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Päähirvitys

Taas on kevät ja kevään kiireet... Ei kaikilla tietenkään, mutta
ilmiö lienee sangen yleinen. Ja kenellä mitenkin se kevät ilmenee.
Itse ajelen pyörällä. Moottorittomalla ajelemisella huvittelu voi
olla hyvin humanistista.

Kun en ollut tuota huvia pitkään aikaan harrastanut, enkös
ensimmäisellä kerralla pyörältä noustessani kompuroinut oikein
kunnolla ja kaatunut. Osuutensa oli ehkä kiukuttelevalla nilkalla,
joka ei pitänyt jalkatapin varassa yhdellä jalalla seisomisesta,
mutta kömpelys mikä kömpelys. Kuitenkin sen sijaan, että olisi
tullut päästellyksi värikäs kirouslitania, oli pakko nauraa kolkosti
tilanteen tragikomiikalle. Ei sentään satanut. Paitsi yöllä, mutta
niitä ei illata. Olisi ehkä vain vähän enemmän vituttanut. Loppu
reissusta meni sentään huomattavasti vähemmillä hölmöilyillä.

Sää oli mahdollisimman kaunis, tie sopivan tasainen ja vähä-
liikenteinen. Vain kaksi asiaa erotti tilanteen kesästä. Ilman lämpö-
tila oli villeähkö kesäksi, vaikka se nyt tuntuikin lämpöiseltä, noin
15 astetta. Ja tietenkin Tuomiojärven vesi oli 3,5 astetta liian
viileää, vaikka jäätä oli tuskin nimeksi.

Kesätyöt, kesätentit ja Tenttisauna ovat hyviä kesäkiireitä. Siispä
sandaalinkärjet ja liikavarpaat kohti... No sitä, minne sitten ikinä
menettekin. Lukuvuosi on ohitse ja Saattue hajoaa--- ainakin
hetkeksi. Toiset  ilmestyvät Kiviniemeen heinäkuussa, toiset
katoavat näköpiiristämme koko kesäksi. Yhdeksän kuukautta
vuodessa on liian lyhyt aika vietettäväksi teidänlaistenne hienojen
tosinistien kanssa. Mutta kaikesta huolimatta jaksan valaa uskoa
tulevaisuuteen: Tosine ja Tosine- lehti palaavat eetteriin ensi
syksynä.

Pysykää kanavalla.

<3:llä,

Lasse Ranta, päätoimittaja

  TOSINE &

U n t a m o 1/2008
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Puheenjohtajan palsta
Pari viikkoa sitten löysin Helsingin

Sanomista tavallista hellyttävämmän

sarjakuvan. Kamujen kalteritarinoissa

suurikokoinen koira kertoi, että hänet

oli hyljätty, koska hän oli kasvanut

liian isoksi. Nyt hän oli kuitenkin

löytänyt uuden kodin ja kertoi sen

olevan hänelle iso juttu. Minua ei oltu

kaksi vuotta sitten hyljätty, mutta kun

tulin Tosineeseen, huomasin pian

löytäneeni ikään kuin sijaisperheen.

Vuosikurssitoverini osoittautuivat

persoonallisiksi, solidaarisiksi ja

myöhemmin myös vähän oikullisiksi

niin kuin läheisessä perheessä ollaan.

Ne vanhemmista tosinisteista, joiden

kanssa olin tekemisissä saivat niin

ikään oloni melko pian tuntumaan

tervetulleelta, vaikka paikoin ilmassa

saattoi aistia pientä varaukselli-

suuttakin vanhaan yhteisöön

tunkeutuvaa vierasta hahmoa

kohtaan.

Tänä keväänä alkaneen toimikauden

teemaksi  muodostui opiskelijayksilön

ja –ympäristön hyvinvoinnin

parantaminen. Hallituksen sisälläkin

heräsi  kysymyksiä siitä, mitä me sitten

oikeastaan teemme ja mitä hyvinvointi

tarkoittaa. Jotain erityistä on syksylle

kehitteillä aiheeseen liittyen, mutta itse

näen yksilön hyvinvoinnin ensi-

sijaisena ylläpitäjänä sosiaalisen

verkoston ja joukkoon kuulumisen. Eli

sen, mistä ainejärjestössä pohjim-

miltaan on kyse, edunvalvonnan

lisäksi.

Tosinistista olisi hyvin vaikeaa luoda

yhtä stereotyyppistä kuvaa. Monesti

ainoaksi yhdistäväksi tekijäksi saattaa

jäädä kiinnostus historiaan. Onkin

selvää, etteivät jäsenistömme sisäiset

henkilökemiat muodosta suurta

harmoniaa eikä kukaan voi kantaa

sädekehää vilpittömästä ystä-

vyydestä kaikkien kanssa. On

monenlaisia kiinnostuksen kohteita ja

toimintakulttuureja, monenlaisia

taustoja ja elämäntilanteita. Tästäkin

huolimatta olen kokenut yleisen ilma-

piirin melko suvaitsevaiseksi

persoonien erilaisuuden suhteen.

Joskus toisen käytös nostattaa verta

tai vaatii vetämään syvään henkeä,

mutta enimmäkseen muiden erityis-

piirteisiin kiinnitetään huomiota

hyväntahtoisen huumorin keinoin.

Tosineen toimintaa on pyritty

järjestämään monipuolisesti niin, ettei

ainakaan kotiviinin himokas

särpiminen tai kalliit pääsymaksut ole

aina tapahtumiin osallistumisen

edellytyksenä. Onnistunutta

toimintamme olisi silloin, jos jokainen

tekemistä ja seuraa kaipaava jäsen

voisi löytää itselleen miellyttävää

puuhaa ja kynnys osallistua olisi

hiottu pois. Hallituksesta käsin on

vaikeaa sanoa, miltä yksittäisestä rivi-

jäsenestä tuntuu. Siksi minä ja muu

hallitus toivomme, että rakentava

palaute kantautuisi ajallaan oikeisiin

korviin. Vain sillä tavalla asioita on

mahdollista korjata ja toimintatapoja

kehittää. Jonkin verran aktiivisuutta

tällä saralla on ollutkin ja hallitus on

pyrkinyt tarttumaan esille tuotuihin

asioihin, vaikkemme kaikkivoipia

olekaan.

Toiveeni olisikin, että kalteri-

tarinoiden suuren koiran tavoin

jokainen tosinisti voisi tuntea olonsa

hyväksytyksi sen kokoisena kuin on

ja itsensä tervetulleeksi osallistumaan

sen verran kuin haluaa. Silloin

olisimme päässeet jo pitkälle kohti

todellista hyvinvointia.

Teitä, jotka ette enää syksyllä koe

kuuluvanne T-huoneen tai H320:n

välittömään käyttäjäpiiriin, haluan

vielä muistuttaa, että jäsenyys on

ikuista eikä tosinismi kulu pois

valmistumisenkaan myötä. Ennen

syksyä kuitenkin jännittävää ja

herkullista kesää kaikille.

Noora Virokannas, puheenjohtaja
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HOL- palsta
Muiden lukuisten kevätlukukauden tapahtumien joukossa

sulavasti sujui myös HOL-seminaari, jonka aiheena oli tällä

kertaa ”Kartat ja rajat historiassa”. Helmikuinen seminaari

keräsikin mukavasti porukkaa lähes kaikista

ainejärjestöistä. Samalla innokkaat helsinkiläiset saivat

siirtyä liiton vetovastuuseen ja ansiokkaasti

johtotehtävänsä hoitaneet jyväskyläläiset pääsivät vihdoin

hyvin ansaittuun lepoon vastuutehtävistä.

Itse seminaari koostui sekä oman laitoksemme tutkijoista

että valtio-opin professorin Pekka Korhosen pitämistä

luento-osuuksista. Varsinkin vierailevan luennoitsijan

pitämä ”Aasian kartografiset representaatiot” esitys oli

hieman kolkolle kalskahtavasta nimestään huolimatta

erittäin mielenkiintoinen, ainakin allekirjoittaneen mielestä.

Väliajalla isäntinä toimineet jyväskyläläiset saivat ylpeinä

esitellä Fredriksonin karttakokoelmaa ja taisipa siellä

muutama innokas käydä karttoihin tutustumassakin,

pienen patistelun jälkeen.

Illanvietto Opinkivessä sujui varsin leppoisasti saunan ja

muun iltaohjelman merkeissä. Illan aikana järjestettiinkin

mielenkiintoinen tietovisa, jonka aihe ”tunnetut tosinistit”

nostatti, jos ei vieraiden, niin ainakin isäntäväen tunteita.

Porukan visailuguruksi osoittautui Turun kaksikko, joka

saikin palkkioksi pullon Anna-Kaisa Leivon mukaan

nimettyä vuosikertaviiniä. Mitäpä muuta sitä opiskelija

voisikaan toivoa? Viimeisten tietojen mukaan pullo on

edelleen avaamatta, mutta ehkäpä Turussa odotellaan

vuosikertaviinin muuttumista jopa entistä pehmeämmäksi

ja täyteläisemmäksi. Kukaan tuskin epäilee, etteikö Turussa

osattaisi kortepohjalaista kotiviiniperinnettä arvostaa.

Kaiken kaikkiaan vieraat tuntuivat viihtyvän Jyväskylässä

varsin mukavasti.

Kauniin sunnuntaiaamun valjetessa järjestettiin uuden sekä

vanhan hallituksen kokoukset. Uuden hallituksen

kokouksessa yritettiin jälleen kerran ratkoa tuttuja ongelmia.

Miten HOL:n toimintaa pystyttäisiin tuomaan lähemmäs

opiskelijoita, sekä miten ainejärjestöjen välillä saataisiin

aikaiseksi enemmän yhteistyötä? Siinäpä onkin uudelle

hallitukselle pähkinää purtavaksi. Yritystä kuitenkin tuntui

löytyvän ja sen seurauksena saatiin jo jotain

konkreettistakin aikaiseksi, mistä todisteita pitäisi löytyä

tästäkin Tosine-lehdestä.

Kaiken kaikkiaan Jyväskylän HOL-seminaari onnistui

mielestäni hyvin. Sekä illan vietto että varsinainen luento-

osuus sujui hyvässä yhteishengessä, enkä usko että

kenenkään vieraista tarvitsi lähteä kotiin pettyneenä. Kiitos

tästä kuuluu erityisesti hallitusvastuussa olleille sekä muille

vapaaehtoisille, jotka huolehtivat tapahtuman käytännön

järjestelyistä. Tästä on hyvä jatkaa syysseminaariin, jonka

järjestävät vuorostaan oululaiset kanssaopiskelijat.

Hyvää ja stressitöntä kevään jatkoa kaikille!

teksti: Juho Salonen, HOL-vastaava
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TOSINEEN HALLITUS ESITTÄYTYY

Tosineen hallitus esittäytyy
vielä kertaalleen kiperien ja
syväluotaavien kysymysten
kautta. Muutamat eivät
halunneet luovuttaa itsestään
intiimejä tietoja tai eivät
ehtineet toimiensa
intensiiviseltä hoitamiselta
vastaamaan.

1. Nimi
2. Mitä haluaisit olla isona (työtön
ei kelpaa)?
3. Kerro kirahvivitsi.
4. Mitä tulee ensimmäisenä
mieleesi seuraavista sanoista:
     - petkele
     - kuitti
     - juna
     - ilokivi
     - marmorikuula

1. Noora Karoliina Viro-

kannas

2. Pidetty ja onnellinen rehtori.
3. Olen huono vitseissä, mutta

tässä korvaava runo:

Kirahvi kiipesi puuhun ja
kurkotti kuuhun.
Kuu ei ollut juustoa eikä siellä
ollut puustoa.
Kirahvi hieman hätkähti ja
maahan mätkähti.
Muisti silloin syntymänsä ilon
ja söi lakritsia kilon.

4. -petkele: pötkylä tai pökäle
-kuitti: eikun tupla
-juna: raiteet eivät vaihda paikkaa
-> selkeä -> parempi kuin linja-
auto!
-ilokivi: riemurasia
-marmorikuula: marmelaadikuula,
eritoten vihreä

1. Juha Västilä

2. Sellainen ihminen, jonka
nimen tunnistaisi edes yksi
ihminen jonka kanssa en ole
koskaan keskustellut.
3. Kaksi kirahvia tapasi
savannilla.
1. kirahvi: Astuin äsken jonkun
parrakkaan miehen päälle ja se
kuoli.
2. kirahvi: Sellaista sattuu.
Mennään syömään puun lehtiä.
1. kirahvi: Tyhmä, emmehän me
ylety.

4. - petkele: Petri on nyt tehnyt
jotain väärin...
-kuitti: Luottamustehtävä
(arrgh!!)
-juna : Lepakkomies
-ilokivi: Hamsterin nuolukivi
joka on dipattu tajuntaa
laajentaviin aineisiin.
-marmorikuula: Jotain härskiä,
en kykene täysin erittelemään
mitä.

1. Niina Kristiina Nurkkala

2. Ammatillisessa mielessä
haluaisin olla juuri nyt vanhain-
kodin johtaja. Huomenna
luultavasti jotain aivan muuta,
lehden ilmestyessä vielä enemmän
jotain muuta. Let’s see.
3.Luovuus vaati aikaa, etenkin
multa. Vitsiä ei siis irtoa.
4. - petkele: joku ei osaa lausua
ärrää
-kuitti: tärkeät ei pysy tallessa,
muut on ruttuisina rahapussissa ja
laukuissa.
-juna: ekologinen
-ilokivi: ruokaa
-marmorikuula: tarvitaan varmaan
jossain pelissä
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1.

1. Jarmo Taskinen

2. Kaikkea; ei ole vielä löytänyt
sisäistä kiintotähteään, mutta
jotakin opettajan, tutkijan,
toimittajan, asiantuntijan ja parin
muun ammattiryhmän väli-
maastosta olisi mielenkiintoista,
ellei jopa upeaa, tehdä
elättääkseen onnettoman
sielunsa...
3. Mitä yhteistä on kirahvilla ja
h i s t o r i a n o p i s k e l i j a l l a ? -
Molemmilla on vaikeuksia saada
tarpeeksi verenkiertoa aivoihin...
4. - petkele: puheongelmainen
kiroileva pikkulapsi
-kuitti: ja tupla
-juna: lentävä kalakukko
-ilokivi: MDF
-marmorikuula: kysymättä ja
pyytämättä tapahtuva maaten-
meno

1. Lasse Tapio Ranta --------)

2. Kirjastontäti ja osa Laitoksen
henkilökuntaa
3. Mikä on saamattomuuden
huippu? -Vampyyrikirahvi kuolee
janoon.
4. - petkele: meidän ensimmäinen
auto
-kuitti: taskunpohjan mönjä
-juna: kasoittain nunnavitsejä
-ilokivi: JYT:n pornovarastot
-marmorikuula: välitunnit

1. Petri Honkonen

2. Joku, joka tekee arvostettua
työtä, mitä se sitten lieneekään.
3. Mitenkäs kirahvi mahtuu jää-
kaappiin? -Aukaistaan
ovi,otetaan norsu pois, ja laitetaan
kirahvi sinne (ja kuka muka väitti
että vitsin pitäisi olla hauska?!?)
4. - petkele: jäätuura
-kuitti: k-market
-juna: ravintolavaunu ja hintava
kahvi
-ilokivi: leppoisa, akateeminen(?)
ilmapiiri
-marmorikuula: rouva Fortuna

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

1. Juho Annala

2. eteläpohjalaisen lukion lehtori
3. Mitä tulee kun yhdistää
kirahvin ja dobermannin? -
Kerrostalon vahtikoira
4. -petkele: betoni
-kuitti:  roger
-juna: veturi
-ilokivi: ruoka
-marmorikuula: peli

Aurinko paistaa ja kuu mottaa
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1. Emmi Karoliina Seppänen

2. pieni
3. En ole kirahvivitsien ystävä,
mutta blondivitsit ovat
naurattaneet aina, joten yksi
sellainen ;)

“Blondi ajoi autonsa puuhun.
Kömmittyään ulos autosta hän
kuuli sihinää jäähdyttimestä.
- Luojan kiitos, se hengittää vielä,
blondi huokasi.”

4. - petkele: jäätä, ja paljon, pitää
myös varoa varpaita.
-kuitti: niitä kummasti ilmestyy
lompakkoon.
-juna: ne isot kiviset miehet
(pisteet vr:n mainoksille)
- i l o k i v i : . . . . . . . . . . p e l k k ä ä
tyhjää............
-marmorikuula: pikkutyttönä
mulla oli pussillinen niitä, mutta en
keksinyt niille mitään järkevää
käyttöä.

1. Miikka

2. Teoreettinen
3. Kaksi miestä käveli metsässä,
ja he törmäsivät kirahviin.
Kirahvi alkoi verenhimoisesti
jahdata miehiä, joista toinen
tovin karkuunjuoksun jälkeen
huusi toiselle:
-Emme taida päästä siltä
karkuun.
Johon toinen:
-Voi olla, mutta minulle riittää
että pääsen sinulta karkuun.
4. - petkele: Kummeli-rumpali
-kuitti: ruotsinkielinen
anatomiaan viittaava sana
-juna: Passaan, koska joku
kuitenkin kirjoittaa että
“Miikka”.
-ilokivi: yliopiston iloisimmat
sihteerit
-marmorikuula: Kekkonen

1. Juho (Samuli) Salonen

2. Opettaja, mielellään
tietenkin jossain muualla kuin
peruskoulussa.
3. En harrasta kirahvivitsejä.
4. -petkele Tukkisavotta, ennen
aikaa moottorisahat.
-kuitti Olotila tällä hetkellä.
-juna VR
-ilokivi "Ja kakskolmeviis,
kiitoos!"
-marmorikuula Ala-asteen
ensimmäinen luokka.

Haastatteluista puuttuvat
hallituslaisista Hasse
Hämäläinen ja Mari Räihä
(päätoim. huom.).
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Tiedekuntaneuvoston jäsenen
ominaisuudessa lienee syytä
kirjoittaa muutama sana
Tosine-lehteä varten. Ajattelin
kirjoittaa yliopistoallianssista,
joka lienee _the_suurin_ juttu_
mikä on nyt viime aikojen
yliopistomaailmaan peilattuna
tapahtumassa. Sillä on
vaikutuksia opiskelijoihin,
mutta vaikutusten laajuus ja
määrä on edelleen hämärän
peitossa.

Sisä-Suomen Allianssi –
nimikkeellä toimiva yhteistyö-
viritys on Jyväskylän yliopiston,
Tampereen yliopiston sekä
Tampereen teknillisen yliopiston
yhteistyösuunnitelma. Allianssilla
on tavoitteena olla vuonna 2015
Suomen johtava tiede-
keskittymä. Teknillisen yliopiston
nettisivuilta löytyi seuraava hyvin
selkeä määritelmä, miksi
allianssiyhteistyöhön ollaan
ryhtymässä. Teksti sopii myös
oman yliopistomme retoriikkaan:
” A l l i a n s s i y h t e i s t y ö l l ä
tavoitellaan uusia menesty-
misen tekijöitä tilanteessa, jota
kuvaavat kansainvälisen
tieteellisen, koulutuksellisen ja
taloudellisen kilpailun kove-
neminen, opiskelijamäärien
kasvu ja tutkimusrahoituksen
ehtojen kiristyminen.”1

Uskotaan, että tällainen alueellinen
yhteistyö parantaisi muun muassa
pienten oppiaineiden selviytymis-
mahdollisuuksia. Tiedekunta-
neuvossa on tullut ilmi, että ainakin

Muutama sana Sisä-Suomen yliopistoallianssista

huhuja allianssin tiimoilta on
riittänyt. On muun muassa arveltu,
että koko yliopistomme kielten
laitos joutuisi voimakkaiden
supistusten kohteeksi, koska tämä
koulutustarve täytettäisiin
Tampereen voimilla. Sen verran
huhuissa on perää, että
päällekkäisiin rakenteisiin
tultaneen jatkossa kiinnittämään
entistä enemmän huomiota koko
yliopistojen laajuudella. Tämä
lukee suunnitteluryhmän loppu-
raportissa. Tällöin oppiaineiden
tutkimuksen erikoistuminen
kantaa hedelmää, mitä esi-
merkiksi oma historian ja
etnologian laitoksemme on jo
hyvää vauhtia tekemässä. Allianssi
tuo mukanaan myös yhteistä
byrokratiaa.

Erityisesti rehtori tuntuu
korostavan, että allianssiyhteis-
työn alkaminen EI leikkaa työ-
paikkoja ja koulutusta tai tee
Jyväskylän yliopistosta Tampe-
reen yliopiston Jyväskylän
toimipistettä. No ei varmasti,
työpaikat leikkaantuvat jo opetus-
ministeriön rahoituksen
pienentyessä. Tampere on Jyväs-
kylälle käytännössä ainoa
looginen yhteistyökumppani lähi-
yliopistoista, kun Kuopiokin jo
heilastelee Joensuun kanssa. Ja
kun kerta halutaan yhdistellä
toimintoja ja lopettaa yliopistoja,
ei Tampere ole aivan huono
kaveri. Ajatelkaa vaikkapa
opintotarjonnan lisääntymistä:
opinnot Tampereella eivät olisi
enää jatkossa esimerkiksi JOO-
opintoja, vaan osa normaalia

kurssitarjotinta. Jos tietysti on
mahdollisuus käydä luennolla
Tampereella, ei kai kaikkia
kursseja voi järjestää Jyväs-
kylässä Tampereen ohella tai
toisinpäin.

Yliopistojen karsiminen ei ole
aluepolitiikan mukaista, jos
paikkoja aletaan sulkea muualla
kuin ruuhka-Suomessa. Ja
ruuhka-Suomessa taas korkea-
koulujen karsiminen ei ole
mielekästä, koska alue imee
muun muassa koulutettua työ-
voimaa kaikista eniten. Odotan
uteliaisuudella, mitä maamme
poliittinen johto tässä asiassa
tekee. Riittävätkö allianssi-yhteis-
työt, vai ei. Tällä hetkellä tilanne
on odotusvaiheessa, opetus-
ministeriö odottaa ja katsoo, mitä
yliopistot (ja ammattikorkeat)
tulevat tekemään yhteistyön
tiivistämisessä. Toivon, että
Suomessa säilyy jatkossakin
koko valtakunnan laajuinen yli-
opistoverkko.

Tiedemaailma ei välttämättä
hyödy allianssiyhteistyöstä. Jos
rahaa on muutenkin vähän, ei
edelleenkään pystytä
palkkaamaan uusia tutkijoita ja
opettajia. Päinvastoin paikat
saattavat vähetä, jos yhteisiä
toimintoja lähdetään leikkaamaan.
Tutkijoille iskostetaan tulos-
ajattelua entisestään. Yliopiston
on tuotettava reippaasti tieteellisiä
tekstejä (mieluiten kansain-
välinen) julkaisu tähtäimessä ja
luotava laajoja yhteyksiä
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kansainväliseen tiedemaailmaan.
Tällä tavoin kilpaillaan globaalissa
akateemisessa maailmassa ja
korostetaan Suomen korkea-
koulutuksen imagoa. Hienoa
tavoitteellisuutta, mutta raskasta
tutkijakunnalle.

Allianssin suunnitteluryhmän
loppuraportti korostaa varain-
hankinnassa ulkopuolista rahaa;
käytännössä tämä tarkoittaa
lahjoituksia sekä yritys-
rahoitusta. Mielenkiintoinen on
myös havainto voitto-
marginaalin kehittämisestä.
Voittomarginaali tulee liike-
taloudellisin perustein toteutetusta
tutkimustoiminnasta.2  Liike-
maailman kasvanut rooli tutkimus-
toiminnan kohdentamisessa ja
päätösvallassa on monille
punainen vaate, suoranainen uhka
sivistysyliopistolle. Pelko on hyvin
ymmärrettävissä, kun alkaa pohtia
potentiaalisen rahan lähteitä, joista
aikamoinen osa on sijoittunut
muualle kuin Jyväskylän
läheisyyteen. Pystyykö Jyväs-
kylän yliopisto kilpailemaan ulko-
puolisesta rahoituksesta tasa-
puolisesti esimerkiksi etelä-
suomalaisen yliopistojen kanssa?
Entä jos valtion raha on sidottu
siihen, miten yliopisto on saanut
kerättyä yksityistä rahaa?

Vähentynyt julkinen rahoitus ja
muun, lähinnä yksityisen
rahoituksen korostunut rooli
yleensä mielletään sellaiseksi, että
erityisesti humanistinen tutkimus ja
opetus kärsivät. Totta on, että
Suomessa ei ole samanlaista
hyväntekeväisyyskulttuuria kuin
esimerkiksi Yhdysvalloissa ja
yritysmaailma ei välttämättä ole
kiinnostunut humanistisesta

tutkimuksesta. Toisaalta liike-
toiminnalla ansaittu raha
kilahtanee  yhteiseen kirstuun, ei
pelkästään taloustieteellisen
omaan kukkaroon. Lisäksi yli-
opistot tulevat epäilyksettä
saamaan rahoitusta jatkossakin
valtiolta, vaikka uhkakuvia
tykätään maalailla – ellei valtio
sitten päätä, että on aika karsia
yliopistoverkkoa sulkemalla
kouluja, jolloin rahoitus armotta
pienenee tai katoaa.

Humanistinen puoli joutuu
kuitenkin tekemään itselleen
merkittävää roolia muulla tavoin,
ennen kaikkea tutkimuksen
laadussa – jos toiminta on
kansainvälisesti laadukasta ja
arvostettua, sen tuskin tarvitsee
puolustella olemassa oloaan
ainakaan ensimmäisenä. Perus-
toiminnan, kuten esimerkiksi aine-
ja luokanopettajakoulutuksen
tulevaisuus toivottavasti taataan
valtion rahoituksen turvin.
Toivotaan vain, että tutkijat ehtivät
satsata opettamiseenkin.
Opiskelijoissa kun on yliopiston
tulevaisuus.

Ylioppilaskunnat seuraavat
allianssiyhteistyön kehittymistä
jännittyneesti ja pyrkivät olemaan
suunnittelussa ja toteuttamisessa
aktiivisina vaikuttajina. Puhun nyt
monikkomuodosta, koska tiedän
JYY:n olevan aktiivinen ja uskon
Tampereella olevan samaa
henkeä. Opiskelijoilla tulee
edelleen olemaan sanansa
sanottavana. Toivotaan että
allianssi tulee tuottamaan
enemmän positiivisia kuin
negatiivisia puolia opiskelijoiden
elämään.

Lisää tietoa Sisä-Suomen
allianssin tiimoilta:

http://www.jyu.fi/hallinto/kehi/
yliopistolaitos_uudistuu
http://www.jyu.fi/hallinto/kehi/
allianssi

teksti: Teemu Häkkinen

1 www.tut.fi -> Ajankohtaista ->
Yliopistoallianssi (22.3.2008)
2 http://www.jyu.fi/ajankohtaista/
tiedotteet/tiedote-2008-01-18-
14-36-50-880420 (22.3.2008)
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Keväällä, viimeistään toukokuussa
tulee katsottua peiliin. Silloin saattaa
huomata, että pään edessä on lappu
jossa lukee: ei talvikunnossapitoa. Nyt
sen voi riisua pois ja laittaa naulakon
päälle seuraavaa roskisreissua
odottamaan, ja istua hetkeksi
miettimään oman pään oloa.

Pää roikkuu ihmiskehossa sopivasti
kaikkien hermoratojen päässä, niin
että pahoinvointi missäpäin kehoa
tahansa vaikuttaa myös päähän.
Onneksi hyvinvointikin. Pään muoto
on luonnostaan aika pyöreä, mutta ei
täysin. Se opettaa pään omistajaa siitä,
että elämän on hyvä olla sopusuhtaista
ja tasapainoista, mutta ei liiaksi.

Jos mieltä ahistaa, masentaa, on
vaikea olla ja tulevaisuus tuntuu
synkältä, sille pitää tehdä jotain. Jos
on vaikea nousta aamulla, vaikea olla
juomatta illalla, vaikea jutella toisten
kanssa, niin pää tarvitsee
kevätremonttia. Vielä sen voi tehdä.

Sielu ja kroppa on kuin folion kaksi
puolta. Kun toinen on rytyssä niin
toinenkin on. Kun toista silittää niin
toinenkin oikenee. Puhuminen auttaa
ja tekeminen myös. Murheista
kannattaa kertoa luotettavalle, ja
sitten ryhtyä pään kevätremonttiin.
Olo tuntuu siis suunnilleen yhtä

notkealta kuin Ryhtilän perus-
kivestä? Silloin pitää kertoa tarpeeksi
monelle kaverille, että nyt alkaa uusi
elämä ja kaivaa lenkkarit kaapista
esille. Toinen toistaan innostaen
yhdessä ja vuorotellen voi sitten
kävellä ja juosta ja pelata sulkapalloa
ja kuviokellua ja vaikka mitä pari kolme
kertaa viikossa. Kunto nousee, pää
paranee.

Ja sitten voi opetella venyttelemään,
siis muutakin kuin jyvääskylä-
läistynyttä kieltään. Pitkään ja
rauhallisesti – samalla voi löytää oman
kehonsa lihas lihakselta ja jänne
jänteeltä, ja sielunsa siinä samalla.

Yksi iso juttu on se että nukkuu. Siis
imee unta palloon joka yö, nautis-kelee
mielen rentoutumisen ja aivojen
levyneheytysajon tuottamista toinen
toistaan hämärämmistä tarinoista.
Nukkumisesta on turha tinkiä, sillä uni
on lopulta ihmisen parasta aikaa.
Vähän niin kuin elämäkin.

Toinen juttu on sitten muu lepo.
Sellainen aika, jolloin ei mieti tulevaa
tenttiä eikä tekemättömiä töitä eikä
toteutumattomia haaveita, vaan

pysähtyy, hiljentyy, on vaan. Joku
joogaa, joku tyhjentää päänsä
lenkkeillessä, joku kulkee metsässä.
Yksi nimittää tuota kaikkea
rukoukseksi, toinen mietiskelyksi.

Ja sitten kannattaa syödä. Maukkaasti
ja monipuolisesti ja tarpeeksi usein ja
sopivan paljon. Juomispuoltakin pitää
välillä miettiä. Nyrkkisääntö on se,
että jos huomaa, ettei osaa rentoutua
eikä seurustella selvänä, niin paha
paha. Äkkiä muutosta, tai pää räjähtää
yllättävän pian.

Mutta entäs seura? Sitä on hyvä olla
myös. Ilman toisia ihmisiä aivot
kivettyy. Pysy siinä sitten elämässä
kiinni, kun pää vain toistaa samaa.
Ympärilleen voi katsella ja huomata,
että ne tavalliset tutut on
pohjimmiltaan ihan kivoja, ja niissä on
paljon hyviä puolia. Ja uusiakin voi
saada, kun rupeaa tekemään jotain
uutta. Vaikka pelaamaan lautapelejä tai
harrastamaan pölinäpiirejä.

Sitten kun pää alkaa olla kesä-
kunnossa, näyttää kesäkin ihan
toisenlaiselta. Valoisammalta,
iloisemmalta, pidemmältä. Kun sielu ja
kroppa on tasapainossa, niin sitä osaa
olla ihan omana ittenään. Ja antaa
toistenkin olla.

teksti ja kuvat: Kimmo Nieminen

oppilaitospappi
kimmo.nieminen@evl.fi
www.parikalaa.net/blogi

Pää rantakuntoon
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Elina vastaa- palsta

Uteliaisuus oli ilahduttavaa. Kysymysten
runsaasta määrästä johtuen emme resurssien
puutteessa pystyneet vastaamaan kaikkiin.

Elina, ongelma!

Äiti lyö päätään seinään, sisko pieksi naapurin
rakkarin ja veli ampuu ilmakiväärillä kärpäsiä.
Olenko homo?
-nimim. Voi S-tana

Rakas Voi S-tana,

Tuskin. Kuulostaa enemmän siltä, että olet
perheessäsi se jäsen, joka ei koskaan saa huomiota
keneltäkään. Homous on sisäsyntyistä eikä sen pitäisi
olla keino luoda olematonta identiteettiä. Muuta
muualle, hanki elämä, kasva aikuiseksi tai kuole pois.
Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin wannabe-homot.

Olen orpo, siskoni on huora, veli ryyppää, äiti
yskii verta, minulla on jalkasieni, enkä päässyt
aivokirurgiksi. Mikä mun ongelma on?
-Notsip

Rakas Notsip,

Lamisil auttaa jalkasieneen. Ps. Jos on äiti, ei ole orpo.

Rakas Elina!

Miksi kollokvio ja opetusharjoittelu on sijoitettu
samaan aikaan?
Terv. nimim. “Tähtäimen läpi näkyy
norsunluutorni”

Rakas Timo (käsiala tunnistettu),

elämä on kärsimystä ja kärsimys jalostaa. Tämän
järjestelyn tarkoitus on jalostaa meistä ajankäyttöä
hallitsevia yksilöitä. Tämän koulutuksen tarkoitus on,
että tulevasta opettajapolvesta tulee yli-ihmisten
joukko. He tulevat hallitsemaan maailmaa. Kasvavan
nuorison ajatusten muokkaamisen kautta. Samalla he
kykenevät saavuttamaan hämmästyttävää
akateemista pätevyyttä kyvyillään tehdä

syväluotaavaa tutkimustyötä arkistossa. Tulevista
opettajista kasvaa joukko hallitsijoita kulissien takana.
He pitävät akateemisen maailman naruja käsissään.
He istuttavat ajatuksensa kasvavan polven mieliin.
Maailma tulee hyppäämään heidän pillinsä mukaan.
Kärsi siis riemuiten uutta parempaa valtakuntaa
odottaessa.

Heippa,

Miksi ovet ei aukene mulle, onko rotumme syytä
tää?
T: Epätietoinen Keski-Suomesta -83

Rakas Epätietoinen Keski-Suomesta -83,

tuskin syy on rodussanne. Luultavasti vika on vain
sinussa.

Markku ostaa pumpattavan “nuken”, jonka
tilavuus on 1m³. Markku puhaltaa ilmaa
seuraavan kaavan mukaisesti: 3x³-2x²-7 (m³/h).
a) Kuinka kauan Markulla kestää päästä
tositoimiin? b) Koska Markku saa naista?

Rakas anonymous (luultavasti Markku),

a) jos lasketaan kaavan mukaan seuraavasti: 3·1³-
2·1²-7 = 3·1-2·1-7 = 3-2-7 = -6, Markku ei pääse
tositoimiin ikinä, vaan ilmeisesti imee ilmaa “nukesta”.
Tosin Markku voisi käydä tositoimiin hetikin. Nyrkki-
Kyllikki ei tarvitse alkuvalmisteluja. Silloin Markku
voisi myös jättää “nuken” imemisen vähemmälle.
b) Jos Markku on jo ostanut pumpattavan “nuken”,
kertoo se siitä, että Markku ei ole koskaan saanut
oikeaa elävää naista eikä luultavasti tule
saamaankaan, edes rahalla. Sen sijaan Markulla
saattaisi olla saumaa toisenlaisessa imubisneksessä.

Missä ihmisellä on höplä, kun siitä aina vedetään?
-Normaali(ko?)-

Rakas Normaali(ko?),

itse mietiskelin tätä kysymystä 13-vuotiaana, jolloin
apuun riensi kypsään ikään ehtinyt ja hyvin kokenut
ystävättäreni äiti. Hän sanoi: “Miehet on sitä varten,
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että niitä vedetään höplästä.” Ihmisellä ylipäätään ei
ole höplää, höplä on vain biologisesti urospuolisilla
ihmissuvun jäsenillä, eli miehillä.

Mitä on diskurssi?

Rakas anonymous,

se on vaikeasti hallittava sivistyssana, jolla on erilaisia
merkityksiä tieteenalasta riippuen. Jos et tiedä, mitä
olet tekemässä, voit käyttää diskurssianalyysiä
selityksenä. Se kuulostaa tieteelliseltä ja pätevältä,
joten kukaan ei tule kyselemään sen kummempia. Ps.
tämä on diskurssi.

Miksei linnut nuku talviunta, vaikka se olisi
ehdottoman fiksua?
-Pulu-

Rakas Pulu,

linnut elävät vain pari vuotta. Olisi aika paskaa käyttää
puolet siitä nukkumiseen. Lisäksi ne menettäisivät
siinä talvikuukausien kylmyyden ja puutteen
aiheuttaman kärsimyksen, millä on rotua kuin rotua
jalostava vaikutus.

Iskeekö Jyväskylään asteroidi? Jos iskee, milloin?
Ahdistaa!

Rakas Ahdistaa!

Asteroidin iskeytymistä Jyväskylään on hyvin vaikea
ennustaa. Jos asteroidi sattuisi iskemään Jyväskylään,
et sitä ensin huomaisi ja sen jälkeen sillä ei olisi mitään
väliä.

Riisuuko Petteri Kalliomäki huivinsa
-nukkuessaan?
-uimaan mennessä?
nimim. P2:n ihailija

Rakas P2:n ihailija,

vastaus molempii kysymyksiin on ei. Petteri
Kalliomäen huivi on itseasiassa kiinteä osa Petterin
päätä. Se on vain maalattu huivin näköiseksi, jotta
vastaantulijat eivät kavahtaisi. Taidokkaalla
maalauksella saadaan myös aikaan illuusio rock-
henkisyydestä.

Kun Tosineen Sturm-ryhmän jäsenet alkavat
kohdata sankarikuolemia, tulisiko heidän
tuhkauurnansa sijoittaa Tosine-huoneen hyllyyn?
nimim. Huolta kantava

Rakas Huolta kantava,

ei. Yäk. Toisaalta ongelma ei ole ajankohtainen nyt
eikä huomenna eikä ikinä, sankarikuolemien
epätodennäköisyydestä johtuen. Pasi, pysy hengissä!

Rv. Elina

Mist sais halval ja pimeesti atomipommin?
nimim. Tarpeeseen

Rakas Tarpeeseen,

netistä. Ja toisekseen, SE EI OLE RV. ELINA. Ei
edes arvoa korostavana ilmauksena. Minä olen
arvokas ihminen ilman miestäkin. Nykypäivänä
miehiä ei tarvita edes siitokseen; sukupuuttoon
tuomittu laji. Miehet.

Rakas Elina!

Missä vitussa on Jyväskylän kaupungin
aurauskalusto, kun se ei auraa?!
nimim. Yliopistonkatua pyörällä kulkeva
veronmaksaja

Rakas Yliopistonkatua pyörällä kulkeva veronmaksaja,

aurauskalusto on korjaamossa ja siellä pysyy, koska
rahaa korjaukseen ei ole. Veroeurosi menevät
edelleen Kettusen erorahoihin. Palataan
aurauskaluston korjaukseen kymmenen vuoden
kuluttua.

Jos maailmassa olisi vielä runsaasti
neanderthalilaisia, kuinka niitä kohdeltisiin?

Rakas anonymous,

luultavasti neanderthalilaiset tarhattaisiin ja niistä tulisi
nähtävyys.

Elina kiittää pj-Nooraa.

teksti: Elina Kauppinen
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Tosinistien elämäntyylin tarkka-
silmäiset seuraajat neiti x ja herra y
tekivät viime keväänä tutkimus-
matkan tosinistien seuraelämään ja
p a r i u t u m i s r i t u a a l e i h i n
kirjoituksessaaan ”Saavatko
historioitsijat turpaan?”. Edellisten
paljastusten lietsomien arvailujen ja
salaperäisyyden liekkien vähitellen
laantuessa on jälleen aika tosinismin
sosiokulttuuristen tarkkailijoiden ja
raportoijien sensaatiohakuiselle
kevätretkelle tosinistien taka-
huoneeseen ja kulissien taakse.
Arvon tosinistit ja tosinistittaret,
oletteko valmiita tietämään
salaisimmatkin yksityiskohdat
opiskelutovereidenne elämän-
tyylistä? Oletteko valmiit paljastu-
maan itse? Pidelkää kiinni penkin
reunoista, sillä tämä on

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Fabulous Life of Tosinisti!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tosinisti ei ole ihan mikä tahansa nisti,
tai ei ainakaan missään tapauksessa
satanisti, siinä määrin perintetitä
kunnioittavaa väkeä opiskelija-
yhteisöön kuuluu. Voisipa sanoa
jokusen tosinistin olevan jopa
traditionalisti. Muutama tosinisti on
avoimesti sosialisti tai kommunisti.
Jokusen voisi myös hyvällä omalla
tunnolla sanoa olevan kansallis-
sosialisti, tai ainakin kovin
kiinnostunut ko. ismistä.  Heikosti
tosinisti on myös esim. heroinisti,
edes mietoja huumeita ei tosinisti-
yhteisössä juurikaan esiinny, mutta
aika moni tosinisti sentään on
nikotinisti. Joka tapauksessa tosinisti
velloo siellä täällä opiskelijameressä
lailla kalan ja juhlii usein yhdessä
muiden opiskelijoiden kanssa. Ja
vaikka huumeet eivät yhteisöön
kuulukaan, tosinistin alkoholinkulutus
on ylittänyt riskirajat jo ensimmäisen
opiskeluviikon aikana, ja siltä tieltä ei
paluuta ole näkyvissä. Lainaten
professoriamme Seppo Iso Z:taa,
proosit kevääle, ja tervetuloa mukaan

Fabulous life of tosinisti - tosinistin makea elämä

katsomaan kuinka tosinisti-tähtiemme
elämä kulkee.

Asuminen

Herra X katsoo että kaikista Jyväs-
kylän kaupunginosista, tosinisti-
miehet ovat keskittyneet siihen
kaikkein jaloimpaan. Tietysti jotkut
päätyvät Myllyjärvelle tai Ronin-
mäelle, tai mahdollisesti aina
Halssilaan saakka. Kuitenkin suurin
osa valitsee Kortepohjan ylioppilas-
kylän tai ihkun lukaalin keskustassa.
Totuus on, että tosinisti ottaa paikan
kuin paikan haltuun – mutta se kaipaa
tuekseen muiden tosinistien lähellä
asumista. Tosinistimies sisustaa
lukaalinsa luksushelmeksi ja naisen-
kaatajaksi sosialistisella taiteella, dvd-
hyllyillä, lasinalustoilla ja erinäisillä
Tosine-matkoilta mukaan kaapatuilla
julisteilla/muulla oheiskrääsällä, mitä
moni nainen ei seinälle pistäisi.
Huhujen mukaan myös aikuisviihteen
puolelle kallistuvaa aineistoa on
löytynyt seinäkoristeluista, mutta
tämä huhu on – kuten aina -
vahvistamaton. Moni kerää dvd-elo-
kuvia kuin orava ruokaa talven varalle.
Tietyissä piireissä erityisesti
mainittuihin kansallissosialisteihin
liittyvä videoviihde on arvostettua,
mutta tätä ei pidä suurin surminkaan
julistaa yleiseksi ilmiöksi. Kalusteet
palvelevat akateemisen keihäänkärjen
ykkösprioriteettia, opiskelua. Tosi-
nistimies ei kirjojen paikasta tai
määrästä ala tinkimään ja huonekalut
löytyy aina ylioppilaskylän talojen
käytäviltä tai parhaassa tapauksessa
humanistisella työllä ansaituilla
rahoilla lähimmästä Ikeasta (eli pirun
kaukaa, mutta etäisyyshän ei isoihin
linjoihin tottunutta tosinistia
säikäytä). Tosinistimies suhtautuu
naapureihin ja kämppiksiin kuin
suomalaiset ruotsalaisiin: jos niiden
kanssa ei voi ryypätä, heidän
elämänsä pitää tehdä kurjaksi tai
ainakin tosinistimiehen elämää
heikommaksi.

Neiti Y:n ja monien tosinisti-
toverittarien asunnot itse asiassa
muistuttavat jossain määrin edellä
kuvattua, tosin tosinettarien
asuntojen sisustuksesta löytyy ehkä
kuitenkin vähemmän kolmannen
valtakunnan virallisia fanituotteita,
enkä edes kolmannen internationaalin
muistomerkin pienoismallia ole –
yllättävää kyllä – nähnyt kenenkään
tosinettaren omistavan. Sen sijaan
Internationaali löytyy monenkin
musiikkivalikoimasta. Ehkäpä (tosi-
nisti) miehet ja naiset eivät eroakaan
toisistaan niin radikaalisti. Ainakin
tosinistiuden ytimeen uppoutu-
mattomien ulkopuolisten tarkkaili-
joiden näkökulmasta Tosine on sisä-
piiri jossa kaikki seurustelevat
keskenään, joten yhteis-
ymmärrystäkin siis on tainnut löytyä.
Mikä sitten on tosinistiuden ydintä?
Kaikkihan sen tietävät – se että
pyykkiä pestessä juodaan koskis-
pullo, palvotaan Koskis Hessua koti-
alttarilla ja suunnitellaan vallan-
kumousta – tai kaappausta. Yhteinen
sävel löytyy tosinistien keskuudesta
aina vaikka mielipiteet vallan-
kumouksen tai liikekannallepanon
painotuksista ja suunnasta olisivatkin
erilaiset. Ymmärryksen saavuttamista
siivittävät edellä mainittu koskis sekä
pämppäysmatkan Petroskoihin
suunnitteleminen ja -tottakai
toteuttaminen.  Mitä voisin vielä
kertoa tosinistinaisten asumis-
muodoista? Yhtäläisyyksiä on vaikeaa
löytää ja elämäntyylejä yhtä paljon
kuin tosinettariakin. Ainakin kirjoja on
paljon hyllyssä, ja allekirjoittaneen on
vaikeaa saada tätä nykyä muutto-
apua... Myös cd-levyjä on paljon, ehkä
myös elokuvia. Joidenkin koti sisustuu
kirpputorien löydöillä, kun taas
monien astia- ja vaatekaapit täyttyvät
ylikansallisten ketjujen edullisilla ja
ajanhenkeä heijastelevilla aterioimilla
ja pukimilla. Sanoisin, että tosinistin
asuminen kiteytyy pyykkiä pestessä
juotuun viinapulloon, Kortepohjaan,
lukemattomiin (kahdessa
merkityksessä) kirjoihin sekä monen-
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laisiin kulttuuriharrastuksiin – jotka
mahdollisesti näkyvät myös
sisustuksessa, oli sitten kyseessä elo-
kuvakulttuuri – tai vaikka aikuis-
viihdekulttuuri.

Ruoka

Herra X katsoo, että tosinistimiehen
ja kulinarismin suhde on omituisen
viekoitteleva, aivan kuten argentiina-
lainen punaviini. Lounasajalla moni
tosinistikarju tuntuu hakeutuvan Ilo-
kiveen, tuonne pitkien jonojen
mekkaan, jossa on kuulemma
”parempaa ruokaa”. Lozziin taas
”pääsee nopeasti”. Tosinistimies osaa
myös kokata itse, toisin kuin moni
matemaatikko ja muu mahdollisimman
kaukaa haettu esimerkki. Salainen
tutkijakaksikko on myös kuullut
Tosineen nettifoorumin ruoka-
kulttuuriosiosta – ilmeisesti valmis-
ruokiin kohdistuva kapinahenki elää
ja voi hyvin ainakin maskuliinisesta
näkökulmasta.

Ruoka tulee huuhdottua alas niin alko-
holipitoisella juomalla, kuin rehdillä
maidolla. Ketkä tykkää äideistä, ketkä
tyttäristä… Mutta toisin kuin Matti

Vanhasella, kunnon pihdit harvoin
ilmaantuvat tosinistikarjun oma-
tekoiseen ruokapöytään – sitä varten
on etsiydyttävä koti-Suomeen liha-
patojen äärelle. Liha (jos einesliha-
pullia voidaan sellaiseksi kutsua) on
miesten ruokaa, eli Kauppakadun
kasvisravintola Katriina on kuulemma
”pannassa”.

Neiti Y: Tosinistitarten osalta Ilokivi
on tyypillinen valinta päivittäisen
ravinnontarpeen tyydyttämiseen,
omistaahan Ylioppilaskunta osan
paikasta, joten ruokailuun laitettu raha
kiertää kaventuneena takaisin
opiskelijan taskuun. Ilokiven taide-
näyttelyt tyydyttävät fyysisen nälän
lisäksi kulttuurin nälkää. Monen
tosinistinaisen vatsa täyttyy
päivittäin Ilokivessä tai Lozzilla, mutta
onpa niitäkin jotka vain harvoin
tyytyvät tarjolla oleviin vaihtoehtoihin
ja päättävät täysin itse päivittäisen
ateriointinsa sisällöstä. Myös
Katariinan kasvisravintola on
suosittu. Empiirisen havainnoinnin
perusteella nuoremmat opiskelijat
kokoontuvat Lozzilla, kun taas Ilokivi

kansoittuu opiskelijan taivalta jo
pitempään tallustaneista hahmoista
(paitsi niistä jotka ovat jo niin vanhoja
etteivät kehtaa näyttäytyä).

Bileet

Herra X: Todellinen tosinisti-uroksen
fabulous lifestyle paljastuu bileistä ja
kulttuuririennoista – tai niiden
puutteesta. Elokuvat, olut ja kirkkaat
juomat muodostavat miehisen perus-
jalan, josta ei näytetä horjuvan. Ei
tietenkään, eihän ne petä.

Kulttuuria tarkastellessa Youtube on
selvästi kovassa käytössä.
Tuleepahan jotain hyötykäyttöä yli-
opistoverkolle. Elokuvat (ja
dokumentit!) löytyvät alan liikkeistä
tai jo valmiiksi toisen tosinistikarjun
dvd-hyllystä. Pitääpä eräs poppoo
elokuvakerhoa todelliseen sosialisti-
seen henkeen. Ja ettei kulttuuri jäisi
liian vajaaksi määritelmäksi, muistu-
tetaan tietokoneen olemassaolosta
muussakin kuin Youtube –mielessä.
Herra X tietää useita tosinistimiehiä,
jotka eivät ole televisiota viitsineet
hommata (”ei sieltä tule yhtään
mitään”), mutta sen sijaan atk-
kalustossa on ainainen virta päällä. Ei
niitä pelejä muuten pysty pelaamaan
– ellei sitten ole televisiota ja
pelikonsolia, mikä on valinta joillekin.
Musiikki tuntuu olevan tärkeä. Niin
tärkeä, että sitä soitellaan itsekin tai
mennään ainakin kuuntelemaan
paikan päälle. Herra X nostaa
tällaiselle hattua – ilman viihdettä ei
jaksa opiskella.

Juhla tuo arkeen piristystä, mutta
välillä tosinistiuros kokee arjen
välttämättä vastapainoksi juhlan
täyteiseen elämään. Juhlien pito-paikat
löytyvät erityisesti Korte-pohjasta,
mutta tärkeimpänä yhteisenä tekijänä
on jonkun omistama asunto. Lauma
uroksia, juomaa ja Youtube – mitä
muuta karju kaipaa?

Neiti Y: Entäpä ladyt. On niitä tosinisti-
neitejä, joiden ideaalinen ilta alkaa
aloittelulla drinkkien kera ystävän
asunnolla, ja jatkuu siitä mahdollisesti
baarin kautta johonkin kaupungin
välkkyvistä ja sykkivistä yökerhoista.
Sitten on niitä, jotka viihtyvät
kaikkialla muualla paitsi klubeilla.

Yhtenäistä linjaa tosinettarien illan-
viettoon on hankalaa löytää, paitsi sen
verran että nämä ryhmät eivät
juurikaan kohtaa - ja lisäksi
ilahduttavan suuri joukko tosinettaria
osallistuu säännöllisesti tosineen
yhteiskarkeloihin – joista horjahteleva
kulku suuntautuu joko kohti Sohvia
tai alakaupungin klubeja. Nähtäväksi
jää, kuinka moni juhliva tosinisti suku-
puoleen katsomatta onnistuu tänä
Wappuna tosinejuhlimisen multi-
huipentumassa, Wapunpäivän
piknikille osallistumisessa.

Kulttuuri. Kulttuuriharrastukset
jakautuvat joiltain osin baarien lailla,
on niitä tosinistiladyja joiden mielestä
Skandinavian Hunks on loistava
liveakti, ja sitten niitä jotka
mieluummin viettävät illan esi-
merkikisi Mokomaa kuunnellen. Sen
sijaan Kampuskinon elokuvat - kuten
myös muiden mainioiden elokuvan-
katsomisfoorumien - elokuvat ovat
suosiossa tosinistinaisten keskuu-
dessa. Yhtäläisyyksiä löytyy varmasti
myös kirja- ja levyhyllyjen sisällön
kohdalla - vaikka nuoremmat
opiskelijat eivät enää Pikkujättiläisiä
joudukaan hankkimaan.

Herra X: Urheilu? Was ist das? No ei,
onhan tosinisteilla oma liikunta-
vuorokin. Mutta erehdynkö pahasti
sanoessani, että Tosineen hallituksen
liikuntavastaava on perinteisesti ollut
mies? Jos en, niin sehän kertoo
hyvästä ja solidaarisesta asenteesta,
mikä lienee yleensäkin vallalla.
Liikkuva ei sairastamaan jouda ja kuten
UKK sanoi, kaikki syyt olla liikkumatta
ovat tekosyitä. Ryhmäliikunnan ulko-
puolella moni tosinistimies saatetaan
bongata muun muassa liikunnan
rakennuksen kuntosalilta. Toisaalta,
onhan se kävelymatka kämpältä
Seminaarinmäelle myös liikuntaa ja
lenkin jälkeen poltettu tupakka oivaa
palautusjuomaa. Jotkut tykkäävät
pokerista; mikäs siinä, sehän on
perinteinen poliitikkojen ja sotilaiden
peli, oivaa liikuntaa aivoille. Ja koska
kyseessä on fabulous lifestyle,
pitäähän se kyetä rahoittamaan. Eller
hur? Aivojen piristystä auttaa myös
futiksen katselu telkkarista. Onneksi
olkoon Tosine jalkapallon EM-kisoista
mallia 2008. Jää moni gradu tekemättä
kesäkuussa.
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Formulatoiminta ei ole urheilua, vaan
insinöörien ja saastuttajien
mekaniikkapelleilyä ja tiedekisailua,
joten siitä ei puhuta urheilun
yhteydessä. Junat hyväksytään
osaksi viihdettä, jos sille löytyy
tilausta.

Neiti Y: Naiset ja urheilu. Yliopisto-
liikunta tarjoaa mainiot ja edulliset
mahdollisuudet liikunnan harrasta-
miseen, ja monet käyvätkin jumpissa
ja salilla säännöllisesti. Sitten on niitä,
jotka lukuvuoden alussa maksavat
liikuntatarran ja käyttävät sitä noin
kolme kertaa. Sitten on niitäkin jotka
ovat liikkuneet viimeksi lukion
pakollisella liikuntatunnilla ensim-
mäisellä vuosikurssilla kuusi vuotta
sitten, ja verkkarit ovat olleet äidin
paikattavina kotona Utsjoella siitä
lähtien. Kyseiset tapaukset saattavat
käydä läpi suomalaisia syyllisyys-
kohtauksia erinäisten venähtäneiden
illanviettojen jälkeen ja näyttäytyä
satunnaisesti salilla, mutta moraalinen
krapula harvoin kestää viikkoa
pidempään, ja sen mentyä ohi liikunta-
tottumukset palaavat tavanomaisiksi.
Huhujen mukaan myös joidenkin
tosinistittarien gradun palautus
saattaa venehtää (penkki) urheilun
vuoksi, mutta kaikillahan se venähtää,
syystä tai toisesta...

Lopuksi

Elämäntapa-artikkelimme lopuksi
heittäydymme hempeiksi. Olipa sitten
sosialisti kansallisen ulottuvuuden
kanssa tai ilman, kuntoilipa salilla tai
kotiviiniastioita nostelemalla, ja
humaltuipa Vakiopaineessa tai Giggeli-
baarissa, tärkeintä tietenkin on että on
tyytyväinen elämäänsä ja elää....
historiantutkimukselle!!

Ja sitten sitä hempeilyä:

”I like birdies and shit.” - Tykkään
lintusista ja muuta paskaa.

- Useita kertoja Osama bin Ladeniksi

luultu japanilainen performanssi-
taiteilija videossa, jossa hän esittää
Japaniin paennutta Osamaa. Osama
keskittyy Japanissa lähinnä saken

juomiseen ja ”hengailemiseen”.

Ja aivan lopuksi vielä profetoimme
opiskelu-kaupunkimme super-
sankarin metaforisella elämän-
viisaudella:

”No se näin ja niin. No mut kyl niin,
että tota noin... Se asia on.  - Mutta,
mä teen itse jatkuvasti asioita, oli se
sitten negatiivista tai muuta... Niin se
tekee siitä sen.  - Noin niinkuin
vertauskuvauksellisesti.”

-Matti Nykänen-

Kirjoittajat toivottavat tosinisteille
sukupuoleen, elämäntapoihin ja
opiskeluvuosien määrään katsomatta
mukavaa Kukanpäivänjuhlaa sekä
ruotsinkielisen sanaleikin mukaista
Wappua!

teksti: Neiti Y ja herra X
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Onko NATO-Suomen tulevaa historiaa?

Sanotaan, ettei historiasta voi
oppia ja myös, ettei siitä voi tehdä
ennustuksia. Mutta koska tämä ei
ole tieteellinen julkaisu, jotain
mielenkiintoisia arvailuja voi
esittää historian pohjalta.

(Heikki) Ylikangas on esittänyt,  että
kylmän sodan aikana (Urho)

Kekkosen ja keskustapuolueen
saama valta perustui siihen, että
Neuvostoliitolle oli otollista suosia
sellaista poliittista toimijaa, joka oli
Suomessa vielä 1950-luvulla ala-
kynnessä.  Tätä kekkoslaiset
pienoisesti ehkä vasemmisto-
laisuuteen kallellaan olleet kansa-
kunnan eheyttäjät todellakin 1950-
luvulla olivat. Sama kuvio toteutui jo
1800-luvulla, kun Venäjän tsaari tuki
Suomen aluksi heikkoja fenno-
maaneja, kuten (J.V.) Snellmania

ruotsinkielisiä vastaan, ehkäpä jo
aiemmin 1500-luvulla, kun Klaus

Fleming sai Suomen otteeseensa
juuri, koska oli niin riippuvainen ulko-
puolisen voiman, eli Sigismundin,
tuesta.

Tämänhetkinen tilanne, jossa
oikeistolaisuus on nousussa, mutta
kansan mielipideilmasto pikemminkin
vasemmistolaisuuteen kallistuva, kun
oikeistopuoluekin on hyvinvointi-
valtion kannalla, on kuin peilikuva
1950- ja 1960-lukujen poliittisesta
myllerryksestä. Silloin tilanne oli päin-
vastainen: vasemmisto nousi, mutta
mielipiteet olivat perin perinteisiä ja
oikeistolaisiakin. Voi ajatella, että
nykyään oikeistolaisuus, nimen-
omaan se, jolle status quo ei riitä
(kuten se ei riittänyt vasemmistolle ja
keskustan vasemmistosiivelle 1950- ja
1960-luvulla), on vailla samanlaista
ulkopuolista tukijaa, kun Neuvosto-
liitto oli Kekkoselle, keskustalle ja
vasemmistoaineksille. Tämä oikeisto-
laisuus on myös päässyt samaan kuin
vasemmistolaisuus 1960-luvulla:
saanut kokoon ”kansanrintama-
hallituksen”, jossa tosin nyt näkyvät
oikeistopuolue ja keskustapuolueen

oikea laita –peilikuva 1960-luvun
tilanteesta. Vasemmistolaisuus on
kirosana, vaikka kansa kannattaa
kuitenkin keskimäärin ”vasemmisto-
laisia” arvoja – aivan kuten 1960-
luvulla oikeistolaisuutta mätkittiin,
vaikka kansan mielipiteet olivat
hyvinkin perinteisiä.

Tästä heppoisesta analogiasta herää
kysymys, että mistä nykyään etsisi
vahvan ja samalla heikon oikeiston
poliittinen toimija ulkopuolista tukea.
Vastaus on tietenkin ilmeinen: USA ja
sen turvatakuut, eli NATO, ovat
Suomelle intoilijoiden retoriikassa
nykyään yhtä tärkeitä kuin NL ja YYA
konsanaan. YYA-sopimustakin
yritettiin selitellä Suomen eduksi,
mutta tosiasiassa se teki Suomesta
puolittaisen vasallin. Samoin tekisi
USA:n johtaman NATO:n turva-
takuisiin luottaminen: kuten osin jo
tunnustetaankin, USA ja NATO
suojelisivat meitä ehkä Venäjää
vastaan (jota vastaan ei mielestäni
kyllä edes omaa kansallista aseellista
puolustusvoimaa kummempaa
suojelua tarvita), jos Suomi osallistuisi
USA:n pitkälle määrittämiin NATO:n
operaatioihin ympäri maailmaa ja myös
auliisti avustaisi terrorisminvatsaisen
sodan kaltaisissa hankkeissa
mahdollisista ihmisoikeuslouk-
kauksista välittämättä. Juuri NATO:n
uudet jäsenmaat, jotka olivat vanhoja
NL:n satelliitteja, ovat olleet nöyrimpiä
USA:n pikku apureita ”terroristien”
lennättelyssä hämäriin vanikoihin ja
Irakin ”vapauttamisessa” ja hyvästä
syystä: niiden on pakko, jos haluavat
pitää turvatakuut voimassa. Niin olisi
myös NATO-Suomen. Suomen ei ole
syytä sitoutua uuteen  läntiseen YYA-
sopimukseen – jossa sen
velvollisuuksia ei edes rajata oman
maan puolustamiseen, kuten Suomen
ja NL:n vasallisuhteessa oli 1948-1991
asiainlaita – vain siitä syystä, koska
pari oikeistopoliitikkoa haluaa
ratsastaa NATO- jäsenyydellä valtaan
ja kunniaan, kuten Sigismund,
Snellman ja Kekkonen aikoinaan.

Suomen asema maailmassa on
turvallisempi  ilman NATO-jäsenyyttä.
Se ehkä suojaisi Suomea Venäjän
mielipuolista iskua vastaan, mutta
tällaiselle suojalle ei ole tarvetta, kun
Venäjä hyötyy enemmän rauhasta
Suomen kanssa. Venäjä tahtoisi
hyökätä tänne vain, jos kokisi jonkun
– kuten USA:n – uhkaavan omaa
aluettaan NATO- Suomen kautta. Jos
Venäjä hyökkää Suomeen, Euroopan
yleistilanne on sellainen, että
hyökkäys tulee vain sitä varmemmin,
jos olemme NATO:ssa. Rauhan-
turvaaminen on riittävä panostus
maailman yleiseen turvallisuuteen, kun
taas USA:n ja sen johtaman NATO:n
etujen ajaminen ympäri palloa lähinnä
lisää maailman konflikteja. Irakin sota
ei ole ensimmäinen, eikä viimeinen
jenkkikarjapaimenten vapautus-
operaatio. Ties vaikka jatko-osassa
saataisiin nauttia erikoistehosteista,
joita edellisen kerran järjestettiin
yksityisnäytöksissä Hiroshiman ja
Nagasakin asukkaille.

Ai niin, että olenko tosissani? No en.
Tämä juttu on klassisen koulukunnan
tulevaisuudenpovaajan ja salaliitto-
teoreetikon työnäyte. Valituksia ei
vastaanoteta, eikä rahoja palauteta.

teksti: Pentti Juntunen
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Pohdintaa Ilokivestä - matka mielen syvyyksiin

Ilokivi. Tuo Jyväskylän
yliopiston ylioppilaskunnan
omistama rakennelma, minne
on keskittynyt ylioppilas-
aktivismin sakein savu. Siellä
myydään lounasta. Siellä
opiskellaan kieliä. Siellä pitää
majaa ylioppilasliikkeen pää-
lipunkantajat, työtä ylityö-
tunneista piittaamaton sihtee-
ristömme. Alakerrassa katsel-
laan ja kuunnellaan kulttuuria
ja maksetaan rahaa jäävedestä
ja vielä enemmän rahaa
oluesta.

Alun perin tämän kirjoituksen
tavoite oli moniulotteinen:
1. tuoda uudenlaista sisältöä
Tosine-lehteen. 2. tuoda arkki-
tehtuurista ja sisustushenkistä
analyysiä samaiseen lehteen (ehkä
uskaliasta näin ei-niin-
sisustuksesta-kiinnostuneena-
miehenä, mutta rohkea rokan
syö). 3. tuottaa Ilokiven ja
erityisesti sen arkkitehtuurin
kritisoimisesta jonkinlaista vasta-
lausetta yleensä Ilokivi-
myönteiseen ilmapiiriin. Kun
juttujen deadline lähestyi, eikä
sanaakaan ollut vielä paperilla,
ymmärsin, että alun perin
tavoittelemani ratkaisu oli aivan
liian helppo. Ilokivi on aivan liian
monimuotoinen ja syvälle jyväs-
kyläläiseen opiskelijaelämään
kaivautunut, jopa abstrakti
tuotos. Joten tästä tekstistä tuli
vielä jotain muuta.

Sanottakoon nyt aluksi se, jo
käytännössä esiin tullut seikka,

joka toimi illokuutiovoimana
intentioilleni: en pidä Ilokivestä.
Minä kuulun siihen kyseistä
rakennusta, jopa instituutiota
jossakin määrin kritisoivaan
ryhmään. Minusta ei ole kivaa syödä
lounasta Ilokivessä, en jaksa
jonottaa ja muutenkin paikka ei ole
ravintolana onnistunut. Musta
laatikko, tuo kulttuuriviihteen pesä,
on luotaantyöntävä ja ahdistava
paikka. Yläkerran käytävät ja
suunnittelu luovat – jopa ilman
mustaa väriä – jotenkin ahdistavan
hengen.

Arkkitehtuuri. Siitä voisin kirjoittaa
enemmänkin. Alvar Aalto, tuo
aivan uskomattoman omituisen
korkealle arvostettu, tosin
todellakin hieno arkkitehti, teki Ilo-
kivestä paikan, joka on nyt jäänyt
pahasti ajasta jälkeen.  Rakennus
on pimeä ja ruma. Omituisia
muotoja sekä sokkeloita. Jos ne nyt
edes ovat Aallon syytä, lähteeni ei
sitä kerro. Aallolla oli palkka-
laisinaan joukko muitakin arkki-
tehtejä. Ruokalapuoli on pimeä ja
synkkä, aivan kuten muukin
rakennus. Edes isot ikkunat,
sinällään hyvä keksintö, eivät pysty
pelastamaan mitään, koska vieressä
on metsä. Katutasolla olevat
ikkunat eivät riitä. Ravintolapuolen
sisutus on kammottavaa. Seinien
omituiset värit ärsyttävät ja minusta
ei ole kivaa katsella välillä turhankin
taiteellisia töitä seinillä, samalla kun
syö. Taide kuuluu näyttelyihin, ei
alistettuna surkeaan kakkos-
asemaan ruuan takia. Naulakko on
kuin tekstiilejä syövä hirviö. No,
miesten vessa on hieno. Siitä minulla
ei ole mitään valittamista.

Noin. Nyt olen kertonut sen,
mitä alkuperin oli tavoitteena.
Ilokivi on paska, haa-haa. Siitä
päästään eroon purkamalla,
polttamalla tai myymällä. JYY:llä
on joskus varaa rakentaa uusi,
toivottavasti huomattavasti
komeampi ja moderni rakennus.
Mutta tiesinkö ennen tähän
kirjoitustyöhön ryhtymistä
loppujen lopuksi paljoakaan
Ilokivestä? Käytännön elämästä
tiesin paljonkin. JYY-toiminta oli
ajanut minut useasti Ilokiveen
erilaisten kokousten tai muiden
asioiden vuoksi. Tiesin, että
nykyinen ruotsalainen suur-
yhtye Kent on esiintynyt Ilo-
kivessä aikoinaan. Tiesin, että
JYY on historiansa ajan
toteuttanut opiskelijoita auttavaa
työtä ansiokkaasti erityisesti
rakennustöillä.

Mutta en tiennyt sitä, millaisella
innolla ylioppilaskunta ryhtyi
rakentamaan Ilokiveä. En
tiennyt sitä, miten paljon yli-
oppilaat joutuivat tekemään
työtä erityisesti varainkeruun
muodossa, kun Ilokivi päätettiin
rakentaa. Kuten aina, vilkaisu
historiaan auttoi avaamaan fiilis-
pohjaa aivan uudenlaisen
näkemyksen. Ilokivi oli Marko

Lambergin ylioppilaskunnan
historiateoksen mukaan
melkoinen projekti toteu-
tettavaksi 1960-luvulla. Arkki-
tehtuuri oli monien pyrkimysten
lopullinen tulos. Alvar Aalto
jouduttiin suostuttelemaan
jatkamaan kampusalueen
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suunnittelua ja alun perin
asuntolaksi tarkoitettu tila
muuttuikin toimintakeskukseksi,
minne suunniteltiin kaikenlaista
juhlasalista kirjakaupan kautta
kirkkokappeliin.

Asian pohdiskelu auttoi avaamaan
itsesuggestion voimin asetetun
mentaalisen lukon ja näkemään
metsän puilta. Aloin pohtimaan
Ilokiveä ajatusten kohteena. Moni
opiskelija uhraa vuosittain
merkittävän määrän opiskelu-
resurssejaan ylioppilas-
aktivismiin, enkä todellakaan nyt
lue itseäni näiden karpaasien ja
karpaasittarien joukkoon. Valio-
kunnat ja sihteeristö ahkeroivat
järjestääkseen opiskelijoille
mahdollisuuksia purkaa stressiä,
helpottaa arkea ja auttaa hädässä
olevaa. Opiskelijat menevät Ilo-
kiveen juhlimaan tai kokemaan
erilaisia elämyksiä. Nämä kaikki
hienot asiat keskittyvät Ilokiveen,
tuohon rumaan mutta ilmeisen
merkittävään henkiseen paik-
kaan. Mikä puu porukka kuin yli-
oppilaskunta antaa tilat (Ilokivi)
kaiken maailman aktiviteeteille?
Ja tätä kaikkea on tapahtunut
vuosien ajan. Ilokiveen on ajan
kanssa imeytynyt melkoinen
määrä opiskelijoiden toiveita,
unelmia ja työn tuloksia. Sen

(edelleen rumat) seinät ja sisustus
henkivät historiaa ja voimakasta
mentaliteettia.

Ilokivi on työllistänyt paljon väkeä
olemassaolonsa aikana. Ei
aavistustakaan, kuinka suureksi
määrä kohoaa. Paikka tulee myös
työllistämään lisää väkeä
vastaisuudessakin, uskallan
ennustaa. Työntekijät pystyisivät
tekemään töitä myös toisessa
rakennuksessa. Mutta jos
karistetaan taas kerran hetkeksi
realistikon mieli ja ajatellaan,
millainen määrä edellisten työn-
tekijöiden jättämää henkeä
rakennuksessa on. Seinät
kuiskivat menneiden vuosien
opiskelijapolitiikasta ja arjen
elämästä. Niin. Uusi rakennus
joutuisi käyttämään paljon aikaa
siihen, että siihen kertyisi
samanlainen patina.

Eikä kaiken pidäkään olla saman-
laista. Kunhan aika tulee, Ilokivi
muuttuu, mutta ennen sitä sadat tai
jopa tuhannet ihmiset tulevat
nauttimaan sen olemassaolosta.
Milloin sitten on luvassa Ilokiven
massiivisen muutoksen aika, no,
sitäpä ei vielä voida sanoa. Sitten
kun on aika.

Epäilen, että moni opiskelija ei
juurikaan välitä Ilokiven
sisustuksellisesta puolesta tai
arkkitehtuurista, vaan keskittyy
olennaiseen. Ehkä minunkin pitäisi
tehdä niin. Ilokivi ei tule
poistumaan elämästäni, ennen
kuin valmistun rakkaasta yli-
opistostamme. Niin, ja olisinko
pystynyt ensin yrittämään muuttaa
Ilokiveä ja valittamaan vasta
sitten?  Se olisi ehkä ollut
mahdollista ainakin jollakin tapaa.

teksti ja kuva: Teemu

Häkkinen

Talo oli liian hankala saada
kokonaisena ruutuun, joten tyydyin
ruokalan etuoveen.

TOSINE + NEFA -
kumpi on ILO ja
kumpi KIVI?
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TOSINE REISSAA!

                                     

Opintomatka Ruotsiin s. 21-26, meidän pojat Ranskassa s. 27-29,
Itä-Saksa elää! s. 30-31, Keski-Maa- ekskursio s. 32-35
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Tosine ry:n Ruotsin-matka 25.3. - 30.3. 2008

Matkareitti: Jyväskylä –

Turku – Tukholma – Runsa

– Sigtuna – Moran kivet –

Uppsala – Gottröra – Rimbo

– Finsta – Norrtälje – Täby –

Tukholma – Turku –

Jyväskylä

Alkuvalmistelut

Kun idea Ruotsiin lähtemisestä
esitettiin keväällä 2007, oli
vastaanotto ainakin aluksi
joissain tosinistien piireissä
nuivaa. Asiaa tarkemmin
kaivelemalla havaittiin kuitenkin,
että suurella osalla tosinisteista ei
ollut mitään Ruotsiin lähtemistä
vastaan, ja tältä pohjalta
aloimme suunnitella Ruotsin-
matkaa. Hallituksen
kokouksessa syksyllä 2007
matkaidealle näytettiin viimein
vihreää valoa, ja näin yksi etappi
oli saavutettu. Tosine lähtisi
keväällä 2008 Ruotsiin!
Matkan idea ja matkakohteet
valittiin pitkälti matkanjohtajien
omien preferenssien ja asian-
tuntemuksen mukaan, ja näin
matkasta muovautui kulttuuri-
historiallinen rautakauteen ja
keskiaikaan painottuva
kokonaisuus. Vaikka matkalle
lähtijöiden määrä ei noussut
edes kahteen kymmeneen, ei
siitä kuitenkaan muodostunut
estettä matkan toteuttamiselle.
Väkimäärän vähennyksen
ansiosta saimme jopa leikattua
matkabudjettia aiottua

pienemmäksi.
Ilmoittautumisajan päätyttyä
huomasimme, että matkalle oli
lähdössä varsin dynaaminen ja
matkakohteista erittäin
kiinnostunut joukko. Ruotsin-
matkalaisten keskuudessa virisi
mm. innostus harjoitella Ruotsin
kieltä ennen matkalle lähtöä.
Lisäksi Marko (Lamberg, yli-
assistentti) piti kaksi luentoa
liittyen kohteidemme historiaan
ja riimukivien tulkintaan.

Tiistai 25.3.

Tiistai-iltapäivällä matka-
keskukseen kokoontui hilpeä
joukko matkalle lähtijöitä.
Vaikka  junamme oli kuuma kuin
pätsi, ei se menoa haitannut, ja
koko Ruotsin-matkan ajan
jatkunut vilkas keskustelu ja
nauru täyttivät koko junavaunun.
Illalla buffetissa itänaapurin
edustajat hämmästyttivät meitä
heinäsirkkamaisella
käyttäytymisellään, mutta
ainakin Markon pöydässä
istuneet tokenivat tuota pikaa,
kun kulinaristinen esitelmä
mandariinien, klementiinien ja
satsumien eroista ja hienouksista
lähti  käyntiin.

Keskiviikko 26.3.

Tukholman satamassa
hyppäsimme bussiin, ja rautatie-
asemalta otimme kyytiin Tiinan

(Nyyssönen), joka on
vaihdossa Ruotsissa. Tästä
jatkoimme Runsan esi-
historialliselle

laivamuodostelmalle ja muinais-
linnalle sekä edelleen Sigtunaan.
Sigtunassa keskiaikaisten
kirkonraunioiden, riimukivien,
Marian kirkon ja Pohjoismaiden
pienimmän raatihuoneen lisäksi
ihastuttivat pienet karkin väriset
talot. Matkalla Uppsalaan
kävimme katsastamassa Moran
kivet, jotka liittyvät Ruotsin
keskiaikaisiin kuningas-
valintoihin.
Iltapäivällä tutustuimme
Uppsalan historialliseen
keskukseen ja kuningas-
hautoihin. Virallisen ohjelma-
osuuden päätti Uppsalan
keskustan esittely Markon
opastamana. Tutustuimme mm.
Tuomiokirkkoon ja Uppsalan
”tynkälinnaan”. Verna

(Kalmari) hankki halukkaille
passit ruotsalaisten osakuntien
nationeihin, joista muutamista sai
ruokaa ja kaikista juomia.
Muutaman harharetken jälkeen
löysimme itsemme
ruokailemasta Snerigen =
Södermanlands-Nerikes
nationista. Osa porukasta jatkoi
vielä tämän jälkeen iltaa muissa
nationeissa, ja osa palasi
takaisin hostellille rankan päivän
uuvuttamana.

Torstai 27.3.

Viimeinen Uppsalan-kohde oli
torstaiaamulla Uppsalan yli-
opiston kirjasto Carolina
Rediviva. Oppaamme oli ottanut
suomalaisen ryhmän hyvin
huomioon etsimällä ryhmämme
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tarkasteltaviksi Axel

Oxenstiernan omakätisesti
kirjoittamia muistokirjoituksia,
1500-luvulta peräisin olevan
suomenkielisen raamatun
katkelmia sekä Pyhään

Birgittaan liittyviä tekstejä.
Kirjastosta jatkoimme matkaa
itään Roslageniin eli Gottröran
keskiaikaisen kirkon kautta
Rimboon, jossa suurin osa
matkalaisista päätyi
ruotsalaiseen pizzeriaan, josta
sai myös perinteistä Bohus
Grytaakin. Siellä sitten söimme
ruotsalaisen teknon tahdissa.
Ah!
Seuraava kohteemme oli Pyhän
Birgitan synnyinkartanon alue
Finsta ja Birgitan lapsuusvuosiin
liittyvä Skederidin kirkko.
Kartanon lähellä oli luola, jossa
Birgitta oli legendan mukaan
nähnyt ilmestyksiä ja rukoillut.
Luolan autenttisuus oli kuitenkin
tiessään, sillä ruotsalaiset olivat
pyhimystään korostaakseen
hieman muokanneet luolaa
suuremmaksi dynamiitilla.
Tutustuimme vielä Birgitan
lähteeseen, jonka parantava
voima ilmeisesti siirtyi päivän
viiveellä Anna-Kaisaan

(Leivoon).
Norrtäljessä Marko oli
vastuussa kaupungin esittelystä.
Näköalapaikalla otimme ryhmä-
kuvan, ja sen jälkeen suurin osa
ryhmästä siirtyi lämmittelemään
Tössen kahvilaan. Auringon
paisteesta huolimatta merituuli
jäädytti suomalaiset turistit
tehokkaasti.
Norrtäljen ja Tukholman välissä
piipahdimme Täbyssä Jarla-
bankenin viikinkiaikaisella
sillalla, missä tosinistien henkinen
ikä alkoi lähennellä ala-
astelaisten tasoa. Tukholmassa

hostelliin kirjoittauduttuamme
osa matkailijoista jäi lepäämään,
osa suuntasi ruokaostoksille ja
osa lähti Norrmalmille syömään
ja tutustumaan paikalliseen pubi-
kulttuuriin.

Marko ja Jarlabankenin
riimukivi.

Kungliga Biblioteket.

Perjantai 28.3.

Perjantaina vierailimme Riks-
arkivetissa, jonka opas ei saanut
tosinisteiltä kovin hyviä pisteitä
(mutta Marko oli ihan
tyytyväinen). Arkistovierailun
jälkeen enemmistö suuntasi
Markon johdolla peri-
ruotsalaiseen pyttipannu-
ravintolaan syömään. Iltapäivällä
vuorossa oli Kungliga Biblio-
teket, jonka oppaat ihastuttivat
opiskelijoita, mutta jättivät sen
sijaan Markon kylmäksi.
KB:n jälkeen matkasimme
metrolla Tukholman yliopistolle,
jossa Markon kollega Mats

Hallenberg esitteli meille yli-
opistoaluetta. Saimme myös
vierailla historian laitoksella, ja
meille tarjottiin oikein pulla-
kahvitkin. Kestityksestä
kylläisinä palasimme Gamla
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Näkymä Uppsalan
tynkälinnalta tuomiokirkolle.

Staniin hostellillemme, josta
Marko haki meidät hetken
levähdyksen jälkeen.
Vuorossa oli siis Gamla Stanin
esittely Markon opastamana.
Saimme tuntumaa sekä saaren
vanhaan että uuteen rakennus-
kantaan. Paras esimerkki tästä
oli nykyinen Prästgatan, jolla
keskiajalla oli sijainnut
tukholmalaisten helvetti ja jolla
mm. pyöveli oli asustellut.
Kierroksen aikana Eeva

(Mäkinen) harjoitteli kuningas-
kunnan ensimmäisen naisen
roolia, mutta varsinaiseen lähi-
kontaktiin alkuperäisväestön
kanssa pääsi ainoastaan Anne

(Ikonen).
Illalla hostellihuoneessa numero
7 järjestettiin bileet, joihin kaikki
matkalle lähteneet osallistuivat
(paitsi Verna, jolla oli vielä
bisneksiä Uppsalassa).
Nyyttäriperiaate johti siihen, että
olimme hukkua perunalastuihin.
Tästä huolimatta tunnelma oli
katossa, eikä meidän tarvinnut

edes huolehtia melusaasteen
aiheuttamisesta, sillä yläkerran
espanjalaisilla oli omat bileensä,
ja naapurihuoneen ruotsalais-
naisten ylenmääräinen föönin
käyttö olisi voinut herättää
kuolleetkin.
Loppuillasta osa porukasta lähti
vielä humputtelemaan Gamla
Stanin yöelämään. Keski-
aikainen ravintola Sjätte Tunnan,
Stora Nygatan 42, houkutteli
tosinisteja (sekä koko matkan
Nefan lippua korkealla pitänyttä
Kukkaa) puoleensa. Pian
suomalaisten laulunlahjoista sai
”nauttia” koko ravintolan väki.

Lauantai 29.3.

Viimeinen päivä Ruotsin maalla
oli varattu vapaaseen ohjelmaan.
Joka tapauksessa Marko oli
lupautunut esittelemään
halukkaille Tukholman lähiöitä.
Lähiöistä tutustuttiin moderniin
Kistaan ja monikulttuuriseen
Rinkebyhyn, uskaltautuivatpa

eräät ristiriitaisella tavalla
saneerattuun Vällingbyhynkin
asti. Muut lähtivät ostoksille
Tukholman keskustaan. Illalla
Vikingin terminaalissa Markoa
muistettiin ruotsalaisilla ja
matkasta muistuttavilla lahjoilla,
ja Johannalle (Latvala-

Koistiola) luovutettiin Birgitan
kastemalja.

Eeva ja vartija.

Sunnuntai 30.3.

Sunnuntaiaamulla tosinistit
suuntasivat jälleen junalla kohti
kotoista Jyväskylää. Kesä-
aikaan siirtymisen vuoksi
saimme kokea vähän maailman-
luokan matkailun tunnelmaa, kun
kelloa siirrettiin peräti kaksi
tuntia eteenpäin
laivamatkan aikana. Jotkut jopa
onnistuivat kärsimään jet lagista.
Viking Linelle jäi tosinisteista
muistoksi pieni pasitiivisuuden
aura, jonka ulostuulettaminen oli
kuviteltua vaikeampaa.
Kaiken kaikkiaan matkamme oli
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oikein onnistunut. Kiitämme vie-
lä kerran kaikkia ruotsinmatka-
laisia! Vaikka matkakohteet oli-
vat ja ovat hienoja sekä tutustu-
misen arvoisia jo sinänsä, ei
matkastamme olisi tullut näin
mahtavaa ilman teitä! Lisäksi
haluamme kiittää Suomalais-
ruotsalaista Kulttuurirahastoa
sen antamasta matkatuesta.

Matkan aikana kertyneitä

sanontoja ja tapahtumia

- Pasitiivisuus
- Lihaisa imaami
- Saanko esitellä ystäväni

Danielssin Jaskan?
- TA bussen till Slussen!
- No viistoista!
- Hei Anne…
- Satsumat vs. klementiinit

& mandariinit
- Psyduck
- Juhana III

”metroseksuaali”
- Parantava Anna-Kaisa
- Riimukivet: antoi jo

ELÄESSÄÄN
pystyttää ITSELLEEN

- Tosinistit liikenteessä:
“HELVETE” ja selkään
juokseva mies Gamla
Stanissa.

- Eeva och väktare
- Keinutaan

Jarlabankenin sillalla.
Boing boing!

- Oliko sellaasta ku
Pyhä Eerik?!?

- Sjätte Tunnan: Lapin
kulta, Maamme,
Finlandia,
Internationaali,
Päivänsäde ja
menninkäinen,
Aikuinen nainen, Vi
ska dricka hela natten
alkohol…

- Onko täällä baarissa
ne

humalaiset suomalaiset?
On.

- Kansankodissakin
tapahtuu varkauksia!
Missä liput ja kortti?!?

- Tädit ja sedät haisee
vissyltä aamulla…

- Jos jäätte auton alle,
niin saatte selkäänne!

- Hostellin ”välimerelliset
ihmiset”

- FISK! (Bohus Gryta)

  TACK OCH HEJ!

teksti: Marko Lamberg & Johanna

Latvala-Koistiola

kuvat: Johanna Latvala-Koistiola &

Pasi Nevalainen

Miksi kutsutaan sitä, kun
ruotsalainen ottaa Suomen
kansalaisuuden? -Tekoälyksi.

24



TOSINE- parasta huumetta

Ruotsi.Sverige.Sweden.Schweden.Suede.Suecia.Svezia.

Ryhmäkuva Norrtäljestä. Vasemmalta ylhäältä Marko Lamberg, Ville Häkkinen, Tiina Hemminki, Anna-Kaisa Leivo,
Verna Kalmari, Merja Kähkönen, Anne Ikonen, Tiina Nyyssönen, Eveliina Matalamäki, Pirita Frigren, Eeva
Mäkinen, Pasi Nevalainen.
Vasemmalta alhaalta Kukka Harvilahti, Satu Ruuska, Tiina Venäläinen ja Jussi Komulainen.
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Erään talvisen (tai mahdollisesti
viime pukujuhlissa sattuneen)
päähänpiston seurauksena
päätimme tehdä keväällä oman
”opintomatkamme” Pariisiin
reippaalla äijäporukalla. Ajatus
eteni lopulta niin pitkälle, että
varasimme netistä sekä halvat lennot
että vielä halvemman yhden tähden
hotellin Pariisin pohjoispuolelta.

Voihan Hilton!

Matkan alku ei sujunut ihan
suunnitelmien mukaan. Blue1:n lento
oli ensin mitättömät 6 h myöhässä, ja
lopulta illansuussa se peruttiin
kokonaan. Tässä vaiheessa
tosinistien vitutuskerroin alkoi olla jo
aika korkealla, eikä asiaa auttanut
yhtään höpöhöpö-megajulkkis Paris

Hiltoniin törmääminen Helsinki-
Vantaan tax free –alueella. Melko
kalpean oloinen ilmestys kaikin puolin.
Tottahan toki ikkunoiden ja lasiseinien
takana parveili suunnaton pissis-
lauma, joka koitti räpsiä elämäntapa-
idolistaan niin monta kuvaa kuin
mahdollista. Siinä vaiheessa, kun
erään myymälän keski-iän ylittänyt
myyjätärkin äityi hihkumaan
saaneensa Pariksesta kuvan, uhkasi
mopo karata käsistä pahemman kerran.
Kuin kohtaloamme ivaten lentoyhtiö
majoitti meidät vielä Helsinki-Vantaan
Hilton-hotelliin, jossa kuitenkin
homma toimi erittäin hyvin ja pahin
potutus laantui.

Erinäisten sattumusten kautta
lensimme seuraavana päivänä
lauantaina Luftwaff….eikun Luft-
hansalla Frankfurtin kautta Pariisiin.
Harmaassa ja hieman sateisessakin
säässä raahasimme itsemme ja matka-
tavaramme hotelli de la Terrasseen,
joka vaikutti ensi silmäyksellä hieman
ajan rapistamalta ja klaustrofobisen
ahtaalta. Noin metrin levyiset
portaikot toivat mieleen erään
toverimme paloturvallisuutta

Vapautta, veljeyttä, tasa-arvoa ja bunkkereitakin

Tosinistit testaavat keväisen Pariisin sekä Normandian.

koskeneet kommentit Moskovassa.
Nooh, eihän tänne tultukaan kuin
kääntymään, tuumasimme porukalla ja
asetuimme taloksi. Kortepohjan 20
neliön yksiön kokoisesta ”kolmen
hengen huoneesta” oli mukava
katsella viereisen risteyksen ja Porte
de Clignancourtin hulinaa. Illalla
sääkin selkeni, ja lähdimme pienelle
kävelylle kohteenamme Montmartren
taiteilijakortteli. Hotellimme seutu oli
loppujen lopuksi melko viihtyisä ja
melkoinen kulttuurien sulatusuuni,
jossa erinäisiä putiikkeja sekä
kauppoja oli sadoittain.

Kirppiksiä ja totista torvensoittoa

Sunnuntaina kävimme parilla suurella
kirpputorilla, joista ensimmäinen
sijaitsi Porte de Vanvesilla eteläisessä
Pariisissa ja oli hyvinkin Suomen
kirppiksiä vastaava, paitsi kooltaan.
Rihkamaa oli hirvittävät määrät ja
laidasta laitaan, mutta sikaria
tupruttelevat pöytien pitäjät kinusivat
roinastaan älyttömiä hintoja.
Suuremmat ostokset jäivätkin
tekemättä. Seuraava kohteemme, Saint-
Ouenin kirpputori olikin jo osin
Tallinnan torien tapainen markkina-
paikka kauppahalleineen. Esimerkiksi
tietyt kadut oli varattu pelkän antiikin
kaupitteluun. Valikoimaa riittikin aina
armeijavermeistä muotinukkeihin ja
veistoksiin. St. Ouenin kojuista
lisensiaatti (Jukka) Leinosen mukaan
tarttui Bundeswehrin tyylikäs
mantteli, itselleni taas heräte-
hankintana Ranskan ilmavoimien
verkkatakki kuuden euron hintaan.
Toveri (Mikko) Nislin tyytyi
hankkimaan aimo läjän vanhoja
gramofonin savikiekkoja.

Ostosten jälkeen suuntasimme
keskustaan Riemukaarelle, jonka päälle
kipuaminen osoittautui paskan sään
vuoksi liian haastavaksi tempaukseksi.
Sen sijaan jäimme Riemukaaren alle
Tuntemattoman sotilaan haudalle,

jossa pärähti käyntiin kuin tilauksesta
tarkemmin määrittelemätön seremonia
lippuineen, veteraaneineen ja
soittajineen. Toveri Nislin pääsi jopa
turva-aitojen ohi kunnioittamaan
tilaisuutta läsnäolollaan ja kättelemään
(kirjoitushetkellä vielä
tuntemattomaksi jäänyttä) merkki-
henkilöä.

Demonstraatio: D-Day

Maanantai oli suuri päivä. Varhain
aamulla rynnimme intoa täynnä
kaupungin laidalle autovuokraamoon,
josta pienten neuvottelujen jälkeen
saimme allemme uudenkarhean Seat
Ibizan. Sitten ei muuta kuin kokka kohti
Caenin kaupunkia ja Normandian
rantoja. Ajoamme vauhdittamassa oli
GPS-navigaattori, joka kielen
vaihtamisenkin jälkeen suostui
molottamaan pelkkää ranskaa.
Paikallisiin erikoisuuksiin kuuluivat
mm. tietullit, joiden läpi ajaminen sujui
kuitenkin melko kivuttomasti ja
nopeasti: kortti sisään, tili tyhjäksi,
puomi ylös ja taas matkaan.

Caen oli rakennuskannaltaan hieman
epäranskalainen kaupunki. Lieneekö
syynsä sillä, että kaupunki oli toisen
maailmansodan jälkeen lanattu
käytännössä maan tasalle. Maihin-
nousun ja sodan muisto eli seudulla
vahvana erilaisten muistomerkkien,
museoiden ja kadunnimien muodossa.
Vietimme pari tuntia museoista
suurimmassa, Le Mémorialissa, jossa
oli näytillä jo paljon muutakin kuin
pelkkään maihinnousuun ja 2.
maailmansotaan liittyvää aineistoa.
Myös kylmän sodan aspekteille oli
varattu oma tilansa. Raskaamman
kaluston sijaan Mémorialissa oli
näytteillä enemmänkin graafista
materiaalia, kuten julisteita, kuvia sekä
pienoismalleja. Pakollinen käynti-
kohde tosinisteille, pakko todeta.
Tyyriin pääsymaksun vältimme
liittymällä peliliikkeenä jonkun
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italialaisen koululaisjoukon jatkoksi,
eikä käynti tullut lopuksi maksamaan
yhtään mitään. Katu, jolla museo
sijaitsi, oli nimeltään yllättävästi
Esplanade Eisenhower.

Tuntuikohan liittoutuneistakin
tältä?

D-Dayn rantoja läpikäydessämme
noudatimme samaa hyväksihavaittua
taktiikkaa. Mémorialista järjestettiin
maksullisia retkiä rannikolle, ja jenkki-
turistien pikkubussin peesiin
lyöttäytymällä bongasimme muutamat
saksalaiset bunkkerit. Maisematkin
alkoivat jo näyttää perin ranskalaisilta.
Lopulta päädyimme kaikkein
pyhimpään, eli kuuluisan Omaha
Beachin hiekkarannoille asti.
Auringon paistaessa pitkin
kilometrien rantaviivaa emme voineet
kuin ihmetellä maihinnousseiden
liittoutuneiden 60 vuoden takaista
urakkaa asemiinsa linnoittautuneiden
saksalaisten tulituksessa.

Normandia-visiittimme päätimme
Collevillen amerikkalaiselle hautaus-
maalle, jossa vallitsi sanalla sanoen
harras meininki. Ristirivit vetivät
kyynisenkin tosinelaisen hiljaiseksi ja
monumentit olivat täynnään ylistäviä
sanoja, joista voisi päätellä, ettei
amerikkalaisten ja ranskalaisten
väleissä ole juuri säröjä ollutkaan.
Paluumatka sujui muuten sangen
rattoisasti, paitsi epäselvät opasteet
ja ranskalainen liikennekulttuuri saivat
ajoittain kuski-Leinosen sanaisen
arkun avautumaan voimallisesti.
Perille pääsimme kuitenkin ehjin
nahoin ja ilman näkyviä kolhuja.

Ne pakolliset nähtävyydet

Kun auto oli seuraavana aamuna
palautettu takaisin vuokraamoon
menimme keskustaan kohti Louvrea,
joka kuitenkin harmillisesti oli tiistaisin
kiinni. Varasuunnitelmana päätimme
käydä katsastamassa Pariisin
symbolista eli Eiffel-tornista avautuvat
näköalat. ”Kepakko” oli kyllä juuri
niin karsean iso kuin ennakkoon oli
kaavailtu. Yritteliäästi lähdimme
kipuamaan jalkapelillä ylöspäin, koska
hissikyyti olisi maksanut enemmän ja
jonot siihen olivat tuplasti pidemmät.
Askelmat ja happi loppuivat kakkos-
tasanteelle, joka oli sekin tarpeeksi
korkealla muutaman maisemakuvan
räpsimiseksi ja suurkaupungin
laajuuden käsittämiseksi. Sää olisi
edelleen voinut olla mielekkäämpi,
vihmova tuuli ja harmaa taivas
kolmatta päivää putkeen eivät oikein
olleet toivomuslistallamme. Onneksi
muiden turistijoukkojen aikaansaama
ryysis pysyi siedettävissä rajoissa.

Collevillen amerikkalaisella
hautausmaalla lepää yli 9300
taisteluissa kaatunutta.

Keskiviikko kului niin ikään tiukan
päiväohjelman tahdissa, kun saman
vuorokauden kuluessa oli tarkoitus
läpikäydä Pariisin kulttuuriset
jättiläiset, Versailles sekä Louvre.
Kolean sään vallitessa kolusimme
Versailles’n linnan ihmeet, Peilisalin ja
valtaisan puiston, jossa pääsimme
jopa pelleilemään nurtsille unohtuneen
ruohonleikkurin kanssa. Kaikkea sitä
väsynyt mieli piristyksekseen keksii.
Aurinkokuninkaan tyyssijasta
lähtiessä ryhmämme jakaantui, kun

hra Nislin päätti Louvren sijaan käydä
katsomassa Orsayn museota sekä
Sorbonnen yliopistoaluetta.

Louvre oli niin pullollaan nähtävää,
ettei sitä kaikkea olisi mitenkään
normaalin kalenterin puitteissa voinut
kokea. Jalkojen huutaessa hoosiannaa
päädyimme keskittämään voimain-
ponnistuksemme Mona Lisalle
(yllätysratkaisu) sekä mm. Milon
Venuksen äärelle. Veikeitä taide-
teoksiahan nuo olivat, ja nyt jyväs-
kyläläinen historianopiskelija pystyi
taas kokemuksen rikkaampana
keskittymään olennaiseen, jolla tässä
yhteydessä tarkoitamme tuliaisviinien
hankintaa. Viinimaassa tuo rypäle-
mehu ei tunnetusti paljoa maksa: 1,5 l
muovitonkka hieman epämääräistä
punkkua (ks. Korkkivika) lähti lähi-
marketista kaupaksi 1,60 • hintaan.
Normaalikokoisista viinipulloista sai
halvimmillaan pulittaa 20 senttiä
vähemmän.

Versailles’n Peilisali ja
japanilaisiakin kiinnostaa.

Matka lähestyy loppuaan

Torstai-aamun sarastaessa koitti myös
lähdön hetki. RER-paikallisjuna
puksutti kohti Charles de Gaullen
lentokenttää läpi lähiöiden, joilla oli
jotensakin levoton maine. Aulnay-
sous-Boisin, Blanc-Mesnilin ja
Sevranin nimet levisivät maailmalle
loka-marraskuussa 2005 rajujen
mellakoiden vuoksi, joissa useita
päiväkoteja, kouluja, kirkkoja ja poliisi-
asemia tuhottiin tuhansien ajo-
neuvojen lisäksi. Nyt, vajaa kolme
vuotta myöhemmin, tilanne vaikutti
seesteisemmältä eikä polttopulloja
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tarvinnut väistellä. Takaisin Suomeen
lensimme Arlandan kautta, missä ei
huvittavasti  myyty lainkaan alkoholia,
jos matkusti EU-alueen sisällä.
Tulipahan ainakin sitä viiniä tuotua...

Kaiken kaikkiaan matkasta jäi varsin
positiivinen fiilis. Homma kyllä toimii,
kunhan muistaa itse olla ”joustava”
ja venyttää tarpeen vaatiessa pinnaa,
etenkin liikenteessä. Ranskan-
taidottomia herroja Leinonen ja Nislin
palveltiin kyllä englanniksikin, välillä
huonommin ja välillä paremmin. Yhden
tähden  pirtissämme sai ihan
mukavasti  nukuttua, vaikka respan
setä taisikin  olla välillä pilvessä
miehen  habituksesta ja tuoksusta
päätellen.
Ai niin, ja Normandia donkkaa
tykimmin.

OMAHA BEACH JA AURINKO PAISTAA!

Versailles’ssa lääniä riittää.

teksti ja kuvat: Mikko Mäkinen
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Kadonnut DDR?

Saksan demokraattinen tasavalta DDR
lakkasi olemasta vajaat kaksi-
kymmentä vuotta sitten, jolloin Itä- ja
Länsi-Saksa yhdistettiin. Entinen Itä-
Saksa sulautettiin Länsi-Saksaan ja
sen myötä Euroopan yhdentymis-
kehitykseen, mutta vieläkö nykyisessä
Itä-Saksassa on nähtävissä DDR:n
jäänteitä? Tätä minulla oli hyvä
tilaisuus tarkastella oleskellessani
puoli vuotta Jenan kaupungissa
entisessä DDR:ssä Erasmus-
opiskelijana.

Ensisilmäyksellä ulkomaalainen ei näe
jälkeäkään DDR:stä saavuttuaan
Jenaan, joka on hyvin peruskorjattu
kaupunki, ja varsinkaan keskustasta
ei löydy juuri yhtään huonokuntoisia
rakennuksia, sillä viimeisiä vielä
korjataan parasta aikaa. Toki
Jenastakin löytyy DDR-lähiöitä, esim.
Lobeda, mutta sielläkin lähes kaikki
kerrostalot, eli Blockit on remontoitu
hiljattain. Aluetta voi nykyisin pitää
jopa viihtyisänä, lukuun ottamatta
muutamia hylättyjä kerrostaloja.
Kuitenkin joitakin hauskoja yksityis-
kohtiakin löytyy: Kaverini yhdeksän-
kerroksisessa kerrostalossa hissillä
pääsi vain kolmanteen, kuudenteen ja
yhdeksänteen kerrokseen. Tyypillistä
neuvostolaista säästöajattelua!

Muita outouksia oli, kun ihmettelimme,
miksi saksalaiset ajavat talvellakin
polkupyörää toinen lahje polveen
käärittynä kylmyydestä huolimatta.
Syyksi selvisi, että vanhoissa
DDR:läisissä polkupyörissä ei ole
lainkaan ketjunsuojusta, joten jos ei
halua liata lahjettaan, on syytä kääriä
se! Trabanteja eli trabeja näkee myös
silloin tällöin liikenteessä, ja jos
vierailee vähän pienemmässä kylässä,
nököttää trabeja pihoissa kaupunkia
enemmän.

Stasin vankila Erfurtissa edustaa
DDR:n synkempää puolta.

Yhdelle saksan kurssille minulle sattui
eräs vanhempi melko autoritäärinen
naisopettaja, jolla oli hyvin
stereotyyppiset mielikuvat eri
kansallisuuksista. Hän huomautti mm.
minulle useampaan kertaan
kirjoitettuani aineita ja muita tehtäviä
lyijykynällä, että vain kiinalaiset
kirjoittavat lyijykynällä! Myöhemmin
kysyin sitten ihmetellen, että eikö
tenttejä todella voi kirjoittaa lyijy-
kynällä, niin opettaja totesi, että minun
kannattaa kirjoittaa kuulakärkikynällä
ihan turvallisuuteni vuoksi.
Kämppikseni selitti asiaa, että jos on
kirjoittanut kuulakärkikynällä, niin
kukaan ei pysty muuttamaan
vastausta, toisin kuin lyijykynällä
kirjoitettaessa. Ilmeisesti tämäkin
johtaa juurensa DDR:ään.

DDR-aika tulee esille, kun pintaa
vähän enemmän raaputtaa ja tutustuu
paikallisiin ihmisiin. Kaikilla nuorilla on
yhä edelleen paljon sanottavaa DDR-
ajoista, jos ei nyt enää omia
kokemuksia, mutta ainakin
vanhempien tai isovanhempien kautta

välittyneitä. Kaikki sanovat, että erot
itäisen ja läntisen Saksan välillä
näkyvät yhä. Monen lähisukulainen
on loikannut aikanaan länteen, ja
monen vanhemmat ovat olleet pitkään
työttömänä Saksojen yhdistyttyä.
Kerran pääsin kuuntelemaan eräiden
sisarusten  muistelua siitä, minkälaista
oli, kun koko kylän oli pakko ottaa
osaa jokavuotiseen vappumarssiin
lippu tai neilikka kädessä. Olen myös
törmännyt tilanteeseen, jossa
saksalainen ei ole halunnut kertoa,
mitä hänen vanhempansa tekivät
työkseen DDR:n aikaan.

Paikallisten mukaan Jena on yksi
alueensa kasvukeskuksissa, ja toisin
kuin monissa muissa itäsaksalaisissa
kaupungeissa, sieltä löytyy töitä. Syy
kaupungin menestykseen on
kuulemma se, että kaupungista ovat
monet poliittiset päättäjät lähtöisin.
DDR:n jäljet tulevat enemmän
näkyviin, kun Jenasta lähtee itään tai
pohjoiseen. Jo junan ikkunasta näkee,
että pienemmissä kaupungeissa
rakennuskanta on paikoittain erittäin
huonossa kunnossa, ja hylättyjä
tehdasrakennuksia, mutta myös
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hienompia rakennuksia on paljon. Itä-
Saksassa on perintöasiat vielä hyvin
epäselvät, ja on kuulemma hyvin
ongelmallista, jos saa tyhjän ja
ränsistyneen talon perintönä, sillä sen
remontoiminen maksaa maltaita. Myös
sellaiset suuremmat kaupungit kuin
Leipzig ja Dresden tuntuivat olevan
yhä yhtä suurta rakennustyömaata.
Korjattavaa riittää vielä vuosiksi.

Kun DDR romahti, lännessä ajateltiin
kaiken DDR:stä tulevan olevan
huonoa. Nyt ovat kuitenkin mielipiteet
alkaneet muuttua. Saksassa
keskustellaan esimerkiksi paljon
koulujärjestelmän muuttamisesta, ja
jopa jotkut tunnetut poliitikot ovat
tunnustaneet, ettei se DDR:n koulu-
järjestelmä niin huono ollutkaan.
Muutenkin joitakin DDR:läisiä
tuotteita on ruvettu kansan
toivomuksesta uudelleen tuottamaan,
esim. Knusper Flocken-nimisiä
suklaakarkkeja, jotka sisältävät 30%
näkkileipää, ja olen myös kuullut, että
Trabanteja ruvettaisiin uudelleen
valmistamaan!

Jenan Friedrich Schiller –yliopisto täyttää tänä vuonna 450 vuotta.

Loppujen lopuksi DDR:n aika on
lyhyt periodi Saksan alueen
vuosisatojen mittaisessa
kulttuurissa. Jenassakin voi aistia
historian havinaa, sillä monet
saksalaiset suurmiehet mm.

teksti ja kuvat: Mari Valtonen

(Friedrich) Schiller, (Johann

Wolfgang von) Goethe ja Karl Marx

ovat vaikuttaneet yliopistolla ja
kaupungissa. Jenan yliopisto täytti tänä
vuonna vaatimattomat 450 vuotta. Jena
ja Saksa ovat mitä mainioin paikka
historian opiskelijalle, ja
mielenkiintoisten kokemusten lisäksi
käteeni jäivät saksan kieli ja lukuisa
joukko ystäviä ympäri Eurooppaa!

Tämä Trabi nökötti Ziegenhainin
kylässä, niin kuin se olisi aina
ollut siellä.
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Haltiatypyköiden salatut elämät

Tolkien- maailman haltianaiset ovat

kauniita ja hyveellisiä, kauniita ja

viisaita, kauniita ja uhrautuvaisia.

Epäilemättä, mutta tässä ei ole koko

totuus. Tarkkasilmäiselle lukijalle

erityisesti Silmarillion ja Kesken-

eräisten tarujen kirja tarjoavat

mainion tirkistelyreiän pyhimys-

mäisten haltiafemiinien elämää

suurempien elämien salaisimpiin

sopukoihin. Tosineen paparazzi-

osasto paljastaa häpeämättömästi

niin tyttösten vaatekaapin sisällön

kuin miesmaunkin. Taru on totuutta

ihmeellisempää: draamaa, kiellettyjä

haluja, verenvuodatusta, avio-

liittoja… Miksi niin monen haltia-

naisen äidin henkilöllisyys on

hämärän peitossa? Ja miksi niillä on

kaikilla on niin naurettavan mahti-

pontisia salanimiä?

Tapaus 1

Nimi: Aredhel aka Ar-Feniel aka

Noldorin Valkea Impi

Ulkonäkö: Kalvakka ja komea brunetti

Luonne: ”Levoton sielu” ja

”päättäväinen”- suomeksi: itsepäinen

vuohi ja oikutteleva marttyyri

Perhe: Isä Fingolfin, äidistä ei tietoa,

isäukon tuntien todennäköisesti joku

palveluskunnasta.  Kaksi huomat-

tavasti vanhempaa veljeä: Noldorin

korkea kuningas Fingon ja Gondolinin

valtias Turgon. Rasitti jälkeen

mainitun vieraanvaraisuutta loisimalla

ensin tämän kämpillä Nevrastissa ja

sittemmin Gondolinissa. Kiitokseksi

karkaili omille teilleen epämääräisen

miesporukan seurassa (oletettavasti

kyseessä ei ollut Tosine Sturm Gruppe

– toim. huom.).

Hoito: Eol, pimentohaltia, jonka

luokse ”eksyi” ratsastusretkellä. Elivät

jotakuinkin tyypillistä avioelämää;

mies oli mustasukkainen tyranni.

Leipäännyttyään loputtomiin metsä-

kävelyihin, morsmaikku nosti kytkintä.

Lapset: Poika Maeglin. Aluksi läheiset

välit, mutta sittemmin poika tuli

isäänsä, valitettavasti.

Harrastukset: Metsästys, ratsastus,

epämääräiset miesporukat, metsissä

kävely

Suurin saavutus: Ardan ensimmäisen

avioeron yritelmä (kannattaa ilman

muuta mainita CV:ssä – toim. huom.).

Pahin moka: Aiheutti välillisesti

Gondolinin tuhon. Olisi vain pysynyt

ukkonsa luona, niin koko juttu olisi

vältetty. Ihan turhaa feminismi-

hössötystä.

Miten kävi: Päin helvettiä. Perhe-

draama eskaloitui niin, että isä heitti

myrkytetyn keihään poikaansa kohti.

Äiti heittäytyi eteen suojaksi ja otti

kuolettavaa damagee olkapäähänsä.

Erikoista: Yritti ilmeisen turhaan

korostaa neitseellisyyttään käyttä-

mällä ainoastaan hopeisia ja valkoisia

pukukokonaisuuksia.

Tapaus 2

Nimi: Elwing, ”Tähtisade”

Ulkonäkö: Ei mainintaa ulkonäöstä,

joten oli varmaan ruma kuin synti.

Luonne: Miehensä liekaan kytketty

lammas.

Perhe: Isä Dior, Thingolin perijä, äiti

Nimloth. Haltiaylimysten tavoin vietti

pumpuli- ja kuplalapsuuden Tol

Galenissa, joutui myöhemmin

muuttamaan ankeaan Menegrothiin.

Sittemmin ryhtyi emigrantiksi ja veljet

kuolivat metsässä nälkään.

Hoito: Earendil Merihullu.

Tyypillinen kriisiajan pika-avioliitto, ja

tyypillinen oli suhdekin: mies oli aina

työssä tai poikien kanssa ulkona.

Pikkuvaimo odotteli milloin milläkin

rannalla.

Lapset: Elros ja Elrond, kaksospojat,

joille kehittyi aikuisiällä identiteetti-

kriisi.

Harrastukset: Odottelu, lintujen kielillä

puhuminen, meren ja tuulen kuuntelu

Suurin saavutus: Ardan parhaat siipi-

lihakset.

Pahin moka: Perinaiselliseen tapaan

kieltäytyi luovuttamasta lasihelyjään
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ja aiheutti jääräpäisyydellään suku-

surman.

Miten kävi: Piipahti Valinorissa ja sai

oman tornin. Vähän heikompi bonus

kuin miehelle, joka sentään pääsi

tähdeksi taivaalle.

Erikoista: Muuttui aika-ajoin

linnuksi… ”Äiti, mikä tuo on?” – ”Se

on vain se naapurin eksentrinen täti.

Pysy kaukana mokomasta.”

Tapaus 3

Nimi: Finduilas aka Faelivrin,

”Auringon ilo Ivrinin vesissä”

Ulkonäkö: Kultaiset hiukset ja nätti

naama. Alun perin säteilevä, myöhem-

min kalpea.

Luonne: Angstinen nuori, hiljainen,

paljon patoutuneita tunteita. Sen siitä

saa, kun ei saa.

Perhe: Isä Orodreth, Nargothrondin

ruhtinas, äidistä ei tietoa, ainoa lapsi.

Hoito: Tapaili ensin Gwindoria, sitten

Gwindoria ja Turinia samaan aikaan,

lopulta vain Turinia. Väitti sydämensä

kääntyneen Turiniin ”vastoin

tahtoaan.” Siis haloo! Kukapa ei

vaihtaisi saarnaavaa vässykkä-

Gwindoria cooliin ja synkistelevään

kovis-Turiniin? Nyhjäsivät aikansa,

mutta kyllästyivät toisiinsa.

Lapset: Ei. Sai tosin toteuttaa äidin-

vaistojaan Turinin kanssa.

Harrastukset: Empiiriset tutkimukset

ihmisistä.

Suurin saavutus: Urkki selville Turinin

oikean nimen.

Pahin moka: Turin.

Miten kävi: Jäi örkkien vangiksi ja

niitattiin puuhun: ”Stick around!”

Erikoista: Sai oman nimikkokummun.

Tapaus 4

Nimi: Galadriel aka Altariel ”Kukkasin

seppelöity nainen” aka Artanis ”Ylevä

nainen” lisäksi kasoittain arvonimiä

Ulkonäkö: Tosi pitkä ja kookas

hongankolistaja. Blondi, hiuksissa

myös hopeisia raitoja.

Luonne: Itsepäinen ja vallanhimoinen

kiihkoilija. Kätki menneisyyden

traumat pätemisentarpeen taakse.

Perhe: Isä Finarfin, äiti Earwen.

Molempien kanssa välit poikki. Isoveli

Finrod ja kolme  pikkuveljeä.

Hoito: Tohvelisankari-Celeborn. Ihan

pikkunätti ja söpö suhde.

Lapset: Tytär Celebrian ja pari

lapsenlasta.

Harrastukset: Niin kuin kaikilla

ompeluseuratädeillä; sukulaisten

nurkissa nuhjaaminen, juoruilu,

muiden asioihin sekaantuminen

Suurin saavutus: Sormuksesta

kieltäytyminen ja pitkä ikä

Pahin moka: Kansankiihotus Alqua-

londen mellakoissa.

Miten kävi: Sai oman killuttimen ja

päätyi Lothlorienin aluekomentajaksi

ja puskajussipataljoonan yli-

päälliköksi söpöön kultapuumetsään.

Kiellettiin palaamasta Valinoriin, mihin

totesi ettei olisi halunnutkaan…

Happamia, sano.

Erikoista: Juorukerho Melianin

kanssa. Tyttöjen juttuja…

Tapaus 5

Nimi: Idril aka Celebrindal

”Hopeajalka”

Ulkonäkö: Blondi, ”kaikkia Gondolinin

ihmeitä kauniimpi”, tosin ihmeistä ei

puhuta...

Luonne: ”Viisas”, ”tarkkanäköinen”,

”kaukonäköinen”, tahtoo sanoa

estoinen ja rajoittunut pessimisti.

Perhe: Isä Turgon oli Gondolinin

valtias, äiti Elenwe tavis. Ei sisaruksia.

Ilmeisesti vanhemmat nukkuivat eri

huoneissa ja löysivät ne yhdistävän

käytävän vain kerran.

Hoito: Tuor, jämäinen ihminen jonka

jollain ilveellä onnistui pelmahtaa

Gondoliniin. Ilmeisesti tämä

hämmentynyt jantteri ei ollut ennen

naisia nähnyt, joten Idril vei tätä kuin

pässiä narussa. Seurauksena oli

hyvinkin monogaminen avioliitto.

Ottajia eukolla olisi kyllä riittänyt.

Lapset: Poika Earendil, sekasikiö.

Harrastukset: Salakäytävät ja kauko-

meripurjehdus

Suurin saavutus: Aiheutti välillisesti

Gondolinin tuhon. Pakkoko oli kulkea

kaikkialla  niin tyrkyllä, että serkku-

poika menee ihan sekaisin?

Miten kävi: Pensionoitui Valinoriin

Erikoista: ei ole

Tapaus 6

Nimi: Luthien Tinuviel ”Satakieli”

Ulkonäkö: Kaunis brunetti

Luonne: Itsepäinen, uhmaikäinen ja

viekas

Perhe: Isä Elu Thingol, äiti Melian.
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Vanhempien säätyero huomattava. Ei

sisaruksia. Isä ylisuojeleva sekopää,

joka telkesi tyttärensä puuhun.

Luthien toimi, kuten kypsä haltia-

ylimys ainakin: karkasi maailmalle.

Hoito: Beren, mainio keino ärsyttää

iskää. Vävyehdokkaan geneettisen

taustan alemmuuden takia isä vastusti

suhdetta, mutta niinpä vain ainoa tytär

lankesi ali-ihmiseen. Luthienilla oli

muuten ottajia kokonainen rykmentti

Morgothista lähtien.

Lapset: Poika Dior.

Harrastukset: Laulu, vaihtoehtoinen

tanssitaide, kokeelliset naamiais-

puvut, suuret koirat

Suurin saavutus: Suuri Jalokiviryöstö

Pahin moka: Krooninen naiivius

Miten kävi: Kaikkea tylsää. Sai korun

ja vetäytyi Tol Galeniin eläkkeelle ja

sitten kuoli pois.

Erikoista: Pitkäveteiset tanssi-

esitykset

Peter Jacksonin tulkinta TSH:sta

tehtiin aikoinaan todeksi isolla

rahalla, hulppeissa lavasteissa,

komeissa maisemissa, tyylilajina

eeppinen ja sentimentaalinen

toiminta. Yleisö ja kriitikot

tykkäsivät, mutta kaikki tyynni

tavoittaa kirjasta vain yhden tason.

Olen pohtinut paljon sitä, millä tyylillä

ja mistä näkökulmasta TSH voitaisiin

tai olisi voitu tehdä. Jacksonin elo-

kuva toteuttaa melko pitkälle nyky-

päivän Hollywood- trendejä: mahti-

pontisuus, toiminnallisuus ja tehoste-

ryöpyt. Millä tavalla tarina olisi voitu

kertoa jonain toisena aikana ja jonkun

toisen ohjaamana? Kirja antaa

mahdollisuuden monenlaisiin näkö-

kulmiin ja sisältää pääjuonen lisäksi

monia muita tarinoita, joita

dramatisoidessa voi syventää omaa

visiotaan. Tarun erikoisempia

tulkintoja ei siis ole lainkaan hankala

kuvitella, vaikkei niitä koskaan

tehtykään.

Andrei Tarkovski: ”Kantajat”,

Neuvostoliitto 1970

Rooleissa: Anatoli Solonitsin (Frodo),

Nikolai Glazkov (Sam), Nikolai

Grinko (Klonkku).

Elokuvassa keskityttäisiin Frodon,

Samin ja Klonkun matkaan

Mordorissa. Esitys sisältäisi monia

Loputtomien näkökulmien kirja
eli Miten muuten Tarun olisi voinut tehdä

teksti: Lasse Ranta

pitkiä keskusteluja elämän

tarkoituksesta. Frodon, Samin ja

Klonkun välille kehittyisi eräänlainen

kolmiodraama, jossa olisi hyvin

erikoinen ryhmädynamiikka. Matkan

pituus ja sen tarkoituksettomuuden

tunne korostuisivat kameran

vaeltaessa hitaasti pitkin synkkiä,

puuttomia maisemia. Unenomaisissa

takautumissa näytettäisiin tarinan

aikaisempia tapahtumia. Klonkku olisi

hyvin selkeästi kaksijakoinen, mutta

hänen mielentilansa eivät vaihtuisi

kovin nopeasti, vaan hän välillä

käyttäytyisi aivan normaalisti, kunnes

riippuvuus taas saisi hänet valtaansa.

”Klonkku, mihin me olemme

menossa? Emmekö me voi mennä

suorinta tietä?”

”Täällä ei ole suoria teitä.”

”Mitä me edes teemme täällä?

Muistaako kukaan meitä?”

”Riittää, kun itse muistamme

itsemme. Sekin on täällä vaikeaa.”

Rainer Werner Fassbinder:

“Sormus on kuolemaa kipeämpi”,

Länsi-Saksa 1974.

Rooleissa: Gottfried John (Frodo), El

Hedi Ben Salem (Sam), Günther

Lamprecht (Gandalf), Uli Lommel

(Klonkku).

Kaikki olisi etäännytetty niin, ettei

katsoja pääse samaistumaan tarinaan
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ja henkilöihin, vaan voisi tarkastella

elokuvan moraalisia ja yhteis-

kunnallisia ulottuvuuksia viileästi

ulkopuolisen silmin. Elokuva

tarkastelisi ihmisyyden ja yhteis-

kunnan normien välistä ristiriitaa.

Hobittien esittäjät olisivat siirto-

työläisiä, homoja ja muita

vähemmistöjä. Haltioilla olisi liitu-

raitapuvut. Kaikki taistelut

näyttäytyisivät äärimmäisen turhina

verilöylyinä, jossa toistensa kanssa

taistelevat herrat lähettäisivät orjiaan

kuolemaan.

Kantavaksi teemaksi nousisi se, miten

yksi kerrallaan kaikki kieltävät itsensä

ja lankeavat yhteiskunnan odotuksia

symbolisoivan Sormuksen pauloihin.

Syrjityt hobitit alkavat epäillä, voiko

vihollisen voittaa muutoin, kuin sen

omilla aseilla. Sauron olisi valtava

metallinen laatta, jonka keskelle olisi

kuvioitu CDU:n tunnus.

Laurence Olivier: “Saruman-

Rautapihan ruhtinas”, Iso-Britannia

1961.

Rooleissa: Laurence Olivier

(Saruman), Dennis Price (Grima),

Alec Guinness (Theoden), Kenneth

More (Gandalf).

Shakespearemaisessa elokuvassa

keskityttäisiin Frodon sijasta

muutokseen, joka tapahtuu Saru-

manin sisällä. Ankara draama kertoisi

vallanhimosta, joka tuhoaa ihmisen.

Alun innostuksen ja voimantunteen

jälkeen Saruman lopulta itsekin

huomaa tuhonsa lähestyvän. Rauta-

pihan hävityksen jälkeen Saruman

yrittää vielä nousta valtaan Konnussa,

kunnes kulkee sielläkin kohti

vääjäämätöntä loppuaan.

Ingmar Bergman: “Kuninkaan

morsian”, Länsi-Saksa/Iso-

Britannia 1983.

Rooleissa: Christine Buchegger

(Arwen), Robert Atzorn (Aragorn),

David Carradine (Elrond).

Bergman olisi voinut keskittyä

Arwenin tarinaan. Kirja kun jättää

siihen aika paljon tulkinnanvaraa. Elo-

kuvassa olisi kuvattu paljon Arwenin

riuduttavia kävelyretkiä hiljaisessa

Rivendellissä. Elrond olisi elokuvassa

ohjaajan alter ego. Hän kuuntelisi

Arwenia tämän kertoessa

uhrautumisensa ristiriidoista.

Sormuksen kulku Rivendellin kautta

näyttäytyisi lähinnä sivujuonteena.

Arwen näkisi sen kuin verhon läpi eikä

se koskettaisi häntä. Hän on

Sormuksen Sodan sivustakatsoja,

jonka oma tragedia jää miesten

taistelujen varjoon. Rakkaus

Aragornia kohtaan on aitoa, mutta

vähitellen vuosisatojen vieriessä ja

ihmisten kuollessa suuri suru alkaisi

vallata Arwenin. Vasta Aragornin

kuoltua hän ymmärtäisi kohtalonsa.

Hän ehkä hyväksyisi sen, mutta

kaipaus, suru ja vanhemmiten

lisääntyvät katkeruus eivät ikinä

hellittäisi.

”Rakastatko sinä minua?”

”Rakastan. Mutta sinä et ymmärrä.”

”Miten niin en ymmärrä.”

”Minä olen yksin.”

”Minä olen sinun kanssasi. Aina.”

”Et aina.”

Nähtäväksi jää, jääkö Jacksonin ver-

sio ”viralliseksi tulkinnaksi”. Toi-

vottavasti ei – vaikka tietysti kaikki

kunnia hänelle, kun uskalsi lähteä

tällaiseen koitokseen ylipäätään –sillä

Taru on niin laaja kirja, ettei yksi

tulkinta voi kertoa siitä kaikkea, eikä

sitä pitäisi miltään tulkinnalta edes

odottaa – ei yleisön eikä tekijöiden

taholta. Komeita lavasteita ja Keski-

Maata muistuttavia  maisemia,

huikeita kamera-ajoja ja massiivisia

taistelukohtauksia ei ehkä edes saa

samaan elokuvaan koskettavan

näyttelemisen ja mietteliään

tunnelman kanssa, eikä näitä

tulkintoja välttämättä ole edes

suunnattu samalle yleisölle. Suuri

budjetti ei läheskään aina takaa laatua.

Pikemminkin näyttää siltä, että raha

monesti sokeuttaa tyylitajun ja

toisaalta pakottaa tekemään elo-

kuvasta kassamagneetin, vaikka

ohjaajalla jokin innovatiivisempi visio

olisikin. Tuskin hobittien sielun-

elämää syvääluotaava psykologinen

trilleri olisi tuonut New Line Cineman

holveihin yhtä paljon killinkejä kuin

Jacksonin eeppinen toimintaseikkailu.

Viime kädessä kysymys on siitä, kuka

mistäkin pitää.

teksti: Lasse Ranta
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Kirjoituspöydältä aseen piippuun
Näkökulma Ian Flemingin James Bond- kirjojen filmatisointiin

Tämä artikkeli pyrkii valaisemaan sitä

tasapainoilua, joka James Bond -

kirjojen ja -elokuvien välillä on vuosi-

kymmenten aikana vallinnut.

Elokuvien tekijät ovat joutuneet

miettimään kansainvälistä kilpailua ja

elokuvien viihdearvoa, kun taas fanit

ovat konsensuksessa vaatineet

alkuperäisiä kirjoja ja novelleja

kunnioittavaa kerrontaa ja henkilö-

kuvausta. Pyrin tässä artikkelissa

tarkastelemaan elokuvasarjan elin-

kaaren aikana tapahtuneita muutoksia

elokuvien uskolli-suudessa

alkuperäiskirjoille ja haluan myös

osallistua keskusteluun, jota käydään

elokuvien ja kirjojen paremmuus-

järjestyksen tiimoilta.

Kun viimeisin James Bond -elokuva

pääsi sille kuuluvassa asussa teatteri-

levitykseen vuosikymmenien harha-

hyppelyiden jälkeen, korostettiin

maailman lehdistön piirissä yhdestä

suusta elokuvan arvoja vakavasti

otettavana suunnanmuutoksena

verrattuna elokuvasarjan aiempiin

osiin. James Bond -elokuvien elinkaari

voidaankin jakaa suhteellisen

varauksetta julkaisuvuosikymmenten

mukaisesti viiteen osaan, joiden sisällä

vallitsee suhteellisen voimakas

korrelaatio uskollisuudessa alku-

peräisteoksille ja kerronnallisessa

vakavuudessa. 1960- ja 1980- lukuja

voidaan huoletta pitää elokuvasarjan

vakavuuden kannalta keskeisinä

vuosikymmeninä, vaikka vuoden 1989

elokuvan “Lupa tappaa” jälkeen näytti

siltä, että kameroista olisi viimein filmit

loppuneet. Väite elokuvasarjan

kriisiytymisestä 1980-luvun aikana on

kuitenkin näennäistä ja johtuu

periaatteessa kahdesta  tekijästä:

lähes 60-vuotiaan Roger Mooren yhä

jatkuneesta osallistumisesta ja “Lupa

tappaa” -elokuvan heikosta

kaupallisesta menestyksestä. Vuosi-

kymmenen viiden elokuvan inflaatio-

korjattu tuotto oli kuitenkin

massiiviset 1,5 miljardia dollaria.

Ian Fleming mukana olo ja vaikutus

sai aikaan sen, että ensimmäisestä

James Bond –elokuvasta tuli hyvin

samankaltainen kuin pohjana olleesta

kirjasta. Alunperin Flemingin

vieroksuma Sean Connery osoittautui

sittemmin oivalliseksi valinnaksi

superagentin rooliin, ja oli omiaan

paaluttamaan Bond -elokuvien tyylin

koko 1960-luvun ajaksi.

Neljä ensimmäistä elokuvaa sai erittäin

kirjauskollisen käsittelyn. Keskeiset

muutokset koskivat lähinnä dialogin

toimivuutta ja elokuvallista

tehokkuutta. Kirjojen ajoittaista

jaarittelevaa dialogia karsittiin, sen

esittäjiä ja esityspaikkoja vaihdettiin

ja elävöitettiin. Elokuvallisen

vaikuttavuuden nimissä erilaisten

tapahtumien ulkoasua muutettiin,

josta sittemmin tuli enemmän sääntö

kuin poikkeus. Ensimmäisistä elo-

kuvista alkaen Bond -elokuvien

interiöörejä ja massiivisia tapahtuma-

lavasteita on luonnehtinut Ken

Adamsin vilkas mielikuvitus.

Keskeinen ero kirjojen ja elokuvien

välillä tehtiin kuitenkin jo ennen kuin

ensimmäistäkään elokuvaa oltiin alettu

edes kuvaamaan; kirjojen välinen

voimakas, selvä ja looginen jatkuvuus

tuhottiin heti valitsemalla elokuva-

sarjan aloitus kirjasarjan kuudennesta

osasta. Elokuvien välille on sittemmin

pyritty luomaan ajoittaista sisäistä

koheesiota, mutta tapaukset ovat

satunnaisia ja ohimeneviä. Kuvattuja

kohtauksia, joilla kronologiaa oltaisiin

vahvistettu, on jopa leikattu pois elo-

kuvien lopullisista versioista. Elo-

kuvilla oli pohjavireinen jatkuvuus

aina 1960-luvun loppuun asti, jonka

jälkeen ainoana linkittävä tekijänä on

ollut viittaukset Bondin vaimon

kuolemaan. Tässä yhteydessä on

syytä harmitella kahdestakin eri

Brosnan -elokuvasta poisleikattu

huomautus mielipuolesta, tyhjästä

tulivuoresta ja isorintaisista naisista.
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Bond-elokuvien ensimmäisen vuosi-

kymmenen aikana luotiin pohjaa

millainen Bond -hahmon ja Bond -elo-

kuvan tulisi olla. Tässä näkyykin elo-

kuvien kiistaton ylivoima kirjoihin

nähden. Vaikkakin Flemingin kirjat

ovat alallaan hyvätasoisia ja

kekseliäitä, olisi niiden populaari-

kulttuurillinen arvo kuitenkin olematon

ilman elokuvien tukea.

Prosessi, joka toi James Bondin

hahmon valkokankaalle oli myös

prosessi, joka ikonisoi ja

institutionalisoi Ian Flemingin

luomuksen. Elokuviin liitetyt graafiset,

“ylimääräiset” jaksot (elokuvat

aloittava ”aseen piippu” -kohtaus ja

tunnussävelmä) veivät koko elokuva-

sarjaa selvästi omalle tielleen valta-

virrasta, ja elokuvasta toiseen

muuttuvat erilaiset vempeleet

koettelivat jo varhain ihmisten teknistä

uskoa ja mielikuvituksen rajoja.

Alusta alkaen James Bond elokuvat

ovat kunnostautuneet kahdella

merkittävällä kentällä, jotka ovat usein

jääneet paitsioon: elokuvamusiikissa

ja näyttelijävalinnoissa. Rikollisen

vähälle huomiolle jäänyttä John

Barryn musiikkia ei ole koskaan

noteerattu edes Oscar-ehdokkaaksi

(toisin kuin esim. Marvin Hamlischin

tekele elokuvaan “007 -

Rakastettuni”). Todellisuudessa

Barryn hengentuotteet esimerkiksi

elokuviin “Hänen majesteettinsa

salaisessa palveluksessa” , “Elät vain

kahdesti” tai “007 vaaran

vyöhykkeellä” ovat kykeneviä

kilpailemaan minkä tahansa elokuva-

musiikin merkkipaalun kanssa.

Loistavat näyttelijävalinnat ovat aina

olleet valopilkku Bond -elokuvien

historiassa. Usein ulkomaalaisia,

suurelle yleisölle tuntemattomia

näyttelijöitä, on jouduttu dubbaamaan

heidän tiheän aksenttinsa vuoksi, jotta

pysytään edes jotenkin Flemingin

asettamissa kansallisuusrajoitteissa.

On todettu, että Bond -elokuvien

kantava voima on ollut konnien

roolitus ja heidän persoonallinen

kiinnostavuus, vaikka toki Robert

Shawn, Gert  Fröben, Telly Savalas’n

ja Louis Jourdanin oheen mahtuu

myös harha-askelia. Silti on täysin

selvää, että käsite “superkonna” olisi

täysin toisenlainen, jos ollenkaan

olemassa, ilman kirjojen valkokangas-

tulkintaa.

Elokuvien tekijät ovat ottaneet

huomattavia vapauksia muuttaessaan

kirjojen henkilökuvausta sopimaan

paremmin heidän käsityksiinsä.

Elokuvia on myös popularisoitu ajan-

kohtaisilla aiheilla (öljykriisi, yksi-

puoleinen aseistariisunta) ja kirjojen

kontekstisidonnaisuutta on poistettu

erilaisin modernisoinnin keinoin.

Pohjanoteeraus tässä kaikessa

saavutettiin 1970-luvun lopulla, josta

ei ollut muuta suuntaa  kuin ylös.

Bond -elokuvien selkeä keventyminen

1970-luvun aikana on usein laskettu

Roger Mooren syyksi, jonka aiempi

rooli Pyhimyksenä oli omiaan luomaan

rasitteen Mooren tulkinnalle pää-

henkilöstä. On kuitenkin syytä

muistaa, että Sean Conneryn

viimeinen (virallinen)esiintyminen

Bondin roolissa, elokuvassa “Timantit

ovat ikuisia”, vietiin läpi kieli selvästi

poskessa. On myös muistettava, että

humoristinen pohjavire tuotiin mukaan

elokuviin jo suunnitteluvaiheessa,

eikä se ole sen minnekään kadonnut

Mooren viimeisen Bond -esiintymisen

myötä.

Elokuvien kehitystä 1970-luvun osalta

on vaikea selittää muilla tekijöillä, kuin

sarjan juuttumisella oman roolinsa

vangiksi. Samalla kun elokuvasarja

alkoi omaksua virikkeitä ympäröivästä

maailmasta, kuten blaxploitation -

genrestä (“Elä ja anna toisten kuolla”)

tai ajan sci-fi-huumasta (“Kuu-

raketti”), siirryttiin Flemingin

luomuksesta yhä kauemmas alueelle,

jossa kirjojen alkuperäishahmon,

tematiikan tai brutaaliuden käsite oli

varsin vieras.

James Bond -hahmon pelastus-

operaatio toteutettiin 1980-luvun

kuluessa, jolloin jopa Mooren Bond -

tulkintaa vakavoitettiin

huomattavasti. Flemingin kirjoista

alettiin ottamaan uudestaan innoitusta

ja tarinankerronta tiivistyi sen

mukaisesti. Elokuvia “Erittäin

salainen” ja “Octopussy - mustekala”

ei ole turhaan pidetty sarjan parhaina

tekeleinä sitten 1960-luvun lopun.

Timothy Daltonin mukaantulo vuoden

1987 elokuvaan “007 vaaran
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vyöhykkeellä” toi elokuvaversioon

ehkä ensimmäistä kertaa sellaisen

juonirakenteen ja Bond -hahmon,

jonka Ian Fleming oli 35 vuotta

aiemmin luonut. Daltonin debyytti-

seikkailua voidaan monessa mielessä

pitää erittäin onnistuneena Fleming -

filmatisointina. Vaikka elokuvan

kokonaisjuoni on alkuperäinen, siinä

on oivallinen linkitys Fleming -

novelliin, ja Conneryn ajan Bond -elo-

kuviin. Tavallaan elokuva on myös

paras saavutettu kompromissi

Flemingin alkuperäiskirjojen ja elo-

kuvantekijöiden tavoitteiden välillä.

Bond -elokuvat toivat mukanaan

vaihtoehtoisen tapahtuma-

universumin, joka erosi kirjojen

todellisuudesta, mutta oli sisäisesti

koherentti. Tämän muutoksia

vastustettiin fanien puolelta armotta

jo ennen ”Casino Royalen” ensi-iltaa,

joka poikkesi totutusta formaatista

ensimmäistä kertaa virallisen sarjan

historiassa. On tässä yhteydessä

huomauttamisen arvoista, että epä-

virallinen Bond –elokuva ”Älä

kieltäydy kahdesti” noudatteli hyvin

selvästi flemingmäisen kerronnan

aakkosia, jotka sitten elokuvaksi

realisoiduttuaan paljastuivat hieman

kömpelöiksi.

Bond –elokuvien itsenäisyys alku-

peräisestä kirjasarjasta korostui 1970-

ja -80-lukujen aikana, jolloin

ensimmäiset alkuperäistarinat tulivat

mukaan kuvaan; ”007 rakastettuni”

mainitaan usein näiden merkki-

paaluna, mutta tosiasiassa alkuperäis-

ideoiden ilotulistusta oltiin nähty jo

kymmenen vuotta aiemmin elo-

kuvassa ”Elät vain kahdesti”. Alku-

peräisideoiden tarve tuli ajan-

kohtaiseksi juuri jälkimmäisessä

tapauksessa kirjakronologiaeron takia

ja edellisessä koska Fleming oli

tyytymättömyydessään kieltänyt

kirjan käytön elokuvan pohjana.

Periaatteessa kaikkia Roger Mooren

Bond -elokuvien juonia voidaan pitää

alkuperäisinä. Flemingiltä lainattiin

lähinnä tapahtumapaikkoja ja henkilö-

nimiä, sekä joitain satunnaisia

kohtauksia. Pierce Brosnanin

esiintymisissä ei taasen ollut mitään

tekemistä enää Flemingin alkuperäis-

teosten kanssa. Bond -elokuvat tuotiin

uudessa formaatissaan rytinällä 1990-

luvulle, eikä toimintaa janoavan

yleisön preferensseihin liittynyt enää

todellinen vakoilutoiminta ja ne muut

tekijät, joiden avulla Fleming oli alun

perin kirjoineen pinnalle ponnistanut

(näin ainakin tuotantoportaassa

ajateltiin).

Daniel Craigin pukeutumista

smokkiin pidettiin ensimmäisenä

todellisena hetkenä, josta Ian Fleming

olisi ollut ylpeä. Ehkä formaatin

ravistelu oli tarpeen. Bond -elokuvat

olivat toistuvasti jääneet pyörimään

omaan piiriinsä, jota korosti se

tosiasia, ettei niillä ole ollut vuosi-

kymmeniin enää sitä elokuvallisen

pioneerin asemaa, mihin sarjan alussa

oltiin totuttu. Toisaalta ”Casino

Royalen” saama ylistys oli ajoittain

hyvinkin tekopyhää, jossa sivuutettiin

paitsi useiden aiempien elokuvien

vastaava brutaalius ja

flemingmäisyys, myös otettiin

vertailukohteeksi elokuvia jotka eivät

vertailussa tietenkään voineet kestää.

Samalla unohdettiin myös se tosiasia,

ettei Brosnanin ajan kritisoidusta

toiminnasta oltu päästy minnekään.

Nyt Ian Flemingin loistavan tarinan

kerronnan aukkoja täydennettiin, ei

hahmoja syventävällä analyysillä,

vaan päättömillä ja epäuskottavilla

toimintakohtauksilla. On hyvin

mahdollista, että ensimmäisen

todellisen Flemingin alkuperäistarinan

tuominen elokuvamuotoon sitten

vuoden  1969 (tai hienoisin varauksin

1971) teki sarjalle paljon hyvää ja asetti

sen aiempien aikojensa loistoon,

mutta se kuinka monta elokuvaa

taaksepäin täytyy mennä, että löytyy

vastaava jää jokaisen subjektiiviseksi

päätökseksi.

Olen tämän artikkelin aikana yrittänyt

hahmottaa sitä muutosta, mitä James

Bond –elokuvat ovat läpikäyneet, ja

missä kohtaa muutokset ovat

ristenneet alkuperäisten Bond -kirjojen

kanssa.  Vaikka tätä kirjoittaessa vielä

tulevaisuudessa siintävän uuden elo-

kuvan nimi on lainattu Flemingiltä, ei

se näytä jatkan ”Casino Royalen”

perintöä elokuvasarjan juurille

palauttamisessa. Tästä näkökulmasta

onkin outoa, etteivät tuotantotiimit

tartu janottuihin Fleming-tarinoihin,

joita edelleen on filmatisoimatta;
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helminä alkuperäiset ”Elä ja anna

toisten kuolla”, ”Kuuraketti” ja ”Elät

vain kahdesti”.

Siinä missä Bond –kirjatkin, ovat myös

niiden elokuvaversiot aikansa

tuotteita. Ilman elokuvia James Bondin

hahmosta ei kuitenkaan koskaan olisi

tullut sitä populaarikulttuurin yli-

vertaista ikonia, mitä se tänä päivänä

on. On kuitenkin myös muistettava,

että ikonisoituminen on tapahtunut

omien juuriensa syömisellä, aihepiirejä

popularisoimalla ja elokuvien

höystämisellä sellaisilla elementeillä,

mistä alkuperäisissä kirjoissa ei

puhuttukaan.

Vempeleistä elokuvat muistetaan. Vanhempi ikäpolvi muistaa  digitaalisen kellon esiinmarssin alkaneen nimenomaan

James  Bond -elokuvien kautta. Sittemmin elokuvat ovat auttaneet alueellista turismibisnestä, tuotemerkkien

vahvistumista ja automerkkien myyntiä. On jopa esitetty, että Bond -elokuva  ”Kuoleman katse” olisi nostanut

lumilautailun suuren  yleisön huulille.

Superkonna ja tähdenlento. George Lazenby on toistaiseksi ainoa vain yhden

(virallisen) Bond -roolin tehnyt näyttelijä. Jo ensi-illasta alkaen hänen

esiintymistään elokuvassa ”Hänen majesteettinsa salaisessa  palveluksessa”

on varjostanut vertailu Sean Conneryn roolisuorituksiin. Lazenbyn

ainokainen elokuva on sittemmin kuitenkin kerännyt  kannatusta todellisena

Fleming -filmatisointina. Arkkivihollisena, Blofeldina, elokuvassa luimuili

Telly Savalas.

teksti ja kuvat: Miikka Voutilainen
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KORKKIVIKA 1/08

Tämän kevään Korkkiviassa
korkkaamme Pariisista tuodun
halpisviinin, sekä sen kaverina
ihan Alkosta hommatun peri-
ranskalaisen tuotteen. Viekö vienti-
artikkeli voiton, vai pureeko
ranskalaisille massoille suunnattu
brändi myös meillä?

Vin d´Espagne – Vin de Table Rouge

-laji: punaviini
-alkuperämaa: Espanja tai mahd.
Ranska
-vuosi: ???
-rypäleet: ?????
-alkoholipitoisuus: 11 t-%
-hinta (1,5 l): ~1,60 •

Hotellimme vieressä sijaitsevassa
lähikaupassa (taisi olla Franprix-
ketjua) oli laaja ja mielenkiintoinen
viinihylly. Artikkeleita löytyi aina koti-
maisista 1,40 euron puliviineistä
kolmenkympin hienostelupulloihin
saakka. Itsestään selvästi ja
opiskelijan budjettia kunnioittaen

päädyimme hintahaitarin alapäähän
testiviiniä etsiessämme.

Mukaan Suomen kamaralle päätyikin
jokerikortti eli 1,5 litran muovikanisteri
täynnään punaista pöytäviintä.
Ryhmämme mieliä kiehtoi annoksen
tuplakoon lisäksi käytännöllinen
ratkaisu sijoittaa liemi muovipulloon,
jolla olisi lasiastiaa selkeästi paremmat
mahdollisuudet kestää kuljetus matka-
laukussa ja lentokenttien arvaamatto-
muuteen taipuvaisen henkilökunnan
oikut. Toista testiryhmän jäsentä
innoitti vielä se, että tyhjää muovi-
kanisteria olisi hyvä käyttää kesällä
katiskan merkkinä. Muovipullo on
riisuttu kaikesta turhasta infor-
maatiosta ja etikettikin on suht
askeettinen. Näinpä emme pysty
kunnolla päättelemään viinin alkuperä-
vuotta, rypäleitä tms. Viinin nimi
viittaisi espanjalaiseen alkuperään,
mutta korkin sinetistä päätellen myös
Ranska on mahdollinen kotimaa.
Mene ja tiedä.

Viinin väri vaikuttaa normaalilta eli
terveen punertavalta. Myös tuoksu eli
ranskalaisittain bouquet vaikuttaa
lupaavalta, mausteikkaalta sekä
tasaiselta. Aromit ovat viipyileviä ja
sanalla sanoen elämää nähneitä. Itse
maku onkin sitten tuoksuun verrattuna
melkoinen pettymys. Vin d´Espagne
maistuu lähinnä lasten mehukesteissä
tarjoiltavalle Mehukatille. Tuntuma on
laimeahko, vetinen ja todella
passiivinen. Aine menee kyllä
kurkusta alas, mutta kielenkantaan ei
jää oikeastaan mitään muistelemisen
arvoista.

Viinin huokea litrahinta heijastuu
suoraan maisteluelämykseen, eikä
maku tarjoa kerrassaan mitään ekstraa
maistelijalleen. Tämä pöytäviini on
parasta hutaista kerralla naamariin,
niin kuin sen ilmeinen tarkoitus toden-

näköisesti onkin. Ranskassa tällaista
tavaraa ostelevat varmaankin vähä-
varaiset kadunmiehet ja opiskelijat,
joita krumeluurit eivät voisi
vähempää kiinnostaa. Jos Suomen
vähittäis-kaupoissa myytäisiin
Pirkka- tahi Euroshopper-pöytäviiniä,
se olisi tätä. Ugh.

”Kyllä kannatti roudata tää
Ranskasta saakka!”

Tähdet: **+

Bushman – Vin de Pays d´Oc

 

-laji: punaviini
-alkuperämaa: Ranska
-vuosi: 2006
-rypäleet: Merlot (60%), Cabernet
Sauvignon (40%)
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-alkoholipitoisuus: 12,5 t-%
-hinta (0,75 l): 7,88 •

”Yes I am Mr. Bushman, no I am not
from Australia, no I am not from
California! I am a fantastic and proud
Mediterranean oaked red wine.”

Seuraavaksi testiryhmämme siirtyi
Alkon hyllyiltä tavattaviin ranskalais-
viineihin. Vapaudenkadun myymälän
henkilökunnan avuliaasti suosittele-
mana haaviin tarttui aavistuksen keski-
arvoa ja edellistä tuotetta reippaasti
tyyriimpi Bushman-punkku, jota
mainostetaan etiketissä ylläolevalla
mairittelevalla värssyllä.

Tätä täyteläistä viintä suositellaan
enemmänkin seurustelu- ja hupi-
mielessä eikä esimerkiksi hernekeiton
kera, toisin kuin Vin d´Espagnea
juodaan luultavasti aivan kiireettä
omassa rauhassa vapaavalintaisen
Seinen sillan alla. Etiketissä pomppii
puskamiehen siluetti; tiedä häntä,
mihin se sitten liittyy. Se onko
kyseinen hahmo kovinkin tuttu näky
Languedoc-Roussillonin viinin-
viljelysalueilla, on meille puhdas
arvoitus.

Viinin tuoksu on marjaisa ja voimakas
ja hieman töksähtävä. Mieleen
pilkahtelee kuvia asteittain
kiristyvästä ruuvipenkistä. Tiedä
sitten, onko se hyvä vai huonompi
asia, mutta mielenkiintoista ainakin.
Päättäväisesti hörppäämme viintä,
jonka maku on niin ikään marjoihin
kallistuva ja hiukan vaniljainenkin.
Jälkitunne jättää kuitenkin kitalakeen
ympäripyöreän aavistuksen.

Yhteenvetona Puskamiehestä voisi
todeta, ettei se oikein ole hintansa
väärti. Mausta puuttuu edelleen tietty
etsimämme särmä. Vaikka viini onkin
jo huomattavasti tiukempaa sorttia
kuin edellinen ”Pirkka”, jäämme silti
kaipaamaan sitä jotakin. Vaikka tämä
ei ole pahaa, vajaa 8 euroa tuntuu liian
hintavalta, kun Ranskasta olisi
kuitenkin saanut parempaa juotavaa
yli puolet halvemmalla (huoh!).

”No onhan tätä mukava napostella”

Tähdet: ***

teksti ja kuvat: Mikko Mäkinen
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Mätä omena - Tosineen siideripalsta

”Maistuu mädälle omenalle,
mutta hyvälle mädälle
omenalle.” Tätä tunnettua
calvados’ta lausuttua arviota voi
soveltaa myös kuiviin siidereihin,
jotka itse asiassa ovatkin samaa
sukujuurta. Ranskalaiset,
irlantilaiset ja brittiläiset
perinteikkäät siiderit ovat oma
kulttuuripiirinsä, johon
perehtyminen on luonteva askel
Crowmoorilla aloittaneelle kuivan
siiderin ystävälle ja tutustumisen
arvoista vaihtelua myös limu-
siidereistä1  nauttivalle. Sekä
Alkon että hyvinvarustettujen
ruokakauppojen valikoimista
löytyy nykyään kiitettävä
diversiteetti tätä vähemmälle
huomiolle jäänyttä jaloa juomaa.
Eräänä viileänä, mutta yhtä kaikki
kevättä enteilevänä iltapäivänä eri
vuosikursseja, sukupuolia, ikä-
ryhmiä ja siideritottumuksia
edustava testiryhmämme perehtyi
kuuteen laatusiideriin sieltä
kuivemmasta päästä. Maistelu
suoritettiin kuivemmasta
makeampaan; kunkin nimikkeen
yhteydessä mainitaan pullokoko,
vahvuus, sokeripitoisuus ja puli-
arvoindeksi2 .

Ecusson Normandie Brut

0,75 l 5% 2 5
g/l Ø=0,89

Ranskan siideri-
alueiden sydän, maihin-
n o u s u s t a a n k i n 3

tunnettu Normandia,
on saanut tässä
Ecussonin variantissa
oman nimikko-

                  pullotuksensa.

Historialliselle taustalleen
kunniaksi oleva juoma on
väriltäänkin retroisen keltainen. Jo
tuoksussa artikkelin nimikko-
ominaisuus iskee kiinni ja jatkaa
triumfiaan myös maussa.
Syksyisen metsän kuolleet lehdet
rusentuvat saappaidemme alle
marssiessamme kohti Pariisin
vapautusta tätä janoavaa ja
kuivuudessaan janottavaa juomaa
nauttien.

Stowford Press Medium Dry

0,33 l 4,5% 3 0
g/l
Ø=0,58

R a i k k a a n
tuoksuinen britti-
v a i h t o e h t o
porahtaa kieleltä
kitalakeen varsin
pirteästi. (Mätä)
omena ei erotu
läheskään yhtä

täsmällisesti, mutta vastapainona
juoman voimakas, hyökkäävä
maku täyttää suun. Edelliseen
nimikkeeseen verrattuna Stow-
fordissa on siis ranskalaisen
eleganssin sijaan brittiläisen työ-
väenluokan jaloa yksin-
kertaisuutta.

Cidre Bouche Brut

0,33 l 4,5% 3 0
g/l Ø=0,69

Toinen iltapäivän
r a n s k a l a i s -
siidereistä lupailee
paljon täyteläisen
o m e n a i s e l l a
t u o k s u l l a a n .
Maultaan Bouche
luo konsensusta
k a h d e n
e n s i m m ä i s e n
vaihtoehdon välille;
silti juoma on
yllättävän – miltei

ylivoimaisen – kuivaa. Yksi
arvioijista löysi jälkimausta jopa
mentolia, mikä tosin saattaa johtua
ennen maistelua suoritetun
hammaspesun hammastahna-
elementin esiintulosta. Juoman
tunnelmaa luonnehtii myös alkava
syksy kotitekoisine omena-
hilloineen ja vasta tuloillaan olevine
luentoineen.
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Magners Original Irish Cider

0,33 l 4,5% 3 0
g/l
Ø=0,61

I r l a n t i l a i s e n
Magnersin, alku-
k i e l e l l ä
B u l m e r s i n 4 ,
kuohahtaessa
lasiin punaisen
shamppan jan
lailla ja vaalean
persikkaisena
h o h t a e n
odotukset ovat
korkealla etenkin
samaan nektaria
e n n e n k i n
mai s t e l l ee l l a
taholla. Super-

mädän5  tuoksun jälkeen maku
tuottaa kuitenkin pettymyksen.
Ikävinä ominaisuuksina erottuvat
kovuus ja metallisuus. Pahaa
juoma ei kenenkään mielestä silti
ollut, vaan helppojuontisuutensa
ansiosta sitä luonnehdittiin muun
muassa hyväksi törpöttely-
juomaksi, jos hinta vaan olisi
edullisempi.

Bulmers Original

0,568 l 4,5 % 4 0
g/l
Ø=0,60

Miehekkäässä
p i n t -
k o k o i s e s s a
p u l l o s s a
myytävä britti-
Bulmers kaatuu
lasiin selvästi
edellisiä voi-
makkaammalla
v ä r i l l ä ä n
v a k u u t t a e n .

Tuoksu, jota maku jatkaa, tuo
hiivaisuudessaan ja sitruksi-
suudessaan mieleen siman.
Makeasta juomasta löytyy
muitakin omituisia sivumakuja,
kuten karvasta säilykekirsikkaa,
lakritsia ja maltaisuutta. ”Öärgh!”,
toteaa ryhmän anglofiili ja jakaa
Bulmers-maaottelun pisteet
Irlannille.

Thatchers Cox’s Single

Varietal

0,5 l 5,3 % 4 5
g/l Ø=0,72

Jo ennalta voimakkaimmat
poliittiset  intohimot testi-ryhmän,
erityisesti        rautarouvakriittiseksi
profiloituneen  jäsenen, mielissä
herättänyt Cox- omenalajikkeesta
käytetty siideri jakaa   mielipiteet
yhtä   voimakkaasti kuin
kaimansa brittipolitiikassa. Jo
valkoviinin- helmiäismäinen väri
antaa ymmärtää juoman
poikkeavan  edellisistä. ”Voi
paska, meillä on litra tätä!”, toteaa
jälkiuusvasemmistolainen
jäsenemme heti  tuoksua
haistettuaan, ja muukin kritiikki
noudattaa ennalta-arvattua linjaa.
Toiset löysivät mausta yhtäältä
hiivaa ja Tosine-viiniä, toisaalta
kotimaisten siidereiden totuttamaa
makeutta ja ehkä siksi myös
helppoa lähestyttävyyttä;
vähemmän ideologiselle yleisölle
tämä juoma lienee hyvinkin
maistuvaa.

Pohjamätä:

Raadin kunniamaininta menee
kiistatta Ecussonille, jonka
tyylikkyys ja perusteellinen
(mätä)omenaisuus vakuuttavat,
eikä valikoiman korkein Ø-
arvokaan ole pahitteeksi. Yleisesti

___________________________
1 Sekä Britanniassa että Irlannissa
valmistetaan Bulmers-nimistä
siideriä, mutta vientimarkkinoilla
jälkimmäistä myydään Magners-
nimellä.
2 Tämä on, tässä tapauksessa,
kohteliaisuus.

ottaen siiderit tuntuivat asettuvan
paremmuusjär jes tykseen
kuivimmasta alkaen, joskin kevyt
Thatchers toi positiivisen loppu-
vinkauksen makeamman siiderin
ystävälle.

Kuivien siidereiden katkeran-
suloiseen maailmaan astuvalle
ohjenuorana voi toimia raittius-
mies ja arvokonservatiivi Miikka
Voutilaisen toteamus: ”Koskaan
ei tiedä, mistä se mätä omena
löytyy” – joskus vaan mädän
omenan löytyminen on ilo sinänsä.

teksti: Ville Häkkinen, Jussi

Komulainen & Noora Virokannas

kuvat: Alko
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Kotimainen sotakirjallisuus iskee kuin miljoona volttia

Jo vuosikausia olen alati

kasvavan ahdistuksen vallassa

tarkkaillut suomalaisen sota-

kirjallisuuden alennustilaa.

Vaikuttaa nimittäin siltä, että

kaikki talvi- ja jatkosodasta

kerrottavissa oleva materiaali

alkaa olla jo käsitelty muodossa

tai toisessa. Toisin sanoen

sotiemme kunniakas historia on

tuotteistettu. Kirjailijoista

eritoten Reino Lehväslaiho

jaksaa suoltaa vuodesta toiseen

ja melkeinpä kyllästymiseen

asti tuttua juttua suomalaisten

sissien ja kaukopartiomiesten

huikeista seikkailuista

vihollisen linjojen takana.

Legendaarisen veteraanien

kertomuksia julkaisseen Kansa

taisteli-julkaisun ja kioski-

kirjallisuuden klassikkonimi

Sven Hasselin tapaan Reiskan

tekstistä on löydettävissä

äärimmilleen yksinkertais-

tettua ja stereotypioita viliseviä

viholliskuvauksia, omien

joukkojen sotasaavutusten

paisuttelua, hurttia sotilas-

huumoria ja jopa juoni-

kuvioiden räikeää epä-

realistisuutta. Vastaako siis yksi

suomalainen sotilas todellakin

kymmentä ryssää, kuten

sanonta kuuluu? Nyt

kaivattaisiinkin kipeästi

käännettä parempaan ja tasa-

puolisempaan kuvaukseen.

Esitänkin nyt varoittavana esi-

merkkinä oman ”kauno-

kirjallisen” tuotokseni todis-

teena siitä, että melkeinpä

kuka tahansa aihepiiriin

perehtynyt amatöörikin pystyy

tuottamaan vastaavanlaista

tekstiä.

Partio Törni taivalsi purnaamatta

halki Karjalan tiettömien korpi-

maiden sotasyksynä 1943. Uralin

taakse tehdyn ja ilman laskuvarjoa

suoritetun laskuvarjohypyn

jälkeen käynnistyi osaston

huippusalainen erikoistehtävä. Oli

juuri käyty ylipäällikön erikois-

käskystä Vladivostokissa asti

upottamassa ryssien koko

Tyynenmeren laivasto ja paluu-

matkalla oltiin ihan vain kujeilu-

mielessä katkaistu Siperian rata ja

poltettu Moskovan Kreml.

Luutnantti Törnin lisäksi suureen

sissipartioon kuuluivat

mainitsemisen arvoisina sotureina

myös varajohtajana toiminut

vääpeli Raappana, räjähde-

ekspertti alikersantti Pitkänen ja

sudeettikarjalaisena partion

matkaan Äänisjärven takaa

ilmaantunut ja heimoaatteen

kyllästämä entinen puna-

armeijalainen, korpraali Miihkali

Kovaleff. Miehillä oli mukanaan

kaukopartiomiesten perus-

varustus, eli Suomi-konepistoolit,

9-milliset Lahti-pistoolit ja tietysti

puukot. Korvessa kulkiessaan

miehet kaapivat suuhunsa käpyjä

ja jäkälää, muona kun oli päässyt

pojilta loppumaan jo yhdeksän

viikkoa sitten.

 – Mitäs me syömisestä! Mutta

pääasia, että saksalaisilta saatua

konjakkia ja Pervitiiniä riittää!,

Pitkänen kommentoi huuhdellen

samalla arjalaisen piristepillerin

alas kitusiinsa pitkällä

konjakkisiivulla.

– Pidetään vaan pienempää ääntä.

Ryssän partioita saattaa vaania

lähellä, Törni ärähti miehilleen. Ja

tosiaan, synkät mietteet herättivät

Törnin legendaariseksi

muodostuneen itsesuojeluvaiston

toimintaan. Edestäpäin kuului

selvästi omituista ääntä. Samassa

polun mutkan takaa ilmestyikin

kahdeksan silmittömästi tulittavaa

T-34 Sotka-panssarivaunua.

Sissit maastoutuivat 76-millisten

kranaattien viheltäessä heidän

päidensä yli. Kun Raappana ja

Pitkänen olivat laajan saarrostus-

liikkeen suoritettuaan polkeneet

neuvostopanssarit lähimpään

suohon, komensi Törni miehilleen

ansaitun tupakkatauon.
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Ensimmäisten sätkien syttyessä

intoutui Pitkänen kommentoimaan

kaatuneilta panssarimiehiltä

ottamansa tupakan laatua.

– Mitäs me iivanan pelti-

laatikoista! Mutta tää tankki-

miehistön Pravdan sisään käärimä

mahorkka maistuu kyllä ittensä

Molotohvin valheilta! Koko partio

remahti nauramaan, sillä Pitkäsen

humoristiset sutkautukset olivat

omiaan nostattamaan miesten

mielialaa.

Marssittuaan yhdessä päivässä

vähän yli kaksisataa kilometriä

halki Kuhmon, Ihantalan ja

Suomussalmen vaikeakulkuisen

suomaaston partio asettui

yöpuulle pieneen metsä-

saarekkeeseen. Väsyneet miehet

uinahtivat niille jalansijoilleen ja

vasta konjakilla terästetyn aamu-

korvikkeen ääressä syntyi

keskustelua. Törni puhdisteli

Lahti-pistooliaan, jolla hän oli

aamukusella käydessään ampunut

omakätisesti komppaniallisen

verran paikalle harhautuneita

puna-armeijalaisia ja kysyi

uteliaana Kovaleffin mökötyksen

syytä. Hiljaisena tunnettu

karjalainen kertoi murehtivansa

suomalaisten aiemmin suoritta-

mien  Aunuksen ja Vienan sota-

retkien epäonnistumista.

 – Nitshivoo. Ryssä meiltä kaiken

vei. Praasniekan vieton meiltä

kielsi. Tsasounan poltti ja tilalle

Stalinin patsaan rakensi. Njiin,

njiin, Pyhää Raamattua meillä ei.

Kommunistista ateismia hengen

ravintona söimme. Velipoika

Antrein työleirille veivät kaalin-

päitä kuokkimaan. Karjan

kollektiivitilalta teurasti ja poli-

trukeille syötti. Viljasta inhan

kiljun kolhoosin naisille keitti. Siksi

Miihkali Suomen sankarilliseen

armeijaan liittyi, harasoo? Törni

pudisti päätään Kovaleffin

vuodatukselle ja vannoi hammasta

purren sorretun heimokansan

vielä kerran nousevan uuteen

kukoistukseen Suur-Suomen

helmassa. Korvikkeen nautittuaan

partio jatkoi päättäväistä juoksu-

marssia halki Valkeasaaren,

Kollaan ja Vuosalmen maisemien.

Seesteinen syysaurinko paistoi

poikien niskaan täydeltä terältä ja

Pitkänen lohkaisikin:

– Mitäs me piippalakeista! Mutta

tässähän alkaa tulla hiki! Ilta-

päivällä sissit saivat kosketuksen

vihollisen päävoimiin. Rykmentin

verran venäläisiä oli kaivautunut

asemiin Syvärin rantatöyräälle ja

tulitti Törnin kaukopartiota

ankarasti Katjusha-raketin-

heittimin. Tilanne oli kiperä, eikä

aikaa ollut turhanpäiväisen sota-

strategian laatimiseen. Helve-

tillisestä tulituksesta välittämättä

kaukopartiomiehet uivat joen yli

ja vyöryttivät vastustajan asemat.

Kuin ihmeen kaupalla miehistö-

tappioilta vältyttiin. Tosin

Raappana sai venäläisestä kenttä-

lapiosta iskun päähänsä ja

Pitkäseltä vei kranaatinsirpale

lakista lipan. Tämä ei kovaa

soturia kuitenkaan hetkauttanut:

– Mitäs me idän antikristuksesta!

Mutta kun häikäisee! Törni otti

samassa rytäkässä vangin.

Suojeluskuntapiirinsä monin-

kertaisena hiihtomestarina hän sai

helposti juoksemalla kiinni

vihollisen puolustusta johtaneen

kenraalin. Niskaperseotteella

vainolainen retuutettiin sissien

kuulusteltavaksi. Surkean

näköinen oli tämä korkea-

arvoinen vihollisupseeri. Paljaaksi

ajeltu päälaki, sykeröiset sian

silmät ja tälle itäiselle

mongoloidirodulle tyypilliseen

tapaan miehen kuonomainen

leuka oli retkahtanut vähä-

älyiseen virneeseen. Asetakin

lahonneen kankaan alta paistoivat

pingottuneet kylkiluut ja

revenneiden huopatossujen

riekaleista näkyivät reikäiset

villasukat. Nimekseen kenraali-

vanki ilmoitti Josif Vissarionovits

Durak ja kertoipa hän neuvosto-

joukkojen tilanteen olevan

kerrassaan toivoton. Huolto ei

pelannut lainkaan. Viimeiset

seitsemän kuukautta vanki kertoi

eläneensä vain pelkän mahorkan

ja panssarivaunujen jarrunesteen

antamin voimin. Moraali oli

romahtanut täydellisesti jo sodan

ensimmäisenä päivänä. Durak

kertoi edelleen, ettei olisi itse

lähtenyt sotaan suomalaisia korpi-

sotureita vastaan lainkaan, mutta
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kun komissaarit, nuo hullut koirat

eivät hänelle muuta vaihtoehtoa

antaneet.

Arvokas vanki köytettiin yksissä

tuumin Raappanan leipälaukkuun

ja näin marssi saattoi jatkua.

Ilman suurempia rähinöitä partio

palasi omien puolelle. Kaikki

sissit saivat Mannerheim-ristin

lisäksi viikon kotiloman ja

rintamamiestalon, jonka tosin

porukan maltillisimmatkin

juomarit ryyppäsivät alta alle

kahdessa kuukaudessa. Tämä ei

miehiä masentanut, koska

Pitkänen totesikin:

– Mitäs me ulosottomiehestä!

Mutta pääasia, että velvollisuus

tuli täytettyä ja isänmaa

pelastettua! Ja näitä ohi-

ammuttuja jermuja tämä jämerä

toteamus panikin taas naurattaen

vähän helvetisti. Aika velikultia.

teksti ja kuvat: Mikko

Veijalainen

Konepistoolilla varustautunut
päättäväinen Törni kuulostelee
lähimaastoa. Jokohan vainolaisen
panssareita näkyy?

Korpisotureiden "terästetty" aamu-
korvike porisee somasti metsän
siimeksessä. Ilmeestä päätellen
sumppi taitaa tosin olla vähän
turhankin väkevää.

Mitäs me konduktööristä kun on
oma juna käytössä! Mutta kun
ravintolavaunu puuttuu!, toteaa
osaston huumorimies Pitkänen.
Suomalainen kaukopartio matkalla
Vladivostokiin Siperian rataa pitkin
kaapatulla puna-armeijan huolto-
.junalla.
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Kevättöpinää
Aurinko tunkeutuu kasvoilleni sälekaihtimien välistä. Kevät on tullut ja se tekee mieleni kevyemmäksi

aikaisin aamusta. Illalla kaivauduin peittoihin. Heitin yöpuvun pois ja lakanat tuntuivat jännittäviltä paljaalla

iholla. Uneni lensivät keväiseen aittaan aikojen taa susiturkisten alle, karhealle peitteelle. Aitassa oli vapaus,

poissa tuvan tunkkaisuudesta. Minun ihoni on niin tottunut pyjaman puuvillaan ja elastaaniin. Kun aurinko

valtaa lisää alaa, heitän yöpuvun pois joka ilta.

Lokit kaartelevat auringon editse vasten kevättaivasta ja huudot kuuluvat sisään, vaikka ikkunat ovat vielä

kiinni. Kesällä nukun ikkunat auki, kun ilma on ulkona kauniimpaa. Kevät tulee sisään, minä haluan ulos.

Kevätkengät, kevättakki, keväthuivi. Kevätkengät ovat keltaiset ja kevyet. Pienet soljet on iloista kiinnittää.

Kevätkengillä sotkee pyörälläkin kovempaa, kadunpesijöiden ohi. Rantaraittia kohti koulua. Minä olen

kuusitoista.

Auringon valo on vahva ja lämmin. Kadmiuminkeltainen ja oranssi. Harju ei vielä viherrä, mutta maan alla

kohisee jo. Siellä heräilevät madot ja koppakuoriaiset ja öttiäiset haistelemaan sulanutta multaa. Ruohon-

korsien juuret tönivät toisiaan ja valtaavat alaa itselleen. Ne aikovat muuttaa ruskean mullan vihreäksi

matoksi, jolle voin käydä pitkäkseni kesän auringossa.

Ja siellä istuu minun onneni Harjun rinteessä lakki kallellaan.

Iltasoitto saattaa minut kotiin. Se täyttää kaiken, minne yltää. Puhuu röyhkeästi menneiden vuosien kieltä.

Tunkeutuu talojen sisään, pakottaa kuuntelemaan. Se soittaa rauhaa kaupungin ylle. Kertoo lokeille illan

tulleen. Ja lokit menevät nukkumaan. Ja ruohonkorsille Soitto sanoo, ettei saa toisia töniä, kun maa on

multaa täynnä asfalttiin asti. Jos olisin lapsi, keräisin palloni ja naruni ja juoksisin kotiin.

Koti on tunkkainen ja hämärä hiipii jo. Aamun valoisa raikkaus on mennyt pois ja minä avaan ikkunat. Ilma

on illalla viileää eivätkä lokitkaan lennä. Viileää kuin yön kostuttama savi karjapihalla vasten paljaita varpaita.

Juoksen keittokodasta tupaan ja toimitan pihan yöpuulle. Upotan kuumottavat jalkani mutaan ja hengitän

rauhaa. Keltaiset kevätkengät hiersivät kantapäästä.

Kevät juoksuttaa päiviäni nopeaan ja lopulta virheä tulee ja syvenee ja punertuu. Mutta minä nukun aitan

rauhassa. Harmaiden seinien sisässä susiturkisten alla ilman puuvillaa ja elastaania.

teksti: Emma Bökman
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Pääkirjoitus

Hyvä lukija, käsissäsi on NEFAn oma rakas
Untamo-lehti. Tälläkin kerralla onnistuimme jotenkin
kiristyksen ja huijauksen yhteistuloksena saamaan
sen kasaan ajallaan ja jututkaan eivät ole hullumpia
(jos tätä sepustusta ei lasketa). Voimme siis olla
ylpeitä itsestämme ja kulkea kohti edessä päin
häämöttävää lomaa hyvää luettavaa mukanamme.

Eräs asia meidän on kuitenkin vielä kestettävä ennen
loman alkua ja se on jo pelkästään vuodenaikajen
vaihtelun takia kevät (,vaikka vasta talvesta selvittiin!)
Tuskin olen ainoa joka herää linnun tsirpsitykseen
neljältä aamulla tai huomaan jossain vaiheessa
matkalla yliopistolle suunsa olevan täynnä hiekkaa
ja ties mitä muuta jota ei halua edes ajatella. Niin ja
iänikuiset koirantekeleetkin tunkevat joka kolosta.
Tietenkin keväässä on myös hyvätkin puolesta kuten
auringonvalo (aiheuttaa joissain jopa ylimaallista
onnellisuutta), mahdollisuus aloittaa picnic-kausi
(mutta sitten pitää aina kerätä roskat) ja se ihana
tunne, kun pääse heittämään talviturkin pois (jotkut
pitää todella heittää...). Että eiköhän tämä tästä,
varsinkun kun vapaa-aikavastaavat keksivät kaikkia
kivaa päämme menoksi (seuraavaksi vuorossa Asian
Horror-ilta, (,mikäli sitä ei ole jo pidetty kun tämä
tulee ulos.) jossa ei turvauduta tekstitykseen vaan
Petteri kääntää eläytyen).

Eipä sitten enää mitään viisaampia. Kyllä kevät kohta
voittaa lopullisesti talven ja kesä kevään. Ja sitten
tulee taas vuodenajoista paras - syksy, joka antaa
syyn kokoontua taas Kivijalkaan muistelemaan
mennyttä lukuvuotta ja kesää sekä aloittaa joku kiva
sivuaine (ja lopettaa se yhden luennon jälkeen...).
Niin ja tietenkin opettaa uudet fuksit talon tavoille.

Nauttikaa lämmöstä, kun vielä voitte,

Emmi Hallamaa
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Puheenjohtajan palsta

Aika on kulunut hurja nopeesti. Tuntuu kuin vielä muutama kuukausi sitten olisin lähtenyt kotoa
Pohjanmaalta ja kiitänyt hurjaa kyytiä bussillani ratsastaen kohti Jyväskylän uljaita kumpulakeuksia ja
kuulaita sinijärviä, löytääkseni itseni vain keskeltä Väinönkadun, Vapaudenkadun ja yläkerran naapurin
remontteja. Ei sinänsä, olen kyllä hyvin tyytyväinen päätökseeni muuttaa Jyväskylään. Täällä on tullut
koettua monenlaista ja opittua sitäkin enemmän. Olen esimerkiksi tajunnut, ettei Alvar Aalto suunnitellut
vain kauniita rakennuksia, vaan myös rumia. Lisäksi olen huomannut, että jopa keskeltä kaupungin
vilinää voi löytää puita, lintujen laulua ja luonnon tuntua, olenhan kuitenkin sielultani aina tällainen pieni
viherpiipertäjä. Ehkä tämä myös selittää oleskeluni työharjoittelussa luontomuseossa, vaikka kukapa ei
tuntisi oloaan kotoisaksi täytettyjen elikoiden ympäröimänä? Sadat ja taas sadat yliajettujen eläinten
nahat odottivat vain ihastelijaansa nahkavarastossa, verenhimoinen näätäeläin etsi vastustajaa
tuijotuskilpaan, intiannorsun hammas suorastaan janosi tulla hipelöidyksi... Hitsit, tunsin itseni lapseksi
jälleen!

Kun tuo kaikki hauskuus sitten loppui syksyllä 2007, alkoivat ne paljonpuhutut opiskelut elämää varten.
Jos olisin halunnut varman työpaikan, olisin varmasti opiskellut lähihoitajaksi, jos olisin halunnut
kasoittain rahaa niin olisin opiskellut jotain paperialaa. Mutta koska en tiennyt mitä halusin, päädyinkin
opiskelemaan etnologiaa, salatiedettä, jota kukaan ei oikein tunnu osaavan määritellä. Sydämeni
hypähti! Miten jännittävää, pääsen opiskelemaan jotain mistä en tiedä yhtään mitään! Tiedonjanoni
heräsi ja pääsin kuin pääsinkin sisälle tähän salaperäiseen yhteisöön, lopulta jopa heidän sisäpiiriinsä,
jota myös nimellä “hallitus” kutsutaan. Tämän “hallituksen” tehtäviin näyttää kuuluvan outojen
kokoontumisten lisäksi hyvin mielenkiintoiset vuotuisriitit, kuten öinen pahojen henkien manaus harjulla
hurjan älämölön säestyksellä, sekä pimeä performanssi kevään kynnyksellä, johon liittyy nähtävästi nimi
Aino... Kevätuhri pimeyden voimien kunniaksi ehkäpä?

Joka tapauksessa, olen hyvin innoissani tämänhetkisestä elämäntilanteestani. Salaperäisen etnologian
opiskelut ovat osoittautuneet todella mielenkiintoisiksi, “hallitus” on maailmanvaltaussuunnitelmani
mukaisesti vihdoinkin otteessani ja henkilökohtainen pienoisarmeijani vain odottaa ylvään päämiehensä
komentoja matkalla kohti tulevia projekteja ja valloituksia. Lisäksi on kevät ja linnut laulavat. Ehkä
voisin kerätä armeijani ja lähteä kesälomalla valloittamaan jotain valloittamatonta luonnonkolkkaa
Keski-Suomen aarniometsiin? Hmm, siinäpä vasta kutkuttava idea. Niskoittelijoita tullaan uhkailemaan
kissalla, siis varokaa, se on ladattu ja se voi raapia.

Juulia Hakunti

P.s. Ja ainiin, superkiitos meille tämän vuoden fukseille, olemme ihan älyttömän hyviä ja parhaita! <3 (ja
tietty kaikki muutkin)
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Juulia Hakunti, puheenjohtaja
Juulia kahdella uu:lla. Aloittanut
opiskelut vuonna 2007 vietettyään
ensin viisi kuukautta täytettyjen
eläinten keskellä. Pitää kissoista
(ei täytetyistä), mehuista sekä
pelien (kuten Singstarin) peluusta.
On huomannut myös pitävänsä
jostain jutusta nimeltä aine-
järjestötoiminta.

Susanna Niskanen,
varapuheenjohtaja
Tykkää eläimistä, luonnosta,
mukavien ihmisten seurasta ja
musiikillisista elämyksistä. Ja
tietenkin folkloristiikasta. ;)

Emmi Hallamaa, sihteeri
Opiskelee ensimmäistä vuotta  ja
näin ollen on myös ensimmäistä
kertaa sihteerinä. Herkän taitelija-
luonteensa takia ei itse edes
ymmärrä pöytäkirjojen sisältöä  ja
onnistuu yleensä vielä
hukkaamaan ne ainakin
muutamaksi viikoksi. Pitää
muistikoista.

Jussi Lipitsäinen,
rahastonhoitaja ja kv-vastaava
On 28-vuotias toisen vuoden
etnologian opiskelija, identi-
teetiltään  tarkemmin kulttuuri-
antropologi ja kaappifolkloristi.
Takana on usean vuoden ajalta
erinäisiä IT-opintoja, jotka
päättyivät, kun tuli järkiinsä ja
hakeutui rahakkaammalle ja
arvostetummalle alalle. Vapaa-
aikana nörtteilee, herättelee
henkiin lukuharrastustaan ja
viettää satunnaisesti jopa aikaa
ystäviensä kanssa.

Nefan hallitus vuosimallia 2008

Marika Viinikka, kopo-
vastaava
Haluaa museoitua mahdolli-
simman pian. Hänet tapaa
todennäköisesti antiikkiliikkeestä,
huutokaupasta tai kirpputorilta,
ellei ole pölyyntynyt paikoilleen
vanhaa huonekalua kupsu-
tellessaan. On viehättynyt
erityisesti Mongoliasta ja haluaa
eläkepäiviksi vetäytyä omaan
jurttaan.
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Kalle Ruppa, vapaa-
aikavastaava
Tykkää nefalaisista ja muistakin
kivoista otuksista, opiskelusta,
musiikista, mielenkiintoisista
kirjoista, hyvistä elokuvista ja
luonnollisestikin vapaa-ajan
tapahtumista. Lähettää terveisiä
myös isille ja äitille.

Nina Rauvala, vapaa-
aikavastaava
Pitää siitä, mikä tuntuu hyvältä .
☺

Heini Laine, ympäristövastaava
Viihtyy enimmäkseen Kivijalassa
ja metsissä. Pitää musiikista,
kirjoista, keväästä, mukavista
ihmisistä ja nörtteilystä. Puhuu
vähän, mutta toivottavasti asiaa.
Ainakin joskus.

Kanerva Juntti, Kivijalka-
vastaava
Tykkää kirjoittamisesta,
piirtämisestä, lukemisesta,
lenkkeilystä, taijista, muusta
liikunnasta, oleilusta, Final
Fantasystä ja Guild Warsista,
Japanista, Nefailusta, yms, yms.
Vähän kaikesta, paitsi keitettyjen
vihannesten mausta ja katupölystä
(esimerkiksi).

Juuso Välimaa, varajäsen
Oli viime vuonna Nefan kuopus.
Se oli hänen mukaansa outoa.
Tunsi itsensä vanhaksi ja viisaaksi,
mutta ihmiset kohtelivat häntä kuin
lasta. Nyt ovat asiat muuttuneet.
Kukaan ei voi edes haukkua
lusmuksi, kun sai kandityönkin
valmiiksi. Se on kova juttu.
Harrastaa bändiä.
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Erjan elämyksiä Emmerdalessa

Joskus aikoinaan kirjoitin listaa
asioista, joita haluan tehdä tai kokea
ennen kuolemaani. Suurimmat asiat,
joita tältä listaltani muistan olivat:
-tapaa Heikki Kinnunen

-näe Euroviisut paikan päällä
-saa nimesi elokuvan lopputeksteihin
-käy Emmerdalen kylässä
-voita Oscar

Viimeistä kohtaa lukuun ottamatta olen
nyt saanut nämä tavoitteet toteutettua
ja kaikki ne parin vuoden sisällä.
Viimeisin unelmani toteutuminen
tapahtui tämän vuoden helmikuussa.

Kerran vuodessa Englannissa
järjestetään faniviikonloppu, jossa
Emmerdale- fanit saavat tavata sarjan
näyttelijöitä ja tutustua itse kylään ja
lavasteisiin. Viikonloppuun päästetään
vain faniklubien jäseniä, eikä näitä
klubeja ole muualla maailmassa kuin
Englannissa ja Suomessa. Suomesta
pääsee joka vuosi vain muutama
onnekas tälle ihanalle elämysmatkalle
ja tänä vuonna minä olin yksi näistä
kuudesta onnekkaasta, jotka lähtivät
matkaan. Tämä oli myös ensimmäinen
kertani Englannissa ja niinpä olin koko
matkan ajan hyvin innoissani kaikesta
mahdollisesta ihan katukivetyksiä
myöten. Etenkin iltapäivä Yorkissa jäi
mieleeni haikeana ja sinne on päästävä
joskus uudelleen. Ihanien Emmerdale-
kokemusten lisäksi tapasin myös

mielenkiintoisia ihmisiä. Kerrankin
sain olla isossa seurueessa, jossa
kaikki ymmärsivät minun seko-
päisyyteni Emmerdalea kohtaan.
Hauskan matkan parhaita koho-
kohtia olivat kuitenkin illallinen
näyttelijöiden kanssa ja
tutustuminen itse kylään.

Näyttelijät

Tapahtumat alkoivat jo perjantai-
iltana kun hotellillamme kävivät
Chris Chittell (Eric Pollard), Steve

Halliwell (Zak Dingle), Dominic

Brunt (Paddy Kirk) ja pari henkilöä,
joita emme ole vielä Suomessa
nähneet. Tulevista hahmoista oli
mielenkiintoisinta tavata Christo-

pher Villiers (Grayson Sinclair), joka
oli tullut jo tutuksi Kymppikerhon
lentokapteenina. Perjantai ei kuiten-
kaan ollut vielä mitään lauantai-iltaan
verrattuna. Silloin pääsimme tapaa-
maan vielä useampia tuttuja naamoja
ja joitain vähän vähemmän tuttuja
naamoja. Parhaimpana muistona jäi
mieleen henkilö, jonka tapaamista
olin eniten odottanut. Mark

Charnock (Marlon Dingle) oli juuri
niin mukava ja hauska kuin olin
odottanutkin. Hyvä kun maltoin
käydä juttelemassa muiden
näyttelijöiden kanssa ollenkaan, kun
palasinkin taas Markin luo. Taisin
jäädä ihan positiivisesti Markin
mieleen, koska hän kävi vielä
erikseen  halaamassa minua ennen
kuin lähti tapahtumasta pois.
Kannatti siis, että urhoollisena olin
jaksanut olla viimeisten valvojien
joukossa. Olinkin jo etukäteen
uhonnut, että en lähde nukkumaan
niin kauan kuin vain yksikin näyttelijä
on paikalla.

Kylässä

Seuraavana aamuna ei sitten
ollutkaan niin helppoa nousta ylös.

Herätys oli aikaisin aamulla, enkä
varmasti olisi jaksanut muuten nousta,
mutta kun tiesin mitä on ohjelma-
numerossa seuraavaksi, niin
pakkohan sitä oli herätä. Menimme
nimittäin tutustumaan Emmerdalen
kylään. Nykyisin kuvauksissa
käytettävä kylä on varta vasten tv-
sarjaa varten rakennettu. Näin
kuvauksia saadaan tehdä rauhassa
turisteilta. Oli hassua kierrellä kylää ja
katsella paikkoja, samalla testaillen,
että osaanko itse sanoa, kuka hahmo
asuu missäkin talossa. Kylän pubi,
Villapakka, oli tietenkin helpointa
tunnistaa. Säät suosivat meitä ja
mielelläni olisin istunut Villapakan
pihalla nauttimassa oluen tai pari.
Harmi vain, että rakennuksen sisällä
ei oikeasti ollut pubia, vaan sisä-
kohtaukset kuvataan oikeasti
studioilla. Osa kylän rakennuksista oli
sisältä sellaisia kuin sarjassakin,
osassa taas oli sisällä jonkun muun
asunto tai sitten joitain muita
tuotantoon liittyviä tiloja.

Lavasteissa

Kävimme tutustumassa myös
studioihin, joilla kuvataan useita
sisäkohtauksia. Oli omituista nähdä
vierekkäin monien tuttujen paikkojen
lavasteita ja istahtaa välillä jonkun
olohuoneessa. Aivan kuin olisi tullut
pitkästä aikaa jonkun hyvän tutun luo
käymään ja häneltä olisi revitty yksi
seinä alas. Silloin sen vasta kunnolla
tajusi, että kaikkea ei kuvata kylässä
ja kaikki ei ole oikeasti siellä missä sen
sarjassa väitetään olevan. Joukossa
oli myös paljon täysin outoja ja
tuntemattomia lavasteita. Olemmehan
Suomessa kolme vuotta jäljessä
Englannin jaksoihin nähden.
Kuinkahan oudolta se sitten
tuntuukaan kun muutaman vuoden
kuluttua tunnistaa tv:stä ne huoneet,
jotka näki alunperin studiolla.
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Kotona taas

Nyt kun jälkeenpäin olen katsellut
sarjaa ja kylän karttoja, niin tuntuu,
että osaan ajatella talojen sijainnit
paremmin kuin ennen kylässä käyntiä.
Etenkin ensimmäiset viikot matkan
jälkeen ovat olleet outoja. Jaksojen
katsomisesta ei ole meinannut tulla
mitään, kun koko ajan on ollut mielessä
vain se, että tuolla sitä äsken oltiin.
Välillä sarjaa katsellessa on tullut
myös tilanteita, että olen miettinyt, että
onkohan tuo nyt tuosta vai tuosta
kulmasta ja missä kohti. Nyt olisi pakko
päästä vielä uudelleen kylään
katselemaan ja tarkastamaan paikkoja.
Valokuvia katsoessa tulee ihan
sellainen omituinen ja epätodellinen
olo. Miten minä muka olen tuolla
kuvassa seisomassa kylässä tai
jonkun näyttelijän kainalossa.

Ehkä ei olisi pitänytkään tehdä tätä
matkaa, kun nyt haluan fani-
viikonloppuun vieläkin enemmän kuin
silloin kun en ollut siellä vielä
kertaakaan käynyt.

teksti ja kuvat: Erja Krapu
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Folk metal - kansanperinnettä modernilla otteella

Käsittelen tässä kirjoitelmassa pinta-
raapaisulta modernin folk metallin
ja vanhan kansanperinteen suhdetta
ja sitä, kuinka ne yhdessä
muodostavat nykyään elävää
kansanperinnettä. Mainitsen
muutamia tunnettuja folk metal-
yhtyeitä ja pyrin selvittämään lyhyesti
folk metallin eroja ja yhtäläisyyksiä
muihin metallimusiikin ala-
genreihin. Käytän termiä folk metal
varsin laajassa tarkoituksessa, sillä
viitataan tässä kirjoituksessa
bändeihin joilla on joko sanoi-
tuksissaan, ideologiassaan tai
musiikissaan kansallisia ja/tai
kansanmusiikillisia vivahteita. Tulen
keskittymään pääasiassa tun-
nettuihin suomalaisiin bändeihin.
Muutoin tämä teksti paisuisi
graduksi.

Folk metal -genren tarkempi määrittely
menisi varmasti käsitteiden kanssa
pelehtimiseksi, kuitenkin yritän
valaista muutamaa perusasiaa, jotta
metalliin vihkiytymätön lukija saisi
punaisesta langasta kiinni. Genre-
määrittelyt heavy metallin sisällä ovat
useasti hyvin liukuvia ja ehkä
subjektiivisiakin, tästä huolimatta on
muutamia yleisiä linjauksia jotka
yleensä pitävät kutinsa. (Tai nimen-
omaan aiheuttavat suurimmat väittelyt
vihkiytyneiden metallia elävien ja
hengittävien puristien ja listaheviä
kuuntelevien “se on vain musiikkia” -
ihmisten välille.)

Folk metal on heavy metallin alalaji,
joka joskus sulkee myös sisäänsä
viking metal, heathen metal, pagan
metal sekä battle metal alalajit. (Ala-
lajeja on toki enemmänkin, mutta nämä
lienevät yleisemmät vakituisessa
käytössä olevat.) Käytän siis folk
metallia myös kattoterminä edellä
mainituille alalajeille. Folk metallin
historia ja synty on varmasti eräs
väittelyiden kirvoittaja, heitän tässä
nyt kuitenkin ilmoille seuraavaa: 80-
luvulla aloittanut ruotsalainen
Bathory viikinkiteemalevyillään on

varmasti ollut eräs suurimmista genren
alkuunpanijoista. Bathory aloitti black
metal bändinä, mutta toi 80-luvun
lopussa ilmaisuunsa vahvoja viikinki-
teemoja, kappaleet pitenivät ja
sanoituksissa alettiin ylistää Saatanan

sijasta skandinaavisia jumaluuksia.
Folk metal kytkeytyy siis osittain myös
black metalliin. Äärimmäisesti
kärjistäen: Black metallin keskittyessä
sanomassaan Saatanan/Luciferin
palvontaan, folk metal keskittyy
vanhojen jumaluuksien, luonnon ja
kansantapojen ylistämiseen. Kuiten-
kin myös folk metallissa, kuten heavy
metallissa yleensäkin, on läsnä anti-
kristillinen pohjavire.

Ensiferum.

Toisen sysäävän voiman voidaan
sanoa olleen englantilaisen Skycladin

1990-luvun alussa. Tästä bändistä
itselläni ei ole sen kummemmin
kokemusta, joten käsittely jää vähälle.
Skycladin juuret ovat kuitenkin taas
enemmän thrash metallissa, johon
alettiin ujuttaa enemmän ja enemmän
kansanmusiikillisia vivahteita.
Sanoituksissaan Skyclad on ilmeisesti
enemmänkin nyky-yhteiskunnan epä-
kohtiin kantaaottava, kuin suora-
naisesti vanhoja aikoja ylistävä yhtye.

Suurempaa suosiota alkoi kuitenkin
syntyä vasta 2000-luvun alussa,
nimenomaan suomalaisten bändien
myötä kuten: Finntroll, Ensiferum,

Turisas, Korpiklaani (ex-Shaman) ja
Moonsorrow. Monet näistä bändeistä
olivat aktiivisia demobändejä jo 90-
luvun puolivälissä, varsinainen
suosio alkoi kuitenkin nousta
ensimmäisten pitkäsoittojen jälkeen.
Monella bändillä oli ensimmäisten
levyjensä kanssa julkaisuvaikeuksia.
Suomalaiset levy-yhtiöt eivät heti
ymmärtäneet metallin ja kansan-
musiikin sekoittamista toisiinsa. Tästä
syystä bändit julkaisivatkin
musiikkiaan omakustanteena tai ulko-
maalaisten levy-yhtiöiden kautta.

Suomesta ponnnistavat folk metal
yhtyeet ovatkin kovassa nosteessa
esimerkiksi Keski-Euroopassa.
Taisteluhenkistä talonpoikais-
metalliaan (battle metal) esittävä
Turisas teki kiertueen hiljattain
Euroopassa, joka ulottui Britanniaan
asti. Saksassa on taas meneillään
kiertue, jossa Ensiferum, Moonsorrow
ja Korpiklaani kiertävät yhteisvoimin
färsaarelaisen TYRin ja sveitsiläisen
Eluveitien kanssa. Moonsorrow ja
TYR ovat kohdanneet valitettavia
vastoinkäymisiä saksalaisen Antifan
taholta: bändit miellettiin natsi-
henkisiksi logoissa esiintyvien
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riimujen takia. Ilmeisesti omasta
kulttuuristaan ammentavan taiteen
esittäminen on tiettyjen tahojen
mielestä jollain muotoa
paheksuttavaa. Ketkä niitä natseja nyt
tässä tapauksessa sitten ovatkaan...
Päätelkää itse.

Finntroll.

Suomalaiset folk metal- yhtyeet
käyttävät vahvasti sanoituksissaan
vaikutteita suomalaisesta, karja-
laisesta ja skandinaavisesta kansan-
perinteestä. Kappaleen sanoitukset
voivat sisältää esimerkiksi moderneja
mukaelmia vanhoista sotaanlähtö-,
nostatus- ja tuhoamisloitsuista.
Kantava teema on yleisesti myös
taistelut ristiretkiä tekeviä kristittyjä
vastaan, sekä vanhojen luonnon-
uskontojen ihailu. Eritoten Finntroll
kirskuvassa ja myöhemmin eeppi-
semmässä peikkometallissaan pistää
kristittyjä sileäksi ja pataan (eli siis
keittävät elävältä, iloista!) oikein olan
takaa. Moonsorrow on taas
sanoituksissaan käyttänyt inspi-
raationa esimerkiksi Lallin ja piispa
Henrikin kohtaamista Köyliönjärven
jäällä, sekä ensimmäistä Suomeen
tehtyä ristiretkeä.

Monet yhtyeet sekoittavat
sanoituksissaan suomea, englantia ja
ruotsia. Toisaalta on myös yhtyeitä,
kuten juuri Finntroll, jonka pää-
asiallisena laulukielenä on ruotsi.
Mainittakoon myös Korpiklaanin
aiempi inkarnaatio, Shaman, joka teki
kappaleidensa sanoitukset saameksi.
Shaman olikin mielestäni paljon
mielenkiintoisempi tapaus kuin
nykyinen suomea ja englantia
yhdistelevä Korpiklaani. Heidän
rempseää pelimannihenkeä esittelevä
musiikkinsa on tosin livenä ihan
mukavaa katseltavaa, mutta levyillä

tunnelma ei oikein kunnolla välity.
Nämä tietysti ovat makuasioita, mistä
kukakin tykkää. Henkilökohtainen
suosikkini Moonsorrow taas esittää
polveilevat pakanavirtensä suomeksi.
(Muutamaa cover-versiota ja demo-
biisiä lukuunottamatta.)

Musiikissa taas käytetään perinteisten
rock-soittimien lisäksi muun muassa
munniharppua, tinapilliä, jousi-
soittimia, huuliharppua, haitaria ja
shamaanirumpuja. Kosketinsoittimia
voidaan myös käyttää jäljittelemään
perinteisiä kansanmusiikissa
käytettyjä soittimia. Kanteletta
tuodaan esille tunnetuimpien
yhtyeiden toimesta harmittavan
vähän. Sitä on kuitenkin käytetty
mukavana mausteena.

Korpiklaani.

Ideologioissaan yhtyeet vetävät
mutkia suoraksi ja homma menee välillä
aikamoiseksi romantisoinniksi.
Kuitenkin kun tämä tehdään suurella
tunteella, se ei voi olla vaikuttamatta

kuulijaan. Vaikuttaa myös siltä, että
suurin osa yhtyeistä ymmärtää tämän
ja asioihin on oikeastikin perehdytty.
Musiikin ja taiteen on kuitenkin
tarkoituskin herättää tunteita. Folk
metallin kautta kuulija voi kiinnostua
kansanperinteestä, historiasta,
mytologiasta ja kulttuurista
laajemminkin. Tämähän on pelkästään
positiivinen asia. Lisäksi me
suomalaiset olemme jo tarpeeksi kauan
hissutelleet kulttuuristamme. Toisin
kuin barbaariset valloittajakansat, me
viemme rikasta kulttuuriamme
maailmalle räväkän musisoinnin
keinoin. Kukaan ei kuole ja ketään ei
pakoteta mihinkään, mutta ajatusten
vaihtoa varmastikin syntyy. Sietäisi
muiden ottaa oppia!

Mielestäni vanhan kansanperinteen
kaikujen ja metallimusiikin
fuusioituminen on vahva osoitus siitä,
että Suomessa edelleenkin taidetaan
loitsimisen ja laulamisen taito.
Nykyään esiinnytään nuotiopiirin ja
pirttien sijaan klubeilla, festivaaleilla
ja areenoilla. Laulut vain ovat
muuttaneet muotoaan. Kanteleet on
sähköistetty ja saaneet rinnalleen

muita soittimia, mutta ikiaikainen
tietäjäin henki kytee sanoissa ja
lauluissa vahvasti. Väinämöinen elää!

teksti: Kalle Ruppa

kuvat: Toni Salminen
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Yksi Etelä-Koreassa syksyllä 2007
viettämäni vaihto-opiskelun mieleen-
painuvimpia kokemuksia oli templestay
eli suomalaisittain turisteille ja muille
buddhalaisten munkkien elämästä
kiinnostuneille tarkoitettu  vierailu
buddhalaistemppeliin. Tällaisia elämyksiä
tarjoaa jokunen temppeli ympäri Koreaa
ja oleskeluajan voi itse kukkaronsa ja
kestävyytensä mukaan itse valita. Meidän
kylmäpäinen joukkomme sai yhden
vuorokauden täyteen, mutta kyseisessä
Golgulin sunmudoon, korealaiseen mielen
ja ruumiin harjoitusmuotoon tai
taistelulajiin, erikoistuneessa temppelissä
oli myös jonkin verran ulkomaalaisia
nuoria miehiä, jotka olivat tulleet
temppeliin etupäässä sunmudo-
mestareiden oppiin. Näin esimerkiksi eräs
jenkkipoika, joka kertoi viettävänsä väli-
vuotta koulusta mietiskelyn parissa. Sinä
iltana munkkikaapu taisi tosin jäädä baarin
narikkaan.

Lähdimme matkaan koti-
kaupungistamme Daegusta kuuden
tytön voimin, jolloin tietomme
kohteestamme rajoittuivat sijaintiin ja
varmaksi väitettyihin puheisiin
munkeista, jotka tekevät spagaatteja
bambupuissa. Itse venyttelin hyvin
ennen lähtöä. Kyongjun maakunnan
Hamwol-vuorelle neljän pyörän
voimin kivuttuamme (Koreassa oleilun
kalleimman ja pisimmän taksimatkan
sekä matkatovereiden hukkaamisen
jälkeen) totesimme maan perinteisen
lattialämmityksen ihanuuden astu-
essamme temppelialueen toimisto-
rakennukseen. Vuosi lähestyi loppu-
aan ja ilma vuorella tuntui hyiseltä
monen lämpimän kuukauden jälkeen.
Saimme toimistosta kellertävät
hampusta valmistetut liivit, joihin
meidän tuli oikeanlaisen mielentilan ja
varmaankin siveyden saavut-
taaksemme sukeltaa, jonka jälkeen
loimme kontrastia ympäristöömme
vitsailemalla siitä näyttääkö taka-
puolemme isoilta munkkivaatteissa.
Naisten asuinrakennus sijaitsi mäen
alapäässä ja huoneiden uutuuden-
hohtoa ihmetellessämme jouduimme
unohtamaan toiveemme puiden oksilla
lootusasennossa nukkumisesta,

Vaihto-oppilasmunkkina
harmi sinänsä. Lattialämmityksestä
vielä sanottakoon, että jokaisen joka
uskoo laihtumiseen saunassa elmu-
kelmuun kääriytyneenä tulisi kokeilla
sujahtamista jätesäkkiin ja nukkua
korealaisen rakennuksen lattialla.
Haihduttaa vartalon nesteet nimittäin
suhteellisen tehokkaasti ihan ilman
muoviakin.

Kun näytimme asianmukaisilta
lähdimme päivälliselle, johon kuului
jokaisella korealaisella aterialla
tarjottuja riisiä ja vahvasti chilillä
maustettua kimchiä, sekä herneen-
versoja ja jotakin levää muistuttavaa
josta emme päässeet täyteen
varmuuteen. Välihuomautuksena
haluaisin mainita, että puheena
olevassa maassa aamupala, lounas,
päivällinen ja illallinen eivät juurikaan
eroa toisistaan, mihin totutteleminen
oli joillekin länsimaalaisille hieman
hankalaa. Temppelissä ateriat tuli
syödä hiljaisuuden vallitessa, mutta
melko rennoissa tunnel-missa
tapahtuneen murkinoinnin jälkeen
emme osanneet varautua seuraavan
aamun koitossa häämöttävään, niin
kutsuttuun “dining from hell”-
kokemukseen, josta kirjoittaakseen
täytyy hieman keräillä itseään. Päivä
jatkui joka tapauksessa “gymillä”,
jossa saimme seurata televisiosta
dokumenttia sunmudotaitureista.
Ohjelma sisälsi paljon vieraita korean-
kielisiä sanoja ja Golgulin temppelin
väkeä loikkimassa ulkoilmassa epä-
inhimillisiä neljän portaan loikkia, kuin
jättimäisiä sammakoita imitoiden. Siinä
tunsi yksi jos toinenkin fysiikkansa
kovin rajoittuneeksi. Pian pääsimme
itsekin kokeilemaan ruumiimme
hallintaa, jota olisin kutsunut
enemmänkin negaatiolla hallitsematon.
Vuorossa oli “chanting time”, jonka
aikana jäljittelimme buddhalaisia
kumarruksia eli milloin kumartaa,
kuinka pitää käsiään, kuinka laskeutua
polvilleen (ja kuinka monta kertaa)
sekä missä vaiheessä tämä kaikki alkaa
tuottaa tuonelanmoista tuskaa. Kyllä
kristityillä kädet ristityillä on helppoa
ja tylsää, sanoi antropologi.

Poksauteltuamme polvemme ja
venäytettyämme nilkkamme sekä kun
olimme ropistelleet pisteitä
vanhimpien zen-taitureiden veny-
vyyden ylle, oli itselleni luvassa
päivän kohokohta, kauan odotettu
sunmudotunti. Pienenä kulttuuri-
pähkinänä sunmudoa, kuten myös
toista perinteistä korealaista taistelu-
lajia taekwondoa, voi harjoittaa
kouluissa alimmilta luokilta yli-
opistoon saakka, joissa joissakin
nämä ovat valittavissa myös pää-
aineiksi. En lähtisi ryttyilemään
yhdenkään korealaisen kanssa,
etenkään sen jälkeen kun noin viisi-
vuotias poika erään kylpylän kunto-
salilla treenasi  isukkinsa kanssa
pitäen toisilleen potkutyynyä. Pikku-
ruinen jalka viuhui sen verran
nopeasti, ettei sitä melkein paljaalla
silmällä nähnyt. Sunmudotunnin piti
meille timmi ranskalainen nuori mies
ja taisin uhota tulevani takaisin tree-
naamaan vähintään kahdeksi
kuukaudeksi ja rupeamaan zen-
mestariksi. Edellisen säilytän vielä
mahdollisuutena, mutta jälkim-
mäisestä voin sanoa, että kuka vain ei
voi saavuttaa nirvanaa ja ikävä kyllä
jouiduin vetämään viivan yhden tule-
vaisuuden ammattihaaveeni yli (sen
realistisimman, heti rikasta antro-
pologia ennen). Sunmudoon pala-
takseni suosittelisin sitä kaikille, jotka
vain pääsevät kokeilemaan. Yritimme
katsoa Internetistä, jos sitä olisi
mahdollista harjoitella myös Suomen-
maalla, mutta tämä ei ikävä kyllä näyt-
tänyt olevan mahdollista. Treenien
jälkeen lähdimme kasvot innosta tai
urheilun aiheuttamasta punasta
hehkuen ja uupuneina nukkumaan.
Valot tuli sammuttaa viimeistään kello
22, eikä nukahtamisessa ollut
juurikaan vaikeuksia.

Ennenkuin siirryn seuraavan päivän
tapahtumiin haluaisin siteerata saa-
maamme ohjelmalappusta, jossa oli
maininta suoraan lainaten: “If anyone
absent the morning chant (4:30), he or
she should do 3000 times of bow for
punishment, and everyone in Golgul-
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Temple should.” Korostaisin uudel-
leen lukua kolmetuhatta (3000).
Haastaisin myös etnologitoverini
osallistuvan havainnoinnin hengessä
meditoimaan pieneen ja jääkylmään
temppeliin vuoren huipulle. Heräsimme
tosiaan herätyskellojemme pirinään
neljän aikaan ja kipusimme mäen päälle
(minä luonnollisesti myöhästymisen
pelossa ystäväni kanssa juoksimme),
jossa asetuimme tapoja noudattaen
vasemmalle puolelle  tyynyille
istumaan, miehet istuivat oikealla.
Munkkikoira myös. Se istahti ensin
arvokkaan näköisenä riviin, kunnes
paljasti meidän heikon meditaatio-
vireemme lösähtämällä tyynylle,
kuorsaamalla äänekkästi ja aiheutta-
malla leveän hymyn tyttöjen kylmästä
kohmettuneille kasvoille. Meille
kerrottiin myöhemmin syy siihen, miksi
tulee nousta juuri tiettyyn aikaan. Se
johtuu siitä, että ruumiin energian
sanotaan olevan suurimmillaan neljän
aikaan aamulla, jolloin on otollisin aika
meditaatiolle.

Kun mielemme olivat valaistuneet
lähdimme aamiaiselle, josta jälkeen
päin emme puhuneet kovin ylistävin
sanoin, jos ollenkaan. Voisin toki
esittää tästä kokemuksesta antro-
pologisia ja analyyttisia huomioita,
mutta kerron tuntemuksistani
mieluummin hassun kömpelön turistin
näkökulmasta, joka toki ensisijaisesti
olin. Ruokailun tuli sujua tiettyjen
sääntöjen mukaisesti ja meille pidettiin
lyhyt johdanto aiheesta ennen aloitta-
mista. Pääpiirteissään jokaisella teolla
oli oma järjestyksensä ja mestarin
paukauttaessa keppiä ruokailu tuli
joko aloittaa tai lopettaa. Saimme
jokainen neljä sisäkkäistä kuppia,
kaksi pyyhettä ja metalliset syömä-
puikot (Koreassa käytetään pää-
asiassa metallisia syömäpuikkoja
eroten muista Itä-Aasian maista).
Kupit tuli asettaa tiettyyn järjes-
tykseen toisen liinan päälle, syömä-
puikot oikealle puolelle. Yksi munkki-
oppilaista kiersi  ruoan kanssa niin,
että jokainen sai vuorollaan kerätä
tofua, herneenversoja, kimchiä, vettä
ja riisiä niille kuuluviin kuppeihin.
Meitä varoitettiin muiden tuloa ennen,
että kannattaa ottaa vain sen verran
kuin jaksaa syödä. Riisiä sai toisella
kierroksella ottaa lisää ja veden määrän

sai määritellä sitä kaadettaessa
heilauttamalla kuppia käsissään. Myö-
hemmin ymmärsimme, että kyse oli
ennemmin siitä, kuinka paljon ehtii
vatsaansa täyttää kuin kuinka paljon
jaksaa syödä, meitä kun oli neuvottu
laskemaan syömäpuikot kupin päälle
jokaisen suupalan jälkeen välttääk-
semme ahmimista. Kummastelimme
jokainen itseksemme katsoessamme
muita huoneen seinustalla piirissä
istuvia, joista jotkut ahmivat ruokaa
hyvinkin himokkaan näköisinä. Syy
tähän selvisi mestarin lyödessä pian
keppiä lopettamisen merkiksi, jolloin
äkillinen tukehtumin! en ei tuntunut
olevan kovinkaan kaukana. Hankala
osuus oli kuppien pesu, joka tapahtui
suurin piirtein hieromalla jäljelle
jätetyllä kimchin palalla riisikuppia ja
kaatamalla vettä kupista toiseen
tietyssä järjestyksessä, jotta ne
puhdistuisivat tarpeeksi liinalla
kuivausta varten. Lopuksi jäljelle
jäänyt kaalin, chilin, tofun ja riisi-
jätösten sakeuttama vesi tuli juoda
ennen lopullista liinalla puhdista-
mista, jota monikaan tulokkaista ei
ehtinyt suorittaa loppuun ajoissa. Itse
kertasin päässäni Mary Douglasin

Puhtaus ja vaarakirjan oppeja ruoan-
tähteiden mieltämisestä likaisiksi vain
opittuna ajatteluna. Tietysti, jos
olisimme osanneet hoitaa ruokailun
rutiinilla, tähteitä ei olisi oikeastaan
jäänyt, eikä toiminta olisi ollut
muutenkaan niin kömpelöä. En
tietenkään ihmettele miksi ruokailu
buddhalaistemppelissä on kurinalaista
ja niukkaa, temppelissä viettämämme
aika sai meidät myös pohtimaan omaa
usein mässäilyn ja yltäkylläisyyden
leimaamaa elämäntapaamme, mikä oli
yksi reissun parhainta antia. Söimme
kaverini suklaakeksejä mietiskelyn
päätteeksi.

Aamiaisen ja pienten unosten jälkeen
meillä oli mahdollisuus juoda teetä
sunmudon suurmestarin, Jeong Un

Seolin kanssa, joka oli myös Golgulin
pääpappi. Noin viisissäkymmenissä
oleva nunna valmisti ja kaatoi meille
teen, mestarin ollessa aluksi kiireinen.
Saimme esittää mieleemme tulevia
kysymyksiä temppeliin, munkki-
oppilaisiin, sunmudoon ja mestarin
kokemuksiin liittyen ja miehen olemus
oli juuri niin rauhallinen ja miellyttävä

kuin zen-munkilta voi vain odottaa.
Näillä, etenkin taistelulajeihin ja zen-
meditaatioon erikoistuneilla suur-
mestareilla on tapana Korean yli-
opistojen lisäksi kiertää maailmalla
opettamassa ja keskustelemassa.
Kyseisellä herralla oli esimerkiksi juuri
tiedossa  reissu Müncheniin, josta
myös yksi matkaseuralaisistamme oli
kotoisin. Teehetken jälkeen kävimme
kiertämässä vielä läheisiä maailman-
perintökohteita mm. veden alla olevaa
hautaa, jota luonnollisesti emme
nähneet, mutta tiesimme ainakin että
se oli siellä.

Näin jälkikäteen jaksan edelleen ihmetellä
karastuneita munkkeja, heidän mielen-
rauhaansa ja sitä kuinka he tekevät
päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen sitä
mikä sai meidän nuoret ja muka vetreät
ruumiimme ja mielemme hajoilemaan alle
vuorokaudessa. Suosittelen kokemusta
jokaiselle kiinnostuksenkohteista riippu-
matta, se oli nimittäin mielenkiintoi-
suudessaan aivan omaa ainutlaatuista
luokkaansa. On hienoa, että korealaiset
temppelit järjestävät tällaisia kokemuksia
maallikoille ja turisteille. Lisää infor-
maatiota Koreasta ja temppelivierailusta
voitte  saada alla olevista linkeistä.

teksti: Kukka Harvilahti

Gogul-Temple Schedule

4:00   Wake up
4:30   Chanting
5:00   Sitting zen (meditation)
6:30   Breakfast
8:30   Sunmudo Training
10:00  108 bows
11:00  Teatime
11:50  Lunch & recess
14:00  Sitting zen (meditation)
15:00  Working together
17:30  Dinner
19:00  Chanting time
19:30  Sunmudo Training
22:00  Bed time

http://english.tour2korea.com/”http:/
/english.tour2korea.com/
http://eng.templestay.com/”http://
eng.templestay.com/

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
results?search_query=sunmudo&search_type”

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
results?search_query=sunmudo&search_type=
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Tuossa  taannoin havahduin. Eihän siitä
ole kuin reilu vuosi, kun olin Kiinassa. Ensi
kesänä koko maailma on siellä, sillä
Pekingin olympialaisten boikotti ei koskaan
tule saamaan niin suurta kannatusta, että
kisat peruuntuisivat. Ei, liian moni länsimaa
on siirtänyt koko tuotantonsa tuonne
halpojen resurssien luvattuun maahan.

Hipit ovat huutaneet free tibetiä jo neljä-
kymmentä vuotta ja on hyvä, että pertti
perustallaajakaan ei voi enää median
rummutuksen vuoksi ummistaa silmiään
Kiinan miehitykseltä. Oma mielikuvani
Tiibetistä ikuisen rauhan tyyssijana murtui
kuitenkin jo ennen uutiskuvia verisistä
munkeista. Viime vuoden reissullani kävin
nimittäin myös Tiibetissä – olin salaa
toivonut, että ohikulkijakin saisi kahden
maailman katolla vietetyn viikon jälkeen
kokea jonkin suurenmoisen henkistymisen
tunteen.

Junassa jokaisen vuodepaikan ylle
kiinnitetyt happipisteet tulivat varsin
tutuiksi reippaan viiden kilometrin
korkeuteen noustuamme (ihminen näyttää
muuten todella pelottavalta nenäletkun
kanssa). Lhasassa makasin ensimmäiset
kaksi päivää hotellissa vuoristotautia
peläten ja odottaen. En pystynyt
kävelemään portaita edes alaspäin, sillä
keuhkot tuntuivat litistyvän pienemmiksi
kuin dallaspulla. Ödeema ei koskaan tullut,
ja unelma päästä Potalan palatsiin, Marpo
Ti –kukkulan laelle oli vihdoin
toteutumassa. Kolmentoista kerroksen ja
satojen portaiden jälkeen olin perillä. Mutta
– maailman katto olikin remontissa!
Munkkien sijaan sielua vavisuttavaa
mantraansa hyrisivätkin rivissä tutisevat
ilmaporat. Näkymät palatsin laella ja sen
sisällä olivat kuitenkin upeat.

Taivaattoman rauhan aukiolla ja maailman kattoremontissa

Äänimaailman aiheuttama lievä pettymys
vaihtui suuttumukseksi tultuani  alas.
Huomasin jotain täysin odottamatonta,
sellaista, jota ei ikinä Tiibet-kuvaelmissa ole
näkynyt. Palatsin edessä aukiolla seisoi
kymmenisen metriä korkea neuvosto-
henkinen monumentti ja hirveyden kruunasi
sen vieressä tuulessa vienosti liehuva
punainen lippu tankoineen. Aivan kuin
tiibetiläiset eivät muutenkin muistaisi, kuka
heidät miehitti. No, kulttuuriomaisuutta voi
tuhota näköjään siihen koskemattakin, ja
historia osoittaa, että kansat alistetaan
parhaiten juuri kulttuuriomaisuutta
riistämällä.

Entäpä Pekingin kuuluisa Taivaallisen
Rauhan Aukio sitten? Taivaattoman rauhan
aukio pikemminkin. Liikennesaasteiden
vuoksi taivasta ei oikeastaan näkynyt, ylläni
valui vain harmaa peitto. Tuolloin oli vasta
maaliskuun loppu, aika, jolloin ilman
Kiinassa pitäisi olla puhtaimmillaan. Ja
rauha? Koko ajan joku nykimässä hihaa ja
hokemassa ”juu pai nau” (you buy now),
edessä heilutellaan olympialaismaskotteja
sekä kymmeniä Maon kuvalla varustettuja
kelloja, joissa herran kädet mittaavat aikaa.
Ahkerasti tuputetaan myös samaisen hepun
kirjoittamaa erästäkin punaista kirjaa.
Voivatko matkailumainosten tekijät aina
onnistua saapumaan paikalle kameransa
kanssa juuri oikealla hetkellä, kun
nähtävyyksien ympärillä ei parveile
sadoittain turisteja, vai ovatko he vain hyviä
photoshoppailijoita?

Ehkei  Tiananmen tällaiselle turistille
tosiaan näyttäydy nimensä veroisena, mutta
paikan historiallinen arvo on silti
kiistämätön. Tämä ajatus lohdutti minua
pölyä ja pakokaasuja köhiessäni.

Mutta samaan aikaan, kun Potalaa porattiin
ja elämä Taivaallisen rauhan aukion
ympärillä jatkui taivaattomana, oli tekeillä
jälleen historiaa. Tai oikeastaan uskon, että
tuo projekti jatkuu yhä ja se tullee
jatkumaan aivan elokuun alkuun ja
olympialaisiin saakka. On ehdittävä
peittämään mahdollisimman paljon,
Pekingin keskustan pääkatujen ympärille on
pystytettävä mahdollisimman monta suurta
sermiä. Ja tässä on, kuulkaa, kyseessä
huikaisevampi hanke kuin Potemkinin
kulissit aikoinaan!

Vain kivenheiton päässä Tiananmenistä
alkaa siis kerrostalon korkuisten sermien
loppumaton rivi. Tuskin kiinalaiset
päättäjät edes uskovat, että kisavieraat
menisivät lankaan ja luulisivat Pekingin
keskustan kaupunkisuunnittelun olevan niin
hallittua. Pointtina lavastuksessa on se, että
kulisseilla peitetään tavalliset kiinalaiset,
heidän elämänsä. Serpentiinin lailla
kiemurtelevilla pikku kaduilla seisoo parhaat
päivänsä nähneitä talokyhäelmiä sekä aalto-
peltivirityksiä, jotka toimivat koteina. Vielä
vuosi sitten sermien portit olivat auki, mutta
veikkaan villisti niiden olevan
olympialaisten aikaan visusti kiinni. Ehkä
sisään pääsee ainoastaan kulkuluvalla tai
sitten kiertämällä kaukaa laitakaupungilta
puolelta, sieltä, jonne kisavieraat voivat
vain eksyä?

Oliko tällä kirjoituksella itsellään pointtia?
Halusin vain sanoa, että kaikki ei
edelleenkään ole aina sitä miltä päällepäin
näyttää. Varokaa matkailumainostajia ja
katselkaa olympialaisten uutiskuvia uusin
silmin. Ja ennen kaikkea, jalkautukaa
kentälle.

teksti ja kuva: Marika Viinikka

Potalan palatsin edessä Tiibetin
Lhasassa seisoo punainen lippu
muistuttamassa Kiinan miehityksestä
(kyllä, lippu on punainen, vaikkei
väri mustavalkoisessa kuvaa
näykään).
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