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PUHEENJOHTAJALTA
Maiju Torkkeli

O
K

evät tuoksuu jo ilmassa ja kesän aavistus näkyy lehtivihreän orastavana lupauksena. Kevään
Suomi-ilmiön tarina alkoi kuitenkin jo kauan ennen kuin kesälaitumille kirmaaminen oli
ehtinyt käydä mielessäkään. Palataan siis hetkeen, josta kaikki sai alkunsa...
Eräänä hyisenä helmikuun iltana, päivänä paukkupakkasten, kokoontui urhea joukko jutuniskijäin,
komppania kynäniekkojen, kehittelemään kevään Suomi-ilmiötä. Jokainen kynnelle kykenevä
kuitenkin kiri paikalle mitä pikimmin erään Ilmiön sanasepän kutsuhuudon virvoittamana:

Luovien ja taiteellisten tietäjien läsnäolo on inspiroinut Suomi-ilmiön suunnittelua jo kahdesti.
Kun kokoonnuimme edellisen kerran syksyllä, Tampereen Filharmonian ylikapellimestari SanttuMatias Rouvali saapui samaan aikaan Telakalle. Tällä kertaa istuimme Kolmas Nainen -yhtyeen
keulahahmon naapuripöydässä.
Väljäksi
teemaksi
lehteen
valikoitui
vapaa-ajan
lukeminen
sekä
tänä
vuonna
180-vuotissyntymäpäiviään juhlistava Kalevala. Opiskelukiireiden ohella onkin jo melkein
unohtanut, millaista on lukea romaaneja, novelleja, runoja tai fanfictionia ihan vain huvikseen.
Yliopisto-opintojen alkamisen jälkeen kaikki lukulistan teokset koostuvat tenttikirjoista,
tieteellisistä artikkeleista ja aivoja kuumentavasta jargonista. Kunnioitettavan iän saavuttanut
kansalliseepoksemmekaan ei ole helpoin kirja luettavaksi, ja se uhkaa unohtua kirjahyllyn uumeniin.
Ehkä kansantarunnälkää voisi kuitenkin tyydyttää mielenkiintoisilla modernisoinneilla..?
Kalevalaa käsitellään myös tehtäväsivujen ja assosiaatioiden kautta.
Kopulan järjestämässä Osmassa juhlistettiin lapsuus- ja nuoruusvuosien suosikkikirjasarjaa Harry
Potter -sitsien muodossa. Monijuomaliemen makuista tapahtumaa juhlittiin tällä kertaa myös
poikkeuksellisen kaksikielisesti: suomen kielellä ja kärmeskielellä.
Opiskelun saralta tässä numerossa kerrotaan verkko-kurssien iloista ja kiroista. Lisäksi teemme
katsauksen siihen, millaista tutkimusta Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijat tekevät
tällä hetkellä.
Pidemmittä puheitta suuni jo sulkea pitäisi ja kiinni kieleni sitoa, joten kerin virteni kerälle ja
päästän lukijat itse Ilmiön pariin. Syksyllä taas tavataan,
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len tänä vuonna tainnut löytää fennistiyden
ytimen.

Fennistiyden TODELLISEN ytimen löytyminen ei
olisi kuitenkaan onnistunut ilman Osmaa. Nopea
kertaus: Osma ry on valtakunnallinen suomen kielen
Opiskelijuuden ydinhän alkaa hahmottua jo opiskelijoiden kattojärjestö, johon Kopulakin kuuluu.
ennen opintojen aloittamista siinä vaiheessa, kun Osma järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja keväällä
Aktuaarinkanslian täti toteaa, että ”kyllä, onhan sinut 2015 Osma-viikonloppua vietettiin Tampereella.
tänne hyväksytty”. Ydin löytyy viimeistään silloin, Ensikertalaisena en voinut kuin ihastua ja ylistää ja
kun Tamyn täti lyö opiskelijakortin käteen. Silloin kehottaa kaikkia muitakin lähtemään ensi syksynä
tuntuu, että taivas on avoinna, kaljaa saa halvemmalla osmaamaan Ouluun. On mahtavaa tietää, että vaikka
ja yliopiston ruokaa lähes ilmaiseksi.
olemme (useimmissa yliopistoissa) pieni oppiaine, se ei
tarkoita että meidän pitäisi käyttäytyä sen mukaisesti.
Kun varsinainen opiskelu alkaa, täytyy monen miettiä Fennistit ovat yhtenäinen porukka, joka osaa mm.
asioita uusiksi. Lukiosta päälle jäänyttä opiskelustrategiaa sitsata oikein mallikkaasti.
on luultavasti ainakin vähän viilattava, kun yliopistossa
ei enää pärjääkään lukematta. Täytyy oppia Joten jos tuntuu, että olet hukannut fennisti-identiteettisi
kirjoittamaan luentopäiväkirjoja ja oppimispäiväkirjoja tai et ole vielä löytänytkään sitä, älä huoli! Siihen voi
(koska niilläkin on varmasti joku ero), tottumaan mennä kevyesti kolme vuotta (kuten allekirjoittaneella),
opettajien laadultaan vaihteleviin Powerpoint-esityksiin ellei enemmänkin. Ole kärsivällinen. Ja osmaa!
ja ilmaisemaan itseään tieteellisten konventioiden
mukaisesti. Toki yliopisto-opiskelijuudesta seuraa paljon
hyvääkin – muutakin kuin VR:n matka-alennukset. Teidän,
Korkeakoulutuksen arvoa on vaikea sanoilla mitata, Maiju
mutta sanotaanko vaikka näin, että on se tavoittelemisen
arvoista. Ja vielä kun löytyy jokin itseä kiinnostava ala,
niin aina parempi.
Olen monen kanssafennistin kuullut silloin tällöin
puhuvan, että onko tämä itselle oikea ala. Perusopintojen
aikana saattaa olla sellainen olo, että miksi ihmeessä
minä näitä juttuja opiskelen ja tähänkö tuhlaan aikaani.
Valehtelisin jos väittäisin, etteikö minullakin olisi ollut
sellaista fiilistä aika ajoin. Perusopinnot ovat kuitenkin
syystä pakollisia ja perusteellisia: niillä varmistetaan,
että kaikki ovat opintojen alussa samalla viivalla ja että
kaikilla on sama tietopohja alallemme tärkeistä asioista.
Jos opinnot tuntuvat kurjilta, voi (ja pitää!) vastapainoksi
valita joitain itselle mieluisia valinnaisia opintoja.
Mutta sitten siitä fennistiyden ytimestä. Opiskelumielessä
väitän, että sen voi löytää vasta, kun tajuaa mitä haluaa
tehdä. Itse päätin sen tiedostamattomasti jo siinä
vaiheessa, kun otin opiskelupaikkaa vastaan kesällä
2012: valitsin Helsingin sijasta Tampereen yliopiston
suomen kielen tutkinto-ohjelman sen tarjoamien
opintokokonaisuuksien takia. En ollut ihan varma
mitä ne sisälsivät, mutta nyt opiskeltuani kevään suomi
toisena kielenä -opettamista tiedän, että tätä haluan
tehdä.
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KALEVALA — MENNEEN TALVEN LUMIA?
Teksti: Elisa Lampinen
Kuvat: Gallen-Kallelan museo ja Elisa Lampinen

Teos on kuitenkin kestänyt aikaa. Kestosuosikki kuluu
edelleen lapsien – ja aikuisten – käsissä. Varttuneempi
lukijakunta löytää koirien maailmasta muutakin kuin
Herra Hakkaraisen. Lapselle seikkailut näyttäytyvät
hassuna kertomuksena, mutta aikuiselle kirja avautuu
parodisena yhteiskuntakritiikin näyttämönä. Teoksen
esipuhe toimii kehyskertomuksena, jossa kansanrunot
vertautuvat koirien räksytykseen ja Gallen-Kallelan
ikoniset Kalevala-aiheiset maalaukset saavat hilpeän
karnevalistisen muodon.
Kalevalaa on muokattu myös romaanin
muotoon. Finlandia-palkittu Johanna Sinisalo julkaisi
vuonna 2003 Sankarit-teoksen, joka on Kalevalapastissi. Tarinassa seikkailevat kaikki keskeiset Kalevalan
hahmot nykyajan henkilöinä. Väinämöisen, joka
Sinisalon teoksessa tunnetaan nimellä Rex, tietäjän
titteli on modernisoinnin yhteydessä vaihtunut rocktähteyteen. Mittelöitä Joukahaisen, Joakimin, kanssa
käydään edelleen rajusti, tosin nyt keikkabusseja
räjäytellen ja lööpeissä revitellen. Sinisalon käsittelyssä
Kalevalan väkivaltaisuus on välittynyt myös nykyajan
kontekstiin. Rivien välistä voi lukea seksismiin ja
pintajulkisuuteen kohdistuvaa kritiikkiä.

Sarjakuvasovituksia Kalevalasta on tehty lukuisia.
Uusimpien mukaelmien joukossa on Marko Raassinan
Kalevala-niminen vuoden 2015 alussa julkaistu
sarjakuvakirja. Teoksen kuvitustyyli on pelkistettyä,
mutta samalla ilmeikästä. Raassina kuvaa Kalevalan
päätapahtumat hauskasti, selkeästi ja ytimekkäästi.
Vähän vanhempaa Kalevalan inspiroimaa sarjakuvaa
edustaa Petri Hiltusen Väinämöisen paluu (1999-), jossa
tietäjä rantautuu 2000-luvun Suomeen ihmettelemään
muuttunutta maailman menoa. Omasta mielestäni
ehdottomasti vastustamattomin Kalevala-aiheinen
sarjakuvasovitus on Don Rosan Sammon Salaisuus
vuodelta 1999. Teoksessa Roope Ankka sukulaisineen
suuntaa Suomeen etsimään Sampoa ja päätyy matkallaan
niin Helsinkiin kuin Tuonelan tuvillekin.
Vaikka alkuperäinen runopoljennolla toteutettu
Kalevala voi tuntua työläältä, ei eeposta vielä kannata
manata suolle. Sen sijaan kirjahyllyssä majesteettisena
pölykerrostaan kartuttavan tiiliskiven kaveriksi
voi etsiä erilaisia modernisoituja opuksia tai muita
Kalevala-aiheisia teoksia. Mahdollisesti, asteittaisen
totuttelemisen jälkeen, itse kansalliseeposkin alkaa
vaikuttaa helpommin lähestyttävältä.

Muita Kalevalaisia kaikuja:

K

alevala, 180-vuotias
kansalliseepoksemme, juhlii tänä
vuonna täysiä vuosikymmeniä. Miltei
kaksisataavuotisen historiansa aikana
Kalevala on ratsastanut suosion huipulla,
mutta ajan kuluessa eepos on uponnut
hiljalleen pohjaturpeisiin. Vai onko? Voiko
Kalevalaan vielä puhaltaa uutta elämää,
vai pitääkö sen tyytyä toimittamaan
kirjahyllyn pölynkerääjän virkaa?

Kansallisromanttisesta aikakaudesta on tänään
vierähtänyt jo tovi. Monille Kalevala onkin melkoinen
järkäle luettavaksi. Runomitta, vanhanaikainen kieli ja
teoksen laajuus tekevät eepoksesta raskaan luku-urakan
ja aloitus jämähtää jo asian ajattelemiseen. Kuitenkin
kansalliseepokseen olisi mukava saada tarttumapintaa
sekä virittäytyä kalevalaisiin tunnelmiin - mikä siis
neuvoksi?
Ratkaisua voi hakea Kalevalan monimuotoisista
modernisoinneista sekä muista Kalevalan inspiroimista
teoksista. Kalevala on saavuttanut erityisen aseman,
Vuonna 1835 Elias Lönnrot oli saanut suuren urakan sillä se kytkeytyy vahvasti kansalliseen historiaamme ja
päätökseen. Takana olivat pitkät runonkeruumatkat, suomalaisuuteen. Teoksen muokkaaminen onkin ollut
joiden ansiosta Kalevalan ensimmäinen versio saatiin haaste ja joidenkin mielestä miltei pyhäinhäväistykseksi
julkaistua. Kalevala otettiin vastaan riemulla, vaikkakin luokiteltava teko, mutta onneksi monet ovat uskaltaneet
aluksi vain pienissä akateemisissa piireissä. Ajan hengen tarttua Kalevalan maailmaan.
Yksi
tunnetuimmista
Kalevalan
mukaan ajateltiin, että jokaisella merkittäviin henkisiin
modernisoinneista
on
lapsuudesta
tuttu
Mauri
saavutuksiin kykenevällä kansalla oli oma eepoksensa.
Täten Kalevala olikin osoitus suomalaisten kyvyistä ja Kunnaksen Koirien Kalevala (1992), jossa eepoksen
ainutlaatuisuudesta kansojen joukossa. Myöhemmin tarut on muokattu faabeliksi. Koirien Kalevala sai
Kalevala kytkeytyi kansallismieliseen aatteeseen ja aikalaiskritiikeissään osakseen spekulaatiota rohkean
sarjakuvamaisten, jopa karikatyyristen hahmojen vuoksi.
politiikkaan.
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•

Gene Kurkijärven Kullervo-sarjakuva (2009)

•

Väinämöisen viettelys. Kalevalainen keittokirja (2005)

•

Kalevala: A Finnish Progressive Rock Epic (2004)

•

Jadesoturi-elokuva (2006)
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KALEVALA-RISTIKKO

MITÄ TULEE MIELEEN KALEVALASTA?

Idea ja kuvitus: Elisa Lampinen

Meri Lindeman ja OSMAajat

1. Joukahainen suistaa Väinämöisen mereen kostaakseen Aino-sisarensa
kuoleman. Mikä Väinämöisen lopulta pelastaa aalloista?
2. Kun Väinämöinen huomaa tarvitsevansa mahtisanoja loitsuun, hän
lähtee hakemaan niitä toiselta tietäjältä ja päätyy tämän vatsaan. Kuka
on kyseessä?
3. Kosittuaan Pohjolan tytärtä Lemminkäinen saa tehtäväkseen metsästää
erään vikkelän eläimen. Mikä Lemminkäisen tähtäimessä on?
4. Kullervo on Ilmarisen ____.

Tommi Läntinen
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi kaljaa
alaston Aino
sotkan muna (kuikan muna t: Marjo)
hiihto
PASKA ELOKUVA
tosi iso kirja tärkee
Kuopio
Iisalmi
Aja suolle sontareiät
pedariukko
Uolevi, Väinämöisen pikkuveli, joka kuoriutui Kiinasta löytyneestä munasta
puolukkapäivät
1st red wedding
Väiski Vemmelsääri
itsari
pohdiskelu
sitsit
kissa
valekala
kilpailu naisista
Don Rosa
Mulla äänikirja kuunnellaan huomenna autossa
9-luokan OPS
typerä tutkimus: Louhi olis ollu olemassa
opiskelijat
hahmojen modernit FB-seinät
kaiken alku

5. Pohjan akka harvahammas tunnetaan myös nimellä ____.
6. Väinämöinen tekee itselleen kanteleen jättimäisen kalan leukaluusta. Mikä kalalaji on kyseessä?
7. ____ ve’en emäntä, ve’en eukko ruokorinta.

(Vastaukset meille tarjosivat Osma ry:n muut jäsenyhdistykset eli Sane, Siula, Kanta, Täky ja Suma ry. Erittäin
tieteellinen aineistonkeruu suoritettiin turnauksessa, joka järjestettiin Osman kevätrientojen yhteydessä
Tampereella.)

8. Kun Lemminkäisen äiti kursii poikansa kokoon Tuonelan joesta, hän saa apua virvoitteluun. Miltä?
9. Maailman muni ____.
10. Kuka Kalevalan lopussa uhoaa: ”Annapas ajan kulua,/Päivän mennä, toisen tulla,/ Taas minua tarvitahan,/ Katsotahan, kaivatahan/ Uuen Sammon saattajaksi - -”?
11. Ehtymätön varallisuuden lähde.

(Oikeat vastaukser löydät sivulta 14!)
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#OSMATAMPERE

ja minulla on nälkä.
Istahdan
ruokalautanen
kädessäni
lattialle
vuosikurssilaisteni seuraan ja avaan lonkeron.
Toistaiseksi ihmiset istuvat uskollisesti omiensa
joukossa kuin Tylypahkassa konsanaan, mutta luotan
siihen, että siihen tulee illan aikana muutos. Iivari,
elävä legenda, jolla on takanaan kymmenen Osmaa,
tosin kiertää onneksi porukoissa juttelemassa. Kysyn
yhdeltä järjestäjistä, miltä Osman järjestäminen
on tuntunut. Riitu Nykänen vaihtaa aikamuodon
taktisesti preesensiin ja sanoo, että hyvältä tuntuu nyt
parin lonkeron jälkeen.
Myöhemmin Osman kokouksessa käydään
läpi, mitä kukin ainejärjestö on puuhaillut puolen
vuoden aikana. Tilannekartoituksessa käy ilmi, että
Osma-pokaali on kadonnut, mutta sitä etsitään.
Hetken kuluttua äänestämme siitä, sopiiko hashtagin
suomenkieliseksi vastineeksi häsä vai aihetunniste.
Äänestän häsää, koska sanoessani “aihetunniste” näen
itseni beigessä jakkupuvussa ja pyöreissä silmälaseissa.
Toisaalta sanoessani “häsä” näen itseni lippis vinossa
vantaalaisella skeittirampilla, mutta tässä kiireisessä
maailmassa lyhyempi on kai aina parempi. Tulos
on harmittavan tiukka: äänet jakautuvat 25–24
aihetunnisteen hyväksi. Hukutan kielipoliittisen
katkeruuteni sangriaan.
Kokouksen jälkeen voi taas rentoutua. Keittiössä
rupatellaan pöydillä istuen ja keitetään talouspaperilla
luovaa mutta moitteetonta kahvia. Tanssilattialla
puolestaan fiilistellään Osman virallista soittolistaa.
Tunnen ylpeyttä siitä, että se Nekalan ala-asteen diskossa
Darudea tanssinut pikkutyttö sisälläni muisti lisätä
listalle Sandstormin, koska se räjäyttää paikan. Niin
tekee myös Robinin Boom Kah ja Antti Tuiskun Peto on
irti. Ah, musiikillisen suvaitsevaisuuden suloisuus!
Hieman myöhemmin kävelemme bussipysäkille
matkan, joka tuntuu loputtomalta. Kaiken lisäksi bussi
on myöhässä, mutta oululaisten kanssafennistien kanssa
sitä on mukava odotella. Keskustaan päästyämme
yritämme mennä Rumaan. Portsari varmistaa, että
minulla on haalareiden alla jotain. Räpäytän silmiäni
ja vastaan että juu. Portsari tarkentaa, että haalarit
jäävät narikkaan, johon minä vastaan että jaaha. Tähän
dialogiin päättyy vuosien uskollinen asiakassuhteeni
Rumaan, jonka tiedän viettävän viimeisiä bileitään
seuraavana päivänä samaan aikaan Tylypahka-sitsien
kanssa. Syvälle sydämeen sattuu. Onneksi Klubille ei
kuitenkaan ole pitkä matka. Siellä hetken sumalaisten
kanssa istuttuamme päädymme toisen kopulalaisen
kanssa spontaaneille jatkoille Vanhan Montun ja Jack
The Roosterin kautta Tammelaan.

Teksti ja kuvat: Johanna Yrjänäinen
27.3. Perjantai

T

apahtuman virallinen hashtag on julistettu
ja Facebook alkaa hiljalleen täyttyä juna- ja
bussiselfieillä. Joku huomauttaa ironisesti, että Siulan
vesi (kilju) näyttää hieman huonolaatuiselta. Osman
ensimmäinen päivä on koittanut. Aamukahvia
juodessani mietin, että päivän aikana olisi hyvä
saada jotain järkevää aikaan, jotta voisin tulevana
viikonloppuna juhlia fennistien välistä toveruutta vailla
huolta lähestyvästä tentistä.
Kun kaivan siniset haalarit vaatekaapin
perukoilta, suunnitelma kariutuu. Minuun iskee
#haalarihäpeä. Merkkejä on aivan liian vähän siihen
nähden, että olen jo viidennen vuoden opiskelija. Sen
sijaan, että avaisin Kotlerin Marketing management
-opuksen, joka painaa arviolta kolme kertaa sen mitä
minä vauvana, kaivan esiin neulan ja lankaa.
Pari tuntia myöhemmin tilanne näyttää jo
paremmalta. Jätän haalarit odottamaan illanviettoa ja
suuntaan yliopistolle kuuntelemaan avajaisluentoa.
Toivotettuaan osmaajat tervetulleeksi Tampereelle
Antti Leino muistuttaa, että Osma tukee yliopistossa
syntyviä ihmissuhteita, jotka ovat korvaamattomia,
sillä ilman vertaistukea opinnoissa on hankala
edistyä. Tilaisuudessa puhuu seuraavaksi Viesti Ry:llä
työskentelevä suomenopiskelija Maria Vilppola, joka
kertoo, millaisia mahdollisuuksia suomenopiskelijalla
on työllistyä viestinnän alalle. Ilmeisesti hyviä.
Vilppola toteaa esimerkiksi sen, että suomenopiskelijan
asiantuntemuksesta on yritykselle konkreettista hyötyä:
on hyvä, jos työpaikalla edes joku tuntee kielioppia.
Viilaa siis ylpeästi pilkkua, fennisti!
Avajaisluentojen jälkeen poimin majoitettavat
helsinkiläisfuksit mukaan ja suuntaan kohti Hatanpäätä.
Lunta sataa päin naamaa. Toivottavasti illaksi hellittää.
Asetuttuaan taloksi kolmioomme siulalaiset lähtevät
Alkoon. Itse olen jo juomani ostanut, joten päätän
käyttää jäljellä olevat minuutit sopivan takin
löytämiseen. Pakkaan sangrian ja lonkerot mukaan ja
ulos astuttuani ylistän päätöstäni pukeutua haalareihin
ja kumisaappaisiin. Mukavampaa asua on vaikea löytää.
Nousen bussiin ja liityn siellä parin muun kopulalaisen
ja kahden virolaisen seuraan.
Haiharan kartanoon astuttuani päässäni alkaa
soida taivaallinen kuoro, myös siksi että paikka on
hieno, mutta etenkin syystä pizza. Sitä on monenlaista,
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28.3. Lauantai

kärmeskielellä. Voitonpuheessaan täkyläiset toistavat
darrarunon, jotta kaikilla olisi mahdollisimman mukava
huominen.
Syömisen, juomisen ja laulamisen lisäksi joillekin
sitsivieraille on järjestetty muutakin puuhaa: salaisia
tehtäviä, joiden perusteella voi ansaita tupapisteitä.
Tupapisteitä voi ansaita myös esimerkiksi ehdottomalla
laulua tai ilmiantamalla sitsirikkeeseen syyllistyneen
opiskelijatoverin. Vieruskaverini esimerkiksi on hänelle
osoitetun lapun mukaan kotitonttu, joka täytyy
vapauttaa.
Silloin tällöin pistetilanne päivitetään ja
kullakin hetkellä johdossa oleva joukkue saa haltuunsa
näkymättömyysviitan, jonka turvin saa käydä
esimerkiksi ylimääräisellä vessatauolla. Kun viitta on
Rohkelikolla ja virolaiset laulavat Saarenmaan valssia,
Tylypahkan spurgu-Gandalf tovereineen nousee
pöydästä tanssiakseen näkymättömyysviitan alla.
Pöydissä kiertää Siulan laulukirjoja, jossa
juomalauluja todella riittää. Olen hieman kateellinen
omasta laulukirjasta, mutta kateus väistyy, kun laulamme
Volgan säveltä lainaavan Osma-kappaleen. Tämä
vanha euroviisusävel onnistuu aina liikuttamaan jotain
tiedostamatonta slaavilaista kohtaa sieluni nurkassa.
Laulukirjojen lisäksi pöydissä kiertää jotain muutakin:
siulalaisten monijuomaliemi (kilju). Kaadan sitä lasiin.
Haistan sitä. Joudun ulottuvuuteen, jossa kaikki ajat
ovat läsnä. Värikkään pyörteen keskellä tulevaisuuden
Johanna pudistaa minulle päätään. Lasken lasin alas. En
juo sitä.
Aika rientää, kun on hauskaa. Onneksi Osmapokaali ei ole ainoa tapahtumassa jaettava pysti: mitäpä
olisivat Tylypahka-sitsit ilman tupapokaalia?
Ennen ratkaisevaa ottelua Rohkelikko ja
Luihuinen ovat, kuinka ollakaan, täysin tasoissa.
Pokaalin omistaja ratkaistaan tehtävällä, joka mittaa
todellista velhoutta. Kummastakin tuvasta valitaan
edustaja, jonka on määrä esittää runo milläpäs muulla
kuin kärmeskielellä.
Rohkelikon edustaja lähestyy tehtävänantoa
modernilla, matelijan syvimmän olemuksen tavoittavalla
performanssilla, joka esitetään kokonaisuudessaan
kärmeskielellä. Luihuisen edustaja yrittää sähistä hetken,
turhautuu ja laulaa Kuningaskobran.
Ratkaisun perusteella tuomaristo arvostaa
raamien ulkopuolelle astumista: tupapokaali ojennetaan
juhlallisesti Luihuiselle. Edes sitseille eksyneellä
Dumbledorella ei tällä kertaa ole valtuuksia jakaa
mielivaltaisesti pisteitä Rohkelikolle, mikä tietenkin
särkee tupauskollisen sydämeni, mutta hyviksenä osaan
myös iloita käärmetuvan puolesta.
Juomalaulut vaihtuvat Osman viralliseen
soittolistaan, pöydät siivotaan pois ja ruokailutila

Kolmen tunnin yöunien jälkeen menen yliopistolle
syömään ja ideoimaan Alias-rastia toisen kopulalaisen
kanssa. Aivoni ovat huolella survottua perunamuusia,
jonka joukossa on pahvia ja metallia. Onneksi
rastinpitäjäkaverini Salla Pihlajavaara nukkui
enemmän ja pystyy ajattelemaan selkeästi. Muunnellun
Aliaksen säännöt alkavat hitaasti mutta varmasti olla
pelikunnossa.
Pystytämme pelin Telakalle ja olemme otettuja
heti ensimmäisen joukkueen lahjonnasta. Joensuulaiset
kalastelevat lisäpisteitä muun muassa kärmeskielellä,
pielisjärveläisellä loitsulla ja darrarunolla (älä tule paha
darra, tule hyvä darra). Kihertelemme julmasta, jopa
luihuismaisesta ilosta, kun joukkueet selittävät sanoja
Turun murteella, tieteellisellä tyylillä ja runomuodossa.
Mukana on tietenkin illan teeman mukaisesti myös
Harry Potteriin liittyviä sanoja, jotka arvataan
joukkueissa hätkähdyttävän hyvin.
Oululaiset myöhästyvät rastilta, mutta ansaitsevat
lisäpisteitä esittämällä koskettavan performanssin, jossa
puhutaan rakkaudesta kielitieteen käsittein. “Olet
minun totaaliobjektini” on lause, jonka merkityksen
jokainen rakastava fennisti ymmärtää. Huippupisteet
annamme helsinkiläisille, joiden lajitteluhattu jakaa
minut ja Sallan tupiin. Olen Puuskupuh kuulemma
siksi, että äänestin häsää. Lajitteluoperaation jälkeen
meille tarjotaan oikeaoppisesti tuvan väristä juomaa.
Hyvä, Siula!
Rastin jälkeen tulee jo kiire heittää viitta
niskaan ja suippo hattu päähän — Tylypahka-sitsit
ovat alkamassa! Boomin uusiin juhlatiloihin on
pystytetty neljä pitkää pöytää. Ne edustavat tietysti
neljää Tylypahkan tupaa, joihin meidät pian arvotaan.
Kohtaloni on tähän mennessä ollut olla Rohkelikko
jokaisessa Internet-testissä, ja niin käy nytkin, mikä
kai viimein todistaa sen, että olen yltiöhyvis. Vihreä
shotti näyttää absintilta. Pelottaa. Kun ensimmäiset
laulut lauletaan ja shotti juodaan, ymmärrän että se ei
ole absinttia. Helpotus. Katson ympärilleni. Luihuisten
pöydässä istuu Severus Kalkaros ja Puuskupuhin
pöydässä Voldemort. Rohkelikon pöytään on eksynyt
hahmo, joka esittäytyy Tylypahkan spurgu-Gandalfiksi.
Mitä? Paikalta löytyy myös niin Ginny Weasley, Harry
Potter kuin Sibylla Punurmiokin. Tiedän jo nyt, että
nämä ovat parhaat sitsit ikinä.
Aiemmin päivällä ilmoitettiin, että Osmapokaali on maagisesti löytynyt. Hurraa! Jokaisessa
Osmassa pokaali perinteisesti luovutetaan turnauksessa
ansioituneimmalle joukkueelle, ja tällä kertaa sen
voittaa Itä-Suomen yliopiston Täky, joka sai minut
ja rastinpitäjäkaverini hurmioon muinaisloitsulla ja
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avautuu tanssilattiaksi. Juomani on loppunut jo ajat
sitten, hauska ei. Tanssilattialla heitellään kenkiä
pois ja vaihdellaan bilelaseja. Vaivun kollektiiviseen
fennistijuhlahurmioon. Tässä humalaakin paremmassa
tilassa kiitän sitä, että tämä härdelli järjestetään kaksi
kertaa vuodessa.

Muistona Osmasta on lattialla lojuva Siulan
ainejärjestölehti, jonka selaan aamukahvin ääressä.
Muistona Osmasta on päässä soiva Antti Tuisku, joka
muistuttaa korvieni välissä jatkuvasti, mitä tapahtuu
aina kun se flippaa.
Koska Mamban Vielä on kesää jäljellä alkaa
soida radiossa aina elokuussa, jolloin suurimman
29.3. sunnuntai
osan mielestä ei ole kesää enää todellakaan jäljellä,
voin kai minäkin epätoivoisen optimistisesti vetää
Herättyäni katson kelloa ja totean, että en mennyt loppukaneettini siitä, että vielä on Osmaakin jäljellä.
brunssille. Tapahtumayhteisö Facebookissa täyttyy Syksyllä suomenopiskelijat nimittäin luottavat Suma
molemminpuolisista kiitoksista. Majoitettavat ovat Ry:n vieraanvaraisuuteen Oulussa. Tervetuloa mukaan!
jättäneet avaimen pöydälle. Onko kaikki ohi? Näin
nopeasti?
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ONLINE-OPISKELUN AAKKOSET
Teksti: Helmi Riihonen

N

ostan jalat sohvan käsinojalle, huokaisen ja laitan
kuulokkeet korviin, jotta puolisoni Netflixnautinto ei häiriintyisi. Kello on kymmenen illalla,
mutta minun opiskelupäiväni on vasta alkamassa:
tietokoneen näytöllä play-painikkeen alla italialainen
professori odottaa jo pääsevänsä kertomaan EteläKorean kansalaisyhteiskunnasta. Tänään tämä luento,
huomenna viimeinen, ja ehkä viikon päästä voisin
osallistua tenttiin, jos ehtisin käydä kaikki lukuaineistot
läpi viikossa. Verkkokurssi antaa opiskeluun yllättävän
paljon joustovaraa.
Opetusohjelman nopea silmäily paljastaa, että
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö ei tarjoa
paljoakaan verkkokursseja. Silkkaa urbaanilegendaa ne
eivät kuitenkaan ole, sillä esimerkiksi Kielikeskuksen sekä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valikoimasta
löytyy verkkokurssi jos toinenkin. Usein kyseessä on
jokin temaattinen erikoiskurssi tai vaikkapa jonkin kielen
kertauskurssi. Itse osallistun yliopistojen Aasia-verkoston
tarjoamaan Asian Programme -opintokokonaisuuteen,
joka pitää sisällään viisi erilaista Aasian tutkimukseen
perehdyttävää kurssia. Kyseessä on kahdeksan
yliopiston yhteistyöllä järjestämä kokonaisuus, jonka
eri osat ovat eri yliopistojen vastuulla, ja johon kaikki
kyseisten yliopistojen opiskelijat saavat maksutta
osallistua. Tällainen kurssikokonaisuus olisi varsin
vaikea järjestää ilman internetin ihmeellistä maailmaa,
ja usein verkkokurssit ovatkin hyvä mahdollisuus päästä
osallistumaan kursseille, joita omassa yliopistossa ei
tavallisesti järjestetä.
Oma
verkkokurssikokemukseni
alkaa
innostuneissa
merkeissä.
Ei
lukujärjestyksen
sumplimista, ei aamubussissa kököttämistä, ei
kiusallisia ihmiskontakteja! Sisäinen kotihiireni
riemuitsee mahdollisuudesta laatia pikkutarkka
opiskelusuunnitelma ja käpertyä sitten omassa rauhassa
kotisohvan nurkkaan opiskelemaan. Aika nopeasti
kuitenkin käy ilmi, että kaikki ei aina suju niin kuin
Strömsössä: itseopiskeluun kuluvaa aikaa on vaikea
arvioida, ja luentotallenteiden keskelle eksyvät ”ihan
nopeasti katson tämän kissavideon” -tauot venyttävät
luentoja odottamattomasti – aikataulussa pysyminen
vaatii melkoista tahdonvoimaa ja päättäväisyyttä. Ja entäs
se ylhäinen yksinäisyys sitten? Yllättäen verkkokurssin
suorituksiin sisältyykin keskustelu annetusta aiheesta
Moodlen keskustelupalstalla. Apua, täällähän pitää
sittenkin ottaa kontaktia muihin opiskelijoihin!

Vaikka kaikkien verkkokurssien keskiössä lienee
Moodle-alusta ja internetin kautta saatavilla oleva
oppimisaineisto, suoritustavat vaihtelevat. Videoitujen
luentojen lisäksi ohjelmaan voi kuulua lukuaineistoa,
keskustelua Moodlessa, erilaisia kirjallisia töitä ja
esseitä sekä muita tehtäviä. Arvosanan saattaa määrittää
loppuessee, kotitentti tai kurssin aikana tehdyt kirjalliset
työt – tai vaikka kaikki kolme, jos kyseessä on useamman
opintopisteen kurssi. Myös aikataulut vaihtelevat:
esimerkiksi Kielikeskuksen järjestämän ruotsin kielen
Nätfräsch-kurssin aikataulun voi määritellä itse, ja
kurssin voi aloittaa melkein missä tahansa vaiheessa
lukuvuotta. Toisaalta olen itse osallistunut kurssille,
jossa on tarkoitus suorittaa viisi opintopistettä reippaassa
kuukaudessa, ja joka viikko on palautettava tiivistelmä
sillä viikolla opiskelluista asioista. Sellaisella tahdilla
opiskeluaikaa saa varata miltei joka päivälle. Useimmiten
esseen deadline ja mahdollinen kotitentti luovat raamit,
joiden sisällä opiskelunsa saa aikatauluttaa miten itse
haluaa.
Millaista kokemus verkkokurssilla opiskelu
sitten kokonaisuudessaan on? Oppiiko siellä mitään?
Vastaus riippuu pitkälti omasta asenteesta. Jos
kurssimateriaalin käy läpi viimeisellä viikolla veren
maku suussa ja itku kurkussa, niin kokemus kuin
oppimistuloskaan eivät varmasti ole ihan sieltä
parhaasta päästä. Jotta verkkokurssista saisi suurimman
mahdollisen hyödyn irti, on otettava vastuuta omasta
oppimisestaan, kyettävä suunnittelemaan opiskeluaan
ja pyrittävä sitten pitämään suunnitelmasta kiinni, kävi
miten kävi – vähän niin kuin kirjatenttienkin.
Verkkokurssi kuitenkin antaa kirjatenttiä
enemmän työkaluja ja vaihtelua opiskeluun, ja
opettajaltakin saa tukea, kun sitä vain uskaltaa pyytää. Jos
omistaa esimerkiksi tabletin, verkkokurssi on ulottuvilla
kaikkialla, minne internetyhteys vain yltää, ja se avaa
uusia ulottuvuuksia opiskelun suunnitteluun. Omaan
aikatauluun kannattaa kuitenkin jättää joustovaraa,
sillä kaikenlaista yllättävää voi tapahtua. Voi vaikkapa
käydä niin, että pari tuntia ennen deadlinea kirjallista
työtä aloitellessaan huomaakin, että kaikki materiaali
on Moodlessa, jossa on näppärästi huoltokatkos. Mutta
se onkin sitten jo toinen tarina.
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VERKKOKURSSIT PÄHKINÄNKUORESSA
Plussat:
• Verkkokurssit ovat hyvä mahdollisuus osallistua erikoisemmille, toisinaan myös muiden
yliopistojen järjestämille kursseille.
• Opiskeluaikataulun saa (tietyissä rajoissa) suunnitella itse, ja luentoja voi katsoa vaikka
kolmelta aamuyöllä.
• Luennoille ei tarvitse raahautua: kurssia voi käydä vaikka aamukahvin äärellä, bussissa tai
ruotsinlaivalla, käytännössä missä vain, missä on internetyhteys.
• Luentotallenteita voi pysäyttää, katsoa pätkittäin tai toistaa monta kertaa uudelleen, toisin
kuin live-luentoja.
• Ei tarvitse sietää sitä luentosalin pätemisenhaluista neropattia, jonka on pakko
kommentoida kaikkea, mitä luennoitsija sanoo.
• Tenttiä ei välttämättä ole, tai jos onkin, rento kotitentti villasukat jalassa ja kahvikuppi
kädessä on kokemisen arvoista.

Miinukset:
• Opiskelu on täysin oman suunnittelun varassa, ja se vaatii organisointikykyä ja
päämäärätietoisuutta.
• Kotona opiskelussa on heikkoutensa: telkkari, jääkaappi, Tumblr tai äkillinen tarve
järjestellä siivouskomero saattavat harhauttaa pois opiskelun ääreltä.
• Itsenäinen opiskelu voi olla toisinaan yksinäistä puurtamista, eikä tyhmiä kysymyksiä tai
kommentteja voi kohdistaa kaverille.
• Luennoitsijaan ei ole suoraa kontaktia, ja toisinaan luennoitsija voi olla eri henkilö kuin
kurssin vastaava opettaja; kenelle luennoilla heränneet kysymykset pitäisi osoittaa?
• Varsinkin useamman opintopisteen kurssit voivat tarkoittaa kymmenensivuisia esseitä, ja
kirjallista työskentelyä on ylipäänsä paljon.
• Tekniset ongelmat voivat aiheuttaa melkoisia pulmia: jos TOAS:in internetyhteys takkuaa
juuri silloin, kun pitäisi osallistua verkkokeskusteluun Moodlessa, siinähän itket.
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LUKURAUHA(TTOMUUDE)STA

TULEVIA OPINNÄYTETÖITÄ

Teksti: Meri Lindeman ja Suomen Kirjasäätiö

Koonnut: Johanna Yrjänäinen

K

irjaan
syventyminen
on
ihana
ajatus, mutta usein se jää haaveeksi.
Aika karkaa käsistä muutaman minuutin
pätkissä tai hurahtaa sosiaalisen median
syövereihin.
Sunnuntaiksi 8. helmikuuta Suomen
Kirjasäätiö julistaa kaikelle kansalle yleisen
ja yhtäläisen LUKURAUHAN. Tarkoitus on
rauhoittaa koko päivä kirjojen lukemiselle.

Myönnettävä se on: Minulla on ongelma. Sitä voisi
kaiketi kutsua lukurauhattomuudeksi, ja olen kärsinyt
siitä 1.9.2010 alkaen. Ei ole sattumaa, että aloitin
yliopisto-opintoni samalla päivämäärällä. Ennen tuota
päivää harrastin lukemista ja kirjoittamista kiihkeästi,
lämpimästi ja nautiskellen, mutta sittemmin molemmat
rakkaat harrastukset ovat hiljalleen muuttuneet
inhottavaksi
puurtamiseksi
ja
suorittamiseksi.
Viimeistään kirjallisuuden aineopintojen kirjatentit
veivät kykyni lukea vapaa-ajallakaan muuten kuin
tankaten ja kiivaasti analysoiden. Lukemisen ilosta tai
rauhasta ei viime vuosina ole ollut tietoakaan, ja kirjat
ovat varkain vaihtuneet elokuviin ja tv-sarjoihin tai
Tumblrin ja Facebookin loputtomaan selaamiseen oikeastaan mihin tahansa muuhun ajanvietteeseen.

Luetaan tai kuunnellaan kirjaa, yksin
tai yhdessä, kotona tai kylässä, kaikessa
rauhassa. Luetaan ääneen lapselle tai
vanhukselle, kokoonnutaan lukupiiriin
tai vetäydytään omaan nojatuoliin. Vai
pidetäänkö juhlat teemalla OKM – oma Tätä kirjoittaessani vietetään Suomen Kirjasäätiön
kirja mukaan?
julistamaa Lukurauhaa. Olen tehnyt sohvan nurkkaan
pienen pesän, keittänyt ison pannullisen kahvia ja
yrittänyt työntää tenttikirjat pois näkyvistä. Olo
on stressaantunut ja ärsyyntynyt. Miten voi taas
alkaa nauttia jostakin, mistä ei yksinkertaisesti nauti
enää? Miten voi rauhoittua tekemään suorittamatta
jotakin, minkä on kirjoittanut kalenteriin? Pitäisikö
vain luovuttaa? Voisinko kuitenkin lukea tuota vielä
avaamatonta tenttikirjaa? Tartun valitsemaani romaaniin
vastahakoisesti.

LUKURAUHAN LAKI
1§ Lukurauha koskee kaikenlaisia kirjoja ja
kaikkia lukupaikkoja.
2§ Yhdessä lukeminen on sallittu.
3§ Yksin lukeminen on sallittu.
4§ Toisille lukeminen on sallittu.
5§ Toisen lukurauhan häiritseminen on kielletty.
6§ Oman lukurauhan häiritseminen toissijaisilla
toiminnoilla on ankarasti kielletty.

Illalla olen kuitenkin ihmeissäni. Pitäisi jo mennä
nukkumaan, mutta mieleni on Hangossa ja vuodessa
1914. En ole edes täysin varma siitä, onko mieli täysin
omani. Niin paljon se kuulostaa lukemani kirjan
kertojaääneltä.
Lukurauhan julistaminen sunnuntaiksi lauantain sijaan
on hiukan riskialtista, noin niin kuin maanantaiaamua
ajatellen. Ainakin jos muillakin kuin minulla lukemiseen
liittyvistä muistoista rakkain on se, kun on lapsena salaa
sytyttänyt taskulampun peiton alla lukeakseen vielä
yhden luvun.

Alle on koottu kopulalaisten tulevia kandeja ja graduja. Opinnäytetöiden nimet on
kursivoitu, ja vielä nimettömien töiden aihe on merkitty lainausmerkein.

Kandidaatintutkielmat
Kämppi, Riikka: Klik! Verkkouutisotsikoiden aiheet ja leksikaalisuus rakentamassa klikkausjournalismia. Valmistuu
keväällä 2015.
Lehtinen, Nea: Kuoleman idiomien semanttista analyysia. Valmistuu keväällä 2015.
Rantakokko, Henriikka: Poliisi vastaan mielenosoittajat. Subjekti Yle Uutisten Ferguson-uutisoinnissa. Valmistuu
keväällä 2015.
Torkkeli, Maiju: Jytkyvoittajasta musiikkijytkyyn: jytky-sanan sisältävien yhdyssanojen muoto ja merkitys Helsingin
Sanomissa.

Pro gradut
Heinisuo, Jaana: Äänne-kirjaintason puhekielisyydet Facebookin profiilipäivityksissä. Valmistuu keväällä 2015.
Keränen, Pihla: Kelohonka Pehkusuolla - Hallilan kaupunginosan kadunnimet.
Kuisma, Anna: “Ruoka-alan franchising-yrityksessä työntekijöiden toisilleen esittämät vuoronvaihtopyynnöt ja
-toiveet.”
Lindeman, Meri: Kansanlingvistisiä käsityksiä suomenkielisten homomiesten puheesta. Valmistuu keväällä 2016.
Luoma, Maija: Inessiivin päätteen variaatio Kannuksen murteen puhujilla 1960- ja 2010-luvulla.
Malinen, Anni: Jälkitavujen pitkien vokaalien muutokset Kiteen murteessa.

Kalevala-ristikon oikeat vastaukset:
1. kokko
2. Antero Vipunen
3. Hiiden Hirvi
4. orja
5. Louhi 6. hauki
7. Vellamo
8. mehiläinen 9. sotka
10. Väinämöinen
11. Kirjokansi (eli Sampo)
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Kielikämmit ja
kielelliset innovaatiot
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