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PÄÄKIRJOITUS
Liikkumatta samaa rataa

Liikkeen jälkeen mielen ja ruumiin 
valtaa ahdistava kipu ja särky. 
Kaikkensa antaminen vie tosiaan 
kaiken, eikä tunnu aina antavat 
mitään tilalle. Oli kyse sitten 
pitkästä ja antoisasta matkakoke-
muksesta, erityisen intensiivisestä 
liikuntahetkestä tai irrottautumi-
sesta vaikeasta ihmissuhteesta, 
ponnistelujen jälkeen paikat ovat 
hellinä – kuvainnollisesti tai konk-
reettisesti, tilanteesta riippuen.

Ei jaksa, ei pysty, ei kykene. Min-
käs teet, matkan on jatkuttava 
edelleen.

Liike ei totta totisesti aina ole aina 
miellyttävää. Tästä huolimatta 
liike on ikuista, ja aina atomitasol-
ta lähtien se on sinnikkäästi osa 
elämää. Rintakehän kohoilu, ran-
teessa hyppivä syke, veren virtaus 
sydämen läpi ovat konkreettista 
elämän liikettä. Sen sijaan liikkeen 
pysähtyminen on useimmiten 
kuolemaksi.

Newtonin ensimmäisen lain 
mukaan kappale pyrkii pysy-
mään paikallaan, mikäli mikään 
ei työnnä tai vedä sitä. Liikkeessä 
oleva kappale taas pysyy liikkees-
sä, kunnes jokin työntää tai vetää 
sitä. Näin ollen liikkeelle asetetun 
kappaleen tulisi ainakin teoriassa 
jatkaa matkaansa ikuisesti, mikäli 
mikään ei asetu sen edelle.

Elämä kuitenkin kovin harvoin kui-
tenkin toimii teoreettisten kaavo-
jen mukaan.  Laki koskeekin vain 

vapaita kappaleita, jotka eivät 
joudu vuorovaikutukseen muiden 
kanssa. Olisi kai ikävääkin jatkaa 
liikettä ikuisesti samalla radalla, 
samalla nopeudella, minkään – tai 
kenenkään – pysäyttämättä. (Täl-
löin tosin voisi rehellisesti vastata 
puolituttujen kuulumisten tiedus-
teluihin, ettei oikeastaan kuulu 
mitään uutta.)

Emme kuitenkaan ihmisinä ole 
millään lailla vapaita kappaleita. 

Elämä kaikkine kummallisuuksi-
neen osuu liikeratoihimme, tekee 
jatkuvaa myyräntyötä, vetää ja 
työntää. Rakkaus, onni, nauru; 
pettymys, suru, kuolema  – kaikki 
suuremmat ja vähäisemmät asiat 
muuttavat ja pysäyttävät liikettäm-
me. 

Vuorovaikutus on liikkelle vaara 
ja mahdollisuus. Toisinaan yksi 
sattumalta kohtaamasi ihminen 
voi olla se vaikuttava voima, joka 
joko pysäyttää tai syöksee sinut 
uudelle reitille. Toisinaan voit olla 
se ihminen jollekin muulle. Se riski 
on vain otettava! 

Vuoden viimeinen Kultisti käsit-
telee liikettä ajassa, paikassa 
ja tilassa. Lähestymme aihetta 
monista eri näkökulmista, muotoi-
na muun muassa matkakertomus, 
runo ja haastattelu. Lehtemme 
sivuilla liikutaan hukkamaisemis-
sa, eksytään vaellukselle, ihmetel-
lään elokuvantekoa ja muistellaan 
Tukholmaa. 

Eteenpäin täytyy pyrkiä, sillä 
meidät on luotu liikkumaan. Eräät 
tulevat juosten, toiset hitaam-
malla tyylillä. Kultisti pyrkii myös 
pysymään jatkuvasti liikkeellä. 

Ikiliikkujaa ei lukuisista yrityksistä 
huolimatta ole vielä onnistuttu 
rakentamaan. Siinä olisi selvä tila, 
selkeä tavoite jollekin kunnianhi-
moiselle yksilölle – tai vaikkapa 
kulttuurilehdelle.

Kehotankin: mene, ja tiedä!

Anni Hyypiö
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Kultisti on neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä 

kultuurilehti, jota 
julkaisee Kultu ry.

Päätoimittaja: 
Anni Hyypiö 

anni.hyypio@gmail.com

Kansi ja ulkoasu: 
Riikka Tuomivaara



“We want this to be a festivity!”; 
me haluamme tästä juhlan, sanoo 
vuoden 2012 Stockholm Me-
taphor Festivalin avaaja, Tukhol-
man yliopiston englannin kielen 
laitoksen yliopistonlehtori David 
Minugh. Ja, loppujen lopuksi, 
kyllä: kolmipäiväinen kielitieteen 
ja kirjallisuuden alan seminaari 
yliopiston ihmistieteiden siives-
sä on yllättävän juhlantuntuinen 
tapahtuma. SMF kokoaa kotoisia 
oululaissaleja muistuttavat, kliini-
sen ilmeettömät luentohuoneet 
täyteen hehkuvakatseisia tutkijoi-
ta pohtimaan kielen kuvallisuutta. 
Onhan jo se juhlan aihe niin paljon 
yhdentekevyyksiin panostavassa 
maailmassa!

Tajuamme jossain vaiheessa häm-

mentyen olevamme tapahtuman 
ainoat ei-tutkijat: olemme saapu-
neet Tukholmaan täynnä fuksitu-
ristin riemua, odotusta uudesta 
opista ja oivalluksista. Emme ole 
vastuussa mistään, saamme vain 
istua, nauttia ja kuulla. Henkeäm-
me tullaankin todella ravitse-
maan, mutta opimme myös, että 
tutkimuksen maailmassa tarkkaa-
vaisuuden on aina oltava äärim-
millään ja mielen notkeimmillaan. 

Seminaarit kiteyttävät yliopiston 
perimmäisen idean: teesit ovat 
intohimolla koottuja ja johtopää-
tökset ihailtavan kiteytettyjä. 
Yleisö vastaa: miten idea kosket-
taa, mitä voisi edelleen kehittää? 
Mikä lumoaa, mikä tarvitsee vielä 
sulattelua? Lähes kaikkia alustuk-

sia pohjustaa George Lakoffin 
ja Mark Johnsonin muotoilema 
kognitiivinen metafo rateoria, jon-
kamukaan käsitteellinen ajattelu 
ja koko kulttuurimme perustuvat 
merkityksen siirtoon – nimeän 
tämän tuoksi, siispä se on ole-
massa – ja viime kädessä ruumiil-
liseen kokemukseen palautuviin 
skeemoihin. Kun “ruokimme 
ymmärrystämme”, hahmotamme 
mielemme ruumiina. Ja kun “kä-
sitämme”, otamme jotain käteem 
me, silmiemme nähtäväksi ja tun-
toaistimme kohdattavaksi. 

Metafora muistuttaa, että elä-
mämme kielen merkitysten maa-
ilmassa perustuu näihin kohtaa-
misiin ja niiden itsestään selviksi 
muuttuneisiin, jaettuihin nimiin.

Niillä on valta, ja niitä tulee 
kartoittaa ja ymmärtää. Se on 
merkityskemiaa ja -synteesiä, joka 
elää lakkaamatta kuplina ilmaan 
pok-ahtelevissa sanoissa ja ikuis-
tuu niiden myötä arvoihimme ja 
asenteisiimme. 

Kolme intensiivistä seminaaripäi-
vää vievät kaikki mehut, ja vetäy-
dymmekin ajoissa kotihyttiimme 
sulattelemaan päivän antia. Nar-
ratiivin koskettavuuden välttämät-
tömyydestä siirrytään sujuvasti 
haaveilemaan seuraavasta pahvi-
kahvista; käsitteellisistä abstrakti-
oista laskeudutaan maanpäällisiin, 
käytännöllisiin asioihin: perus-
tarpeet rytmittävät päiviämme, 
ravittu ruumis on vaateena vas-
taanottavaisuudelle. Metaforinen

ylempi, hengenravinto, uhkaa 
välillä jäädä välittömämpien 
tarpeiden varjoon: iltaohjelmaa 
ja verkostoitumista enemmän 
houkuttelee kotipunkka. Kaunis 
Tukholma, kampuksen vihreä idylli 
ja päivät täynnä kielen kuvallisuut-
ta ovat lempeä laskeutuminen 
uuteen lukukauteen. Vuosi tuo 
tullessaan vielä uusia seminaare-
ja, kuin virkistäviä keitaita välillä 
kuivan opiskeluarjen keskellä: alan 
tutkijoiden ja opis kelijakollegoi-
den tapaaminen on arvokasta! 

Tutkimusta ei tehdä tyhjiössä vaan 
siitä keskustellaan yhteisössä. 
Kielitieteellinen syrjähyppymme oli 
avartava ja antoisa. Seminaarit ovat 
ovat kiehtovien alus-tusten kuule-
misen lisäksi loistavia tilaisuuksia

vaihtaa ajatuksia hienojen ih-
misten kanssa. Niihin kannattaa 
osallistua jo opiskeluaikana! Kultu 
ry edusti tänä vuonna Tartossa 
kansatieteen “Superna tural Pla-
ces” -seminaarissa, oman
yliopistomme Kutu-seminaarissa 
18.-19.10. ja Turun yliopistolla jär-
jestetyssä kulttuurintutkimuksen 
valtakunnallisen opiskelijajärjestö 
Kulo ry:n  Kulo-seminaarissa 26.10.

Lisää SMF:stä ja edellisten vuosien 
seminaariaineistoja:
www.english.su.se/about-us/
events/the-stockholm-metaphor-
festival

Lähitulevaisuuden herkkupaloja:
Kulttuurintutkimuksen seura ry:n 
Kultut-päivät Rovaniemellä syk-
syllä 2013 Kulttuurintutkimuksen 
opiskelijat Kulo ry:n Kulo-seminaa-
ri Jyväskylässä syksyllä 2013.
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HYPPY LÄHITIETEEN 
SEMINAARIIN AVARTAA

Metafora muistuttaa, että elämämme kie-
len merkitysten maailmassa perustuu näi-
hin kohtaamisiin ja niiden itsestään selviksi 
muuttuneisiin, jaettuihin nimiin. Niillä on 
valta, ja niitä tulee kartoittaa ja ymmärtää.

”



Ideasta 
opintopisteiksi

Miksi opiskelijan kannattaisi tulla 
mukaan toimintaanne?

Tarjoamme vaihtoehtoisen ja 
uudenlaisen tavan opintojen 
suorittamiseen: tarjolla on todel-
lisia työelämän keissejä, ja tässä 
on toimintamme vahvuus. Opis-
kelija pääsee työelämälähtöiseen 
projektiin mukaan ja saa opinto-
pisteitäkin. Opiskelija on osa mo-
nialaista tiimiä, johon voi kuulua 
vaikkapa humanisteja, media-
alanosaajia, bisnesalanosaajia, ja 
teknillisiä opiskelijoita.  Toimin-
tamme auttaa opiskelijaa myös 
verkostoitumaan.  Demola tarjoaa 
opiskelijalle hyvän tavan saada 
kontakteja yrityksiin. Tärkeää toi-
minnassamme on, että opiskelija 
saa pitää aina demonsa tekijän-
oikeudet. Kun demo on valmis, 
yritys, joka on ongelman meille 
tuonut, harkitsee tahtooko

se hyödyntää demoa. Jos yritys 
katsoo haluavansa, se voi ostaa 
käyttöoikeuden demoon. Tällöin 
puhutaan lisenssimaksuista.

Miten projekteistanne on mah-
dollista saada opintopisteitä?

Tampereella on käytössä Demola-
opintojakso, joka on laajuudel-
taan 5-10 opintopistettä. Oulussa 
siis tällä hetkellä hyödynnetään 
korkeakoulujen nykyisiä opintojak-
soja. Jatkossa pyrimme saamaan 
Demola-opintojakson sekä Oulun 
yliopiston että Oamkin opetustar-
jontaan. 
Opiskelija voi itse ehdottaa meille 
kurssia, josta saisi opintopisteet, 
ja sitten neuvottelemme asiasta 
kyseisen kurssin pitäjän kanssa. 
Demolalta ei opintopisteitä saa, 
vaan ne saadaan edelleenkin kurs-
sien vetäjiltä. 

heidän kehittämänsä ratkaisun 
yrityksen ongelmaan. Projekti kat-
sotaan tällöin päättyneeksi. Yritys 
päättää, tahtooko se hyödyntää 
demoa, ja opiskelijalle hyväksy-
tetään opintopisteet osaksi omia 
opintoja.

Minkälainen on oma asemasi 
Demolan sisällä?

Vedän Demolan Oulun toimipistet-
tä. Meillä on kolme fasilitaattoria, 
jotka ovat opiskelijan kannalta 
oleellisemmassa asemassa kuin 
minä. Fasilitaattorit kokoavat 
opiskelijatiimin, ohjaavat ja autta-
vat tiimiä projektissa, mutta eivät 
missään tapauksessa ideoi tiimin 
puolesta. Itse teen taustatyötä: 
vastaan byrokratiasta, tiedotuk-
sesta ja Demola-hankkeen pyörit-
tämisestä. 

sitten tuotamme yhdessä yrityk-
sen kanssa kuvauksen ongelmasta, 
ja sitten se julkaistaan nettisivuil-
lamme.  Opiskelijat voivat hakea 
mukaan projektiin nettisivuil-
lamme. Opiskelijat voivat esitellä 
osaamistaan, ja he voivat miettiä 
mahdollista rooliaan tulevassa 
tiimissä. Demola kokoaa tiimin eri 
alojen opiskelijoista. 

Seuraavaksi pidetään projektin 
aloituspalaveri, jossa ongelman 
antanut yritys on myös mukana. 
Projekti viedään läpi keskimäärin 
3-4 kuukaudessa. Opiskelijatiimi 
kokoontuu säännöllisesti ideoi-
maan ja innovoimaan ja esittele-
mään ideaansa. Yrityksen edus-
tajan on hyvä olla mukana näissä 
esittelytilanteissa, jotta yritys voi 
vaikuttaa projektin kulkuun. Lo-
puksi tiimi esittää demon eli 

Demolan toimipiste sijaitsee 
Business Kitchenin tiloissa, aivan 
Oulun keskustassa.  Samoissa 
tiloissa toimivat myös OAMK:n 
yrityshautomo, Oulun SES, OGV-
hanke  (Oulu Growth Venturing), 
ja OAMK:n RIPA-työelämäpalve-
lut. Kävin haastattelemassa Oulun 
Demola-hankkeen vetäjää, Kaisa 
Korpelaa.

Mistä nimi ”Demola” tulee?

Nimi Demola tulee sanoista 
”demo” ja ”demonstraatio”. 

Kertokaa esimerkki toiminnastanne. 

Demola etsii mahdollisia projek-
teja: joko otamme yhteyttä yri-
tykseen, tai yritys ottaa yhteyttä 
meihin, ja antaa meille toimeksi-
annon. Toimeksianto pureksitaan, 

Miten yritykset ja opiskelijat pää-
sevät mukaan toimintaanne?

Opiskelijat voivat jättää oman pro-
fiilinsa nettisivuillemme. Profiilissa 
kuvataan omaa osaamista. Sivu-
jamme kannattaa seurata mielen-

kiintoisten projektien varalta.  
Demola myös poimii henkilöitä 
projekteihin. Henkilöt valitaan 
osaamisen perusteella ja valittui-
hin henkilöihin otetaan yhteyttä. 
Tammikuussa meillä alkaa paljon 
uusia projekteja. 

Demola kutsuu yritykset ja opiskelijat
ongelmanratkaisuun 

”Demolassa opiske-
lija pitää tekijäoikeudet ja 
yritys saa vain käyttöoi-
keuden. Tällä pyrimme 
kaikkien osapuolten win-
win tilanteeseen.

ee-KOO KÖNGäS
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Miten yritykset ovat suhtautu-
neet toimintaanne?

Vaihtelevasti. Osa yrityksistä on 
hyvin kiinnostuneita, ja osa on 
säikähtänyt avoimuutta ja avointa 
innovointiympäristöä. alihankinta-
kulttuuri on Oulussa vahva. Yritys 
tilaa, maksaa ja saa kaikki oikeu-
det tuotteeseen, mutta Demolas-
sa opiskelija pitää tekijäoikeudet 
ja yritys saa vain käyttöoikeuden. 
Tällä pyrimme kaikkien osapuolten 
win-win tilanteeseen. Opiskelijat 
voivat hyödyntää demoa esimer-
kiksi toisella toimialalla kuin yritys, 
joka idean tai ongelman antoi 
opiskelijatiimille innovoitavaksi.

Oulun ja Tampereen toimipistei-
denne nettisivut ovat englannin-
kieliset, mutta esimerkiksi Vilnan 
toimipisteen sivut ovat liettuan 
kielellä. Miksi sitten Suomessa 
sivut ovat englannin kielellä?

Onko palveluillenne kysyntää 
muualla Suomessa ja muissa 
maissa?

On. Tampereella on tehty projek-
teja sellaistenkin yritysten kanssa, 
jotka eivät sijaitse kyseisellä paik-
kakunnalla.  Puskaradio levittää 
sanomaa toiminnastamme hyvin 
tehokkaasti. 
Muissakin maissa toiminnallemme 
on paljon kysyntää. 

Millaisiin projekteihin tarvittaisiin 
kultulaisten osaamista?

Ketään ei suljeta pois heti pro-
jekteista, oli projekti millainen 
tahansa. Projektiin valitaan osaa-
jat projektikohtaisesti. eräässä 
teknillisessä projektissa eräs kiel-
tenopiskelija antoi parhaat kom-
mentit demon ideointivaiheessa!

Demola

Perustettiin Tampereella 2008, Nokian ja 
Tampereen korkeakoulujen yhteistyönä

Aloitti Oulussa 2012

Toimintaa myös Budapestissä ja Vilnassa

Perustajat Jukka P. Saarinen, Petri Räsänen ja 
Ville Kairamo, joka on myös kansainvälisen 

Demola-hankkeen vetäjä

Voitti Baltic Sea Region Innovation Awardin 2012

Toimintamme on suunnattu siten, 
että myös kansainväliset opiskeli-
jat pääsevät mukaan toimintaam-
me ja projekteihin. Englanninkie-
lisyys on myös korkeakoulujen 
toive: kansainvälisten opiskeli-
joiden on näin helpompi löytää 
kontakteja Demolan toiminnan 
kautta. 

Koska projektin jäsenillä on jo 
yhteinen kieli (englanti), verkos-
ton jäsenten kanssa on näin ollen 
helppoa jatkaa toimintaa. Kieliky-
symys ei myöskään sulje ketään 
ulos toiminastamme. 

Joihinkin projekteihin voi tulla täy-
sin suomenkielinen ryhmä, mutta 
tällä hetkellä meillä on useita kan-
sainvälisiä opiskelijoita hakijoina 
projekteihimme.

Sadeviitta on
hardcorevaihtoehto.
en suosittele.

Kymmenen kertaa
sama joki kahlattiin.
Märät on kengät.

Rakka ei lopu
koskaan. Kivikkoa vain
kivikon päälle.

Vesisadetta,
koko päivä teltassa,
trangia-pastaa.

autiotupa
pelasti sateen jälkeen,
vaikka maksoikin.

Norjan vuorilla
kuuluu mää mää, kilinää
aina jostakin.

Norjan lampailla
on omituiset hännät.
Mutanttejako?

Puhuin lammasta.
Kysy lampaalta: mää mää?
Lammas vastaa: mää!

Koskematonta
luontoako? Tuohonhan
on tehty pato.

Lyngseidetissä
valtava Joulupukki.
Mitä ihmettä?

Ruokakaupassa.
Jestas, kun on kallista.

Ostin kalijaa.
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 OHJAAJAN
V E R S I O
SuOMaLaiNeN iNDePeNDeNT-eLOKuVa ja SeN TuOTTaMiNeN

erääN eLOKuVaNTeKijäN SiLMiN 
independent-elokuva tarkoittaa 
omaehtoisesti tuotettua filmiä, 
jonka rahoitus sekä levityskanava 
on yleensä haettu suurten tuotan-
toyhtiöiden ulkopuolelta. elokuvat 
harvemmin päätyvät elokuvafesti-
vaaleja laskematta laajaan teatte-
rilevitykseen: jotkut julkaistaan 
DVD-myyntiä varten, kun taas 
huomattava osa ladataan inter-
netin videopalveluihin vapaasti 
katsottavaksi. Tekijöiden taitotaso 
vaihtelee esimerkiksi lopputyö-
tään suorittavista elokuva-alan 
opiskelijoista harrastajapohjaisiin 
ryhmiin sekä ”ammattilaiseloku-
van” tekijöihin verrattaviin under-
ground-elokuvatehtaisiin.

Studio Korppikela on Oulussa 
kesällä 2011 perustettu vapaa-
muotoinen elokuvausryhmä, 
jonka kokoonpano muodostuu 
pääasiassa harrastajataustaisista 
opiskelijoista. 
Ensimmäisen toimintavuotensa 
sisällä ryhmä tuotti ja julkaisi kaksi 
lyhytelokuvaa: vaatimattomin 
puittein toteutetun, shockumen-
tary-lajityypille nyökkäävän kau-
huesikoisensa ”Nauhalla” (2011) 
sekä englanninkielisen ja kahvila-
konditoria MaZarinen kanssa 
yhteistyössä toteutetun mustan 
komedian ”reaper’s Lunch Hour” 
(2012).

Supersankareita, hulluja tiede-
miehiä sekä sarjakuvia – ideasta 
käsikirjoitukseksi

Heinäkuussa 2012 aloitettujen 
kuvausten myötä sykähti eloon 
Studio Korppikelan tuorein ja 
tähän mennessä kunnianhimoisin 
projekti: allekirjoittaneen ohjaama 
sekä käsikirjoittama ”Season of 
the Villain” –nettisarja. Kuvaukset 
saatettiin loppuun yli kuukauden 
viiveellä lokakuussa, mutta tätä 
kirjoittaessani valmis kuvama-
teriaali makaa leikkauspöydällä 
syvässä anestesiapöllyssä.

Season of the Villain on minun 
itseni sekä siskoni julia Salmisen 
alkuperäisideasta aivan omaa elä-
määnsä elämään lähtenyt ajatus 
tarina-asetelmasta, jossa (stereo)
tyypilliset hyvän ja pahan käsitteet 
kyseenalaistetaan nostamalla 
tällä kertaa ”pahikset” supersan-
karimaailmaan sijoittuvan tarinan 
päähenkilöiksi. Pohja tarinalle 
syntyi luonnollisesti omasta 
sarjakuvaharrastuksestani sekä 
2000-luvulla kiihtyneestä super-
sankarifilmatisointi-blockbusterien 
sumasta ja sen luomasta genretie-
toisesta, vastaanottavaisesta kat-
sojakunnasta. Kymmenistä, ehkä 
jopa sadoista, elokuvista myös 
muutamassa on takavuosina 

aiemminkin suotu puheenvuo-
ro sympaattiselle roistolle, niin 
filmillä kuin animaatiossa: ”Dr. 
Horrible’s Sing-along Blog” (2008), 
”Megamind” (2010) sekä oululai-
sessa, mutta kansainvälisilläkin 
festivaaleilla menestyneessä lyhyt-
elokuvassa, ”Thesis of evil” (2011).
Alusta alkaen oli kuitenkin sel-
vää, ettei kaikkia pöydälle nos-
tettuja superrikolliskliseitä saisi 
mitenkään kiinnitettyä yhden 
protagonistin varaan kuten edel-
lä mainituissa. Hahmottelimme 
siis vaatimattomat seitsemän 
itsenäistä hahmoa, joiden myötä 
tuotanto viimeistään laajentui 
lyhytelokuvasta sarjaksi. Julia keksi 
lisätä tarinaan kilpailun Interpolin 
etsityimmän rikollisen tittelistä 
juonivetoiseksi draiviksi, minä 
poistin supersankarien läsnäolon 
ja siten kallistin tarinan parodiasta 
enemmänkin yhteiskuntasatiirin 
suuntaan.
Alkuperäisidea pysyi kuitenkin 
melko muuttumattomana lop-
puun saakka: luoda supersanka-
rikonventioiden kautta toimiva 
originelli maailma sekä hahmogal-
leria, jonka myötä katsoja pääsee 
tutustumaan näiden käsittämättö-
mien ihmisten sekä heidän vielä 
erikoisemman ammattikuntansa 
arkisempaan puoleen. Päästä kur-
kistamaan ”sarjakuvaruutujen

 Kirjoitin elÄmÄNI omituisimman
 kirjeen vastatessani kiinnostuneelle

 yhteistyökumppanille erään lokaation
 käyttötarkoituksesta, yrittäen

 mahdollisimman hienovaraisesti vakuuttaa,
 ettemme olleet tulossa kuvaamaan

aikuisviihdettä

jOHaNNa SaLMiNeN
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 tavallinen ihminenkin pystyy halutessaan
 löytämään jotain samaistuttavaa jopa

 tuoreeltaan työttömäksi jääneen kätyrin,
 vinoutuneen sukupuolijakauman kanssa

 painiskelevan superrikollisen, sekä huonosta
 äiti-poika suhteesta kärsivän hullun

tiedemiehen koettelemuksista

taakse”. Väitettävästi tavallinen ih-
minenkin pystyy halutessaan löy-
tämään jotain samaistuttavaa jopa 
tuoreeltaan työttömäksi jääneen 
kätyrin, vinoutuneen sukupuoli-
jakauman kanssa painiskelevan 
superrikollisen, sekä huonosta äi-
ti-poika suhteesta kärsivän hullun 
tiedemiehen koettelemuksista.

Ostetaan Kuoleman säde – käsi-
kirjoituksesta nettisarjaksi

aiempien projektien myötä ke-
rääntynyt ydinryhmä pyydettiin 
tuotantoon luonnollisesti ensim-
mäisenä, joskin mukaan saatiin 
myös kourallinen aivan uusia teki-
jöitä. Pääsääntöisesti nämä asiat 
leviävät yleensä tutulta tutulle, 
mutta myös internet sekä sieltä 
löytyvät suomalaisille indie-elo-
kuvantekijöille tarkoitetut verkos-
toitumisalustat kuten Kelaamo ja 
Indietaivas, sekä harrastajamuu-
sikkojen foorumi Mikseri, tulivat 
myös apuun. useammin kuitenkin 
nettituttavat paljastuivat petty-
myksiksi, minkä vuoksi projektia 
aloittelevan tekijän kannattaa 
aluksi panostaa kiinnostuneiden 
tekijöiden löytämiseen tuttavapii-
ristään tai lähiseudultaan. 
Henkilökohtaisesti olin onnekas 
siinä mielessä, että tunsin jo en-
tuudestaan paljon näyttelemisestä 
sekä ylipäätään elokuvanteosta 

kiinnostuneita ihmisiä. Taiteenla-
jina elokuva saattaa olla taiteen-
lajeista yhteisöllisin ja se on hieno 
keino saattaa yhteen eri alojen 
lahjakkuuksia. erityisesti indietuo-
tannoissa harvoin joutuukaan kär-
simään yhden ainoan työnimek-
keen taakasta,kuten projektimme 
nimeltä mainitseman kuvaaja/
näyttelijä/nelinkertainen voice 
talent/lavastaja/puvustusavustaja 
osuvasti totesi.

Filmiprojektin aloittaminen sekä 
siihen tarvittavien taitojen ja 
konkreettisten tarvikkeiden hank-
kiminen ei ole salatiedettä. alkuun 
riittää ääninauhuri tai kameraan 
liitettävä mikrofoni, ilmaiseksi 
ladattu ohjelma äänenmuokka-
ukseen sekä lainattu video- tai 
järjestelmäkamera. Lämpimästi 
suosittelemassani laatuoppaas-
sa ”Stand-Out Shorts: Shooting 
and Sharing Your Films Online” 
(evans, russell: 2010) todetaan-
kin, että järjestelmäkamerat ovat 
”the best-kept secret of the video 
maker”, sillä nykyään huokeam-
mallakin kameralla saa aikaan 
salonkikelpoista HD-kuvaa.  
Laadukkaimpien editointiohjelmi-
en perään haikailevat eivät pääse 
suhteessa vielä aivan yhtä helpol-
la, mutta mikäli pärjää ilman leluja 
myös tavallisten käyttöjärjestelmi-
en ilmaisohjelmilla pääsee pitkäl-

le. Sarjan editoinnissa käytettiin 
maksullista HD Pinnaclea, mutta 
esimerkiksi lokakuussa julkaistu 
traileri on leikattu yksinkertaisesti 
Windows Liven elokuvatyökalulla. 
Viikko julkaisun jälkeen traileri 
esitettiin pohjoisamerikkalaisen 
nettitelevisio Mingle Media:n 
viikoittaisessa nettisarjoihin eri-
koistuneessa ohjelmaosiossa Indie 
Intertube.

Sosiaalisimpana taiteenlajina elo-
kuva on kieltämättä myös yksi kal-
leimmista, jättäen omakustanteis-
ta tai voittoa tavoittelematonta 
tuotantoa suunnittelevan eloku-
vantekijän kapeaan rakoon. Vas-
toin yleistä käsitystä on kuitenkin 
monia asioita, joista neuvokkaan 
harrastajatekijän ei yksinkertaises-
ti tarvitse maksaa mitään. Hylätys-
sä tehtaassa kuvattu Nauhalla ei 
maksanut senttiäkään. Seuraavaan 
tuotantoon sijoitettiin jo peräti 34 
euron puvustusbudjetti. Nettisar-
jan laajentunut tuotanto moni-
kertaistuneine työryhmineen sekä 
kuvauspäivineen kuitenkin tiesi 
suurempia kuluja, joita minulla ei 
ollut aikomustakaan maksaa enää 
omasta taskustani. 
alkutuotanto potkaistiin käyntiin 
helsinkiläissyntyisen Ravintolapäi-
vä-tempauksen ansiosta. Osallis-
tuimme talkoovoimin teemapäi-
vään keväällä sekä loppukesällä,

kasaten kokoon yhteensä 300 eu-
roa. Apurahoista tai jakamiskritee-
reistä minulla ei ollut aiemmista 
pienimuotoisemmista projekteista 
mitään kokemusta, mutta olin 
nähnyt Oulun Nuorten edustajis-
ton (ONe) Nero-tukikampanjan 
mainoksia jo talvella ja saanut 
kannustusta lähettää hakemus. 
Käsikirjoituksen valmistuttua 
edustajisto oli jo kuitenkin lähte-
nyt kesälomille, joten aloitimme 
kuvaukset käytännössä ilman 
mitään takuita myöntävän vasta-
uksen saamisesta. Vastoin odotuk-
sia postiluukusta kolahti myöntävä 
vastaus 500 euron hakemukselle.
En osaa olisinko suhtautunut 
rahan käyttöön toisin, jos olisin 
saanut varmistuksen jo ennen 

Paikan päällä käyminen tekee 
luonnollisesti hyvän vaikutuksen, 
mutta on hyvä varautua siihen, 
etteivät ulkopuoliset suhtaudu 
harrastajatuotantoon yhtä sitou-
tuneesti kuin itse. Oulun Taide-
museon yhteyshenkilön kanssa 
käydyistä lupaavista keskusteluista 
huolimatta minun oli lopulta pak-
ko hyväksyä, että heidän unoh-
tamansa tapaamisen sekä neljän 
vastaamattoman viestin jälkeen 
he tuskin osoittaisivat yhtäkkistä 
kiinnostusta. Toinen päänsärky 
syntyi erään nimeltä mainitsemat-
toman paikallisen pubin kanssa, 
alkaen pitkittyneestä kirjeen-
vaihdosta, epäammattimaisesta 
puhelinnumerosekoilusta, yhteys-
henkilön sairastumisesta ja epä

kuvausten aloittamista, mutta 
”puoliteholla” karttuneet kustan-
nukset eivät puolestaan ainakaan 
hidastaneet tuotantoa. Hotelli- ja 
baarikohtauksista lähtien kaik-
ki kuvauspaikat saatiin sovittua 
yhteistyötä vastaan lähiyritysten 
kautta ja loput suhteilla. 

Opin, että tärkeintä on olla hel-
posti lähestyttävä sekä esittää 
asiansa selkeästi. Kirjoitin elämäni 
omituisimman kirjeen vastates-
sani kiinnostuneelle yhteistyö-
kumppanille erään lokaation 
käyttötarkoituksesta, yrittäen 
mahdollisimman hienovaraisesti 
vakuuttaa, ettemme olleet tulossa 
kuvaamaan aikuisviihdettä. Saim-
me bisnessviitin käyttöömme.

10 11



inhimillisestä aikaslotista, jonka 
lopulta saimme sovittua. Myöhäs-
tyimme sovitusta ajasta ja täydes-
sä maskissa sekä varustuksessa 
saapuvaa kuvausryhmää odotti 
paikan päällä vain lukitut ovet.

Muutoin kolmansien osapuolten 
kanssa ei ole koskaan ilmennyt 
ongelmaa. Kohteliaasti pyytävä 
elokuvantekijä saa helposti käyt-
töönsä tai lainatakseen miltei 
kaiken mitä tarvitsee, erityisesti 
tarjotessaan vastineeksi näkyvyyt-
tä lopullisessa tuotoksessa. Oulun 
Pilailupuodin kanssa sovimme 
myös yhteistyöstä. Suurin osa 
puvustuksesta sekä propeista
on ostettu käytettynä 
kirpputoreilta tai 
pilkkahintaan Oulun 
uudesta  Kierrätys-
keskuksesta. Star 
Wars –elokuvien 
tyyliin myös

esimerkiksi hullun tiedemiehen 
näyttävän autenttinen laboratorio 
on lähes kokonaan koottu dyyka-
tusta metalliromusta sekä lasista. 
jos sellainen olisi olemassa, Sea-
son of the Villain varmasti ansait-
sisi kestävän kehityksen periaat-
tein tuotetun filmin sertifikaatin.

Kotimainen independent-elokuva

Suomessa harrastajaelokuvan 
tekemisen moninaisuus näkyy jo 
pelkästään ryhmien määrässä. 
Vasta julkaistussa hienossa doku-
mentissa ”Findie – Hikeä, Tekover 
ta ja Kyyneliä” (2012) esitellään 
seikkaperäisesti vuoden 2011

elokuvarintamaa ruohonjuuri-
tasosta kunnianhimoisimpiin 
projekteihin. Suurin kunnianosoi-
tus, jonka ”findielle” voi suoda, 
on rinnastaa se tasavertaisena 
suomalaiseen valtavirtaeloku-
vaan, kuten dokumentin lopussa 
sokerina pohjalla esitetyn iron Sky 
haastattelun myötä tehdään.

Pelkästään viime vuosina julkais-
tuista täyspitkistä indie-elokuvista 
voisi helposti nostaa täysin ver-
tailukelpoisia ehdokkaita valtavir-
takokoillanelokuville. Ilmaiseksi 
Youtube:sta löytyvät esimerkiksi 
postapokalyptinen ”Vyöhyke” 
(2012), supersankari-film noir 
”Yövartija” (2012) sekä pientä        
lahjoitusta vastaan kotisivuiltaan 
ladattavissa oleva psykologinen 
kauhuelokuva ”8” (2011). Huo     
mautettakoon myös, että erityi   
    sesti niin kutsuttu genre-eloku-  
      va voi findiessä paksusti, vuo
     dessa julkaistuissa tuotannoissa 
    määrältään ylivoimaisena ver
  rattuna siihen kouralliseen, joka 
päätyy suurten tuotantoyhtiöiden 
levitettäväksi. Tämä otetaan huo-
mioon myös Suomen useilla alan 
elokuvafestivaaleilla.

Monimuotoisuudessaan findies-
tä löytyy tietenkin myös muiden 
elokuvalajien tuotantoa kuin vain 
valtavirtaelokuvan väheksymää 
fantasiaa, science fictionia sekä 
kauhua. Saatavilla on käytännössä 
katsoen kaikkea suosituimmista 
genreistä musiikkivideoihin sekä 
kokeellisiin elokuviin. Yksi nokke-
limmista näkemistäni lyhyteloku-
vista kertoo teatterituolin syvä-
henkilöhaastattelusta ”The Chair” 
(2011). Omaehtoisen elokuvan 
tekemisestä haaveilevalle voisin 
jo aiemmin mainittujen seikkojen 
lisäksi neuvoa, että uuden tekijän 
kannattaa aloittaa ensin mahdolli-
sesta ja toteutettavasta – ja siirtyä 
  sitten hiljalleen mahdottomaan.

Studio Korppikelan elokuvista lisätietoa löytyy ryhmän 
nettisivuilla www.korppikela.com

Mikä ihmeen harrastus on sellai-
nen, jossa saat jonkun, toisella 
puolella Maapalloa asuvan tun-
temattoman ihmisen osoitteen 
ja joku toinen jossain muualla 
on samaan aikaan lähettämässä 
postia sinulle? Harrastus, joka 
sopii erityisesti kulttuurialojen 
ihmisille, nojatuolimatkustajille 
ja entusiasteille. Miehetkin ovat 
löytäneet tämän harrastuksen. 

Kyseessä on maailmalla ja Suo-
messakin äärimmäisen suosituksi 
tullut postcrossing. Postcrossing 
on todellinen Nokian ”connec-
ting people” -sloganin toteuttaja. 
Kaksi ihmistä, jotka eivät koskaan 
tulisi muuten kohtaamaan, voi-
vat lähestyä toisiaan 14 x 15 cm 
kokoisella paperin palalla (tai jopa 
useamman sivun mittaisella kir-
jeellä) aikana, jolloin internet on 
selättänyt etanapostin. 

Sivuston loi portugalilainen Paulo 
Magalhães vuonna 2005. Vuo-
desta 2008 asti kortteja on voinut 
myös lähettää ja vastaanottaa 
myös kotimaan sisäisesti. 

Marraskuuhun 2012 mennessä 
suomalaisia käyttäjiä on sivustolle 
rekisteröitynyt jo yli 14 000. Joi-
denkin maiden edustus on varsin 
vähäistä, esimerkiksi pohjois-
maissa käyttäjiä on todella vähän, 
joten 

Suomi nousee hyvin esille (tunne-
taanhan meidät muutenkin ”in-
ternetin torakoina”). Suomi olikin 
pitkään postcrossingin kärkimaa 
lähetettyjen korttien määrässä, 
mutta tällä hetkellä Yhdysvallat ja 
Saksa ovat menneet ohitse. Mailla 
on yli kaksi kertaa enemmän re-
kisteröityneitä käyttäjiä.

tse olen harrastanut postcrossa-
usta kesäkuusta 2011 saakka ja 
olen lähettänyt 255 korttia. Moni 
on ihmetellyt harrastuksen hintaa. 
Rekisteröityminen on ilmaista, 
mutta postimaksut Suomessa ovat 
korkeat, ja ”pitää ostaa ne kortit-
kin”. Olen todennut usein, että 
kaikki harrastuksethan maksavat. 

Hankin kortit kirpputoreilta ja 
kierrätyskeskuksesta, osan teen 
itse. Näin voin säästää ja lähettää 
maailmalle uniikkeja taideteoksia 
sekä aitoja retrokortteja. 

Kaupoissa olevat kortit heijaste-
levat varsin globaaleja teemoja, 
mutta minä tahdon etsiä vaihto-
ehtoisia kuvia, joissa näkyy pieni 
pala suomalaista sielunmaisemaa. 
Sivustolla voi kertoa itsestään ja 
korttitoiveistaan. Mukaan mahtuu 
niin eroottisia kuvia kuin Hello 
Kitty aiheisia kortteja kerääviä 
ihmisiä. Monet keräävät myös 
postimerkkejä tai toivovat jonkin 
fraasin kirjoittamista lähetysmaan 
kielellä. Seuraaviin kuuluisiin sa-
noihin onkin hyvä lopettaa: Happy 
postcrossing! 

Nettisivut: postcrossing.com/

Tarinoita kuudelta mantereelta

Postcrossing

NiiNa TOLONeN
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Vaikka olen umpihetero niin
Tervetuloa Kouvolaan
miten vauhtisi riittää vielä 
koska näytät kulahtaneelta viisikymppiseltä juopolta

Dominoi peliä. Rauhoita. Näytä nuorille mallia miten kiekkoa tulee kosketella. 
Ole ylivoimapelotteena. Älä loukkaannu. Iske siniviivalta lätty legendaarisella 
rannelaukauksellasi 
                                       [lähdin kiertämään maailmaa pikkukaupungin kadut mua ahdistaa]

On pelipaikaltaan puolustaja ja parhaimmistoa kiekollisena puolustajana hänen 
syöttönsä ovat oivaltavia ja tarkkoja kuten myös                
                                                                                        puhdittomaksi moitittu 
viimeisen päälle neitipakki
Suomen ensimmäisen maailmanmestaruusjoukkueen luottopuolustaja ja 
yhteensä kuusinkertainen arvokisamitalisti ja olympiamitalisti
                                      vahvistaisi kyllä helposti tän hetken TPS-puolustusta

Varmana tietona pidetty Marko Kiprusoff jatkaa KooKoossa
                                        nämä ovat niitä jätkiä
                                          
Kouvolan jäähallissa yksi pelaaja oli muita seuratumpi
2136 katsojaa eivät joutuneet pettymään          
              kaikista luistelukilpailuista ei tullut voittoa
   rautainen sisääntulo
                    pelin rytmittämisessä parhaat valinnat    
                                                nyt on ammattimies mukana
teot jäällä ratkaisevat tilastoihin kirjattiin kaksi laukausta sekä reilut 20 mi-
nuuttia jääaikaa. Vaihtoja vuoden 1995 maailmanmestarille kertyi 28 kappalet-
ta

Kiitos Kipru! Näytit, että ikä ei ole kuin numero lätkäkaukalossa

tekijämies vielä Mestis-tasolle vaikka liike on mitä on
                                                                               urheilullinen haaste vei voiton
vahvuudet eivät katoa mihinkään vaikka ikää tulee lisää avaussyöttö kopsahtaa 
lapaan nyt yhtä hyvin ja näyttävästi kuin vuoden 1995 MM-kisoissa
voittaa nuoremmat kilpailijansa loistavalla pelinlukemisella on iästään ja kan-
keudestaan huolimatta hyvä kiekollisena

opettele takatukkainen homo lämäämään

Oli pönötyksestä päätellen brenkku vähe maistunut uran jälkeen
aikoi kai jatkaa uraansa vielä ensi kaudellakin tätä on toki miehen habituksen perusteella vaikea 
uskoa
bongattu eilen ryykimässä Börssiin jonon ohi tainnut mennä viime vuodet brenkuttelun merkeissä

Mestiksen paras puolustaja Marko Kiprusoff 1995 vuoden maailmanmestari
             joka kaljamahasta huolimatta pelasi hyvin 

käsittämätön rauhallisuus omissa luistinkin liikkuu jo 
viivalla tarvitsee vierelleen laukovan osapuolen

Arvosana: 9

mutta nyt harmaantuneet hiukset
yksi liigakelpoinen jääkiekkopuolustaja
onko hymyileminen liikaa vaadittu

Mutasarjassa huvikseen höntsäävä entinen huippupelaaja

Kesän treenannut Kipru on Mestiksessä Jeesus!

ne tunnetut taidot
                              (avaussyötöt, YV)
                                                          rightin maila
Fat-Matt ja Kipru ovat aivan liian hitaita
                                       Jumalauta! Pappa Kiprusoff ja Wingels hassutti

Mulla on pari Montrealin peliä tuolta kaudelta missä Kiprusoff pelaa ja hän on mielestäni 
noissa peleissä ihan Canadiensin parhaimmistoa pakeista

Montreal Canadiensin vuoden 1994 kolmannen kierroksen varauksella on kou-
volalaisjoukkueesta vain hyvää sanottavaa.

Päättyisikö tyylikkään takatukan komea pelaajaura Mestiksen finaaleihin tai 
jopa liigakarsintoihin? 

Selkävaivoista kärsinyt
      makasin Helsingin areenan pukukopissa ja kaverit joutuivat vetämään vaat-
teita päälle

entinen TPS-ikoni Marko Kiprusoff lähtee KooKoosta         [jos en lähde niin 
purkanut pelaajasopimuksensa Mestiksessä pelaavaan KooKoon kanssa      
petän itseäin]
pelaajan pyynnöstä
                      pelaajan tahtoa kunnioittaen
          Kuusamossa
                               Täällä minä asun                
    silloin tunsin itseni jälleen jääkiekkoilijaksi. 

Veera KiurujOKi
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 ”Et ole koskaan ennen ollut täällä, 
         etkä tule tänne milloinkaan 
         uudestaan.

Pakkaa päiväreppusi huolella kuin 
kaupunkilomalle kaukana kotoa. 
Myöhästy aamujunasta ja saavu 
autiolle rautatieasemalle. ala 
tavoitella turistista tilaa: eivätkö 
nämä aikataulunäytöt ja etelään 
johtavat kiskot voisikin olla mis-
sä tahansa kaupungissa, missä 
tahansa maassa? Sulje silmäsi ja 
pane maate tuhansien odottajien 
takamusten kovertamalle penkille. 
Poistu mielessäsi tästä paikasta, 
tullaksesi hetken päästä takaisin 
ensimmäistä kertaa. Muistele 
reissujasi, niihin kuuluvia univer-
saaleja epäpaikkoja: hostelleja, 
lentokenttiä ja metroasemia, 
junien penkkejä ja makuuvaunu-
ja, joihin teit sijan yhdeksi yöksi. 
Liminaalitiloja, joissa tavoitit tun-
teen matkalla olosta määränpään 
merkityksen haipuessa. Kun olet 
valmis, avaa silmäsi ja nouse ylös.

Olet saapunut Ouluun.
 
Virkistä itseäsi aseman baarissa

ärräkahvilla. Haista matkan tomu 
tai into odotustilan ihmisissä, 
tässä käytävässä kahden todelli-
suuden välillä. Tulosta ulkoseinäs-
tä turistikartta, joka opastaa sinua 
tässä oudossa paikassa. Kun olet 
valmis, astu kadulle.

Herkisty ympäristöllesi ja aisti se 
kirkkaasti: et ole koskaan ennen 
ollut täällä, etkä tule tänne mil-
loinkaan uudestaan. Ihaile pian 
vasemmalla kohoavaa kivikuk-
kulaa ja yritä kiivetä sen laelle. 
jänistä. Ota kolikko höpsististä 
suunnistusta varten. Jatka mat-
kaasi kurkistellen pihoille, huomaa 
edenneesi ensimmäisen tunnin 
aikana tuskin asemarakennuksen 
näkymättömiin. Huomaa aukko 
viereistä joutomaata ympäröiväs-
sä verkkoaidassa: se vaatii pujah-
tamaan sisään. Ota kartalta sokea 
piste. Se on seuraava vieraantu-
mispäivän kohteesi.  

Huomaa olevasi nälkäinen. Piirrä

sokeana keskustan karttaan sydän, 
jonka kärjessä on sijaintisi. Lähde 
seuraamaan sitä ja päätä mennä 
ensimmäiseen ruokapaikkaan sen 
varrella. Päädy perusoululaiseen 
känkkylään, jonka sunnuntain 
autius antaa tilaa ajatuksille. 
Näkymä ikkunasta on epäilyttävän 
tuttu, mutta ei hätää: se on vain 
mielesi heijastus etäisesti tutus-
ta miljööstä, joka puskee esiin 
muistoistasi. Kun olet valmis, jatka 
matkaa.

Harhaile kylläisenä valoa kohti, 
sinne minne ihmisvirrat hiljaa 
etsiytyvät. Ihaile Rotuaarin palloa, 
joka on pyöreämpi kuin osasit ku-
vitellakaan. Istu penkille tarkkaile-
maan vieraan kaupungin elämää. 
Katsele yläilmoihin ja huomaa 
ydinkeskustan arkkitehtoniset 
yksityiskohdat. Kotikaupungissasi 
painaisit menemään päämäärä-
tietoisesti, katse tiukasti kivijal-
katasossa. Ponnistele pitääksesi 
mieleesi tunkeutuvat arkihuolet ja

huomisen velvollisuudet poissa. 
Olet lomalla nyt! Vastusta kiivaas-
ti järjen ääntä, joka houkuttelee 
keskeyttämään päiväretkesi ja pa-
laamaan kotiin tekemään asiallisia 
töitä. Päätä lähteä seuraavan puo-
leensavetävän ihmisen perään. 
Odota turhauttava varttitunti, 
kunnes valitset kohteesi ja seu-
raat häntä (diskreetisti!), kunnes 
ohitatte kaksi kahvipaikkaa. astu 
sisään kolmanteen nauttimaan jo-
kapäiväinen kofeiinisi. Jos sinusta 
tuntuu, että olet ollut täällä joskus 
ennekin, muista, että se on vain 
ajatusharha. Ravitsemisliikkeet-
hän muistuttavat ääni- ja tuoksu-
maailmaltaan kovin toisiaan. 

Kiroa varomattomuuttasi: tuttu 
juomanlaskija tervehtii sinua 
nimeltä ja vieruspöydästä nyökä-
tään tunnistavasti. Kerro itsellesi, 
että nämä ihmiset ovat vain kaiku-
ja menneisyydestä – et voi tuntea 
heitä, he vain muistuttavat jotakuta 
elämäsi ihmistä! Levitä turistikart-
tasi pöydälle ja kysy viereisel-

tä asiakkaalta Oulun menotärpeis-
tä ja parhaista kohteista. Päätä 
todistaa vääräksi hänen vastauk-
sensa, ettei täällä voi kuin nyhjätä 
kotona ja juoda kaljaa: kaupunki 
voi näyttää paremmat kasvonsa 
sellaiselle, joka osaa etsiä - pidä 
lapsenomainen ihmettelysi, tee 
Oulustasi maailman jännittävin 
paikka, jossa jokainen hetki on 
mahdollisuus seikkailuun! Kun 
olet valmis, jatka imperatiivista 
sydämenmuotoista reittiäsi kohti 
torinrantaa.

ihmettele matkalla uBi-näyttöjä 
ja yritä etsiä niistä turisti-infor-
maatiota. Varomattomuutesi 
kostautuu jälleen: sinut on nähty! 
Vie kädet lapuiksi silmille ja ohita 
ystävä tervehtimättä. Pidä lujasti 
kiinni vierauden tunteen rippeis-
tä, työnnä paikkojen ja ihmisten 
tuttuus takaisin mielen pohjalle, 
vaikka se onkin yhä vaikeampaa. 
Keskity distortioihin tutussa kau 
punkimaisemassa, anna katseesi 
kiinnittyä pienestä yksityiskohdasta

toiseen, seurata ennen kulkema-
tonta reittiä. Halaa Toripolliisia ja 
istu katselemaan merelle. Kirjoita.

Illan pimetessä seuraa punaisia 
esineitä. Pidä suunta kuitenkin 
rautatieasemaa kohti. Huomaa, 
kuinka väsyneet jalat ja nälkä 
vahvistavat turistioloasi ja herkis-
tävät uudelle. Vastusta siis kiusa-
usta syödä laukussa liiskautuneet 
eväsleipäsi. Liity asematunnelin 
ihmisvirtaan, kiiruhtavien rink-
ka- ja matkalaukkuseurueeseen. 
Saavu viime hetkellä, pohjoisen-
junan jarruttaessa juuri raiteelle. 
Tervehdi mielessäsi Ouluun saa-
pujia ja katsahda viimeisen kerran 
kaupunkia, jossa vietit päivän 
turistina. Sulje silmäsi, kuule junan 
ovien avautuvan, matkalaukkujen 
pyörien rahinan asvaltilla ja pitkäs-
tä istumisesta jähmeät askeleet. 
Avaa silmäsi ja käänny ihmismyö-
tävirtaan, anna sen kuljettaa sinut 
pois kakkosraiteelta keskustaa 
kohti. 

Olet palannut Ouluun. 

HeLiNä MarTTiLa

VIERAS 
KAUPUNKI
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To inen
Sääntö

Tällä kertaa oli todella vaikea 
aloittaa kolumnin kirjoittaminen. 
edelliset kolumnini ovat selvästi-
kin nostaneet riman niin korkealle, 
etten edes itse sitä pysty ylittä-
mään. Sangen traagista.
  ensiksi ajattelin, että olisin 
kirjoittanut kainuulaisuudesta 
pessimismistä ja kuinka se on 
mielestäni kainuulaisten ydinosaa-
mista. Itsekin kainuulaisena olen 
päässyt perehtymään aiheeseen 
tahtomattani. Sanonnat kuten 
”itepähän tiiät”, ”Liekö tuo” ja 
”ei tämä tästä” olisivat vilahdel-
leet läpi kirjoitukseni. Olisin minä 
saattanut mainita Puolangan 
pessimismipäivätkin – huomatkaa 
elegantti pienalkukirjaimellinen 
kirjoitusmuoto – ja niiden upeat 
”rahhaa sitä ei oo kyllä” –pinssit. 
Puolangalla pessimismi on nimit-
täin päivittäistä, mutta ”pessi-
mismi saattaa huipentua”, kuten 
paikalliset asian ilmaisevat, taas 
5.7. ensi vuonna. Mene ja tiedä.

Tämä aihe vaikutti kuitenkin jok-
seenkin masentavalta, joten pää-
tin yrittää kirjoittaa jotain ruoka-
aiheista, sillä kaikkihan tykkäävät 
ruuasta. idea hypoteettiseen 
kolumniin lähti Pj aleksin Nikulan 
Kultun haalamerkkiompelijaisiin 
ostamasta X-tran juustoraasteesta,

jonka ainesosat olivat niin kurjia, 
ettei sitä edes pakkauksessa saa-
nut kutsua juustoksi vaan juusto-
valmisteeksi. Tässä kolumnissani, 
jos siis sellaisen olisin kirjoittanut, 
olisin kertonut mitä pöyristyttä-
vimpiä juttuja eri ruuista, kuten 
rainbow’n katkarapusalaatis-
ta, jotka osoittautuvat pelkäksi 
sekoitetuksi katkaravuksi ja ma-
joneesiksi. Tai HK:n kevytbroileri-
lenkistä, jossa osoittautui olevan 
olemattomat 0 prosenttia lihaa. 
Voisiko kasvissyöjäkin siis syödä 
sitä?
 
Kaikesta huolimatta näin en 
kuitenkaan tee, sillä tehän tie-
dätte jo tämän kaiken, ja ruoka 
on muutenkin niin kaluttu aihe. 
Kaikki saavat heitellä mielipitei-
tään ruuasta erinäisissä lehdissä. 
Välillä peruna aiheuttaa syöpää, 
toisinaan ehkäisee sitä. Ei mitään 
uutta. Hitto mitä urpoja ne ruuas-
ta kirjoittelijat.

 Kirjoitankin aiheesta, miten 
taistelulajien ja erilaisten jump-
pien alalajit ovat täysin lähteneet 
käsistä ja alkaneet elää omaa 
elämäänsä. ai että ihan ihme aihe 
vai? Tiedän. asiaan.
  80-luvulla, ollessani nuori, oli 
maailmassa vielä järki ja järjestys.

Oli jumppa. Oli judo ja karate. 
Siinä se. elettiin suojattua elämää 
paimentolaisidyllissä, pastoraalis-
sa. Kirmailtiin ja poimittiin kukkia 
kedolla Sound of Musicin -soundt-
rackin tahtiin. Kaikki muuttui tulta-
essa pimeälle 90-luvulle. Kedon 
ylle alkoi kerääntyä kumpupilveä.

Kuvaan astui Pilates ja Spinning, 
Pumppi ja Steppi. Taistelu-, it-
sepuolustus- ja kamppailulajeja 
oli iät ja ajat tietysti ollut vaikka 
mitä, mutta Suomessa tavallinen 
pulliainen ei voinut haaveillakaan 
ennen muinoin harrastavansa 
Kung Futa, Taidoa, Pudoa tai Han 
Moo Dota puhumatta Capoerasta. 
Taistelu taistelulajien herruudesta 
oli alkanut.
 
Ongelmaksi muodostui tietysti 
oman lajin valinta sekä mahdolli-
set oletetut ja olemattomat erot 
erilaisten taistelutyylien välillä. 
Me pojat kiistelimme ala-asteen 
välitunneilla siitä, hakkaisiko kung 
fu -mestari mustan vyön karate-
kan, vai olisiko uusi tulokas, Israe-
lin armeijan käyttämä Krav Maga 
sittenkin suorasukaisuudessaan 
tehokkain. Ja mitkä mahtoivat-
kaan olla Bruce Leen (jet Kune Do 
ja filosofia), jackie Chanin (Kung 
Fu) tai Texas rangerin, Chuck 

” Jokainen alan taitaja haluaa keksiä 
       oman alalajinsa, vaikka väkisin.

Tämä on enemmänkin sääntö 
kuin poikkeus. Nykyään on tar-
jolla muun muassa alternative, 
progressive ja industrial metallia 
tai vaikkapa teknistä deathcorea, 
mathcorea  ja agricorea – hardco-
rea, jossa pukeudutaan maalais-
maisesti. Kaikki ovat heavy-metal-
lista polveutuvia musiikkityylejä. 
 
Niin kuin usein inhimillisessä 
toiminnassa, on tässäkin kysymys 
rahasta. Kaikki kunnia Ville Valolle 
hienona säveltäjänä, mutta HiM:in 
musiikki on todellisuudessa 
popahtavaa hardrockia - kuulos-
taahan se kuitenkin paremmalta 
(ja ennen kaikkea myyvemmältä), 
kun sitä kutsutaan love metalliksi. 
Zumban kehittäjät alberto ”Beto” 
Perez etunenässä nauravat sel-
käkekkanaurut joka kerta kävel-
lessään pankkiin. He ovat trade-
markanneet lantionkeikutuksen 
lattarimusiikin tahdissa miljoonien 
arvoiseksi bisnekseksi. 

Hmmm, pitäisiköhän kokeilla sitä 
miesten ©Zumbaa joku päivä? Vai 
jos kävisikin vain lenkillä?!

On myös toinen sääntö, termody-
namiikan toinen perussääntö.

Se toteaa, että suljetussa systee-
missä entropia voi ainoastaan li-
sääntyä – kuten tässä kolumnissa. 
Tultaessa 2000-luvulle sekaannus 
on ainoastaan lisääntynyt. Hukan, 
paikallisen liikuntakeskuksen net-
tisivuilta löytyy jo edellä mainit-
tujen ryhmäliikunnanmuotojen 
lisäksi muun muassa Combatia, 
Circuitia, rVP.tä ja Sh´bamia. 

Olen minä kuullut Karaoke Spin-
ningistäikin. Taistelulajien kirjossa 
en ole edes yrittänyt pysyä kärryil-
lä, mutta olen kuullut, että action-
sankari jet Li on kehittänyt oman 
liikuntamuodon Wujin, joka sulaut-
taa kivasti nämä kaksi hajanaista 
kenttää yhteen. Se on kampailu-
laji, joka ammentaa joogasta ja 
pilateksesta. ehkä hän on siis The 
One, joka yhdistää kansat jälleen 
yhden jumpan ja kamppailulajin 
alle, kumoten samalla nykyisen 
fysikaalisen maailmankäsityksen.

Ps. Hyrynsalmelaisen tyttöystäväni 
mielestä en ole kunnon kainuulai-
nen muutettuani Ouluun Kajaanis-
ta jo kuusi vuotiaan. 

Olin selvästi liian sittenkin optimis-
tinen oman pessimismini suhteen.

juSSi MOiLaNeN
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Norrisin (Tang Soo Do ja Teak-
wondo) tappelutyylejä? Selvyyttä 
ei tietenkään tullut, ja tilanne 
ratkaistiin muinaisilla kampailu-
muodoilla, painimisella ja muk-
simisella, ainakin kouluaikaisilla 
kotikonnuillani rajakylässä. Näin 
jälkikäteen meitä voidaan pitää 
Pankretoksen (suom. kaikin voi-
min), vapaaottelun antiikin kreik-
kalaisen muodon jatkajina. 

Sama valinnanvaikeus vallitsi myös 
erilaisten ryhmäliikunnan muoto-
jen kohdalla. äitipuoleni valitteli 
jooga- ja pilates-ohjaajana, että 
nykyään on niin monia erilaisia 
jumppia, ettei kukaan halunnut 
maksaa pilates-tunnista kah-
takymmentä euroa. Tarjonnan 
määrä oli laskenut hinnat niin 
alas, että jumppiin – tai jumppiin 
– pääsi alle 10 euron Kajaanissa. 
(äitipuoleni on tosin kainuulainen, 
joten uskoo ken tahtoo.)

Mistä tässä kaikessa hajaannuk-
sessa on siis kyse? Minä uskon 
kyseessä olevan samantyyppinen 
ilmiöstä kuin heavy-musiikin ala-
genrejen kohdalla. Jokainen alan 
taitaja haluaa keksiä oman alala-
jinsa, vaikka väkisin. 



Croquis

Juuri kun olin ehtinyt asettua ja kuorettua, hän kysyi paikasta johon en nähnyt: ”Mikä 
sitten on sinun suhteesi kirjallisuuteen?”

Sen jälkeen en ole paljoa puhunut.

Herään yöllä paineeseen nahkani alla. Ranteella pisara jotain makeaa. Nivelet paisu-
vat, lumi jysähtää maassa: on jo talvi, ja sinä kypsyt vieläkin. Miten kypsäksi on tulta-
va ennen kuin voi pudota?

Kohtu on lopulta kyllästynyt tyhjyyteen
se puskee visvaa ja huutaa
nyt jos koskaan!
Ja minä, härski ihmisenmarja, annan pelon kahlita enkä putoa
en astu lavalle
en päästä miestä sisään

tällä sivulla teksti jähmettyy
runo julkaistaan

tässä talossa minällä on nimi ja asema, kynä ja kalenteri
minä muistetaan

linnut eivät marjoja muista

Joinakin päivinä ei ole muuta ilmaa kuin rumuus, ja silloin on hengitettävä sitä, yhtä 
syvin vedoin kuin kauneuttakin: ja on uskallettava antaa sen kiertää kaikki verisuonet, 
on uskallettava antaa sen kukkia iholla.

Joinakin päivinä liha unohtaa nimensä, tuolille jäävät vain massat ja volyymit, dynaa-
minen symmetria, pyöreän muodon energia, ja kehotat heitä katsomaan tarkasti: nyt 
ei piirretä mitään unelmien keijukaista

Kun luulet olevasi yksin, muista että kaikki maailman radioaallot ovat tässä huonees-
sa kanssasi, tässä kehossa, tarvitset vain vastaanottimen
ja että kolmessa vuodessa kaikkien solujesi materia muuttuu uudeksi, olet uusi ihmi-
nen, ruoka on sinut rakentanut
ja että olet bakteerien New York ja Kalkutta
ne eivät tiedä että olet elossa

Viivojen välinen tapahtuma on hiljaa teitä varten.
Jos se virtaisi, uisitko siinä?

KaiSa KOrTeKaLLiO
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HUKASSA
ELI KOTONAMME

Haahuilijoiden
selviytymys -
strategiat

Teija:
Nousen Parkanosta intercityn 
kyytiin. Olen valmistautunut viiden 
tunnin matkaan pohjoiseen päin, 
halki Pohjanmaan eväin ja matkalu-
kemisin. Samaan aikaan pohjoisessa, 
suunnilleen yhtä kaukana Oulusta, 
valmistautuu omaan matkaansa 
toinen saman vuosikurssin kirjalli-
suudenopiskelija. 

Molemmat:
Saimme molemmat viime vuonna opiskelupaikan Oulusta, 
kirjallisuuden parista. Matkaa meidän kahden synnyinpaikka-
kuntien välillä on hieman alta 1000 kilometriä, mutta kokemuk-
semme Ouluun muuttamisesta ovat varsin yhtenevät. Olemme 
molemmat kotoisin pieneltä paikkakunnalta, maaseudulta, 
jossa ihmiset ovat asuneet samalla mäellä jo sukupolvien ajan. 
Kenties syynä on sekin, että olemme koko elämämme olleet 
kroonisesti hukassa. ehkä kaikkein pahiten nyt, kun revimme 
itsemme juuriltamme seurataksemme omaa opintietämme. 

Eekoo:
Viime kesänä, kun en tiennyt pääsenkö opiskelemaan kirjallisuutta Oulun yliopistoon vai en, olin tosiaan 
enemmän hukassa kuin koskaan. en voinut tehdä mitään suunnitelmia tulevaisuuttani koskien, yksinkertai-
sesti siitä syystä, kun en tiennyt, mitä tuleman piti. en voinut hankkia asuntoakaan Oulusta, sillä Kittilästä 
ei muuteta kovin helposti noin 400 kilometrin päähän etelämmäs. Se kesä meni piinavassa odotuksessa: 
katsoin hetimmiten tulokset, ja petyin, kun en päässyt suoraan sisään. Sitten loppusyksystä katsoin netistä, 
olisinko päässyt, ja lopulta soitinkin yliopistoon. Vastaus oli aina sama: ei, tämän nimistä opiskelijaa meille ei 
ole hyväksytty. 

Teija:
Liki viidensadan kilometrin päähän muuttaminen ja asunnonetsintä ei tosiaankaan ole helppoa. Vallankin 
kun kaupunki ei ollut tuttu kuin pääsykokeista ja oli koko kesän töissä tai matkoilla, eikä aikaa liiennyt paikan 
päällä käymiseen. Lopulta heinäkuun ja elokuun välillä onnistuin löytämään OYY:n sivujen kautta ihmisen, 
joka halusi kämppistä. asunnon sijainti ei ehkä ollut ihan täydellinen, eikä minun ollut mahdollista käydä 
katsomassa sitä ollessani parhaillani itse Virossa, joten jouduin niin sanotusti ostamaan sian säkissä. Mi-
nun onnekseni kyseessä oli varsin hyvä sika. Murhetta aiheutti myös se, että en varsinaisesti ollut vielä siinä 
vaiheessa saanut hyväksymiskirjettäni. Netissä minut oli ilmoitettu valituksi, mutta hyväksymiskirjettä ei ollut 
vielä kuulunut. 

Matkalla hukkaan

Teija:
Hyväksymiskirje se tosiaan tuli 
minullekin, loppuen lopuksi. 
Se oli ilmeisesti tehnyt mutkan 
jonkun saksankielisen maan 
kautta, sillä osoitteeni alareunaan 
oli raapustettu mustalla tussilla 
”FiNNLaND”. epäilemme vahvasti 
Sveitsiä, sillä eräs samaan aikaan 
kirjallisuuteen päässyt opiskelija 
oli silloin siellä au pairina ja sai 
oman kirjeensä sinne. Joka ta-
pauksessa pääsin muuttamaan 
elokuun lopulla ja muuttoapu sekä 
muuttoautokin järjestyi yllättävän 
mukavasti.

Eekoo:
No, lopultahan sittenkin se hyväksymiskirje tuli – juuri kun olin sopi-
nut työpaikasta ja saanut elämäni järjestykseen. Lukukauden alkuun 
oli tuossa vaiheessa vain kaksi viikkoa jäljellä, joten asunnonetsimi-
sestä tuli hyvin mielenkiintoinen projekti: koska oli jo loppusyksy, 
parhaimmat asunnot olivat tietenkin menneet niille opiskelijoille, 
jotka pystyivät olemaan tarpeeksi ajoissa liikenteessä.  Lopulta sovin 
itselleni asunnon PSOaS:lta vain peruakseni sen. Sainkin paljon 
paremman asunnon, mitä olisin koskaan voinut kuvitella. Muutto 
tapahtui hyvin nopeasti: kirje hyväksymisestäni saapui minulle tors-
taina, ja seuraavan viikon sunnuntaina olinkin jo matkalla Ouluun, 
punkkaamaan ystäväni luokse siksi aikaa, kunnes kirjoittaisin vuok-
rasopimuksen ja saisin asunnon avaimet käteeni. Tavaraa minulla oli 
mukanani vain yksi matkalaukullinen. elin hyvin askeettisen viikon, 
seuranani vain tietokone, ja kummitädiltäni lainattu patja ja lamppu, 
kunnes vanhempani toivat loput tavarani Ouluun. 

TeKSTi: Teija rÖNNi, ee-KOO KÖNGäS
KuVaT: riiKKa TuOMiVaara
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Hukassa

Molemmat:
Koska muuttomme 
oli tapahtunut hyvin 
äkillisesti, osa pa-
pereista oli jäänyt 
kotiin. emme muista-
neet tulla yliopistoon 
lukukauden avajais-
päivänä. Seuraavalla 
viikolla, kun rehtori 
ja dekaani pitivät ter-
vetuliaispuheitaan, 
olimme taas hukas-
sa. emme tienneet, 
mihin pienryhmään 
kuuluimme, mille lu-
ennoille täytyi ilmoit-
tautua, tai kuka oli 
oma opettajamme. 

Eekoo:
Onnekseni eräs saksanopiskelija oli myös yhtä ulalla kuin minä, ja menimme yhdessä 
juttelemaan humanistisen tiedekunnan opintovastaavalle. Opintovastaava suhtautui 
meihin hyvin ymmärtäväisesti, vei meidät toimistoonsa, ja etsi meidän molempien 
pro-opiskelijat, ja jätti meidät sitten heidän vastuilleen. Sinä päivänä sain pikaisen 
perehdytyksen pienryhmänohjaajaltani (muun muassa sain tietää, missä on Humus-
kuppila) ja olin taas hieman vähemmän hukassa. 

Teija:
Saatuani tietää kämppikseni (joka oli ainoa kontaktini Oulussa) kirjallisuutta opiske-
levan tuttavan kautta, että minun olisi pitänyt jo olla jossain, päätin hakeutua opis-
kelijan keskukseen, josta minulle annettiin pienryhmänohjaajani numero. Soittelin 
hänelle ja sain tietää, etten ollut ainoa puuttuva lammas. joku toinenkin kirjallisuu-
denfuksi oli aiheuttanut pienryhmänohjaajillemme päänvaivaa poissaolollaan. Sitten 
sain heidän yhteystietonsa ja pienen säätämisen jälkeen sain paju-tunnuksenikin 
toimimaan. Kaikki alkoi hiljalleen näyttää selvemmältä, vaikka yliopistoelämä oli-
kin varsin vierasta ja hämmentävää. Oli pienryhmänohjaajia, sopoa, kopoa, kiltaa, 
kattokiltaa, tiedekuntaa, oyy, omaopettajia, webmail, weboodi, optima... ja kaiken 
kukkuraksi yliopistoa oli täysin luontevaa nimittää lipastoksi. Sen sijaan kouluksi 
sanominen oli kauhistus.

Eekoo:
Sitten tuli Kultun fuksisaunan aika. 
Lähdin hyvin itsevarmana etsi-
mään paikkaa, jossa fuksisauna 
vietettäisiin... ja eksyin.  Haahuil-
tuani aikani etsien fuksisaunaa 
kyllästyin, ja olin juuri lähdössä 
kotiin, kunnes puhulimeni soi. Toi-
nen pienryhmänohjaajista lähetti 
viestiä, ja kertoi tarkat ohjeet siitä, 
missä fuksisauna pidettiin. Olin 
myöhemmin hyvin iloinen, että 
pääsin sittenkin fuksisaunalle, sillä 
kyseisellä tapahtumalla oli hyvin 
positiivinen vaikutus elämääni. 

Seuraavaksi oli vuorossa kirjalli-
suuden henkilökunnan ja opiskeli-
joiden tutustumispäivä. 

Katsoin netistä linja-autot ja 
kävelyohjeet, joilla minun piti 
päästä tapahtumapaikalle. Kysyin 
vielä Tuirassa linja-autokuskeilta, 
mikä oli oikea auto. No, se olikin 
minulle hyvin loistava perehdytys 
Koskilinjojen toimintaan: edes 
kuskit eivät tiedä, mikä linja-auto 
menee minnekin. Minut neuvot-
tiin väärään suuntaan menevään 
autoon. Harhailin kaupungissa 
kaksi tuntia. 
Ensin kävelin Yliopistolliselta 
sairaalasta takaisin keskustaan, ja 
siellä odotin tunnin linja-autoa, 
joka ei koskaan tullutkaan. Päivän 
sääkin oli kuin morsian – hyvin 
stressaantunut ja kiukkuinen mor-
sian, joka itki peloissaan ahdistus-

ta täynnä olevaa itkua. Koko päi-
vän satoi ja tuuli. 

Lopulta kysyin pienryhmänohjaa-
jalta, haittaako jos en tule paikalle, 
kun en millään ehtisi enää ajoissa. 
Olin saanut muistutuksen kuole-
vaisuudestani, ja kuuluisista ek-
symistaidoistani, ja kaupan päälle 
vielä pienen syysflunssankin.

Teija:
Kroonisesti hukassa, on ehkä 
ensimmäistä vuottani kuvaavin 
ilmaus. En yleensä onnistunut 
löytämään oikeita luentosaleja
tai sitten oli jollain tapaa väärään 
aikaan liikkeellä. Välillä kurssit 
vaihtoivat kesken kaiken salia
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oli minulle erittäin rankka. rakas 
ämmini (peräpohjalaismurteissa 
käytetty ilmaus isoäidistä), meneh-
tyi. 
Ämmin kuolema oli minulle sen 
verran rankka paikka, että tipahdin 
kahdesta nettikurssista, ja hetken 
aikaa pelkäsin, etten saisi tarpeeksi 
opintopisteitä, voidakseni nauttia 
opintotuesta. Tarinalla oli onnel-
linen loppu, koska en osannut 
laskea opintopisteitäni oikein, vaan 
olin laskenut opintopisteeni reilusti 
alakanttiin. 

Teija:
Kevätlukukausi oli yhtä säätämis-
tä. Koska asuntoni sijaitsi keskus-
tassa, mutta yliopisto oli Linnan-
maalla, vietin varsin vähän aikaa 
asunnollani. Melkein asuin yli-
opiston vieressä asuvien ystävieni 
luona. Homma oli alkanut jossain 
määrin toimia, mutta edelleenkin 
jouduin melkein aina hukkaan, 
kun lähdin etsimään jotain omin 
päin. 

ja ajankohtaa, eikä tieto jostain 
syystä välittynyt minulle asti. ei 
ainakaan niihin aivojeni osiin, jois-
sa siitä olisi ollut hyötyä. Se kyllä 
edisti varsin tehokkaasti ryhmäy-
tymistäni, että aloin hakeutua yhä 
enemmän muiden kirjallisuuden 
opiskelijoiden seuraan ja siten 
edesauttaa oikeaan paikkaan 
löytämistä. Yleensä ainakin joku 
porukasta tiesi, minne oli kuului 
mennä. Otin samoja kursseja kuin 
nämä uudet kaverini ja aloin löy-
tää paikalle. 

Eekoo:
Koko lukuvuoden ajan olin täysin 
hukassa kurssieni kanssa. Tein 
pakolliset kirjallisuuden kurssit, ja 
sitten menin muille kursseille vain 
keräämään tarpeeksi opinto-pis-
teitä. Syksyn selvisin todella hyvin, 
mutta keväällä olikin ongelmia. 
Olin joululomalla liian pitkän aikaa 
kotona, ja en ehtinyt ensimmäisil-
le luennoille (tämän vuoden jou-
lulomalla tulen Ouluun muutamaa
lpäivää aiemmin kurssien alkamis-
ta).

Kevätlukukausi ei mennyt yhtään 
sen helpommin, mitä syksy. Yliopis-
ton käytännöt ja kurssijärjestelmä 
alkoivat jo tulla tutuiksi, mutta hen-
kilökohtaisten asioiden takia kevät

Kotonamme hukassa

Ensimmäiset luentoni olivat hyvin 
aikaisin, ja ihmettelinkin hieman. 
Sitten kun menin kyseiselle luen-
nolle, sain tietää olevani väärässä 
paikassa: kurssin järjestäjänä oli 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, 
ja se oli tarkoitettu kandivaihees-
sa oleville luokanopettajille, jotka 
opiskelivat sivuaineenaan suomen 
kieltä. Korvat punaisena poistuin 
hyvin nopeasti kyseiseltä kurssilta. 
Seuraavaksi huomasin ilmoittau-
neeni väärään fonetiikkaan, mutta 
olin sentään oikean tiedekunnan 
sisällä. Taas olin täysin hukassa kes-
kellä yliopiston kurssiviidakkoa…

Teija:
Syyslukukautena sain havaita, että 
melkein kaikki kurssit, joita olin 
halunnut ottaa, meni päällekkäin 
muiden haluamieni tai tarvitsemie-
ni kurssien kanssa. Lopputuloksena 
minulla oli yksi kirjallisuuden kurssi 
ja kourallinen viron opintoja sekä 
pakollisia kieli- ja viestintäopinto-
ja... ja melkein kaikki näistä oli eri
kursseja, mitä kavereillani oli. Lie-
neekö tarpeellista sanoakaan, että 
huomasin jälleen kerran olevani 
hukassa yhä uudelleen ja uudel-
leen. Jos kurssi ei jostain syystä 
ollutkaan samaan aikaan tai sa 
massa paikassa mihin ensinalkuun 
totuin kurssille menemään, en

taatusti löytänyt sinne ainakaan 
ajoissa. Tuntui, että universumi 
olisi kaikin tavoin yrittänyt estää 
minua olemasta ajoissa. 
Kerran yritin vittuilla universumille 
ja aloin etsiä yhtä työhuonetta, 
jossa minulla oli määrä olla tapaa-
minen, puolta tuntia ennen kuin 
minun olisi täytynyt olla siellä. 
Noin neljäkymmentäviisi minuut-
tia etsittyäni ja käännettyäni koko 
kasvatustieteellisen ja humanis-
titen tiedekuntien ja niiden välin 
ympäri (kaikista kolmesta kerrok-
sesta), alkoi tuntua melko epätoi-
voiselta. Vaksit tyrkyttivät minulle 
vanhaa informaatiota.

Niiden lisäksi sain joltain uuden 
osoitteen, jota ei yliopiston kartto-
jen mukaan ollut olemassakaan. 
Kännykässä ei ollut akkua, joten 
en voinut soittaa kellekään. Lopul-
ta törmäsin sattumalta ystäviini, 
mukaan lukien Eekoon, jolta sain 
lainattua puhelinta ja soitettua 
ihmiselle, jonka minun oli mää-
rä tavata. Kävi ilmi, että hänen 
työhuoneensa oli tiloissa, jotka on 
rakennettu suunnilleen kuukausi 
sitten.

itse Oulun kaupunkiin, olemme 
kotiutuneet vallan mainosti. Tie-
tysti aina välillä tulee eksyttyä

etsiessä jotain tiettyä liikettä tai paikkaa, mutta muuten olemme pär-
jänneet vallan mainoisti. Nykyään ainakin tietää niin yliopistolla, kuin 
kaupungillakin, mistä kannattaa kysyä, jos ei jotain meinaa löytää. 
Lisäksi vertaistuki auttaa kummasti. Lyhyesti ja ytimekkäästi voisi siis 
yrittää tiivistää selviytymisstrategiamme näin: 

1. Mene samoille kursseille kuin kaverit ja jos ei onnistu niin: 
2. Hanki kavereita kursseilta, joilla käyt. 
3. Tarkista sähköposti, oodi ja lukkari aina ennen kuin olet menossa 
mihinkään ja hanki tärkeiden henkilöiden (esim opettajien tai muiden 
kurssitovereiden) puhelinnumeroita. asiaa helpottaa myös, mikäli kan-
niskelee mukanaan ladattua puhelinta ja läppäriä. jos mikään näistä ei 
silti auta: 
4. Mene itkemään vakseille. 

Vaikka olemmekin kroonisesti tästä huolimatta hukassa, emme silti 
kadu Ouluun muuttamista. Olemme molemmat kotoisin pieneltä paik-
kakunnalta, toinen Kittilästä ja toinen ikaalisista. isommassa kaupungis-
sa kuten Oulussa on paljon etuja pikkupaikkakuntiin nähden. Meistä on 
ihanaa, kun voi kävellä asuinalueellaan, ilman että jokainen vastaantul-
lija tuntee ja tietää ”kenen tyttäriä sitä ollaan”. 

On myös hämmästyttävää, että busseilla voi oikeasti edes harkita 
kulkevansa. Täkäläisestä julkisesta liikenteestä voi olla montaa mieltä. 
On kuitenkin mukavaa, että lähin bussipysäkki ei ole kuuden kilometrin 
päässä, vaan sadan metrin päässä ja siitä pääsee monta kertaa tunnissa 
keskustaan sen sijaan, että siitä kulkisi päivässä busseja yhden käden 
sormilla laskettava määrä. Lisäksi on myös oikein mukavaa, että lähin 
kauppa on kävelymatkan päässä.

Nyt olemme oppineet elämään hukassa, eli Oulussa. Eekoo:
Seuraavana syksynä tulin yliopis-
toon intoa täynnä. ilmoittauduin 
kursseille, ja valmistauduin innois-
sani tulevaan lukuvuoteen. 
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Aristoteleen kantapää

Aristoteles nousi ammeestaan:
Hänen kantapäänsä oli kadonnut!
Kiroillen ja kiemurrellen Aristoteles nousi etsimään vaimoaan:
”Minähän olen rampa! Mitä sinä olet minulle nyt tehnyt?”,
hän salamoi, uhosi ja sylki.

Mutta Heureka pienillä nappisilmillään
ei välittänyt moisesta. Sillä hän oli jo tottunut vastaaviin purkauksiin, 

jotka eivät koskaan olleetkaan järin älykkäästä mielestä lähtöisin.
Heureka pysyi vain hiljaa,

hän tiesi
että ennen pitkää Aristoteles kyllästyisi ja jatkaisi matkaansa. Kenties 

menisi markkinoille ja puhuisi itsensä näännyksiin, kunnes
joku ovela kauppias myisi hänelle luudan.

Ja niin Aristoteles tekikin. Mutta hän ei ostanut luutaa eikä liioin kan-
tapäätä.
Sillä vasta agoralle tultuaan hän huomasi, että kylpyvesi oli ollut jo 
kauan (ikuisuuden melkeinpä) kylmää. Takassa ei ollut tulta, eikä ken-
kiä oltu aseteltu järjestykseen.
Hän oli jo aikaa sitten kuollut.
Ja hautajaisiin kutsuttiin vain roomalaisia.

ALEKSI NIKULA

Joitain epäkuolleita hagiograafikkoja
-

Tässä on eräs luostari Ranskasta, tässä Espanjasta, tässä Saksasta...

Näistä löytyy monia joilla on suunnitelmia pyhimyksilleen,
virtuaalisia, ikuisesti käsinkopioitavia katalogeja pyhäinjäännöksis-

tä, joita ei ole olemassa.

Vietin aikani tämän munkin sellissä.
Olento pukeutuneena risaisimpiin luihin, jonka otaksuin jo olleen 
vanha tai vastasyntynyt—useita tunteja, päiviä tai viikkoja kului 
näin—ei kuitenkaan missään vaiheessa suostunut, ei ollut halukas, 
ei voinut eikä tahtonut...

Tämä, sitten, jälleen, oli ystävämme munkin purppurainen liturgia; 
ja nyt hänen kääntyessään näin kaikki ne murskatut johannekset 
paavalit pietarit matteukset balthasarit. Ehkä silloin aloin aavistaa...

Loput munkeista sapettuivat ja nousivat pois ja kävelivät ulos il-
man kaapujaan, jotka oli valmistettu mustasta lasista, mikä pisteli 
heidän ihoaan entisestään. Viimein päädyn ulos katselemaan tätä 
näkymää sata vuotta sitten ja katson kuinka koko kompleksi mure-
nee, murenee.

Kuollut!

EEMELI JYLHÄ
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Kaksinaisuuden sirkus
-

”Hyvää iltaa, arvon naiset ja herrrrat! Nähkää mikä meillä tässä 
edessänne on! Iskekää Lantti sisään ja nauttikaa showsta! Jahahaha-

haha!”

Tämä oli eräs omituinen sirkus, jossa oli väliaika ja loppu,
ja joka katkonsa aikana näytti meille mielenkiintoisimmat,

aah,
temppunsa.

Kuka meillä on tässä. No mutta,
sehän on Pinocchio, eikö totta!

Hänen ihmiskätensä näyttävät aidoilta minulle,
samoin jalkansa, vaikuttavat oikein hyville;
langat läpi on vedetty raajoista näistä,
nenät kasvaa kaksoispojan molemmista päistä!

Rakastan kuinka hän uikuttaa.
”Huuda, huuda, huuda!” minä kiljun,
mutta suuntaankin jo seuraavaan
huvitukseen.

EEMELI JYLHÄ

Lausuntoja tilaisuuksiin: Olutta!
-

”Näetkö tämän miehen? Ahh, loistavaa, sinä siis muistat!”

Tässä ovat tuon baarimikkomme nakkisormet
ne ovat sikoja pienen pieniä, pikkuruisia
kapuavat kromille, valtaavat olutta syöksevät orret,
alkavat sylkeä ruskeaa, makeaa ohraansa;

Nyt juo ja pyyhi tämä oluen vaahto, ja mitä jää siitä, ystävämme 
kehoitti. Seisoessamme tuon aina vain kutistuvan laajan krouvin 
tummalla paneloidussa loosissa, emme suinkaan pohtineet miksi 
juomistamme oli kehittymässä aina vain ihanamman kitkerämpää, 
miksi vaahdosta nousi raivokkaita lampaita ja miksi venäläiset 
herrasmiehet nauttivat vodkaa vodkan perään ja morfiinia morfii-
nin perään. He alkoivat nyt kertoa meille, ja tuossa katkussa, näistä 
riimeistä paistoi lävitse kuinka terveellistä kafka ja humala oikein 
olivat.

Ja jälleen; maailma katoaa.

EEMELI JYLHÄ
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KULTYYRIN KIROUS: 
JATKOKERTOMUS

Ensimmäinen luku

Kultyyri seurasi kaappinsa avai-
menreistä uuden kultuhuonevas-
taavan siivoustoimia. Hän katseli 
järkytyneenä, kuinka kultuhuone-
vastaava järjestelmällisesti tuhosi 
kultuhuonetta puuttumalla sen 
täydellisen tarkoituksenmukaiseen 
kaaokseen. 

”Suorainen pyhäinhäväistys”, 
ajatteli Kultyyri. Hermostuksissaan 
hän puristi kätensä nyrkkiin ja 
mustiksi maalatut kynnet jättivät 
jälkiä kalpeisiin kämmeniin. 
Kultuhuonevastaavan hengähtäes-
sä tyytyväisesti tuhotyönsä jälkiä 
katsellen, Kultyyri toivoi kaappinsa 
perimmäisessä nurkassa herää-
vänsä tästä kamalasta painajaisu-
nesta. Kultyyri tosin tiesi toiveen-
sa olevan turha, sillä vampyyrit 
eivät ei nuku. 

Kaapin oven toisella puolella kul-
tuhuonevastaava katsoi kelloaan. 
”Hitto, hälyt menee kohta päälle”, 
hän mutisi ja heitti repun olalleen. 
Viimeisen tyytyväisen silmäyksen 
jälkeen hän sammutti valot ja sulki 
oven.

 Kultyyri uskaltautui raottamaan 
kaapinoveaan vasta, kun ulos 
kiirehtivien askelten äänet eivät 
enää kuuluneet. Kalpea naama 
tuijotti laajennein silmin huoneen 
muuttunutta järjestystä.
 
Tuho oli vielä kamalampi, kuin Kul-
tyyri olisi osannut odottaa. Kirjat 
olivat – kaikkien luonnonlakien 
vastaisesti – kirjahyllyssä, eivätkä 
sympaattisesti ympäri pitkin huo-
netta. Monet esineet, jotka olivat 
olleet kultuhuoneessa kauemmin 
kuin itse kultyyri, olivat tyystin 
kadonneet, muun muassa kaunis 
keltainen räsymatto. 

Kultyyrin silmästä vierähti kalpe-
alle poskelle pieni kylmä kyynel, 
ja sen kapea alahuuli tärisi kuin 
hento lehti. uuden kultuhuoneen 
katsominen oli liian tuskallista 
herkälle vampyyrille. 

Kultyyri käännähti ovea kohti 
tarttuakseen sen kahvaan... mutta 
havaitsi, että siinä oli nyt jokin 
askartelukaapinhirvitys.

Kultyyri perääntyi kauemmas 
kaapista ja havaitsi kultuhuone-
vastaavan vaihtaneen myös oven 
paikkaa. 

Nyt sai riittää. jos he eivät enää 
kunnioittaneet kultyyriä, uskollis-
ta kiltahuoneen vartijaa, saisivat 
pärjätä ilman. 

Täristen, mutta päättäväisenä 
kultyyri asteli kultuhuoneesta 
ulos ja lähti hyvin määrätietoi-
sen näköisenä oikealle. Se irvisti 
kultuhuoneen entiselle ovelle, 
jossa luki nyt: ”Kultuhuoneen uusi 
sisäänkäynti → ”. 

Hyvin närkästyneenä kultyyri lähti 
täsmälleen päinvastaiseen suun-
taan, kuin mitä nuoli osoitti. 
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