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Vuoden toisen lehden aika 
on tullut yhtä nopeasti kuin 
ihanan masentava vuode-
naikammekin tuli. Tämä on 
myös jäähyväislehti minulle 
ja lehden haltuunsa nappaa 
ensi vuonna viestintäorien-
toitunut ja ideoita pursuava 
Joni Markkanen.

Lehden teemaksi valikoitui 
pimeys, sillä halusin tuoda 
osani tähän vuodenaikaan, 
joka vie sielun mukanaan 
kuin ankeuttaja konsan-
aan. Keväällä rakastettiin, 
nyt elämme pimeydessä. 
Mustaa. Märkää. Kylmää. 
Kaikki on pilalla.

Kun ulkona on pimeää, 
laitan päälle kaikki mahdolli-
set tunnelmavalot kotoani 
ja nautin siitä, ettei jokainen 
näppy näy, kun satun kulke-
maan peilin ohi. Kotikin 
näyttää paljon siistimmältä, 
kun jokainen pölypallero ei 
paistattele auringonvalossa. 
Kynttilöitä on mukavaa ja 
tunnelmallista poltella, vai-
kka joka kerta ne puhaltaes-
sani palohälyttimeni alkaa 
soimaan.

Pimeän arjen keskeltä 

on löydettävä ne pienet 
vertauskuvalliset tunnel-
mavalot tai hyvinvointi on 
meemin mukaan todellakin 
vaakalaudalla. Kun tuntuu, 
että deadlinet kaatuvat nis-
kaan, tekemistä riittää ain-
akin maaliskuulle (vuoteen 
2034) saakka ja mikään ei 
oikein tunnu miltään, on 
aika pysähtyä. Ota itsellesi 

aikaa tunti, kaksi tai vaik-
ka koko päivä ja ole hyvällä 
omatunnolla laiska. Puu-
haile kaikkea mieleistä, ihan 
semmoista pientä vain, 
koska suurempaan tuskin 
keneltäkään löytyy aikaa.

Kyllä se kevät sieltä kohta 
taas koittaa. 

Fanny Ruonaniemi
Päätoimittaja
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Vuosi 2018 alkaa lähestyä 
loppuaan ja loppuvuo-
den lohduton pimeys on 
vallannut monen meidän 
mielen. Lumesta ei vielä 
marraskuun puolessa 
välissä ole tietoakaan ja au-
rinko on paistanut lyhyem-
män aikaa kuin kotimatka 
kestää Freetimestä kotiin 
yön pikkutunneilla. Tähän 
aikaan vuodesta opiskel-
ukiireet eskaloituvat ja syk-
syllä jätetyt pienet hom-
mat kasautuvat kilometrin 
mittaiseksi deadline-listak-
si. Tutkimussuunnitelm-
ien palautukset lähenevät 
ja kukaan ei edelleenkään 
tiedä mitä metodeina 
”lähiluku” tai ”sisällö-
nanalyysi” edes tarkoit-
tavat, kirjoittaessaan sen 
silti suunnitelmansa meto-
dikohtaan. ”Selvitän sen 
vuoden vaihteen jälkeen”, 
niin varmasti selvität. 
Henkilökunta vaikuttaa 
toimivan kirkasvalolamp-
pu sisällään, kun jaksavat 
vaatia vielä tässä vaiheessa 
vuotta venymistä, kirjoit-
tamista ja ennen kaikkea 
ajattelua. 

Vaikka olo voi tuntua 

lohduttomalta ja puheen-
johtajan totaalinen ha-
joilu ToNe-huoneella ei 
varmasti nosta tunnel-
maa, on meillä pieneh-
kö valo tämän pimeyden 
keskellä. Huhujen mu-
kaan joulu saapuu pian ja 
vielä käsittämättömimpi-
en huhujen mukaan Ke-
ski-Suomen sydämessä 
jouluisin on yleensä lun-
ta. Näinä pimeinä hetkinä 
etsikäämme siis myös itse 
valoa arkeemme. Tosineen 
vuosi on ollut jälleen kir-
kas ja aktiivinen. Tapah-
tumia on järjestetty jälleen 
monien muiden ainejär-
jestöjen kanssa, mutta 
olemme pitäneet myös 
keskenämme tosi kivaa. 
Jokainen sektori on tehnyt 
hienoa työtä, jotta teillä 
tosinisteilla olisi edes pi-
eni mahdollisuus valoon 
tämän mahdollisen v*tu-
tuksen keskellä. 

Muitakin pilkahduksia 
on. Uudet fuksit ovat val-
loittava porukka ja luovat 
elämäniloa ja optimismia 
meidän vanhojen ihmisten 
elämään. Pirskahtelevaa 
innostusta on ollut ilo 

seurata vierestä ja pitäkää 
positiivisuus mahdollisim-
man pitkään valttinanne. 
Silloin opitte uutta, löy-
dätte seikkailuja ja kasvatte 
juuri sellaisiksi ihaniksi ai-
kuisiksi kuin teidän on 
tarkoitus kasvaa. 

Pieni katsaus ensi vuoteen 
on myös paikallaan, sillä 
vuosi tuo tullessaan uu-
sia jänniä asioita. Tosine 
toimii Holin eli Historian 
Opiskelijain Liiton pu-
heenjohtajakaupunkina ja 
Tosine täyttää 60 vuotta. 
Ilokseni myös hallitus saa 
toimintaansa paljon uusia 
kasvoja, jotka voivat ottaa 
esimerkkiä meistä ja erit-
yisesti tehdä asiat entistä 
paremmin. Ensi vuosi tu-
lee olemaan myös jännit-
tävä sillä kokonaan uudella 
vuosituhannella syntyvät 
opiskelijat tulevat valloit-
tamaan yliopiston sankoin 
joukoin. Olkaamme siihen 
valmiita, Z-sukupolvella 
voi olla vaikka mitä mie-
lessä. 

Loppuvuoden pi-
meydessä kääriydytään 
ToNe-huoneen viltteihin, 
juodaan teetä, poltetaan 
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EDES VÄHÄN VALOA PIMEYDEN KESKELLE?

kodeissamme kynttilöitä, 
syödään suklaata, moi-
kataan toisiamme ja en-
nen kaikkea pidetään ka-
verista huolta. Kysytään 
mitä toiselle kuuluu, mit-
en toisella oikeasti menee 
ja ollaan kiinnostuneita 
toistemme elämästä myös 
opintojen ulkopuolella. 
Nämä ovat ne tavat, joilla 
saamme elämäämme edes 
vähän valoa pimeyden ke-
skellä.

Sanni Kupiainen
Tosine ry:n 

puheenjohtaja

Toim.huom.
Päätoimittajan muistaminen vuodenvaihteessa eläkkeelle 
jäävälle puheenjohtajalle. Tässä hänen kuuluisin letkautus. 

“Hirveen hyvä idea oli tänään vähän ottaa.”

May she rest in peas.
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  LYHYET
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.

Miksei Tonella ole nor-
maalia pussiteetä meille 
normaaleille ihmisille?!
-suomalainen normaali 

mies

Halmesvirran 
“off-record” -jutut on 

parhaita<3
-salainen ihailija

Jos sanan ‘ANNA’ 
kirjaimia siirretään yh-
den aakkosen verran 

eteenpäin, saadaan 
sanaksi ‘BOOB’.
-Sokra-v*tun-tes

Peseekö koskaan ku-
kaan tietokoneiden

näppäimistöjä?
-ilettävää

Miksei jotkut
ikuisuusopiskelijat vain

lähde pois täältä?
-fuksi

TimEEN, ei time-
HEN!

-kyllä minä vakiokävijä 
mieleni pahoitin

Kumpi tuhoaa enem-
män: kärsimys vai

rakkaus?
-sattuu kuitenkin

Onko sattumaa, että 
punainen väri yh-
distetään sekä erotiik-
kaan että kieltäytymi-

seen?
-punaiset päivät

Kiitos niistä ihanista 
huovista, joita Tonelle 

on tuotu.
-ikuisesti kiitollinen

vilukissa

Eniten ärsyttää se, kun 
ihmiset alkavat voidella 

leipäänsä siinä 
leipäpaikalla, kun se 
pitää tehdä ruokapöy-
dässä ettei jono kasva.
-kaverin puolesta valitan

Toimittaako päätoimit-
taja päitä?

-kaunispäinen huolissaan

Asioista tulee poliitti-
sia vasta sitten, kun ne 

koetaan ongelmiksi.
-valaistunut
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KUIVAINRAASTO HISTORIANOPISKELIJOIDEN 
AINEJÄRJESTÖTILOISSA

Skandaali = yleinen pahen-
nusta tai häpeää aiheuttava 
tapahtuma, häväistysjuttu. 

Moderni taide on aina ollut 
hivenen arveluttavaa, kos-
ka modernismin perustajat 
uskoivat ”vapauttavansa” 
taiteen menneisyyden ja 
perinteiden painolastista. 
Sivuun mennen sanoen: 
suuri osa modernista tait-
eesta onkin tyhjänpäiväistä, 
itsearvoisen shokeeraavaa 
ja kaikkiaan ala-arvoista 
geometrialla ja pornografi-
alla mestarointia.  Nyt his-
torianopiskelijoiden aine-
järjestötiloissa on pyritty 
samaan, ironisesti, pois-
tamalla modernin taiteen 
klassikko Mocca-Vallinen. 
Tämän häväistyksen saa-
toin kauhukseni havaita 
hakiessani virvokkeekseni 
kupin kahvia. Ensin katosi 
Feikki-Kämäräinen, sitten 
Mocca-Vallinen! Kuka on 
seuraava? Tuleeko vanhas-
ta polvesta joukko epähen-
kilöitä?

Olemme juuri nähneet ja 
kauhistelleet, kuinka mu-
hamettilaisen sivilisaation 

mailla riehuvassa kaaok-
sessa Isis-terroristit hävit-
tävät Palmyran raunioita, 
noita yhteisen perintömme 
aarteita. Emmekä ole sen 
parempia. Terve yhteisö 
käsittelee menneisyytensä 
ja elää sen kanssa. Sairas 
rakentaa kertomusta, joka 
ei koskaan ollut totta, mut-
ta joka sopii kulloisenkin 
ajan eetokseen, vallanpit-
äjien tarpeisiin tai oopiu-
miksi massoille.

Onko nyt kyse vallasta vai 
kulttuurimme postmod-
ernista kyvyttömyydestä 
keskittyä mihinkään? Klas-
sisen, humaanin sivilisaa-
tion ja eläimellisen (bes-
tiaalisen) barbarian raja on 
usein sangen ohut. (Eh-
dotankin muuria suojak-
semme.) Näemme tämän 
uutisissa, katsoessamme 
kun Lännen johtaja käyt-
täytyy rosvopäällikön ta-
voin ja hyvinvointivaltion 
kasvatit nolaavat itsensä 
julkisesti aikamme amfite-
atterissa eli ”tosi-tv:ssä”. 
Miksi aikamme moderni 
kulttuuri halveksuu perin-
teitä? Olemmeko siirtyneet 

aikaan, jolloin ”funktion-
aalisuus”, tyhjä, sisällötön 
voitontavoittelu ja kaiken 
salliminen tuhoaa isiemme 
perinteet? Minne on hävin-
nyt kulttuurimme arvok-
kuus?

Muistakaa, että Moc-
ca-Vallinen heijastelee To-
sine-Kekkosen, Vallisen, 
muistoa! Mitä tapahtuu-
kaan, kun tulee se päivä, 
jolloin Hän palaa luok-
semme, ja huomaa Moc-
ca-Vallisen puuttuvan! 

Voi meitä poloisia! 

Länsimainen sivilisaatio on 
todellakin tulossa tiensä 
päähän. 

Kirjoittaja on vanhempi 
sielu ja mielensäpahoittaja,

 joka epäilee menneen 
maailman olleen häntä 

varten.

Ps. Tämän on tarkoitus 
olla huumoria, mutta 

seassa on muutama to-
tuuden kipinäkin. Tai ain-
akin miettimisen aihetta. 

Tai jotain. 
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“PATINAA VOIS HUOMENNA 
SEMINAARISSA DISSATA VÄHÄN...”

SUURI SILTOJENPOLTTELU A.KA. TAMPEREEN
HOL-SEMINAARI 16.-18.11.2018

Alkuun pieni katkelma Histo-
rian Opiskelijain Liiton sem-
massa julkistetusta uudesta 
Holkki-lehdestä:

 ”Holkki on tragedia. Historian 
opiskelijain liiton seminaarin ohes-
sa julkaistun Holkki-lehden toim-
ittaminen oli yksi helvetillinen tra-
gedia. Keskikokoinen katastrofi. 
Kaikki oli pielessä. Informaation 
kulkemisessa on aina kehitettävää, 
kuten viisas nimeltä mainitsema-
ton Patinan nykyinen puheenjohta-
ja aikanaan (lue: jokaisessa Pat-
inan hallituksen kokouksessa) on 
todennut. Tällä kertaa informaa-
tio liikkui tasolla ’ei informaa-
tion kulkua’ ” –päätoimittaja 
Henri Tuohimaa Holkki-lehti 
2/2018.

Holkin pääkätilön avautumi-
nen lehden tuskaisista synny-
tyspoltteista ja tiedonkulun 
täydellisestä lamaantumisesta 
oli sen verran kuvaava ja sa-
maistuttava että päätin lain-
ata näitä viisaita mietteitä ja 
seminaarin teeman – Suomen 
sisällissota - hengessä ulottaa 
ne koskemaan koko Tamper-
een seminaaria. Hol-semma 
oli tragedia, keskikokoinen 
katastrofi ja kaikki oli pie-
lessä. Harmaita hiuksia sem-
inaarivieraille aiheutti niin 
majoittuminen (Omenaho-

tellin kadonneet ovikoodit ja 
jo kertaalleen sovittujen sekä 
maksettujen huoneiden hin-
tojen mystinen ylösnouse-
mus) kuten myös seminaarin 
aikataulujen perinpohjain-
en paikkansapitämättömyys. 
Toisaalta, kun unohdetaan 
ja anteeksi annetaan Patinan 
puotipuksujen ajoittain surku-
hupaisa puuhastelu, pistetään 
asiat oikeisiin mittasuhteisi-
in ja hillitään valitusvirren 
veisuuta (allekirjoittanutkin 
on kerran itse ollut vastuus-
sa seminaarimajoittumisista, 
synnittömiä kivenheittäjiä ei 
ole olemassakaan), kasassa oli 
jälleen kerran mielenkiintoi-
nen ja muistorikas seminaari. 
Leijonanosalle tosinelaisista 
jopa viimeinen lajissaan. Jou-
kosta löytyi useampikin entin-
en Hol-vastaava, pian lopull-
isesti vapautuneena vastuun 
ikeestä ja paineesta edustaa 
ja käyttäytyä järkevästi. To-
sineen vanhat olivat valmiit 
vielä viimeiseen taistoon ja 
Hämeensillan polttamiseen 
takanaan.  

(Disclaimer: Tässähän pu-
hun toki vain muiden asiano-
maisten puolesta, allekir-
joittaneen valmistumista ja 
seminaarien kiertämisen päät-

tymistä ei tarvinne ainakaan 
hetkeen henkeään pidätellen 
odotella…)

PERJANTAI: ”Nyt kyllä 
v*tuttaa niin että lähden 
kohta takas jkl, v*ttu”

Jostain tilapäisestä mielen-
häiriöstä kärsineenä olin ost-
anut junalipun Manchesteriin 
jo aamukuudeksi, ainakaan 
en olisi myöhässä. Junasta 
jalkauduttuani ohitseni kiiru-
htavan seurueen kovaääninen 
ja rautatieaseman tunnelissa 
kaikuva keskustelu kiinnitti 
huomioni. Kolme keski-ikäis-
en ja keskiluokkaisen näköistä 
tyylikästä rouvashenkilöä kävi 
kiivasta sanojen vaihtoa, jonka 
kantavasta aiheesta kuulin to-
sin vain viimeisen tavun: 

Rouva A: ”Kaikkihan sitä 
kehuu, että voi voi, miten iha-
naa se on” 

Neiti B: ”Niin, joo kyllä” 
Kansalainen C: ”Kerran 

kokeilin sitä, enkä tykännyt” 
Neiti B: ”Mm-mmh!”  
Rouva A: ”Joo, …..ing ei ole 

kaikkia varten”
Neiti B: ”Niin, joo ei ole ky-

llä kaikkia varten”
Keskustelun tarkempi aihe 

jäi mysteeriksi, mutta oikeas-
sahan rouvakullat toki olivat. 
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Oli kyseessä sitten rimming 
tai spinning, makuasioista ei 
sovi kiistellä.

Naisten viisaat sanat sydäna-
laani talletettuna taivalsin 
kohti Tampereen yliopiston 
pian avattavaa ruokalaa ja 
aamiaista. Voipunut ja nälkäi-
nen matkalainen oli mielissään 
runsaina notkuvien pöytien 
äärellä mutta tilinteon hetkellä 
hyvä tuuleni haihtui yhtä no-
peasti kuin se oli tuoreen kah-
vin haistettuani kohonnutkin. 
Kun parralla ja miesnutturalla 
varustettu kassa alkoi ääneen 
laskea ostosteni hintaa, sa-
maa tahtia nousevan koko-
naissumman kera kohosivat 
myös verenpaineeni ja miltei 
hallitsematon mieliteko paho-
inpidellä tiskin takaa toljottava 
hipsteri vitriinin kinkkupaton-
gilla. Kävi ilmi että opiskeli-
ja-aamiaiseni kahviin ei kuu-
lunut maito sen enempää kuin 
puurooni hillosilmä, kumpik-
in kulutushyödyke kustantaisi 
euron ylimääräistä. Hemmetti. 
Tervetuloa Tampereelle!

Perjantai-illaksi kaupunki-
in saapuneita historioitsijoita 
viihdyttääkseen isännät eivät 
olleet lähteneet keksimään 
pyörää uudelleen vaan vieraat 
oli kutsuttu osallistumaan Pat-
inan vanhimpaan ja rakkaim-
paan tapahtumaan, Tommy 
Tabermanilta nimensä lain-
anneeseen vuotuiseen runon-
lausuntakilpailuun. Ventovie-
raiden ulkopaikkakuntalaisten 
päästäminen oman ainejär-

jestön tapahtumaan on aina 
sydäntälämmittävän kaunis 
ele ja osoittaa suurta uskoa 
ihmiseen. Usein se on myös 
käsittämättömän typerä ja 
sinisilmäinen idea ja osoittaa 
aivan liian suurta uskoa ihmi-
seen.

Tunnelma runoratsuja kes-
titsevässä ravintolassa oli 
melkein harras. Suuri osa kuuli-
joista ja kilpailijoista –valtaosa 
patinisteja- suhtautui tapah-
tumaan sen vaatimalla arvok-
kuudella ja pidättyväisyydellä. 
Tulkinta oli herkkää ja lyyristä, 
joskin tylsää ja tavanomaista, 
näitä runopoikia nyt mahtuu 
tiu tusinaan, oli aika vereväm-
män näyttämötaiteen! To-
sineen edustajan eroottissävy-
tteinen rakkausruno Donald 
Trumpille yllätti raadin ja 
ansaitsi suvereenisti paikkansa 
toiselle kierrokselle. Lopulta 
kilpailija kuitenkin karsiutui fi-
naalista kun ei suostunut nou-
dattamaan ohjeita ja lukemaan 
Tabermanin runoja, vaan se-
pitti itsepintaisesti omiaan. 
Tuomarilinjasta pettyneet 
jyväskyläläiset äänestivät ja-
loillaan ja lähtivät protestiksi 
takaisin hotellille. Haiskah-
ti sopupeliltä. Election was 
rigged!

Karsiutumisen katkerasta 
kalkista ja tappiosta toipues-
saan Tosine sai joensuulaisten 
vihat osakseen. Ovea tako-
nut vihainen varnitsalainen 
naishenkilö uhkasi, että jollei 
toispuoleinen joikaaminen ja 
villi tanhuaminen pian loppu-

isi, niin kohta poliisi pamput-
taisi. Soraäänisiä vastalauseita 
mutisten modernit marttyyrit 
pistivät maaten. Kytänsoitta-
jat-yhtyeen lyriikoita lainatak-
seni ”on kusipäitä kai ollut 
täällä ainiaan, mut mä oon ky-
llästynyt niiden kanssa paini-
maan”.

LAUANTAI: ”Memento 
mori”

Kello lyö, ja jos se herä-
tyskello ei kohta sammu 
niin pian lyön minäkin! Var-
maankin juuri tällaisten tun-
temusten takia Tampereen pe-
rusopetuksen piirissä olevissa 
kouluissa päätettiin taannoin 
luopua kahdeksan aamuista.  
Illan Disney-känniä seurasi 
Notre Dame -krapula. Muo-
topuoli kellonsoittaja riehui 
päänsisäisessä kellotapulissa 
oikein antaumuksella. Apatia 
hallitsi hotellihuonetta, palelsi 
ja tärisytti, pelotti ja huoles-
tutti, ja kuten eräs herrasmies 
kiteytti, olivat ”endorfiinitasot 
ihan maissa”.  Vaimea valitus 
ja huokailu parisängystä: ”Se 
tunne kun elämä kaikkoaa 
ruumiista” sai voipuneen vas-
tauksen lattian rajasta: ” Ja 
lämpö häviää elämästä”. Mut-
ta ei auta, opintie odotti.

Ompusta kohti yliopiston 
päärakennusta jalkautuessa 
ja tyhjiä katuja empivin aske-
lin aamun auringonpaisteessa 
mittaillessa päässä soi Juicen 
”Tampereen aamu”. Kuivat 
olivat ikenet ja kieli, teki me-
hua mieli. Onneksi kohta saisi 
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tuttuun tapaan seminaarissa 
kahvia päivän käyntiin polkai-
suun. Paitsi, ettei saanutkaan.
Normaalistihan uneliaita ja 
uupuneita seminaarilaisia vas-
taanottamassa on heti aamus-
ta sumppia ja kahvileipää. 
Hetken odottelun jälkeen lu-
entosalin oven viereen kan-
nettiinkin täysi pöytä, joka 
tosin oli pyhitetty museoalan 
uuden etujärjestön lobbaami-
seen. ”Minä kun kuvittelin että 
sieltä tuodaan aamiaista, mut-
ta ne tuleekin kauppaamaan 
jotain helvatan haalarimerkke-
jä” huokaisi pettynyt human-
isti.

Ensimmäisenä lauteille 
päästettiin professori Pertti 
Haapala luennolla ”Suomen 
sisällisota: sen syyt ja seurauk-
set”. Haapalan esitelmä oli 
hyvä, mutta runsaasti kiitosta 
keräsivät osakseen myös lu-
entosalin tuolirivien korkeat 
selkämykset joiden takana 
saattoi selailla kännykkää ja 
nukkua katseilta suojassa.

Seminaarilaisten suureksi 
tyrmistykseksi Marko Tik-
ka jatkoi välittömästi omalla 
esityksellään ”Vuoden 1918 
sota ja väkivalta, taas?” ilman 
väliaikaa. Puhallutti, piti käydä 
kanttiinissa hakemassa väli-
palaa. Saatettiinpa luentosalin 
perältä kuulla myös vieno-
ja kaljatölkin sihahduksiak-
in, emme kiellä mutta emme 
myöskään tunnusta, don’t ask, 
don’t tell.  

Yritin löytää muistiinpanois-
ta jotain ylöskirjattua hyvää 

läppää, mutta luento oli niin 
mielenkiintoinen että tuli 
kirjoitettua ylös vain asiaa. 
Tässähän uhkaa ihan oikeasti 
oppiakin jotain. Luennoitsi-
jana Tikkaa verrattiin usealla 
suulla oman kylän poikaan 
Kustaa Vilkunaan, sen verran 
timanttisella otteella tirehtööri 
yleisönsä otti.

Lounastauko, eikä het-
keäkään liian aikaisin! Turus-
sa, Tampereella, tai oikeastaan 
ihan missä tahansa muualla 
kuin Seminaarinmäellä opiske-
lijaravintoloissa asioidessaan 
saa jatkuvasti ilahtua ja yllät-
tyä positiivisesti appeen tasos-
ta. Eilisen jäljiltä kuivettunut 
keho ja apea mieli ravittiin 
taas vetreiksi. Ruoka oli hyvää 
ja sitä oli paljon, elämä voitti 
ja aurinko paistoi. Jälkiruuaksi 
sai vielä täytekakkuakin täysin 
ilmaiseksi! Pystyin jopa an-
tamaan anteeksi yliopiston ei-
lisen aamias-uunotuksen. 

Jussi Jalonen luennoi aiheel-
la ”Valkoisten voitto osana 
valtiovallan järjestämiä muis-
toseremonioita ja poliittis-
ta retoriikkaa sekä nyt että 
näiden satavuotisten valm-
isteluvaiheessa”. Herrajestas 
mikä nimihirviö! Käytännössä 
tarkoitti eri poliittisten toimi-
joiden tapoja muistaa ja man-
keloida sisällissodan perintöä 
omiin tarkoitusperiinsä. Pu-
olustusministeri Jussi Niinistö 
ja Väinö Linna tarjottiin esim-
erkkeinä muistin politiikasta 
ja poliittisesta muistamisesta. 

Niin sanottua hyvää shittiä.
Tulihan se kahvitaukokin 

sieltä. Huomautettakoon vielä 
että aiempina vuosina kaffet-
ta ja nisua on ollut tarjolla jo 
aamulla ja koko luentorutis-
tuksen ajan. 

Viimeinen varsinainen luen-
to Mervi Kaartinen ”Punaor-
vot ja minä” vaikutti kiin-
nostavalta paperilla, mutta... 
Sanotaanko että semmassa 
kuultiin kolme helvetin hyvää 
luentoa. Ja sitten saatiin lisäksi 
tietää että ”Miljoona ruusua” 
laulun laulaja oli sotaorpo. Ei 
tässä vaiheessa punanarttujen 
orvot pikkuhukat enää kiin-
nostaneet. Paneelikeskustelua 
emme jääneet seuraamaan ko-
ska sitseille piti ehtiä ehostau-
tua. Tosineen muonavahvuud-
esta vallankumous teemaisiin 
pöytäjuhliin olivat päässeet 
ainoastaan neuvostomies, 
e-pilleri ja radikaali vasem-
misto-Pikku-Myy. Sitseille piti 
tuoda omat juomat tullessaan, 
eli saitojakin nämä patinan 
perkuleet kaiken muun ohella 
ovat.

Meille onnettomille jotka 
emme ehtineet ajoissa ilmoit-
tautua oli järjestetty vaihtoe-
htoinen illanvietto Kalevaan. 
Paikan päälle lopulta löydet-
tyämme meidät vastaanotti 
korttipelipöydän ympärille 
ahtautunut rykelmä vai-
htelevan näköisiä holilaisia 
isänmaan joka nurkasta. Ei 
varmaan yllätä että sitseiltä 
osattomaksi jäänyt kansanry-
hmä koostui silmälasipäisistä, 



11

leukapartaisista, kynäniskai-
sista/hyvin syöneistä fedoraan 
verhoutuvista incel-miehistä. 
Lienee sanomattakin selvää 
että soluttauduimme siis jouk-
koon ongelmitta. 

Kaikilla lokaatiosta ja ilta-
puhteen laadusta riippumatta 
tuntui olleen mukavaa. Hur-
jimmat jatkoivat vielä juhlin-
taa ravinteli Doriksessa. Setää 
kuitenkin väsytti ja piti mennä 
ajoissa nukkumaan. Illalla saa-
mistani puheluista kävi selväk-
si että ”minun piti viedä, mutta 
Doris veikin minut” ja hetken 
aikaa kaikki olivat onnellisia.

SUNNUNTAI: ”Ei ne 
tamperelaiset onnistunut 
muuta kuin häviämään sis-
ällisodan”

Tampereen katkeransu-
loisen odysseian viimeinen 
etappi oli aamuinen panttip-
ullojen palauttaminen. Siinä 
missä mikä tahansa muu kau-
ppa suosiolla sijoittaa pullon-
palautusautomaatin lähelle 
uloskäyntiä, tai ainakin edes 
merkitsee sen kyltein ja kar-
toin, voimme kokemuksen 
römeällä kurkkuäänellä to-
distaa että Hämeenkadun 
Stockmann ei anna moisten 
rajoitteiden kahlita itseään. 
Olo oli kuin M.C. Eschelin 
maalausten loputtomissa por-
taissa vipeltävän tupajumin. 
Sen seitsemän rappukäytävän 
ja kolmien liukuportaiden jäl-
keen löysimme lopulta perille 
kohteeseen. Harvoin on yhtä 
vähäisestä saavutuksesta ollut 

kukaan itseensä niin tyytyväin-
en. Tämäkin oli kaiketi jälleen 
Patinan vika, samoin kuin ho-
tellin surkea nettiyhteys…

Ennen eriytymistä eri teille 
oli aika perinteisten seminaar-
iburgereiden.  Vaikka tänä 
aamuna vasket eivät kumis-
seetkaan otsalohkossa, tun-
tui turvalliselta vaihtoehdolta 
olla ahtamatta koko annosta 
tuulensuojaan. Monelle tämä 
oli viimeinen seminaari, mut-
ta johan näitä onkin jo tullut 
muutama vuosien varrella 
todistettua. Sitseille en pääs-
syt kärpäseksi kattoon, mut-
ta luotan että kaikki halutut 

sillantapaiset saatiin varmasti 
roihaistua liekkeihin. Tehtävä 
Tampereella on näin ollen 
suoritettu.

Tässä kohtaa annettakoon 
vielä julkiset nuhteet nuori-
solle, kun jättävät Tosineen 
edustamisen ja käyntikorttina 
toimimisen tällaisten kulah-
taneiden vanhusten harteille. 
Tässä tehdään, kuulkaas, ko-
rvaamatonta vahinkoa. Mars 
seuraavaan seminaariin siitä!

Taneli Tenhu
Kaikenkokenut 

seminaariveteraani
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SEMISTI HYÖDYLLISIÄ LAINAUKSIA
OSA II

Jo toisen kerran olemme valikoineet äärimmäisen tarkoitushakuisia ja täysin pimeitä 
sitaatteja teidän luettavaksenne. Olipa kyse verorahoin kustannetuista toukka-oike-
udenkäynneistä tai talonpojista, joiden viljapellot osoittautuivat palavaksi materiaalik-

si, nämä lainaukset ovat taatusti vain semisti hyödyllisiä. 
Lisäksi aloitamme uuden, lehtileikesitaateista kasatun ”semisti hyödyllisiä hurrikaa-
niuutisia” -osuuden. Näistä lehtilehtikkeistä voi oppia sen, että pianot ja hurrikaanit 

eivät tule toimeen – ja muuta niistä ei juuri opikaan. 
Saa lainata!

Atte Arffman & Risto-Matti Matero

”Romansin suurkirkossa julistettiin valtuuston pyynnöstä viljelyksiä hävittävät toukat 
kirkonkiroukseen. Tuholaisille annettiin asianajaja ja osoitettiin alue, minne niitä 

ystävällisesti kehotettiin vetäytymään. Muussa tapauksessa niiden ylle manattaisiin 
kaikki Taivaan ja Jumalan vihat.” 

Ladurie, Emmanuel Le Roy 1990: Karnevaalit. Kynttelinpäivästä 1579 piinaviikolle 1580. Art 
House. S. 12.

”Irlannin parlamentti hyväksyi vuonna 1718 lain kahvin väärentämisestä. Siinä kiel-
letään muun muassa lampaan paskan myyminen kahvina.” 

Koste, Asmo 2016: Oletko kuullut viimeisen? Yllättäviä tietoja historian viimeisistä asioista. Aula 
& Co. S. 50.

”The future will show whether the ’Flying Discs’ are only the products of  imagination 
or whether they are the results of  a far-advanced German science which [---] may 

have fallen into the hands of  the Russians.”
CIA:n ufo-raportti, 31.7.1950. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/

DOC_0000015283.pdf

“1800-luvun puolivälissä junamatkailusta syntyneessä lääketieteellisessä ja moraalises-
sa paniikissa yksi huoli oli juuri tämä, vaunujen tärinä synnytti ‘huomattavassa määrin 
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sukupuolista kiihottumista, varsinkin eteenpäin matkustettaessa’. Huonekalujemme
runsas toppaus syntyi muuten juuri yhtenä tapana vähentää junavaunujen tärinää”.

Englund, Peter 2012: Hiljaisuuden historia. WSOY. S. 117-118.

”Alfred Ayer piti itseään viimeisenä loogisena positivistina [---] Kun häneltä kysyttiin, 
mitä positivismin opeissa sitten oli vialla, hän vastasi: ’kaipa se, että ne olivat melkein 

kaikki vääriä’.”
Raatikainen, Panu 2010: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus. S. 30

”Locomotives fueled by wood emitted sparks that set fire to farmers’ fields. In sort-
ing out the resulting protests, the courts at time found that the farmers were at fault 

because they left combustible material in their fields.”
Hays, Samuel P. 2000: A History of  Environmental Politics Since 1945. Univ. of  Pittsburgh Press. 

P. 10.

”Kun lakkaamatta aamuisin juo vähän viinaa silloin kuolevat madot, olipa niitä 
sydämessä, keuhkoissa tai maksassa. Viina ilahduttaa sydämen, kirkastaa kasvot ja 
haihduttaa surullisen mielen, jos sitä juo aamulla viiniin sekoitettuna. [---] Kellä on 
vatsakipuja, juokoon sitä ja kastelkoon pumpulia viinaan ja pankoon sen napaansa.”

Ruotsalainen lääkärikirja vuodelta 1625. Lähde: Fredrikson, Erkki 1984: Suomalaisen pontikan 
tarina. Keski-Suomen museo. S. 7.

“Hollantilaiset ostivat vuonna 1623 intiaaneilta nykyisen New Yorkin kaupungin kes-
kustassa sijaitsevan Manhattanin saaren 28 dollarilla rihkamaa. Tätä kauppaa on usein 
pidetty esimerkkinä intiaanien tyhmyydestä ja taloudellisesta kyvyttömyydestä. Pikem-
min sitä voisi kuitenkin pitää esimerkkinä eurooppalaisten tyhmyydestä. [---] He “osti-
vat” saaren canarsee-intiaaneilta, jotka eivät asuneet alueella vaan sattuivat tapaamaan 

hollantilaiset siellä kulkiessaan paikan ohi.”
Andersson, Rani-Henrik & Henriksson, Markku 2010: Intiaanit. Pohjois-Amerikan alkuperäiskan-

sojen historia. Gaudeamus. S. 136.

”Todennäköisesti viime vuosien mieleenpainuvin mikrobeja koskeva löytö tehtiin, kun 
floridalaisen yläasteen yritteliäs oppilas vertasi vedenlaatua paikallisten pikaruokaloid-
en vessanpöntöissä ja virvoitusjuomiin lisättyjä jääkuutioissa ja havaitsi että 70 prosen-

tissa tutkituista ruokaloista vesi vessanpöntössä oli puhtaampaa kuin jää.”
Bryson, Bill 2010: Sisään! Lyhyt historia lähes kaikesta kotona. WSOY. S.276
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”Kun lopetin marraskuussa Noin viikon uutisissa, mietin, olisiko sittenkin pitänyt 
jatkaa. Sitten tuli eduskunnan pikkujoulukausi, ja tajusin, ettei me pärjätä näille veija-

reille.”
Ex-tv-juontaja Jukka Lindströmin haastattelu. Voima 8/2018.

SEMISTI HYÖDYLLISIÄ HURRIKAANIUUTISIA

 “A relief  train sent out to-night, the third, returned unsuccessful. It could not get 
closer than six miles of  Virginia point, where the prairie was covered with lumber, 

[…] pianos [????] and dead bodies”.
The New York Times, Sep 10, 1900, uutisoidessaan Galvestoniin iskeneestä USA:n historian pa-

himmasta hurrikaanista.

”Meanwhile in the east coast [---] a large beer warehouse here was destroyed by the 
wind and today numbers of  persons were fishing in the near-by waters for the beer”.

The New York Times, Sep 5, 1933.

”To tell a man he can’t rebuild what he has, hell no, you can’t do that. You’ll have an-
other Civil War. We’ll blow up the causeways and secede from the Union.”

The Washington Post, Sep 28, 1989. Etelä-carolinalaisen tontinomistajan reaktio valtion pyrkimyk-
siin rajoittaa vaaralliselle hurrikaanialueelle rakentamista turvallisuussyistä.

Sitaatti- ja hurrikaanitieteen 
oppiaineen pääedustaja
Professori Arffman
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 
LUKUVUODEN 2019-2020 AVAJAISET 

KAUPPAKESKUS ALASIMESSA

*Massoittain opiskelijoita, 
yliopiston henkilökuntaa ja 
muuta väkeä on kokoontun-
ut kauppakeskus Alasimen 
aulaan. Muutamat uusien 
opiskelijoiden ryhmät valu-
vat vielä paikalle tuutoreiden 
ohjastamina ja kolmikymp-
pinen, rennolla risuparralla ja 
hauskalla t-paidalla varustet-
tu mies juoksee lavan kaiut-
timiin silmukoivan johtover-
koston ja miksauspöydän 
väliä. * 

*Kaiuttimista kajahtava in-
tromusiikki hiljentää yleisön* 

Kuulutusääni: Hyvä yleisö, 
toivottakaa tervetulleeksi il-
lan isäntä, Lorenz Kataja! 

*yleisö hurraa* 

*Lorenz Kataja juoksee 
lavalle leveä hymy kasvoil-
laan ja yleisölle vilkuttaen, 
kunnes lavalle noustuaan 
katsoo yleisö teennäisen 
hölmistyneesti. Yleisö kat-
soo Lorenzia odottavasti* 

Lorenz Kataja: Mitä mitä 
mitä? Eikös tämän kaup-

pakeskuksen pitänyt olla jo 
valmis? Miten täällä vielä 
näkyy näin paljon työhaala-
reita? 

*Yleisö nauraa, Lorenzin 
kasvoille nousee veijarimain-
en hymy* 

Lorenz Kataja: No ei vais-
kaan! Minulla on ilo ja kun-
nia toivottaa teidät kaikki 
Jyväskylän yliopiston luku-
vuoden 2019-2020 avajaisiin 
Kauppakeskus Alasimeen! Ja 
vaikka nämä ovatkin yliopis-
ton avajaiset niin tänä iltana 
ei vielä tarvitse hikoilla kirjo-
jen äärellä, vaan pitää viettää 
mahtava ja ikimuistoinen ilta 
täällä Kauppakeskus Alasim-
essa! Niin, nämä avajaisethan 
pidetään tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa täällä Alasime-
ssa. Moni teistä on varmaan 
muuttanut tänne toiselta pai-
kkakunnalta, ja miettii ehkä, 
että mikä ihme tämä tällain-
en Alasin on? Niinpä luulen, 
että pidemmittä puheitta on 
aika ottaa siitä ehkä hieman 
selvää ja kutsua lavalle Kau-
ppakeskus Alasimen markki-
nointijohtaja Tero Forss! 

*yleisö taputtaa* 

Alasimen markkinointi-
johtaja: Hyvää iltaa ar-
voisat yliopiston opiskelijat 
ja tervetuloa minunkin pu-
olestani tänne kauppake-
skus Alasimeen! Minä itse 
opiskelin aikanaan kaup-
pakorkeakoulussa Helsing-
issä ja siitä tulee nyt täyteen 
25 vuotta, kun valmistuin. 
Opiskeluajoista jäi minulle 
erittäin paljon hyviä muisto-
ja, uusia ystäviä ja arvokasta 
oppia tulevaan työelämään, 
opiskelijaelämää unohtama-
tta *myhäilyä katsomosta*. 
Eräs hieman toisenlainenkin 
muisto kuitenkin jäi, jonka 
nyt haluaisin jakaa teille. Kun 
aikanaan luentojen jälkeen 
pääsin kotiin, oli minulla ta-
pana käydä kahvilla opiskel-
ijatovereideni kanssa. Niinpä 
kävelin aina parin korttelin 
päässä sijaitsevaan kahvi-
laan. Tarvitsin myös ruokaa 
opiskelijakämpälleni. Niin-
pä kahvilasta astelin kaup-
paan, taas toiseen kortteliin. 
Usein minun tuli myös käydä 
kirjastossa, ostaa vaikkapa 
uusi takki tai muuta tavaraa. 



Kävin myös pelaamassa kori-
palloa ja lentopalloa. Jokain-
en näistä asioista täytyi tehdä 
eri korttelissa. Turhaa käve-
lyä kertyi tavattomat määrät 
ja laskimme joskus opiskelu-
tovereideni kanssa myöhem-
min, että menetimme tähän 
liikkumiseen keskimäärin 
10 tuntia tehokasta työaikaa 
viikossa! 
No mietitte ehkä, miten tämä 
liittyy Alasimeen? Pidetään-
pä pieni esittely tästä keskuk-
sestamme. Kauppakeskus 
Alasin on aivan uudenlainen 
yhdistelmä kauppaa, viih-
dettä, elämyksiä, vapaa-aikaa 
ja yhdessäoloa. Kantavana 
ydinajatuksenamme on ollut 
rakentaa kokonaisvaltainen 
kaupan ja viihteen keskus, 
jossa kaikki palvelut löytyvät 
saman katon alta, jonne on 
helppo tulla ja jossa ihmiset 
viihtyvät! Palveluita täältä ei 
puutukaan: Alasimesta löytyy 
40 000 neliömetriä liikepin-
ta-alaa, joka sisältää muun 
muassa neljä vaatekauppaa, 
kaksi urheilukauppaa, hy-
permarketin päivittäistavar-
oita varten, kattavan ravin-
tolamaailman, kuntosalin 
ja elokuvateatterin. Kaikki 
on lisäksi helposti saavutet-
tavissa. Alasin sijaitsee vain 
kolmen kilometrin päässä 
Jyväskylän keskustasta, val-
tateiden risteyksessä. Parkki-
tilaa löytyy neljä hehtaaria ja 

se on muuten kaikki ilmaista! 
Olemme pyrkineet tekemään 
tiloistamme viihtyisät ja 
virikkeelliset panostamalla 
estetiikkaan ja käytännöl-
lisyyteen. Tämä näkyy esim-
erkiksi Toscana-teemaisessa 
ravintolamaailmassamme. 
Alasimeen ovat tervetullei-
ta kaikki! Visiomme on ol-
lut luoda tila, jonne kaikki 
ovat tervetulleita ja jonne 
kaikki haluavat tulla, eivät 
pelkästään ostoksille, vaan 
viihtymään kokonaisval-
taisesti ja viettämään aikaa! 
Tänne Alasimeen saa tulla 
”hengailemaan”, se on jopa 
suotavaa! 

*yleisöstä pieniä naurun-
hörähdyksiä ja myötäilevää 
myhäilyä* 

Markkinointijohtaja: Pi-
demmittä puheitta haluan 
todeta, että on aivan fantas-
tista saada teidät kaikki tänne 
tänään. Toivon sydämestäni, 
että viihdytte täällä tänä il-
tana ja tulevana lukuvuon-
na. Mutta nyt taitaa olla aika 
siirtää puheenvuoro takaisin 
Lorenzille. Sieltähän taitaa 
joku musiikkiesityskin olla 
vielä tänään luvassa, niin 
en nyt tuhlaa koko iltaa ju-
pinoihini. *hymyilee vitsik-
käästi yleisölle* Mutta eli, 
minä toivotan itseni ja koko 
kauppakeskus Alasimen pu-

olesta teidät tervetulleeksi 
tänne Jyväskylän ja koko Ke-
ski-Suomen yhteiseen olo-
huoneeseen ja toivotan on-
nea ja menestystä opintoihin! 

*Yleisö taputtaa ja viheltää, 
markkinointijohtaja ojentaa 
mikrofonin Lorenzolle ja 
poistuu* 

Lorenz: Huhhuh! Siinä 
oli melkoinen tietopaket-
ti siitä, mitä kaikkea täältä 
Alasimesta löytyykään, mut-
ta pitäisiköhän meidän tässä 
kohtaa tutustua vielä vähän 
tarkemmin Alasimen saloi-
hin. Katselin tuossa, että 
yleisössä moni näyttäisi ole-
van uuden vaatetuksen tar-
peessa, kun on vain haalarit 
päällä. Otetaanhan selvää, 
millaista muotia täältä 
Alasimesta löytyy. Toivo-
tetaan lavalle Alasimen J&L:n 
myymäläpäällikkö Janica! 

*yleisö taputtaa. Janica 
nousee lavalle* 

Lorenz: Noniin! Janica, mu-
oti muuttuu tänä päivänä 
niin kovaa tahtia, ettei siinä 
tällainen vanha ukki pysy 
edes perässä. Miten nyt pitää 
pukeutua, jos haluaa hurma-
ta vastaantulijat kadulla? 

Janica: No just tällä hetkellä 
erilaiset lämpimät syksyiset 

16



17

värit on tosi suosittuja. Ja tosi 
paljon ihmiset myös nykyään 
hakee sitä omaa tyyliään, jo-
hon sitten lisäillään erilaisia 
yksityiskohtia niiden sen het-
kisten trendien mukana. 

Lorenz: No sinulla onkin si-
inä mukana tuollainen hieno 
keltainen huivi. 

Janica: Joo tää on meidän 
tän syksyn mallistosta tuubi-
huivi. Ihanan pirteän värinen 
ja tuo sitä kivaa värikkyyttä 
syksyn pukeutumiseen. Ja 
hintaa tällä on vaan 7,99e. 

Lorenz: No jo on edullista! 
Ei muuta, kun opiskelijat-
kin vaan ostoksille! Täältä 
Alasimestahan löytyy yht-
eensä kahdeksan erilaista 
vaateliikettä eli valinnanvaraa 
kyllä löytyy. Ja siinä ostoksia 
tehdessä saattaa alkaa hiu-
koakin! Katsotaanpa siis, 
millaista sapuskaa täältä saa! 
Pyydetäänpä lavalle High-
way Alasimen yrittäjä Sanna 
Routavaara ja Bombay Ex-
pressin talousjohtaja Asko 
Seppä! 

*yleisö taputtaa* 

Lorenz: Noniin! Kerto-
kaapas Sanna ja Asko millais-
ta ruokaa täältä Alasimesta 
oikein saa! 

Sanna: No Highway on yr-
ityksenä varmaan monille 
täällä aika tuttu. Konsep-
tiimme kuuluvat erilaiset 
sandwich-tyyliset täytetyt 
leivät. Raaka-aineiden hank-
kiminen suurina yksittäis-
tukkutilauksina ja niiden 
tehokas varastointi tekevät 
liiketoiminnastamme erittäin 
kustannustehokasta. Kaup-
pakeskuksessa toimimisen 
kannattavuutta lisää myös 
se, että ravintolalla ei tarvit-
se täällä olla omia saniteet-
titiloja. Työllistävä vaikutuk-
semme on myös merkittävä. 
Työllistämme juuri esim-
erkiksi teidän kaltaisianne 
opiskelijanuoria. Harmillista 
kyllä nykyään nuoret tuntu-
van olevan laiskoja ”minulle 
kaikki heti”-mentaliteetilla 
varustettuja, joilla ei tun-
nu olevan perusymmärrys-
tä työelämän säännöistä. 
Toivon todella, että te siellä 
yleisössä ette kuulu tähän 
ryhmään. Tänäkin syksynä 
olisi tarkoitus palkata uusia 
työntekijöitä, vaatimuksena 
on vain reipasta työmieltä ja 
oma auto, kun tänne Alasim-
een ei muuten oikein pääse...
 
Lorenz: Kiitos Sanna! Entäs 
Asko, millaista ruokaa teidän 
ravintolastanne saa? Se vai-
kutti olevan vähän jotain 
eksoottisempaa, jos niin voi 
sanoa. 

*Asko hymähtää ennen kuin 
vastaa* 

Asko: Alasimeen avatta-
va seitsemäs, ensimmäinen 
pääkaupunkiseudun ulkopu-
olelle, avattava ravintolamme 
tarjoaa herkullista intialaista 
ruokaa! Valikoimastamme 
löytyy myös trendikkäitä kas-
visvaihtoehtoja! Tänä iltana 
jokaiseen annokseen sisältyy 
muuten kaupan päälliseksi il-
mainen naan-leipä! Eikä pidä 
unohtaa myöskään, että kai-
kista tuotteistamme kertyy 
myös bonusta! 

Lorenz: Huhhuh tässähän 
alkaa tulla jo nälkä! Pitääpi 
teidänkin siellä yleisössä un-
ohtaa hetkeksi ne makaronit 
ja tonnikalat ja suunnata 
Alasimen ravintolamaail-
maan! Pakko sanoa, että kai-
ken tämän esittelyn jälkeen 
on kyllä täysin liioittelema-
tonta sanoa, että Kauppake-
skus Alasin totta tosiaankin 
on koko Keski-Suomen 
yhteinen olohuone! Mut-
ta, että tiedätte minne sit-
ten mennä huomispäivänä, 
niin päästetäänpä lavalle 
Jyväskylän yliopiston tule-
vaisuuskoordinaatiostrate-
gisti Alistair Korhonen! 

*yleisö taputtaa* 

Alistair Korhonen: Hyvää 
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iltaa ja tervetuloa vaan minun 
ja yliopistonkin puoles-
ta! Tämä yliopisto on ollut 
Jyväskylässä kohta 160 vuot-
ta, kun lasketaan seminaaria-
jat mukaan. Minä olen kuu-
lunut tähän organisaatioon 
tänä syksynä tasan vuoden 
ajan. Voin todeta, että tämä 
ilta on minun täällä kulkem-
ani taipaleen kenties merkit-
tävin, ja ehkä, ehkä, voisi sa-
noa, että jopa koko yliopiston 
historian merkittävin. Päätös 
järjestää yliopiston lukuvuo-
den avajaiset kauppakeskus 
Alasimessa on aivan erityis-
laatuinen asia suomalaises-
sa yliopistojärjestelmässä ja 
yhteiskunnassa. Tämä on en-
nennäkemätöntä yhteistyötä 
yliopiston, liike-elämän ja 
koko nykyaikaisen kulttuurin 
välillä. Maailma muuttuu. 
Yliopistonkin on muutut-
tava. Sen on sopeuduttava 
nykymaailman vaatimuksiin. 
Me suomalaiset emme pärjää 
tämän ajan haasteissa ilman 
yhteistyötä. Niin koulutuslai-
tosten, liike-elämän, kuin 
kansalaistenkin on lyötävä 
hynttyyt yhteen ja rakennet-
tava yhdessä tulevaisuutta ja 
uutta suomalaista yhteiskun-
taa. 
Yliopiston on oltava läsnä 
yhteiskunnassa. Se ei voi 
eriytyä omaksi saarekkeek-
seen. Ennen kaikkea yliopis-

ton oltava siellä, missä sen 
tärkein osa, opiskelijat ovat. 
Siksi tulimme tänään tänne 
kauppakeskus Alasimeen. 
Market Analytics Oy:n tut-
kimusta siteeraten: ”Tänä 
päivänä nuoret haluavat vi-
ettävää aikansa uudenlaisissa 
kokonaisvaltaisissa kaupan, 
viihteen ja elämysten kes-
kuksissa, kuten kauppake-
skus Alasin, jotka tarjoavat 
nykynuorten vaatimustason 
mukaisia monipuolisia palve-
luita. Nykypäivänä ei enää ri-
itä pelkkä ja kahvi ja munkki; 
ihmiset haluavat smoothie-
ita, erikoiskahveja ja sushia. 
”Jos yhteiskunta ja koululai-
tokset haluavat tavoittaa nu-
oret, tulevaisuuden Suomen 
rakentajat, eivät ne voi jäädä 
paikoilleen. Niinpä voin 
ylpeänä kertoa, että meidän 
yliopistomme on oikeana 
edelläkävijänä rakentama-
ssa yhteistyötä Kauppakesk-
us Alasimen kanssa. Tämän 
yhteistyön ensimmäisenä 
ja erittäin hienona tulokse-
na, josta voimme kaikki olla 
ylpeitä, avataan Jyväskylän 
yliopisto tänään uusissa ti-
loissaan, täällä kauppakesk-
us Alasimessa! Kenties, ette 
vielä tänään mene sinne pänt-
täämään, mutta suosittelen 
ehdottomasti juhlien lomas-
sa käymään vilkaisemassa 
uusia tilojamme. Pidemmittä 

puheitta haluan toivottaa kai-
kille teille riemukasta ja me-
nestyksekästä alkavaa luku-
vuotta! 

*yleisö taputtaa* 

Lorenz: Kiitoksia! Seuraa-
vaksi lavalle saapuu illan 
pääesiintyjä Aku Nieminen 
ja Kissat! Akun ja kumppa-
neiden esityksen jälkeen teillä 
on vielä kaksi tuntia aikaa 
nauttia ostoskeskuksemme 
palveluista. Illan tarjouksena 
Amarillo Alasimesta hanaol-
uet ja -siiderit vain 5,00e! 
Tässä kohtaa kuitenkin minä 
kiitän ja kuittaan ja toivotan 
teille kaikille oikein hyvää 
alkavaa lukuvuotta ja up-
eaa iltaa täällä kauppakeskus 
Alasimessa! Nyt hyvä yleisö 
Aku Nieminen ja Kissat! 

*Lorenz poistuu lavalta ja 
ajaa henkilöautollaan Es-
poossa sijaitsevaan asun-
toonsa. Yleisö hurraa ja Aku 
Nieminen ja Kissat nousee 
lavalle esittämään parin vuo-
den takaisen hittinsä ”Hiiva-
tin nousuhumala”* 

Eero Ahola
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VALOA PIMEYTEEN! MITÄ 
UINTISUORITUKSEN TAUSTALLA TAPAHTUU?

Tosine-lehdessä on jo ol-
lut muutamia lajiesittely-
itä, joten jatketaan hyvin 
alkanutta perinnettä. Nyt 
vuorossa olisi kilpauinti, 
mikä sopiikin hyvin syksyn 
Tosine-lehden teemaan. 
Uintihan on monessa su-
hteessa pimeää touhua. 
Kilpauimarille pimeys voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että uimalasien ollessa 
huurussa – ja/tai uimahallin 
valaistuksen ollessa vähäistä 
– kahden metrin päähän 
näkeminen voi olla mahdot-
tomuus. Tämä on sikäli sää-
li, että uima-altaan syvyys on 
usein parisen metriä, joten 
pohjassa liikkuvan laastarin 
liikkeiden seuraaminen on 
ongelmallista ja maisemien 
vaihtuvuus putoaa nollaan.

Toisaalta kilpauimarin 
kannalta pimeys voi olla itse 
aiheutettua. Tällöin kyse on 
yksinkertaisesti siitä, että 
uimarin on unohtanut ole-
vansa maaeläin ja päättänyt 
uida hengittämättä. Toisi-
naan tulos on hyvä, mutta 
toisinaan näkökentässä al-
kaa hämärtyä reilusti ennen 
maaliintuloa. Kolmaskin 
vaihtoehto koetulle pimey-

delle on olemassa: yksink-
ertainen ihmetys siitä, miksi 
sinne 25–26 asteiseen altaa-
seen ollaan hyppäämässä, 
kun pesuhuoneissa olisi 
lämpimiä suihkuja ja sauno-
ja tarjolla.

Maallikolle kilpauintiin liit-
tyvä pimeys lienee sitä, että 
kilpauinti ei lajina aukea. Ve-
dessä pyritään liikkumaan 
n-metriä mahdollisimman 
nopeasti. Tämä on selvää, 
mutta mitä kaikkea näen-
näisesti vaivattoman liik-
kumisen taakse kätkeytyy? 
Kysymyksen valaisemiseksi 
alla esitetään tiiviisti allekir-
joittaneen ajatuksia eri uin-
tilajien osalta.

Perhosuinti
No niin tämä on yksink-
ertaista. Ponnistusseinästä 
terävästi. Nyt äkkiä hyvä 
liukuasento ja tehokkaat 
delfiinipotkut. Yliojenna ne 
polvet, noin nyt polvet ylio-
jentuvat. Hetkinen huomio 
siirtyi polviin ja nyt lantio ei 
osallistu ollenkaan potku-
un. Korjaa tämä nyt äkkiä. 
Pari potkua aikaa korjata 
asia. Ei olekaan. Pintau-
tuminen pitää tehdä nyt tai 

on myöhäistä. Nyt selkä on 
rikkomassa vedenpinnan eli 
kädet aloittavat työskente-
lyn. Kädet auki liukuasen-
nosta, otteen haku ja kädet 
kylkiin. Älä hengitä! 

Noin nyt ollaan pinnas-
sa uimassa. Kädet tulossa 
korvien kohdalla eteen, tee 
se potku ja korjaa vartalon 
asento pinnanmyötäiseksi.  
Kädet vedessä, hengitä ulos, 
aloita otteen haku. Missä 
asennossa ne ranteen ovat? 
Aha, väärässä. Korjaa niid-
en asento nyt äkkiä. Aloita 
nostamaan leukaa ylös, tee 
käsiveto, hengitä sisään ja 
muista nyt se polvien ylio-
jennus potkussa. 

Yllä oleva toistuu noin 
kaksikymmentä kertaa 50 
metrin aikana. Samalla 
seuraillaan jatkuvasti mah-
dollisuuksien mukaan muid-
en radalla olijoiden ja mah-
dollisten radalle tulijoiden 
liikkeitä. Lisäksi toivotaan, 
ettei mistään tule aaltoa, jon-
ka voisi hökäistä henkeen. 
Samalla lasketaan koko ajan 
käsivetojen määrää.

Viisikymmentä metriä 
uitu ja aika tehdä käännös. 
No niin, käsivetomäärä 
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täsmää käännöksen aloit-
tamisetäisyyteen, mutta 
missähän se seinä on. Ei 
sitä näy näiden huuruisten 
lasien läpi. Tuolla se vilahti. 
Nyt viimeinen käsiveto, älä 
hengitä, ettet saa vettä keuh-
koihin. Liuku seinään, nyt. 
Puhalla ilma pois keuhkois-
ta. Kädet osuivat seinään, 
nyt kyljen kautta ympäri ja 
nopea hengitys sisään.

Selkäuinti
Ponnistus seinästä. Hyvä 
liukuasento, delfiinipotkut. 
Ylävartalo paikallaan pal-
leasta ylöspäin. Yliojenna 
ne polvet potkun aikana. 
Pidä ne nilkat ojennettuina. 
Potkaise molempiin suunti-
in. Vielä vähän aikaa veden 
alla. Nyt pintautuminen. 
Vasenkäsi aloittaa vedon… 
Odota. Odota. Nyt vartalo 
rikkoi veden pinnan. Käsi 
saa lähteä kyljestä ja palau-
tua pään viereen noin kello 
11:een. 

Oikea käsi hakee otteen. 
Pidä se kyynärpää pai-
kallaan. No niin, käsiveto-
rytmi on kunnossa, entä 
jalat. Ei, pitää potkia no-
peammin. Noin nyt potku 
on kunnossa ja voidaan ke-
skittyä taas enemmän kä-
sivetoon. Korjaa vartalon 
asento: jalat pintaan ja har-

tioita ja takaraivoa alaspäin. 
Ja kuka kumma väittää, että 
selkäuinnissa voi hengittää 
milloin vain, koska kasvot 
ovat kohti kattoa? Kyllähän 
ne ylöspäin ovat, mutta ve-
den alla!!!

Nyt seurataan sekä potku-
ja että käsivetoa. Yritetään 
havainnoida ympäristöä, 
missähän muut radalla olijat 
ovat. Entä viereisen radan 
kuntouimareiden jalat? 
Luultavasti lähellä omaa 
päätäni. Äskeinen oli seit-
semäskäsiveto pari eli ol-
laan noin 27 metrin kohdal-
la. Hetkinen menikö tuolla 
katonrajassa lintu. Kyllä se 
lintu on. Hetkinen näin lin-
nun. Uimalasit siis eivät ole 
huurussa. Jee!!!

Lippusiima näkyvissä. 
Tylsä nimitys tuo lippusii-
ma. Pitäisi keksiä sille uusi 
nimitys. 

Nyt siis neljä käsivetoa ja 
käännös. Kummalle kädelle 
käännös tulee? Hyvä vasem-
malle. Yksi, kaksi, kolme, 
neljä. Käännös. Etäisyys 
seinään on kunnossa. Ei 
tarvitse tehdä mitään vip-
paskonsteja, jotta käännös 
ei aiheuta hylkäystä [myös 
harjoituskäännös tehdään, 
kilpailusääntöjen mukai-
sesti]. Noin jalat osuivat 
seinään.

Rintauinti
Ponnistus seinästä. Pidä se 
nilkat ojennettuina. Hae ote 
käsillä ja tee pitkäveto. No 
niin, puolet pitkästä vedos-
ta on tehty. Nyt delfiinipot-
ku. Kädet ovat kyljissä. Tuo 
ne lähellä vartaloa rintake-
hän eteen. Noin, nyt kädet 
nopeasti niskan taakse ja 
eteen liukuasentoon. Tee 
rintauinnin potku nyt [kä-
det menossa niskan taakse]. 
Pidä polvet lähellä toisiaan 
sen potkun aikana. Noin 
nyt liuku on tehty. Paljonko 
aikaa pintautumiseen? Noin 
sekunti. Aloita käsiveto nyt. 
Levitä kädet. Pää pintaan. 
Pidä kyynärpäät lähellä pin-
taa ja paikallaan. Käännä 
kämmenet pohjaa kohti. 
Nosta ylävartaloa ylem-
mässä. Missä ne jalat ovat? 
Korjaa ne lähemmäs pin-
taa. Jatka käsivetoa ja tuo 
kyynärpäät terävästi kylkiin. 
Aloita potku. Ei, älä koukis-
ta lonkkia vielä, vain polvia. 
Noin. Hengitä sisään. Vie 
kädet eteen mahdollisim-
man nopeasti. Nyt olkapäät 
ovat tippumassa veteen, 
potkaise jalat suoriksi, ei 
vielä, ei vielä, nyt olkapäät 
osuivat veteen. Tee se pot-
ku. Korjaa liukuasentoa 
pinnanmyötäiseksi. Hengitä 
ulos. Liukuasennossa on 
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oltu noin sekunti, aloita uusi 
käsiveto.

Käännös kuten perho-
suinnissa. Hetkinen, miksi 
ajattelen käännöksen per-
hosuinnin kautta, kun olen 
ennemmin rintauimari kuin 
perhosuimari?!?

Vapaauinti
Ponnistus seinästä, pidä 
liukuasento, käänny kyl-
jeltään vatsalleen. Nyt ei 
ylimääräisiä delfiinipotku-
ja. Nopea pintautuminen. 
Pintaan matkaa arviolta vi-
isi senttiä. Aloita vapaau-
innin potkut. Selkä rikkoi 
pinnan. Aloita käsiveto. Älä 
hengitä vielä. Odota toi-
seen käsivetoon. Nyt voi 
hengittää. Muista puhaltaa 
ilma ulos hengitysten välillä. 
Pidä vasen käsi lähellä pin-
taa ja aivan suorana, rullaa 
sitä vartaloa oikealle. Noin 
oikea käsi palautuu korvan 
kohdalla. Aloita otteen haku 
vasemmalla kädellä. Pidä se 
kyynärpää korkealla. Vedä 
vartalo käden yli, noin käsi 
on vartalon alla. Nyt työnnä 
käsi suoraksi kylkeä kohti. 
Kierrä pää hengitykseen. 
Korjaa vartalon asentoa, 
ylävartalo on nousemassa 
liian korkealle. Missä kohtaa 
vasen käsi menee. Lonkan 
paikkeilla, aloita sen palau-

tus. Käännä kasvot takai-
sin veteen. Vasenkäsi kor-
van kohdalla, aloita oikealla 
kädellä otteen haku. Mikä on 
vartalon asento? Rintakehää 
alemmas. Siirrä jalat tiukem-
min vartalon taakse. Oikean 
käden ranne on hieman ki-
ertynyt sisäänpäin. Suoris-
ta se. Pidä ranne tiukkana, 
jotta käsi ei petä vedon alta. 
Mitä ne jalat tekevät. Lisää 
tehoa potkuihin. Oikea käsi 
on nyt palautunut eteen ja 
vasen aloittaa työntävän vai-
heen, tee vasemmalla jalalla 
potku alaspäin.

Tätä kaavaa toistetaan er-
inäisiä kertoja riippuen si-
itä, onko uitava matka 50 
metriä (noin 25 sekuntia) 
vai 1500 metriä (noin 16,5 
minuuttia).

Yhteenveto
Sekavaa puuhaa, eikö tot-
ta. Jokainen voi itse päättää 
toiko teksti valoa pimey-
teen, kun ihmetellään, mitä 
näennäisesti helpon ja vai-
vattoman uinnin taustalla 
tapahtuu. Yllä esitetyistä 
ajatuksista on vielä syytä to-
deta, että ne ovat tiivistet-
ty versio ja ne tapahtuvat 
suunnilleen yhtäaikaisesti. 
Niiden lisäksi, mukaan mah-
tuvat muun muassa klass-
inen kaakeleiden laskem-

inen, laastareiden menon 
seuraaminen, käsivetojen 
– parhaassa tapaukses-
sa potkujen – laskeminen 
ja uidun matkan laskem-
inen. Siispä, jos joku ha-
luaa lisätä ”pimeää tou-
hua” -määritelmään jotain, 
niin voin antaa vinkkinä 
jakomielisyyteen liittyvät 
määritteet.

PS. Tekstissä esiintyvät kie-
lioppivirheet tms. kuuluvat 
asiaan, sillä eihän kaikkea 
voi sentään miettiä uidessa.

Tapio Roiko-Jokela

Kuvassa nykyisin jo kielletyt nilk-
kapitkät kisauikkarit. Vaan kuinka 
normaalikokoinen henkilö void-
aan mahduttaa 24 tuumaisiin uik-
kareihin?
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Näin popularisoi tunnettu fi-
losofi Piisamirotta Oswald 
Spenglerin ajatuksia elokuvas-
sa Muumipeikko ja pyrstötähti. 
Omalla kierolla tavallaan sanat 
kuvaavat maailmaamme ja ai-
kaamme yhtä hyvin tai huon-
osti kuin aina ennenkin. En 
vain osaa päättää, kummin on. 
Nyt on luvassa sellainen maa-
ilmanselitys, että heikompia 
sietääkin hirvittää. Itseänikin 
hirvittää, kuka minä olen näistä 
kirjoittamaan. Kirjoitan tätä 
osaksi selvittääkseni ajatuksiani 
itselleni, mutta kaipa tästä kelpo 
puheenvuoro tuli julkaistakin. 
Tarkastelen monesta kulmasta 
aihekokonaisuutta, joka vaatisi 
hivenen enemmän tilaa.

Nykyään voi olla optimis-
ti sekä pessimisti hyvin pe-
rustein, kerätä informaatiota 
perustelemaan molempia tun-
temuksia, ja olla vieläpä ihan 
järkevä ihminen, tai täyskahe-
li. Esimerkiksi Esko Valtaoja 
ja toissavuonna menehtynyt 
Hans Rosling vakuuttelevat 
että meillä menee koko ajan 
paremmin, ja aina vain parem-
paa on tulossa. Toisaalta erilai-
sia tuomiopäivän profeettoja 
ja ihan vakavasti otettaviakin 
pessimistejä on vaikka kuinka: 
Spengler ja Timo Vihavainen 

1 Omassa suvussani maailmaloppua odotti mummon isoisä Tuomas, joka pelotteli lapsia helvetin-
liekeillä iltasaduksi. Tai ainakin yritti pelotella; mummon mukaan ukon jutut lähinnä naurattivat. Ukko jyrisi, 
että vielä hymy hyytyy. Perhana, että toivon hänen olleen pahasti väärässä.

manaavat länsimaiden perika-
toa, IPCC:n ilmastoraportti 
varoittaa ilmastonmuutoksen 
olevan jo täällä ja kaikki menee 
huonommaksi. Ja pornografian 
turruttama nuoriso (tai lähinnä 
nuoret aikuiset) on tällä kertaa 
pilalla sen vuoksi, etteivät sikiä 
riittävästi. 

Huonoja tulevaisuuksia on en-
nustettu ennenkin: syitä löytyy 
niin ihmismielen sisäsyntyisestä 
tavasta varautua pahimpaan, 
kuin ympäröivän kulttuurin 
opetuksista: Johanneksen ilm-
estys tuskin oli lajissaan ensim-
mäinen, mutta sen jäljissä kris-
titty maailma on osannut pelätä 
maailmanloppua, joka yleensä 
tapahtuu tässä heti ensi viikol-
la, tai ainakin ensi vuonna1. 
Synkistelyt eivät suinkaan ole 
juutalais-kristillisen tradition 
yksinoikeus: viikinkien Rag-
narök olisi jumalien ja hirviöid-
en sota, jossa voittajia ei olisi. 
Todellisessa menneisyydessä 
tuota lopullista sotaa lienee 
ollut lähimpänä Kuuban kriisi 
vuonna 1962 ydinasevaltioiden 
härnätessä toisiaan. Aiheesta 
kertoo Stanley Kubrickin mai-
nio dokumentti Tohtori Out-
olempi. 
On eri asia, mistä pitäisi olla 
huolissaan, ja mistä ollaan hu-

olissaan. Murheenaiheetkin 
ovat keskenään eri kaliiperia. 
Viime vuosina on keskusteltu 
muun muassa (islamilaisesta) 
terrorismista ja maahantuli-
joista. On huolestuttu roboti-
saatiosta ja keinoälystä. Venäjä 
kiukuttelee, EU:n itäosan maat 
ovat tulleet teini-ikään ja EU on 
talous- ja legitimiteettikriisissä. 
Pohjois-Korea on Pohjois-Ko-
rea, Kiina ostaa koko maail-
man. Ratkaisu ongelmiin ei 
juuri sekään lämmitä mieltä.  
Länsimaissa johtajiksi vali-
taan populistisia pässinpäitä 
twittuilemaan somessa. Infor-
maatioyhteiskunta tuntuu su-
osivan vaihtoehtoisia faktoja ja 
kokemusasiantuntijoita. Näitä 
miettiessä ei ole ihme jos mieli 
vetää synkäksi. 

Mutta. 

1700-luvun alussa pettua pure-
va suomalainen saattoi hyvällä 
syyllä uskoa maailmanlopun 
olevan ovella. Ensin 1695–
1697 kuolonvuosina Ruot-
sin itä-osan väestöstä katosi 
kolmannes, muutamaa vuot-
ta myöhemmin raivosi Suuri 
Pohjan Sota, jonka aikana 
venäläiset tappoivat, ryöstivät, 
raiskasivat, kiduttivat ja veivät 
väkeä orjiksi. Isoviha on sen 
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verran muinaista aikaa, että se 
ei enää juuri näy suomalaisten 
historiakuvassa. Ehkä onneksi, 
tuskin tähän tarvitaan mitään 
kansallista Isoviha-uhriu-
tumispäivää. Kohta olisi erään 
puolueen nuorisojärjestö vaati-
massa Karjalan palauttamisen 
lisäksi Putinilta korvauksia Iso-
vihasta. Mikä ihana tapa tuleh-
duttaa maiden välit. 

Onhan ennenkin selvitty. 
Luultavasti tämän tekstin luki-
joilla on kompetenssia listata 
kaikenlaisia kauheuksia men-
neisyydestä riittämiin: Sot-
ia ja kansanmurhia, nälkää ja 
tauteja, lokaaleja ympäristötu-
hoja, teollistumisen sosiaali-
set ongelmat.  Ynnä muuta. 
Ja täällä ollaan, ”paska reissu, 
mutta tulipahan tehtyä...” tai 
jotain sinnepäin. 

Noam Chomsky on luonne-
htinut Yhdysvaltain terroris-
min vastaista sotaa elefantin 
hyökkäykseksi sitä pistänyttä 
hyttystä vastaan. Huolestua 
pitäisi niistä sivullisista, jotka 
norsu talloo.  Robotisaatio on 
uhka ja mahdollisuus, riippuen 
ihan millaista talouspolitiik-
kaa harjoitetaan. 1800-luvul-
la hevoskärryt hävisivät kil-

2 Puhuttaessa tekoälyn moraalista, ollaan nähdäkseni hyvän kysymyksen äärellä, mutta näkisin, että 
tässä siirretään omia moraalisia ongelmiamme oliolle, jota ei vielä ole. Esimerkiksi klassikko: auton jarrut ha-
joavat ja se törmää joko äitiin lastenvaunujen kanssa tai sitten väkijoukkoon sen mukaan, kumpi on moraalis-
esti oikeampi uhri. Kenet sinä tappaisit? Luultavasti yllättävässä liikennetilanteessa, vaikka äkkijarrutuksessa, 
kone ei ainakaan vaistomaisesti panikoisi.
3 Toki voidaan puhua Kiinan mahdollisesta uuskolonialismista Afrikassa; Kiina on myöntänyt valtavia 
lainoja useille kiistatta rahantarpeessa oleville Afrikan maille. Jäävätkö ko. maat velkavankeuteen?
4 Joku ilkeämpi, en muista kuka, on sanonut, että alamme tutkia hyvinvointivaltiota juuri kun sitä 
ajetaan alas…

van rautatielle, ja siitä seurasi 
kieltämättä taloudellisia ongel-
mia rahtikuskeille. Heidän 
jälkikasvunsa työpanos voitiin 
kuitenkin keskittää muualle, 
joten plussalle jäätiin. Te-
ko-älyn pelko tuntuisi perustu-
van olettamukseen, että koneet 
muuttuvat tietoisiksi, kun voit-
tivat ihmisen jo shakissakin, ja 
älykäs konehan on siis lähtö-
kohtaisesti pahantahtoinen ter-
minaattori. Shakissa on rajal-
linen määrä siirtoja, joita kone 
voi laskea eteenpäin ihmistä 
tehokkaammin. Kyky laatia al-
goritmeja shakkilaudalle tuskin 
on maailmanvalloituksen ensi-
askel. Ja mistä sekin tiedetään, 
että se älykäs kone haluaa 
meidät hengiltä?2

Venäjä on ollut kivi Euroopan 
kengässä jo ainakin 1800-lu-
vulta lähtien - ja päinvastoin. 
Pohjois-Korean meuhkaami-
nen tuskin sekään on uut-
ta. Ja vaikka itsekin hajoilen 
diili-presidentin hölmöilyyn, 
ainakaan hän ei ole saanut 
yhtään sotaa aikaiseksi. Siinä 
taitavampia ovat olleet monet 
Yhdysvaltain aiemmat presi-
dentit. Ja kun Kiinasta nyt tu-
lee uusi maailmannapa, onko 
sekään välttämättä pelkästään 

paha asia? Kansallisvaltio ni-
meltään Suomi pärjäsi lopulta 
ihan mukavasti Neuvostoliiton 
naapurissa 1944–1991, vaik-
ka välillä ja varsinkin alussa 
kieltämättä tiukkaa teki.  Mik-
sei pärjäisi jatkossakin? Tai 
laajemmin ajatellen; miksi me 
lännessä edes ajattelemme Ki-
inaa ensiksi uhkana? Miksi Yh-
dysvallat ei sitä ole? Jos tämä 
kiikastaa ihmisoikeuksista, hu-
oli on ymmärrettävä, muuten 
lienee huoli Kiinan voimis-
tumisesta lähinnä angloamerik-
kalaisesta maailmasta omittua 
kateutta menestystä kohtaan. 
Eipä jenkkienkään demokrati-
sointiprojektit niin kovin kum-
moisia ole olleet.  Kysy vaikka 
Vietnamista tai Irakista.3 

Helposti unohtuu se myöntei-
nen kehitys, mitä on tapahtun-
ut. Suomalaisten kollektiivinen 
muisti tuntee talvisodan, mut-
ta hyvinvointivaltio on vasta 
hivuttautumassa osaksi tätä 
muistia4. Luultavasti tilanne 
on ympäri maailman saman-
kaltainen. Historiantutkijat 
osaavat kertoa elintasomme 
nousseen niin paljon, että hyvät 
elinolomme ja ihmisoikeudet 
ovat useimmille kanssaeläjille 
länsimaissa itsestäänselvyyk-
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siä5, ylellisyyttä, mistä useimp-
ien esivanhemmat muutama 
sukupolvi sitten haaveilivat 
ja parempiosaisia kadehtivat. 
Milloinka viimeksi näit nälkää? 
(”10.44 odottaessani Ilokiv-
en aukeamista.”)   Olen josk-
us aiemminkin todennut, että 
helvetti hipsterille löytyisi jos-
tain 1850-luvun kaskimailta, 
aikalaisilleen kovin normaal-
ista elinympäristöstä siis. Muu 
maailma tulee perässä, joskin 
varsinkin Afrikka tarvitsisi 
vetoapua. 

Tavoittaako tutkijoiden vies-
ti muuta väestöä on tietenkin 
eri asia. Francis Fukuyama 
kirjoitti teoksessaan Historian 
loppu ja viimeinen ihminen 
että optimisti vaikuttaa aina 
hölmöltä, pessimisti säilyttää 
intellektuellin auransa vielä ol-
lessaan väärässä.6 Tämä tuntuu 
pätevän arkielämässä, kyyni-
sin paikallaolija on myös älyk-
käin.   Monen mutu-tuntuma 
on se, että huonommin me-
nee. Ja onhan totta, että kaikki 
asiat eivät ole parantuneet, tai 
kasvu/kehitys ei ole tasaista. 
Mutta tämäkin on toki monesti 
näkökulma ja aikavälikysymys. 

5 Tosin: Länsimaissa elää niin sanotun ”neljännen maailman” väestö, he, joita nämä etuudet eivät tavoita.
6 Kirja kannattaa lukea, vaikka sen ennustus ”historian loppumisesta” ei oikein mennytkään. Kurios-
iteettina mainittakoon Fukuyaman esittävän ”jonkun Donald Trumpin röyhkeän mahtailun” vapauden ja 
demokratian ääri-ilmiönä. Siis jo vuonna 1992. Ei ennustus siis täysin väärässä ollut.
7 Melko esseeistisenkin kirjan alkuperäinen nimi on Civilization. A personal view, joka on mielestäni 
kuvaavampi ja jopa kauniimpi kuin suomennoksen julistavampi otsake. Clark pyytelee esipuheessa sivun 
verran anteeksi keskittymistään ”vain” Länsi-Eurooppaan.
8 Kolumnin perusidean tiivistää hyvin otsikko: ”Meiltä puuttuvat nyt suuret unelmat, ja siksi jokaista 
askeltamme vartioi talouden rautainen kuristusote”
9 Tämä rakkaudella kaiken haukkuville some-uikuttajille. Mieleen tulee erityisesti yksi porukka, joka 
fb-sivullaan pari vuotta takaperin märehti suunninpiirtein aivan kaiken olevan pielessä. Miten tuntuukin 
siltä, että tämä sama sakki valittaa suomalaisen sisun katoamista?

Kuulostan naiviin optimistisel-
ta, mutta silläkin uhalla. Aina 
voidaan pyrkiä parempaan, ko-
rjaamaan ongelmat ja valuvi-
at. Ongelmista pitää puhua, ja 
kun kyseessä ovat hankalat ja 
monimutkaiset asiat, ratkaisuja 
voi olla vaikeaa esittää. Ken-
neth Clark kirjoitti kirjassaan 
Länsimainen perintömme7 
klassisen kreikkalais-rooma-
laisen kulttuurin kukistuneen 
kansainvaellusten ynnä muun 
ohella siksi, että tuo kulttuuri 
menetti uskonsa itseensä. Se 
uupui. Ehkä nykyaikaa vaivaa 
sama? Uskon, päämäärän, 
puute? Samansuuntaista on 
luultavasti esitetty aiemminkin, 
ja ajatus pulpahtaa esiin sil-
loin tällöin. Tätä kirjoittaessa 
viimeisin silmiin sattunut oli 
Kari Enqvistin kolumni8 Ylen 
verkkosivuilla. Ajatus on il-
meisen ongelmallinen, mutta 
myös mielenkiintoinen, ja ehkä 
jopa omaksumisen arvoinen. 
Kurassa rypeminen vailla rat-
kaisuja ei edusta mitään, paitsi 
kurassa rypemistä.9 

Mikä siinä sitten kiehtoo? Il-
man psykologian opintoja paha 
arvailla, mutta ainakin meille 

tarjoillaan sitä mitä haluamme. 
Media huutaa otsikoita kor-
ruptiosta, tapoista ja raiskauk-
sista sylki roiskuen. Aikana, 
jona Suomi on enemmän kuin 
koskaan lintukoto, bisnestä 
tehdään turvattomuudella.  
Populaarikulttuuri tarjoilee 
dystopioita minkä kerkeää. 
Ilmeisesti draaman vuoksi 
nämä dystopiat odottavat ihan 
lähitulevaisuudessa. Milloin 
kasarirokkarimotoristit taiste-
levat bensasta autiomaassa, 
zombi-pandemia vyöryy läpi 
lähiöiden tai naiset on alistet-
tu seksiorjiksi. Eikö olisikin 
viihdyttävää katsoa välillä tule-
vaisuuskuvitelmaa maailmasta, 
joka olisi lähtökohtaisesti in-
spiroiva ja mukava paikka elää?  
Sellainen tulevaisuus kun voi 
olla edessä. 

Yksi todellinen ongelma meillä 
on. 

Planeetan tila.

Elintason noustessa herää, 
tai pitäisi herätä, kysymys 
ympäristöstä. Ilmastonmuutos, 
väkiluvun kasvu, resurssipula, 
eliölajien joukkosukupuutto. 
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Suuria ongelmia, suuria kysy-
myksiä, ja pelkään että meiltä 
loppuu aika. Yhteiskunta ei 
muutu hetkessä, vaikka saavu-
tettaisiin konsensus toimien 
välttämättömyydestä. Yksi 
kieltää ilmastonmuutoksen, 
toinen hyötyy siitä. Kolmas 
elää tilanteessa, jossa ei oikeas-
tikaan voi tehdä kuin lähinnä 
linkolalaisen10 itsemurhan hill-
itäkseen päästöjä. Turhaa lie 
myös ajatus, että olisi olemassa 
yhtä patenttiratkaisua ongelmi-
in, vaan erilaiset ympäristöhuo-
let olevat seuranamme hamaan 
tappiin asti. Ilmastonmuutosta 
tuskin voi rokottaa pois. 

Jos emme näitä ratkaise ja 
selviä vaikeuksista, jos pahin 
käy, olemme syypäitä paitsi il-
maston muutokseen myös kuu-
denteen joukkosukupuuttoon, 
ja sitä myöten on tuhomme 
oikeastaan aika reilu kohtalo. 
Eliölajien kuudes joukkosuku-
puutto on jo nyt meneillään 
synkimpien ennustusten mu-
kaan. Vaikka tuho ei tulekaan 
tällä kertarysäyksellä, lajisto 
heikkenee tavalliseen verrattu-
na moninkertaisella vauhdil-
la.11 Masentava ajatus, että se 
yksi ainoa korkean älykkyyden 
saavuttanut, kulttuurin ja sivi-
lisaation luonut eliö onnistuu 
pilaamaan planeetan elinolo-
suhteet. Outoa kyllä, pystyn 

10 Pentti Linkolahan on tarjoillut radikaaleja lääkkeitä ympäristöntilan kohentamiseen.
11 Edellinen liitukauden lopulla tappoi muun muassa dinosaurukset lintuja mukaan lukematta ja 
sitä edeltänyt permikaudella joidenkin arvioiden mukaan 95 % kaikista eliöistä. Ihmisen toiminta lienee 
vähintään osasyyllinen siihen, että suurimmatkin maa-eläimet ovat tätä nykyään melko onnettomia 
rääpäleitä. 
12 Jos olisin Esko Valtaoja, kirjoittaisin tähän ainakin kappaleen verran siitä, kuinka tiemme vie tähtiin.

lohduttautumaan tuolta ajatuk-
selta sillä, että elämä itsessään 
on kummallisen sitkeää. 
Viimeistään 10 miljoonaa vuot-
ta meidän jälkeemme pallo on 
kunnossa. Todennäköisesti jo 
aiemmin. Ja oikeasti, tarkoitan 
tätä vailla sarkasmia. Elämä 
sinnittelee päällä kunnes Kuu 
ei enää vaikuta planeetan ak-
seliin ja tai ehkä vielä sittenkin 
kun kuoleva Aurinko polttaa 
pallon pinnan. Siinä miljardin 
vuoden päästä. (No niin, tuo-
miopäivän kultistit, lopettakaa 
hötkyily. Kyllä se sieltä tulee.)
Jos ympäristöongelmista 
selvitään, voimme tehdä mitä 
yhdysvaltain presidentti Lyn-
don B. Johnson lupasi aikoi-
naan yliopisto-opiskelijoille: 
voimme tehdä sivilisaatiosta, 
ja oikeastaan maailmasta, mie-
lemme mukaisen.12 Nyt vaan 
pitäisi päättää, mitä haluamme. 

Mitä tästä kaikesta pitäisi lop-
ulta sanoa? Miten summata 
tämä teksti? Mitä mieltä lop-
ulta itse olen, tuleeko Lop-
pu? …en tiedä. En osaa en-
nustaa. Pyrin olemaan realisti, 
avoin maailmalle, oppimaan 
ja tunnustamaan oman rajal-
lisuuteni. Tässä tekstissä on 
taatusti mutua ja luultavasti 
joukkoon on eksynyt ikäviä, 
erityisesti kirjoittajaa kiusaavia 
asiavirheitäkin, joten keskuste-

lu jatkukoon ja katsotaan mitä 
tuleman pitää. 

Elämme yhä mielenkiintoisia 
aikoja. Kuten aina.

Jännän äärellä,
Heikki Kämäräinen

Ps. Ystäväni Tuulia Reponen 
inspiroitui IPCC:n raportista 
runolliseksi. Sen verran hyvin 
sopi aiheeseen, että pyysin lu-
paa liittää tämän jutun jatkeek-
si. 
Olokeepa hyvät. 

Tulevaisuuden tuomioistuin
Meillä on femicide, genocide, infan-
ticide…
Oli juutalaiskysymys ja sen ratkai-
su
Nyt on antroposeeni ilmastonmuu-
tos
Vieläkö siitä tuomioita jaetaan?
Maaginen 1,5 astetta ja overshoot
Kukaan ei tiedä mitä sen aikana 
tapahtuu
10 prossaa koralleista ehkä selviää
Saarivaltiot, luulen, kartalta häviää
Tulee ilmastopakolaisia, mut ovet 
on kii
Tulee ilmastokuolemia, mut onko 
välii
Ei kukaan meistä tarkoittanut pa-
haa
Oltiin kuin Eichmann, osa koneis-
toa
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HELPPINURKKAUS
Fanny-tädin legendaarinen, jo toista kertaa julkaistava helppinurkkaus on saanut 
järjettömän suosion. Olen pahoillani, etten rajallisen palstatilan vuoksi pysty vas-
taamaan kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, mutta akuuteissa ongelmatilan-

teissa suosittelen kääntymään vanhempien tai kouluterveydenhuollon puoleen.

Kumpi on oikea aika, talvi- vai kesäaika?
-Jouni

En ymmärrä, miten tästä on tehty näin monimutkainen ongelma. Suomi on kaikissa 
GMT-kartoissa asetettu +2 sarakkeeseen, jolloin tietenkin talviaika on oikea.

Kuinka kurittomat ”kakarat” voisi saada ymmärtämään, että astiat on tiskattava ja kah-
vinkeittimestä on huolehdittava?

-Epätoivoinen
Uskon, että tälle asialle ei juurikaan enää voi tehdä mitään, sillä tällainen sopimaton 
käytös on juurrutettu jo hyvin aikaisessa kehitysvaiheessa. Jos kuitenkin jotain hal-
uat yrittää, niin esimerkiksi passiivisaggressiivinen lähestymistapa saattaisi herättää 
jonkun todellisuuteen. Jos kaikki jättäisivät sotkun jälkeensä, jonkun olisi se pakko 
jossain vaiheessa huomioida. Tämä kuitenkin vaatisi niiden ”kakaroihin” kuulumat-
tomien yhdistymistä ja päätöstä siitä, ettei kukaan heistä sorru siivon korjaamiseen. 
Voit toki myös ehdottaa tiskikoneen hankkimista, jolloin ainakin tiskiongelma rat-

keaisi.

Hyvä Fanny-täti, kuinka ratkaista Tone-huoneen tilaongelmat?
-Tahdon lisää neliöitä

Itseasiassa Fanny-täti on pohtinut tätä kysymystä jo aikoinaan. Mielestäni 
Tone-huoneelle voisi rakennuttaa parviosaston. Sinne voisi tuoda patjoja ja muita 
boheemeja istuskeluun ja makoiluun tarkoitettuja alustoja ja vaikkapa ottaa nokoset. 
Vanhan rakennuksen huonekorkeus antaisi periksi myös tämän, sillä nyt yläosa on 

täysin toimeton.
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Hei Fanny-täti. Elämäni on synkkää, pimeää ja yksinäistä. Mistä apua?
-Kauanko tätä vielä jatkuu?

Hei Sinullekin, ja kiitos, että otit yhteyttä. On hyvin tärkeää osata tunnistaa nämä 
tunteet ja avata suunsa. Suosittelen kuitenkin tässä vaiheessa tukeutumaan YTHS:n 
puoleen. Jos nyt silti kuitenkin yrittäisin jotain konsteja Sinulle antaa näin ensi alku-
un. Synkkyyteen ja pimeyteen auttaa tehokkaat annokset kirkasvalolamppua. Mah-
dollisuuksien mukaan myös valoisalla ajalla ulkona oleskelu piristää. Yksinäisyyteen 
usein löytyy apua Tone-huoneelta. Siellä välillä pakostikin joutuu osaksi keskustelui-
ta, jolloin yksinäisyys ei tunnu enää välttämättä niin kokonaisvaltaiselta. Myös inter-
netin välityksellä usein ihmiset nykyään etsivät seuraa. Tällaisia alustoja voisivat olla 

esimerkiksi Jodel, Tinder tai Friendship.

Jos lyön itseäni kovaa ja alan itkeä, olenko liian vahva vai liian heikko?
-Tuskainen maskuliinisuus

Hei. Fanny-tädin virallinen neuvo ja linjaus on, ettei itseään kannata lyödä missään 
tapauksessa. Eihän siinä ole järkeä ollenkaan. Et siis ole liian heikko tai liian vahva, 

vaan enemmänkin liian hupsu, koska tuommoista edes yrität. 

Fanny-täti valmiina tunkemaan sormensa suoraan Teidän sieluihinne.




