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HANNA HIETIKKO

uomi täyttää tänä vuonna sata,
sen ovat varmasti jo kaikki teräväsilmäisimmät huomanneet. Suomen kieli sen sijaan on huomattavasti
vanhempi ilmiö. Kaikki kielen kehityksen kurssin käyneethän sen tietävätkin,
miten kauas ajassa täytyy mennä, että
voidaan ruveta puhumaan suomen
kielestä eikä esimerkiksi kyseessä ole
kantaurali tai Turun murre. Suomella
ja suomella on paljon tekemistä toistensa kanssa – ja sitten taas ei.
Koska fennisti on aina (tai ei
välttämättä aina ole) patriootti, tämä
lehti perustuu hatarasti Suomi 100
-teemalle. Kansalliseepoksemme Kalevalan hengessä nykyään musiikkia tekevä Kalevauva.fi-yhtyeen haastattelu muistuttaa kielemme eeppisestä potentiaalista. Innostuimme
itsekin keräämään nykyrunoutta ja kansanviisautta opiskelijoidemme
pöytälaatikoista. Myös sotakirjeet koettiin isämmaalliseksi (ja kiinnostavaksi) aiheeksi, joten niitä haalittiin mukaan.
Mukana on kuitenkin myös paljon materiaalia, joka ei liippaa aihetta mitenkään. Olen ymmärtänyt, että lehden tärkein koossa
pitävä voima ja teema on ikuisesti suomen kielen ilmiöt. Tarkoituksena
on koota ja tuoda näitä luettavaksi Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoilta. Siksi lehdestä voi lukea myös Alaraajoista, syrjäytymisestä ja muutamasta Kopulan omasta tapahtumasta. Ihan vaan koska
voi.
Suomi-ilmiön uutena päätoimittajana toivotan kaikki oppiaineemme opiskelijoiden hengentuotokset tervetulleiksi. Rima on lähtökohtaisesti matalalla tai sitä ei ole juurikaan havaittavissa. Tehdään
yhdessä suomen ilmiöistä Suomi-ilmiöitä, joiden lukeminen hykerryttää, nolottaa, naurattaa, askarruttaa ja oudoksuttaa. Jihuu!

Hanna Hietikko

S

PUHEENJOHTAJALTA
MAIJU MANNINEN

yksy on ehtinyt aivan huomaamatta niin pitkälle, että
saimme jo ensimmäiset lumet jalkojemme alle. Koska
keväällä lunta saatiin vielä toukokuussa, kesti lumeton
kausi tänä vuonna Suomessa alle viisi kuukautta.
Pehmeän massan natistessa askelen alla, lumiukkojen noustessa lapsiperheiden pihoihin ja joukkoliikenteen
törmäillessä aloin pohtia lumisanaston etymologiaa. Oma
kielen kehityksen kurssinihan on paraikaa menossa, itse
asiassa vasta alkanut, joten kovin syväluotaavia analyyseja
en osannut aiheesta luoda.
Kun ulkona oli lumista ja pimeää, oli itse hyvä istua
lämpimässä nojatuoliin ja nostaa syliin kirjahyllyni tiiveimmin selailemani opus, Kaisa Häkkisen Nykysuomen etymologinen sanakirja. Sen sivuilla lumi-sanan alkuperästä kerrottiin seuraavaa: "Sanalla on varma etymologinen vastine
kaikissa lähisukukielissä sekä useissa etäsukukielissä, esim.
karjalan, vepsän, vatjan ja viron lumi, liivin lu'm, mordvan
lov [ - - ]. Mahdollinen vastine on myös unkarin arkaistinen
lom 'puiden oksiin jäätynyt huurre'. Sanan suomalaisugrilaiseksi alkumuodoksi on rekonstruoitu *lume. Suomen kirjakielessä lumi on esiintynyt Agricolasta alkaen."
Melko pian lämpötila kuitenkin valahti plussan puolelle, ja maan vaippa muuttui kosteaksi nuoskaksi. Nuoskasta Häkkinen toteaa näin: "Suojalunta tai muuten lauhaa,
kosteaa, taipuisaa, notkeaa yms. merkitsevän, tyypillisesti
itämurteisen nuoska-sanan vastineita ovat karjalan nuoska
ja vatjasta 1800-luvulla muistiin merkitty nooska. Sanalle on
esitetty vastineita myös etäsukukielistä, esim. saamen njuoskas 'kostea, märkä, raaka', mordvan natško 'kostea, märkä',
marin notško 'märkä, sateinen; sadeilma' ja hantin ńǎšah
'raaka, kypsentämätön'. Etäsukukielten sanat kuuluvatkin
keskenään yhteen, joten kysymyksessä on ikivanha
omaperäinen sana, mutta äännehistoriallisista syistä itämerensuomen nuoska ei sovi
näiden vastineeksi. [Toivon mukaan
juuri kielen kehityksen kurssilla opin,
miksi ei!] Pikemminkin etäsukukielten
sanoja on arveltu suomen nahkea-sanan vastineiksi. Suomen ja karjalan
nuoska on mahdollisesti lainaa saamesta. Vatjassa saamelaisia lainoja ei
yleensä ole, joten jos muistiinpano pitää
paikkansa, sanan olisi oletettava lainautuneen

vatjaan lähisukukielten välityksellä. Suomen kirjakielessä
nuoska on ensi kertaa mainittu Daniel Jusleniuksen sanakirjassa."
Eikä mennyt aikaakaan, kun ihanainen valkoinen
lumi oli jo epämääräistä, märkää loskaa, joka tunkeutui
sisään kengänpohjista ja sai polkupyörän nutjuamaan
niissä kohdin, kun loskaa oli kertynyt kurjiksi korkeiksi valleiksi. Mikä mahtaa olla loska-sanan äännehistoriallinen
tausta? Häkkisen mukaan lumisohjoa ja kuraa merkitsevällä sanalla ei ole vastineita sukukielissä, vaan sanavartalo
on selitetty vedensekaisen lumen tai muun märän aineen
synnyttämää sohisevaa ja lätisevää ääntä jäljitteleväksi deskriptiivis-onomatopoeettiseksi sanaksi. Vastaavalla tavalla
on muodostunut ruotsin sana slask. Suomen kirjakielessä
loska on ensi kertaa mainittu merkityksessä 'lokainen' niiden lisäysten joukossa, joita Henrik Gabriel Porthan on
tehnyt Daniel Jusleniuksen sanakirjaan 1770-luvulla, joskin jo Jusleniuksen sanakirjassa 1745 on mainittu verbi
loskua 'litistä'.
Vielä maassa on kasoittain sen verran lunta, että
pihapiirin lapset ovat päässeet rakentamaan muutaman
horjuvan oloisen lumihenkilön leikkialueelle. Toivottavasti
heitä ei koettele kelien todennäköisen lämpeämisen myötä
samanlainen suru kuin minulle viisitoista vuotta sitten, kun
rakkaudella märissä vaatteissa kasatut hahmot alkoivat laihtua ja menettää jäseniään. Niin toiveikas kun en kelien suhteen ole, että uskoisin lumen tällä kertaa pysyvän maassa
muutamaa päivää kauempaa.
Olisihan se kuitenkin hienoa, jos Kopulan viisikymppisiä saataisiin juhlia arvokkaan vitivalkoisessa maisemassa.
Toivottavasti mahdollisimman moni teistä on ikuistamassa
ainejärjestömme puolen vuosisadan taivalta, sillä
seuraaviin yhtä suuriin kekkereihin menee
jokunen tovi. Juhlien hedelmiä saatte nauttia tämän lehden myöhemmiltä sivuilta.
Voimia viimeisiin rutistuksiin ennen ansaittua vuodenvaihteen
lomaa!
Terveisin

Maiju

Kopulan puheenjohtaja
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KOPULAN HALLITUS 2017 ESITTÄYTYY
1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Mitä teet hallituksessa? Mitä teet siellä oikeasti?
3. Miksi opiskelet juuri suomen kieltä?
4. Mottosi?

VILMA HÄKKINEN

1. Linda Mäkinen. Olen syntynyt Tampereella ja asunut lapsuuteni sekä nuoruuteni
Pirkkalassa. Muutin takaisin Tampereelle

1. Tiina Heikkilä ja oon syntyny Vantaalla,
mutta oon asunu myös Jyväskylässä
2. Oon Kopulan tapahtumavastaava
ja Osma-vastaava. Tapahtumavastaavana
järjestän tapahtumia, kuten sitsejä ja elokuvailtoja. Osma-vastaavana olen lähinnä vain
infonnut Osmasta kopulalaisille.
3. Oon aina tykänny kirjoittaa ja aattelin, että suomen kielen opiskelu olis hyödyllistä kirjoittamisen kannalta. Pääsykoekirjoja
lukiessa innostuin vain entistä enemmän suomen kielestä,
mutta en kirjoittamisen takia, vaan koska kielitiede itsessään
vaikutti niin kiinnostavalta!
4. Apua, ei mulla ole mitään mottoa! Mutta tää on
tosi nätti: Niin kauan kuin on elämää, on toivoa.

VEERA ALENTOLA
1. Olen Veera Alentola, toisen vuoden opiskelija ja suuri kirjojen ja vintagen ystävä. Olen
kotoisin Vesilahdesta.
2. Toimin Kopulan sihteerinä eli
kirjoitan hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ja välitän ne kopulalaisille.
Pöytäkirjat ovat tärkeitä dokumentteja siitä,
mitä yhdistyksessä tapahtuu ja millaisia

SAILA PELKONEN
1. Olen Saila, 3. vuoden opiskelija, kotoisin
Savonmualta mutta mainiosti Tampereelle
parin vuoden aikana kotiutunut.
2. Liikuntavastaavan pestiä hoitelen
yhdessä Roosa Pelkosen kanssa, mutta oikeasti
hallitukseen kuuluminen on kätevä tapa vältellä itse opiskelua!! Tärkeät kokouksethan
ovat erittäin hyvä syy siirtää kouluhommien
tekoa.
3.
Enoni
Facebook-päivityksen
mukaan: "Siskontytön piti lähteä suomen kieltä opiskelemaan, kun lukiossa opetus tais olla savon kielellä hehhe."
No joo, nämä on näitä. Äidinkielen opettajuus kiinnostaa,
siksi tällä tiellä. 4. Jätä huomiseen se, minkä voisit tehdä jo
tänään. Hyvin on toiminut!

LEENA ARO
1. Olen Leena, Kopulan vara-pj ja tulen Paimiosta Turun läheltä.
2. Teen hallituksen puolesta kaikkia
niitä juttuja, joita kukaan muu ei ehdi tai
halua tehdä :D Oikeasti siis sijaistan puheenjohtajaa esimerkiksi kokouksissa, kun hän ei
itse pääse paikalle. Tämän lisäksi autan kaikkia muitakin vastaavia tarpeen mukaan.
3. En itse asiassa ole varma, miksi
lopulta päätin hakea lukemaan suomea.
Mutta onneksi hain, sillä en ole katunut päivääkään!
4. Ihmiset jotka eivät koskaan epäonnistu, ovat niitä
jotka eivät koskaan yritä mitään. (Tämä ei ehkä ihan ole
motto, mutta toivottavasti kelpaa :D) ×

MUU HALLITUS:

OLGA SUOMALAINEN
1. Mää oon Suomalaisen Olga ja tulin juuri
kotiin yliopistolta opiskelemasta. Alkujaan tulen perihämäläiseltä murrealueelta,
Hämeenlinnan kupeesta pienestä Sattulan
kylästä.
2. Hallituksessa toimin yleisenä rahanillittäjänä ja vaalin Kopulan rahoja kuin
Roope Ankka ensilanttiaan. Vitsi vitsi, oikeasti
pidän huolta Kopulan talousasioista ja hallinnoin Kopulan hillittömiä rahavirtoja.
3. Opiskelen juuri suomea siksi, että sukunimeni sitä
vaatii. Ihan oikeasti lähdin opiskelemaan suomen kieltä tähtäimessäni äidinkielenopettajuus, mutta kasvatustiede veikin
mukanaan ja suomen kielen opintojen rinnalle tupsahtivat
lisäksi luokanopettajaopinnot.
4. "Hyvin stressattu on puoliksi tehty." Toimii kaikkeen, testaa vaikka!

MAIJU MANNINEN
(puheenjohtaja)

JONNA SIIRTONEN
(sosiaalipolitiikka)

JENNI STOLT
(tuutorivastaava)

KOPULAN HALLITUKSEN ULKOPUOLISET VASTAAVAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOTTA VALTATIE (tapahtumat)
JOONA POIKONEN (kv-asiat)
ROOSA PELKONEN (liikunta)
ELLA TOIVIAINEN (haalarimerkit)
SANNA STENBERG (tasa-arvo)
MAIJU TORKKELI (netti ja tiedotus)
HANNA HIETIKKO
(Suomi-ilmiön päätoimittaja)
NOORA PIRTTILAHTI (Suomi-ilmiön taitto)
LIINU SILOMÄKI (ympäristö ja aj-tila)
MAIJA HAKONEN (narikka ja Osma)
SERE HANSKI (tutorointi)
TIINA HEIKKILÄ (Osma)

SERE
HANSKI

LINDA MÄKINEN

TIINA HEIKKILÄ

päätöksiä kokouksissa tehdään.
3. Opiskelen suomen kieltä, koska kielet ovat kaikkinensa todella kiehtovia ja koska haaveenani on työskennellä
jonakin päivänä äidinkielen opettajana.
4. Mottoni on "asioilla on tapana järjestyä". Lause
on kliseinen, mutta se pitää hyvin paikkansa.

LOTTA
VALTATIE

1. Oon Vilma Häkkinen ja tuun Espoon Olarista. Opiskelen suomea nyt neljättä vuotta
mut en oo niin vanha ku vois luulla. En haluu
olla äikänopettaja, vaan luen sivuaineina
journalistiikkaa ja viestintää sekä informaatiotieteen ja interaktiivisen median opintoja.
Mun koira on nimetty Urho Määtän mukaan.
2. Fuksivuonna olin vähän silleen, et
emmä oo järjestöihminen. Sit lähin tuutorivastaavaksi, siitä luontevasti tapahtumavastaavaksi ja merkkivastaavaksi ja nyt oon sitten vuosijuhlavastaavana. Vujuja me on järjestetty ihan supertehokkaan
kuushenkisen tiimin kesken, mutta muut mulle nakitetut
vastaavuudet oon hoitanut yhdessä toisen puoliskoni Ellan
kanssa. Tylsätkin vastuuhommat (joita välttelen usein aika
tehokkaasti) muuttuu siedettävimmiksi, kun ne saa jakaa
jonkun kanssa. Saatan välillä venyttää hallituksen kokouksia
pitkien ja turhan kattavien raporttieni kanssa.
3. Meidän lukion opo markkinoi mulle suomen
opintoja, kun ilmaisin intoni tekstin tuottamiseen mutta painotin, ettei yhteiskunnalliset asiat oikeen kiinnosta. Oon yhä
sitä mieltä, että oon just oikeella alalla. Ekat pari opiskeluvuotta sanoin kaikille, että "musta tulee toimittaja tai tiedottaja tai joku sellanen", mut nyt mun suunnitelmat on selkiytyneet: haluun olla viestinnän ammattilainen, esim. just se
tiedottaja, mut myös paljon muuta. Meen muuten piakkoin
esittelemään suomen kielen opintoja mun vanhaan lukioon,
pitääpä käydä kiittämässä opoa!
4. Ahneella on paskainen loppu. Viljelen tätä oikeesti
päivittäin.

vuosi sitten.
2. Toimin hallituksen kulttuurivastaavana sekä koulutuspoliittisena vastaavana. Kulttuurivastaavana tiedotan
kopulalaisia alueen kulttuuritarjonnasta ja järjestän retkiä
kulttuurikohteisiin. Olemme käyneet esimerkiksi museoissa
ja taidegallerioissa, ja lokakuussa avustin Open mic -illan
toteuttamisessa. Koulutuspoliittisena vastaavana edustan
Kopulaa kopotapahtumissa, kuten Tamyn kopovaliokunnan
kokouksissa, ja pyrin infoamaan kopulalaisia meitä koskevista kopoasioista. Lisäksi sijaistan Maiju Mannista kielten
tutkinto-ohjelman ops-työryhmässä.
3. Suomen kieli on väylä haaveammattiini äidinkielen opettajaksi. Se on myös avain suomalaisen identiteetin,
kulttuurin ja historian ymmärtämiseen.
4. Onhan huomenna taas uusi päivä.
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TEKSTI: ELLA TOIVIAINEN

ESITTELYSSÄ

URHO MÄÄTTÄ
OLET TEHNYT PITKÄN URAN YLIOPISTOLLA. MITEN PÄÄDYIT
YLEISEN KIELITIETEEN PARIIN?
Lukioajan filosofian harrastukseni lipsahti jossain vaiheessa
kielifilosofian puolelle. Löysin Bertrand Russellilta viittauksen kielifilosofi Ludwig Wittgensteiniin, jonka Tractatus-teos muodostui heti käänteentekeväksi: kiinnostuin
ihmisen suhteesta kieleen ja ihmiskielestä yleensä. Kun
syksyllä 1972 pohdin, menisinkö opiskelemaan filosofiaa
Turkuun vai Helsinkiin, vei Helsingin yliopisto lopulta voiton, sillä siellä oli silloin myös yleisen kielitieteen oppiaine.
Lopullinen päätös yleiseen kielitieteeseen keskittymisestä
syntyi eräässä filosofian tutkijaseminaarissa, jonne tungin
itseni heti keltanokkana. Seminaaria veti Georg Henrik von
Wright yhdessä Jaakko Hintikan kanssa. Erääseen istuntoon Wright toi isällisesti ohjaillen nuoren, väitöskirjaansa
valmistelevan tutkijan. Kyseessä oli Esa Itkonen. Vierailijan
esitelmä ja älyllinen ote tekivät minuun lähtemättömän vaikutuksen. Itkonen hoiti myöhemmin yleisen kielitieteen professuuria jonkin aikaa, ja olin hänen luentokurssiensa uskollinen seuraaja. Kiinteä, jopa perhetasolla toiminut yhteys
katosi väitöskirjani sisällöllisiin ratkaisuihin, vaikka itse en
katso pyrkineeni tieteelliseen isänmurhaan.

VUOSIEN VARRELLA ON VARMASTI SATTUNUT KAIKENLAISTA.
MIKÄ ON OLLUT IKIMUISTOISIN HETKI URALLASI?
Suuret elämän hetket ovat privaatteja – ainakin minun kohdallani. Muistan edelleen syvän tunteen, jonka koin 1970luvun puolivälissä odottaessani raitiovaunua Kaisaniemen
Varsapuiston kohdalla. Olin viettänyt päivän filosofian laitoksen kirjastossa. Varmuus siitä, että älyllistä ponnistelua
vaativa työ tuottaa minulle suurta, kaiken muun ylittävää

tyydytystä, vahvistui tuona
hetkenä. Elämä tuntui hyvältä
ja tulevaisuus avoimelta.
Työtovereiden ja oppilaiden kanssa on sattunut kaikenlaista – hauskaa ja
vähemmän hauskaa. Erityisen lämpimästi muistan
suomen kielen professori Matti Suojasta, joka toimi jonkin aikaa esimiehenä suomen kielen ja yleisen kielitieteen
laitoksessa. Kerran Matti tuli työhuoneeseeni, antoi paperin palan ja sanoi, että siinä varmaan kerrotaan minusta.
Muuta virkkamatta hän poistui. Kyse oli runonsäkeestä,
jossa kerrottiin yksinäisestä sudesta, jota kukaan ei onnistunut ampumaan. Lappunen oli vuosia työpöytäni yläpuolella
nastalla ilmoitustauluun kiinnitettynä. Kun laitos muutti
Päätalon E-siivestä Pinniin, lappu katosi – kuten katosi koko
pieni laitoksemme ja sen piirissä vallinnut yhteishenkikin.
Fonetiikan ja yleisen kielitieteen oppiaineet muuttuivat
kakunsyöjiksi ja hallinnon heittopusseiksi.
Suuria iloja ovat olleet ne hetket, kun olen saanut
seurata ja ehkä hieman ohjatakin lahjakkaita opiskelijoita.
Kerran olin tosin hämmentynyt ja ahdistunut professorin
ja ohjaajan roolissani. Kolme eri rahoituksilla väitöskirjaa
tekevää ohjattavaani olivat samanaikaisesti sairaslomalla
ylirasituksen vuoksi. Silloin olisin kaivannut vanhemman
kollegan tukea.
Ja tietysti akateemisen urani huippua olivat ne vuodet, joina hoidin Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen
professuuria. Minut toivotettiin aina tervetulleeksi äitiyliopistooni. Viimeisin työhuoneeni sijaitsi täysin remontoidussa Metsätalossa, ja täsmälleen samassa talossa sijaitsi
filosofian laitos silloin, kun itse aloittelin opintojani. Tuolloin konkreettisesti palasin akateemisille juurilleni. Toisaalta
olin myös iloinen, kun sain luovuttaa professorin työhuoneen tehtävään vakituiseksi valitulle Matti Miestamolle.

MILTÄ YLEISEN KIELITIETEEN KOHTALO NÄYTTÄÄ TÄLLÄ
HETKELLÄ?
Eihän se näytä hyvältä. Olen ollut läsnä tilaisuudessa, jossa
dekaanin taholta on tullut hyvin suoraa viestiä siitä, että
yleisen kielitieteen lehtorin tehtävä lakkautetaan eläkkeelle
siirtymiseni jälkeen. Merkitseekö se koko oppiaineen lakkauttamista? Dekaanin kanta tuolloin vuonna 2016 oli, että
oppiaine säilyy. Kysymys kuuluukin, että miten tämä yhtälö
ratkaistaan? Ratkaisuksi dekaani esitti etäopetusta, jota

hoitaisi esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikkö.
En tiedä, onko olemassa suunnitelmia oppiaineen opetuksen
järjestämiseksi, oppiaineen säilyttämiseksi tai lakkauttamiseksi. Pelkään, että ratkaisu on – kuten usein on koettu – ad
hoc. Kun joko kesällä 2018 tai viimeistään 2019 eläköidyn,
tiedekunnan krooninen rahapula ratkaisee: lehtorin tehtävä
jätetään auki, ja mahdollinen yhteisiin opintoihin kuuluva
yleiskielitieteellinen opetus (nykyinen 3 opintopisteen osuus
LTLY01-kokonaisuudesta) hoidetaan tuntiopetuksena.

JATKUUKO OPETUS VIELÄ PITKÄÄN?
Nykyiset opetussuunnitelmat ovat voimassa kesään 2019
saakka. Lukuvuoden 2018-19 opetus jatkuu entiseen tapaan,
jos olen lehtorin tehtävässäni. Jos en ole, on odotettavissa
muutoksia opetukseen. Lehtoraattiin ei ole kuitenkaan odotettavissa hoitajaa. Hallinnolla on tuskin olemassa konkreettisia suunnitelmia, siitäkään syystä, etten ole vielä virallisesti
irtisanoutunut lehtorin tehtävästäni. Meneillään oleva lukuvuosi jatkuu entiseen tapaan opetusohjelman mukaisesti.
Siis lukuvuoden syksyllä 2018 alkava lukuvuosi on hämärän
peitossa: mitä yleisen kielitieteen opetus tulee olemaan ja
miten se järjestetään.
Tutkinto-ohjelmat laativat uusia opetussuunnitelmia
kovalla kiireellä. Minulla on sellainen käsitys, että yleisen
kielitieteen ja fonetiikan osuutta yhteisistä opinnoista ollaan
supistamassa: 5 opintopisteen LTLY01 näytti silmiini osuneessa suunnitelmassa supistuneen 3 opintopisteeksi.

MINKÄLAISTA TULEVAISUUTTA TOIVOISIT OPPIAINEELLE?
Itse toivoisin, että oppiaine säilyisi ja lehtoraattia hoitamaan
valittaisiin yleiskielitieteilijä. Jopa Suomesta löytyy nuoria
dosentteja, joilla voisi olla intoa ja voimaa taistella oppiaineen puolesta ja tehdä yhteistyötä uuden tiedekunnan piirissä. Muutoin oppiaine ei voi säilyä. Hallinnon
taholta on jo kauan – muun muassa yliopiston
edellisen rehtorin kantana – esitetty pienten
oppiaineiden poistamista. Taustalla on ajatus
siitä, että kaikki oppiaineet lopulta poistuvat ja
tutkinto-ohjelmat koostavat sisältönsä muulla
logiikalla. En ole sisäistänyt tuota mahdollisuutta, minusta oppiaineilla on asemansa myös
tulevaisuuden yliopistossa.
Oma visioni yleisen kielitieteen roolista
on semioottinen – nimenomaan peirceläisittäin
URHO ON OLLUT TAMPEREEN
YLIOPISTOLLA LEHTORIN VIRASSA
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ymmärrettynä.
Ajatus
herätti
myönteisiä kommentteja
dekaanistossa.
Yhteistä kaikelle kielen
kanssa toimimiselle on
tulkittavien merkkien suodattaminen ja tulkintaprosessi. Ikonisuuden ja
indeksisyyden ulottuvuus on tullut vuosien
myötä enemmän ja enemmän esille kielentutkimuksessa siellä sun täällä. Luulen kuitenkin, että
vasta 5–10 vuoden päästä mahdollisuus ja tarve
yhteiseen semioottislähtöiseen perusopetukseen
tulee
tiedekunnassa niin selväksi, että sitä ryhdytään konkretisoimaan. En siis usko, että uusissa opetussuunnitelmissa tullaan
näkemään mitään tämän suuntaista.
Keskustelun on vallannut konehuuma. 1930-luvulla
konekulttuurin innostus liittyi liikkumiseen ja maailman
mekaaniseen hallintaan, nyt tietokoneisiin, tekoälyyn, todellisuuden – kuten ihmisenkin – digitaaliseen hallintaan.
Usein unohdetaan, että älykkäiden laitteiden kehittäminen
vaatii runsaasti perustutkimusta ihmisen tavasta elää, kokea
ja toimia. Tällaisella perustutkimuksella ei useinkaan ole
välitöntä sovellutuskäyttöä. Ja mikä tärkeintä, usein sen tekijällä on sangen vähän kiinnostusta teknologiseen höytynäkökulmaan.
Summa summarum: yleisen kielitieteen oppinaineella ei näytä olevan tulevaisuutta Tampereen yliopistossa.
Kieltä ja kieliä tullaan lähitulevaisuudessa tutkimaan Tampereellakin, mutta niukka talous ja oman ryhmän edun
ajaminen johtavat lehtoraatin lakkauttamiseen, opetuksen
tilapäisjärjestelyihin ja vähitellen oppiaineen hiipumiseen. ×

JENNA-TÄDIN
ONNETTOMAT ETYMOLOGIAT OSA 2
TEKSTI: JENNA KALLIO

Suomen kielen opiskelijat jos ketkä tietävät kielemme sisuksissa porskuttavan lukuisia sanontoja ja
sananlaskuja. Jotkut näistä ovat selviä kuin pläkki, jotkut eivät antaudu edes parhaimmille fennistinretaleille. Monet lahjakkaimmiksi itseään väittävätkään eivät tiedä, että noin 72 % sananlaskuista
liittyy alkuperältään kiinteästi opiskelumaailmaan (Lähde: Fennistibarometri 2016). Onneksi teillä on
Jenna-täti, joka on taas päänahastaan, sydänverestään ja känsäisistä kämmenistään koonnut teille
nämä harvinaiset ja monelle tuntemattomat etymologiat.

AASINSILTA
Vanhoina hyvinä aikoinahan kaikki pahankuriset, läksynunohtelijat tai muuten vaan pöljät oppilaat laitettiin koululuokan nurkkaan häpeämään aasinhattu päässä. Nykyään
näin ei jostain käsittämättömästä syystä enää toimita, vaan
on otettu muut keinot käyttöön: pettynyt katse oppilaaseen (ei toimi), kehotus käyttäytyä ensi kerralla paremmin
(ei toimi) ja olla kuin ei huomaisikaan (no ei toimi). Tästä
päästäänkin aasinsillalla siihen, mitä aasinsilta on alkuaan
tarkoittanut. Aasinhatturangaistukseen joutuneet
oppilaat olivat siis usein joko laiskoja, tyhmiä
tai saamattomia. Tällaiset oppilaat halusivat varsin usein päästä koulutehtävistä
mahdollisimman vähällä. Joskus opettajat heltyivät heidän kehnoutensa edessä,
ja antoivat tekemättömät tai huonosti
tehdyt tehtävät anteeksi. Aasinsillaksi kutsuttiinkin siis kurittoman
tai tyhmänpuoleisen oppilaan
livahtamista vastuusta. Merkityksen
muutos mutkien kautta nykyiselleen on
tapahtunut aasinhattujen (ja koulukurin) jäätyä historiaan.

JÄÄDÄ KUIN NALLI KALLIOLLE
Sanonnalla on tukeva pohja tamperelaisen hienostoväen (enkä puhu nyt mistään inhoittavista hikeä ostavista porukoista, vaan aatelisista ja sen semmoisista)
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kesänviettoperinteissä. Herrasmiehet daameineen kulkivat
tapansa mukaan Tampereen Pyynikin rannoilta Viikinsaareen pienillä, muovisilla jollilla. Grogipäissään humeltavat
herrat auttoivat tietenkin hameväen ensin veneisiin: koska
Pyynikin kallio oli usein vetinen ja liukas, rouvien askelen
alle oli tapana laittaa miehen knallihattu. Näin sirot, pikkukenkäiset jalat säilyivät kuivina ja daamit tyytyväisen muikeina. Herrain iloisesta tilasta johtuen knalli unohtui kalliolle useammin kuin poimittiin mukaan. Arvokas päähine
on muistunut mieleen vasta aaltojen pauhinassa.
Moni ukko jäi illan jälkeen kuin nalli kalliolle
– hatutta ja usein vieläpä ilman naisseuraa.

PEUKALO KESKELLÄ KÄMMENTÄ
Sanonta viittaa 1700-luvulla tapahtuneeseen valitettavaan kandilääkärin
leikkauserheeseen. Tämän siirteen johdosta kyseiselle potilaalle
sattui monia kiusallisia tilanteita
hänen näyttäessä kannustavasti
peukkua ystävilleen: ihmiset tulkitsivat
eleen väistämättä keskisormen näyttämiseksi, koska peukalo oli nyt keskimmäinen sormi. Toiselle potilaalle
samainen kandi asensi viherpeukalon.
Lääkäri määrättiin tapausten johdosta
vahingonkorvauksiin, mutta hän sai kuitenkin työskennellä Turun kirurgisessa sairaalassa työuransa loppuun. Tältä ajalta

hänet muistetaan muistakin rutiinileikkausten mokaamisista: hänen potilaansa ovat olleet mm. kieli solmussa, herne
nenässä, sydän kurkussa, pää kolmantena jalkana ja, vakavimpana kaikista, kyrpä otsassa.

SAADA RUKKASET
Luennoillahan on aina heiluteltu puikkoja, muuallakin kuin
kapellimestarikouluissa. Todistetusti jo Turun Akatemian
aikaan 1600-luvulla ainakin matematiikan ja jumaluusopin ylioppilasnuorukaiset käyttivät luentojen joutoaikansa
sukkien ja kaulahuivien neulomiseen. Innokkaimmat ottivat jopa rukin mukaan yliopistolle, jotta arvokasta lankaa
saatiin kehrättyä reaaliajassa ulkona paimentavien lampaiden villasta. Kylmässä Suomessa, etenkin pikkujääkauden
aikana, opiskelijoiden luottotuote oli rukkaspari. Tuohon
aikaan lahjaksi annetut lapaset saattoivat jopa pelastaa henkiä, mistä voimme päätellä sanonnalla olleen alun perin varsin myötämielinen merkitys. Tarina kertoo vielä, että kerran
eräs innokas Anders (nimi muutettu) pyysi toiveikkaasti
erästä opiskelijaa luentojen jälkeen kahville joen varteen.
Opiskelija ymmärsi pian Andersin lämpimät ajatukset häntä
kohtaan, ja koska hän ei voinut vastata niihin, hän ajatteli antaa sen sijaan mieltä ja kämmeniä lämmittävän lahjan. Täysin vilpittömästi
annettu lahja muuttui Andersin
mielessä kuitenkin suureksi pettymykseksi, jonka nykysuomalainen
ymmärtää abstraktisti rukkasiksi.
Toivon kuitenkin, että Anders
on voinut ns. painaa tämän
villaisella.

TEHDÄ HATTUTEMPPU
Kuka oikeastaan on koskaan ajatellut, minkälaisiin päähineisiin tämä sanonta viittaa? Tekemäni arkeologiset kaivannot osoittavat varsin selvästi, että alun perin hattutemppu
on viitannut teekkareiden tupsulakkiin. Olen löytänyt kuivatusta Tammerkoskesta kymmeniä fossiloituneita reliikkejä,
jotka kertovat teekkareiden varhaisesta levinneisyydestä
alueellamme. Mitä nämä kivettyneet lakin irvikuvat sitten
nykyihmiselle kertovat? Laboratoriotutkimuksissa lakeista
on löytynyt lukuisten eri alkoholijuomien pisaramaisia, jopa
roiskeenomaisia jäänteitä. Juomien on täytynyt olla erityisen
vahvoja, sillä muuten ne eivät olisi säilyneet näin hämmästyttävän hyvin. Asiakirjatodisteiden ja lakkilöydösten valossa
olenkin melko varma, että "hattutemppu" on pitänyt sisällään kaikenlaista uhkarohkeaa: jaloviinapongia, pellehyppyjä Tammerkoskeen sekä frisbeegolfia lakkia heittäen. Suoritettavia tehtäviä on ollut todennäköisesti kolme, ja ne on
tehty tupsulakki päässä. Tästä on säilynyt nykypolviin asti
merkitys 'tehdä kolme maalia samassa pelissä' – siis teekkarin suorittama kolmen vaiheen tehtävärata. ×

2/20 1 7 SUO M I- ILM IÖ –

9

SALAKIRJOITUSTA VAI
SELVÄÄ SUOMEA?

P

TEKSTI: MAIJU MANNINEN KUVAT: PASI RYHÄNEN JA KEIJO KUUSISTO

ikakirjoitus on aikojen saatossa
muuttunut
yhteiskunnallisesti
tärkeästä taidosta ja opetussuunnitelman pakollisesta sisällöstä pienen
joukon harrastukseksi.
Jos luennoilla istuessa turhauttaa, että opettajan sanat ehtivät livahtaa mielestä ennen niiden tallentamista
kynällä paperille, voi pikakirjoitus olla
ratkaisu. Pikakirjoitus eli stenografia
on tavallista kirjoitusta nopeammaksi
tarkoitettu kirjoitusjärjestelmä, joka
perustuu yksinkertaistettuihin kirjainmerkkeihin ja lyhenteiden käyttämiseen. Pikakirjoittamalla voi saada ylös
sanasta sanaan tavallista tai jopa hyvin
nopeaa puhetta.
Pikakirjoitus sopii niille, jotka
kirjoittavat runsaasti kynällä. Esimerkiksi useissa maissa pikakirjoituksella
laaditaan pöytäkirjoja parlamenttien
tai oikeusistuinten kokouksissa. Myös
Suomessa eduskunnan istunnoissa on
alun alkujaan kirjoitettu kaikki ääneen
käytävä keskustelu ylös pikakirjoituksella. Pikakirjoitustaito ei kuitenkaan
ole vuosiin enää ollut pakollinen pöytäkirjasihteerille.
Pikakirjoituksen
kultakautta
olivat 1940–1970-luvut. Tuolloin
pikakirjoitusta myös opetettiin kauppaoppilaitoksissa sekä oppikouluissa,
mutta 1970–1980-lukujen peruskouluja keskiasteen uudistuksissa se jäi pois
opetussuunnitelmista, joten opetuksen

10

– S U O MI-ILM IÖ 2/ 2017

määrä väheni merkittävästi ja pikkuhiljaa loppui tyystin.
Edelleen kuitenkin julkaistaan pikakirjoituslehteä ja järjestetään nopeus- ja monikielikilpailuja
maailmanmestaruustasolla. Opetusta
järjestettiin pitkään Helsingin työväenopistolla, mutta tällä hetkellä ainoa
oppimuoto on itseopiskelumateriaali
verkossa.
Vaikka eri kielten pikakirjoituksissa käytetään samoja merkkejä
ja kirjoitustapoja, on niiden käyttö
määritelty eri kielissä kunkin kielen
ominaisuuksien mukaan. Suomalainen
pikakirjoitus kehitettiin ennen kaikkea valtiopäivien tarpeisiin. Nykyisin käytössä oleva merkistö on Lars
Neovius-Nevanlinnan
1870-luvulla

laatima.
Kirjoittaessa merkit asettuvat
eri korkeustasoille, ja merkkien taso
suhteessa edeltäviin ja jälkeisiin sekä
merkin itsensä korkeus määrittää ääntymistä. Isoja alkukirjaimia ei käytetä,
ja piste osoitetaan vaakasuoralla lyhyellä viivalla. Tavallisesti koko sana kirjoitetaan nostamatta kynää paperista.
Vokaalien kirjoitusta pyritään
välttämään. Konsonanteille on omat
merkkinsä ja niiden kirjoitustapa määrittää, mikä vokaali sen jälkeen lausutaan: Perustapauksessa merkin jälkeen
luetaan a, vahvennettua konsonanttia
seuraa aa, korotettua i, laskettua u,
levennettyä o tai ö ja niin edelleen.
Vokaalisointua ei noudateta, vaan
mahdollinen ääkkönen tuodaan

kerran esiin sanan alussa, ja tämän jälkeen kirjoitusta jatketaan takavokaaleilla. Kieltä osaava ymmärtää lukiessaan tulkita takavokaalit etuvokaaleiksi
myös sanan jälkiosassa. Jos sekaantumisen vaaraa ei ole, saatetaan koko
sana kirjoittaa takavokaaleja käyttäen.
Nykyään pikakirjoitus on Suomessa lähinnä harrastus. Omatoimiharrastajien määrää on vaikea arvioida, mutta yhdistykseen kuuluu noin
sata henkilöä.
"Harrastuksena pikis on sellainen, ettei koskaan ole valmis. Kestää
puolesta vuodesta kahteen vuotta, että
oppii perusteet ja lyhennyssäännöt",
kertoo pikakirjoituksen harrastaja
ja Pikakirjoituslehden päätoimittaja
Keijo Kuusisto.
Lyhenteitä on lyhenneluettelossa 7000, mutta luettelon laajuutta
rajoittivat painokustannukset. Luonnoksessa lyhenteitä oli noin 15000, ja
uusia lyhenteitä voi kehittää tietyin
rajauksin. Pakkolyhenteitä eli siigeleitä, jotka ovat vakiintuneita yhden
merkin mittaisia lyhenteitä, on nykyisellään kuutisenkymmentä.
"Jos on kohtuullisen ahkera,
alle vuodessa taidosta saa muutakin
hyötyä kuin hyvän salakirjoituskeinon.
Kahden vuoden jälkeen useimmat kirjoittavat pikakirjoitusta nopeammin
kuin tavanomaista käsinkirjoitusta",

Kuusisto sanoo.
"Kirjoittamisen lisäksi voi ja
pitää harjoitella nopeutta ja lukemista.
Nopeustreeniä tarvitaan, jotta oppii
kuuntelemaan sanelua samalla kaivaen
selkäytimestä lyhenteet ja lyhennystavat sekä piirtäen ne paperille. Lukemisen harjoittelu on tärkeää siksi, että
käsiala deformoituu nopeuden myötä,
ja huonompaakin käsialaa pitää osata
lukea."
Suurempiin kirjoitusnopeuksiin pyrittäessä on opeteltava sanojen
lyhentämistä. Yksinkertaisimmillaan
se tarkoittaa esimerkiksi sijapäätteiden
kirjoittamatta jättämistä silloin, kun
merkitys on asiayhteydestä selvä. Myös
sanan vartalosta voidaan jättää äänteitä pois.
Perusjärjestelmällä on mahdollista kirjoittaa noin sata tavua eli
nelisenkymmentä sanaa minuutissa.
Normaaliin puhenopeuteen, 200–300
tavua minuutissa, pääsemiseen vaatii
hyvää lyhentämisen osaamista ja harjoittelua. Suomessa nopeimmat pikakirjoittajat ovat päässeet yli viiteensataan tavuun minuutissa. ×
LÄHTEET: KEIJO KUUSISTON
HAASTATTELU SEKÄ
WIKIPEDIAN KATTAVA ARTIKKELI
PIKAKIRJOITUKSESTA OSOITTEESSA
HTTPS://FI.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/
SUOMENKIELINEN_
PIKAKIRJOITUS (LUETTU
24.10.2017)

KUVA: PASI RYHÄNEN CC BY-SA 3.0
ESIMERKKI SANOJEN MUODOSTUMISESTA.
MUU = M ALENNETTUNA, SUO = SO ALENNETTUNA, E:N JÄLKEEN

KUVA: KEIJO KUUSISTO

SEURAAVA KONSONANTTIMERKKI ON HIUKAN KAUEMPANA, IE:N JÄLKEEN

PIKAKIRJOITUKSELLA ILMAUKSET KOPULA RY, TAMPEREEN YLIOPISTO,

SELVÄSTI KAUEMPANA, JA I:N JÄLKEEN SEURAAVAA MERKKIÄ NOSTETAAN.

SUOMEN KIELI SEKÄ OPISKELIJA SEKÄ MAHDOLLISET, NUOLILLA

PIKAKIRJOITUS-SANA ON MERKITTY VAKIINTUNEELLA LYHENTEELLÄ.

EROTETUT LYHENNETYT KIRJOITUSTAVAT NIILLE.

FUKSIT
VUOSIMALLIA 2017
TEKSTI: KERTTU MATTILA

V

iime keväänä Tampereen yliopistoon haki opiskelemaan enemmän opiskelijoita kuin edellisenä vuonna,
mutta tämä ei näkynyt suomen kielen hakijoissa, joita
oli joidenkin mielestä hämmentävänkin vähän. Voi olla kyse
jostain ratkaisemattomasta mysteeristä tai vain normaalista
vuosien välisestä vaihtelusta. Vuosi 2017 sattui joka tapauksessa olemaan se, kun hakijamäärät laskivat edellisestä vuodesta noin 21% (mikä ei hakijamäärän yleisen pienuuden
vuoksi kuulostaisi edes kovin suurelta, jos ilmoittaisi, kuinka
monta hakijaa tämä prosenttiluku tarkoittaa). Meidän ei
kuitenkaan kannata jäädä suremaan hakijoiden vähyyttä,
sillä tänäkin vuonna Tampereen yliopisto ja Kopula saivat
sopivan määrän uusia mahtavia fennistejä. Kaksi heistä esittäytyy tässä jutussa.
Tänä vuonna valittiin opiskelijoita yhteensä 38.
Tämä mysteerisen suuri mutta toki myös mukavan iso
määrä fukseja on herättänyt kysymyksiä. Toisin kuin hakijoiden suhteen, on tähän olemassa looginen selitys. Sisään
päässeistä 28 valittiin yhteishaun, kolme siirtohaun ja seitsemän maisterihaun kautta. Yhteishaun aloituspaikkoja oli
26, mutta ”tänä vuonna ensimmäistä kertaa yhteishaussa oli
yhtenä valintajonona avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevat. Tätä kautta voidaan valita 0–3 opiskelijaa.
Eli 26 opiskelijaa valittiin valintakoepisteillä tai yhteispisteillä, ja lisäksi tuli valituksi 2 opiskelijaa avoimen yliopiston
opintojen perusteella”, kertoo opintokoordinaattori Maija
Ohvo.

FUKSEILLE ESITETYT KYSYMYKSET:
1. Miksi hait opiskelemaan suomen kieltä?
2. Onko opiskelujen alku vastannut odotuksiasi?
Miltä opiskelut, yhteisö ja/tai tapahtumat ovat
tuntuneet?
3. Mikä on parasta suomen kielessä?
4. Kerro jokin asia itsestäsi.
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EMMI

1

Hain lukemaan suomen kieltä vähän
extempore-meiningillä,
eli alkuperäinen tarkoitus ei ollut hakea humanistiksi. Tänne
kuitenkin pääsin, enkä vaihtais mihinkää! Suomen kieli ja kirjoittaminen ovat kuitenkin aina olleet lähellä mun sydäntä, ja
siksi tää ala tuntuu niin oikeelta. On ihan parasta kuunnella
opettajan selityksiä pilkunkäytöstä, ehkä opetella itsekin niitä
käyttämään joskus. Niinku melkein kaikkia, myös mua kiinnostaa opettajan virka, mutta lisäksi kääntäjän hommat.
Alkuun tuntu vähän oudolta opiskella välivuoden jälkeen
ja kaikki tuntu uudelta. Uutta asiaa tuli, ja tulee yhä,
mutta vähitellen sen tärkeän oppii suodattamaan lävitse.
Parasta oli kuitenkin päästä tutustumaan samankaltaisiin
ihmisiin, joita kiinnostaa yhdyssanavirheet ja joille pystyy
avautumaan niistä. Kopulan yhteisö on aivan mahtava, olo
oli tosi tervetullut ekoista päiväkahveista lähtien. Tuutoreille
kans iso kiitos siitä, että autoitte ohjeistamaan hukassa olevia
fukseja hyvinkin yksinkertaisissa asioissa. Tapahtumat ovat
olleet mielenkiintoisia, mukavaa kun löytyy laidasta laitaan
eikä tarvitse yksin käydä niissä. Pakko sanoa et Happrot oli
kyl kokemuksen arvoinen!
Parasta, mutta samaan aikaan inhottavinta, ovat kielioppiasiat ja -virheet. Vastaus sekä opiskeluun että itse
kieleen liittyen.
Olin ensimmäistä kertaa junassa vasta 18-vuotiaana,
mutta oon matkustanu lentokoneessa 1-vuotiaasta asti.
Mää puhun oulun murretta, toisena kielenä thaita ja kuutta
eri kieltä yhteensä.

2

3
4

TILDA

1

Hain opiskelemaan suomen kieltä, sillä yksinkertaisesti
rakastan tätä kieltä ja on mielenkiintoista perehtyä siihen
syvemmin. Olen myös aina pitänyt sekä lukemisesta että kirjoittamisesta.
Opiskelujen alku on aika lailla vastannut odotuksia.
Kaikki on ollut uutta ja mielenkiintoista, ja on ollut ihanaa aloittaa opiskelijaelämä sekä tutustua uusiin ihmisiin.
Parasta on mielestäni moni asia, mutta kivoimpia ovat sen
kauniisti eteenpäin soljuva rytmi sekä pehmeältä kuulostava vokaalisointu. Yksi lempisanoistani on pöllämystynyt.
Rakastan
syksyä
ja miltei kaikkea
kookosta sisältävää. En
voi kuolla ennen kuin
olen päässyt Coldplayn
keikalle. ×

2
3

4

KUVIA KOPULAN
50-VUOTISJUHLILTA

BÄNDIESITTELY:

ALARAAJAT AVOIMINA!

TEKSTI: HANNA HIETIKKO JA ANNA WECKSTRÖM KUVAT: TUOMAKSEN ALBUMI

A

laraajat on nelihenkinen bändi, joka nimensä mukaan
ihannoi jalkoja. Yhtye sai alkunsa 7. vuoden suomen opiskelijan Tuomas Hoffrénin unessa saamasta ilmestyksestä.

MIKÄ ON BÄNDIN NIMEN TARINA? MITÄ LUOKITTELETTE
ALARAAJOIHIN KUULUVIKSI?
- Näin unta, että minulla oli bändi nimeltä Alaraajat ja sillä
hittibiisi ”Jalka”. Idea oli niin villi, että se oli pakko toteuttaa. Unessa oli myös kappale nimeltä ”Reisi”, mutta se on
vasta tulossa, Tuomas kertoo.
- Alaraajoihin kuuluu kaikki vyötäröstä alaspäin.
Olemme sukkia vastaan.

VAIKUTTAAKO ALARAAJAKÄSITYKSENNE MUOTOUTUMISEEN
SE, ETTÄ BÄNDINNE JÄSENET OVAT MIEHIÄ?
- Varmaa joo.

MIKSI BIISIT KERTOVAT JUURI ALARAAJOISTA? ONKO TEILLÄ
JALKAFETISSI? MITÄ MUUT ALARAAJOIHIN LIITTYVÄT
KLASSIKOT, KUTEN ”LEVOTTOMAT JALAT” JA ”LAKATUT
VARPAANKYNNET” TEILLE MERKITSEVÄT?
- Biisiemme implisiittisellä tekijällä ehkä voi olla fetissejä
ja erivärisiä jauhoja pusseissaan, Tuomas kuvailee ja naurahtaa kolkosti.
- Nuo jalkahitit ovat tuottaneet inspiraatiota ja
sanaleikkejä on virinnyt. Olisi hauska tehdä niistä covereita, mutta päätimme kuitenkin tehdä mieluummin omia
biisejä.

MITEN LUOKITTELISITTE BÄNDINNE TYYLIN? MILLAISIA
MUSIIKILLISIA ESIKUVIA ALARAAJOILLA ON?
- Emme sido itseämme mihinkään tiettyyn genreen.
Alkuajatus oli tehdä punkkia, mutta toinen biisi olikin jo
doom-metallia ja uusimmat biisimme aika psykedeelistä.
- Eetulle Green Day on iso juttu, mutta metallipuolella hiihdellään kaikki.
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TUTUSTUIMME PELKÄSTÄÄN SANOITUKSIINNE, SILLÄ EMME
PÄÄSSEET KUUNTELEMAAN MUSIIKKIANNE MISTÄÄN. KUKA
ON SANOITTAJAMESTARINNE? ENTÄ PÄÄSÄVELTÄJÄ?
- Olen päävastuussa sanoituksista ja Eetu säveltämisestä.
Myös Lasse säveltää.

MISSÄ TEIDÄN MUSIIKKIANNE VOI KUUNNELLA? MILLOIN
TEILLÄ ON KEIKKOJA TULOSSA?
- Kaksi bändin jäsentä asuu Helsingissä, mikä hieman hankaloittaa keikkailua.

MIKÄ ON OMA SUOSIKKIKAPPALEESI ALARAAJOJEN
TUOTANNOSTA? MIKSI JUURI SE?
- Grillibileet on oma suosikkini, vaikka se ei varsinaisesti
kerrokaan alaraajoista. Kyllä siinä kuitenkin jalka mainitaan...
- Biisin idea oli niin hyvä, ettei sitä voinut jättää
käyttämättä. Alaraajoihin liittyviä aiheita kun ei ole loputtomiin.

MILLOIN JULKAISETTE LISÄÄ MUSIIKKIA JA MILLAISTA? MIHIN
SUUNTAAN BÄNDI ON MENOSSA?
- Lähdetään vasemmalle – ja kaikkiin suuntiin.
- Musiikkia äänitetään ehkä tämän syksyn aikana,
mutta ei vielä tiedetä mihin sitä laitetaan. Vetäkää jalkaan
-EP piti laittaa Spotifyihin mut ei sit laitettukaan.
- Kaikki kopiot (30) kuitenkin myytiin Pirkkalan
seurakunnan kesätapahtumassa.

PITÄÄKÖ SÄÄRET SHEIVATA?
- EI! Tuomas karjahtaa ja vilauttaa äkkiä omaa karvaista
jalkaansa vi(e)nosti hymyillen. ×

JALKAVAIMO

SIMO-SILSA

Minulla on unelma
löytää jostain kunnon justiina
Minulla on ongelma
on puupää ilman pirttihirmua
Sukkahousut ja kumisaappaat
sukkanauhat ja simmarit
Konkkanokka ja harvat hampaat
savesta muovattu jalkavaimo
Unelma on murskana
justiina harrastaa käsipalloa
Ainoa käteen sopiva
asia on kumminkin jalkojen puolella
Sukkahousut ja kumisaappaat
sukkanauhat ja simmarit
Konkkanokka ja harvat hampaat
savesta muovattu jalkavaimo

Yhden kerran, hetken verran
haistoin jalkaa naapur’herran
Kyyneleet silmiin ja yrjö suuhun
On vieras saapunut ovensuuhun!
Hammaspeikon kamu
Kuoleman haju!
Silsa!
Silsa!
Simo on läsnä
kun hän rakastaa
Mikä laulaen menee
se itkien tulee
Hammaspeikon kamu
Kuoleman haju!
Silsa!
Silsa!
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KALEVAUVA.FI KERÄÄ

NYKYAJAN KANSANPERINNETTÄ
K

ansalliseepoksemme
Kalevala näkyy kaikkialla
kulttuurissamme. Yksi sen
uusista ilmenemismuodoista on
Kalevauva.fi-yhtye.
Kalevauva.fi
yhtye
perustettiin
keväällä 2016, kun Kimmo Numminen sai villin idean.
- Kimmo kysyi minulta tekstiviestillä, että laulettaisiinko vauva.
fi-palstan keskusteluja, kokoonpanon
toinen osapuoli Aapo Niininen kertoo.
Yhteys Kalevalaan oli olemassa heti, sillä miehet ymmärsivät
keskustelupalstan sisältävän ikään kuin
nykyaikaista kansanperinnettä.
- Ehdotin siten nimeksi
Kalevauva.fi. Yhtye vaati noin viisi
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TEKSTI JA KUVAT: HANNA HIETIKKO

minuuttia brainstormausta ja sitten se
oli valmis.
Niininen ja Numminen ilmoittautuivat Kaustisen kansanmusiikkijuhlille esiintyjiksi ja siten oli ensimmäinen keikka tiedossa. Kaikkiaan
Kalevauva.fi teki viime vuonna parisenkymmentä keikkaa ja tänä vuonnakin on tehty jo kymmenisen.
- Olemme esiintyneet yleisölle,
firmojen tilaisuuksissa ja muissa yksityistilaisuuksissa. Kyselyjä on oikeastaan koko ajan, Numminen kertoo.

KAIKKIALLE ULOTTUVA KALEVALA
Kalevala oli miehille entuudestaan
tuttu jo koulunpenkiltä, mutta Kalevauva.fi-projekti on tehnyt siitä entistä
tutumman.
- Osittain tietoisuus Kalevalasta on tullut jo äidinmaidossa, mutta
olen oppinut siitä lisää. Huomasin,
että oma nimenikin on peräisin Kalevalasta, Kimmo naurahtaa.
- Yhtymäkohtia Kalevalan tarinoihin on biiseissämme useita. Esimerkiksi Vauva.fi-palstan vihainen nettikirjoittelu muistuttaa huomattavasti
suohonlaulantaa. ”Kuorsaava kissa”
-kappaleessa väitellään kissanhoidosta
oikein tosissaan.
Yhteisiä aiheita ovat myös esimerkiksi mustasukkaisuus tai pieleen
menneet treffit. Jälkimmäisistä kertoo
Kalevauva.fi:n kappale ”Tinder Horror Story”, jossa käydään läpi useampikin kuin yksi ”kauhutarina”. Siskon
ja veljen kohtaaminen Tinderissä on

kuin Kullervon tarinasta, vaikka loppu
jääkin biisissä avoimeksi.
- Toisin kuin Lönnrot, me
emme kuitenkaan editoi tekstejä vaan
käytämme vain suoria lainauksia,
Kimmo lisää.
Kiusausta kommentoida, trollata tai aloittaa mieleinen keskustelu
hyvän biisin toivossa ei ole ollut.
- Korkeintaan silloin, kun tekijänoikeuksista tai meistä kirjoitellaan
perättömiä, tekisi mieli oikaista, Aapo
toteaa.
- Ainakin sen sitkeän väärinkäsityksen, että olisin M. A. Nummisen poika. En ole tietääkseni sukua!,
Kimmo kiistää.
Tekijänoikeuksien kanssa yhtyeellä ei ole ongelmaa: tekstien käyttöön on nimittäin palstan lupa. Lisäksi
Kalevauva.fi:llä on yhteistyösopimus
Vauva-lehden kanssa. Puolet kappaleiden tekijänoikeustuloista menee
hyväntekeväisyyteen.

KALEVALAN LUMO EI LOPU
Kalevala on tunnetusti innoittanut useita taiteilijoita ilmestymisestään saakka eli jo toista sataa vuotta.
Kunnianhimoa on mukana tässäkin
projektissa.
- Biisien tekoon käytetään paljon aikaa, etenkin säveltämiseen, Aapo
kertoo.
- On tärkeää luoda musiikki
juuri kyseistä tekstiä varten. Toisinaan kappale syntyy nopeasti, joskus
kestää. Sanoisin kuitenkin, että

kappale on 50% sanoitusta ja 50%
sävellystä.
- Olemme kumpikin tehneet
musiikkia omilla tahoillamme useita
vuosia, ja emme todellakaan halua
tehdä huonoa musiikkia! Oli biisi
tilattu tai ei, kunnon kappaleita halutaan tehdä, Kimmo lisää.
Kaikkein
inspiroivimpia

aiheita Vauva.fi:n keskustelupalstalla
ovat ihmissuhdeasiat ja ihmisten mielipiteet. Seuraavaksi kutkuttaisi tehdä
kappale salapoliisi-teemasta.
- Minusta erittäin kiinnostava
keskustelu on ollut esimerkiksi sellainen, jossa kerrotaan tyynyn alta löytyneestä kaulakorusta. Kommenteissa
sitten pohditaan, onko se todella lahja

mieheltä, löytyykö mieheltä korusta
kuittia tai onko miehen jollakulla naispuolisella Instagram-kaverilla kyseistä
korua, Aapo kertoo.
- Yleensäkin keskusteluissa
kiehtoo niiden samaistuttavuus ja
kirjoitustapa. Ne ovat elämänmakuinen läpileikkaus suomalaisten arjesta,
Kimmo täydentää. ×

JENNA
KALLIO

ONNISTUNUT

OPEN MIC

T

TEKSTI JA KUVAT: LINDA MÄKINEN

amyn järjestöviikko huipentui sunnuntaina 1.10.2017
Kopula ry:n Open mic -iltaan. Tuolloin pieni joukko
opiskelijoita suuntasi Tammelaan Bar Piilon hämyiseen takahuoneeseen. Huoneen pöydille oli aseteltu läjäpäin
runokirjoja, vitsikokoelmia ja huumorikirjallisuutta inspiraation tuojiksi, ja tilan keskellä nökötti mikrofoni rohkeita
esiintyjiä kutsuen. Kaikkiaan illanviettoon osallistui yksitoista henkeä, joista kuusi oli Kopulan edustajia. Vaikka
tapahtuma oli pienimuotoinen, tunnelma säilyi lämpimänä:
esiintyjät valtasivat estradin vuorotellen, yleisö kuunteli tarkkaavaisena, ja sopivan tauon tullen osallistujat nauttivat Bar
Piilon juomatarjonnasta.
Ensimmäisenä mikrofoniin tarttui tapahtuman
järjestäjä ja Kopula ry:n puheenjohtaja Maiju Manninen.
Hän luki meille muutaman vuoden takaisia runojaan.
Maijun rohkeus vakuutti kaikki paikallaolijat, sillä runot
olivat henkilökohtaisia ja käsittelivät vaikeitakin aiheita.
Kun Maiju oli päättänyt esityksensä, kävimme runojen
innoittamana lyhyttä keskustelua. Miten runojen avulla
voi käsitellä tunteita? Kuinka hankalaa on pukea sanoiksi
se, mitä kokee? Millaista on lukea yksityisiä runoja muille?
Maijun mukaan runojen lausuminen helpottuu, jos yleisössä on tuntemattomia ihmisiä, koska heillä ei ole ennakkokäsityksiä runojen tekijästä. Raskaista ajatuksista kirjoittaminen voi Maijun mielestä olla myös terapeuttista, sillä
kirjoitusprosessissa mietteet siirretään mielestä paperille,
ja lausuttaessa ne kulkevat paperilta eteenpäin muiden
kuultaviksi.
Kotikutoisia runoja uskaltautui lukemaan myös
Jenna Kallio, mutta hän tulkitsi hengentuotteitaan pilke
silmäkulmassa. Jennan runot käsittelivät teini-iän ihastuksia ja sydänsuruja, joihin kaikki illan osallistujat saattoivat
samaistua. Jenna viihdytti meitä myös lukaisemalla katkelmia 1960-luvun käytösoppaasta. Ohjeissa esimerkiksi muistutettiin, kuinka jäätelön tai herkkujen syöminen kadulla
julkisesti on aikuisilta täysin sopimatonta käytöstä. Ei taida
HANNA
HIETIKKO
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montaakaan kopulalaista löytyä, joka ei olisi rikkonut tätä
sääntöä vastaan esimerkiksi fuksiaisissa, kaupunkisuunnistuksessa tai vapun vietossa.
Huumorilinjalla jatkoi vieraileva tähti Aaro Immonen, joka esitti meille itse laatimiaan palindromeja. Hän
oli jakanut palindromit kolmeen luokkaan: absurdin hauskoihin, ajankohtaisia aiheita sivuaviin sekä runollisempiin.
Vaikka taiteilija itse hieman aprikoi, toimisivatko palindromit ääneen luettuina, yleisö kävi kuumana niihin. Aaro
esitti kunkin palindromin alivaltiosihteerimäisesti kaksi kertaa, jotta niiden luettavuus etu- ja takaperin tulisi paremmin ilmi. Aaro vihjaisi, että palindromeja kehittelemällä

AARO IMMONEN

tylsätkin luennot saa kulumaan nopeasti, joten tässäpä idea
kaikille kanssafennisteille!
Saimme kuulla illan aikana myös musiikkia, kun
Hanna Hietikko lauloi ja säesti akustisella kitaralla Kalevauva.fi:n kappaleen ”Jyväskylä”. Kappaleessa esiintynyt
termi ”huuhaa-humanismi” oli Hannan mukaan hänen
sydäntään lähellä, ja naurusta päätellen yleisössä istuvat
opiskelijakollegat tunsivat samoin. Myöhemmin Hanna tulkitsi vielä loistavasti Paperi T:n runoja. Illan toinen musiikkiesitys oli Jennan ja allekirjoittaneen yhdessä laulama Eino
Leinon runo ”Lapin kesä”. Laulun sulosävelistä kunnia
kuului yksin Jennalle, sillä toinen esiintyjä oli flunssan myötä
hukannut äänensä ja hukkasi lopulta melodiankin. Hänen
varsinainen ohjelmanumeronsa oli Arthur Conan Doylen
kertomus ”Kuinka Watson oppi niksin” (1923), joka toi
iltaan ripauksen tarinallisuutta.
Kaiken kaikkiaan Open mic -illasta vaikutti jääneen
osallistujille hyvä mieli. Vastaavalle illanvietolle voisi olla
tilausta jatkossakin, sillä jälkikäteen useampi kopulalainen
kyseli, kuinka ilta sujui. Moni kertoi olleensa kiinnostunut
tapahtumasta, vaikkei tällä kertaa päässytkään paikalle.
Tässä olisi myös oiva tilaisuus vahvistaa yhteistyötä muiden
ainejärjestöjen kanssa, sillä tapahtumassa yhdistyivät muun
muassa kirjallisuus, puheviestintä ja vuorovaikutteisuus –
aihepiirit, jotka kiehtovat varmasti muitakin kuin suomen
kielen opiskelijoita. ×
MAIJU
MANNINEN

Aforismeja(ko?)
Onnellisuus on kuin näkymätön karva korvassa, joka kutittaa vasta kun se on nypitty pois.
Elämä on väljähtänyt tuoppi olutta olohuoneen pöydällä, kun kaikki lasinaluset ovat hävinneet.
Tyytyväisyys on tietää, että aina tulee seuraava bussi.
Pimeäkin mökkitie vie lopulta huussiin.
Elämäsi merkittävimmät matkat ovat jääkaapille, vessaan ja sänkyyn nukkumaan.
Rakkaus on kuin kahden hengen vessa – rehellinen, joskus haiseva ja sen tukokset kannattaa korjata.
Ystävyys on kuivattu karpalo elämän Elovena-välipalakeksissä.
Normaalin suoralla ei kukaan pysy pystyssä.

RUNOJA, VITSEJÄ

JA AFORISMEJA
Herra Luupää pitää talvesta,
Jalaksen kengistä ja siitä,
kun puistossa
ei ketään muuta
Herra Luupää soittaa puhelun
soittaa,
että voisitteko olla
vähän hiljempaa

Sitruuna on hapan,
halla napakka, topakka
Toppatakin taskussa tupakka

htaa
Jänöjussi ista
aan
enoa seuraam
maailman m
lumi loistaa
a,
tähdet loista
hän toistaa

Kissa siva
lsi viipale
en
ei aikaaka
an,
kun kaista
leen
PrimaCa
t tuhoutu
i
ennen ku
in syyllise
n
nimeä
kukaan la
usui

Romantiikkaa punaisilla ruusuilla
romantiikkaa hämyisillä kujilla
Missä se on,
kun kompastun ruojaan?
Romantiikkaa punaisilla ruusuilla
romantiikkaa hämyisillä kujilla
Missä se on?
olen valmis
Missä se on,
kun tässä se ei ole?
Romantiikkaa ruusukujilla
romantiikkaa jossakin muualla

Pahin asia?
Pakenen hiekkaa,
imelää loputtomuutta, johon voi vain upota.
Kuin maalaus vaikuttavasta meduusasta, jonka
päälle joku on oksentanut.
Musta paratiisi,
jota kukaan ei ansaitse,
jonne kaikki haluavat.
Haluaisin yllättyä lonkeroisesta saaresta,
jäisestä levästä,
joka kohisee aivoni tyhjiksi,
eristävästä syvänteestä,
joka aaltoilee kuin loputon koralli.
Ehkä etsin saastuneita valaita,
odotin elävää muovisaarta.
Löydän suolaista jätettä ja tuhoutuneita kiviä,
joita kukaan ei kuule.
Pelkään enemmän värikästä mutaa kuin kadonnutta
tyhjää sotaa.
Olen pimeä, kylmennyt laiva,
joka huojuu rauhallisen maailmanvalloituksen kyydissä.
Limainen myrsky pelasta minut.
Kepa

Kukat puhkeavat kukkaan
Meneekö elämäni hukkaan
Jos aina kusen sukkaan?
Kuiskaan sulle tukkaan
Onko paidassani nukkaa?
Jotain mieleeni pukkaa
Ei kannata lukea Mukkaa.
nimim. pipari

Kuudes p
äivä poro
ttava
vesi tiukil
la
voiko kell
ään olla n
äin?
Me vain
me

Palautin kirjastoon kirjoja,
yhdessä luki
"Elämä"

Suomi 100
suhisee
Koivikossa
ihisee
Hietikossa k
ulisee
Kaislikossa
örisee
Kuusikossa
kolisee
Männikössä
tisee
Lepikössä lä
ropisee
Pensaikossa
pörisee
Aallokossa
e!
Suomi ou je
hisee
ö
p
nimim.

Mitä nimitystä Aamulehti käyttää
naispuolisista lentopalloilijoista?
Ei mitään. Ei mainita ollenkaan. Niitä
ei ole!
Miksi sanotaan naista, joka urheilee?
Naisurheilijaksi.
nimim. Naispelimies
Tipahtaa yksitellen
pisarat, lehdet
hiljaa huokaa
metsät, ihmiset
Sykkii ja sykähtelee
elämän ympyrä
missä voi sen jäsen
levätä?

Rekkamies,
rekkamies
Rekkamies tietää
mikä kirja on paras,
kuinka rakas on rakas
Ja kun riippakoivu ulisee ja rutisee
hän tietää "Minä kiidän ohitse"

Kaksin kantaa tu
llessaan
yksin vie menne
ssään
Elämän tie kun
kaareutuu
sammalpeti pain
uu
Elämän tie, min
ne jumala tuo
sieltä vie, kun sie
lu suo
Kaipaavat niityt,
joilla kulki,
huokaa tyhjänä
huone isännän
Vaan nuput auke
avat vielä
ja ikkunasta katso
o kasvo uus
Kaunis kukka keltainen,
milloin avaudut,
milloin nään sut?
Nostaisin auringon korkeammalle,
puhaltaisin lämmintä tuulta,
kunhan vain vilauksen näkisin sulta

Tavallisesta nyrjähtänyt
Kevyesti syrjäytynyt
Liiallisesta kahvin kulutuksesta
päihtynyt
Rappukäytävässä eristäytynyt
Synnytystalkoissa synnytti
ajatuksen
Jota ei kertonut kellekään.
nimim. suomi100-pörrömir ri

viisi kuusi seitsemän
hyppään syvyyksiin
kahdeksan
jään kii
yhdeksän
irti irti irti
kymmenen
saat mut silti
Mä vain nään
kun tuuli leikkii
Mä vain kuulen
kun se lyö oksiin
pelästyn
kun se mut kohtaa
mut se hohtaa
mi lyö hiljempaa
Helmi Koivumäki

Pakkanen haukkaa hampaallansa,
nipistelee, kivistelee
termarin kannen alta
höyry kumpuilee
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SYRJÄYTYMINEN

KIINNOSTAA
H

iljattain Jyväskylän yliopisto
aloitti
opintokokonaisuuden
Syrjäytymisopinnot, mikä herätti
voimakkaita reaktioita puolesta ja
vastaan. Lingvistien salaisissa piireissä
heräsi kuitenkin suuri tunnereaktio
jostain vastustamisen ja puolustamisen
väliltä. Asiaa pohdittiin lingvistien
neljännesvuosittaisessa
salakokouksessa, jossa asiantuntijat saivat esittää
omia näkemyksiään maailmasta ja
syrjäytymisestä.
Jyväskylässäkin
vaikuttanut
filosofian tohtori Pietari Suurula oli
tuohtunut Jyväskylän latteasta näkökulmasta. ”Olen kyllä sitä mieltä, että
hienoa Jyväskylältä ottaa syrjäytyminen vähän eri valoon, mutta eihän
tämä kuitenkaan ole kovin valistavaa
ja monipuolista siinä mielessä, että
syrjäytymisen merkitykset otetaan
vakiintuneina ja kyseenalaistamattomina vastaan! Toisaalta tämä
taitaa olla tyypillistä jyväskyläläistä
toimintaa”, Suurula kertoo ahdistunut
ilme kasvoillaan.
Suurula on yhdessä tutkijakollegansa
kanssa
tarkastellut
syrjäytyminen-käsitteeseen liitettäviä
merkityksiä. Käsitteeseen liitetään
Suurulan mukaan lähes kaikkea negatiiviseksi leimattua käytöstä maan
ja taivaan väliltä: ”Syrjäytynyt
voi olla päihteiden suurkuluttaja,
mielenterveyden häiriöstä kärsivä, sosiaalisesti eristäytynyt ja usein työtön tai
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työelämässä heikosti pärjäävä henkilö.
Nykyään nuoret puhuvat, että syrjäydytään kotona tai porukassa. Yleensä
sillä viitataan vain eristäytyneeseen
käytökseen.”
Mikä sitten on syrjäytymisen määritelmä? Suurula korostaa,
että käsite pakenee määritelmää,
sillä siihen liitetään jatkuvasti uusia
merkityksiä.
Nyky-yhteiskunnassa
syrjäytyminen on niin suuri tabu,
että lähes kaikki ei-toivottuna pidetty
käytös niputetaan sen alle tai liitetään
siihen jotenkin. Syrjäytymiseen liitetään yleensä kuva tahdottomuudesta,
heikkoudesta ja passiivisuudesta, ja
näiden ominaisuuksien takia syrjäytyneen henkilön ajatellaan joutuneen
huonoille teille.
Eräs anonyymina pysyttelevä lingvisti haluaa yhtyä Suurulan
ajatuksiin ja lisää, että julkisessa
keskustelussa syrjäytymistä käsitellään melkein pahimpana asiana, mitä
ihmiselle voi tapahtua: ”Syrjäytymisestä puhutaan kuin se olisi kamalin
ihmiskohtalo Suomessa. Ajatellaan,
että ihmiset (yleensä nuoret miehet)
vain lipuvat avuttomina ja passiivisina
syrjäytymisen satamaan. Syrjäytyneet
ovat median antaman kuvan mukaan
tahdoton luokka ihmisiä, jotka eivät
osaa osallistua mihinkään yhteiskunnan toimintaan, alkoholisoituvat,
haisevat, eivät avioidu, pelaavat räiskintäpelejä kotona bongi polvien välissä

SU OM I-I L MI ÖN
KOLU MNI STI MU L AN
KAL KKU NE N TARJOA A
NÄKÖK U L MAN
SYRJÄY T YMI SEEN
laiskasti heilahdellen ja menevät ulos
vain ostaakseen huumeita ja halpaa
keskikaljaa eivätkö matkalla moikkaa
naapureitaan.”
Tunteet ovat pinnassa tässä
vaiheessa lingvistien salakokousta.
Koetaan maailmantuskaa, surua ja
vääryyttä. Eräs tohtori Kyllikki Särvälä
päättää ottaa kantaa asiaan pysyteltyään hiljaa lähes koko kokoontumisen
ajan: ”Kontrollointia tämä on. Stigmatisointia ja lokerointia. Kun ei edes
oikeastaan pysähdytä pohtimaan,
mitä termi tarkoittaa, vaan leimataan joku syrjäytyneeksi ja voidaan
myhäillä, että siinä henkilössä kiteytyy
eräänlainen kansakunnallinen häpeä.
Laiska, työtön, masentunut, yksinäinen Pekka tässä vie verorahat ja
ostaa niillä hasista lähikaupan edessä!”
Särvälä havainnollistaa.
Kummastusta
herättää
Jyväskylän yliopiston kanta liittää
Syrjäytymisopintoihin muun muassa
kurssit SYP103 Johdanto mielialahäiriöihin sekä SYS302 Päihteiden
väärinkäyttö ja arjen tilallisuus. ”Onko
tämä stereotypian vahvistamista vai
vakiintuneen merkityksen kyseenalaistamista huumorin keinoin? Mitä
kursseilla oikeasti opetetaan? Eikö
jokainen voi syrjäytyä omalla tavallaan?” parahtaa tuskaisena myöhässä
mukaan saapunut Viola Kuttu, joka
esiintyy mielellään omalla nimellään ja korostaa, että hänen

myöhästymisensä syy on käytännön
syrjäytymiskokeilut eräässä hervantalaisessa ravintolassa.
Tässä vaiheessa lingvistien
korotetut äänet herättävät kanssaihmisten huomion. Porukka nuorehkoja
henkilöitä liittyy joukkoon, sillä osa
heistä haluaa jakaa omia syrjäytymiskokemuksiaan. Ralluksi itsensä
esittelevä henkilö kertoo, että kokee
olevansa syrjäytynyt, koska niin
hänelle Kelassa sanottiin. Eräs Pena
sanoo, että oli syrjäytynyt nuorempana pari vuotta ollessaan työtön,
mutta menikin sitten töihin. Porukan
vanhin henkilö on vihainen, koska
hänellä
on
työnhakuongelmia,
mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia, mutta hän korostaa, ettei
missään nimessä ole syrjäytynyt.
Kaikki porukasta yhtyvät mielipiteeseen, että syrjäytyminen on käsitteenä
hyvin vaikea määritellä.
Ilta alkaa lähestyä loppuaan
ja kokouksen salainen pöytäkirja on
täynnä. Lingvistit ovat uupuneita
ja kaikkensa antaneita. Viimeisten
ajatusten rippeet leijailevat heidän
välillään etsien väsyneinä muotoaan.
Hauras tunnelma saa aikaan halauksia, liikutuksesta kostuneita silmiä
ja lupauksia tehdä yhdessä suuri
tutkimus syrjäytymisestä käsitteenä
ja ilmiönä. Kollektiivinen kokemus
siitä, että ollaan hyvin suuren ja
merkittävän asian äärellä, värähtelee osallistujien välillä kunnioitusta
herättävänä voimana. Viimeiset
sanat, jotka kirjataan pöytäkirjaan ovat: Ote syrjäytymisestä:

laaditaan monitieteinen lingvistis-semanttis-diskursiivinen analyysi aiheesta
syrjäytyminen ja pyritään yhteistyöhön
Jyväskylän yliopiston syrjäytymisopintojen järjestäjien kanssa, jotta jokaiseen
yliopistoon saataisiin syrjäytymiskoulutusta. ×

Kaunista
joulua...

...ja rentouttavaa
lopputalvea
Suomi-ilmiön
lukijoille!
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