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PÄÄKIRJOITUS
HELMI RIIHONEN

A

lkukeväästä Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina
Grundström vieraili luennoimassa Viestinnän etiikka -kurssilla.
Hän kertoi, että häntä ärsyttävät Julkisen sanan neuvoston toiminnasta valittavat toimittajat; neuvosto on journalismin itsesäätelyn
keino, ja itsesäätelyllä puolestaan vältetään lainsäädännöllinen säätely
ja näin turvataan journalismin vapaus, jonka neuvoston maineen huononeminen voisi vaarantaa. Joten pitäkää mölyt mahassa, toimittajat!
Olette sentään vapaita.
Helmikuun loppupuolella Perussuomalaiset nuoret järjesti
#tyttö_poika-kampanjan, jonka tarkoitus oli hehkuttaa binäärisen
sukupuolijaon ilosanomaa. Kampanjan mukaan jokaisella on vapaus
olla mitä haluaa – kunhan on joko tyttö tai poika. Yhdessä lauseessa
ihannoitiin yksilön vapautta sukupuoli-identiteettiin, seuraavassa leimattiin kaikki biologiaan liittymätön ”kuvitteluna”. Joten hiljaa siellä,
muunsukupuoliset! Teilläkin on vapaus olla tyttöjä tai poikia.
Vapaus on kummallinen sana, josta Kielitoimiston sanakirja ei
osaa todeta muuta kuin ”se että jku t. jk on vapaa”. Vapaan määritelmä puolestaan vilisee sellaisia ilmaisuja kuin riippumaton, itsenäinen, täysivaltainen, esteetön, vailla kahleita ja valloillaan. Filosofeilla
lienee laajempia pohdintoja vapauden luonteesta ja edellytyksistä,
ehkä tarkempia määritelmiäkin. Joillain filosofeilla on myös vaatimuksia siitä, mitä vapauden tulisi olla. Ironista on, että edes vapaus sanana
ei ole vain vapaa olemaan; sen luonteesta ja merkityksestä kiistellään
toistuvasti.
Toisaalta vapauden määritteleminen lienee tarpeellista. Toisinaan vapaudesta nimittäin puhutaan tavalla, joka ei ole vapauttavaa.
Toisinaan vapaus on velvollisuutta olla hiljaa, vaikka olisi palautetta
tai kritiikkiä. Toisinaan vapaus on toisen ihmisen vapautta määritellä
sinun identiteettiäsi. Toisinaan vapaus on lyömäase, jolla vaiennetaan,
sidotaan ja kahlitaan.
Tällaisia asenteita sanojen taustalla voidaan tulkita ja purkaa
diskurssintutkimuksen, semantiikan, pragmatiikan ja muiden kielen
tutkimustapojen keinoin. Suomen kielen opiskelu on paljon muutakin
kuin valmistautumista äidinkielen opettajaksi, sillä kielentutkimus voi
tunkeutua yhteiskunnassa kaikkialle, missä kieltä vain esiintyy. Suomen
kieli on monipuolinen, tarpeellinen ala, jonka opiskelusta on syytä
olla ylpeä. Suomea tutkimalla voi parhaimmillaan vaikka edistää tasaarvoa ja hyvinvointia.
Tai sitten voi yhtä hyvin tutkia itseä kiinnostavia asioita ihan
vain siksi, että se on hauskaa. Siihenkin meillä on vapaus.

Helmi

P

PUHEENJOHTAJALTA
SATU SAARI

oliittinen meuhkaaminen on minusta aina tuntunut vieraalta ja jopa vastenmieliseltä. Erityisesti tv:n ”keskusteluillat” eivät herätä niinkään ajatuksia vaan pikemminkin tarpeen verenpainelääkkeille. Ääripäitä etsitään väen
vängällä, vaikkei ääripäitä edes aina ole. Mustavalkoisuus ei
ole minun juttuni, mutta harmaa ei saa näkyvyyttä ja kannatusta.
En myöskään koe mitään puoluetta täysin omakseni,
tai ainakaan en halua ottaa kannatusviittaa harteilleni. Tunnen ihmisiä, jotka ovat niin täysin oikeistolaisia tai vasemmistolaisia, että heillä on karvat pystyssä jo kuullessaan toisen edustavan vastakkaista puoluetta. Siinä seurassa tuntuu
entistä enemmän siltä, ettei minulle taida olla sijaa poliittisten nuortenjärjestöjen kentässä.
Itselleni puoluekanta on suunnilleen yhtä tärkeä tieto
kuin toisen kotipaikkakunta: kiva tietää, mutta ei vaikuta
käsitykseeni ihmisestä eikä käsittääkseni vaikuta hänen luonteeseensa tai käyttäytymiseensä. Vanha ohjenuora kertoo,
että päivällisillä (nykyajan vastine päivällisille voisi tosin olla
kotibileet) ei tulisi puhua uskonnosta, politiikasta tai rahasta.
Täysin kiellettyjä aiheita ne eivät tietenkään ole, mutta turvallisinta on ottaa näin tulenarat ja tunteita herättävät
aiheet esiin jo ennestään tuttujen kesken. Uuteen
ihmiseen on vähän huono tutustua, jos ensimmäinen kohtaaminen menee soteuudistuksesta tai
maahanmuutosta väitellessä.
Vaikka politiikka ei minulle ominaiselta tunnukaan, sitä on ainejärjestötoiminnassa hankala välttää kokonaan.
Opiskelijapolitiikka on tällaiselle vastaanhangoittelijalle toisaalta pehmeä lasku,
toisaalta kertarysähdys asian ytimeen.
Opiskelija- ja ainejärjestöt voivat nimittäin ottaa kantaa monilla tavoilla, ja juuri
sellaisella mikä itsestä tuntuu omalta.
Mielenosoituksiin, kokouksiin ja
kabinetteihin ei ole pakko lähteä, jotta voi
vaikuttaa. Politiikkaa on sekin, että vetoaa
YTHS:ää palkkaamaan lisää hammaslääkäreitä, jotta viisaudenhampaat saisi poistettua tuon
noin viisivuotisen opiskeluajan puitteissa. Politiikkaa
on vetoomus tilapalveluille, jotta yliopistokampuksella
olevat tilat saataisiin jatkossakin pysymään opiskelijoiden

käytössä ulkopuolisten vuokralaisten sijaan. Politiikkaa on
yksikön henkilökunnan tapaaminen pari kertaa vuodessa
kahvin äärellä, jutustellen siitä, missä oppiaineissa sähköiset
tentit toimivat parhaiten ja mistä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden opiskelijat saisivat oman kahvittelutilan. Tänä
keväänä opintopäällikön entisessä työhuoneessa avattiin
LTL:n oma ainejärjestötila, jolle ei ole vielä päätetty nimeä.
Voiko ainejärjestötilan nimikilpailussa äänestäminen olla
politiikkaa? Ainakin se on demokratiaa.
Oma opiskelijavaikuttamiseni (niin vähäistä kuin se
ehkä onkin ollut) päättyy joulukuussa, kun saan toivoakseni
kaikki kurssit päätökseen ja tutkintotodistuksen ulos. Sen jälkeen onkin kysyntää uusille, aktiivisille kopulalaisille, jotka
yrittävät parantaa nykyisten ja tulevien opiskelijoiden arkea
niin isoin kuin pieninkin keinoin.
Rentouttavaa kesälomaa kaikille toivottaa

Satu
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LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN MENESTYS
TEKSTI: SATU SAARI | KUVAT: MERI LINDEMAN JA SATU SAARI

F

anifiktiota, sota-ajan kirjeitä, elintarvikkeiden nimiä ja ruokaohjeita. Mitäpä kielen, kääntämisen
tai kirjallisuustieteen opiskelija oikeastaan ei voisi tutkia? Kaikista näistä saatiin kuulla hyvät esitelmät, kun Kurki
ja käki -opiskelijakonferenssi järjestettiin nyt neljättä kertaa.
Konferenssin järjestelyt alkoivat jo viime marraskuussa toimikunnan kokoamisella. Vuoden 2014
konferenssia oli järjestelemässä lähes
kolminkertainen määrä väkeä, mutta
se ei meitä haitannut. Nelihenkiseksi
kaventunut toimikunta teki kovasti
töitä heti alusta alkaen, ja varhainen
valmistelu varmasti pelastikin paniikilta huhtikuun koittaessa.
Aluksi oli tietenkin päätettävä

ajankohta, kutsuttava plenaristiesitelmöijät ja abstrakti- ja esitelmäkoulutusten pitäjät. Huhtikuun alkupuoli
tuntui noina joulua edeltävinä viikkoina todella kaukaiselta, mutta erityisesti kiireiset professorit oli pyydettävä
sitoutumaan jo hyvissä ajoin. Onneksi
saimmekin LTL:n varajohtajan Päivi
Pahdan nopeasti mukaan, samoin
ulkomaiset kiinnityksemme Melissa
Wallace ja Henrik Skov Nielsen suostuivat myös mielihyvin. Kouluttajatkin lähtivät ennakkoluulottomasti
mukaan, osa olikin pitänyt koulutusta
jo edellistä Kurkea ja käkeä varten.
Oma tehtäväni oli päivittää
alkuvuodesta 2016 konferenssin verkkosivut ja varata salit niin koulutuksille kuin konferenssipäiville. Edelli-

sen konferenssin järjestelytoimikunta
oli tehnyt hyvää työtä verkkosivujen
luonnissa, joten minun oli helppoa
vain päivittää uudet tiedot vanhojen
tilalle. Salivarausten kanssa sai huhkia
yllättävän paljon: varauslomakkeen
täyttäminen oli helppoa, mutta sähköpostirumba osoittautui hankalaksi, jos
halutut salit eivät olleetkaan vapaina
tarvittavina päivinä. Toivoin kovasti,
että olisin vain voinut mennä jonkun
oikean ihmisen toimistoon sopimaan
tarvittavien luentosalien käytöstä,
mutta lopulta kaikki kääntyi parhain
päin ja saimme sopivat tilat.
Muut toimikuntalaiset kirjoittivat kutsukirjeluonnoksia, hankkivat
illanvieton esiintyjiä ja laskivat budjettia, vain muutamia mainitakseni. Kai-

KUVA: SATU SAARI. Perjantaina pidetyssä illanvietossa esiintyi kuvassa näkyvä duo Mikrokosmos, jonka muodostivat
kaksi venäjänopiskelijaa. Myös kirjallisuudenopiskelija Emily Hallfast esitti runoteoksen Kaveripyydys.
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ken tämän lisäksi hoidimme samalla
työ- ja koulutehtävämme. Allekirjoittanut teki myös hiki hatussa graduaan,
välillä raivonsekaisen inspiraation
vallassa, välillä tuskanhiki otsalla paikallaan vilkkuvaa kursoria tuijottaen.
Gradua pitäisi kuitenkin mennä esittelemään konferenssiyleisölle, olisi se
huhtikuussa valmis tai ei.
Kokoustimme
työryhmän
kanssa myös säännöllisesti. Groupsalueemme (joka on ulkoasultaan
käytännössä täsmällisesti Moodlen
näköinen) oli lähes päivittäisessä käytössä. Se osoittautui todella hyväksi
työkaluksi erityisesti siinä vaiheessa,
kun oli saatava kommentteja vaikkapa sähköpostilistoille lähetettäviin
kutsukirjeisiin tai budjettiehdotelmiin.
Samoin valmiit konferenssiesitelmöitsijöiden abstraktit oli helppo poimia
Groupsista ja tallentaa sinne takaisin
kommenttien kanssa.

otsikolla ”Mieli fiktiona. Maailmankirjallisuudesta todellisuuteen ja takaisin.”

KUVA: MERI LINDEMAN. Tampereen yliopiston tutkija Maria Mäkelä esitelmöi

KURKI JA KÄKI

Valmistelut sujuivat mielestäni
erittäin hyvin ja sujuvasti – ja toivon
että muu toimikunta on tästä kanssani
samaa mieltä. Oikeastaan ainut mutka
matkassa oli plenaristi Henrik Skov
Nielsenin peruutus, mutta hänellekin löysimme oivan korvaajan Maria
Mäkelän muodossa. Kuulinkin, että
Mäkelä luennoi valitettavan harvoin
tutkimustyönsä ohella, joten oli sitäkin
hienompaa saada hänet puhujaksi.
Parasta antia kaikessa järjestelytoimikuntapuuhassa oli lopulta
itse konferenssi. Pitkätkään päi-

vät eivät tuntuneet uuvuttavilta, sillä
kaikki sujui mielestäni upeissa tunnelmissa. Molempina päivinä kuulin ylistäviä kommentteja opiskelijoista, jotka
niin asiantuntevasti ja itsevarmasti
esittelivät opinnäytteitään ja kurssitöitään. Yleisö haastoi esitelmöijiä välillä
tiukoillakin kysymyksillä, joista jokainen selvisi ammattimaisella taidolla ja
tyylikkyydellä. Torstai-iltana Telakalla
vietetty Nykysuomen seuran kielipiiri
oli hauska kokemus, ja opiskelijat ja
henkilökunta viettivät erinomaisen
hauskan illan kielitaidon arvioinnista
sekä kielikämmeistä ja opiskeluajoista
puhuen.
Entä sitten se oma esitelmäni?
Harjoittelu tuotti tulosta, ja pystyin
käymään koko ”käsikirjoituksen” läpi
ilmeisesti vaikuttamatta siltä, että olisin lukenut paperista suoraan. Erityisesti yleisökysymyksiin vastatessani
tajusin, miten paljon oikeastaan jo
tiedän aiheestani. Graduahdistus lievittyi, kun tajusin jo olevani aiheeni
jonkinmoinen asiantuntija. Koska sain
kiitollisen paikan sektioni ensimmäisenä esiintyjänä, sain koko loppupäivän vain nauttia muiden esitelmistä.
Kurki ja käki on erinomainen
paikka opetella konferenssitoimintaa,
tapahtuman järjestämistä ja esiintymisvarmuutta. Voin ehdottomasti suositella sitä kaikille suomenopiskelijoille
jatkossakin, tulen mielelläni seuraamaan konferensseja myös valmistumiseni jälkeen! ×
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KOPULA RAKASTAA
T

JOHANNA YRJÄNÄINEN

oisinaan kursseilta ja opiskeluriennoista jää käteen
muutakin kuin päänsärkyä,
suoritusmerkintä opintorekisteriin tai palauttamatta jäänyt, pölyä
keräävä kirjapino yöpöydälle. Joskus kohtaamisista syntyy jotain
suurempaa. Vaivihkaa kurssikirjat vaihtuvat Ikean kuvastoihin,
Juveneksen kertakäyttökahvikupit
versoavat yhteiseksi muumimukikokoelmaksi, ja kirjahyllyssä onkin
yhtäkkiä tuplakappaleet Harry
Pottereista.
Opiskelu opettaa, muuttaa
ajatustapoja, jättää pysyviä muistoja ja ystävyyssuhteita – ja toisinaan muuttaa koko elämän. Näistä
elämää muuttavista kohtaamisista
Suomi-Ilmiö haluaa kertoa.
Seuraavalla kertomuksella
avaamme juttusarjan, jossa kopulalaiset kertovat opiskelun merkeissä alkaneita rakkaustarinoitaan.

MARIELLA TOLKKI

Jaa, kukas se tuo mies on. Olen aina ollut heikkona kaljuihin. Olin juuri tullut Ollin ja Ilonan vappupippaloihin,
näin Hoon heti eteisestä. Paikalla oli sekalainen seurakunta
suomen opiskelijoita, kasvatustieteilijöitä, pari eksynyttä
teekkaria. Kotona haalareita pukiessa oli mielessä käynyt,

tapaisikohan sitä tänään jonkun kivan tyypin.

Illan mittaan vilkuilin vaivihkaa ja monitoroin tilannetta. Yksi kaunis tyttö sanoi Hoohon katsoen miten me voi-

daan koskaan antaa mitään nimiä meidän lapsille kun kaikki
nimet muistuttaa ärsyttävistä oppilaista, joten minä heti onko
ne yhdessä seurusteleeko ne näkyykö sormuksia.

En tosiaankaan yrittänyt flirttailla, enhän osaa edes
iskeä silmää, saati siristellä niitä vihjailevasti. Aloimme
suunnata kohti keskustaa, siivoilin juhlan jälkiä jätesäkkeihin. Hei älä heitä niitä pois, kerään niitä et teen vyön, Hoo
sanoi ja viittasi pieneen kasaan tölkinavausnipsuja. Ai, hei,

kuule, tuolla on säkissä kaikki tölkit. Jos tarviit noita lisää voitas käydä ne läpi ja irrottaa, ehdotin. Heh, no, ei ny ehkä tarvii kuitenkaan, Hoo hymyili. Kävin itsekseni tölkit lävitse ja

vein kasan Hoolle, joka hölmistyi ja ilahtui. Sain halauksen.
Eksyneet teekkarit aikoivat ottaa taksin Iidesjärveltä
keskustaan. Siellä olisi ollut tilaa, mutta tiesin Hoon olevan
pyörällä liikenteessä. Mä taidan kävellä, menkää te vaan.
Rakastumista kuvaillaan usein romanttisesti ilotulituksena, päätä huimaavana hetkenä joka vie kaikki maalliset murheet mennessään. Minulle se oli oivallus matkalla
kohti keskustaa, siinä Sorin puiston läpi käveltäessä, että
jaahas, tässä tämä nyt sitten on.
Koskenrannassa hengailtaessa Ilona alkoi parittaa.

Tolle Hoolle tarttis löytää joku tyttöystävä, se on tosi ihana,
ketäs täällä on sinkkuja? Yritin ottaa lungisti ja käyttäytyä
ilman, että kaikki ajatukseni olisivat luettavissa kasvoiltani.
Päädyimme Yläaleen yksille ja jotenkin jännästi kaverit val-
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tasivat pöydän niin, ettei mulle ollut tilaa kuin Hoon vieressä. Voi miten ihanat silmärypyt kun se hymyilee.
Meidän oli tarkoitus viettää tyttöjen kesken laatuaikaa ja mennä Riitulle yöksi. Onneksi Riitun reppu pöllittiin
ja avaimet sen mukana. Käveltiinkin meille Härmälään,
Hoo talutti pyöräänsä matkallaan Koivistonkylään. Tienristeyksessä Hatanpään valtatiellä erottiin eri suuntiin. Yritin siristellä silmiäni vihjailevasti, katotaan hei jos törmäillään huomenna.
Vappupäivänä olin saanut uuden naamakirjakaverin. Hymyilytti. Keskustassa Hoo laittoi viestiä missä meette
ja ilmestyi ihan sattumalta samoihin paikkoihin. Katseltiin
upotettavia teekkareita ja juotiin kahvia Laukontorilla.
Koitti paluu arkeen. Tietsikkaluokassa Alakuppilan
vieressä huomasin, siinä viimeisiä esseitä kirjoitellessa, että
Hoo on naamakirjassa onlinessa. Kaksi tuntia virtuaalista
vihjailua ja pyyntö kaffelle.
Ensitreffipäivänä olin konferenssiavustajana Kielitieteen päivillä. Muutamaa hetkeä ennen oman sektion
alkua kuulin, että sektion puheenjohtaja on sairastunut.
Sähän varmaan voisit vetää sen? Menkööt samoilla jännityksillä. Työpäivän päätyttyä leijuin Pinni B:n portaat alas
naulakoille, ja siellä Hoo odotti. Istui penkillä ja näytti
hiukan hermostuneelta. Katseet kohtasi lasioven läpi.
Hymyilytti.
Juotiin kaffet konferenssin tarjoilusta. Joo kyllä säki
voit ottaa ei se tee mitään. Käveltiin keskustaan. Teki mieli
laittaa kädet taskuun, mutten laittanut, jos se vaikka ottais

kädestä kiinni.

Ensi vuonna meidät vihitään siinä samaisessa punatiilisessä kirkossa, jonka ohi kävellessä tunsin varmuuden
tulevasta. Hääjuhlaan askarrellaan tölkkinipsuista lautasliinanpidikkeet. ×
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LUENTOSALIN LUONNEROOLIT
TEKSTI: HELMI RIIHONEN | KUVITUS: ELISA LAMPINEN

L

uennoilla näkee jos jonkinlaista
kulkijaa, mutta tietyt ihmistyypit
löytävät tiensä luentosaliin kerta
toisensa jälkeen. Tunnistatko kaikki
nämä luentosalin penkkejä kuluttavat
arkkityypit?

kirjoittaa intensiivistä ja lapsilta kiellettyä tarinaa suosikkisarjansa päähenkilöistä.
Dataajan olan yli kurkkaamisessa on riskinsä. Jotkut dataajat
suojelevat reviiriään kylmin mulkaisuin, ja myös kauniisti muotoiltujen muistiinpanojen aiheuttama
alemmuuskompleksi on mahdollinen. Tehtyä ei saa tekemättömäksi eikä nähtyä näkemättömäksi, joten parempi
kunnioittaa kurssikavereiden
dataamisrauhaa.

NEULOJA
Onko puikkojen hellä kilinä tavanomaista taustamusiikkia opiskelullesi?
Kurssikaveriksesi on saattanut päätyä
henkilö, jolla on pahanlaatuinen neuloosi. Heti istuttuaan alas tämä kurssikaveri kaivaa laukustaan lankakeriä,
puikkoja ja jonkin keskeneräisen käsityön, ja eipä aikaakaan kun neuloja
on jo ehtinyt tuottaa tunnissa vähintään saman verran villaneuletta kuin
keskiverto isoäiti. Luennon aikana
valmistuvat niin ovelasti kuvioidut
villasukat, loputtoman pitkät kaulaliinat kuin siskontyttöjen kastemekotkin. Yleensä neuloja onnistuu vielä
tekemään luennon muistiinpanotkin
– näppärin tapaus kuvioi ne suoraan
neuleeseensa.
Neulojat ovat yleensä mukavia
kurssikavereita, mutta heidän viereensä istuminen voi olla vaarallista, sillä puikkojen
vinha mutta rytmikäs liike sekä värikkäiden
lankojen
tasainen keinunta ovat
yllättävän hypnotisoivaa katseltavaa.
Luennon
päät-
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teeksi saatat huomata oppineesi kolme uutta tapaa neuloa kantapää, mutta luennon aihe on mennyt
täysin ohi.

DATAAJA
Oli kyseessä sitten läppäri tai tabletti,
tämä kurssikaveri pitää aina mukanaan jonkin sorttista tietokonetta,
joka uskollisen ystävän tavoin kulkee
kainalossa vuorokaudenajasta riippumatta. Luennon ensiminuuteista viime
hetkiin asti dataajan sormet
tanssivat näppäimistöllä
tai kosketusnäytöllä,
ja lähistöllä istuvat
saattavat miettiä, onko
luennosta tosiaan noin
paljon kirjoitettavaa. Ei
ole täyttä varmuutta siitä,
kirjoittaako dataaja muistiinpanoja; hän saattaa yhtä
hyvin chattailla Facebookissa,
surffailla
viihdesivustoilla,
tunkeutua yliopiston
tietokantoihin tai

Myöhästelijät harvemmin tarkoittavat aiheuttaa vaivaa kenellekään.
Yleensä he ovat joko boheemeja oman
tiensä kulkijoita, joille aika on lähinnä
suuntaviiva, tai sitten stressaantuneita
ylisuorittajia, jotka käyvät kahdeksaa
kurssia päällekkäin ja ylläpitävät siinä
sivussa
pientä
lammasfarmia.

MYÖHÄSTELIJÄ
Viitisentoista minuuttia luennon alkamisen jälkeen ovi narahtaa, ja katsomattakin tietää, kuka on kyseessä.
Tämä kurssikaveri on kroonisesti myöhässä, ja urbaanilegendojen mukaan
hänet on nähty ajoissa luentosalissa
vain sellaisissa tilanteissa, joissa myöhästelijä onkin itse asiassa tähdännyt
edellispäivän luennolle. Myöhästelijöitä on yleensä kahta tyyppiä: niitä,
jotka luikertelevat takariviin hiljaa ja
pehmeästi kuin tarhakäärmeet, sekä niitä, jotka
stoalaisella
tyyneydellä
tallustelevat suoraan
eturiviin
katseista
piittaamatta.

NUSSUTTAJA
Luennoitsija on päässyt juuri ja juuri
toisen dian puoleenväliin
asti,
kun takarivissä
nousee jo käsi
viittaukseen.
Nopeasti
tutuksi
käynyt ääni aloittaa
kommenttiraidan,
joka yleensä alkaa sanoilla
”itse asiassa” tai ”mutta
eikös”; nussuttajan tarkoitus
ei ole kysyä epäselvää asiaa
tai tarkentaa luennoitsijan

sanomisia, pikemminkin hän pyrkii
todistamaan omaa tietäväisyyttään ja
haastamaan luennoitsijaa väittelyyn.
Kurssin mittaan saa yleensä seurata,
kuinka viikko viikolta luennoitsijan
ilme muuttuu lempeän kärsivällisestä
aavistuksen vittuuntuneeksi. Nussuttajan lähisukulainen on avautuja, joka
löytää niin sanasemantiikasta
kuin foneemeistakin jonkin
oman elämänsä kokemuksen
kurssikavereille kerrottavaksi.
Nussuttaja
tykkää
omasta äänestään ehkä vähän
liikaakin,
mutta
on

hänestä myös hyötyä muille opiskelijoille: esille saattaa nousta kiinnostava
yksityiskohta tai tarkennus, ja jos ei
muuta, ainakin nussuttajan monologi
suo pienen hengähdystauon loputtomilta kalvosulkeisilta. Tästä kurssikaverista voi saada myös kipakkaa väittelyseuraa kahvitauolle.

UUDELLEENKOULUTTAUTUJA
Nuorehkon opiskelijakansan keskuudessa istuu selvästi muita iäkkäämpi
henkilö muistiinpanovälineiden kanssa
– onko joku yliopisto-opettaja tullut
seuraamaan kollegansa luentoa? Opettajan sijaan kyseessä onkin uudelleenkouluttautuja, joka syystä tai toisesta on
mittavan työelämärupeaman jälkeen
palannut takaisin yliopiston penkille.
Toiset uudelleenkouluttautujat hakevat
täydennystä osaamiseensa, toiset puolestaan opiskelevat ihan vain uuden
oppimisen ilosta. Usein uudelleenkouluttautujan opiskelutausta selviää jo
lyhyestäkin keskustelusta, sillä hänellä
on taipumusta verrata nykykäytäntöjä
omiin kokemuksiinsa kultaisella 80-luvulla.
Uudelleenkouluttautuja
suhtautuu opiskeluaiheisiin käytännönläheisellä,
elämää nähneellä
otteella, ja ryhmätyö
hänen
kanssaan voikin
olla hyvin hedelmällinen kokemus.
Toisille
tämä kurssikaveri
aiheuttaa kuitenkin
eksistentiaalisen kriisin alkua, sillä he näkevät uudelleenkouluttautujassa
oman tulevaisuutensa N:nnen
vuoden opiskelijana. ×
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JÄÄTELÖKESÄ VIITOITTI TIEN
SUOMALAISILLE KESÄHITEILLE
TEKSTI JA KUVITUS: TORSTI VASARA

oskus musiikinkuuntelijat haksahtavat pitämään kesäbiisiä tavallisena biisinä, joka vain
sattuu soimaan kesällä, ja jos se on hitti, niin
vieläpä kaikkialla ja koko ajan. Kesäbiisi on kuitenkin oma lajityyppinsä, jolla on musiikkiteollisuudelle samanlainen tehostevaikutus kuin Hulluilla päivillä Stockmannin myynnille. Samalla tavalla kuin
Stockalla ei kukaan käy enää muina aikoina, ei kesäbiisejäkään kuunnella muulloin kuin kesällä. Syyskuun puoliväliin
asti menneen kesän biisejä saa vielä kuunnella, jos sen tekee
yksin ja painavista syistä.
esäbiisi on tarpeellisesta nostattavuudestaan huolimatta yleensä itseään toistava
ja umpikonservatiivinen genre. Sävelkulut
ovat ennalta arvattavia ja lyriikoissa käsitellään aina samoja asioita: ihanaa keliä ja yhtä
liikkuvaa osaa, joka on suomalaisessa biisissä
yleensä rakkaus tai ryyppääminen. Koska Suomessa on niin lyhyt kesä, ovat täällä kesäbiisitkin usein turboahdettuja kesäisyyspommeja, joissa saatetaan auringon
ihastelun, rakastumisen ja dokaamisen lisäksi käsitellä kaikkea mahdollista kesäistä: karkaamista kaupungista, tylsää
työtä tai jotain irrallista sanaa, joka ei tunnu liittyvän muuhun biisiin mitenkään.
uomalainen kesäbiisikaanon syntyi 70-luvulla,
josta nostettakoon esiin Maaritin ikivihreä
Jäätelökesä. Sen on sanoittanut Tampereen
oma poika Mikko Alatalo, ja juuri mikkomaisen pöhkö siitä sitten tulikin. Jäätelökesässä
viehättää rekrospektiivinen, haikea näkökulma
ja 70-lukulainen siveellisyys: ”Mua järkytti kieles,
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en vielä tuntenut sua”. Lyriikoista kuuluu aivan toisenlainen
aito lämpö kuin räppäreiden moderneissa kesähiteissä, joiden kertojat eivät todellakaan kaipaa heilojaan enää sitten,
kun uima-altaat on tyhjennetty.
eitsemän vuotta myöhemmin elettiin Popedan
Kuumaa kesää, joka muuten valittiin vuonna
2005 kaikkien aikojen kesähitiksi. Kappaleen
arvoa ei ole tietääkseni kukaan yrittänyt koskaan kiistää. Itsekin haluaisin oikeastaan olla
elänyt vuoden 1985 vain tietääkseni, millaisen
nostalgiaryöpyn Kuuman kesän kuuleminen nyt
aiheuttaisi. Onneksi se on yhä relevantti biisi,
lukuun ottama joitakin kiusallisia säkeitä, kuten: ”Purista
mua lujaa beibe, pistä silmäs kii”.
oin joka kymmenes vuosi käy niin, että
kappale, jota ei ole laskelmoitu kesähitiksi, nousee vahingossa listoille ja järkyttää kesähittikenttää. Daruden Sandstormia lukuun ottamatta se on hyvä
asia. Yksi tienraivaaja on J. Karjalainen,
jonka pojalleen Väinölle rustaamasta Missä se
Väinö on? -söpöilystä tuli kesähitti 1996. Se
uudisti suomalaista biisinkirjoitusskeemaa. Kaikkihan kertosäkeen osaavat vetää (ja myös kaikki tapaamasi Väinö-nimiset ovat kyllä jo kuulleet sen, vaikket ehkä arvaisi), mutta
koitapa laulaa elokuisessa hutikassa biisin säkeistö:

”

Dunuja mbe kumala Väinö ma Väinö, Jukka
ding ke le, Kati ding ke le, Alah man ning mbe
simajala, A-aaa Väinö, Lo lo lo lo lo lo lo lo lu
njinjata, Väinö, Alah man ning mbe simajala,
A-aaa Väinö”.

ämä juttu meinasi myöhästyä taitosta sen
takia, etten pystynyt analyyttisesti kuuntelemaan loppuun yhtäkään 2000-luvun
alun kesien merkittävimmistä virstanpylväistä,
joita olivat esimerkiksi Las Ketchupin Aserejé,
Valvomon Mikä kesä? ja Tean Tytöt tykkää.
äätin tsempata 2008 ilmestyneen Cheekin
ensimmäisen ison hitin, Liekeissä, ajan. Siinä
huomion kiinnittää tuotanto, joka on hellyttävän täynnä korneja efektejä, joita tekijät kuitenkin ammattiylpeydellä viljelevät. Yksi tällainen on
niin sanottu junnausefekti, jolla joka neljännen tahdin alkua junnataan näin: ”Tukka hyvin, nä-nä-näkyyks kello?”. Efektin tarkoituksena on ilmeisesti
korostaa sanoman cooliutta, missä se ei onnistu. Tämän
biisin lyriikka ei jätä kauheasti tarinaa kerrottavaksi, mutta
kertojan se saa kyllä vaikuttamaan ehkä vähän sosiaalisesti
epälahjakkaalta avohoitopotilaalta:

”

Ne ihmettelee, miks mä nauran aina. Kato,
meillä päin ei itketä lauantaina. Mä nauran,
vaikka ei niin naurattaiskaan.”

iinä mielessä Liekeissä on todella merkittävä
kappale, että se aloitti toisen ison aallon suomalaiselle urbaanille musiikille, ja kesähittikavalkadikin on siitä eteenpäin ollut hyvin
räppipainotteinen. Ihan piristäviä poikkeuksia viime vuosina ovat olleet ainakin Pariisin kevään Kesäyö vuodelta 2012 ja Kasmirin
Vadelmavene vuodelta 2014. Sinä kesänä kaikki
taisivat tulla vähän merisairaiksi. Onhan Vadelmavene
jonkunlainen kesähitin oppikirjaesimerkki, sillä siitä löytyy
kaikki: sininen taivas, epäinhimillinen pomo, olut, vaimo ja
Hanko. ×
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ESITTELYSSÄ YLIOPISTONLEHTORI

SUVI HONKANEN
TEKSTI: ELISA LAMPINEN

Tällä palstalla esittelemme Tampereen yliopiston suomen kielen oppiaineen
lehtoreita. Nyt tutustumme paremmin filosofian tohtori Suvi Honkaseen, joka vastaa
työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erikoistumiskokonaisuudesta. Saamme kuulla,
mikä käänsi Honkasen pään, kun hän aikoi vaihtaa alaa ja osoittautuiko päähänpistosta
alkanut hollannin opiskelu myöhemmin tarpeelliseksi.

MISTÄ OLET KOTOISIN?
Olen asunut kymmenen vuotta Vantaalla, kymmenen
Keravalla ja loput Helsingissä. Helsingissä olen asettunut
Käpylä-nimiseen lähiöön, jolla on hipsterimaine.

MIKÄ SAI SINUT ALUN PERIN KIINNOSTUMAAN SUOMEN
KIELESTÄ?
Minulla oli koulussa hyvät äidinkielen opettajat. Toinen
heistä oli erikoistunut suomen kielen äännehistoriaan ja
toinen Eino Leinon Helkavirsiin. Kirjoitusten jälkeen
päädyin itsekin suomen kieltä opiskelemaan. Enemmän
kiinnostuin suomen opinnoista kuitenkin vasta toisen
opiskeluvuoden keväällä, kun tein kandintutkielmaa vastanneen praktikumtyön. Tajusin silloin, että kielentutkimuksen tarjoamin välinein voi tutkia myös kielen käyttöä ja sitä, kuinka kielen avulla rakennetaan merkityksiä
esimerkiksi kirjoitetuissa teksteissä. Tämä oli onni, koska
olin ehtinyt jo ajatella, että alaa täytyy vaihtaa, ja hankkinut itselleni toisen opiskelupaikan viestinnän puolelta.

MIHIN SUOMEN KIELEN OSA-ALUEESEEN OLET
TUTKIMUKSESSASI ERIKOISTUNUT?
Olen erikoistunut kieliopin ja tekstin suhteiden sekä tekstilajien ja diskurssien tutkimukseen. Olen selvitellyt eri
näkökulmista erityisesti sitä, kuinka kirjoitettua kieltä ja
kirjoitettuja tekstejä käytetään vuorovaikutuksen välineinä erilaisissa työelämän tilanteissa. Tällä hetkellä
tutkin esimerkiksi, kuinka kokouskeskustelut ja niiden
jälkeen kirjoitetut muistiot toimivat työpaikalla päätöksenteon välineinä. Lisäksi olen yhteistyökumppanina
mukana hankkeessa, jossa tutkitaan vuorovaikutuksen
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tuotteistamista yrityksille suunnatussa henkilöstökoulutuksessa.

MILLAINEN OPINTOPOLKUSI ON OLLUT?
Praktikumtyön jälkeen erikoistuin opinnoissani kriittiseen
diskurssianalyysiin ja tekstien tutkimiseen ja tutustuin joihinkin funktionaalisiin kielioppimalleihin. Lisäksi suoritin
pienen suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuuden.
Viestinnästä tein sitten itselleni sivuaineen. Toisen sivuaineen kävin tekemässä Belgiassa, jossa opiskelin vuoden
ajan hollannin kieltä. Hollannin opiskelu oli aika lailla
päähänpisto, enkä ajatellut, että siitä olisi kummempaa
hyötyä. Hollannin taidon avulla pääsin kuitenkin myöhemmin suomi vieraana kielenä -opetusharjoitteluun
Hollantiin.

ENTÄ URAPOLKUSI?
Opiskelin pitkään ja tein opintojen alkuvaiheesta asti
koko ajan myös sekalaisia oman alan töitä. Opintojen
loppuvaiheessa toimin tutkimusavustajana hankkeessa,
jossa tutkittiin kognitiivisen kieliopin välinein vuoden
1642 raamatunsuomennosta. Gradussani tutkin kuitenkin Helsingin kaupungin opetusviraston kirjeitä ja niissä
käytettyjä ohjailun keinoja. Maisteriksi valmistuttuani
päätin jatkaa gradun aiheesta väitöskirjaan, koska halusin olla mukana tekemässä fennistisestä tekstien tutkimuksesta tutkimusalaa, jonka olemassaoloa ei joka yhteydessä
tarvitsisi perustella pelkästään kouluopetuksen tarpeilla
(vaikka sitä siihenkin tarvitaan). Väittelin Helsingin yliopistossa keväällä 2012. Väitöskirjatyön ohessa opetin
paljon. Toimin muun muassa vuoden suomen kielen ja

viestinnän lehtorina Helsingin kauppakorkeakoulussa.
Väittelemisen jälkeen työskentelin parin vuoden ajan
Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa
Vaasan yliopistossa. Sitten tulin tänne Tampereelle.

MITEN PÄÄDYIT TAMPEREEN YLIOPISTOON, JA ONKO
TAMPERE SINULLE ENNESTÄÄN TUTTU?
Hain Tampereelle töihin, koska näin täällä mahdollisuuden suunnata työtäni kiinnostavalla tavalla ja kehittää
vähän uudenlaisia sisältöjä myös suomen kielen opintoihin. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettava Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erikoistumiskokonaisuus on osa näitä suunnitelmia. Tulkaa mukaan sitä
kehittämään! Tampere kaupunkina on minulle ennestään
jonkin verran tuttu. Olen käynyt täällä monesti kylässä ja
välillä muutenkin.

MITÄ TEET VAPAA-AJALLASI?
Vapaa-ajallani pesen pyykkiä, viikkaan pahvitölkkejä pienempään tilaan, painin, luen lastenkirjoja, suunnittelen
remonttia tai katson House of Cardsia Netflixistä. Kesäaikaan harrastan myös siirtolapuutarha-asioita.

MIKÄ ON LEMPISANASI SUOMEN KIELESSÄ? ENTÄ
INHOKKISI?
En valitettavasti pysty kovin hyvin orientoitumaan tähän
kysymykseen! Suhteeni kieleen on lekseemitasolla täysin
affektiton. Facebookissa ystäväni väittivät, että inhokkisanani on paituli, mutta se ei pidä paikkaansa. Paituli-sanaa
ei toki mielellään pidä käyttää, mutta jos joku niin tekee,
se ei haittaa kovinkaan paljon. ×

KOPULAN SUKLAAILTA
AIHEUTTI ILOISEN ÄHKYN
toteuttaa. Kaupasta mukaan tarttui
melkoinen määrä suklaata, rasvaa ja
muuta äärimmäisen tarpeellista leivontatarviketta.

MITÄ USEAMPI EMÄNTÄ,
SITÄ PAREMPI LEIPOA

KUVA: HANNA HIETIKKO.

Moni osallistuja osoittautui illan mittaan varsin käteväksi emännäksi.
Kokeiltavista resepteistä lähes kaikki
olivat vegaanisia ja silti syntisen herkullisia. Keittiössä oli parhaimmillaan
seitsemän kokkia, ja joukossa taito
todellakin tiivistyi. Leipoessa eniten
keskustelua herättäneet puheenaiheet
olivat vegaanius, erityisruokavaliot
sekä tietenkin kaikki suklaaseen ja
makeisiin liittyvä. Leppoisan jutustelun lomassa maisteltiin ja kehuttiin
Fazerin uutuussuklaalevyjä ja sekä jo
etukäteen valmistettuja suklaakeksejä
ja kasvispiirakkaa (joka ei valitettavasti
sisältänyt suklaata, mutta oli muuten
Vihdoin valmista ja aika ahm- eikun maistella!

H

elmikuun loppupuolella Kopulan
pisti pystyyn suklaaleivontaillan,
sillä suomen kielen lisäksi fennistit vaikuttavat rakastavan intohimoisesti myös suklaata. Moista ei ilmeisesti
ollut aikaisemmin järjestetty, joten
johan sitä jo olikin korkea aika saattaa
yhteen suomen kieltä opiskelevat suklaaintoilijat. Vastuussa järjestelyistä oli
tapahtumavastaava Tiina Heikkilä,
joka myös ystävällisesti lainasi keittiötään tapahtumaan.
Mainio iltamme alkoi oikeastaan jo iltapäivällä reippaalla
suklaashoppailulla
rautatieaseman
S-Marketissa. Aluksi kokoonnuttiin
tuulikaappiin juonimaan kuviot selviksi. Reseptejä oli saanut ehdottaa jo
etukäteen tapahtuman Facebook-ryhmässä, mutta nyt karsittiin liian mielikuvitukselliset pois (muiden muassa
häkellyttävä suklaasushi) ja valittiin
ne, jotka olisi mahdollista illan aikana

TEKSTI JA KUVAT: HANNA HIETIKKO

erinomaista).
Resepteistä
ensimmäiseksi
kokeilimme lapsuudesta muistuttavien
riisimurosuklaamakeisten valmistusta.
Niiden tekeminen oli helppoa, rasva
sulatettiin ja kaikki ainekset sekoitettiin
yhteen. Vaativinta oli odottaa, että karkit ovat kovettuneet riittävästi jääkaapissa. Ihan tuli kyllä 4H-kerhon ajat
mieleen näiden kookokselta ja kaakaolta maistuvien karkkien mussuttamisesta! Samaan aikaan aloiteltiin myös
Maku-lehden Pätkis-mättösuklaakakun valmistusta. Pätkis tosin korvattiin
tällä kertaa Snickersillä, koska minttu
sopi pääleipurin mielestä vain hammastahnaan. Reseptin määrät myös
puolitettiin, sillä mätettävää olisi muuten tullut 25 hengelle.
Karkkien ja kakun lisäksi päätettiin tehdä myös suklaamuffineita
sekä kääretorttua. Suklaamuffineista
tuli todella kauniita ja kuohkeita ja ne
kuorrutettiin Pätkis-suklaakakusta jääneellä ylimääräisellä kuorrutuksella.
Kääretortun suklaisuus tuli taikinaan
laitettavasta kaakaojauheesta ja täytteeksi valitsimme mansikkarahkaa.
Yhdistelmästä tuli mukavan raikas ja
makea. Tosin kaikki illan tarjoiltavat
olivat mukavan makeita.

seen. Juomaksi rohkeimmat nauttivat
valkosuklaakaakaota, muille riitti tee.
Pätkis-kakun mättäminen heti alkuun
osoittautui pahaksi mokaksi, sillä jo
parin lusikallisen jälkeen ähkyinen
olotila oli taattu. Muiden herkkujen
maistelu vaati siten ensin suklaakakun
sulattelua. Kaikki oli kuitenkin – kuten
todettua – makeaa ja maukasta.
Hieman harmittaa, että oma
herkkuhammas paljastui näin heikoksi. Ehkä olisi kannattanut maistella
vähemmän tehdessä. Onneksi kaikki
halukkaat saivat myös ottaa herkkuja
evääksi. Vaikka ilta jatkui iloisena
yöhän asti, herkkuja jäi yli niin paljon, että seuraavana jo päivänä piti
järjestää suklaaleivonnaisten maisteluilta. Suklaaleivontaillan parasta
antia oli ehdottomasti muihin fennisteihin tutustuminen ja uusien reseptien
kokeilu samanhenkisessä porukassa. ×

SUKLAAKÄÄRETORTTU
4 kpl munia
1,5 dl sokeria
1/4 tl suolaa
1 dl perunajauhoja
2 rkl kaakaojauhetta
1,5 tl leivinjauhetta
Täyte: mansikkarahka
Vatkaa munat ja sokeri.
Sekoita kuivat aineet
keskenään ja nostele
ne munasokerivaahdon
joukkoon. Levitä taikina
pellille ja paista 200asteisessa uunissa noin
7–10 min. Levitä jäähtyneelle
taikinalevylle
rahka ja kääri rullalle.

MUFFINIT
2 dl vettä
1,5 dl sokeria
1 dl margariinia
3,5 dl vehnäjauhoja
1 dl perunajauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 dl suklaarouhetta
appelsiinin kuorta
Sekoita vesi ja sokeri. Sekoita
kuivat aineet keskenään ja lisää
sokeriveteen. Lisää margariini. Jaa
muffinsivuokiin. Paista 200-asteisessa uunissa noin 15 min.

YLLÄTTÄVÄN RIITTOISAT
SUKLAAHERKUT
Varsinaisia leivonnaisia maisteltiin
vasta, kun kaikki oli saatu valmiiksi. Silloin teimme herkuista seisovan pöydän
keittiöön, lastasimme maistiaiset lautasille ja kokoonnuimme olohuoneeKUVA: HANNA HIETIKKO. Osallistuneista suurin osa oli fukseja: kameran takana
tosin luuraa kolmannen vuoden opiskelija. Vas. Noora Pirttilahti, Tiina Heikkilä, Maiju
Manninen, Linda Mäkinen, Laura Tammilehto ja Kati Pöyhönen.
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KIELIKÄMMIT JA
KIELELLISET INNOVAATIOT
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RUNOJA VAPAUDESTA

MERI LINDEMAN

LYHYESTI
SANANMUUNNOSTAUTI LEVIÄÄ

vapaana v
vapaana virtaavia
vapaana valokeilassa
vapaana varastossa
vapaaksi valkoisen valheen verkosta

kuka vapau
kuka vapautti orjat
kuka lahjoitti vapaudenpatsaan
kuka puolustaisi vapautta
kuka voi vapauttaa kun ei itse solmimaansa auki saa

vapaita
vapaita työpaikkoja
vapaita vuokra asuntoja
vapaita
vapaita naisia

vapaus on k
vapaus on konflikti
on vapautta kuunnella metsän huminoita
on vapautta kuunnella
vapaus on ainut mitä käteen jää

missä vapa
missä vapaudenpatsas sijaitsee
missä vapaat miehet
missä vapaat naiset
missä voi harrastaa vapaaottelua

vapauta
vapauta vatsasi
vapauta uhri
vapauta yksinäisyyden vangit
vapauta levytilaa mac

vapauttakaa
vapauttakaa karhut
vapauttakaa willy
vapauttakaa koulu
vapauttakaa johnny

ei ole vapaa
suomi ei ole vapaa maa
mies ei ole vapaa
ihmisen tahto ei ole vapaa

vapautetut ta
vapautetut tappajat jotka ovat tappaneet uudelleen
vapautus takuita vastaan
vapautus taito- ja taideaineista
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Ympäri Suomea on viime aikoina
havaittu huolestuttava ilmiö, nimittäin
jatkuva ja piinaava tarve keksiä sananmuunnoksia. Eri yliopistoissa Suomessa
on meneillään hanke, jonka pyrkimyksenä on pysäyttää taudin leviäminen ja
selvittää sen alkuperä. ”Sananmuunnostautia sairastava ei tyydy pelkkiin
kaksimielisyyksiin enää. Henkilöä voi
testata yksinkertaisilla fraaseilla, kuten
’Pekan kikka’. Jos vastaukseksi saa
’kikan pekka’ ja röhönaurut päälle, on
syytä huoleen” kertoo tohtori Riikka
Kavo Helsingin yliopistosta.
Kavo on tutkinut sananmuunnoksia kolme vuotta ja on huomannut
niiden yleistyvän katukuvassa. ”Teoriani oli, että yhdistelmät genetiivi +
nominatiivi ja nominatiivi + inessiivi
sekä etunimi + sukunimi olivat erityisen produktiiveja pareja sananmuunnoksille, mutta nyt tuntuisi, että mikään
ei enää estää tautiin sairastuneita”
Kavo kertoo. Väitöskirjatyö jäi Kavolla
kesken, koska yhteinäisen teorian luominen sananmuunnosten laukaisevista
tekijöistä oli mahdotonta.

JASSO EI VOI OLLA PERSE
Semantiikan tutkijat ovat tuohtuneet
suomalaisen rap-yhtyeen JVG:n levittämästä sanasta jasso, joka heidän
musiikissaan viittaa takapuoleen. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että sana on
täysin sopimaton, sillä sen fonologisen
ominaisuudet riitelevät suomen kielen
takapuolisanaston kanssa.
”On perse, perä, pyrstö pylly
ja puo. Nämä ovat kaikki p:llä alkavia
sanoja. P-äänteellä on takapuoleen
viittaavia ominaisuuksia. Jasso ei sisällä
siis fonologisessa mielessä mitään pyl-

SUOMI-ILMIÖN UUSI KOLUMNISTI MUL AN KALKKUNEN
TARJOAA RAUTAISANNOKSEN KIELENTUTKIMUKSEN
TUOREIMPIA KÄÄNNÖKSIÄ.
lyyn viittaavaa. Se ei tule menestymään
puhekielessämme”, kommentoi semantiikan tutkija Aila Kenus Tampereen
yliopistolta.
Kenuksen mukaan kielenpuhuja on menettänyt kielellisen intuitionsa, mikäli rupeaa jassoa viljelemään.

KÄÄNNÖSKUKKASET POIS TELEVISIOSTA
Suomen kääntäjien liitto on julkaissut
uudeksi tavoitteekseen tarttua AV-käännösten huonoon laatuun. Liitto on tehnyt selväksi, että hoitaa asian ”keinoilla,
millä hyvänsä”.
”Hermoni menivät totaalisesti,
kun eräässä ohjelmassa yhden jakson sisällä Valentine’s day oli käännetty
valentiinuksen, rakastavaisten- ja ystävänpäiväksi. Jakso kesti 23 minuuttia!
Mitä helvettiä?” kääntäjä/tutkija Essi
Tirovainen kertoo.
Käännöskukkaset ovat raivostuttaneet alan ammattilaisten lisäksi
tavallisia suomalaisia. ”Eräs television
ahkera katselija on pyytänyt meitä järjestämään mielenilmauksia ja mahdollisesti polttamaan autoja. Nyt tilanne
onkin jo niin vakava, että ryhdymme
toimenpiteisiin” toteaa Tirovaisen kollega ja avio- mies Jussi Tirovainen.

HUONOT SANALEIKIT SUUTUTTAVAT
Sanaleikkipuujalkavitsit
suututtavat
joka paikassa. Helsingin yliopistossa
tehty tutkimus osoittaa, etteivät puun
makuiset sanaleikit naurata. Eräs vastaajista kirjoitti näin: ”Ihan vitun paskoja! Tympii kaikki saatanan knock
knock –vitsit. Vois vähä miettii parempii ainaki telkkariin!”
Eräs vastaajista totesi hyviksi
sanaleikeiksi vain ”jotkut Fingerporit

ja kuhameemit”.
Kuhameemit tosin saivat myös
rankkaa kritiikkiä osalta vastaajista:
”Kuhameemit on hyvä esimerkki nykyajan ränsistyneestä huumorintajusta! Ei
sitte paskempaa juttuu oo voitu keksii”.
Eräs vastaajista haukkui myös
Fingerporin sanaleikit huonoiksi.
”Olen kuullut yhden hyvän sanaleikin,
joka nauratti vähän. Se meni näin: ’
lakimies tietää kaikenlaista’ Haha!”

PARTADISKURSSIT TOISEUTTAVAT
Oulun yliopiston suomen kielen opiskelijat ovat tehneet yhdessä merkittävän
tutkimuksen Suomessa jylläävistä partadiskursseista. On nimittäin havaittu,
että miehiä luokitellaan kasvokarvoituksen perusteella erilaisiin kategorioihin.
”Mies tulkitaan heti joko parrattomaksi, parrakkaaksi tai viiksekkääksi. Sitten on tietysti nämä erittäin
leimaavat termit, kuten partajeesus,
risuparta, puliukkoparta, amisviikset,
pornoviikset ja tissiposki”, kertoo opiskelija Panu Telli, joka on johtanut tutkimusta.
Tutkimustulokset tosiaan ovat
hätkähdyttäviä: miestä ei nähdä parran tai parrattomuuden läpi. Miehiä
leimataan, torjutaan ja syrjitään niin
työelämässä kuin kotisohvallakin sen
perusteella, millainen karvoitus naamassa on.
”Jos sanoisin, että täällä on
niin paljon partasuita, että taitaa olla
partakokous, niin saisin naurut. Mutta
jos sanoisin taas ’täällä on niin paljon
hinttejä, että taitaa olla joku homokokous, olisin loukkaava. Miksi yhteiskuntamme ei kiinnitä huomiota siihen,
miten partadiskurssit toiseuttavat? Jopa
syrjäyttävät!” huokaisee Telli. ×
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