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KESKIAUKEAMA

Taiteilijasielu tutkiiJyväskylä on punkMatti Manninen avoimena
Uusi rehtori vastustaa 
lukukausimaksuja. Uutiset 2–3

Ylioppilasteatteriliiton puheenjohtaja 
Kaisa Nissi ei perustele taidetta. Sivu 15 

Punkkarien porukka järjestää
klubeja Ilokivessä. Sivu 7

JJookkaa  nniieemmeeeenn,,
nnoottkkoooonn  jjaa  
ssaaaarreellmmaaaann



Matti Jussi Manninen (s. 1950) on Jyväskylän yliopiston vararehtori ja soveltavan fysiikan professori, tutkimusalanaan materiaalifysiikka.
Manninen valmistui tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1978. Hän on työskennellyt aiemmin Teknillisessä korkeakou-
lussa, Helsingin yliopistossa, Michiganin teknillisessä yliopistossa (MIT), Norditassa, Swiss Institute for Nuclear Researchissa, Cornellin yli-
opistossa ja Niels Bohr Instituutissa. Manninen aloittaa Jyväskylän yliopiston rehtorina elokuussa.
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Ylioppilas-
teatteri tuo
maailmanlopun

JYVÄSKYLÄN ylioppilas-

teatteri marssittaa ohjaa-

ja Vesa Vatasen johdolla

14 näyttelijää Ilokiven

taistelutantereelle. 
Aiheena on alati tärkeä ai-
he, maailmanloppu.
Työskentelyn pohjana toi-
mivat työryhmän kirjoitta-
mat tekstifragmentit. Niis-
tä puristetaan viikon aika-
na kasaan näytelmä.

Näytelmälle ei ole työ-
ryhmän tahdosta haluttu
muodostaa ennakkoon lii-
an tarkkoja raameja. Muo-
to ja sisältö syntyvät teh-
dessä.

Ohjaaja Vesa Vatanen
opiskelee teatterikorkea-
koulussa näyttelijäntyötä
ja on ohjannut Jytille aikai-
semmin näytelmät Synny-
tys, Kasvu ja Toisen Todel-
lisuuden Harmaa Arki.

JYT2012-
näytökset:
21.1.klo 14
2.2. klo 19
5.2. klo 19
9.2. klo 19
12.2. klo 19

Vielä 
Sinfiksen
leffasäveliä

SUUREN kysynnän vuok-

si yliopiston sinfoniaor-

kesteri Sinfis uusii

Valkokan-kaan Säveliä -

konsertin perjantaina 27.

tammikuuta. 2012 klo

19 Musii-kin laitoksen

salissa M103

(Seminaarinkatu 15.)
Konsertissa kuullaan

elokuvamusiikin helmiä eri
vuosikymmeniltä. Tunnel-
mointia riittää Star War-
sista Pirates of the
Caribbeaniin ja Harry Pot-
terista Psykoon. 

Konsertin johtaa Miikka
Laihonen.

Yhden kauden reh

Lounaan 
hinta laski

Korkeakouluopiskelijan ateriatuen
määrä nousi 7 sentillä. Kuluvan vuo-
den alusta alkaen tuki on ollut 1,84
euroa ateriaa kohti. Opiskelijan lou-
naan enimmäishinta siis laski 2,43
euroon.  

Ateriatuki maksetaan opiskelija-
ravintoloille. 

Samalla JYYn Ilokivi nosti muiden
kuin opiskelijoiden lounaan ateriahi-
hintaa 20 sentillä.

Ilokivi myy ruokaa enimmäishin-
taan. Voitoilla katetaan muun muas-
sa Jylkkärin kuuja. 

MATKA Jyväskylän yliopiston päära-
kennukselta Ylistönrinteelle on pitkä.
Siinä missä Seminaarinmäen puisto-
mainen kampus säteilee porvariston
hillittyä charmia, on taas Ylistönrinne
ylväissä vaaleissa kaakeleissaan 90-lu-
vun tehokkuusajattelun lapsi.

Korkealla Ylistönrinteen huipulla
on Nanoscience Center. Heinäkuun
viimeiseen päivänä Jyväskylän yliopis-
ton soveltavan fysiikan professori
Matti Mannisen hyvästelee työhuo-
neensa, sillä seuraavana päivänä hänel-
lä on edessä muutto Seminaarinmäellä
sijaitsevaan Rehtoraattiin. Tuolloin yli-
opistoa rautarouvan otteella 20-vuotta

johtanut Aino Sallinen siirtyy eläk-
keelle.

”Minähän toimin ennen nykyistä
vararehtorin tehtävääni 13 vuotta ma-
temaattis-luonnontieteellisen tiede-
kunnan dekaanina. Olen ollut muka-
na tekemässä tehtyjä päätöksiä aika
pitkään”, Manninen kertoo.

”En minä ole tunnistanut, että yli-
opistoa olisi johdettu minään sotatila-
organisaationa Sallisen aikana.
Varovaisesti ehkä, mutta ajatkin ovat
olleet kovat.”

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan
professori ja entinen vararehtori Timo
Tiihosen moitti omassa rehtorihake-

muksessaan Sallisen johtamistatyyliä
“valistuneeksi yksinvaltijaksi”. 

“Yliopistoa on johdettu lähes sotati-
laorganisaatiolla Sallisen koko rehtori-
kauden ajan – niin hyvässä kuin pahas-
sa”, Tiihonen kirjoitti hakemukseen-
sa.

”Meillä on Ainon kanssa molem-
minpuolinen luottamus välillämme ja
arvostan häntä. Hän on ollut hyvä joh-
taja, itse aion olla hiukan avoimempi
ja keskustelevampi johtaja”, Manninen
lupaa.

MANNISEN kännykkä soi 14. joulu-
kuuta. Hallintojohtaja Kirsi Moisan-

derin sihteeri Marjo Havila pyysi
Mannista olemaan puhelimen ääressä
samana päivänä kello 13. Yliopiston
hallituksen puheenjohtaja Jorma
Rantanen ilmoittaisi silloin, onko
Manninen valittu rehtoriksi Sallisen
paikalle.

”Pidin itseäni hyvänä hakijana, en-
hän olisi muuten hakenut. Mutta
Havilan soiton jälkeen olin täysin var-
ma, että minut valitaan. Vasta myö-
hemmin minulle selvisi, että Havila oli
kehoittanut muitakin hakijoita ole-
maan tuohon aikaan puhelimen ääres-
sä.”

Valinta rehtoriksi oli Manniselle

Jyväskylän yliopiston uusi rehtori Matti Manninen pitää itseään avoimena ja keskustelevana  johtajana. 
Hän kuitenkin pahastui, kun Jylkkäri julkisti rehtorihakijoiden hakemukset nettisivuillaan.

STUDENT LIFEN tarkoituksena on
motivoida, innostaa ja ajaa sisään opis-
kelijat Jyväskylän yliopistoon. En osaa
sanoa virkkeellä.

ACADEMIC LIFE haluaa sitouttaa
työntekijät yliopistoon. Hyvin saman-
kaltainen hanke kuin Student Life.

SIVISTYSYLIOPISTOA on vaikea
konseptoida. Toimitaan eettisesti ja
yritetään parantaa yhteiskuntaa teke-
mällä myös tutkimusta pelkästään tie-
don lisäämisen halusta. En ole koskaan
miettinyt tätä asiaa.

PUTKITUTKINTOJA en täysin tyr-
mää. Ne voivat sopia osalle opiskelijoi-

ta, joiden tavoitteena on tietyn amma
tin saaminen.

OPINTOLAINA on parempi vaihtoeh-
to kuin viivästyttää valmistumista
huonosti palkatulla työllä, joka ei ole
relevanttia työkokemusta. Kannatan,
että asumislisä ja opintoraha olisivat
sillä tasolla, että niillä pystyisi oikeasti
elämään.

SISÄÄNPÄÄSY yliopistoon kannat-
taisi tapahtua suoraan lukiosta, silloin
ei ole vielä tottunut liian helppoon elä-
mään.

VAPAATA sivuaineoikeutta kannatan,
mutta en vielä tiedä, kuinka aion edis-
tää sen käyttöönottoa rehtorina. En
kannata, että sitä käytetään keinona pi-
dentää reilun 300 opintopisteen tut-
kinto tarpeettoman laajaksi.

LUKUKAUSIMAKSUJA EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelta tulevilta ei pitäi-
si kerätä. Ihmisiä pitäisi valita sen pe-
rusteella, että he ovat hyviä opiskelijoi-
ta. Ei sen perusteella, kuinka rikkaita
heidän vanhempansa ovat. 

Itse olisin valmis lakkauttamaan
myös kokeilut.

Manninen 
jatkaa virkettä

Lukukausimaksuja EU-
ja ETA-maiden ulkopuo-
lelta tulevilta ei pitäisi
kerätä. 
”

Matti
Manninen
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Meillä on Ainon kanssa
molemminpuolinen 
luottamus välillämme ja
arvostan häntä. ”

Matti
Manninen

htori

Kalle Jokisesta
puheenjohtaja

JYYn hallituksen uusi puheenjohtaja

on Kalle Jokinen kauppakorkea-

koululaisten ja tietojärjestelmätie-

teilijöiden Pörssi & Dumppi -edus-

tajistoryhmästä.

Vertailussa 
nuudelit

Nuudelit, nuo köyhän opiskelijan
onnekas oljenkorsi murisevaa vatsaa
vastaan. Taloussanomien Tasa otti
kananmakuiset nuudelit vertailuun.
Jos haluat syödä oikein epäterveelli-
sesti, vaihtoehtoja on. Pirkka kana-

yrttinuudelin suolapitoisuus on 1,7
prosenttia E-koodeja löytyy viisi. Se
on vertailussa olleista nuudeleista
”halvin, suolaisin ja kitkerin”. 

Yeo's kananmakuisessa nuudelis-
sa taas on 19,4 grammaa rasvaa ja
annoksessa 446 kaloria, namii! 

Lisää: taloussanomat.fi/tasa

Rentukan pitäjä
lopetti

Rentukan yrittäjä Juha Yrjänen on
pannut pillit pussiin. Rentukka
on suljettu toistaiseksi. JYY etsii uut-
ta vuokralaista pyörittämään ravinto-
laa, mutta on valmis ottamaan aika-
lisän löytääksen sopivan yrittäjän.

ymmärrettävästi iloinen asia, mutta
hakuprosessiin hän ei ole tyytyväinen. 

”Pahastuin, että Jylkkäri meni jul-
kistamaan netissä meidän hakemuk-
siemme kopiot.”

Rehtorihakemusten saapuessa yli-
opiston kirjaamoon pyysivät tiedotus-
välineet nähtäväkseen asiakirjoja julki-
suuslakiin vedoten. Yliopisto kieltäy-
tyi kertomasta, keitä hakijat olivat, hal-
lintojohtaja Moisanderin määräykses-
tä kirjaamoon saapuneita hakemuksia
ei aluksi kirjattu diaariin. Vasta haku-
ajan päättymisen jälkeen Moisander
tiedotti hakijoista.

Helsingin yliopiston hallinto-oi-

keuden professori Olli Mäenpää ku-
vasi menettelyä ”selkeästi lainvastaise-
na”.

”Varmaankin Mäenpää on
lain suhteen oikeassa.
Mutta tällaiset
asiat olisi
v o i t u
h o i -

taa elegantimmin. Hakuilmoitukssa
olisi pitänyt selkeästi ilmaista, että ha-
kemukset kaikkineen ovat julkista tie-

toa”, Manninen harmittelee.
”Jotkut sanoivat

ehkä liian
suoraan 

ja paljon, kun eivät tienneet niiden
nousevan julkisuuteen. Minusta tiedot
hakeneista olisi voitu julkistaa, ja var-
sinaiset kehitysideat ja analyysit oltai-
siin voitu toimittaa yliopiston hallituk-
selle erillisenä tiedonantona.”

MANNISEN kädenpuristus on miel-
lyttävän vahva, jopa  luottamusta he-
rättävä. Silmät hymyilevät samaan ai-
kaan suun kanssa. Hän hieman varau-

tuneen oloinen, mutta ensimmäisen
naurun tullessa kaikki turha jäh-
meys sulaa hänestä pois. Selkeästi
hän puhuessaan samalla pohtii ää-
neen, mitä haluaa sanoa. Hän on

luontevan kohtelias, asiallinen – mut-
ta ei kuitenkaan tylsä.

Hänenlaiseltaan mieheltä olisi help-
po ostaa käytetty auto.

Manninen täyttää ensi lokakuussa
62 vuotta. Rehtorikauden päättyessä
viiden vuoden päästä on hän 67-vuo-
tias. Ajatusta harmaasta notkeasta
pantterista Manninen ei ruoki.

”Kyllä voi ajatella ihan ääneen, että
en aio hakea lisäkaudelle. Ei rehtorei-
den tarvitse olla monta kautta toimes-
saan. Ajatus monen kauden rehtorista
tulee ehkä Sallisen poikkeuksellisen
pitkän ajan kautta.”

Kyösti Hagert

En minä ole tunnistanut,
että yliopistoa olisi joh-
dettu minään sotatilaor-
ganisaationa Sallisen 
aikana. 

”
Matti
Manninen



TOIMITUS SUOSITTELEE

Olen kuunnellut vuosikausia erinäis-

ten tuttujen ja tuntemattomien

kritiikkiä S-ryhmän vallasta. On

olemassa paljon perusteltuja näkemyksiä

siitä, mitä osuuskauppojen pitäisi tehdä

toisin. Kuitenkin valtaosa kritiikistä on vain

yleispunavihreää marmatusta suurkapitalis-

min voittokulusta sekä S-mafian kunnallis-

korruptiosta.

Siksi ajattelin tässä lehdessä vääntää kes-

kustelua S-ryhmästä raiteilleen.

Keskiaukeamajuttu “Se toimiva sosialisti-

nen kokeilu” yrittää muistuttaa siitä, mikä

ero on osuuskunnalla ja osakeyhtiöllä. Se

antaa toivottavasti myös eväitä tarkastela,

millaisia mahdollisuuksia S-ryhmällä on ol-

lut ja mihin niistä on tartuttu.

Ennen kaikkea juttu toivon mukaan muis-

tuttaa niistä vaikutusmahdollisuuksista,

joita me jätämme käyttämättä. Kansainvä-lis-

ten pörssiyhtiöiden suitsiminen vaatisi kan-

sanedustuslaitoksen valtaamista, eikä sekään

välttämättä auttaisi. Toinen vaihtoehto olisi

omistaa osake-enemmistöjä, mutta opinto-

tuella eläville sekin tuntuu usein kaukaiselta.

Osuuskauppojen valtaaminen sen sijaan on

tänä päivänä olennaisesti helpompaa kuin

sata vuotta sitten, jolloin niiden hallinnasta

tapeltiin ihan tosissaan. Samoin on laita vaik-

kapa ay-liikkeessä.

Voi olla, että ammattiliitot seisovat perus-

turvan uudistamisen tiellä. On varmaa,

että osuuskaupat ovat tasapäistäneet palve-

lutarjontaa. Ennen kuin vaaditaan rakentei-

den räjäyttämistä, voisi kuitenkin olla paikal-

laan kokeilla, mitä niillä voidaan tehdä itse.

Näyttäisi nimittäin siltä, että ay-liikkeen mu-

reneva valta korvaudu

millään paremmalla. Puhelinyhtiöt käyvät

esimerkiksi siitä, ettei jättiläismäisten osuus-

kuntien yksityistäminen ja pörssiin vienti ai-

nakaan kuluttajien hyödyksi koidu.

Sitten kun porukalla istutaan osuuskaupan

edustajistossa ja kunnanhallituksessa, voi-

daan tuumailla sitä, olisiko korruptiota antaa

parhaita kauppapaikkoja edistyksellisen

osuusliiketoimintamme hyväksi vai yksityi-

seen voitontavoitteluun.

Jarno Liski
paatoimittaja@jyy.fi

PIILOUTUMINEN (eloonjäämiskeino).

Pakkasta, liukasta, pimeää. Pysy pieni ihmi-

nen piilossa peiton alla silloin, kun voit.

LUPAUKSET (yritys).

Kannattaa ainakin yrittää. 

Voihan ne sitten rikkoa.

TIPATON TAMMIKUU (kuiva kausi).

Kaikille paitsi allekirjoittaneille, joiden

on pakko olla ainakin yksissä bileissä.
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Pekka
Manninen

GUGGENHEIM paisuttaisi suomalaista itsetun-

toa, joka on alamaissa. Jääkiekon ilmaveiveivit

kaukalossa ja lentokentällä eivät riitä.

Olemme yhä kaukana kirkonmäeltä, vaikka tor-

ni näkyy jo poudalla. Nyt tarvitaan Gugge. 

Hieman vaikeaselkoista mekanismia valaisee

esimerkki: Kaverukset läksivät  saatille, mutta

vain toisella oli tyttökaveri. Toinen odotti yön

pakkasessa ja kysyi aamulla: ”Saitko?” Kaveri

vastasi ”Joo!” Tähän toinen: ”Ei sitten tultu tur-

haan!”. 

Kun rakennamme sadoilla miljoonilla tilat ja

maksamme vuosittain kymmenet miljoonat

Gugge- säätiölle lisenssistä ja ylläpidosta, itse-

tunto tihkuu kapillaarisesti harvaanasuttuun

maahan. Airuet toitottavat

Guggen menestystä kaukaisimmissakin  kylis-

sä. Uutinen saavuttaa myös Konginkankaan

King Kongin  istuskelemassa Kestibaarissa.

Kingin katse siirtyy hitaasti kaljalasista  kirppu-

torilta ostettuun järvimaisemaan. King peri

mummolta kopeliinin  Taistelevat metsot. King

äänesti sitä vuonna 2006 Ateneumin Maamme

taulu – äänestyksessä. Se tuli kolmanneksi.

King odottaa kärsimättömänä, saadaanko

Katajanokalle Guggen kohuttu moottoripyörä-

näyttely. King oli nähnyt moponäyttelyn

Laukaan markkinoilla vuonna 2007. Viime kesä-

nä King ajeli höyryjunalla (ja lättähatulla)

Suolahden Höyrytapahtumassa.  Kingillä on ko-

tona kaksi moottorisahaa, Huksvarna ja

Homelite. Ne hän voisi lahjoittaa Guggelle.

King ei itse niitä enää tarvii. Toisesta puuttu

ketjukin.

Oltuaan 7 vuotta työttömänä mitta on täysi:

– Jo riittää jahkailu ja kulttuurivastaisuus!

Valtio mukaan, jotta King  voi  veroistaan ra-

hoittaa Guggea, kuten muutkin. Hiukan  balsa-

mia itsetunnon kolhuihin! Onko liikaa vaadittu,

häh? King jaksaa toki odottaa, kunhan ministe-

ri Kuseniina ei mene ja lantraa vettä keskikal-

jaan! Toki King on oppinut Duudsoneista, että

mies kestää  munille potkimista, tikanheittoa

perseeseen ja vaikka pään upottamista vessan

pyttyyn .

King ajattelee, että  kestää työttömyyden, ra-

hattomuuden, jonottamisen terveyskeskuk-

seen, sossun ahdistelut ja  jopa keskikaljan lant-

taamisen– jos Gugge vain saadaan. Siihen asti:

Ollaan Duudsoneita!

Puhelinyhtiöt käyvät
esimerkiksi siitä, ettei jättiläismäisten 
osuuskuntien yksityistäminen ja pörssiin 
vienti ainakaan kuluttajien hyödyksi koidu.
”

pääkirjoitus
16. tammikuuta 2012
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Duudsoneita!



VUODEN 2011 viimeisessä Jylkkä-

rissä ollut artikkeli Syökööt sämpylöi-

tä kirvoitti kommentteja lehden net-

tisivuille. 

Tuohduksissa oltiin taasen...

”Ylioppilaskunnan politrukit siis valit-

tavat, etteivät onnistuneet pumppaa-

maan suoraan omaan lompakkoonsa

enemmän rahaa vuoden aikana, eikä

heidän loistavalle osaamiselle ole-

kaan työmarkkinoilla kysyntää.

Suorastaan surkuhupaista.

Kyseessä on pääasiassa luottamusteh-

tävä, ei kokopäiväinen työ.

Luottamustehtävät ovat siitä jänniä,

että niihin saa palamaan vaikka kaik-

ki vuorokauden tunnit. Ihminen, joka

ei tunne rajojaan, ei varmaan ole

luottamuksen arvoinen, etenkään,

kun pääsee päättämään myös mui-

den rahoista. Eräälläkin ylioppilas-

kunnan hallituksen jäsenellä on aikaa

riittänyt Jyväskylässä aivan muihin

rientoihin ja toinen on käyttänyt pal-

jon aikaa matkusteluun (nekin julki-

sin varoin, tosin ei ylioppilaskunnan).

Eipä silloin oltu köyhiä ja kipeitä…

Esitän vähän inhottavan ja realismia

kolkuttelevan kysymyksen: Olisiko-

han oikeasti niin, että näiden po-

litrukkien köyhyyden taustalla olisi

niinkin yksinkertainen syy, että heitä

ei kaivata työmarkkinoilla? Että hei-

dän osaamiselle on käyttöä vain lu-

kuisissa ”järjestöissä”, joissa saman-

mielisten piiri pieni pyörii ja siinä sa-

massa vähän rahojen kanssa hyörii.

Tätä tietenkään ei saisi kysyä, koska

vastaukset olisivat vähän epämiellyt-

täviä.

Helpoiten tämä koko keskustelu

saataisiin päätökseen sillä, että yliop-

pilaskuntaan kuuluminen olisi vapaa-

ehtoista. Nähtäsiin sitten, miten ar-

vokkaaksi tuo uurastus koetaan.

Maksava opiskelija

PS. Väite, että palkkatöissä – ja hän-

kin yllättäen vain päivän viikossa ke-

sällä – olisi ollut vain Punkari, ei taida

muuten pitää paikkaansa. Vaikka

meillä opiskelijoilla onkin pienet tu-

lot, sopisiko tähän viisaus, että ratkai-

sevaa on myös pienet menot?

”Ja noista palkkioistahan menee vie-

lä siis verot, eli käytännössä siitä jää

käteen n. 450 e/ kk per hallituslainen,

jos hallituksen jäseniä on se 7. Uuden

hallituksen kohdalla se tulee olemaan

jotain siinä 360 e / kk tietämillä, vaa-

tii siis aika tarkkaa työjakoa hallituk-

selta jotta palkkio tulee tasan kaikille

suhteessa työmäärään. Mitään yhden

salkun ympäristö (joka on aika pieni

sektori kuitenkin) vastaavaa ei voi ol-

la.

Miten puheenjohtajan palkkio on

noin iso verrattuna hallituslaisiin?

Toki sen ymmärtää, että sen tulee ol-

la korkeampi, mutta että noin pal-

jon? Se, että pj saa lähes tuplasti sen

mitä hallituslainen, on aika mielen-

kiintoista. Itse kyllä näkisin, että pj:n

palkkion tulisi olla 600–700 e/kk.

Seuraavan kerran kun palkkioita

korotetaan, niin toivottavasti se teh-

dään pelkästään rivihallituslaisten

palkkioihin. ”

Antti

”On sitä aikoihin eletty, kun sopovas-

taava vertaa yo-kunnassa toimimista

orjatyöhön ja ”paskaan muistoon”!

4500 euroa vuodessa vapaaehtoisesta

tehtävästä ei ole opiskelijalle mikään

pikkuraha. Eräille ei varmaan

mikään riitä…”

Terveisiä 
Kortepohjasta

JOK ja JOKA 
voiton makuun

Keskusta eli JOK ja kansandemok-

raattinen ns. enemmistö eli JOKA

selviytyivät JYYn vaalikamppailus-

ta voittajina. Kumpikin järjestöistä

voitti yhden paikan. Tappion kat-

keran kalkin nielivät JOS ja JOL.

Sosiaalidemokraattien JSO menetti

hivenen kannatuksestaan, samoin

JOO. Ääniään absoluuttisesti lisäsi

vain Kristillisen liiton opiskelijat.

Äänestysprosentti laski huomatta-

vasti viime vuodesta. Vaaleissa ali-

tettiin 50 prosentin haamuraja - ää-

nioikeuttaan JYYn vaaleissa käytti

vain 48,8 prosenttia jäsenistöstä. 

Jyväskylän ylioppilaslehti 
(15.11.1977)

5

Kellastuneet 
sivutIhmiset saavat käyttää kondomeita 

minun puolestani. 
Ihmisillä on tässä valinnanvapaus.

Pyrin nyt presidentiksi, en paaviksi. 

Presidenttiehdokas 
Timo Soini (HS 8.tammikuuta)

Elsa Jukkala, 23 , 

erityispedagogiikka

”Odotan innolla, mitä tule-

maan pitää.”

Elmo Kalvas, 20, 

valtio-oppi

”Ihan jeba. Onnea valitulle.”

Laura Karjalainen, 22, 

erityispedagogiikka

”Mietin meneekö yliopiston

kehityssuunta yritysmaail-

maan päin.”

Mitä mieltä 
olet rehtori-
valinnasta?

GALLUPLYHYESTI

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

VAPAA
SANA

IR
TO

KU
VA

Valo leikitteli Jyväskylän lyseon julkisivulla viime viikon keskiviikkona. Valotrilogia-teosta esitetään pimeiden vuodenaikojen iltoina.
Esitykset ovat keskiviikko-, perjantai- ja lauantai-iltaisin. 

TOMMI PUSKA

Suvi-Tuuli Leinonen, 22,

Kirjallisuus

”Onnistunut valinta.”
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Äänestysprosentti, 27,
oli korkeampi kuin 
viimeiseen pariinkymme-
neen vuoteen. 
Äänestämässä kävi
3110 opiskelijaa.

”

Edustajistovaaleissa
rökäletappion kärsineet
Grönioni ja demariopiskeli-
jat pohtivat tappion syyksi
vanhojen aktiivien jäämistä 
taka-alalle. Uusia vastuun-
kantajia ei ollut tarpeeksi.
Jyviva nousi suurimmaksi.

GRÖNIONI ja demariopiskelijat olivat
edellisen edustajiston suurimmat ryh-
mät, mutta hörppäsivät vettä nyt kun-
nolla vajoten edustajistovaalien suu-
rimmat tappiot kärsineiksi ryhmiksi.

Molempien paikkamäärä putosi
kaksi kolmannesta. Voiton korjasivat
Jyväskylän yliopiston vihreä vasem-
misto sekä yhteisen Järjestöjen ääni -
vaalirenkaan perustaneet poliittisesti
sitoutumattomat ryhmät. Seitsemällä
paikalla Jyviva nousi edustajiston suu-
rimmaksi ryhmäksi. Järjestöjen ääni sai
21 paikkaa, eli enemmistön edustajis-
topaikoista.  Jyväskylän yliopiston yli-
oppilaskunnan uusi puheenjohtaja
Kalle Jokinen Pörssi & dumppi -edus-

tajistoryhmästä ei usko tämän tuovan
radikaaleja muutoksia tulleessaan. 

”Tietenkin vaalien myötä suuri osa
edaattoreista vaihtui myös vanhoissa
ryhmissä, mikä osaltaan varmasti tuo
edustajiston alkukauteen haasteita,
mutta varmasti myös uusia ideoita ja
innokkaita tekijöitä”, Jokinen sanoo.

Vieläkin pieni  äänestysprosentti, 27,
oli korkeampi kuin viimeiseen pariin-
kymmeneen vuoteen. Äänestämässä
kävi  3110 opiskelijaa.

TOMMI LIINALAMPI Grönionista
ja Noona Pihlajaniemi demariopis-
kelijoista tietävät, että näinkin dra-
maattisiin tappiohin on useampi syy.

”Grönionin kohdalla ehkä merkittä-
vin yksittäinen seikka oli vanhojen ak-
tiivien jääminen taka-alalle. Uusia vas-
tuunkantajia ei ollut riittävästi vielä
näissä vaaleissa mukana”, Liinalampi
pohtii.

Saman nostaa esiin myös Pihlaja-
niemi.

”Meneillään on jonkin sortin suku-

polvenvaihdos. Demareista ilmeisesti
liian moni on valmistunut ja jäänyt vii-
me aikoina toiminnasta pois.
Toiminnasta kiinnostuneita uusia
tyyppejä meillä kyllä on, mutta se kon-
karijoukko, joka ehti tehdä vaalityötä
aktiivisesti, oli aivan liian pieni.”

Liinalammen mukaan kaikkien
ryhmien paikkamäärää karsinut tekijä
oli uusien järjestöryhmien esiinmarssi
ja sitä kautta lisääntynyt kilpailu edus-
tajistopaikoista. Pihlajaniemen mu-
kaan demariopiskelijat epäonnistui  eh-
dokasasettelussa.

”Listamme oli auttamattomasti lii-
an lyhyt.”

Grönioni irrottautui muodollisesti
puolueorganisaatiosta nostaakseen
390 euron yleisavustuksen JYYltä vaa-
lirahalain estämättä. Tästä noussut
myrsky vesilasissa ei Liinalammen
mukaan vahinhgoittanut ryhmää.

TAPPION vuoksi ei lannistuta saati
vaieta. 

”Vaikka Grönionin äänimäärä tip-

pui yhdeksästä kolmeen, voimme silti
olla vielä aiempaakin aktiivisempi ja
äänekkäämpi ryhmä. Tekemällä aloit-
teita ja tuomalla keskusteluissa aktiivi-
sesti esiin oman mielipiteemme, pys-
tymme saamaan paljonkin aikaiseksi ja
edistämään meille tärkeitä asioita.”,
Liinalampi toteaa.

JYVIVA ILOITSEE voitosta, eikä vaa-
litulos vaikuta hallitukseen korkeakou-
lupolitiikka- ja järjestövastaavaksi vali-
tun Susanna Koistisen mukaan ryh-
män tavoitteisiin. 

”Jatkamme samalla linjalla. Panos-
tamme muun muassa  ilmaiseen ja kai-
kille avoimeen koulutukseen”,
Koistinen sanoo.

Hänestä on mielenkiintoista, kun
hallituksessa on niin paljon uusia toi-
mijoita.

”On tosi kiinnostava nähdä, miten
uusien kanssa lähtee rullaamaan.
Odotukset ovat hyvät.”

Koistisen mukaan Jyvivan voittoon
vaikutti yksinkertaisesti hyvä henki ja

porukka.
”Tehtiin hyvällä meiningillä vaali-

työtä. Meidän porukalla on matalan
kynnyksen toimintaa, johon on helppo
tulla mukaan. ”

Elina Mäenpää
toimittaja@jylkkari.fi

Konkareita kaivattiin

JYYn hallitus 2012
* Hemminki Markus: Yritysyhteistyö, talous ja ylioppilaslehti 
(Pörssi & Dumppi)

* Hosia Iiris: Kulttuuri ja viestintä (Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto)
* Juvonen Elvi: Sosiaalipolitiikka ja liikunta (keskustaopiskelijat)
* Koistinen Susanna: Korkeakoulupolitiikka ja järjestöt 
(Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto)

* Mäkeläinen Annika: Korkeakoulupolitiikka ja tutorointi (Poikkitieteilijät)
* Ruuth Janne: Ympäristöasiat, kampusalueiden kehittäminen ja 

Kampus  Kustannus (Luonnontieteilijät)
* Savolainen Hanna-Mari: Varapuheenjohtaja, kansainväliset asiat 

ja kehitysyhteistyö (Poikkitieteilijät)
* Siivinen Tuomo: Kuntapolitiikka ja sosiaalipolitiikka (kokoomusopiskelijat)
* Väisänen Antti: Järjestöt ja ylioppilaskylä (Luonnontieteilijät)

JYYn hallituksen uusi puheenjohtaja Kalle Jokinen odottaa haasteellista vuotta.

JYVÄSKYLÄN yliopiston ylioppilas-
kunnan hallituksen uusi  puheenjoh-
taja Kalle Jokinen tietää vuodesta tule-
van antoisan, mutta myös haasteelli-
sen. Hänen mukaansa yliopiston tila-
kysymyksiin pitää nyt pyrkiä vaikutta-
maan mahdollisimman paljon.

”Puolet yliopistosta alkaa olla väis-
tötiloissa. Asiat pitäisi opiskelijoiden-
kin kannalta saada toimimaan mah-
dollisimman sujuvasti, eikä ajatella
vain henkilökuntaa.”

Myös toimintasuunnitelmassa on
paljon tekemistä.

”Voisin nostaa esimerkiksi  sieltä
eTenttien ja ekirjojen määrän lisäämi-
sen. Tämä olisi omiaan lisäämään
opintojen joustavuutta. KV-puolelta
tähtäimessä on kansainvälisten opiske-
lijoiden asumistilanteen parantami-
nen. ”

Jokinen huomauttaa, että viime syk-

synä suuri määrä ulkomaalaisia opis-
kelijoita  oli vielä syyskuussa ilman
asuntoa. 

Tulossa ovat myös syksyn kunnallis-
vaalit.

”Niissä pääteemanamme tulee ole-
maan joukkoliikenne.”

HALLITUKSESSA istuu kymmenen
jäsentä. Edustajistovaaleissa vaalivoi-
ton saavuttaneista ainejärjestöryhmistä
hallituksessa ovat Pörssi & Dumppi,
Luonnontieteilijät ja Poikkitieteilijät.
Poliittisista ryhmistä mukana ovat kes-
kustaopiskelijat, kokoomusopiskelijat
ja vihreä vasemmisto.

Hallituksen edellisvuosia suurem-
man koon Jokinen näkee vahvuutena.
Hallitus kykenee panetumaan tuleviin
haasteisiin tehokkaasti.

Eina Mäenpää

Jokinen tahtoo
tilat kuntoon

TOMMI PUSKA



Tee se itse tai kuole
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ELINA MÄENPÄÄ

Paikalliset punkkarit 
löivät päät 
yhteen ja järjestäytyivät 
Jyväskylä DIY -kollektiiviksi. 
Mitä tästä seuraa? 
No anarkiaa, tietty. 
Ja punk-klubeja Ilokivessä.

JYVÄSKYLÄN punkkarit pistivät pys-
tyyn  kymmenpäisen DIYJKL-kollek-
tiivin, joka järjestää Jyväskylässä keik-
koja sekä alakulttuuri- ja ruohonjuuri-
tason toimintaa. 

DIYn takana on muun muassa
Aivolävistys-yhtyeen solisti, punk- ja
anarkistipiireissä hyvinkin tuttu Juuso
Lahtinen. 

”Me ollaan mukana järkkäämässä
dokumentti-iltoja ja esimerkiksi
Ruokaa, ei aseita -tyyppisiä aktioita.
Tulossa on Vallankumous-bileet
Vakiopaineessa, ja keväämmällä lietso-
taan anarkiaa ulkosalla. Lähtökohtana
kaikelle on kai se, et miks odottaa, että
joku tekis asiat sun puolesta, kun voit
tehdä ne itsekin.”

Kollektiivi järjestää kuluvana kevää-
na useamman klubi-illan Ilokivessä.

Ensimmäinen klubi, Tee se itse tai
kuole, oli joulukuussa, toinen kuluvan
kuun alussa. Kevät huipentuu parin
päivän festareihin Ilokivessä touko-
kuussa.

”Ennen oli niin, että järkkäsin kei-
kat itse ja pyysin muita auttamaan. Nyt
meitä on useampi tyyppi säätämässä
hommaa. Täs on lyöty viisaat päät yh-
teen”, Lahtinen sanoo.

Porukka kokoontuu säännöllisesti,
eikä kukaan ”sooloile tahollaan”. Näin
vältytään päällekkäisyyksiltä.

Kollektiivi listaa tapahtumat 

jkldiy.net-sivustolle. 
”Nyt, kun esimerkiksi Ilokiven klu-

bien päivämäärät ovat tiedossa, on  sin-
ne helpompi saada bändejä esiinty-
mään”, Lahtinen sanoo.

JYVÄSKYLÄN keikkapaikkatilanne
ei saa hurraa-huutoja. Musta Kynnys
on helpottanut tilannetta hitusen,
mutta yhä on tahmeaa. Onhan sentään
Lutakko, missä myös painetaan duu-
nia pitkälti vapaaehtoisvoimin.

”Alaikäisille ei ole paikkoja, joissa
keikkoja pystyisi järjestämään. Jyvälän
nuoret järjestivät viime vuoden lopul-
la Viitaniemeen Siltaklubin, alaikäisil-
le suunnatun päihteettömän illan, jo-
hon bändit tulivat meidän kautta”,
Lahtinen kertoo.

Hän ei osaa sanoa, mitä kollektiivi
pystyy parantamaan, pystyykö mitään. 

LAHTISEN ja kollektiivissa myös mu-
kana olevien Tytti Hongiston, Katja
Kärjen, Siiri Porman mukaan punk-
aate elää ja hengittää. 

”Aatemaailma on olemassa. Sitä ja
musaa ei mun mielestä voi erottaa. Ne

kulkevat käsi kädessä”, Lahtinen tote-
aa.

Ulkopuolisen silmin punkkarit vai-
kuttivat kadonneen Jyväskylän kaduil-
ta toviksi. Nyt alakulttuurin ainakin
näennäisiä edustajia näkee.

”Muutama vuosi oli hiljaiseloa. Oli
porukkaa, joka kävi keikoilla, mutta ei
niitä, jotka ois ite tehneet jotain. Kai
jengistä on tullut fiksumpaa, en mä tie-
dä. Ehkä ne, jotka ei tosissaan olleet
mukana, ovat karsiutuneet.”

Lahtinen pohtii, että skenestä on 

tullut poliittisempi.

JO TOISTAKYMMENTÄ vuotta Jy-
väskylän punk- ja anarkistipiireissä
toiminut Lahtinen oli mukana perus-
tamassa myös ulkoparlamentaarista
toimintaa tarjoavaa anarkistiryhmä
Mustaa aaltoa muutama vuosi sitten. 
”Musta Aalto on kuollut. Eläköön
Diy-posse. Kummempia eroja näillä
kahdella ei ole. Eri ihmisiä, eri ajatuk-
sia.”
Miehen ajatusrikkaita kolumneja on
voinut silloin tällöin ja pidemmän ai-
kaa lukea Keskisuomalaisesta.

Aivolävistys perustettiin vuositu-
hannen vaihteen tietämillä. Bändi tun-
netaan anarkistisen ajattelutavan puo-
lestapuhujana. 

”Kasvottomat yhtiöt käsissänsä nuorat,
joiden päässä hallitusten sätkynukkehuo-
rat.” (Aivolävistys: Sätkynukkehuorat)

Elina Mäenpää
toimittaja@jylkkari.fi

! Klubien tarkat päivämärät
Menot-osiossa sivulla 14.

Aatemaailma
on olemassa. Sitä ja
musaa ei mun mielestä
voi erottaa. Ne kulkevat
käsi kädessä.

”
Juuso
Lahtinen

Tytti Hongisto (vas.), Katja Kärki, Siiri Porma ja Juuso Lahtinen ovat osa Jyväskylä DIY -porukkaa. Kollektiivin perustamista ehdittiin miettiä jo muutama vuosi. Jos DIYn jär-
jestämistä tapahtumista saadaan roposia, ne käytetään seuraaviin tapahtumiin. ”Me pidetään leffa-illat ilmaisena ja keikoilta ei vedetä välistä”, Lahtinen sanoo.

Miks odottaa,
että joku tekis asiat sun
puolesta, kun voit tehdä
ne itsekin.
”

Juuso
Lahtinen



S-Ryhmä ei rikastuta omis-
tajiaan osingoilla. Rahaa 
sillä on niin paljon, että se
olisi voinut laskea suomalai-
sen ruoan hintaa tuntuvasti.
Sen sijaan sen päättäjät -
sinä, minä ja miljoona muu-
ta suomalaista - näytämme
halunneen ennemmin ABC-
aseman jokaiseen risteyk-
seen sekä automarketeja
laitakaupungit täyteen ja
vielä Itämeren ympäri.

JYVÄSKYLÄN on opiskelijakaupunki
ehkä leimallisemmin kuin mikään muu
suomalainen kaupunki. Ravintolassa
viihtyvät ja uusia tuulia haistelevat opis-
kelijat mahdollistavatkin sellaisen ra-
vintolatarjonnan, jota tuskin voisi ku-
vitella tavallisiin maalaiskaupunkeihin.

Niinpä Jyväskylän ydinkeskustassa –
siis Kauppakadun alapäässä – onkin, no
tuota, kolme Rossoa ja Amarillo.

S-ryhmän imagotutkimuksetkin ker-
tovat, että eniten S-ryhmästä jurputta-
vat “nuoret vihaiset miehet”. Sellaiset
kuin vaikkapa monet kapitalismikriit-
tiset yliopisto-opiskelijat.

Approtason kapitalismikritiikki me-
nee kuitenkin usein metsään S-ryhmän
kohdalla. Koko osuuskauppatoiminta-
han nimittäin on niin lähellä kommu-
nismia kuin Suomessa pääsee.

S-ryhmän omistavat kuluttajat, hal-
linnossa vallitsee mies ja ääni -periaate,
voiton maksimointiin ei pyritä ja tuotot
jaetaan suhteessa palveluiden käyttämi-
seen, ei omistusosuuksiin.

PÖRSSIKAPITALISTI ei siis S-
Ryhmällä rikastu. Ahneiden suuromis-
tajien puute on luonut tilanteen, jossa
kukaan ei ole ainakaan oman 500 rik-
kainta -sijoittumisensa tähden vaati-
massa yritysryhmää jakamaan voittoja

omistajilleen. Voittoa jaetaan bonuksi-
na, mutta ennen kaikkea se käytetään
lisäinvestointeihin.

Investoinnit ovat sitä, kun yritys kor-
jaa vanhaa, rakentaa uutta ja ostaa vaik-
kapa kassakoneita. Lamasta nousevassa
Suomessa koko S-ryhmä investoi yh-
teensä noin 40 miljoonalla euroalla vuo-
dessa. Vuonna 1996 investoitiin 160
miljoonaa euroa, vuonna 2005 jo yli 300
ja sen jälkeen järisyttävät 600-700 mil-
joonaa euroa vuosittain.

Yksistään jyväskyläläinen Osuus-
kauppa Keskimaa on investoinut 20-60
miljoonalla eurolla vuosittain viimeiset
kymmenen vuotta. Jyväskylän uusittu
Sokos valmistui reilu vuosi sitten. Tänä
vuonna on tarkoitus rakentaa myynti-
alaltaan yli 17 000 neliömetrin Prisma
Seppälään.

Uuden Prisman sisään mahtuisi yli
neljäkymmentä tyypillistä Valintataloa.
Uusi Prisma rakennetaan nykyisen vie-
reen. Sen valmistuessa vanha puretaan.
Nykyisen Prisman myyntiala on noin
10 000 neliömetriä – ainoastaan 25
Valintatalon tai 100 pikku-Siwan ver-
ran.

Prisman uusimisen kustannusarvio
on samaa luokkaa kuin Sokoksen laa-
jennuksen, 30–40 miljoonaa euroa.
Lutakkoon tuleva Sokos Hotel
Paviljonki maksaa 25 miljoonaa euroa.

TÄSSÄ JUTUSSA on noin 10 000 kir-
jainta. Jos jokainen kirjain olisi 500 eu-
ron seteli, panee S-ryhmä ylläpitoonsa
ja laajentumiseensa 140 tällaisen jutun
verran rahaa. Toisin sanoen summan,
jolla rakentaisi 15-25 jättiläis-Prismaa.

”Jotkut ovat moittineet investointeja
jotenkin liian suuriksi, mutta olisi tär-
keää huomata, että kaikki on investoi-
tu kuluttajien palveluihin, eikä esimer-
kiksi hienoihin pääkonttoreihin”, puo-
lustaa Keskimaan toimitusjohtaja Antti
Määttä.

Hän on myös SOK:n, eli S-ryhmän
keskusliikkeen, hallituksen jäsen.

SOK:N TIE huipulle on ollut pitkä.
Osuuskauppa Keskimaa sai alkunsa
porvarisrouva Helmi Heinosen nimi-
päiväkutsuilla toukokuussa 1915. Se on
verrattain myöhään.

1800-luvun viimeisinä vuosina
Suomessa alettiin perustaa osuuskaup-
poja. Ne olivat osakeyhtiöitä tai yhdis-
tyksiä, sillä osuuskuntalaki säädettiin
vasta 1901.

Samana vuonna perustettiin ensim-
mäinen varsinainen osuuskauppa, tur-
kulainen Vähäväkisten Osuusliike.

Nimi kertoo mistä oli kyse.
Köyhälistö halusi eroon nylkyrikaup-
piaista ja heille velkaantumisesta. Siispä
yhteistoimin perustettiin liikkeitä, joi-
den tarkoituksena oli myydä edullisia
elintarvikkeita jäsenilleen.

Jyväskylässä ensimmäinen jaloilleen 
päässyt osuuskauppa oli Osuusliike
Mäki-Matti, joka antoi nimen kauppaa 
ympäröineelle kaupunginosalle. Se pe-
rustettiin 1905.

NOIHIN AIKOIHIN työväenliikkeen
nousun myötä luokkaristiriidat alkoivat
tulla näkyvämmiksi ja osuuskauppa-
liikkeessäkin juopa maalaisporvariston
sekä tehdastyöläisten ja maaseudun
kurjaliston välillä syveni.

Osuuskauppojen hallinnot pyrittiin
miehittämään omilla joukoilla. Vuonna
1904 perustettu yhteinen tukku
Suomen Osuuskauppojen Keskusliike
oli myös valtataistelun kohteena.
Kokouksissa riideltiin esimerkiksi suh-
tautumisesta poliittiseen ja ammatilli-
seen työväenliikkeeseen. Osuuskau-
poilla oli SOK:ssa yksi ääni jäsenmää-
rästä riippumatta, jolloin suuret kau-
punkien ja tehdasseutujen työläiskau-
pat kokivat vääryydellä jäävänsä pien-
ten maalaisporvariston kauppojen jal-
koihin päätöksenteossa.

Missä osuuskaupan valtaaminen ei
onnistunut, perusti hävinnyt osapuoli
oman osuuskaupan. Jyväskylässä Mäki-
Matti oli alusta asti tukevasti työläisten
käsissä. Niinpä porvarispiireissä oli pit-
kään kaavailtu oman osuuskaupan pe-
rustamista.

ENSIMMÄISEN maailmansodan ai-
heuttama puute tavaroista antoi ratkai-

sevan sykäyksen. Työläisten
Mäki-Matti sai

hankittua

tavaroita jäsenilleen, eikä yleisestä ta-
vasta poiketen nostanut varastossa ole-
vien tavaroiden hintoja. Niinpä
Helmin-päivillä lyötiin lukkoon päätös
oman osuuskaupan perustamisesta.
Perustajien joukossa oli esimerkiksi
huomattava määrä opettajia.

Keskusliikkeessä linjaerot johtivat
siihen, että työläisten kaupat erosivat
SOK:sta ja perustivat oman keskusliik-
keen Suomen Osuustukku-kaupan
(OTK:n). Näistä edistysmielisistä,
OTK:n osuuskaupoista käytettiin sit-
temmin nimeä E-liike, kun SOK:n
osuuskaupat tunnetaan S-Ryhmänä.

E-liike tunnetusti tuhoutui 1990-lu-
vun alussa muun punapääoman muka-
na. 1980-luvulla E-liikkeen osuuskau-
pat fuusioitiin EKAksi. Fuusiosta jäi
ulos suurin E-liikkeen kauppa, Elanto.

E-liike oli valtaisa kaupan, teollisuu-
den ja finanssialan imperiumi. Jäljelle
lamasta jäi vain Elanto, joka fuusioitui
S-Ryhmään HOK-Elannoksi 2004.
Lisäksi velkasaneeraukseen joutuneesta
Ekasta on jäljellä Tradeka, joka omistaa
esimerkiksi Cumulus- ja Rantasipi-ho-
tellit sekä 15 prosentin siivun
Valintaloja ja Siwoja pyörittävästä yh-
tiöstä. Vähäväkisten Osuusliikekin on
nykyään Turkuun toriparkkia junaileva
S-ryhmän Turun Osuuskauppa.

S-RYHMÄ OLI kurimuksessa 1980-
luvun. Vielä 1990-luvun alkupuolella
Kesko kasvatti markkinaosuuttaan
muiden kustanuksella. Sen jälkeen S-
Ryhmä on alkanut ottaa markkina-
osuutta itselleen ja hallitsee nyt ylivoi-

maisesti päivittäis-

Se toimiva sosialistin



tavarakauppaa 
Suomessa. Keskon markkinaosuus
pyörii 35 prosentin tuntumassa, kun
S-Ryhmän osuus on 44 prosenttia. 

Rahaa markkinajohtajalle virtaa.
Kriitikot väittävät, että Kesko ja S-
ryhmä pitävät ruoan hintaa korkealla
vähäisen kilpailun vuoksi.

S-ryhmä jakaa voittojaan omistajille
ennen kaikkea bonuksina, mutta myös
osuuspääoman korkoina ja ylijäämän-
palautuksina. S-ryhmä on viime vuosi-
na jakama bonuspotti on ollut noin 300
miljoonaa euroa vuodessa.

Hyvin voivalla osuuskaupparyhmäl-
lä olisi ollut varaa laskea ruoan hintaa
tuntuvasti, mutta niin ei ole tehty. Päin
vastoin Pellervon taloudellisen tutki-
muskeskuksen loppuvuodesta ilmesty-
neen raportin mukaan kaupan ottama
osuus ruoan hinnasta on kasvanut.

Vuonna 2000 suurin osa ruokalaskus-
ta meni elintarviketeollisuudelle, vuon-
na 2009 kaupalle. Kehityksen olisi pitä-
nyt mennä päinvastaiseen suuntaan, sil-
lä samaan aikaan elintarvikkeiden jalos-
tusaste on noussut.

2000-LUVULLA tahkotut voitot on
käytetty investointeihin, joista merkit-
tävin on ABC-ketju. Se näyttää yhdessä
humauksessa täyttäneen koko maan. 

Ensimmäinen ABC-automaatti
avattiin 1998 Konalan S-Marketin pi-
haan. Sen jälkeen ABC-toimipisteitä on
noussut keskimäärin nopeammin kuin
yksi kahdessa viikossa. Toimipisteitä on
nykyisellään nelisen sataa.

Ruokakaupan kassakone on laulanut,
ja voitoilla on ajettu maasta sellaiset
kansainväliset öljyjätit kuin Esso ja

Shell. Bensiinikaupasta S-ryhmä hallit-
see jo yli neljännestä. Se on suurin suo
malainen bensiininjakelija.

ON VAIKEA arvioida, kuinka kannat-
tavaa bensiinimarkkinoiden valtaami-
nen on ollut. S-ryhmä ei julkista tietoja
eri toimialojen kannattavuudesta “kon-
sernitasolla”. Useimpien osuuskauppo-
jen omistajat eivät siis voi tietää, myy-
kö heidän osuuskauppansa ruokaa kal-
liimmalla voidakseen pyörittää huolto-
asemia tappiolla.

Helsingissä näin kuitenkin tiedetään
tapahtuvan. HOK-Elannon vuosikerto-
mukset paljastavat, että 2000-luvun
alussa ABC toimi pääkaupunkiseudulla
muutamalla automaatilla ja nollatulok-
sella. Sittemmin ABC on kasvanut alu-
eella kymmenien toimipisteiden ket-
juksi, joka tuottaa vuosittain 6-7 miljoo-
nan euron tappiot. Niiden kuittaami-
nen onnistuu kuitenkin helposti esi-
merkiksi päivittäistavarakaupan 25 mil-
joonan euron voitoista.

KESKIMAAN toimitusjohtaja Antti
Määttä kertoo, että jyväskyläläisten S-
kaupoista ostamien maitopurkkien hin-
nassa ei makseta tukiaisia ABC:lle, vaan
täällä polttonestekauppa toimii “niu-
kasti plussan puolella”. Hän myös
muistuttaa, ettei voiton maksimointi
ole tavoite.

”Toiminta-ajatuksena on tarjota asia-
kasomistajille kattava palveluverkosto.”

Keskimaassa tappiota tuottaa sen si-
jaan Kodin Terra.

” Uuden ketjun lanseeraaminen vaa-
tii aikaa ja rahaa”, sanoo Määttä.

Hänen mukaansa kysyntää Kodin
Terralla kuitenkin on, ja asiakasomista-
jat ovat toivoneet toiminnan laajenta-
mista rautakauppaan.

TAPPIOLLISTA toimintaa S-Ryhmässä

ei tietenkään ehdoin tahdoin rakenneta,
vaan tarkoitus on toistaa ruokakaupan 
menestysresepti: rahalla otetaan mark-
kinat haltuun. Kun riittävä markkina-
osuus on saatu, tehdään pienilläkin kat-
teilla isoja voittoja.

Jos kilpailijat on saatu riittävän vä-
hiin, voidaan tehdä isoilla katteilla hui-
keita voittoja. Tämä edellyttää niin kes-
kittyneitä markkinoita, ettei osapuolten
kannata lähteä polkemaan hintoja.

MENESTYKSESTÄ on saanut osansa
myös keskusliike SOK. Sen edesotta-
muksia saattaisivat vuosisadan takaiset
Helmin-päivien kahvittelijat jo ihme-
tellä.

SOK on rakentanut Prismoja
Venäjälle, Viroon, Latviaan ja
Liettuaan. Lisäksi SOK:lla on kolme
hotellia Pietarissa ja Sokos Hotel Viru
Tallinnassa.

Niiden voitollisuus selviäisi julkisis-
ta asiakirjoista eri maiden kaupparekis-
tereistä, mutta tilinpäätösten keräämi-
nen osoittautui liian kalliiksi tätä juttu
varten. Kahden tuoreimman tilinpää-
töksen mukaan Tallinnan Prismat teke-
vät lievää tappiota.

Toisaalta tulevaisuuden voitto-odo-
tukset ovat kovat. Itämeren rantojen
Prismat ovat tavallisia osakeyhtiöitä,
joiden tehtävä on tehdä voittoa.

Prisma lupaa balteille halvimpia hin-
toja, mutta kaavailtuja suuria voittoja ei

ole tarkoitus jakaa asiakkaille, vaan
ne tulevat suomalaisen osuus-

kauppaväen iloksi.
Ehkä merkittävämpi

syy ulkomaille laajentu-
miseen on sii-

nä, että kilpailija Kesko toimii Baltian
ja Venäjän lisäksi myös Pohjoismaissa
ja jopa Valko-Venäjällä. Pelkona on, et-
tä voittojen lisäksi Kesko kerää ulko-
mailta osaamista, jolla se lyö osuuskau-
pat laudalta Suomessa.

KESKIMAAN hallintoneuvoston pu-
jeenjohtaja, keuruulainen maanviljelijä
Simo Kutinlahti sanoo, että osuuskau-
poissa on kyllä puhuttanut se, miten
Itämeren-bisnekset istuvat osuuskaup-
pa-aatteeseen. Hän on myös SOK:n
hallintoneuvoston jäsen ja seisoo pää-
tösten takana:

”Siellä tehdään kannattavaa bisnes-
tä liiketoimintaa ja päästään kansain-
väliseen liiketoimintaympäristöön
mukaan. Se tieto mitä sieltä tulee on
hyvin tärkeää, hän sanoo.

SOK:n tavoitteena on nostaa toimi-
pisteiden määrä Baltiassa ja Venäjällä
nykyisestä alle 20:stä yli neljäänkym-
meneen vuoteen 2015 mennessä.

TÄHÄN SUUNTAAN S-ryhmää nyt
viedään. Mutta mikäli tyyli ei miellytä,
on sitä mahdollista muuttaa. Jos jäsenis-
tö asettuu vaatimaan halvempaa ruokaa,
sitä myydään. Mikäli voitoilla pitäisi ra-
kentaa tappiollisten huoltoasemien si-
jaan tappiollisia luomukauppoja, niin
voidaan tehdä.

Edellisissä Keskimaan edustajisto-
vaaleissa noin 33 prosenttia vajaasta sa-
dasta tuhannesta äänioikeutetuista va-
litsi 100-henkisen edustajiston, joka va-
litsi 26-henkisen hallintoneuvoston, jo-
ka valitsi hallituksen ja toimitusjohta-
jan, joka valitsee alaisensa, jotka keskus-
liikkeen ohella tekevät päätöksiä siitä,
mitä Kolmikulman S-Marketin hyllyil-
lä myydään.

Luomuporkkanatarjonnan paran-
taminen lähikaupassa käy siis
osuuskaupassakin tehokkaim-
min, kun kertoo toiveensa
kassalle.

RADIKAALIMPIA muutoksia kaipaa-
ville  hallintomalli on siinä mielessä hy-
vä, että äänivallan saamiseen ei tarvita
miljoonien osakesalkkuja, vaan ainoas-
taan riittävä määrä samanmielisiä ihmi-
siä.

Puolueet ovat osuuskauppavaaleissa
mukana salanimillä, sillä säännöt kiel-
tävät puolueita asettamasta ehdokkaita.
Tosiasiassa ne ovat nykyään lähes ainoi-
ta, jotka niitä asettavat.

Valtavaa ponnistusta ei vaatisi saada
esimerkiksi opiskelijoiden omalta listal-
ta väkeä läpi vaaleissa. Vuonna 2009
Keskimaan hallintoneuvostoon pääsi
alimmillaan 73 äänellä kokoomuslais-
ten listalta.

Jarno Liski 
paatoimittaja@jylkkari.fi

nen kokeilu

Kaikki on investoitu 
kuluttajien palveluihin,
eikä esimerkiksi hienoi-
hin pääkonttoreihin

”
Antti 
Määttä

Näin investoi  
osuuskaupan väki:

Koko S-ryhmä
2010: 600 milj. euroa
2007: 565 milj. euroa
2004: 323 milj. euroa

Keskimaa
2010: 31,8 milj. euroa
2007: 41,3 milj. euroa
2004: 20,4 milj. euroa
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Ihmisiä tuopit ja kynät 
käsissään. 
Keskittyneitä katseita, 
rinnat ja iso maha.
Drink & draw -tapahtumas-
sa alasti poseeranneet
Hanna ja Maiju sanovat,
että raskaana ollessaan
on helpompi luopua 
vaatteista.

”IHAN KUIN ois laulanut karaokea
ensimmäisen kerran. Aluksi jännitti
kauheasti”, Vakiopaineen Drink &
draw -tapahtumassa ilkosillaan pose-
rannut, viimeisillään raskaana oleva
Hanna sanoo nauraen.

Hän on juuri saanut vedettyä vaat-
teet päälle ja hymyilee helpottuneena.
Vaikka ei se niin kamalaa ollut.

”Kaikki keskittyivät niin kovasti
piirtämiseen. Alkukankeus meni no-
peasti ohi, ja sitten vain keskityin ot-
tamaan seuraavan asennon.
Enemmän jännitti, tuleeko kylmä tai
kramppeja.”

Hanna oli mallina ensimmäistä
kertaa. Kun tapahtumaa järjestävä
Toni Essel pyysi Hannaa mukaan,

nainen ajatteli, että mikäs siinä. Jos
poseeraus tuottaa piirtäjille iloa.

HANNAN KOITOS on ohi, mutta
toinen malli Maiju on vasta menossa
piirtäjien eteen.

”Mua jännittää. Mulla on vielä pi-
dempiä asentoja kuin Hannalla”,
Maiju puhelee.

Hän poseeraa kahdesti kymmenen
minuuttia ja kaksi kertaa 20 minuut-
tia.

”Mietin koko ajan, osaanko ottaa
piirtäjän kannalta hyviä asentoja. Se
oli mulle selvä heti, että jalat pidän
yhdessä", Hanna pohtii.

PIIRTÄJIEN sukupuolella ei ole mal-
leille väliä. Hanna huomauttaa, että
tapahtumasta taannoin ollut lehtibuf-
fi oli saanut pohtimaan pervojen pyy-
hältämistä paikalle.

”Se pieni ennakkojuttu oli kuin sir-
kusilmoitus.”

Pervot pysyivät koloissaan. Lisäksi
heidät, joiden kynä ei sauhua, poiste-
taan tilasta.

NAISTEN MIELESTÄ vaatteiden rii-
suminen on helpompaa raskaana ole-
valle. Keho on kuin lainassa.

”Oma vartalo on niin erilainen, ei-
kä sen kasvua voi kontrolloida.
Kroppa vain muuttuu ja muuttuu.
Pitää luopua itsekriittisyydestä, jos si-
tä on.”

Hanna miettii, että uskaltaisi ehkä
kokemuksen jälkeen poseerata ”nor-
maalitilassa”. Maiju ei sano vielä mi-
tään. Katsotaan nyt.

Hän nousee pöydästä ja lähtee ylä-
kertaan piirtäjien eteen.

Elina Mäenpää
toimittaja@jylkkari.fi
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VAPAALLA
Avaruuslentäjien
suosikki-iskelmä

on "Älä lähde
pois luotain".

Yona ja OLP
Popparissa

Vuoden tulokas 2010 -Emmalla pal-
kittu laulaja-laulunkirjoittaja Yona
esiintyy Popparissa orkestereineen
27. tammikuuta. Yonan eli Johanna
Louhivuoren toinen sooloalbumi
julkaistiin toukokuussa 2011.

Ti 17.1. klo 19
Melancholia
Tanska 2010)
Maailman kuolemaa käsittele-
vä ja Lars von Trierin ohjaama
elokuva kertoo kahdesta keske-
nään riidoissa olevasta sisaruk-
sesta Justinesta ja Clairesta.
Alku-soittona maailmanlopulle
nähdään Justinen ja Michaelin
teatraaliset häät. Häiden jäl-
keen Michael jättää Justinen ja
sisko-Claire päättää hoitaa ma-
sentunutta Justinea kodissaan.
Samaan aikaan auringon takaa
paljastunut uusi planeetta
Melancholia lähestyy maata.
Pääosissa nähdään mm. Kirs-
ten Dunst ja Kiefer Sutherland.

Ti 24.1. klo 19
Kaboom
(USA/Ranska 2010)

Gregg Arakin ohjaama Kaboom
kertoo nuoruuden eksyneisyy-
destä. Elokuvan juoni vaeltaa
biletykseen, hetero-, homo- ja
lesboseksiin, opiskelijaelämän
klikkeihin, maailmanlopun uh-
kaan, murhamysteeriin ja kai-
kenlaiseen psykedeliaan. Ka-
boom on elokuva, jonka aikana
voi tapahtua mitä tahansa,
mutta kaikelle löytyy silti selitys
lopussa.

Ti 31.1. klo 19 
The tree of life
(USA 2011) 

Terrence Malickin ohjaama The
Tree of Life kertoo 1950-luvun
keskilännessä elävästä per-
heestä. Tuhdisti symboliikalla
lastatussa elokuvassa seura-
taan perheen esikoispojan elä-
mää. Brad Pittin esittämä isä
kasvattaa kolmea poikaansa lu-
jalla, mutta rakastavalla otteel-
la. Perhe kohtaa suuren trage-
dian, kun yksi veljessarjan po-
jista menehtyy. Tragedia vaikut-
taa Sean Pennin näyttelemän
vanhimman veljeksen Jackin
näennäisen menestyksekkään
elämän varjopuolena. 
Synkkyydestään huolimatta krii-
tikoidenkin ylistämä The Tree of
Life on ylistys elämälle. 

KAMPUS KINO

Drink & draw -tapahtumaa järjestävät 
tovat Jyväskylään matalan kynnyksen 
teen luo. Drink & draw jatkuu todennä

Odottava äiti
alastonmallina

Ihan kuin ois laulanut
karaokea ensimmäisen
kerran.”

Hanna

KUVAT:  TOMMI PUSKA
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Hey-ho,
let’s go!

Ramones herää henkiin Lutakossa
lauantaina 21.tammikuuta Hey-ho,
let’s go -keikalla.

Mukana menossa ovat Himanes,
Neuroosiliitto, Rikoslaki ja 70-luvun
Vihannekset.

Peitsamo 
Ylä-Ruthissa

Kari Peitsamo esiintyy Ylä-Ruthissa
lauantaina 21. tammikuuta. 
Miehen tunnetuin kappale lienee
Kauppaopiston naiset. Kaikki osaa-
vat: ”Kauppaopiston naiset, ne todel-
la kääntä mun pään!”

Tarinoita
Vakiopaineessa

Cuenta Cuentos -tarinankerrontailta pa-
laa Vakiopaineeseen 23. tammikuuta.

Ajatus on kokoontua jakamaan
omia kokemuksia: runoja, novelleja,
päiväkirjoja. Ihan mitä vaan. 

Tarinan äärelle hiljennytään klo 20. 

NAINEN kävelee yleisön eteen
Vakiopaineen yläkerrassa ja heittää
aamutakin pois. Hän asettuu seiso-
maan rauhallisen näköisenä, katse
suunnattuna jonnekin yleisön ylä-
puolelle. Iso maha kerää aluksi kat-
seet, mutta alastomuus unohtuu het-
kessä.

Valkoinen paperi huutaa vangitse-
maan mallin. 

Piirtäminen tapahtuu hetkissä.
Ensin nainen pysyy samassa asennos-
sa vain ohikiitäviä tuokioita.
Ensikertalainen ei pysty niin nopeas-
ti luomaan juuri mitään. Ajatus on-
kin vain hahmotella, luoda ääriviivo-
ja, mutta homma ei jotenkin onnistu.
Sitä aloittaa kasvoista, kuten yleensä
piirtäessään. Liian yksityiskohtainen
väkerrys johtaa siihen, että paperilla
on vain pää ja yksi hutaistu silmä.

Drink & draw onkin hyvää harjoi-
tusta. Siksi halusin tulla kokeile-
maan. Harrastan piirtämistä,
mutta en ole koskaan piir-
tänyt elävää mallia. En
ole saanut aikaiseksi
mennä millekään
kurssille. Ajatus on
kuitenkin aina kiin-
nostanut.

Lyhyissä toveissa
piirretään muutama
asento, minkä jäl-
keen piirtäjä saa
viisi minuuttia
käytettäväk-
seen.

Keskittymisen
taso on huikea. Kynä
vie mennessään, eikä piirtäjä-
nä edes tajua, mitä piirtää. 

Olo ei ole lainkaan kiusaantu-
nut, eikä toki pidäkään.

Vauvamahahan siinä on, kaunis ja
pyöreä.

Ja nainen on ihanan tyyni.

YMPÄRILLÄ olevat katoavat ja mal-
lille tekee mieli huutaa seis. Että älä
vielä vaihda asentoa. 
Kun asento kuitenkin vaihtuu, huo-
maa huijaavansa hetken. Piirtävänsä
vielä tovin sitä edellisen asennon ku-
vaa mielestään. Ja sitten on taas kiire.

Itselleni Drink & draw oli vain
piirtämistä, sillä hurjassa keskittymi-
sen tilassa tuopin kumoaminen ei tul-
lut mieleen. Kynnys tulla piirtämään
oli itselleni matala ilman oluttakin.
Toisaalta jäi kiinnostamaan, miltä tai-
teilu tuntuisi parin tuopin jälkeen.
Olohan on pienessä hiprakassa san-
gen taiteellinen.

Täytyy ottaa uusiksi.

Elina Mäenpää
toimittaja@jylkkari.fi

Tikapuu-kollektiivin miehet, kuten oikeanpuolelsen kuvan Toni Ellsten (edessä) ja Mauno Leppänen. He tah-
kulttuuria. Sellaista tekemistä, johon on helppo ottaa osaa.  Ei tarvitse mennä kurssille tai galleriaan tai-

äköisesti kuluvana keväänä, joten kiinnostuneen kannattaa seurailla Vakiopaineen tapahtumakalenteria.

Hän ei  
tulekaan huomenna

AdAstra-teatterin Huomenna hän tu-
lee -näytelmän loput esitykset Vakio-
paineessa on peruttu. Näytöksiä piti
olla vielä kolme. Produktiovastaava
Aino Martiskaisen mukaan kysees-
sä on ”työryhmäsyy.” 

Olut unohtui



Nostradamus - 100
ennustusta
Mario Reading

He, jotka ovat innoissaan Nostramuksen aatoksista,
ovat luultavasti innoissaan myös Mario Readingin
Nostradamus - 100 ennustusta -teoksesta. Kirja on
hyvä paketti myös sellaiselle, joka ensi kertaa tutus-
tuu 1500-luvulla eläneen astrologin näkyihin.

Nostradamuksen ennustuksista julkaistiin vuonna
2009 mittava hakuteos, josta 100 ennustusta on
nostettu tähän teokseen. Näin ne ovat helpommin
luettavissa.

Profeetan nelisäkeet ovat kirjassa alkuperäiskielel-
lä sekä suomeksi. Niitä kutakin seuraa ainakin sivun
mittainen selvennys.  Tämä on lukijan kannalta avain-
asemassa, sillä Nostradamuksen  nelisäkeet eivät
sellaisinaan juuri avaudu. Readingin tulkinnat ennus-

tuksista tuovat useita
ahaa-elämyksiä. Niiden
avulla osa nelisäkeistä
saa kropassa kulkemaan
kylmät väreet: ”Mistä se
ties?”

Mukana on myös lä-
himenneisyyden tapah-
tumia Dianan kuolemas-
ta Irakin sotaan. 

Ja tuleva ei näytä ko-
vin valoisalta.

Nostradamus - 100 ennustusta on lisäksi ulkoasul-
taan miellyttävä ja helppolukuinen teos, josta aihee-
seen perehtynyt ja perehtymätön saavat kumpikin jo-
tain. 

Elina Mäenpää
”Selkeä paketti  sopivan usvaisella sisällöllä.” 

The Black Keys: 
El Camino
Nonesuch Records

El Camino on The Black Keys -duon seitsemäs studio-
levy yhtyeen kymmenvuotisella uralla. Tuona aikana
bändi on kulkenut pitkän tien räkäisestä ja melko pel-
kistetystä autotallibluesrockista kriitikoiden ja masso-
jen ylistämään rock'n'rolliin. Vuosien kuluessa The
Black Keys on kuitenkin onnistunut pitämään kiinni
ominaissoundistaan.

El Camino starttaa Dan Auerbachin murisevalla
kitaravallilla, jota tuota pikaa alkaa tukea Patrick
Carneyn tiukka rumputuli. Avausraita, singlenäkin jul-
kaistu Lonely Boy on epäilemättä yhtyeen toistaisek-
si tanssittavin kappale, minkä soisi soivan kevään ai-
kana paikallisista juottoloista ainakin Freetimessa.
Lonely Boyn jälkeen El Camino matkaa musiikin val-
tatiellä vauhdilla eteenpäin, hidastaen vauhtiaan 
ainoastaan riipaisevassa, elämän syviä kuiluja kartoit-

tavassa Little Black
Submarines -bluesvedos-
sa.

El Camino on kolmas
The Black Keys -albumi,
jonka tekijätiimissä on ol-
lut mukana mm. Gnarls
Barkleysta tuttu tuottaja-
guru Danger Mouse. Vaikka kolmikko nosti riman
ennätyskorkeuteen edellisellä, grammypalkitulla
Brothers -albumillaan, ylittää El Camino kevyesti kaik-
ki odotukset. El Caminoa voidaankin pitää The Black
Keysin parhaana levynä, joka soveltuu nautittavaksi
melkein tilanteessa kuin tilanteessa. Parhaimmillaan
se saattaa kuitenkin olla talvisina perjantai-iltoina pie-
nessä tai keskisuuressa porukassa ennen baariin siir-
tymistä.  

Juha Stenholm
”Siinä kannessa on muuten Chrysler”

Tuijamaria: Pac-man-kuume / On sydän
syrjällään (Finnlevy 1983)

JAPANISSA kehitetty videopeli Pac-Man valloitti
maailman pelihallit 1980-luvun alussa. Keltaisen
pallon seikkailu labyrintissa haamuja pakoilemassa
oli sen verran addiktoivaa, että peli sai pian jatko-
osia, ja kotitietokoneiden yleistyttyä sitä pystyi pe-
laamaan myös niissä.

Pac-Manin aiheuttama addiktio
inspiroi myös amerikkalaista laulun-
tekijäduoa Buckner & Garciaa, joka
kirjoitti vuonna 1981 Pac-Man
Fever -kappaleen tribuuttina video-
pelille. Kun sopiva julkaisija kappa-
leelle löytyi, Pac-Man Feveristä tu-
li valtava hitti Yhdysvalloissa, ja sen
vanavedessä julkaistiin kokonai-
nen albumi videopeleistä innoituk-
sensa saaneita lauluja. Levyltä löytyy esimerkiksi ylis-
tyslaulu Donkey Kong -pelille.

BUCKNERIN JA Garcian kotisivujen historiikki
mainitsee saksankielisen Pac-Man Fever -käännök-
sen, jonka Gerald Mann levytti nimellä Pac-Man
Fieber. Sen sijaan suomalainen versio sieltä puuttuu.
Kun Pac-Man lanseerattiin Suomessa 1983, siitä
tehtiin suomenkielinen versio Pac-man-kuume, jon-
ka laulajaksi valittiin juuri 18 vuotta täyttänyt tampe-
relainen Tuijamaria.

Pac-man-kuume oli Tuijamarian ensisingle.
Musiikillisesti se edustaa aikakaudelle tyypillistä ko-

neiskelmää, joka sopii vocoderefekteineen sanoi-
tuksen videopelimaailmaan. Myös nuoren laulajan
tulkinta sopii kappaleeseen, sillä teksti käsittelee pe-
lisessioita ja öiden valvomista Pac-Manin parissa.
18-vuotiaalle sellainen käytös on vielä uskottavaa,
mutta jos tulkitsijaksi olisi valittu joku ehtoopuolen is-
kelmälaulaja, tulos voisi olla tahattoman koominen.

TUIJAMARIAN singleä on
nykypäivänä erittäin vaikea
löytää, mikä tarkoittaa yleen-
sä sitä, että levy ei ilmestytty-
ään noussut kummoiseksi-
kaan myyntimenestykseksi.
Pac-Man-kuumeen kohdalla
on kuitenkin mahdollista, että
levyä jaettiin pelkästään Pac-
manin promootiokiertueen yh-
teydessä eikä se päätynyt kos-

kaan kauppojen hyllyille. Se selittäisi pienen painos-
määrän.

LUPAAVASTA debyytistä huolimatta Tuijamarian
levytysura jäi kahden singlen mittaiseksi. Hän kertoo
Iskelmän tähtitaivas -kirjassa, että ensimmäinen
kiertue Markku Aron kesäshown mukana kävi liian
raskaaksi, joten haaveet iskelmätähteydestä saivat
nopean lopun. Pac-Man sen sijaan jatkaa elämään-
sä 2010-luvullakin älypuhelimissa ja lukulaitteissa.

Mikko Mattlar
Sarjassa esitellään unohtuneita kulttilevyjä.
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PPiittkkäätt  yyöött
ppeelliisseessssiiooiissssaa

Jyväskylän 
ylioppilasteatteri:
JYT2012
Vesa Vatanen

Muukin kuin puheteatteri voi olla hyvää, se on selvää.
Mutta alkaneen vuoden JYTin ensimmäinen näytel-
mä ei silti ollut mitään muuta kuin vajaamielisten pik-
kuveljien happopäissä tekemä luokkaretki
Linnanmäelle.

Vesa Vatasen ohjaus oli niin löysää ja persoona-
tonta, että jopa kaksi tuntia keitetty spagetti olisi pys-
tynyt paremmin hitsaamaan näyttelijäporukasta jotain
yleisölle tuotavaksi sopivaa. Mainostekstin mukaan
”pohjavireen luovalle työlle antaa ajankohtainen ja tär-
keä aihe: maailmanloppu”.

Höpön höpö. Näyttelijät nollasuoriutuivat niin re-

teesti, että alimman rimankin alta oli pystynyt kävele-
mään sirkuksen puujaloilla. Heillä ei työryhmänä ole
edes häivähdystä yhteisestä näkemyksestä, jos ei
muotopuolisirkus itsessään sitä ole.

Noora Happonen erottui näyttelijöistä vahvan ja
selkeän ääniilmaisunsa puolesta, mutta häneltäkin
toivoisi näkevänsä joskus jotain uutta. Tuomas
Vaahtoluoto ja Nico Rissanen hämmensivät yksi-
puolisella huonoudellaan.

Taiteen keskeisiä tehtäviä on esittää kysymyksiä ja
saada ihmiset pohtimaan. JYT2012 oli mukarajuuden
riemua. Ei ihme, että yleisöstä huudettiin tekoveren
hankautuessa ihoon ”Ei vittu, mitä paskaa”.

Kyösti Hagert
”Rahan ja ajan tuhlausta”

The Girl With the
Dragon Tattoo

The Girl With the Dragon Tattoo perustuu Stieg
Larssonin menestysromaaniin Miehet jotka vihaa-
vat naisia. Toimittaja Mikael Blomkvist (Daniel
Craig) saapuu pikkukylään tutkimaan vanhaa mur-
hamysteeriä. Pian hän saa avuksensa rankkataus-
taisen Lisbeth Salanderin (Rooney Mara).

Päätähdet tekevät erinomaista työtä. Etenkin
Lisbeth Salander vastaa kirjan kuvausta.
Elokuvamaailman uskottavuus tosin kärsii, kun to-
dellinen ympäristö on tuttu. Ruotsiin sijoittuva ri-
kostarina on kuvattu oikeissa maisemissa, mutta
puhuttu englanniksi. Samalla näyttelijöiltä kuullaan

erilaisia tulkintoja ruotsalaisaksenteista.
Suomalaiskatsoja havahtuu joka kerta, kun aksent-
ti on pielessä. Kun aksenttivaihteluihin tottuu, osoit-
tautuu The Girl With the Dragon Tattoo hyväksi elo-
kuvaksi. Loistavasta tarinasta ei ole hutaistu tyh-
jänpäiväistä Hollywood-rymistelyä. Elokuvalla on pi-
tuutta yli kaksi ja puoli tuntia, mutta alkuperäisteok-
sen tapahtumia on jouduttu karsimaan. Sivujuon-
teet on tiivistetty olennaiseen, ja käsikirjotus loistaa.

Kirjan lukeneet tai ruotsalaiset elokuvaversiot
nähneet eivät amerikkalaistulkinnasta ylläty. Jos
Millenium-trilogiaa ei kuitenkaan vielä tunne, voi
perehtymisen aloittaa hyvin uutuuselokuvasta.

Arimo Kerkelä
”Tasokas tulkinta ruotsalaisromaanista”



AS YOU may have noticed, it hap-

pens to be wintertime here in

Jyväskylä.  If you are from a place

with minimal ice or snow, the clima-

te may have initially been a bit of a

shock for you, just like when you rea-

lized that nobody in Finland actually

listens to Him or Nightwish.  If you

have just arrived to our fair city, con-

sider yourself lucky, the worst part of

the winter (the dark and damp sea-

son) is behind us.   If you haven’t do-

ne so already, head on down to the

department store or mega mart of

your choice and buy yourself some

long underwear and don’t plan on

taking them off until springtime.  

You may be wondering what the-

re is to do in Jyväskylä during the

winter.  Unless you are a winter

sports freak, I have to be honest with

you – there isn’t that much on offer.

If you are into the various activities

that involve skis and or snowboards,

you’ve probably already figured out

where Laajavuori is so I won’t even

bother expanding on the subject.

FOR A LESS extreme bit of winter

sport, consider heading down to the

harbor at Lake Jyväsjärvi.  Once you

are there, locate the Kotakahvila

(www.kotakahvila.fi) and rent your-

self a kicksled and hit the 2.5 kilome-

ter ice-skating track that the city

grooms on the lake ice every winter.

A kicksled is exactly what it sounds li-

ke – a sled propelled with a kicking

motion.  The rental fee for the sleds

is five Euros an hour.   The fine folks

Kotakahvila also rent touring skates

for 10 Euros an hour.  If you are lazy

like me, just stop in for a cup of cof-

fee by the fire after a brisk 800 meter

walk to the harbor from downtown.

If you like museums, Jyväskylä has

a few worth checking out.  If you are

expecting the Smithsonian, MoMa,

or the British Museum, you are out

of luck, but the local museums are

fairly well organized and worth visi-

ting.  A few suggestions:   If you want

to learn about local history and cultu-

re, check out the Museum of Central

Finland.  For wildlife and nature,

climb up the Harju Ridge and visit the

Natural History Museum of Central

Finland.  The Jyväskylä Art Museum

and the Craft Museum of Finland al-

so tend to have interesting exhibi-

tions.  All of these museums that I ha-

ve mentioned feature free admission

on Fridays.

AS I MENTIONED earlier, Jyväskylä

in the wintertime can be a pretty dull

place, which is great if your idea of

life and living is keeping your nose in

the books, taking it out only for the

occasion foray into the local pubs

and clubs.  If you want to make the

most of your Finnish experience, con-

sider taking a trip to one of the lar-

ger Finish cities or even one of the

smaller ones.   

If you are on a tight budget and

are of the adventurous type, the in-

ternet offers a low-cost alternative to

the overpriced tickets offered by the

Finnish State Railway – ridesharing.

Both www.kyydit.net and

www.kimppa.net provide ridesha-

ring message boards.  If you are

lucky you can get to exactly

where you want to go wit-

hout paying more than

shared costs for gasoli-

ne.  

Now that you know

how to get to where

you want to go, you

are going to need a

place to stay.  Again,

if you are on a bud-

get, feeling adventu-

rous, or want to take a

chance and meet new

people, the internet is a

great place to start.

Register with   www.

couchsurfing.org and

you will find all sorts of

Finnish people offering

strangers a place to crash.

Live a little, break away

from the embarrassing

herd of exchange students

that you’ve attached your-

self to, and get out there and

meet some Finns. 

FOR AN EVEN lower -

budget travel expe-

rience, hop on a city

bus and ride to one

of the small towns

or villages that

make up

Greater Jyväskylä.  Säynätsalo,

Vaajakoski, and Laukaa are all wit-

hin a half hour bus ride from the ci-

ty center.  Do a little research on

your own to find nature trails, ca-

fes, and shops that you might never

find if you limit your Jyväskylä expe-

rience to life on campus and

downtown, or just get on the bus

and see what you might find.

JYVÄSKYLÄ is definitely a

summer city, things really

start to happen here

once the snow is gone

and the sun stays in the

sky till the wee hours

of the morning.

Some days  during

the winter,

when the tem-

p e r a t u r e

drops

well below the  freezing point and

the wind comes howling in from so-

mewhere even colder than here it

might seem like you might never feel

warm again.  Don’t despair; next

summer will make all this suffering

worth it.  

Until then, might I suggest the 

ultimate winter activity? 

Find yourself a ni-

ce Finnish guy or lady,  get under the

blankets, and don’t come out until

Mayday.

Willie Lahti
The writer aims to be the most overeduca-

ted bartender in the city of Jyväskylä.

IN ENGLISH

WILLIE’S  LESSON

Jyväskylä is definitely a summer city, things really
start to happen here once the snow is gone. 

Willie Lahti
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MENOT

LOUNAS PÄIVITTÄIN KLO 11–16

MA 16.1.
Kukkakaalilasagnette
Kalaleike, 
sitruunakastike
Broilerikiusaus

TI 17.1.
Kasvismakaronilaatikko
Makaronilaatikko
Nakkikastike

KE 18.1.
Kasvispata
Kalamurekepihvi
Curryporsaspata

TO 19.1.
Kasvishernekeitto, pannari
Herhekeitto, pannari
Broileripyörykät

PE 20.1.
Kasvispyörykät
Tonnikalakastike, spagh.
Kinkkupizza

MA 23.1.
Aurajuustokiusaus
Keitetyt nakit, perunasose
Jauhelihakastike

TI 24.1.
Kasvisjuustokeitto
Merellinen lasagne
Kalkkunaleike Gordon
Bleu

KE 25.1.
Porkkanaohukaiset
Oopperakellarin silakat
Mangobroileri

TO 26.1.
Kesäkurpitsavuoka
Currykala
Intialainen lihapata

PE 27.1.
Kasviskastike, spagh.
Jauhelihakastike, spagh.
Pyttipannu

Myös vegaanivaihtoehto joka päivä.
Ruokalistat netistä: www.jyy.fi/ruokalistat

Tipaton duo laulaa
Lutakossa

Tipaton tammikuu-klubilla Lutakossa
esiintyy perjantaina 20.tammikuuta.
Jarkko Martikainen ja Timo Rautiai-
nen duo.  Miesenergiaa ja rautaista
osaamista.

Tee se itse 
- klubit Ilokivessä

Pe 20.1.2012 
Tee-se-itse -klubi: Mad Pigs (CZ)
Backlash, Porco Dio, The Carnival
Liput 4 euroa. 

La 25.2.2012 
Tee-se-itse -klubi

Pe 23.3.2012 
Tee-se-itse -klubi: Escape To Death,
Face Off, Cigarette Crossfire

Pe 27.4.2012 | Ilokivi | K18
Tee-se-itse -klubi

Pe 25.5. – la 26.5.2012

Huoneteatterissa
kaksi

Huoneteatterin Kaksi on kolmen
nuoren ihmisen työstämä näytelmä,
joka kertoo veljestä ja sisaresta.
Heidät on jätetty teatteriin seuranaan
vain toisensa ja velvollisuutenaan
esittää näytelmä. Esitykset vielä 17.
ja 18. tammikuuta klo 16 Huone-
teatterissa.

Sinkkukeilausta
Pupuhuhdassa

Oletko yksinäinen? Kaipaatko suti-
naa? Anonyymit Sinkut Seura ry jär-
jestää sinkkukeilausta Jyväskylän kei-
lahallissa (Pupuhuhdantie 4)
21.tammikuuta alkaen klo 17.30.
Tunnin hohtokeilauksen jälkeen siirry-
tään Jyväshoviin iltapalalle, laula-
maan karaokea ja pistämään jalalla
koreasti.

Voittamattomat
Kaupunginteatterissa

Kaupunginteatterin lavalla nähdään
Voittamattomat, videosukupolven
näkemys ajankohtaisista asioista.
Kolme kantaesitettävää pienoisnäy-
telmää, Jussin Moilan Girls just wan-
na have fun, Sakari Hokkasen
Ternimaitokeisari ja Juhana von
Baghin tyhjyys kulkevat tiukasti kiin-
ni tässä ajassa ja sen ilmiöissä.
Kokonaisuus syntyy Jyväskylän kau-
punginteatterin ja taidekorkealoulu-
jen yhteistyönä: kolme tuoretta teks-
tiä, kolme ohjaajaa Teakista. Ensi-il-
ta ontorstaina 26.tammikuuta.

Seuraava Jylkkäri ilmestyy 6.2.
Viikon 5 ruokalista netissä.



HAKEMINEN opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon oli minulle
helppo päätös, se tuntui jopa itsestäänselvälle. Olen kotoisin
Korpilahdelta, joten matka Jyväskylään ei ollut pitkä, ei yliopistol-
le eikä kaupunkiin. Nythän Korpilahti kuuluukin Jyväskylään.
Hain ja pääsin opiskelemaan sekä kirjallisuutta että antropologi-
aa. Kirjallisuus kiinnosti minua silloin huomattavasti enemmän,
mutta minua vaivasi kirjallisuuden luonne spesifinä tieteenalana.
Antropologia tieteenä keskustelee enemmän ympäröivän yhteis-
kunnan kanssa, ja tarjosi muutenkin monialaisempaa näkemystä.

Mikäköhän se graduni aiheeni olikaan? En pysty enää muista-
maan otsikkoa, mutta jotenkin se käsitteli liukuvaa maskuliini-
suutta ja postmodernia ruumiillisuutta. Oikeasti tein sen Mr.
Finland –ehdokkaista.

Negatiivinen palaute koski lähinnä sitä, että teksti oli aika ka-
malaa teoreettista paatosta. Muilta osin se oli vain lihasten pullis-
telua, vartaloiden öljyämistä ja poikien kanssa oluen ottoa.

Väitöskirjani pitäisi valmistua joskus ensi vuoden aikana.
Tutkin monikulttuurisia avioliittoja, jossa suomalaisnaiset ovat
menneet naimisiin muslimimiesten kanssa. Tarkastelen näiden
parisuhteiden kulttuuri- ja uskontoeroja, miten eroja käyte-
tään parisuhteissa sekä miten kulttuurin kautta toiseudesta
puhutaan.

En tykkää liikaa tulkita taidetta. Nautin enemmän sen
tekemisestä kuin analysoimisesta. Ehkä juuri siksi kirjal-
lisuus oli minulle väärä opiskeluala, koska minusta ei tai-
detta tarvitse perustella.

Pidän siitä periksiantamattomasta piirteestä, joka on
keskeistä teatterin tekemisessä. Taiteessa pelataan jollain
toisella tasolla kuin analyysimaailmassa. Hyvä taide on to-
ki perusteltua, mutta sitä ei tarvitse luomisprosessissa liikaa
pohtia. Tiede taas vaatii jatkuvaa perustelemista ja hirveän
vahvaa käsitteellistämistä. 

Aloitin Jyväskylän ylioppilasteatteri JYTissä kaksitoista
vuotta sitten. Olin silloin todella ärsyttävä teiniälykkö, ja ihai-
lin kaikkia teatterityyppejä. Halusin siihen joukkoon mukaan.
Nyt kai vuosien mittaan minustakin on tullut muka cool, kun
kerta siinä porukassa mukana olen.

OHJAUKSEN minä olen eniten kokenut omakseni teatterissa.
Tieteen kannalta olen analysoija ja pohtia, mutta voiko sanoa,
että teatterilaisena olen harrastaja.

Ja sellaisena haluan pitää sen. Jos olisin 18-20-vuotias, niin se
olisi toinen juttu.

Kyllä kai minä olen jo aika iso. Olen 33-vuotias. Omistan oman
asuntoni. Minulla on perhekin, vaikka lapsia ja autoa ei olekaan.
Olen minä jo aikuinen ihminen, mutta en silti uskon, että tästä
kasvaisin enempää erityisesti jonkinlaiseksi aikuiseksi. Enkä ha-
luaisikaan, olen tällainen pöhnö, ja siitä minä juuri pidän itsessä-
ni.

Minähän olen horoskooppimerkiltäni rapu, leijona nousevalta
ja kuumerkkini on oinas. En kyllä tiedä, mitä se meinaa sitten
käytännössä. Kerran netissä jollain horoskooppisivulla sa-
nottiin, että elämäni suurin kompastuskivi on oppia elä-

mään heilahtelevien tunteideni kanssa.
Aikuisuudessa pitää elää aika kurinalaista elämää, mutta teat-

teri mahdollistaa toisenlaisen todellisuuden. Teatterissa sitä vain
on ja tekee, ei tarvitse toimia minkään aikuisuuden säännöillä.

Tämä kuulostaa nyt, että teatteri olisi jotain hillittömyyttä ja
kurittomuutta. Mutta ei, siellä on omat lainalaisuutensa  ja ehton-
sa, miten se maailma toimii.

SAAN TEATTERISTA itselleni irti
enemmän, kun voin tehdä
sitä omaksi ilokseni.
Tuskin teki-

sin teatteria samalla lailla ilman tätä yhteiskunnallista, tieteellistä
ja sosiaalista kokemusta, mitä matkan varrella on kertynyt.

Näin tiede ja taide kulkevat minun elämässäni parhaiten käsi
kädessä.

Kyösti Hagert

Teatterisieluinen tieteilijä
Suomen ylioppilasteatteriliiton uusi puheenjohtaja Kaisa Nissi valmistelee väitöskirjaansa Jyväskylän yliopistoon.
Tutkimusaihe ei käsittele teatteria, koska hän ei halua perustella taidetta.

15. SIVUN
KASVOT

TOMMI PUSKA



Thai-restaurant

Asemakatu 5, Jyväskylä. P. 010 321 1140.

www.banthaideli.fi

opiskelija-alennus –15%

www.jylkkari.fi

Pää kolmantena 
häntänä oven 
välissä. 

Jylkkäri 


