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Kevään mukana tuli uusi 
vuosi ja Tosine-lehdelle uusi 
päätoimittaja. Heikin kengät 
ovat suuret, mutta yritän 
parhaani mukaan ne täyttää 
muuhun kroppaani nähden 
hieman pienehköillä jaloil-
lani täyttää. Kevään mukana 
tulee myös vuoden ensim-
mäinen, ja minun ensim-
mäistä ensimmäisin lehti. 
Jännää.

Olen hieman höpsähtänyt 
mieleltäni, ja usein katselen-
kin maailmaa kuvitteellisten 
vaaleanpunaisten lasien läpi. 
Näen ympärilläni paljon 
hyvää ja rakastan rakkaut-
ta. Rakkautta kaikkeen. On 
mielettömän tärkeää, että 
jokaisella olisi jotain, joka 
saa hymyilemään ja nautti-
maan elämästä. Tosin aina 
se ei ole pelkkää iloa, mutta 
sekin on ihan okei välillä. 

Näin keväällä auringon vi-
hdoinkin saapuessa meitä 
piristämään, luonnon vähi-
tellen herätessä uudelleen 
(vesikasvinikin on alkanut 
yhteyttämään), myös rak-

kaus tulee ajankohtaiseksi 
tunteeksi. Siksi koin, että 
mikä olisikaan osuvampi 
teema ensimmäiselle leh-
delleni, kuin tämä klisei-
sin kaikista. Lehti tai sen 
sisältö ei silti ole kliseinen. 
Se on kaikkea muuta. Se 
on hieno osoitus siitä, että 
myös me historian opiske-
lijat tiedämme edes jollain 

tavalla mitä rakkaus on ja 
miltä se tuntuu. Toivoa siis 
on kanssaystäväiset!

Rakkaudentäyteistä kevättä 
ja alkavaa kesää!

Fanny Ruonaniemi
Päätoimittaja



LEHDESTÄ LÖYTYY:

Päätoimittajan rakkaudentunnustus     2     
Puheenjohtajalta                                 4   
Lyhyet                                                 5
Kuinka tuulastaa heila?                        6
Humanistilta kielletty rakkaus              8
Pikkuponeja,sukupuolirooleja, 
ystävyyden taikaa ja
pevoja setämiehiä                               10
Tulevaisuuden turvana                       14
Oodi narratiiville                                15
Yleissivistys haaveena ja 
haasteena tulevaisuudessa                   18    
Rakkaudesta lajiin                               21
Sattumusten sarjojen kauppareissu     24                                          
Humanistit humalassa,
historioitsijat hiprakassa                     26
Mikä on romanttista?                         30
Helppinurkkaus                                  32

Taitto:
Fanny Ruonaniemi

Painopaikka:
Jyväskylän Yliopistopaino

Painos:
80

Kirjoittajat:
Fanny Ruonaniemi
Sanni Kupiainen
Tapio Roiko-Jokela
Heikki Kämäräinen
Taneli Tenhu
Juho Pekkarinen
Santeri Aikio
Anna Jäntti
Venla Räsänen

3



PUHEENJOHTAJALTA - RAKKAUDESTA LAJIIN KUIN LAJIIN

Lukuvuosi 2017-2018 alkaa 
olemaan lopuillaan ja To-
sineen vuosi on ollut jälleen 
aktiivinen ja monipuolinen. 
Kevätlukukautta ovat värit-
täneet ensimmäistä kertaa 
järjestetty Hol-risteily sekä 
Hol-seminaari Jyväsky-
lässä. Tosine on tarjonnut 
jäsenilleen loistavia juhlia, 
kattavia infotilaisuuksia, 
vauhdikasta liikuntaa sekä 
elämyksiä esimerkiksi vege-
ruoan parissa. Toukokuus-
sa edessä on Budapestin 
excursio, joka varmasti an-
taa jäsenistölle uudenlaista 
näkökulmaa maailmaa ja 
historiaa kohtaan ja ennen 
kaikkea yhdessäoloa.

Tosineen omien tapahtum-

ien lisäksi poikkitieteel-
lisyyttä on pyritty jälleen 
laajentamaan uusia aine-
järjestöjä kohtaan. Yliopis-
toaika on verkostoitumisen 
aikaa, joten kaikki yhteistyö 
on enemmän kuin tervet-
ullutta. Kuitenkin myös 
oman porukan kanssa 
ajan viettäminen on meille 
tärkeää, tästä osoitus ToNe-
huoneen korkea käyttöaste 
keväästä huolimatta. 

Vaikka Tosine järjestää 
monipuolista ohjelmaa, 
olen ilokseni huomannut 
miten jäsenemme ovat 
löytäneet tekemistä myös 
ainejärjestön toiminnan 
ulkopuolella. Jäsenemme 
harrastavat aktiivisesti es-

imerkiksi musiikkia, liikun-
taa ja teatteria. Ylioppilas-
kunnan toiminnassa on 
monia tosinisteja ja yliopis-
ton hallintoelimissä meitä 
edustaa tosinisteja pitääk-
seen opiskelijan ääntä ko-
rkealla. 

Tärkeintä on oman paikan 
löytäminen yliopisto-opin-
tojen aikana. Teemme To-
sineen kanssa kaikkemme, 
jotta kaikki löytäisivät miel-
ekästä tekemistä histori-
anopiskelijoiden parissa. 
Haluamme palautetta to-
iminnastamme ja kehittää 
toimintaamme siihen suun-
taan, että se edustaisi ihan 
jokaista meitä. Tosineen 
lisäksi Jyväskylä ja yliopis-

to antavat laajoja mah-
dollisuuksia; tärkeintä 
on kuitenkin se, että löy-
dät oman paikkasi ja py-
styt nauttimaan ajastasi 
Jyväskylästä. 

Hyvää kevättä toivottaen 
ja syksyä jännityksellä 
odottaen.

Sanni Kupiainen
Puheenjohtaja

Tosine ry
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  LYHYET

Ihminen ei voi nähdä 
kasvojaan, ainoastaan 
kuvan tai heijastuksen ni-
istä.
-Suihkuajattelija

KALJA KUSETTAA 
AINA, SEPPO EI KO-
SKAAN!
-Seppo4everr

Puheenjohtajan ni-
mikkokuppi on turhaa 
jäsenistön erottelua ja ra-
ja-aitojen pystyttämistä! 
Juon siitä protestiksi. 
Enkä tiskaa.
-Aapo

Ei vaan voi olla sattumaa, 
että strap-on on takaper-
in no-parts!
-Lord Arffman

Oispa tyttö ystävä.
-Rakkautta ennen elämäni 
auringonlaskua?

Kuka on syönyt kaikki 
gluteenittomat keksit!?
-Oikeuksia myös ke-
liaakikoille

Terveisiä tosineelle: os-
takaa parempia fidget 
spinnereitä.
-Harras pyörittelijä

Leikatkaa ukot oikees-
ti noi parrat pois, mikä 
siionistien salaliiton 
päämaja tämä kampus 
muka on? Ja te skinit, 
kasvattakaa tukka takas, 
mokomat fasistit.
-Irma

Tone-huoneen fidget 
spinnereiden määrä 
on liian suuri suhtees-

sa jäsenistön jonnejen 
määrään.
-Paheksun

Tosineen maskotti Bud-
dha loukkaa vähemmis-
töjä! 
Polttakaa epäjumalaku-
vat!
-Jotain järkeä tähänkin nyt

Pitääkö olla huolissaan, 
jos vesikasvillani on vilk-
kaampi seksielämä kuin 
minulla?
-Se yhteyttää joka päivä

Elämä on vittujen elämä
-Huutista

Vappua lähdin viet-
tämään, tässä sitä ollaan.
-Vapu ei lopu

Toim.huom.
Lehden toimitus on ottanut vapauksia 
joidenkin puuttuvien nimimerkkien kans-
sa, sillä ohjeistuksesta huolimatta niitä 
löytyi murto-osasta. Yliopisto-opiskeli-
joiden sisälukutaito on kehno.
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KYSY KALASTAJLTA - KUINKA TUULASTAA HEILA?

Suosittu Kysy kalasta-
jalta -palstamme on saa-
nut jälleen moni kysy-
myksiä, mutta yksi niistä 
on visaisuudessaan ylitse 
muiden: kuinka heila tuu-
lastetaan? Toimitukses-
samme kysymys herätti 
huomattavaa päänvaivaa, 
mutta onneksi joka paikan 
höylämme Albert Muik-
kunen osasi selvittää pul-
mapähkinää. Toimitus 
pahoittelee tekstin kirjoi-
tusasua, jonka Muikkunen 
vaati noudattavan ehdo-
masti hänen saneluaan.

”Tuulastus aka tuohestus 
aka pistokalastus on mon-
mutkaene taitehenlaji, jolle 
ihanteeliset olosuhtoset 
ompi pimmeinä syysöinä. 
Parhaite puuhone onnis-
tupi aamyöst kello 3.30 ja 
4.00 ympäril. Tällöhä hel-
poimat kohtehet pallaile-
vat hoitamast luontoistar-
peheittaan aka nesteytyst. 
Kosk tuulastus prukaabi 
olleen taitehelajin kärsiväl-
lisyyt vaativa ja haastova, on 
syyt varmisteerata kohte-
hen otollisuus ja fundeera-

ta tarkkosseen iskun aikoo. 
Syvvällisempii neuvosia 
en alkha antoon kohtehen 
otollisuuvest: jokhaiselha-
han on personaalliset krit-
teerinsä, joihin ei yleisen 
yhdyskuntarauhan nimis 
ole kaijoomist. Suotovvaa 
olis kuitoskin tsekata, ettei 
kohde ole alamithaine aka 
liian nuori.

Kah, sithen itse tuulas-
tusprosessiin. Alkhuun 
kohtehen lähell on päästävä 
äänthäkään päästömät-
tä. Ne kun prukaa paetha 
saathuaan ennakoevan var-
rotuksen lähhelle hiipparo-
emisest. Kun iskuetäisyyvel-
le on livahettu, tarpheeseen 
tulloo voemakas lamppu 
tahi lyhty, jol kohe voedaan 
vallaista: näin päästähän 
selvyythen kohteen ul-
konäöst aka tuulastusar-
vosest ja samall varmistut-
aampi siit, että se täyttöö 
rauhoitusikärajasäännökset 
ja on näin olleen lain muka-
inen kohde – näen hiennoi 
sannoi käyttöen. Alkekiri-
ottanu on kuitoskin vanha 
liiton miesthen edustaja 
ja su- o s i t e l -

loo voimavalolyhtyst tähä 
tarkotuksehen. Jok tapauk-
ses valon apukeel voidahan 
tsekata kohtehe silmänpup-
pillie pelityskyky ja määrit-
töö sen yleiskuntho. Hyvin 
pelithävil puppilleilha var-
ustetut yksilöt ovat tuulas-
tukselle hiemhan haastovii, 
mutha onnistumisen ilo on 
se mukaene.

Seuroopi iskuvaehe, jok 
on suoraviivoine, mu-
tha teknishesti haastova. 
Viimine iskhu on parhast 
tehrä polviseishonnast 
tasapaenon taakhaamisek-
si; se vähentöö myös 
omass näkhökenthässä es-
siinthyvii valotaittumisteer-
amisvirheittä. Aihheeseen 
tutustumathomia infor-
mateerathakoon siit, että 
ne johthuvat tuulastuksess 
keskisenä elementhinä ole-
van nestehen poikheavast 
taittokerthoimest.  Isku-
hun on myös valmist-
hauduttava peripohjais-
esti, sil se on tapahuttava 
noppeest ja sekhuntiakaan 
epäröimäthä. Iskhussa pit-
kävartinen atrain kaive-
toon esil levveästi hymmy-
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ihen ja sithä heilhauthetaan 
teräväl, viuhuvall, hiem-
han pyörihvällä ranneliik-
kosella iskhunkohdetta 
kohti tähräten sen sydäm-
meen.  Onnistueshaan 
isku lamauttaa kohtehensa 
täyshin, jolloin se on kuin 
sullaa vahhaa ja helphos-
ti korjathavissa mukhaan. 
Kun kohre on korjathavis-
sa, se vierään välithömäs-
ti kothiin. Syyn on se, että 
haaskalinnut havvaitsevat 
täyrellisen iskhun nopiasti 
ja pyrkhivät riistämhään se 
hedilmät.

Kothiin viennin jälkheen 
saalhiista tullee poistoo 
ylimäärhäisne nahka li-
han päältä. [Toimituksen 
huomatus: Muikkunen 
kuvasi prosessia yksityis-
kohtaisesti ja värikkäästi, 
mutta jätimme ohjeet pois, 
koska aihetta on käsitelty 
numerossamme 7/2015.] 
Kun liha on sithen es-
hill, tullee suorhittaa sen 
lämhittäminen ennen sen 
kulhuttamista. Suosittel-
hakoon, että kaikess toimh-
innassa saalhista kohrellaan 
sen ansaitshemalla kunni-
oithuksella. Sitä ei tule es-
imerhiksi heittöö aamyöstä 
pois vain sen tähren, ettei 

se ennöö mielhytä. Alam-
ithaiset yksilöt on kuiten-
kin ainha palhautettava 
luontoon kasvomaan.

Lopuksi on syytä varhoit-
taville sanoil ja käythännön 
neuvolle: 

Vaikha iskhu on periaat-
tehessa heleppo, on 
sitä tehressä kuitenkin 
huomathava joithak-
in lajispesifejä seikhoja: 
Lahnaksi fuundeerattua 
lajia on iskettävä hieman 
viistost parhhaan iskhupin-
ta-alan saavuttamiseksi.  
Ahvenmaishen nokkelak-
si funt- s i t t u a 

kohretta tunnistaa sen 
piikikkyyvestä on iskhet-
tävä suoraviivaesesti, sil-
hä iskhun havvaithuaan 
se pyrkii pakhenemaan 
käänthymällä oikialle tahi 
vasemmalle suoraiskhu 
tarijoaa enite aikoo reageer-
ata kohtheen toimhintaan.”

Palstan toimitus toivoo, 
että kysymyksen esittäjä sai 
kaipaamansa informaation 
ja hallitsee nyt tuulastuksen 
perusteet.
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HUMANISTILTA KIELLETTY RAKKAUS

Minun on tehtävä tunnus-
tus. Olen ikäni harrastanut 
hekumaa luonnontietei-
den kanssa. Kuten kaik-
ki rakastuneet, kirjoitan 
seuraavassa mustavalkoista 
tekstiä aiheesta, jonka koen 
tärkeäksi. 

Alkuun halusin kirjoit-
taa jotain suoraan lehden 
teemaan liittyvää.  Kuiten-
kaan osaamiseni ei riit-
tänyt historiallisesta rak-
kaudesta kirjoittamiseen. 
Aiheesta kiinnostuneille 
voin suositella esimerkik-
si Hanna Kietäväinen-Sirénin 
tai Pasi Saarimäen väitöskir-
joja. Historiallisen likaises-
ta seksistä kirjoittamisen 
jätän Teemu Keskisarjan hu-
oleksi. Yksi tapa laatia juttu 
olisi ollut triviaalien fakto-
jen listaaminen*. Sen sijaan 
kirjoitan vähän erilaisesta 
rakkaudesta, rakkauden 
kohde on luonnontieteet 
tai ainakin niiden popular-
isoitu Softcore-versio.  

Tämän tekstin kirjoit-
tamiselle on tipahdellut 
eväitä jonkin aikaa. Viimei-
sin lienee keskustelut ai-
heesta toisen ”piiloluon-

nontieteilijämme”, Lord 
Arffmanin, kanssa. Hän 
väitti, että raja luonnonti-
eteiden ja humanististenti-
eteiden välillä on kuvitteel-
linen. …Onko se?

Vielä oltuani jotakuinkin 
vuoden päivät historiano-
piskelija eräs kaukaisem-
pi sukulaiseni luuli minun 
opiskelevan biologiaa. Kun 
näkee harvoin, ei ihme-
kään että erehdyksiä sat-
tuu. Lapsena kiinnostivat 
eläimet yleensä, erityisesti 
dinosaurukset. Lapsuuden 
ammattihaaveisiin kuu-
lui paleontologi jo ennen 
kouluikää**. Avara luon-
to on yhä yksi suosik-
kiohjelmistani. Ilokseni 
löysin Eyewitness – (es-
itettiin suomeksi 90-luvulla 
”ihmejuttu”-nimellä Lars 
Svedbergin juontamana) – 
luontodokkarisarjan You-
tubesta viime joululomal-
la. David Attenborough on 
myös säännöllinen vieras. 
Kirjahyllyssä on Raamatun 
paikalla Darwinin Lajien 
Synty. 

Syyni opiskella historiaa 
on ymmärtää menneisyyt-

tä, kulttuureita, yhteiskun-
tia ja ihmisiä. (No, lapsena 
kiinnostus alkoi luultavasti 
ritareista ja linnoista.) Ei 
ole ihan hirveän pitkä aja-
tushyppy siihen, että sitä 
haluaa ymmärtää luontoa, 
tai kosmosta. Miten tähän 
on tultu? (Mihinkä ollaan 
menossa?) Kysymys sopii 
yhtä hyvin evoluutiobio-
logiaan kuin historiaan. 

Toisille tämä raja on hyvin 
todellinen. Se on kuin se 
muuri, jonka toisella pu-
olen on paskahuussimaa. 
Riippuu siitä, miltä puolen 
kukin itse katsoo, kummal-
la puolen eloperäistä lan-
noitetta on tarjolla. Peiliin 
katsomista on molemmin 
puolin. Esimerkiksi sekä 
Kari Enqvist että Esko Val-
taoja, eräänlaisia piilohu-
manisteja molemmat, ovat 
muuten mainioissa teoksis-
saan viitanneet välillä jonk-
inlaisiin humanistin stereo-
typioihin; ”näin humanisti 
ajattelee” (eli uskoo). En 
tunnistanut ainakaan it-
seäni humanistina näistä 
olkiukoista. Myönnet-
täköön että molemmat her-
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rat tunnetaan taitavina pro-
vokaattoreina, mutta se ei 
aivan poista sitä huomiota, 
että moni luonnontieteilijä 
pitää ihmistieteitä melko 
turhana näpertelynä. 

Kerran YFI-laitoksen lu-
ennolla tutkija ilmaisi luon-
nontieteiden tulosten huo-
mioon ottamisen olevan 
turhaa yhteiskuntatieteili-
jälle. ”Kun eihän ne vastaa 
meidän alan kysymyksiin.” 
Fantastista***. Ihan kuin 
tässä ei elettäisi samojen 
fysiikan lainalaisuuksien 
maailmassa… No, ehkä 
kaikki yfiläiset eivät elä. Mi-
hin me tarvitsemme näin 
jyrkkää suhtautumista, ra-
jaa tieteenalojen välillä? 
Uhkaavatko luonnontieteet 
kenties yhteiskuntatietei-
den asemaa?**** Ja luon-
nontieteilijät huomio: jopa 
”yhteiskunnan ulkopuoli-
set” omanelämänsä robin-
soncrusoet ja penttilinkolat 
ovat osa tätä yhteiskuntaa 
eli sosiologilla tai humanis-
tilla voi olla teille paljonkin 
asiaa. 

Myönnän olevani nostal-
giaan taipuvainen ihmin-

en, mutta kaipaan sitä asiaa 
lukiossa, että siellä opiskelt-
iin vielä useita eri aineita: 
historiaa, yhteiskuntaop-
pia, uskontoa, filosofi-
aa, maantietoa, biologiaa, 
psykologiaa ja kirjallisuut-
ta (äidinkielestä eli siitä 
pilkunviilaamisesta en niin 
perustanut). Nykyään oma 
opintojen sisältö on ka-
ventunut muutamaan his-
torian osa-alueeseen (ja 
gradua kirjoittaessa sitäkin 
osaamista epäilee vahvas-
ti). Hyvä on, kyse on si-
itä, että niihin muutamaan 
aiheeseen on keskityttävä 
ja mentävä pitkälle, jotta 
osaaminen kehittyy, mutta 
kuitenkin…! 

Poikkitieteellisyys? Ti-
eteellinen avarakatseisuus 
ja suvaitsevaisuus? Itsensä 
haastaminen? Yleissiv-
istys? Kaipa nämä merkit-
sevät jotain?  Kyllä, tuo-
miokirjoissa ei lue mitään 
DNA-ketjuista mutta 
pitäisikö minun silti halvek-
sua biologiaa kirjoittaessani 
gradua käräjäriidoista?  

Sydänvereni olen vuodatta-

nut. Mielipiteitä, näkökul-
mia ja mustasukkaisuutta 
odotellessa.

Heikki Kämäräinen
Luonnontieteille 

flirttaileva humanisti
Alfa-uros 

*Tiesittekö muuten, että 
noin 10 % Aasian väestöstä 
on Tsingis-kaanin, oman 
elämänsä aropupun, 
jälkikasvua?
**Sitten sain kuulla että 
semmoinen ei työllisty 
Suomessa ja rupesin 
myöhemmin historiano-
piskelijaksi. Nyt pitäisi kek-
siä, millaiseksi työttömäksi 
sitä seuraavaksi ryhtyisin. 
*** Fantastinen - ter-
miä käytän tiedostaen, 
että suomalaisessa yliopi-
stomaailmassa ei tunnuste-
ta rumempia sanoja. 
****Pelko ei ole valitet-
tavasti aivan aiheeton. Yli-
opistojen tutkimuksen laa-
dunvalvonta ja rahoitus on 
rakennettu luonnontieteitä 
suosivalle pohjalle.   Kun 
tutkimusmäärärahat ovat 
niukalla, muut kuin oma 
ala ovat jotain toisarvoista. 
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PIKKUPONEJA, SUKUPUOLIROOLEJA,
YSTÄVYYDEN TAIKAA JA PERVOJA SETÄMIEHIÄ

LASTENOHJELMIEN SUKUPUOLITTUNEISUUS JA
KOHDERYHMÄT, CASE MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC

Tämän jutun idea syntyi kun 
Tosine ilmoitti taannoin jär-
jestävänsä elokuvahetken ja 
keräävänsä jäsenistön katso-
maan yhdessä Ikitietä. Olin 
elokuvan jo aiemmin näh-
nyt ja ollut aikeissa kirjoit-
taa siitä arvostelun, mutta 
laajan otannan nistejä sen jo 
käytyä katsomassa, mitä sitä 
enää valmiiksi käännytetyille 
saarnaamaan. Entäpä sitten 
jonkin toisen elokuvan arv-
ostelu? Uusi ”Juoksee saksien 
kanssa 2049” oli kuulemma 
hyvä ja Tuntematonkin oli tu-
olloin vielä vapaa ohjaajaansa 
liittyvistä kohuista… 
-Mitäs täältä vielä löytyy?
-My little pony-elokuva? 
Tämän nyt on oltava niin pas-
ka, että on jo hyvä…

Vanha viisaus kannustaa 
tuntemaan vihollisensa, joten 
ennen elokuvaan tarttumista 
päätin asettaa itseni alttiiksi 
uhkarohkealle tiedusteluret-
kelle nuoria miehiä pysyvästi 
pikkutyttösiksi käännyttänee-
seen, pahamaineiseen My Lit-
tle Pony Frienship is Magic–
sarjaan.  

Amerikkalaisen lelujätin, 
suuren, ilkeän korporaa-
tio-saatanan Hasbron suosittu 
My little Pony-lelubrändi syn-
tyi 80-luvulla. Pienille tytöille 

suunnattujen pastellisävyisten 
ja isosilmäisten muoviponien 
markkinoinnin ja mainonnan 
ympärille kehitettiin myöhem-
min animaatiosarja ja use-
ampikin elokuva.

Ponit olivat kansainvälinen 
hitti, myös Suomessa. Sisko-
ni ei muistaakseni liiemmin 
nukeista perustanut, mut-
ta hänelläkin oli lauma pi-
eniä muovisia poneja. Niiden 
mongoloidimaisessa kasvo-
värkissä oli mielestäni jotain 
syvästi häiritsevää, jotain jota 
ei oikein osannut nimetä. 
Eläinten naamaan tyystin sop-
imattomat turpeat huulet ja 
pään sivuilla elottomina hive-
nen eri suuntiin pullottavat, 
liian runsain ripsin kehystetyt 
elottomat silmät olivat kuin 
kolera-altaaseen viime viikolla 
hukutetun huoran. 

Samaan aikaan, 80- ja 90-lu-
vuilla, pojille markkinoiti-
in action-maneja, salilla vii-
htyneitä moottoripyöräilevä 
hiiriä, teiniangstisia kilpikon-
nia ja niin edelleen ja niin 
edelleen.  Perinteiset jakolinjat 
olivat vahvoja ja vakiintunei-
ta. Tytöille pinkkiä, poneja, 
nukkeja ja keittiöleikkejä, po-
jille sinistä, sotaa, vauhtia ja 
väkivaltaa.

Sama toistui usein pääpiirtein 
myös lauantain ja arkiaamujen 

piirrossarjoissa, olivat ne lelu-
jättien puolentunnin pituisia 
mainoksia, tai sitten Yleisra-
dion hieman tarkemmin sen-
suurissa seulomia. 

Yle edes yritti tarjota kaikille 
lapsille sukupuolesta riippu-
matta samalla tavalla samais-
tuttavaa Ransua tai Grimmin 
satuja, mutta suuren meren 
takaa saatu kulttuurilaina oli ja 
pysyi melko kaksiulotteisena. 
Oltiin joko tyttöjä tai poikia 
ja kärjistetysti katsottiin joko 
”tyttöjen ohjelmia” tai leikitti-
in ”poikien leluilla”. 

Olikohan muuten teletap-
pien Tiivi-Taavi aikansa ta-
sa-arvoteko? Muistutus siitä 
miten myös (karski?) mies(o-
letettu?) voi käyttää käsives-
kaa. Itse samaistuin nelikosta 
Hipsuun. Liekö syynä sitten 
ollut lempivärini vihreä, vaiko 
otuksen otsan ylikompensaa-
tiota ja Freudilaista lipsahdu-
sta huutava antenni…

Nykytiedon ja kasvatussuos-
itusten valossa ei ole kuiten-
kaan mitään perustetta, miksi 
lapselle pitäisi tuputtaa jotain 
tiettyä väriä, lelua, ohjelmaa, 
ammattia, uraa, käytös- tai 
ajattelumallia vain tämän 
sukupuolen perusteella. 

Kulttuuri ja ympäristö jos-
sa lapsi kasvaa sekä tapa jol-
la hänet kasvatetaan, ohjaavat 
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ja vaikuttavat myöhempään 
persoonan, ajattelumallien ja 
mieltymysten kehittymiseen. 
Myös lapsen kuluttaman me-
dian sisältöön ja laatuun.

90-luvun loppupuolella ja 
vuosituhannen vaihteessa 
tv-vastaanottimet ja lasten 
sielut valtasivat taas uudet piir-
roshahmot, muutamia maini-
takseni esimerkiksi ysärin 
lapsen kiistaton ykkösnyrkki 
Pokemon (villieläinten van-
gitsemista, orjuuttamista ja 
gladiaattoritaisteluita, oikein 
somaa ja tasapainoista), Puu-
ha-Pete, Paavo Pesusieni 
sekä silmittömällä väkivallalla 
ratsastanut Tehotytöt.

Tehotyttöjen kohdalla 
asetelma taisi sitten kääntyä 
vihdoin ylösalaisin. Verenvuo-
datus sarjassa oli niin liioitel-
lun brutaalia ja ylitsevuotavaa, 
että nuoret pojatkaan kerta 
kaikkiaan eivät voineet ohit-
taa sarjaa. Eivät edes vaikka 
heille ei oltu jyvitetty lainkaan 
saman sukupuolista hahmoa 
jota matkia hiekkalaatikol-
la tai koulun leikeissä. Eivät 
vaikka se päähenkilöineen oli 
”tyttöjen sarja”. Kai tämä oli 
jonkinasteinen vihaisten fem-
inistien voitto. Väkivalta oli 
nyt yleismaailmallinen kieli, 
se kuului kaikille ja sitä ym-
märsi jokainen ikään ja suku-
puoleen katsomatta. Pahisten 
naama konkreettisesti ”puhui 
kädelle”, häviten toistuvasti 
väittelyn sarjan pienten sanka-
rittarien nyrkkien kanssa. Vä-
lillä pisti melkein pientä ih-

misen alkua hirvittämään.
Tästä päästäänkin ikärajoihin 

ja -suosituksiin. Lapsia ja nuo-
ria kiinnostavat erilaiset asiat 
ja ohjelmat eri ikäkausina ja 
kehityksen vaiheissa. Kaikkia 
ohjelmia ei voida näyttää niid-
en sisällön puolesta kaikkein 
pienimmille katsojille. Toisia 
ei taas alun perin tarkoite-
ta jollekin ikäryhmälle koska 
markkinointiosaston setä tai 
täti ei usko aiheen tätä kulut-
tajaryhmää kiinnostavan eikä 
myyvän tarpeeksi. Olkoon 
taustalla sitten vanhemman, 
kasvattajan ja yhteiskunnan 
perusteltu huoli lapsen tasa-
painoisesta kehityksestä tai 
markkinamiehen laskelmoiva 
voitontavoittelu ja halu saada 
lisää mainostuloja tai myytyjä 
oheistuotteita, lasta pyritään 
ohjaamaan tietynlaisen media-
sisällön pariin. Kuten sukupu-
olen yhteydessä, jotain sarjaa, 
elokuvaa tai vaikkapa kirjaa 
voidaan pitää ”sopimattoma-
na” kohdeyleisönsä ulkopu-
olella. Muumeja voi huoletta 
fiilistellä nostalgialasit silm-
illä vielä aikuisenakin mut-
ta teletappien katsominen ja 
riemastunut kikattaminen ai-
heuttanee ympäristössä häm-
mästystä. 

Lapsen odotetaan kasvavan 
ulos nuoremmille tarkoitetus-
ta sarjoista ja kirjoista. Näin 
hyvin usein toki myös tapah-
tuukin, kun nuorempien last-
en ohjelmat eivät enää tarjoa 
varhaisteiniin vetoavaa vis-
uaalista tai älyllistä ärsykettä 

tai  hahmoja, joiden ongelmi-
in ja elämäntilanteisiin samais-
tua. Vanhemmilleen vittuileva 
seiskaluokkalainen ei enää 
jaksa innostua Kaaposta joka 
on ”nelivuotias ja oppimaan 
innokas”.

Kuten aina, sääntöön on 
löydettävissä myös poikke-
us. Lastenohjelmia eivät kat-
so suinkaan vain perheen 
pienimmät, vaan Disneyn 
jääkuningattaren laulun tart-
tuvasta korvamadosta pää-
sevät osallisiksi myös perikun-
nan vanhemmat, satunnaiset 
lapsenlikat ja muu lähipiiri, 
joka ei voi juosta karkuun ja 
hylätä pienokaista kun sama 
suosikkielokuva kelataan 
uudelleen alkuun viidettä ker-
taa. 

Tästä syystä onkin kaikkien 
yhteinen etu, että lasteno-
hjelmien ja -elokuvien käsikir-
joittajat esimerkiksi pyrkivät 
piilottamaan kaiken rallatuk-
sen ja lallatuksen sekaan myös 
aikuisiin vetoavaa sisältöä. Ei-
hän olisi tarkoituksenmukai-
sta karkottaa juuri niitä hen-
kilöitä, jotka viimekädessä 
ostavat lapsilleen lippuja 
elokuviin, maksavat sähkön 
ja videolaitteet.  Vanhempana 
ymmärrettävät vitsit lisäävät 
myös elokuvan jälleenkatso-
misarvoa lapselle, kun sen 
pariin voi palata myöhemmin 
ja löytää uutta. 

Lisäksi kun elokuva on oik-
easti koko perheelle, lisää 
ja helpottaa tämä perheen 
yhteistä ajanviettoa kun van-
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hemmat voivat hyvillä mielin – 
tai ainakin hieman vähemmän 
kärsien ja hammasta purren - 
osallistua lapsille tärkeisiin asi-
oihin. Pixarin parissa viihtyy 
vauva ja vaari.

Ei ole sattumaa, että vanhat 
sarjat palaavat nyt kymmenien 
vuosien jälkeen uusintaversi-
oina, kun niitä lapsuudessaan 
katselleet ovat työelämässä ja 
heillä on oma perhe ja lapsia. 
Jälkikasvulleen on helppo tar-
jota sitä jonka parissa kirmaili 
itse lapsuuden nostalgisilla ni-
ityillä.

Tällä huikealla aasinsillalla, 
sanoisinko jopa  poninsillalla 
(anteeksi) laukkaamme takai-
sin tekstin varsinaiseen aihee-
seen.

Uusin ponisarja, My Little 
Pony Friendship is Magic on 
animoitujen pikkuponien nel-
jäs sukupolvi ja näki alun per-
in päivänvalon 2010. Suomes-
sa sarjaa alettiin esittää kaksi 
vuotta myöhemmin 2012 
nimellä Mlp Ystävyyden tai-
kaa. Kahdeksas tuotantokausi 
pyörii paraikaa rapakon taka-
na.

Sarja oli alun perin tarkoitet-
tu, luonnollisesti, nuorille 
noin kahdeksan vuoden ikäis-
ille tytöille. 80-luvun ponien 
parissa kasvanut sarjan luoja, 
Lauren Faust oli työskennellyt 
aiemmin muun muassa Disn-
eyllä ja Tehotyttöjen parissa. 
Faust on sanonut halunneen-
sa luoda tytöille sarjan, joka 
ei olisi perinteisen stereotyyp-
pinen ja samanlaista pink-

kiä söpöilyä kuin ne, joiden 
parissa hän oli itse kasvanut. 
Sarjan pääajatus oli korostaa 
sitä miten keskenään erilaiset 
persoonat voivat ystävystyä ja 
satunnaisista yhteen törmäyk-
sistä huolimatta, myös pysyä 
ystävänä. Tyttöjen ei pitäisi an-
taa toisten mielipiteiden siitä, 
mitä ja millaisia heidän pitäisi 
olla, rajoittaa itseään. Rakasta 
ystäviäsi ja rakasta itseäsi. Niin 
söpöä että vatsahapot pyrkivät 
ruokatorveen.

Sarjan tuotantoarvoihin kuu-
lui myös lasten vanhempien 
huomiointi, niin että isät eivät 
haluaisi kaapia silmiään ulos 
joutuessaan katsomaan sarjaa 
tyttäriensä kanssa. Animaati-
osta haluttiin tehdä sulavaa ja 
käsikirjoitukseen, ääninäytte-
lyyn sekä lauluihin panostaa. 
Palveluksena vanhemmille 
sarjaan kylvettiin anteliaasti 
viittauksia näiden nuoruuden 
populaarikulttuuriin. Sitaatteja 
elokuvista, vitsejä, kätkettyjä 
cameo-rooleja ja niin edelleen. 

Kuulostaa lastenohjelmalta, 
joka on tehty tytöille ja ker-
too poneista. Kunnianhimoi-
selta ja hyvin tehdyltä, mutta 
silti lastenohjelmalta. Kunnes 
kuvaan astuivat setämiehet ja 
miesvauvat.

Sarja nousi 2011 -2012 
kansainväliseksi uutiseksi ja 
ilmiöksi kun internetin kesk-
ustelupalstoilla alkoi muodos-
tua sarjaa seuraavien nuorten 
aikuisten 15 - 30-vuotiaden 
miesten näkyvä fanikulttuuri. 
Fandomin ja sen jäsenten ni-

meksi vakiintui brony (bro 
+ pony). Osan ilmiön syn-
tymisestä varmasti selittää 
keskustelupalstojen trollien 
ponikuvien spämmääminen 
moderaattoreiden kiusaksi, 
sekä hipsterien tarve päteä 
kuulumalla ironisesti margin-
aaliseen internet-yhteisöön 
”josta et ole edes varmaan 
kuullut”. 

Mutta koska vitsi on jo 
viidessä vuodessa ehtinyt van-
hentua ja ponipoikia kirmail-
ee edelleen keskuudessamme, 
sarjassa on kai todella oltava 
jotain johon aikamies voi sa-
maistua?

Tarkoitukseni oli pikakelata 
vain ensimmäinen tuotan-
tokausi, jotta minulla oli-
si edes jonkinlainen käsitys 
sarjasta ennen elokuvan kat-
somista. Näin saisin myös 
vielä kerran miettiä, millai-
seen jäniksenkoloon olin 
päätäni työntämässä ja mah-
dollisuuden perääntyä.
Alkutunnarin päivitetyn mut-
ta tunnistettavan rallatuksen 
kohdalla niskavillat kohosi-
vat pystyyn ja verkkokalvoil-
le läimäistiin etukäteen 
pelkäämäni värikkäiden 
ponien armeija suurine silmi-
neen. 
Mutta, yksi kerrallaan, 
maskuliinisuutensa rippeitä 
puolustelevien ponipoikien 
argumentit löysivät tiensä 
myös oman muistivihkoni 
nurkkaan. 
Piirrosjälki oli sujuvaa. Eng-
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lanninkielinen ääninäyttely 
oli ammattimaista ja taitavaa. 
Laulut olivat oikeasti hyviä. 
Lastenohjelmaksihan tämä oli 
suorastaan ensiluokkainen, ti-
manttinen. 
Kaiken edellä listatun liber-
aalin öyhötyksen läpi peilaten 
sarja on lapselle turvallinen, 
opettavainen, positiivista 
minäkuvaa luova ja muutenkin 
monin tavoin hyvin toteutet-
tu. Hahmot ovat kukin omia 
samaistuttavia persooniaan, 
juoni riitti kannattelemaan 
kokonaisuutta ja myös aikuin-
en mies pystyi katsomaan ain-
akin suurimman osan jaksois-
ta ilman mahdotonta häpeää 
ja itseinhoa. Kesti osaltaan 
vertailun oman lapsuuteni 
lastenohjelmiin joita kohtaan 
olen luonnollisesti hyvin pu-
olueellinen. 

Äärimmäisen helposti kou-
kuttuvana ihmisenä löydän 
itseni usein tilanteessa jossa 
sarjan, kirjan tai elokuvan - 
miten surkean tahansa -paris-
sa on jatkettava kun juoni on 
kehittynyt yli tietyn kriittisen 
pisteen. Kun johonkin on si-
joittanut tarpeeksi aikaa, ha-
luaa myös nähdä mitä inves-
toinnille tulee tapahtumaan. 
Oli kyseessä sitten Rekkak-
uskit jäällä, Kotikatu tai vai-
kka olympia curling, jossain 
vaiheessa ollaan jo niin syvällä 
suossa että peruuttaminen ei 
onnistu. 

Ponien ensimmäistä tuotan-
tokautta seurasi uteliaisuud-
esta toinen. Sitten kolmas. Ja 

neljäs. No, entäs, se elokuva? 
Melko surkea, ei kannata tu-
hlata aikaa tai rahaa. Puolito-
istatuntinen lelumainos, joka 
aliarvioi lapsia kuluttajina. 
Teki kaiken juuri päinvastoin 
kuin mikä teki sarjasta alun 
perin hyvän.

Viides kausi. Kuudes, seit-
semäs… Kahdeks… Hitto, 
miten tähän päädyttiin!? 

Onhan se nyt omituista jos ai-
kuinen karvainen mies katse-
lee piirrettyjä poneista, mutta 
toisaalta entä sitten? Eikö se 
nyt ole vain ihan luonnollinen 
kehityskulku että nykyaikana, 
jolloin liete sinkoutuu tuu-
lettimen lapojen välistä kuin 
vesisuihku sadettimesta kevät-
nurmelle kastellen kaiken tiel-
leen osuvan, ihminen hake-
utuu turvaan sinne minne 
suinkaan pääsee? Eikö se ole 
ihan ok jos ahdistaa nykyaika, 
jolloin työt karkaavat kiinal-
aisille roboteille ja veroeurot 
paratiisisaarille? Eikö se ole 
aivan ymmärrettävää että tule-
vaisuus pelottaa kun meren-
pinta nousee ja valtionpäämi-
esten sosiaalinen älykkyys 
laske samaa tahtia? Vuosi vuo-
delta yhteiskunnat muuttuvat 
aina vain kaoottisemmiksi 
ja planeetta likaisemmaksi ja 
nokisemmaksi kuin vaari-vai-
naan keuhkot. 
Maailmassa on ihan liian 
vähän sateenkaaria tai pör-
röisiä eläimiä ja aivan liian pal-
jon natseja ja puolimilitantteja 
kukkahattutätejä. Jos joku äit-

insä kellarin varjoissa majaile-
va nuorimies tahi –nainen saa 
voimaa ja virtaa katsomalla 
lastenohjelmia niin ei muuta 
kuin onnea ja tsemppiä, hyvä 
että löysit jotain joka piristää.   
En ole ihmisten ylituomari, 
tehkää mitä lystäätte. Rakasta-
kaa, kukoistakaa!

Niin, että poneja. Enpä minä 
aiemminkaan ole ollut mikään 
hegemonisen maskuliin-
isuuden ideaaliuros tai alfasu-
pikoira tai muu testosteronia 
uhkuva metafora-pyöriäinen, 
vahinkoa miehiselle maineel-
leni ei siis liene tapahtunut. 
Kun nyt itseltäni sattuu sop-
ivasti puuttumaan ääneen 
lauottavilta ajatuksilta varmi-
stin ja terve itsesuojeluvaisto 
monessakin asiassa, niin se on 
aivan herttaisen yhdentekevää 
ratsastanko huomenna keppi-
hevosella kampukselle tutuun 
ja tiaraan pukeutuneena. Tok-
ko kukaan allekirjoittaneen 
juttuja joskus kuullut pitää 
tämän luettuaan yhtään sen 
hullumpana, eiköhän se pohja 
ole jo kauan aikaa sitten 
saavutettu ja terveen paperit 
moneen kertaan poltettu. 

Antakaa poneille sun muille 
hepokateille mahdollisuus, ai-
kuisen on välillä hyvä laskeu-
tua lapsen tasolle.  Ihmisellä 
pitää olla paheita! Love and 
tolerance, bitches!

Taneli Tenhu
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TULEVAISUUDEN
TURVANA

Jyväskylään on perustettu 
vuoden 2018 aikana histo-
rian opiskelijoiden alum-
niyhdistys Jälkiviisaat ry. 
Alumniyhteistyötä on py-
ritty aktivoimaan jo monen 
vuoden ajan, mutta yhtey-
den saamista alumneihin ei 
koskaan onnistuttu. Tämän 
vuoksi on erityisen upeaa ja 
rohkeaa, että Emilia Lakka 
ja Pekka Pietilä etunenässä 
lähtivät perustamaan uutta 

yhdistystä. 
Yhdistyksen merkitys pian 
valmistuvalle opiskelijalle 
on kultaakin kalliimpi. 
Opiskeluajan kääntyessä 
ehtoopuolelle ajatus tule-
vaisuudesta mietityttää, 
ei ehkä kuitenkaan on-
neksi vielä ahdista. Par-
asta, jota opiskeluajassa 
ovat olleet kaikki ihmiset 
ympärillä, joita on saanut 
ympärilleen. Jokainen eri-

lainen ja jokainen omalain-
en, mutta kuitenkin niin 
tärkeä osa omaa opiskelu-
ajan ympäristöä. 
Vaikka yhteydenpito joi-
hinkin kavereihin varmasti 
pysyy, tulee organisoitu to-
iminta tarpeeseen. Erityis-
en hienoa oli tavata Jälkivi-
isaiden kevätseminaarissa 
historialta valmistuneita 
monelta eri vuosikymme-
neltä. Nuo kohtaamiset 

ovat pian valmistuvalle 
opiskelijalle tärkeitä, sillä 
ne omalta osaltaan mu-
odostavat kuvaa omasta 
tulevaisuudesta. 
Suosittelen ehdottomas-
ti kaikki osallistumaan 
Jälkiviisaiden tapahtumi-
in, mikäli valmistuminen 
häämöttää jossain tule-
vaisuudessa. Keskustelut 
ja kohtaamiset antavat 
eväitä kainaloon tule-
vaisuutta varten, eikä se 
välttämättä mietitytä niin 
paljoa, saatika ahdista. 

Sanni Kupiainen
Puheenjohtaja

Tosine ry
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Koska tämänkertaisen le-
htemme teemana on ”rak-
kaus”, päätin kirjoittaa 
romanttisimmasta eloku-
vagenrestä eli historiallis-
esta elokuvasta, ja vielä 
tarkemmin kaikkien aiko-
jen parhaimmasta historial-
lisesta elokuvasta. Meidän 
kaikkien rakastamat Schin-
dlerin lista, Arabian Law-
rence tai Sukellusvene U-96 
(kavereiden kesken Das 
Boot) joutuvat väistymään 
kuitenkin todellisen kun-
inkaan tieltä, joka on Zack 
Snyderin ohjaama merk-
kiteos 300.Tämä elokuva 
ei saavuta tätä asemaa vain 
2000-luvun eeppisimmän 
meemin takia, mutta välil-
lä tuntuu, että tämä ja muu 
pinnallinen ymmärrys tästä 
elokuvasta johtaa valitet-
tavan monet etenkin his-
toriatietoiset piirit vähek-
symään suotta tätä epiikkaa. 
Näissä piireissä ajatellaan, 
että historialla on jotain 
tekemistä ”totuuden” tai 
”tapahtuneiden asioiden” 
kanssa. Todellisuudes-

sa historia on asioiden 
vääristämistä omien tarkoi-
tusperien vuoksi ja samalla 
tehdä siitä hieman kuulijay-
stävällisempää. 

Thermopylain taistelu ja 
siitä kirjoitettu fan-fiction 
onkin historiaa parhaim-
millaan ja elokuva 300 
jatkaa hienosti tällä kun-
niakkaalla tiellä. Tässä kuu-
luisassa taistelussa kolm-
esataa spartalaista hopliittia 
(ja joukko muita kreikkala-
isia, mutta mitä niillä väliä) 
taistelivat ylivoimaista per-
sialaista armeijaa vastaan, 
kunnes nämä cämpperit 
kierrettiin ja spartalaiset 
jäivät taistelemaan viimei-
seen mieheen, koska syyt. 
Tässä ehkä maailmanhis-
torian kuuluisimmassa 
taistelussa spartalaiset sai-
vat pidäteltyä persialaisia 
kokonaiset kolme päivää ja 
uhrauksensa seurauksena 
persialaiset onnistuivat val-
taamaan vain suuren osan 
Kreikkaa. Näillä tylsillä to-
sifaktoilla ei ole kuitenkaan 
tekemistä kunnollisen his-

toriakirjoituksen eli hyvän 
stoorin kannalta. 

Spartalaiset itse keksivät 
heti käyttöä tälle tapahtu-
malle ja tekivät siitä ehkä 
maailmanhistorian on-
nistuneinta propagandaa. 
Hieman keskimääräistä 
paremmista sotilaista tuli 
nyt über-soruteita, jotka 
eivät koskaan peräänny. Ti-
eteenalamme isukkeli Her-
odotus jatkoikin tätä samaa 
loistavaa kertomusta, lisäsi 
siihen hieman omaa vivah-
dettaan ja laski, että spar-
talaiset taistelelivat lähes 
gaziljoonaa persialaista 
vastaan (tarkemmin sanot-
tuna 5,283,220 persialaista 
vastaan, joskin nykytieteen 
veikkaama haarukka on 
120 000 – 300 000). Histo-
riankirjoituksen rima ase-
tettiinkin kertaheitolla ko-
rkealle. 

Herodotusta seuranneet 
kreikkalaiset historioit-
sijat jatkoivat fanitusta: 
Thucydides ja Xenofon, 
joiden kirjoituksissa spar-
talaiset kenraalit, sotilaat, 

OODI NARRATIIVILLE
KRIITTINEN TARKASTELU HISTORIASTA,

ELOKUVASTA JA ÖLJYTYSTÄ MIESVARTALOSTA
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yhteiskuntajärjestelmä ja 
yleinen meininki oli paras-
ta ja Ateenankin kannat-
taisi ottaa tästä opiksi, eikä 
keskittyä pelleilyyn kuten 
demokratiaan, arkkiteh-
tuuriin tai teatteritaiteen 
syntyyn. Spartan suurim-
maksi fanboy-ryhmäksi 
nousi kuitenkin Rooma, 
joka koki nostalgiaa kyseistä 
kaupunkivaltiota kohtaan 
vähintään yhtä paljon kuin 
koko myöhempi Eurooppa 
Roomaa kohtaan. Kreik-
kalais-roomalainen histo-
rioitsija Plutarkhos niput-
tikin yhteen koko joukon 
hienoja tarinoita spartalai-
sista jälkipolvien iloksi.

Myöhemmässä Euroop-
palaisessa historiankir-
joituksissa Sparta toi-
mi loistavana esikuvana 
armeijan ja yhteiskunnan 
osalta, etenkin verrattuna 
antiikin Ateenaan kauheine 
demokratia-kokeiluineen. 
Jopa marxilainen histori-
antutkimus omi spartalai-
set proto-kommunistisena 
yhteiskuntana, joka toimi 
vain valtion edun hyväk-
si. Tämä sotimiseen kes-
kittyvä eliitti vaati tietysti 
tuekseen suuren joukon 
orja-luokkana toimia he-

lootteja, mutta ei sen ann-
eta pilata tätä sosialistista 
ihannekuvaa (#helotlives-
matter). 

Frank Miller tietysti kään-
si Spartalaisten maskuli-
inisuussa nupit kaakkoon 
kuvaten spartalaiset ul-
tra-heteroseksuaaleina, vai-
kka Sparta saattoi olla en-
simmäinen kreikkalainen 
polis, joka institutionalisoi 
aikuisten miesten ja teini-
ikäisten poikien väliset su-
hteet. Tyylillinen tehokeino 
oli myös laittaa spartalaiset 
taistelemaan ilman rinta-
haarniskaa, koska absit. 
Miller tai hänen kuvaansa 
spartalaiset eivät ole siis 
edes vähäisesti epävarmoja 
seksuaalisuudestaan. His-
torialliset spartalaiset olivat 
myös kuuluja pitkistä hi-
uksistaan, joiden hoitoon 
keskityttiin etenekin ennen 
taistelua.

Tietysti Miller ja Zny-
der jatkoivat tärkeintä 
perinnettä ja historiallis-
ta narratiivia eli korosti-
vat kreikkalaisten (länsi) ja 
persialaisten (itä) vastak-
kainasettelua, osittain jopa 
aikalaishistorioitsijoitakin 
enemmän. Postkolonial-
istisen kentän maagises-

ti henkiin herättämä Ed-
ward Said saisi varmasti 
saanut slaagin nähdessään, 
kuinka orientalismi ja toi-
seuttaminen osataan viedä 
äärimmäisyyksiinsä tällä 
mahtavalla 2000-luvulla. 
Persialaisia johtaa androgy-
yni jättiläinen, jonka armei-
ja koostuu kasvottomis-
ta rivimiehistä, hirviöistä, 
villieläimistä, jättiläisistä 
ja panduraa soittavis-
ta vuohimiehistä, koska 
mikään ei tunnetusti toi-
seuta vastapuolta enem-
män kuin kuvaamalla tämä 
instrumenttia soittavana 
eläimenä.  

Monien muiden ”histori-
allista tarkkuutta” tavoittel-
evien elokuvien virheeksi 
nouseekin ylikorostunut 
kiinnostus ” wie es eigen-
tlich gewesen” -höpön-
höppöä kohtaan, kun niid-
en tulisi antaa menneiden 
tapahtumien olla lähinnä 
alusta, johon laittaa omat 
teemansa, kertomuksen-
sa ja sanomansa. Jos ih-
misiä kiinnostaisi tietää 
mitä menneessä todella 
tapahtui, olisivat laitok-
semme väitöstilaisuudet 
täynnä ihmisiä ja varmaan 
kukin meistä saisi valmis-
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tuttuamme huomattavas-
ti parempaa liksaa, kuin 
ekonomist i toverimme. 
Karu totuus on kuitenkin, 
että öljytyt yläkropat ja eep-
piset green-screen-efektit 
ovat paras tapa tavoittaa 
yleisö eli oikea tapa käsitel-
lä historiaa elokuvissa. 

Viime vuosikymmenen 
lempimeemi ei ollut siis 
suotta 
- This is blasphemy, this is 
madness!
- Madness? THIS IS 
SPARTA!!

Tämä eeppinen dialogi 
ei ole sopiva vain eloku-
van juonen kannalta, vaan 

se myös hyvin kuvastaa 
joidenkin tahojen ideaalia 
suhtautumista historiaan 
etenkin kun viihdemedia 
kuvaa sitä. Menneen ku-
vaaminen tähän tapaan ei 
ole jumalanpilkkaa tai hul-
luutta, vaan Frank Millerin 
ja Zack Snyderin Sparta on 
tietyllä tavalla yhtä todel-
linen, kuin se konkreetti-
nen 400-luvun ekr. pelo-
ponnelainen polis, josta 
tietomme karttuu lähinnä 
arkeologisten kaivausten 
edetessä hiljalleen. Oik-
eastaan yli kahden vu-
osituhannen ajan tämä 
mystifioitu Sparta on ol-
lut todellisempi, kuin se 
monipuolisempi ja nyans-

sisempi Sparta, jonka puo-
lia tutkijat ovat vasta viime 
vuosikymmeninä tuoneet 
esiin. 

Juho Pekkarinen

Lähteet:

Wikipedia

Herodotus (n. 440 eKr.), 
Historia.

Käyttäjän Iphikrateksen vas-
taukset kysymyksiin ”Is the 
Military “Worship” of  the 
Spartans Really Justified?” ja 
“How did long hair come to 
be associated with females, 
and short hair with males?” 
alaredditissä r/AskHistori-

ans. URL: https://www.
reddit.com/r/AskHisto-
rians/comments/6rvusy/
is_the_military_worship_
of_the_spartans_really/

h t t p s : / / w w w. r e d d i t .
com/r/AskHistorians/
comments/86ych7/how_
did_ long_ha i r_come_
to_be_associated_with/
dw9nmfz/

Tekijänoikeuksilta vapaa 
kuvaus suosikkimeemistä.
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YLEISSIVISTYS HAAVEENA JA
HAASTEENA TULEVAISUUDESSA

”Ennen oli sellainen käsite kuin 
yleissivistys. Se tarkoittaa tietoa, 
joka valistuneen kansalaisen 
pitäisi hallita. Yleissivistykseen 
kuuluvat vissit kielitaidot sekä 
historian ja jossain määrin myös 
taiteiden harrastus. Historia on 
siinä aivan keskeisessä asemas-
sa.” 
-Matti Klinge
”A spectre is haunting our time: 
the spectre of  the short term. We 
live in a moment of  accelerating 
crisis that is characterised by the 
shortage of  long-term thinking.”
-Jo Guldi & David Armit-
age 
Rokotuksen voima on lau-
masuojassa […] mielen viruk-
sia vastaan on keksitty rokotus. 
Sitä kutsutaan koulutukseksi.
-Teppo Mattsson

Olen jo lausunut omanlais-
en rakkaudentunnustuk-
sen tässä lehdessä. Nyt 
puolestani kerron erään-
laisesta haaveesta, joka on 
kuin sinisilmäisen lapsen 
unelma. Olisipa mukavaa, 
jos pelkkä oma mielenki-
into asioita kohtaan myös 
riittäisi perusteluksi niiden 

tarpeellisuudesta. Vähän 
laiskasti tulee sanottua, että 
tämä tai tuo tärkeää, kos-
ka se on osa yleissivistystä, 
jolle taas annan sen kum-
memmin miettimättä itsei-
sarvoa.

Tämän piti olla henkilö-
kohtaisempi teksti omas-
ta projektistani nimeltään 
yleissivistyminen, mutta jos-
sain vaiheessa suunta muut-
tui yhteiskunnallisemmaksi 
ja poliittisemmaksi. Kuiten-
kin teksti on pamfletiksi 
oikeastaan aika huono. En 
tiedä oikein varmasti itse-
kään, mitä puolustan. Mitä 
tarkoittaa yleissivistys entä 
mitä merkitystä ja arvoa 
sillä on nykymaailmassa ja 
tulevaisuudessa? Toisaal-
ta nämä ajatelmat on juuri 
siksi erittäin tärkeä purkaa 
paperille. Tässä vaihees-
sa hätäisemmille lukijoille: 
aion olla oma savolainen it-
seni enkä tarjoa selkeää vas-
tausta, vaan jälleen aloitan 
dialogia, jonka puheen-
vuoroja joskus toivottavas-
ti käydään muuallakin kuin 
omassa päässäni. 

Itse määrittelen karkeasti 
yleissivistyksen paitsi laajak-
si yleistietämykseksi oman 
alan ulkopuoleltakin, myös 
kyvyksi etsiä ja punnita tie-
toa, mutta tähän kaikkeen li-
ittyy myös uteliaisuus uuden 
edessä. Antiikin Kreikassa 
ja vielä 150 vuotta sitten 
sivistynyt lukija tunsi edes 
pääpiirtein melkein kaiken 
mitä filosofialla tai tieteillä 
oli tarjota. Samanlainen 
kaikkitietävä yleisnero on 
nykyään pikemminkin kau-
nis ajatus kuin realistinen 
vaihtoehto*, joten pelkkä 
pänttääminen ei riitä. Ky-
seessä on tärkeä osa kult-
tuurista ja yhteiskunnallis-
ta (itse-)ymmärrystä. Jos 
yleissivistys on elitististä, 
luokkatietoista ja vanhanai-
kaista, on toki aiheellistakin 
kysyä, miten se sopii yhteen 
nyky-yhteiskunnan kans-
sa. Joku sanoi joskus yleis-
sivistyksen olevan se, mitä 
jää jäljelle, kun tietomme 
otetaan pois.  Riittävätkö 
hyvät käytöstavat?  

Ehkä puhuttaessa yleis-
sivistyksen, tai spesifim-
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min historian, tärkeydestä 
pitäisikin kysyä, miksi se ei 
ole tärkeää? Epäilen, että 
harva voi järkiperustein 
vakuuttaa vaikka histori-
an turhaksi tieteenalaksi. 
Victoria I:n lainaaminen, 
”Emme ole huvittuneet”, 
on melkoisen heikko pe-
rustelu. Väite ”historiasta 
ei voi oppia mitään, koska 
se ei toistu” kertoo nähdäk-
seni jokseenkin kankeasta 
ajattelusta. Saa olla erim-
ieltä. 

Kuitenkin yleissivistys 
on tällä hetkellä kovin ky-
seenalaistettua, muuallakin 
kuin Internetin ihmemaas-
sa: Se on kuulemma nip-
pelitiedon keräämistä sekä 
vieraantunut arjesta, todel-
lisuudesta ja käytännöstä. 
Tämän projektin valmis-
tumiselle ei voida asettaa 
takarajaa ja siksi se tuntuu 
sopivan huonosti yksiin 
suorituskeskeisyyden ja ”pi-
kaisia voittoja” -mentalitee-
tin kanssa. Voisi kuvitella, 
että koulutus nimenomaan 
antaa hyvän pohjan yleis-
sivistykselle, joka on myös 
sitouttamista ympäröivään 

yhteiskuntaan ja maail-
maan. Koulutusleikkaukset 
ja yliopistojen hinku pistää 
humanistisia aineita lihoik-
si osoittavat, kuten Gul-
di ja Armitage manaavat, 
että monen poliitikon tule-
vaisuuskuvaan sopii vain 
kuluva ja seuraava vaalikau-
si. Perustutkimus muuttuu 
harvoin rahaksi seuraav-
alla vuosineljänneksellä.** 
Luonnontieteiden on usein 
helpompi perustella itsensä 
insinöörien kehittäminen 
sovellusten kautta, mut-
ta humanistis-yhteiskun-
tatieteellisen tutkimuksen 
arvo löytyy epäsuoramman 
lähestymistavan kautta. 
Kyky asettaa asiat raamei-
hinsa; tässä juurikin histo-
riantuntemus on erittäin 
tärkeää. Myös lukio-uud-
istuksissa on pyritty 
muuttamaan lukiota ”dy-
naamisemmaksi” väyläk-
si kohti jatko-opintoja, ja 
tämä virtaviivaistaminen 
uhkaa syödä lukion yleissiv-
istävää luonnetta. Ammat-
tikouluissa yhteiskunta-op-
pia ei enää ole. Niin, 
helvettiäkös sähkömies sillä 

tekee***. Näitä uudistuk-
sia perustellaan rahanpuut-
teella ja hei, onhan aina 
Google. Kuinka moni etsii 
tietoa ennen some-kom-
mentointia? Kuinka paljon 
lisää tarvitaan nuoria, jotka 
ovat pihalla yhteiskunnas-
ta eli syrjäytyneitä?  Entäs 
kansanvallan tila, miksipä 
nuoret eivät osallistu? ”No, 
ei nuoria kiinnosta.” 

Internet on johtanut 
meidät outoon maailmaan. 
Kaikki tieto on saatavilla, 
näin väitetään. Ei se ihan 
pidä paikkaansa. Ainakin 
gradun kirjallisuusviitteet 
on yhä haettava perinteisistä 
kirjoista, mikä ei sinänsä ole 
paha asia. Entäs some?  Tuo 
saatanasta seuraava, ihmi-
skunnan viemäri, on tullut 
jäädäkseen. Nykypäivän tel-
evisio, jota älykkö ei käytä.  
Eiköhän se sisältö kuitenkin 
ole vain sitä miksi me sen 
teemme****. Pitäisikö olla 
valmiita luomaan laadukas-
ta sisältöä sinnekin totaalik-
ieltäytymisen sijaan? 

Lopuksi haluan pyöräyt-
tää asetelman jälleen nurin 
päin: onko yleissivistys oik-
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kun puhutaan? Vai onko 
kyseessä tällainen nuoriso 
pilalla ja länsimaiden peri-
kato – ikuisuuskeskustelu? 
Onko kyse päinvastoin siitä, 
että oppineistoa (korkeak-
oulutettuja) on enemmän 
kuin koskaan? Muuttaako 
oppineisuus ja sivistys vain 
muotoaan niin, että emme 
tunnista sitä? Sisustusle-
hdistä katosivat kirjahyl-
lyt, pölyinen hylly kun ei 
sovi trendikkääseen kotiin. 
Selvä merkki yleissivistyk-
sen arvon heikkenemisestä? 
Monessa kodissa oli aiem-
min kirjahylly lähinnä sta-
tussymbolina.  Jokamiehen 
maailmanhistoriaa tuskin 
luki joka mies.

Tämmöisiä tällä kertaa. 
Saa keskustalla. 

Heikki Kämäräinen,
haaveilee siitä, että voisi 

joku päivä kutsua itseään 
intellektuelliksi hyvällä 

omatunnolla.
 

Ps. En ole muuten koskaan 

tavannut sitä kuuluisaa ”li-
ian viisasta ihmistä”. Mikä 
lie arjalainen. 
*Kaikkitietävä joka 
alan-asiantuntija löytyi 
ennen sivistyneen eliitin 
parista, nyttemmin hän on 
rantautunut rahvaan pari-
in lähikapakkaan. Taitaval-
la keskustelunaloituksella 
hänet saa pitämään luennon 
pari ilman mitään akateemi-
sia vartteja keskeyttämässä. 
Asiantuntijan löytää vaih-
toehtoisesti myös somesta.
 
**Älypuhelimien rakentam-
inen on vaatinut sellaista 
matematiikkaa, joka ke-
hitettiin jo satoja tai jopa tu-
hansia vuosia sitten. Osalle 
noista matematiikan inno-
vaatioista ei ole aiemmin 
ollut käytännön sovelluksia, 
eli sitä on harrastettu lähin-
nä uteliaisuudesta. 

***Kun nyt vauhtiin pääsin. 
Johtuen leikkauksista ja pa-
kosta päästää kursseilta läpi 
ammattikouluista valmistuu 
nykyään kavereita, joilla ei 

ole oman alan perusteita 
hallussa. Haluaisitko itsell-
esi hengenvaaralliset säh-
köpiuhat? Sitäkään ei enää 
tarvitse tehdä itse, voit kut-
sua ammattimiehen.

****Kissavideoiden turme-
levasta vaikutuksesta tote-
an huojentuneena olevani 
koiraihminen.

Lainaukset seuraavista:
Dahlgren, Taina. Matti Klinge 
80 vuotta – Ennen oli sellainen 
käsite kuin yleissivistys.
Aamulehti 30.8.2016 klo 07.29 
(luettu 6.4.2018)
https://www.aamulehti.fi/ih-
miset/matti-klinge-80-vuotta-
ennen-oli-sellainen-kasite-kuin-
yleissivistys-23885183/

Guldi, Jo & David Armitage. 
History Manifesto (Cambridge 
University Press 2014) 

Mattsson, Teppo.  Rokotus 
mielen viruksia vastaan
klo 1:27 | 5.12.2016 (Luettu 
9.4.2018) 
https://www.tiede.fi/blogit/
rajankayntia/rokotus-miel-
en-viruksia-vastaan
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RAKKAUDESTA LAJIIN
Moni tosinisti on mahdollis-
esti havainnut yhteisessä 
pyhätössämme Historican 
alakerrassa epäsäännölli-
sin aikavälein esiintyvän, 
epämääräisen urheilullisen, 
värimaailmaltaan etäisesti 
kansallisvaltiomme lippua 
muistuttavan vaatekerran, 
sekä tämän koko komeuden 
selkämyksessä samaisen val-
tion kansainvälisen nimen 
”Finland”. Tätä vaatetus-
ta käyttelee toisinaan tari-
namme päähenkilö (katso 
tarkemmat henkilötiedot 
jutun alaosasta kohdasta 
”kirjoittaja”), ja tämänker-
taisen Tosine-lehden teeman 
mukaisesti aion tässä esitellä 
yhtä hänen suurimmista ro-
mansseistaan.

Kyseessä on lajirakkaus, 
jonka kohteena on kes-
tävyysurheilun muoto ni-
meltä hiihtosuunnistus. 
Hiihtosuunnistuksessa on 
sananmukaisesti kyse suun-
nistuksesta, joka tapahtuu 
hiihtäessä. Lajissa käytetään 
maastohiihdon välineitä, ja 
tyyli on aina vapaa, eli jaot-
telua perinteisen ja luistelu-
tyylin välillä ei tehdä. Hiih-
tosuunnistus, joka tuttavien 

kesken esittäytyy toisinaan 
lempinimellä hisu, on ollut 
melko tiiviisti hiihtosuunn-
istajamme rinnalla vuodes-
ta 2009 saakka. Tätä ennen 
päähenkilöllämme oli otol-
linen kasvuympäristö, joka 
mahdollisti rakkauden syn-
tymisen. 

Tarinamme rakastun-
ut päähenkilö oppi hii-
htämään samoihin aikoi-
hin kuin kävelemäänkin, 
siis verrattain varhaisessa 
alle kahden vuoden iässä. 
Tästä kiitos hänen vanhem-
milleen, joilla oli jokin käsit-
tämätön mielihalu kiinnitel-
lä puolen metrin mittaiset 
laudanpätkät moninkertais-
illa remmeillä poikansa Kuo-
ma-kenkiin ja nostella vaah-
tosammuttimen kokoista 

pikku-ukkelia lumihangesta, 
johon tämä itsepintaisesti 
tahtoi pyllähtää. Suunnistus 
tuli kesäajan lajiksi hiukan 
myöhemmin, kunhan uk-
keli oli ehkä kahden vaah-
tosammuttimen pituinen, ja 
oppinut myös ympäröivästä 
makumaailmasta sen ver-
ran, ettei erivärisillä musteil-
la maalattu paperinpala (siis 
kartta) ollut parasta mah-
dollista syötävää. Kilpalajina 
maastohiihto oli pääroolissa, 
kunnes teini-ikäinen klop-
pi alkoi kyseenalaistaa koko 
homman mielekkyyttä. 

Urheilu oli vaarassa loppua 
siihen paikkaan. Mutta sitten 
viksut vanhemmat keksivät 
ilmoittaa, että nämä kaksi 
edellä mainittua jaloa lajia 
on mahdollista yhdistää. On 
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olemassa sellaistakin hubaa 
kuin hiihtosuunnistus! Tämä 
oli käänteentekevä hetki nu-
oren miehen elämässä. Lajia 
oli päästävä kokeilemaan, ja 
kun se tapahtui, hän rakas-
tui välittömästi, kuten tuos-
sa iässä hormonitoiminnan 
seurauksena helposti käy. Si-
itä saakka hiihtosuunnistus 
on kulkenut hänen rinnal-
laan, ja vaikka välillä suhtees-
sa on ollut vaikeita hetkiä, ja 
yhteiselo on ollut kysymys-
merkillä, aallonpohjista on 
selvitty ja yhteinen taival on 
jatkunut kaikista hidasteista 
huolimatta. 

Kuten useimmat suht-
eet, tämäkin alkoi tapailulla. 
Ensimmäisen vuoden ajan 
teini-ikäinen urheilijanalku 
käytti vain viikonloppuja kis-
areissuihin ja teki hiljalleen 
tuttavuutta. Kevättalvella 
pojalle paljastui, että hänen 
kiinnostuksensa oli todel-
la herännyt, ja varsinain-
en seurustelu saattoi alkaa. 
Tämä tarkoitti ohjelmoidun 
harjoittelun aloittamista, ja 
parisuhdeneuvojakin (lue: 
henkilökohtainen valmenta-
ja) palkattiin heti alussa, jotta 
suhde ei lähtisi heti väärille 
urille ja ongelmatilanteisiin 
voitaisiin reagoida nopeasti. 
Ensimmäinen vuosi tuot-

ti jo tulosta, sillä käteen jäi 
lukuisia nuorten SM-mitale-
ja. Tämä taas johti paikkaan 
nuorten maajoukkueessa 
seuraavalla kaudella, mikä 
merkitsi jo käytännöllisesti 
katsoen kihlautumista. 

Maajoukkue on kuljettanut 
paria ympäriinsä, ja sama 
meno jatkuu edelleen. Tästä 
syystä ToNe-huoneella saat-
taa kulua jopa useita viikko-
ja niin, ettei mystistä urhei-
lumiestä näy lainkaan (tämä 
voi tosin johtua myös sa-
man henkilön viehätyksestä 
naamioitua militaristiseen 
vaatetukseen, jota edustavat 
varsin usein musta SA-pääl-
lystövillapaita ja laivasto-
mantteli). Matkustelu on 
toki ajoittain rankkaa, mut-
ta se on myös yksi suhteen 
ylläpitävistä voimista. Jää-
tikköleirit Alpeilla, kilpai-
lumatkat eksoottisempiin 
maihin kuten Ukrainaan, 
ja laaja mahdollisuus näh-
dä myös kotimaata La-
pista pääkaupunkiseudulle 
hyvässä porukassa tuovat 
oman mausteensa parisu-
hteeseen. Melkoisena 
lisämausteena voisi pitää 
myös sitä pikkuseikkaa, 
että suhde on lopultakin 
vahvasti polyamorinen: 
hiihtosuunnistuksella on 

pelkästään maajoukkueen 
sisällä yhtä monta rakastajaa 
kuin siinä on jäseniä! Tämä 
ei kuitenkaan ole aiheuttanut 
mustasukkaisuutta, ja myös 
laji suvaitsee rakastajansa 
rinnalle muita kumppanei-
ta. Päähenkilömmekin on 
seurustellut hiihtosuunnis-
tuksen lisäksi myös viehät-
tävän naisen kanssa jo kuu-
si vuotta, eikä ongelmia ole 
esiintynyt – ainakaan paljon.

Mikä hiihtosuunnistukses-
sa sitten on niin viehättävää, 
että rakkaus kestää sellaisiak-
in rasitteita kuin kilpailevat 
kumppanit? Yksi keskein-
en syy lienee lajin vauhdik-
kuus. Toisin kuin moni ensi 
kertaa lajista kuuleva olet-
taa, hiihtosuunnistus ei ole 
umpihankihiihtoa, vaan 
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rasteja jahdataan valmiita 
latuja, moottorikelkkauria 
ja lumikenkäpolkuja pit-
kin kiitäen. Vauhti saattaa 
kovimmilla alamäkipätkillä 
lähennellä jopa 50 kilo-
metriä tunnissa. Toinen syy 
ja keskeinen erottava tekijä 
maastohiihtoon on se, että 
hiihtoreitti valitaan lukuisis-
ta erilaisista vaihtoehdoista, 
joten pelkkä räkä poskella 
puuskuttaminen ja hiihtämi-
nen pönttö himmeänä eivät 
riitä tuloksen tekemiseen. 
Samaan aikaan, tai vähintään 
jossain välissä, pitää ehtiä 
ajatella ja tehdä päätöksiä. 
Suunnistaminen on toki 
hisussa yksinkertaistettua 
kesäsuunnistukseen ver-
rattuna, sillä tehtävät ovat 
luonteeltaan oikea-vasen-
suoraan tyyppistä monivalin-
taa, joka perustuu valmiisiin 
uriin, kun taas kesällä karttaa 
luetaan monipuolisemmin. 
Toisaalta vauhti on suksilla 
kovempi, joten suunnittelun 
on oltava nopeampaa ja 
valmiimpaa kuin juostessa. 

Vauhdikkuuden, valinnal-
lisuuden ja ajattelua vaativan 
luonteen lisäksi hiihtosuun-
nistuksessa koukuttaa luon-
to. Talvinen metsä, luminen 
vuoristomaisema, auringon 
paiste keväthangilla, kauniit 

luonnon nähtävyydet, jotka 
eivät ole heti maantien tai 
lenkkipolun varressa. Nämä 
ovat elämyksiä, joita luon-
nosta nauttiva pääsee hiihto-
suunnistuksessa kokemaan. 
Kilpailutilanteessa maisemi-
in ei tietystikään jouda keskit-
tymään, mutta niistä huokuu 
silti tunnelmaa, joka jättää 
joka kerta lähtemättömän 
vaikutuksen. Vaikka jyrkän 
vaaranrinteen kipuaminen 
tai laskeminen on raskas-
ta ja saa lihakset särkemään 
maitohapon kourissa, luovat 
rinteeltä levittäytyvä maise-
ma ja samaan aikaan koettu 
onnistumisen tunne iloa ja 
hyvää oloa. Edellyttäen tie-
tysti, että rasti tulee vastaan 
suunnitellusti. Päinvastaises-
sa tilanteessa vituttaa aivan 
helvetisti, varsinkin jos olet 
juuri laskenut sen rinteen 
alas ja tajuat, että se olisikin 
pitänyt kiivetä ylös…

Eräs tärkeimmistä syistä 
on myös se sosiaalisuus, 
joka vallitsee kaikkien hiih-
tosuunnistuksen rakastajien 
ja rakastajattarien kesken. 
Pienehkön lajin yhteisö on 
tiivis, ja yli kansallisuus-
rajojen kehittyy helposti 
ystävyyden siteitä. Mikään 
ei yhdistä niin kuin yhtein-
en, kisan jälkeinen manaa-

mistuokio, jossa todetaan 
porukalla, miten typeriä 
virheitä tuli tänään tehtyä, 
ollaan lopettamassa lajia ja 
sitten jatketaan yhdessä en-
tistä innokkaammin harjoit-
telua ja kisailua. 

Jos on nimettävä yksi teki-
jä, joka ei saa ihastumaan 
hiihtosuunnistukseen, se on 
kiistatta raha. Siinä mielessä 
laji ottaa enemmän kuin 
antaa. Välineet maksavat, 
kisamatkat maksavat, maa-
joukkuetoiminta maksaa, 
valmennus maksaa, kaikki 
toiminta vie rahaa. Kisoissa 
ei kuitenkaan tunneta palkin-
torahoja, kisamatkakorvauk-
sia, päivärahoja tai palkkioi-
ta. Valmentajien palkat ovat 
minimaalisia. Paljon puhuttu 
valtio ei tue lajin harrastajia 
tai urheilijoita. Hiihtosuun-
nistusta ei harrastetakaan 
”rahan takii”, vaan ennen 
kaikkea rakkaudesta lajiin.

Santeri Aikio

Kirjoittaja on hiihtosuunnista-
ja, nuorten maailman-mestari ja 

moninkertainen SM-mitalisti, jolla 
on takanaan loistava tulevaisuus, 

mikä lienee syynä uravalintaan 
historioitsijana. Yli-innokas re-

serviupseeri, Tosine-lehden sivuille 
tunkeileva freelancer, ToNe-

huoneen armoitettu sohvaperuna. 
Lisäksi koulutettu hieroja (awink!).
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SATTUMUSTEN SARJOJEN KAUPPAREISSU

HOL-seminaari on vie-
tetty ja seminaari oli tee-
mansa mukaisesti alko-
holintäyteinen. Uskallan 
väittää, että seminaari oli 
kokonaisuudessaan oikein 
onnistunut, mutta samaa 
ei voi sanoa kauppareis-
susta, jonka aikana hankit-
tiin suurin osa seminaariv-
iikonlopun tarvikkeista. 
Tätä sattumusten sarjojen 
kauppareissua tähdittävät 
neljä shoppailun sankaria, 
jotka eivät tälläkään reis-
sulla kommelluksilta vält-
tyneet. 
Kauppakomppaniaamme 
kuuluivat kirstunvartija 
Pankkonen, HOL-vas-
taava Juhola koposopo 
Jäntti sekä kuskinvirkaa 
suorittanut päätoimittaja 
Ruonaniemi. Lähdimme 
Tonelta reissullemme intoa 
puhkuen ja haaveilimme 
seminaarin alkoholintäytei-
sistä tunnelmista. Ensim-
mäisen vastoinkäymisen 
kohtasimme kuitenkin jo 
oikaistessamme päätoimit-
taja Ruonaniemen autolle 
vaarallisen metsäreitin läpi. 
HOL-vastaavamme oli 
unohtanut vaativiin olos-
uhteisiin sopivat kengät ja 

oli sen sijaan varustautunut 
korkokengillä. HOL-vas-
taava selvisi kuitenkin ur-
hoollisesti läpi synkän 
metsän liukastelusta hu-
olimatta. Onnemme ei 
kuitenkaan jatkunut pit-
kään, sillä päästessämme 
vihdoin päätoimittajan au-
tolle, huomasimme uljaan 
kaupparatsumme muistut-
tavan lähinnä iglua. Aloit-
imme pelastusoperaation 
ja kaivoimme Polo-mall-
ista arvoautoa lumen 
alta. Kirstunvartija innos-
tui leikkimään lumiso-
taa autoharjoineen, mistä 
HOL-vastaava harmistui 
korkokenkiensä kastuttua 
moisen sotimisen seurauk-
sena. Kun Polo oli pelastet-
tu, pääsimme viimein eten-
emään kohti ensimmäistä 
pysähdyspaikkaamme, jos-
sa tärkein tehtävämme oli 
shottilasien hankkiminen 
sitsejä varten. Lähdimme 
kaupasta iloisin mielin ja 
olimme erittäin tyytyväisiä 
tekemiimme laskutoim-
ituksiin. 
Sitsipäivänä kuitenkin pal-
jastui, että shottilaseja 
puuttui 70 kappaletta eli 
niidenkään hankinta ei su-

junut siitä huolimatta, että 
meitä oli neljä humanistia 
tekemässä laskutoimituk-
sia. Shottilasi-shoppailun 
jälkeen kaupparatsumme 
kaarsi Alkon eteen, mistä 
menimme hakemaan 
täytettä tyhjille laseille. 
Tämäkään ei mennyt 
ihan nappiin, sillä olimme 
haaveilleet eräästä vegaanis-
esta hintalaatu-suhteeltaan 
erinomaisesta shottilasin 
täytteestä, mutta kauhuk-
semme huomasimme, ettei 
kyseistä nestettä ollut koko 
myymälässä. Avuliaan 
myyjän ansioista saimme 
kuitenkin kärryymme ko-
rvaavaa, mutta loppujen 
lopuksi melko pahaa lasin 
täytettä, ja pääsimme eten-
emään seuraavaan kohtee-
seen. 
Tämän piti olla viimein-
en pysähdyksemme, mut-
ta toisin kävi, sillä hal-
uamaamme omenaista 
tölkkivirvoketta ei ollut 
tarpeeksi. Jälleen kerran 
saimme apua myyjältä, kun 
hän pirautti toiseen liik-
keeseen tiedustellakseen 
virvokkeen varastotilan-
netta. Iloksemme sieltä ky-
seisiä tölkkejä löytyi, joten 
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päätoimittaja laittoi Polon 
tulille ja kaasutimme kohti 
toista putiikkia. Tässä vai-
heessa auton jouset olivat 
jo lähes pohjassa ja kaikki 
paitsi kuskimme olivat peit-
tyneet ostoskuorman alle. 
Selvisimme toiseen putiik-
kiin omenaisten tölkkivir-
vokkeiden luokse ja lasta-
simme viimeiset ostokset 
ylikuormattuun autoon. 
Kauppareissumme oli kes-
tänyt jo useita päiviä, tai 
siltä se ainakin kirstunvarti-
jasta tuntui, mutta todel-
lisuudessa aikaa oli mennyt 
vasta muutama tunti. 
Kauppakomppaniaamme 

alkoi jo hieman hymy-
ilyttää, kun kaikki kau-
ppalistalta oli hankittu. 
Olimme matkalla kohti 
erään tapahtumatiimiläis-
en asuntoa, joka toimitti 
varaston virkaa seminaarin 
ajan. Matka tyssäsi kuiten-
kin aivan loppumetreillä 
Ylä-Ruthin viereisen mäen 
liikennevaloihin, kun kau-
pparatsumme jäi jumiin. 
Ylikuorma päihitti Polon, 
mutta sitten kirstunvarti-
ja hyppäsi ulos autosta 
ja alkoi työntämään sitä. 
HOL-vastaavaa tällainen 
huomionherättäminen il-
meisesti nolostutti, sillä 

hän liukui penkkiä pitkin 
ja maastoutui osaksi takap-
enkkiä häpeästä puner-
tavia kasvojaan peitellen. 
Päätoimittaja yritti kaasut-
taa autoa liikkeelle kyt-
kin savuten ja koposopo 
huuteli takapenkiltä ohjei-
ta, mutta ihan kuin kopos-
opo autoista mitään tietäi-
si. Kiitos kirstunvartijan 
supermiesmäisten voimien 
pääsimme lopulta liikkeel-
le ja seminaariviikonlopun 
ostokset pääsivät turvallis-
esti perille ja kommellusten 
kauppareissu sai viimein 
päätöksensä. 

Anna Jäntti

Kuvassa kyseisen murheiden matkan aiheuttaneet juomat kauniisti perillä pöydissään. Kuvassa 
esiintyvät henkilöt eivät liity kauppareissuun, eikä heitä vahingoitettu kuvausten aikana.
Kuva: Joni Markkanen



HUMANISTIT HUMALASSA,
HISTORIOITSIJAT HIPRAKASSA

HISTORIAN OPISKELIJAIN LIITON
KEVÄTSEMINAARI NYKÄSKYLÄSSÄ 16.-18.3.2018

Holin kevätseminaari jär-
jestettiin tänä vuonna 
maaliskuisessa Jyväsky-
lässä Tosineen valvovien 
silmien alla ja hellin käsin 
kätilöimänä. Aiheena oli 
monelle opiskelijalle niin 
rakas - ja raskas - vanha 
tuttu, kuningas alkoholi. 
Monet ovat ne kerrat kun 
tuore fuksi on kituutta-
nut pelkällä kaurapuurolla 
loppukuun koska tuet tuli 
heti alkuunsa hummattua. 
Lukuisat ovat ne ankeat 
aamut kun maisteriopiske-
lija on löytänyt itsensä 
kylpyhuoneen lattialta. Al-
koholi on aina ollut osa 
suomalaista kulttuuria, 
arkea ja juhlaa ja on siten 
tietysti läsnä myös opiske-
lijaelämässä. Niin hyvässä 
kuin pahassa, kuten luen-
noilla kuultiin. Seminaarin 
päättäneiden sitsien aihe 
oli teemaan sopien kiel-
tolaki.

Pyhiinvaellus- ja sem-

inaarimatkat vieraalle 
maaperälle todentavat 
oivallisesti vanhan viisau-
den: matka on usein ain-
akin yhtä tärkeä kuin itse 
määränpää. Kun luento-
ja kuullakseen ja muiden 
ainejärjestöjen historian 
opiskelijoiden seurasta 
nauttiakseen (lue:  incog-
nito vieraassa kaupung-
issa sikaillakseen) ei tar-
vitsekaan matkata halki 
Suomen vaan sen sijaan 
pysyä niillä jalansijoillaan, 
jotain seminaarikokemuk-
sesta väistämättä jää uu-
pumaan. Ilman isäntiä ei 
olisi kuitenkaan myöskään 
vieraita. Seminaari oli on-
nistunut ja ulkopaikkakun-
nilta saapuneet osanottajat 
tuntuivat nauttineen olos-
taan Nykäskylässä. 

Historian aikana suoma-
laisten suhdetta väkijuomi-
in on leimannut perusteltu 
huoli alkoholin kiroista 

mutta myös monenkirja-
va kaksinaismoralismi ja 
jeesustelu. Alkoholi on 
kansaa mädättävä syntin-
en neste, joka kuitenkin 
kuin ihmeen kautta tuntuu 
muuttuvan kirkkoherro-
jen ja aatelin huulilla ke-
skieurooppalaiseksi kult-
tuurijuomaksi, väsyneiden 
virvoittajaksi ja viisaiden 
väittelyiden polttoaineek-
si. Vaikka aikojen saatos-
sa useampikin sukupol-
vi on ajettu väkiviinan ja 
väkivallan turvin ulos lu-
mihankeen happihyppe-
lylle, ei yksi iltapäiväkalja 
Ruthissa kenestäkään heti 
humalikkoa tee. Sääntely 
on suotavaa mutta kohtuu 
kaikessa. 

Vaikka monet puritaan-
it kieltävätkin alkoholin 
juuri vankkaan uskoonsa 
vedoten yllättävää kyllä 
Raamattu ei itse asiassa 
koskaan yksiselitteisesti 
tuomitse viiniä ja ilonpitoa. 
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Psalmeissa viiniköynnöstä 
päinvastoin kuvataan Her-
ran lahjaksi (”Sinä kasvatat 
viinin ihmisten iloksi…” –
psalmit 104:14-15) ja myös 
Saarnaaja korostaa epi-
kurolaista suhtautumista 
alkoholiin. Toisaalta, pyhä 
kirja myös varoittaa juovu-
tusjuomien vaaroista (”Vi-
inissä on rehentely, oluessa 
rettelö, päihtyneenä hoip-
puva on älyä vailla” –san-
anlaskut 104:14-15). Liika 
viini on kauhistus ja port-
ti moneen pahaan. Nooa 
(Vanhan testamentin hen-
kilö, ei Tosineen entinen 
puheenjohtaja) sammui 
alasti majaansa ja joutui 
lastensa pilkan alaiseksi, 
Sodomasta paennut Loot 
taas makasi humalassa tyt-
täriensä kanssa. Raamattu 
korostaa kohtuutta. Ku-
ten pullonkylkien etiket-
eissä ohjeistetaan: ”Drink 
responsibly!”. Kaikki on 
kunnossa, kunhan vain 
olet kyllin selvä erottama-
an oman tuoppisi vierus-
toverin lasista ja vaimosi 
tyttärestäsi. 

Perjantaina saavun il-
takuuden aikaan tum-
muvassa illassa Seminaa-
rimäelle ja astelen kohti 

musiikinlaitoksen ul-
ko-ovea. Kaupunkiin jo 
perjantaiksi saapuneelle 
seminaariväelle on jär-
jestetty isäntien toimesta 
jonkinsorttista illanviet-
toa, ilonpitoa ja kivaa ki-
sailua. Musican katoksen 
alle ehdittyäni ajastimel-
la toimiva ovikello päät-
tää huomioida ja juhlistaa 
saapumistani tuntemat-
toman soittopelin kum-
mallisella kalahduksella. 
Seinään oven vierustaan 
listattuja instrumentteja 
tarkastellessa syylliseksi 
paljastuu joku itäafrikkal-
ainen puinen lyömäsoit-
in. Seminaarinmäellä yh-
dessäkään vessassa ei ole 
kylliksi käsipaperia mut-
ta kaiken maailman vu-
vuzelat ja diggeridoot 
kyllä pärähtävät soimaan 
heti kun pahaa-aavistam-
aton uhri astuu tarpeeksi 
lähelle ovenripaa, huutaen 
ja repien tärykalvoja kuin 
Jerikon muurit maahan 
kaataneet torvet konsan-
aan! Nyt ihan oikeasti asiat 
tärkeysjärjestykseen.

Sisältä ei löydy kuin 
kourallinen tosinisteja ja 
yksi eksyneen oloinen 
oululainen. Pöydät not-
kuvat tarjoamisista mutta 

kukaan ei tunnu suostu-
van tekemään aloitetta. 
Suomalaista vaatimatto-
muutta, suuret nälkävuo-
detkin johtuivat varmaan 
ihan vain ulkokultaisesta 
kursailusta. Tunnelma oli 
vielä hieman varautunut ja 
pakotettu, keskustelu kuoli 
heti alkamisen jälkeen. Se 
oululainenkin karkasi os-
tamaan kaljaa. Puolen tun-
nin kuluttua kansan syvät 
rivit kuitenkin löysivät 
tiensä etkoille ja tunnelma 
vapautui silminnähden. Il-
lan ohjelmanumerona oli 
tietokilpailu, joku viisas 
senkin varmaan voitti.

Alun perin olin raken-
nellut herkkää ajatusta 
että perjantaina siveästi 
hieman hyvää viiniä nautit-
tuani olisin vetäytynyt lev-
olle herätäkseni huomisen 
luennoille samaan aikaan 
auringon ja laululintus-
ten kera. Paskat. Jatkoille 
Sohwiin ja siitä Timeen 
reivaamaan. Kävelykadun 
kojun kennelistä kuuma-
koira poskeen ja katoa-
mistemppu Sodoman 
mustaan yöhön. 

Lauantaina uuteen aamuun 
herättyäni lasken itselleni 
kuuman kylvyn jossa pestä 
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pois eilisen synnit. Suljen 
silmäni, nukahdan uudel-
leen ja olen hukkua omaan 
vannaani kuin inflaation 
aalloilla keinuva mum-
monmarkka. Kieltämättä 
virkistävä kokemus. Vetis-
en haudan täpärä välttämi-
nen piristi ja lähdin valjen-
neessa aamussa jo valmiiksi 
myöhässä kohti seminaar-
ia. Tänään aamuaurinko 
on jostain kummallisesta 
astrologisesta syystä tav-
allista kirkkaampi, ihan 
häikäisee. Kummasti myös 
pistää hengästyttämään. 
Saatana näitä mäkiä! Mikä 
Suomen Ateena tämä kau-
punki muka on? Jyväskylä 
on pohjoisen Rooma, seit-
semän kukkulan päälle rak-
ennettu. Pelkkää ylämäkeä 
ja vastatuulta! 

Piia Einonen piti en-
simmäisen luennon ot-
sakkeella “Rähinäviinaa ja 
arkikaljaa. Alkoholista, sen 
käytöstä ja seurauksista es-
imodernilla ja modernim-
mallakin ajalla”. Luento oli 
yhtä hyvä kuin taannois-
en Turun seminaarin en-
simmäinen puheenvuoro. 
Kuulemma. Tietäjät tietää, 
minä en.

Talousviisaat varoittel-
evat ehtimiseen käteisen 
säilömisestä sukanvarsissa. 

Pistin siis taseen töihin ja 
valtiontalouden kuntoon 
kebab-ravintolan kassal-
la. Jotenkin ei jääkaapissa 
kummitelleet maksam-
akkarat, sillit sun muut 
houkutelleet kun maistu-
ivat aamulla jo valmiiksi 
suussa… 

Lounastauon jälkeen 
salissa turjotti sekalain-
en joukko enemmän tai 
vähemmän vielä enemmän 
krapulaisia historioitsijoita. 
Muistikuvani seminaarin 
tapahtumista ja luennois-
ta ovat osin puutteelliset. 
Aikaisemmin olen noppia 
metsästäessäni kiikutta-
nut seminaareissa kiltisti 
muis t i inpanoväl ine i tä 
muassani ja jotain jopa 
onnistunut satunnaisesti 
ylös kirjaamaankin. Nyt 
ajattelin kuitenkin kes-
kittyä luentoihin ilman 
häiriötekijöitä. Tunnetusti 
työteliäänä ja poikkeuk-
sellisen ankaralla protes-
tanttisella työetiikalla si-
unattuna miehenä kovetin 
siis sydämeni ja kieltäydyin 
työnteosta vaikka kipeää 
teki. Maallisen tomumaja-
ni parkkeerasin turvallis-
esti takariviin muiden van-
husten seuraan. 

Päivän toisena puhujana 
lavan otti itseoikeutetusti 

haltuun maestro Kustaa 
H.J. Vilkuna, mies jon-
ka aikataulujen ympärille 
koko seminaari oli kuu-
lemma rakenneltu. Lu-
ennon aiheena oli ytime-
kkäästi ”Kirkkokännit”. 
Epäonnekseni olin juuri 
lukenut kirjasta ”Juoma-
reiden valtakunta” minkäs 
muun kuin luennon 
pohjana toimineen luvun, 
loppukirjan ollessa täysin 
koskematta. Kyllähän 
live-vedoissa kuitenkin on 
aina oma taikansa, rohves-
sorin elävä näyttämötaide 
ja lavarunous loihtivat tut-
tuun aiheeseen uutta eloa. 
Artisti antoi kaikkensa, 
yleisö hurrasi.

Viimeisenä esiinty-
misvuoron sai tohtorik-
oulutettava Anna-Kaisa 
Ylikotila, jonka esitelmän 
aiheena olivat miesten 
juopotteluun liittyvät rik-
komukset Suomen semi-
naareissa kieltolain aikana. 
Ajanjakso huomioiden ran-
gaistukset olivat odotetun 
ankaria. Aikalaisia ikätove-
reita kävi jo vallan sääliksi, 
kun kuunteli minkälaista 
kurinpidollista kohtelua 
nämä saivat osakseen. Il-
olientä nauttineita kurmu-
tettiin vailla säälin tunnetta 
ja julkisesti humaltuneena 



29

tavatulle näytettiin surut-
ta seminaarin ulko-ovea. 
Luennon päätyttyä mieltä 
askarrutti kuinkahan moni 
tämänkin seminaarin luen-
noille osaa ottaneista olisi 
saanut aikoinaan potkut? 
Allekirjoittanut nyt ainak-
in.

Seminaarin jälkeen il-
lalla sovellan akateemiseen 
pöytäjuhlaan akateemista 
varttia minkä muu juhla-
kansa palkitsee kollektiiv-
isella kulmien kurtiste-
lulla. Myöhemmin minut 
määrätään vielä yhdessä 
toisen myöhässä saapun-
een poloisen kanssa julkis-
esti rangaistavaksi. Eikö 
tämä ihmisten areenalla 
kansan viihdykkeenä ki-
usaaminen ja kuritus ole 
jo vähän nähty? Vitsi taisi 
vanheta viimeistään Van-
han testamentin aikaan. Jo 
muinaiset roomalaiset… 
Saatuaan sirkushuvinsa 
yleisö kuitenkin tyyntyy 
ja antaa anteeksi minulle 
ja toverilleni.  Sovinnon 
eleenä meille tarjotaan 
vielä hörpyt rankkupullos-
ta. Ilmaista viinaa, L’chaim!

Kesken laulujuhlaa rauha 
järkkyy ja ovesta syöksähtää 
joukkio tuimailmeisiä kop-
palakkeja: Päivi Räsäsen ja 

Pekka Puskan erikoisisku-
joukot nuorison parasta 
harrastamassa ja viino-
ja vaanimassa! Hylätkää 
rammat ja vanhat, piilotta-
kaa pirtu ja pelastautukaa! 
Väkivaltakoneiston vah-
tikoirat alkavat säälimät-
tä toteuttaa kieltolain kir-
jainta. Veren haistaneiden 
haiden tai Kirkkopuiston 
pulien tarkkuudella san-
tarmit luovivat halki väki-
joukon suorinta reittiä 
kohti hätäisesti piilotettu-
ja mallasjuomia, kiskoen 
kiellettyjen aineiden hal-
lussapidosta verekseltään 
napattuja ylös paikoiltaan. 
Tällä kertaa kieltolakiko-
misariot tyytyvät onneksi 
vain nuorison pelotteluun 
ja suureksi helpotuksek-
seni minut ja muut kaap-
atut ohjataan pikaisen 
kovistelun ja höykytyk-
sen jälkeen turvallisesti 
takaisin paikoillemme. 

Lopulta, vaiherikkaan 
illan jälkeen, sitsaajat 
paimennetiin jatkoille 
Freetimeen.  Juhlakansa 
jorasi ja remusi kuten 
vain kieltolain kahleista 
juuri vapautuneet voivat. 
Ilmassa oli mannere-
urooppalaisen liberaalin 
alkoholikulttuurin tun-
tua, lattialla särkyneitä 

tuoppeja. Kivaa oli ja se 
kuului. Kuten vanhemman 
polven tosinistit karjuivat: 
Kämöön! 

Raamatun profeetta He-
sekiel makasi maassa 390 
päivää ja kääntyi sitten 
oikealle kyljelleen ja lojui 
siinä vielä 40 päivää, taisi 
vähän puhalluttaa. Rankan 
seminaarirupeaman jäl-
keen taidan seurata Hes-
sun profetaalista esimerk-
kiä ja levätä itsekin hieman 
ennen seuraavaa taistoa. 
Vanhaa sotaratsua väsyt-
tää. Tehtiin mitä piti.

Taneli Tenhu
Tosineen

seminaarikirjeenvaihtaja
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MIKÄ ON ROMANTTISTA?
Tone-huoneen liitutaululle ilmestyi jälleen kerran kuun vaihteessa uusi kysymys askar-
ruttamaan meitä opiskelijoita. Tällä kertaa kysymyksen oli laatinut oma ihana pääto-
imittajamme Fanny Ruonaniemi, jonka rakkauteen ja seksuaalisuuteen liittyvät heitot 
eivät ole voineet keltään jäädä kuulematta. Nyt kuitenkin ääneen pääsivät myös muut 
Tone-huoneen vierailijat. Tässä jutussa pääsemme tutustumaan historian opiskelijoid-

en syvimpiin ajatuksiin romantiikan saralta.
Vastaukset sai helposti jaettua kategorioihin, jotka edustavat ehkä perinteisiä ajatuksia 

romanttisuudesta, vaikka kyseiset vastaukset eivät tätä kriteeriä täytäkään.
Kirjoittaja ei ota vastuuta vääristä tulkinnoista tai muista taiteellisista vapauksista. 

Joten, jos ei kelpaa, niin voi vitun ei.

Vastaukset kategoriassa musiikki: CAROLUS REX, PRIMO VICTORIA
Musiikki on ollut jo pitkälle historiaan tapa osoittaa rakkaudentäyteisiä tunteita toiselle. 
Jos liitutaulua on uskominen, menisi tosinelainen mielitiettynsä ikkunan alle soittama-

an boomboxista hieman epäkonventionaalista balladia.

Vastaukset kategoriassa henkilöt: SAATANA <3, Pasi, Cthulhu, Roman Schatz 
potenssiin plus yks

Seuraavien vastauksien kryptistä yhteyttä pohtimaan lennätimme aikuisuuden ih-
memaasta kaikkien rakastaman Antti ’Jörgi, rakkauden lähettiläs’ Jörgensenin. Hänen 
viiltävässä analyysissään pohdittiin vastausten yhtymäkohtia mytologian henkilöinä 
sekä myös karvaisuus/lonkero asteen ja tanssitaitojen mukaan. Pitkällisen mietinnän 
jälkeen lopulliseksi päätelmäksi nousi kuitenkin kaikkien henkilöiden valtaisa karisma 

ja ehdottomuus. Jos annat pikkusormen, se vie koko käden.

Vastaukset kategoriassa pienet teot: Pienet arkiset asiat, kun tuo toiselle hyvää 
kaupasta pyytämättä, ku jätkä ostaa sulle kartsan röökii, pro patria mori, PITÄÄ HI-
UKSIA KUN TOINEN PUKLAA, Fannyn (laukun) penkominen, Sikailu *röh röh, 

kilpaa piereskely, kirjeet, ässä hässäkkä
Jos päätyy jakamaan elämänsä toisen kanssa pidempään kuin yhden yön, on huo-
mioitava (tai ainakin suositeltavaa huomioida) tämä niin myötä- kuin vastoinkäymi-
sissä. Arkiset pienet teot ovat vastauksien tilastollisessa kärjessä lukumäärältään, joten 

selvästi tästä voi vetää johtopäätöksen sen arvostamisesta.
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Vastaukset kategoriassa seksi: Helikopteri x2, Perusanaali, Lerssilätkintä, 
Kyrpäkaruselli, SIMBA

Seuraavista vastauksista on vaikea vetää yhtenäistä tiivistystä siitä, mitä tosinelainen 
kaipaa/etsii kumppanistaan makuuhuoneen puolella. Ilmeisesti perinteikkäämmät pe-
rusanaali, helikopteri ja SIMBA ovat suosittuja tapoja romanttisille eleille, mutta myös 
(ainakin itselleni) uudemmat nimitykset lerssilätkintä ja kyrpäkaruselli ansaitsivat pai-
kkansa taululta. Tarkemman kyselyn jälkeen kyrpäkarusellin tarkoitus selvisi, mutta 

korrektiuden piirissä jätän sen jokaisen mielikuvituksen varaan.

Viimeisenä ja todellakin vähäisimpänä joku oman elämänsä sankari:
Tyylisuunta (heh hiton heh).

Onneksi rakkauden kuukaudeksi tituleerattu helmikuu on vuoden lyhin kuukausi.
  

Venla Räsänen
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HELPPINURKKAUS
Fanny-tädin legendaarinen, jo ensimmäistä kertaa julkaistava helppinurkkaus on saa-
nut järjettömän suosion. Olen pahoillani, etten rajallisen palstatilan vuoksi pysty vas-
taamaan kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, mutta akuuteissa ongelmatilanteis-

sa suosittelen kääntymään vanhempien tai kouluterveydenhuollon puoleen.

Pelkään käydä Tonella, kun liitutaulun Väyrysen rinnat ovat niin aggressiivisen eroottiset. Mitä 
teen?

-Neuvoton
Hei Neuvoton! Ymmärrän ongelmasi täysin, myös Fanny-tätiä on tämä asia aikanaan 
askarruttanut, et ole siis yksin ongelmasi kanssa. Piirros on kuitenkin hieno, ja se olisi 
sääli pyyhkiä pois, joten suosittelen paria käyttäymisvinkkiä. Jos haluat mennä tieto-
koneille, kannattaa kulkea selkä liitutaulua kohti sivuaskelein tai vaihtoehtoisesti hom-
mata sellaiset ravihevosten silmälaput. Näin et myöskään suoraan kulkiessasi vahingos-
sakaan ajaudu katsomaan taululle. Jos taas haluat istuskella loft-tilassa, istuudu liitutaulun 
edessä olevalle sohvalle tai vaihtoehtoisesti samalla puolella oleville pöydän ympärillä 
oleville tuoleille. Sinne pääset helposti ilman taululle katsomista moonwalkkaamalla 
coolisti. Jos nämä vinkit eivät tehoa, ja silti telepaattisesti tunnet rintojen hohkaamisen, 
suosittelen foliohaalariin kääriytymistä. Jos tämäkään ei tehoa, kannattaa kysäistä lupaa 

hallitukselta, jos voisit käydä rinnat peittämässä esimerkiksi bikinin yläosalla.

Miten saada luonnontieteilijä rakastumaan humanistiin?
-Mahdoton rakkaustarina?

Hienoa, että otit yhteyttä! On mahtavaa, että olet ihastunut, onhan ihastuminen yksi 
ihmisen elämän kutkuttavimmista tunteista. Esität ongelmaksi siis, että luonnontieteili-
jän ei olisi helppo rakastua humanistiin. Ensimmäisenä sinun tulisi vaihtaa ajatusta-
paa, sillä tämä kyseinen luonnontieteilijä varmasti aistii sinun epävarmuutesi. Hurmaat 
hänet varmasti ihanana omana itsenäsi. Toki Fanny-täti ymmärtää, että on varmasti 
hankalaa löytää paikkoja, joissa kohtaatte kampuksella tai löytää yhteisiä puheenaihei-
ta opiskeluympäristössä. Et kertonut tarkemmin, mitä luonnontiedettä hän harjoittaa, 
mutta yleispätevän vinkin voin antaa. Kannattaa selvittää esimerkiksi jonkun yhteis-
en tutun kautta, mistä spesifimmistä aiheesta hän on alallaan kiinnostunut ja keksiä 
ongelma, johon voisit tarvita juuri hänen erityisosaamistaan. Ihmiset tuntevat itsensä 
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tärkeiksi, kun he saavat auttaa toista ihmistä. Yksi kätevä keino on myös soluttautua 
samaan paikkaan hänen kanssaan säännöllisesti ja tarjota aina tavatessanne jotain her-
kkua, vaikkapa jotain hyviä karkkeja. Näin hän ehdollistuu siihen, että aina sinut näh-
dessään hän tiedostamattaan alkaa hymyillä, sillä yhdistää näkemisesi herkun saantiin. 
Näin voit ainakin aluksi hieman härkkiä hänen tunne-elämäänsä ja päästä aloittamaan 

rakastuttamisprosessisi.

Rakas Fanny-täti. Jos avaruudessa on elämää, missä se on?
-Mie vaan

Moikka Mie vaan, ja hienoa, että otit yhteyttä! On terveen nuoren piirre, että ajattelee 
maailmankaikkeutta ja sen olemusta, uteliaisuus on upea luonteenpiirre, josta sinun 
tulisi olla ylpeä. Olet varmasti fiksu nuori, ja tulet pärjäämään hyvin elämässäsi, jos et 
vain anna elämän lannistaa mieltäsi ja uteliasta luonnettasi. Mie vaan, kun astut raken-
nuksesta ulkoilmaan, nostat katseesi ja pidät vieläpä silmäsi auki, voit nähdä taivaan. 
Avaruus alkaa maapallon ilmakehän jälkeen, mutta sinun on mahdollista nähdä silti 
sinne, sillä esimerkiksi aurinko sijaitsee siellä ja näet sen lähes päivittäin. Siinäpä siis 
vastaus kysymykseesi missä se avaruus on. Jos taas tarkoitat, missä se elämä siellä ava-

ruudessa mahtaa sijaita, siitä Fanny-tädillä ei ole hajuakaan.

Opinnot painavat, minä en. Missä vika?
-It ain’t over until the fat lady sings 

Hei, ja kiitokset yhteydenotosta! Viestistäsi ei tullut ilmi, tarkoitatko painamisella san-
an tavallista merkitystä vaiko sen slangisynonyymiä seksin harrastamiselle. Opiskelijat 
yleisen tiedon mukaan syövät melko huonosti, mikä saattaa johtaa kuihtumiseen ja 
tätä myötä painon laskuun. Näin voidaan hyvin todeta, hieman viivat suoraksi vetäen 
opiskelijan statuksen ja painon olemattomuuden korrelaation. Jos taas tarkoitetaan ”pai-
namista”, Fanny-täti näkee todennäköisenä vaihtoehtona mahdollisen stressin. Lähet-
tämäsi ongelma kuulostaa siltä, että sinua taitaa stressata opintosi melko paljon. Tämä 
psyykkinen huono tilanne saattaa hohkata myös käyttäytymiseesi niin, ettei loistava 
ja puoleensavetävä luonteesi pääse valloilleen parittelumarkkinoilla. Neuvoisinkin siis 
sinua parantamaan omaa henkistä hyvinvointiasi ja jaksamistasi esimerkiksi säännöl-

lisellä ruokavaliolla ja liikunnalla, sisäinen hyvinvointi näkyy myös ulos!
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Mitä pitäisi ajatella, kun kaverini ja jopa äitini tulevat katsomaan koiraani eivätkä minua? Esim. 
äitini sanoi viime puhelussa ”Minulla on niin ikävä *koiraa*, ja niin myös sinua.”

-Crazydoglady96
Moikka Crazydoglady96! On ikävää, että tunnet näin. Hienoa, että otit kuitenkin 
yhteyttä, sillä se kertoo siitä, että välität ystävistäsi ja äidistäsi todella paljon. Uskon 
vahvasti, että aavistuksesi on väärä. Suomalaiset ovat tunnetusti hieman sulkeutunei-
ta ja eivät juurikaan puhu tunteistaan. Koiria kohtaan rakkautta osoitetaan kuiten-
kin aina, ja se on myös hyvä syy osoittaa rakkaus sinua kohtaan, suomalaisittain sitä 
suoraan myöntämättä. Ehkäpä koira onkin läheistesi tekosyy nähdä myös sinua, sillä 
heidän ei tarvitse suoraan myöntää ikävöivänsä sinua, vaan voivat naamioida sen 
koiran ikävöimiseen. Crazydoglady96, sinuna en olisi huolissasi, niin kauan kun lähe-
isesi kuitenkin vieraillessaan keskustelevat kanssasi ja huomioivat myös sinua, eivätkä 

vain koiraasi. Ota kaikki ilo irti läheistesi vierailuista, ystävyys on kaunis asia! 

Rakas Fanny-täti. Kerro minulle mitä minä tahdon.
-Hukassa

Parahin Hukassa, kysymyksesi on melko laaja. Fanny-tädin sydämenasia on auttaa ih-
misiä, mutta ilman kasvokkaista keskustelua ja vain yhden viestin perusteella on hyvin 
vaikea sanoa mitä juuri sinä yksilönä voisit tahtoa. Jotta voisin edes jotenkin vastata 
avunhuutoosi, yritän olettaa asioita, toivottavasti et siis pahastu. Oletan, että opiskelet, 
joten tahdot varmasti ensimmäisenä elämässä ainakin valmistua. En tiedä, kuinka ajan-
kohtainen ajatus tämä sinulle on, mutta jos se tapahtuu seuraavan kahdeksan vuoden 
aikana, se on jo hyvä alku. Tämän jälkeen tahdot varmasti löytää töitä, ja mahdollis-
esti asettua aloillesi. Jos perhettä mielit, nyt olisi hyvä aika alkaa etsimään viimeistään 
kumppania, jonka kanssa tahdot mahdolliset lapset tehdä. Jos opiskelet opettajaksi, 
sinun voi olla hankala löytää virkaa, mutta aina kannattaa pysyä positiivisena. Myös 
yksi asia, mitä moni tahtoo, on terveenä vanheneminen. Tässäpä sinulle muutama asia, 
jota tavoitella. Mutta koska elämä harvoin menee niin kuin elokuvissa, tahdon tehdä 
tunnustuksen. Todennäköisesti tällä hetkellä mielessäsi on samat tahtotilat kuin Fan-
ny-tädilläkin. Edes yksi loma vuodessa, mahdollisimman helppoja opintoja sekä aikaa 

nukkua, niitä todennäköisesti tahdot ensimmäisenä. Ja niin, roskaruoka tietenkin.
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Jos tunnistaa toisen vessankopin oven läpi, onko ok morjestaa?
-Vessapohtija

Hei Vessapohtija! Lähestyt minua kiinnostavan kysymyksen kanssa, johon en pysty 
yleispätevää vastausta antamaan. Vessassa käyminen on intiimi hetki, jota jotkut saatta-
vat pitää pyhänä yksinäisyyden hetkenä. Toiset taas saattavat kaivata myös asioidessaan 
rupatteluseuraa. Kontaktin tarve WC:ssä varmasti myös riippuu siitä, kuinka läheinen 
toinen osapuoli on. Jokainen meistä on yksilöllinen vessakäyttäytyjä, joten suosittelis-
inkin sinun seuraavalla kerralla jonkun tunnistaessasi odottamaan niin kauan, että hän 
tulee kopista ulos pesemään käsiä. Tässä tilanteessa on luonnollista jatkaa keskustelua 
niin, että voit tiedustella, josko olisi toivottua moikata ja jopa hieman vaihtaa kuulu-
misia hänen ollessa vessakopissa. Jos et muista kaikkien toiveita vessakäyttäytymista-
voista, voit vaikkapa kirjoittaa pieneen vihkoon ylös, jotta et käytökselläsi saa ketään 

tuntemaan oloaan epämukavaksi.

Fanny-täti valmiina paneutumaan Teidän ongelmiinne.




