearin toimituskuntaan.
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VAPAALLA

KAMPUS KINO

RENTUKKA

Näin Stalinin
naisten vaate-

kaupassa.
Leninki oli 

siellä.

La  6.2. 
Bändi-ilta

To  11.2. 
Stammtisch

Pe  12.2.  
Rentukka Rock: Dave Lindholm,
Blue Lizard, Dead On´s,
Avaruuskaiut, The Leopards,
Laivue 

Vuonna 1998 ylioppilasteatteri esitti muun muassa Reiner Werner Fassbinderin Anarkiaa Baijerissa. Vuoden muita näytel-
miä olivat muun muassa Mary Shelleyn Frankenstein ja Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan,
joka oli 50 000 markan budjetillaan teatterille ”varsin hintavaa huvia”.

Viisikymmentä vuotta 
täyttävän Jyväskylän ylioppi-
lasteatterin menneisyyteen
ja tulevaan mahtuu kohuja,
kokeellisuutta ja suuria 
tunteita.

PUHEENJOHTAJA Enni Kokkosen
suosikkitarina Jyväskylän ylioppilas-
teatterin historiasta on eräs kolmio-
draama paljon ennen hänen aikaansa.

”Petetty osapuoli oli suutuspäissään
polttanut kaikki materiaalit, joissa
uusi pari mainittiin: siis kuvat, käsi-
ohjelmat, tiedä vaikka hallituksen
pöytäkirjatkin. Se osa historiasta jää
siis varmaan kirjoittamatta”, Kokko-
nen nauraa.

Menneitten kaivelu on tänä vuon-
na ajankohtaista, sillä JYT täyttää 50
vuotta. Alusta saakka modernimpaa il-

maisua tavoitellut teatteri juhlistaa
vuottaan neljällä ensi-illalla, joiden
joukossa on niin uusia tekstejä kuin
syksyllä näyttämölle tuotava Ilmari
Kiannon Punainen viiva – omana dra-
matisointina tietysti.

Kokkosen mukaan ylioppilasteatte-
ri ei kuitenkaan tarkoituksella etsi oh-
jelmistoonsa nimenomaan kokeellisia
näytelmiä. Monet ohjaajat kuitenkin
tarjoavat JYTille tekstejä, joihin muu-
alla ei kenties rohjettaisi.

”Mutta en minä ainakaan halua ta-
hallaan järkyttää”, Kokkonen sanoo.

KOHUJA ja kokeellisuutta JYTillä
kuitenkin on takanaan. Esimerkiksi
teatterin kaikkien aikojen neljäs pro-
duktio – Kalle Holmbergin vuonna
1962 ohjaama viisiosainen Unet – luo-
tasi ihmisen sielunmaisemaa sellaisel-

la intensiteetillä, että sen aluksi televi-
sioiduksi tarkoitettu keskimmäinen
osa jäi näyttämättä. Esittelynäytöstä
seuraamaan tulleet television edusta-
jat pitivät teoksen painajaismaista ve-
rensyöntikohtausta ruutuun sopimat-
tomana. Suoraan lähetykseen päätyi
kuitenkin saman näytelmän ensim-
mäinen osa. 

Monenmoisia otsikoita historiasta
saisi muutenkin: milloin kiisteltiin
puheenjohtajan auktoriteetista, mil-
loin puolustettiin verisesti ”kulttuuri-
vallankumousta”.

Nykyisin noin 50 jäsenen teatteri
elää kuitenkin sopuisasti. Ohjaaja- ja
näyttelijätarjokkaita on tosin tänä
vuonna ollut aikaisempaa enemmän
kilpailemassa samoista paikoista.
Kokkosen mukaan esimerkiksi pääsy-
kokeista on jäänyt niin paljon aktiivi-

sia tekijöitä, ettei uusia pääsykokeita
välttämättä ensi syksynä järjestetä.

”Ja ohjaajia on sovittu jo vuosille
2011 ja 2012. Se on harvinaista, sillä
yleensä ollaan keväällä päätetty, mitä
syksyllä esitetään”, Kokkonen kertoo.

Tulossa ovat myös valtakunnalliset
ylioppilasteatterifestivaalit vuonna
2014, joiden toteuttamiseen JYTiltä
vaaditaan hartiavoimia ja hyvää yh-
teishenkeä. Niitä teatterilta onneksi
löytyy. 

Viidessäkymmenessä vuodessa ei
ole muuttunut sekään, että rakkaus
roihuaa teatterin seinien sisällä.

”Ainahan on näitä ihastumisia ja
pareja. Omankin puolisoni löysin teat-
terilta”, Kokkonen hymyilee.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

Kisaa alkoholittomin
bilevinkein

Elämäntapaliitto kerää kilpailulla par-
haita bilevinkkejä fuksiaisiin ja opiske-
lijabileisiin, joissa alkoholi ei ole kes-
keinen asia. Voittajille on luvassa kuu-
den hengen kuumailmapallolento.
Lisätietoa kilpailusta löytyy osoitteesta
www.hissunkissun.net.

Ti 2.2. kello 19
Ella Lemhagen: 
Patrik 1,5
(Ruotsi 2008)

Homopari Sven ja Göran muut-
tavat omakotitaloon idylliseen
ruotsalaislähiöön. Ruusuiselta
vaikuttava naapurusto ei kuiten-
kaan suoranaisesti toivota terve-
tulleeksi joukkoonsa karskia
Sveniä ja herkkää Görania. Kai-
ken kukkaraksi parin pitkällinen
adoptiohanke saa oudon kään-
teen, kun heidän kotiinsa muut-
taakin Patrik – ei suinkaan hert-
tainen pikkulapsi vaan homofo-
binen ruotsalaisteini. Suomes-
sakin menestyneen näytelmän
pohjalta ohjattu fiksu ja yllätyk-
sellinen draamakomedia raviste-
lee pölyt pois pohjoismaisen elä-
mäntyyliin kulisseista.

Ti 9.2. kello 19
Neill Blomkamp:
District 9
(USA/Uusi-Seelanti 2009)

Eteläafrikkalaisen Neill Blom-
kampin esikoisohjaus hahmotte-
lee hurjan vaihtoehtotodellisuu-
den: vuonna 1982 joukko ava-
ruusolioita on ajautunut maa-
pallolle. Rauhanomaiset heinä-
sirkkamaiset oliot on päätetty si-
joittaa omaan ghettoonsa Johan-
nesburgiin. Vuosikymmeniä myö-
hemmin toimistorotta Wikus Van
De Merwe saa tehtäväkseen siir-
tää vieraat oliot uuteen pakolais-
leiriin. Van De Merwe altistuu kui-
tenkin muukalaisten levittämälle
virukselle, joutuu asetehtailijoi-
den jahtaamaksi ja ystävystyy
avaruusolioiden kanssa.

JYTIN ARKISTO
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Aapo
Kuortti

ENSIMMÄISEN OPISKELUVUOTENI syksy oli sitä kuuluisaa sekavaa

aikaa, mutta heti keväällä aloin määrätietoisesti kartoittaa mahdollisia

sivuaineita. Maistelin eri oppiaineiden peruskursseja innolla, jollaista en

ollut tuntenut sitten lapsuuden joulujen. 

Harmikseni huomasin, että alun makea innostus laantui happaman

harmaaseen pettymykseen. Katkeruuteni kulminoitui tänä syksynä, kun

erään ennakkoon mielenkiintoisen, mutta todellisuudessa äärimmäisen

pitkäveteisen kurssin päätteeksi luennoitsija töksäytti, että ”teidän on

turha täytellä niitä kurssipalautteita, sillä en aio muuttaa toimintatapo-

jani”.

HÄIRITSEVÄN usein luennot ovat

olleet niin tylsiä, että kiinnostava

aihe on hävinnyt hitaasti etenevän

luennoitsijan monologin varjoon.

Ajoittain mieleeni on tunkenut

synkkä ajatus, että elämäniloani

imenyt luennoitsija ajautui yliopis-

toon vain sen takia, että hänen re-

surssinsa eivät riittäneet muualle. 

Toki kaltaiseni noviisin on usein

vaikea analysoida luennoitsijoiden

asiantuntijuutta – olenhan itse

vain aloitteleva puheviestijä. Huolestuttavaa on se, että useiden eri op-

piaineiden peruskurssien luennoitsijat eivät onnistu tuomaan aiheeseen

mitään, mikä ei olisi luentomuistiinpanoista löydettävissä.

Perusrakenteissa on pahasti vikaa, jos samaan oppimistulokseen

päästään neljän tunnin pänttäämisellä ja 30 tunnilla luentoja.

ON SÄÄLI, että osa luennoitsijoista heikentää opiskelijoiden kiinnos-

tusta aiheeseen ja ajoittain saa mielenkiinnon loppumaan kokonaan.

Asiassa voidaan vedota pedagogisten opintojen puuttumiseen tai sii-

hen, että yliopiston tehtävänä ei ole viihdyttää opiskelijoita. 

En väitä, että luennoitsijoiden tulisi höystää luentojaan puujalkavitsi-

tykityksellä uusien sivuaineopiskelijoiden ja kuivien naurujen toivossa.

Yliopiston tulee kuitenkin kehittää toimintaansa kohti parempia oppi-

mistuloksia. Vähimmäisvaatimuksena luennoitsijoille tulee olla innostus

opiskeltavaa asiaa kohtaan. 

Aito kiinnostus aiheeseen näkyy luennoitsijan toiminnassa ja saa

myös opiskelijoiden mielenkiinnon kasvamaan. On opiskelijoiden hal-

ventamista lukea luennon asiat suoraan dioilta ja kuitata kaikki kurssin

päätteeksi sanomalla, että en aio muuttaa toimintatapojani.

PUOLESSATOISTA VUODESSA saamani kuva yliopiston luennoitsijois-

ta on huono, enkä näe mitään, mikä muuttaa tilannetta paremmaksi.

Kaikilla luennoitsijoilla ei ole tarvetta kehittää toimintaansa, eikä ku-

kaan tunnu heiltä sitä vaativan. Toivottavasti luennoitsijoiden taso pa-

ranee opintojen syventyessä. 

Onneksi löytyy niitä esamangelojia, jotka huumorillaan piristävät

muuten niin kuivaa yliopiston luennoitsijakaartia myös peruskursseilla.

K
irj

oi
tta

ja
on puheviestinnän opiskelija.

JÄLKIKIRJOITUS

Luentojen tuskaa

Alun makea innostus
laantui happaman 
harmaaseen 
pettymykseen. 
”

Aapo
Kuortti

Curlingia ja pulkkailua
talviliikuntapäivänä

JYY ja JAMKO kutsuvat opiskelijat ul-
koilemaan Lutakon satamaan keski-
viikkona 10.2. Talviliikuntapäivän oh-
jelmassa on muun muassa lumifutis-
ta ja -sählyä, curlingia, pulkkailua, hiih-
to-opetusta ja pilkkikilpailu.  

Mikäli Jyväsjärven retkiluistelurataa

ei ole pystytty tekemään tapahtuma-
päivään mennessä, jääurheilulajit jää-
vät väliin, mutta lumifutis ja -sähly jär-
jestetään joka tapauksessa. Molem-
piin lajeihin otetaan kuusi viisihenkis-
tä joukkuetta. Turnauksiin täytyy il-
moittautua viimeistään 5.2. kello
12:een mennessä.

Snowday alkaa aamukymmenel-
tä ja päättyy iltabileisiin Nightissa. 

Isokynä 
saapuu Rentukaan

Kolmatta kertaa järjestettävä Ren-
tukka Rock saa perjantaina 12.
helmikuuta pääesiintyjäkseen
Dave ”Isokynä” Lindholmin.
Kitara ja mies -kombo noudatte-
lee festivaalien aikaisempaa lin-
jaa: edellisvuosina Rentukassa

on nähty Kari Peitsamo ja Jarkko
Martikainen. Rentukassa Lindhol-
milta kuullaan niin viime syksynä il-
mestyneen Lahti-albumin kappaleita
kuin miehen suomirockin klassikoiksi
muodostuneita hittejä.

Lindholmin lisäksi Rentukka
Rockissa esiintyvät paikalliset yhty-
een Blue LIzard, Dead On's,
Avaruuskaiut, The Leopards ja Laivue.

JYTIN ARKISTO TARU NORRENA JYTIN ARKISTO

Kevään 2010 ensimmäinen ensi-ilta oli Sauli Yksjärven ohjaama, vuoden 1918 sodasta kertova
Tuonpuoli, joka on JYTin ohjelmistossa helmikuun loppuun. 

REETTA YLIJÄRVI

Variksen veli sai ensi-iltansa
syksyllä 2007.

TARU NORRENA

”Lauri on laatikossa” oli Ylioppilasteatteriliiton yhteistempaus, jossa 
sama näytelmä esitettiin eri versioina ympäri Suomen samana iltana. 

SAMI KORKALA

Vuonna 1986 JYT halusi Rauhaa. Syksyllä 2009 nähtiin lasten-
näytelmä Haetaan tunteiden ar-
kistoijaa.

Vuonna 2000 esitettiin 
näytelmä Akka.
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ARVIOT ARVIOT
Tommi Liimatta:
Nilikki
WSOY

Matinlassi ajaa Rovaniemellä pimeää tak-
sia, myy penkin alta tiukkaa ja auttaa vä-
lillä äitiään karaokebaarissa. Pikkurikollisen elämä
on taloudellisesti niukkaa ja intohimotonta:
”Asuntoni on niin pieni, ettei siellä mahdu kuin nai-
maan ja juomaan. Jälkimmäistä en harrasta, edel-
listäkin pitkin hampain.”

Tommi Liimatan kolmas romaani Nilikki on pai-
koin inhorealistisiin tunnelmiin yltyvä henkilökuva
systeemin syrjäpuolen asukkaasta. Pieni kirja si-
sältää vajaan vuoden mittaisen kuvauksen doping-
käryjen aikaisen Suomen henkisestä alakulosta.

Äänen romaanissa saa päähenkilö it-
se, eikä kunniattomia tapoja liiemmin
paheksuta.

Kerronnan parasta antia ovat
Liimatan tavaramerkiksi muodostuneet
aforistiset toteamat, joissa arkisiin
asioihin kytkeytyvä alitajuinen havain-

nointi saa napakan sanallisen muodon. Ilahdutta-
vaa on myös dialogeissa esiintyvä murre, jota
Liimatta käyttää varsin taidokkaasti.

Nilikin dokumentoiva fiilistely soljuu notkeasti.
Vaikka kokonaisuudesta ei muodostu osiensa
summaa suurempaa, säilyttää se viihdyttävyyten-
sä loppuun saakka.

Rauli Karjalainen

”Pikkurikollisen viihdyttävä henkilökuva.”

Jyväskylän 
ylioppilasteatteri:
Tuonpuoli
Ohjaus, käsikirjoitus ja ko-
reografia: Sauli Yksjärvi.

Pääosissa: Vesa Partanen, Laura Annala, Mika
Partanen, Ilmari Jaaranen, Salla Toikkanen, Auli
Toikkanen.

Viisikymppinen JYT on juhlavuotensa ensimmäi-
sessä näytelmässä tarttunut rohkeasti vaikea ai-
heeseen, vuoden 1918 sotaan. Tanssia, äänitai-
detta ja perinteistä näytelmää rohkeasti yhdiste-
levällä Tuonpuolella on kaikki menestyksen edel-
lytykset: monipäinen tanssijamassa, taitavia
näyttelijöitä ja koskettava lähtökohta. Lopputulos
on kuitenkin sylkeä, virtsaa ja sekavuutta.

Esittelytekstinsä mukaan Tuonpuoli ei ole toi-
voton näytelmä, mutta katsojassaan se lietsoo
epätoivoa paitsi synkeän sisältönsä puolesta

myös siksi, ettei se tunnu millään loppuvan. Niin
tekstiin kuin ohjaukseen on jäänyt kosolti tiivistä-
misen varaa. Asiaa ei auta se, että itseään tois-
tavat koreografiat katkaisevat kehittyvän juonen
vähän väliä. Kliseitä viljellään niin repliikeissä kuin
liikekielessä.

Näyttelijäsuoritukset kantavat silti Tuonpuolen

sen langat sitovaan loppuun saakka. Myös Mikko
Räihälän ja Keijo Koskenharjun musiikki luo
näytelmään syvyyttä ja sanomaa. Sikäli on siis
harmillista, etteivät osaava ohjaaja ja esiintyjä-
joukko turvautuneet valmiimpaan tekstiin. 

Nyt käsikirjoituksen lapsellisuuksia joudutaan
paikkaamaan rujoudella ja ruumiinnesteillä – sil-
lä, missä ylioppilasteatterin aita on aina ollut ma-
talin.

Marja Honkonen

”Sylkeä ja sisälllissotaa”

Pekko Aikamiespoika ja Tyhjätaskut:
Rälläti rälläti / Markkinapallo
(Tahti-Musiikki 1990)

SUOMIHIPHOPIN historiankirjoittajat ei-

vät tietääkseni ole koskaan etsineet histo-

riikeissaan suomirapin huonointa levyä. Se

ei ole ihme, sillä rapin tullessa Suomeen

1980-luvun lopulla tehtiin niin hirvittävä

määrä huonoa huumorirappia, että oikean

rapin kuuntelijat sanoutu-

vat varmasti mielellään sii-

tä täysin eroon. Tällä pals-

talla jo aiemmin esiteltyjen

Spraykaalien, Midaksen ja

DJ Konnien lisäksi jopa

vanha punkkari Maukka

Perusjätkä räppäsi – niin,

ja Timo Koivusalo Pekko

Aikamiespoika -hahmon-

sa takaa.

PEKON Rälläti rälläti -nimisessä rapsinkussa

on rumpukone ja skrätsäyssampleja, mutta

se ei erityisesti kuulosta Bronxissa tehdyltä.

”Hei päästäkää Pekko laulamaan, Pekolla

on haikia olo” aloittaa Koivusalo puheosuu-

tensa, mutta ihmiskunta olisi onnellisempi,

mikäli singlen äänittäjä olisi tuossa vaihees-

sa asettunut laulukopin ovelle poikkiteloin.

Pekon jutut ovat nimittäin niin hölmöjä, et-

tä ne suututtavat.

Rälläti rälläti oli Pekko Aikamiespoika 

-hahmon ensimmäinen levytys ennen täys-

pitkää albumia ja myös ennen tv-sarjoja ja

elokuvia. Joillekin vitsi siis meni läpi, koska

tästä singlestä käynnistyi nousujohteinen

ura. Ainakin Finnlevy-yhtiö lämpesi vitseil-

le, sillä se nappasi Pekon talliinsa tämän

omakustannesinglen jälkeen ja antoi hah-

mon tehdä kokonaisen albumin kaksi vuot-

ta myöhemmin. Siltä löytyy klassikkokappa-

leita kuten Meijeriauton madonna,

Kanttuvei ja Suostu edes sää-

listä.

VAIKKA Rälläti rällätin kirjoit-

tajien, Timo Koivusalon ja

Joel Hallikaisen, 1990-luku

käynnistyi tämän kappaleen

merkeissä, vuosikymmen oli

heille erittäin menestyksekäs.

Kaksikon juontama Tuttu juttu

-visailu alkoi 1992, ja vielä sa-

mana vuonna Hallikainen singahti iskelmä-

taivaalle Koivusalon kirjoittamalla Kuuran-

kukka-kappaleella. Näillä miehillä oli siis ky-

kyjä puhutella kansaa iskelmämusiikin puo-

lella, mitä ei vielä Pekon ensisinglen perus-

teella uskoisi.

RÄLLÄTI RÄLLÄTI -kappale löytyy You-

tubesta, joten kappaleen hienouden voi

käydä toteamassa omakohtaisesti sieltä.

Mikko Mattlar

Sarjassa esitellään unohtuneita kulttilevyjä.

DIVARIN 
HELMI

Päästäkää Pekko laulamaan

A

Herra Ylppö &
Ihmiset:
Pojat ei tanssi
Sony BMG

Kaksi vuotta sitten julkaistu Herra Ylppö &
Ihmisten debyyttikiekko Sata vuotta löi lä-
pi yllättävänkin hyvin, paljolti hitiksi nous-
seen nimikkokappaleensa vetovoimalla. Bändin
keikkakalenteri täyttyi, mutta livenä Ihmisten piti
veivata täydennykseksi useampia covereita, kun
omaa tuotantoa oli niin vähän.

Nyt esimerkiksi lainakappaleet voidaan pudottaa
keikkojen ohjelmistosta, kun bändin toinen pitkä-
soitto Pojat ei tanssi putkahti uunista ulos. Levyä
onkin onnistuneen esikoisen jälkeen odotettu.

Jos edellisellä albumilla ihmissuhteet olivat pää-
osassa, uutukaisessa sama linja jatkuu entistä nä-

kyvämmin. Biisien maalaa-
mat tunnelmakuvat ovat vielä
Sataa vuotta synkempiä.
Rakasta autetaan muutta-
maan pois, hyvästejä heite-
tään junan ikkunasta ja pääl-
le ihmetellään, mikä sää välit
lämmittäisi.

Levyn kepeimmät rallit – jos sitä sanaa uskaltaa
tässä yhteydessä käyttää – ovat puolestaan Pojat

ei tanssi, Piraija ja Entiset tyttöystävät.
Kokonaisuutena uutuus yltää Sadan vuoden ta-

solle, ja tasalaatuisuuden osalta kirii ohikin. Herra
Ylppö & Ihmiset on jo jättänyt jälkensä suomirock-
kartalle.

Iiro-Pekka Airola

”Ihmiset kertovat tytöistä ja pojista.”

Pressure Points:
Remorses To
Remember
Firebox Records

Heinolalainen, progressiivista metallia soit-
tava Pressure Points on debyyttiyydestään
huolimatta ollut jo pidempään kuvioissa.
Kuusivuotinen kokemus kuuluu myös soitannalli-
sessa varmuudessa vahvasti. 

Opethilta ja Dream Teatherilta vaikutteita am-
mentava jämäkkäsoundinen esikoinen purkaa he-
ti kymmenminuuttisella avausraidallaan ahdistuk-
sensa jättäen loppuihin biiseihin ainoastaan rip-
peet. Tuhti annos raskasta tykitystä saa kyllä ede-
tessään vastapainoksi myös rauhallisempaa ilmai-
sua, mutta biisit kokonaisuudeksi parsiva lanka on
turhan rispaantunut.

Kiekko kuulostaa parhaimmillaan hyvistä raaka-

aineista kasatulta, melanko-
liassa marinoidulta progele-
vyltä jossa on kaikki osa-alu-
eet kunnossa. Liian usein sor-
rutaan maustamaan mättöä
turhankin härskisti jättäen ko-
konaisuus keskeneräiseksi.

Osasyy kalpeuteen on vo-
kaalit. Puhdasta laulua sekä palleapainotteista mu-
rinaa löytyy levyn läpeensä, mutta ne jäävät soitan-
nallisen näppäryyden tukena valitettavan latteaksi.
Varsinkin, kun toivoa paremmasta saa jo toisen
renkutuksen loppupuolen huikeasta fiilistelystä.

Ei Remorses To Remember kaikessa katkeruu-
dessaan huono levy ole, siitä vaan puuttuu se jokin.

Natanael Sinisalo

”Keskikastin kontrastimetallia”
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Finns are the world’s leading coffee
drinkers. An average person in
Finland consumes about ten kilos of
coffee per year.
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Thomas Babila
Sama

IN LIFE, there is no difficulty, which we cannot overcome when we are

really determined. Yet many of us fail in big and small ways because

our determination was never strong enough. 

Determination is very important because it enables us to persist in

the face of difficulties. It makes us to march fearlessly ahead with faith

until we achieve our goal. Since

life is never smooth, many of us

fall off when we come across

obstacles. But with determina-

tion, we can overcome any type

of obstacle. 

Determination therefore ma-

kes us creative and imaginative.

However, in order for us to

succeed in life, we must set defi-

nite goals for ourselves, work

hard to put in the necessary ef-

fort. 

We do not have to rush in life

but go gradually and steadily,

persist in the face of difficulties, be patient and wait for results and ha-

ve faith and courage in ourself. We should never be discouraged and

never give up, do our best in all what we do, and seek the help of ot-

hers when the need arises.

SUCCESS IN LIFE is a process of selection and elimination or choo-

sing between the worthy and the worthless. Thus, unless we are inspi-

red by determination and a great purpose to make our life count, we

may not make much of an impression about us. 

It is difficult to find any one in the world who has made a place for

themself without constant struggle to reach their goal. Therefore, we

do not have to rest for a moment in our thought of what we are. 

We should say each day to ourself that “my place is higher up” by

having big dreams and vowing to get there. There is nothing so impor-

tant in our life as our mental attitude towards ourself and what we

think of ourself. For example, if we think of ourself as not useful, this

may affect our ability to succeed. Thus, we should never for a moment

distort our determination by harbouring doubts about our ability to

reach our goal. Whenever we do this, we weaken the force which will

propel us to reach our goal. 

Ambition is the leader of all great achievements. It is the fore-runner

which clears the way for us to reach our goal. However, there is no su-

rer road to success than moving along the path of those who have

succeeded. 

“Man should be content with each step of progress merely as a sta-

tion” and “without struggle there is no progress” (see self motivation

by Orison Swett).  

Th
e

w
rit

er

is a student of social and public policy.

COLUMN

Determination is 
the key to success

With determination, we
can overcome any type
of obstacle.
”

Thomas
Babila
Sama

The Finnish Language Club
gives foreign students the
chance to use 
newly-learned language
skills.

A GROUP OF foreign students grima-
ce as each tastes a bite of black liquori-
ce for the first time. 

”I promised I would bring you can-
dy”, laughs Sanna Rauhamäki, the
leader of the Finnish Language Club
and a biology student.

The first session of the ”Suomi”-
club this semester was focused on basic
expressions in Finnish and some cus-
toms. Soon the group is laughing
trying to do their best in the game cal-
led ”Finnish Bus-stop”, which inclu-
des standing in a circle and trying not
to look each other in the eyes. 

THE FINNISH Language Club is nor-
mally attended by 10 to 15 students
with variable backgrounds and langua-
ge skills. The purpose is to familiarize
foreign students with local customs
and give a chance to practice the lan-
guage.

”We usually have some sort of a the-
me for each night: it can be related to
Finnish traditions or holidays”, tells

Rauhamäki. 
Next session, held on the 4th of

February, will be focused on Finnish
music.

”We reviewed Finnish pop songs
once already last semester. Jenni
Vartiainen won and Lauri Tähkä ca-
me in second”, Rauhamäki recalls.

A FIRST TIME visitor in the club,
Agata Kwiaton from Poland does not
find Finnish too difficult to learn as
such.

”It is very logical”, she says.
Often the problems lay elsewhere.
”It is hard to learn Finnish when no

one speaks it to you. Finnish students
rather speak English”, Natalia
Palacious, a Spaniard living in
Finland already for her third semester
says. She also notes that Finns are a bit
hard to get to know.

”When you get to know them, they
get very close, but it takes time and ef-
fort”, Palacious says.

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

The Finnish Language Club meets every other

Thursday in the Kortepohja Student Village's

E-building clubroom from 7 to 9 pm.

Good feeback 
for tutors

INTERNATIONAL student tu-
tors receive mostly positive
feedback from exchange stu-
dents newly arrived in
Jyväskylä.

All new exchange students
were surveyed via an electro-
nic questionnaire over their
opinions on student tutoring.
The findings were not conclu-
sive for only 26 of 85 new
exchange students answered
the questionnaire. However,
those who answered found
that all tasks of the tutors are
useful, and no one wanted to
add or remove any duties for
the tutor.

For example keeping in
touch by exchanging emails
before the arrival of the inter-
national student was conside-
red effective and very good.

Some students wished the-
re would be more meetings
with the students and the tu-
tors. Also, a check list for
exchange students would have
been found useful.

The questionnaire was con-
ducted by the International
Office of the University of
Jyväskylä and the Student
Union JYY.

Easy to learn,
hard to practice

Three ways of saying ”Hi” and a taste of Finnish chocolate belon-
ged to the program of the first session.

MARJA HONKONEN

Nataliia is the
best international
tutor

ESN JYY has again chosen
the most distinguished tutor
of the semester. This spring
the winner is Nataliia Samoi-
lenko.  Nataliia was described
as a very positive and energe-
tic tutor.

ESN JYY awards the most
distinguished tutor of the se-
mester with an ESN trip to
Lapland. The selection was
difficult because all the tutors
of the term carried out their
tasks in an excellent manner.
A honourable mention was al-
so given to Piia Haakana and
Antti Peltonen who are great
examples of how the tutors
should do their work.



POP/ROCK/JAZZ/KLUBIT
Lutakko: Pe 5.2. The Real
McKenzies + Heartbreak Stereo. La
6.2. Martti Servo & Napander. To
11.2. Husky Rescue. Pe 12.2.
Soulfallen + Descend + Preach. La
13.2. Plutonium Orange.
Poppari: Ma 1.2. Courmet Sextet. Ti
2.2. Lauluyhtye TakeAway. Ke 3.2.
G-odd. To 4.2. Emmi – The Invite.
Pe 5.2. Purple Society. La 6.2. The
Breams. Ma 8.2. Monday Club @
Miika Pelkonen. Ti 9.2. JAOn maail-
manmusiikin workshop. To 11.2.
Marzi -trio. Pe 12.2. Osmo Ikonen.
La 13.2. Roso.

Ilokivi: Ke 3.2. Rock vs. Punk – JKL
indieilta. Pe 5.2. Psycozy 3. La 6.2.
Tribute: Bob Marley 66th
Anniversary. Pe 12.2. Elohiiri +
NS.klubi. La 13.2. Club Kaapin
Uusien liikennevalobiloeet.
Vakiopaine: Pe–la 5.–6.2. Helmi-fes-
tivaalit. La 13.2. Vakiovisa. Ma 15.2.
Cuenta Cuentos.
Red Neck:  Pe 5.2. Jussi Syren
Rockabilly Revivals. La 6.2. Jarkko
Martikainen Soolo. Su 7.2. Timo
Rautiainen Soolo. 12.2. Munsons.
Pub Katse: Ma 1.2. Jamit. Pe 5.2.
Dark the Suns. La 6.2. Rage My
Bitch. Su 7.2. Jamit. Ma 8.2. Jamit.
Ke 10.2. Doogie White. Pe 12.2.
Francine. La 13.2. Code For Silence.
Su 14.2. Jamit.
Jyväshovi: Ti 2.2. Sirpa Jokinen &

Veijarit. Ke 3.2. Brita & Flame. To
4.2. Brita & Flame. Pe 5.2. Marion
Rung & Monaco. La 6.2. Maria
Juhola & Elega. Ti 9.2. Teemu
Harjukari & Taivaanrannanmaalarit.
Ke 10.2. Antti Vanninen & Jamset.
To 11.2. Antti Vanninen & Jamset. Pe
12.2. Suvi Teräsniska yhtyeineen. La
13.2. Väliaikainen.
Paviljonki: Pe 12.2. Grand Slam ”Ei
elämästä selviä hengissä” -konsertti-
kiertue.

NÄYTTELYT
Alvar Aalto -museo: Alvar Aalto –
Puun ulottuvuudet 21.3. saakka.
Jyväskylän Taidemuseo: Holvi:
Raimo Reinikainen: Jälkiä, katkel-
mia. 21.2. saakka. Pasi Eerik Karjula
28.2. saakka. Galleria Harmonia:

Tuukka Peltola. Grafiikkakeskus 7.2.
saakka.
Keski-Suomen Museo: Maalareiden
Tourujoki + Oscar Parviaisen mat-
kassa 7.2. saakka.
Suomen käsityön museo ja Suomen
kansallispukukeskus: Paperista tai-
detta + Jokapäiväinen paperimme
23.5. saakka. 
Galleria: Tilaan 14.3. saakka.
Näytönpaikka: Puikkoset – vapaat
neulojat 9.2. alkaen.
Yliopiston kirjasto: Mieleni
Kalevala 12.3. saakka.
Keski-Suomen luontomuseo:
Mustaleski ja havununna 30.5. saak-
ka.

TEATTERIT
Jyväskylän kaupunginteatteri: Viiru

ja Pesonen: Ti 2.2. Ke 3.2. Ke 10.2.
Tulikoe: To 4.2. Pe 5.2. Käppyräinen:
Pe 5.2. La 6.2. Pe 12.2. Ulvova
Mylläri: La 6.2. La 13.2. Reviisori:
La 6.2. To 11.2. Pe 12.2. La 13.2.
Odotus: Ti 9.2. Ke 10.2.
Huoneteatteri: Luulosairas: Pe 5.2.
La 6.2. Su 7.2. Pe 12.2. La 13.2. Su
14.2.
Jyväskylän Ylioppilasteatteri:
Tuonpuoli: To 4.2. Su 7.2. To 11.2. Su
14.2.

ELOKUVAT
Kampuskino: Ti 2.2. Patrik 1,5. Ti
9.2. District 9.
Kansallinen av-arkisto: Su 6.2.
Andrei Tarkovski: Ei paluuta. Su
14.2. Tage Danielsson: Picasson seik-
kailut.
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MENOT

MA 1.2.

Kasviskiusaus
Sitruunasei
Lindströmin pihvi

TI 2.2.
Herkkusieni-kasviskeitto
Lohipyörykät
Chili con carne 

KE 3.2.
Kesäkurpitsaherkku
Mausteinen broilerpata 
Porsaanleike

TO 4.2.
Porkkanasosekeitto
Chilikala
Täytetyt jauhelihaohukaiset 

PE 5.2.
Kasvispyörykät
Tonnikalakastike, spagetti
Kinkkupizza

MA 8.2.

Kasvislasagne
Jauhelihakeitto
Broilerjuustokebakot 

TI 9.2.
Perunaohukaiset, 
porkkanamuhennos
Makaronilaatikko
Nakkikastike

KE 10.2.
Kikhernepihvit
Silakkapihvit, 
kermaviilikastike
Mangobroileri

TO 11.2.
Kesäkurpitsavuoka
Lohipurilaiset
Tulinen lihapata

PE 12.2.
Bolognan soijakastike, spagetti
Kalakeitto
Kinkkukastike, spagetti
Kaalikääryleet

Ruokalistat netistä:
www.jyy.fi/ruokalistat

Opiskelijahinta 2,60 e sisältää 
leivän, levitteen ja juoman.
Jatko-opiskelijat 4,70 e, 
muut 5,70 e

10 kappaleen ruokaliput:
opiskelijoille 25,00 e, 
jatko-opiskelijoille 47,00 e, 
muille 57,00 e.

Myös vegaanivaihtoehto 
joka päivä.

LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11–16



Jyväskyläläissyntyinen Sami Lotila päätyi Viroon opiskelijavaihdon myötä. Viime syksynä
naapurimaan vihatuin kolumnisti ja taloustoimittaja nousi viihdelehti Hymyn
päätoimittajaksi. Julkaisunsa kunniaa Lotila on valmis puolustamaan vaikka nyrkein.

Lahjakas herra Lotila

15. SIVUN
KASVOT

”OPISKELIJAELÄMÄ ON olevinaan helvetin ankeeta,
mutta mulla ei ole ikinä ollut niin paljon löysää rahaa käy-
tettävissä. Aina pystyi vetää päänsä täyteen tai lähteä mat-
koille tai ostaa kuteita. 

Opiskelijat elää lämpimässä äidin kohdussa vielä.
Yliopisto on vetelysten hoitopaikka. Tossa iässä ne todelliset
haasteet liittyy siihen, että pääseekö poloinen neitsyydestä
tai poikuudestaan. Että miten säilyttää kasvonsa.

PÄÄSIN YLIOPPILAAKSI vuonna 1984 ja todistus oli ai-
ka heikko. Laskeskelin, että mihin pääsen ja totesin, että se
on taidehistoria. Sillä mä meninkin yliopistoon vuonna
1991. Mä olin bailannut Jyväskylässä jo melkein kymme-
nen vuotta sitä ennen. Mulle se opiskelijaelämä oli jäähdyt-
telyä, olin jo kaikki kapakat kiertänyt ja vetänyt viinaa am-
metolkulla.

Etnologia oli mulla sivuaineena. Kun mä muutin Eestiin,
se oli ainut aine, josta pystyi hoitelemaan itsensä maisterik-
si niin, ettei paljoa käy luennoilla. Etnologian laitos on hel-
vetin hauska, mutta mä tuskastuin siihen, ettei siellä kes-
kusteltu yhtään. Kaikki oli ihan kusessa. Yliopistollahan
vallitsee sellainen pelon ilmapiiri. Humanistit on pelokkai-
ta reppanoita, jotka eivät aivan varmasti keskustele.

EHKÄ MÄ HALUSIN vähän provosoida. Graduni tein
Tallinnan prostituutiosta. Se lähti liikkeelle siitä, että niille

naisille, tai en mä tiedä kenelle, anne-
taan kasvot. Aattelin, että hel-

vetti soikoon, mä

meen ite panemaan, mä annankin itelleni ne kasvot. Mä
asuin 16 vuotta Tallinnassa, mä tunnen sen aika hyvin: kym-
menet tuhannet suomalaiset käy siellä nussimassa, ja ikinä
ei löydy ketään, joka tulee omilla kasvoilla esiin. Mä tein
sen.

Kaks viikkoa meni, kun mä pukkasin sen kasaan.
Aineistoa hankin tietysti pitkään. En mä väitä, että mun lop-
putyö kaikkein vahvin oli, mutta opinnoista sain arvosanak-
si ”erinomaiset tiedot”. 

MULLA OLI JOTAIN 30 lehteä, mitä mä avustin Tallin-
nasta. Kolme vuotta olin Iltalehden kirjeenvaihtajana. Aina
kun mä tein jonkun jutun, se käännettiin kaikkiin sikäläi-
siin lehtiin. Loin negatiivista Eesti-kuvaa – dokumentoin
todellisuuteni, mikä nyt ei kaikkia aina miellytä, joten mut
heitettiin ulos. Multa evättiin opiskelu- ja työluvat. Ja oli-
han siinä kaikkea muutakin, oikeudenkäyntiä, mut hakat-
tiin ja sellasta. 

Palasin sinne matalalla profiililla, kunnes viime vuosina
nousin taas. Se ensimmäinen kuuluisuuden aika oli siinä
1990-luvun lopussa ja nyt on tää toinen megakuuluisuuden
aika. Mä oon tunnetuin, luetuin ja kommentoiduin kolum-
nisti Eestissa. 

SE, ETTÄ MÄ OLEN toiminut taloustoimittajana, näkyy
Hymyssäkin. Hymy tekee puhtaan viihteen lisäksi laajoja sel-
vityksiä vakavista yhteiskunnallisista aiheista. 

Mä oon henkilönä provosoiva, ja on Hymykin aina ollut.
Jos joku tulee mulle väittämään, että mä valehtelen, niin kyl-
lä se loukkaa aika syvästi. Jos sä olisit miespuolinen, mä oli-
sin vetänyt sua päin pleksiä tässä. Mä en laske leikkiä. Ei ih-
miset halua lukea lehteä, jonka tiedot eivät pidä paikkaansa.
Mä silti ite ehdottomasti pidän siitä, että jutuissa on sisään-
rakennettu näkemys. Ei se ole sama asia, että sä valehtelet jo-
tain faktoja. Jos muutama onneton luupää kommentoi netis-
sä, niin onko se yleinen kuva? 

Jos sä kysyt, onko Hymy vakavasti otettava lehti,
niin palataan opiskelijaelämän teemoihin. Lap-

sellisuuteen ja yksisilmäisyyteen. Mä en iki-
nä ole halveksinut mitään lehtiä, mutta mä

olen ollut noin sadassa ammatissa muu-
tenkin.

MÄ OON OMASSA duunissani, ja
mulla on ilmiselvästi lahjoja. Ei
mun tyyppinen ihminen ajattele,
että mitä olisi tehnyt toisin. Mulla
on koko ajan mielessä paljon
asioita, mitä kautta voisin toteut-
taa itseäni ja tienata leipäni. Mä
mietin aikoinaan monta kertaa
vakavasti, että lähdenkö Bul-
garian Sofiaan myymään ken-
gännauhoja. Mulla on kadunkul-
ma katottuna siellä. Mä oon sellai-

nen tyyppi. Mussa on ilmiselvästi
kunnianhimoa, mutta mä en vähek-

sy mitään.”

Marja Honkonen
paatoimittaja@jyy.fi

MARJA HONKONEN



Jylkkäri ilmestyy vuonna 2010 kaikkiaan 
15 kertaa. Numeroista yksi on Jyväskylän 
seudulle jaeltavia kaupunkinumeroita, joi- 
den painos on noin 52 000 kappaletta ja 
kolme 8 000 kappaleen painoksen abinu-
meroita. Jylkkärin normaalipainos on 7 000 
kappaletta.

Ilmestymisaikataulu:

Numero Deadline Ilmest.

3                 ke 3.2.      ma 15.2.
4 (abi)                ke 17.2.      ma 1.3.
5                ke 3.3.      ma 15.3.
6 (kaupunki)       ke 24.3.      ke 7.4.
7                 ke 14.4.      ma 26.4.
8                 ke 28.4.      ma 10.5.

Kesätauko

9                 ke 11.8.      ma 30.8.
10                 ke 1.9.      ma 13.9.
11               ke 15.9.      ma 27.9.
12                ke 6.10.      ma 18.10.
13 (abi)                 ke 20.10.      ma 1.11.
14                 ke 3.11.      ma 15.11.
15                 ke 24.11.      ma 6.12.

Mainokset myyvät myös ensi vuonna 
RC Kustannus / Karel Christensen 
p. 044 5000 450 
karel.christensen@rckustannus.fi 
sekä Pirunnyrkki Oy p. 02 2331 222.

Varaa tilasi jo nyt!

www.jylkkari.fi
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