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280 yliopistolaista
yt-neuvotteluihin

Jyväskylän yliopisto aloitti
31.8. yt-neuvottelut, joissa on
tavoitteena yhdistää tietohal-
lintokeskus hallintokeskuk-
seen. Hallintojohtaja Kirsi
Moisanderin mukaan ir-
tisanomisia on tarkoitus vält-
tää.  Helsingin Sanomien
haastattelema Moisander sa-
noo kuitenkin irtisanomisien
olevan mahdollisia, mikäli
henkilöstö ei suostu heille
määriteltyihin uusiin tehtä-
viin.
Hallintokeskuksessa ja tieto-
hallintokeskuksessa työsken-
telee noin 280 henkillöä.

Kaurismäkeä 
ja guerrilla-
valaistusta
Valon kaupunki -tapahtumissa
on tänä skysynä luvassa
kaksi ulkoilmanäytöstä 
Aki Kaurismäen elokuvista.
Keskiviikkona 21.9. näytetään
Laitakaupungin valot ja lauantai-
na 24.9. Molemmat näytökset
alkavat klo 21.
Esityspaikkana on Laajavuoren
katettu kesäteatteri, jossa kah-
vio ja A-oikeuksin varustettu te-
rassi palvelevat klo 21 asti.
Opiskelijaliput näytöksiin maksa-
vat 5 euroa.
Jyväskylän arkkitehtuuria aio-
taan syksyn pimeässä herättää
eloon sissivalon avulla. Guerrilla
Lighting! -tempaus toteutetaan
suuren avutajajoukon sekä käsi-
valaisimien avulla. Tempauksen
kokoontumispaikka on kävelyka-
dun Kompassi.Lisätietoja tapah-
tumista ja ilmoittautumisohjeet:
http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/

Ovet käyvät 
Jylkkärissä

Elina Mäenpää
Kotipaikka: Suolahti (nyk. Äänekoski)
Koulutus: Medianomi, monimedia-
journalismi, Diak
Työkokemus: Laukaa-Konnevesi,
Pielavesi-Keitele, Keskisuomalainen
Harrastukset: Piirtäminen, musiikki,
lukeminen, kuntosali, Kerttu-mopsi

Tommi Puska
Kotipaikka: Vaasa
Koulutus: Peruskoulu
Työkokemus: Siivoustöitä omalla toimini-
mellä, autocad-piirtäjä,taajuusmuuttaja-
kokoonpanija
Harrastukset: Valokuvaus 
ja rullalautailu

JYLKKÄRIÄ tehdään syksyllä
uusin voimin. Uudeksi toimitta-
jaksi valittiin keväällä Elina
Mäenpää, 25, ja uudeksi sivariksi
Tommi Puska, 23. 

Toimittaja vastaa juttujen kir-
joittamisesta lehteen ja lehden
taitosta. 

Siviilipalvelusmiehen työsarkana
on valokuvaaja-graafikkona työs-
kentely sekämuun muassa tapah-
tumakalenterin ylläpitäminen.
Myös lehden avustajakaartiin on
ilmaantunut uusia tulokkaita. 
Ensimmäinen avustajakokous pi-
dettiin 22.8. ja niitä jatketaan

säännöllisen epäsäännöllisesti
syksyn mittaan.
Avustajapalavereihin ovat terve-
tulleita kaikki lehden tekemisestä
kiinnostuneet. 
Apua tarvitaan niin juttujen 
kirjoittamisessa kuin kuvittami-
sessa.

Kirjastoon uusi 
digitointitila

Pääkirjaston musiikkiosastolla on
avattu digitointitila, jossa on mah-
dollista muuttaa vanhat VHS-kase-
tit, C-kasetit, LP-levyt, diat ja valo-
kuvat digitaaliseen muotoon. Tilan
laitteilla voi esimerkiksi skannata
tekstiä, paperikuvia, dioja, negatii-
veja ja negatiivifilmejä. Vanhat vi-

deokasetit saa kopioitua DVD-le-
vyille ja C-kasetit CD-levyille. 

Digitointitila on avoinna kirjaston
aukioloaikoina ja sen käyttö on
maksutonta. Tila on tarkoitettu
asiakkaille, joilla on lainausoikeus
Jyväskylän kaupunginkirjastoon.
Asiakas saa tarvittaessa opastusta
digitointitilan laitteiston ja ohjel-
mien peruskäyttöön. Digitointitila
varataan pääkirjaston musiikkiosas-
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Jyväskylän yliopiston IT-tiede-
kunta vastaa ajankohtaiseen
tietoyhteiskunnan haastee-
seen käynnistämällä ensim-
mäisenä Suomessa laaja-
alaisen informaatioturvalli-
suuden yliopistotasoisen
koulutuksen.
Informaatioturvallisuuden
koulutustarjontamme on
suunnattu yhteiskunnan eri
toiminnoissa toimiville tai
sinne aikoville, niin julkishal-
lintoon kuin yksityiselle sek-
torille. 

Informaatio-
turvallisuuden
koulutus alkaa
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YLIOPISTO aloitti yt-neuvottelut
koskien 280 henkilöä. Taustalla on
tietohallintokeskuksen ja hallintokes-
kuksen yhdistäminen.

Miksi tietohallintokeskus ja hal-
lintokeskus halutaan yhdistää,
hallintojohtaja Kirsi Moisander?

"Tarkoituksena on saada tietohal-
lintokeskus lähelle yliopiston strate-
gista johtoa. Erillislaitoksena tietohal-
linto on ollut hieman syrjässä.
Jatkossa tietohallintoa on mahdollis-
ta kehittää yhtä aikaa strategisen
johdon kanssa."

Onko yliopistolla irtisanomista-
voitteita?

"Ei ole. Lähtökohtana ei ole ollut
henkilöstön vähentäminen.
Toimenkuvat kuitenkin muuttuvat.
Irtisanomiset voivat tulla kysymyk-
seen ainoastaan, mikäli henkilö ei
halua ottaa vastaan uuden toimen-
kuvan mukaista työtä."

Voiko uusi toimenkuva tarkoittaa
pienempää palkkaa?

"Nämä katsotaan tietenkin ta-
pauskohtaisesti, mutta lähtöajatuk-
sena ei ole ollut myöskään vähen-
tää kustannuksia tätä kautta.
Tarkoituksena on vahvistaa osaamis-
ta ja luoda parempaa palvelua.
Ihmisille tarjotaan kouluttautumis-
mahdollisuuksia uusiin tehtäviin."

Mikä on yksiköiden määräaikais-
ten työntekijöiden asema nyt?

"Tarkoitus ei ole vähentää heidän-
kään määräänsä. Jokainen määrä-
aikaisuus on tarkasti mietitty."

Esimerkiksi sijaisuuksia siis täy-
tetään koko ajan normaalisti?

"Ainoastaan nyt yt-neuvotteluiden
aikana pitää tarkasti harkita ainakin
ulkopuolisten rekrytointeja, koska
yt:eissä on mahdollisuus irtisanomi-
siin, jolloin irtisanottaville etsitään
korvaavaa työtä muualta yliopistol-
ta."

Jarno Liski
paatoimittaja@jyy.fi

?Millaiset yt:t 
ovat 
menossa

KYSYN VAAN

Rehtorihaku
alkanut

Jyväskylän yliopiston rehtorihaku on
käynnissä. Rehtori Aino Sallisen pit-
kä toimikausi päättyy ensi vuoden
heinäkuussa. Haku pyörähti käyntiin
24.8, ja valinta pyritään tekemään
viimeistään ensi vuoden alussa. Uusi
rehtori aloittaisi tehtävässä elokuus-

sa 2012. 
Täytettävänä on suuret saappaat.
Jyväskylän yliopiston hallituksen pää-
töksen mukaan valittavalta edellyte-
tään vahvaa johtamistaitoa, tohtorin
tutkintoa, kokemusta professorin
tehtävässä toimimisesta, näyttöä tie-
teellisestä tutkimustyöstä sekä ko-
kemusta akateemisesta opetukses-
ta, johtamisesta ja hallinnosta. 

Henkilöstön edustajat 
korottivat alkuperäistä 
palkkioesitystä

JYVÄSKYLÄN yliopiston
hallituksen viisi jäsentä saavat
jatkossa 1200 euron kuukausi-
korvauksen 300 euron kokous-
palkkionsa lisäksi. Hallituksen
varapuheenjohtaja Merja
Haverisen kuukausipalkkio on
1500 euroa ja puheenjohtaja
Jorma Rantasen 2000 euroa
kuukaudessa. 

Korotuksista päätti yliopisto-
kollegio kokouksessaan 24.5.
Kollegion puheenjohtaja Petri
Karonen esitti alun perin mata-

lampia korotuksia, mutta kolle-
gion jäsenistä JUKO:n pääluot-
tamusmies Erja Kososen ja
normaalikoulun rehtori Pekka
Ruuskasen esitettyä vielä suu-
rempia korotuksia, otti
Karonen esityksen nimiinsä.
Kollegio äänesti lopulta

Kososen ja Ruuskasen palkkio-
korotusten puolesta äänin 16-9
professori Tommi Kärkkäisen
esitystä vastaan. Kärkkäisen
esitti palkkioiden korottamista
Karosena alkuperäisten kaavai-
lujen mukaan niin, että puheen-
johtajan palkkio olisi ollut 1500
euroa, varapuheenjohtajan 1200
ja rivijäsenten 1000 euroa.
Lisäksi olisi maksettu 300 eu-

ron kokouspalkkiot.
Sanomalehti  Keskisuomalaisen
mukaan Jyväskylän yliopiston
hallituksen palkkiot ovat nyt
Suomen suurimmat. Vanhan
yliopistolain mukainen hallitus
oli 18-henkinen ja sen palkkio-
kulut vuodelta 2008 olivat yh-
teensä 3 250 euroa. Esimerkiksi
opiskelijajäsenen kokouspalk-
kio oli 17 euroa. Palkkioesitys
oli jätetty pois kollegion ko-
kouskutsun esityslistalta syystä
joka ei selvinnyt edes asiaa ko-
kouksessa kysyneelle kollegion
jäsenelle. 
Sanomalehti Keskisuomalainen
uutisoi palkkiokorotukset elo-
kuussa.

Hallituspalkkiot
pilviin

n palvelupisteestä.

väskylän kaupunginkirjaston digi-
ntitila on ensimmäinen laatuaan
ski-Suomessa. Aiemmin digitoin-
alveluja ovat alkaneet tarjota
uun muassa Turun ja Lahden
upunginkirjastot.

Kaupunginkirjaston digitointitila:
äkirjasto, Vapaudenkatu 39–41,
krs
oinna ma–pe 10–20, la 11–16

Yliopistolla siirrytään Googlen
Gmailiin perustuvaan sähkö-
postijärjestelmään. Uusi web-
mail on nimeltään Isa-posti.
Uusi sähköpostipalvelu on ruu-
dunkaappauskuvien perusteella
käyttöliittymältään samanlai-
nen kuin Gmail. Sen erottaa lä-
hinnä Isa-postin logosta.
Uusi Isa-posti tarjoaa monin-
kertaisen tallennustilan van-
hoille sähköposteille ja liitetie-
dostoille. Myös mobiilikäyttö
sujuu hyvin useimmilla yleisillä
älypuhelimilla.
Googlelta hankitun sähköpostin
kylkiäisinä tulevat myös
Googlen muut verkkosovelluk-

set, kuten Google-kalenteri, pi-
kaviestit sekä Google-dokumen-
tit, joka on verkkopohjainen
toimisto-ohjelmistopaketti.
Myös kotisivujen luontiin tar-
koitettu Google-sivustot on jat-
kossa opiskelijoiden käytettä-
vissä yliopiston tunnuksilla.
Fuksit alkavat käyttää Google

järjestelmää heti. Muut opiske-
lijat voivat siirtyä siihen 19.9.
alkaen.
Yliopiston sähköpostijärjestel-
mä valittiin Googlen ja
Microsoftin välillä. JYYn mieli-
piteellä oli ratkaisevaa merki-
tystä järjestelmätoimittajan va-
linnassa.

Googleposti 
käyttöön

Jyväskylän yliopisto luopui lankapuheli-
mista ja on siirtynyt mobiiliin puhelinlii-
kenteeseen. Vanhoihin lankapuhelinnu-
meroihin ei voi enää soittaa, poikkeukse-
na vaihteen numero,  opiskelijapalvelujen
numerot 014 260 1073 ja 260
1075 sekä opintotuen numero 260

1065.

Lankapuhelimista
luovuttiin

Tieteentekijät ja professorit
vaativat leikkausten lyk-
käämistä.

Tieteentekijöiden liitto ja
Professoriliitto vastustavat valtio-
varainministeriön budjettiesityk-
sen leikkauksia yliopistoindeksiin
ja Suomen Akatemian tutkimus-
määrärahoihin.

Pitkällisen väännön jälkeen uudes-
sa yliopistolaissa luvattiin yliopis-
toille kustannustasoa seuraavaan
indeksiin sidotut korotukset mää-
rärahoihin. Valtiovarainministeriön
budjettiesityksen mukaan indeksi-
korotuksista maksettaisiin ensi
vuonna vain puolet. 
Suomen Akatemian tutkimusmää-
rärahoja taas vähennettäisiin 10
prosentilla. 

"Aikooko hallitus estää suomalai-
sen tieteen tilan ja tason nousun?
Leikkaukset ovat täysin ristiriidas-
sa hallitusohjelman tekstissä koros-
tetulle koulutuksen, osaamisen ja
tutkimuksen merkitykselle", valit-
tavat liitot tiedotteessaan.
Professorit ja Tieteentekijät edellyt-
tävät, että menosäästöjen painopis-
tettä muutetaan vielä syyskuun
puolivälin budjettiriihessä.

Liitot vastustavat
budjettia



TOIMITUS SUOSITTELEE

Oli oikeastaan hyvä, että yliopisto-

kollegio "tarkisti" yliopiston halli-

tuksen palkkioita vasta kevään vii-

meisen Jylkkärin ilmestyttyä. Olisi ollut vai-

kea löytää otsikkoon sanoja. Olin nimittäin

jo vuoden 2010 tilinpäätöstietojen pohjal-

ta uutisoinut hallituspalkkioiden "huimas-

ta noususta". 

Tässä nousussa uuden lain mukainen 7-

henkinen hallitus sai palkkioihinsa kulu-

maan 38 060 euroa vuonna 2010, kun van-

ha 17-jäseninen hallitus selvisi noin 3 000

euron vuosikuluilla. 

Mikäli nykyiset kuukausipalkkiot olisivat

olleet hallituksella käytössä jo viime vuon-

na, olisivat palkkiokulut olleet yli 150 000

euroa. Tänä vuonna ne luultavasti ovat.

Yliopistokollegion puheenjohtaja

Petri Karonen sekä muut korotus-

ten puolustajat sanovat, että rahal-

la varmistetaan se, että parhaat osaajat

saadaan hallitukseen. Professori Jussi

Välimaa vastasi Keskisuomalaisessa

Karosen argumenttiin huomauttamalla, et-

tä yritysmaailman opit eivät sovellu yliopis-

tomaailmaan, vaikka jotkut haluaisivatkin

nähdä yliopistot yrityksinä. Suurimmalla

mahdollisella rahasummalla tuskin pysty-

tään ostamaan parhaita mahdollisia pää-

töksiä tai päättäjiä. 

Parin tuhannen euron hallituspalkkio

on mukava lisä opiskelija- tai henki-

löstöjäsenen kukkaroon. Lienee kui-

tenkin turha väittää, että vaikkapa Jorma

Ollila olisi jättäytynyt pois Helsingin yliopis-

ton hallituksesta, mikäli kuukausipalkkio

olisi säädetty yhtään alle nykyisen 1 500

euron. Kokonaan toinen kysymys on vielä

se, ovatko jormaollilat edes parhaita ihmi-

siä tekemään ylimpiä päätöksiä yliopistois-

sa. Rahan voimaan ei luotettu vanhan yli-

opistolain mukaisessa laajapohjaisessa hal-

lituksessa, jossa opiskelijajäsenet saivat 17

euron kokouspalkkion ja

henkilöstön edusta-

jat eivät mitään. 

Hallintokulttuurin

muutosta uuteen yliopistolakiin siirryttäes-

sä kuvasi eräs professori sanomalla, että

"yliopiston kansalaisista tulee nyt yliopisto-

jen alamaisia".

Tieteentekijöiden liitto ei näe merk-

kejä uuden lain myötä luvatusta pa-

remmasta huomenesta rivityönteki-

jöiden tasolla, sillä 62 prosenttia heidän yli-

opistolaisjäsenistään on harkinnut siirty-

vänsä yliopistosektorilta pois. 

He eivät taida katsoa tarpeeksi tarkasti.

Samaan aikaan 66 prosenttia on ollut pät-

kätöissä. Yliopistojen täytyy olla ihanne-

työpaikkoja, mikäli alan vaihtoa eivät har-

kitse edes kaikki ne, joita siihen toistuvasti

pakotetaan. Vai onko se ne suuret palkat?

Jarno Liski
paatoimittaja@jyy.fi

LUTAKKO(tanssisali).

Syyskausi on pyörähtänyt käyntiin, 

ja livemusiikkia piisaa.

KYNTTILÄT JA PUNAVIINI (nautinto). 

Kyllä  kelpaa syysiltoina. Vielä jos joku kirja

lisäksi. Kliseistä, mutta toimii.

SADEVIITTA (suoja).

Ei niin katu-uskottava, mutta kätevämpi

pyöräillessä kuin sateenvarjo.
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Kimmo
Mäkilä

OLETKO suorapuheinen, rohkea ja kriitti-

nen? Jos olet, toivottavasti emme tapaa.

Sanat harvoin tarkoittavat sitä, miltä ne en-

si alkuun näyttävät. Ja suomalaisessa nyky-

käytännössä suorapuheisuudella tunnu-

taan tarkoittavan moukkamaista töykeyttä,

rohkeudella tietämättömyyden sekä en-

nakkoluulojen ylistämistä ja kriittisyydellä

herra tietää mitä, mutta itsenäisen ajatte-

lun kanssa sillä ei ole pienintäkään tekoa.

Ja auta armias, jos joku erikseen mainostaa

olevansa kansan asialla, silloin pitää juosta

lujaa. Sen etuoikeutetun kansan määritel-

mä kun muuttuu koko ajan, ja kansan ul-

kopuolelle putoaa heti jos ei ole aina tis-

malleen samaa mieltä kyseisen edusmiehen

kanssa.

Ulkopuolella kyyti on muuten kylmää.

ENTÄ OLIKO kesän sää outoa? Ettei olisi

kumminkin ollut ihan tavallista, vaikka leh-

tiä lukiessa voikin näyttää siltä ettei mitään

tavallista tapahdu ollenkaan. Sen verran

oudoksi ja yllättäväksi näyttää maailma

menneen. Mystistä tai salaperäistä on taas

kaikki se, mistä et tajunnut ensi tilassa soit-

taa toimitukseen.

Tällaisilla merkitysten hulluilla päivillä ei

olekaan ihme, että lukijalle on tarpeen ai-

na korostaa, että joukkomurha tai pienen

lapsen kuolema on järkyttävää ja traagista.

Ettei tulisi erehdyksiä.

NO ENTÄS sitten? No, olisi kiva tietää mis-

tä puhutaan kun puhutaan. Otetaan surul-

liseksi esimerkiksi alkusyksyn suosikkisana

vihapuhe. Siitä on valitettavasti annettu

muljautua kansan kaltainen saippuapala,

josta on mahdotonta saada otetta. Jotakin

outoa se sitten kai tarkoittaa.

Tämä on surullista siksi, sillä julkiseen kes-

kusteluun on pesiytynyt sen verran paljon

rohkeaa suorapuheisuutta, että vastaiskulle

on kipeästi tarvetta. Mutta epämääräisiltä

vihapuhe-syytöksiltä on helppo puolustau-

tua, vaikka olisi jo miten syvällä kriittisyy-

dessä.

Outo ja 
mystinen kolumni

pääkirjoitus
5. syyskuuta 2011

Turha väittää, että vaikkapa
Jorma Ollila olisi jättäytynyt pois Helsingin 
yliopiston hallituksesta, mikäli 
kuukausipalkkio olisi säädetty 
yhtään alle nykyisen 1 500 euron.

Ansionsa mukaan
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Kompostointi laajenee
Kortepohjassa

”Pari vuotta Kortepohjassa

toiminut kompostointi laajeni

viime marraskuussa. Tällöin

kompostoinnin piiriin tuli nel-

jä taloa lisää, ja samalla kulle-

kin taloudelle jaettiin ikiomat

kompostisankot. 

Myös KOASin asuntoalueella

Kuokkalassa on tänä syksynä

ryhdytty kompostoimaan.

Kompostointi ei ole enää vain

pehmovihreiden intomielistä

puuhastelua vaan jokamiehen

käytännön ympäristönsuoje-

lua. Kompostoimalla eloperäi-

nen jäte jo pihamallaa, voi-

daan noin kolmasosa kotita-

louksien roskisten  sisällöstä

pelastaa kaatopaikoilta takai-

sin luonnon kiertokulkuun. 

Jylkkäri (6.2.1991)
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Kellastuneet 
sivut

”Jos Kankaan alue nyt menee hyvin,
täällä alkaa olla aika laaja mielenkiin-
toisten paikkojen verkosto. Yliopisto ja
yläkaupunki, alakaupunki, Lutakko ja
sataman alue sekä Kangas.”

Kaupunkitutkija Panu Lehtovuori sanoo
Jyväskylästä Keskisuomalaisessa(31.8.2011).

Anni Lahti
26, humanistinen tiedekunta

”Tilat ovat ihan jees, 

mutta aika kaukana 

kampukselta. Pitkäkadulle oli 

kätevä mennä. ” 

Leena Leino
24, matemaattis-luonnontieteel-

linen tiedekunta

Tilat ovat nyt lähempänä omaa

kotia. Ne ovat vielä kliinisen tyl-

sät, mutta kaiken kaikkiaan pi-

dän uudistusta hyvänä. On hyvä,

kun infopiste on erikseen, eivät-

kä muut kuule, mitä siellä puhu-

taan.

Mitä mieltä 
olet YTHSn 
uusista tiloista?

GALLUP

Jenni Alaste
24,  humanistinen tiedekunta

”Nyt on paljon avarampaa ja siis-

timmän näköistä. Matka on pi-

dempi, mutta keskustassa tulee

kuitenkin käytyä.”

Yliopiston hallituksen opiskeli-
jajäsen Juha Lintula kommentoi
palkkionkorotuksia (ks. sivu 5).
Vastauksen pituuden vuoksi
Jylkkäri julkaisee sen omana pu-
heenvuoronaan.

Kun vuonna 2009 syksyllä uusi

hallitus perustettiin, oli jokaisella

yliopistolla hallituksella mahdolli-

suus määritellä oma toimenku-

vansa. Toimenkuvan muotoutumi-

nen saattoi olla suunniteltua tai

suunnittelematonta. Täällä

Jyväskylässä tehtävä alkoi muo-

dostua luonnollisesti ja rauhalli-

sesti tekijöidensä haluamalla ta-

valla. Esimerkiksi hallituksen pu-

heenjohtaja Jorma Rantanen ko-

rosti alusta asti, että muista vel-

vollisuuksista huolimatta tämä te-

hätävä on hänen prioriteetti yk-

kösensä. Itse olin ja olen edelleen

vahvan hallituksen kannattaja. 

Huolestuttavaa olisi, jos hallitus

toimisi vain toimivan johdon ku-

mileimaisimena. Jotta hallitus voi

olla vahva tai osittain riippuma-

ton toimivasta johdosta, täytyy

sen tehdä töitä. Missään nimessä

en kannata edustushallituksia.

Toimenkuva oli vuonna 2009 vielä

epäselvä. Samalla palkkio määrät-

tiin silloisen hallintojohtaja Erkki

Tuunasen käskystä kolmeen sa-

taan euroon. 

Nyt kaksi vuotta hallitus on ol-

lut käytännössä käynnistysvai-

heessa, jossa olemme muodosta-

neet oman tapamme toimia.

Tämän prosessin päätöksenä

palkkioita arvioitiin hallitustyön

todelliseen luonteeseen peilaten.

Pidän ylipäätään tätä tapaa järke-

vänä, koska mielestäni palkkion

pitää seurata työtä. Toisin kuin

luullaan, hallituksen jäseniä ei

motivoi raha, vaan kiinnostava

työ, josta saatava palkkio on

työnkuvan mukainen.

Pystyn mielestäni olemaan ko-

rotetun palkkion arvoinen. Reilua

tässä hommassa on se, että kaikil-

le jäsenille maksetaan sama palk-

kio. Tuolla palkkion suuruudella

ja graduvaiheessa olevan opiskeli-

jan aikataulujen joustolla juuri

opiskelijasta voi tulla parhaim-

malla asiantuntevuudella varus-

tettu hallituksen jäsen. Yleisesti

ottaen työnkuvaa ja siitä seuraa-

vaa palkkiota arvioitaessa tulee

arvioida siihen kulunutta aikaa,

vaativuustasoa ja vastuuta. 

Kuten tiedämme monet yliopis-

totason aiheet, kuten rahanjako,

kiinteistöasiat ym. ovat ristiriitoja

herättäviä ja merkittävää talou-

dellista vastuuta sisältäviä aiheita.

Siksi minunkin on pitänyt tehdä

runsaasti töitä hallitusten kokous-

ten ulkopuolella, jotta olen voi-

nut ymmärtää erilaisten päätös-

ten syitä ja seurauksia. Kollegion

jäsenten seurattua meidän työs-

kentelyämme, he ovat ilmeisesti

kokeneet, että tuottamamme

hyöty on ollut kyseistä palkkio-

summaa suurempi. 

Henkilökohtaisesti otan kolle-

gion päätöksen tunnustuksena

hyvin tehdystä työstä, koska hei-

dän päätöksensä perustui viimei-

sen kahden vuoden aikana teh-

tyyn työhön. Viimeiset pari vuotta

olimme kolmen sadan euron

palkkiolla. Jo pelkkään työmää-

rään nähden suhteutettuna tun-

tui välillä, että taloudellisesti kan-

nattaisi tehdä melkein mitä muu-

ta työtä tahansa. Puhelinmyyntiä,

kaupan kassaa, siivoojaa, kaikesta

olisi saanut enemmän. Onneksi

tätä ei tehdä rahan takia, vaan

tunnustus seuraa hyvin tehtyä

työtä. 

Ainakin näin opiskelijana palk-

kiotason muutos on tervetullut,

koska nyt on mahdollisuus keskit-

tyä täysipainoisemmin hallitustyö-

hön. Ei tarvitse hakea muita töitä

ja opintotukia voi säästää. Tässä

hommassa ei ole nimittäin ollut

mahdollisuutta tehdä gradua täy-

sipainoisesti, koska työ menee to-

dellakin päähän. Ei nouse kuin

kusi, vaan valtaa kuin aalto. Muut

suunnitelmallisuutta ja älyllistä

pohdintaa vaativat hommat syr-

jäytyy, kun yliopiston kehittämis-

asiat valtaa mielen tsunamin lail-

la.

Pelkkää työaikaa mittaamalla

ei voi saada realistista kuvaa palk-

kion sopivasta suuruudesta.

Hallituksen jäsenet ovat hallituk-

sen jäseniä 24/7. Meidän tulee

katsoa ympärillemme yliopistoi-

hin ja yhteiskuntaan, imeä sieltä

tietoa ja soveltaa sitä yliopis-

toomme. Tämä ei sitoudu vain

hallituksen kokouksiin valmistau-

tumiseen, vaan suunnittelu ja aja-

tusten kehittely on jatkuvaa. 

Laskin viime syksynä ja kevää-

nä, että pelkästään välittömiä

työtunteja minulla saattaa kulua

kuukaudessa keskimäärin 30.

Voin rehellisesti sanoa, että tuo

tuntimäärä ei riitä mihinkään,

kun arvioidaan yliopiston asioi-

den pohtimista omassa mielessä. 

Viimeisen vuoden aikana ei ole

ollut päivää, jolloin mieli ei ris-

teäisi yliopiston asioihin.

Kollegion päätös mielestäni se-

mentoi hallituksen aseman uskot-

tavana yliopistoa johtavana eli-

menä. Toiset ovat pitäneet suun-

tausta palkkioiden kasvusta huo-

lestuttavana, toiset pelkkänä vit-

sinä. Minä en kuulu kumpiinkaan.

Eteenpäin katsoen, otan hallitus-

työskentelyn erittäin vakavasti.

Minun kauteni päättyy vuoden-

vaihteeseen ja seuraava opiskelija

saa työskennellä nykyisellä palk-

kiotasolla alusta asti. Opiskelijan

täytyy kyetä osoittamaan olevan-

sa alusta asti asiantunteva ja siten

palkkionsa arvioinen. 

Omalta osaltani uskon, että

työtuntieni määrä tulee kasva-

maan tänä syksynä. Palkkion suu-

ruus oli kuitenkin suurempi kuin

odotin, joten hieman aion mutte-

ria kiristää. Työtuntien määrää

tärkeämpää on kuitenkin asioihin

paneutumisen laatu. Mielen tulee

kiinnittyä yhä voimakkaammin

yliopiston asioihin. 

Tämä ei todellakaan ole mi-

kään leikkikoulu tai edustuspaik-

ka. Hallitus ei ole mielestäni kai-

ken yllä vaan alisteinen tieteelle

ja tieteentekijöille. Me palvelem-

me yhteisöämme käsittelemällä

sellaisia yliopistotason kysymyk-

siä, johon muilla ei ole resursseja

tai osaamista. 

Meidän täytyy pystyä vapautta-

maan tiedekunnat ja erillislaitok-

set omaan työhönsä keskittymällä

hallituksessa pitkän tähtäimen

kehityskaariin ja tiedekuntarajat

ylittäviin ongelmiin. Toivottavasti

omalla osallamme kykenemme

luomaan entistä parempia tie-

teenteon ja opiskelun edellytyk-

siä. Tämä on ainakin minun pää-

tavoitteeni. 

On varmaan syytä mainita, että

palkkiotason ei tarvitse mielestäni

olla stabiili. Saman käsityksen ja-

kavat muutkin hallituksen jäse-

net. Tarkoitan, että taloustilan-

teen tai työnkuvan voimakkaat

muutokset saavat vaikuttaa halli-

tuksen jäsenten palkkioihin, myös

alaspäin. Tämä on vähintäänkin jär-

kevää.

Juha Lintula

opiskelija

Jyväskylän yliopiston

hallituksen jäsen

Puheenvuoro 
hallituspalkkioista

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 kirjoituk-
sia tarvittaessa.

VAPAA
SANA

Toisin kuin luullaan,
hallituksen jäseniä ei
motivoi raha, vaan 
kiinnostava työ, josta 
saatava palkkio on
työnkuvan mukainen.

”
Juha 
Lintula

Minun kauteni päättyy
vuodenvaihteeseen 
ja seuraava opiskelija
saa työskennellä 
nykyisellä palkkiotasolla
alusta asti. 

”
Juha 
Lintula



Sisäänkäynti YTHS:n Jyväskylän
toimipisteeseen on nyt
Puistokadulla apteekin vieressä.
Vastaanoton alkaminen viivästyi
pari viikkoa, mutta nyt ylilääkäri
Pirjo Paajanen toivottaa tervetul-
leeksi.

TOMMI PUSKA



YHTS:n Jyväskylän
toimipiste siirtyi 
kampukselta keskustaan. 
Muutossa saatiin 500 
neliötä lisätilaa ja kaikki
palvelut saman katon alle.

YLIOPISTO-OPISKELIJA saa hoitoa
nyt Puistokadulta, sillä YTHS:n
Jyväskylän toimipiste muutti sinne
Seminaarinmäeltä viime kuussa.
YTHS:llä on käytössään reilut 1500

neliön tilat, jotka toimivat kolmessa
kerroksessa. Sisäänkäynti on 
Puistokadulta Yliopiston apteekin 
ja Instrumentariumin välistä tai si-
säpihalta. Sisäpihalle mahtuvat
myös polkupyörät. 
Yleisterveyden ja suunterveyden
palveluneuvonta  löytyy toisesta ker-
roksesta, samoin laboratorio sekä
lääkärit ja hoitajat. Kolmannessa
kerroksessa ovat mielenterveys ja fy-
sioterapian tilat, neljännessä suun-
terveys ja välinehuolto.

YLILÄÄKÄRI Pirjo Paajanen kehuu
tilavampia odotustiloja ja aiempaa
leveämpiä käytäviä. Nyt potilaiden
ei tarvitse istua portailla tai pomppia
penkeillä istuvien jalkojen yli.
Fysioterapeutilla on käytössään tup-
laten aiempaa isompi ryhmätila.

Henkilökunta sai nyt riittävästi huo-
neita, kun aiemmin terveydenhoita-
jat joutuivat vuorottelemaan. 

"Tilojen koon lisäksi parannus on,
että kaikki toiminnot  ovat saman
katon alla. Aikaisemmin mielenter-
veyspalvelut toimivat hajautetusti,
psykologi ja psykiatri pitivät vas-
taanottoa keskustassa", Paajanen
kertoo.

Apteekki on naapurissa ja esimerkiksi
Terveystalo, josta Jyväskylän YTHS os-
taa röntgenpalveluja, lähellä. 

SYYSKUUN alusta alkaen koko
maan YTHS:n toimipisteissä aukiolo-
ajat ovat maanantaista torstaihin kello
8-15 ja perjantaisin 8-14.  Jyväskylässä

aukiolo siis lyheni puolella tunnilla
päivässä. Toisaalta puhelinaika on pi-
dentynyt.

Aiemmin terveydenhoitajan neu-
vontapuhelin palveli kello 8–10 ja
ajanvaraus toimi kello 10–14. Nyt
koko aukioloajan voi soittaa tervey-
denhoitajalle. Näin ammattihenkilö
arvioi hoidon tarpeen.

"Meidän oma yksikkömme vastaa 
varmasti kahteentoista saakka, mut-
ta joskus iltapäivällä saatetaan vasta-
ta Tampereella", Paajanen kertoo.
Mitä kummaa?
”Teemme yhteistyötä Tampereen toimi-
pisteen kanssa.  Aiemmin, kun yksik-
kömme väki oli esimerkiksi kokouksessa
iltapäivällä, kukaan ei ollut vastaamassa
puhelimeen. Nyt tällaisissa tilanteissa
vastataan Tampereella. "
Syksyn aikana käyttöön on tulossa myös
ajanvarauksen takaisinsoitto.
Takaisinsoittopalvelussa automaattiin
ohjautuvat puhelut,  joihin henkilökunta
ei ehdi vastata. 

YTHS:N Jyväskylän toimipisteen ny-
kyiset tilat ovat Mehiläisen entiset.
Vuonna 1989  rakennetussa talossa kaik-
ki on laitettu uusiksi, pinnat ja kalusteet.
Remontointityöt aloitettiin tammikuussa.

"Vuokra ymmärrettävästi nousi sel-
keästi,  kun muutimme uusiin tiloihin”,

Paajanen sanoo.
Tilat omistaa Ellen ja Artturi
Nyyssösen säätiö, joka on remon-

tin yhteydessä ajantasaistanut säh-
köt, ilmastoinnin ja lämmityksen.

YTHS:lle on etsiskelty uusia tilo-
ja jo useamman vuoden ajan, vuok-
rasopimus yliopiston kanssa päättyi
elokuussa. Kampusalueella tarvitta-
van isoja tiloja ei ollut, eikä niitä lii-
emmin löydy keskustastakaan. 

PAAJASEN mukaan yleislääkärien jo-
not olivat viime talvena pitkiä. Tulevaa

ajatellen huolenaiheena on, saadaanko 

nyt haussa oleva, 25 tuntia viikossa töitä
tekevän lääkärin paikka täytettyä. Jos,
niin hän aloittaisi lokakuun alussa. 

"Lääkäriaikaa joutuu todennäköisesti
odottamaan. YTHS kuuluu hoitotakuun
piiriin ja sen puitteissa tulemme kyllä toi-
mimaan kaikilla sektoreilla", Paajanen to-
teaa.

Hammaslääkäriin pääsee hyvin.
Mielenterveyspalveluissa oli viime kevää-
nä jonoa, mutta nyt se on purettu.

Elina Mäenpää
toimittaja@jyy.fi

Apu on nyt Puistokadulla

”
Pirjo
Paajanen

Lääkäriaikaa joutuu
todennäköisesti 
odottamaan.

YTHS:n Jyväskylän toimipisteessä Puistokadulla odotustiltat ovat nyt aiempaa tilavammat. Istumapaikkoja on enemmän ja käytävät ovat leveämmät.

Fysioterapeutilla on käytössään tuplaten aiempaa suuremmat tilat.

TOMMI PUSKA
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Teksti: Elina Mäen

UUSI KAUPUNKI , uusi
opiskelijaelämä ja kämppä,
jonka nurkissa huutavat tyh-
jyys ja pari villakoiraa. 
Kukaan tuskin ylpistyy opis-

kelijaboksinsa neliöiden
vuoksi, mutta olisihan se ki-
vaa, että pikkukotiin olisi täy-
tettä, oikein kalusteita. Äidiltä

ei aina jouda edes rumaa soh-
vaa tai isoveljeltä vanhaa, huo-
juvaa hyllyä. 
Onneksi kirppiksiltä voi haalia

halvalla itselleen omaisuutta.
Jyväskylässä on lukuisia kirppu-
toreja, joista useista saa myös
huonekaluja. 
Pyörän voi korjauttaa edullisesti 

Oranssi sohva houkutteli löhöilemään EkoCenterissä. Komeus kustansi neljäkymppiä. EkoCenteriä pyörit-
tävän Sovatekin työvalmentaja Soile Paavola kertoo EkoCenteristä löytyvän kaikki tarvittavat huonekalut
uuteen kotiin. Sohvien lisäksi tarjolla on kirjoituspöytiä, kirjahyllyjä ja tv-tasoja. Esimerkiksi sohvat ovat
tavallista halvempia. Hinta selittyy sillä, että varastossa on jonoksi asti myyntiin tulevia sohvia. Tavarat
halutaan nopeasti kiertoon. EkoCenterillä on myös kuljetus- ja noutopalvelu. Keskustan alueella palvelu
maksaa 10 euroa, kauemmas kuljetus kustantaa 20 euroa.

Jylkkäri etsi tarveta
Jyväskylästä löytää kä

taskumatista 

Kirjoituspöytä muuttuu
peilipöydäksi, kun kan-
nen nostaa ylös. Pöytä
maksoi 45 euroa
EkoCenterissä (Kankitie
10). Peruskirjoituspöytiä
niille, jotka eivät peilejä
kaipaa, oli myynnissä
edullisempaan hintaan. 

Astioita on kirppiksillä myynnis-
sä vaikka kuinka paljon. Sininen
kuppi löytyi Kortepohjan
Salamakaupan (Isännäntie 1,
Kortepohjan ostoskeskus) hyllyl-
tä ja maksoi 1, 30 euroa.
Salamakaupassa on myynnissä
myös jonkin verran huonekaluja.
Vinkki: lastenvaatteita löytyi 
10 sentillä.

Kovaan janoon: Suuri drinkkikirja kuudella eurolla Fida-lä-
hetystorilta (Tapionkatu 12). Fidassa on hyvä kirjavalikoi-
ma. Hyllystä löytyi myös miehinen aarre: Nuoren miehen
keittokirja.
Fidassa käytetyt rahat menevät hyvään tarkoitukseen.
Hyväntekeväisyyskirpputoriketjun tuotoilla tuetaan 
kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun hankkeita 
liki 40 maassa. 

Näissä 10 euron popoissa voi astella ulos
Silinteri-kirppikseltä (Laajavuorentie 2).

MYY ITSE.
Kirppisten pöytävuokrat vaih-
televat parista kolmeen kymp-
piin, joten ihan edullista vuok-

raus ei ole. Esimerkiksi
Kivistön työväentalon lauan-

taaikirppiksellä voi myydä pai-
kan päällä vaatteitaan.

Myyntipaikka
maksaa 10 euroa.

Myös Ilokivessä järjestetään
kirppiksiä. 

Rullaluistimet EkoCenteristä viidellä eurolla.
Vinkki: Hakkutien EkoCenterissä on myös puku-
vuokraamo. Halloween lähestyy.

NETISTÄ
Jyväskylän yliopiston 

torilla (jyu.fi/tori) 
myydään ja ostetaan

käytettyä tavaraa
laidasta laitaan. 

Hame pari euroa, paita
85 senttiä. Löydös
Silinterin vaaterekeistä. 

Lue lisää
Jylkkärin 

nettisivuilta:
www. jylkkari.fi
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npää Kuvat: Tommi Puska

Työttömien tuki ry:n toiminnanohjaaja Matti Ihalainen kertoo useiden opiskelijoiden käyvän kuikuile-
massa polkupyöriä Uusiotuotteessa (Vapaudenkatu 8). Niitä saa 40-100 eurolla. Taloyhtiöt lahjoittavat
pyöriä, jotka kunnostetaan Uusiotuotteessa myyntikuntoon. Oman pyörän korjauskin on edullista, riip-
puen toki siitä, mikä on rikki. Renkaan vaihto maksaa 10-15 euroa.
Ihalainen otti alleen Prinsessa-pyörän. Jos tykkää, on sen hinta 60 euroa.
Vinkki: Sovatek-säätiölläkin on edullinen pyöräkorjaamo Pajatiellä Jyväskylässä.

Työttömientuki ry:llä on
myös puutyöpaja

Vapaudenkadulla. Sinne
voi viedä kunnostettavak-
si vaikkapa hajonneen kir-
joituspöydän. Jos itse tyk-
kää nikkaroida, voi puu-
työpajasta kysellä vaikka

laudanpätkiä.

Näyttö 45 eurolla Seppälän
Kirpputorimarketista
(Laukaantie 3). Kirpputorilla on
myynnissä myös antiikki- ja
käyttöhuonekaluja sekä keräily-
tavaraa. Yläkerrassa on retro-
myymälä.

avaraa opiskelijabudjetilla. 
äytettynä melkein mitä vaan, 
kelpo polkupyörään.

Ihastuttava seuralainen yksinäi-
siin iltoihin: pinkki örkki, jolla on
hypnoottinen katse.  Tälle saa
kaverit samaan hintaan: ota kol-
me, maksa yksi, Ekocenteristä.

Kuvaputkitelkkari Salamakaupasta, 32,50 euroa.

Tuopit 1,50 euroa kipale

Jos ottaa päähän, plafondin 
värikkäät junavaunut joko nyppi-
vät tai piristävät. Silinteristä.

esimerkiksi Työttömien tuki
ry:n Uusiotuotteessa, eikä hyvä-
kuntoisesta, käytetystä menope-
listä tarvitse maksaa koko opin-
totukea.

JYLKKÄRI teki kirppiskier-
roksen. Rundilta löytyi kel-
vollista käyttötavaraa: 

pyörän, sohvan, tv-tason ja
kirjoituspöydänja saisi noin
150 eurolla. EkoCenteristä ir-
tosi vaatteita neljän euron ki-
lohintaan, ja astiat kämppään-
sä saa varmasti halvalla. Moni
kirpputori sijaitsee keskustan
ulkopuolella, mutta bussilla
pääsee lähes kaikkialle.  

Tämä polkupyörä maksoi Uusiotuotteesssa 60 euroa.
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Samppa Erkkilä ja Juuso
Pusa vaalivat alakerran
henkeä, muutoksia
ei juuri tule.
Miehet vastaavat nyt 
kaikesta iltatoiminnasta 
ilman välikäsiä.

"PAPERITÖITÄ on rittänyt, kato tätä
määrää. Jo tekisi mieli myydä asiak-
kaalle ensimmäinen olut”, Juuso
Pusa, toinen Ilokiven uusista yrittäjis-
tä  pläräsi A4-nivaskaa pari viikkoa sit-
ten.

Silloin baaritiskin edessä lepäsi
musta verho, mutta nyt kalja jos toi-
nenkin on myyty.  Viime perjantaina
Pusa ja Samppa Erkkilä palvelivat tis-
kin takana ekaa kertaa yrittäjinä.

Yli kymmenen vuotta Ilokiveä luot-
sannut pariskunta Anneli ja Heimo
Nieminen jättivät ravintola-ajan taak-
seen, joten Pusa ja Erkkilä ottivat pes-
tin kontolleen kuluvan kuun alussa.
Mielenvikaisuuttaan kuulemma. Ja
Niemiset ehdottivat.

UUSIEN YRITTÄJIEN tavoitteena on
säilyttää Ilokiven henki, joten kanta-
kävijän ei tarvitse kavahtaa paikalle
tullessaan. Hinnasto on uusittu, listal-
la on uusia juomia ja hanoissa eri kaljaa,
muuten nurkat tuntuvat tutuilta.  

"Tiedossa on, että ylioppilastalo me-
nee remppaan neljän vuoden päästä tai
myöhemmin. Sitä ennen ei tehdä mi-
tään isoja muutoksia”, Erkkilä kertoo.

Asioiden hoitaminenyksinkertaistuu

tapahtumajärjestäjää ajatellen, sillä nyt
liki kaikesta voi olla yhteydessä suo-
raan yrittäjäkaksikkoon. He vastaavat
iltatoiminnasta. Aiemmin tilan käytös-
tä kiinnostunut otti ensin yhteyden
JYYn kulttuurisihteeri Anniina
Hartikaiseen. 

Myös Ilokiven ääni- ja valokalustot
ovat nyt yrittäjien, aikaisemmin JYY
omisti ne. 
Entä muuta?

"Onhan meillä haaveita ja kaavailuja
omasta tapahtumassa, mutta muut ta-
pahtumajärjestäjät ovat etusijalla.
Ajattelemme heidät yhteistyökumppa-
neina", Pusa ja Erkkilä sanovat.

Heillä on työn alla myös oma netti-
sivu, josta halukas voi bongata kaikki
Ilokiven tapahtumat.

MIEHET ottavat nyt ensiaskeleet yrit-
täjinä, mutta homma ei jännitä.
Kumpikin odottaa uusia haasteita hy-
vällä fiiliksellä, vaikkakin he nimesivät
ravintolasta Douglas Adamsia mu-
kaillen Maailmanlopun ravintola
Oy:ksi. 

Pusa ja Erkkilä ovat olleet Ilokivessä
töissä jo useamman vuoden. Kun yrit-
täjiltä kysyy ravintolasta vapaa-ajan
viettopaikkana, paljastuu, ettei kaksik-
ko ole juuri viettänyt siellä iloisia ilto-
ja. Pusa muistaa yhden väittelyillan,
sinnekin vaimo  pakotti.
Tekevä ei ehdi. Kumpikin opiskelee ja
käy päivätöissä. Erkkilä oli vielä viime
kuussa kesätöissä Punaisessa lyhdyssä,
Pusa työskentelee HB Betonilla.

Erkkilä pänttää  Jyväskylän yliopistos-
sa puheviestintää, Pusa opiskelee am-
mattikorkeakoulussa rakennusteknii-
kan insinööriksi. 

Koulutus ja työ eivät ihan, tai edes
melkein, kohtaa.
”Mulle ravintolatyö on harrastus. Teen
sitä niin kauan kuin se tuntuu siltä",
Pusa sanoo ja kertoo työskennelleensä
Ilokiven lisäksi muun muassa
Tanssisali Lutakossa ja Mustassa
Kynnyksessä. 
Erkkilä sanoo tehneensä opintojen
ohessa paljon ravintola-alan töitä, jo-
ten lopulta duuni ja koulu ovat lähen-
tyneet toisiaan. Ei sen kummempaa.

Miehille on ehtinyt kertyä mukavas-
ti kokemusta tapahtumajärjestämises-
tä. Pusa sanoo olleensa tekemässä
kymmeniä festareita viimeisien kuu-
den vuoden aikana. Yksi ansioista on
toimiminen Muuramessa järjestettä-
vien Naamat-festareiden turvallisuus-
vastaavana parina kesänä.

PUSA JA ERKKILÄ ovat vanhoja tut-
tuja muun muassa juuri Ilokivessä
työskentelyn kautta. 
"Mulla on laillinen avioliitto ja yritysa-
vioiliitto", Pusa nauraa.
Yrityskumppaneiden ainoa ongelma
on kommunikointi. Nythän vastak-
kain ovat insinööri ja humanisti.
"Pitää koittaa tulkita, mitä toinen oi-
kein sanoo. Saatamme puhua  samasta
asiasta, mutta ihan eri tavalla.”

Elina Mäenpää
toimittaja@jyy.fi

VAPAALLA

Ilokiveen uudet yr

Ilokiven uudet yrittäjät Samppa Erkkilä

KAMPUS KINO

Seisomapaikassa
syksyn  ekat naurut

Launtaina Seisomapaikka-klubilla
esiintyvät Ilari Johansson, JP
Kangas, Ali Jahangiri ja Pete
Koseonen illan isäntänä.
Ensimmäinen esitys on klo18.30,
toinen klo 22.00. 
Seisomapaikka-klubi järjestetään
jälleen perjantaina 14.10. ja heti pe-
rään launtaina 15.10.

Anneli ja Heimo Nieminen
tuumivat olevansa jo
vanhoja Ilokiveen. 

ANNELI NIEMINEN sanoo olleen-
sa kunnollinen postineiti vuon-
na 1975, kun Rentukassa kesä-
töissä ollut poikaystävä Heimo
Nieminen houkutteli hänet  ra-
vintolahommiin.
"Miksi et tulisi Rentukkaan?
Voitais olla kaikki päivät yhdes-
sä ja mentäis illaksi töihin",
Heimo maanitteli.
Niin Anneli pestattiin
Rentukkaan. Heimo oli kaavail-
lut tytölleen aluksi helppoja tis-
kaushommia, mutta Anneli pää-
tyi tarjoilemaan.
Silloin alkoi pariskunnan yhtei-
nen taival ravintoalalla. Pitkä

11 vuott

Ti 6.9. klo 19
Xavier Dolan:
Kangastuksia, 
Les Amours
Imaginaires 

Kangastuksia on kanadalai-
sen parikymppisen, ihme-
lapseksi nimetyn Xavier
Dolanin toinen pitkä eloku-
va, jonka hän on myös kä-
sikirjoittanut, puvustanut ja
leikannut. Dolan näyttelee
lisäksi yhden elokuvan pää-
rooleista. Hän on homosek-
suaali Francis, jonka paras
ystävä on vintage-vaatteita
rakastava Marie

Värikäs ja visuaalisesti
erittäin tyylitelty elokuva
kertoo heistä, ystävyksistä,
jotka iskevät samanaikai-
sesti silmänsä vasta 
kaupunkiin muuttaneeseen
nuorukaiseen. Näin kolmio-
draaman ainekset ovat val-
miit. Päänvaivaa aiheuttaa
kysymys, kummasta ihaili-
jasta nuorukainen on kiin-
nostunut – vai onko kum-
mastakaan. 
Pelko menetyksestä kalvaa,
mutta epätietoisuudessa
eläminen tarjoaa aina mah-
dollisuuden.

Kangastuksia on eheä
draama nuoruuden epävar-
muudesta ja ystävyyssuhtei-
den hauraudesta. 

Ti 13.9. klo 19
Alejandro González
Iñárritu:Biutiful 

Meksikolaisen Alejandro
González Iñárritun Biutiful
kertoo Barcelonan pimeällä
puolella tallaavasta pikkuri-
kollisesta ja yksinhuoltajas-
ta Uxbalista.   
Elokuvan päähenkilö Uxbal
(Cannesissa roolityöstään
palkittu Javier Bardem)
tienaa elantonsa hämärä-
hommissa Barcelonan uu-
gee-skenessä. Uxbal vuok-
raa laittomia siirtolaisia rak-
salle hommiin, toimittaa
laittomille kaupustelijoille
tavaraa myytäväksi ja lahjoo
poliiseja.

Uxbal saa kuulla olevansa
kuolemansairas. Tiedon
saatuaan hän yrittää par-
haansa mukaan laittaa
asiat kuntoon ennen kuole-
maansa.

Elokuvan kantavia teemo-
ja ovat kuoleman lisäksi
elämää ylläpitävät voimat
rakkaus ja ihmisyys.

Perusuomalaiset-
puolue ajaa

Suomessa asuvien
inkojen asiaa.

TOMMI PUSKA



Täytän pian 63 vuotta,
joten ei
sitä enää jaksa.”

Heimo
Nieminen
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rittäjät

ä (vas.) ja Juuso Pusa ovat työskennelleet Ilokiven baaritiskin takana jo vuosia.

JÄLKIKIRJOITUS

ta punkrockia 

Jyväskylä täyttyy
stand upista

Stand up -festari rantautuu kau-
punkiin 14.-17.9. Festareilla näh-
dään mm. Ismo Leikola, Ilari
Johansson, Heli Sutela, Krisse
Salminen, Mika Eirtovaara,
Jaakko Saariluoma ja Pekka
Jalava. Keikkapaikkoja ovat aina-
kin Poppari, A-sali, Freetime,
Ilokivi ja Paviljonki.

JYT tuo lavalle 
Minna Canthia

Jyväskylän ylioppilasteatteri esittää
Minna Canthin näytelmän Papin
perhe. Ensi-iltansa esitys saa tors-
taina 22.9. kello 19. 
Ohjaaja Janne Lahtia sovittaa yh-
dessä työryhmän kanssa Canthin
vuonna 1891 kantaesityksensä saa-
neen näytelmän ja tuo sen lähelle
meitä nykyajan suomalaisia.

Papin perhe käsittelee suomalaista
arvomaailmaa, naisten ja miesten
rooleja perheessä ja yhteiskunnassa
sekä perheen jäsenten mahdolli-
suutta valita oma tiensä niin opis-
kelussa, harrastuksissa kuin työelä-
mässä. 
Jyväskylän ylioppilasteatteri esittää
Papin perhe -näytelmää  lokakuun.

tie päättyi elokuun lopussa
Ilokiveen, jossa vierähti  yli 10
vuotta.
”Lopetamme siksi, että ikä tu-
lee vastaan. Minä täytän pian 63
vuotta, joten ei sitä enää jaksa.
Ja onhan 11 vuotta punkrockia
aika paljon", Heimo kertoo. 

Anneli jää nyt työttömäksi,
mutta se ei kuulemma haittaa. 
"Mieli on mennyt vuoristorataa:
välillä miettii, ettei haluakaan
lähteä ja välillä, että päätös oli
ihan oikea", Anneli naurahtaa.

Pariskunnan aikomus on nyt
nauttia siitä, että he saavat teh-
dä mitä haluavat. 
Vuodet ovat kuluneet pääsään-
töisesti viikonlopputöissä, mikä
on rajoittanut esimerkiksi mat-
kustelua. Nyt siis reissataan.

TYÖ ON OLLUT Annelin sanoin

älyttömän hauskaa. He mainit-
sevat asiakaskunnan olevan
vain mukavaa, opiskelijoita, jot-
ka eivät vedä päätä täyteen ja
rellestä. Ainakaan yleensä.
"Koko aikana on ollut vain yksi
isompi härdelli. Työ on ollut
mukavan rauhallista.”
Molemmat muistavat mietti-
neensä aloittaessaan, miten
nuoriso suhtautuu heihin.
Olihan ikää jo yrittäjyyden al-
kumetreillä.
"Lopulta meidät on otettu tosi
hyvin vastaan. Kai meillä on
ikämme vuoksi jonkinlaista
auktoriteettiä."

Heimon mukaan heidän mot-
tonsa on ollut pitää lupauksista
kiinni. 
Baarin ovia ei paukauteta kiinni
ilmoitettua aikaisemmin ja asia-
kasta kunnioitetaan.

UUDET YRITTÄJÄT Juuso Pusa ja
Samppa Erkkilä olivat
Niemisten oma valinta jatkajik-
seen. Miehet ovat olleet heillä
töissä vuosikausia.
"Me aidosti toivomme, että po-
jat pärjäävät.  Lisäksi haluam-
me kiittää kaikkia yhteistyös-
tä.” 

TOMMI PUSKA

VIRNE NAAMALLAAN reteä kertoo illanvietossa vaihtovuodes-
taanpullo kourassa:
”Siis ehän mä tehny siellä mitään mitä ois pitäny. Olin mä joillain
kursseilla, mutta en mä oikeestaan niitäkään käyny. Lähinnähän
mä matkustin ja ryyppäsin!” 

Reteä uskoo huijanneensa systeemiä, siitä virne. Opintopisteitä
ei reissulta paljon ropissut, niitä paria pilipalikurssin läpäisyä lu-
kuunottamatta, mutta vieraalla kielellä opiskelusta kilahtavilla pis-
teillä ja kesän kirjatentillä Kela pysyy tyytyväisenä. Opintotuella
sai joka kuukausi sankotolkulla
sangriaa. Erasmusapurahalla
teki parit keikat pitkin
Eurooppaa, vaikka se Ryanairin
sukkuloissa hikoilu tuntuikin lä-
hinnä itsensä myymiseltä ih-
missalakuljettajalle. Reteä
ryyppäsi ja rellesti, systeemi
maksoi viulut opintojen nimis-
sä.

RETEÄ EI OLE kertomuksi-
neen yksin. Moni luulee ol-
leensa yhtä ovela kuin reteä
ja huijanneensa hyväuskoisia
rahahanain vääntäjiä.
Vaihtoonhan voi lähteä joko
1) Puoleksi vuodeksi bailaa-
maan, koko vuodeksi, jos kunto kestää
2) Kiertämään pitkin Manner-Euroopan maita, kun kerrankin hal-
valla pääsee ja aikaa on
3) Hankkimaan kavereita niistä kaikista maista, jotta voi myö-
hemminkin matkustella tuttujen nurkissa
4) Kieltä oppimaan. Tosin tämä on jo arveluttavan suoraselkäistä
ja kai sitä, mitä pitäisikin tehdä.

JOSKUS ON kuultu, että joku olisi ihan oikeasti mennyt jonnekin
opiskelemaan niitä kursseja, joita siellä vaihtoyliopistossa on tar-
jolla. Reteä ottaa huikan ja miettii säälien niitä harvoja, jotka ei-
vät uskaltaneet vetää systeemiä nenästä kuten hän. Reteä onnel-
lisena luulee kapinoivansa, vaikka todellisuudessa hän toimii juuri
kuten vaihdot mahdollistava EU tahtookin.

AKATEEMINEN PÄÄOMA kasvaa vaihdon aikana melkoisen har-
valla vaihtarilla. Tarkoitus on kuitenkin ihan toinen. Siinä roma-
nialaisten kanssa ryypätessä tai pitkin Ranskan Rivieraa matka-
tessa aukenee väkisinkin ulkomaailmalle. Ulkomailla käydessä
huomaa, miten sielläkin töitä tehdään ja leipää syödään. Arvot
pehmenevät, kuori aukeaa. Harmi vain, että suvaitsemattomuus
taitaa olla yleisempää ei-korkeakoulutettujen keskuudessa, jotka
eivät Erasmuksina heilu.

SAMA SE, opiskeletko pistettäkään. Tätä ei sanota, mutta sitä
tarkoitetaan. EU hymyää tyytyväisenä, kun vuosittain yhä uudet
vaihtarit lähtevät opiskelijavaihtoon ihan vain systeemiä vedät-
tääkseen.

Moni luulee 
olleensa yhtä 
ovela kuin reteä 
ja huijanneensa  
hyväuskoisia 
rahahanain vääntäjiä

”
Jussi
Karhunen

JYYn avajaisbileet
Ilokivessä

JYY juhlistaa lukuvuoden alkamis-
ta Ilokivessä torstaina 8.syyskuuta
sirkushenkisillä bileillä. 
Paikalle pääseviä kohahduttaa jy-
väskyläläinen Circus Uusi
Maailma. 
Illan livemusiikista vastaavat muun
muassa.Moses Hazy ja Talmud
Beach. Meno alkaa klo 21.

Ulkomailla rellestys –
näennäinen huijaus?

K i
rjo
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tti

viim
e vuoden Erasmus-vaihdossa Ranskassa.

Jussi
Karhunen



Scandinavian Music
Group: Manner
Sony Music

Sanoituksellisesti lähinnä myötähäpeää aiheutta-
neen Palatkaa Pariisiin –levyn jälkeen ovat niin
Scandinavian Music Group, kuin Terhi Kokkonenkin
palanneet tasolleen. Vaikka Kokkosta ei vieläkään
voida laskea suomalaisten sanoittajien eturiviin,
osuu hän tällä kertaa teksteissään useammin maa-
liin kuin hutiin.

Soitto levyllä on timanttisen taidokasta, kuten aina
SMG:n tapauksessa. Sävellykset toimivat ja poimivat
kuuntelijan mukaansa, mutta silti ei voi välttyä ajat-
telemasta menevätkö kotimaan terävintä kärkeä
edustavat Antti Lehtinen (rummut) ja Joel Melasniemi
(kitara) sittenkin hiukan hukkaan SMG:ssä?
Levyn huippuhetkiä edustavat utuisesti eteenpäin
rullaava Liian laiha rakkaani, ja idoottimaisesti ni-
metty Mustarastas lauloi Ooh la laa. 
Samalla täytyy myös mainita Liikaset, joka saattaa

olla Kokkosen tähän-
astisen uran parhaiten
rakennettu teksti, vaik-
ka kappale ei muilta
osin elämää suurem-
maksi nousekaan.
Täytekappaleita ei mu-
kaan ole eksynyt, ellei
sellaisena pidä hiukan yhdentekevän oloista
Omenankukan terälehtiä –rallatusta. 
Edellistä levyä kuunnellessa tunsi istuvansa keski-
luokkaistuneen pariskunnan olohuoneessa heidän
toistellessaan tylsiä tarinoita kesälomastaan. 
Nyt kymmenvuotias, steriilistä rock-popista ponnista-
nut SMG on jälleen elementissään kolmannella täys-
verisellä folk-albumillaan, ja Manner kantaa kauniina
läpi lämpimien kesäiltojen.

Juha Stenholm

”Paluu huipputasolle”

Jorma Pulkkinen: Palaja Sorrentoon 
/ Kertokaa se hänelle (Ralli 1989)

TÄLLÄ PALSTALLA on jo aiemmin arvioitu
suosikkijuontaja Kari Salmelaisen Tahdon
olla sun napakymppis -
LP, jonka Salmelainen
julkaisi suurimman nos-
teensa aikana.
Salmelainen ei ollut ai-
noa 1980-luvun lopulla
levyttänyt juontaja, sillä
myös Ruutuässä-ohjel-
man kollega Jorma
Pulkkinen tallensi
tuolloin äänensä vinyy-
lille.
Pulkkisen singleltä löy-
tyvät tulkinnat Mauno
Kuusiston takavuo-
sien hiteistä Palaja Sorrentoon
ja Kertokaa se hänelle. Kuusisto tulkitsi
pehmeällä tenorillaan italialaisiskelmät
tunteisiin vetoavasti, ja kun Pulkkisen ää-
nialakin kuulostaa tenorilta, Kuusisto lie-
nee hänen esikuvansa.

KARI SALMELAINEN lauloi levyllään kup-
lettityylillä sen ihmeemmin tyyliseikoista
stressaamatta, mutta Pulkkinen on toista
maata. Mies on selvästi ottanut laulutun-
teja ja tähtää tulkinnallaan enemmän klas-
sisen laulun puolelle. 
Salmelaisen levy oli rennosti tehtyä viih-
dettä, mutta Pulkkisen tulkinnasta ei

rempseyttä löydy. Salmelaisella oli levyn-
kannessa yllään havaijipaita ja sombrero,
Pulkkisella solmio ja siisti neule.
PULKKINEN on teknisesti moitteeton lau-
laja. Hän pysyy koulutetulla äänellään
nuotissa ja artikuloi selvästi. Epävireisesti

laulavien julkkisten joukossa tä-
mä on miellyttävä poikkeus.
Tulkinta kaatuu kuitenkin yli-
yrittämiseen, sillä molemmis-
sa kappaleissa laulun paatos
nousee tahattoman koomisiin
sfääreihin.
Pulkkisen teatraalinen lauluta-
pa olisi saattanut toimia suu-
ren orkesterin säestämänä,
mutta kun taustat on 1980-lu-
vun lopun tyyliin tehty halvoilla
kosketinsoittimilla, kontrasti
nousee liian suureksi. Nyt lop-
putulos on niin hämmentävä,
että sen kiteyttää parhaiten

Kertokaa se hänelle -Youtube-videon ainoa
kommentti: ?Ei saatana!?

JORMA PULKKINEN asuu nykyään pää-
asiassa Espanjan aurinkorannikolla, jossa
hän vetää tanssi-iltoja. Tänä syksynä hä-
net nähdään myös Nelosen Fuengirola-oh-
jelmassa. Levytysuralle sen sijaan ei siu-
naantunut jatkoa. 

Mikko Matt lar

Sar jassa  es i te l l ään 
unohtune i ta  ku l t t i l evy jä
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DIVARIN 
HELMI

Ruutuässä hihasta Apinoiden 
planeetan synty 
Ohjaus: Rupert Wyatt

Pääosissa: James Franco, Freida

Pinto, John Lithgow, Andy Serkis

Siinai – Olympic
Games 
Splendour

Helsingin Sanomat listasi kesällä tämän hetken
kuumimpia kotimaisia musiikkinimiä.
Ykkössijalle kipusi Siinai. Siitä lähtien Siinain
ympärillä käytävästä kohinasta on kohistu.

Muun muassa Joensuu 1685 ja Zebra and
Snake -yhtyeiden jäsenistä koostuvan instru-
mentaalibändin debyyttialbumi Olympic Games
ammentaa tunnelmaa ja tyyliä sellaisilta saksa-
laisilta 1970-luvun krautrockbändeiltä kuin
Kraftwerk, NEU! ja Harmonia.
Saundimaailmassa on myös mukana ripaus
vanhojen tietokonepelisaundien
estetiikkaa.Olympiateemaan nimettyjen kappa-
leiden äänimaisemissa on sopivasti keskinäistä
vaihtelua, ja bändi saa ladattua erilaisiin tunnel-

miin vahvaa intensi-
teettiä. Kirkkaimpiin
hetkiin lukeutuvat eufo-
rinen Anthem 2, mysti-
siä kaikuja esiin uutta-
va Olympic Fire sekä
upeaa kitararaastoa si-
sältävä, kuorosaundive-
toinen Munich 1972.Olympic Gamesin yleis-
meinki luovii onnistuneesti pohdiskelevan ja ret-
rohumoristisen välimaastossa. Vaikka levyltä
mieleen takertuvat erityisesti vaikuttavat synte-
tisaattorisaudit ja hypnoottiset rytmit, tekee neli-
henkinen yhtye kokonaisuudessaan tasavahvaa
työtä.

Rauli Karjalainen

”Pohdiskelevan ja humoristisen
välimaastossa”

On kaksi tapaa tehdä elokuvallinen haudanryöstö.
Ensimmäinen ja yleisemmin käytetty on tehdä remake.
Toinen on aloittaa uudestaan ajan hampaan syömä
teossarja. Tästä viimeksi mainitusta on kyse Apinoiden
planeetan synnyssä.Orvoksi jäänyt simpanssinpoika-
nen Caesar perii koe-eläin –äidiltään yliälykkyyden ja
kasvatti-isältään (James Franco) jalon luonteen.
Näiden yhdistelmä kulminoituu ideaalilla, jos kohta ei
ihan uskottavimmalla tavalla.
Elokuvan yleisilme on vakava. Alkuperäisen sarjan

poikamaisen seikkailun tuntu on kaukana. 
Mikään tunne-elämää rikastuttava kokemus tä-
mä ei myöskään ole. Ohjaksissa onkin puolitun-
tematon Wyatt, jonka puutteellinen näkemyksel-
lisyys ei upota alleen perusideaa. Nyt se olisikin
ollut helppoa, sillä kokonaisuus on kovin pinnal-
linen ja tuttu. Tunnelma on kliininen kuin leik-
kaussali. Tekijöiltä puuttuu rohkeutta, joka toivo-
akseni korjautuu tulevaisuudessa, sillä jatko-osa
lienee välttämätön.
Sitaatteja ja viittauksia vanhaan sarjaan on run-
saasti, mutta ne tuntuvat faneista lähinnä vai-
vaannuttavilta, eivät nostalgisilta.

Lasse Ranta

”Liian totisuuden vaivaama

Erkki Kurenniemi & Circle 
– Rakkaus tulessa 
Ektro Records

Suomalaisen kokeellisen musiikin pioneereihin
lukeutuva Erkki Kurenniemi vietti heinäkuussa
70-vuotissyntymäpäiviään. Juhlavuoden kun-
niaksi Ektro Records penkoi arkistoja ja julkaisi
kaksi Kurenniemen vanhaa nauhoitusta.
Kurenniemen ja Circlen ”uusi yhteisalbumi”
Rakkaus tulessa on sattuman tuotos. Siinä soi-
vat päällekäin Kurenniemen äänitys vuodelta
1972 ja Circlen soitto vuodelta 1999. Jussi
Lehtisalo yhdisti nauhat toisiinsa sellaisenaan,
editoimatta.
Sattuma tuottaa taiteessa harvoin itsessään
kiinnostavia lopputulemia, mutta tällä kertaa
kokonaisuus toimii yllättävänkin hyvin.
Kurenniemen pakoin vapaasti assosioiva puhe,

psykedeeliset ”hetken
laulut” ja häröilevä
ääntely luo kiinnosta-
vaa kontrastia Circlen
minimalistiseen jumi-
tukseen. Circlen raita
on ajalta, jolloin yhty-
een kompit olivat pel-
kistetyimmillään ja kurinalaisimmillaan.
Välillä nauhat lomittuvat niin osuvasti, että syn-
tyy vaikutelma, kuin Kurenniemi todella impro-
visoisi Circlen soiton päälle:
”Musta viitta, mustanruskea Marimekko, tum-
manruskeat kengät, vaaleat sukat, tylpät ken-
gät, musta laukku ja viittä vaille kolari
Albertinkadun risteyksessä oikealta tulevan tak-
sin kanssa”

Rauli Karjalainen
”Sattuma toimii”

ARVIOT





WELCOME TO Jyväskylä, the jewel in the
crown of Central Finland. Whether you like it
or not you are going to be living here at least for
a little while, and you might as well make the
most of it. All it takes is an adventurous spirit
and an open mind. I've lived in Finland for so-

me time now, and I'd like to offer you the benefit
of my experience with a few suggestions of
things do that every visitor to this fine city
should try at least once during their stay here.

Text: Willie Lahti

IN ENGLISH

Five things you should do in Jyväskylä

WILLIE’S  LESSON
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”Most Finns don't actually give a rat's 
ass if you can speak Finnish or not.”

Willie Lahti

1TRY AND learn at least a little bit of Finnish right
away. Most Finns don't actually give a rat's ass if you
can speak Finnish or not - they love to practice their
English/German/Spanish/French, but they will be de-
lighted if you at least try and speak their language
once and a while. Ignore the rumors that Finnish is
difficult, it's just different.
The fact of the matter is that if you go to a bar or café
and are unable to order a beer or a cup of coffee in
Finnish after a few weeks in the country you are either
apathetic or lazy. An acquaintance of mine who hap-
pens to be a Finnish as a Second Language instructor
claims that a well-trained baboon can learn how to or-
der a beer in Finnish in just a few short days so it
shouldn't take even the slowest of humans more than a
few hours to learn. Another thing to consider is that
you don't actually know how long you are going to be
staying here. Many a foreign student has come to
Finland for a semester and ended up being here for
years, even decades. Take advantage of the quality
Finnish instruction provided by the University langua-
ge center while you can. 

2NOTHING says Finland like a sauna on the shore of a lake
surrounded by forest. Luckily for those of us who live in
Jyväskylä there are several lakeshore sauna options within the
city limits. Meloiloa ry (the local canoe and kayak club) ope-
rates a recently remodeled sauna on the shores of Lake
Tuomijärvi, just a short bike ride from the student village.
The sauna rental fee is 90 ? for a 3 hour session. Take along a
few friends, a towel, and your preferred beverage and feel what
it is like to be a Finn, if only for a few hours.

3IF YOU really want to understand Finland, hang
out with Finns. Some foreign students tend spend
their time in the company of other foreigners.
While this may seem comforting and easy, you are
doing yourself a disservice. Finns may seem reser-
ved and shy at first, but this is no reason to deny
yourself the opportunity to make the most out of
your Finnish experience. Don't sell yourself short;
make the extra effort to get to know a Finn or two,

because nobody will be able to explain Finland to
you better than a native and as the saying goes -“a
Finnish friend is a friend for life”.
And for you Finns reading this, consider taking a
foreigner under your wing, show them the in-
sides and outs of your country and culture and
help make their experience in Jyväskylä somet-
hing they will remember for the rest of their
lives.

4
GET out and enjoy the Finnish nature. This re-

quires nothing more on your part than a bicycle or
a decent pair of walking shoes. Get off the pave-
ment and into the woods.
Jyväskylä is absolutely rich with hiking and biking
trails. Take the opportunity to supplement your
diet with the berries that the forest has to offer - the
lingonberries are plentiful this year and the season
for picking them should extend well into the fall.
If the forest seems ominous and scary, why not ask
a Finnish friend along  to show you the ropes.

5FAR TOO many foreign students limit their wee-
kend nightlife to the corporate cookie cutter clubs
downtown. Step outside of the box and check out
some of the independent bars and clubs that
Jyväskylä has to offer, even better, check out the
bands and deejays that perform at these clubs. A
few suggestions: Tanssisali Lutakko, a music ve-
nue operated by Jelmu, the Live Music Association
of Jyväskylä, has a couple of shows worth seeing this
month - living legend Kauko Röyhkä will be
rocking the house on September 17th, and super-
smooth troubadour Ville Leinonen will be perfor-
ming there on the 24th. If you like to dance, do

yourself a favor and catch at least one NS Klubi
event at Musta kynnys. The NS Deejays are among
Finland's finest and they know how to keep the
dance floor moving. Vakiopaine is another great ve-
nue for live Finnish music and I'm not just saying
this because I work there. Two Vakkari shows that
you don't want to miss in September - Muuan Mies
on the 17th and Joose Keskitalo & Kolmas
Maailmanpalo on the 23rd.  are among Finland's fi-
nest and they know how to keep the dance floor mo-
ving. Vakiopaine is another great venue for live
Finnish music and I'm not just saying this because
I work there.
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Jos et tiedä mitä tehdä, 
lue Jylkkäriä.



VAALIKUULUTUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN 
EDUSTAJISTON VAALI VUOSILLE 2012-2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 
vaali vuosille 2012-2013 järjestetään 1.-2.11.2011

ja ennakkoäänestys 26.-27.10.

Keskiviikkona 26.10.2011

Yliopiston pääkirjasto 11:00 - 17.00
Mattilanniemi (A-rak.) 11:00 - 16:15
Agora 11:00 - 16:15
Ylioppilastalo Ilokivi 11:00 - 16:15
Ylistönrinne 11:00 - 15:00
Lillukka, ylioppilaskylä 16:00 - 20:00

Torstaina 27.10.2011

Yliopiston pääkirjasto 11:00 - 17.00
Mattilanniemi (A-rak.) 11:00 - 16:15
Agora 11:00 - 16:15
Ylioppilastalo Ilokivi 11:00 - 16:15
Ylistönrinne 11:00 - 15:00
Lillukka, ylioppilaskylä 16:00 - 20:00

Tiistaina 1.11.2011

Yliopiston pääkirjasto 11:00 - 17:00
Mattilanniemi (A-rak.) 11:00 - 16:15
Agora 11:00 - 16:15
Ylioppilastalo Ilokivi 11:00 - 16:15
Ylistönrinne 11:00 - 15:00
Lillukka, ylioppilaskylä 14:00 - 20:00

Keskiviikkona 2.11.2011

Yliopiston pääkirjasto 11:00 - 17.00
Mattilanniemi (A-rak.) 11:00 - 16:15
Agora 11:00 - 16:15
Ylioppilastalo Ilokivi 11:00 - 16:15
Ylistönrinne 11:00 - 15:00
Lillukka, ylioppilaskylä 14:00 - 20:00

Kaikki äänestyspisteet pyritään pitämään auki näiden
aika-  rajojen puitteissa. Mikäli äänestyspisteenä toi-
miva yliopiston toimipaikka sulkeutuu aiemmin jostain
poikkeuksellisesta syystä, sulkeutuu myös vaalipiste.

Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa on äänioikeus
jokaisella yliopistoon läsnäolevaksi kirjoittautuneella,
henkilökohtaisesti läsnäolevalla ylioppilaskunnan jäse-
nellä.

Edustajiston jäseneksi voi asettua ehdolle jokainen
äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen, joka on kirjoit-
tautunut
yliopistoon syyslukukaudeksi 2011 viimeistään keski-
viikkona 5.10.2011. 
Ylioppilaskunnan työntekijät eivät kuitenkaan ole 
vaalikelpoisia edustajiston jäseniksi.

Ehdokasilmoitusten sekä vaaliliittojen ja vaalirenkai-
den perustamisilmoitusten on oltava jätettynä ylioppi-
laskunnan keskustoimistoon (Ylioppilastalo Ilokivi,
Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä) viimeistään
keskiviikkona 5.10.2011 klo 12.00. Vaalien lomakkeita
on saatavilla keskustoimistolla sekä JYYn verkkosi-
vuilla.

Vaaliasiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan
valtuuttamana ylioppilaskunnan pääsihteeri Minna
Oinas. Lisätietoja ehdokasasetteluun liittyvissä kysy-
myksissä antaa keskusvaalilautakunnan puheenjohta-
ja Antti Yli-Tainio (antti.yli-tainio@iki.fi, puh. 044 021
2324).

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
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Lähetä järjestöilmoitukset osoitteeseen jylkkari-
jarjestot@lists.jyu.fi. Vain tapahtumat, menot ja ilmoitusasiat. 

MA 5.9.
Porkkanaohukaiset
Sitruunainen turskaleike
Jauhelihalasagne

TI 6.9.
Kasvissosekeitto
Barbequekalkkunakastike
Riistapyörykät

KE 7.9.
Papurisotto
Lohikeitto
Kaslerpaisti

TO 8.9.
Aurajuusto-
punajuurikiusaus
Kampelafile
Jauhelihapihvit, 
kermapippurikastike

PE 9.9.
Karibialaiset kasvispihvit
Savukalakastike, spaghetti
Härkäcurry

MA 12.9.

Kasviskiusaus
Sitruunasei
Lindströminpihvi

TI 13.9.

Herkkusieni-kasvirisotto
Lohipyörykät
Chili con carne

KE 14.9.
Kesäkurpitsaherkku
Mausteinen broilerpata 
Porsaanleike,
sinappikastike

TO 15.9.
Feta-pinaattipiirakka
Paistettua kalaa
Kebabwokki

PE 16.9.
Kasvispihvit, vihannesre-
moulade
Currykala
Kinkkukastike, spagetti

Ruokalistat netistä:
www.jyy.fi/ruokalistat

Opiskelijahinta 2,60 e sisältää 
leivän, levitteen ja juoman.
Jatko-opiskelijat 4,70 e, 
muut 5,30 e
10 kappaleen ruokaliput:

opiskelijoille 25,00 e, 
jatko-opiskelijoille 47,00 e, 
muille 53,00 e.

Myös vegaanivaihtoehto 
joka päivä.

LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11–16

JÄRJESTÖT

JÄLJILLÄ-ympäristövalokuvakilpailu päättyy 30.9. 
Osallistu ja voita jopa 500 euron lahjakortti! 
Lisätietoja http://groups.jyu.fi/otsoni/jaljilla/

EVANKELISET OPISKELIJAT
Teemaillat joka keskiviikko klo 18.30 Lutherin kirkolla
(Kansakoulukatu 5). Coming soon: 7.9 Liisi Saarimaa - Olen.
Rukoilenko?, 14.9 Opiskelijat kertovat - Kuinka Jumala löysi mi-
nut?; Uusien ilta. Olet myös lämpimästi tervetullut messuun kir-
kolle sunnuntaisin klo 12. 
Lisäinfoa toiminnasta
saa Jaanalta, eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com, 044 351
5570 sekä osoitteesta www.sley.fi/eo/jkl/.



Teuvo Hakkarainen meni keväällä naimisiin eduskunnan kanssa. 
Naimakaupassa tuli päällisinä ikävä anoppi, media. 
Vaikka media räksyttääkin, kansanedustajan mandaattia se ei saa Hakkaraiselta riistettyä.

Anopin kanssa
pärjäillään jo

19. SIVUN
KASVOT

JOHANNES KAARAKAINEN

”SILLON KUN nämä vaalit tuli,
niin vielä edellisenä päivänä, ennen
kuin nimet vahvistettiin, sanoin
Pieksän Sepolle, että rupee sinä
minun sijaan eholle. Että minä en
rupee siihen. Se sano vaan, että ei,
mee sinä. No, sitten Jorma Uski
soittikin että se on myöhästä perua,
nyt pitää mennä.
Minä tein vaalikampanjan, joka oli
erilainen kuin muilla. Se oli televi-
siomainos työpaikalta, ei ollu mi-
tään liituraitapukuja. Sen teki se
Lehto UrhoTV:ltä. Mainos oli sem-
monen ihmisläheinen, ihan työstä.
Rahat otin omasta pussista ja laina-
sin. Mutta se oli virhetikki, kun
kerran jouduin sisään!
Kun minä läksin eduskuntaan, mi-
nulle oli tärkeetä maaseuvun tyhje-
neminen. Pitäs yritystoimintaa saa-
ha maaseuvulle, että siellä vois elää.
Sitten minä jouvuin pyöritykseen,
kun ne kysy kommenttia maahan-
muutosta ja minä vähän niitä mina-
reetin kutsuhuutoja imitoin. Ja sit-

ten tulin kuulusaksi. Jotkut kan-
sanedustajat hakee sitä julkisuutta,
minulle se vaan tulee.

NYT EN kyllä lähtis enää eholle,
jos tietäisin. Se on tuo media. En
mää tajunnu, että se tommonen on.
Ne lähtee ne asiat ihan mihin sat-
tuu. Pikkusen kun sanot jottain,
niin heti leimaa rasistiks, terroris-
tiks suoraan sanoen. Emmää mik-
kään rasisti oo. Mää sanon epäkoh-
dista.
Pitäs olla kansanedustajille koulu-
tus siinä, kuten missä tahansa
muussakin hommassa, varsinkin
tuon median kanssa. Minä kutsun
sitä anopiks. Eduskunnan kanssa
kun meet naimisiin, niin anoppi
tullee vaikkei haluaiskaan. Kyllä
minä jo nyt anopin kanssa pärjäi-
len.
Nykyään se on hankala, kun on
nuo kännykkäkamerat ja kaikki. Se
paparazzi on vieressä niinkun koko
ajan. Ne maksaa niistä kuvista.

1500 maksoivat siitä kuvasta, kun
Sonkarissa vedin ilman paitaa.
Opiskelijallekkii se on kova raha,
mielellään sen ottaa.
Omaiset mulla on vähän kauhuis-
saan. Nyt on vähän rauhottunu,
mutta yhteen aikaan se oli ihan hir-
veetä kun media pommitti niitä.
Mulla on tytär Joensuun yliopistos-
sa, 22 vuotta täytti. Ei se ennää lähe
minun kanssa mihinkään julkiselle
paikalle, kun se ei halua olla juluki-
suuvessa. Pelkää.

EI MULLA välit oo menny kehen-
kään. No tietysti semmonen läänin-
taiteilija, se sano että mää oon rasis-
ti. Mää oisin menny sen juttusille
kysymään, että minkälainen rasisti,
mutta se lähti karkuun. Se oli puu-
tarhamessuilla, siellä nähtiin ja se
vaan käänty ympäri ja lähti pois. 
Ihmiset tullee koko aika kylillä jut-
telemaan. Ei tule huuteluita, nimi-
kirjotuksia pyytävät. Lehtien pals-
toilla on ollu mielipidekirjotuksia,

mutta ei sillein suoraan tule ku-
kaan huutelemaan.
Se ei se semmonen kiiltokuvapoi-
kamalli oikein sovi mulle. Jos halu-
aa äänestää semmosta kiiltokuva-
poikaa, oikeessa opissa olevaa, joka
ei tee virheitä, niin sillon ei kanna-
ta minua äänestää.
On tässä välistä käyny mielessä että
kesken heittäs. Mutta ei se oo nii
heleppoo. Ei sitä pysty oikein jättä-
mään. En minä ennää periks anna.
Eikähän se nyt mediakaan voi mit-
tään tehä. Se vaan räksyttää.

EDUSKUNTA on vähän semmo-
nen elitistinen sakki, joka on kan-
sasta erillään. Se on lähempänä
muuta maailmaa kuin ihmistä. Se
tekkee päätöksiä kuuntelematta
kansaa. Se ottaa hienoilla puheilla
kansalaisten äänet ja seuraavaks
menevät Brysseliin, eivätkä kuun-
tele meitä ihmisiä.
Enemmän ollaan Etelä-Euroopan
taloustilanteesta huolissaan kuin

meidän. Suomi on ollu nettomaksa-
ja koko EU-ajan. Se on ihan yleistä
tietoa.
Aatellaanpas ihan maalaisjärellä:
esmerkiks Amerikka, se käy sotaa
Irakissa joka päivä semmosella
summalla kuin Suomen vakuus olis
Kreikkaan. Ja se ei heiluta yhtään
maailmantaloutta! Mutta jos täm-
mönen Suomi ei anna samaa rahaa
Kreikkaan, niin se on horjuttamas-
sa koko maailmantaloutta. Kyllä
minä en sitä oikein ymmärrä.
Poliitikkojen on tehtävä sitä mitä
kansa käskee. Kaikki, jotka on val-
taan päässy, niin tietää, että kansa
kuitenkin päättää. 
Se sano Churchillkin aikanaan että
demokratia on välttämätön paha.
Se on huono, mutta pakko sitä on
kuitenkin kuunnella.”

Jussi Karhunen

TUOMAS SARPARANTA



Jylkkäri  ilmestyy vuonna 2011 kaikkiaan 15 kertaa. 
Numeroista yksi on Jyväskylän seudulle jaeltava kaupunki-
numero, jonka painos on noin 52 000 kappaletta ja kolme 
7000 kappaleen painoksen abinumeroita. Jylkkärin 
normaalipainos on 6000 kappaletta. 

Ilmestymisaikataulu:
NUMERO   DEADLINE   ILMESTYY
10   ke 7.9.   ma 19.9.
11   ke 21.9.   ma. 3.10.
12   ke 12.10.   ma 24.10.
13 (abi)     ke 26.10.   ma 7.11.
14   ke 9.11.   ma 21.11.
15   ke 23.11.   ma 5.12.

Mainoksia myyvät
Opiskelijamediat / Heli Uusi-Uitto 
p. 044 5000 460, heli.uusi-uitto@opiskelijamediat.fi 
sekä Pirunnyrkki Oy p. 02 2331 222.

Varaa tilasi! 


