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PääkirjoitusElina Perkiö

Syksy on mennyt niin mieletöntä vauhtia,
että en oikein uskalla ajatella, mitä
kaikkea on ehtinyt tapahtua. Ehdottomasti
parasta näissä syksyn opiskelukuukausissa
on ollut se, että ensimmäistä kertaa
eläessäni olen saanut kutsua itseäni
todelliseksi tuutoriksi. Uusien
opiskelijoiden henkiseksi tueksi,
vanhemmaksi opiskelijaksi.
Ikkupikkufuksien opastaminen
yliopistomaailmaan,
ainejärjestötoimintaan ja
opiskelijaelämään on ollut hillittömän
antoisaa, hauskaa ja tietyllä tavalla myös
haastavaa.

Ikkupikkufuksit olivat
luonnollisesti syy tuutoroinnin
antoisuuteen, mutta (varoitus, luvassa
klisee) opin myös itsestäni kaikkea
jännittävää. Tuutorina sisäistin, kuinka
syvästi rakastankaan suomen kieltä,
yliopistoa, Tamperetta, opiskelurientoja ja
mahtaviin tyyppeihin tutustumista. Yritin
kaikkeni näyttääkseni fukseillekin, kuinka
loistavaa opiskelu on. Pyrin myös
toimimaan elävänä esimerkkinä siitä, ettei
tämä nyt niin mahdottoman vaikeaa ole,
sillä jopa minä olen selvinnyt toiselle
vuodelle. Toivottavasti onnistuin edes
jommassakummassa tavoitteistani!

Tuutoroinnin lisäksi tästä
syksystä erityisen tekivät Kopulan 45
vuotissynttärit, joita myös vuosijuhliksi
on tapana kutsua. Kaikki meni vallan
sujuvasti, ja vuosijuhlatunnelmia voi
yrittää imeä itseensä tämän Suomi
ilmiön sivuilta. Arvokkaiden
vuosijuhlien vastapainona kopulalaiset
ovat saaneet pukeutua junteiksi
fuksiaisiin ja Bondeiksi pikkujouluihin –
toivottavasti kaikkea vähintään yhtä
hurjaa on luvassa ensi vuonna!

Epäselväksi ei nyt varmasti
jäänyt, kuinka innoissani olen ollut
tämän lukuvuoden alkupuoliskosta,
mutta koska elämässä on aina myös
luovuttava asioista, väistyn sivuun tästä
varsin lyhyeksi jääneestä päätoimittajan
(tai ”päätoimittajan”) urastani ja aion
keskittyä tehtävääni Kopulan
nettivastaavana. Sillä vaikka kuinka
yritän, sisälläni asustaa tyylikkään
päätoimittajan sijaan koodaamisesta
innostunut nörtti.
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Kopulalla on takanaan monessa mielessä erilainen vuosi. Järjestimme keväällä
huikean sekä paljon kehutun Osman ja syksyllä vietimme nelivitosia kauniissa
tunnelmissa Juveneksen Juhlakeskuksella. Suuret tapahtumat rytmittivät vuotta
mukavasti, mutta toivat mukanaan omanlaisia haasteita - pienempien juttujen
järjestämiseen ei enää tuntunut löytyvän voimavaroja. Tuutorit pitivät kuitenkin hyvän
huolen fukseista, kävimme luovuttamassa verta ja nostimme esille palautteenkeruun
tärkeyden kiittämällä Liisa Mustanojaa sekä Maija Tervolaa esimerkillisestä
toiminnasta. Eikä hätää - vaikkei vuoden 2013 hallitusta ole tätä kirjoittaessani vielä
valittu, uskallan luvata, että uudet toimijat lähtevät hoitamaan työtään suurella
tarmolla ja uusia ideoita pursuten.

Ensi vuodelle suunnitteilla on muun muassa verenluovutusreissujen jatkaminen,
Suomi-bileet, parit sitsit, luonnonläheisiä liikuntahetkiä ja muutamaksi vuodeksi
unholaan joutuneiden työelämäpäivien henkiin herättäminen. Pyrimme kehittämään
eri alueiden toimintaa tehokkaammaksi, kuten jakamalla tapahtumajärjestämisen ja
Suomi-Ilmiön julkaisemisen vastuuta useamman ihmisen harteille. Aiomme myös
pitää puolemme koulutuspoliittisessa mielessä. Kopulalla on edelleen
opiskelijaedustaja yksikön hallinnossa, mistä voimme olla erittäin iloisia. Jatkamme
myös keskusteluyhteyden avaamista oppiaineemme henkilökunnan suhteen sekä
lähdemme kehittämään avoimempaa palautejärjestelmää.

Parasta tässä vuodessa on ollut uuden oppimisen ja oman rajallisuutensa
kohtaamisen lisäksi sen huomaaminen, kuinka mahtavaa yhdessä tekeminen todella
on. Tästä on hyvä jatkaa!

Puheenjohtajalta

Mariella Tolkki, Kopulan pj.

Monikielisyys kouluissa — poimintoja kielipiiristä
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teksti: Joonas Vakkilainen

Äidinkielenmäärittely ei olehelppoa:monikielisen onusein vaikeamieltää, mikä onhänen ensisijainenkielensä.



O S M A
teksti: Olli Kuparinen

Oulu, tuo Perämeren helmi, teknologian ylijumala ja Pohjois-Suomen ainoa kasvukeskus.
Siellä oli Osma 23.–25.11.2012. Kopulasta paikalle oli raahautunut viisi ihmistä. Seuraa
äärimmäisen piinaava ja epätarkka raportti viikonlopun tapahtumista. Koska viikonlopun
aikana laulettiin paljon ja koska kaikissa muotitietoisissa lehdissä (joihin Ilmiö luonnollisesti
kuuluu) tehdään artikkeleita, joissa väliin laitetaan laulujen sanoja, seurataan tässä raportissa
samaa kaavaa.
Harva jaksaa enää puhua / kun jäljellä on 100 kilometriä Ouluun
(Scandinavian Music Group: 100km Ouluun)
Oulu on kaukana. Lähdimme junalla perjantaiaamuna
kello 09.09 Tampereen rautatieasemalta. Perillä Oulussa
olimme kello 14.15. Olin varautunut matkaan ottamalla
mukaan noin 5 kirjaa. En lukenut niistä yhtään vaan
pelasin Mariellan kännykällä Angry Birdsiä. Söimme
myös eväitä, mikä oli kivaa. Kuriositeettina
mainittakoon, että Pohjanmaalla on omituisia
paikkakuntia (esimerkkinä Pännäinen) sekä paljon
turkistarhoja.
Saavuimme Ouluun. Vastassamme oli paikallinen
opiskelija, joten emme menneet paniikkiin. Oulun
yliopisto on rakennettu suolle kuuden kilometrin
päähän keskustasta, joten otimme bussin ja
suuntasimme sinne. Yliopisto on hieman pelottavan
värinen: neonvihreää, oranssia ja kirkkaankeltaista.
Kliinisen tylsän Pinnin jälkeen mielikuva oli kuitenkin
ainoastaan positiivinen. Elisa käski myös mainita, että
kolme metriä yliopiston ovelta itään kasvaa puolukkaa.

Yliopiston arkkitehtuurin sekä
säätilan esittelyä

6

Ouluun enää 0 km

Pakollinen murrenäyte

Aluksi suuntasimme luennolle. Olimme kuitenkin Meriä lukuun ottamatta kaikki
myöhässä ja näimme vain lopun. Myöhempien raporttien mukaan olen kuitenkin kuullut,
että luento käsitteli kveeniä ja meänkieltä. Tämä onkin Oulun erikoisuus: siellä tutkitaan
paljon myös näitä kieliä. Näistä kerätään korpuksia, joita mekin saamme käyttää, jee!
Jälleen kerran kuriositeettina mainittakoon, että luennoitsija odotti jo kolmatta Osma-
lastaan: hän oli tavannut miehensä juuri Osmassa. Luennon jälkeen siirryimme Suman
(Oulun ainejärjestö) kerhohuoneelle, joka aiheutti meissä välitöntä kateutta. Olisipa
meilläkin oma tila, eikä kaikkien ainejärjestöjen yhteistä läävää. Joimme kahvia ja söimme
välipalaa. Kirjoitimme myös Suman vieraskirjaan runon, josta muistan vain viittauksen
erääseen Ultra Bran kappaleeseen:
Hei Oulu oot iloinen paikka ja kaupunki
Siirryimme viemään tavarat majapaikkoihimme,
minkä jälkeen lähdimme viettämään iltaa jonkin
opiskelijatalon kerhohuoneelle. Siellä syötiin pizzaa
ja lettuja, tutustuttiin, leikittiin ja hieman
humalluttiin. Ilta oli todella mukava ja
lämminhenkinen. Jossain vaiheessa raahauduttiin
nukkumaan, mikä oli myös kivaa.

Pakollinen opiskeluosuus
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Lauantaiaamuna suunnattiin yliopistolle ja pidettiin Osma-kokoukset. Ensi vuodelle valittiin
hallitus ja päätettiin järjestää kevään Osma Helsingissä sekä syksyn Turussa. Nopean ruokailun
jälkeen kävimme täydentämässä varastojamme myös kaupassa, sillä seuraavana oli alkamassa
perinteinen Osma-turnaus. Kaupassa esiintyivät oululaista perinnettä vaalivat Tiernapojat, joskin
kaikki olivat tyttöjä. Mainittakoon myös, että Mariella havaitsi hyvännäköisen miehen, joka ei ollut
sumalainen. (Virkkeestä löydettävissä olevan presupposition ”sumalaiset miehet ovat
hyvännäköisiä” totuusarvon jokainen voi käydä toteamassa oikeaksi tai vääräksi, analyyttiseksi tai
synteettiseksi.).

Yksi monista tavoista ryypätä
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No niin, Osma-turnaus. Koska Tampereelta oli eniten
osallistujia, suostui Meri uhrautumaan ja
osallistumaan turnaukseen Helsingin joukkueessa.
Rasteja oli tällä kertaa neljä, joissa piti muun muassa
näytellä ja suorittaa muita yhteisiä tehtäviä. Eräällä
rastilla Kopulan joukkueen naisten kyky keksiä
eufemismeja miehen sukupuolielimelle havaittiin
äärimmäisen surkeaksi, tai kuten Elisa totesi
”kylmäävän kehnoksi”. Mainittakoon myös, että
Tampereen joukkue lauloi seuraavaa Samuli
Edelmannin (hirveää) kappaletta:
Mä oon yksin / ja se tuntuu hyvältä / Mä oon viisas / mun
sydämel on kypärä / Mä oon kaunis / vaikka itse sanonkin

Väsynyt mutta voitokas Kopula

Sitsien tunnelmia alkuillasta (päätellen siitä että kuvaajan käsi on vielä vakaa)

Kävimme nopeahkosti kahvilla, minkä jälkeen alkoivat myös
perinteiset Osma-sitsit, joilla olikin jälleen aika villi tunnelma.
Lauloimme paljon, puhuimme paljon ja pidimme hauskaa paljon.
Monet juomalaulut ovat erinomaisia, mutta Osman sitsilauluista
suosikkini on ehdottomasti tutustumislaulu Homonaama:
Minä tunnen paljon osmalaisia ja poikkeuksetta kaikki ovat homonaamoja
Riitu tosin raportoi myöhemmin juomalaulujen haittapuolista: ne
soivat päässä vielä pitkään sitsien jälkeen. Sitseillä julkistettiin myös
Osma-turnauksen voittaja. Sehän olikin tällä kertaa Kopula! Siis
Kopula! Elikkäs niin sanotusti me. Korkkasimme skumpan, josta
tosin puolet hävisi oululaisten suuhun.

Ja pahimpia on aamut (Maija Vilkkumaa: Totuutta ja tehtävää)
Olin itse sopinut menoa sunnuntaipäivälle Tampereelle, joten jouduin heräämään jo
kahdeksan aikaan ja lähtemään aikaisemmalla junalla kuin muut. Kuten todettua, matka
Ouluun on pitkä, eikä sitä helpottanut yksinäisyys, väsymys ja vapina. Muut menivät vielä
myöhäisaamusta brunssille. Elisa raportoi brunssista näin:
”Puistola Deli Bistro Diningin vessassa oli käytetty aaltopeltiä melkoisen innovatiivisesti.
Lisäksi oli vessamusiikkia ja kahvia sai santsata.” Tämän jälkeen kaikki lähtivätkin sitten
junalla kohti kotia. Tosin Meri teki radikaalin ratkaisun ja suuntasi Rovaniemelle!
Vaikka sunnuntaipäivä ei juuri ainakaan itseäni hemmotellut, jäi Oulusta todella hyvä mieli.
Tapahtuma oli hyvin järjestetty ja kaikki sujui mallikkaasti. Sen lisäksi oli äärimmäisen
hauskaa. Ensi keväänä siis osmataan Helsingissä. Suosittelen kaikille lämpimästi
osallistumista suomen opiskelijoiden hulinoihin myös pääkaupungissa.
Tämä on kuitenkin minun kaupunkini (Zen Cafe: Minun kaupunkini)
Tässä tarinassa on annettu hyvä mielikuva Oulusta. Oulu onkin tämän viikonlopun
perusteella mukava paikka, jossa asuu mukavia ihmisiä. Mutta kyllä aina tuntuu hyvältä
kuulla sanat: ”Seuraavana Tampere.”

teksti: Olli Kuparinen
kuvat: Henna Ijas, Meri Lindeman

kuvatekstit: Meri Lindeman, Johanna Yrjänäinen

Sitsien jälkeen etsiydyimme jatkoille
paikalliseen karaokeräkälään Pub Kuutioon.
Kyseisessä ravintolassa lauloimme isolla
porukalla oheisen Leevi and the Leavingsin
laulun:
Sun villakoirasi nimi oli Rin Tin Tin / typerä piski
joka murisi mulle
Kun valomerkki välähti, siirryimme vielä
viereiseen - hieman siistimpään - ravintolaan,
jossa vietimme loppuillan. Sen jälkeen
painuimme majoituspaikkoihin, joskin jotkut
jatkoivat vielä erään oululaisen opiskelijan
asunnolle jatkojen jatkojen jatkoille.

Olliin lankeaa taivaallinen valo. Kuvan
tupakkaaski ei liity Olliin.
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Kopulalaiset ovat tottuneet vastaanottamaan sähköpostiinsa kahdesti vuodessa
mainoksen Nykysuomen seuran teemapäivästä ja kerran kuussa saman seuran
järjestämästä Kielipiiristä. Harmittavan harva opiskelija on kuitenkaan tietoinen
siitä, mikä Nykysuomen seura oikein on, saati sitten tullut sen järjestämiin
tapahtumiin osallistuneeksi. Päätin käydä haastattelemassa Nykärin johtokunnan
sihteeriä, oppiaineen käytäviltäkin tuttua Kirsi Elomäkeä, tehdäkseni
syväsukelluksen seuran pyhimpään olemukseen.

Kirsi päätyi seuran toimintaan vuonna 2005 toimiessaan Kopulan
puheenjohtajana. "Seuran silloiselta johdolta tuli kutsu mukaan. Toimintaan
haluttiin opiskelijakontakti, ja valinta osui minuun luultavasti siksi, että nimeni oli
puheenjohtajuuteni vuoksi entuudestaan tuttu." Opiskelijakontaktien arvostus on
seurassa korkealla. Nykyäänkin, Yrjö Laurannon puheenjohtajakautena, Kopulan
puheenjohtaja on automaattisesti kuulunut Nykärin johtokuntaan varsinaisena
jäsenenä. Tiivis yhteys opiskelijoihin tuo molemminpuolista hyötyä: opiskelijat
pääsevät mukaan suomen kielestä kiinnostuneiden yhteisöön ja toisaalta taas seura
saa toimintaansa paljon lisää. "Opiskelijat tuovat mukanaan uusia ideoita sekä
tietoa siitä, mikä on ajankohtaista ja kiinnostavaa tällä hetkellä."

Kirsi kuitenkin jäi seuran toimintaan mukaan ihan omana itsenään
varsinaisen opiskelijaedustajuuden päätyttyä. "Toimin varajäsenenä, kunnes
vuonna 2011 aloitin johtokunnan sihteerinä".

"Yhdistystoiminta on ollut ihan nuoresta saakka rakas harrastus, ja
valmistumisen jälkeen Nykäri oli luonnollinen paikka jatkaa yhdistystoimintaa
itselle tärkeän asian parissa. Tein monta vuotta palkkatöitä yhdistystoiminnan
parissa, ja kun se loppui, oli taas vapaaaikaa toimia itsekin luottamushenkilönä.
Tykkään yhdistystoiminnan kiemuroista ja siitä tunnelmasta, joka syntyy, kun
samasta asiasta innostuneet ihmiset tekevät yhdessä." Yhdistystoiminta on Kirsille,
kuten monelle muullekin yhdistysaktiiville, todellinen intohimo. Minkälaisten
asioiden parissa Nykärissä sitten toimitaan?

"Seuran tavoitteena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä kaikenlaisten
kielen ammattilaisten sekä kielestä kiinnostuneiden maallikkojen välillä", Kirsi
kertoo. Kuulostaa hyvältä. Kielen ammattilaisille löytyy toki muitakin verkostoja,
mutta maallikoille ei niinkään. Itse olen ainakin tavannut monia ihmisiä, jotka
opiskeluistani kuultuaan ovat avautuneet rakkaudestaan pilkkuihin, yhdyssanoihin
tai vaikkapa polysemiaan. Tällaiset ihmiset vaikuttavat usein olevan aika yksin
intohimonsa kanssa, ja he taatusti kaipaavat kontaktia toisiin kielestä
kiinnostuneihin. Seuran tavoite vaikuttaa kuitenkin aika idealistiselta, miten se
käytännössä toteutuu?

"Seuralla on parisataa jäsentä. Voisi sanoa, että parhaiten heidät tavoitetaan
seuran lehden ja nettisivujen avulla. Tapahtumatoiminta on kuitenkin aika
paikallista ja jäsenet hajallaan ympäri Suomea ja maailmaa  lehti on helppo
lähettää ulkomaillekin".
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Mutta mitä kaikkea tämä paikallinen toiminta sisältää? "Näkyvintä toimintaa on
tietysti teemapäivät ja kielipiiri", Kirsi toteaa. Teemapäivät järjestetään kahdesti
vuodessa, syksyllä ja keväällä. Aiheena voi olla ihan mitä tahansa, kunhan se liittyy
kieleen. Viime vuosina teemapäivillä on käsitelty muun muassa julkista kielenkäyttöä
säädös ja lakikielen näkökulmasta sekä kielitieteen uusia tuulia. Tämän syksyn
aiheena oli kirjoittaminen, ja ensi kevään päiville aiheeksi kaavaillaan kielen ja
sukupuolen suhdetta. Jo tämä esimerkkiotanta esittelee hienosti aiheiden
monipuolisuuden. Teemapäivät järjestetään Tampereen yliopistolla ja ne ovat avoin
tapahtuma kaikille, ei pelkästään seuran jäsenistölle.

2003: Opinnot
yliopistossa
alkavat

2005: Kopulan pj:ksi
ja Nykärin
johtokunnan
varajäseneksi

2006: Kandi
ulos! Vaihtoon

2007: PIRAMK:n
opiskelijakunnan
tiedottajaksi ja
jäsenpalvelusihteeriksi

2009: Tamyn
järjestösihteeriksi

2010: aloittaa
elokuussa
opintoneuvojana ja
kielikeskuksessa
tuntiopettajana

2011: Valmistuminen! Nykärin
johtokunnan sihteeriksi, syksystä
SUKKopintokokonaisuuden
yliopistoopettajana

2012 jatkoopinnot
alkavat

teksti:

"Tykkään siitätunnelmasta, jokasyntyy, kun samastaasiasta innostuneetihmiset tekevätyhdessä."

Kielipiiri kokoontuu lukuvuosien aikana joka
kuun viimeisenä perjantaina Gastropub Nordicissa.
Tämän vuonna kielipiirissä on keskusteltu
esimerkiksi kieliopin monista kasvoista,
monikielisyydestä, matematiikan kielestä sekä
pidetty kieliklinikkaa. Moni opiskelija tuntuu
olevan siinä luulossa, että kielipiiriin
osallistuakseen on omattava jotain korkealentoistaymmärrystä käsiteltävänä olevasta aiheesta. Kielipiirin funktio ei kuitenkaan ole
toimia pienen älykköpiirin kokoontumisena, vaan tervetulleita todella ovat aivan
kaikki kiinnostuneet, maallikot mukaan lukien.

Vaikka Kirsin nykäriaktiivisuus alkoikin suoraan johtokunnan
varajäsenyydestä, useimmiten uudet aktiivit löytyvät vanhojen jäsenten joukosta 
teemapäivien ja kielipiirien vakiokävijöistä. Johtokunta ei kuitenkaan ole ainoa keino
päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan Nykysuomen seuran toimintaa.
"Teemapäivien ja kielipiirien lisäksi Nykärillä on satunnaisempia tapahtumien.
Johtokunta yleensä nimeää eri työryhmiä tapahtumasuunnitteluun, eikä työryhmään
kuuluvan tarvitse kuulua johtokuntaan. Oikeastaan olisi aika ihanteellista, jos
toimintaan saataisiin tätä kautta uutta verta".

Kiinnostuitko?
http://www.nykysuomenseura.org/
Nykysuomen seura myös Facebookissa!

Kirsi Elomäki:



Tervetulotoivotus yliopistotyyliin

Yliopistoopiskelu on jotain aivan uniikkia. Jokaisesta suomalaisesta yliopistosta
löytyy yhtymäkohtia muihin, mutta silti jokaisella on omat juttunsa ja perinteensä.

Opiskelipa sitten missä kaupungissa tahansa, esimerkiksi sitsit,
suunnistukset ja approt ovat monille tuttuja. Jos haluaisi saada kaikesta
mahdollisimman paljon irti, tapahtumia riittäisi enemmän kuin vuorokaudessa on
tunteja, mutta fiksut opiskelijathan tietävät toki rajansa.

Yksi tapahtuma, jota fuksivuonna ei vain voi jättää väliin, on fuksiaiset.
Nimikin jo kertoo että fuksiaiset järjestetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja
mikäli ne missaa, ei samaa fiilistä voi saada vaikka kuinka kuokkisi seuraavien
fuksien pippaloissa. Fiksu opiskelija nauttii fuksiaisensa asiaankuuluvasti
ensimmäisenä vuonna.

Tämän vuoden teemana olivat juntit. Kuulostaa yksinkertaiselta ja helpolta,
joten jätin huoletta asun miettimisen viimeiseen iltaan. Se kostautui, sillä loppujen
lopuksi näytin aikalailla siltä, miltä näytän yleensäkin kaupungilla kulkiessani.
Onneksi loistavia junttiasuja kuitenkin oli iso liuta.

Fiksut opiskelijat turvautuvat aina ullakkoon tai isovanhempien vaatekaapin
kätköihin etsiessään naamiaisasuja, sillä sieltä löytyy jotakin oikeastaan mihin
tahansa teemaan. Vuoden 2012 junttifukseilta löytyi niin mainoslippiksiä, puntteja
sukissa, flanellikauluspaitoja kuin tuulipukujakin.

Keskustorilla pällistelimme hetken junttiasuissamme, kunnes koitti
suunnistuksen aika. Rasteilla pääsimme muun muassa henkilökunnan tenttiin
miettimään pilkun merkitystä sekä maistelemaan Suomen sukukielten alueilta ja
suomen murrealueilta peräisin olevia alkoholijuomia. Eräällä rastilla luettelimme
kaikki mieleen tulevat kirosanat – ja niitä tuli paljon.

Suunnistamasta junttijoukko siirtyi hämyisän saunan suojiin, jossa
fuksiaisilta jatkuikin loistokkaana. Illan kohokohta oli luonnollisesti fennistivala,
jota lausuttiin inttitermein korkeassa polviasennossa, ja josta en tällä hetkellä
muista aika lailla sanaakaan. Erittäin tunteellinen olo siinä kuitenkin tuli, ja olo oli
heti vähän fennistisempi.

Fuksiaisilta kuului yksiin tämän syksyn parhaimmista. Vielä vähän hukassa
olleita fukseja ei olisi voinut juuri paremmin toivottaa tervetulleiksi yliopistoon,
Kopulaan ja kirjavaan fennistijoukkoon.

Ja fiksu opiskelija ottaa tervetulotoivotuksen lämpimästi vastaan.
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V U O S I J U H L A T 2 0 1 2

kuvat: Elina Perkiö
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(yhdeksän vuotta) Odotettu matka
Maagisena päivänä 12.12.12 se viimein saapui.
Nimittäin Hobitti: tuo karvajalkainen seitsemän
vuoden ajan itsestään piinaavasti merkkejä
antanut olento, joka jäi jumiin milloin mihinkin
tuotannolliseen koloon. Kun se viimein hyppäsi
valkokankaalle, oli tätä ilmiötä mentävä
todistamaan heti sen ollessa mahdollista, eli
tietenkin yönäytökseen, joka järjestettiin
runollisesti kaksitoista minuuttia yli kaksitoista.
Tämän tekstin on tarkoitus olla elokuva
arvostelu, ja siihen liittyen minun on heti alkuun
tunnustettava jotain: minun on mahdotonta
tarkastella Hobittia täysin objektiivisesti. Vaikka
osa katseestani on kriittistä, on suurin osa siitä
sen 13vuotiaan fantasianörtin joka kirjoitti joitain
päiväkirjamerkintöjä haltiariimuilla. Se
nimenomainen 13vuotias fantasianörtti oli sulaa
vahaa heti elokuvan sponsorilogojen esittelystä
alkaen, eikä enää palautunut kiinteään muotoon
kuin suurinpiirtein puolessavälissä lopputekstejä.
Sen nörtin olo muuttui häkellyttävän kodikkaaksi
siinä vaiheessa, kun The Hobbitlogon taustalla
soi tuttu Howard Shoren musiikki.
Kritiikkiä elokuva on saanut siitä, että se ei ole
Sormusten herrojen kaltainen. On kuitenkin
muistettava, että tarinat eroavat jo
lähtökohtaisesti toisistaan paljon: Hobitti on
tuhatsivuiseen TSH:hon verrattuna kevyt
seikkailukertomus, jossa on enemmän sijaa
huumorille. Tästä erosta kertoo se, että ilmeisesti
jopa Tolkien oli Sormusten herrojen
kirjoittamisen jälkeen yrittänyt muokata Hobittia
vastaamaan TSHtrilogian tyyliä. Hobittiin on
mielestäni kuitenkin suhtauduttava eri lailla kuin
TSH:hon, seikkailukertomuksena joka sijoittuu
rauhan aikaan ennen Sormuksen sotaa.
Vaikka kirja on lyhyt, aiotaan siitä kuitenkin
tehdä trilogia: Hobitti  Odottamaton matka
elokuvassa on siis Hobittikirjan yksi kolmasosa.
Myönteistä tässä on se, että elokuvassa on jäänyt
tilaa myös avartaville ja visuaalisesti näyttäville
historiallisille taustoituksille, sekä hurmaaville
sivutarinoille, joista yhdessä esiintyy valloittava
Sebastiansiili. Sivutarinat lisäävät tarinan
syvyyttä ja saavat KeskiMaan tuntumaan
aidommalta.

Martin Freeman oli sympaattisuudessaan
nappivalinta Bilboksi ja Ian McKellenin Gandalf
karismassaan korvaamaton. Kääpiöissä näkyi
yllättäviä kasvoja, kuten Rimakauhua ja rakkautta
sarjasta tunnettu James Nesbitt Bofurin roolissa.
Oli ihailtavaa, kuinka erilaisia persoonallisuuksia
kolmestatoista kääpiöstä pystyttiin luomaan.
Kriittinen katseeni olisi tosin kaivannut joillekin
hahmoille hieman lisää itsenäistä tilaa: kääpiöiden
johtaja Thorin jäi omasta mielestäni turhan
yksiuloitteiseksi hahmoksi. Vaikka juoni ei
eteenpäin hirveästi kulkenut, elokuvassa oli paljon
toimintaa, jonka vastapainoksi olisi ehkä tarvittu
enemmän suvantovaiheita ja hahmojen välisiä
keskusteluja, jotka olisivat syventäneet hahmoja.
Visuaalisesti elokuva oli, kuten saattoi odottaa,
hengästyttävän hieno. HFRtekniikka ei
kuitenkaan itseeni purrut, se sai elokuvan
näyttämään paikoin pelimäiseltä. Musiikillisesti
elokuva oli hunajaa, mikä sekin oli odotettavissa.
Monet elokuvan teemakappaleet olivat tuttuja
aiemmasta trilogiasta, mutta Howard Shore on
luonut elokuvaan myös uutta upeaa musiikkia,
kuten Yksinäisen vuoren laulun, joka
matalaäänisten kääpiöiden laulamana on yksi
elokuvan hienoimmista hetkistä. Sisälläni riehuvan
13vuotiaan mielestä miltei yhtä upea hetki oli
haltiakuningas Thranduilin vilahtaminen
valkokankaalla, sillä Thranduil on sen Orlando
Bloomin näköisen haltian isä. Ja komea.
Ja nyt vielä viimeinen puheenvuoro
hallitsevammalle puolelle skitsofreenisesta
katsojapersoonastani:
Elokuva oli järjettömän hyvä. Siinä ei ollut mitään
muuta vikaa kuin että se loppui. Haluan
opiskelijayksiön Rivendellistä. 5/5.

teksti: Johanna Yrjänäinen
kuva: Courtesy of Warner Bros. Picture
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Moni liittää sanaparin oppimisen reflektointiyöhön ennen oppimispäiväkirjanpalautuksen kuolonrajaa: liiallisenkahvinjuonnin polte vatsassa siivittämässäluomisen tuskaa ja epätoivoista yritystäpysyä hereillä. Wikipedian mukaan reflektioon välttämätön sekä yksilön ettäorganisaation oppimiselle, joten ilmeisestiharrastamme sitä muulloinkin. Toisetkohtaavat oppimisensa ymmärryksenvapaaehtoisesti ja hyvin tuloksin,esimerkiksi aiheesta bloggaamalla.Suomenopiskelija Iida Petälä otti haasteenvastaan ja bloggasi kesäopinnoistaan. Vaikkablogille lähtölaukaisun antanutkirjallisuuden kurssi kuuluu nyt jomenneisyyteen, toimintamalli lieneekäytettävissä millä tahansa kurssilla.
teksti: Mariella Tolkki

Blogi reflektion välineenä
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Seitsemää veljestä ja esseen teeman pohdiskelua
(Iida Petälä, ilmestynyt blogissa romaanikesä.wordpress.com 16.5.2012)

Jo loppui Seitsemän veljestä. En ole koskaan
lukenut mitään kirjaa näin nopeasti. Paitsi
ensimmäisen Harry Potterin.
Vaikka Kiven romaani ei olekaan mikään vihkonen
ja lukuja on 14 käyttämässäni painoksessa 340
sivulla, Seitsemän veljestä oli yllättävän kevyt.
Tälläkin puoliskolla, siis seitsemännestä luvusta
eteenpäin, riitti aiheita hykertelyyn. Moni tietää tai
muistaa Seitsemästä veljeksestä vähintään sen, kun
veljekset pakenevat villiintynyttä härkälaumaa –
tarkalleen “kolmeakymmentä ja kolmea”
(pyllyilevää) yksilöä – Hiidenkivelle turvaan ja
nääntyvät siellä nelisen päivää. (Olisiko pitänyt
mainita juonipaljastuksista? Viime artikkelissa se
tuntui samalta kuin kirjoittaisi Wikipediaartikkelia
Raamatusta ja pääsiäisen tapahtumia käsitellessään
varoittelisi, että äläpäs lue eteenpäin, jos haluat
pitää itsesi jännityksessä!)

Naurahtelin jopa ääneen, kun Timo neljäntenä
nälän päivänä keksii, että heillähän tosiaan on viisi
kivääriä mukanaan ja Laurin kontissa tosiaan on
luoteja ja ruutia enemmän kuin tarpeeksi
kolmenkymmenen kolmen härän ampumiseen.
Hassua, muuten – muistin, että joku olisi lopulta
kuullut veljesten huudot ja tullut apuun.
Muistanko väärin vai kerrotaanko lapsille tällaisia
valheellisia ja vääristeltyjä kertomuksia?
Olisihan Seitsemässä veljeksessä
kaunistelemisellekin sijaa. Metsästysretkien saaliit
kuvaillaan usein ainakin loppujen lopuksi
avuttomiksi ja ainakin tämä lukija ohjaa jo
sympatiansa kenties ensin hyökkäyksen kohteena
olleista äijistä eläimeen. Sitten joku ampuu, ja jo
lepää milloin kenenkin jalkain juuressa ilves, jänis
tai karhu, ja mustanpunainen veri vuotaa:
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 – Tuomas luikkunsa ojensi ja ampui. Alas
kellahti kuusesta verinen ilves, ja koirat kohta

kiljahtaen reutomaan, päästäkseen uhrinsa
kimppuun, mutta eivätpä pääsneet kuitenkaan.

Makasi nyt lumisella tanterella ilves, teiskaten ja
temmeltäin, ja kaikkialle temmoili hän

kynsillänsä terävillä. Mutta toinen luoti hänen
tuskansa lyhensi, lävistäen aivot, ja hän raukeni.

Silloin kuusi uhaten ravisti kihariansa kerran
vielä ja kylvi alas latvastansa kimmeltävää lunta

kuolevan poikansa peitteeksi, koska veren
kuumassa virrassa pakeni sydämestä raitis henki

ja hälveni höyrynä ilmaan. Ja niinpä loppui
valtainen ajo tuolla Kamajan kuusisella mäellä,
jonne luoteisesta haamoitti Impivaaran vuori ja

himmeänä kantoinen aho sen alla. Sinne nyt
veljekset iloisina saaliinensa taasen iskivät

suuntansa. (SV 219.)

Kaikkein inhottavimmiksi nuo ajotapahtumat
tekee se, että kun lukijan sympatiat ovat yhä
kauniissa, haavoittuvassa, herkässä eläimessä,
veljekset maistelevat onnellisina surmaryyppyjä.
Jotenkin tämä on groteskia, jotenkin Kiven
tekniikka aiheuttaa usein tällaisia inhorealistisia
tunteita, vaikka olisi kyseessä vihainen, melkein
miehen tappanut karhu.
Mutta silti on enemmän huumoria:
viinanpoltossa ja veljesten päätään nostavissa
alkoholiongelmissa, yllättävissä kuittauksissa ja
jopa Juhanin mielijohteissa, joita viime
artikkelissani niin ärsyttäviksi kuvailin. Juhani
on niin äkkipikainen, että joskus oikeasti
naurattaa.
Seitsemän veljestä muotoutuu loppua kohden
juonelliseksi romaaniksi – välillä tuntuu, että
juonta ei ole, on vain seitsemän vahvaluontoista
veljestä, jotka temmeltävät sisseinä metsissä.
1800luvulla tapana kai oli (vaikka mitäs Kivi
mistään tavoista välitti), että tarina päättyy
johonkin, että paha saa palkkansa ja
hunsvottiveljekset kasvavat miehiksi. Olin ihan
onnellinen onnellisesta lopusta, mutta jotenkin
viimeinen luku tuntui vastaavan niitä elokuvien
lopussa tulevia tekstejä, joissa kerrotaan, mitä
kuulekin henkilölle loppujen lopuksi kävi.

Seitsemän veljeksen 14. luku on juuri tällainen
onnellisen lopun tietopläjäys, tosin hyvin pitkä ja
paikoin tylsä. Toisaalta on tavallaan arvokasta
tietää, millaisia miehiä veljeksistä varttuu – ehkä
ei uskoisi, että Eerosta tulee minkään sortin
vastuunkantajaa tai että Juhani olisi
joululuterilaista kummallisempi kristitty.
Kristinuskosta päästäänkin teeman pohdiskeluun.
Esseessänihän minun tulee käsitellä lukemaani
kirjallisuutta jostakin, mieluiten temaattisesta,
näkökulmasta käsin. Aluksi ajattelin teemaksi
lapsia, mutta en tiedä, jaksanko kirjoittaa niistä
mitään. Jumala tai transsendenssi olisi myös
kiinnostava aihe, ja mieluummin tässä
suomalaisessa kaunokirjallisuudessa kuin
länsimaisessa, koska Suomi on “länsimaita”
tarkemmin rajattu maantieteellinen ja
kulttuurinen alue, jonka uskonnollisuudesta
minulla ensinnäkin on jotakin hajua ja toiseksi
mahdollista saada tietoa helposti. Jumalaan
viitataan ainakin Seitsemässä veljeksessä usein –
onhan kirkko hyvin olennainen osa suomalaisen
talonpojankin arkea ja elämää – mutta myös
muunlainen tuonpuoleisuus on esillä esimerkiksi
edellä olevassa ilveksenmetsästysesimerkissä.

Kiven tekniikkaaiheuttaa useininhorealistisiatunteita, vaikkauhrina olisivihainen,melkein miehentappanut karhu.

Moraali voi olla hieman
laaja aihe, ja luonnosta en
jaksa kirjoittaa, vaikka siitä
saisikin paljon irti. (Kävin
syksyllä “Luonto
suomalaisessa lasten ja
nuortenkirjallisuudessa”
luentosarjalla, ja olen saanut
luonnosta kyllä tarpeekseni.)
Seitsemässä veljeksessä on paljon
sisäkkäiskertomuksia, joita veljekset kertovat
toisilleen ja näin siirtävät kansanperinnettä ja
myyttejä eteenpäin. Hiidenkivelläkin ehditään
kertoilla monet jutut, muun muassa se, miksi kivi
yleensäkin on siinä keskellä niittyä. (Ja siksi tietenkin,
että Lapin Hiisi sen siihen heitti jousimiehen päälle,
kun oli mokoma mennyt Hiiden lempipeuran
ampumaan.) Näitä voisi myös analysoida, mutta voi
olla, että niitä ei muista romaaneista löydy. Lisäksi
sisäkkäiskertomus ei ole ehkä tarpeeksi
konkreettinen teema, jos teema ollenkaan.
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Olenkin siis päätynyt pitämään musiikkia tähän
mennessä parhaimpana esseen teema ideana. Musiikkia
on Seitsemässä veljeksessä näin äkkiä ajateltuna kolmea
lajia: enimmäkseen rallattelua ja pilkka ja uholauluja,
mutta myös tanssimusiikkia ja tuutulaulua. Niin, ja on
siellä myös se Makeasti oravainen. Päätehtävänä
musiikilla on teoksessa siis toisten pilkkaaminen ja
yleinen ilottelu. Musiikki ei ole tunteiden tulkki, vaan
ivailun väline. Tunnetuin pilkkalaulu Seitsemässä
veljeksessä on varmasti Kissalan Aapelin kehittelemä
Kiljukoon nyt kaikkein kaula, jota useimmat ovat
varmaan kansa tai alakoulussa laulaneet luullen sitä
hyväntahtoiseksi veljesten esittelylauluksi. Sehän menee
näin:

Kiljukoon nyt kaikkein kaula,
Koska mielin virren laulaa,
Voimasta seitsemän miehen.
Tähtiä kuin otavassa,
Poikia on Jukolassa,
Laiskanpulskeita jallii.
Juho pauhaa, pirtti roikaa;
Hän on talon aika poika,
Ankara “PoikaJussi”.
Tuomas seisoo niinkuin tammi,
Koska saarnaa Aaprahammi,
Jukolan Salomon suuri.
Simeoni, liehuparta,
Valittaa se “ihmisparka,
Syntinen, saatana, kurja”.
Simeoni herneet keittää,
Timo sekaan ravat heittää,
Patahan kuohuvaan sylkee.
Lauripoika metsäss’ häärii,
Katselevi puita väärii,
Mäyränä nummia tonkii.
Viimein tulee hännän huippu,
PikkuEero, liukas luikku,
Jukolan tiuskea rakki.
Siinä ompi velisarja,
Jalo niinkuin sonnikarja,
Voimalla seitsemän miehen. (SV 38.)

Olen muuten itse laulanut aina, että “Timo sekaan
rasvaa heittää”. Luinkohan vain väärin?
Mitä seuraavaksi? onkin sitten seuraava kysymys ja
pulma. Niin, minähän kävin jo kirjastolla, mutta
jostakin syystä helatorstain aattoa pidetään niin
pyhänä päivänä, että kirjastot on suljettava
aikaisemmin kuin normaalisti. En siis saanut sitä,
mitä olin hakemassa, nimittäin Juhani Ahon
Juhaa. Ajattelin, että Juha on myös aika pakollinen
romaani suomalaiselle lukijalle, eikä minulla
oikeastaan muita perusteluja olekaan. (Paitsi että
se on lyhyt.) Ainakaan en osaa mitään sanoa, eli
kenties minuun on kirjallisuuden luennoilla vain
istutettu jokin ajatus, että tämä on hyvä. Ei sillä,
olen kyllä lukenut Aholta Yksinpienoisromaanin
joskus lukiossa, ja pidin siitä kovasti. (Sekin oli
lyhyt.) Yksin on kaunis, melankolinen ja
impressionistinen kuva matkasta yksinäisyydestä
yksinäisyyteen. Se ei tietenkään kerro mitään
Juhasta, koska muistaakseni Aho on kokeillut
useampaakin tyyliä ja kirjoittanut paljon ja
pitkään, jolloin aiheet ja tyylit muuttuvat. Joka
tapauksessa perjantaina olisi tarkoitus iskeä kiinni
Juhaan. Viikonloppuna kirjoittelen sitten siitä.
Tsekkailkaapa muuten, rakkaat ja lukuisat lukijani,
kirjallisuusluettelo. Suositelkaa omia
suosikkejanne ja varoitelkaa kammotuksista!

teksti: Iida Petäjä
kuva: National Geographic
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Can you speak Finnish?
Suomea opiskelevia ulkomaalaisia, mitä ihmettä? Kyllä, suomen kieltä opiskellaan myös
suomen rajojen ulkopuolella, ja joka vuosi näitä eisuomalaisia suomenopiskelijoita tulee
myös Tampereen yliopistoon vaihtoopiskelijoiksi. Kvvastaavuutena aikana olen havainnut,
että suomen kielen opiskelu näyttäisi olevan suosituinta ItäEuroopan maissa: vaihtareita on
tullut joka vuosi ainakin Tsekistä, Puolasta ja Baltian maista. Mutta voi suomea opiskella
myös esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Ruotsissa.

Mutta miksi joku, joka ei asu Suomessa haluaisi opiskella suomea? Ei, vastaus ei aina
ole HIM, Nightwish, Stratovarius tai mikään muukaan suomalainen yhtye tai artisti (vaikka
näitäkin tietysti silloin tällöin kuulee). Osa opiskelee suomea suomalaisten juuriensa vuoksi,
toisia kiehtoo suomen kielessä sen haasteellisuus, kauneus, harvinaisuus tai erilaisuus
muihin kieliin verrattuna. Joillakin on tavoitteena suomen kieleen liittyvä työ esimerkiksi
opetus tai matkailualalla, kun taas toiset haaveilevat muutosta Suomeen. Kaikkia kuitenkin
yhdistää aina kiinnostus Suomea, suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria kohtaan.

Suomen kielen vaihtareita ei luennoilla kuitenkaan paljon näe. Tämä johtuu siitä, että
suurin osa suomea opiskelemaan tulevista vaihtoopiskelijoista osallistuu suomen kieli ja
kulttuuri opintokokonaisuuden kursseille, jotka ovat suomea toisena tai vieraana kielenä
opiskeleville laadittuja. Joskus tosin myös muutama uskaltautuu (tai pääsee) myös suomen
kielen tutkintoohjelmaan kuuluville kursseille.

Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuteen ja suomen kielen tutkinto
ohjelmaan tulee joka vuosi yhteensä toistakymmentä vaihtoopiskelijaa. Suomen kielen
tutkintoohjelman opiskelijoita tuutoroivat kopulalaiset, ja suomen kieltä ja kulttuuria
opiskelemaan valittuja tuutoroidaan yhdessä kirjallisuuden opiskelijoiden eli Teeman kv
tuutoreiden kanssa. Tästä huolimatta kvtuutoreita ei aina tahdo riittää kaikille suomea
opiskelemaan tuleville vaihtareille.

Olen itse toiminut kvtuutorina puolitoista vuotta. Kvtuutorina on yleensä vaihtarin
ensimmäisenä kontaktina Suomeen ja auttaa selviytymään vaihtoopiskeluajan
alkukaaoksesta esimerkiksi menemällä vastaan rautatieasemalle tai opastamalla kurssi
ilmoittautumisessa. Jotkut tuutoroitavat eivät välttämättä juurikaan apua kaipaa ja
ensimmäisten viikkojen jälkeen yhteydenpito loppuu lähes kokonaan. Toisista taas tulee
niinkin hyviä ystäviä, että yhteyttä pidetään ja tavataan vielä opiskelijavaihtoajan jälkeenkin.

Kaiken kaikkiaan kvtuutorina toimiminen on antoisa ja hieno kokemus. Uusiin
ihmisiin ja kulttuureihin tutustumisen lisäksi voi päästä tutustumaan myös vaihtarielämään
ja tuntee olevansa hyödyksi auttaessaan vaihtoopiskelijoita Tampereelle kotoutumisessa ja
opiskeluissa alkuun pääsemisessä. Ja saahan kvtuutoroinnista myös kaksi opintopistettä,
pienen korvauksen ja kivan lisän CV:hen. ;)

Ilmoittautuminen kvtuutoriksi ja kvtuutorkoulutuksiin taas alkukeväällä 2013.
Seuraa sähköpostilistoja!

teksti: Mari Kuusela, Kopulan kvvastaava
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Kolmannen vuoden opiskelija 1:
nyt on kyllä tietsikkaluokassa sellasta mieskauneutta tarjolla et en malttais työskennellä

Kolmannen vuoden opiskelija 2:
uuh, millasta

KVO1:
tommonen söötti raitapaitapoika

semmonen surffitukan tyylinen mut ei ihan
näyttää ihan saaristolaiselta

voisin kuvitella sen rantakivikkoon lahkeet käärittyinä
KVO2:
: D

ja tuuli tuivertas tukassa!
KVO1:

siin on vähän tollanen löysän pyöree kaulaaukko tossa paidassa
KVO2:

minkävärine tukka?
KVO1:
oljen

muuttaiskohan toi raitapaitamies mun kanssa tohon kämppään
KVO2:
: D

kato ensin, ettei sil oo sormusta

- tsättivakoilun helmiä
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KVO1:
ei oo

"Voisin kuvitella sinut rantakivikkoon lahkeet käärittyinä. Se johtuu paidastasi, sinivalkoraitaisesta. Ehkä myös
hiuksistasi, taipuisasta oljenvärisestä pörröstä, jonka voin nähdä tuulen sotkuiseksi tuivertamana.

Olen varma että olet iloinen ihminen. Elät hetkessä etkä murehdi turhia. En tiedä miksi ajattelen niin, miksi olen varma.
Ehkä siksi, ettei rantakaislikossa kahlaava nuori mies muuta voi kuin olla onnellinen.

Tietokoneluokkaan sinä et sovi. Et sovi kyhjöttämään näppiksen ääressä tuoliin vajonneena, selaamaan
loppumattomalta vaikuttavaa paperipinoa. Et sovi tähän ummehtuneeseen ilmaan, ilmaan joka nukuttaa jo ennen kuin
wordin saa auki. Sovit ilmaan jossa aurinko lämmittää selkää, jossa eväsleipien välissä tuoksuu juusto ja tuore kurkku.
Et istu suoraan näkökentässäni, vaan joudun hieman kääntämään päätäni sinut nähdäkseni. Olet kaunis. Minkälainen

nainen on sinulle kaunis?
"

oho meni vika hipsu taas väärälle riville
pitäiskö tulostaa toi, iskee käsin alle puhelinnro ja käydä viemässä tolle? :DDD

sillä on samanlainen nenä ku mulla
salee pitäis mua nättinä

KVO2:
toki! : D vois olla nii pöllömystyny et soittaski ihan vaan siks

KVO1:
mieti miten hienoo ois olla sellanen ihminen joka tekee sellasta

KVO2:
niinpä

ois kova luotto itseen
KVO1:

tai ehkä elmäään
hmm

elämääääään
siihen ettei se satuta
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Luovuttajan on helppo hymyillä
Kopula ry järjesti tänä vuonna jäsenilleen kahdesti yhteisen retken verenluovutukseen.
Verenluovutus on äärimmäisestä tärkeydestään huolimatta monella pitäisi käydä mutten ole
saanut aikaiseksi vaiheessa. Tapahtuman organisoimalla haluamme kampanjoida
verenluovutuksen puolesta, tarjota vertaistukea kivun hetkellä (ei se oikeesti satu) sekä tuntea
itsemme hyviksi tyypeiksi. Syksyllä ilmoitimme ainejärjestömme VeriRyhmäksi, mikä omalta
osaltaan vahvistaa tunnetta siitä, että tämä perinne on tullut jäädäkseen.

Mikä ihmeen VeriRyhmä?

VeriRyhmäksi voi ilmoittautua mikä tahansa
verenluovutusporukka. Rekisteröityneenä
veriryhmänä Kopula on vastaanottanut valmiin
materiaalipaketin sekä jatkossa postitse uutiskirjeen
ja ABO –lehden, joita voi tulla ihmettelemään
esimerkiksi päikkäreiden yhteydessä. Lisäksi
VeriRyhmänä saamme ryhmämme nimen
Veripalvelun verkkosivuille ja oikeuden käyttää
VeriRyhmä –tunnusta. Ensi vuoden tavoitteemme on
ansaita Veripalvelun kunniakirja, johon tarvitsemme
yhteensä vähintään kolme luovutuskertaa ja
kymmenen luovutusta!
Soveltuvuutensa voi testata netissä:
http://www.sovinkoluovuttajaksi.fi/

SopoOlli teki paperityöt
VeriRyhmäksi ilmoittautumisessa

Elisa jännittää ennen varsinaista toimintaa

Heikottaako?
Tampereen veripalvelutoimiston pisteen

päivittäinen asiakastavoite on 5080 henkeä. Tästä
ihmismäärästä suunnilleen yksi pyörtyy kahden
viikon haarukalla. Runsaat ilmaistarjoilut kahvia,
tuoremehua, leipää, pullaa ja hedelmiä
tasapainottavat oloa puolen litran verikadon
jälkimainingeissa. Myös vertaistukena toiminut saa
ottaa kahvia!

Ennen: Erinäisistä ja lähinnä huonoista syistä olen välttänyt verenluovutukseen lähtöä.
Ajatus on kyllä aina ollut olemassa. Nyt, ehkä lähinnä deonttismodaalisesti, olin 1/5
niistä, jotka Veripalveluun suuntasivat. 2/5 oli oikeutettu toimenpiteeseen, loppu 3/5 joi
ilmaista kahvia.
Jälkeen: Itse luovutus vasemmasta kädestä kesti reilut viisi minuuttia, minkä jälkeen piti
vielä pötkötellä hetki pedillä ja juoda appelsiinimehua. Olo ei ollut mitenkään huono, ei
pyörryttänyt, mutta sen verran omituisessa tilassa olin, että mainostulitikut jäivät
vahingossa tiskille.

Palasimme jännäreittiä pitkin takaisin yliopistolle ja matkalle oikaisimme
parkkihallin kautta. Siellä äänimaisema muuttui täysin, ja tunsin suunnatonta
yhteenkuuluvuutta kaupungin sisuksissa elävän modernin teollisuussydämen kanssa, ja
betoniseinistä ympärillä kimpoillut kumina eristi minut muusta maailmasta ja samalla
liitti niihin, jotka kenties eivät kuolekaan vereni vuoksi.
Myöhemmin: Illemmalla toisen eli oikean käsivarren kyynärtaipeessa tuntui hetkittäin
omituista haamukipua aivan kuin käsi olisi ollut loukkaantunut, koska oli kokonaan
jätetty huomiotta tuossa jalossa toimessa, elämännesteen pussittamisessa.

(Vaikka tarinan pössyttelymäinen vivahde saattaa olla liioiteltu, se perustuu
tositapahtumiin ja yksinkertaisen hyvänteon aiheuttamaan itsekeskeiseen euforiaan.
Suosittelen.)

25



Ah, laulan tai en laula, samapa tuo — lakkaa
enhän lauluani ennen sitä muista

eroamiseni aikaa, vasituista
asumaan kun muutan Unen matkavakkaa,

ketä hereillä näet laulan orjakseni,
oppaakseni päästäkseni minne kinaan

nukkuen nyt valveillakin: Tahdon tykö,
joka minua ei ole huomaavinaan.

(Luulemaan niin älköön kukaan erehtykö.)
Tuuli tähdentäen aasinkorvilleni

kuiskaa nämä sanat: "Kohtaat muukalaisen
Vapaudelta viedyt valtakirjat vyöllä,
piiloon verhottuna usmalla ja yöllä,
jotta ikuisuudet saattaisivat maisen
harhailunsa vaille valonpilkahdusta

eikä tuntisi hän enää Vapautta,
vaan sen sijaan enää Tahdon myötä sinut.
Täten kateus vyöryi hänen ylleen." Mutta

olkoonkin niin, että ollen kadehtinut
oman palvelijansakin palvelusta
ei voi laata laulamasta ylistystä,
ettet anna sille syytä itsessäsi.

Viattomuus
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Armeliaisuus on pelkkää erehdystä;
yhtä vapaa kuin on minun elämäsi,

jos vaikka vaikenisin siitä tyys tykkänään.
Kuin tuuli keuhkoilta nyt tarvitsisi luvan

tuulla! Hylkäät minut, ja jään syiden mereen.
Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen.
Totuus, jolle sitten salvot tiiviin tuvan,

sanoo ainoastaan: "Kaunis ilma tänään."
Sinä nyökkäät hänelle, oi altis suoja.

 Jussi Aaltonen
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