


Asioiden aloittaminen on toisinaan suorastaan helvetillistä.  Ikkunat pitäisi pestä, se pari kuukautta 
keskeneräisenä roikkunut essee kirjoittaa, ja yliopistoonkin pitäisi jaksaa ilmoittautua. Tehtävien toteuttaminen 
on itsessään usein jopa koomisen helppoa, mutta alkuun pääseminen vaatii käsittämätöntä itsepiiskausta. 

Sohvalla makaaminen ruumis vetelänä ja mieli sakeassa horroksessa tuntuu ikävän usein olevan se tilanteeseen 
käyvin vaihtoehto. Jos huomenna ehtisi, tai sitten ylihuomenna  - ensi viikolla nyt viimeistään.

Toinen ääripää aloitteellisuudessa on yltiömäinen optimismi. Syksy tuo vuosittain kävijäpiikit kansalais-
opistojen kursseille, kuntosaleille ja lenkkipoluille. Opiskelijakin suunnittelee lukujärjestyksensä, tentti-
aikataulunsa ja HOPSinsa syyskuussa päättäväisin ottein. Ikävä kyllä tuo järkkymätön usko siihen, että 
syyskaudet olisivat oivaa aikaa venäjän alkeille tai vatsalihaksille, kestää usein ainoastaan muutaman 
intensiivisen kuukauden ajan.
 
Jos on alkuun pääseminen hankalaa, on opittujen tottumusten 
muuttaminen vielä vaikeampaa.
Jos luvattomasta perseilystä on suoriutunut aiemmin, voi kiusaus 
jatkaa samalla radalla kasvaa ällistyttävän suureksi. Ei ihmekään, 
että mukavuusalue on nimetty niinkin osuvasti: totutulla tavalla 
toimiminen kun on usein kaikilla tavoin mellevää.

Lemmikkieläimiä pyritään irrottamaan huonoista tavoista 
uudelleenkoulutuksella. Kuka keksisi konstit ihmisten käytök-
sen muuttamiseen? Mistä saisi ihmiskuiskaajan, joka napakalla 
vesisuihkulla tai korvantakaisella rapsutuksella saisi vätystelijän 
muuttamaan ajatuksensa ja elämänsä kelpo kansalaisen malliin? 

Minulta vastausta on turha kysyä. Olen itse kunnostautunut 
prokrastinaation jalossa taidossa niin komeasti, että ansaitsisin 
moisesta kyseenalaisesta saavutuksesta mitalin. (Sitä olisi 
toisaalta turhaa minulle kovin näyttävin seremonioin myöntää, 
sillä luultavasti en viitsisi paikalle edes vaivautua.)

Tässä lehdessä esittelemme kiinnostavia oululaisia asioita, 
tekijöitä ja näkijöitä. Kulttuuria täällä tehdään suorastaan 
kadehdittavalla tahdilla. Järjestöjä ja yhdistyksiä riittää kaikille 
intresseille: vähäisin tekijöistä ei ole kulttuuriaineiden aine-
järjestö Kultu. Mallia voi ottaa myös esimerkiksi OYY:n jaostoissa 
toimijoista, jotka uhraavat kallista vapaa-aikaansa opiskelija-
asioiden parantamiseen.  

Mitä näistä opimme?  Toisinaan täytyy vain aloittaa ja tehdä.  Lähteä totutuilta reiteiltä uusille alueille, 
miksei vaikkapa Koskilinjojen kyydissä. 

Sinä, opiskelija, olet jälleen kerran jännän äärellä. Huolimatta siitä, onko tämä syksy ensimmäisesi tai ei, tuo 
alkava lukukausi taas uusia valintoja ja aloittamisia tullessaan. Inspiroidu syksystä ja jämäköistä päätöksistä, ja 
piirrä lukujärjestyksesi rajat vakaalla kädellä.  
Kannattaa muistaa, että tekemättömät asiat harmittavat usein enemmän kuin tehdyt. 
(Erityisesti tekemättömien esseiden kohdalla!)

Ala, ole ja mene!

Anni Hyypiö

Jotain pitäisi tehdä
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SODANKYLÄN

I H M E M A A

Jos et pidä 
nukkumisesta, 

lähde töihin 
elokuvajuhlille

Viikko hulluutta yöttömässä 
yössä. Aurinko ei laske, elokuvia 
näytetään aamuseitsemään. Eloku-
vanäytöksiä on 128, festarikävijöitä 
26 000. Yhden kesäkuisen viikon 
ajaksi Sodankylän elokuvajuhlat 
(kansainvälisemmin Midnight Sun 
Film Festival) muuttaa lappilaisen 
kirkonkylän kulttuuriväen ihme-
maaksi, jossa lauletaan 50-luku-
laisia karaokekappaleita Sirkus 
Finlandian vanhoissa teltoissa ja 
juodaan muovipikareista jallua 
elokuvaohjaajien kanssa.
 
Kitisenrannan koululla, tapah-
tumien keskipisteessä, majailee 
250 talkootyöläistä ja parikym-
mentä palkollista. Festivaali pitää 
hyvää huolta työntekijöistään: on 
patjamajoitus pimennetyissä luok-
kahuoneissa, kylmät suihkut, kol-
me ateriaa päivässä. Talkoolaisille 
on töitä lähes kaikilla festivaalin 
tehtäväalueilla lipunmyynnistä las-
tenhoitoon, autonkuljetuksesta 
äänitekniikkaan. Mutta telttojen 
pystyttäminen jätetään ammatti-
laisille!

Itse olen ollut Sodankylässä töissä 
kahtena kesänä - ensin talkoo-
laisena kutsuvierastapahtumia 
järjestävässä tiimissä, sitten palkol-
lisena tiedotusvastaavana. Savuka-
lan tarjoilu sääskisissä metsiköissä 
vaihtui siistiin sisätyöhön, jossa 
otetaan vastaan median edustajia, 
laaditaan tiiminä tiedotteita sekä 
päivitetään nettisivuja ja Face-
bookia festivaalin nimissä. 

Millä tavalla festivaali puhuu 
sosiaalisessa mediassa? Mistä fes-
tivaali tykkää? Onko sillä hauskaa? 
Voinko minä olla ääni koko 
tälle kollektiiville, näiden kahden 
lauseen ajan?

Elokuvafestareita on hauska tehdä. 
Saa olla jatkuvasti liikkeessä, rat-
kaista yllättäviä ongelmia ja tavata 
kymmenittäin uusia ihmisiä, joista 
jokainen on takuulla kiinnostunut 
elokuvista. Saa unohtaa nukkumi-
sen, viikon ajan pysyy kyllä skarp-
pina silkasta innostuksesta. Ja 
ennen kaikkea: saa nähdä sellaisia 
elokuvia, joita ei missään muualla 
näkisi. Tämän kesän suosikkini oli 
Gremlins-elokuvatkin ohjanneen 
Joe Danten 4,5-tuntinen mon-
taasihirviö The Movie Orgy. Älkää 
turhaan availko hakukoneitan-
ne, ei sitä löydä mistään. Se tuli 
Sodankylään ohjaajan matka-
laukussa ja lähti samaa tietä.

Toisaalta, kuten festarin internet-
sivujen talkoolaisinfokin muis-
tuttaa: festarityö vaatii ajoittain 
110 % panostusta. Joissakin töissä 
harvemmin, joissakin useammin. 
Lipunmyyntikään ei ole ihan niin 
leppoisaa kuin voisi luulla. Viral-
lisesti talkoolainen on töissä kuusi 
tuntia päivässä ja lopun aikansa 
saa käyttää elokuvien katsomis-
een, mutta talkoohenkeen kuu-
luu aina joustaminen. Jos on töitä 
tehtävänä, ne tehdään. Vastaavan 
asemaan päätynyt on nimikkeensä 
mukaisesti talkoolaista vastuul-

lisemmassa asemassa - käytän-
nössä vapaalla ollaan ainoastaan 
yöaikaan. Työntekijöiden kes-
kuudessa lentävä lause onkin: “Ai 
oliko näillä festareilla elokuviakin?”

Työn raskauteen tuo hohtoa se, 
että kärsimys on yhteistä. Viikon 
aikana festivaalityöntekijöistä 
muodostuu tiivis, yhdessä hengit-
tävä ihmispallo, joka jakaa nukku-
masijat ja shampoopullot. Raajat 
ja mielet sulavat yhteen - ja kun 
festivaalin jälkeen jokainen palaa 
taholleen, rihmat jäävät yhdis-
tämään. (Ajatelkaa mozzarellapiz-
zaa.) 

Tuntemattomassa kaupungissa 
näkee yllättäen tutut kasvot, ja 
hetken kuluttua tunnistaa: ai niin, 
olitko säkin Sodiksessa? Minul-
lakin on taas 20 uutta Facebook-
kaveria, sellaisia jotka haluan 
oikeasti tavata uudestaan. Ja olen 
jo tavannutkin.

Myös Oulun lasten- ja nuorteneloku-
vien festivaalilla työskennelleenä 
voin vakuuttaa, että elokuvafes-
tivaalien järjestäminen on mo-
nella tavalla palkitsevaa. Uusien 
kulttuurikokemusten, ystävien ja 
työkontaktien lisäksi työstä saa konk-
reettisen aikaansaamisen tuomaa 
tyydytystä. Onnellista yleisöä kat-
sellessa uupuneen ruumiin täyt-
tää lämmin tunne: tämä on minun 
festivaalini.

Lisätietoja: 
http://www.msfilmfestival.fi/

TEKSTI: KAISA KORTEKALLIO ◆ KUVA: PAULIINA LEIKAS
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Oulussa tapahtuu lähes jatkuvasti. 
Kun yksi kulttuuritapahtuma saadaan 
päätökseen, starttaa piakkoin sen jäl-
keen jo tuoreempi tapaus. Ihmekös tuo: 
onhan Oululla tekijöitä ja näkijöitä 
moneen menoon. Ohessa oleellisimmat 
kulttuuritoimijat.

Mitätäällä
tapahtuu?

lyhyt katsaus 
oulun 

kulttuurielämään
Huutomerkki ry

Oululainen kirjoittajayhdistys, joka järjestää 
kirjoittajakoulutuksia, poikkitaiteellisia tapahtumia 

(esimerkiksi Musteklubeja) ja edistää yleisesti 
kirjallisuuden harrastamista Pohjois-Suomessa. 

Huutomerkin suurin tapahtuma on vuosittain elokuussa 
järjestettävä sanataidefestivaali Muusajuhlat. Yhdistys 

julkaisee myös Hallaus-lehteä. 

huutomerkki.fi

IKU-TURSO

Oululainen SF/F-seura, joka kokoontuu 
jokaisen kuukauden toisena maanantaina 

keskustelemaan science fictionista, fantasiasta 
ja spekulatiivisesta fiktiosta. Tapaamispaikkana on 

yleensä ollut Cafe Bisket klo 18 alkaen.

 Sähköpostilistalle voi liittyä laittamalla viestiä 
osoitteeseen osfs.vesihiisi@gmail.com. Seuralla on oma 
IRC-kanava IRCnetissä: #kokkolintu  

      kokkolintu.wordpress.com/

KIRJAN YSTÄVÄT

Vuonna 1993 perustettu kulttuuriyhdistys, joka 
korostaa kirjan merkitystä henkisen kulttuurin välit-

täjänä ja lähteenä, ylläpitää keskustelua kirjallisuudesta 
sekä edistää kirjallista kulttuuria Oulun alueella.

 Perinteisesti jäsenistöön on kuulunut mm. yliopiston 
henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä kirjastojen työntekijöitä, 
jotka ovat pitäneet yhdistyksen toimintaa yllä erilaisten 
tapahtumien sekä kirjailija- ja luennoitsijavierailujen kautta. 
Vuosien varrella Kirjan Ystävien tapahtumakavalkadiin on 

kuulunut mm. kirjamessuja ja luentotilaisuuksia.
 Yhdistykseen voi liittyä kuka tahansa kirjallisuudesta 

kiinnostunut.

             kirjanystavat.nettisivu.org
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OULUN 
SARJAKUVASEURA RY

Sarjakuvan harrastajien, piirtäjien ja 
tutkijoiden yhdistys, joka toiminnallaan pyrkii 

edistämään sarjakuvan tuntemusta ja kriittistä 
lukemista sekä parantamaan pohjoissuomalaisen 
sarjakuvan asemaa. Sarjakuvaseura järjestää 
kuukausittaisia sarjakuvatapaamisia ja 

lukupiirejä ja julkaisee 
Ruutukaava-nettilehteä. 

            ruutukaava.com
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KULTTUURIBINGO

Oululainen taidekollektiivi joka majailee
osoitteessa Mäkelininkatu 29, vanhassa 

järjestötalossa, Oulun keskustan kupeessa.

Kulttuuribingon nimi juontuu siitä, että samassa
 tilassa toimi aikoinaan automaattibingo. Nykyään 
toiminta painottuu laajalti kulttuurin eri 
osa-alueisiin ja etenkin näyttelyihin

 sekä tapahtumiin. 

         kulttuuribingo.wordpress.com

KULTTUURIOSUUSKUNTA 
PUHURI

Kulttuuriosuuskunta PUHURI toimii informaation 
levittäjänä ja on helppo laskutuskanava tekijöille, jotka 

eivät halua perustaa omaa toiminimeä. Osuuskunta 
palvelee freelancereitä, taiteen tekijöitä sekä opiskelijoita 
jotka etsivät laskutuskanavaa; yrityksiä jotka kaipaavat
 keikkaluontoista työvoimaa. Osuuskunnan jäsenten 
yhtenä toimintana on tapahtumien, työpajojen ja klubien 
järjestäminen. Kulttuuriosuuskunnan tukikohtana 

toimii Kulttuuribingo joka on nuorten aikuisten 
kohtaamispaikka ja vapaa 

kaupunkitila Oulun keskustassa.

         osuuskuntapuhuri.fi

KULTTUURIPESULA

Esittävän taiteen keskus Oulussa, joka on perustettu 
vastaamaan esittävän taiteen ja liikunnan eri muotojen 

tarpeisiin Oulun seudulla. Kulttuuripesula tarjoaa muun 
muassa tanssin ja musiikin varhaiskasvatusta ja perusopetusta 

(Kulttuuripesulan tanssikoulu ja Kulttuuripesulan 
musiikkikoulu) ja järjestää Esteettömän tanssin kursseja ja 
ohjaajakoulutusta (Esteetön ry).

Kulttuuripesulassa voi opiskella tanssia ja musiikkia ympäri
 vuoden. Se järjestää myös taidetyöpajatoimintaa esimerkiksi 

virkistyspäivien, juhlien ja kulttuuritapahtumien ohjelmaksi. 
Kulttuuripesulassa kehitetään lisäksi taidelähtöisiä

 menetelmiä sovellettavaksi mm. vanhustenhoidossa, 
sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja 

päiväkodeissa.
                         kulttuuripesula.fi
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OULUN 
ELOKUVAKESKUS RY

Pohjoissuomalainen elokuva-alan kulttuurijärjestö, 
jolla on myös valtakunnallisia ulottuvuuksia. Toiminnan 

tarkoituksena on edistää elokuvataiteen ja elokuvan historian 
tuntemusta ja tutkimusta. Vuokraa 16 mm:n filmejä, järjestää 

seminaareja ja koordinoi lapsille ja nuorille suunnattuja 
mediakasvatusprojekteja. Elokuvakeskuksella on Suomen toiseksi 
laajin elokuva-alan kirjasto ja arkisto, johon voi käydä vapaasti 
tutustumassa. 

Elokuvateatteri Studiossa näytetään valikoituja elokuvia harva 
se päivä (opiskelijaystävällisin hinnoin!). Toiminnan joka-

vuotinen huippukohta on marraskuussa järjestettävä 
kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali. 

Elokuvakeskuksen toiminta sijoittuu Kulttuuritalo 
Valveen katon alle. 

  oulunelokuvakeskus.fi

PASKAKAUPUNNI RY
 

Oululainen kulttuuriyhdistys, jonka
tarkoituksena on toteuttaa ja edistää paikallistason 

toimintaa yhteistyössä muiden oululaisten kulttuuriyh-
distysten toimijoiden kanssa. Nimensä Paskakaupunni on 

ottanut Oulussa Valkealinnan seinässä vuosikymmeniä ol-
leesta graffitista, joka sitkeästi palaa aina takaisin lukuisista 
päällemaalauksista huolimatta. 

Yhdistys on on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Huu-
tomerkki ry:n, Linnanmaan elokuvakerhon, Oulun 

yliopiston ylioppilasteatterin ja Rotos ry:n kanssa. 

                      paskakaupunni.org

POHJOINEN 
VALOKUVAKESKUS RY

Vuonna 1987 perustettu alueellinen 
valokuvakeskus, jonka toiminta-alueena on Oulun 

ja Lapin lääni. Valokuvakeskuksen tehtävänä on valoku-
vataiteen edistäminen ja valokuvakulttuurista tiedottaminen. 

Toiminta on suunnattu kaikille valokuvauksesta ja visuaalisesta 
kulttuurista kiinnostuneille. 
Valokuvakeskus järjestää koti- ja ulkomaisia valokuvanäyttelyitä. 
Näyttelyiden lisäksi valokuvakeskus järjestää erilaisia valoku-
vatyöpajoja ja seminaareja sekä organisoi ja koordinoi erilaisia 
valokuvataideprojekteja. Pohjoisella valokuvakeskuksella on 

laaja kokoelma suomalaista ja ulkomaista valokuvataidet-
ta, joita on esillä Kulttuurikeskus Valveen tiloissa sekä 

Oulun seudun ammattikorkeakoululla.

      pohjoinenvalokuvakeskus.fi

ROTOS RY

Oululainen elävän musiikin yhdistys. Vuonna 
2003 perustettu Rotos toimii paikallisen elävän 

musiikin edistäjänä ja kehittäjänä sekä musiikin
harrastajien ja kulttuurikentän välisenä linkkinä. Yhdistys 

tukee musiikkiharrastustoimintaa, tarjoaa bändeille 
esiintymismahdollisuuksia ja vuokraa soittotiloja. 
Rotos haluaa elävöittää kaupungin live-musiikin tarjontaa 
etenkin vuoden hiljaisempina aikoina. Yhdistyksen 
vuotuisia tapahtumia ovat esimerkiksi RotosRock ja 

Rotos loves Paskis -minifestivaali. Lisäksi Rotos ry 
järjestää pienempiä klubitapahtumia ja on mukana 

Oulun taiteiden yön toteuttamisessa.

                      rotos.fi
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Nykyään sanataidekoulu 
tarjoaa erilaisia lukukau-
siryhmiä ikäryhmittäin 
ja teemoittain vauvoista 
20-vuotiaisiin.

Koulun juuret palaavat 
Oulun yliopiston suomen 
kielen ja kirjallisuuden 
opiskelijoiden jakamaan 
rohkeuteen ryhtyä to-
teuttamaan unelmiaan 
ja perustamaan lasten ja 
nuorten sanataidehar-
rastusryhmiä oululais-
kouluissa.

Valveen sanataidekoulu 
käyntiosoitteessa Halli-
tuskatu 7 kuuluu Oulun 
kaupungin nuoriso- ja 
kulttuuritoimen piiriin. 

Vuosituhannen vaihtees-
sa alkunsa saaneen sana-
taidekoulun historian 
aikana sen ydintavoite 
on pysynyt samana: 
harjoittaa nuorten kau-
punkilaisten kanssa luke-
misen, kirjoittamisen, 
puhumisen ja kuun-
telemisen taitoja. 

Sanataidekoulu ja Ou-
lun yliopiston kirjalli-
suuden oppiaine tekevät 
jatkuvasti yhteistyötä, 
ja sanataiteen opinto-
sisällöistä onkin tullut 
taidekasvatuksesta kiin-
nostuneelle opiskelijalle 
osa opintokokonaisu-
uden suuntautumisvaih-
toehtoja. 
Sanataidekoulu on myös 
ollut tuttu työharjoitte-
lupaikka monelle suomen 
kielen ja kirjallisuuden 
opiskelijalle. 

Mahdollisuuksia har-
joitteluun voi tiedustella 
vuosittain. 

Sanataidekouluun voi 
lisäksi olla yhteydessä 
erilaisten yhteistyökyse-
lyjen merkeissä esimerkik-
si vuosittain järjestettävän 
keväisen Lumotut sanat 
-sanataidefestivaalin ohjel-
maan liittyen. 

ANNA SALMI

MINne
täällä mennä? 
Koe edes nämä
Oulussa on kymmenittäin enemmän 
tai vähemmän kiinnostavia paikkoja. 
Kaupungissa jo vuosia asuneetkin törmäävät 
toisinaan aivan uusiin ja omituisiin menomestoi-
hin. Opintojaan aloittavalle käyvät alueen 
baarit nopeasti tutuksi, mutta opiskelijahin-
taisten kaljahuurujen haihduttua voi huomi-
onsa kiinnittää myös muualle. Aloita asioihin 
tutustuminen vaikka näistä.

KASVITIETEELLINEN 
PUUTARHA

Erityisesti Pohjoisen pallonpuoliskon kasvil-
lisuuteen keskittynyt kasvillisuuskokoelma. 
Oulun kasvitieteellinen puutarha koostuu sekä 
kasvihuoneista että ulkopuutarhasta. 
Aukioloajat syyskuun loppuun asti: ti - pe 8 

– 15, la - su 12 -15. Maanantaisin suljet-
tu. Pääsymaksut: Aikuiset 3 €

oulu.fi/botgarden

KULTTUURITALO
                           VALVE

Oulun keskustassa sijaitseva talo, joka 
kokoaa sisäänsä suuren osan Oulun 
kulttuuritoimijoista - tanssia, teatteria, 
elokuvaa, kuvataidetta, sanataidetta. Talossa 
on myös opiskelijahintainen ravintola. 

Kannattaa käydä tutustumassa paikan 
päällä. 

kulttuurivalve.fi

ELOKUVATEATTERI      
                                    STAR

Tuiran Kalliotiellä majaileva Star on perheyritys ja 
ainoa oululainen kaupallinen elokuvateatteri, joka ei 

ole Finnkinon omistuksessa. Teatterin ohjelmisto koos-
tuu pääasiassa valtavirtaelokuvista, ja kerrallaan Staris-
sa pyörii aina 10–14 elokuvaa. Alusta lähtien Starissa on 
ollut kaksi salia, myöhemmin sitä laajennettiin ja sinne 
lisättiin pieni kahvila ja kolmas sali. Star on sympaat-

tisen kokoinen: elokuvateatterin kolmessa salissa 
on yhteensä 243 asiakaspaikkaa.

             elokuvateatteristar.fi

POHJOIS-POHJANMAAN                       
                                        MUSEO

Ainolanpuistosta löytyy myös toinen 
kulttuurinnälkäisten himoa tyydyttävä kohde. Jo vuon-

na 1896 perustettu maakuntamuseo esittelee perusnäyt-
telyssään Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun kaupungin 
historiaa. 
Museossa järjestetään vuosittain useita vaihtuvia 
näyttelyitä, ja lapsille viihdykettä tarjoaa 

Koiramäki-osasto. Pääsymaksu on 
opiskelijoille yhden euron suuruinen.

             oulu.ouka.fi/ppm/

      OULUN TAIDEMUSEO

Oulun taidemuseo sijaitsee keskustan liepeillä, 
Ainolanpuiston kupeessa. Taidemuseon kaunis rakennus 

on osa vanhaa Åströmin nahkatehtaan aluetta 
Kasarmintiellä. Museo järjestää vuosittain 7-10 näyttelyä, joista 

suurin osa on omaa tuotantoa. Taidemuseon toiminta on näyt-
telytoiminnan lisäksi pitkäjänteistä tutkimusta, taidekasvatusta 
sekä taideteosten konservointia. Taidemuseolla on myös laadukas 
kirjasto sekä tasokas kokoelma erilaisia videoita, dioja ja muuta 
arkistomateriaalia. Museolla on tiloissaan myös hämmentävän 

laadukas museokauppa, josta löytyy esimerkiksi vinkeitä 
postikortteja. Yhden euron pääsymaksukaan ei 

luultavasti vielä opiskelijabudjettia kaada.

           oulu.ouka.fi/taidemuseo/

Valveen sanataidekoulu

8 9



Oulun sillat
suuri top 5-

listaus

1. Kiskonpolun silta
Nokelan ja Limingantullin välille viritetty Kiskopo-
lun silta nousee mystisesti ja salakavalasti ratapihan 
ylle juuri silloin ja siinä kohtaa, kun sitä vähiten 
odottaa. Silta oli suljettu liikenteeltä vuoteen 2009 
asti, mikä toi sille herkullisen maineen paikallisen sil-
taskenen kiellettynä hedelmänä. Nyttemmin silta on 
yleisesti hyväksytyssä käytössä, mutta sen sosialistis-
romanttinen miljöö tuo sille poikkeuksellisen kalseaa 
arvokkuutta. Kyseessä on ehdottomasti Oulun paras 
paikka tarkkailla ratapihan liikehdintää, kuunnella 
Kraftwerkia ja leikkiä Düsseldorfia.

  ELINA H. KIVELÄ
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Korkeasaarensilta
Korkeasaarensiltaa ei tule sekoittaa helsinkiläiseen kaimaansa, tämä 
silta ei vie eläintarhaan. Kyseessä on kevyen liikenteen turistikelpoinen 
kulkuväylä Pikisaaresta Hietasaareen. Valkeudessaan ja pituudessaan 
aristokraattinen kaari vie kulkijan matalan suistoalueen yli satu-
metsästä toiseen. Maisemissakin löytyy: talvisin nyrjähtäneen oloiset 
papparaiset istuvat jään reunalla pilkillä, keväisin rahakansa kiillot-
taa veneiden kylkiä venesatamissa, kesäisin lokit eivät välitä sinusta, 
syksyisin kukaan ei liiku missään ja on pääasiassa hiljaista. Lisäpisteitä 
silta saa Hietasaaren päädystään: sen alle kannattaa ehdottomasti men-
nä perustamaan salaseura ja kastelemaan varpaansa.

Patosilta muistettaneen 
kesän 2012 jälkeen jat-
kuvan avonaisista tulva-
porteistaan, joiden äärellä 
saattoi kulkija istahtaa, 
katsoa syvällis-mietteel-
lisesti joen kuohuihin ja 
romantillisesti huokaista 
kohden auringonlaskua 
ikään kuin jotakuta olisi 
kiinnostanut tämä het-
ken tila. 
Kyseessä on vanha ja 
väkevä klassikko, jonka 
robusti olemus leimaa 
Tuiraa ihanasti. 
Patosillalta voi myös 
Ainolan puiston päädyssä 
lipua alas tiukkaa mutkaa 
myöten, mikä on hieman 
kuin kuuden sekunnin 
huvipuistokyyti. Se on 
hieno asia sillassa kuin 
sillassa.

Patosilta

Äimäraution
silta

Kyseessä on listan ainoa 
moottoriajoneuvoillekin sallittu 
kulkuväylä. Silta on portti Oulun 
eteläisiin naapurikuntiin ja näin ollen 
jykevä maamerkki maakuntamat-
kailijalle. 

Ei voi ohittaa sitä ja olettaa pysy-
vänsä Oulun kaupungin rajojen 
sisällä liian kauaa. Etelän suunnas-
ta lähestyttäessä se taas merkitsee 
urbaanin maiseman nousua, teh-
daspäästöjen leyhkää, Limingan-
tullin ankeahkoa teollisuusaluetta 
ja villiä voimaa, Oulu on. 

Sijoitusta listalla kohottaa paitsi 
hevosbongailun mahdollisuus, 
myös yksi Oulun parhaimpia 
alamäkiä, josta saa hyvät vauhdit 
joko vanhaa Kempeleentietä tai 
Oritkarin jylhiä merenrantamai-
semia kohden.
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Miljoonamontun 
kolmisakarainen 
ylikulkukolmikko

Tähän kompleksiin sisältyy kolme eri kevyen liikenteen siltaa. Niiden 
keskipisteestä katsottuna voi suunnata vaihtoehtoisesti joko Välivainiota, 
Laanilaa tai Tuiraa kohden. Silloissa on kaarretta, mutkaa ja mäkeä sekä 
mahdollisuus kiihdytellä kilpaa vierellä kulkevan junan kanssa. Kaikkea, 
mitä pyörääpolkeva kansalainen voi toivoa ja vielä vähän enemmänkin! 
Auringonlaskun aikaan kevyt ajan patina korostuu silloissa sopivasti, jol-
loin voi kuvitella kulkevansa pittoreskissa pikkukaupunkiin sijoittuvassa 
suomikomediassa.

BUBBLING UNDER: 
Sangin sillan jokimaisemat, Rautasillan pysähtyneisyys, Erkkolan sillan 
tukipaalujen jäätävän symmetrinen heijastuminen tyynestä joenpinnasta, 
Ainolan puiston jokainen pikkusilta.
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MARIKA KIELEVÄINEN
6. vuosikurssi

Arkeologia
Sosiaalipoliittinen vastaava eli 

SoPo
”Hakeuduin mukaan, koska 

hallituksessa on kivaa! Tarvitsin 
myös Humukseen hengailuseuraa. 
Halusin myös vaikuttaa asioihin ja 

olla menossa mukana!”

ALEKSI NIKULA
3. vuosikurssi
Kirjallisuus
Puheenjohtaja
”Motiivina hallitustoimiin oli 
lähinnä halu verkostoitua ja 
vaihteeksi tehdä jotain muuta-
kin (tuottavaa) kuin opiskella.”

HELINÄ MARTTILA
5. vuosikurssi
Kirjallisuus
Sihteeri
”Alun perin ajauduin / minut 
vedettiin mukaan Kultuun, enkä 
harannut pahasti vastaan. Hyväk-
syin osani ja aloin pian tykätäkin 
siitä. Nykyään kultuiluni kiivain 
lakipiste on takanapäin ja halli-
tuskauden jälkeinen elämä häämöt-
tää jo horisontissa. Ilokseni uusi, 
upea fuksisukupolvi on innoissaan 
hallitustoiminnasta ja minä
vanhana voin aikanani väistyä 
hyvillä mielin. Sitä ennen haluan 
olla vielä täysillä mukana - vielä 
kerran, kunnes!”

K u l t u n  h a l l i t u s
esittäytyy 

- katso kuvat
AINEJÄRJESTÖMME HALLITUS ON EITTÄMÄTTÄ KAUNISTA KATSOTTAVAA  - AINAKIN 
NYKYISESSÄ MUODOSSAAN. VAAN MITÄ HE OLIVAT ENNEN? JA MIKSI HE OVAT TÄÄLLÄ NYT?

ANNI HYYPIÖ
5. vuosikurssi

Kirjallisuus
Kultistin päätoimittaja

”Hakeuduin hallitushommiin 
päätoimittajan pesti mielessä. 

Intresseissä oli myös verkostoi-
tuminen mellevien kulttuuri-

ihmisten kanssa.”

NIINA TOLONEN
5. vuosikurssi

Arkeologia
Tiedotusvastaava

”Fuksivuonna huomasin haluavani 
vaikuttaa asioihin - hallituksessa oli 

hyviä tyyppejä ja pääsi näkemään vähän 
muidenkin pääaineiden ihmisiä.”
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  SANNA KOSKELA
  2. vuosikurssi

   Kirjallisuus
   Varajäsen
  + kulttuurivastaava
  Tahdoin tietää enemmän 
 Kultusta ja sen toiminnasta,        
päästä mukaan 

vaikuttamaan asioiden 
suunnitteluun ja olla mukana 

toiminnassa alalla, josta olen 
haaveillut.  Lisäksi olen tietenkin 
aina oikeassa, ainakin omasta 
mielestäni.

ANNA SALMI
5. vuosikurssi

Koulutuspoliittinen 
vastaava, kopo
Kultun tehtävä on palvella 
erilaisin ja uusiutuvin tavoin 
opiskelijoiden yhteistä hyvää, ja 
tähän työhön teki mieli kantaa 
omakin korteni. 

SANNA PERÄLÄ
2. vuosikurssi

Arkeologia
Varapuheenjohtaja 

”Hakeuduin hallitukseen haluna 
saada sosiaalista massia ja päästä 

jyvälle hallitustoiminnasta.”

ANNIKA JUKKOLA
3. vuosikurssi

Kirjallisuus 
Projektivastaava

”Hakeuduin hallitukseen, 
koska tykkään haasteista ja 

ihmisistä.”

 SANNA TARVAINEN
 kulttuuriantropologia 

4. vuosikurssi
 varajäsen

“Rupesin hallituslaiseksi, koska 
tahdoin tutustua kultulaisiin yli 
ainerajojen, päästä järkkäämään 
mieleisiä meininkejä, juomaan 
kokouskahvia ja askartelemaan!”

HELENA LAVIKAINEN
2.vuosikurssi
Kulttuuriantropologia
Kultuhuonevastaava
“Hakeuduin hallitukseen tavoit-
teena uusiin ihmisiin tutustuminen, 
erilaisten tapahtumien yms 
ideoiminen ja järkkääminen, 
saada vastapainoa opiskelulle.”
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Erilaiset tempaukset tuovat potkua ja vaihtelua 
perusopiskeluun. Tapahtumissa on helppo tutustua 
uusiin ihmisiin ja pitää yhdessä hauskaa. Jaostojen kautta 
Pääsee ylipäätään sisään ylioppilaskunnan 
vilkkaaseen oheistoimintaan ja miksei myös poliittiseen 
vaikuttamiseen. Ne tarjoavat hyvän ajan ja  paikan tehdä 
jotain uutta, joka syyhyttää.

Mitä OYY:n jaostoissa todella tapahtuu?

Kutkuttaako tutustuminen yli-
opiston käytävillä kulkeviin kanssa-
opiskelijoihin ja näiden ajatuksiin  
maailman yhteisparantamisesta? 
Kannattaa istahtaa mukaan jaosto-
jen kokoontumisiin! 

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 
alaisuudessa toimivat koulutus- ja so-
siaalipoliittisten valiokuntien lisäksi 
kulttuurijaosto KuJa, ympäristöjaosto 
(tutummin Ymppä), kansainvälistä 
toimintaa edistävä KV-jaosto sekä 
alkavana syksynä käynnistyvä 
opiskelijayhteisön kehityspoliit-
tinen foorumi DevSec. 

Jaostojen kokoontumisiin ja ta-
pahtumiin ovat tervetulleita kaikki 
yliopiston opiskelijat. Seuraavassa 
Kultun kulttuurivastaava Sanna 
Koskelan ja sihteeri Helinä Mart-
tilan kokemuksia jaostotyöskente-
lystä. 

Kannattaako jaostoille antaa pik-
kusormi? Mitä ne antavat opiskeli-
jaelämään?

SANNA: KuJan tehtävä on järjestää 
mahdollisimman monipuolisesti 
erilaista kulturellia toimintaa ja 
vapaa-ajan tapahtumia. Kaikki 
mielipiteitään esiin haluavat ja toi-
mintaan mielivät ovat tervetulleita!
Lähdin mukaan tultuani valituk-
si kulttuurivastaavaksi, enkä ole
katunut! 
Samalla opettelen yhä, mistä 
kaikessa KuJassa onkaan kyse. 
KuJa tuo väriä opiskelijaelämään 
järjestämällä erilaisia tempauksia, 
kuten parina viime vuonna pidetyt 
euroviisusitsit. Lisäksi yliopistolla 
on leikitty esimerkiksi kampus-
piilosta. 

oppaan tekstejä: kirjoitin jätteiden 
lajittelusta. Ymppä järjestää myös 
esimerkiksi autottoman päivän 
pyöräkirpparikierroksia. Ympän 
aktiivina päivystin myös paljon 
tapahtumaständeillä.

Kannattaa mennä mukaan puu-
haamaan ja tutustumaan ympäristö-
tietoisiin ihmisiin! Toiminnassa on 
hyvää hippiyttä ja hörhöyttä. Koska 
jaosto sitoutuu OYY:n toimintaperi-
aatteisiin, se ei toteuta esimerkiksi 
dyykkaamisen kaltaisempia radi-
kaalimpia tempauksia. Aiempien 
vuosien nuukuusviikoilla on 
kuitenkin kuultu yleisöluentoja 
dyykkaamisestakin.

Jaostojen kautta pääsee ylipäätään 
sisään ylioppilaskunnan vilk-
kaaseen oheistoimintaan ja miksei 
myös poliittiseen vaikuttamiseen. 
Ne tarjoavat hyvän ajan ja paikan 
tehdä jotain uutta, joka syyhyttää. 
Ympän sähköpostilistalla tiedo-
tetaan kiinnostavista tapahtumista, 
kuten taannoisesta öljykriisinhal-
lintaan opastaneesta yleisökurssis-
ta. Kurssilla lapioitiin öljyä luontoa 
vastaavissa oloissa. 
 
Sähköpostilistansa kautta jäse-
niinsä yhteyttä pitävä luomu-
piiri on nyttemmin itsenäistynyt 
ympäristöjaostosta. Kuka estää 
kehittämästä vastaavia toiminta
piirejä jatkossakin? 
Ymppäläisissä toimii väkeä laajasti 
yli tiedekuntarajojen; kultulaisia 
oli omana aikanani mukana yllät-
tävänkin vähän. 

Lisätietoa valiokunta- ja jaosto-
toiminnasta: 
http://www.oyy.fi/osallistu

HYVÄÄ HÖRHÖYTTÄ

KuJa organisoi luentotaidenäyt-
telyitä, joihin saa tuoda näytille 
luennoilla raapustettuja piirroksia. 
Samoin se osallistuu lukuvuoden 
avajaisjuhla Vulcanalian ideointiin. 

Erilaiset tempaukset tuovat pot-
kua ja vaihtelua perusopiskeluun. 
Tapahtumissa on helppo tutustua 
uusiin ihmisiin ja pitää yhdessä 
hauskaa. 

KuJan kokoontumissa ideoita 
on kätevä jakaa: ajatuksia syntyy 
omankin ainejärjestön toiminnan 
kehittämiseen. KuJassa näkee, et-
tei opiskelun tarvitse olla pelkkää 
työntekoa, vaan sisäisen lapsensa 
saa päästää irti leikkimällä vaikka 
piilosta. Mitä erikoisemmalta idea 
tuntuu, sen mielenkiintoisem-
paa. Toiveita saa siis esittää, ne 
välitetään eteenpäin!

HELINÄ: Aloin käydä Ympän ta-
paamisissa ja liityin sen sähköpos-
tilistalle fuksisyksynä. Yllätykseksi 
kokouksissa oli kotoisasti tarjolla 
kahvia ja pullaa. Ilmoittauduin 
mukaan tapahtumien järjestämi-
seen, ja olin puuhaamassa 
esimerkiksi vuosittaista nuukuus-
viikko -tempausta. Tulostin niitä 
varten aineettomien arpajaisten 
palkintolappuja: nuukuusarpajai-
sissa palkintoina oli tavaran sijaan 
toivotuksia paperilla. 

Ymppä on viime vuosina 
järjestänyt opiskelijalle hyödyllistä 
vapaa-ajantoimintaa, esimerkiksi 
kasvatustieteellisen tiedekunnan 
käsityöluokassaparin viikon välein 
pidettävät avointen ovien ompe-
luillat. Olin mukana päivittämässä
Oululaisen opiskelijan ympäristö-

 Koonnut: ANNA SALMI
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Kaivajia kävi tervehtimässä hyönteisten lomassa 
myös moni paikallinen ”kiinnostunut” sekä 
muutamat toiset opiskelijaryhmät. Sosiaalisuus 
tuntuu olevan iso osa arkeologin päivittäisestä 
toimesta, ja jokaisen tulee ymmärtää oma pieni 
osansa kaivauskoneen rataksissa.

Minä löysin!
…Mistä tuollainen huuto voisi-
kaan kajahtaa? Ainakin eksyneen 
turistipariskunnan autosta, las-
ten piilosleikistä, sekä sen fuksin 
suusta joka vihdoin löysi oikean 
luentosalin. Mutta tällä kertaa ky-
seessä eivät olleet edellä maini-
tut seikkailijat vaan jotain aivan 
muuta: asialla olivat ruoskaansa 
heiluttavat, karjamiehen hatuis-
saan saapastelevat nuoret ja uljaat 
Indiana Jonesit ja –Janet. (Myön-
nettäköön, että joskus meno äityi 
muistuttamaan ennemminkin seit-
semää kääpiötä, muita eipä tartuta 
lillukanvarsiin.)

Jokakeväinen ilmiö Oulun ylio-
pistolla ovat kumisaappaissa 
ja vanhoissa farkuissa tepaste-
levat arkeologian fuksit, jotka ovat 
suuntaamassa opetuskaivauksille. 
Viime keväänä yhteiskuljetus 
suuntasi kohti Muhoksen villejä 
metsiä, jonka kätköissä odotti-
vat niin verenhimoiset itikat kuin 
Suomen esihistorialliset aarteetkin.

Toisin kuin moni luulee, 
opetuskaivaukset ovat aivan oikeat 
kaivaukset, joille tulee hankkia 
kaivauslupa ja jolla täytyy olla 
kaivausten johtaja. 

Lisäksi tarvitaan pieni iloinen 
joukko kaivajia (feat. fuksit) sekä 
kaivajia jotka jo tietävät mitä 
tekevät (feat. edellisten vuosien 
opiskelijat). 

Monet uskaltavat myöntää juos-
seensa metsään riemusta kiljuen 
saadessaan viimein kurssin jolla ei 
ole luentomateriaalia, tenttiä eikä 
kotiesseetä.

Kurssin pehmeä lasku annettiin 
arkeologian laboratoriossa sekä 
läheisellä välinevarastolla. Näin 
opiskelijat pääsivät jo etukäteen 
hipelöimään erinäisiä epäilyttäviä 
instrumentteja, kuten sankkoja, la-
pioita ja siivilöitä. Tässä vaiheessa 
oli syytä antaa jo ensimmäinen 
vakava varoitus: mikäli kaivauksil-
la sattuu ukkosenilma, on jokaisen 
syytä heittää käsistään metalliset 
kaivauslastat! 
Tänä vuonna kaivajien kohdalle 
ei onneksi sattunut salamoita, 
sen sijaan vettä ja rakeita saatiin 
riittämiin. Sateen sattuessa on-
nellisimmassa asemassa olivat 
tietenkin kartanpiirtäjä, jota suo-
jeltiin sateenvarjon avulla tärkeässä 
tehtävässään. Kaivauksilla oltiin 
päivittäin noin klo 8 – 16, eli lähes 
kokopäiväisesti. Lämmin vaate ja 
eväät olivat siis tarpeen!

Parin viikon mittaisen kurssin 
tarkoituksena oli perehdyttää 
opiskelijat kaivausmenetelmiin 
käytännössä, joka toki onkin usein 
mieleenpainuvampi ratkaisu kuin 
teoria. Rutiinit yleislinjan vedosta 
korkeuspisteen siirtämiseen, hie-
kan siivilöimiseen ja kaivausten 
dokumentointiin kävivätkin

tutuiksi ja kasvattivat niin älynysty-
röitä kuin hauislihaksiakin. 
Erityisesti nelimetriseksi nouseva 
metallinen korkeuslaatta kysyi 
lihaksien yhteistyöhalukkuutta 
satunnaisissa tuulenpuuskissa.

Kaivajia kävi tervehtimässä 
hyönteisten lomassa myös moni 
paikallinen ”kiinnostunut” sekä 
muutamat toiset opiskelijaryh-
mät. Sosiaalisuus tuntuu olevan 
iso osa arkeologin päivittäisestä 
toimesta, ja jokaisen tulee ymmärtää 
oma pieni osansa kaivauskoneen 
rataksissa.

Paitsi ammatillista kokeilua, 
kaivauksilla saavutettiin myös 
lähes retkeilymäisiä kokemuksia. 
Aurinko palkitsi tauoilla, ja yksi-
tyisten hetkien viettämiseen pu-
sikoissa alkoi jo melkein tottua. 
Kuitenkin tärkein tunnelman luoja 
olivat itse kaivajat – huumori kukki 
loppuviikosta jo melkoisella tasol-
la, eikä myöskään vierailta kieliltä 
ja yhteislaululta (kieltoyrityksistä 
huolimatta) vältytty.  

Kuten kuuleman mukaan usein 
käy, viimeinen kenttäpäivä venähti 
iltamyöhään asti. Salaisuudeksi 
vielä jääköön, mitä Muhoksen met-
sistä oikeastaan löydettiin. Voidaan 
kuitenkin olettaa, että löytöjen 
merkittävyyden vuoksi jokainen 
tulee kuulemaan niistä ennemmin 
tai myöhemmin toisissa medioissa.

SANNA PERÄLÄ

MONIMUTKAISTEN MIESTEN 
YKSINKERTAINEN LAJI

Parhaiten Jutilan heitoista on jäänyt elämään ylämummu, joka 
viittaa yksinkertaisesti yläkulmaan tehtyä maalia. 

JUSSI MOILANEN

Katsoin tässä taannoin jääkiekon 
MM-kisoja. En ole ollut enää järin 
kiinnostunut katsomaan jääkiek-
koa sitten Kajaanin Hokin Mes-
tis-voiton, jonka jälkeen he eivät 
kuitenkaan voineet nousta liigaan. 
Käydessäni viikonloppuisin isäni 
luona Kajaanissa, jossa ollaan van-
noutuneita penkkiurheilijoita, on 
tapana, että urheilua katsotaan 
televisiosta. Ei tarvitse käydä 
mitään isä - poika –keskusteluja 
tai, mikä vielä pahempaa, vartoa 
sitäkin vaivaannuttavammassa isä 
- poika –hiljaisuudessa. Samalla 
voi myös juoda pari kaljaa parem-
malla omallatunnolla.

Vaikka en ollutkaan pitkään ai-
kaan seurannut jääkiekkoa, peli 
itsessään ei ollut juuri muuttunut. 
Hikiset miehet huohottavat jou-
lulimpun perässä. Korviinpistäviä 
olivat sen sijaan kommentaattorien 
kommentit. Ennen peliä, erätau-
olla ja pelin jälkeen tehtiin sellaisia 
tilanneanalyysejä, että oksat pois, 
ja osa latvaakin. Tilanteet, jotka 
itselleni näyttivät kaaokselta tai 
säheltämiseltä, muuttuivat Hannu 
Aravirran ja Juhani Tammisen – 
kummatkin luotsanneet Kärppiä 
– silmissä lähes matemaattisiksi 
malleiksi. 
Aravirta puhui saranapeleistä, 
maalia edistävistä toimista ja mei-
dän pelistä, kun taas Tamminen 
tyylilleen uskollisena lateli enk-
kutermejä kuten mental lazy ja 
transmission game. Taisivatpa 
legendaariset momentum ja men-
torikin vilahtaa: käsitteet, jotka 
Tamminen lanseerasi jo Au-
rinkokuningas – Menesty omassa 

joukkueessasi -kirjassa vuonna 
2000. Siinä on etäisesti liikkeen-
johtamiseen liittyviä vinkkejä jää-
kiekkovalmentajalta. Hieno teos.

Suomessa jääkiekon oman diskurs-
sin eli sisäisen kielen voi nähdä 
saaneen alkunsa Hockey Night-
ista. Kyseisessä ohjelmassa orans-
siin pikkutakkiin sonnustautunut 
Timo Jutila mongersi meille muille 
suomalaisille käsittämätöntä jää-
kiekkoslangia. 

Parhaiten Jutilan heitoista on 
jäänyt elämään ylämummu, joka 
viittaa yksinkertaisesti yläkul-
maan tehtyä maalia. Arki-iltana 
lähikaukalossa kiekkoa lämivät 
isien NHL-toivot tuskin enää 
tietävät, että muodottomaksi 
lihonut barbapapa, joka hengailee 
MM-joukkueen liepeillä, on kek-
sinyt kyseisen sutkauksen.

Jopa Mestiksen juontajat puhuvat 
nykyään ainakin itselleni käsit-
tämättömistä havaji-kiekosta ja 
klap-klap –taidosta. Asiayhtey-
destä päättelin, että havaji-kiekko 
on nopeaa päästä päähän peliä ja 
klap-klap –taito – tai miten hel-
vetissä se nyt edes kirjoitetaan 
– kykyä vetää maaleja suoraan 
syötöstä. Ehkä, en ole varma.

Antero Mertarantakin puhuu 
toimistosta (olla vastustajan maa-
lin takana), sateesta (tehdä mon-
ta maalia) ja norsukiekosta (ko-
hopurkukiekko), mutta hänen 
termistönsä on sentään ymmär-
rettävähköä.

Ranskalaisen filosofin Michel 
Foucault’n diskurssianalyysin 
mukaan diskurssi on aina val-
lankäytön väline. Kun lääkäri tai 
IT-tukihenkilö puhuu omasta 
työstään omalla ammattikielellään, 
syynä ei välttämättä ole se, etteikö 
ymmärrettävää ja suomenkielistä 
käsitettä, sanaa tai termiä olisi ole-
massa. He vain haluavat säilyttää 
oman ammattikuntansa prestii-
sin ja tietämyksen oman ammat-
tikuntansa sisällä. Kyse on meistä 
ja heistä, niistä jotka ymmärtävät 
ja niistä jotka eivät. He siis luovat 
me-henkeä ja ansaitsevat palk-
kansa. Eihän ole järkeä soittaa Sys-
temaan, jos itsekin osaisi ratkaista 
ATK-ongelmansa.

Tämän perusteella entiset jääkiek-
koilijat, nykyiset valmentajat ja 
kommentaattorit eivät olekaan niin 
tyhmiä kuin heistä kuvitellaan. Ei 
ole kaikkien asia ymmärtää näiden 
monimutkaisten miesten yksinker-
taista peliä. Se vaatii omistautumis-
ta. Ehkä minäkin aloitan taas lätkän 
katsomisen.

Ps. En tänäkään päivänä tajuaa 
mitä paljon puhuttu meidän peli 
on? Sitä kun ei missään selitetä. 
Minusta se näyttää oman maalin 
takana odottelemiselta, jonka jäl-
keen lähdetään yhtenä rintamana 
hullun lailla rynnistämään vastus-
tajan – eli kaverin – maalia kohti. 
Ennen siniviivaa pitkä päätyyn ja 
perään. Ja jos joku sattuu samaan 
kiekon maalintekomestoilla, niin 
silmät kiinni ja sinne päin. Maalia 
edistävät toimet – ja pah, sanon minä.

“
“
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Kirja-arvostelu:
Ray Bradbury: Fahrenheit 451

  NIINA TOLONEN
5. kesäkuuta 2012 kuolleen Ray 
Bradburyn klassikko ei paljon esit-
telyjä kaipaa. Muutaman sanan 
tahdon kuitenkin kirjasta mani-
ta. Vuonna 1953 ilmestynyt teos 
maalailee karun tulevaisuuden ku-
van kirjafiileille. Kirjat ovat kiel-
lettyjä ja ne tulee polttaa. Vapaa 
ajatteleminen on vaarallista. Saman-
tapainen asetelma on myös vuonna 
2010 ilmestyneessä nuorten dystopi-
assa Tarkoitettu. 
    
Fahrenheit 451 on yksi niitä 
klassikoita, jotka jokaisen tulisi 
lukea, ja minunkin on ollut tarkoi-
tus se joskus katsastaa. Se löy-
tyikin sopivasti kesälomareissulla 
Kierrätyskeskuksesta kahdella 
eurolla. Kirja yllätti kaiken lisäksi 
ohuudellaan: kirja on siis mahdot-
toman lyhyt, ja luin itsekin sen 
kahdella lukukerralla. Miksiköhän 
klassikoista tulee aina mieleen tuh-
ti tiiliskivi…

Usko tai älä, mutta minä olen joutu-
nut aikanani lukemaan koko joukon 
joten tiedän mitä puhun, ja asia on 
niin että kirjoissa ei sanota mitään! 
Ei mitään minkä voisi ottaa opiksi 
tai uskoa. Kaunokirjallisuudessa 
puhutaan epätodellisista ihmisistä, 
henkilöt ovat tyystin mielikuvituksen 
tuotteita.  (s.77)

Päähenkilö on kolmissakymmenis-
sä oleva Guy Montag, palomies, 
jonka tehtävänä ei ole sammut-
taa tulipaloja vaan sytyttää niitä. 
Hän etsii ihmisten kotoa salai-
suuksia, piilotettuja kirjoja, kokoaa 
kollegoidensa kanssa ne rovioksi, 
valaa päälle palavaa öljyä ja liekit- 
tää maailmanhistorian kirjallisia 
klassikoita kyltymättömällä tulel-
la. Täysin vailla viihdettä ei tulevai
suuden ihminen kuitenkaan pärjää, 
olohuoneiden seinät on korvattu

televisioruuilla, joista tarjotaan 
ajatuksia herättämätöntä tositv:tä, 
jonka päätähtiä kutsutaan “suku-
laisiksi”. 

Eräänä päivänä Montag kohtaa 
naapuritalossa asuvan Clarisse 
McClellanin, viattoman ja hupsun 
tytön, jolla on vaarallisia ajatuksia. 
Montagin arki ei palaa ennalleen 
sen jälkeen - hän odottaa 17-vuoti-
aan Clarissen näkemistä huolimat-
ta kotona odottavasta vaimosta.
Montagin vahvuutena hahmona 
on hänen rohkeutensa ajatella 
oman toimintansa mielekkyyttä. 

Bradburyn kieli on pääosin 
kaunista, vaikka toisinaan hän sor-
tuu hyvinkin abstraktiin värien 
ja muotojen kuvailuun, joka tuo 
mieleen kaleidoskooppimaisen 
tripin Liisan seikkailuista Ihme-
maassa. Mekaaniset koirat toivat 
kaikessa kauheudessaan mieleen 
Doctor Whon symppis hahmon, 
robokoira K9:n. Alla yksi suosik-
kikohtani, lumoava lainaus:

Hänen edessään kohoavasta mustas-
ta seinästä tuli kuiskaus. Hahmo. 
Hahmossa: kaksi silmää. Yö katsoi 
häneen. Metsä näki hänet. (s.169)

Kuinka voisin kuvitella elämääni 
Bradburyn luomassa maailmas-
sa? Olisinko aivopesty, valmiiksi 
pureskeltujen saippuaoopperoiden 
orja, joka välillä kaahaa tuhatta ja 
sataa moottoritiellä vai olisinko 
kenties rakkaimpia kirjojani sa-
lassa lukeva ja kirjallista historiaa 
säilövä kapinallinen? Bradbury pu-
kee sanoiksi yhden elämäni moton:
  
Isoisäni sanoi, että jokaisen on kuol-
lessaan jätettävä jotakin jälkeensä. 
Olkoon se sitten vaikka lapsi tai kirja 
tai taulu tai seinärakennelma tai 
kenkäpari. Tai puutarhaistutus. Jo-
takin jota käsi on koskettanut jollakin 
tapaa, niin että sielulla on paikka 
minne mennä kun kuolema yllättää, 
ja kun ihmiset katselevat istuttamaasi 
puuta tai kukkaa, he katselevat sinua. 
Samantekevää mitä teet, hän sanoi, 
kunhan aina koskettaessasi jotakin 
se on muuttunut entisestään sinun 
kaltaiseksi. Hän sanoi, että ruohon-
leikkaajan ja todellisen puutarhurin 
erottaa toisistaan heidän käsiensä 
kosketuksesta. On yhdentekevää onko 
ruohonleikkaaja paikalla vai ei; puu-
tarhuri jää sinne eliniäksi. (s.184)

Bradbury on onnistunut nostamaan 
jo yli 50 vuotta sitten esille ne ongel-
mat, joista ensioireet alkavat näkyä 
nykypäivänä: ihmiset tyhmentyvät, 
he katsovat mieluummin Salattu-
jen elämien uusintoja tai päivittävät 
Facebook-sivuaan kuin lukevat kir-
joja. Kuinka kauan lukijakuntaa on 
riittävästi, jotta kirjoja suomennetaan, 
painetaan ja myydään, ennen kuin 
homma alkaa olla kannattamatonta? 
Toivottavasti minun ei tarvitse 
nähdä kirjarovioiden hehkua. 
Onneksi Suomessakin on mm. 
aktiivinen kirjablogi-yhteisö, joka 
varmasti enenevässä määrin nostaa 
niin klassikoita kuin uutuusteoksia 
kirjakansan huulille.

Arvostelu: Tahdonvoimalan Runospektaakkelin livetaltiointi Ka-
jaanin Generaattorissa Taiteiden Päivänä 21.8.2010

Runo elää
ja voi hyvin

Lavarunoutta on toisinaan 
kiusallista seurata. Taiturimaisinkin 
runoilija voi huonosti suunnattujen 
spottien alla osoittautua hikoile-
vaksi mumisijaksi, jonka vielä pa-
perilla vaikuttavilta tuntuneet runot 
osoittautuvat tositilanteessa teen-
näisiksi ja nolostuttaviksi riveiksi. 
Vaimeiden taputusten myötä pa-
haa mieltä seuraa sekä katsojille 
että esiintyjille.

Tahdonvoimalan Runospektaak-
keli pyrkii tuottamaan toisenlaisen 
elämyksen. Ari-Matti Lappalai-
sen ja Marlene Hyypän yhteinen 
voimainponnistus pyrkii olemaan 
toiminnallista runonlausuntaa. 
Duon ensimmäinen taltioitu pro-
jekti Runospektaakkeli 
yhdistelee runonlausuntaa, 
musiikkia ja sämpläystä. 
Esitys ei lipsahda kuiten-
kaan runonlausunnasta teat-
terin puolelle: speksit, prop-
sit ja rekvisiitat vain tukevat 
esitystä, eivätkä nouse sen 
keskiöön.

Yllättävyys leimaa Runo-
spektaakkelia alusta lop-
puun saakka. Katsoja ei 
voi millään ennustaa, mitä 
seuraavaksi tapahtuu. Tun-
nelmat vaihtelevat iloisesta 
surulliseen, teemat vakavas-
ta pohdinnasta ironiseen 
mainospuheeseen.  Välillä 
lausunta etenee nopeasti, 
ja katsoja huomaa todista-
vansa lausunnallista versio-
ta konekivääritykityksestä: 
toisinaan esitys pysähtyy 
hitaaseen, uneksivaan

dialogiin. Esityksen teksti pyrkii 
välttämään ennalta-arvattavuutta  
- se päinvastoin yhdistelee kliseitä 
kerrassaan omituisiin yhteyksiin, 
luoden jotain aivan uutta.
Runospektaakkeli etenee en-
nen kaikkea erilaisten sana-asso-
siaatioiden perusteella. Tekijöiden 
kyky johdatella esitystä tunteesta 
ja teemasta toiseen hätkähdyt-
tää.  Spektaakkelin parhaat hetket 
piilevät absurdimmissa, ja samalla 
myös nerokkaimmissa hetkissä.  
Toisinaan lausunta kuitenkin ty-
ssää jo varsin tarpeettomalta 
tuntuvaan toistoon – onneksi 
esiintyjät eivät tähän sudenkuop-
paan kovin montaa kertaa uppoa.

Spektaakkelin suurin vahvuus on 
lausujien vilpittömässä ja 
ilmeikkäässä esityksessä, 
jonka tunnelmat välittyvät 
livetaltioinnista kotisoh-
valle asti. Spektaakkelin ujo-
sta alusta kasvaa esiintyjien 
rentoutuessa vaikuttava ja 
nautittava esitys. Seuraavaan 
esitykseen jäisin kaipaamaan 
vielä enemmän yleisön huo-
mioimista ja yleistä rentou-
tumista: katse pysyy vielä 
tässä esityksessä varsin tiu-
kasti paperissa.  Se kuitenkin 
heille vielä suotakoon.

Varsinaisen livetaltioinnin 
ohella dvd:ltä löytyy Runo-
spektaakkelin traileri sekä 
kaksikon seuraavan Jottain 
Hommia Viikonloppuna 
-projektin traileri. Ehdot-
tomasti katsomisen arvoisia 
ovat nekin.

ANNI HYYPIÖ

“Spektaakkelin 
suurin vahvuus 
on lausujien 
vilpittömässä ja 
ilmeikkäässä 
esityksessä, jonka 
tunnelmat välittyvät 
livetaltioinnista 
kotisohvalle asti.
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”ETKÖ OLE IKINÄ IHMETELLYT, MIKSI PORUKKA 
EI ILMESTY LUENNOILLE? TAI TENTTEIHIN? 
TAI MIKSEI KUKAAN IKINÄ SIIVOA TÄÄLLÄ?

KULTYYRIN KIROUS 
- JATKOKERTOMUS

Teksti: LOTTA HANNONEN, TEIJA RÖNNI, EEVA-KAISA KÖNGÄS JA LAURA NISKANEN

Kuva: RIIKKA TUOMIVAARA

PROLOGI
Ilmeisesti kukaan muu koko 
tiedeyhteisössä ei ollut tullut kiin-
nittäneeksi huomiota siihen, että 
Kultuhuoneen pöydällä oli puo-
likas pullo karpalomehua. Oli ol-
lut syksystä asti, mahdollisesti 
kauemminkin. En olisi välttämättä 
koskenut sen sisältöön enää tässä 
vaiheessa. Pullon ympärillä lojui 
hujan hajan aloitettuja teippirullia, 
jonninjoutavaa tutkimuskirjalli-
suutta sekä lajitelma ainejärjestö-
lehtiä viime vuosikymmeneltä. 
Minä painoin oven hiirenhiljaa 
kiinni perässäni. Kenenkään sa-
tunnaisen kirjallisuuden käytävällä 
kulkijan ei tarvinnut nähdä, missä 
tilassa oleskeluhuoneemme oli.

Oli myöhäinen iltapäivä joulukuus-
sa; ne, jotka olivat aiemmin kuvitel-
leet lukevansa tenttiin, olivat jo aiko-
ja sitten valuneet alakertaan kahville, 
eikä yläkerran käytävillä näkynyt ris-
tin sielua. Ainejärjestön vastavalittu 
puheenjohtaja torkkui virttyneellä 
sohvalla käsi lattianrajaan hervahta-
neena ja kuorsasi vienosti. Yritin olla 
herättämättä häntä.

Minä itse olin tullut Kultuhuonee-
seen tenttikirja kainalossa siinä 
toivossa, että saisin luettua enemmän 
kuin muutaman rivin seuraavan 
päivän kokeeseen. En halunnut 
mennä kotiin; joku kämppiksistä 
olisi takuuvarmasti oven takana 
väijymässä leivinpaperirulla taiste-
luvalmiudessa. Ja alakerrassa vaani 
laumoittain fukseja, jotka halusivat 
kitata vielä yhden santsikupin hal-
paa kahvia. Minä sen sijaan halu-
sin vain panikoida rauhassa oman 
pääni sisällä, ja täällä oli sentään 
hiljaista, vaikka joka paikka pur-
susikin romua. 
Istahdin nojatuoliin kirjoineni – tai 
olisin istahtanut, ellen olisi kom-
pastunut lattialla lojuvaan kirjapi-
noon ja lentänyt nolosti nokalleni 
suoraan baskeripäisen n:nen vuo-
den opiskelijan jalkojen juureen.

Tämä kyhjötti jalat ristissä noja-
tuolissa ja luki Koskenniemen 
runoja. Kun minä kompuroin ki-
roillen seisaalleni, hän kohotti 
katseensa millisekunniksi vain 
hautautuakseen takaisin kirjansa 
taakse ennen kuin olin ehtinyt 
puistella pölyt helmoistani.

”Siis helvetti soikoon tätä sotkua”, 
sanoin kuuluvasti, ”miten täällä 
kukaan kestää olla?”

N:nen vuoden opiskelijan hartiat 
nousivat korvien tasalle, mutta hän 
ei sanonut mitään. Minä mulkai-
sin häntä niin myrkyllisesti kuin 
lautasenkokoisista fuksinsilmistäni 
lähti.

”Onko se nyt niin vaikeaa kerätä 
omat roskansa?” jatkoin, kun olin 
kerran vauhtiin päässyt. ”Tuo 
pullokin on ollut tuossa monta 
kuukautta!”

Katsahdin karpalomehupulloa. Se 
napotti keskellä pöytää ja näytti 
hyvin syylliseltä.

N:nen vuoden opiskelija hypisteli 
kirjansa sivujen nurkkia tavalla, 
jonka olisi voinut tulkita hermos-
tuneeksi yhtä lailla kuin ärsyyn-
tyneeksi. Sitten hän nykäisi puse-
ronsa kauluksen suunsa eteen 
ja sanoi lopulta pienellä äänellä: 
”Joku on jättänyt sen siihen. Ei sitä 
voi viedä.”

”Anteeksi mitä?” minä sanoin.

Sitten nukkuva puheenjohta-
jamme suunnasta kantautui hyvin 
arvovaltainen yskähdys, ja minä 
hiljenin säikähtäneenä. Tämä 
kuitenkin vain käänsi kylkeä ja 
hautasi kasvonsa syvälle tyynyyn, 
niin että hänen hengityksestään 
tuli pelkkää vaimeaa tuhinaa. Kes-
kustelukumppanini katsoi häntä 
ilmeettömänä. 
”Ei se herää. Ainakaan ihan vielä.”

En oikeastaan tiedä, mikä minuun 
meni, mutta sen sijaan että olisin 
antanut periksi mielihalulle lähteä 
etsimään pölyriepua ja jätesäkkejä, 
laskin tenttikirjan pöydänkulmalle 
ja istuin alas. Seuralaiseni tarkas-
teli minua arvostelevasti ylipitkän 
otsatukkansa takaa. 
”Olet varmaan fuksi”, hän lopulta 
totesi lakonisesti.

Olin oikeastaan luullut tuntevani 
kaikki vanhemmat kirjallisuude-
nopiskelijat, mutta tämä naama oli 
minulle ihan outo. ”Mistäs tiesit?”

”Ei kukaan muuten voisi näyttää noin 
pöljää naamaa samalla kun nuuskii 
kultyyrin asioita”, toinen niiskaisi.

”Jaa minkä?” minä kysyin.

Viereisestä nojatuolista minua tui-
jotti V.A. Koskenniemen naama-
taulu. Seuralaiseni oli piiloutunut 
taas kirjansa taakse.

”Haloo”, sanoin ja tartuin napa-
kasti kirjan selkämykseen. Toinen 
kuitenkin reagoi kovemmin kuin 
olin olettanut: hän kavahti tuolin 
käsinojalle ja antoi kirjan pudota. 
”Siis minkä asioita?” tiukkasin 
hämääntymättä.

Toisen kasvoilla oli ilme jostakin 
kauhistuneen ja happaman väli-
maastosta. Peräännyin varmuuden 
vuoksi oman nojatuolini perim-
mäiseen nurkkaan. Hyvin hitaasti 
hän antoi hartioidensa laskeutua. 

”Eikö ne pienryhmäohjaajat opeta 
teille enää mitään nykyisin?” hän 
puuskahti ja asettui hyvin, hyvin 
epäilevin ilmein takaisin istual-
leen. Hän poimi kirjansa lattialta 
ja, ensiksi pyyhittyään sen selän 
huolellisesti puseronsa hihaan, las-
ki sen polvilleen. 

”Hyvä on. Kultyyri on vampyyri, 
joka asuu täällä kultuhuoneella.”
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Minä en tiennyt nauraako vai 
muksauttaako keskustelukump-
paniani Johdatus antropologiaan 
-teoksella.
Tämä hyrskähti kaulukseensa.

 ”Vai et usko?”

Minä levittelin käsivarsiani. 

”Eipä näy vampyyreitä. Ei lepa-
koita katossa eikä hampaanjälkiä 
kurkussa.”

 Viittasin puheenjohtajaan, joka 
ynisi unissaan tyynyynsä.

”Vampyyrit”, sanoi seuralaiseni, ”ei 
yleensä ole niin tyhmiä, että tuol-
lainen märkäkorva niitä äkkäisi. 
Mutta odotahan vaan sitten kun 
rupeat tekemään kandia. Gradusta 
puhumattakaan.”

Kun asiaa tarkemmin ajatteli, ul-
kona oli hyvin pimeää, ja puheen-
johtajalla oli sitä paitsi korkeakau-
luksinen paita. Minuun iski 
äkillinen tarve tarkistaa, ettei tällä 
todellakaan ollut hampaanjälkiä 
kaulassaan. Ei tietenkään siksi, 
että olisin itse pelännyt tulevani 
purruksi, vaan lähinnä osoittaak-
seni tälle hiipparille, että ”fuksi” ei 
tarkoita samaa kuin ”idiootti”.

”Sanotaan”, hyypiö jatkoi, ”että se 
opiskeli täällä joskus vuosia sit-
ten. Se oli tyypillinen humanisti, 
rakasti kuppilassa notkumista ja 
kummien sivuaineiden haalimista 
ja niin edelleen. Himosi tietoa niin 
kuin Faust aikanaan.” 

Hän aukaisi kirjan satunnaisesta 
kohdasta ja silitteli sivuja sormen-
päillään. 

”Kun se sitten oli suorittanut pari 
tutkintoa ja vaihtanut pääainet-
ta kaksi kertaa ja väitöskirjakin 
alkoi olla loppusuoralla, se ta-
jusi, ettei sillä kohta olisi muuta 

vaihtoehtoa kuin lähteä täältä. Ja 
no”, hän pamautti kirjan kiinni 
niin, että puheenjohtaja hytkähti, 
”se myi sielunsa paholaiselle, ettei 
sen tarvitsisi.”

Piittaamatta siitä, miten ennalta-
arvattavaa Goethen siteeraaminen 
oli, kysyin: ”No, missä se muka 
asuu?”

”Kaapissa.” Seuralaiseni kohautti 
olkapäitään.

Lukkokaapissa, jossa säilytettiin 
ainejärjestön elintärkeitä papereita 
ja muita aarteita. 

Ja roinaa, niin kuin kaikkialla 
muuallakin. Nyt oli minun vuoro-
ni naurahtaa. 

”Niin kuin sinne nyt joku mahtu-
isi.”

Hänen ilmeensä ei värähtänytkään. 
”Oletko muka koskaan nähnyt sen 
perälle asti?”

En ollut – kaappi oli pullollaan 
moskaa, vanhoja teepakkauksia, 
muinaisten hallituslaisten luento-
taidetta. Tuskin kukaan oli näh-
nyt sen pohjaa sitten tiedekunnan 
perustamisen.

”Etkö ole ikinä ihmetellyt, miksi 
porukka ei ilmesty luennoille?” 
jatkoi hiippari käsiään heilutellen. 

”Tai tentteihin? Tai miksei kukaan 
ikinä siivoa täällä?”

Sitä viimeistä minä olin kyllä ih-
metellyt. Olin tavallaan ajatellut, 
että sellainen oli humanistisen 
tiedekunnan henki.

Seuralaiseni nyökkäsi painokkaasti 
ja halasi kirjaansa. ”Näetkös? Kul-
tyyri vahtii, ettei täältä koskaan 
katoa mitään. Se on sen pyhä 
tehtävä.”

Puheenjohtaja päästi pitkän, nau-
tinnollisen kuorsauksen, ja nenälii-
na, jota hän oli puristanut toisessa 
kädessään, tipahti lattialle. 

Tyyppi olisi kai nyt kehottanut 
tarkistamaan, oliko nenäliinassa 
verijälkiä, mutta minä olin suoraan 
sanottuna saanut tarpeekseni 
näistä mummojen höpinöistä. 
Nousin ylös ja ravistelin persuuk-
sistani tuolin uumenista pölisseet 
keksinmurut. 

”Pyhä eli ei”, tokaisin, ”vaikka tämä 
mehu olisi Graalin maljasta peräi-
sin, minä kippaan sen nyt viemäri-
in.” 

Ikänsä puolesta mehu saattoi hy-
vinkin olla peräisin Graalin mal-
jasta. Ihme, ettei se ollut vielä 
kivettynyt.

Seuralaiseni liikkui kuin 
aaveninja: hänen kätensä syöksähti 
väljän puseron uumenista, siep-
pasi salamannopeasti karpalome-
hupullon pöydältä ja painoi sen 
suojelevasti rintaansa vasten. 

Se johtui todennäköisesti pimeästä 
vuodenajasta ja siitä, että en ollut 
valmistautunut tenttiin ja panikoin 
sen takia – mutta joka tapauksessa 
olin sillä hetkellä melkein varma, 
että näin parin teräviä, valkeita 
toppasokerihampaita välähtävän 
hänen huuliensa lomassa. 

Ravistin päätäni kohtalaisen lujaa. 
Sitten nappasin tenttikirjani ja läh-
din huoneesta. Hyvin nopeasti.

Heti seuraavassa Kultun kokouksessa 
tein aloitteen: joku piti välttämättä 
rekrytoida huolehtimaan kilta-
huoneen siisteydestä. 

Ilmoittauduin itse vapaaehtoiseksi.
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Raapaleet   NIINA TOLONEN

Viinapää-geeni löydetty
Kymmenen vuotta sitten tehtiin empiirinen tutkimus alkoholin humalluttavista 
ominaisuuksista. Kaikki alkoi biologien huomioista, että elämille ei ollut erityistä 
hyötyä humaltumisesta. Tutkimukseen osallistui paljon yhteiskunnan alhaisimman 
luokan jäseniä, jotka tunnettiin hyvästä viinapäästä. Vertailuryhmässä puolestaan oli 
niin kutsuttuja halpoja deittejä, jotka humaltuivat jo hyvin alhaisista alkoholi-
pitoisuuksista.

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää geeni tai geenirypäs, joka vaikutti ihmisen 
humaltumiseen. Kun nuo geenit saatiin eristettyä, tutkijoiden haasteena oli estää niiden 
toiminta. Kansainvälinen hyvinvointijärjestö IWO rahoitti estolääkityksen kliinisen 
tutkimuksen. Lääke toimi. Ainoa miinus, jota tietokonesimulaatioissa ei ollut otettu 
huomioon oli se, että ilman alkoholia ja sen aiheuttamia ongelmia yhteiskunnassa, jäi
suurin osa poliiseista ja lääkäreistä työttömäksi.

Tietoisuuden päivä
Oli epäilty jo jonkin aikaa, että syntyvyys oli laskussa. Sen oli huomattu vaikuttavan 
niin eläinten kuin ihmistenkin joukossa. Syykin tiedettiin, mutta se pidettiin suurelta 
yleisöltä piilossa. Asia oli julkinen salaisuus, josta ei puhuttu internetissä, sillä jos 
joku tiesi asioista liikaa, hän katosi.

Valtion arkistojen perusteella syntyvyys oli laskenut ensin tasaisesti 1960-luvulta 
alkaen ja kiihtynyt 2000-lukua kohti tultaessa. Salaliittoteoreetikot epäilivät kyseessä 
olevan hallituksen syntyvyyden säännöstelyohjelman, jossa valikoiduille yksilöille 
suotiin oikeus jatkaa ihmisen sukua. Toiset pelkäsivät säteilyn tuhonneen sukusolut.

Minä sain totuuden selville vahingossa, äitini päiväkirjasta. Sivuille nopeasti 
raapaistut sanat: ehkäisypilleri, synteettinen keltarauhashormoni, vesistöjen 
kuormitus. 

Ja niin ihminen lopulta tuhosi Maan lapset.

RAAPALE ON NOVELLI, JOSSA ON TASAN SATA SANAA. LYHYYDESTÄÄN 
HUOLIMATTA SE ON SELKEÄ KOKONAISUUS, JOSSA ON ALKU JA 
LOPPU. VARSINAISEN TEKSTIN LISÄKSI KIRJOITTAJALLA ON KORKEINTAAN 
15 SANAA KÄYTETTÄVÄKSI OTSIKKOON JA MAHDOLLISIIN VÄLIOTSIKOIHIN.



Vauhdilla väistyvä kesä ja tilalle 
hyistyvä syksy saavat monet opiskeli-
joista hylkäämään polkupyöränsä 
ja harkitsemaan jälleen kerran 
Koskilinjojen opiskelijahintaisen 
kuukausikortin hankkimista. Näin 
ainakin jos sattuu asumaan yhtä 
kaukana yliopistosta ja omaamaan 
yhtä suuren viha-rakkaus-suhteen 
oululaiseen loskatalveen kuin 
allekirjoittanut. Rajattoman on-
nikkavapauden tuova 36 euron 
arvoinen Oulucard on monen 
opiskelijan pelastus niinä aamuina 
kun ulkona sataa räntää, pyörä on 
pöllitty ja postmoderni aika ahdis-
taa.

Harvoin tulee kuitenkaan mietit-
tyä kuinka rajattoman vapauden 
Oulucard lopulta antaakaan. Alka-
vana viidentenä opiskelijavuotena 
olen käyttänyt kaikista Koskilin-
jojen reiteistä korkeintaan vasta 
puolta. Koskaan en ole pysähtynyt 
todella miettimään sitä, mihin 
kaikkialle bussikortin rajaton mat-
kustusoikeus yltäisikään.

Luonnollisesti tutuksi on tullut 
mantranomainen linjaluettelo 4-5-
6-7-16-19-22, jotka kaikki liiken-
nöivät keskustan ja Linnanmaan 
väliä orjallisesti päivästä toiseen. 
Mihin bussit sen sijaan jatka-
vat kääntyessään Yliopistokadun 
päästä Kaitoväylälle? Paradok-
saalista kyllä, vaikka reittikart-
taa katsoessa vaikuttaakin että 
yliopiston jälkeen bussit hajaantu-
vat risteilemään pitkin Oulun poh-
joispuolen lähiöitä, Linnanmaalle 
palatessaan ne kuitenkin tulevat 
melkein minuutille samaan aikaan. 
Usein jopa yhtenä letkana.

Useammin kuin kerran olen pohti-
nut mahdollisuutta, että alati kas-
vavan Suur-Oulun massiiviset 
asuinalueet ovatkin vain kunta-
poliittista huijausta: kenties todel-
lisuudessa Kaijonharjun poh-
joispuolella onkin vain suuri 
kääntöympyrä, jossa bussit rälläävät 
kilpaa ja voittaja saa sitten ajaa 
ensimmäisenä letkassa yliopistolle.

Opiskelija- ja koululaiskansanosaa 
kuskaavien linjojen lisäksi on niitä 
busseja, jotka hiippailevat hiljaa 
keskustan ja jonkin Oulun lähiön 
väliä. Esimerkiksi linja 2 on kuin 
evoluution taisteluista syrjään 
jäänyt otus, joka ajaa kymmen-
kunta kertaa päivässä keskustan ja 
Saarelan väliä. Ei muuta. Koskaan 
kyydissä ei näy juuri ketään - silti 
linja on ollut olemassa varmaan jo 
kymmenkunta vuotta.

Vaatimattomien hiippailijoiden 
lisäksi on suunniteltu myös lin-
joja, joiden tehtävä on halkoa läpi 
koko imperiumi kerran tunnissa. 
Esimerkiksi linja 3 aloittaa Muhok-
sentien varresta ja ajaa Hauki-
putaan pohjoispuolelle, siis 
rapiat 50 kilometriä. Samoin linja 
22 ajaa ensin läpi puoli Kempelettä, 
halkoo läpi Oulun ja päättää mat-
kansa Haukiputaan Santahol-
maan. Massiivisten reittirn nurjana 
kääntöpuolena on kuitenkin se että 
bussit ovat aina joko aavistuksen 
myöhässä tai etuajassa.

Sitten on joitain täysin avant-
gardisia linjoja, joiden suunnite-
lustrategia jää täysin hämäräksi. 
Näin esimerkiksi linja 17, joka 
etelästä tullessaan ajaa Oysin kaut-
ta keskustaan (niinkuin varmaan 
kymmenen muutakin bussilinjaa) 
ja jatkaa keskustasta Nallikariin. 
On vaikea kuvitella miksi lähtisin 
talvipakkasilla käymään Nallika-
rissa. Tai vaihtoehtoisesti lähtisin 
käymään kesällä siellä muuten 
kuin pyörällä. 

Hämmennystä aiheutti toden-
näköisesti myös bussilinja, joka 
huristeli Keskustan ja Storan En-
son paperitehtaiden välistä matkaa. 
Tämä sinänsä käsittämätön linja 
taitaa kuitenkin olla jo kuollut lopul-
lisesti sukupuuttoon. Paleontologi-
sena todisteina tämän linjan olemas-
saolosta ovat kuitenkin ruohottuvat 
bussipysäkit poikkimaantien var-
ressa.

Mistä muuten johtuu että bussilinja-
luettelosta on jätetty joitain nume-
roita välistä. Miksi esimerkiksi linjo-
ja 10, 15 tai 18 ei ole olemassa? Ole-
tettavasti nämä ovat niitä evoluu-
tion taistelussa hävinneitä yksilöitä 
- puuttuvia renkaita bussilinjojen 
älykkäässä suunnittelussa.  Tai entä 
jos sattuu näkemään jonkin tällaisen 
linjan kaupungilla, jota ei tulisi olla 
olemassa (näinkin minulle on ker-
ran käynyt)? Pitäisikö nousta kyytiin 
vain nähdäkseen mihin se suuntaa?

Useammin kuin kerran olen pohtinut mahdollisuutta, 
että alati kasvavan Suur-Oulun massiiviset asuinalueet 
ovatkin vain kuntapoliittista huijausta: kenties todelli-

suudessa Kaijonharjun pohjoispuolella onkin vain suuri 
kääntöympyrä, jossa bussit rälläävät kilpaa ja voittaja saa 

sitten ajaa ensimmäisenä letkassa yliopistolle.

 JUKKA ISOMAA

Puuttuvat renkaat

“
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HUMANISTINEN KILTA
“46 vuotta imuri... messissä?”

OTiT on paras ja eccu :D:D:D


