


Jokainen meistä on omalla tavallaan uniikki. Kenellä-
kään muulla ei ole juuri sinun sormenjälkiäsi, muistojasi, 
kokemuksiasi ja arpiasi. Läheisimmänkään ystävämme 
tai rakastajamme samanmielisyydestä emme voi olla 
täysin varmoja - he katsovat 
maailmaa omilla silmillään, omien muistojensa ja aja-
tustensa värittäminä. 

Värinäkömme yksilölliset erot pitävät huolen siitä, että 
edes väreistä emme pääse totaaliseen yksimielisyyteen.

Ihmisinä olemme yksilöitä, emme laumaeläimiä. 

Jokainen meistä on kuitenkin myös ikävystyttävällä, ba-
naalilla tavalla toisensa kaltainen. Vaikka kuvittelemme 
tekevämme päätöksenne täysin itsenäisellä ja ennen-
näkemättömällä tavalla, on joku toinen kymmenien 
tuhansien vuosien pituisen 
kehityshistorian aikana ehtinyt ajatella jossain muodos-
sa ajatuksemme puolestamme.

Olemme ihmisiä, emme lumihiutaleita. Herraa hyvää 
kiittäkäämme tästäkin 
ylellisyydestä. 

Jos nimittäin olisimme täysin uniikkeja ja ainutlaatuisia, 
emme voisi muodostaa 
yhteyttä toiseen ihmiseen. Jos meiltä puuttuisi yhteinen 
kokemuspinta ja jaettu kulttuuritausta, meidänolisi vai-
keaa, toisinaan jopa mahdotonta, ymmärtää toisiamme. 

Silti laumankin keskellä jotkut jäävät ulkopuolelle. Jotkut 
ominaisuudet leimataan omituisuuksiksi, luonteenpiir-
teet luonnottomuuksiksi, tavat tabuiksi.

Jokaisen on toisinaan pohdittava omaa suhtautumista 
toiseen ja toiseuteen. Outouden rajat voidaan vetää 
joko sisä- tai ulkopuolelle – kummalle puolelle rajaa 
juuri sinä jäät?

Käsissäsi oleva tuore Kul-
tisti pohdiskelee outouden 
ja toiseuden problema-
tiikkaa. 

Toiseuden mysteeriä sel-
vittelevien kirjoittajiemme 
konstit ovat kovin monet. 
Outoutta käsitellään niin 
essein, runoin kuin novel-
lienkin kautta. 

Outoa kyllä, lopulliseen 
konsensukseen kummal-
lisuuden olemuksesta ei 
päästä. Työ rajojen vetä-
misen parissa jatkunee 
vilkkaasti tulevaisuudes-
sakin.

Voimakasta syksyä!

Anni Hyypiö

Päätoimittajan kirje

Siksi emme ole lumihiutaleita
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ZOMBEJA
nä k y v i s s ä
Kun sudenpentujen käsikirja ei enää riitä

Oulun ammattikorkeakoulussa syntyi tänä 
syksynä astetta erilaisempi selviytymisopas. 

Minna Koivumaan toimittamassa ja taittamassa 
kirjassa ei jaeta self-help -oppaiden tapaan 

neuvoja ihmissuhteiden karikossa selviämiseen, 
vaan konkreettisia ohjeita sille, miten zombiea-
pokalypsin koittaessa toimitaan. Kirja selvittää 

lukijoilleen värikkään kuvituksen kera mitä kuol-
leiden aamunkoiton jälkeen kannattaa tehdä, ja 

mitä taas ehdottomasti välttää.
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TEKSTI JA KUVAT:
JOHANNA SALMINEN



Minna Koivumaa, aivot 
projektin takana, milloin 
aloit kiinnostua zombeis-
ta?

Viime vuoden keväällä mä 
lähdin koululla tekemään 
semmoista zombie pin-up 
projektia. Kuvattiin siis 
valokuvakalenteri, jossa 
on zombietyylisiä pin-up- 
kuvia. Eli sellaisia pin-up 
-tilanteita, missä ne tytöt 
– tai pojat – ovat zombeja. 

Siitä se sitten syveni 
pikkuhiljaa niin, että jotain 
pitäisi tehdä opinnäyte-
työksi. Mä olen tässä aika 
paljon taittoja tehnyt, ja 
aina on kiinnostanut kirjan 
kirjoittaminen, joten 
päätin repäistä ja tehdä 
kirjan. 

Zombeilla voidaan mark-
kinoida melkein mitä 
tahansa. Pelejä, elokuvia, 
uudelleen kirjoitettuja 
kirjallisuuden klassikoita, 
pussilakanasettejä. Ovat-
ko zombiet maailman 
onnistunein franchise? 
Omistatko paljon ”krää-
sää”?

Itselle se on aina kul-
kenut vähän mukana, 
mutta nyt aikuisiällä on 
sitten tarkemmin alkanut 
hommaamaan niitä asioita 
ja tehnyt siitä sellaisen 
hauskan jutun. Ei niinkään 
sellaista vakavaa, mitä se 
on joskus voinut olla, vaan 
enemmänkin silleen kieli 
poskella. 
Tyyliin voin ostaa kengät, 
joissa on zombie. 

Miten ajatus zombiekäsi-
kirjasta syntyi?

Mä katson noita zombie-
elokuvia aika paljon, ja 
niissähän tulee kunnolla 
ohjeita paljon mieleen. 
Että kuka on aivan dorka 
ja menee sinne syötäväksi. 
Sitten alettiin miettimään, 
että kun on kauhean 
vähän niitä oppaita, ja 
kiinnostaako [zombiopas] 
ihmisiä. 

Mä mietin, että millä taval-
la saisin tän mun mielipi-
teen tästä asiasta sanottua 
– silleen hauskalla tavalla 
eikä liian vakavasti, vaan 
aika rempseästi. Sitten tuli 
mieleen, että 
kirja – sitä ei tuputeta, mut-
ta saat ostaa jos haluat. 

Niinhän se nykyään menee. Ja viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä. Kumpaa koulu-
kuntaa olet: syövätkö zombiet aivoja?

Kyllähän ne zombiet syövät mitä vaan. Aivot ovat ne mieluisin, ehdottomasti.

Sellaiset löytyy itse kultakin. Missä vaiheessa kirja on ja missä siihen voi päästä 
käsiksi?

Kirja on melko lailla kirjoitettu, sellaisia pieniä viilauksia puuttuu vielä, ja nyt koulun 
puolesta mä teen samalla produktiota tästä. Eli koululle mä taitan ja kuvitan sen. Se 
vaihe alkaa nyt, ja siinä alan pistää koko paketin kasaan. 14.11 tämän pitää 
viimeistään olla valmis, joten silloin se on painovalmiina. Tai jos sitten hyvin menee ja 
mä saan rahoituksen jostakin tai joku muu kiinnostuu, 
niin [kirjaa] aletaan sitten painattaa. Veikkaisin, että joulukuussa mulla on ainakin yksi 
kirja. Jos kiinnostusta löytyy ihmisiltä, niin mä luulen, että Facebookiin pistän jotain 
asiasta, ja levittelen sitä kautta. 
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KUOLLEILLA
ON 

KYSYNTÄÄ

eikä loppua Rick Grimesin 
(Andrew Lincoln) johta-
malle selviytymisseikkai-
lulle näy. 

Zombie-epidemian likaa-
miin maisemiin sijoittuva 
sarja on napsinut isojen 
katsojalukujen ohella 
myös Golden Globe 
-ehdokkuuden parhaasta 
draamasarjasta.

aivan uusi, sillä norjalai-
nen kauhukomedia Død 
snø makusteli ilkeämielisil-
lä ja nälkäisillä natseilla jo 
neljä vuotta aiemmin.

Zombit eivät kuiten-
kaan päätä vaelteluaan 
valkokankaille, sillä teema 
on ottanut kipinää myös 
tv-maailmassa. Robert 
Kirkmanin sarjaku-vaan 
perustuvaa Walking Dead 
–tv –sarjaa on kuvattu jo 
kolme tuotantokautta, 

karusti kasaan kursituilla 
kuolleilla natseilla, Dead 
Walkers: Rise of the 4th 
Reich – noh, karusti ka-
saan kursituilla kuolleilla 
natseilla. Natsizombie-
teema ei kuitenkaan ole 
aivan uusi, sillä norjalai-
nen kauhukomedia Død 
snø makusteli ilkeämielisil-
lä ja nälkäisillä natseilla jo 
neljä vuotta aiemmin.

natseilla. Natsizombie-
teema ei kuitenkaan ole

ANNI HYYPIÖ

Epäkuolleille luontaisesta 
jäykkyydestä huolimatta 
zombiet taipuvat moniin 
muotoihin. Erityisen 
notkeasti zombit tuntuvat 
asettuvan valkokankaal-
le, sillä tänäkin vuonna 
elokuvateattereihin on 
IMDB:n mukaan vyöry-
tetty yli 50 uutta zombie-
aiheista elokuvaa. 

kaala on laaja: zombietee-
man voi toteuttaa joko 
huikealla budjetilla (190 
miljoonan dollarin World 
War Z) tai huikean ällöttä-
vällä idealla (kaiketi nimen-
sä veroinen Rape Zombie: 
Lust of the Dead 3).

Huolimatta Warm Bo-
diesin tuomasta roman-
tiikan tuulahduksesta 
esitetään zombiet eloku-
vissa pääosin pahana ja 
verenhimoisena sakkina. 
Erityisen ilkeisiin tunnel-
miin päästään silloin, kun 
zombiet ja natsit kohtaa-
vat. 

Kolmatta valtakuntaa 
kaipailevat kansallismie-
liset zombiet tulivat tänä 
vuonna valkokankaille 
(tai kenties pikemminkin 
DVD-soittimille) peräti 
kahden elokuvan voimin. 
Frankenstein’s Army heku-
moi nimensä mukaisesti 

Koska ihmissudet ja vam-
pyyrit saavuttivat Twilight-
trilogian myötä suurta 
menestystä rakastajina, 
olikin vain ajan kysymys, 
milloin zombeille suodaan 
sama mahdollisuus.

Tänä keväänä elokuva-
teattereihin rymistelikin 
tiettävästi ensimmäinen 
zombie-romanssi Warm 
Bodies –elokuvan myötä. 
Isaac Marionin romaaniin 
perustuva filmatisointi 
viritteli hitaasti lämpeävää 
romanssia epäkuolleen 
R:n (Nicholas Hoult) ja 
eläväisen Julien (Teresa 
Palmer) välille. 

”Kolmatta valtakuntaa 
kaipailevat  kansallismieliset zombiet 

tulivat tänä vuonna valkokankaille peräti 
kahden elokuvan voimin. 
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Ei ollenkaan

ne muut
NIIN KUIN

Uudet seksuaali-identiteetit myllerryksessä

Syyskuun alussa Suo-
messa tehtiin historiaa. 
Jani Salomaan johdolla 
pieni joukko suomalaisen 
ydinperheen perikatoa 
pelkääviä mielenosoittajia 
kerääntyi Eduskuntatalon 
eteen. 

Hetero Priden johtavan 

puuhamiehen Salomaan
mukaan Hetero Pride 
järjestettiinkin vastare-
aktiona ”homosaatiolle”, 
median pakottamalle 
”homosuvaitsevuudelle”. 

Suomalaisen ydinperheen 
kasvojenkohotus päättyi 
kuitenkin nolosti, kun He-
tero Priden marssijat jäivät 
vastamielenosoittajien

jalkoihin: varsinainen 
mielenilmaus keräsi noin 
kuutisenkymmentä mie-
lenosoittajaa, vastamielen-
osoitus moninkertaisesti 
enemmän. 

Kyseenalaista mediahuo-
miota keräsi myös toinen 
tapahtuman järjestäjistä, 
kun thaimaalaisessa Hitler-
naamiossa ”vitsillä” natsi-

tervehdystä vasemmalla 
kädellä esittänyt Jani Vii-
nikainen  erotettiin kohun 
myötä Kangasalan perus-
suomalaisten valtuustoryh-
mästä. 

Sattumaa tai ei, tasa-
arvoisen avioliittolain 
puolesta käynnissä ollut 
kansalaisaloitekampanja 
Tahdon2013 päättyi juuri 

ennen epäonnista Hetero 
Pridea. 

Maaliskuussa startannut 
kampanja keräsi keräys-
aikana yhteensä 167 333 
sähköistä ja paperista 
allekirjoitusta. Asian käsit-
tely eduskunnassa vaatii 
vähintään 50 000 täysi-ikäi-
sen allekirjoituksen, joten 
kansalaisaloite voi näillä

allekirjoituksilla edetä jo 
eduskunnan käsittelyyn.

Seksuaalinen suuntautu-
minen onkin tänä syksynä 
ollut – muodossa tai toi-
sessa, hyvässä ja pahassa 
– monien suomalaisten 
huulilla. 

Seksuaalisen tasa-arvon 
vastustus on löytänyt 

ANNI HYYPIÖ
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kasvonsa Jani Salo-
maasta, puolustus Jani 
Toivolasta.

Kisaa ei kuitenkaan käydä 
ainoastaan ääripäissä, 
vaan myös homoliikkeen 
sisällä kuohuu. Mukaan 
sateenkaariperheeseen 
haluavat uudet identi-
teetit – kysymys on vain 
siitä, kuka heidät sinne 
hyväksyy. 

Sateenkaarilipun uudet 
sävyt

Seksuaalivähemmistöyh-
teisö on 1990-luvulta 
lähtien järjestäytynyt ns. 
LGBT-liikkeen alle. 

Alkuperäinen kolmikirjai-
minen englanninkielinen 
lyhenne tulee sanoista 
lesbian, gay, bisexuals, ja 
myöhemmin mukaan 
hyväksyttiin myös trans-
genders. Neljään seksu-
aaliseen suuntaukseen 
perustuva kattokäsite on 
kuitenkin viime vuosi-
en aikana laajentunut 
kattamaan huomattavan 
määrän myös muita iden-
titeettejä: toisinaan LGBT-
perheeseen liitetään 
myös intersukupuoliset, 
polyamoriset, panseksu-
aalit sekä liikettä tukevat 
”heteroliittolaiset” 
(straight allies). Viime 
vuosina omia vakiintunei-

ta asemia on ehdotettu 
myös ”kiinnostuneille” 
(curious) sekä transseksu-
aaleille ja transvestiiteille.
Myös tietyt fetissit ovat 
hakeneet paikkaansa 
sateenkaarilipun liepeil-
tä, varsin vaihtelevalla 
menestyksellä: vaikka 
erityisesti Yhdysvalloissa 
onkin nähty myös jonkin 
verran yrityksiä myös 
pedofiilien ja zoofiilien 
hyväksymisestä vähem-
mistöyhteisöön, välit ovat 
edelleen hyvin viileät. 
Suurempien suuntausten

perustuu nimensä mu-
kaisesti jumaluuden ja 
kuolevaisen väliseen, 
astraalitasolla käytyyn 
seksuaaliseen kanssa-
käymiseen. 

Kirjaimet tuntuvat kui-
tenkin loppuvan kesken 
ainakin kahden seksuaali-
identiteetin kohdalla. 
LGBT-yhteisön sisällä on 
keskusteltu vilkkaasti siitä, 
kuuluvatko seksuaalista 
halua tuntemattomat 
aseksuaalit ja syvää tun-
nesuhdetta seksuaali essa 
suhteessa painottavat 
demiseksuaalit saman

tumista, ei mikään oma 
identiteetti sinänsä. Esi-
merkiksi amerikkalainen 
homoaktivisti Dan Savage 
on suhtautunut aseksuaa-
lien vaatimukseen omasta 
tilasta lähinnä vitsinä.

Savagen mukaan asek-
suaalien osallistuminen 
Pride-kulkueisiin on tur-
haa, sillä “he voisivat vain 
jäädä kotiin ja olla teke-
mättä mitään”. 

Kuka saa kuulua? 

Taistelu siitä, kuka saa 
kuulua vähemmistöön, 
vaikuttaa nurinkuriselta. 
Onko vähemmistöllä oikeut-
ta sulkea rajojaan yhteisöä 
kaipaavilta yksilöiltä? 

Jos aseksuaalit tai demi-
seksuaalit eivät tunne 
kuuluvansa normitettuun 
seksuaalisuuden mittariin, 
eikö heillä ole oikeus 
hakea hyväksyntää ja 
yhteisön tukea LGBT-yh-
teisöstä? Oman seksuaa-
lisuuden problematiikka 
tuleekin esille silloin, jos 
oma seksuaali-identiteetti 
on ristiriidassa vallitsevan 
kulttuurin kanssa. 

Yhteisön suhtautuminen 
poikkeaviin seksuaali-
identiteetteihin on 
vaihdellut vuosien aikana 
hyvin laajasti: suvaitse-
vampina ajanjaksoina

”
Mukaan sateenkaa-

riperheeseen 
haluavat uudet 

identiteetit – kysymys on vain 
siitä, kuka 

heidät sinne 
hyväksyy.

ohella toimii myös pie-
nempiä yhteisöjä. Aivan 
oman identiteettinsä 
muodostaa erityisesti 
Tumblr-blogipalvelussa 
toimiva godspousery-yh-
teisö. Tämä varsin spesifi 
seksuaalinen identiteetti

queer-sateenkaarilipun 
alle.

Äänekkäimpien kriitikoi-
den mukaan esimerkiksi 
aseksuaalien suuntautu-
minen on oikeastaan vain 
seksuaalisuuden puut-

poikkeavuus on ollut 
hyväksyttävää, toisinaan 
kiellettyä kuolemanran-
gaistuksen uhalla. 

Kun oma suuntautuminen 
on vallitsevaa kulttuuria 
vastaan, joutuu usein en-
nakkoluulojen, syrjinnän
tai jopa väkivallan koh-
teeksi. 

Esimerkiksi Venäjän uudet 
homopropagandalait 
ovat tehneet paikallisten 
seksuaalivähemmistöjen 
toiminnasta laitonta ja 
vaarallista.

Tätä historiaa vasten 
esimerkiksi pitkässä pari-
suhteessa elävän demi-
seksuaaliheteron elämä 
kuulostaa – no, sangen 
normaalilta ja ongelmatto-
malta. 

Seksuaalisuuden kokemis-
ta on kuitenkin vaikeaa 
määritellä muiden puo-
lesta. Vaikka aseksuaalit 
eivät koekaan seksuaalista 
halua, he voivat kuitenkin 
tuntea itsensä epäsopi-
vaksi nykyisessä yliseksu-
aalisessa kulttuurissa. 

Oman spesifin identiteet-
tikategorian löytäminen 
voi toisaalta selittää 
monia aiemmin vaivannei-
ta ongelmia, ja helpottaa 
tunteiden käsittelyssä.. 

Rajat vedetään itse – 
tai sinun puolestasi

Monien queer-aktivistien 
mielestä omaa identi-
teettiä ei voi määritellä 
pelkästään seksuaalisen 
halun tai sen puuttumisen 
myötä. Aktivistit painotta-
vat ennen kaikkea henkilö-
kohtaisen seksuaaliseen 
suuntautumiseen samais-
tumisen (identification) 
tärkeyttä. Jokaisella yksilöl-
lä on oikeus identifioitua 
haluamaansa identiteet-
tiin, kuulosti se ulkopuoli-
selle kuinka hullunkuriselta 
tai omituiselta tahansa.

Vaikka seksuaalinen 
suuntautuminen herättää-
kin vilkasta keskustelua 
niin Hetero Pride- hen-
genheimolaisten kuin 
sateenkaariperheen 
sisällä, ovat ongelmat 
ovat kuitenkin edelleen 
täysin erilaiset: siinä missä 
sateenkaariperheen sisällä 
kinastellaan siitä, ketkä 
perustellusti kuuluvat 
LGBT-joukkoon mukaan, 
homoseksuaalisuuden 
ihannointia vastustavat 
tahot kritisoivat erottele-
matta koko ”homosuvait-
sevaista” joukkoa. 

Kysymykseen siitä, kuka 
joukkoon saakaan kuulua, 
löytyy vastaus kenties siel-
tä, mistä sitä ei haluttaisi 
saada – vihollisleiristä.
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Täällä 
tunnen olevani 
hämmästyttävän 

normaali
Traconissa on tilaa pukuleikeille

Suurimmassa roolissa 
melkein missä tahansa 
animeen ja mangaan liit-
tyvässä fanitapahtumassa 
eli conissa on valtavirrasta 
poikkava pukeutuminen. 
Eri kaupungeissa vuosit-
tain järjestettävissä co-
neissa harrastetaan paljon 
cosplayta, eli pukuleikkiä. 
Cossari tekee itse tai 
hankkii itselleen jonkun 
itse valitsemansa fiktiivi-
sen hahmon asun mah-
dollisine proppeineen, ja 
pukeutuu täksi hahmoksi 
conin ajaksi. Innokkaim-
mat cossarit pyrkivät myös 
toimimaan samalla lailla, 
kuin kyseinen hahmo - 
niin pitkälle kuin se on

revetä nauruun, kun muut 
paikallaolijat katsovat 
ystävääni kuin pöhköä. Ei 
sitä kai aina näe keltaista 
sähköjyrsijää Stockmannin 
vessassa. 

Yksi lapsi jopa huutaa 
ystävääni osoittaen 
”PIKACHU! Äiti! Se on 
Pikachu!” Eikä hän jää 
ainoaksi huutelijaksi. 

Tampere-talon vieressä 
olevaan Sorsapuistoon 
eksyy silloin tällöin muu-
tama koiranulkoiluttaja. 
Se, miten helposti nämä 
tavalliset tamperelaiset 
erottaa coniporukasta, on 
hämmästyttävää. 

tosielämässä vain mahdol-
lista. Cosplay yhdistääkin 
kekseliäästi naamiaiset ja 
näyttelemisen. 

Tampere-talo on täynnä 
cossareita, ja tänä syksynä 
minäkin kuulun heidän 
joukkoonsa. Olen pukeu-
tunut sellaiseksi Poke-
monkouluttajaksi, joka 
voisin olla, ja ystävälläni 
on Pikachuni. 

Varsinaisella con-alueella 
jäämme muun muassa 
Prätkähiirten varjoon, 
mutta kun käymme jää-
telöllä Koskikeskuksessa, 
saamme taas huomiota. 
Julkisessa vessassa olen 

On syksyinen lauantai-aamu, aurinko 
paistaa ja yksi Pokemonkouluttaja 

Pikachuineen kävelee kohti Tampere-taloa. 
Kerään ystäväni kanssa hieman katseita, 

kun kuljemme keskustassa, mutta 
tapahtumapaikalla olemme aika 

huomiotaherättämättömiä. 

Tracon 8 on alkanut.
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Anime: japanilainen animaatio
Manga: japanilainen sarjakuva

Cosplay: ”pukuleikki”, tarkoittaa 
vapaasti suomennettuna 

pukeutumista joksikin fiktiiviseksi 
hahmoksi

Cossi/cossiasu: cosplayerin asu
Cossari: cossiin pukeutunut henkilö

Con-alueella tavallisuus on 
oikeasti epätavallisuutta, 
ja epätavallinen tavallista. 
Arkivaatteissa tulee hyvin 
nopeasti alipukeutunut 
olo. Todennäköisemmin 
conissa törmääkin kaiken 
maailman kummallisuuk-
siin, kuin ihan tavallisesti 
pukeutuneeseen ihmi-

ta animesta ja mangasta. 
On ihanaa nähdä joku 
muu, joka on vielä pöh-
kömpi fani, kuin mitä itse 
tulee koskaan olemaan. Ei 
pidä tietenkään unohtaa, 
kuinka yksinkertaisesti 
mahtavaa onkaan hengata 
viidentuhannen saman-
henkisen fanin kanssa.

seen. Juuri kummallisuu-
den vuoksi animekansa 
rakastaa conejaan. Kaikki 
on conissa mahdollis-
ta. Jos siltä tuntuu, voit 
vaikka halata Irvikissaa tai 
humpata Muumimörön 
kanssa. Conit ovat myös 
tärkeää vertaistukea kaikil-
le, jotka ovat kiinnostunei

Yhteiskuntaluokista pu-
huminen tuntuu usein so-
pimattomalta. Aiheeseen 
liittyy kaikenlaista häpeän-
kaltaista sälää pään sisällä. 
Muistan kuinka itse aikoi-
nani kerroin sukulaisille 
hakevani opiskelupaikkaa 
pääaineena kirjallisuus. 
Minua hiukan hävetti, sillä 
se kuulosti epäilyttävästi 
tyhyjän värkkäämiseltä. 

Yritin viedä huomion kir-
jallisuudesta puhu malla 
historian pääsykokeista, 
joihin olin myös menossa, 
ne tuntuivat hyväksyt-
tä vämmiltä. Onneksi 
vanhempani kuitenkin 
olivat sitä mieltä, ettei 
kirjallisuuden opiskelu ole 
turhaa, ja isäni huutelikin

toisesta huoneesta minulle 
”sano nyt se kirjallisuus…” 

Isovanhempani olivat 
ylempää Lapista tulleita 
maalareita, sähkömiehiä 
ja siivoojia, vanhempani 
ovat tehneet niin kut-
sutunluokkaretken ja 
valmistuneet lukiosta ja 
kauppaopistosta. 
 
Olen ensimmäisen 
sisävessasukupolven 
edustaja ja toinen, jolla 
on akateeminen tutkinto. 
Sisarusteni ja serkkujeni 
keskuudessa on jo viisi 
yliopisto-opiskelijaa. Velje-
ni meni ammattikouluun, 
mutta kieltäytyi perintei-
sestä maalarin ammatista, 
johon häntä yllytettiin. 

Vanhempani ovat aina 
kannustaneet koulutuk-
seen ja yleiseen muka-
vuusalueelta poistumi-
seen, pahinta mitä voisi 
tapahtua, olisi jonkinlai-
nen jämähtäminen. He 
eivät halua, että päädyn 
lopulta samanlaisiin 
hommiin kuin he itse ovat 
päätyneet. Olen törmän-
nyt myös toisenlaisiin 
asenteisiin korkeakoulu-
tusta kohtaan. ”Meneekö 
niihin rahaa?” kysyi erään 
lapsuudenystäväni äiti 
kuullessaan lapsensa
menevän yliopiston pää-
sykokeisiin. ”Kannattaako 
sinne edes yrittää?” Kave-
rini olisi ollut sopivampaa 
tyytyä ammattiinsa ja 
mennä töihin. 

Vanhempieni kanssa olemme edenneet lapsen askelin:
keskustelemme nykyään kirjallisuudesta, sillä minulle selvi-
si vasta opinnot aloittaessani, että myös he ovat kulttuurista 
kiinnostuneita ihmisiä. Nykyään he ovat tulleet ulos kulttuuri-

kaapista ja puhuvat taiteesta jo avoimesti.

Lähiöteinin 
tunnustuksia

VEERA KIURUJOKI
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Työväenluokkaisista per-
hetaustoista on vaikeinta 
ponnistaa ehkä juuri 
humanistiseen tiedekun-
taan. Kulttuurin tuntemus 
tai bourdieulaisittain 
”kulttuurinen pääoma” on 
täällä näkyvämpää kuin 
esimerkiksi tekniikan
puolella.

Kirjallisuuden perusopin-
noissa on valtavasti hyötyä 
siitä, että on lukenut 
oikeat teokset ja ehkä 
jopa keskustellut niistä 
joskus. Silloin on helpom-
pi suhteuttaa opettajan 
esittelemiä teorioita
omaan aikaisempaan 
ajatteluun, vertailla ja lop-
pujen lopuksi muodostaa 
oma mielipide, ehkä jopa 
kritisoida. 

On vaikea esittää kritiikkiä 
ilman vertailupohjaa ja 
kokemusta tulkintaperin-
teestä tai keskustelukult-
tuurista. Keskustelukult-
tuurin tuntemus ja sujuva 
omien näkökantojen 
ilmaisu on tärkeää huma-
nistisissa opinnoissa. ”Ei 
ole oikeaa vastausta, on 
vain tulkintoja” voi tuntua 
hassulta periaatteelta, jos 
on aiemmin tottunut kes-
kustelemaan vain konk-
reettisista tapahtumista.

Luokan on tutkittu olevan 
kiinteästi yhteydessä van-

hempiin ja lapsuuden
perheeseen. Ehkä tässä 
on syy, miksi luokkapu-
he tuntuu intiimiltä ja 
hävettävältä - onhan kyse 
omasta perheestä ja kas-
vuympäristöstä. Sosiologi 
Mari Käyhkö on tutkinut 
työläiskodeista yliopistoon 
tulevia naisia. Heille yhtei-
nen huolenaihe on ollut 
paljastumisen pelko.

Erilaiset taustat on yritetty
piilottaa ja peitellä 
mahdollisimman hyvin 
se tosiasia, että kaikkien 
lähtökohdat eivät ole 
samanlaiset. Haastatellut 
naiset ovat myöntäneet, 
että yliopistossa tuli vieras 
olo. 

Katriina Järvinen kirjoit-
taa teoksessa Luokaton 
Suomi? (2010) luokka-
taustasta vaikenemisen 
ongelmallisuudesta. 
Oman kasvuympäristön 
erilaisuudesta johtuvat 
puutteet sopeutumisessa 
akateemiseen kulttuuriin 
ovat aiheuttaneet monille 
häpeän ja huonommuu-
den tunteita. 

Nämä kokemukset 
tulkitaan usein vioiksi ja 
puutteiksi omassa per-
soonallisuudessa. Taustan 
merkitystä ei välttämättä 
ymmärretä, tai sille ei 

anneta painoarvoa yksilöl-
lisyyttä ja yrittäjähenkistä 
menestystä korostavana 
aikana.

Puhunko oikeista asioista? 
Pukeudunko väärin? Ovat-
ko minun suosikkielokuva-
ni oikeanlaisia? Kehtaanko 
kertoa tästä? Onko se 
sopivaa? Akateeminen 
kulttuuri tuntuu tottumat-
tomasta oudolta. Killat, 
ainejärjestöt, perinteet 
kuten sitsit ja juomalaulut, 
ovat uutta. 
Sana osakunta kuulostaa 
hienolta ja sivistyneel-
tä. Samalla epäilyttää: 
osaanko olla mukana 
tässä? Mitä jos en tajua? 
Mitä virkaa tällä kaikel-
la oheiskulttuurilla on? 
Opiskelijalta, joka tulee 
epäakateemisesta tai 
työläistaustaisesta kodista, 
puuttuvat malliesimerkit. 
Mikä on tieteellinen läh-
de? Miten ollaan seminaa-
rissa? Mitä maisteri voi 
tehdä työkseen? Henkisen 
perinnön puute näkyy 
epävarmuutena opinnois-
sa. 

Omat ensimmäiset vuote-
ni menivät tottumisessa. 
Olin arka osallistumaan 
mihinkään. Jo tavalliset ar-
kielämän puhetavat olivat 
outoja. Maut ja erilaiset 
arvostuksen kohteet avasi-
vat kuitenkin täysin 

uudenlaisen hyväksytyksi 
tulemisen tunteen. Tutki-
jamainen luonne ei ehkä 
olekaan vain arkielämää 
haittaava vika. 

On tullut myös har-
rastettua suoranaista 
teeskentelyä. Ei niinkään 
akateemisissa piireissä, 
vaan vanhoissa ympyröis-
sä lapsuuden- ja kouluai-
kaisten ystävien parissa 
(ne eivät onneksi lue tätä 
lehteä niinku koskaan). 
He ovat lähihoitajia 
ja kosmetologeja. 
Puheenaiheita täytyy 
usein tosissaan pun-
nita: gradun aihe ei 
ole missään tapauk-
sessa sovelias. Siitä
puhuminen tuntuu 
siltä kuin puhuisi 
ruuansulatukses-
taan hieman liian 
yksityiskohtaisesti. 
Olen ollut illanvie-
tossa, jossa yleinen 
mielipide oli ”inhoan 
runoja” kun olin kertonut 
graduni aiheen. Sitä ei 
ollut kukaan kysynyt. 

Kun puheenaiheet ja 
kiinnostukset keskittyvät 
arkielämän kannalta vält-
tämättömiin tai hyödylli 
-siin asioihin, on kulttuuri-
ilmiöistä puhuminen kuin 
vieraalta planeetalta. Sitä 
ei tarvita, joten kukaan ei 
tunne sitä. Nämä ihmiset

keskittyvät eri asioihin: 
arkielämänsä järjestämi-
seen niin mukavasti kuin 
mahdollista. He arvos-
tavat sitä mitä tarvitset. 
Yliopisto on ensimmäinen 
paikka, jossa olen täysin 
vapaasti voinut keskustella 
kiin-nostuksen kohteista-
ni. Vanhempieni kanssa 
olemme edenneet lapsen 
askelin: keskustelemme
nykyään kirjallisuudesta, 
sillä minulle selvisi vasta

teini. Karkasin salaa tupa-
kalle. Join pihalla kaljaa 
ja menin tuuliho usuissa 
lähikauppaan ostamaan 
sitä lisää. Kiroilin kilpaa
isäni kanssa, kaikki oli ihan 
saatanan jotain. Lainasin 
kirjastosta rovanieme-
läistä rap-musiikkia ja Lä-
hiöoksennuksen.  Ouluun 
palatessani tajusin, etten 
saa sosiolingvististä puolta 
muutamalla lounaskeskus-
telulla kuosiin. Toisaalta 
tässä vaiheessa opintoja 

kulttuurierot tuntuvat 
jo rikkaudelta. 

Olen oppinut luovi-
maan erilaisissa sosi-
aalisissa ympäristöis-
sä, eikä seminaarikaan 
enää pelota. Pikku-
hiljaa omaksun myös 
sen, että henkinen työ 
on myös työtä. Kesällä 
kilpailimme veljeni 
kanssa siitä, kumpi on 
oikeammissa töissä. 
Hän oli rautakaupassa 

ja kertoi tavaroiden kanta-
misesta, minä olin kirjas-
tossa ja erityisen mielellä-
ni kerroin varastokeikoista 
ja hyllytyksen raskaudesta, 
kirjojen siirtelystä osastol-
ta toiselle. 

Nykyäänkin tulen yli-
opistolle opiskelemaan, 
eihän se mitään työtä ole, 
jos kotona istuu ja lukee 
kirjaa!

” 
Kun puheenaiheet ja 

kiinnostukset keskittyvät 
arkielämän kannalta välttämät-
tömiin tai hyödyllisiin asioihin, 

on kulttuuri-ilmiöistä puhuminen 
kuin vieraalta planeetalta. Sitä 

ei tarvita, joten 
kukaan ei tunne sitä.

opinnot aloittaessani, että 
myös he ovat kulttuurista 
kiinnostuneita ihmisiä. 
Olin sentään asunut hei-
dänkanssaan 19 vuotta. 
Nykyään he ovat tulleet 
ulos kulttuurikaapista 
ja puhuvat taiteesta jo 
avoimesti. 

Vietin kesän lapsuudenko-
dissani kesätöiden vuoksi-
ja huomasin pian olevani
(taas) kuin pahainen lähiö-
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VIIKSET

Näin jälkikäteen ajatellen 
kaikki kävi kovin äkkiä. Se 
vain alkoi. Parran kasvu. 

Ensiksi se oli tietysti sel-
laista hajanaista karvoi-
tusta, josta ei voinut olla 
varma, oliko se terveistä 
luomista kohoavaa kasvus-
toa vai kenties satunnaista 
maitohaiventa. Aika pian 
kuitenkin kävi selväksi, 
että kyseessä on ehtaa 
partahapsea, kun karvas-
to alkoi ottaa tummaa 
väritystä. 

Tämä kaikki tietysti as-
karrutti, jopa kauhistutti 
minua. Mitä minä tekisin 
tämä uuden, muuttuneen
asiantilanteen suhteen? 
Miespuoliset kaverini ker-
toivat, että kyllähän sitä 
miehellä pitää parta olla,
sillä ”parta ei pahoille 
kasva, jouhikarvat joutavil-
le”. Joten annoin partani 
kasvaa. Sain muodos-

teltua siitä jonkinlaista 
pukinparran, vaikkei se 
nyt kummoinen ollut. 
Myöhemmin siitä muo-
dostui sellainen Abraham 
Lincoln -tyylinen parta. Ja 
siitä edelleen poskiparta, 
joka toi helpotusta presi-
denttimäisyyteen. Ei ollut 
erityisen viileää näyttää 
ajat sitten salamurhatulta,
silinteripäiseltä pressalta.

Ongelmallisiksi osoittau-
tuivat viikset. Aluksi ne 
kasvoivat hentoina amis-
viiksinä. Tämä ei ollut
ongelma, sillä satuin juuri 
tuolloin olemaan Pysty-
metsän ammattiopistossa. 
Istuin Toyota Corollan 
kyydissä, pää ikkunasta ul-
kona, vähäiset viiksikarvat 
liehuen. Käytin liian suuria 
annoksia nuuskaa, joita 
syljin ja liimailin penkkien 
ja pöytien alle. Karjala-
lippiksen lippa oli taitettu 
kourulle. Se oli elämää se. 

Ajan myötä valmistuin 
ammattiopistosta ja ajoin 
viiksikarvani. Parran-
leikkuu on kuitenkin 
paradoksaalinen pro-
sessi, tuulimyllyjä vas-
taan taistelemista. Mitä 
useammin ajat partasi, 
sitä nopeampaa se kasvaa 
takaisin. Jos halusi säilyä 
täysin viiksettömänä, oli 
karvoja oltava ajelemassa 
jopa kaksi kertaa päiväs-
sä. Vielä kuoltuaankin 
parta tekee ihmisen olon 
epäsiistiksi, kasvamalla 
post mortem –parraksi. 
Vähän kuin jääkiekkoilijoi-
den playoff-parta, jota ei 
saa muotoilla mitenkään. 
Yksi virhe ja olet ulkona 
karvoinesi, kaikkineen. 

Olen muistaakseni lukenut 
jostain, että muslimimies 
on mies vasta, kun hänelle 
kasvaa parta. Joskus 
minusta tuntui hieman sa-
malta, mutta pyrin unoh-

JUSSI MOILANEN
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tamaan partani hetkittäin, 
ettei se täyttäisi koko 
elämääni. Ei kuitenkaan 
auttanut, viikset kasvoivat 
takaisin yhä uudelleen. 
Tällä välin viikset olivat 
tulleet osittain muodik-
kaiksi, vaikka aihe olikin 
edelleen kiistanalainen. 
Olivatko viikset siistit vai 
eivät? Oli aika mennä 
kysymään neuvoa.

Kuten kuka tahansa 
kunniallinen mies, minä 
käännyin ylimmän 
auktoriteetin puoleen. 
Äitini. Kun saavuin, hän 
kysyi, olinko syönyt. 
Vastasin, että olin. Hän 
laittoi ruokaa. Ruuan 
valmistuessa minä suin 
viiksikarvojani ja mietin, 
kuinka asiani hänelle esit-
täisin. Söimme hiljaisuu-
den vallitessa.
Yllättäen minä täräytin 
kysymykseni ilmoille:

− Äiti, ovatko viikset 
komeat?
− Miksi sinä tällaista kysyt, 
kulta pieni?
− No, tuota, enhän minä 
muuten. Mutta kun toi-
sillakin on. Ja nyt tuntuisi 
olevan ensimmäistä 
kertaa mahdollisuus kas-
vattaa.
− Ovat viikset komeat, 
sellaiset tuuheat varsin-
kin, vastasi äitini. – Anna 
kasvaa vaan, kuin luoja on 
ne suonut.

Niinpä minä aloin kasvat-
taa viiksiä. Tai parem-
minkin annoin niiden 
kasvaa. Otin vielä sellaista 
hormonivalmistetta pääl-
le, että viikset kasvaisivat 
tuuheampina. Näin jälki-
käteen ajateltuna se ei
luultavasti täysin vastan-
nut äitini ajatusta ”luojan 

suomista” viiksihaivenista.

Aloin muistuttaa eräs-
tä saksalaista filosofia 
jyhkeine viiksineni. Myös 
käytökseni muuttui pik-
kuhiljaa. Puhuin jumalan 
kuolemasta ja sairastelin 
paljon. Viihdyin kotona, 
koska suurin osa ihmisistä 
ällötti minua. Kirjoitin 
myös paljon, mutta suu-
rinta osaa muut ihmiset 
eivät ymmärtäneet. Kävin 
huorissa, mutta olin silti 
huolissani moraalistani 
ja sukupuolitaudeista. 
Saatoin yrittää siskoanikin 
joskus humalassa epätoi 
voissani. Kaikkiaan elin ai-
kamoista erakon elämää.

Päätin lähteä ulos talos-
tani, johon vielä kuolisin, 
jos jatkaisin samaa rataa. 
Siispä menin parturiin.
Siellä tuttu parturi kertoi, 
että kotona vietettyjen 
vuosien saatossa viikset 
olivat nousseet muo-
dikkaiksi. Oli peräti oma 
kuukausi, jonka alussa piti 

ajella viikset eli aloittaa 
viiksien kasvatus
alusta ja lopettaa vasta 
viimeiseen päivään. 
Samalla kerättiin rahaa 
johonkin hyvään tarkoi-
tukseen, mutta kukaan 
ei muistanut mihin. Tai 
edes kuinka viiksien 
kasvattamisella pystyi 
keräämään rahaa.
Se ei kuitenkaan tuntu-
nut olevan keskiössä.

Parturini trimmasi viikseni 
ja antoi minulle viiksiva-
haa, jota minun tuli käyt-
tää aamuin, illoin. Hän
pyöräytti viikseni päät 
sykkyrälle. Kampasi hän 
hiuksenikin aalloiksi 
taaksepäin - ja voilá! Olin 
ilmetty surrealistinen 
taidemaalari. 

Kuten arvata saattaa, 
tämäkään kokeilu ei ollut 
aivan ongelmaton. Aloin 
nähdä häiritseviä unia,
jossa kellot valuivat, kris-
tilliset symbolit yhdistyivät 
rivouteen ja oma kuvani 
liiteli kaiken yllä maanisesti 
virnuillen. Aamulla heräsin

hikisenä, toisaalta poissa 
tolaltani, toisaalta varma-
na omasta neroudestani. 
Lopulta nämä alitajunnan 
kuvat saapuivat myös 
arkielämään. En ollut 
varma olinkovalveilla vai en. 
Enemmän tai vähemmän 
kaikki, mutta etenkin nais-
ten takapuolet, näyttivät 
sarvikuonon sarvilta. Ei 
sellaisesta kukaan täys-
järkinen voi nauttia, jos 
minut sellaiseksi enää 
voitiin laskea.

Kaikesta sekoilustani 
huolimatta minulla 
oli kuitenkin säilynyt 
tyttöystävä. En ym-
märrä, miten hän oli 
kestänyt minua, olihan 
suurin osa muista ys-
tävistäni jo kyllästynyt 
ainaisiin hullutuksiini. 
Hän mahtoi olla vähän 
hullu itsekin. Omaksi Ga-
laksi minä häntä kutsuin, 
vaikka hänen oikea nimen-
sä taisi olla Eva.  

Tyttöystäväni neuvoi, 
että minun oli karsittava 
viiksiäni vielä lisää; ei aut-
tanut, että pelkkä viiksien 
paksuus oli vähentynyt. 
Myös päät oli leikattava 
ja vähennettävä yleisesti 
määrää. Laatu oli tär-
keämpää. Ja minä tein 
työtä käskettyä. Leikkasin-
päät ja karsin viiksi niin, 
että keskelle nenän alle jäi 
vain pieni tupsu.

Hyvät lukijat, voitte 
varmasti jo nähdä, mihin 
tämä kaikki johtaa. Minus-
ta tuli aivan mahdoton
sietää. Huusin käsi ojossa
ja syyttelin muita omista 
ongelmistani. Käskin Evan 
valmistaa kasvisruokaa ja 
olin muutenkin joko vihai-
nen tai allapäin. Jossain 

välissä menimme naimi-
siinkin, mutta se ei tuonut 
helpotusta ongelmiimme. 
Lienee päinvastoin. En 
muista noista ajoista pal-
joakaan, mutta jälkeen-
päin minulle on kerrottu, 
että olisin käynyt vankilas- 
sa ja johtanut jonkinlaista 
rasistista lynkkausjoukkoa. 
Itse en allekirjoita näitä 
väitteitä, mutta onhan se
mahdollista. Ne olivat 
synkkiä aikoja elämässäni.

Eeva oli lähtenyt ja elämä-
ni oli lopussa. Niin ainakin 
minä asian näin. 

En jaksanut enää huoleh-
tia viiksistäni, vaan annoin 
niiden kasvaa. Olin muut-
tanut asumaan johonkin 
kellariloukkoon, jossa olin 
kaksin ajatusteni kanssa. 

Minulla oli vain välttämät-
tömimmät: sänky, tuoli, 
kirjoituspöytä, lamppu 

katossa ja peili. En 
osaa sanoa, että oliko 
peili enää olennainen, 
kun en trimmannut 
viiksiäni, mutta sen 
verran turhamainen 
olin, etten pystynyt 
siitä luopumaan.

Eräänä aamuna 
suoraan sängystä 
noustuani katsahdin 
sivusilmällä peiliin – ja 
kas! – olin muuttunut 
ilmetyksi venäläi-
seksi realistiseksi 

kirjailijaksi. Hiukseni olivat 
harventuneet, mutta 
yhdessä risuparran kanssa 
ne loivat kuvan kärsivästä 
taiteilijasta. Silmät olivat 
eriparia, toinen sininen 
ja toinen ruskea. Toisessa 
vilkkui risti, toisessa dolla-
rin kuva. Katsoin ilmes-
tystä ihastuksen vallassa. 
”Viimein olin vapaa”, 
mietin itsekseni myhäillen 
ja partaani sukien. 

Istuuduin kirjoituspöytäni 
ääreen ja ryhdyin kirjoitta-
maan jonkinlaista novellia. 
Aiheena olivat viikset.

” 
Vielä kuoltuaankin 

parta tekee ihmisen 
olon epäsiistiksi, kas-
vamalla post mortem 

–parraksi.

”  
Enemmän tai vä-

hemmän kaikki, mutta 
etenkin naisten 

takapuolet, näyttivät
sarvikuonon sarvilta. 
Ei sellaisesta kukaan 

täysjärkinen voi 
nauttia.
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Ongelmatilanne

tahdon helevettiin!
ahistaa

vittu saatana
seinät kaatuu pääl

-kele!

   tavarat lentää
    seinille
     lattialle
      kattoon

Nyt Riittää! Kaikki loppuun!
Ovi lukkoon!

~**!

[Tuijotus. Valtapolitiikan tasapainon järkyntä.]
Tupakannatsan ruhjeisella perällä tehty haaste

[katsekontakti] paviaanien kongressin kahden kilpailevan 
jäsenen

  – puheenjohtajan sekä yhden virkaatekevistä minis-
tereistä –

välisessä suhteessa käyty kamppailu kuvastuu yllättäin 
 viidakon seurapiiripalstoilla.

Oikeasti tarpeellinen kysymys

Miksi tapellessa kiinnittää yleensä suurimman huomionsa 
tapahtuman esteettiseen puoleen
kuten ympäristön vallitseviin,
  mutta lopulta merkityksettömiin,
yksityiskohtiin tai
vastapuolen käyttämiin väreihin,
hänen vaatteidensa leikkaukseen
pinniin hänen rinnuksessaan? (tai hattunsa koristeluihin)
Joskus korviini kuuluva musiikki ja kuuluttajan karhea 
ääni ovat tärkeämpiä kuin koreografiat,
  joita kentillä käydään.

RUNOJA: 
ALEKSI NIKULA
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Kesällä hän sai yllättävän, 
mutta odotetun kirjeen. 
Hyväksymiskirjeen Oulun 
yliopiston humanistiseen 
tiedekuntaan. Tuleva 
humanisti-insinööri jäi 
innolla odottamaan uuden 
opiskelijan infopakettia. Se 
varmastikin raottaisi tuon 
uuden ja oudon, humanis-
tisen, maailman opinto-
tarjontaa. 

Lukkarikin kaatui, niin
humanisti-insinööristä 
tuntui, että inarinsaamen 
puhujiakin oli WebOodin 
sielunelämää ymmärtäviä 
enemmän. 

Kaikeksi onneksi vastoin 
humanisti-insinöörin en-
nakko-odotuksia, hänet oli 
kuitenkin hyvin nopeasti 
sulautettu humanistifuk-

OUTOA, 
MUTTA 
TOTTA

Humanisti-insinöörin 
fuksivuosi, osa 1

Mutta odotettua infoa ei 
tullutkaan paketin mu-
kana. Aikansa humanisti-
insinööri jaksoi tuskailla 
internetin syövereistä 
löytämänsä WebOodin 
kimpussa, mutta luovutti 
sitten mahdottoman teh-
tävän edessä ja päätti, että 
asiat selviävät ajallaan. 
Sitten kun opinnot alkavat, 
humanisti-insinööri 

ajatteli, aivan varmas-
ti. Vihdoin humanisti-
insinöörille selvisi, ettei 
tuota paljon kaivattua 
opinto-opasta ollut 
mahdollista saada 
paperiversiona. No, 
paitsi jos humanisti-
insinööri tulostaisi sen 
itse, syyslukukauden 
tulostuspisteiden kiintiöss-
tään. Mitäpä tuosta, 

humanisti-insinööri ajat-
teli, sivuseikkahan nuo 
varsinaiset opinnot 
taisivat olla opiskelijan 
elämässä. Vähitellen aka-
teeminen vapaus alkoikin 
humanisti-insinöörin mie-
lessä kattaa paljon enem-
män kuin hän oli koskaan 
kuvitellutkaan. Outoahan 
se voisi tosiaan olla myös 
jonkun muunkin

mielestä, että opinto-
jaksojen jo alkaessa, 
henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman pohjana 
käytettävä tutkintoraken-
ne ei ollutkaan saatavana 
WebOodissa.

Innostavasta ilmapiiristä 
huolimatta humanisti-
insinööri alkoi vähitellen 
ahdistua. Kun sitten vielä 
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siyhteisöön, ja viilennystä 
ylikierroksilla kiehuville 
insinööriaivoille löytyikin 
humanistisesta yhteishen-
gestä. 

Asioilla on tapana järjes-
tyä, humanisti-insinööri 
rauhoitteli itseään, var-
sinkin näin oudon hyvässä 
seurassa. Tähän viisauteen 
hän uskoi siitäkin huolimat-
ta, että oli kuullut tuon 
sanonnan usein silloin, 
kun kun todenmukaisin 
määritelmä vallitsevalle 
tilanteelle olisi ollut täy-
dellinen sekasorto, kaaos 
ja migreeniä lähentelevä 
epävarmuuden jomotus 
otsolohkossa. Lähes yhtä 
usein hän oli kuitenkin 
havainnut, että näin asia

oli. Harmaista hiuksista ja 
diagnosoimattomista her-
moromahduksista huoli-
matta. Lisäksi humanisti-
insinöörin mieltä helpotti 
tieto siitä, ettei ollut 
tuskastumisensa kanssa 
yksin. Tottahan sen toki 
oli oltava, jos se kerran 
luki Yle Uutisissakin. 

Huolimatta uutuuden 
outoudesta humanisti-
insinööri havaitsi oudon 
tuttuuden tunteen tässä 
uudessa tilanteessa. Suu-
rin osa hänen ajastaan 
oli mennyt erilaisten tun-
nusten ja tilien käyttöön-
ottoon, järjestelmien 
käytön opetteluun sekä 
niiden oikkuilujen seassa 
luovimiseen jopa siinä

määrin, että opintojen 
sisällön suunnittelu oli 
jäänyt hyvin vähäiselle 
huomiolle, varsinaisen 
tiedonjanon sammuttami-
sesta puhumattakaan. 

Eihän yliopistossa opiskelu 
eronnut juurikaan työ-
elämästä, tehtävistä olisi 
täälläkin vain suoriudut-
tava jotenkin, vaikkeivät 
työvälineet toimisikaan, 
humanisti-insinööri puhisi 
harmissaan. Tämä herätti 
humanisti-insinöörissä 
lisähuolta. 

Nyt tämä on vielä outoa. 
Tuleekohan tästäkin vähi-
tellen ensin tuttua, ja sen 
jälkeen normaali asioiden 
tila?

”  
Opintojen alkaessa, 

tuon innoittavan oudon 
maailman kynnyksellä, kaikki 

oli humanisti-insinöörille uutta, 
erilaista, ei ollenkaan sellais-

ta, mihin hän oli tottunut. 
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Vale, emävale, tilasto
- mille käyrille normaali asettuu?

Kysymykseen siitä, mikä todella on outoa tai toiseutta, on mahdotonta vasta-
ta, jollei tiedä mikä on normi. Tällä aukeamalla normaaliutta esitellään Tilasto-
keskuksen vuosittaisten tilastojen valossa. Kuten sosiologi sanoisi, normaali-
han vasta outoa olisi – ja nuo sosiologit tunnetusti vasta outoja ovatkin.

JUSSI MOILANEN

Miesten ja naisten elinajan odote 0-vuotiaana 1980–2012.

Kaikkihan toki tietävät akkojen elävän ukkojaan vanhemmiksi. Miehiä kuitenkin syntyy
enemmän, jotta heitä riittäisi vanheneville naisille kaikkien loputtomien ylinopeus-, 
rock’n’roll- ja mäkihyppykuolemienkin jälkeen.
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Ruuan ja alkoholittomien juomien hintataso Euroopan maissa vuonna 2012, EU27=100

Tässä tilastossa huomioitavaa on, että jos lähdet Tromssan elokuvafestivaaleilla (TIFF), 
niin ota hyvä ihminen omat juomat ja ruoat mukaan, sillä Norja on ihan helekutin 
kallis maa.

Kokonaishedelmällisyysluku 1900 - 2012

Keskimääräinen lapsiluku on siis tällä hetkellä 1,8. Mitenhän viisaana kuninkaana 
tunnettu Salomon ratkaisisi tämän pulman?



Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten 
vuosimuutokset 1/2009–8/2013, %

Linja-autoliikenteen kustannukset ovat tiemmä pysyneet lähes samana. Minä 
kuitenkin muistan ajan, jolloin Koskilinjojen kertalippu maksoi 1,8 euroa 3,30 euron 
sijaan. Kenties Oulun linja-autokustannukset vaatisivat oman tilastonsa? Mene ja 
tiedä
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Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 
ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2001/2002-2010/2011, %

Amiksen lopettaneiden määrä on laskenut, kun taas yliopiston lopettaneiden noussut. 
Kokeilkaapa ite yliopistoa, amikset. Ei olekaan niin helppoa, kuin luulisi.



Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on lisääntynyt, joka on 
markkinatalouden sääntöjen mukaisesti johtanut heidän työllisyystilanteensa 
huonontumiseen. Yleisesti kuitenkin korkea koulutus suojaa työttömyydeltä. 

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste tutkintotason mukaan vuosina 
2000–2010
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Työllinen työvoima kulttuuritoimialoilla 2010 – 2012

Kulttuuritoimialojen työllistävyys on viime vuosina vähentynyt. Olisihan se pitänyt 
arvata. Opiskelemaan lähtiessä ala vielä kukoistaa, mutta valmistuessa koko alaa ei 
ole enää olemassa. Haistakoon home koko valtiovalta. Tähän päättyy katsaukseni 
tilastojen lahjomattomasta maailmasta. Yhteenvetona todettakoon, että kaikki kallis-
tuu, ihmiset elävät pidempään, ja koulutus kannattaa joitain poikkeuksia lukuunotta-
matta. Normipäivä.
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Kultyyrin kirous
Jatkokertomus 

osa 4

Kihisten itsekseen se 
marssi kahvinkeittimen 
luo. Keitinparka luuli viime 
hetkiensä koittaneen ja 
pissasi alleen. Kultyyri 
murahti ja napsautti ve-
denkeittimen päälle. Tämä 
kaipaisi kunnon pohdintaa 
teekupposen äärellä. 

Veden kiehuessa kultyyri 
katseli ympärilleen. Ei, 
täällä hän ei voisi kes-
kittyä. Täällä oli liikaa 
plaseboverenpainetta 
nostattavia yksityiskohtia. 
Teekuppi kädessä kultyyri 
lähti kohti Humusta, kah-
vinkeittimen ja ruukkukas-
vin huokaistessa äänek-
käästi helpotuksesta.

Vanha kunnon Humus 
odotti öistä kulkijaa 
samanlaisena rauhaisana 
ajatusten tonavana, kuin 
se oli ollut niin pitkään, 
kuin kultyyri muisti. 

Kultyyri istui taktisesti 
mosaiikin alapuolella ole

Kuinka tämä hallitus kehtasi? Edellinen-
kin oli ollut vähintään yhtä paha valites-
saan tuon virkaintoisen kultuhuonevas-
taavan tänne häärimään, mutta tämä 
hallitus meni jo aivan liian pitkälle.

Ne halusivat muuttaa logoa. Mikä 
pyhäinhäväistys se olikaan! Joku oli 
kehdannut jopa haukkua sitärumaksi. 
Ehkä vielä kamalampaa oli, kun toinen 
oli sanonut, ettei ollut kiinnittänyt huo-
miota koko logoon ollenkaan. Onneksi 
muutama vanhemman linjan kultulai-
nen oli sentään vastustanut uudistusta. 
Eihän siitä nyt mitään tule, jos asioita 
mennään muuttamaan. 
Ei. Kerrassaan ei. Jotain nettisivuakin 
olivat uudistaneet, mutta se ei sinänsä 
kultyyriä kiinnostanut -hän kun ei ollut 
käynyt nettisivuilla sen jälkeen, kun 
niitä oli ensimmäisen kerran siirretty

Kultyyri potkaisi suutuspäissään kaapi-
noven auki. Kajahduksen kaiku vaimeni 
nopeasti tyhjässä siivotussa kultuhuo-
neessa. Hallituksen kokous oli jo päät-
tynyt ja hallituslaiset lähteneet: kuka 
luennolle, kuka vessaan, kuka kotiin, 
kuka humukseen ryystämään kahvia. 

Kultuhuonevastaava oli jäänyt kultu-
huoneeseen, mutta se oli jo vetänyt 
peiton korviin ja nukkui tyytyväisenä 
sohvalla. Kultyyrin mielestä se oli jok-
seenkin yhtä tyhjän kanssa.

Raivosta tärisevin käsin kultyyri nosti 
kokouksen esityslistan pöydältä ja kat-
soi sitä. Ruukkukasvi ja 
kahvinkeitin tärisivät nurkassa hakien 
turvaa toisistaan. Kultyyrin käsi puristui 
nyrkkiin, ja pian kultyyri huomasikin 
silppuavansa esityslistoja raivoisasti. 

valle sohvalle. Siitä hänen 
ei tarvitsisi katsella tuota 
kamalaa uutuutta.

Kultyyri hörppäsi teetään 
ja vaipui ajatuksiinsa. 
Oli vuosi 1994. Kultu oli 
juuri perustettu ja eräs 
pieni fuksi oli päässyt 
yliopistoon opiskelemaan 
unelmiensa alaa - tai 
pikemminkin aloja. Pian 
hän oli nimittäin huoman-
nut tiedonjanonsa olevan 
kyltymätön ja kiinnostuk-
sensa koskevan aivan liian 
monia aineita. Aivan liian 
monia siis omaopettajan 
ja Kaoottisen Ediktisen 
ja Legalistisen Absessin 
mielestä.

Se oli aikaa, jolloin tulivat 
kaikki hyvät asiat kultyyrin 
elämään: yliopisto, tieteet 
ja Kultu. Niin... ja se eräs 
aivan liian hyvännäköinen 
vanhempi opiskelija, joka 
suuressa oivaltavassa 
aiteellisuudessaan loi Kul-
tulle logon. Se valittiin

nopeasti Kultun uudeksi 
logoksi ja silloin kaikille 
oli vielä selvää, että kuva 
esittää... 

Yhtäkkiä selkäpiitä riipivä 
rapina havahdutti kul-
tyyrin. Läheinen kasvi oli 
alkanut heilua ja siinä 
kiipesi jokin ruskea olento. 
Teekuppi kirposi hänen kä-
destään ja putosi lattialle. 

Kultyyri liikkui sulavas-
ti, ääneti kauemmas 
kasvista tuijottaen tätä 
herkeämättä. Hän lähti 
peruuttamaan kauemmas 
olennosta.

Portaista kuului askelia ja 
joku syöksähti sieltä Hu-
mukseen huutaen: ”HAA! 
Löysinpäs sinut! Turha
paeta!”. 

Syvältä kultyyrin kurkusta 
pääsi pieni hento vinkaisu, 
kun tämä lähti kompuroi-
maan kohti portaita.

”   Se oli aikaa, jolloin tulivat kaikki hyvät  
 asiat kultyyrin elämään: yliopisto, 
 tieteet ja Kultu.

TEIJA RÖNNI 
EE-KOO KÖNGÄS 
LOTTA HANNONEN

34



36 37



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

OTiT on paras ja eccu :D:D:D


