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Hyödytöntä 
                     puuhastelua
Tervetuloa syksyyn, opiskelijat, 
uudet ja vanhat. Toivottavasti kesänne olivat 
hyviä. Minun kesäni oli laiska, rahaton 
ja hyödytön: en tehnyt töitä, en käynyt 
uimassa, en kirjoittanut kirjallisuushistoria kol-
mosen esseetä valmiiksi vieläkään. 

Tomaatintaimenikin kuolivat. Suurin 
saavutukseni oli, että opin tekemään leipää.

Minusta se oli oikein hyvä kesä.

Olen miettinyt kesällä hyödyllisyyttä. Maailmaan osallistumista. Velkojeni maksamista yhteiskunnalle, 
jonka ansiosta olen voinut opiskella näin monta vuotta. Olen yrittänyt kasvattaa itsessäni uskoa 
siihen, että kulttuurintutkijaksi haluaminen on ihan okei, huolimatta siitä etten sillä työllä lisää kenenkään 
kilpailukykyä tai liikevaihtoa. Ja huolimatta siitäkin, että suurin osa ihmisistä pitää työtäni joko turhana tai 
käsittämättömänä.

Minä haluan tutkia, mitä ihmiset tekevät sanoilla, ja sitä mitä sanat tekevät ihmisille. Haluan tutkia 
sanoista rakennettua maailmaa ihmisten välissä, sitä joka erottaa ja yhdistää. Luulen että sillä on merkitystä, 
muillekin kuin tutkijoille itselleen.

En tiedä onko tutkiminen hyödyllistä. Tarvitsen ehkä vielä joitakin keskusteluita, jotta tietäisin. Niin kauan 
kuin en tiedä, saan lohtua Bertrand Russellin ajatuksesta: maailmassa on niin paljon niitä jotka tekevät sitä 
mikä on hyödyllistä, että joidenkin on tehtävä myös sitä mikä on tärkeää.

Tässä lehdessä on paljon hyödytöntä. Hassuja juttuja, puuhatehtäviä. Halusimme antaa teille 
jotain tekemistä syksyn lukemattomiin esittelyihin ja infotilaisuuksiin. Ja Humuksen kahvipöytään. 
Puuhatkaa siis: täyttäkää ristikot, selvittäkää labyrintit, värittäkää mustavalkoiset sivut kirjaviksi. Etsikää 
takaperin kirjoitetut saatanalliset viestit ja salaiset sanomat. Etsikää yhdessä, niin se on hauskempaa. 

Kertokaa meillekin, mitä löysitte.

Kiltisti ja huolellisesti täytetyistä puuhakirjoista saa pisteitä fuksisuunnistuksessa. Kapinallisesti ja 
raivokkaasti täytetyistä mahdollisesti vielä enemmän. Kannattaa kokeilla.

Kannattaa kokeilla myös uusia ihmisiä, uusia paikkoja ja uusia oppiaineita (etenkin niitä hyödyttömiä). 
Kannattaa osallistua niihinkin tapahtumiin, jotka vaikuttavat typeriltä. Kiinnostavimmat tyypit ja tilanteet 
löytyvät yllättäen, yleensä sieltä mistä ei osaisi odottaa.

Ehkä puuhastelusta on hyötyä, joskus tulevaisuudessa.

Kaisa Kortekallio
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       (Bier,) 
Bürokratie 
   und 
    Bildungs-
              romane

  Vaihdossa  
Universität       
Bayreuthissa    
kesäluku-           
kaudella 

           2011

                        Helinä Marttila

Terveiset iloisesta Baijerista! 
Kesälukukauteni täällä Bayreuthissa on lopuillaan. Viimeiset tentit 
on tehty ja suurin osa meistä vaihtareista palaa kotimaahansa 
lähipäivinä. Tiesin jo paria vuotta etukäteen, että viettäisin yhden 
lukukauden Saksassa, ja kohdeyliopistoksi varmistui viime syksynä 
Universität Bayreuth. 

Lähdin vaihtoon germaanisen filologian paikalta, ja vaikka täällä opis-
kelinkin nimellisesti Interkulturelle Germanistik – ainetta, otin vain 
yhden germanistiikan kurssin ja loput kirjallisuustieteen puolelta. 
Kirjallisuuden opetustarjonta oli hyvä ja mielenkiintoinen: tarjolla 
oli niin Bertol Brecht – kurssia, 1800-luvun draamateksteihin tu-
tustumista kuin asketismia kirjallisuudessa käsittelevää kurssia. 
Jälkikäteen ajatellen olisin varmaan saanut ottaa kursseja myös ang-
listiikan puolelta.

Mielestäni olin valmistautunut Bayreuthiin lähtöön hyvin. 
Kielikeskuksen saksan kurssit oli käyty, ja vuotta aiemmin olin 
hyvinkin itsevarma kielitaitoni suhteen. Kuitenkin mitä lähem-
mäs huhtikuu tuli, sitä huolestuneemmaksi tulin: en ollut koskaan 
lukenut saksankielisiä lehtiä tai kirjoja, katsonut elokuvia ilman 
tekstitystä enkä juurikaan keskustellut natiivipuhujien kanssa. Ja 
kohta minun pitäisi osata hoitaa asiani saksaksi, opiskella saksak-
si, lukea akateemisia tekstejä saksaksi ja mikä pahinta, kirjoittaa 
esseitä ja pitää esitelmiä saksaksi! Onneksi pelko osoittautui turhaksi 
ja pärjäsin saksallani mainiosti. Osa vaihtareista uskaltautui tänne 
takanaan vain vuoden, parin kieliopinnot – hatunnosto heille!

Saavuin Bayreuthiin aurinkoisena perjantai-iltapäivänä. Uusi 
kotini sijaitsi vain parin kivenheiton päässä yliopistolta opis-
kelijasolussa.  Kampusalue on täällä amerikkalaiseen mal-
liin yhtenäinen eli lähes kaikki laitokset ovat samassa pihapiirissä. 
Suuri osa opiskelijoista myös asui aivan kampuksen lähellä joten 
tutustuminen oli helppoa, kun heihin törmäili säännöllisesti. 
Kaikki oli kävelyetäisyydellä eikä matkoihin tai säätämiseen kulunut 
turhaan aikaa.

Oli viikonloppu, joten toimistoissa juokseminen lykkääntyi. 
Tutustuin Bayreuthin keskustaan nauttien lämmöstä ja kesän tun-
nusta. Panin merkille, että apteekkeja oli todella tiheässä, samoin 
pankkien toimipisteitä ja leipomoita. Suurten pikaruokaketju-
jen sijaan purtavaa sai bratwurstikojuista ja Döner-paikoista. 
Alussa näin kaiken kuin vaaleanpunaisten silmälasien läpi. Kes-
kusta tuntui olevan täynnä mukavia kahviloita ja kauppoja, 
kauniita kukkaistutuksia ja hyvinhoidettuja pihoja. Bussikuskit 
olivat hyväntuulisia ja matkustajat kauniita valkopäisiä mummoja. 
Olutta, jäätelöä ja muita herkkuja sai uskomattoman halvalla, ja 
ulkomaiseen suhtauduttiin joka paikassa ystävällisen kiinnostuneesti.

Turistivaihetta ja ihastelua kesti kolmisen viikkoa, sitten 
alkoivat opinnot ja arki. Osallistuin kolmelle saksan kielen 
kurssille ja muutamalle kirjallisuuskurssille. Alussa valmistauduin 
seminaari-istuntoihin huolella ja luin innolla kaikki jaetut prujut. 
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Teoreettiset tekstit menivät helposti, mutta realismin 
klassikoihin tutustuminen saksaksi oli vaikeaa enkä 
saanut kaikkia seminaariin kuuluvia teoksia luettua. 
Täällä keskusteluihin osallistuminen on tärkeää 
ja kurssit suoritetaan monesti lyhyellä esitelmällä. 
Yhtään pitkää esseetä ei ollut pakko kirjoittaa, mutta 
niistä olisi saanut lisää opintopisteitä. Joihinkin kurs-
seihin kuului lopputentti, mikä oli aika stressaavaa 
koska vastausaikaa oli vain puolitoista tuntia.

Yhtäkkiä työpäivät olivatkin pitkiä eikä 
vasta solmituille tuttavuuksille jäänyt tarpeeksi 
aikaa. Luisuin vähitellen kulttuurisokkivaiheeseen.  

Säälin itseäni, murehdin työtaakkani suuruutta ja 
ajattelin kaikkia niitä naapurikaupunkeja, joissa 
en ehtisikään käydä ja rientoja jotka pitäisi nyt jättää 
väliin. Saksankielisten novellien tulkinta oli hankalaa 
kielimuurin vuoksi enkä ymmärtänyt kaikkea mitä 
luennoitsijat selittivät. 
Tunsin olevani aivan Dummkopf, tyhmä. 
Lisäksi saksalaisista alkoi paljastua ikäviäkin piirteitä. 

Suomalaiseen perusystävällisyyteen tottuneena suora kritiikki, äänen korottaminen ja kärsimättömyys 
olivat minulle pienoisia sokkeja – vaikka muodollisesta kohteliaisuudesta pidettiin kyllä aina kiinni. 
Myös kaikenlainen joustamattomuus ja Besserwisser-asenne tuntui käsittämättömältä. Monesti tun-
tui, että puhuttelemani virkailija kyllä voisi auttaa minua jos haluaisi, mutta ei vain tylyyttään viitsi.

Onneksi saatoin jakaa tuntojani muiden vaihtareiden kanssa.  Itseluottamus palasi vähitel-
len, sopeuduin paikalliseen keskustelukulttuuriin ja opinnotkin alkoivat tuntua helpom-
milta. Olin lähtenyt vaihtoon vähän liian suurin odotuksin. Suunnitelmissani oli reis-
sata Saksaa ja naapurimaita ristiin rastiin, kehittää kielitaitoni lähelle täydellistä, solmia 
paljon kontakteja, sekaantua paikalliseen opiskelijajärjestötoimintaan ja ottaa osaa kaikkiin kiinnostaviin 
opiskelijatapahtumiin – kaikki tämä muutamassa kuukaudessa. Oli kitkerää tajuta sen, mitä vaihdossa olleet 
sanovat, pitävän paikkansa: yksi lukukausi on todella lyhyt aika ja se vilahtaa ohi ennen kuin huomaakaan.
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Myös saksalainen byrokratia oli juuri niin 
turhauttavaa kuin sanotaankin. Asiaansa ei 
useinkaan saanut hoidettua kerralla, vaan 
tarvittavan paperin tai allekirjoituksen saaminen 
oli useiden päivien vähitellen etenevä prosessi. 

Täällä päin myös rakastetaan automaatteja. 
Palautin kirjaston kirjan myöhässä ja sen si-
jaan, että olisin voinut maksaa sakon rahalla, 
minun piti ladata yhdellä automaatilla rahaa 
opiskelijakortilleni ja toisella automaatilla 
maksaa kirjastomaksu. Myöskään opiskeli-
jaruokala Mensassa ei kelvannut käteinen, vaan 
ateriat maksettiin Mensakortilla, joka ladat-
tiin omalla automaatillaan. Juoma-automaatteja 
tulen sen sijaan muistelemaan lämmöllä. 
Sellainen oli jopa yliopiston kirjastossa, jos sat-
tui tekemään mieli olutta kesken tenttiin luvun!

Kesäkuun lopussa päätin keskittyä vain 
oleelliseen koko loppuajan: viimeisistä 
Bayreuthin viikoista nauttimiseen ja 
ihmisten kanssa sosialisoitumiseen. Hoitaisin 
opinnot kunnialla loppuun, mutta ei pingot-
taen sillä sitä ehtisi harrastaa Suomessakin. 

Oulu oli mielessä yhä useammin, ja ajattelin 
kaiholla uusia pottuja, paistettuja ahvenia ja 
uintireissuja luonnonvesissä. Täällä ei juuri kalaa 
syödä eikä missään pääse uimaan tai saunomaan 
ilmaiseksi! Ja vaikka toki iloisesta Biergarten-
kulttuurista pidänkin, nosti koti-ikävä päätään 
kun sähköpostiin tuli mainos runoillasta oulu-
laisessa kapakassa: tyyris kalja ja Crowmoor, viileä 
yöilma patioilla ja raskas rokki, kotoisa Oulun yö!

Viimeiset viikot olen kerrannut tentteihin ja yrit-
tänyt ottaa Bayreuthista kaiken irti. Vielä on muu-
tama museo ja nähtävyys katsomatta, muutama 
naapurikaupunki käymättä. Kielitaito kehittynyt ja 
saksalainen kirjallisuushistoria tullut tutum-
maksi. 

Tärkein anti on kuitenkin ollut kokemus 
vieraassa kulttuurissa elämisestä ja Interkulturelle 
Kompetenz, kansainvälisten taitojen oppiminen. 
Vaihtokokemukseni on vielä tuore ja aika vasta 
näyttää, mitä tästä jää käteen. Tiedän kuitenkin 
jo nyt, että tulen kaipaamaan ainakin saksalaista 
kohteliaisuutta, kaunista vanhaa arkkitehtuuria ja 
herkullisia Bretzeleitä! Tulen takuulla uudestaan.
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Saksan alkeet

Täytä ristikko Saksa-kliseillä ja 
muodosta pystyriville tärkeä opiskeli-
javaihdon käsite. Vihje:
kulttuurien kohtaamisen juhlaa.

1. Saksan anti raskaalle musiikille. 
Myös liekehtivä pikari Kulumassa
2. Berliinin suosittu pikaeväs
3. Avioituvien rämäjuhla
4. Huoltoasemien vakioherkku
5. Terveydeksi!
6. Kun hyrrä ei pyöri, se on rikki eli 
_____
7. Vuosisadan vaihteen 
arkkitehtoninen suuntaus
8. Miesten pukine Baijerissa
9. Muistettava pyytäessä. Tärkein 
sana!
10. Jälleennäkemistä toivotellen
11. Räyhähenki
12. Hurjapäiden valtaväylä
13. Omenainen rullapulla
14. Syksyn tärkein kansanjuhla
15. Jokerikysymys kirjallisuuden tuntijoille: realismin klassikko Gustav ____, tunnetuin teos 
Soll und Haben(1855)
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Antakaa tutkijan olla 
                tohkeissaan

Jenny Kangasvuo on oululainen tutkija, joka 
ei soittele yliopiston virallista torvea. Hän 
kehottaa opiskelijoita laittamaan hopsiin 
kaikkea turhaa, lukemaan mangaa ja tekemään 
tasan sitä, mikä mielekkäältä tuntuu.

Olen teellä Jenny Kangasvuon kanssa, koska 
haluan tietää millaista on olla tutkija. 
Kysyn, miksi hän tutkii juuri biseksuaalisuutta, 
kaikista maailman asioista.

- No, mä oon ite bi. Vuonna 1998 kun aloin 
tehdä gradua, mietin että apua, mistä mä sen oikein 
teen. Samoihin aikoihin olin etsinyt kaikkea tietoa 
biseksuaalisuudesta oman identiteettityöni 
takia. Ja sitten yhtäkkiä tuli sellanen et hei, oon 
kulttuuriantropologi, mulla on oikeus mennä ih-
misten luo ja kysyä häiritseviä intiimejä kysymyksiä 
tutkimuksen nimissä!

1990-luvulla Kangasvuo opiskeli Oulun 
yliopistossa kulttuuriantropologiaa. Ja naistutki-
musta. Ja arkeologiaa, taidehistoriaa, kirjallisuutta, 
japanin kieltä ja tietojenkäsittelytiedettä. Häntä on 
helppo uskoa, kun hän kehottaa minua ja muita 
tutkijoiksi haluavia opiskelijoita ”näyttämään kes-
kisormea tiedekunnalle ja hopseille”.

- Ainakin kannattaa laittaa sinne hopsiin kaik-
kea turhaa. Jos on antropologi, voi opiskella vaikka 
kasvitiedettä tai what fucking ever, mistä ei vält-
tämättä näyttäis olevan mittään hyötyä. Kaikkea 
sellaista mikä näyttää tyhmältä tutkintotodistuk-
sessa, kaikkea sellaista mikä ei mahdu 130 opinto-
pisteeseen, sellaista mistä pitää saada erillistodistus. 
Kannattaa uskoa minua eikä opetusministeriötä!

Kangasvuon henkilökohtaisesta kiinnostuksesta 
lähtenyt gradu on yli kymmenen 
vuoden aikana laajentunut ensin 
lisensiaatintutkielmaksi ja sitten väitöskirjaksi, 
jonka on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. 
Väitöskirjassa Kangasvuo tutkii biseksuaa-
lisuuden paikkaa suomalaisessa kulttuurissa. 
Häntä kiinnostaa, miten ihmiset ovat ottaneet 
biseksuaalisuuden käsitteen kuvaamaan omaa 
itseään – niin halujaan, seksikäytäntöjään ja 
parisuhdekäytäntöjään kuin myös heidän 
käsitystään itsestään.

Mitä hyötyä siitä on?

Minua kiinnostaa, mitä mieltä Kangasvuo on tutki-
jan työstä. Hänen vastauksensa tuntuvat jakautuvan 
kahtia: toisaalta on ”tutkimus itsessään”, ydinalue joka 
on jatkuvasti innostava, se joka olisi ”varmaan paras 
mahdollinen työ”, jos vain ei olisi sitä toista puolta:

- Apurahojen hakuprosessi on tosi stressaavaa. 
Siihen joutuu laittamaan todella paljon aikaa ja 
lopulta se saattaa olla ihan täysin lottoarvon-
taa. Mä oon saanut apurahoja, joten kai ne hake-
mukset on olleet ihan siedettäviä. Mutta voi 
tosiaan olla niinkin, että on tosi hyvä hakemus, 
mutta jostain satunnaisesta syystä se ei mee läpi.

- Ihmisten ei pitäisi joutua olemaan pätkätöissä. Se 
on tosi hankalaa tutkimuksen kannalta, että opetan-
pa nyt kolme kuukautta, sitten on joku muutaman 
kuukauden apurahapätkä, sitten olen taas työt-
tömänä... Voi ei, tästä tulee tällanen hirveä vasem-
mistolainen saarna! Mutta mun mielestä se, että 
yliopistoista on tullut yksityisyrityksiä, vie sitä mah-
dollisuutta koko ajan kauemmas, että voisi keskittyä 
pitkäjänteisesti pelkästään tutkimukseen. Ja se, että 
yliopiston tuottavuutta mitataan sillä, millaisissa 
julkaisuissa ihmiset on julkaisseet, onko ne tarpeeksi 
hyviä, millä ranking-listoilla julkaisut ja yliopistot on.

- Mulla on kuitenkin sillä tavalla optimistinen 
näkemys tutkimuksesta sinällään, että jos ihmiset 
saa keskenään tutkia yötä myöten ja kommentoi-
da toistensa tutkimuksia, ja olla tohkeissaan kes-
kenänsä, niin kyllä siitä jotakin tulee. Mut sit jos se 
tohkeissaan oleminen keskeytetään sillä, että "ker-
ropa nyt kuinka monta julkaisua sulla on" ja "ja-
has, nyt sun pitääkin kirjoittaa apurahahakemus 
koska muuten et saa syödäksesi ensi vuonna"...

Mutta entä hyödyllisyys? Kai tutkimuksesta pitäi-
si jotain hyötyä olla? Millä tavalla se edes voi olla 
hyödyllistä? Kangasvuon mukaan tutkimuksen 
hyötyä on mahdotonta tietää etukäteen, riippu-
matta siitä mitä apurahahakemukseen sepostaa.
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Hyötyä kuitenkin syntyy:
- Omasta tutkimuksesta tiedän sen, että Suomes-
sa on biseksuaalisuudesta tehty tutkimusta aika 
vähän. Jo se, että oon haastatellut ihmisiä, on hyö-
dyllistä ihan vain tiedon lisäämisen kannalta. Ja jot-
kut yksittäiset ihmiset on tulleet sanomaan että hei, 
löysin tekstejäsi netistä ja vähän ne on olleet hyödyl-
lisiä kun tuskailin oman seksuaalisuuteni kanssa.

- Mutta ei sitä voi sanoa etukäteen, että onko 
se hyödyllistä vai ei. Varsinkin humanistit on 
semmonen ryhmä, jonka pitäisi kieltäytyä si-
itä keskustelusta. Jos ajatellaan jotain tietoteek-
karia, joka kehittää vaikka kosketusnäyttöön 
jonkun pienen parantavan ohjelman, niin se 
voi oikeasti ruveta mittaamaan että jos tämä 
otetaan käyttöön, joku prosessi nopeutuu kaks 
millisekuntia. Mutta me ei pystytä siihen, ja 
niin me pyritään väkisin keksimään sitä hyötyä.

Ja jos hyötyä mitataan tyypillisesti rahalla, 
humanistisen tutkimuksen hyöty jää yleensä 
olemattomaksi. Kangasvuo ottaa esimerkiksi 
työn, jota Taina Kinnunen (Oulun yliopistossa 
pitkään toiminut kulttuuriantropologi) on tehnyt.

- Mitä hyötyä siitä oli että Taina kirjoitti kaksi kir-
jaa bodareista ja kauneuskirurgiasta? Saiko yliopis-
to jotain pisteitä siitä että kaksi kirjaa julkaistiin? 

- Eikö se oo jo hyötyä, että meillä on jotain 
tietoa ihmisistä, jotka harrastaa bodaamista?

Susi on susi

Pian Kangasvuota voi kutsua paitsi tutkijaksi 
myös kirjailijaksi. Kesällä 2011 kustannusosake-
yhtiö Teos etsi kilpailun avulla uusia suomalaisia 
scifi- ja fantasiaromaaneja. Kangasvuo sai kisas-
sa kunniamaininnan ja kustannussopimuksen: 

Sudenveri ilmestyy syksyllä 2012. Romaani 
sijoittuu Suomen nykypäivään ja lähi-
historiaan. Tilanne on, että ihmissusia on olemassa 
– mutta ei myyttisinä vaan biologisina olentoina.

- Ne ei ole mitään allegorioita ihmisen peto-
maisuudesta tai murrosiän tuomista muutok-
sista tai tukahdutetusta naisen seksuaalisuu-
desta, vaan biologisia susia. Ihmiset muut-
tuu ihmisistä susiksi, ja kun ne on susia, ne 
merkkailee reviirejä ja metsästää hirviä – tai 
myyriä, jos ne on sellaisia yksinäisiä susiraukko-
ja. Siinä ei ole mitään fantastista, ei vampyyrejä...

Tarinan keskiössä on ihmissusisuku, joka 
kamppailee säilymisestään itsenäisyyden ajan 
Suomessa. Yhdeksi teoksen teemaksi Kangas-
vuo mainitsee sukupolvien välisen vallankäytön.
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Kangasvuo on kirjoittanut fiktiivisiä tekstejä pik-
kulapsesta saakka, vakavissaan lukioikäisestä 
asti. Hänen tekstejään on viimeisten kymmenen 
vuoden aikana julkaistu suomalaisissa scifileh-
dissä, kuten Tähtivaeltajassa, Portissa ja Spinissä.

Kun kirjoittaa sekä tieteellistä että 
kaunokirjallista tekstiä, voisi kuvitella että kirjoit-
tamisen lajit riitelisivät keskenään. Kangasvuon 
tapauksessa ne tuntuvat kuitenkin tukevan 
toisiaan: molempia voi lähestyä samalla asenteella.

- Mä pyrin kirjoittamaan hyvin myös tieteel-
listä tekstiä, siten että se ois kiinnostavaa ja 
selkeää. Tieteellisessä kirjoittamisessa joutuu 
tekemään paljon enemmän kompromisseja, 
tylsiä kohtia ei voi hypätä yli vaikka ne ei sopis 
vaikka rakenteellisesti tekstiin ollenkaan. Tieteel-
linen kirjoittaminen on sellaista töksähtelevää.

- Mut kyllä mä fiktiotakin kirjoitan silleen tieteel-
lisesti kunnianhimoisesti, vois ajatella että moneen 
kohtaan voisi laittaa lähdeviitteen jos haluaisi.

Kangasvuo käyttää kirjoittamisensa apuna pal-
jon aineistoja. Esimerkkinä hän mainitsee Han-
na Snellmanin tutkimuksen Göteborg – Sallan 
suurin kylä, jonka hän luki vain koska yksi Suden-
veren hahmoista menee Göteborgiin töihin.

- Sitä ei käsitellä kirjassa kuin ehkä kahden 
lauseen verran, mutta olen silti lukenut sen kirjan.

Mikään ei estä myöskään yhdistämästä 
lajeja toisiinsa. Kangasvuo kehottaa tu-
tustumaan sosiologi Laurel Richardso-
niin, joka on pohtinut miten tutkimusta 
voidaan tehdä kaunokirjallisen tekstin kautta.

Lue vuosi mangaa

Teehetkemme tuntuu keskittyvän kysymykseen 
mielekkyydestä. Missä on järkeä? Mitä kannattaa teh-
dä? Järkevää on hankkia rahaa, koska sillä saa ruokaa. 
Järkevää on hankkia opintopisteitä, koska niillä saa rahaa.

- Mä haluaisin sanoa, että joskus kannattaa pitää 
vaikka vuosi niin, ettei saa yhtään opintopisteitä, että 
lukee vaan vaikka vain yhden teoreetikon ajatuksia jos 
se kiinnostaa. Tai mangaa. Mutta sitähän ei voi mennä 
opintotukilautakunnalle sanomaan, että 
oon lukenut vuoden mangaa. Se voi olla tosi 
hyödyllistä tulevan tutkijanuran kannalta, 
mutta eihän se opintotukilautakuntaa vakuuta.

Opintopisteitä voi hankkia, eteenpäin voi pyrkiä. 
Varmuutta on kuitenkaan turha tavoitella. 

Kangasvuon mielestä taloudellista turvaa ei oikeastaan 
edes voi ennakoida – edes ”hyödylliseltä” alalta hankittu 
korkeakoulututkinto ei välttämättä takaa työpaikkaa.

- Kun nykyinen taloustilanne ja maailmantilanne 
on niin epävarma, ei voi ajatella niin, että jos nyt 
opiskelen hallintotiedettä, niin kyllä minulla sitten 
viiden vuoden päästä on työpaikka. Ei me voida tietää!

- Kannattaa ehkä tehdä sitä mikä nyt tuntuu mielek-
käältä, eikä miettiä että kyllä se taivas sitten aukeaa 
kun olen auskultoinut. Sitä on ihan turha itteään 
pettää sillä, että kun jotakin opiskelee, niin kyllä sillä 
töitä saa. Voi kysyä vaikka niiltä jotka 90-luvulla ja 
2000-luvun alussa opiskeli TOLlilla, ja uskoi, että 
kyllähän Nokialta aina saa... Voi kysyä, että kannattiko.

Järkevyydessä ei ehkä olekaan järkeä. Ehkä kannat-
taa keskittyä mielettömiin asioihin, mielekkäisiin 
asioihin: turhiin kirjoihin, humanistiseen keskusteluun. 

Ehkä voi jopa unelmoida tutkijan urasta, sen hohdosta ja 
arvokkuudesta, siitä mahdottomasta ilosta, jota Kangas-
vuo muistaa korostaa vielä pyörän selkään noustessaan:

- Voin suositella tutkijan työtä kaikille, jotka ei välitä 
säännöllisestä syömisestä!

Sitä on ihan turha 
itteään pettää sillä, että 
kun jotakin opiskelee, 
niin kyllä sillä töitä saa.
"
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Hei, uusi opiskelija ja onneksi olkoon 
opiskelupaikan johdosta! Valitettavasti opiskelu 
ei tuo mukanaan ainoastaan onnea vaan myös 
alituisia rahahuolia – ainakin useimmille. 
Opiskelijat kyyristelevät köyhyysrajan alapuolella lähes 
millä tahansa mittarilla. Monet teistä ovat varmasti 
kotona tai palkkatyössä ollessaan tottuneet huomat-
tavasti nykyistä korkeampaan elintasoon. Sen 
sijaan että valittaisin opintotuen pienuudesta, pyrin 
kolumnissani ohjelmoimaan ajatuksenne uudelleen. 
Ohjelmoinnin jälkeen kestätte alituista rahanpuutetta 
ja saatatte jopa nähdä siinä jotain positiivista.

Katsokaas siis tätä taskukelloa, jota heilutan 
silmienne edessä. Katsokaa sen edes takaista 
liikettä. Älkää katsoko tai ajatelko mitään muuta. 
Tunnette ruumiinne ja silmäluomenne muuttu-
van raskaiksi, ja kun lasken taaksepäin kolmeen, 
olette vaipuneet syvään hypnoosiin. Kolme, kaksi, 
yksi... Olette valmiit vastaanottamaan sanomani.

Ajatukselle ihmisen alituisesta rahantarpees-
ta on, uskokaa tai älkää, ”tieteellinen” selitys.  
Taloustieteen mukaan ihminen pyrkii omistamil-
laan resursseilla mahdollisimman korkeaan tarpeen-
tyydytyksen tasoon. Tämä on Adam Smithin, 
näkymättömän käden luojan mukaan optimaa-
linen tilanne myös yhteiskunnan kehityksen kan-
nalta. Resursseilla markkinataloudessa tarkoitetaan 
rahaa, mutta mikä on todellisuudessa  tarve?

Kysymystä on helpoin lähestyä yhdysvaltalaisen 
psykologin Abraham Maslowin tarvehierarkian 
kautta: ihmisellä on perustavanlaatuisia fysiologisia 
tarpeita syödä, nukkua, juoda vettä ja niin edelleen. 

Näitäkin tarpeita jotkut pyrkivät kiertämään, 
mutta pidetään niitä tässä tarkastelussa vält-
tämättöminä: niiden turvaamiseen opintotuen 
tulisi ainakin riittää. Ruuan, sängyn ja vaatteiden 
merkitystä en minäkään pysty kumoamaan.

Mitä ovat sitten muut tarpeet? Niitä on laaja kirjo 
terveydestä ystävyyteen, arvostuksesta luovuuden 
vapauteen. Tähän saumaan markkinatalous pyrkii 
mitä suurimmassa määrin vaikuttamaan. Kun 
kuluttaja ostaa Activia-jogurttia kaupasta, hän ei 
ainoastaan osta sokerista hapatettua maitotuotetta. 

Hän ostaa terveyttä ja hyvinvointia. Kun kuluttaja 
ostaa iPhonen viimeisimmän version, hän ei osta 
helposti särkyvää valkoista puhelinta, vaan hän ostaa 
arvostusta, ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta toisilta 
omenaperheen jäseniltä. Ja jollei sinulla satu ole-
maan oikeita statustuotteita, sinut suljetaan tietyn 
sosiaalisen piirisi ulkopuolelle. Eikö olekin ihanaa.

Tarve on itse asiassa näiden tuotteiden koh-
dalla harhaanjohtava sana, sillä nämä – toisin 
kuin ruoka, sänky ja vaatteet – eivät ole hengissä 
säilymisen kannalta välttämättömiä eli tarpeellisia.

  SANANEN    RAHASTA
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Minä kutsunkin nykyistä systeemiä 
mielikuvamarkkinataloudeksi, koska sen tehtävä 
ei ole tyydyttää tarpeita vaan luoda uusia. 
Vaikka eiväthän ne mitään uusia ole, niitä samoja 
vanhoja läpi koko ihmisen historian. Niiden tyy-
dyttäminen on vain tehty yhä mutkikkaammaksi.

Kaikessa vallitsee näennäinen kehitys: Gilletten 
Mach3 -partaterien jälkeen on tullut mark-
kinoille March3Turbo ja M3Power sekä nyt 
uusimpana Fusion, jossa on viisi partaterää. 
Mitä helvettiä?! Miksi viisi partaterää leik-
kaisi yhtään paremmin kuin kolme, kun 
yhdellä terävälläkin pärjäilee? Lisäksi 
kaikki on rakennettu särkymään, jotta uutta 
tavaraa saataisiin menemään yhä enemmän.

Ei markkinatalous ole pahoillaan, jos sinä otat 
tekstiviestivippejä yli varojesi opiskeluaika-
nasi. Silloin olet vain kulutussodan välttämätön 
uhri ja se sota ei yhtä miestä tai naista kaipaa. 
Ja velkavankejakin otetaan tuossa sodassa.

Välttääksemme velkavangin kohtalon voimme 
opetella olemaan tyytyväisiä: tyytyväinen ihminen 
on markkinatalouden kauhistus. Tämä kuitenkin 
vaatii tiettyä immuniteettia mainontaa kohtaan. 
Mainonta tarjoaa meille valheellis-
ta sanomaa, että yhä paremmat tuot-
teet ja asiat ovat ulottuvillamme joka päivä. 

Tämä vaikuttaa jo muihinkin asioihin kuin 
ostokäyttäytymiseen kuten parisuhteisiin tai 
opiskelupaikan valintaan. Partneria vaihde-
taan paremman löytymisen toivossa kuin suk-
kia ja hetken Oulussa opiskeltuaan voi alkaa 
miettiä jo Helsinkiin muuttoa, kun piirit alka-
vat tuntua pieniltä ja opetuskin on mitä on. 

Tämä sanoma on valheellinen, sillä paremmat 
asiat eivät todellisuudessa ole kaikkien ulottuvilla 
saati tarpeellisia. Mikään ei ärsytä myyntimiestä 
niin kuin itseensä ja elämäänsä onnellinen ihmin-
en, joka ei tarvitse mitään. Hänellä nimittäin on jo 
kaikkea ja niin on sinullakin, jollet sitä vielä tiennyt.

Itse en ainakaan tunne tarvitsevani iPhonea. 
Minä soitan ja tekstaan puhelimellani, en kikkaile 
kyberavaruudessa. Sen uskoisi monille muillekin 
riittävän. 

Tietokoneeni tehot riittävät juuri ja juuri pyörit-
tämään tätä tekstinkäsittelyohjelmaa ja viruk-
sentorjuntaa yhtäaikaa, mutta minä olen aivan 
onnellinen koneeni kanssa. Häpeäkseni minun 
täytyy myöntää, että omistan Mach 3-partaterän. 
Puolustuksekseni voin kuitenkin sanoa, että olen 
ystävieni kanssa harkinnut muiden partaterien 
ja partaterän varsien maahantuontibisneksen 
perustamista. Enkelin sädekehä pääni päällä säilyy.

70-luvun punkkarit olivat väärässä: kapina ei ole 
sitä, että on kaikkeen tyytymätön vaan sitä, että 
onkin kaikkeen tyytyväinen. Ja nyt, kun lasken 
hitaasti takaperin kolmesta ja napsautan sormiani, 
te heräätte hypnoosista. Kolme, kaksi, yksi... Naps!

Nautitteko matkasta, heräsittekö hypnoosista? Tai 
kenties olette vasta heräämässä jostain suurem-
masta unenomaisesta tilasta, johon meidät on 
tuuditettu jo kauan sitten.

PS. Kannattaa tutustua myös Max Weberin 
protestanttiseen työetiikkaan, terveisin hypno-
terapeuttinne  

Jussi Moilanen

70-luvun punkkarit 
olivat väärässä: kapi-
na ei ole sitä, että on 
kaikkeen tyytymätön 
vaan sitä, että onkin 
kaikkeen tyytyväinen. 

"
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Luento alkaa. Katsot kelloa. Kuuntelet hetken luennoitsijaa ja olet varma, että on 
kulunut ainakin puoli tuntia. Valitettavasti kello pettää sinut ja huomaat 
katsoneesi sitä viimeksi neljä minuuttia sitten. Hörppäät viimeiset kahvitipat mukista, jota et 
olisi saanut tuoda luentosaliin. Onko kello pysähtynyt? Pian alat kiemurrella 
tuolillasi ja katsella kanssaopiskelijoita. Keksit, että kynästä kuuluu mukava ääni. 
Kanssaopiskelijat alkavat vilkuilla sinua ärtyneesti. Tuttu tunne?  Kun tunnet saavuttaneesi 
viidennen ulottuvuuden, jossa ajalla ja paikalla ei ole enää merkitystä, kokeile ainakin näitä: 

S e l v i y t y m i s o p a s 
v i i d e n n e s s ä 
ulottuvuudessa, jos-
sa aika ja paikka 
ovat menettäneet 
m e r k i t y k s e n s ä . 

Veer
a K

iurujoKi

1. Vaihda kätisyyttä ja ala kirjoittaa muistiinpanoja huonommalla kädelläsi. Harjoitus tekee mestarin ja 
pitää virkeänä. Lisäksi voit tuntea ylpeyttä lyhyistäkin merkinnöistä. 

2. Tee ristikko luennon avainsanoista. (Tai ihan muista sanoista, vaikka sinivalassanastosta.) Anna 
kaverisi ratkoa se (tämä on paljon hauskempaa, jos olet valinnut täysin absurdin aihealueen). 

3. Käännä luennoitsijan lauseet formaalin logiikan kielelle. Luo ensin oma yhdenmukainen merkistösi, 
sillä saatat tarvita sitä tenttiin lukiessasi. ~(x v y) & (x -> z), eikö niin?

4. Vaihda kirjoituksen suuntaa ja kirjoita muistiinpanot oikealta vasemmalle. Tarjoaa lisähaastetta 
merkintöjen myöhempään lukemiseen ja koet muistoja ajalta jolloin opettelit lukemaan. 

5. Syö karkki joka viidestoista minuutti: pienet pätkät odotusta ovat siedettävämpiä. Lisäksi voit seurata 
luennon etenemistä asettamalla karkit jonoon ja seuraamalla sen hupenemista. 

6. Nojaudu taaksepäin tai laske pää käsiesi varaan. Sulje silmäsi ja anna unen tulla. Toimii aina. 



Yet Another Stupid Death 
eli 

NetHack esittelyssä

Pelin lähdekoodi on vapaata riistaa ja se on portattu 
kaikille alustoille Windowsista Linuxiin, viimei-
simpänä iPadille. NetHack on ainoita pelejä, jonka 
pelaajakunnasta suuri osa on nuorempia kuin peli itse. 
Historiansa aikana peli on tehnyt hallaa etenkin tieto-
jenkäsittelytieteilijöiden ym. hikinörttien opinnoille.

NetHackin ideana on (raa'asti referoituna) tunkeu-
tua laajaan maanalaiseen fantasialuolastoon ja 
noutaa sen pohjalta Amulet of Yendor. Ohessa 
listitään muutaman tuhatta hirviötä. Erilaisia 
hahmoluokkia on valittavana 13, minkä lisäksi 
päätetään hahmon rotu, sukupuoli ja alignment. 

1980-luvun alkupuolella UNIX-tietokoneiden 
suosituimpiin peleihin kuului Rogue, yksi ensim-
mäisistä tietokoneroolipeleistä. Peli oli eräänlai-
nen tietokonesovitus huippusuositusta Dun-
geons & Dragonsista. Roguesta tehtiin lukuisia 
klooneja ja myöhemmin koko pelityyppiä alettiin 
kutsua nimellä roguelike-pelit. Genren tunnetuin 
edustaja lienee superyksinkertaistettu Diablo, 
mutta roguelikeistä legendaarisin on NetHack.

NetHackin kehittäminen aloitettiin jo vuonna 
1984 (tuolloin nimellä Hack), viimeisin versio on 
vuodelta 2003. 

Tietokonepelit mielletään yleensä kyn-
siin vanhenevaksi kertakäyttöviihteeksi. 
Roolipelilegenda NetHack uhmaa tätä 
käsitystä jo neljättä vuosikymmentä.
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Voipa pelihahmo joutua vieteltäväksikin (ja 
kirota jälkeenpäin, että mihin ne taikasor-
mukset ja lempimiekka hävisivätkään). 

Vaikka hirviöt ovat enimmäkseen tyypillistä fan-
tasiamatskua örkistä lohikäärmeeseen, tarpeeksi 
päissään oleva hahmo saattaa kohdata käytävillä 
vaikkapa teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat.

Ei ole lainkaan epätavallista, että NetHackia 
saattaa pelata järjettömän kauan pääsemättä 
sitä läpi. Vaikka haasteen perusta on sadis-
tinen satunnaisgeneraattori helvetistä, on 
kuolema silti lähes poikkeuksetta pelaajan 
oma moka. Parhaassa yrityksessäni ul-
jas valkyyriani raivasi tiensä läpi Linnan ja 
sen alla sijaitsevan Kuolleiden laakson, josta 
löytyi reitti lopputasoille. Kun Amuletti oli 
lähempänä kuin milloinkaan, söin nälkää-
ni harmittomalta vaikuttavan suohirviön ja 
muutuin parissa vuorossa kasaksi vihreää limaa.

Pelitilannetta ei voi ladata kuolemaa edeltäneestä 
tilanteesta: kun hahmo heittää veivin, on seik-
kailu aloitettava alusta. Vastapainoksi luolasto 
generoidaan joka pelikerralla uudestaan. Tämä 
yhdistettynä häkellyttävän monipuoliseen 
pelattavuuteen ja eri hahmoluokkien vaatimiin 
erilaisiin pelityyleihin takaa sen, että NetHackis-
ta riittää pelattavaa periaatteessa loppuelämäksi.  

Kuluipa loppuelämä maanisesti moni-
torin äärellä tahi ei, ajattoman ihanaa 
NetHackia pelataan vielä vuosien päästä 
siinä missä nyt uutuuttaan kiiltelevä Xbox-
kokoelma kerää pölyä rottakellarissa.

Lassi Hietala, tietojenkäsittelijä

Hahmoluokkien väliset erot ovat merkittävät: 
lähitaistelun hallitseva barbaari sopii aloittelijalle-
kin, mutta aseista ja liharavinnosta pidättäyty-
vänä munkkina pelaaminen jo paljon vaikeampaa.

Keskiverrolle Wii Fit -pelaajalle NetHack vaikut-
taa varmasti vitsiltä: grafiikkaa ei ole ollenkaan, 
pelimaailmaa esittää ASCII-merkistö. Pelihahmo 
on @-merkki, hirviöt kirjaimia, seinät viiva- ja put-
kimerkkejä jne. Niin ikään näppäinkomentoja riittää 
näppäimistön täydeltä. Paneutumista vaaditaan rei-
lusti tavallista peliä enemmän, mutta mikäli paho-
jen addiktioiden kehittäminen kuuluu luonteeseen, 
vaivannäkö palkitaan.

Pelin ulkoasusta (tai sen puutteesta) johtuen mieli-
kuvituksen on annettava lentää, joten kokemus muis-
tuttaa metkalla tavalla kirjan lukemista. Aivot tulevat 
ylipäätään tarpeeseen, sillä selviäminen edellyttää 
harvinaisen monipuolista vuorovaikuttamista peli-
maailman kanssa. 

Kätevä tapa saada hyvät varusteet on kouluttaa 
oma lemmikki myymälävarkaaksi. Jos jokin tietty 
hirviölajike aiheuttaa ongelmia, voi tarpeeksi kehit-
tynyt pelihahmo vaikkapa tarttua tussiin ja muut-
taa tyhjän paperinpalan Scroll of Genocideksi, 
jolla kiusankappaleet saa tehokkaasti hävitettyä. 
Yksi monista keinoista paeta uhkaavasta tilan-
teesta on hakata lattiaan reikä ja pudottautua alem-
malle tasolle. Rukoileminenkin auttaa, kunhan 
vain sattuu olemaan oman jumalan kanssa väleissä.

Luolastosta löytyvistä esineistä on aluksi mahdoton-
ta sanoa, mitä ne tekevät, ennen kuin niitä kokeilee. 
Huoneen nurkasta hutiloiden napattu haarniska saat-
taakin olla kirottu, jolloin sitä ei saa riisuttua ennen 
kuin kirouksen onnistuu purkamaan. Toisaalta hen-
kihieverissä nielaistu “keltainen juoma” saattaa olla 
parannusjuoma. Tai myrkkyä. Joka tapauksessa 
esineiden tunnistamiskeinojen oppiminen 
on elinehto.

Hieman harmillisesti suurin osa luolas-
ton asujaimistosta on pelkkää lahtaamis-
ta varten - toisaalta pelaajaa ei ainakaan 
kiduteta tyhjänpäiväisellä dialogilla.
Jokainen hirviö on omalla tavallaan 
hengenvaarallinen ja melkoinen osa 
niistä osaa käyttää tavaroita pelaajan tavoin.  
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Tiedätkö mitä Kultun hallitus teki viime kesänä?

Kaisa, Kultistin päätoimittaja

Riku, varajäsen

Niina, viestintävastaava

Anna, sopoAnnika, toimihenkilö

A
le

ks
i, 

ko
po

Aki, varapuheenjohtaja

maisteli oluita ja syventyi 
modernin problematiikkaan

pyöritteli suuria seteleitä Olvi-tyttönä

muutti humanistighettoon 
ja aloitti salilla käynnin

luki alastoman lounaan ja ymmärsi

lomaili viisi palkallista viikkoa ja saunoi niin että pyörtyi

pakeni todellisuutta ropettamalla

ryyppäsi Kreikan Tripolissa paikallisten 
Sentenced-fanien kanssa
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Tiedätkö mitä Kultun hallitus teki viime kesänä?

Helinä, toimihenkilö

Sisko, taloudenhoitaja

Satu, puheenjohtaja

Jussi, ulkopolitiikka- 
ja kulttuurivastaava

Jukka, TAKU-yhteyshenkilö ja 
liikuntavastaava

Sanna, varajäsen

Je
nn

i, 
sih

te
er

i

Vastauksia voi kuulustella tyypeiltä itseltään. 
(Fuksit huom: oikea rivi on kovaa valuuttaa esim. fuksisuunnis-

tuksessa!)

Tietoa voi etsiä myös Kultun nettisivuilta, 
kultury.wordpress.com. 

Löytyykö sitä, ei voi tietää.

syötti savukalaa elokuvaohjaajille

vieraili kidutusmuseossa

aloitti postcrossaamisen
teki metsätöitä

kuunteli mustikoiden kypsymistä ja runoja

shoppaili hammeita

haaveili kissasta ja miehensä kotiinpaluusta
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Puhelintytön 

Tässä lehdessä esitellään niin toimittajan kuin 
tutkijankin työtä, kirjallisuuden opiskelijan ja alalta valmistuneen 
peruspestejä. Jos ura ei kuitenkaan urkene kyseisiltä 
aloilta, voi kokeilla jotain aivan muuta. Ystäväni, kirjallisuuden 
opiskelija neiti X, toimi puhelintyttönä. Tässä hänen haastattelunsa.

Hei, neiti X. Mikä sai sinut lähtemään 
puhelintytön uralle?
Kaveriporukalla iltaa istukellessa 
tuli puheeksi rahanpuute ja mis-
tä sitä rahaa saisi helposti. Eräs 
ystävä ehdotti – vain heittona – että 
ryhtyisimme erään toisen ystäväni 
kanssa puhelintytöiksi. Päätimme 
katsoa netistä aiheesta ja siellä 
eräällä sivulla haettiin puhelintyt-
töjä. Soitimme sivulla annettuun 
numeroon ja siitä se sitten lähti.

Minkälainen palkkaus työssäsi oli?
Palkan suuruus riippui puheluiden 
keskipituudesta. Eli mitä pitempään 
sai puhelut kestämään niin sitä 
parempi. Minuuttiansiot lähtivät 
30 sentistä ylöspäin per minuutti. 
Minulla oli kyllä korkeat minuutit, 
mutta en päässyt hyville rahoille, 
koska en jaksanut tehdä työtä 
tarpeeksi kauan.

Minkälaiset työajat sinulla oli?
Työajat sai itse päättää vapaasti, 
mutta puhelujen määrä vaihteli hirveästi 
vuorokaudenajan mukaan. Työtä olisi 
pitänyt jaksaa tehdä yöllä ja varsinkin 
aamuyöllä, jolloin soittajia oli eniten.

Millainen oli keskivertoasiakas?
Alussa keskusteltiin niitä näitä. Useat 
puhuivat yksinäisyydestään ja usein ei 
menty edes tuhmiin puheisiin. 

Hirveästi oli siis tarvetta vain keskustella 
jollekin naiselle elämästään ja 
ongelmistaan. Useat myös soittivat pik-
kuhutikoissa.

Oliko haastavia asiakkaita?
Useat niistä, jotka soittivat seksimielellä, 
yrittivät tilata tytön luokseen. Mitään 
tapaamista ei tietysti saanut luvata, 
vaikkei menisikään tapaamaan asiakasta. 

Ju
ss

i M
oi

la
ne

n

p ä i v ä k i r j a a
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Silti oli yritettävä pitää asiakkaan mielenkiinto 
jotenkin yllä, jotta tämä ei heti katkaisisi puhelua.
Toiset taas yrittivät soittaa jollekin tietylle 
tytölle, mutta keskuksesta yhdistettiin tietysti 
vain jollekin vapaana olevalle linjalle. Asiakkaat 
saivat tosin valita, miltä alueelta haluavat tytön, 
esimerkiksi Helsingin likat, mutta ei sen tarkemmin.

Oliko sinulla erikoiskikkoja, joita käytit?
Tosiaan, juu! Työni alkuaikoina tuli eteen tilanne, 
jossa olisi pitänyt saada tehtyä märkänä olemisen 
ääniä. Olin töissä seksilelujen myyjänä aiemmin, 
joten kaivoin lelupussini, joka minulle oli työstä 
jäänyt, varastosta. Päädyin imeskelemään dildoa 
tai hieromaan sitä käsin ja hyvinhän se toimi.
Vaihtelimme vinkkejä ystäväni kanssa, joka 
myös teki puhelintytön työtä. Oli kieltämät-
tä aika hauskaa. Myös työpaikalta saimme 
ohjeita, miten tehdään tietynlaisia ääniä 
esimerkiksi sormella hedelmiä murskaamalla.

Kerroitko työstäsi ystävillesi ja perheellesi?
Joo, kerroin minä ystävilleni ja sisaruksilleni. 
Veljelleni en ole tainnut kertoa. Ei vain ole tullut 
puheeksi. Vanhemmilleni en ole kertonut. He eivät 
ehkä ymmärtäisi, vaikka kuinka asian selittäisi.

Oliko kirjallisuuden opinnosta mielestäsi työssäsi 
hyötyä? Puhuiko kukaan asiakas kirjallisuudesta?
Oli varmasti. Työssä sai keksiä tarinoita ja 
kertoa niitä. Pyrin keksimään joka puheluun 
uuden identiteetin ja nimen: minä olen se ja se, 
teen sitä ja sitä työtä ja asun siellä ja siellä. Sitähän 
se on, että tarjotaan fantasioita asiakkaille ja uskon, 
että moni soittaja onkin sillä hengellä mukana. 

Kirjojen lukemisesta on varmasti hyötyä mieliku-
vituksen kannalta.

Ai niin, oli minulla muuten puhetta 
kirjallisuuden opinnoistani erään miehen kanssa. 
Hän oli itse opiskellut kirjallisuutta. Hän oli tosi 
mukava. Hänen kanssaan puhuttiin kaikkea ja 
hänkin kyseli tästä minun työstäni. Se puhelu oli 
lopulta niin pitkä, että operaattoreiden automaat-
tinen viihdelinjan aikakatkaisu tuli puolen tunnin 
kohdalla. Aikakatkaisu oli yksi työn varjopuolia.

Lopetit nyttemmin työsi. Mikä oli syynä?
Työssä raskasta oli alituinen päivystäminen. Täytyi 
olla aina valmiina. Saatoin minä kokata puheluiden 
välissä, mutta välillä tuntui, ettei saanut olla koto-
nakaan kunnolla rauhassa. Se oli ajoittain rasittavaa.
Olisi ollut helpompaa, jos työaika olisi ollut jokin 
vakio ja siinä olisi tullut tasaisesti soittoja. Mi-
nulla oli muitakin töitä, joten väsyin valvomiseen. 
Ei minulle jäänyt kuitenkaan huono maku työstä. 
Voisin kokeilla sitä paremmalla ajalla uudestaan.
Kyllä. Minä olen ollut useissa töissä ja tämä oli eh-
dottomasti siitä mukavimmasta päästä seksilelujen 
myynnin oheella. Suhtauduin työhöni huumorilla ja 
uteliaisuudella. Työ oli mielestäni yleisesti hauskaa.

Oliko työ mielestäsi naisia tai mahdollisesti miehiä 
halventavaa?
Ei. Se on miten asiaan suhtautuu. Minua 
itseäni kiinnostaa seksuaalisuuteen liittyvät asiat: 
mitä ajatellaan naiselle ja miehelle seksuaalisesti 
sopivana ja millä lailla ihmiset lokeroidaan. Minä 
olen ollut halukas nuoresta pitäen rikkomaan noita 
rajoja. Pidän itseäni työstäni huolimatta feministinä.

Minkälaisille ihmisille suosittelisit tätä työtä?
Tässä työssä täytyy olla huumorintajuinen ja 
ennakkoluuloton. Varmaankin myös uteliaisuutta 
tarvitaan. Itse en ole puhelimessa roikkuja, mutta 
tässä työssä oli tiettyä jännitystä, joka sai pysymään 
langan päässä. 
Olen suositellutkin työtä parille kaverilleni. Itse 
asiassa he olivat itsekin jo miettineet ryhtymistä 
kyseiseen työhön. Pohdimme jopa oman firman 
pystyyn laittamista.

Haluatko lähettää lopuksi uusille kirjallisuuden 
opiskelijoille terveisiä?
Ei kannata tästä säikähtää. Ei kaikista kirjallisuuden 
opiskelijoista tule tällaisia.

Käytän tässä jutussa termiä puhelintyttö parem-
man puutteessa. Kuten jutusta käy ilmi, nei-
ti X ei ollut niin sanottu call girl. Neiti X:n 
oikea nimi on jätetty pois hänen itsensä ja asi-
akkaidensa henkilöllisyyden salaamiseksi.

"
Myös työpaikalta saimme ohjeita, miten tehdään tietynlaisia 
ääniä esimerkiksi sormella hedelmiä murskaamalla.
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Havaintoja Annikin runofestivaalilla 11.6.2011

Yleisöä pesiytyy esiintymislavan eteen 
räsymatoista ja kulahtaneista sohvista 
kootulle kentälle, ja auringon mita-
tessa Väinö Linnan aukiota raja aika- 
ja opintomatkan välillä katoaa. Olen 
kuulemassa, mistä Tampereelle kokoon-
tunut nykyruno puhuu. Mietin J. M. 
Coetzeen ajatusta, jonka mukaan kai-
kista kielen lajeista juuri runo erityisesti 
pakenee valtavirtoja ja voimankäyt-
töä. Sen kuvakielessä sanat kun eivät 
koskaan merkitse kahdesti samaa. Täällä 
niitä jaksetaan jakaa, ja kuunnellakin.

Joku yleisöstä nipsii sivummalla 
magneettitaululle jääkaappirunoa 
Janne Kortteisen pauhatessa kirousta 
ihmisääliöille ja ylistystä kauneudelle ja 
Jumalalle. 

Noin puhui ehkä Jeesus: Kortteisen ääni 
on sortua, hän kuuluu itkevän. Pelästyn ja 
pelkään runoilijalla olevan jokin hätänä. 
Hän kuitenkin lopettaa rukoushyöyn tyyn-
tyvään kiitokseen, ja yleisökin rauhoit-
tuu. Esitys suitsuaa ilmassa vielä pitkään. 
Se pilkkaa esityksen ja olemisen rajaa.
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Kortteinen sanookin kirjallisuuden ja 
kirjailijoiden (ja kirjallisuudentutkijoiden) 
olevan ikävystyttävintä maailmassa: tosi 
runo on elämää, todistusta. Tuija Väli-
pakalla taas on hauska pitkä runo, joka 
kuulostaa iltapäivälehtien otsikoista kootulta. 
Nimet otsikoissa on vaihdettu Jeesukseen. 

Rippikoulumainen kaverillisuus on kaukana, 
mutta uskonnon ja vakaumuksen viittauk-
set elävät yllättävän monessa päivän runossa. 
Postmoderni aika on ylitetty, eikä kieli tun-
nusta enää yksin itseään ja omaa tuhoaan. 
Kertomalla tunteista maailmassa, anta-
malla itsensä pois se kiistää tuhonsa. Hyvä!

Teemu Mannisen ja Kristiina Wallinin runo-
jen sanapaljous tuntuu heijastelevan massa-
maailman paisuvia sanamassoja. On loput-
toman tuntuisissa lausumissa järkeäkin. 
Konservatiivisen anarkisti Mannisen 
Futurama –kokoelman (2010) sanamatkoissa 
hahmottuu mieli sellaisena kuin se yhtaikaa 
muistaa lapsuutensa tv-sarjaparatiisit ja yrittää 
käsittää aikuisena kohdattuja mielettömyyksiä. 

Tuloksena ovat mediatodellisuuden vaihtoeh-
dottomat maailmansyntymyytit, joille kuiten-
kin nauretaan: ”Saattaa tietenkin olla, että kult-
tuurimme//on syöksymässä ilmasto puutos 
tuhon tielle kun ei tiedä miksi oikea on oikeaa?” 

Manninen leikkaa maailmanmössöstä 
paloja ja kehystää ne ilkamoiden. Nurin 
käännetyn kaaoksen nurja puoli juokseekin 
ilmestysten ja totuuksien lankoina. Samoin käy 
monessa Kristiina Wallinin runossa: ”valitkaa 
keskustelunaihe//a) lämpötila//b)terveydentila”. 

Etenkin naiset pyrkivät tislaamaan ylisanallis-
tuneesta maailmasta ruumiillista tässäoloa ja 
etiikkaa. 

Samoin esiintyjien kuopuksen Raisa Marjamäen 
runoissa rapisee lapsivesisade. Marjamäki toteaa 
myös pitävänsä runoutta täysin ylimääräisenä, 
epävälttämättömänä ja siksi tärkeänä asiana.     

Annikissa kuullaan myös laulettua runoa, 
joista kuulen Ristoa sekä Järki Käteisen hal-
litukselle huutelevaa Palefacea. Tämän 
protestilyriikka liittyy vasemmistorunon 
perinteeseen sopivasti Tampereella. Näin 
suora puoluepoliittisuus jää onneksikin yhteen 
esiintyjään: muissa esityksissä korrektille 
kielenkäytölle rakentuvaa jokapäivää surraan 
vääntäen itse kieltä kummallisiin ilmaisuihin. 

Hieman pelkään runoja, joissa 
kokeileva muoto ja ääni on kaikki eikä muuta 
teemaa ole, mutta kaikki tällä kuulostaa tällä 
kertaa perinteisen kertovalta, teemaa 
rakentavalta runominän puheelta pikemmin 
kuin kaiken hajottavalta kritiikiltä. Lintuja kuun-
nellen pudotaan kaivossa vailla seiniä ja pohjaa.

Riston laulun lisäksi rakkausrunot jäävät 
vähiin. Helmeksi osoittautuu Annikin festivaalin 
taiteellisen johtajan J. K. Ihalaisen lausuma  pitkä 
väriruno, jossa arvuutellaan rakastetun 
lempiväriä. Lopulta runon sinä paljastaa sen, ja 
runominä väittää tietysti tienneensä vastauksen 
koko ajan. 

Lähden Linnan aukiolta väriruno korvissani. 
Kirjakojun katveessa nukkuu koira, ja Väinö 
Linnan muistopatsas on päivän kunniaksi 
aateloitu ananaksin. 
Opiskelijuuden parhaita puolia ovat 
opintomatkat, eivätkä ne lopu koskaan. 
Tämänkertaisella huomaan, että runot saat-
tavat olla jotain yhtä ylimääräistä ja katoavaa 
kuin mikä tahansa korvaamaton, mutta 
niiden teroittamilla aisteilla erottaa kaduissa 
parempia suojateitä kuin valmiiksi piirretyt.
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Lintuja kuunnellen 
pudotaan kaivossa 
vailla seiniä ja pohjaa."
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Kisaraportti: 
                       Mr. Gay Finland 2011

Loppukesä 2010. 
Ystäväni Petteri Sääskilahti, 22, 
ilmoittaa osallistuvansa tulevan 
vuoden Mister Gay Finland –kil-
pailuun. Kaverin edesottamuksia 
yli vuosikymmenen seuranneena 
naurahdan idealle huvittuneesti, kuten 
kunnon ystävän kuuluu. MGF on kan-
taaottava homomiesten komeuskil-
pailu, tai oikeastaan seksuaalivähem-
mistöjen komeuskilpailu, sillä kisaan 
voisi osallistua aivan hyvin vaik-
kapa sukupuolensa korjannut mies. 
(Asian vierestä: missä viipyy lesbojen 
kauneuskisa?!) Kisan tarkoituksena on 
edistää avoimuutta ja suvaitse-
vaisuutta yhteiskunnassa, sekä 
solidaarisuutta homomiesten kesken. 

Kisan tarkoituksena on edistää 
avoimuutta ja suvaitsevaisuutta 
yhteiskunnassa, sekä solidaarisuutta 
homomiesten kesken. "

Vuoden 2010 voittaja on turkulainen 
oikeustieteen opiskelija Kenneth Liukkonen,
jonka kausi on ollut poliittissävytteinen. Myös 
Petterillä on politiikkaa taustallaan, sillä hän 
toimi Oulun Vihreissä nuorissa, ja saa tukea kil-
pailuun myös kansanedustajaehdokkaalta Janne 
Hakkaraiselta.

Syksyn ja talven kuluessa käy kuitenkin 
selväksi, että Petteri on tosissaan. Hakupa-
pereihin lavastetaan raamikkaan sporttimiehen 
olemus ja esittelytekstiä hiotaan päiväkausia. 

Petterillä on kuitenkin selkeä sanoma ja 
viesti etenkin nuorille homoseksuaaleille: olkaa 
avoimesti omia itsejänne, älkääkä antautuko 
ahdasmielisten piirien painostuksen alaisiksi. 

Jokaisella on oikeus onneen. 

Viestissä kuuluu Petterin oma kokemus.
Kolarista kotoisin oleva ja Rovaniemellä 
koulunsa käynyt Petteri tunsi yhden-
mukaisuuden paineet ahdasmielisessä koulu-
maailmassa. 
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Kun Petteri tulee valituksi Mister Gay Finland 
-finalistiksi, alkaa kunnianhimoisempi 
treenaaminen ja ravintolisien popsiminen. 
Varsinainen tukiryhmä koostuu käytännön 
asioita hoitavasta Villestä, mallimai-
sen kävelyn opettajasta ja yleisestä vasta-
rannankiiskistä Anusta, sekä kirjoittajasta 
itsestään, jonka tärkeisiin tehtäviin kuu-
luu muun muassa järjen äänenä toimiminen.

Kilpailun virallisten tahojen toimesta 
finalisteja kehotetaan olemaan esillä medioissa, 
sillä kisassa on jaossa myös Yleisön Suosikki –tit-
teli. Petteri ottaa pohjoissuomalaisen median oitis 
haltuunsa, ja saa jutun paikallisiin kaupunki-
lehtiin, Kalevaan ja Cityyn. Tämän jälkeen on 
vuorossa Lapin valloitus. Lapin radio ei vastaa 
yhteydenottoon, mutta sanomalehti Lapin Kansa 
haluaa tehdä jutun. Toivottavasti tämä helpot-
taa Lapin Kansan homotraumaa (case Johanna 
Korhonen).

Jääkiekon maailmanmestaruus ulottaa 
lonkeronsa näihinkin skaboihin. Viimeisenä 
päivänä ennen finaalishow´ta ehdokkaille 
tulee käsky hankkia lätkävarusteita. City-lehdessä 
huomionarvoisin (ja ainoa) kysymys kuu-
luu: ”Voisitko seurustella lätkänpelaajan kans-
sa?” Kärppälippu on yllättävän vaikea sulloa 
matkalaukkuun, mutta fanaattiselta jääkie-
kon ystävältä Katjalta lainaksi saatu kärppä-
pipo helpottaa hiukan. Finalistien on tarkoitus 
esiintyä alusvaatekierroksella lätkäkamojen 
kera. Myös homomiesten välinen iloinen, kai-
ken jakava solidaarisuus alkaa paljastua: jot-
kut muutkin vaikuttavat äkkiä ajavan nuorten 
asiaa. Toisaalta näyttää myös siltä, että osalla 
ainoa sanottava löytyy akselilta vatsa - käsivarret.

Keskiviikko 29. kesäkuuta, finaalin aatto. 
”Tämä paikka on ihan kamala, onko meän 
pakko jäädä tänne?” Petteri kysyy helsinkiläisessä 
hostellissa ääntään madaltaen. Seinät ovat 
paperia ja vastaanotto noin puolentoista 
metrin päässä huoneemme ovesta. Ainakin 
meillä on oma huone. Voittajalle luvassa oleva 
sviitti huippuhotellissa alkaa houkutella finalistia. 

Tukiryhmä on varsin luottavaisella mielellä. 
Odotukset Petterin menestyksestä ovat korkeal-
la: vähintään neljän parhaan joukkoon yhdestä-
toista finalistista! Finaalipäivänä ehdokkaita 
stailataan, meikataan ja syötetään. Viimeisintä ei 
toki liikaa, jotta pyykkilauta ei pömpötä finaalis-
sa. Missiaamiainen, eli hedelmiä ja suklaata, sekä 
lounas saavat luvan riittää päivän ravinnoksi. 

It´s showtime! Yökerho DTM avaa 
ovensa kello 21. Petteri on jo backstagella ja 
tukiryhmä lähtee hieman myöhässä nauttiakseen 
täysin siemauksin jonon ohi kävelemisestä. 
Paikalla ei ole lainkaan jonoa. Ärsyttävä portsari 
iskee leiman avonaisesta kaula-aukosta rintaan 
mahdollisimman näkyvälle paikalle. 

Ilmenee, että DTM on pullollaan oululai-
sia. Tuttu porukka on tehnyt Petterille upean 
kannustuskyltin. Tämän jutun sallittu merk-
kimäärä ei riittäisi listaamaan niitä julkkiksia, 
joita kisassa näkyi. Sitä paitsi allekirjoittanut ei 
kasvosokeana ihmisenä ole mikään julkkisbon-
gari. 

Show´n ensimmäinen osa on ehec-bakteerin in-
noittama suojautumiskilpailu ulosteperäisiltä 
bakteereilta. Tämän huikean ”Eines-Lover” -tit-
telin saa kilpailija, joka onnistuu pukemaan 
kurkulle kondomin mahdollisimman nopeasti. 
Itse Mr. Gay Finland -kisassa lihas ja trimmattu 
kroppa näyttelevät ratkaisevaa roolia. Tuomaris-
ton linja on selkeästi epäpoliittisempi kuin 
edeltävänä vuonna. 

Petteri tulee kuitenkin palkituksi: hän 
saa ”Paras Äijä”-palkinnon. Se annetaan 
solidaarisimmalle miehelle kisan aikana, ja on 
kuin jääkiekkojoukkueen kapteenin arvonimi, 
sillä sen valitsevat toiset finalistit. Palkinnon 
tulee jakamaan Kenneth Liukkonen, jonka mie-
lestä ihaninta on päästä halaamaan Parasta Äijää. 

Voittaja Jussi Laitinen on oikein komea ja sym-
paattinen nuori mies. Mutta ei siitä sen enempää.

     >
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Koirat haukkuu ja karavaani kulkee. Kun tiemme 
eroavat Helsinki Priden jälkeen Kaisaniemen puistossa, 
jälkipolville on jäänyt kerrottavaksi seuraavaa. Viiltävässä 
loppuanalyysissa tukiryhmä päätyy siihen tulokseen, että Pet-
terimme olisi ollut aivan liian vaarallinen voittaja. Petteri, joka 
alkoi esittää vaatimuksia heti ensimmäisestä puhelusta lähtien. 

Kun Petteri & jäljelle jäänyt tukiryhmä ilmoittavat 
nukkuvansa puistossa ja liftaavansa kotiin, eivät virallinen 
organisaatio ja kanssakilpailijat voi peittää ihmetystään. 
Asuntotarjouksista huolimatta matkue näyttää taka-
puolta Helsingin hienohelmoille ja majoittuu Vanhaan 
Kirkkopuistoon. Puun juuresta saa kätevästi virtaa läppäriin ja 
paidan voi aina myydä jollekin paidattomalle käteisen tarpeessa. 

Kun kisa on turvallisesti takanapäin, Oulu maistuu taas 
hyvältä. Klassinen urheilukysymys, miltä nyt tuntuu, 
Petteri? -Kisoista jäi fiilis, että järjestäjät todella ovat homo-
jen asialla. Huomasin myös eron siinä, millaista on olla homo 
Helsingissä ja täällä pohjoisessa. Se kulttuuri on niin paljon 
avoimempaa etelässä ja erilaisuutta hyväksytään paljon helpom-
min. Huomasin sen erityisesti tämän kisan aikana. Kuitenkin 
tietynlainen kulutuskeskeinen ja pinnallinen kulttuuri häiritsi. 

Olen itse kiinnittänyt huomiota kestävyyteen ja turhan kulu-
tuksen välttämiseen. Täällä pohjoisessa on omanlaisensa kult-
tuuri, jossa ihmisten välinen yhteisöllisyys tuntuu vahvemmin 
kuin pääkaupungissa, niin hyvässä kuin pahassakin. Nämä 
ovat kuitenkin makuasioita, ja paljon riippuu siitä, millaisia 
piirejä oppii tuntemaan. 

Veera Kiurujoki
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Vaihdokas – kertomus akateemisesta syrjähypystä 

Anniina Keiskander 

Kirjoittaja on kirjallisuuden 
pääaineopiskelija, jonka ensi keväänä 
valmistuvaan maisterin tutkintoon 
on merkitty sivuaineiksi journalismi, 
elokuvatutkimus ja taidehistoria.

Olen ollut kaksi kertaa vaihdossa. Ensimmäi-
sen kerran tyypillisesti ulkomailla Erasmuksen 
suojeluksessa, toisen kerran Oulun seudun 
ammattikorkeassa. Vuosien kirjallisuuden 
opiskelun ja sen ohessa jatkuneen epätietoisen 
ammatin etsinnän jälkeen äkkäsin, missä muo-
dossa voisin käyttää ilmaisuvoimaani niin, että 
jotakuta muutakin kuin äitiä, isää ja kolmea 
läheisintä kollegaani kiinnostaisi aikaansaan-
nokseni. Löysin journalismin. Siellä se oli istunut 
pimeässä alitajuntani kellarissa vain odottaen, 
että jokin päivä joku sytyttäisi valot. Kun JOO- 
opinnot eivät toimittajuuden saloja oululaiselle 
yliopisto-opiskelijalle tarjonneet, päätin saada 
journalismin sivuaineekseni jostain muualta.     

Soittelin yli-innokkaasti – epätoivon ja pelon 
näin hienosti naamioineena -  yliopistolle ja 
ammattikorkeaan selvittääkseni, mitä avoin am-
mattikorkea voisi minulle tarjota ja saisinko 
sen mukaan filosofian maisterin tutkintooni. 
Kun opintoasiain päällikkö Kaskelan Kari näki 
opintosuunnitelmassani järjen hivenen, hän 
antoi akateemiselle syrjähypylleni siunauksensa. 
Hellurei ja aamen! Käytännössä maksoin itse 
opintoni – mikä oli todella edullinen paketti, reilu 
puolet kuukauden opintotuesta. Vaikka näistä 
vaihdoista ei juuri puhuta, niitä tapahtuu, eikä 
minunkaan syrjähyppyni ollut mikään salasuhde.

Teoreettisen tiedeyhteisön ja käytännönlähei-
sen ammattikorkeakoulun risteytys oli kohdal-
lani mainio naimakauppa, sillä ammattikorkeassa 
tunsin, että viimein ajatuksia ja tietoa pursuava 
pääni sai jonkin väylän mihin niitä suodattaa.  

Kun graduseminaarissa luettiin innoituksen val-
lassa kirjoittamaani ison G:n ensimmäistä 
lukua, sain kommenttia, että mukaansatem-
paavasta tyylistä huomaa journalismin opintoni. 

Ehkä paras oppi, minkä sain ammat-
tikorkean lukuvuoden aikana oli, että kaikella 
kirjoitetulla ja sanotulla täytyy olla tarkoituk-
sensa – ja paikkansa. Opin tarttumaan työhön 
ja toimittamaan jutun haastatteluineen nettiin 
kahdessa tunnissa(vaikka olen viimeiseen asti sano-
jen puhki hioja), miksaamaan äänimaailmaa kehutus-
ti radioreportaasiin(vaikka olen tekniikan älykääpiö) 
ja sain myytyä muutaman lehtijutun Kalevaan 
(vaikka minulla ei ollut mitään aiempaa kokemusta). 

Kun selkeys ja pähkähulluus yhdistyvät oikeassa 
juttutyypissä, voi tuloksena olla virkistävä luku/
kuuntelu/katseluelämys, josta myös oppii jotain. 

PS. Kirjoittajan huomautus: tälle kyseenomaiselle ju-
tulle tosin ei Kultistin toimitus määritellyt juttutyyppiä. 

Omakuva zoomausharjoitus 
kuvajournalismin kurssilla 2010
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Sain äidiltäni pienen keltaisen kurpitsan. Sain sen, koska en osannut luopua siitä: kävelin 
ympäriinsä kurpitsa sylissäni, silittelin sitä kuin kissaa, lepertelin sille. Kotimatkalla otin sen 
bussiin sisään, se istui viereisellä penkillä ja tuijottaa tillotti minua uteliaalla keltaisella pyöreydellään.

Kurpitsa asui pitkään keittiöni pöydällä. Se seurasi hiljaa tiskivuorten kertymistä ja 
katoamista, pukemista, riisumista, väsyneitä aamiaisia ja liian pitkään jatkuvia kortti-
pelejä. Vieraat ihailivat sen pyöreyttä ja keltaisuutta. Otin siitä joskus valokuvia, muuten vain.

Viikkojen kuluessa kurpitsan väri muuttui läikikkääksi, tummemmaksi, hieman vihertäväk-
si. Tiesin, että se oli kesäkurpitsa. Tiesin, että se säilyisi pitkään, ja että vihreys oli sille 
luonnollista. Aloin kuitenkin huolestua. Mitä tekisin, jos kurpitsan keltaisuus katoaisi? 
Olinko kohdellut sitä kaltoin, olisiko minun pitänyt laittaa se jääkaappiin? Ei, ei jääkaap-
piin. Parempui sen oli keskellä pöytää, vaikka sitten vähemmän aikaa, niin, parempi niin.

Olin kuullut, että kurpitsan siemeniä voisi paahtaa ja syödä. Olin valmis yrittämään sitäkin, 
viimeisenä mahdollisuutena, jos se jotenkin jatkaisi kurpitsan elämää. Ehkä minä voisin olla 
kurpitsatarha, kuin kompostipenkki elokuun lopussa, höyryävä ja muhiva ja keltaista pullisteleva.

Olimme kotona kaksin, minä ja kurpitsa. Katselin sitä: se tunsi minut. Minulla oli veitsi, mutta ei 
uskallusta, joten pyörittelin kurpitsaa käsissäni kuin pientä koripalloa. Se olisi täynnä siemeniä, 
siemenet olisivat syöneet kaiken kurpitsanlihan ja tulleet pulleiksi ja kiiltäviksi. Oliko minulla 
lupa rikkoa sen vielä kaunis, hieman vihertävä pinta?

Oikeastaan en ajatellut lainkaan, kun 
lopulta tein sen. Minä, joka aina ajat-
telin, en edes huomannut ottavani 
veitsen ja leikkaavani. Pinta vain oli 
rikki, kuin olisin leikannut kurpitsalta 
päänahan. Pöydällä oli apea lakki. Hais-
toin sitä, se tuoksui vielä äitini kasvimaalle.

Lusikan otin jo tietoisesti, lusikan ja kulhon. 
Tukeva ote kurpitsan kyljestä, teräväreunai-
sella lusikalla lihan jännityksen läpi. Sisem-
mällä olivat siemenet, kuten arvelinkin, pul-
leina ja kiiltävinä. Ne olivat syöneet miltei 
kaiken lihan: vain kuituiset rihmat yhdistivät siementen ryppäitä toisiinsa ja kurpitsan paksuun 
keltaiseen kuoreen. Koversin kurpitsan reunoja myöten tyhjäksi, niin että rihmaa jäi seinämiin 
mahdollisimman vähän. Kun lopetin, kulhossa oli kourallinen irvokkaan paljasta 
materiaa, kynnenkokoisia siemeniä kosteassa sykkyräisessä massassa. Kun laitoin lakin paikoil-
leen, kuori näytti aivan samalta kuin ennenkin. Mutta tiesin sen olevan tyhjä.

Repiessäni siemeniä irti rihmasto pisti vastaan kuin haavan päältä kuorittava rupi. Olin julma.
Pannun lämmetessä valitsin mausteet: suolaa, chipotle-tabascoa, vähän juustokuminaa.
Paistuessaan siemenet tummuivat ja poksahtelivat, vähäiset rihmanjämät kärventyivät ja 
katkeilivat kuumuudessa.

Olin itsekin luullut, että ahmisin siemenet vielä kun ne olivat kuumia, raivokkaasti kuin zombi tai 
succubus, mutta ei. Niitä on hieman jäljellä vieläkin. Olen syönyt niitä keiton päällä, viilin päällä, 
joskus ohimennen suoraan kulhosta, miettiessäni tiskatako vai eikö tiskata. Siitä on nyt viikko.
En tiedä vielä, olenko kurpitsatarha. En tiedä, voiko ihmisessä kasvaa mikään nyt, kun 
talvi on tulossa, pimeä ja tuoksuton. Ehkä keväällä tapahtuu jotakin. Odotellessani olen 
kaivertanut kurpitsan kuoreen kissan kasvot. Kun laitoin sen sisälle kynttilän, se hymyili minulle.
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piirrä kuvaan opiskelutoverisi!
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Istun asunnossani kuumeisena. Nenä on 
tukossa ja lattia on täynnä paperitolleroi-
ta. Taitan lehteä, jonka sivuja juuri selailet. 
Tarkistan tavuja ja viilailen kuvat ja tekstit 
samaan linjaan. Siitä saa kummallista tyydy-
tystä, järjestyksestä. Silmät harottavat mutta 
valmis lopputulos on heijastunut jonnekin aivo-
jeni sopukkaan, en voi lopettaa ennen kuin 
näen sen myös verkkokalvoillani, en ennen 
kuin olen tyytyväinen. Kuin Cooperia juoksisi.

Samaan aikaan sängyllä tyhjää akkua tasaisin 
väliajoin valitteleva puhelin piippaa. ”Pääsetkö 
iltavuoroon ke-su? P” Mietin loppuviikkoani. 
Olen vaihtarikummi, ja viikonloppu on 
buukattu täyteen bileitä. Iltavuoro Kalevalla on 
puoli neljästä yhteentoista. Kultisti on jo hyvällä 
mallilla, joten vastaan että tottahan toki pääsen. 
Bileisiin ehtii iltavuoron jälkeen, päivässä on pal-
jon tunteja. Vaikka töitä on paljon, ei ikinä pidä 
unohtaa vapaa-aikaa, sieltä ne parhaat ideat syn-
tyvät. 

Kun en päässyt opiskelemaan journalismia am-
mattikorkeaan, luulin ettei minusta koskaan tule 
toimittajaa. Nyt olen kiitollinen, että en päässyt. 
Olen lopettanut kesätyöni viikko sitten, ja ilokseni 
saan huomata, että se ei ehkä olekaan loppunut. 

Toimittajan työ ei lopu koskaan, kun pääsee 
vauhtiin. Lääkäri tai opettaja mielletään yleensä 
kutsuma-ammateiksi, ja mielestäni listaa voi jat-
kaa toimittajalla. Opettaja tarkastaa kokeita va-
paa-ajallaan, lääkäri päivystää tai kuuntelee suku-
laisten vaivoja, onko tämä luomi ihan normaali? 

Toimittaja miettii juttuaiheita koko ajan, 
kuuntelee ihmisten tarinoita ja inspiroituu 
pienistäkin vihjeistä. Töissä ollaan joka hetki. 
Minua se ei ainakaan vielä haittaa, koska yleen-
sä se ei tunnu edes työltä. Ja jos alkaa jonain 
päivänä tuntua, tiedän, että on aika vaihtaa alaa.  

Tietenkin on olemassa huonoja lääkäreitä ja 
käsittämättömän epäsopivia opettajia, maail-
ma on pullollaan huonoja myös toimittajia ja 
paskaa journalismia. Teen itsekin sellaista joskus, 
usein syynä on yksinkertaisesti kiire. Lehteen 
painetaan jotain, johon ei ehtinyt paneutua tarpeeksi. 
Sitä lukiessa tuntuu kuin söisi omaa oksennustaan. 
Vielä useammin syynä on rahanhimo tai välin-
pitämättömyys.  Onneksi samalla kun huono jour-
nalismi lisääntyy,  myös ihmisten medialukutaito 
paranee. 

Joskus täytyy kirjoittaa turhilta tuntuvista 
asioista.Tämäkään teksti ei ole journalistisesti 
kovin merkittävä, minulla on vain hetki aikaa 
kirjoittaa ennen kuin joudun lähtemään kirjas-
toon lainaamaan lähdeteosta keskeneräiseen 
artikkeliin. Kiireessäkin on puolensa, se voi syn-
nyttää aivan uudenlaista tekstiä. Joskus liika 
viilaaminen  vie jutun särmän, kuin merivesi 
kuluttaa rannan kiviä. Ajatuksenvirtatekniik-
kaa käyttäen voi saada yllättäviä asioita aikaan, 
mutta se ei oikein toimi töissä. Siksi käytän sitä 
nyt. Teksti jota luet, ei ole suunniteltua tai sitä 
ei ole korjailtu jälkikäteen. Ajatukset harhai-
levat ja uutiskärki on kaukana horisontissa.

Kalevan suhteen  vasta kolmas hakukerta toden
sanoi. Ei kannata luovuttaa. Olin töissä Koillis-
sanomissa kolmena kesänä ja uhrannut sille myös 
useimmat lomani opiskelujen ohella, vaikka työ ei 
aina ollut erityisen palkitsevaa. Komennukset oli-
vat tyyliin turpeenkaivaminen tai kalastusseuran 
kokous.
Ja tietenkin Pentik. Arvioisin, että olen käynyt Po-
sion Pentikillä kysymässä ihmisiltä mikä heidät 
sinne toi kymmeniä kertoja. Voisin kirjoittaa jutun 
silmät kiinni ja keksiä haastateltavien vastaukset 
päästäni ilman että kukaan huomaisi mitään. 
Mutta nöyryyttä siinä oppi, mikä on myös tärkeää 
tässä ammatissa. Pienessä lehdessä työskentele-
minen on erittäin hyvä alku.

Töissä kuin kotona, kotona töissä ja 
kuollut perhonen 

Ajatuksenvirtaa toimittajan ammatista

Riikka Määttä
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Koillissanomien jälkeen kirjoitin 
satunnaisesti Ylioppilaslehteen ja aloin tekemään 
ainejärjestölehteä. Kolmannen vuoden syksyllä 
kävin vaihdossa Yhdysvalloissa. Opiskelin me-
dia-alaa ja yhden kurssin päätetyönä perustin 
nettilehden jonne kirjoittelimme kavereiden 
kanssa mitä mieleen tuli. Nämä asiat työhake-
muksessa johtivat siihen, että sain soiton takaisin 
Kalevalta. Olin onnellinen ja ihmeissäni, että sain 
työpaikan, vaikka lopetin lievästi sanottuna kuu-
mottavan haastattelun lauseeseen ”Posio jyrää.” 
Huumorintajukaan ei tässä työssä ole haitaksi. 

Ensimmäisenä työpäivänä meidät tutustutettiin 
talon tavoille ja PowerPoint sauhusi. Kierrätettiin 
ympäri valtavalta tuntuvaa rakennusta, joka pieneni 
kesän aikana ainakin puolella. Alkoi tuntua pelot-
tavasti kodilta. ”Tervetuloa maailman hienoim-
paan ammattiin”, päätoimittaja sanoi juhlallisesti.
Mietin iltapäivälehtiä. Tämä ammatti on hie-
no, jos ei itse vajoa alas. Pitää  olla tarkkana.

Seuraavana päivänä meidät pistettiin suoraan 
hommiin. Päivä alkaa aamupalaverilla, jossa 
jaetaan jutut ja lopuksi päätoimittaja kertoo 
hyvät ja huonot asiat edellisen päivän lehdestä. 
Ensimmäiset päivät ja palaverit menivät kum-
mallisessa sumussa. Uuden tekniikan oppiminen 
vei aikaa juttujen hiomiselta, mutta kaikki alkoi 
sujua yllättävän nopeasti. Parasta oli työporuk-
ka ja se, että työpäivät vierivät ohi nopeasti. 
Kahvitaukojen levottomat jutut ja kesäläisten villit 
pippalot. Innostavinta on kuitenkin se, että maail-
massa on vielä niin monta tarinaa kerrottavana. 
Joka päivä on uusi seikkailu, hienon haastattelun 
voi saada vaikka puiston penkillä istuvalta juopolta. 

Ylitöitäkin tuli paiskittua tuntitolkulla ihan 
huomaamatta. Minulla on vaikeaa löytää huonoja 
puolia yleensäkään mistään elämässä. Jos kuiten-
kin mietin kulunutta kesää, olimme liikaa sisällä. 
Usein haastattelut hoidetaan puhelimitse, eikä tut-
kivaan journalismiin juuri jää aikaa. Paras päivä 
oli ehdottomasti se, kun sain mennä Hailuotoon 
tekemään juttua Itämeren pohjaa sukeltamalla 
kartoittavasta porukasta. Samalla reissulla löysimme 
muutaman muunkin juttuaiheen sattumalta, ja 
silloin tuntui, että näin sen pitäisikin mennä.
Olin tyytyväinen juttuun, mutta sain 
silti Metsähallistukselta risuja, koska en 
heidän mielestään ollut maininnut heitä 
jutussa tarpeeksi monesti. Känkkäränkkäisten 
yrityksien kanssa taistelu on arkipäivää. Mutta 
meidän työmme ei ole heidän palveleminen.

En ole valmis toimittaja, enkä haluakaan olla. 
Loppujen lopuksi toimittajan työ on ottaa selvää 
asioista, joista ei  välttämättä tiedä paskaakaan, 
mutta jotka ovat kiinnostavia ja tärkeitä. 
Siinä vaiheessa kun luulee olevansa täydellinen, 
ei varmaankaan ole enää mitään annettavaa.

Jos olet juuri aloittanut opintosi yliopistos-
sa ja harkitset toimittajan ammattia, muista 
tämä: kukaan muu kuin sinä itse, ei voi tehdä 
sinusta toimittajaa.  Ei koulu, ei työnantaja, ei 
edes Gaddafin poika. Apua niistä voi toki olla. 

Työkokemus on alalla tärkeintä, ja sitä saa 
lähtemällä ulos, kirjoittamalla, juttelemalla 
ihmisille, kysymällä, utelemalla, uskalta-
malla, kyseenalaistamalla ja riskeeraamalla. 

AivonystyrähierontAA
kielitAitoisille nisäkkäille

www.juoni .net

PS. Tätä juttua kirjoittaessani olin jät-
tänyt keittiöön väärän levyn päälle. 
Haistoin palaneen käryä ja vihreä 
muovinen leikkuulautani oli valunut 
mössöksi lieden päälle. Avasin ikku-
nat, perhonen lensi sisään ja menehtyi. 
Traaginen kuolema Tuiran ghetossa.

Tarjoa tekstejäsi useisiin paik-
koihin ja aloita omia projekteja, 
vaikka ne tuntuisivat tyhmiltä ja turhilta 
suuremmassa mittakaavassa. Niistä 
työnantajat huomaavat parhaiten, että 
tämä ammatti kutsuu sinua. Ja jos he 
eivät sitä huomaa, aina voi perustaa 
oman lehden. Ja jos jokin ei tunnu 
oikealta, aina voi kääntää uuden sivun. 
Hyvää syksyä, nuuskikaa maailmaa. 



Piirrä, mitä Humahäkki 
saalistaa yön pimeinä 
tunteina ja ansaitse 

lisäpisteitä 
fuksisuunnistuksessa!





Ompelimo: Heikinkatu 17 B, 90100 Oulu. Auki ti-to klo 12-17 tai sop. muk.
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Käsintehtyä maukasta ruokaa

Rauhalan lounasbuffetista
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