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PÄÄKIRJOITUS
Omien julkaisujen arvioiminen on aina hankalaa.
Se on sama kuin lapsiensa rankkaaminen; sitä ei
voi inhimillisillä kriteereillä tehdä. Yritän silti,
sillä jokainen kahden vuoden ajan toimittamani
Tosine- lehti kätkee oman tarinansa.

1/2007. Esikoinen oli lastentautien rampauttama.
Päätoimittajan ammattitaidottomuus paistoi
räikeästi läpi, sillä työ ei ollut vielä tekijäänsä
opettanut. Terve se kuitenkin oli. Toimittajia ja
juttuja oli enemmän kuin koskaan sitä ennen.
Mutta lisää oli luvassa.

2/2007. Toinen lapsi syntyi keskellä synkeintä
syyshämärää. Se sai osakseen runsaasti kritiikkiä
ja sitä potkittiin päähän. Vihreäkantinen on silti
rakas. Se nosti toimitaja- ja sivumäärät stratos-
fääriin.

1/2008. Kevään lehdestä oli karsittu edeltäjiensä
taiteelliset kommervenkit pois. Tuloksena oli
ammattitaitoinen mutta myös kovin virka-
miesmäinen. Sinikantinen on tärkein lehdistä: Se
osoitti, että kykenin oppimaan syksyn lehden
virheistä ja sain aikaan tasapainoisen julkaisun.

2/2008. Usein on todettu, että kuopus on katraan
pienin, heiveröisin ja herkin. Niin on nytkin. Koko
Tosine- lehden olemassaolo jäi toimittajakunnan
terävimmin keihäänkärjen varaan. Onneksi laatu
korvaa määrän tälläkin sektorilla.

Loppu koittaa nyt, enkä tiedä, mitä enää sanoa.
Mitkään sanat eivät riitä kuvaamaan sitä tyhjyyden
tunnetta, mikä hallitusvastuusta vapautumisesta
seuraa. Myös kiitollisuuden tunteet ovat korkealla.
Tässä ei ole tilaa kiittää erikseen kaikkia niitä,
jotka ovat vuosien saatossa olleet mukana
tekemässä Tosine- lehteä. Kunpa olisi mahdollista
kiittää heitä jokaista erikseen. Vanha tekijä siirtyy
historiaan, mutta Tosine- lehti jatkaa elämistään.

Lasse Ranta,
päätoimittaja, Tosine ry.
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Kirjoittaessani tätä pakkanen on jo alkanyt tehdä
pesää pihapensaiden juureen ja toivo valkoisesta
talvesta elää vielä vahvana. Viime keskiviikkona
vietin loistavan illan toast-masterina neljän
järjestön  yhteisissä Satumaa-sitseissä, minne oli
tosinelaisiakin kerääntynyt lähes 30– jälleen yli
odotusten. Syyskuun alun viikkojen
kesänjälkeinen kankeus karisi pois syksyn
ensimmäisen suuren tapahtuman, fuksiaisten
myötä. Kakkosten organisoiman, mutta useamman
tahon  yhteistyönä toteutuneen rastiradan jälkeen
jatkoille Nightiin kerääntyi yllätys- ennätysmäärä
yli 700 juhlijaa. Niinikään odotukset ylittivät
syksyn viiniraxit, kun yli 60 tosinistin hilpeä melu
täytti Lillukan ja kotiviini hupeni pohjiin saakka.

Kevään väkikadon ja kankean syksyn jälkeen
nämä tapahtumat ovat valaneet uutta uskoa siihen,
että toiminta jatkuu ja yrittää täytyy, vaikka
osallistujat paikoin olisivatkin hukassa. Syksyn
mittaan toteutetulla jäsenkyselyllä olemme
yrittäneet kartoittaa, mitä tosinistit järjestöltään
haluaisivat ja mikä ei enää kiinnosta. Fuksi-
saunalle saapui vain muutamia henkilöitä, joiden
joukossa oli vain yksi fuksi – kiitos heille. Erä-
retkeä ei järjestetty lähtijöiden puuttuessa ja
perinteisen kevään opintomatkan suhteen näyttää
toistaiseksi hyvin huolestuttavalta. Aika muuttuu.

Kuluva toimintakausi vetelee viimeisiään ja sen
myötä myös oma aikani Tosineen hallituksessa.
Erityisesti puheenjohtajuuteni aikana olen
stressannut, väsynyt ja muutamissa kohdin

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
pettynyt, mutta se kuulunee asiaan. Työ on kuitenkin
aina lopulta tuottanut tulosta ja jokainen kiitoksen sana
ja iloinen ilta, jonka olen saanut viettää ystävien ja
tovereiden seurassa, on pyyhkinyt  pois huonoja hetkiä,
niin että uusien haasteiden tullessa on taas voinut
innostua ja tarttua toimeen. Paras palkinto suunnittelu-
ja järjestystyöstä on ollut nähdä rentoutuneita ihmisiä
hyvällä mielellä ja sitä odotan myös näiltä Puku-juhlilta,
joiden myötä hallitus voi siirtyä jo melkein joululomalle
fuksien huolehtiessa vielä pikkujouluista.

Helmikuussa vuosikokous valitsee uuden hallituksen.
Osa meistä varmasti, toivottavasti jatkaa hyödyntäen
kokemuksen tuomaa kallisarvoista tietoa ja taitoa. Useita
paikkoja tulee kuitenkin myös aukeamaan. Uuden
hallituksen suuri haaste tulee varmasti olemaan tasa-
painoilu sen välillä, mitä säilytetään ja mitä muutetaan.
Jos jokin tapahtuma ei enää kerää osanottajia, täytyy
siitä osata ja uskaltaa luopua ja keksiä jotain muuta.

Mitä ikinä tulettekaan ensi kaudella tekemään, muistakaa
tehdä se hyvällä mielellä ja pilke silmissä. Vaikka cv:n
sisällön kartuttaminen onkin tärkeää, ilman iloa kukaan
ei jaksa ja ilman iloa työstä tulee oikeasti työtä. Älkää
kainostelko pyrkiä hallitukseen; tekiessä oppii ja niin
kuin Miikka kaksi vuotta sitten totesi “ei se mitään
USA:n ulkopolitiikkaa ole”.

Tuikkivia pukujuhlia ja rauhallista joulua toivottaen,
pj-Nooranne
-
 kiitos Lasse lehdestä ja ystävyydestä, kiitos Emmi
halauksesta fuksiaisyönä, kiitos Miikka kun sanot
suoraan ja kiitos Niina tehokkuudesta; meidän kautemme
on täysi -

teksti ja kuva:
Noora Virokannas,
puheenjohtaja,
Tosine ry
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HOL- PALSTA
Tunnelmia ja tilanteita Oulun HOL-syys-seminaarista
(4-5.10.2008) Tänä syksynä oli Historian Opiskelijain
Liiton seminaarin järjestämis-vastuu Oulun
Yliopiston Tiima -ainejärjestöllä. Kerrassaan
mainiosti onnistuneet järjestelyt, kiintoisa tiedollinen
anti ja kontaktien syventyminen eri ainejärjestöjen
välillä, ovat päällimmäisenä mielessä raskaan (mutta
hyvän) seminaariviikonlopun jälkeen. Seminaariin
osallistui parisenkymmentä opiskelijaa eri aine-
järjestöistä, Tosineen osanoton jäädessä melko
passiiviseksi. Suurin edustus oli mukana Helsingistä
sekä Joensuusta. Paikalliset oululaiset historioitsijat
olivat aktiivisena mukana tapahtumassa. Seminaarin
aiheeksi olivat tiimalaiset valinneet ytimekkään
lausahduksen ”Mikään tieto ei ole turhaa”. Tässä
tapauksessa teeman käsittelyyn olivat pureutuneet
myös seminaarin luennoitsijat, oululaiset historian
ammattilaiset, mikä muuten ilmeni heidän
esityksistäänkin. Myös historian opiskelijain valta-
kunnallinen yhteistyö sai seminaarin puhujilta
osakseen suopeita ja kannustavia sanoja. Erityisen
kiintoisina mieleeni jäi Marianne Junilan
viihdyttävä, mutta herättävä luento, joka käsitteli
saksalaisten sotilaiden lapsia Suomessa toisen
maailmansodan aikana, sekä heidän asemaansa sodan
jälkeen. Toinen huomionarvoinen esitys oli Seija
Jalaginin omakohtaisen sukuidentiteetin
rakentamista käsitellyt luento, tutkimuksen aiheena
olivat itäkarjalaisten naisten kokemukset nyky-
päivästä ja menneestä. Viimeinen luento käsitteli
naisten lääkärikoulutusta autonomian ajan Suomessa
saksalaisiin ja brittiläisiin esimerkkeihin verrattuna.
Lisäksi huomionarvoisen tärkeää asiaa kuuntelimme
Akavan Erityisalojen edustajalta, jolla oli
kerrottavanaan meitä kaikkia koskevia näkökohtia
liittyen ammatilliseen järjestäytymiseen. Mikäpä olisi
hyvä seminaari ilman hyvää iltaohjelmaa. Teekkarien
dominoimassa yliopistossa olivat tiimalaiset
ystävämme tietysti tuoneet muille humanisteille
näytteille kolme ilmielävää teekkaria. Tosin kaikkien
turvallisuuden takaamiseksi häkissä. Erinäiset

kilpailut saunomisineen, hauskanpito erinomaisten
fasiliteettien äärellä teekkaritalolla, tekivät
lauantaisesta illanvietosta onnistuneen. Väki pysyi
hyvin kasassa liki aamuyöhön kestäneissä
meiningeissä ja paikalliseen anniskelutarjontaan yli-
opiston kampusalueella saimme jo hieman tuntumaa
perjantaina saavuttuamme kaupunkiin. Historian
ainejärjestöjä tutummaksi toisilleen Sunnuntaina oli
aika päättää seminaari liiton hallituksen kokoukseen.
Kokouksessa vaihdettiin kuulumisia ainejärjestöjen
välillä, allekirjoittaneen kertoessa Tosineen terveiset.
Saman aineen opiskelijoiden kontaktit keskenään
ovat tärkeitä, niin opiskelun, kuin myöhemmän työ-
elämänkin kannalta. HOL:n tapahtumiin
osallistuminen on tähän paras väylä ja ahkerampaa
osallistumista ainejärjestöistä kannustetaankin. Tällä
kertaa seminaariin ei osallistunut ketään Tampereelta,
eikä Helsingin ruotsinkielisestä Historicuksesta.
Ruotsinkieliset järjestöt ovat kyllä ilmoittaneet
tulevansa pitkästä aikaa toimintaan mukaan ja Åbo
Akademin edustaja seminaariin osallistuikin. Liiton
puheenjohtajuus tulee siirtymään ensi keväänä
Ouluun. Lisäksi Akava-yhteistyö todettiin
hedelmälliseksi ja toimivaksi, mikä on tuotu myös
akavan taholta esille. Ainejärjestöjä pyritään jatkossa
tekemään tutummaksi kirjoittelemalla toistemme
lehtiin ja allekirjoittanut lupautui tekemään
Tosineesta esittelyn Joensuun yliopiston Varnitsa
Ry:n lehteen, sekä heiltä tulee oman ainejärjestönsä
esittely tähän lehteen. Kaikinpuolin seminaarista jäi
hyvä ja onnistunut, tarkoituksensa täyttänyt
vaikutelma. Seuraava seminaari järjestetään keväällä
Helsingissä, ilmeisesti helmikuussa. Toivonkin
Tosineen piiristä aktiivisempaa osallistumista
tapahtumaan. Uskokaa tämä, sillä se kyllä taatusti on
sen arvoista.

teksti ja kuva:
Petri Honkonen,
HOL-vastaava,
Tosine ry.

Seminaariväkeä tauolla.
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Karjalasta kajahtaa!

Kaukana jossain on pikkuinen Joensuu, missä
Länsi-Siperian raaka tuuli tuivertaa, siellä asuu
varnitsaväki. Tässä vaiheessa lukija varmaankin
raapii ihmeissään päätään ja kysyy itseltään
”mikä Varnitsa?”, ”Joensuu, eikös siellä ole niitä
skinejä?” tai toteaa ”uskomattoman tökeröä
plagiointia Teletapeista!”. Tämän pienen esittelyn
Joensuun yliopiston historian opiskelijoiden
ainejärjestöstä Varnitsasta on tarkoitus selventää
yksityiskohtia, haihduttaa vääriä käsityksiä tai
vankistaa stereotypioita, sen päätät sinä.

Futsalturnauksen palkintojenjako.

Ensiksi voidaan käydä hieman läpi tylsää perus-
tietoa Varnitsasta ja yleisesti Joensuun yli-
opistosta sekä Joensuusta. Varnitsa perustettiin
vuonna 1970, samaisena vuonna oli myös
perustettu historian laitos Joensuuhun tuottamaan
lisää pikku humanisteja maailmaa ilahduttamaan.
Itse sana ”Varnitsa” tarkoittaa perinteistä vienan-
karjalaista suolankeittämöä, ja onpa saatu
selville, että Moldovassa on pieni suolakaivos-
kaupunki nimeltään Varnitsa. Joensuun yli-
opiston historian laitoksen koko on suurimpiin
Suomen historian laitoksiin verrattuna pieni,
henkilökuntaa on kahdeksan ja läsnä olevia
opiskelijoita noin 200, mutta tämä pienuus on
luonut hyvät suhteet laitoksen henkilökunnan ja
opiskelijoiden kesken. Käytävillä moikataan eikä
tuoreintakaan fuksia pelota mennä kysymään
professorilta neuvoa. Yhdistettynä opiskelijoiden
välillä olevaan toverillisuuteen, on laitokseen ja

ainejärjestöön syntynyt kotoisa yhteishenki, jossa
pyritään puhaltamaan yhteen hiileen asiassa kuin
asiassa.

Kevätpäivät.

Itse Joensuun yliopistossa opiskelee yli 8500
opiskelijaa, joista noin 1100 Savonlinnassa. Yli-
opisto on siis tarpeeksi pieni, että historian
laitoksella aistittava kotoisuus näkyy myös koko
yliopistolla (tämä ei koske kauppatieteiden
opiskelijoita, joista ei pidä kukaan), mutta
samalla tarpeeksi iso, mikä näkyy hyvien sivu-
aineiden laajana valikoimana. Itse ympäröivässä
kaupungissa asustaa vähän alle 60000 asukasta,
ja kun miettii että tästä luvusta noin 10000 on
opiskelijoita, tietää ettei kaupunki nuku koskaan.
Tosin erinäisten kuntaliitosten jälkeen kaupunki
on paisunut kuin pullataikina ja tuskin paraskaan
kuntatyöntekijä on pysynyt perässä väkimäärän
kasvussa. Huolimatta siitä, että mediassa Joensuu
on saanut negatiivista huomiota, runsas vaihto-
opiskelijajoukko viihtyy kuitenkin täällä mitä
mainioimmin. Negatiiviset puolet ovatkin
lähinnä hyvien baarien ja yökerhojen vähäinen
määrä sekä 60- ja 70-luvulla mahdollisimman
rumaksi rakennettu keskustan ruutukaava-alue.
Keskustan rumuutta ei kuitenkaan edes huomaa
keväisin ja kesäisin, kun puut kukkivat ja
parhaassa tapauksessa on kavereiden kanssa
pussikaljalla kaupungin läpi virtaavan Pielisjoen
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rannalla. Ehdottomasti parasta Joensuussa
ovatkin ihmiset.

Kolin huippu kulttuurimatkalla.

Nyt kun olemme käyneet läpi hieman yleistä
taustaa ainejärjestöstä, yliopistosta sekä
kaupungista voimme keskittyä siihen, mitä
Varnitsa käytännössä tekee? Tärkeimpiin
tehtäviin kuuluu historian opiskelijoiden etujen
valvominen ja tarvittaessa niiden vaatiminen,
kiitostahan tästä ei saa, mutta haukkuja sitäkin
enemmän, jos hommat eivät toimi, ja yleensä
silloinkin kun ne toimivat edes jotenkin. Tärkein
toimielin asioiden ajamisessa on yhdeksän-
henkinen hallitus, joka myös kantaa päävastuun
epäonnistumisista ja vallankumouksen syttyessä
on luonnollisesti ensimmäisenä saunan takana,
mikäli hallituksenjäsenet eivät ole ennen sitä
ehtineet paeta esimerkiksi Turkuun.

Pietarissa.

Näkyvin puoli ainejärjestössä on erilaisten
tapahtumien järjestäminen pitkin lukuvuotta,
vaikka Varnitsa ei tuekaan humalahakuista
juomista, niin siihenhän ne yleensä menevät,
tosin kerranhan täällä eletään ja alkoholi menee
hyvästä pakkasnesteestä. Tärkeimmät ja
suosituimmat tapahtumat ovat syyskuussa
järjestettävät fuksiaiset, syyslukukauden
päättävät pikkujoulut sekä huhtikuussa olevaan
kevätpäivään yhdistetyt haalarinkastajaiset.
Hurjimmat ja syviten alkoholismin suohon
vajonneet jatkavat putkeansa kevätpäivistä Ilo-
saaressa järjestettävään vappubrunssiin ja –
booliin. Vapun jälkeen Varnitsa hiljenee
vetämään henkeä rankan lukuvuoden jälkeen ja
valmistautumaan seuraavaa lukuvuotta varten.
Tosin vapun jälkeen järjestetään vielä opinto-
matka, joka suuntautuu ennalta sovittuun
kohteeseen ulkomailla, ensi keväänä kyseinen
matka kohdistuu Prahaan ja mahdollisesti myös
Wieniin. Virallisesti sinne lähdetään tutustumaan
maan historiaan sekä kulttuuriin, epävirallisesti
tutustutaan aivan enemmältikin ”kulttuuriin”.

Pikkujoulut.

Luonnollisesti suurempien tapahtumien väliin
mahtuu runsaasti pienempiä tapahtumia, kuten
futsal- ja sählyturnaukset, talvipäivät sekä
kulttuurimatka, jossa pamautetaan sopivan bussi-
matkan päähän tutustumaan päiväksi paikalliseen
kulttuuriin sekä herättämään hyvän maun rajoissa
pahennusta kantaväestön keskuudessa.
Toimintansa Varnitsa rahoittaa suurelta osin
järjestämällä paikallisessa Giggling Marlinissa
sivistyneitä illanistujaisia amiks… siis ammatti-
opistolaisille, jossa ainakaan allekirjoittaneen
mielestä ei ole mitään vikaa, eipähän mene
heidänkään kaikki raha pelkästään wunder-
baumeihin. Ainejärjestön jäsenien uskollisuus
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varmistetaan tarjoamalla heille propagandaa viisi
kertaa vuodessa ilmestyvän V-lehden muodossa,
teema vaihtelee tasa-arvosta ylilyönteihin. Vakio-
palstojen lisäksi jokainen kirjoittamaan halukas
saa artikkelinsa julkaistua ja varttinsa
julkisuudessa. Laadukkaasta journalismista
huolimatta lehden suosituin osio on kuitenkin
juoruliite, jossa paljastetaan jokaisen viime
aikojen toilailut ikään, sukupuoleen tai
varakkuuteen katsomatta.

Rastilla kevätpäivillä.

Kahlattuamme enemmän tai vähemmän
sulokkaasti läpi ainejärjestönkin toiminnan,
seuraa loppukaneetin vuoro. Historian opiskelu
on kaunis asia ja meitä ei ole tähän maahan
liiemmälti siunaantunut. Tämän takia paras
ratkaisu meidän kannaltamme on yhden
pitäminen ja toistemme tukeminen! Päätän nyt
kirjoitukseni ja toivon että tänne asti päässeelle
lukijalle on selvinnyt edes jotakin asumisesta ja
olemisesta Joensuussa, mutta jos ei selvinnyt,
niin pelkään että kaikki toivo on mennyttä.

Talvipäivien jatkoilla.

Nähdään HOL - seminaareissa ja saanen
muistuttaa, että ensi syksynä seminaari onkin
Joensuussa.

Vappuna Ilosaaressa.

Varnitsa ry:n järjestövastaava
Jyrki Puikko
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Lentokoneen ohjaaminen kohti
tarkoitettua maalia ja itsensä
tällä tavoin uhraaminen ei ole
vain nykypäivän terroristien
kehittämä idea. Historia tuntee
parhaiten japanilaisten
lentäjien toisen maailman-
sodan lopulla suorittamat itse-
murhalennot, mutta varsi-
naisesti ensimmäisinä taktiik-
kaan turvautuivat jo syksyllä
1939 Puolan ilmavoimien
hävittäjälentäjät yrittäessään
torjua Saksan hyökkäystä.
Miksi tähän keinoon sitten
päädyttiin ja mitkä toiseen
maailmansotaan osallistuneet
valtiot tähän keinoon sitten
oikein turvautuivat?

Ikivanhoilla rakkineilla
ylivoimaa vastaan

On varsin yleinen harhaluulo
olettaa, että syksyllä 1939
Puolan ilmavoimat ei olisi
saavuttanut minkäänlaista
menestystä Saksan modernia
Luftwaffea vastaan. Vanhen-
tuneilla ja lukumääräisesti
sangen vähäisillä hävittäjillään
puolalaiset lentäjät saavuttivat
kuitenkin useita ilmavoittoja
saksalaisista. Käytännössä
menestystä saatiin lentämällä
suoraan kohti saksalaisia lento-
koneita. Puolalaiset tajusivat
nopeasti omien hävittäjiensä
olevan vastustajaan nähden
auttamattomasti heikompia.
Puola ei missään tapauksessa
sortunut taisteluhengen puut-
teeseen. Uhrivalmiit pilotit
suuntasivat Puolan puna-

Kamikaze - heikomman epätoivoinen ase

valkoisin neliötunnuksin
varustetut hävittäjänsä kohti
saksalaisia pommikonelauttoja
ja syöksypommittajien muodos-
telmia. Hävinneen osapuolen
sankariteot kuitenkin painuivat
unholaan, koska sotilaallisesti
mitään pysyvää vaikutusta
uhreilla ei saavutettu.

Puolan romahtamisen jälkeen
maan ilmavoimien henkilöstöä
onnistui siirtymään Britannian
kuninkaallisten ilmavoimien
RAF:n riveihin. Nämä miehet
hankkivat mainetta syksyllä
1940 kuuluisassa ilma-
taistelussa Britannian ilmatilan
hallinnasta. Epätoivon vim-
malla Hurricane- ja Spitfire-
hävittäjillä operoineet puola-
laiset osoittivat jälleen suurta
uhrivalmiutta. Ilmataistelussa
alakynteen jäänyt puolalais-
lentäjä päätyi sangen usein
viimeiseen käytössään ollee-
seen keinoon ja ohjasi oman
koneensa suoraan päin saksa-
laista hävittäjää tai pommi-
konetta. Toisaalta tämä ei suin-
kaan aina tarkoittanut lentäjälle
ehdottoman varmaa kuolemaa.
Aivan viime hetkellä, juuri
ennen yhteentörmäystä lentäjä
saattoi irrottaa ohjaamon
kuomun ja hypätä. Jotkut
onnistuivat säilyttämään tällä
tavoin henkensä, jotkut taas
eivät. Puolalaisille oli joka
tapauksessa tärkeää varmistua
siitä, että vastustajan kone
tuhoutuisi lopullisesti.

Äiti-Venäjän ja Isä
Aurinkoisen puolustajat

Saksan ja sen liittolaisten
hyökkäys Neuvostoliittoon
kesäkuussa 1941 yllätti
puolustajan ilmavoimat
kirjaimellisesti housut
kintuissa. Luftwaffen kokeneet
lentäjät olivat taitojensa
puolesta täysin ylivoimaisia
venäläisiin nähden. Sodan
alussa saksalaiset nauttivat
myös paremman lento-
kalustonsa suomista eduista.
Tuhansia neuvostokoneita
tuhottiin kentille jo hyök-
käyksen ensimmäisenä aamuna.
Neuvostodiktaattori Stalin
turvautui tuttuihin keinoihinsa:
syntipukki löydettiin mm. ilma-
puolustusalueen komentajasta,
joka kutsuttiin Moskovaan ja
ammuttiin. Lisäksi älymystöön
lukeutuneita insinöörejä
haalittiin äkkiä kasaan vanki-
leirien saaristosta. Nämä saivat
nopeasti tehtäväkseen suun-
nitella Neuvostoliiton ilma-
voimille ajanmukaisia hävit-
täjiä. Mutta ennen käyttö-
kelpoisten koneiden valmis-
tumista ja lännen aseavun
saapumista punalentäjien täytyi
turvautua äärimmäisiin kei-
noihin.

Jokseenkin täydellisessä ala-
kynnessä olleet venäläiset
turvautuivat törmäystaktiik-
kaan. Nopeasti alettiin levittää
uutisia lentäjäsankareista, jotka
olivat pudottaneet saksalais-
koneita ajamalla tahallisesti

9
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yhteen ilmassa. Tämä epä-
toivoinen teko vaati
luonnollisesti useimmiten
kummankin osapuolen miehis-
tön hengen, mutta venäläisittäin
tarkasteltuna kyseessä oli joka
tapauksessa ”törmäysvoitto”,
venäjäksi taran. Neuvosto-
liitossa dokumentoitiin ja
tilastoitiin törmäysvoitot
mahdollisimman yksityis-
kohtaisesti. Ne muodostuivat
oleelliseksi osaksi sota-
propagandan rummuttamaa
taisteluhenkeä. Voidaan myös
todeta, että sodan alussa tästä
epätoivoisesta keinosta kehittyi
taitavasti suoritettuna vastus-
tajan pelkäämä hyökkäys-
muoto. Lentämällä esimerkiksi
vastustajan koneen ohjain-
pintoihin saattoi huimapäisellä
venäläislentäjällä olla jopa
marginaaliset mahdollisuudet
selvitä itse hengissä
törmäyksestä.

Toisinaan neuvostolentäjät
ottivat viimeisenä keinonaan
käyttöön menettelyn, jossa
taistelukykynsä menettänyt
kone ohjattiin päin maassa
olevaa kohdetta. Useimmiten
maaliksi valittiin vastustajan
polttoaine- tai ampumatarvike-
varikko. On vaikea sanoa
mitään konkreettista törmäys-
voittojen todellisesta merki-
tyksestä itse sotatapahtumiin,
sillä hyvin nopeasti saksalaiset
onnistuivat tulkitsemaan
venäläisten toimet aivan oikein
merkiksi epätoivosta. Neu-
vostoliiton sotateollisuus ja
länsivaltojen aseapu syytivät
jatkuvalla syötöllä rintamalle
uusia koneita, mutta oikeastaan
vasta vuoden 1943 kuluessa
Luftwaffe alkoi menettää
otettaan taistelukentän ilma-

herruudesta. Hyvän taistelu-
hengen ja itsensä uhraamisen
lisäksi ilmataisteluissa menes-
tymiseen tarvittiin hyvän tuurin
lisäksi myös kokemusta, jota sai
vain ja ainoastaan pysyt-
telemällä hengissä.

Götterdämmerung

Loppujen lopuksi melko harva
tietänee sen, että myös natsi-
Saksa suunnitteli aivan vaka-
vissaan itsemurhaiskujen
toteuttamista lentoaseensa
avulla. Kolmannen valtakunnan
romahduksen ollessa lähellä
alkoi natsipäälliköiden mielessä
siintää apokalyptisiä visioita.
Hyvänä esimerkkinä voidaan
mainita propagandaministeri
(Joseph) Goebbelsin keväällä
1945 kaavailema ”Ramm-
jäger”-idea, jonka mukaan
liittoutuneiden valtavia pommi-
konelaivueita olisi torjuttu
lentämällä niitä päin omilla
hävittäjillä. Mitään mainittavaa
menestystä ei tällä saavutettu,
sillä pommikoneiden suoja-
hävittäjät onnistuivat lähes
poikkeuksetta pudottamaan
hyökkäävät saksalaiskoneet.
Goebbelsin suunnitelmia
vastustettiin myös Luftwaffen
johdon taholta, joka näki tämän
vain lentäjien ja kaluston
hyödyttömänä tuhlauksena.

Keväällä 1945 Saksan ilma-
voimat kuitenkin suorittivat itse
asiassa useitakin itsemurha-
iskuja. Kohteena olivat ennen
kaikkea vääjäämättömästi kohti
Berliiniä etenevän puna-
armeijan käyttämät huoltoreitit.
Näihin tehtäviin osoitettiin
erikoisyksikkö, muinaisen
Spartan esimerkin mukaan
nimetty niin kutsuttu Leonidas-

laivue, joka sai tehtäväkseen
Oderin ylittävien siltojen
tuhoamisen. Räjähdelastein
kuormatut koneet oli määrä
lentää päin siltoja itsemurha-
iskuin (Selbstopfereinsatz).
Äärimmäisen epätoivoisesta
uhrivalmiudesta huolimatta
saksalaiset itsemurhalentäjät
eivät onnistuneet tavoit-
teessaan. Oderin siltoihin
osuneista koneista huolimatta
neuvostoarmeijaa ei pysäyttänyt
mikään mahti maailmassa.
Henkensä antaneet lentäjät
kaatuivat aivan turhaan ajan
”viehättävän” fraasin mukai-
sesti sankareina ”Führerin ja
Isänmaan puolesta.”

Jumalainen tuuli puhaltaa

Kuuluisimpia itsemurhalentäjiä
ovat totta kai kaikkien tuntemat
japanilaiset. Yksi ensimmäisistä
tunnetuista tapauksista oli
heinäkuussa 1942 Laen lento-
tukikohdasta Uudessa-Gui-
neassa torjuntatehtävään
määrätyn Suitsu-nimisen ali-
upseerin tapaus. Hän ohjasi
Mitsubishi-Zero-hävittäjänsä
amerikkalaisen B-26 Marauder-
pommikoneen kylkeen. Varsi-
naiset itsemurhalennot aloi-
tettiin kuitenkin vasta sodan
viime vaiheessa tilanteen
käännyttyä Japanin kannalta
tukalaksi. Kamikaze, eli juma-
lainen tuuli sai alkunsa
lokakuun 25. päivänä 1944.
Filippiinien vesillä käydyn
Leytenlahden taistelun aikana
luutnantti Jukio Seki lensi
Zero-hävittäjänsä päin Yhdys-
valtain laivaston lentotukialus
USS St.Lo:ta, joka osuman
saatuaan vaurioitui pahoin ja
upposi. Itsemurhaiskuihin
turvautuminen oli myös Japanin
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kannalta epä-toivon sanelema
ratkaisu. Maan sodanjohto
vetosi ovelasti maan kunni-
akkaaseen menneisyyteen, sillä
itse termillä kamikaze tarkoi-
tettiin alun perin taifuunia, joka
1200-luvulla kahteen otteeseen,
vuosina 1274 ja 1281 tuhosi
maihinnousua Japaniin yrittä-
neet mongolilaivastot. Lisäksi
sotaa johtaneet kenraalit ja
amiraalit korostivat erityisesti
ikivanhan soturien moraali-
säännöstön, bushidon merki-
tystä.

Sakehuikan jälkeen japsipilotti
kapusi ohjaamoon samurai-
miekan kanssa. Sitten
huudettiin yhdessä yleisönä
toimineen lukiolaistyttöporukan
kanssa Banzai! Ja ei muuta kun
koneen nokka kohti merta.

Itsemurhatehtäviin ilmoittautui
vapaaehtoisia enemmän kuin
tarvittiin. Monet olivat 19–20-
vuotiaita nuorukaisia. Kaikki-
aan noin 5000–7500 nuorta
miestä kuoli törmätessään
amerikkalaisiin aluksiin

Japanin lähialueen vesillä.
Itsemurhakoulutukseen hyväk-
syttiin tavallisesti myös sellaisia
nuoria miehiä, jotka eivät
jonkin fyysisen vian tai
vamman vuoksi kelvanneet
tavalliseen asepalvelukseen.
Pelottavasta maineestaan huoli-
matta kamikazet osoittautuivat
lentäjinä melko avuttomiksi.
Ohjaajat olivat kokemattomia
aloittelijoita, joilla oli takanaan
korkeintaan noin 50 lentotuntia.
Japanin kotisaaria armottomasti
pommittaneiden amerikka-

Toisaalta kehnon lentäjä-
koulutuksen vuoksi lukuisat
itsemurhalentäjät hyökätessään
syöksyivät maalinsa suuresta
koosta huolimatta ohi ja
törmäsivät mereen.

Kesällä 1945 amerikkalaisten
laivasto-osastojen ilma-
puolustus oli jo muodostunut
niin tehokkaaksi, että
japanilaisten itsemurhalentäjillä
oli vaikeuksia päästä kohtei-
densa lähettyville. Mainiona
esimerkkinä voidaan mainita
6.5.1945 suoritettu Kikusui-1-
ilmaoperaatio. Tuolloin Japanin
pääsaarilta nousi ilmaan 198
kamikaze-konetta, 344 syöksy-
tai torpedopommittajaa, sekä
157 saattohävittäjää. Kaikkiaan
tehtävään lähetetyistä 699
koneesta palasi onnistuneesti
tukikohtiinsa vain kolme
pahoin vaurioitunutta konetta.
Onneton lopputulos selittyy
pitkälti amerikkalaisten lai-
vasto-osastojen tehokkaan
ilmatorjuntatulen vaikutuksella.
Se muodosti hyökkääjän ja
tavoitellun kohteen väliin lähes
läpäisemättömän terässeinän.
Amerikkalaiset syytivät
taivaalle terästä sen verran
tehokkaasti, että useita kymme-
niä merisotilaita menehtyi ja
haavoittui omien ilmatorjunta-
tykkien kranaattien sirpaleista,
kun niitä putoili alusten
kansille.

Aivan merkityksettömäksi itse-
murhalentäjien toiminta ei
kuitenkaan jäänyt, sillä
pelkästään Okinawan raivok-
kaissa taisteluissa huhtikuusta
heinäkuuhun 1945 kamikazet
kyllä upottivat 200
amerikkalaisalusta. Japani-
laisten raivokkaasta taistelu-

tamalla Yhdysvaltain meri-
voimien alukset, sillä jok-
seenkin olemattoman koulu-
tuksen saaneet noviisitkin
kykenivät ohjaamaan räjähdys-
aineella lastatut koneensa päin
vastustajan lentotukialuksia.
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hengestä kertoo se, että
viimeiset kamikaze-hyök-
käykset tehtiin Nagasakin
pommituspäivänä. Kamikaze-
hyökkäykset nostivat Tyynen-
meren sodan loppuvaiheessa
hetkellisesti Japanin ilma-aseen
tehokkuutta, mutta mitään
ratkaisevaa merkitystä ei
saavutettu. Sen sijaan epä-
toivosta kielivä taktiikka
vaikutti psykologisessa mie-
lessä amerikkalaisiin. Itsensä
uhraaminen lentävänä pom-
mina tuli pahana shokkina
monelle päättäjälle. Kuolemaa
halveksuvat japanilaiset olivat
varmasti osittain vaikuttamassa
Yhdysvaltain sodanjohdon
päätökseen käyttää atomi-
pommia Japanin kaupunkeja
vastaan. Tässä mielessä voidaan
todeta, että kamikaze-taktiikan
omaksumisella oli selvästi
traagisia seurauksia myös
japanilaisille itselleen.

Ei vain ilma-aseen turvin

Itsemurhaintoiset japanilaiset
olivat todella vihkiytyneet
asiaan, sillä lentokoneiden
lisäksi myös vesillä liikkuvia
aluksia käytettiin itsemurha-
tehtävissä. Japanin keisarillinen
laivasto käytti jo Pearl Harborin
hyökkäyksessä viittä kaksi-

paikkaista pienoissukellus-
venettä. Näiden tehtävä oli
murtautua satama-alueelle ja
laukaista torpedot maaleihinsa.
Yksikään pienoissukellusvene
ei selviytynyt takaisin. Tämän
lisäksi laivasto kehitti sodan
kestäessä myös erityisiä pika-
veneitä, jotka rakennettiin hyvin
pieniksi ja nopeiksi, jotta niiden
torjuminen olisi hankalaa ja
valmistaminen nopeata. Niissä
oli veneen kokoon nähden suuri
moottori ja vähän polttoainetta.
Keulassa oli useita torpedon
taistelukärkiä.

Itsemurha-aseet kulkivat myös
veden pinnan alla. Räjähteillä
kuormattu Kaiten-itsemurha-
torpedo oli kerrassaan
pirullinen ase. Sen varhai-
simmissa malleissa miehistön
ainut jäsen saattoi paeta
tähdättyään ensin aluksensa
kohti maalia. Tämä pako-
mahdollisuus oli tosiasiassa

lähinnä vain teoreettinen käsite,
sillä kenenkään ei tiedetä
pelastuneen Kaitenista. Lisäksi
torpedon myöhemmistä mal-
leista pakeneminen estettiin
teknisin rakentein. Mikäli
Kaiten meni tavoitellun
kohteensa ohi, saattoi aluksensa
mukana kuolemaan tuomittu
merisotilas vain asettaa
torpedon räjähtämään ajastimen
avulla välttääkseen tukehtumis-
kuoleman. Kaitenit kuljetettiin
kohteidensa lähettyville joko
pinta-alusten tai sukellus-
veneiden kannella. Ihmis-
torpedon ohjaajat pystyivät
siirtymään menopeliinsä emo-
sukellusveneen ollessa sukel-
luksissa. Kaikkiaan noin 400
torpedoa valmistettiin ennen
sodan päättymistä. Näistä noin
100 lähetettiin tehtävään, mutta
Yhdysvaltain merivoimien
lähteiden mukaan itsemurha-
torpedojen maaliksi päätyi vain
yksi säiliöalus sekä hävittäjä-
alus USS Underhill. Tämän
perusteella Kaiten saa tylyäkin
tylymmän tuomion: itsemurha-
torpedo oli sodankäynnin
välineenä lähes hyödytön.
Projektiin uhratut voimavarat ja
ihmishenget eivät vaikuttaneet
sodan lopputulokseen millään
tavoin.

Japanilaisten amiraalien
turhamaisuudesta kertoo myös
se, että pienten alusten lisäksi
keisarillinen laivasto lähetti
maailman suurimman taistelu-
laivan Yamaton itsemurha-
tehtävään Okinawan vesille.
Tämän merten jättiläisen ja
merivoimien ylpeyden piti
suunnitelmien mukaan upota
kunniakkaassa meritaistelussa
esimerkkinä tuleville polville
Japanin vastarintahengen
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symbolina. Kohtalokkaalle
purjehdukselle lähtiessään sille
varattiin polttoainetta vain
menomatkaa varten. Kunniakas
tehtävä päättyi ennenaikaisesti
7.4.1945 aluksen saatua
kimppuunsa lukemattomia
Yhdysvaltain laivaston syöksy-
ja torpedopommittajia. Taistelu-
laiva upposi ja vei mukanaan
meren syvyyksiin parituhatta
joukkoitsemurhaan määrättyä
merimiestä.

Tämä Kaiten-torpedo on
päätynyt museoon muistutta-
maan vierailijoita japsien
innovatiivisista itsemurha-
konsteista.

Ollaanpa japanilaisten hurma-
henkisestä toiminnasta mitä
mieltä hyvänsä, niin itsemurha-
iskujen käyttäminen sodan-
käynnin keinona ja yrityksenä
kääntää tappioputki takaisin
noususuhdanteeseen oli merkki
lopullista tappiota enteilevästä
turhamaisuuden ja epätoivon
yhdistelmästä, eikä missään
nimessä tuloshakuisesta
taktiikasta. Pelkoa ja hämmen-
nystä se kuitenkin herätti
vastustajassa, sillä yhden
yksilön uhrauksella saatiin
tuotettua kertaiskulla huomat-
tavaa tuhoa. Tämä innoittaa
myös nykypäivän epä-
symmetristä sodankäyntiä

harjoittavia terroristeja, joille on
tärkeää hankkia maksimaalista
tuhoa aiheuttaville iskuilleen
mahdollisimman laaja media-
näkyvyys. Taustalla on sama
tarve saada aikaan pelkoa ja
epävarmuuden tunnetta.

Keisarillisen laivaston silmäterä vaipui meren syvyyksiin
ylijohdon turhamaisuuden uhrina.

teksti ja kuvat:
Mikko Veijalainen
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Talvi- ja jatkosodan veteraani

Mannerheim-ristin ritari

Kolmen maan asevoimien upseeri

Maanpetoksesta tuomittu ja
Tasavallan Presidentin armah-
tama

Yhdysvaltain armeijan erikois-
joukkojen legenda

Vietnamin sodan sankari-vainaja

Hollywood-elokuvan esikuva

Jo vain! Kaikkea tätä oli mies
nimeltään Lauri Allan Törni
(28.5.1919, Viipuri–18.10.1965,
Laos). Törni oli joka suhteessa
poikkeuksellinen mies. Marsalkka
Mannerheimin ja Adolf
Ehrnroothin ohella Törni
lukeutuu tunnetuimpiin suoma-
laisiin sotilaisiin. Mistä ihmeen
äijästä on siis oikein kyse? No,
todettakoon heti kärkeen, että itse
henkilökohtaisesti ihailen Törniä
suunnattomasti. Hänen vaiherikas
elämänsä oli täynnä vauhtia ja
vaaroja. ”Lasse” Törni on
kiistämättä suomalaisten alfa-
urosten ykkönen, eli mies, joka sai
läsnäolollaan muut miehet
varpailleen. Tämän lisäksi Törni
oli sen verran kova karpaasi, että
lukuisilta naisilta meni Törnin
edessä pelko ja kiima sekaisin.
Viinapäissään hän teki kaikkea
sitä, mitä viinapäissään nyt yleensä
ei saisi tehdä. Hän oli legenda jo
eläessään ja on sitä vielä
kuolemansa jälkeenkin. Tämä on
hänen tarinansa.

Suomalainen alfauros nro. 1

Karjalaispoika kunnostautuu

Suojeluskuntatoiminta oli nuoren
viipurilaispojan sydäntä lähellä.
Koulunkäynti ei nuorta Lassea
liiemmin jaksanut kiinnostaa.
Vuoden 1938 kutsunnoissa Törni
ilmoittautui vapaaehtoisena
armeijaan. Varusmiespalveluk-
sensa syksyllä 1939 suorittanut
vastaleivottu talousaliupseeri
joutui astumaan heti uudelleen
palvelukseen itäisen naapurin
ärhennellessä rajan takana.
Talousalikersantti Törni soti
talvisotansa Laatokan pohjois-
puolella osallistuen useasti vapaa-
ehtoisena vaativiin iskuosasto-
tehtäviin. Jo tuolloin tämä
poikkeusyksilö herätti esi-
miestensä huomion. Niinpä Törni
komennettiinkin jo helmikuussa
1940 RUK:n kurssille, jonka tämä
suoritti rimaa hipoen. Rintamalle
Törni ei enää tämän jälkeen
ehtinyt. Mutta veri veti kohti uusia
rähinöitä.

Keväällä 1941 Lauri Törni ehti
liittyä suomalaisista vapaa-
ehtoisista kootun Waffen-SS
pataljoonan riveihin. Törni ei
kuitenkaan puhunut saksaa, eikä
voinut sietää saksalaisille
ominaista ylenmääräistä pokku-
rointia. Lisäksi hänelle ei löytynyt
pataljoonasta sopivaa upseerin-
vakanssia, joten Törni palasi pian
takaisin Suomeen ja ehti juuri
sopivasti johtamaan panssari-
vaunujoukkuetta etenemisessä
kohti Petroskoita. Varsinaisen
maineensa Lauri Törni loi
toimiessaan luutnanttina asema-
sodan ja kesän 1944 aikana
vaativana, mutta osaavana partion-
johtajana itärajan korvessa.
Kuuluisat ”Törnin jääkärit” tekivät
tuhojaan venäläisten selustassa ja

osallistuipa porukan toimintaan
jopa muuan nuori Mauno
Koivistokin. Sen verran pahaa
jälkeä Törni sai porukkansa kanssa
aikaan, että Neuvostoliitto lupasi
maksaa Törnin päästä kolme
miljoonaa tuolloista markkaa!
Mannerheimristin myöntäminen
Törnille oli lähes itsestäänselvyys.

Eipä vielä tiennyt nuori vänrikki
keväällä 1940 minnepäin
maailmaa se elämä sankaripoikaa
heittelisi.

Äksöniä Saksassa ja linnareissu
Suomessa

Todellisen kovan jätkän maineen
syntymiseen vaikutti itse varsi-
naisen soturimaineen lisäksi myös
Törnin kerrassaan hämmästyttävä
sekoilu, johon tämä sortui kerta
toisensa jälkeen. Tässä muutamia
otteita J. Michael Cleverleyn
vuonna 2003 ilmestyneestä
teoksesta ”Lauri Törni: Syntynyt
sotilaaksi:”

”Kerran taas kun oltiin lomalla,
Törni istui syömässä joidenkin
miestensä kanssa Riihimäen
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rautatieasemalla, lakitta ja
kaulukset pystyssä niin, etteivät
hänen arvomerkkinsä näkyneet.
Muuan eversti, joka ei tiennyt
Törnin olevan upseeri, käveli
heidän luokseen ja määräsi hänet
poistumaan vain upseereille
varatulta alueelta. Törni ei edes
katsonut ylös, vaan jatkoi ruokai-
luaan. Eversti tarttui Törniin, joka
nousi raivoissaan ja yhdellä
leukaan suunnatulla iskulla
pamautti ylemmän upseerin
lattiaan. Hetkeä myöhemmin, kun
Törni miehineen jatkoi matkaansa,
hän muisti mitä oli tapahtunut,
raivostui uudelleen ja olisi
lähtenyt toistamiseen upseerin
perään, elleivät hänen mie-hensä
olisi onnistuneet pidät-telemään
häntä.”

Jatkosodan päättymisen myötä
kapteeniksi ylennetty Törni
osallistui mm. asekätkentään ,
mutta marraskuussa 1944
kotiutunut Törni ei enää osannut
sopeutua normaaliin puudut-
tavaan siviilielämään. Niinpä
Törnille ei tuottanut vaikeuksia
lähteä salaa Saksaan saamaan
sabotaasi- ja vastarintakoulutusta
Suomen mahdollisen neuvosto-
miehityksen varalle. SS-
kapteeniksi (saks. Hauptsturm-
führer) ylennetty Törni kuitenkin
totesi Saksan tuolloisen sota-
tilanteen kerrassaan surkeaksi ja
päästeli höyryjä ulos tuttuun
tyyliinsä:

”Cellarius  piti puheensa heidän
kaikkien nautittua jo useita
pulloja, ja kun Törni nousi
seisomaan, ei hän humalaltaan
pystynyt löytämään saksan kielen
sanoja vastatakseen. Niinpä hän
aloitti suomeksi. Muuan
suomalaisista sitten käänsi hänen
puheensa saksaksi ja kuvaili
vuosia myöhemmin mitä
seuraavaksi tapahtui: ”Törni
sanoi saksalaisten pettäneen
meidät ja puhui suunsa puhtaaksi.
En uskaltanut kääntää sanasta

sanaan ja yritin kierrellä. Kaikki
kuulosti jotenkin sekavalta ja
Cellarius hymyili ylimielisesti.”
Vaikka Törniä yleensä pidettiin
miellyttävänä ja mukavana,
ainakin ystäväpiirissä, näin ei aina
ollut, kun hän oli juonut liikaa.
Kun Törni ei löytänyt oikeita sano-
ja, hän alkoi vihan ja turhautu-
neisuuden puuskassaan heitellä
tyhjiä pulloja seinään. Hän rikkoi
yhden kaapinoven, ja yksi pulloista
osui toiseen oveen sellaisella
voimalla, että lasinsirpaleet
upposivat syvälle puuhun, niin että
siihen jäi selkeä pullon kuva.
”Onneksi kukaan ei sattunut lento-
radalle”, muisteli yksi suoma-
laisista myöhemmin. Cellarius
poistui nopeasti huoneesta ja ilta
päättyi. Törni oli todella raivois-
saan. Hän jopa ampui pistoo-
lillaan ulos huoneen ikkunasta.”

Omavaltainen turistimatka
Saksaan päättyi keväällä 1945
liittoutuneiden sotavankileiriin.
Piikkilangan takana Törni ei kauan
viihtynyt, vaan pakeni Tanskan ja
Ruotsin kautta Suomeen. Maalis-
kuussa 1946 kommunistien
haltuun joutunut Valpo pidätti
Törnin maanpetoksesta epäiltynä.
Tuomio oli kuusi vuotta kuritus-
huonetta. Häkkilinnun elämää
kesti yhdestä pakoyrityksestä
huolimatta vain vuoteen 1948,
jolloin presidentti Paasikivi
armahti miehen. Elämä Suomessa
alkoi jälleen tuntua tylsältä ja
tyhjältä. Edessä oli muutto Ruot-
siin muiden suomalaisten ase-
kätkijöiden tykö, sillä isänmaa
saattaisi vielä joku päivä tarvita
poikiaan. Ruotsalaisen kansan-
kodin pehmeyskään ei lepyttänyt
Lauri Törnin rähinämieltä. Tätä
liekkiä ei sammuttanut edes
vuonna 1950 suoritettu kihlautu-
minen Lasselle rakkaan Marjan
kanssa. Törnin katse suuntautui
nyt Yhdysvaltoihin. Anti-
kommunismin luvattu maa tarvitsi
asevoimiensa riveihin asian-
tuntijoita.

Land of the free home of the
brave

Marja jäi kun nalli kalliolle, sillä
jo loppukesästä 1950 Törni
ilmaantui Venezuelan Cara-casiin.
Täältä Törnin matka jatkui
norjalaisen rahtilaivan mukana
kohti Amerikan ihmemaata. Vailla
asianmukaisia matkustusasia-
papereita suoritettu rantautuminen
Alabaman rannikolla onnistui ja
pian suuntasi Lauri Törni
matkansa kohti suurkaupunki New
Yorkia. Täälläkin saivat paikalliset
katutaistelun ekspertit tuta
suomalaisen miehen nyrkin tehon:

”Eräänä iltana Törni seuralaisi-
neen oli joidenkin suomalaisen
ystäviensä kanssa eräällä klubilla
Harlemissa. Oli uudenvuoden-
aatto. Eräs suomalaisista muisteli,
että yhtäkkiä siellä oli käynnissä
tappelu. ”Me näimme, että Törni
oli ”taistelussa”. Aluksi tilanne
vaikutti toivottomalta Törnin
kannalta, mutta Törni iski maahan
jokaisen, joka vain tuli hänen
eteensä. Kun poliisi saapui vain
noin viisi minuuttia rähinän
alkamisesta, Törni väitti, että
tappelu oli alkanut, kun joku oli
lähennellyt hänen seuralaistaan.
”Minusta tuntui, että ainut mikä
poliiseja vaivasi, oli se, miten yksi
aseistamaton mies pystyi ajamaan
kolmekymmentä miestä kadulle.”,
Törnin ystävä lisäsi. Poliisi toivotti
hyvää uutta vuotta ja kehotti
lähtemään kotiin. Käsitys Törnistä
kovana kundina levisi pian
kaikkialle Harlemin klubeihin.”

Vuonna 1953 Törni sai
oleskeluluvan ja värväytyi välittö-
mästi Yhdysvaltain armeijaan. 35-
vuotias alokas herätti aluksi
kummastusta, mutta miehen
erikoiset kyvyt huomattiin pian
myös supervallan armeijan
piirissä. Laskuvarjojääkärin
koulutukseen hakeutunut Törni
yleni nopeasti aliupseeriksi ja
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pääsi iästään huolimatta
erikoisjoukkojen, tunnettujen
”vihreiden barettien” riveihin.
Törni muutti nimensä muotoon
Larry A. Thorne ja tämän
nimisenä hänen maineensa jäi
elämään myös rapakon takana.
Vuonna 1962 kapteeniksi
ylennetty Törni suoritti Pohjois-
Iranin vuoristossa erittäin
vaikeaksi luonnehditun erikois-
.tehtävän. Vuoristoon pudonneen
amerikkalaisen tiedustelukoneen
huippusalainen materiaali tuli
noutaa yli 4 kilometrin korkeu-
desta. Törni osastoineen onnistui
siinä, missä monet vuorikiipeilyn
ammattilaiset epäonnistuivat.

Railakasta poikamieselämää
viettänyt Törni eli kuin viimeistä
päivää, epäilemättä nauttien joka
hetkestä, kuten tämä Länsi-
Saksassa sattunut pikku
välikohtaus todistaa:

”Eräänä iltana vuoden 1958
alkupuolella Törni oli erään
saksalaisen seuralaisensa kanssa
augsburgilaisessa pubissa, kun
muuan saksalainen kanta-asiakas
alkoi huomautella naisen
läheisistä suhteista amerikka-
laisiin. Pitäen sitä loukkauksena
Törni ryhtyi tappeluun miehen ja
tämän seitsemän ystävän kanssa.
Hän heitti ainakin kolme miehistä
ulos ikkunasta. Neljän oli käytävä
sairaalassa. Yhdysvaltain
sotapoliisi ehti paikalle ennen kuin
tappelu oli ohitse. Puolustuk-
sekseen Törni väitti, että hänen
Gasthausista ulos heittämänsä
miehet olivat loukanneet
Yhdysvaltoja, sen armeijaa ja
häntä itseään henkilökohtaisesti.
Se ei vaikuttanut sotapoliisiin.
Törniä syytettiin tapahtuneesta, ja
hän joutui vastaamaan sota-
oikeudessa upseerille sopimat-
tomasta käyttäytymisestä,
liiallisen väkivallan käyttämisestä
itsepuolustukseksi ja omaisuuden
vahingoittamisesta. Jälleen

onnetar hymyili Törnille.
Tapahtuman tutkimusten aikana
viranomaiset havaitsivat, että
joillakin asiaan sekaantuneilla
saksalaisilla oli rikosrekisteri ja
ainakin kahdesta heistä oli
voimassa etsintäkuulutus
aikaisempien rikosten takia.
Lopulta Törni vapautettiin kaikista
syytteistä ja korvauksia toivonut
pubin omistaja sai varoituksen
siitä, ettei ollut taannut
asiakkaidensa turvallisuutta.”

Miehelle, joka kantaa asetakkinsa
hihassa tätä tunnusta EI kannata
ruveta kieroilemaan.

Hän kuoli mutta Hän elää!

Kaakkois-Aasian viidakot ehtivät
tulla Törnille tutuiksi. Etelä-
Vietnamissa Törni johti ”vihreiden
barettien” osastoa ansiokkaasti
lukuisissa vastasissioperaatioissa.
Tuolloin Törni tapasi kirjailija
Robin Mooren, joka tutustui
erikoisjoukkojen toimintaan
sotatoimialueella. Moore kirjoitti
kokemuksistaan kirjan ”The Green
Berets.” Teoksesta tuli bestseller
heti sen ilmestymisen jälkeen ja
Törnikin esiintyy sen sivuilla
salanimellä Sven Kornie. Itse
John Wayne tekaisi 60-luvun
lopussa kirjan pohjalta
samannimisen elokuvan. Holly-
wood-versiossa Törnin nimi oli nyt
muutettu muotoon Mike Kirby.

Vuoden 1965 lokakuussa Törni
osallistui huippusalaiseen Shining
Brass-operaatioon, jonka
tarkoituksena oli paikantaa
Vietkongin sissien käyttämä
elintärkeä huoltotie, eli nk.  Ho Tši
Minh -reitti. Törni johti itse
tiedustelupartioiden lähettämistä
tuolloin vallinneesta surkeasta
säästä huolimatta. Helikopterein
suoritetut lennot kauas kommu-
nistisissien linjojen taakse olivat
riskialtista puuhaa jo hyvänkin
sään vallitessa. Niin vain kävi, että
eräältä tällaiselta lennolta kapteeni
Thorne miehistöinen ei enää
palannut. Yhdysvaltain armeija
käynnisti etsinnät, mutta nämä
eivät johtaneet tuloksiin. Törnin
helikopterin oletettiin törmänneen
vuoreen huonossa säässä. Larry
Thorne julistettiin virallisesti
kadonneeksi 18.10.1965.
Kuolleeksi hänet julistettiin
19.10.1966. Samassa yhteydessä
hänet ylennettiin kuoleman jälkeen
majuriksi.

Vasta 1990-luvun lopulla
Yhdysvaltain asevoimien taistelu-
kentällä kadonneita etsimään
perustettu yksikkö  saattoi
ilmoittaa Törnin omaisille heli-
kopterin tuhoutumispaikan
löytymisestä. Keväällä 2003
suoritetut perusteelliset dna-
tutkimukset vahvistivat Törnin ja
kopterin miehistön kohtalon.
Koska vainajien kaikkia
jäännöksiä ei pystytty tunnis-
tamaan toisistaan, suoritettiin
heille yhteishautaus. Lauri Törni
haudattiin sotilaallisin kunnian-
osoituksin 26.6.2003 Arlingtonin
sotilashautausmaahan. Legen-
daarisen miehen matka oli nyt
päättynyt.

16



Olipa kerran - TOSINE

Kepeät mullat!

Lasse Törni oli monessa suhteessa
erikoinen kaveri. Törnille
sotilaselämä ja sen mukanaan
tuoma jännitys oli koko elämän
keskipiste. Aikaa ei jäänyt
mihinkään muuhun. Monen muun
suomalaisen miehen tapaan hän oli
hiljainen ollessaan selvin päin ja
jopa ujo naisten seurassa. Törni ei
liiemmin puhunut eikä pussannut,
paitsi tietysti kännipäissään, jahka
oli päässyt estoistaan. Kaiken
kukkuraksi tällä miehellä oli
pokkaa kuolla (kohtalaisen)
nuorena kaukana kotimaasta. Mitä
tulee Törnin jälkimaineeseen
Suomessa, niin vuonna 2001
tuolloinen oikeusministeri Olli-
Pekka Heinonen joutui vastaa-
maan eduskuntakyselyyn Törnin
sotilaskunnian palauttamisesta.
Tähän ministeri kommentoi varsin
osuvasti: ”Mitä tulee kysymykseen
Lauri Törnin kunniasta, voidaan
todeta ainakin se, että mitään
sellaista ei voida palauttaa, mitä
ei ole koskaan menetettykään.” Se
on hienosti sanottu.

Aina silloin tällöin kun olen
humalassa ja vieressäni seisoo
taisteluvalmis mies, katson häntä
silmiin ja läimäytän olkapäälle ja

totean kovaan ääneen: ”Ole sinä
minulle Lauri Törni, niin minä
olen sinulle Holger Pitkänen !”
Mielestäni mitään kauniimpaa ei
mies voi sanoa toiselle miehelle,
heteropohjalta.

teksti ja kuvat: Mikko
Veijalainen
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"Ballad of the Green Berets"
Lyrics by Barry Sadler & Robin

Moore

Fighting soldiers from the sky
Fearless men who jump and die
Men who mean just what they

say
The brave men of the Green

Beret

Silver wings upon their chest
These are men, America's best

One hundred men we'll test today
But only three win the Green

Beret

Trained to live, off nature's land
Trained in combat, hand to hand
Men who fight by night and day
Courage deep, from the Green

Beret

Silver wings upon their chest
These are men, America's best

One hundred men we'll test today
But only three win the Green

Beret

Back at home a young wife waits
Her Green Beret has met his fate
He has died for those oppressed

Leaving her this last request

Put silver wings on my son's
chest

Make him one of America's best
He'll be a man they'll test one

day
Have him win the Green Beret
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TOSINE- LEHTI PALKITSEE!
Kaksivuotisen yhteisen taipaleen päätteeksi allekirjoittanut tahtoo erityisillä kunniamaininnoilla huomioida
toimittamistaan neljästä lehdestä joukosta erottuvimmat artikkelit ja jutut sekä reportaasit.

Anton Tsehov- palkinto kaunokirjallisista ansioista
Emma Bökman

Cecil B. de Mille- palkinto eeppisimmästä jutusta
Joonas Partanen & Mikko Veijalainen: “Kansa taisteli - miehet kertovat” (Tosine 1/2007). Tätä
massiivisempaa juttua ei Tosine- lehdessä ole nähty. Rajun karsimisen jälkeenkin Steel Panthers-
taistelu täyttää jopa raamatulliset mitat.

Hermus- palkinto parhaasta haastattelusta
Mikko Mäkinen: “Marraskuun laulaja” (Tosine 1/2007). Viikate Tosine- lehden sivuilla on jotain
käsittämättömän ylimaallista.

Louis Daguerre- palkinto aktiivisesta ja laadukkaasta kuvamateriaalinen tuottamisesta
Tapio Juutinen & Juho Salonen

Monty Python- palkinto yksinkertaisesti hauskimmasta jutusta
Mikko Veijalainen: “Kotimainen sotakirjallisuus iskee kuin miljoona volttia” (Tosine 1/2008). Putosin
tuolilta varmaan kuusi kertaa lukiessani!

Peter von Bagh- palkinto parhaasta populaarikulttuurin tutkimuksesta
Miikka Voutilainen: “Kirjoituspöydältä aseen piippuun” (Tosine 1/2008). Informaatioteknisesti
korkeatasoinen Bond- tutkielma.

Phileas Fogg- palkinto päräyttävimmästä matkakertomuksesta
Joonas Partanen: “Palanen tosinismia Auringon valtakunnassa” (Tosine 2/2007). Mies selvästi antoi
kaikkensa ja piti Suomi- ja Tosine- kuvaa mallikkaasti yllä aseveljien maassa.

Picasso- palkinto esteettisimmästä artikkelista
Ville Häkkinen: “Historiallisesta sarjakuvasta” (Tosine 1/2007). Siitä tuli joukon komein keskiaukeama.
Ihan totta.

Rauli Virtanen- palkinto parhaasta osallistumisesta
X & Y

Solzhenitsyn- palkinto toisinajattelevasta jutusta
Teemu Häkkinen: “Pohdintaa Ilokivestä - matkalla mielen syvyyksiin” (Tosine 1/2008).  Rohkea veto.
Kuka nykyään tohtisi kyseenalaistaa Ilokiven?

*** *** *** *** *** ***

Erityiskiitos Tuomas Kaarkoskelle ja Jussi Komulaiselle
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Pro Tosine Sturm Gruppe!

Tosine Sturm Gruppe herättää
aina ristiriitaisia tunteita iästä
ja sukupuolesta riippumatta.
Sitä pidetään toisaalta kaavoi-
hinsa kangistuneena juopot-
televana ukkoköörinä, toisaalta
hauskana kaveriporukkana.
Jotkut kokevat sen vasten-
mielisenä, jotkut Tosineen
keskeisenä elementtinä. Oli niin
tai näin, Tosine Sturm Guppe on
tosinelainen legenda.

Tämä on tribuutti heille.

Spirit of ’03

Tosine Sturm Gruppen (TSG)
perustamisvuotena pidetään
vuotta 2003. Tätä ennen oli
Tosineen tietoisuuden piiriin
ilmestynyt kaksi tulevaa Sturm-
aktiivia, Janne Saastamoinen
vuonna 2000 ja Joonas
Partanen 2002. Näiden peri-
mätiedon mukaan hiljaisten
saapumiserien jälkeen vuosi-
kurssi 2003 räjäytti pankin.
Tällöin opinnot aloitti koko
joukko henkilöitä, jotka tulivat
jättämään leimansa Tosineen
sosiaalisen kenttään: mm.
Teemu Haatainen, Tapio
Juutinen (Kansanmies),
Petteri Kalliomäki (P2), Jussi
Komulainen, Anna-Kaisa
Leivo, Pasi Nevalainen, Mikot
Mäkinen, Nislin ja Veijalainen
(Aluekomentaja) sekä ennen
kaikkea Heikki Koskinen.
Näistä tyypeistä sikisi
myöhemmin Suomi-Mada-
gaskar- Seura ja sen äpärälapset
Sonny Chiba Fan Club ja Tosine
Sturm Gruppe.

Vuosikurssia 2003 on pidetty
kuluvan vuosikymmenen par-
haana, mitä aktiivisuuteen tulee.
Monilta löytyy hallitus-
kokemusta ja tapahtumiin-
osallistumisprosentti on huikea,
vielä tänäkin päivänä. Tämän
jälkeen on Tosineen ollut
tyytyminen ilmeettömämpiin ja
anonyymeihin joukkoihin. Kun
yleinen välinpitämättömyys ja
raaka yltiösovinnaisuus tästä
vielä lisääntyvät, muuttuu
vuoden 2003 porukan henki
entistä arvokkaammaksi ja
uusimmille tosinisteille
käsittämättömäksi.

Proto-Sturm Janne Saasta-
moinen ei tingi asenteestaan.

Valtaosa nykyisistä Sturm-
aktiiveista on peräisin vuodelta
2003, ynnä sitä edeltävät proto-
sturmit (ks. lista tämän jutun
lopussa). Jäsenmäärä on hitaasti
kasvanut noin yhden jäsenen
vuosivauhtia. Yhden väli-
vuoden jälkeen on viriämässä
uutta fuksisturmiutta.

Feuer frei

Oma henkilökohtainen Sturm-
urani alkoi syksyllä 2006, kun
saavuin Jyväskylään opiskele-
maan historiatieteitä. Kaikki
alkoi kun tutorini Jussi
Komulainen mainosti aktii-
visesti Kortepohjassa pidettäviä
propagandae lokuvafes t i -
vaaleja. Mikäs siinä, totesin, ja
syyskuun alussa Juutisen
kämpällä vietetyn kolmi-
päiväisen tapahtuman aikana
tulivat TSG:n keskeisimmät
hahmot hyvinkin tutuiksi. Totta
puhuen olin täysin myyty. Tuon
viikonlopun jälkeen ei ollut
enää paluuta. Tajusin heti, että
tämä on sellainen ryhmä, johon
kykenin samaistumaan. Koko
se persoonallisuuksien kaval-
kadi, korkkariretoriikka, jätkä-
mäinen elämänasenne ja usein
kuultu taipumattomuus jättivät
lähtemättömän jäljen. Taustalla
on monia syitä. Olin vasta
viikkoa aiemmin tullut kaupun-
kiin, ei ollut ketään ennestään
tuttuja, oma fuksiryhmä oli
osoittautunut hajanaiseksi ja
tutorin kautta oli tapahtunut
tiettyä lähentymistä vanhempiin
opiskelijoihin, kuten Jonneen.
Tärkeimmäksi seikaksi tuli
kuitenkin se, miten avosylin
uusi opiskelija otettiin vastaan.
Ei tietoakaan eteläsuoma-
laiseen(!) fuksiin kohdistuvasta
kyräilystä tai diskriminaatiosta.
Olin löytänyt samanhenkisen
porukan.
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En muista, kuka oli ensim-
mäinen sturmilainen, joka tuli
lähemmin tutuksi. Se oli
luultavasti Partanen, joka
havaitsi orastavan kiinnos-
tukseni sotahistoriaan. Sitten oli
tietysti Jonne, joka otti herkästi
kontaktia. Hieman yllättäen
sellaiset tyypit kuin Haatainen,
Juutinen, Mäkinen ja Veijala-
inen jäivät etäisiksi vielä
syksyllä. Keväällä sitten siteet
tiivistyivät, kun huomasin
itsekin olevani jopa kiinteä osa
Tosine Sturm Gruppea. Opinto-
matka Moskovaan huhtikuussa
2007 vain vankisti tätä
käsitystä. Tosin siitä huolimatta
minulla oli vähän ulkopuolinen
olo: olin 2-3 vuotta aktiiveja
nuorempi, asiantuntemus oli
todella puutteellinen verrattuna
moniin muihin ja moniin sisä-
piirivitseihin oli vaikea päästä
kiinni. Kuitenkin TSG:n
jäsenistö tuli paljon läheisem-
mäksi kuin oma fuksiryhmä.

“Luokkakokous” Prahassa
2006..

Lannistumaton, taipumaton,
murtumaton

Paljon on tullut kuittia, että mitä
sä niitten natsien kanssa pörräät.
Tosine Sturm Gruppea on
luonnehdittu milloin militaristi-

sikanatseiksi, milloin sovi-
nistiseksi känniääliörevoh-
kaksi. Tämä osoittaa vain sen,
miten pinnallinen ja ennakko-
luulojen ryvettämä näkemys
tosinelaisilla TSG:sta on.
Varsinkin tuoreimmat opis-
kelijat ovat usein turvautuneet
kärjistettyihin, naiiveihin, hätäi-
siin ja vääristyneisiin tulkin-
toihin. ”Vittu sä oot jämähtäny
siihen sturm- meininkiin. Tuu
pois sieltä.” Miksi? Olen ollut
TSG:ssa enemmän tai
vähemmän tiiviisti koko opis-
keluajan. Tänä aikana en ole
mistään löytänyt tällaisia
tyyppejä. Minulla ei ole mitään
syytä suhtautua nuivasti tähän
porukkaan. Itse asiassa hämm-
ästyin melkoisesti, kun huoma-
sin, miten sturmeja karsastettiin
kautta linjan. Vastaavasti ydin-
sturmien kyky viitata kritiikkiin
kintaalla nosti respct- asetuksia
kovasti.

TSG poikkeaa tavattomasti
muista Tosineen piirin klikeistä.
Se perustuu enemmän tunne-
tilaan ja spontaaniin haus-
kuuteen kuin kieron älylli-
syyden ja ohjelmallisuuden
liottama Suomi-Madagaskar-
Seura. Jäsenistön henkilökemia
on kiehtovan värikäs ja dynaa-
minen, ajoittain jopa jännit-
teinen, eikä naurettavuuteen asti
konsensushakuinen kutenn
staattisella Suomen Sivisty-
neillä Työttömillä. Se ei ole niin
herkkänahkainen kuin toiset
ryhmittymät, vaikka toki
omanarvontunto on huomat-
tava. Sen erottaa muista kyky
parodiaan ja itseironiaan. Näistä
ominaisuuksista ei muissa
piireissä ole jälkeäkään. SMS ja
SST kokevat olevansa kritiikin
ulottumattomissa, jolloin TSG

on saanut toimia Tosineen
kollektiivisena sylkykuppina.
On luvallista, jopa suotavaa
dissata ”fasistista, militaristista,
sovinistista, räävitöntä ja
banaalia” Tosine Sturm
Gruppea.

MUTTA

TSG on pysynyt elinvoimaisena
vuodesta toiseen, kestänyt
paljon yhdessä ja näin luonut
sisäisesti rikkumattoman siteen.
Asetelma muistuttaa armeija-
kaveruutta. Joukko erilaisia
nuoria miehiä erilaisista
taustoista isketään yhteen kuin
sillit purkkiin. Yhteiset vihol-
liset ja kokemukset hitsaavat
joukkiosta tiiviin sosiaalisen
yksikön. Tosineen mittapuulla
TSG on miehisen ystävyyden
viimeinen linnake: Siellä ei ole
pelkoa, että tyyppien paras
kaveri olisi oma tyttöystävä. Se
on harvinaista nykymaailmassa
ja varsinkin feminismillä
kyllästetyssä Tosineessa, jossa
male pattern friendship on
kirosana.

Tosine Sturm Gruppen miehistö
kenties aikanaan valmistuu ja se
häipyy kuka minnekin. Tämä
parisivuinen raapale ei ikinä
riitä kattamaan koko kuvaa tästä
yksiköstä. TSG:sta riittäisi
vaikka mitä juttuja. Tuhat
tarinaa.

Mit Blut und Ehre!

1) keskinäinen soli-
daarisuus
2) reipas ja rouhea jätkäasenne
3) komediaa livenä ja räiskintää
ruudulta
4) individualismista ja dynaa-
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misuudesta huolimatta tiivis
porukka
5) ulkopuolisten ristiriitainen
suhtautuminen (ituhipit käyvät
kieroilemaan)
6) kansallissosialismin repre-
sentaatio historianopiskeli-
joiden illanvietoissa =D
7) verbaalinen huumori ja sisä-
piirivitsit koettelevat nauru-
hermoja
8) hörpändeerusta löytyy aina
9) ei turhaa melodramatiikkaa
10) sanotaan nyt vielä kerran:
ei muuten petä

Der Untergang

1) tyypit alkavat valmistua

TOSINE STURM GRUPPE

HAATAINEN, Teemu 2003
JUNTTILA, Eero 2005
JUUTINEN, Tapio 2003

”Kansanmies”
KANERVA, Jonne 2004

”Tangoruhtinas”
LEINONEN, Jukka

MÄKINEN, Mikko 2003
NEVALAINEN, Pasi 2003

NISLIN, Mikko 2003
PARTANEN, Joonas 2002

RANTA, Lasse 2006
SAASTAMOINEN, Janne 2000
VEIJALAINEN, Mikko 2003

”Aluekomentaja”
VESTERINEN, Antti 2008

“Turhaan me valoja valaen ystävyyttä vannomme. Se on jo
vahvistettu sitein kulumattomin.”
-Robert Gravesteksti: Lasse Ranta

kuvat: Tapio Juutinen
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1960-luku oli Euroopassa
levotonta aikaa. Maanosamme
nautti jälleenrakennuksen
hedelmistä, mutta toisen maail-
mansodan henkiset arvet eivät
olleet vielä umpeutuneet. Kyl-
män sodan jännitys tuntuu:
Yhdysvallat taistelee Viet-
namissa, Varsovan liitto vyöryy
Tshekkoslovakiaan. Erityisesti
Vietnamin sota kirvoittaa
kritiikkiä myös länsimaissa.
Saksan liittotasavalta seisoo
kuitenkin uskollisesti tärkeim-
män suojelijavaltionsa takana.
Maata johtaa entinen natsi Kurt
Georg Kiesinger, ja uuden suku-
polven luottamus demokratiaan
on koetuksella. Sodan jälkeen
Länsi-Saksassa olot olivat
olleet vakaat, mutta 1960-luvun
puolenvälin jälkeen suur-
kaupunkien mielenosoitukset
muuttuvat jokaviikkoisiksi.
Ulkopolitiikan ohella kritiikin
kohteena on myös korkeakoulu-
politiikka. Uudet vaalit ja Willy
Brandtin valinta liitto-
kansleriksi syksyllä 1969
tyynnyttävät useimpien mieli-
aloja, mutta pieni vähemmistö
hylkää täydellisesti järjestyksen
ja ryhtyy taisteluun yhteis-
kuntaa vastaan.

Äärivasemmistolainen terroris-
tijärjestö RAF (saks. Rote
Armee Fraktion, Punainen
armeijakunta; tunnetaan myös
nimellä Baader-Meinhof-
Gruppe) perustettiin vuonna
1970. Uunituore elokuva
Baader Meinhof Komplex
kertoo RAF:n tarinan kym-
menen vuoden ajanjaksolta

Elokuva-arvostelu: Baader-Meinhof Komplex

alkaen 1967 aina vuoteen 1977.
Elokuva on dramatisoitu, mutta
vahvasti historian tapahtumia
seuraava. Alkuvaiheessa eletään
kasvavan tyytymättömyyden
aikaa ja seurataan Länsi-
Berliinissä käsistä riistäytynyttä
mielenosoitusta. Tästä on enää
lyhyt matka pienen ryhmän
radikalisoitumiseen. Elokuvan
tärkeimmät henkilöt olivat
myös todellisia RAF:n johtajia:
Andreas Baader (Moritz
Bleibtreu), Gudrun Enslinn
(Johanna Wokalek) ja Ulrike
Meinhof (Martina Gedeck).
Ryhmä aloittaa väkivaltaisen
taistelun Euroopan suurimman
talousmahdin eliittiä vastaan.
Tulilinjalla ovat niin tavaratalot,
pankkiholvit kuin USA:n tuki-
kohdatkin. Vähitellen kohteiksi
joutuvat myös tärkeät yksityis-
henkilöt. Ryhmän tavoitteena
on provosoida Liittotasavallan
viranomaiset jännittämään
voimansa äärimmilleen ja siten
saada kansalaiset kääntymään
poliisivaltioksi muuttuvaa
maataan vastaan. Melko pieni
iskujoukko saakin aikaan seka-
sortoa ja yllin kyllin julkisuutta,
mutta sillä on myös hintansa.
Lain koura tavoittaa lopulta
terroristit, mutta myytti luo
heille seuraajia, jotka kostavat
esikuviensa pidätyksen entistä
rankemmin. Kapina jatkuu vielä
vankilasta käsin, ja ryhmän
hurmos lähenee kansallis-
sosialistista kulttia. Kaiken
kaikkiaan 34 henkeä menehtyi
iskuissa ryhmän historian
aikana. Syksyllä 1977 Saksassa
koetaan terrorismin synkimmät
vaiheet.

Elokuva on huolellista työtä
vaatetusta, miljöötä ja ulko-
kuvauksia myöten. Näytte-
lijöiden suorituksesta ei jää
moittimista. Uutiskuvat ovat
aitoja, ja ajan tapahtumat
kerrotaan saksalaisen tehok-
kaasti: selkeästi, kronologisesti
ja nopeasti. Toisaalta kahteen ja
puoleen tuntiin mahtuu niin
paljon tapahtumia ja toimintaa,
että etenemisvauhti on
jatkuvasti kova. Taustatiedot
helpottavatkin selvästi
elokuvan seuraamista.

Vaikka RAF:n juuret ovat
terrorismia edeltävässä ajassa ja
tausta tehdään selväksi, elokuva
ei missään nimessä asetu
terroristien puolelle. Luonne-
vikaisen Baaderin osuus väki-
vallan kannattajana ja
toteuttajana on vahva – sen elo-
kuva tekee selväksi alun alkaen.
Menestyksestään huolimatta
RAF:n toiminta ei varsinkaan
alkuvaiheessa ole tiukan suun-
nitelmallista, ja ryhmän ideo-
loginen puoli jää selvästi
vähemmälle. Huvit puolestaan
ovat yhtä rankat kuin päivätyöt.
Ryhmä irrottelee kaahailemalla
varastetuilla urheiluautoilla.
Tässä vaiheessa katsojalle herää
kysymys: oliko koko toiminta
vain jonkinlaista hauskanpitoa?
Poliisit ovat, jos eivät pahan-
tahtoisia militantteja, niin
kuitenkin he jäävät elokuvassa
jossain määrin etäisiksi esi-
vallan edustajiksi. Ainoastaan
yksi poliisipäällikkö kykenee
analysoimaan ilmiötä syvem-
mälle.
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Todellisuudessa RAF ei
muodostunut niinkään rikollis-
piireistä kuin tavallisesta keski-
tai jopa yläluokasta: Baaderia
lukuun ottamatta kaikilla oli yli-
opistokoulutus. Nykyajan näkö-
kulmasta on silti vaikea ymmär-
tää, että vuonna 1971 tutki-
musten mukaan noin 7 miljoo-
naa saksalaista ymmärsi ryhmää
ainakin jossain määrin. Mein-
hof, joka muuttuu vähitellen
puolueettomasta toimittajasta
ryhmän äänitorveksi, on
katsojalle helpoin samaistumis-
kohde. Meinhof on yhtä aikaa
sekä levottoman ryhmän
sisäinen järjen ääni että
tiedottaja ulospäin. Toisaalta
Meinhof tuo ryhmään myös
jonkin verran suunnitel-
mallisuutta ja oveluutta iskujen
toteutukseen. Silti vielä vuosia
myöhemmin hän kokee ulko-
puolisuutta muista, ja hänen
tarinansa päättyy lopulta
vankilassa. On muistettava, että
myös todellisuudessa suuri
yleisö väsyi ja kyllästyi
ryhmään 1970-luvun myötä.
Katsoja tekee samanlaiset
johtopäätökset elokuvan
kuluessa: Kalashnikovia kanta-
vat opiskelijatytöt alleviivaavat
koko ilmiön järjettömyyden.

Kaikesta huolimatta Baader-
Meinhof –komplex ei ole
varsinainen toimintaelokuva,
vaan pikemminkin dramaat-
tinen ja synkkä ajankuvaus.
Kiivaaseen tapahtumavauhtiin
sekoittuu myös yksilöllistä
tragediaa Meinhofin kautta.
Leffa ei ole liioin mikään doku-
mentti. Sen sijaan mielen-
kiintoisena historiallisena
draamana sitä voi pitää.

Baader-Meinhof Komplex
Saksa (2008)
Draama
Ohjaus: Uli Edel
Pääosissa: Martina Gedeck, Moritz Bleib-
treu, Johanna Wokalek
Katsottu Finnkinossa 3.11.2008 poliittisesti
hyvin kirjavassa seurassa

  teksti: Tuukka Hahl
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“Musta on tullu - urheiluhullu?”

Ei koskaan pelkkää urheilua

Urheilu on aina kytkeytynyt
läheisesti suomalaisen kansa-
laisyhteiskunnan ja itsenäisen
Suomen tasavallan historiaan.
Urheilulla on ollut maassamme
niin vankka ja korostettu asema,
ettei rinnastuksilta uskontoon
voida välttyä. Tässä suhteessa
Suomi eroaa muista, kulttuu-
risesti heterogeenisemmista
valtioista: suuri osa kansa-
laisista on ottanut osaa ja
osallistuu edelleen erilaiseen
liikunta- ja urheilutoimintaan.

Erityisesti on huomattava, että
harvassa maassa urheilulle on
asetettu niin painava rooli
kansallisena ja poliittisena
moottorina kuin Suomessa.
Malliesimerkki tästä on
esimerkiksi legendaarisen
urheilun ylipapin, tohtori
Martti Jukolan olympia-
vuonna 1932 julkaisema
kirjoituskokoelma Me uskomme
urheiluun. Jukolalle elämää
suurempia ideaaleja olivat jalo
kilpa, voitonhurma sekä
urheilun itsensä sisällä oleva
toveruus mutta ennen kaikkea
hänen Suomensa uskoi
”urheiluun, joka yhdistyi
kansan vapauden kaipuuseen ja
kansallisen olemassaolon
taisteluun”.

Urheilu ja raittius kuuluivat
olennaisesti fennomaanien
1800-luvun jälkipuoliskolla
aloittamaan rahvaan sivistys-

Näkökulma suomalaiseen urheiluhistoriaan ja sen tutkimukseen

työhön. 1900-luvun alusta
lähtien ei ollut enää olemassa
kansalaisliikettä, joka ei olisi
nojannut aatteellisesti raittiu-
teen, urheiluun tai sivistykseen.
Urheilu ei jämähtänyt pelkäs-
tään joutilaan eliitin harras-
tukseksi tai etuoikeudeksi, vaan
se levisi myös talonpoikais- ja
työväestön arkeen. Liikuntaa ja
urheilua harrastettiin isänmaan,
kielen, luokan tai puolueen
puolesta, ja joskus vain omaksi
iloksi. Urheiluseuroja löytyi
nopeasti aivan pienemmistäkin
peräkylistä, ja niitä perustivat
niin vapaapalokunnat, raittius-
seurat, työväenyhdistykset,
nuorisoseurat, punakaartit kuin
suojeluskunnatkin.

Urheilu juurtui yllättävänkin
hyvin osaksi suomalaista agraa-
riyhteisöä. Vielä 1800- ja 1900-
lukujen vaihteessa urheilua
pidettiin monin paikoin turhana,
hyödyttömänä vouho-tuksena
tai jopa syntinä, joka sai ihmi-
sen irvistämään ja näyttämään
kaikkien silloisten ihan-teiden
vastaiselta. Aiheesta on kirjoit-
tanut muun muassa Erkki
Vettenniemi teoksessaan
Joutavan juoksun jäljillä, jossa
hän kuvaa esimerkiksi sitä, että
maa-seudulla perin epäilyttävä
juoksentelija sai olla vapaana
vain köysien vähyyden vuoksi
tai että nuoren urheilijamiehen
Jukka Lindstedtin oli 1880-
luvulla kipiteltävä Helsingin
Esplanadilla tuon tuosta
poliiseja karkuun.

Myytit valtion palveluksessa

Erilaiset urheilusankareihin
liittyneet myytit ovat liittyneet
saumattomasti osaksi uusien
eurooppalaisten kansallis-
valtioiden syntyä 1900-luvun
alussa. Vasta itsenäistyvät tai
juuri itsenäistyneet valtiot
pyrkivät kiihkeästi muodosta-
maan omaa identiteettiään eri
osasista, ja juuri tässä rakennus-
prosessissa tarjosi urheilu
oivallisen laastin nationalisti-
selle kehykselle. Etenkin
Suomessa urheilu näytti saavan
heti itsensä ulkopuolisia yhteis-
kunnallisia tehtäviä. Urheilun
voittokulku alkoi juuri siinä
vaiheessa, kun suomalainen
kansakunta oli vasta hakemassa
muotoaan ja eli poliittisesti
kriittisiä aikoja.

Urheilu ja siihen liitetyt myytit
yhdistyivät muihin korkeisiin
arvoihin kuten isänmaan
puolustamiseen, kulttuurin
rakentamiseen, kansansivis-
tyksen ja –terveyden kohotta-
miseen. Kun Suomen valtion
tulevaisuus näytti olevan vaaka-
laudalla, sai urheilu toimia
yhtenä patrioottisen innon
lietsojana. Kevään 1918 taiste-
lujen osoittaessa sekä punaisten
että valkoisten kyvykkäimpien
taistelijoiden olleen urheilijoita,
oli aktiivien jo muutamaa
vuotta aikaisemmin perään-
kuuluttama suomalaisen sanka-
rikasvatuksen ja urheilun pyhä
yhteys todistettu. ”Valkoisen
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urheilun” isähahmot, professori
Ivar Wilskman ja pesäpallon
kehittäjä Lauri ”Tahko”
Pihkala kytkivät urheilun
suojeluskuntien toimintaan ja
tätä kautta suoraan maan-
puolustustyöhön. Suojelus-
kuntien poikatyöllä sekä
koulujen voimistelunopetuk-
sella pyrittiin isänmaallisten,
vahvahermoisten ja fyysisesti
kykenevien nuorten kasvatta-
miseen. Toiminnassa oli myös
voimakkaita rodunjalostuk-
sellisia piirteitä.

Eräs merkittävimmistä, aivan
nykyhetkeen asti vahvana
eläneistä urheilun sankari-
myyteistä on Hannes
Kolehmaisen suorittama
”Suomen juoksu maailman
kartalle” Tukholman olympia-
laisissa 1912. Vuosikymmeniä
elänyt sanonta on aikojen
saatossa kelvannut niin Tasa-
vallan presidenteille, Suomen
Olympiakomitean puheen-
johtajille kuin muillekin
vaikuttajille. Näkeepä tuota
fraasia käytettävän edelleen
myös tieteellisissä artikkeleissa
ja lehtijutuissa.

Ossi Viita todistaa vuonna 2003
julkaistussa väitöskirjassaan
Hymyilevä Hannes – työläis-
urheilija Hannes Kolehmaisen
sankaruus porvarillisessa
Suomessa Kolehmaiseen liite-
tyn kuvan Suomi-markki-
noijasta ja kansallisen urheilun
lähettiläästä lähtökohtaisesti
virheelliseksi sekä jälkikäteen
tarkoituksellisesti luoduksi.
”Maailmankartta” käsitti
vuonna 1912 olympialaisiin
osallistuneet 28 maata, joissa
uutiskynnyksen ylittivät lähinnä
oman maan hyvin menestyneet

urheilijat. Toisekseen Koleh-
mainen ei suinkaan juossut
puskista aiemmin tuntematonta
Suomea lehtien otsikoihin, vaan
suomalaiset kuvataiteilijat ja
arkkitehdit olivat jo pitkään
olleet kansainvälisesti tun-
nettuja.

Työläistaustaista Hannesta
yrittivät omia ikoneikseen niin
työläis- kuin porvarilliset piirit.
Sankaritarinalle luotiin lopulli-
set puitteet Suomen Urheilu-
lehdessä kuukautta ennen
talvisodan syttymistä
30.10.1939, kun sanontaa
”Hannes Kolehmainen juoksi
Suomen nimen maailman-
kartalle” käytettiin ensi kertaa
julkisuudessa. Tällä julis-
tuksella pyrittiin luomaan
yhteys Tukholman olympia-
laisiin, sortovuosiin ja jälleen
1930-luvun lopulla suomalaisia
uhanneeseen Venäjään/Neuvos-

toliittoon. Myytin keskeinen
funktio oli kohottaa kansa-
laisten yhteishenkeä uhkaa-
vassa kriisitilanteessa käyttäen
hyväksi moitteetonta, sanka-
rillista Hannes Kolehmaista,
joka työläisurheilijana oli kyen-
nyt integroitumaan valkoiseen
Suomeen ja näin ylittämään
kansakuntaa halkovan poliitti-
sen railon.

Vastakkainasettelun lyhyt
oppimäärä

Suomalainen urheiluliike oli
sisällissodan jälkimainingeissa
hajonnut kahtia, kun Suomen
Valtakunnan Urheiluliitto
(SVUL) ryhtyi 1918 järjestel-
mällisesti erottamaan keskuu-
destaan punaisten puolella
sotaan osallistuneita urheilijoita
sekä kokonaisia seuroja. Näin
työläisurheiluväelle ei jäänyt
muuta mahdollisuutta kuin
oman liiton perustaminen: Työ-
väen Urheiluliiton (TUL)
syntysanat lausuttiin 26.1.1919.
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SVUL-TUL -jakolinjasta tuli
sittemmin pysyvä aina 1990-
luvun rakennemuutoksiin asti.

Urheilupoliittinen kahtiajako
synnytti Suomeen ajoittain
maailman jyrkimmäksi ja
kirjavimmaksi mainitun,
läpeensä politisoituneen järjes-
törakenteen. 1920- ja 1930-
luvuilla kaikkinainen yhteis-
toiminta porvarillisen SVUL:n
ja sosialistisen TUL:n välillä oli
täysin nollassa. SVUL koki
TUL:n poliittiseksi, kansallisia
eheytyspyrkimyksiä rikkovaksi
järjestöksi ja TUL puolestaan
vastapelurinsa ”porvarillisen
rappiourheilun” ilmentymäksi.
Työläis-urheilijoita myös
kiellettiin jyrkästi osallistu-
masta olympialaisiin, joiden
vastapainoksi järjestettiin
erityisiä työläisolympialaisia.
Vasta sotien jälkeen saatiin
aikaan jonkinlaista konkreet-
tista yhteistoimintaa kahden eri
keskusjärjestön välillä, mutta
suomalaista urheilupolitiikkaa
ohjasivat jatkuvasti puolue-
poliittiset voimasuhteet sekä
niiden muutokset. Myös
keskusjärjestöjen sisällä kahi-
noitiin: TUL:sta irtaantui
vuosiksi 1959–79 omaksi
liitokseen Työväen Urheilu-
seurojen Keskusliitto (TUK).
Poliittisen urheiluhistorian
asiantuntijana on erityisesti
kunnostautunut professori
Seppo Hentilä, joka on
kirjoittanut kolmiosaisen
Suomen työläisurheilun historia
–sarjan sekä tehnyt lukuisan
määrän muuta urheilun
poliittista ja yhteiskunnallista
merkitystä ruotivaa tutkimusta.
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liiton vuonna 1896. Nais-
urheilun alkuaikoina
liikunnalliset aktiviteetit
keskittyivät pitkälti
voimisteluun, josta muodostui
naisille eräänlainen oma
saareke. Voimistelu ei uhannut
perinteisiä sukupuolirooli-
käsityksiä ja tarjosi naisille
matalan kynnyksen liikunta-
harrastukseen, mutta myös
mahdollisuuden kehittää lajiaan
ilman miesten mukanaoloa.
Naisliikunnan pioneerit, kuten
Elli Björkstén ja Hilma
Jalkanen korostivat kotiäiti-
ihannetta sekä naisten
velvollisuutta huolehtia
ruumiistaan ja terveydestään
pystyäkseen toimimaan äiteinä.
Naisten kilpaurheilu alkoi
lyömään itseään läpi vasta

1930-luvun puolella kiivaan
polemiikin säestämänä.
”Tahko” Pihkalan tavoin moni
keskeinen urheiluvaikuttaja piti
naisten kilpaurheilua
moraalisesti epäilyttävänä ja
suoranaisena uhkana
naisellisuudelle. Samaan
valitusvirteen yhtyi suuri osa
naisaktiiveista ja –opettajista.

Suomalaiset naiset perustivat
ensimmäisinä maailmassa
oman voimisteluliittonsa,
Suomen Naisten Voimistelu-

1930-luvun puolella kiivaan
polemiikin säestämänä.
”Tahko” Pihkalan tavoin moni
keskeinen urheiluvaikuttaja piti
naisten kilpaurheilua moraa-
lisesti epäilyttävänä ja suora-
naisena uhkana naiselli-
suudelle. Samaan valitusvirteen
yhtyi suuri osa naisaktiiveista ja
–opettajista. Asenteet kuitenkin
muuttuivat ajan mittaan, kun
urheilun johtoportaassakin
huomattiin naisurheilijoiden
menestys kansainvälisissä
kilpailuissa.

Kuka uskoisi urheiluun
tänään?

Yli sata vuotta sitten urheilu
näyttäytyi uutena kansan-
liikkeenä, jolla oli paljon
annettavaa suomalaisille ja josta
tuli nopeasti poliittisten ideo-
logioiden taistelutanner. 2000-
luvulle saavuttaessa urheilu- ja
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liikuntakulttuuri on sirpa-
loitunut lukuisiin eri sekto-
reihin. Raittiusaate ja isän-
maallis-sotilaallinen paatos
ovat enimmäkseen saaneet
väistyä. 1960-luvun yhteis-
kunnallisen murroksen myötä
valtio ja kunnat alkoivat
toteuttamaan uutta liikunta-
politiikkaa. On huomattu
erityis-yhmien kasvava tarve
harrastaa liikuntaa sekä kunto-
liikunnan merkitys, varsinkin
suurten ikäluokkien eläköi-
tyessä. Kaupallisuus ja viihteel-
lisyys ovat jo kauan sitten
tehneet läpimurron urheiluun,
puhumattakaan ikävämmistä
lieveilmiöistä kuten dopingista
tai väkivallasta.

Urheiluhistoria on vahvasti
poliittista historiaa ja
suomalaisen yhteiskunnan
tutkimusta. Mutta se on samalla
aatehistoriaa, kulttuurihistoriaa,
paikallis- ja henkilöhistoriaa,
oikeastaan siis miltei kaikkea
sitä, mihin historiantutkimus
voi haarautua. Dosentti Erkki
Vasara päivitteli muutama
vuosi sitten sitä, että urheilu-
historialliset gradut tai opin-
näytetyöt ovat tästä huolimatta
edelleenkin pahasti ali-
edustettuina suomalaisissa yli-
opistoissa. Oikeastaan erään-
lainen merkkipaalu oli Liikun-
tatieteellisen Seuran vuosina
1977–92 toiminut Suomen
liikuntahistoria –projekti, jota
vetivät vuoroin professorit
Heikki Ylikangas, Antero
Heikkinen sekä Seppo Hentilä.
Tämä hanke raivasi ensim-
mäisenä kunnolla tietä tutki-
mukselle, jossa pyrittiin
sitomaan urheilu, politiikka ja
yhteiskunta toisiinsa historian-
tutkimuksen metodein. Mainio

suomalaisen urheiluhistorian
yleisesitys Suomi uskoi urhei-
luun oli pitkällisen projektin
päätöstyö.

Urheilun monivaiheinen
historia antaa runsaasti aineksia
hahmottaa tämän päivän
ilmiöitä, vaikkei historian-
opiskelija mieltäisikään itseään
liikunnallisesti aktiiviseksi,
tölläisi päivittäin Urheiluruutua
tai tunnistaisi Matti Nykästä
kuin juorulehtien kansista.
Urheilun kautta on mahdollista
tutkia niin paikallista suojelus-
kuntaa, työväenyhdistystä,
nuorisoseuraa, liike-elämän
vaikutusta kunnallispoli-
tiikassa, omia isoisovan-
hempia, Kekkosen presidentti-
kautta tai vaikkapa Suomen ja
Saksan suhteita. Mahdolli-
suuksia opinnäytteiden aiheiksi
on runsaasti, eikä urheilu-
historiaa ole tutkittu missään
mielessä ”liikaa”.
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Tosineen paranormaalipalsta -
Retki Kortepohjan Vyöhykkeelle

Harmaan kivikaupungin poh-
joisilla reunamilla sijaitsee
Vyöhyke. Sen on sinne selittä-
mätön Tapahtuma luonut, kes-
kelle ennen niin rauhallista
lähiötä. Rapautuvien kivi-
talojen aavemaisessa ympä-
ristössä tapahtuu kummalli-
suuksia, luonnonlait muuttavat
muotoaan ja vaaralliset
anomaliat uhkaavat sinne
tunkeutujaa. Silti uskaliaita
yrittäjiä riittää; väitettyjen
aarteiden, ihmeellisten esi-
neiden houkuttelemana. Heitä
kutsutaan stalkereiksi.

Tutkija: Olen uskaltautunut
turvallisesta kerrostalo-
kaksiostani Yläkaupungilta
tähän synkkään laaksoon.
Silkkaa uteliaisuuttani, tieten-
kin, ja kunnianhimosta selvittää
Vyöhykkeen salat. Millaista
olisikaan päästä kertomaan
laitoksen kahvihuoneessa
seikkailustani! Matka-
kumppanini on Stalker, karais-
tunut Vyöhykkeen veteraani,
joka asuukin aivan sen liepeillä.

Stalker: Näitä maitopartoja
valuu kaupungilta esikaupunki-
alueellemme aina säännöllisin
väliajoin. Kuka etsii seikkailua
itseään varten, kuka ylpeil-
läkseen kateellisten ystäviensä
edessä. Monet muuttavat
suoraan Kortepohjan eli
”Vyöhykkeen” persoonat-
tomasti nimettyihin taloihin: A,
P, Q,... He asuvat kuitenkin liian
lähellä, ollen siten sokeita

alueen todellisuudelle. Itsekin
asuin vuosikausia Jyväskylässä
Vyöhykkeen ulkopuolella,
mutta palasin silti toistuvasti
sitä rajaavien puomien sisä-
puolelle. Viimein tiesin, ettei
minulla ollut vaihtoehtoja: oli
asetuttava asumaan Vyöhyk-
keen lähellä sijaitsevaan
rakennukseen.

Mikä Vyöhykkeessä sitten
viehättää? Kaupungissahan on
käytännössä kaikki, mitä
ihminen tarvitsee: ruokaa,
lämpöä, suojaa, palveluja,
meille historianopiskelijoille
myös opinahjo. Vyöhykkeellä
on lähinnä epämääräisiä vesi-
lammikoita ja kuin hidastetusti
eteneviä mustia koiria.

Runneltuja käytäviä ja
paineettomia vesijohtoja.
Lämmitys, jota ei kytketä päälle
ennen kuin ydintalvi alkaa.
Helvetillisiä orgioita, joita
Vyöhykkeen epätoivoiset
asukkaat ja seikkailunhaluiset
ainejärjestöt järjestävät vuokrat-
tavassa huoneessa – joka ei
missään nimessä ole Huone.

T: Valkoisia tuoleja. Tapahtuma
on jättänyt jälkeensä lukuisia,
täysin identtisiä valkoisia
muovituoleja. Ilmiö on
hämmästyttävä ja outoudessaan
pelottava. Jotkin ovat
kumollaan, likaisia tai rikki-
näisiä, toiset taas vuosienkin
jälkeen kiiltävän puhtaita.
Kurottaudun lähemmäksi yhtä,
mutta Stalker nykäisee minut
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kauemmaksi. ”Ne ovat
vaarallisia!” Hän kertoo
opettavaisia ja makaabereja
juttuja varomattomista
stalkereista, jotka ovat erehty-
neet istumaan niille. Värähdän
inhosta ja päätän kiertää
jokaisen kaukaa.

S: Vyöhykkeellä ei voi edetä
suoran linjan mukaan paikasta
toiseen.  Launtai-iltaisin tämä
on suorastaan mahdotonta.
Matka on toteutettava mutki-
tellen. Päätän huvittaa itseäni,
ja johdattaa vieraani alueelle
nousseiden runsaiden räkä-
löiden läpi. Kuten kaikki ilmiöt
Vyöhykkeellä, nämäkään eivät
ole aina pysyviä: osa saattaa
yllättäen kadota, muuttaa
muotoaan, tai vaihtaa nimensä
toiseksi.

Aloitamme leveän vuoren
huipulta sijaitsevasta suuresta
rakennuksesta. Kodikkaaksi
takkahuoneeksi naamioitunut
kuppila on kokenut Vyöhyk-
keelle tyypillisen muutoksen:
ralliauton istuimet ovat
kadonneet. Tarjoilijalta vaikut-
tava hahmo on näennäisen
hämmentynyt vierailustamme,
ja otaksuu meidän kuuluvan
taiteilijaryhmään. Ennen kuin
ehdin sanoa mitään, Tutkija
vastaa:  ”Ei, valitettavasti
Kirjailija ei ole joukossamme.”
Mikä virhe! Meidän on
jatkettava nopeasti seuraavan
pisteeseen.

T: Rähjäisessä baarissa
istuskelee epätoivoisia
tyyppejä; terveytensä menettä-
neitä entisiä stalkereita, jotka
eivät enää pysty palaamaan
Vyöhykkeelle, mutta ulkomaail-
makaan ei heitä enää huoli.

Pöydissä kuulee karuja ja
katkeria tarinoita, jotka kaikki
päättyvät tänne. Kaadan
juomanlopun kurkkuuni ja
nousen: täältä on päästävä,
vaikka sitten Vyöhykkeen
kauhuihin.

Baarin edessä jututamme nuorta
stalkeria, joka tupakoi ja
kertoilee reteästi retkistään.
Matkakumppanini vastailee
huvittuneen ironisesti nuoru-
kaisen rehentelyihin. Nuori
stalker oksentaa yllättäen.
Säteilysairaus, välähtää mieles-
säni. Vyöhykkeen ilmiöt ovat
vaarallisia mitä salakava-
limmilla tavoilla.

S: En tiedä, ovatko Vyöhykkeen
keskellä asuvat todellisia
stalkereita. He tuntuvat olevan
itsekin osa aluetta. Ainakaan
ulkopuolisten vieraiden opas-
tustehtäviin heistä ei ole, siihen
he ovat liian arvaamattomia.
Illan aikana tapaamme ainakin
kolme Vyöhykkeen asukkia:
vanhan, nuoren ja pitkän
stalkerin. Vanha stalker
paljastaa itsestään puoli-
vahingossa herkkiä piirteitä
silittelemällä syliinsä osunutta
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kissaa. Tällä kertaa hän ei
sentään hymyile vahingossa.
Kissa katoaa epämääräisten
vesilammikoiden ja kuin hidas-
tettuina etenevien mustien
koirien sekaan.

T: Tunkeutuessamme syvem-
mälle kohti Vyöhykkeen ydintä
mieleni alkaa sumentua ja
päätäni huimaa. Ovatko epä-
normaalit luonnonilmiöt
vastuussa tästä, vai aiheut-
tavatko sen huhutut tele-
paattiset Olennot? Pälyilen
hermostuneena ympärilleni,
sormi liipasimella. Stalker
ärähtää käskyn ottaa rauhal-
lisesti. Ei hän täällä mitään ole
nähnyt. Mutta jumaliste, mitä se
muka todistaa?! Paniikki alkaa
tarttua.

S: Vaikka esitänkin Vyöhyke-
matkojen yhteydessä rauhal-
lista, pelkään yhtä paljon kuin
kuka tahansa. Rauhoitun vasta
lähellä kotia, raja-alueella.
Toden puhuakseni en muista
Tutkijan kanssa tekemäni
matkan loppuvaiheita kovin
tarkasti. Muistan tuolit, epä-
määräiset vesilammikot ja kuin
hidastettuina etenevät mustat
koirat – mutta niitähän
Vyöhykkeellä on kaikkialla.
Nuori stalker rehentelee
aamulla johdattaneensa minut
jälleen kerran pois alueen sisältä
muiden stalkereiden kannustus-

huudot korvissaan. Epäilen tätä
suuresti, koska nuori stalker on
enemmän persoonaa kuin
suoranaisia tekoja.

T: Voimamme ovat lopussa,
kuljemme kuin sumussa yhä
syvemmälle, löytääksemme
sen, minkä vuoksi tuhannet epä-
toivoiset ovat Vyöhykkeelle
uskaltautuneet; kaikki toiveet
täyttävän myyttisen Huoneen.
Ja kaiken tuskan jälkeen,
sakeimman sumun keskellä, se
on edessämme. Kapuamme
rähjäisinä pehmeästi valaistuun
huoneeseen, jossa häilähtelee
astraalisia olentoja. Emme saa
niistä otetta, istumme loppuun-
kuluneina, ällistyneinä,
turhautuneina. Väsymyk-
seltämme emme enää ymmärrä,
mikä tässä nyt niin hienoa on.
Lopulta Stalker tulkitsee kaiken
pettymyksemme murah-
dukseen: ”Huone on pelkkää
paskaa!”. Raahaudumme ulos ja
hoipumme kohti Vyöhykkeen
reunaa, jaksamatta enää välittää
vaaroista.

Jätän jäähyväiset Stalkerille
Vyöhykkeen rajamailla. Hän ei
pelkää, hänelle tämä on koti.
Aloitan pitkän nousun hämä-
rästä laaksosta kohti sivistystä.
Ja ihmeenomaisesti loputto-
malta vaikuttanut yö alkaa
väistyä. Aamusumu kiertelee
ympärilläni valjun harmaassa
päivänkoitossa. Ja vihdoin,
ensimmäiset järjestäytyneen
yhteiskunnan merkit. Ensim-
mäiset tavalliset ihmiset joka-
päiväisissä askareissaan. Liiku-
tus ravisuttaa minua. Palasin
Vyöhykkeeltä rikkirevittynä,
haavoittuneena, mieleltäni
järkkyneenä ja ilman odotettuja
rikkauksia, mutta palasin.

Vyöhyke päihitti minut, muttei
tuhonnut. Voionmaankadun ylä-
päästä luon viimeisen
silmäyksen kohti usvassa kyl-
pevää laaksoa, tukahdutan
puistatuksen ja käännyn kotiin
päin.

S: Vaikka me Vyöhykkeen ja
sen laitamaiden asukkaat
olemme monista asioista eri
mieltä, jaamme yhteistä,
salattua tietoa kotialueestamme
ja sen syntymisestä. Kaikki me
yritämme päästä siirtymään
täältä pois, mutta pelkäämme
liikkua eteenpäin. Me
tiedämme, että nämä talot olisi
pitänyt purkaa jo vuosi-
kymmeniä sitten.

teksti ja kuvat
Pjotr Markovits Skalogorski
-Stalker
Viktor Markovits Kletkanov
-Tutkija

Lähteet:

Arkadi & Boris Strugatski:
Stalker – huviretki
tienpientareelle, WSOY 1987.

Andrei Tarkovski: Stalker,
Mosfilm 1979.

Piia Kaskinen: Pirunmaa pellon
reunalla. Kortepohjan tarina,
Kopi-Jyvä 2002.
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Jyväskylä by night tosinistin silmin

Koittaako arki liian aikaisin?
Onko talvi henkisesti liian
kovaa raskasta? Ei hätää, sillä
herra x ja neiti y sekä  törky-
journalismin uusin luotaus ovat
taas täällä! uusi herra X & neiti
Y -superkatsaus on täällä!
Tarkkailijakaksikkomme on
syöksynyt suin päin baari-
maailman baarimaailmaan.
Tervetuloa viihtymään Suureen
Baariarvosteluun! Otamme
kohteeksi muutamia Jyväskylän
kiinnostavimpia kapakoita ja
lähdemme avaamaan niiden
luonteita. Paljon lupaamme,
mutta mikä onkaan totuus? Ota
selvää!

” Baari on paikka, jossa viina
virtaa ja naiset ovat kauniita.
Baari on siis eräänlainen Viron
parempi versio, jos hintoja ei
oteta lukuun.” http://
h ik i .pedia .ws/wiki /Baar i
(7.11.2008)

Herra X otti arvioinnin
kohteeksi hienoista paikoista
hienoimmat, eli Jyväshovin ja
Vakiopaineen. Syyksi hän
selittää sen, että Rentukka olisi
ollut liian populistinen paikka
ja Explosivessa hän ei ollut
käynyt aikoihin.

Jyväshovi

Tämä paikka on Jyväskylä rock
cityn tanssipaikkojen aatelia.
Jos siis tykkää tanssimisesta.
Jos ei, kannattaa mennä
jonnekin muualle. Herra X ei
ole tanssimiehiä, mutta baari-
tiedoiltaan suoranainen haukka.

Jyväshovissa osuu moni asia
kohdalleen: se on kompassin
tuntumassa, se ei ole pohja-
kerroksessa ja siellä käy
vanhempia naisia.  Murrr…

Atmosfäärisesti pohdiskeltuna
Jyväshovi on sisustettu ”ihan
ok”. Ruskea on ehkä turhan
hallitseva, mutta hei, kai tanssi-
paikka saa olla sitä, mitä
tahtoo? Vierailijoiden on syytä
kiinnittää huomiota pukeutu-
miseensa; miehille kuuluu
pikkutakki ja naisille pikku-
musta. Tanssikengät mukaan,
ainakin jos olet menevän
näköinen uros. Tässä paikassa
pelataan eikä pelätä.

Sopii kaikenlaiseen illan-
viettoon ”sopivan ikäisille” ja
koko illaksi. Jos alkaapi ahistaa,
voi aina piipahtaa vieressä
sijaitsevassa Nightissä
ahdistumassa toisella tavalla.
Mikä parasta, samassa yhtey-
dessä on hotelli, jos matkanteko
omalle kämpälle syystä tai
toisesta jää väliin. Kalja ehkä
vähäsen turhan kallista, mutta
kuinka moni keski-ikäinen
vapaalle pistänyt byrokraatti
siitä nyt välittää?

Sopiiko vanhoille pieruille? No
totta kai.

Vakiopaine

Herra X tunsi voimakasta
tarvetta purkaa paineitaan
Vakio-paineen suhteen –
käyhän se tekstilläkin. Tuo
hämmentävä paikka, joka

tuoksuu jotenkin omituiselle
(hasikselle?), jossa on varsin
tunnelmallinen yläkerta, vielä
tunnelmallisempi alakerta ja
hämärä kellari. Kai tiesit, että
Vakkarin kellarista löytyy pieni-
muotoinen teatteri? Tiesit? No
ainakin asia varmistettiin.

Vakiopaine tuottaa X:lle
järkyttävää mielenraskautta.
Sieltä löytyy kursailematonta
väkeä, semi-halpaa juotavaa ja
iso aivan totaalisen järkyttävä ”I
Love You” –valokyltti. Sieltä
löytyy kynttilöitä, surkeita
tuoleja, vielä surkeampia pöytiä
ja sellaisia vakionaamoja, jotka
taisivat jämähtää paikoilleen
opiskeluaikoina. Juurtuminen
kannattaa, tietää puu ja sen takia
se ei kaadu myrskyssä niin
helposti. Tämä elämänohje
pätenee Vakkarin väkeen.
Paikasta löytyy siis hyvää, ja
sieltä löytyy myös pahaa.
Erikoinen helmi Jyväskylän
baaritarjonnassa ja se tullee
jakamaan mielipiteitä niin
puolesta kuin vastaan jatkos-
sakin. Herra X suosittelee
ajoittaiseksi fiilistely-/ anti-
fiilistelypaikaksi, mutta alku-
illasta. Erityisen eksperi-
mentaalinen kokemus tietysti
voisi olla pitkäkestoinen
ryyppyilta juuri Vakiopaineessa.
Jostain syystä Vakkarin asiakas-
palvelijat eivät ole olleet herra
X:ää kohtaan erityisen asiakas-
palvelijoita. Herra X toivookin,
että pääsisi joskus testaamaan
asiaa joko rintavan henkilön tai
rastatukan kanssa.
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Sopiiko vanhoille pieruille?
Njoo, mutta varo juurtumasta
liikaa.

Neiti y tekee katsauksen
kahteen baariin, joissa ei ole
käynyt - tai ainakaan tunnusta
käyneensä -, Passioniin &
Kharmaan.

Passion

Uusi tulokas Jyväskylän baari-
maailmassa, eksotismin
perinteitä länsimaisessa kult-
tuurissa kunnioittaen Passio-
niksi nimetty paikka, josta
luultavasti saa samannimistä
coctailia jossa kolmiomalli-
seen drinkkilasiin kolmannesta
maailmasta kuljetettujen säily-
kehedelmien sekaan on seiväs-
tetty kiinalaista paperitaidetta
jäljittelevä sateenvarjo, jota
Karhuherra Paddington
kammoksuisi ja joka olemassa-
olollaan soittaa oodia kult-
tuurimme kitchsautunei-
suudelle. Baarijakkarat muistut-
tavat ylösalaisin käännettyjä
sateenvarjoja, joten asiakkaat
ovat kaksinverroin suojattuja
haalariurpon drinkkilasin
kumolleen retkahtamiselta
maanantaisessa rock-illassa
kasarikamaluuksien tahdissa
moshatessa.

Baari tarjoaa wlan-verkko-
yhteyden sekä seurapelejä
pitkästymisen torjumiseen, eikö
baariin juuri mennä pitkäs-
tymistä torjumaan? Kolonia-
lismi-kolmas maailma tema-
tiikka on esillä myös zebra-
taljojen hahmossa, jotka luoja
sentään taitavat olla keino-
tekoisia. Baari on nimensä
mukaisesti kokoelma kaikea
etelämaalaiseen eksotiikkaan ja

intohimoisuuteen liitettyä sälää,
kelpaa siellä keskusta-alueen
Ritun ja Ramin kumota
Karhukolmosia ja fiilistellä
menneisyyden seiväsmatkoilla
koettua örviniläistä Las Palmas
-autuutta samalla kun nuoriso
pienessä sievässä tekee viisujen
mukana laulaen epävireistä epä-
kunniaa hengiltä itsensä juo-
neen humppa-artistin muistolle.

Kharma

Sedu Koskinen julisti taka-
vuosina laittavansa Jyväskylän
baarielämän polvilleen lansee-
raamalla kaupunkiin uusia
lenkkejä ravintolaketjulleen.
Vihdoinkin hifi-teknologialla
hypettävä maakuntakeskittymä
saisi muutakin ylpeiltävää kuin
Jyväsjärven rannassa korkeuk-
siin kohoavat kromirumilukset
Nokian ja Agoran. Jyväskylään
saataisiin siis suuren maailman
meininkiä, kun uusilla bile-
areenoilla alkaisi liikuskella
formulakuljettajia, jotka eivät
puhu kieleksi tunnistettavaa
sekä blink blik –koruilla itsensä
tunnistamattomiksi peittäneitä
bilehileitä. Huomioideni
mukaan ainoa asia mikä toisi-
naan on polvillaan, on Kharman
tanssilattian yläpuolelle
kohotettu, ylentämällä alennettu
naishahmo, jota esitanssijaksi
nimitetään. Lisäksi muutamat
teknohuumaa, suureellisuutta ja
esanssidrinkkejä liikaa nautti-
neet ovat saattaneet retkahtaa
polvilleen lailla raviareenoilla
liikaa kiusatun ravihevosen,
jota pahimmassa tapauksessa
on ohjastanut raviharrastuk-
sestaan tunnettu Timo Soini.
Esitanssi toimii esileikin pre-
ludina, onko yökerhoissa käy-
miselle muitakin motiiveja?

Keskustelu päivän polttavista
poliittisista kysymyksistä? Mu-
siikki pauhaa, puhetta ei kuule,
auta armias, ettei yksikään
musiikin vuoksi väittäisi siellä
käyvänsä. (Herra X kommentoi
tähän, että hän tuntee ainakin
yhden, joka käy Kharmassa
musiikin takia. Ko. henkilö
tosin on musiikkimakunsa
suhteen yhtä yksinäinen kuin ne
isot puujampat TSH:ssa.
Taisivat olla enttejä. (-Joo,
kuvaus vastaa enttejä. Tosin
“puujampoilla” voidaan
tarkoittaa myös huorneja, mutta
niillä on TSH:ssa hyvin
vähäpätöinen, suorastaan ole-
maton osuus- päätoim. huom.)

Eniten olen Kharmalle ja
Sedulle vihainen siitä, että
kyseinen yökerho on entisen
elokuvateatterin tiloissa, jossa
näytettiin elokuvia, joita ei
Finnkinon ohjelmistoon oteta,
ajattelemaan haastavia, valta-
virralle tuntemattomien teki-
jöiden elokuvia, jotka eivät sovi
Finnkinon eskapismia sekä
popkorneinein höystettyä pulla-
mössöä suosivaan linjaan. Sekä
sisustuksesta, joka flirttailee
erilaisten tyylien ja kulttuurien
kanssa saaden kulttuuri-
antropologinkin hämmenty-
mään ja toivomaan käytän-
nönantropologian harrastus-
mahdollisuuksien toteutuvan…

Yliopiston kirjasto

Tuo kulminoituneen tieteen
pesä, suoranainen kirjoitetun
sanan lepakkoluola. Mitä kaik-
kea se sisältääkään? Nyt oli aika
ottaa selvää! Natsaako tiedon
temppeli yöviihteen tyyssi-
joihin? Tämä oli pakko saada
mukaan, päätti herra X:

32



Olipa kerran - TOSINE

Kebu tunnetusti maistuu
baari-illan jälkeen erityisen
maukkaalta.

Kirjasto jakaantuu kolmeen
tasoon, joille opiskelijatkin
pääsevät penetroitumaan. Niitä
yhdistää portaikkoja (joista yksi
on lähinnä käytössä) ja hissi
(oletko terve? Olet? No miksi
hemmetissä sitten jonotat
hissiin??). Kaikkihan me
tiedämme kirjahyllyt, varasto-
kirjahyllyt, tietokoneet ja lehti-
salit. Paljon tärkeämpi kysymys
on, missä voisi lykästää? X ja
Y laittoivat flaksipaikat
järjestykseen – eihän kirjastoa
voi arvioida muuten baari-
arvostelussa.

1.kahvila. Tämä taisi olla
jotensakin itsestään selvä
vastaus, joten ilman muuta se
pääsi ykköspallille. Sieltä saa
lakritsinmakuista teetä, paikan
isosta pöydästä todelliseen
sosialistiseen yhteisöhenkeen ja
siellä on helppo tavata. ”Moi,
onko tää paikka varattu?” –lau-
se on varmasti päätynyt moneen
lööv-storiin.

2.toisen kerroksen ”istuma-
aula”, tietokoneiden ja info-
pisteen välissä. Huomaat sen
heti kun astut sille puolelle
toista kerrosta portaikosta
tullessasi. Täydellinen paikka
lykästykseen: avoin, casual ja
yllättävää kyllä todella
rauhallinen paikka suhteessa
ympäristöönsä. Siinä saa puhua
ja vaikka mökertää. Image-fanit
löytävät tästä paikasta toisensa.
Useinkaan ei edes tarvitse
hätistellä iskukohteen kavereita,
koska paikka on nimenomaan
hetken kestävään yksinäiseen
hengailuun usein käytetty.

3.miesten vessa. Ensimmäistä
kertaa X ja Y tuovat vähän
homoromantiikkaa kehiin!

Wanhoina Hyvinä Aikoina, kun
miekka oli terävä ja kilpi
raudalla vahvistettua puuta,
homoseksuaalinen silmän-
iskentä keskittyi muun muassa
julkisiin vessoihin. Ja kaippa se
on edelleenkin arkea ja onneksi
kirjasto on antanut siihen edes
pienen mahdollisuuden. Ensim-
mäinen kerroksen miesten
vessasta löytyy harmillista kyllä
turhan ruuhkainen paikka
pienelle romantiikalle. Paljon
parempi paikka löytyy
kolmannesta kerroksesta, ja
mikä parasta, sinne ne isot,
karvaiset ja äänekkäät yhteis-
kuntatieteilijät suuntaavat.
Grau…

Sopiiko vanhoille pieruille? No,
ehkä liiankin hyvin. Portti-
kiellon paikka. Valmistukaa jo.

Niin, oliko jutussa päätä tai
häntää? Sitä me emme tiedä,
mutta sen tiedämme, että Jyväs-
kylän baarimaailma on jotain

sellaista, mistä löytyi sanottavaa
ainakin tällä kertaa.
Toivotamme mahtavaa loppu-
vuoden odotusta joka ikiselle
tosinistille sekä nefalaiselle.

teksti ja kuva:
Neiti Y ja herra X
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Olit ensimmäinen

Sinä nielaisit ja aataminomena
liikahti kuuluvasti. Varpaitani
kylmäsi, vaikka oli lämmin
kesäpäivä. Kipristelin niitä
riippukeinun karheaa kangasta
vasten. Käänsit pääsi minua
kohden ja suljit silmäsi.

Ystävyytemme oli alkanut noin
vuosi sitten. Vietimme paljon
aikaa yhdessä, vaikka kävimmekin
eri lukioita emmekä edes asuneet
kovin lähellä toisiamme. Olit
ensimmäinen varsinainen
poikaystäväni. Oli mielen-
kiintoista olla niin erilaisen
ihmisen kanssa. Ei tarvinnut
miettiä, mitä sanoi seuraavaksi. Jos
ei ollut sanottavaa, olimme hiljaa,
kuten nytkin, kun olit tullut
seurakseni ollessani yksin kotona.

Makasimme hiljaa vierekkäin
riippumatossa varjoisalla taka-
pihalla. Välillä olin jo meinannut
nukahtaa, mutta sinun hiljaa
alkaessa puhua tai tönäistessäsi
minua hellästi kyynärpäällä olin
aina havahtunut hereille. Olimme
olleet tavallista hiljaisempia tällä
kertaa ja ihmettelinkin moista
ääneen. Murahdit jotain unen-
pöpperössä enkä saanut
sanastakaan selvää. En voinut
pidätellä pientä hihitystäni; näytit
niin suloiselta siinä maatessasi
tuulen puhaltaessa hiukan
ylikasvanutta tukkaasi, silmät
ummistettuina, suu löysästi
hieman raollaan. Tunsin halua
tuoksuttaa T-paidan verhoamaa
rintakehääsi, mutta pelästyinkin
ajatuksiani ja vetäydyin takaisin
makuulle. Olithan ollut ystäväni jo
melko kauan ilman, että mieleeni
olisi tullutkaan mitään tällaisia
tuntemuksia tai ajatuksia.

Tiesin, että olit noin puoli vuotta
sitten eronnut edellisestä poika-

ystävästäsi ja tiesin, että ero oli
ollut vaikea sinulle. Niihin
aikoihin olit sulkeutunut ja huono-
tuulinen. Ajauduit tappeluihin ja
monesti suutuit minulle, kun yritin
tiedustella vointiasi. Sitten sinun
ihmissuhteisiisi liittyvistä asioista
ei enää puhuttu.

Minua alkoi hermostuttaa maata
vieressäsi. Silmäni pyörivät
päässäni, kun yritin miettiä
kertomisen ja kertomatta
jättämisen hyviä kuin huonojakin
puolia. Lopulta nousin kyljelleni
viereesi ja katsoin vain ummis-
tettuja silmiäsi. Kuin jostain ali-
tajunnasta tulleena ajatuksena
puhalsin kevyesti otsaasi saaden
tummat hiuksesi väistymään.
Puhalsin uudestaan. Avasit hitaasti
silmäluomesi ja siinä sinä sitten
katsoit minua. Suoraan silmiini,
jotka varmasti näyttivät aluksi
pelokkailta, mutta muuttuivat
sitten lempeiksi. En osannut
katseestasi sanoa, mitä ajattelit.
Katsoit vain silmiini täysin
ilmeettömänä ikään kuin tyhjyyttä
silmissäsi.

Sitten räpsäyttelit silmiäsi kuin
olisit herännyt ajatuksistasi ja
nielaisit kuuluvasti. Yhtäkkiä
tajusin nojaavani puoliksi päälläsi,
punastuin ja laskin katseeni.
Huomasit sen ja nostitkin hitaasti
kätesi, asetit lievästi vapisevan
kätesi poskelleni ja silitit sitä
lämpimällä peukalollasi. Sormesi
osuessa huuliini suutelin sitä
varovasti. Havahduit ja katsahdit
minuun. Hymyilin sinulle ja sinä
hymyilit takaisin. Kurkotit pitkää
kaulaasi minua kohti ja hipaisit
huulillasi ylähuultani. Suljin
silmäni ja suutelit kaulaani hitaasi
nauttien. Sitten palasit takaisin
huulilleni ja suutelit minua koko
ajan himokkaammin ja himok-

kaammin. Minusta tuntui kuin
olisin juuri tätä odottanut koko
vuoden. Tunsin tämän miehen,
halusin olla hänelle juuri se, mistä
hän oli unelmoinut ja kertonut
minulle.

Käänsit minut sen suuremmin
harkitsematta allesi riippu-
keinussa, mutta tajusit sen saman
tien olleen huono idea, sillä et
pystynyt hallitsemaan painoasi
löysässä keinussa ja vähän väliä
rojahdit naurusta hytkyvän
ruumiini päälle menettäessäsi
tasapainosi. Lopulta kiedoin
tiukasti käteni ympärillesi ja vedin
sinut ihan lähelleni yrittäen saada
sinut rentoutumaan. Pian
makasitkin rennosti päälläni ja
hymähtelit korvaani. Sitten
naurumme tasoittuivat ja nostit
katseesi hiuksistani ja nousit
hiukan pystyyn kyynärpäillä.
Katsoit ja suutelit minua hitaasti
kuin nauttien jotain eksoottista
hedelmää. Sitten nousit päältäni ja
tartuit lämpimällä kädelläsi omaan
kylmään käteeni ja vedit minut
mukanasi ylös riippukeinusta.

"Mentäiskö välillä vaikka sisälle?"
kysyit minulta varovaisella
äänellä.
"Joo... Ihan mielellään", vastasin
tunkiessani sandaaleita nopeasti
jalkoihini.

Vedit minua perässäsi portaita ylös
yläkertaan. Kiihotuin tarkkail-
lessani voimakasta ja varmaa
kättäsi. Johdatit minut varmalla
otteellasi huoneeni ovelle, jonka
jälkeen asetuit hiljaa taakseni ihan
selkääni kiinni. Työnsit varovasti
sormenpäilläsi minut sisään
huoneeseen. Suljit hitaasti oven ja
tunsin katseesi vartalollani
asettuessani sängylleni istumaan.

34



Olipa kerran - TOSINE

Astelit hitaasti ja varmasti minua
kohti ja ensimmäistä kertaa
elämässäni näin sinussa vahvan,
rohkean, turvallisen nuoren
aikuisen. Et näyttänyt enää siltä
laihalta ala-asteen pojalta, johon
olin alun perin tutustunut. Heilautit
pitkähköä tukkaasi silmiesi edestä
ja näin päättäväiset silmäsi. Ne
tuijottivat suoraan minuun ja
hymyilin ujosti. Yhtäkkiä tuntui
kuin olisit ollut minua paljon
vanhempi ja kokeneempi, vaikket
ollutkaan minua kuin pari
kuukautta vanhempi ja kokemuk-
siasikin sinulla oli vain edellisestä,
ainoasta poikaystävästäsi.

Kävelit vain hitaasti minua kohti
ja yhtäkkiä ikään kuin havahduin
todellisuuteen. "Mitä tää on?!"
parahdin hiljaa ja katsoin sinua
äimistyneenä. Pysähdyit ja irrotit
katseesi minusta. Se tuntui pahalta
ja jatkoin: "Siis ei mitään, etten mä
muka mitään, siis mähän tän kai
niinku alotin... kai", änkytin ja
änkytin, mutten saanut mitään
järkevää sanottua. Painoin
nolostuneena ja vähän pettyneenä
kasvoni käsiini. Oli hiljaista.

Sitten tunsin käden silittämässä
rauhoittavasti selkääni. Nostin
katseeni ja istuit vierelläni
tuijottamassa minua. Toit
kasvojasi lähemmäs. Mausteinen
tuoksusi tuulahti nenääni ja suljin
silmäni. Suutelit otsalleni, katsoit
minua ja siirryit alemmas. Nyt
laskit huulesi hellästi leukaani.
Katsoit taas minua ja nostit päätäni
hiukan, jotta sinun oli helpompi
saavuttaa huuleni. Sitten suutelit
minua nautinnollisesti.

Kätesi alkoivat seikkailla
vartalollani haparoiden. Nuo
sormesi, joiden vikkelyyttä kitaran
sekä pianon koskettimilla olin
monilla musiikintunneilla niin
kadehtinut kuin ihaillutkin. Nyt ne
seikkailivat - ei niin varmasti kuin
kitaran kielillä – jaloillani, jotka
olit nostanut syliisi. Sivelin paidan

alta lämmintä ja sileää selkääsi
niin, että välillä tunsin, kuinka
ihosi meni kananlihalle. Katsoit
minua ihailevasti, jonka jälkeen
tartuit T-paitani helmaan ja vedit
sen pääni yli. Pujahdin makuulleni
ja kiskoin peiton tiiviisti ympäril-
leni. Hymyilit ja laskeuduit minua
kohti. Silitit lämpimästi kaulaani
ja siirryit alemmas. Vedit peittoa
vähitellen sivuun välillä
naurahdellen, kun yritin pitää peit-
toa suojana. Suutelit minua hellästi
ja irrotin otteeni peiton reunasta.
Näit nyt yläruumiini kokonaan.
Vedit oman paitasikin pois päältäsi
ja jatkoit ihoni silittelyä.

Suutelit intohimoisesti kaulaani ja
kätesi vaeltelivat samaan aikaan
kyljilläni ja ala-selässäni. Katsoit
minua kysyvästi ja kun olin
nyökännyt, hivutit farkkuni
varovasti pois jalastani. Jokainen
pienoinenkin kosketuksesi sai
minut värähtämään. Näytit niin
syötävän hyvältä ja himosin
suonikkaita ja vahvoja käsiäsi
enemmän ja enemmän. Kielesi tuli
mukaan ja se seikkaili hellästi
suussani tunnustellen hampaitani
ja kieltäni. Vastasin tyytyväisenä
suudelmaasi ja vähitellen
irrottauduit minusta. Tulit aivan
korvani viereen ja kuiskasit:

"Saanko mä..." hiljenit ja katsoit
minuun.

***

Olin tavallaan imarreltu, kun
tarkastelit minua kuin jotain
vierasta ja harvinaista eläintä.
Halusit tutkia, kokeilla, haistaa,
maistaa. Aloin vähitellen vavista
ja sitten jäykistyin aivan täysin.
Halasit vapisevaa ruumistani
samalla suudellen kaulaani ja
korvaani.
"Tuoksut joka paikasta niin
mielettömän hyvältä", murahdit
korvaani ja katsoit minuun. Odotit
jo pääseväsi johonkin. Sitten
tajusin, mitä en ollut kertonut

sinulle ja nousin sängyn reunalle
istumaan. Nousit makuulta
viereeni. "Mikä on?" kysyit
hämilläsi silittäen selkääni.
"No kun... Katsos kun..." En ollut
kuvitellut sen sanomista niin
vaikeaksi. "Oon neitsyt."
Silittävä kätesi pysähtyi hetkeksi
kun mietit ja sitten jatkoi taas
pyörivää liikettään.
"Mä haluisin sua ihan hirveesti.
Oot varmaan huomannutkin… Ja
mä olisin todella todella ilonen jos
sä olisit se, joka tulee muhun
ekana. Sä tiedät, mitä mä haluun
ja mä tiedän, mitä sä haluut. Voiko
parempaa olla?" tuijotit minua
vakavana. Naurahdin. Kunnon
myyntipuhe! Suutelin sinua
hellästi ja kun irrottauduit, lupasit
olla varovainen kanssani ja katsoit
minua kulmiesi alta. Minä
nyökkäsin myöntävästi.

"Tuu tähän istumaan."

Otit minua käsistä kiinni ja vedit
minut voimakkaasti syliisi.
Istuuduin syliisi kasvot sinuun
päin. Halasit minua tiukasti ja
luotin sinuun. Aloit suudella
kaulaani. Välillä palasit huulilleni
ja niiltä niskalle. Ihosi tuntui
omaani vasten ihanan karhealta ja
lämpimältä. Yhtäkkiä irrottauduit
minusta ja katsoit minuun
merkitsevästi mutta lempeästi.

***

Asetit kalusi rakoni suulle. Sitten
otit molemmilla käsilläsi lanteil-
tani kiinni ja laskit minua hitaasti.
Tunsin, kun kalusi painui sisälleni,
hitaasti ja varmasti. Hengähdin
raskaasti. Kysyit vointiani. "Tun-
nut hyvältä", vastasin sinulle kuis-
katen. Sitten vedit itsesi hyvin hi-
taasti ulos ja samaa vauhtia heti si-
sään. Hengitykseni paksuuntui en-
tisestään ja myös sinä hymähtelit
hiljaa. Äännähtelysi kiihottivat mi-
nua suunnattomasti. Olin haljeta.
En saanut suustani mitään muuta
kuin välillä ähkäistyä nimesi.
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Välillä kiihdytit vauhtia, sitten taas
työnnyit hitaasti ja vahvasti
pohjaan saakka. Huomasin sinun
tulevan ja tehostit vaikutusta työn-
tämällä itsesi pari kertaa terävästi
sisälleni. Väristysten loputtua
lysähdit päälleni. Laskeuduit
hitaasti makuulle sängylle. Minä
makasin rintakehälläsi silmät
kiinni raskaasti hengittäen. Hetken
toivuttuani käteni alkoivat vael-
lella kyljilläsi ja nostin katseeni
sinuun. Katsoit minua silmät
puoliummessa ja hymyilit lievästi.

Laskeuduin alas vartalollasi ja
puhaltelin vatsallesi viileää ilmaa.
Kalusi kohdalle tultuani otin sen
ahnaasti suuhuni ja katsoin sinuun.
Mutisit jotain. Liikutin päätäni
edestakaisin varrellasi. Välillä
suutelin ja nuolin sitä. Sitten otin
käteni mukaan. Kiihdytin tahtia,
kunnes laukesit käsilleni. Pyyhin
eritteesi vatsalleni ja rinnoilleni.
Nousin takaisin korkeudellesi ja
suutelit minua hellästi. Kauan.
"Kiitos", sanoit taas hyvin
kiihottavalla äänelläsi ja kuulin sen
muminana nojatessani korvallani
rintaasi. Käännyit kyljellesi selkä
minuun päin ja tulit minuun kiinni.
Suutelin niskaasi ja puhuin sinulle
hiljaa, melkein kuiskaten.

teksti: Lasse Ranta

Runopalsta
1.

lähdin ulos kulkemaan
ikuisuuteen

kunnes kohtaisin jossain itseni
ja seisahtuisin viimein

maantietä pitkin katoan
horisonttiin

pitkin väylää halki loputtoman
taigan

enkä enää katso taakseni

haalistuneita puutaloja
köyhien kortteleita
kirkasvetinen lampi
jonka rannalla istuu

tummahiuksinen tyttö
soittaa huilullaan sitä tuttua

sävelmää
kääntää pölyiset kasvonsa

minuun ja hymyilee

kylässä, jonka aika pysähtyi
vuoteen 1959

42 vuotta jälkeen Lokakuun
jolloin katsoimme aurinkoon

ja aurinko nousee vieläkin
joka päivä samaan aikaan
eikä aikaakaan enää ole

vain turhia päiviä, harmaus

olen kuin kaljuuna Atlantilla
niin mahtava ja ylpeä
mutta silti niin altis

armoilla jumalten oikkujen

suljen silmäni ja kesäinen valo
täyttää sydämeni aukot

sen säteet pistävät
seinät irvistämään

punaviinin tuoksuinen katu
ikkunaluukut putoamaisillaan

tiiliseinien tarina kodistani
unelmista, rakkaudestani

2.
         kolme elämää Golgatalla
          vangittuna vertaukseksi

                kolmosreaktori
           sarkofagi ”nelosesta”

             keskellä Jakajana
                tuo savupiippu

       sen ilme on sama kuin
viesti

     uuden uskonnon tuima
symboli

      vanhan uskonnon tuima
symboli

 toisella puolen atomivoiman
Paratiisi

 insinöörit, onnelliset ihmiset,
puistot

 toisella puolella kansi
Helvetin portilla
      tuska, pelko,
epämuodostumat

        lihaklöntti joka on
”elämää”

       aivan kuten Paratiisin
autuaat

                Sielua vai ei?
      Ei osata vastata eikä

rohjeta
  sen sijaan katsotaan

etupihalle
  leikkivien lasten hymyä ja

kumua
    ja takaverstaan räppänästä
            näkyy juuri ja juuri

    hukuttautuva Osamu Dazai

    niin kävikin, että ”Totuus”
oli faabeli

  ”Teologia” olikin
antropologia, historia

   ennen kaikkea kirjallisuus ja
taide

      Tempausta ei koskaan
tullutkaan
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         ei tullut yöllistä
evakuointia

       oli vain näkymätön
vihollinen

ei luonnoton, mutta meidän
luomamme

           kaikki oli ja ei ollut
hyvin

   otimme aurinkoa ja lapset
leikkivät

   mutta mittarit raksuttivat,
rätisivät

      ja lopulta ei ollut enää
mitään viestiä

   oli vain maailma joka jatkoi
pyörimistään

vaikka sen faabelit oli
haudattu paaden alle

     sen Uskontojen Totuuksien
symbolit

      ne olivat olleet lohdutus ja
fantasia

      jotka helpottivat
lohdutonta elävää

     olentoa, jolla oli syntymä
ja kuolema

   vääjäämätön, mutta niin
myös kulttuuri

 johon hän nojasi kun
Viikatemies saapui

    ja sai valehdella itselleen
tietoisuuden

                 viimeisen sekunnin

        ja kulttuuri ja sivilisaatio
olivat nekin

vain se pieni silmänräpäys
Kaikkeudessa

   jossa kukaan ei niin
mitättömiä laske

3.
aika kaartuu ohitse

          pakkanen kirvelee
keuhkoissa

             pajut hangen keskeltä
          osoittavat päin valkeaa

taivasta
       riisuttuina, arktisen tuulen

piekseminä
        metsä on jäätynyt
marraskuun loppuun

           odotan kirjettä sinulta
          haluatko minua vai et,

en tiedä
           sillä historiaa ei enää

kirjoiteta
                     ei näinä hetkinä
           tänään on vain odotus

ja kylmyys
       marisätkä

     kohmettuneissa käsissä
                 rakas tyttäreni valo
               olen sinun isäsi,

pimeys

4.

miksi muut keksivät
sanat ja runot
         ja minulle ei jää

mitään
 hävettää

       persoonallisuushäiriöitä
        ihmisiä ilman

kasvoja
   vallankumouksen

tekijöitä
                   jotka aina tulevat

yläluokasta

mitä historia kertoo
meistä

  pienistä tytöistä ja
pojista

                    taistelukoneiden

ohjaamoissa
 kauniskasvoisia petoja

                            vihollinen
pelastaa merestä

                      ei hyvää
hyvyyttään eikä armosta

     vaan silkasta
typeryydestä
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      5.

useimmiten luin
paksua kirjaa

                 kunnes huomasin
sen olevan tyhjä

                  tavoittelin
tunnelmia, ei ollut kiire

kunnes kadulle astui
kolmikko

jälleensyntymän kolme
pyörää

tahtosielun tuomio
kehässäni

yhden huulen yli luettu
rukous

                 aurinko tempoo
pakkopaidassaan

                 matkaa taivaan yli
nykivin liikkein

                joka päivä tekee
laajemman kaaren

ja kaikki herää syvästä
jäästä

                vain minä en ole
levännyt tarpeeksi

                 mestarin
luonteeseen kuuluu tieto

tietoisuus on oppilaan
ongelma

                  minä jätän
viimeisen kengänjäljen

 vierailin siinä vain
ohimennen

ja mestari ojensi kirjan
takaisin

                 ”kirjoita tähän
menneistä päivistä”

      minä kirjoitin siitä kuinka
     asiat voivat olla eri

tavalla
   mestari pudistelee päätänsä

    puolilta toiselle kuin
sairas

            ”sattumaa et rupea
jälkikäteen vatvomaan

                niitähän kävelee
koko ajan vastaan

                  ehkä joistakin pari
puolaa puuttuu

                  tai ne rymistelevät
puisin vantein”

       voit ihan yhtä hyvin
roikkua velttona kesän tullen

veneen laidalla,
mielisairaalasta karannut

aurinko seuranasi
   voitelee ihoasi

ydinsäteilyllä, lopuksi tylysti
ilmoittaa

        taas on yksi päivä
mennyt ei mitään tehdessä

             älä mene vielä,
hullunhoureinen ystävä!

             enhän minäkään voi
kirjoittaa pimeässä

6.

iäisyyden monoliitti
kukkulan laella
hymisee hiljaa

betonista karismaansa

minä koneihminen
syyssateen vino vihma

verinen pergamentti
kartanon kirjastossa

raekuuro koputtaa
haurasta lasia

viikatemiehenä
jolla on luinen käsi

myrskylyhty
renessanssin ajalta
huutaa valollaan
yön seinää vasten

7.

arvoituksia ei tarvitse
löytää

pöydällä on valkoinen
läikkä

                  siinä on poltettu
mustaa kynttilää

                    piirretty
Pythagoraan kasvot

viety kameleita
neulansilmästä

ylitetty vettä
koskematta siihen

joku karkaa kaulassaan
lieka köyden päässä

sormeton käsi

8.

epätieto
lentävätkö enkelit sateellakin

täällä
missä puut tekevät siipien

ääntä
jospa kulkisin aukealle

jossa ei ole varjoja itseään
kätkeä

ja annan sen lävistää minut

NEUVOSTOTASAVALTA

eteerinen hyrinä ennen
koneiden tuloa

öljypumppujen natina
mahorkkaa, bensiiniä ja

generaattoreita

valonheittimien kiilat harovat
läpi muuten niin neitseellisen

yön

menen siivoamaan
tyttöystäväni häkin
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2006-2007
MENNEEN AJAN
GLAMOURIA
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HURMAAVAA
YHTEISHENKEÄ...

2007-2008
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YLLÄTTÄVIÄ
TILANTEITA!

TOSINE KUTSUU
ELÄMYSMATKALLE
HALLITUKSEEN!

2008-2009
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42

Eräänä kylmänä ja tuulisena marraskuun päivänä Notsip torkahteli pesässään. Se oli
viettänyt pesässä aikaansa melko paljon sillä kylmyys vaivasi sitä, eikä se enää
kirjoittanut tai juossut niin kuin ennen muinoin. Se oli nähnyt sekavaa unta ja
herätessään se huomasi että vieressä seisoi ääneti joku toinen. Notsip kohotti päätään
ja sanoi: ”Onko sinulla asiaa?”
”On. Sen tähden tulinkin,” toinen vastasi. ”Sinähän tunnet minut, vai mitä?”
”Totta kai,” vastasi Notsip ja toivoi että toisen nimi muistuisi sen mieleen pian. Sitten
se huomasi että vieraan silmät verestivät ja kädet vapisivat. ”Tunnen, herra,” se sanoi.
”Minä tunnen.”
”Olet tuntenut itsesi väsyneeksi,” sanoi vieras, ”mutta minä voin auttaa asiaa. Olen
tullut kysymään, tahtoisitko liittyä minun owslaani. Ottaisimme sinut mielellämme
vastaan ja viihtyisit varmasti. Jos olet valmis, voimme lähteä heti.”

Ne kulkivat läpi kampuksen Tosine- huoneeseen, eikä kukaan kiinnittänyt heihin
mitään huomiota. Tosine- huoneessa oli muutama koiras ja naaras maleksimassa tai
muuten vain keskittymässä opintoihinsa. Notsipista tuntui, ettei se enää tarvinnut
ruumistaan ja jätti sen Tosine- hyllyn reunalle. Se pysähtyi hetkeksi katselemaan
nuoria tosinelaisia ja totuttautui outoon tunteeseen, että siitä virtasi loppumattomasti
voimaa ja nopeutta niiden nuoriin jäseniin ja terveisiin sydämiin.
”Älä heistä huolehdi,” sanoi sen seuralainen. ”He pärjäävät kyllä, he ja sadat heidän
kaltaisensa. Jos tulet mukaani, näytän sinulle mitä tarkoitan.”

Se ponkaisi yhdellä voimallisella harppauksella Musican ovelle. Notsip tuli perässä
ja yhdessä ne katosivat ja juoksivat kevyesti kohti Kortepohjaa.

Allekirjoittanut kiittää kuluneista vuosista kaikkia Tosine- lehden toimittajia,
kirjoittajia, kuvaajia ja erityisavustajia.

Kiitos myös hallituskumppaneille. Erityinen halaus teille, jotka olette taivaltaneet
mukana alusta alkaen ja joiden kanssa olemme kestäneet niin paljon: Emmi, Miikka,
Niina & Noora.

Kiitos sinulle A-K, Aino, Elina, Emma Bökman, Heikki, Jarmo, Johanna, Johanna,
Jonne, Joonas, Juho, Kari, Kimmo Nieminen, Mari, Marko Lamberg, Mikko, Mikko,
Mikko, Pasi, Pentti, Sampo, Silja, Tapio, Teemu, Teemu, Tuukka, Veli-Matti, Ville, X,
Y, Ääh

Lopuksi suurimmat kiitokset Tuomas Kaarkoskelle ja Jussi Komulaiselle.

Lasse Ranta
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2008

20.11. klo 19–22 Pukujuhla Historican H320-salissa
26.11. klo 12–16.30 Claude Lévi-Strauss 100 vuotta –seminaari Paulaharjun salissa Villa Ranassa
3.12. Tosineen ja Nefan pikkujoulut
9.12. Jemma Poker Tour Grande Finale
13.12. klo 10–14 Humanistisen tiedekunnan yleinen tenttipäivä

2009
24.1. klo 10–14 Humanistisen tiedekunnan yleinen tenttipäivä
21.2. klo 10–14 Humanistisen tiedekunnan yleinen tenttipäivä
21.3. klo 10–14 Humanistisen tiedekunnan yleinen tenttipäivä
18.4. klo 10–14 Humanistisen tiedekunnan yleinen tenttipäivä
10.5. Ainon päivä
13.5. Kukan ja Flooran päivä
16.5. klo 10–14 Humanistisen tiedekunnan yleinen tenttipäivä

Tosineen ja Nefan tapahtumakalenteri
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Historian ja etnologian laitos
(jatkossa Hela) selvitti, miten
laitoksesta valmistuneet
maisterit ovat työllistyneet.
Kevään ja kesän 2008 aikana
toteutettiin kysely, jossa
työllistymiseen ja työttö-
myyteen liittyviä kysymyksiä
pohti 159 vuosina 2005, 2006
ja 2007 valmistunutta
maisteria. Työllistymis-
selvityksen mukaan monet
vastavalmistuneista kohtaavat
työttömyyttä jossain muo-
dossa, mutta valtaosa heistä
työllistyy kuitenkin koulu-
tustaan vastaavaan työhön.

Valitettavasti kysely-
kaavakkeen palautti vain noin
51 % vastaajista. Alhainen
vastausprosentti vaikuttaa
tulosten yleistettävyyteen,
mutta on hyvinkin verran-
nollinen muihin vastaa-viin
kyselyihin. Pieni vastaajamäärä
on melko taval-linen ongelma
työllistymistä koskevissa
kyselyissä. Kyselyn toinen osa
koostui kahdeksasta haastat-
telussa, joissa työllistymisen
haasteita koskevia kysymyksiä
syvennettiin ja pohdittiin
laajemmin. Kaikista vastaajista
noin 73% oli naisia. Myös
syvähaastattelujen sukupuoli-
jakauma oli samanlainen. Etno-
logeja vastaajista oli noin 30%
ja jotain historia-aineitta
pääaineenaan lukeneita noin
70%.

Se on se tietotaito

Kuka maksaa maisterin
pätkätyön palkan?

Eri tavoilla työelämässä oli noin
85% vastaajista. Suuri joukko,
48% vastaajista, kertoi työ-
suhteensa olevan määrä-
aikainen. Vakituisessa koko-
päivätyössä oli 24% vastaajista.

Määräaikaiset työsuhteet eivät
ole uusi ilmiö, eivätkä ne koske
ainoastaan historian ja etno-
logian alan maistereita. Työ-
markkinoiden kehitys on
johtanut siihen, että vakituisia
työsuhteita on tarjolla yhä
harvemmalle. Historian ja
etnologian alan maisterit
työllistyvät yhä useammin
projektiluotoisiin töihin, joissa
määräaikaisuus on luonnollista.
Tutkimuksen perusteella julki-
nen sektori on selkeästi tärkein
historian ja etnologian mais-
tereiden työllistäjä: kuntien ja
kuntayhtymien ja valtion
palveluksessa oli 63 %
vastaajista. Kuntasektorille
aineenopettajiksi työllistyvien
lisäksi voidaan todeta, että
monet museot ovat valtion
alaisia, ja humanistisilla maiste-
reilla on kysyntää myös valtion
hallintotehtävissä erilaisista
korkeakouluista virastoihin.

Niin sanottu kolmas sek-tori, eli
järjestöt, säätiöt, seurakunnat ja
vastaavat, työllisti noin 14 %
vastaajista. Kolmas sektori oli
erityisen tärkeä työllistäjä
etnologeille. Yksityisen
sektorin osuus työllistäjänä jää
kyselyssä 13 prosenttiin. Tässä

suunnassa on erityisesti kehittä-
misen varaa, sillä yritys-
sektorilla historian ja etno-
logian maistereiden tehtävät
eivät vastaa koulutusta yhtä
usein kuin julkisella sektorilla.
Helassa pohditaankin tänä
päivänä paljon yhteyksien
kehittämistä elinkeinoelämään.
Vastavalmistuneet tarvitsevat
tietoa yritysmaailman tarjoa-
mista työpaikoista, mutta myös
yritysmaailman tietoutta
humanististen maistereiden
osaamisesta voisi laajentaa.

Työtehtävät ja niiden suhde
koulutukseen

Vastaajia pyydettiin valitse-
maan annetuista vaihtoehdoista
tai määrittelemään itse kaksi
parhaiten työtehtäviään kuvaa-
vaa sanaa. Selkeästi suosituin
tehtäväkuvaus oli koulutus,
jonka valitsi 46 % vastaajista.
Sen valinneet eivät olleet kaikki
aineenopettajia, vaan joukossa
oli myös etnologeja sekä muilla
aloilla kuin koulumaailmassa
työskenteleviä historioitsijoita.
Vapaan sivistystyön kenttä,
maahanmuuttajatyö sekä monet
muut ammatit sisältävät
koulutukseen liittyviä tehtäviä.
Koulutukseen liittyvien
tehtävien jälkeen seuraavaksi
yleisimmät tehtävät olivat
suunnittelua (22%), asia-
kaspalvelua (22%), toimis-
totöitä (18 %),  viestintää (14
%) ja tutkimusta (11 %).
Esimiestehtävissä toimi noin
9% vastaajista.
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Eräät tutkimuksen ilahdut-
tavimmista tuloksista liittyvät
työn laatuun. Noin 88%
vastaajista ilmoitti työn
vastaavan koulutusta hyvin
(noin 53%) tai jossain määrin
(noin 35%). Yhtä moni
vastaajista sanoi myös työ-
paikkansa olevan hänelle
mieluinen.

Koulutuksen ei aina nähty
vastaavan työelämän tar-peita,
vaan sitä pidettiin liian
teoreettisena. Monien mielestä
historian ja etnologian
laitoksella koulutetaan vain
opettajia tai tutkijoita, eikä
muita aloja valinneita oteta
tarpeeksi huomioon. Tutki-
muksessa selvisi, että vasta-
valmistuneilla ei aina ole selvää
käsitystä siitä, mitä tutkijan
koulutus tarkoittaa. Valtaosa
vastaajista ilmoitti, että yli-
opistossa opitut taidot, kuten
kriittinen ajattelu, tiedon
hallinta ja analysointi sekä
uuden tiedon tuottaminen ovat
tärkeitä taitoja työelämässä.
Samat vastaajat eivät kuiten-
kaan nähneet tutkijan ammatilla
olevan yhteyttä työelämään.
Tutkijan taitojen markkinointi
ja oppimistavoitteiden selke-
ämpi kirjaaminen kurssisuunni-
telmiin voisi edistää opis-
kelijoita näkemään oppimiensa
taitojen soveltamismahdol-
lisuudet paremmin. Tutkijan
taidot ovat tietoyhteiskunnan
taitoja.

Työllistyminen ja työttömyys

Yli kolme neljäsosaa (noin
78%) vastaajista piti oman alan
työpaikan löytymistä melko
vaikeana tai vaikeana. Työ-
kokemus oli tärkein syy

työllistymiseen. Sitä oli
kertynyt muun muassa
opintoihin sisältyvästä
harjoittelusta sekä opintojen
aikana tehdyistä töistä.
Tutkintoa ja sen aine-
yhdistelmää pidettiin myös
tärkeänä. Opettajan pedagogiset
opinnot olivat kaikkein tärkein
sivuaine työllistymisen kann-
alta, mutta myös museologia ja
yhteiskuntatieteet sekä oman
laitoksen oppiaineet ovat
tärkeitä.

Onnistuminen työhaastat-
telussa, korkea motivaatio sekä
persoona ovat myös asioita,
joita vastaajat pitivät työllisty-
misensa kannalta tärkeinä.
Työelämävalmiuksia ke-
hittämällä voidaan välillisesti
vahvistaa myös näiden asioiden
hallintaa. Muita tärkeiksi
mainittuja asioita olivat
esimerkiksi hyvä suhdeverkosto
sekä kielitaito ja kansainvälinen
kokemus.

Noin 9% vastaajista ilmoitti
olevansa työttömiä työn-
hakijoita. Työttömyysprosentti
ei ole mairitteleva, mutta
kenties pienempi kuin monet
alan opiskelijat luulevat. Tutki-
muksessa nousi esiin työt-
tömyyden rakenne: pätkätyöt
aiheuttavat myös pätkä-
työttömyyttä. Vastaa-jat olivat
olleet keski-määrin 1,6 kertaa
työttömänä. Heistä hyvin moni
oli ollut työttömänä määrä-
aikaisten suhteiden välissä.
Muina syinä työttömyyteen
pidettiin työkokemuksen
puutetta, alueellista työ-
markkinatilannetta, alan työ-
markkinatilannetta sekä suhde-
verkoston puutetta. Myös
perheeseen ja elämänt-

ilanteeseen liittyvät syyt saivat
useita mainintoja. Yksikään
vastaajista ei ilmoittanut suku-
puolen aiheuttaneen
työttömyyttä. Tämä on
merkittävä tutkimustulos myös
siinä valossa, että vastaajista
valtaosa oli naisia.

Kirsi-Maria Hytönen
To h t o r i k o u l u t e t t a v a ,
työllistymiskyselyn tekijä

Koko tutkimus on luettavissa
pdf-muodossa osoitteessa
h t t p s : / /www. jyu . f i / hum/
l a i t o k s e t / h i e / o p i s k e l u /
u r a s u u n n i t t e l u /
tyollistymisraportti08
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Mitä tekemistä turpeella voi olla

opiskelijan elämässä?
Kun viime talvena sähköpostilistoille kiiri viesti, että laitoksemme tarvitsee historioitsijoita ja
etnologeja mukaan Vapon kanssa toteutettavaan tutkimushankkeeseen, oli ensimmäinen
kysymykseni: mikä ihmeen Vapo? Asia selvisi, Valtion polttoainekeskus tarvitsisi laitoksemme
opiskelijoita, vau! Kuultuani tutkimuksen kohteena olevan Vapon ja turpeen suomalaisessa energia-
politiikassa ymmärsin, kuinka järkevää työ olisi historian kannalta, mutta mietin, miten ihmeessä
turve ja etnologia sopivat yhteen? Myöhemmin ilmeni, että oikein hyvin.

Projektiin valittiin haastattelujen jälkeen neljä historioitsijaa ja neljä etnologia, yhteensä neljä paria
sisältäen yhden opiskelijan kummaltakin alalta. Meidän työnämme oli palkkiota vastaan talven ja
kevään aikana suunnitella haastattelukysymykset ja haastatella yhteensä lähes neljääkymmentä
erilaisiin Vapon sidosryhmiin kuuluvaa henkilöä; mukana oli niin yhteistyökumppaneita, kilpailijoita,
rahoittajia, tutkijoita kuin luonnonsuojelijoitakin. Opiskelijoiden työ eteni litteroinnein ja päättyi
aineistojen arkistointiin laitoksemme yhteydessä toimivaan Keski-Suomen Muistiarkistoon sekä
syksyiseen seminaariin, jossa esittelimme tuloksiamme vapolaisille. Projekti kuitenkin jatkuu, sillä
toiset neljäkymmentä henkilöä haastattelee yritys- ja yhteisöhistoriaan erikoistunut filosofian tohtori
Esa Ruuskanen, hän myös kirjoittaa tutkimushankkeen tiimoilta kirjan. Esalta saimme apua etenkin
taustatietojen keräilyssä ja kysymysten täsmentämisessä kullekin kohteelle sopiviksi. Yliopiston
päässä ohjaajina ja tukijoinamme toimivat tiiviisti Jari Ojala ja Pirjo Korkiakangas, Vapon puolella
yhteyshenkilömme oli puolestaan ympäristöjohtaja Pirkko Selin.

Mitä me opiskelijoina sitten saimme projektista? Palkkion ja opintopisteiden lisäksi kartutimme
projektityöskentelyn, taustatutkimuksen ja haastattelun taitojamme eli kaikkia niitä kykyjä, joita
työelämässä arvostetaan alalla kuin alalla. Oppiaineden erityisosaamistakin hyödynnettiin, sillä
historioitsijoilla oli päävastuu taustatietojen keräilyssä ja etnologeilla varsinaisten haastattelujen
teossa – siinähän juju olikin, poikkitieteellisyydessä, opin ottamisessa naapurialalta. Ehkä tieteen-
alojemme kentät useimmiten ovat etäällä toisistaan, mutta nyt hääräsimme samalla kentällä, jolta
teimme sekä historiaa että etnologiaa.

Ai niin, ennen tutkimushanketta tiesin turpeesta, että sitä käytetään polttoaineena ja erilaisten
hygieniatuotteiden valmistuksessa sekä turvesaunoissa. Projektikaverin sanoja mukaillen tutuksi
ovat sittemmin tulleet monet kummalliset asiat leijukerrostekniikasta lähtien.

Marika Viinikka
etnologian opiskelija
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Rakkaat etnologit, lehden toi-
sen päätoimittaja-Emmin sanoin on 
jälleen aika untamoida – ja miten! 
Tässä numerossa pääsemme muun 
muassa etnologin matkaan hänen 
kadotessaan kentälle ja tapaamme 
jännittäviä natiivi-jyväskyläläisiä, 
jotka esiintyvät AAA:n eettisiä (ei 
siis AA:n) ohjeita ja informanttien 
anonymiteettiä kunnioittaen pseu-
donyymein Rentukan Ruusu sekä 
Kuokkasniemen Kalervi. (Ne, joil-
le AAA ei vielä ole tuttu juttu, käy-
käätte American Anthropological 
Associationin nettisivuille ja teh-
kää vaikutus Ilmariin sitten kent-
tätyökurssilla.) Lisäksi Puuhapals-
talla pohdiskellaan kuvausten ja 
fuksien yhdistämistä, horoskoopit 
puolestaan lupailevat etnologeille 
sitä sun tätä ja niitä näitä.

Kurkatkaapa muuten myös To-
sine-lehden ja Untamon liittymä-
kohtaa, sillä siellä on uutuutena 
ainejärjestöjemme yhteinen tapah-
tumakalenteri sekä tämän numeron 
erityisyyksinä tiivistelmä laitok-
semme työllistymistutkimuksesta 
ja vielä artikkeli liittyen laitoksem-
me yhteisiin tutkimushankkeisiin. 
Jutut maalailevat valoisaa tulevai-
suutta, joka löytyy jostain muualta 
kuin tunkkaiselta työkkärin luukul-
ta. En tiedä, häviääkö työtön huma-

nisti –kirotermi koskaan meidän-
kään alalta, mutta kyllä etnologien 
osaamista arvostetaankin. Tutkija-
koulutuksellamme viskaamme tie-
donjyvät akanoista eli ruumenista, 
haastattelutaidoillamme lypsämme 
hienovaraisesti tarinoita informan-
tilta jos toiselta. Tätä osaamista ei 
kaivata ainoastaan museoissa ja ar-
kistoissa, vaan työssä kuin työssä, 
tekee sitä sitten Helsingin herroja 
muslimien tapakulttuuriin valmen-
taen, vepsänkielen liudentumis-
piirteitä tarkastellen, Papua-Uu-
dessa-Guinessa elävän huli-heimon 
initaatioseremonioita kartoittaen 
tai Vöyri-Maksamaalla kunnan 
maahanmuuttajien sopeutumista 
parantaen.

Meillä etnologeilla on siis tu-
levaisuus, mutta sitä voi jokainen 
entisestään kirkastaa paitsi sivu-
aineiden niin vaikkapa harrastus-
ten avulla. Epätoivoon ei silti ole 
syytä vaipua, jos oma kristallipalo 
näyttää yhä samealta, vaan silloin 
on parasta nykäistä Villa Ranan 
ja Historicankin käytävillä niitä 
liudentumispiirteitä pähkäileviä 
kollegoita hihasta tai tulla mukaan 
illanistujaisiin. Kyllä etnologi toista 
etsinnässä auttaa, vaikka hukassa 
olisi hetkellisesti elämäkin.

Lopuksi haluan vielä esittää 
kauniin kiitoksen ja niiauksen 
kaikille Untamon tekoon osallis-
tuneille. Erityiskiitokset annan 
Kivirannan Antille, joka taittoi tä-
mänkertaisen numeron ja toiset To-
sine-lehden päätoimittaja-Lasselle, 
joka sinnikkäästi on taitellut edel-
lisiä Untamoita. Ai niin, seuraava 
Untamo ilmestyy näillä näkymin 
toukokuussa. Untamoilemiin!

Marika Viinikka
tämänkertaisen Untamon 
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Kevät ja kesä meni ja tässä sitä taas 
ollaan! Vuoden toinen Untamo on vih-
doin käsissäsi ja pj:kin ottaa palstan 
kirjoittamisen vastuun köh, ilolla vas-
taan. Katso, laitan vielä hymiönkin pe-
rään. :3

Syksy toi tullessaan hurjat menot 
ja meiningit fuksien saapumisen kun-
niaksi ja en voi edelleenkään tarpeeksi 
korostaa kuinka jännittävää oli päästä 
kuikuilemaan uusia opiskelijoita! Kak-
kosena olo on hienoa, mutta fuksivuo-
si... siinä on sitä jotain. Ehkäpä juuri 
siksi ne uudet opiskelijat vetävät puo-
leensa kuin magneetti. Tämän vuoden 
erä tuntuu kaiken lisäksi olevan vielä 
hyvin laadukas, jäämme innolla odot-
tamaan mitä kaikkea he saavatkaan ai-
kaan.

Sitten yleisesti syksyn tapahtumista, 
joita kyllä tuntui riittävän. Fuksiaiset 
sujuivat mallikkaasti toista kertaa To-
sineen kanssa järjestellessä ja Kivinie-
messä oli hauskaa ja hyvät saunat kuten 
aikaisemminkin. Uusien ilta järjestet-
tiin tänä vuonna Kallen ja Kanervan 
Nefa-hippi-kommuunissa, jonne tai-
sikin ilmestyä jokainen fuksi paikalle 
tänä vuonna. Kuitenkin syksyn koho-
kohta oli luonnollisesti rakkaan aine-
järjestömme Nefa-Jyväskylän 35-vuo-

tisjuhlat, jotka järjestettiin 10.10. yhtä 
aikaa yliopistopäivien ja tiedekunnan 
50-vuotisjuhlien kanssa. Ajankohta oli 
siitä vaikeahko, että samana päivänä oli 
useampi muukin seminaari, mutta siitä 
huolimatta saimme erittäin kiitettävän 
osallistujamäärän omaan seminaariim-
me. Noin 35 ihmistä kävi kuuntelemas-
sa Mari Rytisalon, Tiina-Riitta Lapin 
ja Hanne Rokkosen puheita aiheesta 
”Tulevaisuus” ja erityismaininnan an-
saitsee seminaarin kahvipöytä - kiitok-
sia vielä tytöille kovasta raadannasta 
kakkujen ja kahvituksen eteen, meillä 
oli varmasti yksi päivän parhaista kah-
vitarjoiluista! Mitkään vuosijuhlat eivät 
ole luonnollisesti mitään ilman iltajuh-
lia, mutta tänä vuonna emme vähäisen 
osanottajamäärän takia juhlineetkaan 
Nefaa Agoralla, vaan Kissanviikset-
ravintolassa keskustassa. Ruoka mais-
tui erinomaisesti osallistujille ja täysin 
vatsoin siirryimme Sohwiin jatkoille 
viettämään loppuiltaa. Kokonaisuutena 
juhlapäivä oli mitä hauskin ja jäämme 
vain odottamaan vuotta 2013, silloin 
juhlanaihetta onkin  monin verroin 
enemmän kun Nefa täyttää pyöreästi 
40 vuotta.

Loppuvuoden tapahtumista on vielä 
edessä Martinpäivä, Tosineen ja Nefan 
pukujuhla sekä pikkujoulut, joissa yk-
köset pistävät jälleen parastaan, toivot-
tavasti saavat päihitettyä meidän viime 
vuoden pippalomme! Tuleva vuoden-
vaihde tuo tullessaan myös vuosikoko-
uksen ja hallituksen vaihdon, tälläkin 
kertaa osa porukasta jää väistämättä 
eläkkeelle, niin surullista kuin se on-
kin. Tässä on ehkä hyvä hetki viral-
lisesti julistaa uusien hallitusjäsenten 
metsästyksen alkaneeksi! Uhraa siis 
hetki ajatukselle siitä, kuinka sinä voi-
sit olla istumassa seuraavan hallituksen 
pallilla, nauttimassa suuresta määrästä 
valtaa ja mainetta... Tai ainakin kahvia 
ja teetä. Sometimes we have cookies!

Erinomaista ja viihdyttävää loppu-
syksyä kaikille, erityisesti ykkösille.

Juulia Hakunti, 24.10.2008
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Lähde tuhat kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen ja 
saavut maisemiin, jotka salpaavat hengityksesi jylhyydes-
sään. Korkeat lumiset vuoret ja niiden väliin jäävät tur-
koosinväriset vuonot ovat uskomattoman kauniita. Näissä 
maisemissa ei ihmettele lainkaan sitä, että seudun ihmi-
set ovat kertoneet tarinoita maahisista, vuorenpeikoista ja 
merellä kurjuuttaan huutavista hukkuneiden haamuista, 
meriraukoista. Jolleivät nämä maisemat inspiroi moisiin 
tarinoihin, ei sitten mikään. Ja ei, tämän ei ole tarkoitus 
olla Norjan matkailumainos, mutta komeaa luontoa on 
mahdotonta ohittaa puhuttaessa Pohjois-Norjan Finnmar-
kista.

Näihin maisemiin, tarkemmin ottaen Börselvin, eli 
Pyssyjoen kylään olemme suunnanneet matkamme neljän 
vuoden ajan tutustumaan kveenikulttuuriin. Kveenit ovat 
vähemmän tunnettu vähemmistö, joka elää Pohjois-Nor-
jassa. Kveenikieli muistuttaa läheisesti suomea ja suomea 
äidinkielenään puhuva ymmärtää sitä suhteellisen hyvin 
joitakin esimerkiksi norjan tai saamen lainasanoja lukuun 
ottamatta. Börselv, kveeniksi siis Pyssyjoki on Porsange-
rin vuonossa sijaitsevan kunnan alueella oleva kylä, jossa 
kveenin kieli on ollut vahvassa asemassa. Tämän vuoksi 
kohde on ollut hyvä kveenikulttuurin tutkimisen kannal-
ta. Kielen aseman huomaa jo Pyssyjoen kyltistä, muualla 
Porsangerilla paikannimet on kirjoitettu aina ensin nor-
jaksi, sitten saameksi ja lopulta kveeniksi. Pyssyjoki tekee 
kuitenkin tässä asiassa poikkeuksen, sillä siellä kveeni-
kielinen nimi on ainoana paikkana mainittu ennen saa-
menkielistä paikannimeä.

Kyseessä on alun perin OKL:n alkuunpanema kvee-
nikulttuurin ja -identiteetin tutkimusprojekti, jota on ra-
hoittanut Nordplus. Mukana näillä reissuilla on ollut opis-
kelijoita OKL:stä, historian ja etnologian, Suomen kielen 
sekä kirjallisuuden laitoksilta. Enemmistönä ovat kuiten-
kin olleet OKL:n ja HELA:n opiskelijat. Reissuillamme 
olemme tutustuneet paikkaan ja siellä asuvien ihmisten 
näkemyksiin kveeniydestä. Kukin matkalle osallistuja on 
tutkaillut asiaa oman tieteenalansa näkökulmasta. 

Pyssyjoki on pieni kylä, asukkaita siellä on 200–300 
ja he ovat levittäytyneet kohtalaisen laajalle alueelle. Ky-
lässä on pieni koulu, jossa OKL:n opiskelijat ovat järjestä-
neet lapsille erilaista opetusta kielikylvyistä laululeikkei-
hin. Samalla he ovat pohtineet lasten kanssa heidän suh-
tautumistaan omaan kveeniyteensä ja kveenitaustaansa. 
Me etnologian puolen opiskelijat olemme puolestamme 
haastatelleet paikallisia ja kartoittaneet heidän näkemyk-
siään kveeninä olosta. Samalla olemme tutustuneet kvee-
niliiton toimintaan ja meillä on ollut mahdollisuus seurata 
kylään nousevan kveenikulttuurikeskuksen rakentumista. 
Kirjailija Alf Nilsen-Börsskog on kirjoittanut ensimmäi-
sen kveenikielisen romaanin, Kuosuvaaran takana, joka 
sijoittuu II:n maailmansodan aikaisiin tapahtumiin Pys-
syjoella. Kirja on inspiroinut erästä mukana ollutta kirjal-
lisuudenopiskelijaa kirjoittamaan aiheesta gradunsa. 

Itse olen ollut mukana kahdella eri Pyssyjoenreissulla. 
On ollut mielenkiintoista kuulla ja nähdä, millaista elämä 
pienessä, täältä käsin eristyksissä olevassa kylässä on ja on 
ollut. Samalla olen saanut käsityksen oikeuksiaan puolus-
tavan vähemmistön nykypäivän elämästä. Kveenikielen 
asema on uhattu, sillä Norjan valtio ei ole velvoitettu sitä 

eli esimerkki monitieteellisestä projektista Norjan
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tukemaan. Aiempi norjalaistamispo-
litiikka on ajanut kielen myös ahtaal-
le, koska kveenikielen puhuminen on 
ollut esimerkiksi kouluissa kiellettyä, 
oppilaita on jopa lyöty, jos he ovat sitä 
puhuneet. Tämä on johtanut siihen, 
että kveenikieli on paikoittain väis-
tynyt norjan tieltä, jolloin nuorempi 
sukupolvi ei ole sitä lainkaan oppi-
nut. Vaikka kveenikielellä on vahva 
asema Pyssyjoella, oikeastaan vain 
vanhemmat ihmiset sitä sujuvasti pu-
huvat. Tämä on valitettava fakta juuri 
tuon kielipolitiikan takia. Myös saa-

melaiset ovat joutuneet samasta syys-
tä ahtaalle, mutta ovat saaneet kielel-
leen paremman aseman valtiollisesti. 
Tällä hetkellä kielen käyttöä kuiten-
kin elvytetään ja sen eteen tehdään 
töitä, esimerkkinä tästä on kveenikes-
kuksen rakentaminen ja pyrkimykset 
kielen aseman parantamiseen, kieltä 
voi esimerkiksi opiskella Tromssan 
yliopistossa. 

Kokonaisuudessaan projekti oli 
mielestäni antoisa kokemus. Kveeni-
kulttuuriin tutustumisen lisäksi mo-

nitieteellisyys toi projektiin sellaisia 
näkökulmia, joita ei aina pelkästään 
yhden tiedealan piirissä toimittaessa 
esiinny. Ehkä tämänkaltaiset moni-
tieteelliset projektit voisivat tuoda 
uudenlaisia tuulahduksia tieteeseen 
kuin tieteeseen. Halu palata takaisin 
Norjaan on tälläkin hetkellä jossain 
takaraivossa, ei niitä maisemia ja ih-
misiä noin vaan unohdeta.

Susanna Niskanen

Kadonu loru on vanha Kveeniloru 
Pyssyjoelta. Lorun ovat levyttä-
neet Pyssyjoelta ja Lakselvistä eli 
Lemmijoelta kotoisin olevat Kari-
ne Jacobsen ja Kine Johansen. 

Kadonu loru

Maanantaina makkarat vallaat,
tiistaina tikhuun tukkiit,
keskiviikkona keittäät,
tuorestaina tungan tukkiit,
perjantaina perheele jakkaat,
lauantaina liemen lakkiit,
sunnuntaina suun pyhkiit.

eli esimerkki monitieteellisestä projektista Norjan
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’’PaUlaharjUkin kävi täällä’’
Pienessä pohjoisessa kylässä, 

syyskuisena arki-iltana pyssyjoke-
lainen talonemäntä näyttää meille 
mustavalkoista valokuvaa kansatie-
teilijä Samuli Paulaharjusta. Kuva on 
otettu lähes vuosisata aiemmin hänen 
kotitalossaan, jonka nykyisessä olo-
huoneessa, kahvikupit edessämme, 
istumme nyt kolmistaan: haastatel-
tavamme eli informanttimme, sekä 
me kaksi etnologian opiskelijaa eli 
siis tässä roolissa tutkijaa. Emme ole 
ensimmäisiä talossa vierailevia kan-
satieteilijöitä ja niinpä asukkaat ym-
märtävät heti mistä asiassamme on 
kyse, mutta viimeistään ooh-huudah-
duksemme reaktiona edeltäjämme 
kuvaan paljastaa, että olemme itse 
aika lailla aloittelevia tutkijoita! Sil-
ti, ei syytä arasteluun vaan reippaana 

Kveenikeskus



koputtamaan seuraavan talon oveen. ”Hei, puhutteko te 
suomea? Saadaanko tulla kylään?”

Jouduimme jatkuvasti pysähtelemään naurukohtauk-
siltamme pyöräillessämme pitkin kylän raitteja. ”Mitä me 
oikein täällä tehdään” pyöri mielessä, kun etsimme oikei-
ta taloja, joille ei tienviittoja juuri ollut ohjaamassa, vain 
tuttavamme paperinpalalle piirtämät viivat, jotka esittivät 
kylän asfaltoituja pääteitä sekä niiltä eriytyviä hiekkatei-
tä. Laskeskelimme viivoja ja teitä ja toivoimme osuvam-
me oikeaan. Absurdiutta ei voinut välttää, kun löysimme 
itsemme niin klassisella kansatieteilijän kentältä - me 
kaksi nuorta opiskelijaa jossain kovin syrjässä lähes ka-
donnutta kulttuuria etsimässä, pelastamassa sen rippeitä 
klassisten sankariantropologien tavoin! Mystisen Jääme-
ren suomalaisperäiset asukkaat lumisten vuorten takana 
olivat houkutelleet meidät ensimmäiselle kaukaisemmalle 
kenttätyömatkalle Pyssyjoen kylään Porsangerin vuonon 
itäiselle rannalle. 

Potentiaalisia haastateltavia olimme kyselleet Kveeni-
liiton silloiselta puheenjohtajalta Terje Aronsenilta, mutta 
tasapuolisuuden vuoksi myös tavalliselta norjalaisperäi-
seltä kyläläiseltä, johon tutustuimme majapaikassamme. 
Haastateltavien tuli puhua kveenin kieltä, jotta saatoimme 
ymmärtää toisiamme, eihän meillä ollut ketään tulkkaa-
massa. Informanttimme rajautuivat siis kveenin kieltä pu-
huviin kveeneihin ja näin ollen iäkkäämpiin kyläläisiin. 
Kysymyksiä olimme miettineet jo koko pitkän bussimat-
kan Jyväskylästä, ”raamattunamme” Marjut Anttosen 
Raamattuakin kooltaan muistuttava teos Etnopolitiikkaa 
Ruijassa. Kummallakaan ei ollut selkeää mielikuvaa siitä, 
mihin käyttöön tutkimukset tulisivat, joten rajaus jäi aika 
laveaksi ja asennoidumme tekemään alustavaa haastatte-
lutyötä aiheeseen tutustumismielessä. Itse haastatteluti-
lanteet menivätkin sitten kovin omia ratojaan tilanteiden 
omalaatuisuuksien vuoksi – tutkijoiden käsitykset tieteel-
lisestä haastattelutilanteesta saivat nokkiinsa kun vastassa 
olikin – kas kummaa- oikeita ihmisiä, jotka pitivät tut-
kijoitakin kiinnostavina matkalaisina kaukaisesta ja niin 
eteläisestä Jyväskylästä. Meillehän tarjottiin heti ensin 
kahvetta, voileipiä, pikkuleipiä, kuivakakkua, munkke-
ja, konfetteja... Kysymyksiä esitettiin myös meidän suun-
taan, tapasimmehan haastateltavamme vasta ensimmäistä 
kertaa, joten tilanteet olivat hyvin vuorovaikutuksellisia. 
Ensimmäisessä talossa, ensimmäisessä nauhoituksessa 
(teimme yhteensä viisi nauhoitettua haastattelua) jopa lau-
loimme yhdessä haastateltavan pariskunnan kanssa läm-
pimiksimme pari molemmille tuttua kappaletta, mitä on 
edelleen absurdia kuunnella näin jälkeen päin aineistoa 
litteroidessa. Sellaista siellä vain oli, melko leppoisaa!

Haastatteluja vaikeutti tietysti kielikuilu: moni kohta 
meidän suomen kielessämme meni kveeneiltä ohi ja toi-
sin päin. Kveenin kieli on pääosin vanhaa kainuun mur-
retta, ympäristöstä saaduin norjalaisin sekä saamelaisin 
vaikuttein. Modernimpi sanasto on otettu norjan kielestä, 
hieman kveeninomaiseksi muokattuna. Hekään eivät ym-
märtäneet kaikkia moderneja ilmiöitä ja asioita kuvaavia 
suomenkielisiä sanoja, koska vanha 1700-luvun kainuun 
murre ei sellaisia tietenkään sisältänyt. Me sitten yritim-
me epätoivoisina vähän ”adapteerata” ilmaisuja hakuses-
sa olevan ruotsin kielenkin avulla kveeniltä kuulostaviksi! 

”Ruukkaatteko te tehdä sitä ja tätä jne”. Toisaalta he ovat 
keksineet omia uudissanoja: osaatko arvata, mitä ”levvee-
väylä” tarkoittaa? ”Tietenkin, laajakaistaa”, hymähti Ter-
je, Kveeniliiton puheenjohtaja. 

Litterointi on suoraan sanottuna - tai no, lievennyetty-
nä - tuskaa, sillä jälkikäteen on mahdotonta pystyä jäljit-
tämään muutenkin vieraita sanoja saati sitä, minkä tavun 
eteen se murre-hoo oikein tulikaan! Että kelaanpa vähän 
taakse päin, että mitä se sanoi - - - ai mitä--- siis mitä---
tähhh--- ja siinä kohtaa litteroijaparka hyppää kyllä sää-
limättä eteen päin, piut paut autenttisuudelle! Joskus on 
tehtävä kompromisseja, kunhan asian huomioi osana ref-
lektoivaa tiedontuottamista. Mutta vaikka sanat jäisivät-
kin epäselviksi, ei homma helpotu: nauhalta kuuluu tutut 
omat äänemme ynisemässä myöntävästi, oikein kuuluu 
kun niskat naksuu nyökyttelystä ja vielä vastaammekin 
perään, mutta nyt litteroidessa huomaa, ettemme oikeas-
ti ole todellakaan ymmärtäneet mitä haastateltava tahtoo 
sanoa. Olemmeko sitten vain yrittäneet kovasti olla muka-
na, vai ymmärtäneet kasvokkaistilanteessa eleiden ynnä 
muun sellaisen kautta jotain, mitä nyt nauhalta kuulles-
sa ei pysty jäljittämään pelkän etnologisen metodologian 
avulla, siihen tarvittaisiin joku hassuhattuinen viiksimies 
suurennuslaseineen. Oikeastaan se, mitä meille jäi tuosta 
jäljelle, oli omat vaikutelmamme ja se, mitä pystyimme 
ymmärtämään ja analysoimaan muun tiedon sekä tilan-
teen ja olosuhteiden vaikutusten valossa. Huomasimme 
turhautuvamme, kun emme saaneet vastauksiksi vankkoja 
mielipiteitä kveenien tilanteesta ja tulevaisuudesta – haas-
tateltavat viittasivat usein viralliseen Kveeniliiton näke-
mykseen kysyessämme heidän omia kantojaan kveenien 
asioista, ja muutenkin koko etninen identiteetti tuntui ole-
van monelle aika epäpoliittinen, yksi asia muiden joukos-
sa, ainakin henkilökohtaisella tasolla. Turhautumisemme 
olikin opettavaista: se paljasti omat ennakkoasenteemme, 
ja tämän kokemuksen myötä varmasti tiedämme miten 
helppoa on sortua johdatteleviin kysymyksiin, etenkin jos 
ei millään onnistu vääntämään kysymyksen ensimmäisiä 
ei-johdattelevia asuja sellaiseen muotoon, että haastatelta-
va ymmärtäisi sen suomenkieliset yleisluontoiset sanat!! 
Voihan metodiohjeet sitä kurkunkuristusta nauhaa kuun-
nellessa...

Reissumme kesti paikan päällä vain neljä päivää, joten 
toiminnan täytyi olla ripeää ja joustavaa. Niinpä saatoim-
me istua pyssyjokilaisen maalaistalon kahvipöydässä vie-
lä iltakymmeneltä tai viipyä yhdessä paikassa tuntikausia 
katsellen valokuvavitriiniesittelyjä tai kuunnellen kala-
reissulta palanneen isännän surkuttelua huonosta onnesta. 
Sillä aikaa kun haastateltava poistui keittiöön hakemaan 
kuumaa vettä murukahviimme, otimme toisistamme vai-
vihkaa valokuvia ikään kuin emme olisi edelleenkään ky-
enneet uskomaan, että olemme tosiaan tutkimuspuuhissa 
oikeissa kenttätöissä, kikattavat ystävykset. Absurdiuden 
tunnetta purettiin sitten rankallakin antropologivitsai-
lulla, ammattitautihan se iski. No kyllä me osattiin ihan 
käyttäytyäkin, ja varsin hyvät fiilikset jäi tuolta kentältä. 
Sillä tuostahan siinä kenttätyössä vain on kyse, ei se vaadi 
mitään yli-ihmisyyttä. Kokemuksen myötä haastattelui-
hin oppinee valmistautumaan paremmin, ja jälkeenpäin 
tehtävä haastattelutilanteenkin analyysi on tärkeä osa tut-
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kimusta. Tutkimuksen lisäksi kentällä voi olla älyttömän 
hauskaa tai ainakin mieleenpainuvaa, kun meinaa juuttua 
suohon tai löytää itsensä paikallisen vanhainkodin asuk-
kaiden edestä laulamasta ´punasia sinisiä ruusunkukkia .́ 
Meidän onnemme oli, että saimme majatalosta fillarit 
allemme, sillä paperille piirrettyjen viivojen yhdistämis-
yritykset maaston teihin saattoivat välillä johtaa harva-
asutulla kylällä jonkin verran kankkulaan. Löysimme 

tiemme takaisin Jyväskyläänkin Jäämeren ahavoittamina 
viisi haastattelunauhaa repuissamme. Tuosta on kulunut 
jo pari vuotta, joten mikäpä muu nyt mielessä kutkuttaisi 
- myös muille innoituksena - kuin että eikun TAKAISIN 
KENTÄLLE!

Sanni Naukkarinen

1: a= 2 p. b= 0 p. c= 1 p.
2: a= 2p. b= 0p. c= 1p.
3: a= 2 p. b= 0 p. c= 1 p.
4: a= 1 p. b= 0p. c= 2 p.
5: a=  0p. b= 1p. c= 2 p.
6: a= 1p. b= 0 p. c=2 p.
7 a= 1 p. b= 1 p. c= 2 p. 

1-4 pistettä: Öh.
5-10 pistettä: Saat tulla Kivijal-
kaan hengailemaan jos ulkona 
sataa ihan kaatamalla.
11-14 pistettä: Liian hyvä! Hui-
jasit ihan varmasti!
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Nefa on
a) Ainejärjestö
b) Urheiluseura
c) Jotain minkä voi syödä.

1

Kuulut Nefaan
a) Kyllä.
b) Ei.
c) En ole varma, mutta olen 
yrittänyt solmia rahastonhoi-
tajan kanssa todella hämärää 
diiliä asiaan liittyen.

�

Kivijalka on
a) Nefalaisten yhteinen olohuone.
b) Talon perusta.
c) Täynnä tyhjiä pulloja

3
Tiedät kuka on Nefan pj
a) Kyllä
b) En
c) Juulia Hakunti!

4

Nefa-lyhenne tulee sanoista
a) Neitien ensimmäinen fanfaari aaria
b) Näpsäkkä etnologi-filosofien assembly
c) Nordiska etnologiska folkloriska.... 
jotain. En muista juuri nyt.

5
Olen kiinnostunut Nefan halli-
tuksen toiminnasta
a) Kyllä
b) En
c) Viina anyone?

6

Onko tämä testi sinusta luotettavampi kuin Miss Mixin 
Osaatko salata hyvin ihastuksesi-testi?
a) Ei ole, se testi ei ikinä petä!
b) Kyllä, mutta ei tämänkään tulos taida paikkaansa pitää.
c) Mielestäni molemmat ovat yhtä luotettavia.

7
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Tänäkin syksynä monelle uudelle opiskelijalle tulo Jyväskylään on kuin tulo uuteen maailmaan. Kulttuuri-
shokki on väistämätön ja tunteet kuohuvat jokaisen tulokkaan päässä kuin tyrskyt Kuokkalan sillan kupeessa. 
Kaikeksi onneksi Untamon vaaraauhmaava tutkiva journalisti sai otteeseensa kaksi jyväskyläläistä natiivia, 
jotka lupasivat pitkällisen kovistelun jälkeen vastata muutamaan ahdistelevaan kysymykseen.

Juulia Hakunti

HAASTATTELU 1.
H= haastattelija
R= haastateltava

Yleistietoja:
H: Moi.
R: No moi.
H: Voitko valaista ummikkoa 
miten tervehditään jyväskyläksi? 
Kielitaito ei ole vielä kovin kaksi-
nen.
R: Ei täällä yleensä tervehitä jos 
ei oo pakko.
H: Ok. Mikäs on salainen henki-
löllisyytesi tässä haastattelussa?
R: Rentukan Ruusu
H: Ikä? Sukupuoli? Opiskeluvuo-
tesi?
R: Ikä on vaan numero. En tun-
nusta. Se jää nähtäväksi.
H: Missä päin Jyväskylää olet 
muhinut (eli majaillut) vuosien 
varrella?
R: Kortepohjassa synnyin, piipah-
din välillä Kortemäessä ja palasin 
takasin Kortepohjan lähimaas-
toon. Sitten sain jonku mielenhäi-
riön ja muutin keskustaan johon 
mä sit jämähin. Kortepohjaan on 
tietty kova kaipuu, tääl keskustas 
on liikaa ihmisiä.

Maantieteestä:
H: Onko Jyväskylä maailman kes-
kipiste?
R: Ehottomasti.
H: Entä Suomen?
R: Kaikki tiet vie Jykylään.

GoinG native in jyväskylä!

Opiskelusta ja
yliopistosta:
H: Selitäppäs minulle ihan maal-
likon termein miksi Jyväskylä on 
Suomen Ateena? Onko sillä jotain 
tekemistä toogien ja fuksiaishöl-
möilyjen kanssa?
R: Täällä on paljon kouluja, noi 
ammattikorkeekoulu ja yliopisto, 
kaikissa opetuksen taso kuulemma 
huitelee pilvissä eli täällä pitäs 
siis vissii olla tosi sivistynyttä ja 
älykästä porukkaa. Emmä kyl 
semmosta oo havainnu.
H: Onkohan täällä yhtään parempi 
opiskelijalla kuin missään muual-
lakaan Suomessa?
R: Joo, bussillaki meno maksaa 3 
euroa että halpaa on.
H: Miten selität, että laji nimeltä 
opiskelija ei ole vielä kuollut suku-
puuttoon Suomen kamaralta?
R: Täällä niitä ainaki pyörii rie-
saks asti nii paljon et ei ne kyl 
mihinkää oo kuolemassa.
H: Mikä olisi mielestäsi kokei-
lemisen arvoinen sivuaine laser-
miekkailusta kiinnostuneelle heva-
ri-vasemmisto-hippitytölle?
R: Etnologiaa ne kaikki vitun hipit 
lukee. Siteeraan erästä kanssa-
opiskelijaystävääni: En mä ole 
hullu, mä oon etnologi.

Menovinkkejä ja
meininkejä:
H: Mielijuottolasi Jyväskylässä?
R:No kyl se on toi Kharma. Just 
joo eiku oikeesti en mä käy mis-
sään. Paitsi Vakkarissa kun siel 
on halpaa teetä.
H: Kantsiiko sinnekään nyt oi-
keasti lähteä viikonloppuna?
R: No emmä nyt tiiä. Siel on liikaa 
hippejä. Mut halpaa teetä. Ja kai 
siellä jotai alkoholipitostaki saa. 
On siellä bändejäki joskus.
H: Tähtihetkesi Jyväskylän yö-
elämässä? (muista, tämä on ano-
nyymi haastattelu, kaikki on siis 
vapaasti kerrottavissa)
R: Taisin mä kerran olla vähän 
humalassa.
H: Natiivina mainitseppas jokin 
paikka missä jokaisen uuden jy-
väskyläläisen pitäisi käydä vähin-
tään kerran.
R: Kompassilla. Eiku joo on toi 
Harju ihan kiva.
H: Mitä Jyväskylässä EI kannata 
tehdä?
R: Olla Neste Rallien aikaan kau-
pungissa.
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Kotimaani ompi 
Jyväskylä:
H: Mikäs on sellainen perusjyväs-
kyläläisjannun tai -janinan stereo-
tyyppi?
R: Hajuton, mauton ja murteeton. 
Oikeesti tää on stereotyyppien se-
kamelska. Kaikkee löytyy.
H: Onko Jyväskylä liian pieni kau-
punki?
R: Ihan tarpeeks suuri.
H: Mikäs tällä hetkellä pännii näin 
kunnallisvaalien alla tämän kau-
pungin tilassa? Nyt vain sanainen 
arkku auki ja mielipidemoukari 
kohti päättäjiä!
R: Oikeesti kuka ne Neste Rallit 
tänne haluu?
H: Onko olemassa mitään fraaseja, 
joita tuntuu kuulevan pelkästään 
Jyväskylässä?
R: Nähäänx kompassilla?

Kahden taisto – Kuokkala 
vs. Kortepohja:
H: Hävettääkö kun kaverit sanoo 
sinua kortsulaiseksi? :<
R: Siis mä kuulin ton eka kertaa 
nyt. Ei oo siis ehtiny aiheuttaa ko-
vin paljoa traumoja.
H: Mikä on parasta Kortepohjas-
sa? (paitsi se Kortsu-nimitys)
R: Rentukka, rakkauden mekka.
H: Liikkuuko remuavista yliop-
pilaskyläläisistä paljon huhuja 
kylillä?
R:Joo, nii paljon et äiti kielti pie-
nenä menemästä pimeän laskeu-
duttua ulos.
H: Miksi Kortepohja ownaa Kuok-
kalan?
R: Kortepohjahan on melkee 
kaupunki pienoiskoossa, siellä 

on pari juottolan tapasta, Laaja-
vuori, Rentukka, ylioppilaskylä, 
kirjasto ja jopa kirkkoki. Kuokka-
lassa ei oo ku paljon taloja, käly-
nen ostari ja puukkotappeluita, ei 
ne sitä kirkkookaa ikinä sinne saa 
ku ei kukaa uskalla mennä sinne.  
(itseasiassa Kuokkalan kirkko on 

tällä hetkellä rakenteilla. toim. 
huom.) Eihän sinne pääseekkää 
ku kilometrin pitusen hyytävän 
sillan yli.
H: Sotahuutosi kuokkalalaiselle 
haastateltava kakkoselle?
R: HAKUNAMATATA.

R= Rentukan Ruusu



HAASTATTELU 2.
H= haastattelija
K= haastateltava

Yleistietoja:
H: Moi.
K: No morjensta päivää!
H: Voitko valaista ummikkoa 
miten tervehditään jyväskyläksi? 
Kielitaito ei ole vielä kovin kaksi-
nen.
K: Itse sanon aina morjensta päi-
vää. Sillä voi hyvin alottaa jos 
lopettaakin keskutelun.
H: Ok. Mikäs on salainen henki-
löllisyytesi tässä haastattelussa?
K: Minä olen Kuokkasniemen Ka-
lervi.
H: Ikä? Sukupuoli? Opiskeluvuo-
tesi?
K: 22, mies, 3.
H: Missä päin Jyväskylää olet 
muhinut (eli majaillut) vuosien 
varrella?
K: Meiksmanne on kotoisin Kuok-
kalan viljavilta pelloilta. Siellä 
minä lapsena kasvoin kunnes tulin 
vanhemmaksi.

Maantieteestä:
H: Onko Jyväskylä maailman kes-
kipiste?
K: Jyväskylä on Suomen keski-
piste. Ja maailmahan tunnetusti 
pyörii Suomen ympärillä. Nokiat 
ja kaikki. Ja huippuopetus ja yksi-
köt ja mitkälie, tännehän haluaa 
kohta joka sakemanni!
H: Entä Suomen?
K: On.

Opiskelusta ja 
yliopistosta:
H: Selitäppäs minulle ihan maal-
likon termein miksi Jyväskylä on 
Suomen Ateena? Onko sillä jotain 
tekemistä toogien ja fuksiaishöl-
möilyjen kanssa?
K: Siis Ateenaa ja Suomea, an-
teeksi Jyväskylää, yhdistää ai-
nakin kaksi asiaa. Molemmissa 
keksittiin pesäpallo ja Jyväsky-
lässä sen lisäksi Aalto-maljakko. 
Molempien vaalimuoto oli myös 
demokratia.
H: Onkohan täällä yhtään parempi 
opiskelijalla kuin missään muual-
lakaan Suomessa?
K: Rehellisyyden nimissä täytyy 
sanoa, että en ole käynyt opiske-
lemassa jokaisessa Suomen kau-
pungissa. Voisin kuitenkin veikata, 
että yksikään niistä ei ole tismal-
leen samanlainen kuin Jyväskylä. 
En usko ainakaan.
H: Miten selität että laji nimeltä 
opiskelija ei ole vielä kuollut suku-
puuttoon Suomen kamaralta?
K: Sehän johtuu Suomen korke-
asta syntyvyydestä, jota edesaut-
taa se, ettei täällä tehdä laillisia 
abortteja ollenkaan.
H: Mikä olisi mielestäsi kokeile-
misen arvoinen sivuaine yliopis-
tolla lasermiekkailusta kiinnostu-
neelle hevari-vasemmisto-hippity-
tölle?
K: Urologia. Sitä voi lukea Hun-
garologian laitoksella sivuainee-
na.

Menovinkkejä ja 
meininkejä:
H: Mielijuottolasi Jyväskylässä?
K: Mielikapakkani on Pommi! 
Siellä on aito meininki ja reilu ote 
elämään ja alkoholilakiin! 
H: Kantsiiko sinnekään nyt oi-
keasti lähteä viikonloppuna?
K: No kyllä jos kalja edustaa si-
nulle kaikkea hyvää ja oikeallista, 
eikä rahasta ole runsaudenpulaa.
H: Tähtihetkesi Jyväskylän yö-
elämässä? (muista, tämä on ano-
nyymi haastattelu, kaikki on siis 
vapaasti kerrottavissa)
K: Yksi niistä oli, kun join Lordin 
voiton kunniaksi ketsuppia ho-
darimyyjän tuubista. Toivotimme 
myös ystävieni kanssa Suomen 
Mika Häkkiselle onnea ja menes-
tystä ja hurraa huudoin muiste-
limme vuoden ´95 historiallista 
jääkiekko-otteluvoittoa.
H: Natiivina mainitseppas jokin 
paikka missä jokaisen uuden jy-
väskyläläisen pitäisi käydä vähin-
tään kerran.
K: Jokaisen kannattaisi käydä 
ainakin kerran lemmenleikkiin. 
Tuohon sukupuolten väliseen ja 
sisäiseen kilvoitteluun.
H: Mitä Jyväskylässä EI kannata 
tehdä?
K: Ei kannata lähteä pois. Mutta 
siinä on se hyvä puoli, että voi pa-
lata takaisin. Jos ei veikkaa, ei voi 
voittaa!



Kotimaani ompi 
Jyväskylä:
H: Mikäs on sellainen perusjyväs-
kyläläisjannun tai -janinan stereo-
tyyppi?
K: Semmonen kerrassaan hellyyt-
tävä Suomijuntti, joka toivoo että 
JYP Hockey Team voittaa ja rau-
ha säilyy nakkijonossa ettei tarvi 
ruveta riehumaan prkl!
H: Onko Jyväskylä liian pieni kau-
punki?
K: Liian pienikö? Jaa, enpä ole 
ajatellut asiaa.
H: Mikäs tällä hetkellä pännii näin 
kunnallisvaalien alla tämän kau-
pungin tilassa? Nyt vain sanainen 
arkku auki ja mielipidemoukari 
kohti päättäjiä!
K: Eniten ärsyttää se, kun kaikki 
´90 syntyneetkin saa jo ajaa au-
tolla! Ja kerran kuulin, että viisi-
toistavuotias kävi rippikoulun!
H: Onko olemassa mitään fraaseja, 
joita tuntuu kuulevan pelkästään 
Jyväskylässä?
K: Eppu, toppu, kolkki, lempikita-
ristini on Timo Tolkki.

Kahden taisto – Kuokkala 
vs. Kortepohja
H: Mikä erottaa Kuokkalan Ne-
näinniemestä?
K: Autotie, nurmikko, puut, pikku-
kivet maassa, huoltoasema. Riip-
puu ihan kuule siitä distanssista 
millä asiaa tarkastellaan. Juu, 
yliopistomiehenä voin sanoa.
H: Miksi kaikki vihaavat Kuokka-
lan siltaa?
K: Miksi kaikki vihaavat Britney 
Spearsia? Hurmaava nainen, ta-
pasin kerran ja oli todella maan-
läheinen.

H: Kumpi on parempi, Kuokkalan 
uusi kirjasto vai Kuokkalan uusi 
kirkko?
K: Helppo kysymys. Kirkko. Sen 
voi polttaa.
H: Miksi Kuokkala ownaa Korte-
pohjan?
K: Mitä että?
H: Sotahuutosi kortepohjalaiselle 

haastateltava kakkoselle?
K: Suomi on jääkiekon ysiviis-
mestari! Ysiviismestari! Ysiviis-
mestari! Kaikki mukaan! JYPPI!

K= Kuokkasniemen Kalervi
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Jotkut ovat ihmetelleet mikä 
tai kuka on tämä tuimailmeinen 
punamustaharmaa otus, joka usein 
nököttää mukissa keskellä Kivija-
lan pöytää luoden ilkeitä mulkai-
suja kaikkiin sisälle uskaltautuviin 
otuksiin. Nyt vihdoinkin salai-
suuksien verho repäistään sivuun 
ja kaikki tämän kulmiaan kurtis-
televan vahtitulkun synkimmät 
salaisuudet viskataan auringon-
paisteiselle areenalle lukijoidemme 
kriittisten katseiden tarkasteluun. 
Kohteemme äkäisen luonteen ol-
lessa yleisesti hyväksytty ja toistai-
seksi kumoamaton fakta päätimme 
pitäytyä turvallisen välimatkan 
päässä, mikä sulki pois intiimin 
haastattelutilanteen ja ohjasi mei-
dät eettisesti epäilyttävälle salaisen 
etätarkkailun polulle.

Kyseessä on siis Sergei Mä-
kinen, identiteettikriisistä kärsivä 
venäläissuomalainen punatulkku, 
joka teki ensiesiintymisensä ke-
väällä 2008 Ainonpäivän näytel-
mässä, jossa hän näytteli tärkeää 
roolia toimiessaan ensin Talven, 
ja tämän kaaduttua kostoretkelle 
nostatetun Takatalven, uskollise-
na apurina. Ankarasta yrityksestä 
huolimatta molemmat, sekä Talvi 
että Takatalvi, kokivat riipaisevan 
häviön Kevään julmanhilpeissä 
kourissa ja Sergei jäi viimeisen 
isäntänsä karmeasti hylkäämänä 
lojumaan säröilevän identiteettinsä 
raunioihin.

Pitkään sen jälkeen Sergei näyt-
ti ajattelevan, että hänen olisi paras-
ta lähteä kauas Siperian aroille et-
simään kadonnutta identiteettiään, 
mutta jostain syystä hän ei koskaan 
lähtenyt Jyväskylästä vaan näemme 
hänet yhä useammin ja useammin 
istumassa mukissa Kivijalan pöy-
dän päällä, tuijottelemassa kulmat 
pysyvässä kurtussa seinille, eikä 
tämä mielenmuutoksen mysteeri 
ole tähänkään mennessä ratkennut.

Siitä draagisesta 
keväästä lähtien Ser-
gei on ehtinyt olla jo 
monessa mukana. 
Hän sponsoroi ole-
muksellaan kesäistä 
pääsykokeisiin tu-
lijoiden kannustus-
tempausta, toimii 
toistaiseksi pysy-
västi Kivijalan vah-
tikoirana, jota jos-
kus nimitetään suo-
jeluspunatulkuksi, 
vihaiseksi vartijaksi 
ja elvytti näyttelijän 
uraansa toimimalla 
samaanin apueläi-
menä tämän syksyn 
fuksiaiskoetuksessa 
Kivijalan edustalla. 
Ankaran vihaisesta olemuksestaan 
huolimatta Sergei on lunastanut 
paikkansa monien Kivijalan kävi-
jöisen sydämessä ja näiden tietojen 
perusteella olemme alkaneet epäil-
lä, että Sergein identiteetin hidas 
uudelleenrakentuminen on lähtenyt 
käyntiin vaikkei hän koskaan Sipe-
riaan asti ehtinytkään.

Pienoisena mysteerinä aivan 
viimeaikoihin asti on pysytellyt 
myös tieto Sergein suvusta. Jotkut 
ovat jopa miettineet, onko Sergei 
normaalista sukulaisuusketjusta 
täysin erillään maailmaan pul-
lahtanut entiteetti, joka on ottanut 
punatulkun hahmon, vai onko hän 
kenties sittenkin sukua krokotii-
leille, kuten hänen ensimmäisen 
esiintymiskertansa aikana esiripun 
takana spekuloitiin. 

Muutama viikko sitten aloim-
me kuitenkin kuulla huhuja, joiden 
mukaan Sergeilläkin olisi perhe. 
Ajatus oli ihmeellinen, mutta mu-
kava- Sergei ei olekaan sukulai-
suusuhteiden maailmasta irrallaan 
oleva äkäinen otus vaan itsenäi-
syyttään etsivä angstinen nuori, 
jonka perheeseen alustavan tiedon 

mukaan kuuluvat ainakin mummo 
Tamara, vauva Amalia, synkiste-
levä gootti Mirjami, eksentrinen 
innovaatiohippi Kusti sekä angs-
tailija nro. 2, punapääpunkkari X, 
jonka oikeaa/alkuperäistä nimeä 
kukaan elossa oleva ei tiedä. Olem-
me kuulleet huhuja, joiden mukaan 
kyseinen sekahedelmäsoppa – siis 
Sergein perhe - olisi muuttamas-
sa kohti Jyväskylää kyllästyttyään 
Murmanskiin(pahoittelemme mah-
dollista kirjoitusvirhettä). Asian to-
denperäisyydestä ei vielä ole tietoa, 
mutta odotamme innolla asian ke-
hittymistä. 

Tähän päätämme kaukaisen lä-
hikuvamme punatulkusta nimeltä 
Sergei. Jos kysymyksiä ilmenee, ot-
takaa yhteyttä Kivijalan mörköihin 
ja tulkaa samoin tein tutustumaan 
henkilökohtaisesti kahvimukissa 
joogaavaan punatulkkuumme. Elä-
köön, Sergei!

nimim.
Kivijalan möröt

Lähikuvassa
serGei mäkinen
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Nämä perin yleispätevät 
ja kaikin puolin uskottavat 

nefakoopit pätevät koko loppu 
elämäsi tai ainakin jonkin aikaa 

riippuen nousevan katkaravun suhteesta 
Venuksen ja Jupiterin neliöjuuren suhteeseen. 

Nefakoopin on laatinut astrologian ehdoton guru 
Halla-Aam. Luumu.

nefakooPPi

Kaksoset (21.5.-20.6.)
Koska nousevamerkkisi on Valas tai sitten ihan joku muu toimit usein hyvinkin järjes-telmällisesti tai sitten et. Tämä antaa sinulle erinomaisen päte-vyyden toimia Nefan hallituk-sessa tehtävässä kuin tehtävässä Kannattaa ottaa haaste vastaan jo nyt, sillä toimiminen halli-tuksessa antaa hyvät valmiudet tulevalle poliittiselle urallesi, joka toteutuu heti Kauriin kään-töpiirin oikealla puolella.

Härkä (20.4.-20.5.)

Sinulla on kevättä rinnassa 

jo syksyllä ja se sekä näkyy, että 

kuuluu kiitos Venuksen x-y-kor-

dinaatiston suotuisuudesta. Nyt 

on siis hyvä hetki ottaa kontaktia 

siihen kaikkein ihanimpaan Ne-

fan x- tai y-kromosomin kanta-

jaan. Toisaalta sinun tulisi myös 

kuunnella sitä pientä ”ei ehkä 

kandee sekaantuu opiskelijaka-

veriin”-ääntä päässäsi, sillä se ei 

välttämättä ole merkki mielen-

vikaisuudesta vaan Jupiterin ja 

Otavan kombinaatiosta, joka on 

huomattavasti tasaisempi kuin 

Venus koskaan.

Oinas (21.3.-19.4.)

Juuri nyt sinulla menee ko-

vaa, mutta meneekö jopa vähän 

liian kovaa? Kaikki planeetat 

ovat juuri nyt tähtimerkkisi 

suuntaan hyvinkin aktiivisia 

mustista aukoista puhumatta-

kaan! Jos olet Nefan hallituk-

sessa vastuualueesi asiat ovat 

tällä hetkellä varmasti aivan 

retuperällä. Juo kamomilla tee-

tä Valium-yllärillä iltaisin niin 

olosi rauhoittuu. Toisaalta tämä 

on tarpeetonta jos nautit villis-

tä menosta. Joillekin oinaille se 

toimii erinomaisesti.

Kalat (20.2.-20.3.)
Koska Pluto ei ole enää pla-

neetta Kalojen tähtikartan tul-
kitseminen on erityisen haasta-
vaa. Voidaan kuitenkin todeta, 
että jos pelaat korttisi oikein 
omituisessa tai vähintäänkin 
pienessä laitamyötäisessa tilas-
sa saatat hyvinkin päätyä Ne-
fan peejiiksi nopeammin kuin 
huomaatkaan. Toisaalta jos teet 
virheen Saturnuksen renkaiden 
vielä veivatessa et tule koskaan 
olemaan osa hallitusta.

Vesimies (20.1.-19.2.)
Venus ei ole ollut sinul-le suotuisessa asemassa enää vuosiin ja se on myös näkynyt yksityiselämässäsi. Niinpä olet kaikkein onnellisin jos vain luovut yrityksistä järkevän pari-suhteen rakentamisessa (mikäli niitä on koskaan edes ollut joh-tuen siitä, ettei äitisi rakastanut sinua, mikä on vesimiehelle hy-vin yleistä johtuen Orionin vyön mittasuhteiden epämääräisyy-destä) ja keskityt tekemään uraa hallituksessa.

Kauris (22.12.-19.1.)

Köllöttely on ottanut sinut 
valtaasi hieman turhan usein 
viime aikoina, mikä on tietysti 
seurausta Pohjantähden yliö-
mäisestä välkkymisestä. Olisiko 
siis jo viimein aika nousta pun-
kan pohjalta ja suunnata kulku, 
vaikka Nefan kokoukseen. Tai 
edes lähimpään baariin. Sinun 
on syytä toimia ennen kuin nou-
seva/laskeva/vaiheessa oleva 
Mars ottaa aseman haltuunsa 
tähtikartalla.
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Jousimies (23.11.-21.12)
Kuiperin vyöhykkeen täh-

distöt ovat viime aikoina häirin-
neet tutumpia tähtimuodostel-
mia ja näin ollen elämässäsi on 
tapahtunut joitakin perin absur-
deja tilanteita. Älä kuitenkaan 
annan näiden hämmentää itseä-
si vaan hae tietoisesti tasapainoa 
elämääsi. Voit aloittaa, vaikka 
käymällä säännöllisesti Nefan 
kokouksiin tai esimerkiksi me-
nemällä pelkän ilmoittautumi-
sen sijasta ihan luennolla asti. 
Älä anna Linnunradan olemuk-
sen vaikutuksen Jupiteriin estää 
sinua. Juuri nyt sinun on oltava 
vähän tavallista vahvempi. 

Skorpioni (24.10.-22.11.)

Sergein ja Sekstantin nouse-

va olemus on Saturnuksen tuel-

la antanut myös sinun elämää-

si nostetta. Tuntuu kuin asian 

luonnistuisivat aivan itsestään 

ja heilojakin irtoaisi joka läh-

töön. Älä kuitenkaan tuudit-

taudu liikaa tähän onneen sillä 

se loppuu pian ellet pian herää 

huomaamaan, että maailmassa 

on paljon muutakin kuin haus-

kanpito. Tutkimuksesi tulevat 

nimittäin menemään aivan päin 

honkia koko loppu elämäsi ellet 

ala pian tutkia muutakin kuin 

misujen/kollien baarikäyttäyty-

mistä!

Vaaka (23.9.-23.10.)
Kirahvi ja nouseva Rapu ovat koetelleet elämääsi viime aikoina. Tuntuu siltä kuin kaik-ki asiat olisivat vyöryneet nis-kaasi samaan aikaan. Toisaalta koettelemukset ovat nostaneet opiskelutovereidesi arvostusta sinua kohtaan ja nyt jos koskaan on hyvä aika esittää kokouk-sissa vallankumouksellisia uu-distusideoita jotka muut ennen kuittasivat naurahduksella. Ole mahdollisimman rohkea, sillä sodanhaluinen Mars on puolel-lasi!

Neitsyt (23.8.-22.9.)

Tyttö sinä olet tähti-eloku-

vaan hermostunut Neptunus 

jyllää elämääsi uuteen järjes-

tykseen. Olet siis tällä hetkellä 

jatkuvassa muutoksessa ja niin 

ollen myös esinepelisi kaipaa 

hiomista. Sinun on nyt kyettä-

vä päättämään mitkä esineet 

kuuluvat lähialueeseesi ja, mit-

kä voit laittaa ullakolle odotta-

maan uutta tulemista. Voit aloit-

taa, vaikka siivoamalla huonee-

si. Tai edes jääkaapin. Muista 

kuitenkin myös levähtää välillä 

kaiken pyörityksen keskellä, 

muuten riidanhaluinen Ajomies 

saattaa vaikeuttaa elämääsi.

Leijona (23.7.-22.8.)

Saat lähiaikoina kutsun josta 
et voi kieltäytyä tai josta ei ai-
nakaan kannata kieltäytyä, sillä 
Saturnus ja Jupiterin kaikki kuut 
tukevat vierailun onnistumista. 
Sinun tulee kuitenkin osata vali-
ta oikea kutsu kaikkien muiden 
kutsujen joukosta. Se ei vält-
tämättä ole se, joka vaikuttaa 
kaikkein kiinnostavimmalta. 
Tarkkaile Nefan sähköpostilis-
taa ja koirasi horoskooppikart-
taa niin vaistosi kyllä vie sinut 
oikeille kekkereille.

Rapu (21.6.-22.7.)
Sinun on nyt aika lähteä kenttätöihin! Seikkailunhalui-nen Uranus on juuri täysin oi-keassa trianglisessa kulmassa kuun pohjoispuolen suurimpaan kraateriin joten hyvin suurella todennäköisyydellä kenttätöide-si avulla nousisit Malinowskik-si Malinowskin paikalle! Pidä kuitenkin silmällä laskevaa kiintiö-Marsia. Se saattaa tehdä informanteista aika ajoin viha-mielisiä!



 ”Tämän vuoden fuksi-
en nuorin ja pohjoisin vahvistus. 
Ylistetyn ajantajuni ja suunnistus-
vaistoni vuoksi tuppaan olemaan 
useimmiten myöhässä tai ainakin 
väärässä paikassa. Pidän erityisen 
paljon kahvista, kissoista, sakso-
fonimusiikista ja turhan materian 
pakkomielteisestä haalimisesta.”

 “Tykkään mm. kukista, kai-
kista väreistä, musiikista, leffoista, 
peleistä ja yleensäkin ajanvietosta 
ihmisten kanssa.”

 “Gorfassani on zoppaa ja 
keitossani KANSKE x-pänen.”

 “Suuntavaistoni on onne-
ton. Pidän oudoista vaatteista, friik-
keilystä, Nasse-nenistä, elastisesta 
paritanssista ja varsinkin kasarista. 
Vakkari on toinen kotini.”

 “Tykkänä kasarista, miehis-
tä korseteissa ja korkeissa korois-
sa (okei, todellisuudessa hyvältä 
moisessa kostyymissä näyttää vain 
Frank). Voi, Fancy Benny Lava! U 
Spin Me Round (Like a Record).  
Pidän sopivista ja sopimattomista 
lausahduksista, esimerkkinä vaik-
ka Dolly Parton: There is no such 
thing as natural beauty (tietää aina-
kin mistä puhuu).”

  “Toteemieläimeni on hy-
myilevä porkkana, kotini on Juur-
tumisen Paikka. En osaa pitää päi-
väkirjaa Ilmarin kannustuksesta 
huolimatta, mutta näppäilen sor-
millani sitäkin enemmän.”

 ”Yleensä makea ja pehmeä, 
sit ku sitä hiillostaa niin se muuttuu 
pinnalta kovaks ja sisältä sitkeäks 
velliks.”

 ”Oon ensinnäkin aina myö-
hässä, sosiaalinen varsinkin parin 
siiderin jälkeen ja tällöin myös mun 
argumentit ovat kuulemma erittäin 
hyviä (en kyllä ite tiedä, että onko 
ne vai ei...). Lopuks vielä sellanen 
juttu, että olen aika harvoin perillä 
siitä, mitä pitäis tehdä;  mille kurs-
seille ilmoittautua ja mitä kirjoja 
lukea tenttiin sun muuta. Onneks 
kaverit auttaa tässä asiassa J”

 ”Syntyi, luuli olevansa siisti, 
ymmärsi ettei ole, ja oppi elämään 
onnellisena tämän tosiasian kans-
sa.”

 ”Pohjattomalla uteliaisuudel-
la maustettu opiskelijan alku, jolle 
viimeinen tippa on ainut ajankohta 
motivoitua tehtävien kimppuun. Si-
nut sisäisen lapsensa kanssa. J”

 ”Elinikäinen oppiminen 
on tulevaisuuden asiantuntijoille 
välttämättömyys, joten jo kokenut 
maailmankävijä löytää varmasti 
paikkansa.”

 ”Kaikessa mukana oleva, 
kansainvälisyydestä kiinnostunut 
kaveri, joka muusta porukasta poi-
keten pitää metallimusiikista.”

Yhdistä oikea kuvaus ja
 fuksi

Untamon PUUhaPalsta

1 jyri mäkelä

� sonja mäkinen



3 heidi nissinen

� meri 
tUovinen

Oikeat vastaukset
1K, 2B, 3J, 4I, 5E, 6H, 7G, 
8A, 9D, 10C, 11L, 12F

Yhdistä oikea kuvaus ja
 fuksi

Untamon PUUhaPalsta
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5 salli ritola

6 maarit kaskinen

4 sanni Björn

7 eero kankkUnen

9 liisa taUlaniemi
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