
pisto
pistolta 

vaatesuunnittelijan 
työ on glamouritonta  

pakertamista
 

aallon Ylioppilaslehti  no 
4/2011



BearingPoint on 
enemmän kuin  
pelkkä työpaikka

Haluatko oppia jatkuvasti uutta ja haastaa itsesi? Entä haluatko mielekkään ja 
palkitsevan työn asiakasläheisessä ympäristössä? BearingPointilla monipuoliset 
työtehtävät ja haastavat asiakasprojektit takaavat sinulle mahdollisuuden jatkuvaan 
oppimiseen sekä tarjoavat uusia ja mielenkiintoisia haasteita jokaiselle työpäivälle.

Loistava yhteishenkemme näkyy kaikessa mitä teemme - niin työssä kuin sen 
ulkopuolellakin. Viime syksynä kannustimme koko Suomen toimistomme voimin 
bändimme voittoon Firmarock 2010 bändikilpailussa. Samanlaisella yhteistyöllä 
pystymme jatkuvasti ylittämään myös asiakkaidemme odotukset.

Haemme parhaillaan lahjakkaita tulevaisuuden lupauksia Helsingin toimistoomme 
touko-syyskuusta 2011 alkaen. Mikäli olet vastavalmistunut tai  valmistumaisillaan 
oleva, analyyttinen, sosiaalisesti lahjakas sekä aktiivisesti uusia haasteita etsivä 
persoona, voit olla juuri hakemamme henkilö.

Järjestämme 10.5. ja 17.5. rekrytointipäivät toimistollamme, jolloin saat tilaisuuden 
käydä läpi koko haastatteluprosessimme yhden intensiivisen päivän aikana. 
Haastattelujen eri vaiheissa keskitymme osaamiseesi aina työ- ja opintomenestyksestä 
yleiseen liiketoiminnalliseen tietämykseen asti.

Hakuohjeet sekä lisätiedot löydät rekrytointisivuiltamme:  
http://bearingpoint.easycruit.com

BearingPoint delivers Business Consulting combining both Management & Technology capabilities to serve our clients in commercial, financial and 
public sectors. BearingPoint offers its clients the best possible value in terms of tangible, measurable results by leveraging business and technology 
expertise. Its seamless cross-border approach, entrepreneurial culture, long-standing relationships with reputable organisations, profound industry 
and functional knowledge as well as solutions customised to clients’ specific needs, make the company a truly trusted adviser. BearingPoint is a 
European based company with 3 200 employees in 14 countries, but operates with a global reach. For more information, please visit  
www.bearingpointconsulting.com.

© BearingPoint Finland 2011. All rights reserved.
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kannen kuva
Kira Leskinen

Kaupunki on paikka, jossa palve-
lut ovat lähellä ja joukkoliikenne 
toimii. Kaupunkilaiset sanovat tu-
levansa maaseudun rauhassa hul-
luiksi.  

Kaupunkiin muuttaessa luo-
puu mielivallasta ympäristöön-
sä.  Muihin ihmisiin on hanka-
la pitää etäisyyttä. Kaikkialla on 
melua, savua ja pölyä. Epämuka-
vuuksia, joista maalla asuvat eivät 
tiedä mitään.

Suomessa kaikki on siistiä ja 
järjestyksessä.  Säännöt on tehty 
siksi, että niitä noudatetaan. Hil-
jaisuus tulee yhdeltätoista ja puoli 
kahdelta valomerkki.

Kaupunkikuvaan kuuluvat 
puistot, patsaat ja muotilikkeet. 
Eivät töherrykset, kerjäläiset ja 
leipäjonot. 

Kaupunki on kansainvälinen, 
mutta ei tänne romanileiriä tarvi-
ta. Kansainvälisyys tarkoittaa ta-
louskasvua.

Kaupungit tarvitsevat elämää. 
Rosoja ja sävyjä. Töhryjä kivijal-
koihin, sillä joskus virheet tekevät 
kokonaiskuvasta kauniin. 

Jos ok, niin hyvä. Jos ei, muu-
ta maalle. 

antti saarenpää

nim. stocco mikseri.net -sivustolla  
ihmettelee miksi kurssille pitää suunnata  
kahdeksalta aamulla.

miehistö
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» eihän noin aikasin aloita opiskeluitaan 
kuin huumekeksejä syövät taikkilaiset ja 
huuhaapiirtelijäarkkitehdit.
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isona sitten

Pussycat Dollsin laulaja nicole scherzinger laulaa 
kappaleessaan When I Grow Up kuinka isona halu-
amme huomiota, olla tähtiä elokuvissa, näkyä leh-
dissä ja televisiossa, nähdä maailmaa ja saada tissit.

Toisilla meistä haaveet täsmentyvät tästä, menem-
me yliopistoon ja asetamme tavoitteen unelmaduunis-
ta. Miltä mahtaisi tuntua, jos oma ammatti olisi tositee-
veen peruskauraa ja kurssikavereista tulisi naistenleh-
tien vakiokasvoja?

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kan-
sainväliseen muotiin on astunut liuta suomalaisnimiä: 
paola suhonen, hanna sarèn, Minna parikka ja Ju-
lia lundsten. Tiedämme naisten brändituotteet, kon-
kurssit ja raskaudet. Nähdäänkö parrasvaloissa hetken 
päästä myös Taikin vaatesuunnittelun kasvatit Julia 
Männistö, siru Juntunen ja Julia petley-Jones?

He itse eivät perusta nimen hankkimisesta. Kukaan 
ei liittänyt omaan työhönsä glamouria. Heidän opiske-
lunsa iloineen ja suruineen on samanlaista kuin mei-
dän muidenkin. Omaa lahjakkuutta pitää kehittää uut-
teran toiston kautta nöyrästi.  

Joistain asioista he ovat eri mieltä keskenään. He 
myös miettivät, miten oma ammattiosaaminen oikein 
pitäisi rakentaa. Ja samalla tavalla kuin me muutkin, 
hekin kaipaavat tukea. Ennen kaikkea he kuitenkin 
nauttivat siitä, että saavat tehdä juuri sitä mitä haluavat. 

Keväällä Arabiassa on valvottu, ihan niin kuin Töö-
lössä ja Otaniemessäkin. Moni on pihtisynnyttänyt tä-
näkin keväänä kandinsa, gradunsa ja dippatyönsä. On-
nittelut! Vastasyntynyt on aina vanhempansa näköinen 
ja potra suoritus.

Löytyykö meille kaikille valmistumisen jälkeen töi-
tä? Vaalien jälkeen Suomi näyttää erilaiselta. Onko se 
sitä hyvässä tai pahassa mielessä, sen näyttävät seuraa-
vat neljä vuotta. Hallitusneuvottelut ovat aivan ovella. 
Seurataan tarkasti minkälaisen työllisyyspolitiikan uusi 
hallitus valitsee. 

johanna mitjonen

P.S. Kenestä aaltolaisesta sinä haluaisit lukea saman-
laisen jutun kuin Arabian unettomat mekkomaakarit? 
Ehdota Ainolle tyyppejä osoitteessa toimitus@ayy.fi

» isona haluamme 
huomiota, nähdä 
maailmaa ja saada 
tissit.
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Loistoristeilijälle sijoittuva Velvet Sundown on Tribe 
Studiosin luoman Stagecraft-pelialustan ensimmäi-
nen pelattava tarina. Punaisena lankana on pelaajien 
välinen interaktiivisuus, jonka varaan juoni rakentuu.

”Perinteisesti peleissä on motorinen tai älyllinen 
haaste, meillä haaste on sosiaalinen”, kommentoi ke-
hittäjätiimiin kuuluva timo Kämäräinen. 

Tiimiin muut jäsenet ovat elina arponen, Ville-
Kalle arponen, Jarkko Kainulainen, timo saari-
nen ja heikki Vehmas. Elina ja Ville-Kalle Arponen 
ovat TKK:lta vuonna 2006 valmistuneita tietoteknii-
kan diplomi-insinöörejä. 

Tiimillä on yhteensä 48 vuoden työkokemus pe-
lialalta, esimerkiksi Sega Rallyn ja FlatOut-pelisar-
jan kehittämisessä. Tribe Studios on viimesyksyisen 
Bootcampin voittaja ja kuuluu Aalto Start-Up Cente-
rin virtuaalihautomoon.

Tyypilliselle pelintekijäretoriikalle uskollisina ke-
hittäjät puhuvat pelin sijaan tarinasta tai kokemuk-
sesta. Tulkinnassa on perää, sillä pelissä ei ole käsi-
kirjoitettuja tehtäviä tai keinoäly-pelaajia – kuten ei 
ole oikeassakaan elämässä. 

Mitä pelissä, tai tarinassa, sitten voi tapahtua? Yk-
sityiskohtia eivät kehittäjät vielä kerro, mutta Veh-
mas antaa hieman kryptisen esimerkin. 

”Peli alkaa esimerkiksi niin, että pelaajille kerro-
taan poikkeavat tiedot tarinan lähtökohdista. Sit-
ten jos pelaajalla vaikkapa on hallussaan jotakin, 
minkä kaksi muuta pelaajaa haluaa, syntyy kol-
miodraamaa.”

Parituntisen tarinan pääsee pelaamaan ostamal-
la siihen pääsylipun. Kehittäjät haluavat pelin ole-
van illassa läpi pelattava, väkivallaton ja pelaajien 
väliseen draamaan perustuva. Sen uskotaan veto-
avan ihmisiin, joilla ei ole aikaa tai halua pelata pe-
rinteisiä tietokonepelejä.

Tekijöiden mukaan pelin luonteesta kertoo se, 
että motoriikkataitopelaajat ovat ainoita, jotka eivät 
ole innostuneet siitä kuullessaan. 

”Ei ole tarkoitus tehdä hirveätä taitopelaamista 
vaativaa peliä. Ja Velvet Sundownia seuraavat tarinat 
kehitetään palautteen perusteella siihen suuntaan, 
mihin jengi haluaa”, Jarkko Kainulainen sanoo.   

Usko konseptiin on luja, sillä kokenut kehittäjä-
tiimi haluaa luoda Stagecraft-pelialustalla toimivista 
peleistä peräti uuden genren. Velvet Sundown pyrkii 
irti perinteisten sosiaalisten pelien rajoitteista, ja on 
siten kesän mielenkiintoisimpia pelijulkaisuja. 

”Haluamme, että sosiaalista kanssakäymistä ei 
pääse karkuun mitenkään”, Kainulainen summaa. /

teksti: ossi mansikka   kuva: kira leskinen

Aalto Venture Garagella luodaan uutta peligenreä. Tribe Studios tuo kesällä 
markkinoille esikoistuotteensa, josta pitävät nekin, jotka eivät yleensä pelaa. 

tarina, jossa sinä esität pääosaa 



kuvassa vasemmalta oikealle :
Timo Kämäräinen
Elina Arponen, 
Jarkko Kainulainen, 
Heikki Vehmas.
Ville-Kalle Arponen 
ja Timo Saarinen.
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bingo!
Aalto ja World Design Capital Helsinki 2012 ovat kimpassa. Se tarkoittaa 
aaltolaisille muun muassa lopputyöpaikkoja ja kokonaista yhteistä oh-
jelmaa. Ohjelman haku ja nettisivut aukeavat toukokuussa, mutta opis-
kelijat eivät ole jääneet odottamaan starttipistoolin ääntä. Suunnittelu-
työt ovat jo täydessä vauhdissa.  

Huhtikuun WDC-tilaisuudessa viidentoista IDBM-opiskelijan ryhmä 
esitteli, minkälaisia matkamuistoja Helsingillä voisi olla. Parista teekka-
rista, kylteristä ja tusinasta muotoilijoita koostuva ryhmä, eli Carolina, 
eevi-Maija, Karin, Mikko, Meric, pekka, samuel, atte, Julie, natalie, 
Kreeta ja Kristian olivat miettineet, kuinka kuksan muodoista voisi ja-
lostaa käyttöesineiden kahvoja. Tai ehkä designturistin käteen voidaan 
lätkäistä bingo, jonka avulla voisi bongata suomenkielisiä sanoja?

Mukana oli myös tuohinen aarrelaatikko, jonne voisi tallentaa niin 
Suomenlinnan lauttapiljetit kuin Kiasman pääsylipun, sekä pittoreski 
luonnoskuva ulkohuussista.

Ideoita oli heitelty pari viikkoa. Eteenpäin saattaa päätyä yksi tai sit-
ten useampia. Vielä oltiin vaiheessa, jossa ajatukset saavat kukkia va-
paasti. 

”Mitä ajatuksia sinulle heräsi näistä? Mikä sinusta voisi olla leimallis-
ta Helsingille?”, ryhmäläiset innostuivatkin kysymään muilta./ jm

helmenkalastus
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AINO VERTAA

Lähteet: Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 
budjetti ja ylioppilaskunnan edustajiston hel-
mikuun kokouksessa esitellyt luvut.  Helsin-
gin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön toi-

mintakertomus 2010.  
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 euroa oli ylioppilaskunnan edunvalvontaan 
käytetty summa tilinpäätöksessä 2010.
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Vapun aaton juhlimisen historia alkaa 1920-luvulta, kertoo helmikuus-
sa julkaistu Jemina sohlstèn-nederströmin kirjoittama KY:n histo-
riteos Sata vuotta opintojen tiellä 1911–2011. Jo silloin juhlinnassa näh-
tiin kaikki rappion merkit. Akateeminen Karjala-Seura vaati vuonna 
1925 kirjelmällään sekä Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaa että 
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskuntaa luopumaan vapun vietosta.

”Viimeaikainen vapun vietto on varsinkin pääkaupungissa muodostu-
nut sellaiseksi, ettei siihen osallistuminen ole omiaan lisäämään ylioppilas-
nuorison itsekunnioituksen tuntoa, eikä kohottamaan sen arvoa vakavas-
ti ajattelevien kansalaisten silmissä. Useista yrityksistä huolimatta näyt-
tää toivottomalta ajatella vapun vieton tavan parantamista. Päinvastoin 
on jonkun aikaa sitten käytäntöön tullut ruotsalainen tapa aloittaa vapun 
vietto jo edellisenä yönä ns. ’vapun vastaanottajaisilla’ vienyt juhlaa vielä-
kin alaspäin; tuoreessa muistissa ovat vielä tapaukset toissa vappuna, jol-
loin pääkaupungin järjestysviranomaisilla oli syytä sekaantua ’vapun vas-
taanottajaisiin’, mihin oli, paitsi ylioppilasnuorisoa, valmistautunut myös-
kin kaikenlaista epäilyttävää aineista.”

Seura ei kuitenkaan saanut vaatimustaan läpi, ja iloinen ja paheelli-
nen vapun vietto jatkui ylioppilaskunnissa entiseen tapaan aina näihin 
päiviin saakka. Yhtenä merkittävimmistä traditioista on Havis Amanda 

-patsaan lakittaminen, tapa joka virallistettiin 1950-luvulla. Tänä vuon-
na AYY ja KY lakittivat Mantan yhdessä vappuaattona. / jm

paHeiden vappu
Opiskelijoiden vappujuhlat herättävät huomiota  
joka kevät. Niin on ollut aina. 

euroa kului AYY:lta omaisuuskiistan hoita-
miseen viime vuonna. Esimerkiksi 244 000  
asianajokuluihin, 60 000 sovintoneuvottelui-

hin ja 18 000 asiantuntijalausuntoihin. 

euroa kului KY-säätiöltä asianajokuluihin 
2010. Lukuihin sisältyy esimerkiksi oikeu-

denkäynteihin, niiden valmisteluun sekä so-
vintomenettelyyn kuuluneet kulut. 



Wapputunnelmaa vielä fiilistellen

Fiilistele vielä wappuhurmosta ja bongaa omasi 
ja kavereittesi iloiset nassut! Wappukuvat löydät 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Flickr-tililtä, 
jonne jatkossa tulee kuvamateriaalia muistakin 
ylioppilaskuntasi järjestämistä tapahtumista. 

Klikkaa osoitteeseen flickr.com/ylioppilaskunta!

AYY:lle uusi opiskelijakanava!

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta perustaa 
uudenlaisella konseptilla pyörivän koko Aallon 
yhteisen opiskelijakanavan televisiokanava OUBSin 
tilalle. Uuden kanavan toimintaan tarvitsemme nyt 
vapaaehtoisia. Mikäli luova, yhdessä tekeminen 
innostaa, ilmoittaudu mukaan sähköpostilla 
viestinta@ayy.fi! 

OUBSin viimeinen lähetys taltioidaan ja lähetetään 
suorana 27.5.

Lisätietoa löydät AYY:n blogista, ayy.fi/blogi!

Jätä jälkesi historiaan -  
osallistu AYY:n tunnuskilpailuun

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta järjestää tunnuksen 
suunnittelukilpailun 31.5.2011 saakka! Löytyisikö 
sinulta osaamista ja innostusta tarttua haasteeseen? 
Kilpailun tavoitteena on löytää ylioppilaskunnallesi 
visuaalinen, tekstitön, kestävä tunnus, jota voidaan 
jatkossa soveltaa esimerkiksi lipussa, rintamerkissä, 
ansio- ja kunniamerkeissä sekä käädyissä.

Kilpailun voittajalle on tiedossa mahtava palkinto 
– paras ehdotus palkitaan 1000 eurolla! Sen 

lisäksi AYY:n tunnustyöryhmä voi lunastaa muita 
ehdotuksia 300 eurolla per ehdotus. Osallistu nyt! 

Kilpailun säännöt löydät AYY:n nettisivuilta 
ayy.fi/tunnuskilpailu!

Opintotukeen muutoksia elokuusta
alkaen!

Tukikuukauteen oikeuttava opintopistemäärä 
nousee 4,8:sta 5,0 opintopisteeseen. Jos nostat 
opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, opintopisteitä 
on saatava vähintään 45 nykyisen 43,2 sijasta.

Opintotuki kaksiportaistuu eli tuki myönnetään 
erikseen kandidaatti- ja maisterivaiheisiin. 
Muutos koskee heitä, jotka 1.8.2011 hyväksyvät 
opiskelupaikan, ilmoittautuvat ensimmäisen kerran 
läsnä olevaksi tai vaihtavat opiskelualaa. Jos jatkat 
opintojasi, ovat tukikuukaudet käytössäsi kuten 
aiemminkin.

Asumislisäkuukausi muuttuu opintotuki-
kuukaudeksi 1.8.2011 alkaen ja se vähennetään 
nostettavien tukikuukausien määrästä. Muutos 
koskee kaikkia, myös vanhoja opiskelijoita.

Opintotukea saaville kaikille korkeakoulu-
opiskelijoille myönnetään lainatakaus 
hakemuksetta 1.8.2011 lähtien. Opintolainan 
takausvastuuvelka tai maksuhäiriö voi estää 
kuitenkin lainatakauksen saamisen. Mikäli opiskelet 
ulkomailla, lainatakaus korotetaan 440 eurosta 600 
euroon.

Lisätietoja seuraavassa Ainossa!

AYY:n kesän aukioloajat

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimistolla 
sekä palvelupisteillä on kesällä poikkeavat 
aukioloajat. Mikäli haluat tulla vierailulle, kesän 
aukioloajat löytyvät AYY:n nettisivuilta, ayy.fi.

Elämyksellistä kesää 2011 kaikille!

Vieraile AYY:n Blogissa ja 
kommentoi!
Mitä ylioppilaskunnan keskustoimistolla 
tapahtuu?  Lue AYY:n Blogia osoitteessa
ayy.fi/blogi ja näe, miten 
ylioppilaskuntaasi pala palalta rakennetaan!

VALITUT PALAT

ayyinfosivutouko.indd   1 21.4.2011   13.14
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sormet multaan!

Suomessakin puhutaan viimein kaupunkiviljelystä. 
Se tarkoittaa ruoan valmistamista siellä, missä kulut-
tajatkin ovat, eli kaupungeissa. Sopivia paikkoja ovat 
esimerkiksi pihat, katot ja parvekkeet. 

Sekä Espoossa että Helsingissä on siirtolapuutarho-
ja, joista voi vuokrata palstoja omaan käyttöönsä. Niitä 
saattaa kuitenkin joutua jonottamaan useita vuosia. 

Otaniemeen on saatava omat viljelmät. Espoon 
ympäristökeskuksen asiantuntija Kalevi hiirron-
niemi kuitenkin toppuuttelee ideaa. 

”Kuokanpistosta maahan ei lähdetä liikkeelle. 
Maanomistajan ja kaavoitusosaston kanssa on tehtä-
vä pitkät selvitystyöt. Otaniemi on keskeinen paikka, 
ja viljelmien perustaminen herättäisi taatusti intohi-
moja puolin ja toisin. Kaavallisten lupa-asioiden jäl-
keen pitää vielä tarkastaa ympäristönsuojeluun liit-
tyvät kysymykset.” 

Byrokratialle voi kuitenkin sanoa huihait, ja käyt-
tää oman käden oikeutta. Guerilla gardeningia eli sis-
siviljelyä ovat Suomessa edistäneet muun muassa 
Marttaliitto ja ympäristöjärjestö Dodo.

”Sissiviljelmän voi perustaa mihin tahansa, missä 
se ei aiheuta häiriöitä. Tarvitaan vain laareja, joita on 

Teekkarikylästä puuttuu vielä jotain: viljelypalstat.

helppo rakentaa. Hyviä ja helppoja hyötylajikkeita 
ovat esimerkiksi porkkanat, kesäkurpitsat, punajuu-
ret ja monet yrtit, kuten minttu”, kertoo Dodon kau-
punkiviljelykoordinaattori pinja sipari.

Aprillipäivänä AYY:n hallituksen kokouspäiväkir-
jassa hassuteltiin selvitystyöllä, joka koskisi katoille 
istutettavien viljelyjen perustamista. Hallituksen jä-
sen Kalle-heikki Koskinen ei pidä ideaa mahdotto-
mana tulevaisuudessa, mutta ei kuitenkaan usko yli-
oppilaskunnan tekevän selvitystä lähivuosina. 

Mutta miksi ei? Kattoviljely on suosittu harrastus 
ulkomailla, ja sillä on etenkin kehitysmaissa oikeaa 
merkitystä. Helsingissä sitä on testannut ravintola 
Savoy hyvällä menestyksellä. Viherkattoja on myös 
muun muassa Linnanmäellä ja Korkeasaaressa.  

Kattoviljelystä on paljon muutakin kuin ruoan-
tuotannollista hyötyä. Ne esimerkiksi sitovat sade-
vettä ja hiilidioksidipäästöjä, vaimentavat melua, vii-
lentävät kesällä ja lämmittävät talvella, parantavat il-
manlaatua sekä tietysti näyttävät kivalta. 

HOAS:n rakenteilla oleviin tornitaloihin Jätkäsaa-
ressa tehdään viherkatot. Myös AYY:n opiskelija-
asunnot tarvitsevat niitä! /

teksti: antti saarenpää   kuvitus: milena huhta
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Vuoden 2010 alussa voimaan asunut yliopistolaki ir-
rotti yliopistot valtiosta. Uudistus toi paitsi autono-
miaa, myös tulosvastuuta ja kilpailupaineita.  

Liiketaloudellinen ajattelu näkyy myös johdon 
tilinauhoissa. Aallon henkilöstöjohtaja hanna-
leena livion mukaan rehtori tuula teerin palkka 
on 15 400 euroa kuussa. Päälle tulee asuntoetu.  

Tuula Teeri kertoo, että yliopistojen johtaminen 
on nyt erilaista kuin ennen. 

”Rehtorin taloudellinen vastuu on kasvanut. Eten-
kin säätiöyliopistossa työnkuva on huomattavas-

Yliopistouudistus muutti johtoportaan työtä. Samalla palkkiot nousivat 
rysäyksellä. Aallon ja Helsingin yliopiston rehtorit tienaavat jo enemmän kuin 

Espoon ja Helsingin kaupunginjohtajat tai Suomen pääministeri. 

ti muuttunut aiemmasta tilivirastomaailmasta, kun 
pääoma ja kiinteistöomaisuus ovat lisääntyneet.”

Helsingin yliopiston rehtorin palkka nousi kertahei-
tolla yliopistouudistuksen myötä 60 prosenttia, ollen 
nyt 17 000 euroa kuussa.  Samalla HY:n muunkin joh-
don tienestit kohosivat parhaimmillaan 27 prosenttia. 
Tiedot kertoi Ylen MOT-ohjelma maaliskuussa.  

Jyväskylän ylioppilaslehti uutisoi, että Jyväskylän 
yliopiston rehtori ansaitsee niin ikään 60 prosenttia 
enemmän kuin ennen yliopistouudistusta. 

Ylioppilaslehti selvitti, että myös muun muassa 

teksti: antti saarenpää   kuvitus: milena huhta

yliopistoja joHdetaan 
Huippupalkoilla
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”Tällä hetkellä meillä on lahjoituksia ja lupauksia 
noin 180 miljoonan euron edestä”, kertoo varainke-
ruujohtaja Jyri tawast.

Valtio on luvannut 2,5-kerroinrahaa yliopistoille 
vauhdittaakseen niiden varainkeruuta. Jos 200 mil-
joonan tavoite toteutuisi, lisäisi valtio siis vielä 500 
miljoonaa euroa pottiin. Koko kampanjan summaksi 
tulisi siten 700 miljoonaa euroa. 

Varainkeruuaikaa rajoitettiin alun perin vuoden 
2010 loppuun asti, mutta hallitus antoi yliopistoille 
lisäaikaa kuusi kuukautta viime vuoden lopulla. 

”Me emme olleet aktiivisia neuvottelemaan lisä-
aikaa. Neuvotteluajat ovat pitkiä, ja useimmissa yli-
opistoissa lahjoitukset venyivät tälle vuodelle.”

Lahjoituksia voivat antaa sekä yritykset että yk-
sityiset henkilöt. Tawast kertoo,  että noin 95 pro-
senttia tulee yrityksiltä. Suurin osa kotimaasta, vain 
murto-osa ulkomailta.  

Lahjoittajien nimet paljastetaan Aallon  verkkosi-
vuilla vain heidän itsensä luvalla. Summia ei paljas-
teta. Tawastin mukaan tiedot kuuluvat salassapidon 
piiriin, eli ne ovat toisin sanoen ”liikesalaisuus”. 

Asian voi nähdä ongelmallisena. Yliopistot käyttä-
vät julkista valtaa ja saavat edelleen valtaosan rahoituk-
sestaan valtiolta. Niiden rahoituspohjan tulisi olla läpi-
näkyvä.  

Julkisuuslakiasiantuntija, hallinto-oikeuden pro-
fessori olli Mäenpää ei näe perusteita yritysten teke-
mien lahjoitusten salaamiselle. 

”Teoriassa se voitaisiin katsoa liikesalaisuudeksi, 
jos liikuttaisiin yritysmaailmassa. Silloinkin näkisin 
sen hankalaksi. Yliopiston pitäisi näkemykseni mu-
kaan ehdottomasti paljastaa lahjoittajansa ainakin 
yritysten osalta. Aalto-yliopiston säätiöpohjaisuus ei 
tietenkään tee mitään eroa tässä asiassa muihin yli-
opistoihin.”

Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Jyväskylän ylioppi-
laslehti, joka kartoitti eri yliopistojen lahjoittajapohjaa 
maaliskuun lopussa. Säätiöyliopistot Aalto ja Tampe-
reen teknillinen yliopisto eivät paljastaneet tietojaan. 

”Salassapitoperusteet ovat mielestäni laittomia. 
Konsultoimme asiantuntijoita ja pyytänemme lah-
joittajatietoja sen jälkeen Aallolta ja TTY:ltä uudes-
taan”, kertoo Jyväskylän ylioppilaslehden päätoimit-
taja Jarno liski.  

”Jos emme saa niitä, viemme asian hallinto-oikeu-
teen.” / as

Varainkeruukampanja on loppusuoralla. 
Tavoitteena on kerätä 200 miljoonaa 
euroa lahjoituksina kesäkuun loppuun 
mennessä.  Se mistä rahat tulevat, on 
liikesalaisuus.  

pitäisikö aallon  
paljastaa  
laHjoittajansa?

» yliopistouudistus 
näkyy johdon 
tilinauhoissa.

Oulun, Lappeenrannan ja Itä-Suomen yliopistoissa 
rehtoreiden ansiot nousivat 21-33 prosenttia. Kuu-
kausitasolla palkat sijottuvat nyt 10-12 000 euron 
haarukkaan. 

Yliopistouudistusten myötä palkkatiedot muuttui-
vat salaisiksi. Niinpä palkkoja ei ole mahdollista selvit-
tää enää kuin kysymällä asianomaisilta itseltään.

Kokonaan uusi menoerä yliopistoille ovat halli-
tuspalkkiot.

Livion mukaan Aalto-yliopiston hallitus saa palk-
kioita 1500 euroa kuukaudessa. Puheenjohtaja Matti 
ala-huhta kertoo, että palkkio on sama niin puheen-
johtajalle, varapuheenjohtajalle kuin rivijäsenellekin.   

Jäseniä hallituksella on seitsemän. Näin ollen 
vuosikuluiksi tulee 126 000 euroa. 

Jyväskylän ylioppilaslehden mukaan Jyväskylän 
yliopiston hallitus käytti vuonna 2010 hieman yli 38 
000 euroa. Vuonna  2008 vähän vähemmän, 3 250 
euroa. Palkkiot siis kolmekymmentäkertaistuvat. 

Myös Helsingin yliopiston hallituksen kulut nousi-
vat rajusti. Ennen uudistusta konsistori, silloinen hal-
litus, aiheutti menoja 2 500 euroa. HY:n nykyinen hal-
litus käytti viime vuonna yli 250 000 euroa, eli palkki-
ot satakertaistuivat. Tiedot kertoi MOT-ohjelma. /
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King Abdullah -yliopistoon (kaust) ajetaan tiukko-
jen turvatarkastusten läpi. Kampusravintolassa ruo-
an tarjoilevat miehet, ja opiskelijatalon edusta on 
voitu varustaa pehmein sohvin, koska aurinko pais-
taa aina. Toissa vuonna avattu luksusyliopisto on se-
koitus isäntämaansa Saudi-Arabian konservatiivi-
suutta ja letkeää länsimaista lomatunnelmaa.

King Abdullah kouluttaa tekniikan ja luonnontie-
teiden osaajia Punaisenmeren rannalla. Yliopisto täh-
tää tieteen kansainväliseksi lippulaivaksi, joka hyö-
dyttää Saudi-Arabian ja lähialueen taloutta ja luo uu-
denlaista kuvaa maasta. Alkuvaiheessa jopa yhdeksän 
kymmenestä opiskelijasta on haalittu ulkomailta, 
useimmin Kiinasta, Meksikosta ja Yhdysvalloista.

Opiskelijoita on vasta 600–700, ja he ovat järjes-
täytyneet opiskelijaneuvostoksi, jonka toimintaa yli-
opisto tukee avokätisesti. Opiskelijat ideoivat esi-
merkiksi elokuvailtoja, esitelmiä ja muita sosiaalisia 
tapahtumia, ja yliopisto tiedottaa, levittää julisteet ja 
maksaa tarjoilut.

melkein kuin lännessä
Saudi-Arabian teekkarit rakentavat yhteyttä länteen. Arabimaailman 
mittapuulla elämä King Abdullah -yliopistossa on yllättävänkin vapaata.

”Raha ei ole toistaiseksi ollut rajoite”, hymyilee 
meksikolainen isaac aguilar, 24-vuotias jatko-opis-
kelija ja opiskelijaneuvoston jäsen. 

Edunvalvonnassa opiskelijoiden keskustelu-
kumppani ei ole valtio, vaan yliopisto. Jokainen opis-
kelija tekee yliopiston kanssa sopimuksen, johon si-
sältyy täysi stipendi lukukausimaksuihin, ilmainen 
asunto ja lisäksi 20 000–30 000 dollaria vuodes-
sa elinkustannuksiin. Sopimusten yksityiskohdista 
väännetään kättä.  

”Opiskelijaneuvosto ajaa opiskelijoiden asiaa, jos 
esimerkiksi asunnoissa on ongelmia. Hiljattain saa-
tiin neuvoteltua kaikille opiskelijoille vuosittaiset 
lentomatkat kotimaahan. Tämä etu oli poistettu vii-
me syksynä aloittaneilta”, Aguilar kertoo.

Opiskelijat viettävät kampuksella kaiken aikan-
sa, ja huolet ovat usein käytännöllisiä. Tällä hetkellä 
esimerkiksi yritetään mahdollistaa ruoan ostaminen 
yöllä puolenyön jälkeen, edes automaateista. Jalka-
käytävien pyöräramppeja pitäisi parantaa.

teksti: elina mattila-niemi
kuvitus: milena huhta



Saudi-Arabia on absoluuttinen monarkia, jossa 
kansalaisyhteiskuntaa ei juuri ole. Tämä epäpoliit-
tisuus tuntuu sopivan kaustin opiskelijoille hyvin. 
Opiskelijaneuvoston vaaleihin osallistutaan yksilöi-
nä, ei aatteellisina ryhminä. Yhteyttä pidetään Fa-
cebookissa, mutta arabimaailman tämän kevään le-
vottomuuksiin opiskelija-aktiivit eivät juuri halua ot-
taa kantaa.

”En usko, että kuohunta leviää tänne”, arvioi opis-
kelijaneuvoston 26-vuotias puheenjohtaja Wail 
Ba-alawi, joka on itse kotoisin Saudi-Arabiasta. ”Sau-
dien ja heidän hallintonsa suhde on vakaa, ja nyt ha-
lutaan enemmänkin kehitystä ja parannuksia kuin 
koko hallintotavan vaihtamista.”

Radikaalia yliopistossa on sukupuolten vapaa 
kanssakäyminen. kaust on Saudi-Arabian ensim-
mäinen yliopisto, jossa naiset ja miehet saavat opis-
kella ja työskennellä yhdessä. Yliopistoalueen sisällä 
naisten ei tarvitse pukeutua muualla maassa pakol-
liseen mustaan kaapuun, abayaan, ja he saavat esi-
merkiksi ajaa autoa. Tämä on hyvin edistyksellistä 
maassa, jonka sijoitus maailman talousfoorumin ta-
sa-arvotilastossa on 134 valtiosta 129:s. 

Yksi kaustin naisopiskelijoista on 29-vuotias 
egyptiläinen heba ahmed. Hän sanoo, että vaativat 
opinnot ja kahden lapsen äitiys ovat helpoimmin yh-
distettävissä juuri täällä, missä kaikki arjen toimin-
not ovat kävelyetäisyydellä, ympäristö on turvallinen 
ja virkistys- ja sivistysmahdollisuuksia paljon. Ilmai-
nen kuntosali, veneajelut, näyttävät lastentapahtu-
mat, Koraanin opiskelu tai vaikkapa jalkapallon pe-
luu ovat muutamia esimerkkejä.

”kaustin suurin ansio on, että se tarjoaa saudeille 
ja varsinkin saudinaisille mahdollisuuden maisteri-
opintoihin kotimaassaan. Toivon, että yliopisto lisää 
hyvinvointia, mutta en usko että se sekaantuu poliit-
tisiin kuvioihin”, Ahmed toteaa.

Puheenjohtaja Ba-alawi muistuttaa, että yliopisto 
vaikuttaa palvelemalla ympärillään olevaa yhteisöä. 
Kun alueen miljoonakaupungissa Jeddassa kärsittiin 
pahoista tulvista vuodenvaihteessa, kaustin opis-
kelijat lähtivät avustustyöhön yli kieli-, sukupuoli- ja 
uskontorajojen.

Täällä eletään kohteliaasti ja etuoikeuksista kiitol-
lisina. Maan lakien vuoksi ristiä ei voisi laittaa kau-
laan eikä alkoholia saa mistään, mutta maailmanky-
lä ja kulttuurien lähentyminen – se on jo totta./

» kaust on saudi-
arabian ensimmäinen 
yliopisto, jossa naiset ja 
miehet saavat opiskella 
ja työskennellä yhdessä.
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helmenkalastus
/ kolumni yrittämisen yrittämisestä

» jokainen tuote 
tarvitsee oman 
tarinan, joka 
jää kuuntelijan 
mieleen.

suomalainen vs. intoilija, osa 4
ongelmanratkaisijalle riittää aina työtä

suomalainen: Hyviä uutisia! 
Tuotteemme alkoi olla viime vii-
kolla jo sellaisessa kunnossa, että 
päätin kutsua ensimmäiset käyt-
täjät testaamaan. En tosin ole jul-
kaissut sitä vielä kaikille. 

intoilija: Oho, vau! Olette eden-
neet jo ison askeleen lähemmäs 
oikeaa yritystä. Kuten monet net-
tisukupolven tuotteet, myös suo-
malainen Flowdock aloitti tiimi-
työskentelyä helpottavan verkko-
palvelunsa kaupallistamisen niin 
sanotulla private beta -vaiheella. 
He tiesivät, että käyttäjäpalaute 
on tehokkaimpia tapoja ymmär-
tää asiakkaan ongelmia ja toiveita.

suomalainen: Joo, testikäyttäji-
en sähköposteihin saa nyt napu-
tella vastauksia yömyöhään asti. 
Enimmäkseen tulee ilmoituksia 
teknisistä bugeista, mutta joukos-
sa on ollut myös yllättävän hyviä 
parannusehdotuksia. Uskon, että 
kun jaksan vastata kehitysehdo-
tuksiin kärsivällisesti, käyttäjät 
pysyvät mukana. 

intoilija: Totta, koska käyttäjä si-
toutuu yleensä syvemmin tuot-
teeseen, jonka kehittämiseen on 
saanut osallistua. Jos onnistut ko-
koamaan tuotteellesi lojaalin kan-
nattajajoukon, ei ensimmäisen 

maksavan asiakkaan saaminen 
ole enää kovin vaikeaa. 

suomalainen: En oikein vielä ym-
märrä, millainen ajatteluprosessi 
johtaa käyttäjän ostopäätökseen. 
Miten edes pääsen tapaamaan 
isompia asiakkaita?

intoilija: Erilaiset tapahtumat, 
omat kontaktit ja heidän kauttaan 
järjestetyt tapaamiset avaavat 
ovia parhaiten. Flowdockin pe-
rustajat tiesivät ensimmäisten re-
ferenssiasiakkaiden saamisen sen 
verran tärkeäksi, siis myös myyn-
nin käynnistämisen kannalta, että 
he olivat valmiita tekemään myös 
asioita, joilla ei pitkällä aikavälillä 
ole bisnesarvoa. 

Flowdockin tyypit ovat muun 
muassa pitäneet asiantuntijaluen-

non nimekkäälle sanfranciscolais-
firmalle, koska he pääsivät siinä 
sivussa demoamaan omaa tuotet-
taan. He myös antavat esimer-
kiksi TED-konferenssien ja mo-
nien yliopistojen käyttää tuotetta 
ilmaiseksi. Tapahtumissa kan-
nattaa mennä rohkeasti käsi ojos-
sa johtajia kohti ja esitellä itsen-
sä. Koskaan ei tiedä, mistä iso asi-
akas löytyy.

suomalainen: Riittääköhän isoil-
le kihoille se, että tuotteemme on 
teknisesti tosi hieno?

intoilija: Tuotteen pitää olla hie-
no, mutta älä vaan keskity pel-
kästään sen ominaisuuksien esit-
telyyn. Jokainen tuote tarvitsee 
oman tarinan, joka jää kuunteli-
jan mieleen. Se voi kertoa käyttä-
jästä ja siitä, miten tuote ratkaisee 
hänen ongelmansa – tai tiimistä, 
joka muuttaa maailman tuotteel-
laan. Toimitus- tai markkinointi-
johtajan tehtävä on myydä suuri 
visionsa kuuntelijalle. Mitä tapah-
tuisi, jos kaikki maailman ihmiset 
käyttäisivät tuotettanne?

teksti: krista kauppinen 
& tuuti piippo
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kuinka sujuu gratistan valssi?

helmenkalastus/koukussa

mitä? Gratistan tehtäviin kuuluu edustaa promooti-
on johtoryhmässä maisteripromovendejä. Se on kun-
niatehtävä minulle. Olen ylpeä, että minua pyydettiin 
siihen. Tehtäviini kuuluu esimerkiksi seppeleen las-
ku Hietaniemen kunniahaudoille ja puheen pitämi-
nen iltatilaisuudessa. Johdan maisteripromovendeis-
tä koostuvaa ryhmää, joka järjestää näitä apunani. 

Promootio on juhlatilaisuus, jossa vihitään kaup-
patieteiden maistereita ja tohtoreita. Meillä kauppik-
sessa promootio on kevään ja ilon juhla. Viiden vuo-
den välein järjestettävä kolmipäiväinen seremonia 
sisältää eri vaiheita. Ensin on lehvänsitojaiset tors-
taina. Meillä HSE:llä laakeripuun lehviä laitetaan 
maistereille rintaan yksi, tohtoreille kaksi ja kun-
niatohtoreille kolme. Ne kiinnittää Merkurius-neito, 
joka on professorikunnan vanhimpiin kuuluvan pro-
fessorin tytär, joka on hiljattain suorittanut ylioppi-
lastutkinnon. Tänä vuonna hän on pekka ilmakun-
naksen tytär ilona. Olin eilen pyytämässä häntä teh-
tävään kylin kvartetin laulaessa hänelle. Siellä pääsi 
jo hienosti promootiotunnelmaan. 

Perjantaina vuorossa on itse promootioakti ja 
-illalliset. Promootio päättyy gratistan sillilounaa-
seen, jota olen ollut järjestämässä. 

Laura Lappalainen on tiennyt jo vuosia, että haluaa osallistua kauppakorkean 
promootioon. Seremonia kruunaa pitkän opiskelu-uran.
teksti: johanna mitjonen
kuva: timo idänheimo

miksi? Olin edellisessä promootiossa 2006 mukana 
airueena, ja päätin jo silloin, että haluan itsekin pro-
movendiksi. Eniten odotan perjantaipäivää. Siellä on 
asioita, joita en ole vielä päässyt missään akateemi-
sessa juhlassa kokemaan. Kulkueessa näkyy hienosti 
juhlan pukukoodi: naispuolisella maisteripromoven-
dilla on kokopitkä valkoinen puku ja tohtoreilla mus-
ta. Puvun löytäminen on voinut olla monelle haasta-
vaa: kokopitkää valkoista mekkoa, joka on tarpeeksi 
peittävä, ei ole välttämättä helppo löytää. 

Itse osallistun promootioon, koska minusta se 
kruunaa hienosti opiskelu-uran. Valmistumisesta-
ni on jo kolmisen vuotta aikaa, ja minusta kiva nähdä 
tuttuja, joita en ole nähnyt pitkään aikaan. Tämä on 
juhla, johon voi osallistua vain kerran.

Jännitän perjantaita ja sitä, kun pidän puheen juh-
laillallisella. Myös vanhojen tanssien sujuminen mie-
tityttää: gratistan valssi tanssitaan muiden katsellessa, 
siinä on julkisen mokaamisen mahdollisuus. /

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vuoden 2011 
promootio järjestetään 19.–21.5.2011 
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Kuinka kurssikaverista tehdään kesäheila? Aino selvitti, miten  
aaltolainen kesärakkaus syttyy ja sammuu. 

teksti: antti saarenpää   kuvitus: elmeri terho

VinKKiä aaltolaiseen KesäroManssiin

1.
lähtöruutu

2. 
unohda ujoutesi

”Lämpimät illat, terassisiiderit, hyvä musiikki ja aa-
muun jatkuva juhlinta ovat säkenöivämpää, kun on 
silmäpari, jolle flirttailla.”

Valo ja aurinko saavat ihmiset ulos kodeistaan. 
Vaatekerrosten väheneminen iskee aivoihin kuin 
huume. Lämpö piiskaa libidoa ja olosuhteet ovat 
otolliset seikkailuille. 

Ainon lukijakyselyyn vastanneista suurin osa toi-
voi kesäromanssia. Siitä huolimatta, että heistä puo-
let oli varattuja.  

Miksi et lähtisi mukaan? Kaikki kiva on kesällä: 
festarit, puistot, rannat ja terassit. Jätä itsetunto-
ongelmat ja huolet talvikaamoksiin, sillä kesä on  
niille liian lyhyt.

Aino kysyi lukijoiltaan, missä kesäromanssiin toden-
näköisimmin törmää. Yli neljäkymmentä prosenttia 
vastanneista oli sitä mieltä, että heila löytyy bileistä.

Muita suosittuja olivat festarit (20 prosenttia vas-
tanneista) ja baarit (10 prosenttia). 

Alle viisi prosenttia uskoi, että kesäheilaan tör-
mää todennäköisimmin verkossa. 

Nettideitit sikseen, ovesta ulos ja rannalle. Vaik-
ka opiskelijabileet loppuisivatkin, kesällä riittää teke-
mistä. Lähde terassille, puistoihin, kesätapahtumiin 

– mihin vain. Potentiaalisia kesäheiloja kävelee ka-
dulla vastaan päivittäin. 

Herätä sisäinen seikkailijasi. Ujous lähtee vasta, 
kun itse niin päätät. 

”Toivoisin tapaavani kesäheilan puistossa. Ikävä 
kyllä siellä keskustelun aloitus liittyy useimmiten pant-
tipullojen keräämiseen, eivätkä kyseiset henkilöt yleen-
sä ole kesäheila-ainesta.”
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3. 
homojen hommia

”Heilan etsintä lähtee ihmisiin tutustumisesta. Kou-
lun käytäviltä voi olla vaikea bongata, kuka pelaa sa-
massa joukkueessa kuin itse”, sanoo Aalto Queerin 
puheenjohtaja petteri noponen. 

Aallon ”vinokkaille” tekemistä järjestävä Q on ke-
sämenoissakin mukana.  Olit sitten homo, lesbo, bi 
tai epävarma siitä, olet tervetullut mukaan.

Q tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston 
opiskelijavinokkaat OVI ry:n kanssa. Yhteisenä ke-
sätempauksena on esimerkiksi opiskelijatapahtuma 
Helsinki Pridessä.  Myös kulkueeseen ja puistopik-
nikkiin osallistutaan yhtenä blokkina. 

”Pari viikkoa Priden jälkeen pidetään Kesäleiri Es-
poon Luukin leirikeskuksessa. Se tarkoittaa hengai-
lua hyvässä vinokasseurassa. Uintia, grillailua pele-
jä ja muuta.  Kaikki ovat tervetulleita mukaan”, No-
ponen sanoo.

4. 
muista säännöt

”Kesäkissan etsijän tulee olla rehellinen suhteen laadus-
ta. Ei saa siis vedättää toista luulemaan suhdetta vaka-
vammaksi, jos itse etsii jotain muuta. Muuten kaikille 
osapuolille jää lopulta paska maku suuhun.”

Kesäromanssi pitää hoitaa niin, ettei kumpikaan 
osapuoli kärsi. Kunnioita toista ihmistä, sillä paha 
karma on vielä kostava, jos toimit väärin. 

Tee selväksi, mikä on suhteen tavoite. Jos tavoit-
telet vain fyysistä ja lyhyttä suhdetta, älä anna kump-
panisi olettaa mitään muuta. 

Kerro siis jo alkumetreillä, mitä suhteelta toivot.  
Suorapuheisuus koituu lopulta molempien eduksi. 

”Muun kuin totuuden uskottelu on vilpillistä.”
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5. 
miten seireeni tai missi  
valloitetaan?

6. 
äpyläisten iskurepliikit

Miss Suomi -finalisti, maisema-arkkari linnea aal-
tosen mielestä kesään kuuluu piknikkejä, hyvää seu-
raa ja kuohuvaa juomaa.

”Jos etsisin kesäromanssia, tahtoisin ulospäin suun-
tautuneen,  huumorintajuisen ja aktiivisen miehen.”

Entä miten naispuolinen kylteri kaadetaan? Sei-
reenien heidi Kärkkäinen auttaa alkuun.

”Aloita jutustelu aiheesta, josta tiedät valloituksen 
kohteesikin olevan kiinnostunut. Yritä keksiä kiin-
nostava keskustelunavaus. 

Ihmiset tykkäävät puhua itsestään, joten kysele 
kylterinaisen elämästä. Ole kohtelias, avaa ovia, tar-
joa drinkki tai kahvi. Lisää mukaan myös sopivasti 
flirttiä. Neidon on saatava kuva, ettet nyt tässä vaan 
huviksesi jutustele aikaa tappaaksesi.

Liikaa ei kannata paljastaa, sillä salaperäisyys toimii 
aina. Käytä mielikuvitustasi, kun viet hänet treffeille en-
sitapaamisen jälkeen. Ole itsevarma, mutta älä röyhkeä.”

Iskurepliikkeihin  on helppo kompastua. Kaikista 
parhain on ”Moi!”, eikä Aino suosittele käyttämään 
mitään muuta. Jos tilanne kuitenkin äityy erityisen 
pahaksi, tai olet riskipelaaja, voivat hyvät neuvot tul-
la kalliiksi. 

Wappulehti Äpyn päätoimittaja laulikki äpy 
auttaa. Tässä muutamia klassisia iskurepliikkejä, joi-
den avulla lehden tekijät ovat jo vuosia niittäneet 
menestystä. 

1. Ei, en ole väsynyt, olen juovuksissa
2. Yksi gin ja tonic
3. Neiti, yksi samanlainen
4. Neiti, vielä yksi
5. Tanssimmeko ensin?
6. Tämä voi hieman sattua...
7. Saanko esittäytyä? Gustavsson.
8. Anteeksi, minne tämä taksi on menossa?
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7. 
minne mennään?

8. 
akuutti tarve

9. 
kuinka kesäheila jätetään?

10. 
kuinka kesäheila muuttuu 
heilaksi

”Kesäromanssiin pitää osata suhtautua kevyesti ja 
nauttia siitä niin kauan kuin se kestää, mutta ei ajatel-
lakaan sitoutumista.”

Kesä loppuu nopeammin kuin huomaatkaan.  Ei 
kuitenkaan hätää, se tulee ensi vuonna takaisin! En-
nen sitä on putsattava pölyt nurkista.  

Kun molemmat ovat tilanteen tasalla koko matkan, 
on kesäheilan hyvästeleminen lopulta yksinkertaista. 
Jos et tiedä mistä puhutaan, palaa kohtaan neljä. 

Kohtele kanssaopiskelijaasi niin kuin toivoisit it-
seäsi kohdeltavan.  On väärin, paheksuttavaa ja eh-
dottoman typerää sinulta tuottaa toiselle pahaa miel-
tä oman taitamattomuutesi vuoksi.

Älä kerro kaipaavasi etäisyyttä. Et tarvitse enem-
pää aikaa perheesi kanssa. Sinulla ei myöskään ole 
sitoutumiskammoa, et vain tarvitse tyttö- tai poi-
kaystävää juuri nyt. Älä valehtele olevasi supersan-
kari, joka jahtaa kaupungin rikollisia öisin. 

Herrasmiehet ja -naiset sanovat asian suoraan: 
enää ei kiinnosta. Se on parasta kaikille.

”Kesäromanssista alkanut vakava suhde – jokaisen ro-
mantikon toive.”

Mikään ei ole parempaa kuin pieni jännittävä 
seikkailu, paitsi pitkä jännittävä seikkailu. 

Kesäromansseilla on tapana jäähtyä syksyyn tul-
taessa, mutta kuka kieltää yrittämästä. Tahtotilas-
ta se ei ainakaan jää kiinni: peräti 70 prosenttia luki-
jakyselyyn vastanneista toivoi löytävänsä suhteen, 
joka kestäisi kesän yli.  

Opiskeluiden alkaminen, arkikiireet ja muut ym-
päristön muutokset vaikeuttavat suhteiden kehitty-
mistä. Joskus on myönnettävä, että esteet voivat olla 
ylivoimaisia. 

Romanssia on myöhemmin mukavaa helliä suloi-
sena kesämuistona, joka päättyi omalla painollaan. 
Mieti, kannattaako ottaa riski, että se pitkitettynä 
päättyy huonosti. /

”Kiihkeä seksi valoisena kesäyönä ei ole huono juttu. Ei 
ollenkaan.”

Entä jos on akuutti tarve kesäseksille? Siihen voi 
antaa yhden neuvon naisille.  

Miehelle kannattaa aina olla suora. Pieni vihjailu 
ei taatusti mene perille. Älä kuitenkaan sorru halpoi-
hin kikkoihin, jätä hampurilaistanssit tai tyttökave-
rin kanssa pussailu bimboille. Hymyile. Käy pyörähtä-
mässä tanssilattialla. Laita sievä mekko päälle. Muista, 
että naapurintyttöä miehet uskaltavat lähestyä. 

Miehelle vinkki on käänteinen. Ole naiselle epä-
suora. Ole hurmuri, jolla on intensiivinen katse. 
(huom. älä tuijota). Aloita keskustelu esimerkiksi sa-
nomalla tytölle: ”Sinulla on upean värikäs mekko. 
Näin juuri tuollaisia paljon Perussa, jossa vietin vii-
meiset puoli vuotta. ”

Liian tavoitehakuinen ei kannata olla. Usein asi-
at tapahtuvat omalla painollaan ja silloin kun olet 
avoin uudelle. Näin tapahtuu usein matkalla. elli 
kertoo omasta kokemuksestaan:

 ”Muistan, kuinka tsekkiläisen Martininin kanssa 
kävimme Turkissa veneretkellä ja sukelsimme käsi 
kädessä koralliriuttojen ja värikkäiden kalojen kes-
kellä. Ulkomaalaiset miehet vievät ravintolaan, ovat 
herrasmiehiä, näkevät vaivaa ja kaiken kukkurak-
si sää hellii. Ollaanhan sitä toki Suomessakin kesällä 
rempseämpiä.” 

”Haagan rodopuisto, varsinkin kesäkuussa alppiruu-
sujen ja atsaleoiden kukkiessa. Hyvä vaihtoehto on 
myös Pihlajasaaren kalliot, jonne voi lähteä vaikka 
telttaretkelle. Siellä on kiviin ja kallioihin kaiverrettu 
rakkaudentunnustuksia monelta vuosikymmeneltä. 
Erittäin hyvä fengshui.”

Taikissa opiskellut kaupunkitaiteilija Meiju nis-
kala tahtoo irtisanoutua irtosuhteiden kontekstis-
ta. Hän kannustaa rakkauden löytämiseen ja ylläpitä-
miseen. Siihen Niskala keksii Helsingistä monta hy-
vää paikkaa.

”Lisäksi Kaivopuistossa vähän obrservatorion ala-
puolelle on kallioon hakattu pienet portaat. Se on 
hyvä paikka istua kesäpäivää. Myöhään illalla voi 
tehdä treffit vaikka eduskuntatalon portaille.”

Ainon lukijakyselyyn vastasi noin 80 aaltolaista.  
Kursiivilla kirjoitetut sitaatit ovat poimintoja vastauksista. 
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arabian unettomat 
mekkomaakarit

 Taikin vaatesuunnittelijoiden ompelukoneet surisevat yötä päivää.  
Näytös 2011 esittelee opiskelijoiden tämänvuotisia töitä toukokuun lopussa. 

Kysyimme Siru Juntuselta, Julia-Petley Jonesilta ja Julia Männistöltä 
minkälaista mediaseksikkään alan opiskelu todellisuudessa on.

teksti: johanna mitjonen ja tuuti piippo   
kuvat: kira leskinen

”Koen, että vaatesuunnittelussa ja muodissa on käyn-
nissä mielenkiintoinen muutos. Muoti elää ja sen 
kiertokulku on nopea. Alalla olevat ihmiset ja ku-
luttajat ovat nykyään valveutuneempia kuin aikai-
semmin. Tarkoitan tällä sitä, että ihmiset kyseen-
alaistavat enemmän ja haluavat tietää suunnittelijan 
ja merkin arvoista. Jokainen kuluttaja valitsee itse, 
mitä haluaa edustaa. Seuraavat viisi vuotta ovat alal-
la erittäin mielenkiintoisia.

Paola suhoset ja hanna sarènit edustavat sitä 
omaa luokkaansa. Heidän vaatteensa ovat sitä, min-
kä odotetaan olevan suomalaista, ne printit ja mallit 
on tunnistettavia. Se on ollut helposti lähestyttävää 
maailmalla, ja kaupallistakin. Uskon, että meidän 
koulusta voisi olla muutakin tarjolla.

Itselleni vaatesuunnittelu on jotain muuta. Läh-
den tosi teknilliseltä pohjalta ja käsillä tekeminen on 
minulle tärkeää. 

Työskentelyni lähtee kauaksi siitä maailmasta, 
mitä kuluttaja näkee lukiessaan muotilehtiä. Se mi-
nua pelottaakin. Kuluttajalle vaate on vaate ja mi-
nulle se on prosessi. En ehkä vielä ole löytänyt omaa 
paikkaani. Olen vielä aika etäällä kuluttajasta, pel-
kään että joudun tekemään kompromisseja.

Koulussa oman työskentelynsä kanssa on pää-
asiallisesti yksin. Edustamme jokainen yksilönä sitä 
mitä tuotamme. Meiltä vaaditaan jo varhain selkei-
tä mallistokonsepteja ja taitoa ilmaista omia visuaa-
lisia näkemyksiä. Oppilaiden välillä on toki kilpailua, 
mutta mielestäni vertailu on turhaa. On kiinnosta-

siru juntunen:  auringonkeltaista ja yönsinistä
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vampaa, mitä kukin pystyisi tekemään parhaimmil-
laan. Ihmisten pitäisi kannustaa toisiaan, koska jo-
kaisella on omat heikkoutensa ja vahvuutensa.

Työelämässä asiat ovat tavallaan toisin. Siellä on 
oma työporukka, joka auttaa jaksamaan. Ihmisillä 
on sama päämäärä, ja kun kaikki kannustavat, se vie 
eteenpäin. 

aloitin kandimalliston ideoinnin viime ke-
sänä. Pohjalla olleet ajatukset olivat aika abstrakteja. 
Ensimmäisenä mietin, että mitä voin kehittää ja vie-
dä eteenpäin edellisestä mallistosta. 

Koska ensimmäistä mallistoa tehdessäni olin 
inspiroitunut ääniin pohjautuvasta tunnelmamaail-
masta, halusin uudessa mallistossani käsitellä aikaa, 
liikettä ja energiaa. Hain inspiraatiota kuvista, jossa 
esiintyi tanssijoita. Energiaa pohdin lukemalla kirjo-
ja mielenhallinasta ja keskittymiskyvystä.

Varsinaista hetkeä, jolloin keksin teeman, ei voi pai-
kallistaa. Olen oikeastaan työstänyt mallistoa eteenpäin 
ilman, että olen sanallistanut sitä. Pidän aiheen ajatuk-
sissani ja anna sen virrata visuaalisesti ulos. 

Tämä kaikki heijastuu työtapoihini. Yritän olla 
rauhoittunut, kun käyn työhön, koska työ vaatii puh-
dasta mieltä ja keskittymistä.

Värimaailmaltani mallistoni on lähes musta. Mus-
ta on minulle ominainen väri koska haluan vielä kes-
kittyä enemmän vaatteen muotoon, kuin värihar-
moniaan. Usein värit häiritsevät keskittymistäni ja 
sokaisevat muodollaan. Varsinkin omassa työssäni 
liitän väreihin liikaa merkityksiä. 

Yritin tällä kertaa ottaa mukaan värejä, ne näky-
vät neuleissani. Neuleet ovat väreiltään maanläheisiä 
sekä sinikeltaisia. Haen väreihinkin merkityksiä: kel-
tainen kuvaa aurinkoenergiaa, sininen merta ja yötä.  

tarkoituksenani on valmistua kandiksi ennen 
joulua. Sen jälkeen mietin maisteriopintoja, haluan-
ko jatkaa täällä vai ulkomailla, vai ehkä mennä työ-
harjoitteluun. 

En halua rajoittaa itseäni tässä vaiheessa liikaa, 
koska olen antanut asioiden edetä omalla painollaan. 
Olen kiinnostunut niin monista muistakin asioista 
kuin vaatesuunnittelusta. 

Tuntuu todella hyvältä valmistua. Meidän osas-
tolta valmistuneita arvostetaan maailmalla. Monilla 
on hyvä työmotivaatio ja moraali. Viime kesänä Pa-
riisin työharjoittelussa huomasin, että siellä pidettiin 
pitkät tupakka- ja kahvitauot. Toiset opiskelijat oli-
vat yllättyneitä siitä, että tein yliaikaa töitä. 

Itse haluan oppia valtavasti ja kehittyä kovasti sii-
nä mitä teen. Täällä Taikissa kaikki haluavat olla pa-
rempia kuin mitä jo ovat.”

» se minua pelottaakin. 
kuluttajalle vaate on 
vaate ja minulle se on 
prosessi.

julia petley-jones:  
inspired by inmates

”I started my Bachelor’s Degree in fashion design in 
2003 in Vancouver, Canada. After graduating in 2007, 
I moved to Helsinki and worked as a design assistant 
and freelance pattern cutter for a few years.

The most challenging area for me with the MA 
studies has been managing time and stress. There 
never seems to be enough hours in the day. The last 
two years have been a huge learning experience in 
defining my designer perspective and what kind of 
clothing I want to make. 

Studying at Taik has also given me some really 
great opportunities. I’ve been fortunate to travel to 
Tokyo and Copenhagen to represent Aalto Univer-
sity and I’ve been proud to do so. These experiences 
would never have been possible without the support 



No 4/2011   25



26   No 4/2011



No 4/2011   27

of the school. I guess Finnish people are used to get-
ting support from the school for internships and trav-
els, but for me it is like winning the lottery!

making the collection for the Spring Show 
means working four to five months full time, mak-
ing about 14 pieces of clothing. I’ve been cutting and 
sewing the garments myself, and I’ve been lucky to 
have help from friends and fellow students along the 
way. I think it’s more fun and rewarding to work with 
other people, in a team environment. 

My MA graduate collection is an art-based exper-
iment about the body in relation to clothing and the 
foggy area between reality and produced expecta-
tions. I’ve been looking at beauty ideals and body im-
age in women’s clothing, as well as the identity of a 
piece of clothing. 

I’ve worked with structured materials to create 
sculptures for the body. It’s been a really challenging 
process and an eye-opening experience.

i am super excited for my future and what’s 
going to happen. I’m excited to graduate and to get 
working. It feels great! I’ve just started working as the 
women’s designer for a new Helsinki-based clothing 
company. We will debut the label and first collection 
in August/September. 

We have a really interesting collaboration with the 
prison of Helsinki, and the inmates have inspired our 
upcoming collection.

a fashion designer needs to be open to change 
and to try new things, have fun, love what they do, 
be able to look at things critically. I also think techni-
cal skills are an important asset as well. 

My bachelor’s degree focused more on technical 
skills like pattern cutting and production and it gives 
me an advantage in the industry. I really love the 
technical skills involved in fashion design. I think 
pattern cutting is my true love. 

My future goals are to surround myself with an in-
spiring team of people, learn as much as I can, doing 
what I love, creating worthwhile clothing and keep-
ing the local perspective strong. 

I want to continue working with smaller clothing la-
bels whether I’m in Helsinki or Canada. It’s important 
for me to stay close to the production of a collection, in 
both the location and in the entire development.”

» i guess Finnish 
people are used 
to getting support 
from the school, 
but for me it is 
like winning the 
lottery!

julia männistö: 
aineksia pariisista ja toijalasta

”Vaatesuunnittelu ei ole niin luovaa kuin ehkä ylei-
sesti ajatellaan. Se on periaatteessa myös aika tek-
nistä työtä. Kun työskentelee kallisarvoisilla ja unii-
keilla kankailla, pitää tietää, mitä tekee. 

Syksyllä valmistun kandiksi. Valmistuminen ja 
eteenpäin siirtyminen eivät pelota. Suomi on pieni 
maa, eikä välttämättä kaikkein helpoin paikka tehdä 
uraa. Toisaalta täällä on tilaa uusille ideoille.

Vaatesuunnittelu on ammatti siinä missä muut-
kin. Tarvitseeko sitä ajatella erilailla? Samalla tavalla 
työllistymme yrityksiin, tai perustamme niitä, kuten 
muutkin aaltolaiset. 

Minusta on mukavaa, että Aallossa voi opiskella 
myös markkinointia ja yrityksen perustamista. Tääl-
lä voi tavata uusia ehkä eri tavalla ajattelevia ihmisiä, 
jotka ymmärtävät myös yrittämisen ja työnteon lii-
ketaloudellisen puolen.  

Minusta tällä alalla ei ole ennakkotapauksia. Jo-
kainen tekee juttunsa itse. Jos joku menestyy, se ei 



lupaa kenellekään muulle mitään. Toki kasvavat yri-
tykset olisivat tärkeitä meidänkin alalla. Pitäisi olla 
yrityksiä, jotka työllistäisivät enemmän ihmisiä. 

en osaa sanoa, mitä mieltä olen Muodin huipul-
la -ohjelmasta, koska minulla ei ole aikaa katsoa te-
levisiota. Kun vaatteet, suunnittelu ja toteutus ovat 
muotoutumassa jo ammattitaidoksi, ajattelee asioi-
ta jo vähän turhan monimutkaisesti.  Ajattelen myös, 
että vaatesuunnittelu on minulle ammatti, eikä pel-
kästään viihdettä. 

Ajattelen, ettei ole olemassa vain suomalaista 
suunnittelua, joka olisi eristyksissä muusta maail-
masta. Kaikki mitä maailmalla tapahtuu, on nope-
asti täällä. Joskus on ollut ilmassa sellaista kritiikkiä, 
että missä on suomalaisuus. Siinä näkyy ennakko-
ajatus, että suomalainen vaatesuunnittelu näyttäisi 
tietynlaiselta.

kevään näytökseen valmistautuminen on ko-
vaa työtä! Ilman ahkeruutta ei pärjää. Kun koulu-
päivä päättyy, alkaa työskentely studioilla. Nokkela 

suunnittelu, kaavoittaminen ja tarkka ompelu vie-
vät aikaa. 

Töitäni ei voi hyvälläkään tahdolla kuvailla kliini-
siksi. Minun ei tarvitse etsiä tai kaivaa, innostun hel-
posti ja minulla on vahva näkemys. Taustatutkimus 
tuo parhaimmillaan mallistoon mausteita. 

Tehdessäni taustatutkimusta käyn kirjastossa, se-
laan sivustoja internetissä, tapaan ihmisiä ja juttelen 
ideoista. Ideoita pitää prismata uusiksi. Asioita pitää 
ajatella uudestaan ja uudestaan, mallisto ei ole toi-
miva jos on vain yksi idea. Materiaalit on jo hankit-
tu, osa on Pariisista, osa Lontoosta, osa Toijalasta ja 
osa äidiltä. 

Kasvatan ajatuksia pikku hiljaa. Opinnäytemallis-
toni sai vaikutteita Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen 

-elokuvasta. Ennakkoluuloton yhdistely on minulle 
tärkeää. Edellisessä näytöksessä aiheinani olivat kis-
sat ja arabialainen metallinen koristelu. Koristelun ei 
aina tarvitse olla jalokiviä. Koristella voi vaikka ko-
kispulloilla. 

Töissäni on raju meininki, joka näkyy väreissä. Rie-
munkirjavasta en kuitenkaan pidä. Ajattelen harvoin, 
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että voisin tehdä vain mustan asukokonaisuuden. 
Opinnäytemallistoni sisältää noin 8-10 asuko-

konaisuutta. Yksittäisiä vaatekappaleita on valtava 
määrä. Teknisen toteutuksen hiominen vie eniten 
aikaani. Haluaisin, että vaatteeni olisivat ajattomia. 
Tuskin kukaan voi kuitenkaan tehdä mitään sellaista 
suunnitellessaan elämänsä toista mallistoa.   

Malliston työstön loppuvaiheessa ennen näytöstä 
teemme täällä koululla ympäripyöreitä työpäiviä. Tu-
len koululle aikaisin aamulla ja käyn öisin nukkumas-
sa kotona vain muutaman tunnin. En tarvitse niin pal-
jon unta, kun olen innostunut. Loppurutistuksen ai-
kana on ihmisiä, jotka valvovat monia päiviä putkeen. 
Mutta meillä on hyvä tekemisen meininki.” / 

» jokainen 
tekee juttunsa 
itse. jos joku 
menestyy, se ei 
lupaa kenellekään 
muulle mitään.

Taideteollisen korkeakoulun Näytös 2011 on 26.5.
Juttu on kirjoitettu huhtikuussa Ainon toimituksessa 
haastattelujen pohjalta.
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teksti: johanna mitjonen ja antti saarenpää
kuvitus: anssi kokkonen

Tämä tarina kertoo fuksivuodesta. Se on fiktiivinen, mutta se voisi olla tosi.

 

j uom i s k e rt om u s
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kesän ensimmäinen päivä. Koulun 
jumppasali on niin täynnä valoisaa tulevai-
suutta, että silmiä häikäisee. Pianon pedaa-
leista kuuluu kumisevaa kalinaa. ”Juvenes 
dum sumus”. susanna laulaa mukana. Jos 
hän ojentaisi kätensä, hän ylettyisi juuri ja 
juuri koskettamaan iljaa.

Kotona äidin ääni värisee: ”Haluan nostaa 
maljan esikoiselleni Susannalle.” Se tuntuu ou-
dolta.  iPhone piippaa pikkuisessa iltalaukus-
sa eteisen piirongin päällä. Bottalla. Kello yh-
deksän. Niko.

Susanna juo lasinsa nopeasti tyhjäksi. Per-
hetutut Polvijärveltä haluavat tietää, mitä Su-
sanna aikoo tehdä kesällä. Tarina alkaa taas 
alusta, mutta onneksi Cava lämmittää jo.

Rautatieasemalla Ilja on vastassa. Susan-
na alkaa päästä tunnelmaan. Pieni pullo Ély-
seetä tyhjeni junassa ja pian aukeaa isompi. 
Ilja katsoo välinpitämättömästi. Hän on ta-
pansa mukaan selvä. 1.

Lasipalatsin aukiolla kohdataan Niko ja 
muut. Otetaan spora, koska kukaan ei jaksa 
kävellä. Niko on jo täydessä vauhdissa. 

Ilja on vetäytynyt, eikä osallistu hauskan-
pitoon.  Hän sanoo voivansa nauttia tällaisis-
ta päivistä ilman alkoholia. Niko nauraa koko 
ajatukselle. ”Viinaa se tarvii”. 

Joululoma parin vuoden takaa. Ilja, Niko 
ja Susanna ovat ehkä neljätoistavuotiaita. 2. 
Susannan isä on työmatkalla, ja sen lahjat pi-
täisi paketoida. Joukossa on yksi vodkapullo. 

Myöhemmin yöllä Ilja joutuu sairaalaan. 
Seuraavana päivänä Iljan faija meinaa tulla 
Susannan faijan luokse puhelinlinjoja pitkin.

Mutta nyt ollaan Bottalla. Susanna tapaa 
kivan pojan, joka myöhemmin osoittautuu 
idiootiksi. Takaisin kavereiden luokse. 

Hän löytää pihalta Iljan, joka istuu reuna-
kivellä, kasvot verisinä. Niko oli heitetty baa-
rista ulos, ja kun Ilja oli rauhoitellut häntä, 
oli nyrkki heilahtanut. 3. Nyt Niko on lähte-
nyt, eikä kukaan tiedä mihin.

Ja just tänään, Susanna miettii. Seuraava-
na päivänä Niko soittaa ja pyytää Iljalta an-
teeksi. Niko oli korjattu talteen Rautatiease-
malta riehumasta ja viettänyt yön putkassa.

mennään kesään. Koivunlehdet kasva-
vat nopeasti isoiksi. Iljan pääsykokeet ovat 
ohi jo keväällä. 

Ilja istuu usein muiden kanssa rantakalli-
olla, terassilla, piknikillä puistoissa. Hän in-
hoaa sitä, miten alkoholi vaikuttaa ihmisiin. 
Hän ei siedä örvellystä ja sönkötystä, teini-
en sekoilua tai pullojen rikkomista. Alkoho-
li ei näytä tekevän kenestäkään parempaa 
seuraa. 

Kukaan kavereista ei kiinnitä huomiota 
siihen, ettei Ilja koskaan juo. 4. Ilja itse ajat-
tee, ettei kukaan kiinnitä mitään huomiota, 
tekee hän mitä tahansa. 

Viinanhuuruisella mökkireissulla kukaan 
humalaisesta porukasta ei huomaa, kun Ilja 
soutaa niin kauas ulapalle kunnes käsissä ki-
helmöivät tuoreet rakot.

Ilja nostaa airot veneeseen. Syksy jännit-
tää, mutta hyvällä tavalla. Asunto on jo han-
kittu, ja opiskelupaikka on varma.

1.
18-vuotiaista alle  
10 % ei käytä alkoholia. 

2.
Kolmasosa suomalaisis-
ta koululaisista on ollut 
humalassa ennen kuin 
oli täyttänyt 14 vuotta.

3.
Vuosina 2000–2004  
tehdyistä pahoinpitelyis-
tä yli 70 % tehtiin päihty-
neenä. Alle 22-vuotiaista 
miespuolisista korkea-
kouluopiskelijoista 17 % 
on joskus aiheuttanut  
tapaturman itselleen  
tai seuralaiselleen  
päihtyneenä.

4.
Yli puolet korkeakoulu-
opiskelijoista koki  
alkoholittoman juoman 
herättävän huomiota  
kaveriporukoissa.
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ilja laskee, että fuksiaisissa kolmel-
la tytöllä on oranssit sukkahousut ja viidel-
lä samanlainen nuttura kuin Pikky Myyllä. 
Hän seisoo kädet taskussa Karhupuistossa. 
Ihmiset kävelevät porukoissa lähibaareihin.

Hetken päästä jokaisella on kylmä tuoppi 
kädessään. Kun tullaan loppuiltaan, kukaan 
ei enää istu Iljaan päin.

Susanna tuntee Otaniemessä tulleen-
sa kotiin. Fuksiviikon ensimmäisenä päivänä 
oluet korkataan jo kello kahdelta isojen johdol-
la. 5. Päiväkaljoittelu tuntuu aluksi ihmeellisel-
tä, mutta siihen tottuu nopeasti.

Kukaan ei suoraan sanonut, että teekka-
rielämään kuuluu runsas alkoholinkäyttö. 6. 

Kuitenkin juomisen ympärille rakennetut 
tapahtumat päätyvät aina oksenteluihin ja 
sammumisiin. 

Kokemattomille alkoholinkäyttäjille tämä 
on uutta. Susannalle tulee mieleen vain 
taakse jääneet lukioajat. 

Luentojen mukavat ja fiksut ihmiset taan-

tuvat idioottien tasolle örveltäessään ym-
päripäissään pitkin kaupunkia. Luennol-
la kurssikavereille puhuminen ujostuttaa, 
mutta sitseillä juttu lähtee vieressä istuvan 
kanssa luistamaan kuin itsestään. 

Vieraspaikkakunnilta tulleille bileet tun-
tuvat olevan elinehto. Kaikki haluavat kave-
reita. 7. Välillä Susanna juo mukana vain ta-
van vuoksi ja sopiakseen joukkoon.
 
joulukuu ja tenttiviikko. Nikoa ah-
distaa. Sukulaiset kyselevät koulumenestyk-
sen perään, ja Niko joutuu toistuvasti valeh-
telemaan. Totta puhuen koko lukukausi on 
mennyt kriisistä kriisiin. Lukeminen on jää-
nyt vähiin ja rahat ovat lopussa. 

Niko asuu vuokralla Etu-Töölössä Sam-
monkadulla. Koulukirjat eivät inspiroi. Kes-
kittyminen tuntuu vaikealta, ja tekee mie-
li pyytää kaverit Nollaan. Hetkittäin tuntuu, 
että olisi kiva tavata niitä joskus selvin päin-
kin, mutta silloin hän alkaa omasta mieles-

6.
Teekkareista 4 % käyttää 
alkoholia neljä kertaa vii-
kossa tai useammin. Vain 
5 % ei käytä ollenkaan  
alkoholia.

7.
Opiskelijoista 14 % koki, 
että joutuu kavereiden 
takia käyttämään alko-
holia enemmän kuin oi-
keastaan itse haluaisi.

5.
Raju kertajuominen  
eli vähintään 10 annosta 
kerralla on yleisintä  
ensimmäisenä opiskelu-
vuotena.
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8.
Yliopisto-opiskelijois-
ta 14 % miehistä ja 8 % 
naisista tunsivat ainakin 
kuukausittain syyllisyyt-
tä tai katumusta juomi-
sen jälkeen.

tään kuulostaa Iljalta.
Niko ja Ilja ovat ajautuneet kauas toisis-

taan. Välit ovat pahasti tulehtuneet. 
Niko päättää tehdä jotain, mitä ei ole kos-

kaan ennen tehnyt. Hän joisi yksin. Kaapis-
ta löytyy minttuviinaa ja jekkupullo. Taivaal-
linen liitto. Pienessä tissuttelussa tuskin on 
mitään väärää.

Muutaman paukun jälkeen epämukavuus 
lähtee. Pikkupäissään sivut alkavat kääntyä 
vauhdilla.

Niko lukee myöhään yöhön. Aamulla hän 
pakkaa kamansa ja lähtee Tieto-saliin teke-
mään harkkatyötä, vähän askelta tapaillen, 
mutta ajatukset kirkkaina.
 
tammikuussa killassa jaetaan luottamus-
tehtävät. Susanna päättää suostua killan 
isännäksi.  

Kiireet lisääntyvät. Välillä iltaisin tulee us-
komaton uupumus. Kursseja on kuitenkin 
kerääntynyt mukavaan tahtiin. 

Jossain välissä Susanna tapaa Ollin. Se  te-
kee itsetunnolle hyvää.   

Helmikuussa koittaa Goom. Kaikki kil-
lan fuksitytöt ovat mukana. Tilanne karkaa 
käsistä jo ennen kuin laiva on ehtinyt irtau-
tua laiturista.  Tytöt asettelevat muovitiarat 
hiuksilleen ja korkkaavat kahden tähden 
Jallun. 

Aamulla Susanna herää lappeenrantalai-
sen teekkarin vierestä. Omassa hytissään hän 
soittaa Ollille, itkee ja kertoo mitä oli tapah-
tunut. Suhde on ohi.  

Laivareissun jälkeen Susanna ei mene viik-
koon kouluun. Tuntuu inhottavalta ajatella 
mitä hänestä puhutaan. Monet uusista kave-
reista sanovat ”mitä väliä”, mutta Susanna on 
masentunut. Öisin uni ei tule. Hän tuntee hä-
peää, eikä ruoka maistu. 8. 

Susanna kertoo kaiken äidille. Äidin sy-
lissä saa itkeä kuin pikkutyttö. Hän ehdottaa, 
että Susanna käy puhumassa jollekulle. 

Netissä Susanna löytää Nyytin. 9. Hän us-

9.
Opiskelijoiden tukikes-
kus Nyyti ry tukee  
opiskelijoiden henkistä 
hyvinvointia.
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AINON LUKIJAKYSELY: ”LOPPUILLASTA ITKIN 
TAKSISSA, ETTÄ HALUAN ÄIDIN VIEREEN”

”Väärästä sängystä olen herännyt humalaisen il-
lan jälkeen, mutta ne ovat silti parhaita naismuis-
tojani. Selvin päin olen aivan liian nössö edes pu-
huakseni naisille, humalassa minullakin on mah-
dollisuus. Juominen ei merkitse minulle mitään 
muuta kuin tapaa saada hetken tauko jatkuvasta 
ahdistuksesta, sisäänpäin kääntyneisyydestä sekä 
yksinäisyydestä. Selvin päin olen säälittävä nört-
ti, humalassa miellyttävä, lähes sosiaalinen nor-
maali mies.”

”Alkoholinkäyttöä on tullut mietittyä aamuyön hä-
märinä tunteina baarin vessoissa oksennelles-
sa, sekä tietenkin seuraavina aamuina. Välillä 
on myös paha olla ihan vain sen takia, että kaik-
ki kiva on ohi. Morkkis tulee, kun tajuaa, että kän-
nissä oli taas kivaa ja kavereita, mutta selvin päin 
viettää krapulapäivänsä yksin.”

”Vielä tullessani TKK:lle osallistuin fuksitapahtu-
miin dokaten. Kuitenkin melko pian teekkariky-
lään muuttaessani löysin kannabiksen, joka pe-
lasti minut orastavalta alkoholismilta, ja auttoi 
ymmärtämään rauhallisen ja järkevän käytöksen 
merkityksen.”

”Olen onnistunut nyt pari kertaa korvaamaan 
skumppaa ja tanssia -illan lämpimiä voileipiä ja 
teetä -illalla. Kaikki olivat aika yllättyneitä kuinka 
kivaa se oli.” 

”Joidenkin pitkään jatkuneiden juhlien jälkeen vä-
symyksen ja krapulan yhteisvaikutus on kestänyt 
useamman päivän ajan. Silloin on tullut mietit-
tyä, ettei tämä ole oikeasti ihan terveellistä eten-
kään aivoille. Ei ihminen selviä vanhaksi selväjär-
kisenä, jos joka toinen päivä marinoi aivosolujaan 
viinassa.”

”Kerran heräsin 200 kilometriä väärästä paikas-
ta. Junamatkallani minulla oli haalari päällä. Tuo-
mitsevien katseiden alla oli aikaa miettiä, onko se 
känni aina ihan paras ratkaisu.”

Aaltolainen opiskelija ei sylje lasiin, vaan juo pitääkseen hauskaa, tavatakseen naisia 
ja riehuakseen. Moni on miettinyt, että korkki pitäisi laittaa kiinni. Esimerkiksi silloin 
kun on tullut herättyä parin sadan kilometrin päästä kotoa.  

”Juon jokaisissa juhlissa. Koen olevani silloin par-
haimmillani: supersosiaalinen, nokkela, flirtti ja 
hieman yllytyshullu.”

”Muutaman kerran olen kännissä riehunut, mutta 
onneksi en ole putkasta herännyt. Olen nykyisin siir-
tynyt pelkkään olueen, koska siinä saa pidettyä erit-
täin hyvin kontrollin, eikä tule noloja teinikännejä. 
Kyllä silti juon itseni usein sammumiskuntoon. Olut 
on vain niin hyvää. Viikolla saatan ostaa ykkösolut-
ta, mutta sen vieminen kassalle hävettää yhtä paljon 
kuin tyttöystävälle terveyssiteiden ostaminen.”

”Viisi vuotta olen ottanut urakalla. Montaa täysin 
selvää viikkoa ei ole takana, puhumattakaan ti-
pattomista kuukausista. Uskon tosin siihen, että 
hauskaa voi välillä olla selvinkin päin, mutta se 
joka väittää ettei muutaman viinilasin (tai pullon) 
jälkeen olisi vielä vähän hauskempaa kuin ilman 
niitä, puhuu täyttä paskaa.”

”Olin aina suhtautunut alkoholin käyttöön melko va-
rauksellisesti, ja viinapääni on poikkeuksellisen 
hyvä, joten kestikin pitkään ennen kuin todella join 
itseni humalaan. Olin 18-vuotias abiturientti ja mu-
kana poikaystäväni ystävien opiskelijabileissä, jos-
sa shotit olivatkin sitten tiukempaa laatua. Loppuil-
lasta itkin taksissa, että haluan äidin viereen.”

”Koen oloni turvattomaksi, jos olen selvästi päihty-
neiden ihmisten keskellä. Etenkin jos nämä ihmi-
set ovat minulle vieraita. Voin olla tuttujen kanssa 
tilaisuudessa, jossa juodaan, mutta lähden ennen 
kuin juojilla on liian hauskaa. Aikoinaan myös jär-
keilin, ettei alkoholin käytölle ole muita syitä kuin 
sosiaalinen paine. Olen juonut alkoholia vain kak-
si kertaa, nekin ehtoollisella: omassa ja siskoni 
konfirmaatiossa.”

”Fuksivuoden rellestyksen jälkeen aloin pohtia, 
täytyykö meidän tosiaan juoda itsemme aina kän-
niin, jotta voimme pitää hauskaa. Mitä jos koko 
Aalto viettäisi tipattoman tammikuun?” /

Ainon lukijakyselyyn vastasi 56 aaltolaista. 
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kaltautuuu hengailuiltaan ja päättää sen jäl-
keen mennä elämänhallintakurssille. 

Pikkuhiljaa tuntuu paremmalta, Susanna 
saa taas kiinni opiskeluista ja aloittaa spin-
ning-tunnit. Ollin näkeminen ei satu enää 
niin paljon ja hän osaa sanoa ei bileille, jos ei 
oikeasti huvita.

hiprakka, nakit silmillä, dokata, ve-
tää perseet olalle, ryypätä, ottaa keittoa, juo-
da kuin sieni, naukkailla. Ilja miettii, miten 
monta nimitystä suomalainen on antanut 
juomiselle.

Huhtikuussa kostea fuksivuosi lähenee 
loppuaan. Iljasta tuntuu, ettei vanhoilla ka-
vereilla ole aikaa tai tahtoa tavata häntä. 

Ainejärjestön prevappujuhlissa hän päät-
tää antaa alkoholille vielä yhden mahdolli-
suuden.

Se on katastrofi alusta asti. Ilja ei humalas-
sa keksi sitäkään vähään puhuttavaa, mihin 

selvin päin pystyisi. Hän pitää seinistä tukea, 
oksentaa vessassa ja pysyy omissa oloissaan. 

Nikon koulunkäynti rypee pohjamudissa. 
Kurssit eivät mene läpi. Alkoholinkäyttö on 
jo päivittäistä, mutta Niko ei tunnusta ongel-
maa 10. Kaveripiirit alkavat rikkoutua mui-
den ihmissuhteiden mukana.

Taksijonossa Ilja tuntee olonsa tavallista-
kin yksinäisemmäksi, mutta samalla vakuut-
tuneeksi siitä, mikä korjaa tilanteen. Hän 
pyytää kuskia ajamaan Sammonkadulle, ja 
valitsee kännykästään Nikon numeron. /

Tarina on kirjoitettu taustamateriaalin pohjal-
ta. Materiaali koostui Ainon lukijakyselyn vas-
tauksista, valtakunnallisesta yliopisto-opis-
kelijoiden terveystutkimuksesta sekä YTHS:n 
lääkärin Kristina Kuntun haastattelusta. 

lähteet: 
Nuorten terveys- 
tapatutkimus, 2009

Eurooppalainen  
koululaistutkimus 1999

KTL - Nuoret, päihteet  
ja väkivalta, 2008

Kunttu & Huttunen,  
Korkeakouluopiskelijoiden 
terveystutkimus, 2008 

10.
Itse raportoidun alkoho-
linkäytön perusteella
miesopiskelijoista 27 % 
ja naisopiskelijoista 12 % 
kuluttaa alkoholia run-
saasti (miehet 7 kg/vuo-
si, naiset 4,7 kg/vuosi tai 
enemmän). 
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Sosiaalikeskus Satama ja romanileiri eivät sovi kuvaan, kun 
Helsinki rakentaa designpääkaupunkia. Aino kävi katsomassa, 

mitä kaikkea pahaa siellä Sompasaaressa oikein tehdään. 

teksti: antti saarenpää
kuvat: veera lipasti

r o s k a  s i l m ä s s ä

Kun taloon astuu sisälle ja katsoo ympärilleen, näyt-
tää ympäristö nukkavierulta kommuunilta, joka on 
päässyt repsahtamaan rankasta juhlimisesta.  Keski-
kerroksessa on oleskelutiloja, joiden nurkkiin on si-
joitettu kuluneita huonekaluja sinne tänne.  Seinät 
on spreijattu tukkoon lattiasta kattoon asti.

Ovissa näkyy lappuja: haastemiehet, pysykää pois-
sa. Pihalle kerääntyy barrikadeja.  Uusiin tulijoihin, 
kuten toimittajaan, suhtaudutaan aluksi epäluuloises-
ti. Kuka tahansa voi tulla häätöilmoituksen kanssa. 

Sosiaalikeskus Sataman rakennus Sompasaaressa 
on autonominen toimintakeskus ja yhteisö, joka ta-
voittelee irtautumista yhteiskunnan säännöistä. 

Sen jäsenet ja Helsingin kaupunki ovat yhdessä 
muodostaneet kutkuttavan näytelmän, jonka toisel-
la puolella ovat ihmisoikeuksia penäävät kansalais-
järjestöt, ja toisella puolella omia etujaan ajavat kau-
pungin virkamiehet. 

Keskiössä on ollut Sataman pihalle majoittunut 
romanileiri.  Pian se ja koko Satama jäävät pusku-
traktorin alle.

Tällä hetkellä kaupunki vauhdittaa vuokrasopi-
muksen purkamista käräjäoikeudessa. Haastattelu-
hetkellä talosta oli vedetty sähköt pois. 

Sataman tarina on mielenkiintoinen. Se on pian 
paitsi pieni pala historiaa, myös oivallinen osoitus 
siitä, että Suomi ei ole enää yksin omien hyvinvointi-
muuriensa takana. 

ensimmäinen asia, joka Satamaa katsoessa tu-
lee mieleen on hämmennys siitä, mistä nämä ihmi-
set oikein tulevat. Mikä tätä monenkirjavaa väkeä 
yhdistää?

Satama on ensikertalaiselle ällistyttävä paikka. 
Onko sosiaalikeskus kaikkien vaihtoehtonuorten 

ja elämäntapaintiaanien koti? Haloo vastuunkanto, 
kestävyysvaje ja eläkepommi.

”Sataman käyttäjille ei ole mitään leimallista teki-
jää. Ei voi esimerkiksi sanoa, että satamalaiset ovat 
anarkisteja. Heitäkin on, mutta ei missään nimessä 
kaikki. Täällä voi olla mitä tahansa, kunhan ei häirit-
se muita”, illusia Girs sanoo.

Girs ja riia Colliander hankaavat mopeilla lattiaa. 
Molemmat ovat Sataman aktiiveja ja tottuneita type-
riä kysymyksiä kysyviin toimittajiin. Girs on 21-vuo-
tias ylioppilas, joka toimii projektionistina elokuva-
teatterissa.  Colliander, 29, on opiskellut kaksi tutkin-
toa ja työskennellyt erilaisissa järjestöissä.   
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Sataman taustalta löytyy pitkä talonvaltausten ketju.
”Saimme kaupungilta tämän tilan, koska siel-

lä kypsyttiin jatkuviin valtauksiin. Ehdimme käydä 
läpi kymmenkunta tyhjää taloa ennen tätä. Oli hel-
pompi antaa meille oma tila, kuin jatkuvasti tyhjen-
tää vallattu talo viranomaisvoimin”, Girs kertoo.

Satama on perustettu vanhaan tulliviraston ra-
kennukseen, viisisataa metriä Kalasataman metro-
asemasta pohjoiseen. Se on ulkoisesti ruma ja selväs-
ti purkuvasaraa odottava murju. Toisaalta se on väri-
läiskä ankeassa toimistomiljöössä.

Talonvaltausprojekteilla ja niistä syntyneillä so-
siaalikeskuksilla on pitkät perinteet Euroopassa, ku-
ten Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Britanniassa. 
Esimerkiksi Berliinissä valtaajat ovat ottaneet koko-
naisia kortteleita käyttöönsä. 

Suomalaiseen mentaliteettiin valtailu eli squat-
taaminen ei sovi. Nämä nuoret ovat vihattuja miehiä 
ja naisia. 

”Henkilökohtaisesti minulle on ihan sama, mitä 
minusta tai meistä kirjoitetaan keskustelupalstoil-
la. Useimmat meitä vihaavat eivät tiedä toiminnas-
tamme muuta kuin sen, mitä lehdestä lukevat”, Girs 
sanoo. 

Kaupunki vuokraa sosiaalikeskuksen kiinteistöä 
Nuorisoasiankeskukselle, joka taas on osoittanut sen 
Satamaa hallinnoivalle Vapaa katto ry:lle.  Sosiaali-
keskus ei maksa Nuorisoasiainkeskukselle tai kau-
pungille vuokraa.

Sataman ajatus autonomisuudesta on vaikea pala 
nieltäväsi yhdellä kertaa. ilkka tuorila korostaa su-
vaitsevaa ja rauhanomaista luonnetta.

”Emme aktiivisesti vastusta yhteiskuntaa, mutta 
jättäydymme mielellämme sen ulkopuolelle.”

Satama on aktiivien mielestä myös poliittinen 
projekti. Tänne kerääntyy ruohonjuuritasolla toimi-
via, usein yhden asian ympärille perustuvia liikkeitä.  

”Pääkaupunkiseudulla on yli miljoona neliötä tyh-
jää toimistotilaa. Ja asunnottomien määrä kasvaa. 
Haluamme ottaa tällaisiin kysymyksiin kantaa.” 

Sosiaalikeskuksessa voi kokoontua ja maalata 
banderolleja.  Täältä voi marssia mielenosoituksiin.  
Kaikki marginaaliryhmät ovat tervetulleita. Kunhan 
ne ovat antirasistisia, -seksistisiä ja -kapitalistisia. 

tänään on kahvilapäivä. Väkeä on kymme-
nestä kahteenkymmeneen. Tarjoiltavat tuotteet ovat 
reiluja ja vegaanisia, tietenkin.

Sosiaalikeskuksessa järjestetään paljon muutakin. 
Muun muassa bändi-iltoja, teatteriesityksiä, pyörän-
korjauspajoja ja kansankeittiöitä.

Satama on siis purkutuomion alla, joka toteute-
taan viimeistään kesäkuun alussa.  Kaupunki pe-
rustelee häätöä paitsi luvattomalla leirinnällä, myös 
epäsiisteydellä ja Kalasataman rakennussuunnitel-
mien nopeutumisella.

Keskeisenä tekijänä on kerjäläiskysymys. Kesä-
kuussa 2009 Satama alkoi majoittaa asunnottomia 
romaneja pihallaan. Sen piti aluksi olla väliaikainen 
ratkaisu, mutta muuttui aikaa myöten pysyväksi.

Sataman aktiivien mielestä romanileiri ei ole pa-
ras ratkaisu sen enempää sosiaalikeskukselle kuin 
romaneille itsekään.

”Kaupunki ei tahdo osoittaa romaneille muuta-
kaan paikkaa, joka heille sopisi. Me olemme hyväk-
syneet romanit pihallemme, koska muuta vaihtoeh-
toa ei ole”, sanoo Illusia Girs. 

Kaupunginjohtaja Jussi pajusen asettama roma-
nityöryhmä on yrittänyt löytää ongelman avaimia 
heikoin tuloksin. Girsin mielestä tahtoa asian hoita-
miseksi ei ole. 

Koska leirin purkaminen on törmännyt kerta toi-
sensa jälkeen seinään, on sosiaalikeskuksestakin al-
kanut löytyä kaikenlaisia vikoja. 

”Meitä on syytetty paloturvallisuuden laiminlyön-
nistä, vaikka olemme läpäisseet kaikki tarkastukset 
ja paloturvallisuuskalustomme on kunnossa. ”

Sosiaalikeskusta on syytetty muun muassa puut-
teellisesta alkusammutuskalustosta, hätäuloskäyn-
tien riittämättömyydestä ja ”tuhopolttoalttiudesta”. 

» kaikki marginaaliryhmät 
ovat tervetulleita. kunhan ne 
ovat antirasistisia, -seksistisiä 
ja -kapitalistisia. 
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Satamalaiset kiistävät kaikki väitteet. 
Sähköjen sulkemista perusteltiin turvallisuusris-

killä. Niistä ei kuitenkaan sähkötarkastajan mukaan 
löydy vikaa. 

”Olemme yrittäneet kysyä, miten talosta saisi tur-
vallisemman, mutta mitään apua ei tipu. Viesti on 
koko ajan vain ei, ei ja ei”, Girs sanoo. 

Sataman vuokrasopimus loppuisi joka tapaukses-
sa vuoden lopussa.

Girs itse on varma, että romanit ovat ainoa syy so-
siaalikeskuksen purkamiselle. 

”Jarmo räihä on sanonut minulle henkilökoh-
taisesti, että jos leiri lähtee, sosiaalikeskus saa jäädä. 
Helsinki ei halua nähdä sitä köyhyyttä, jota Euroo-
pan unionin sisältä löytyy.”

Räihä on Pajusen romanityöryhmän vetäjä ja so-
siaaliviraston johtava asiantuntija.  Hän vahvistaa 
väitteen. 

”Jos leiriä ei olisi, sosiaalikeskus saisi minun mieles-
täni pysyä. Emme vastusta Sataman tekemää nuoriso-
työtä, vaan luvatonta ja vaarallista leiriytymistä.”

Vastakkain asetetaan siis romanit ja sosiaalikes-
kuksen käyttäjät. 

Satamalaiset ovat saaneet kritiikkiä siitä, että he 
puolustavat kodittomia romaneja, mutta eivät kodit-
tomia suomalaisia. 

”Pihakaistale, jonka tarjoamme, ei ole suurtakaan 
luksusta. Ihminen tarvitsee talvella sähköä ja siksi 
annamme sitä. Jos emme antaisi, siellä olisi pian jo-
kin paloturvattomampi tapa lämmitystä ja ruoanlait-
toa varten pystyssä.  Emme siis hyysää ketään”, Riia 
Colliander sanoo. 

Kaupunki tarjosi romaneille väliaikaista majoitus-
ta Hietaniemen palvelukeskuksesta. Romanit kiel-

täytyivät tarjouksesta, koska se ei sopinut heidän 
elämäntyylilleen. He myös korostivat, etteivät halua 
viedä paikkoja suomalaisilta asunnottomilta. 

sataman ideologia, irrottautuminen yhteis-
kunnasta, on ongelmallinen. Se tuntuu pelottaval-
ta, kuten romanileirikin. Siksi on helpompaa sulkea 
ne silmistä.

Koko Sataman ympärille syntyneen mylläkän ta-
kana on tietenkin kysymys siitä,  onko ongelma kerjä-
läisten leiriytymisessä vai siinä, että heitä ylipäätänsä 
on. Tähän Helsinki ei ole ottanut kunnolla kantaa. 

Mitä kaupunki tarkoittaa, kun se rakentaa moni-
kulttuurista ja suvaitsevaa Helsinkiä?  Kansainväli-
syys tuo mukanaan muutakin kuin turisteja ja WDC-
titteleitä. 

”EU:n kulmakivet ovat ihmisoikeudet ja vapaa liik-
kuvuus.  Menestysmentaliteetin kääntöpuoli on se, 
että se aiheuttaa lieveilmiöitä, kuten eriarvoisuutta”, 
Riia Colliander sanoo. 

Eriarvoisuudesta tulee köyhyyttä. Sitä on kipe-
ää katsoa.  Euroopan yhdentyminen tarkoittaa paitsi 
onnea myös ongelmia. Pureutuminen niiden raken-
teisiin on vaikea tehtävä.

Sosiaalikeskustoiminta ei kuole Sataman muka-
na. Vapaa katto ry on neuvotellut sosiaaliviraston ja 
nuorisoasiankeskuksen kanssa jatkosta.

”Meille on jo luvattu, että kun Satama puretaan, 
uudet tilat järjestyvät jostakin. Toimintamme jatkuu 
joka tapauksessa”, Illusia Girs sanoo.

Vaikka sitten valtaamalla. /

» girs itse on varma, 
että romanit ovat ainoa 
syy sosiaalikeskuksen 
purkamiselle. 
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mato-ongella / vastapaino

MUTA LENTää!

”Rugbysta sanotaan, että se on huligaanilaji, jota pe-
laavat herrasmiehet. Siinä pitää olla koko ajan aivot 
päällä, eikä pelkällä raavaalla voimalla pärjää. Vaikka 
kentällä kontakti on kovaa, pelin jälkeen ollaan ka-
vereita. Niin sanottu ”third half ” tarkoittaa yhdessä 
syömistä ja juomista peliajan jälkeen.

Mitään stereotyyppistä naisrugbynpelaajaa ei ole 
olemassa. Meidän joukkueessamme on esimerkik-
si monta tohtorinalkua ja muutenkin kohtuullisen 
lukenutta porukkaa. Ei meistä ulkoa päin näe, mitä 
harrastamme. Toivon ainakin, ettei minusta välity 
heti ensimmäisenä, että tuohan on tuommoinen se-
kopää rugbynpelaaja.

Lajista on muodostunut itselleni määräävä osa 
elämää, joka usein menee kaiken muun edelle. Rug-
bysta saa voimaa opiskeluun ja sen avulla pystyy 
unohtamaan kaiken muun. Siinä saan energian pu-
rettua, eikä tarvitse vapaa-ajalla riehua ja räyhätä. En 
enää tiedä, mitä sitä tekisi ilman tätä lajia.” /

teksti ja kuva: sofia Ziessler

Miina Porkka valmistuu pian diplomi-
insinööriksi vesitekniikasta ja treenaa 
naisten rugbyn EM-kilpailuihin. Rugby 
päästää hänet opiskelupaineista.
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Petoeläintutkija erik s. nyholmille annettiin oikeus surmata 
leijona kesäkuussa 1992. Puita merkitsemässä ollut metsätek-
nikko oli aiemmin havainnut leijonan Ruokolahdessa. 

Kansa raivostui ja paskoi housuihinsa. Leijonaa ei saisi tap-
paa, vaikka se pelotti. Pedon vaarallisuudesta kyseltiin maa-
hanmuuttajilta.

Ensihavainnon jälkeen Ruokolahden suurta kissaa ei enää 
nähty, mutta muita yksilöitä vilahtelee vähän joka paikassa. 

Leijona hymyilee ja heiluttaa kieltään edessäni. Nainen pite-
lee pätkää pikkutytön käsivarresta. Vieressä seisoo muovisen 
näköinen mies, joka voisi melkein mennä Ken-nukesta. Seison 
Kampin metroterminaalissa. Kukaan ei ole syönyt ketään, sillä 
seuranani ovat vaalimainokset.

Leijona on hieno ja sopeutuvainen eläin. Siinä, missä supi-
suomalainen poro olisi jo menehtynyt savannilla, leijona janoaa 
aina vain uusia seikkailuja vaikka keskellä pohjolaa. Sille ei rii-
tä mikään. 

Eläinten kuningas kaveeraa keiden kanssa haluaa. Siinä on 
jotain perin suomalaista, kun kebabia rakastava maahanmuut-
tokriitikko tatuoi olkavarteensa leijonan ja tuntee syvää isän-
maallisuutta. Kulaus raakaa Leijona-viinaa ja kamppailu muu-
kalaisten kanssa on jo melkein voitettu. 

Nyt jalopeura käy taistelua sekä ydinvoimaa vastaan että sen 
puolesta samassa metroterminaalissa. Liukuportaissa leijona 
hymyilee rastafarin rinnalla.  

Vaalimainoksia katsellessani mietin, tältäkö Suomi näyttää? 
Nämä ihmisetkö edustavat Suomen kansaa? Onko tämä otanta 
tarkka? Vaalien aika on joka tapauksessa myötähäpeän aikaa. 

Kaiken tämän myötähäpeä ruumiillistuma on yksi leijonan 
tuttavapuolueista eli Perussuomalaiset yhdessä timo soinin 
kanssa. Soiniin on helppo kohdistaa se kritiikki ja pilkka, joille 
ei muita maalitauluja keksitä. En tiedä, onko ala-asteen solva-
ussana edelleen homo, mutta tätä menoa se on populisti. 

Sehän on täysin Soinin vika, että kymmenettuhannet suoma-
laiset voivat samaistua häneen ja hänen mielipiteisiinsä. Suo-
malaisissa ei ole koskaan vikaa – mehän voitettiin jääkiekon 
maailmanmestaruuskin. 

Leijona ylpeilee Suomen jääkiekkomaajoukkueen paidan li-
säksi myös muun muassa Viron, Ruotsin, Norjan, Englannin ja 
Luxemburgin vaakunoissa. Heraldisten vaakunoiden ja muiden 
leijonafiilistelyiden ohella juuri ketään ei tunnu kiinnostavan se, 
että kyseessä on uhanalainen kissalaji. 

Itse leijonaa ei voinut äänestää vaaleissa eikä minulla ollut 
siksi aavistustakaan, kenelle olisin ääneni antanut.  

Hain apua ongelmaani vaalikoneesta. Tunnustan, että arvasin 
osan vastauksista. Tavallisena rivikansalaisena en heti keksinyt, 
miten monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat ratkeavat. 

Pitäisikö minunkin valita ehdokas, jonka mielipiteet vastaa-
vat parhaiten vääriä olettamuksiani? Pitäisi. Unohdin täysin, 
että eduskuntavaaleissa kuuluu etsiä itseään ehdokkaiden jou-
kosta. Vaalien tulos on kirkas peilikuva Suomen kansasta. 

niclas storås
Kolumnisti on arkkitehtiopiskelija, joka etsii sisäistä jalopeuraansa ulkomailta.

kolumni

poro näkee
peilissä 
leijonan

KUINKA SELÄTÄT  
KOTI-IKÄVÄN VAIHDOSSA?

suoraan sanoen

”Koti-ikävään auttaa kotijoukkojen kanssa viestitte-
ly, erityisesti Skype, jota hallitus vielä ei ole estänyt. 

Ikeasta myös saa samaa lihapullakastiketta Kiinassa-
kin. Facebookia jaksoin kaivata melkein kuukauden 
ennen kuin luovutin ja aloin kiertää muuria. Tämän-

hetkiseen koti-ikävän puuttumiseen vaikuttaa kai 
sekin, että hyllyssä odottaa pussillinen espanjalaisel-

le vaihtarikaverille hänen norjalaisen kaverin  
tuomaa salmiakkia.”

noora pyörre, ON PEKINGISSÄ VAIHDOSSA

”Mahdolliseen koti-ikävään auttaa esimerkiksi ver-
taistuki Skypessä muiden maailmalla olevien kave-

reiden kanssa suomen kielellä. Lisäksi suosittelen fii-
listelemään tuttua kotimaista musiikkia! Leevi and 

the Leavings on oikein hyvä tähän.”

olli karhiaho, OLI VAIHDOSSA NORJAN TRONDHEIMISSA

”Vaikka pahimman koti-ikävän vaivatessa teki mie-
li jäädä peiton alle ja soittaa kotiin, pakottauduin 

lähtemään liikkeelle. Kiertelin museoita, pyöräilin 
ympäri kaupunkia, luin kirjoja kahviloissa ja han-

kin uusia harrastuksia. Kun näin päivittäin ympäril-
läni onnellisia pariisilaisia, jotka viihtyivät omassa 
kaupungissaan, rupesin vähitellen sopeutumaan ja 

muuttumaan itsekin onnelliseksi pariisittareksi.”

heta kosonen, ON VAIHDOSSA PARIISISSA 

”Kannattaa vaikka lähteä ystävän kanssa yksille. Elä-
mähän on täällä yhtä juhlaa, ei sitä voi väheksyä. Vä-

lillä on hyvä silti hoitaa itse ikävän syytä: selata ju-
hannuskuvat, leipoa mustikkapiirakka ja hengata ys-

tävän kanssa Skypessä.”

henri salmela, ON VAIHDOSSA SANTIAGO DE cHILESSÄ

/SOFIA ZIESSLER
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”Menin kouluun vuotta aiemmin ja suoritin lukion 
kahdessa vuodessa. Niinpä aloittaessani TKK:lla 
olin vielä seitsemäntoista. 

Opintotuen kanssa oli ongelmia. Alaikäisenä 
saa huomattavasti vähemmän tukia. Niillä sai juu-
ri vuokran maksettua, ei muuta. Sain nostettua kun-
non opintotukea vasta 18-vuotiaana, sitä ennen se 
olisi ollut alhaisempi, joten ei ollut järkevää tuhlata 
tukikuukausia. Harmitti, koska halusin itsenäistyä ja 
olin jo muuttanut pois kotoa. Olisi parempi, että tuki 
myönnettäisiin opiskelupaikan, ei iän mukaan. 

Monet opiskelijatapahtumat olivat K-18 ja K-20 
-paikoissa. Alkoholi ei ole minulle tärkeä juttu, mut-
ta moniin tapahtumiin, kuten fuksiaisiin, olisi ollut 
kiva päästä.  

Joskus minulta kysyttiin, miten jaksoin olla sel-
vin päin. Monet kertoivat juovansa vaikka vain tavan 
ja yhteisön vuoksi. Sitten oli niitä, jotka sanoivat, ett-
eivät jaksa käydä ollenkaan bileissä, koska dokaami-
nen ei kiinnosta. Alkoholittomia tapahtumia pitäisi 
olla enemmän. 

En ajattele, että minulla olisi ollut kiire opiskel-
la. Yliopistossa opiskelu on kivempaa ja etenkin 
vapaampaa kuin lukiossa opiskelu. Aloittaessani 
TKK:lla 17-vuotiaana moni oletti, että olen jotenkin 
erityisen fiksu. En pidä itseäni kuitenkaan erilaisem-
pana kuin muut ovat, fiksuna ja ahkerana kyllä. 

Kämppikseni pitivät minusta huolta, koska olin 
niin nuori. Mielestäni Otaniemessä toisista välite-
tään. Toki kaikissa soluissa ei ole yhteyttä toisiin 
opiskelijoihin, kuten omissa soluissani on ollut. Jäl-

hankala opiskelukaveri

»joskus minulta kysyttiin, 
miten jaksan olla selvin päin
Saija, 20, pääsi korkeakouluun 17-vuotiaana.  
Alaikäisenä opintotuki ja fuksivuoden bileet jäivät väliin. 

anonyymit eläimet / joonas lehtimäki

keenpäin olen miettinyt, ettei kaikkia juttuja, esi-
merkiksi päihteiden käyttöä, olisi tarvinnut nähdä 
niin nuorena. 

Menin naimisiin viime vuonna, 19-vuotiaana. Si-
täkin moni ihmetteli. En ajattele itseäni parikymppi-
senä, vaan enemmänkin kolmannen vuoden opiske-
lijana. Moni menee siinä elämänvaiheessa naimisiin. 
Olen kasvanut aina itseäni vanhempien kanssa, jo-
ten ikä ei todellakaan ole kuin numero ja lainsäädän-
nöllinen asia.

Olen valmistumassa toivottavasti vuoden lopus-
sa yliopistolta kandiksi. Tarkoituksena on valmistua 
22-vuotiaana maisteriksi ja 24-vuotiaana DI:ksi. Olen 
ehtinyt myös tehdä töitä. Minulla ei ole tarvetta no-
peuttaa opintojani, vaan otan rennommin ja opiske-
len varmaankin yli tavoiteaikojen.”/

johanna mitjonen

» olisi parempi, että 
tuki myönnettäisiin 
opiskelupaikan, ei  
iän mukaan.
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Aurinkokylpy

mikä äksä?

juoman suunnitteli ja valmisti 
jani-pekka hiltunen, kokomo tikibar & room

/ sanna räty
kuva: kea soZa

TEEKKARI, KYLTERI JA TAIKKILAINEN
 
saivat tehtäväksi ikiliikkujan kehittämisen. Ideoi-
ta alkoikin syntyä ja toteutuksessa päästiin hyö-
dyntämään kaikkien upeasti komplementaaris-
ta osaamista.

Taikkilainen otti tushin käteen ja piirsi upean 
hahmotelman valmiista ikiliikkujasta. Sitten teek-
kari tarttui laskutikkuunsa ja teki tarkat tekniset 
speksit tuotannon suunnittelemiseksi. Nyt olikin 
kylterin vuoro kaivaa casio ja tehdä tuikitärke-
ät kannattavuuslaskelmat. No perhana, huomat-
tiin, että tuote oli aivan älyttömän kallis valmis-
taa eikä toimeksiantajakaan hyväksynyt ehdotus-
ta. Piti palata lähtöruutuun. 

Taikkilainen otti tushin käteen ja piirsi upean 
hahmotelman valmiista ikiliikkujasta. Sitten teek-
kari tarttui laskutikkuunsa ja teki tarkat tekniset 
speksit tuotannon suunnittelemiseksi...

/ laulikki äpy

a
n

tt
i 

k
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4 cl mangopyreetä
1,5 cl mausteista mangosiirappia

1 cl kardemummasiirappia
2 cl tuorepuristettua sitruunamehua

2 cl tequilaa
2 cl valkoista kaakaolikööriä

yhden passionhedelmän siemenet
appelsiinin kuorta

appelsiininkukkavettä

Sekoita mitattavat ainesosat keskenään. Laita 
lasin pohjalle passionhedelmän siemenet, kaada 
juoma päälle ja täytä lasi jäämurskalla. Koristele 

appelsiinilla.

”Aurinkokylvyssä tulvivat sekä kirpeät 
kevätpäivänsäteet että kesäisen viipyilevä lämpö. 

Mausteinen mangojuoma kuljettaa ajatukset 
vaahtopäiden luo, kevyen huolettomuuden äärelle.”

Viestinnänryhmä X on aloittanut toimintansa. Se 
koostuu seitsemästä vapaaehtoisesta aaltolaisesta, 

jotka tuottavat ylioppilaskunnan sivuille blogiposta-
uksia aaltolaisia koskevista ajankohtaisista asioista. 
Ensimmäinen kirjoitus ”viikko grillausta” ei liittynyt 
keväiseen makkaran paistamiseen pallogrillillä Alva-

rilla, vaan koski koulutusohjelmien arvioimista. / 
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kulttuurikokemus 
ENSIKERTALAINEN KOHTASI KASINON PAATUNEIMMAT PELURIT

nenästä kiinni 

» respan täti kopioi 
henkkarini ja pyytää 
pysymään paikallaan. 
räps, ja näin sitä 
päädyttiin taas yhteen 
tietopankkiin.

”Grand Casino Helsinki on maailman ainoa kasino, 
jonka liikevoitto menee kokonaan hyväntekeväisyy-
teen.” Hyvää tekemässä siis. Enpä usko. Rahaa tänne 
on tultu tekemään ja muista viis. 

Ensivaikutelma on jotain aivan muuta mitä olin 
odottanut. Ei näy Danny Oceania, eikä kuulu Frank 
Sinatraa. Karismaa ja glamouria huokuvien kosmo-
poliittien sijaan törmään sisäänmenonarikassa print-
tipaitaiseen, minua selvästi nuorempaan mieheen. 
Tyyppi kerää savukkeensa katsettaan nostamatta 
ja pyörähtelee pienten piruettien ja tukiaskeleiden 
avulla ulko-ovista pihalle. 

Tupakoitsijan kumara niska ja tyhjään toljottava 
katse eivät kieli juuri saavutetusta jackpotista. Kave-
ri myös tuoksahti melkoisen, noh, ei-raikkaalta. 

Seuraava kulttuurishokki tulee sisäänmenossa. 
Respan täti kopioi henkkarini ja pyytää pysymään 
paikallaan. Räps, ja näin sitä päädyttiin taas yhteen 
tietopankkiin. Täti selittää kyseessä olevan normaa-
li, ensikertalaisen tervetulotoivotus. Seuraava kerta 
on sitten helpompi. Mietin kuinka moni valvontare-
kisterin komistus tänne aina palaa ja kuinka moni to-
della koskaan lähtee pois. Tietokoneruudulla vilah-
taa oma pärstäni. Täällä merkitystä on hieman toi-
senlaisilla kertoimilla. 

Respan täti ohjaa eteenpäin. Yläkerrasta löytyy 
yksikätisiä ja muita konepelejä, alakerrassa saa sit-
ten palveluakin — pelipöytien ääressä. Täti sujauttaa 
matkaan muutaman tyypillisimmän uhkapelin oh-
jelappusen.  

Punainen vai musta, kysytään ruletissa. Ensivas-
taus on aina keltainen. Se on välttämättömyys. Otto-
automaatin jonotärisijät ovatkin tuttuja kasinoelo-

kuvista: statisteja, tai korkeintaan sivuosanesittäjiä. 
Myös haju on sen mukainen. Nopeasti pakoon! Mis-
sä se ruletti on?

Kasinon alakerrassa olen kansallista vähem-
mistöä. Korea, Japani, Kiina, Thaimaa. Pari aussia 
ja muutama god-knows-where-from. Perusfinskit 
puuttuvat, mutta entäs sitten. Rulettipöydässä kaik-
ki ovat muutenkin erivärisiä. Vihreä, musta, violetti, 
punainen. Itse olen edelleen keltainen. 

Parin kuulakierroksen jälkeen juttu alkaa luistaa. 
Heput tuntuvat olevan ihmiskontaktia vailla. Aloitet-
ta he eivät tee, mutta kun jutun juureen päästään ta-
rinaa riittää. Teema ei yllätä: uhkapelaamista ja omia 
kokemuksia uhkapelaamisesta.

rick, päälle kolmekymppinen aussi, on täällä nel-
jättä tuntia. Rickin väri on vaaleansininen. Maaninen 
selittäjä kommentoi valitsemiani rulettinumeroita 
vaahto suupielessä. Pulputus keskeytyy vain pöydän-
pitäjän ilmoitukseen uudesta voittajanumerosta.

Rick haisee todella pahalta. Paksunahkaisemmat, 
tämän kulttuuritoiminnan veteraanit, todennäköi-
sesti tyytyvät pesemään kainalonsa miestenhuoneen 
lavuaarissa. Onneksi rahat alkavat olla lopussa, tämä 
hajuhan voi vaikka tarttua. Täältä päästyäni menen 
suoraan saunaan, kulkematta lähtöruudun kautta.

”No more bets please. Ei enää panoksia.” Ruletti-
kuula aloittaa morsettamisensa. Ilma sähköistyy taas 
hetkeksi ja vierustoverini piinaava löyhkä hälvenee. 
Puhe lakkaa, kun pöytäringin hartiahorisontti koho-
aa muutamalla sentillä — oikeammin eurolla.

Vaikka värillä ei ole väliä, näkevät jotkut aina pu-
naista. Toiset mustaa — jopa parinsadan euron edes-
tä. Itse näen vain sen kaikista epätodennäköisim-
män: vihreän nollan. 

Tuo vihreä, yksinäinen lääni tuntuu hymyilevän aja-
tukselleni. ”Pitäisikö kuitenkin kokeilla vielä kerran?” 

Nolla mikä nolla. /

ville matilainen
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mato-ongella
/gallup

henri, KALUSTESUUNNITTELU: 
Itsevarmuus.

juha, VALOKUVAUS: 
Luonnollisuus.

laetitia, VALOKUVAUS: Kalat.

anne, GRAAFINEN SUUNNITTELU: 
Joutsenet.

juuso, TAIDEKASVATUS: 
Italodisko.

teksti ja kuvat: veera lipasti

mikä on seksikästä?
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Tapiolan UNDO-vakuutus korvaa lääkärikuluja,
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kolumni

MARSSIEN 
JA LAULAEN 

entiset opiskelijat 
verestävät vappumuistoja

viisasten kerho

martti, 65, OPISKELI 60-LUVULLA 
KAUPPAOPISTOSSA 

Hipstereistä on puhuttu niin paljon, että aihe ei ole enää 
muodikas. Nyt, jos koskaan, on siis oikea aika kirjoittaa 
heistä kolumni. Hipsteriyden ydin on juuri yksilöllisyydessä, 
massan ratkaisujen välttelemisessä.

Postmoderniin kulttuuriin kuuluu sirpaleisuus. Vaikut-
teita lainataan sieltä mikä kullakin hetkellä tuntuu sopivim-
malta. Identiteetti on neuvoteltavissa. Hipster voi kuunnel-
la reggaeta ja kannattaa jalkapallojoukkue HJK:ta, mutta ei 
anna minkään näistä määrittää itseään.

Hipster ei myönnä olevansa hipster. Punkkari voi ot-
taa huikan kiljua ja julistaa olevansa osa liikettä. Räppärit 
ovat skenessä. Tämä on mahdotonta yksilöllisyyttä koros-
taville nuorille aikuisille, jotka haluavat uskotella itselleen 
ja muille, että heillä ei ole yhteistä nimittäjää kaltaistensa 
kanssa.

Samaan pyrkii esimerkiksi huippumuoti. Itsensä pitää 
keksiä jatkuvasti uudelleen. Omaleimainen on oltava. Lop-
putuloksena ollaan yksilöllisiä samalla tavalla.

Koomiseksi tämä muodostuu niin sanotuissa hipster-
keskittymissä. Kävin talvella usein lounaalla Punavuoren 
Torissa. Viereisten pöytien asiakkaat olivat verhoutuneet 
muodottomiin villapaitoihin. Jalassa heillä oli lapikkaat, 
päässä vanhempien tai isovanhempien vanhat silmälasit. 
Sukupuolesta riippumatta. 

Oltiin rohkeasti samanlaisia. Jos hipster oikeasti haluai-
si olla yksilöllinen, hän pukeutuisi liekkipaitaan ja vyölauk-
kuun, ja kävisi Onnelassa tanssimassa pöydillä Kaija Koon 
tahdissa.

Ja mikäs siinä, kyllähän hipsterit niin tekevät. Keskeis-
tä on tällöin muistaa tähdentää hoilaavansa Tinakenkätyt-
töä ironisesti. Itsensä kommentointi tekee vaikka Keskusta-
puolueen fanittamisesta sosiaalisesti hyväksyttävää. Ironi-
sesti äänestin, tajuatko.

Toisaalta tämä on hienoa. Hipsterit ovat usein suvaitse-
vaisia ja onnellisia ihmisiä. Moniäänisyys on kasvanut. Osa-
taan vaatia yksilöllisiä tapahtumia ja ravintoloita, ja niis-
sä myös käydään. Vilkaisu kaupungin katukuvaan osoittaa, 
että Kekkoslovakian päivistä on päästy pitkälle. No okei, sil-
mälasimuoti ei ole sanottavasti muuttunut.

1970-luvulla diinarit ja punkkarit olivat törmäyskurssil-
la, ja Helsingissäkin oli aito väkivallan uhka. On mahdoton-
ta kuvitellakaan, että hipster mätkisi leijonakorua käyttävää 
hyppyritukkaa turpaan. Korkeintaan painattaisi T-paidan, 
jossa leijonakorua varioidaan tyylikkään tiedostavasti.

On silti sääli, että Kaija Koosta ei saa nauttia, jos kieli ei 
ole tukevasti poskessa.

tuukka hetemäki
Kirjoittaja omistaa cousteau-pipon.

roHkeasti 
samanlainen

”Vappu on työväen juhla! Aattona työväenlaulut 
raikasivat kosteissa kotibileissä, seuraavana 

päivänä osallistuimme marssiin ja 
kuuntelimme aatteen miesten ja naisten 
puheita. Yhteishenki oli luja. Niitä aikoja  

on toisinaan ikävä.”

seija, 64, OPISKELI 
60-LUVULLA NÄYTTELIJÄKSI.

”Olin opiskeluaikana aikamoinen nynnykkä ja 
juhlin vappua lähinnä vanhempieni kanssa. 

Aattona kävimme teatterissa ja vappupäivänä 
nautiskelimme sillejä. Siinä se oikeastaan 

pähkinänkuoressa oli. Alkoholia nautin vain 
hallitusti.”
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maan korvessa osa 3

siis ootsä koko ajan ollut joku ylikompensoiva 
heinähattu?” kysyi Sanna-Maria vihaisena?

”Voitaisko mitenkään keskittyä tohon kors-
toon?” purskahti Matti.

Tilanteen absurdius ei enää ollut hauskaa, 
vaan aidosti pelottavaa. Peikko oli heitä paljon 

vahvempi, eikä sen talolta ollut mitään toivoa saada soitettua 
apua. Heidät oli riisuttu alusvaatteisilleen ja sidottu toisiinsa, 
joten toivo alkoi todella olla vähissä.

”Mä luotin suhun”, Sanna-Maria sanoi. ”Mut sä oot koko 
ajan puhunut paskaa.”

Peikko oli pitkään keskittynyt askareisiinsa, mutta palasi nyt 
hämärään nurkkaan, johon oli kaksikon jättänyt. Se haisi okset-
tavasti hieltä ja viinalta, ja puristeli ja siveli heitä arvioivasti.

Peikon kädessä oli lihaveitsi, jolla se sivalsi Matin käteen 
syvän viillon. 

Matti kiljaisi kivusta.
”Apua!” Sanna-Maria huusi. ”Älä syö meitä, me tehdään 

ihan mitä vaan!”
”Ei teijän tarvi tehä mittää”, Peikko sanoi. ”Muuta ku mais-

tuu hyvält.”
”Et sinä meitä halua syödä. Me olemme ruipeloita ja pahan-

makuisia.”
”Ette te nii ruipeloit ole”, sanoi Peikko, ja puristi Sanna-Ma-

rian reittä. ”Täs on mukavast rasvaakii.”
”Eikä ole!”
”No nii, kuulkaahan ku mie kerron. Mie aijon leipoa teijät 

piirakkaan, mut miun pittää nyt ensin teurastaa teijät. Mie 
teen sen silviisii et mie ripustan teijät alassuin ja leikkaan tei-
jän kurkut auki. Verj valuu poijes ja työ kuolette siihen.”

”Voi Jumala”, Sanna-Maria kuiskasi.
”Hää ei nyt teit auta. Sit mie irrotan teijän pään ja käjet ja ja-

lat ja suolen. Sit mie nyljen teijät ja poistan kaik elimet. Ja sit lo-
puks mie leikkaan teijän herkkulihat irti luusta ja laitan ne pii-
rakkaan. Vai pitäskö miun sittenkii paistaa niist kunnon pihvit?”

”Saadaanks me esittää viimeinen toive?” Matti yritti.
”Ettehän työ sua”, sanoi Peikko ja nosti kaksikon kainaloonsa.
Suuri mies kantoi heidät kepeästi ja vei heidät ränsisty-

neen aitan vieressä olevan koivun luokse. Puun paksusta ok-
sassa oli kiinni koukku, ja siihen Peikko sitoi Sanna-Marian ja 
Matin riippumaan jaloistaan.

Matti yritti kuumeisesti miettiä, mitä hänen isänsä olisi 
tehnyt. Lapsena hän ei ollut koskaan halunnut kuulla isän ta-
rinoita siitä, kun hän oli renkinä Peikkolassa, mutta nyt ne oli 
syytä muistaa.

Peikko laski suuren ämpärin molempien alle. ”Se on verta 
varte, mie voin juua sen myöhemmin.” Sitten se tarttui Mattia 
leuasta ja painoi hänen päänsä alaspäin niin, että kaula oli hy-
vin näkyvillä. 

Kylmä veitsi painui Matin kaulan iholle.
”Odota”, Matti huusi. ”Haluisitsä lyödä vetoa?”
”Ainahan mie vetoa lyön”, Peikko sanoi. ”Mutta mistä muka? 

Kumpi kuolee nopeammin? Sen sie voitat vaikka heti.”
”Älä Matti viitti”, sanoi Sanna-Maria. ”Sä voisit koittaa edes 

kuolla arvokkaasti.”
”Ei kun katotaan kumpi pystyy puristamaan kivestä vettä!”
”Sil tempul siu isä jo huijas minnuu. Mie yritin puristaa ki-

vest, ku hän puristiki jostai juustokimpaleest.”
Veri valui Matin päähän ja otsasuonet tuntuivat pullistu-

van. Oli vaikeaa keskittyä.
”Me voidaan tuoda sulle vaikka mitä lihaa kaupungista, jos 

sä päästät meidät menemään”, Sanna-Maria yritti.
”Mut mie haluun immeisen lihaa”, sanoi Peikko syvällä 

äänellään.
”No katotaan kumpi heittää kiven pitemmälle!”
”Senki siu isäs kerkes tekemää. Mie heitin kiven varsin pit-

källe, vua hää heittiki pääskyse, joka lähti lentoon. Mie en 
veikkone ole mikään tyhmä mies”, sanoi Peikko, ja painoi veit-
sensä Matin ihoon. Korppi lennähti aitan katolle ja katsoi 
Mattia nälkäisenä.

”Okei”, Matti yritti vielä. ”Lyödään vetoa, kumpi saa kiven 
laulamaan!”

”Mitä sie oikee yrität?” murahti Peikko. ”Eihän kivi pysty 
laulamaa.”

”Lyödäänkö sitten vetoa?”
Peikko tuumasi hetken, mutta vastasi sitten: ”Mehä lyy-

ään! Mitkä on panokset?”
”Laske mut alas, niin mä selitän.”
Peikko nosti Matin alas koukusta, mutta jätti Sanna-Marian 

vielä sinne.
Huimauksestaan huolimatta Matti onnistui selittämään 

ajatuksensa Peikolle: ”Kilpaillaan siitä, kumpi pystyy purista-
maan kiveä niin paljon, että se alkaa laulamaan. Jos minä voi-
tan, niin sinä päästät meidät menemään ja maksat verosi.”

”Vua entä jos mie voitannii?”
”Sit me jäädään tänne ja sinä saat syödä meidät.”
”Sen oikeuven mie voitin jo ku mie tiesin kuka siun isäs olj.”
”No tuota”, sanoi Matti ja katsoi ympärilleen kuin etsien jo-

tain annettavaa Peikolle. Mutta kaikki oli jo viety häneltä.
”Peikko hei”, huusi vieläkin pää alaspäin roikkuva Sanna-

teksti: mike pohjola    kuvitus: mirka suikkanen

jatkokertomus
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Maria. ”Jos sinä voitat, niin minä ilmoitan verovirastolle, ettei 
sinulla ole ollut mitään verotettavaa tuloa tai omaisuutta.”

”Kiinni veti”, Peikko huudahti.
”Mutta voisitko päästää minutkin alas täältä?” pyysi San-

na-Maria.
”Mitäpä turhia, ethä sie tässä ole kivilöitä laulattamassa”, 

Peikko sanoi.
”Matti, sano sille jotain”, Sanna-Maria sanoi. 
”Oo hetki siellä, mä lupaan voittaa nopeesti.”
Sanna-Maria parkaisi tuskastuneena, mutta ei päässyt 

alaskaan. Kärpänen laskeutui kävelemään hänen kasvoillaan.

peikko ja Matti alkoivat katsella ympärilleen etsiäkseen 
sopivia kiviä, joista saisivat puserrettua laulua ulos. 
Hetken päästä molemmat palasivat sen koivun juurel-

le, josta Sanna-Maria roikkui.
Peikko sai aloittaa. Sillä oli suuressa kourassaan saunan 

kiukaasta haettu harmaa kivi, jota se puristi kaikin voimin. 
Mutta eihän siitä mitään kuulunut. Peikko hieroi ja ravisti 
ja puristi vielä lisää, mutta kivi pysyi vaiti. Lopulta Peikko ei 
enää jaksanut, vaan heitti kiven aitan seinään.

”Sitten minun vuoroni”, sanoi Matti, ja alkoi puristaa omaa 
kiveään. Siitäkään ei kuulunut mitään, joten Matti puris-
ti kaksin käsin. Peikko hymyili tyytyväisenä ja Sanna-Maria 
katsoi kauhuissaan. Matti laittoi kiven jalkojensa väliin ja pu-
risti jokaisella raajallaan.

Yhtäkkiä kivestä alkoi kuulua laulua: ”Mä maalaispoika 
oon ja panen suihketta kainaloon! Se on ihan joviaali ilmiö. 
Auu! Mä maalaispoika oon!”

”Mitä tää on olevinaa?” Peikko huusi. ”Eihä kivi voe laulaa!”
”Niin se vaan laulaa”, Matti sanoi. ”Eli minä voitin vedon.”
”Näytä miulle sitä kivee!”
”Ei se sinun kädessäsi laula”, sanoi Matti ja laittoi kiven tas-

kuunsa. Mikko Alatalon ääni kuului ummehtuneesti ja hilje-
ni sitten.

”Kuule, tehhään nii, et mie päästän siut menemää ja piste-
len suihini tuon tytönhupakon.”

”Eipä tehdäkään”, Matti vastasi. ”Panoksena oli molempi-
en vapaus.”

”Mie annan siulle sylillisen hopeaa, jos jätät tuon naisen tänne.”
”Ei tuu kauppoja”, Matti sanoi. ”Laske Sanna-Maria alas.”
Peikko mumisi ja kiroili itsekseen, mutta teki työtä käsket-

tyä. Se nosti Sanna-Marian köysistä ja pudotti hänet alas.
Sanna-Maria oli laskuhumalassa ja veri oli pakkautunut 

päähän. Kun Peikko irrotti otteensa, oli nainen kaatumassa, 
mutta Matti otti hänet kiinni. He halasivat huojentuneina.

”Viittitkö hakea meidän kledjut?” sanoi Matti Peikolle.
”Ai mitä että?”
”Tuohasie meijän vaatteet”, Matti viänsi.
Peikko murahti ja lähti tupaan hakemaan pariskunnan 

vaatteita.
Sillä välin Sanna-Maria ehti tointua hiukan. ”Miten sä sait 

kiven soimaan? Ja mikset sä auttanut mua heti alas tuolta? 
Mun päätä särkee.”

”Mä olen pahoillani”, Matti sanoi. ”Jos me päästään joskus 
vielä Stadiin, niin mä selitän kyllä kaiken.”

He pukivat vaatteet päälleen hiljaisuuden vallitessa. Peik-
ko katseli heitä mietteliäänä. ”Kuulkaa, lyyään vielä yks veto!”

”Ei lyödä”, Sanna-Maria vastasi välittömästi. ”Mä en luota 
enää sun puheisiis! Enkä sunkaan, Matti. Tästä eteenpäin mä 
en usko mitään ennen ku ite näen.”

”Ehkä se on ihan fiksua”, Matti sanoi. ”Lähetään.”
”Hetkinen”, sanoi Sanna-Maria. ”Peikko! Sä et varmaan olis 

suostunut tohon vetoon, jos et olis kiertänyt veroja. Ja onko 
sulla muka sylillinen hopeaa täällä annettavaksi?”

”Lähtekäähän työ nyt. Myöhä jo tojettii, ettei miul mittää ole.”
”Eipäs, vaan sinä totesit ja minä uskoin. Mitä näissä pihara-

kennuksissa on?”
”Ei mittää.”
”Näytä.”
Peikko tajusi, että hänen ei auttanut kiemurrella, joten hän 

meni suoraa päätä heidän vieressään olevan aitan ovelle ja 
kiskaisi sen auki. Sanna-Maria katsoi sisään pimeään raken-
nukseen, ja näki siellä kimaltelevan kokonainen huoneelli-
nen hopeaa: rahoja, kynttelikköjä, haarukoita, veitsi, lusikoita, 
kermakkoja, pikareita, tarjottimia ja paljon muita arvoesineitä.

”Täähän on yks Silverbank tää koko huone”, Sanna-Maria 
huudahti.

Peikko ei sanonut mitään.
”Sähän olet kiertänyt veroja. Ihan törkeästi.”
”No niin kai mie sitte oon”, Peikko sanoi.
”Huh, mun pitää lähettää tänne joku arvioimaan tää”, San-

na-Maria sanoi. ”Ja niille mä annan tiukat ohjeet, että ei mi-
tään vedonlyöntejä.”

Peikko tuhahti taas. Sen olemus oli synkkä, muttei enää 
niin uhkaava.

”Tuu Matti. Lähetään”, sanoi Sanna-Maria, ja lähti kohti 
Peikkolan veräjää. 

Metsäpolku vei heidät omituiselle tienviitalle ja siitä 
autolle. Matti nousi suosiolla pelkääjän paikalle.

He ajoivat monimutkaisen hiljaisuuden vallassa 
Hölmölään ja kävivät vielä tapaamassa kunnansihteeriä. San-
na-Maria kertoi tälle, mitä oli tapahtunut, ja kunnansihteeri 
oli hyvin kiitollinen.

”Näil kunnallisveroil myö saahaankii rakennettuu tän oma 
ideaparkki vaikka jokasel asukkaal!”

Kunnantalolta he ajoivat motellille.
”Haluutsä jäädä tänne vielä yöks?” kysyi Sanna-Maria. 

”Mun puolesta voitais ajaa yötä vasten himaan.”
”Mä oon viettänyt Hölmölässä elämäni ekat kuustoista 

vuotta. Kyl se riittää mulle.”
”Älä muistuta.”
He hakivat tavaransa autoon ja aloittivat paluumatkan.

”Kuule, mul on sulle kaks kysymystä”, sanoi Sanna-Maria 
ajaessaan järvien ja metsien lomassa kulkevaa moottoritietä. 

”Ja mä haluun niihin rehellisen vastauksen, jos me aiotaan vie-
lä jatkaa tätä parisuhdetta.”

”Okei”, Matti vastasi.
”Kysymys yks. Miks sä oot valehdellut mulle, että sä oot 

syntynyt Helsingissä?”
”Kai mua nyt hävettää olla jostain böndeltä kotosin.”
”Mut tajuutsä, että jos mä en voi luottaa suhun, ni mä en voi 

luottaa kehenkään?”
”No nyt tää luuranko on tullut kaapista.”
He ajoivat hetken aikaa hiljaa, kun Sanna-Maria mietti Ma-

tin vastauksia.
”Toinen kysymys. Miks sä soitit sun kännykästä just Mä 

maalaispoika oon?”
”Se oli lapsena mun lempibiisi.”
Sanna-Maria nyökkäsi. ”Mä alan ymmärtää, miks sua hä-

vettää sun menneisyys.”
”Hehheh.”
Auto söi kilometrejä ja kesäinen aurinko laski hitaasti kuu-

simetsien taakse verhoten Hölmölän ja peikkometsän tapah-
tumat pimeyteen. /
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