
TP 1Leväperäinen • 1 • 2016 2016 • 1 • Leväperäinen

levis_1-16_mari_2.indd   1 19.2.2016   13:27:57



2 3Leväperäinen • 1 • 2016 2016 • 1 • Leväperäinen

Päätoimittajalta

Asioilla on mittasuhteet. Oman elämän pienimmätkin särähdykset tuntuvat maanjäristyksiltä, jos unohtaa ajatella asi-
oita laajemmin. Kun tietokoneeni hidastelee kiireen keskellä, menetän lähes järkeni. Kun kasvisruokaa saa odottaa lou-
nasravintolassa, olen kuolemaisillani nälkään. Välillä olisi hyvä ajatella asioita hieman toisesta näkökulmasta: minulla 
on oma tietokone, ja saan joka päivä syödä mahani täyteen. Saatan olla virallisesti pienituloinen, mutta en osaa kuvi-
tellakaan minkälaista köyhyys on maailman köyhimmissä maissa.

Tämänkertaisessa Leväperäisessä käsittelemme köyhyyttä mittasuhteet mielessä pitäen. Lukijamme pääsevät ääneen si-
vuilla 13 – 16, kun avaamme Opiskelijan köyhyys -kyselyn tuloksia. Hieman eri mittaluokan köyhyyttä puidaan sivuil-
la 20 – 25, joilla pääsemme eläytymään turistin tunteisiin Intiassa. Aivan täysin melankolisiin tunnelmiin ei silti vai-
vuta, ja vinkkejäkin jaetaan: opintovastaavat muistuttavat tukijärjestelmien kiemuroista sivulla 11, ja avulias toimitus-
tiimimme testasi parhaita ilmaisia asioita (s. 32 – 35). Näin kevään kynnyksellä tarjoamme tietenkin myös köyhäilijän 
keinoja kesäkuntoon pääsemiseksi (s. 36).

Mittasuhteista puheenollen laskin juuri, että olen ollut mukana todistamassa yksi yhdestoistaosaa MYY ry:n historias-
ta. Myy on kiinni minussa kuin purkka hiuksissa, tai ehkä päinvastoin. Rakas ainejärjestömme täyttää tänä vuonna 55 
vuotta. On kunnia olla mukana tekemässä juhlavuoden Leväperäisiä! Tänä vuonna julkaisemme jokaisessa numerossa 
jonkin enemmän tai vähemmän järjestömme historiaan liittyvän jutun.

Juhlia jo odotellen ja juhlavillasukkia sovitellen,
Mari

Ps. Jos köyhyyden tunne kaikesta lehtemme kannustuksesta huolimatta lamaannuttaa, voit leikata kansista itsellesi 
aitoja MYY-dollareita ja tuntea itsesi rikkaaksi.
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Tätä kirjoittaessani mulla on edessä vielä 285 päivää vuosijuhliin, ja hyvää aikaa miettiä tarkemmin mikä se Myy nyt 
oikeasti onkaan. Mitä me tehdään ja ennen kaikkea miksi? Hoen jatkuvasti, että Myy oon tekijöidensä näköinen, joten 
oikeaa vastausta ei mielestäni ole olemassa. Jokainen tuo Myyhyn oman pienen tai suuremman panoksensa, ja muu-
tumme eli kehitymme jatkuvasti. 

Nyt tapahtuu ja paljon. Monet asiat on suoraan sanottuna päin persettä, tai siltä ainakin tällä hetkellä tuntuu. Yliopis-
tolla rakennemuutokset ja säästöt, ja muutenkin kotimaan ilmapiiri on likimain hanurista keskiverto punavihreän maa-
ilmanpelastajan silmin. Unohdamme kuitenkin liian usein, että myös meidän kanssa samaa mieltä olevia on paljon. Ih-
misoikeudet kuuluvat kaikille, ei ole olemassa vain miehiä ja naisia, emme tarvitse venäläistä ydinvoimaa, lukukausi-
maksut lisäävät eriarvoisuutta – nämä ovat asioita joista Myyssä ollaan samaa mieltä. Asiat ovat myös loppujen lopuksi 
tosi hyvin, mutta se ei tarkoita etteikö niiden eteen täytyisi jatkuvasti taistella ja etteikö ne voisi olla paremmin. Mun 
mielestä tää on myyläisten yksi suurimmista vahvuuksista. Näemme heikkoudet ja epäoikeudenmukaisuudet, mutta 
emme vaivu epätoivoon. Jos joku on sisukas niin se on myyläinen, puhumattakaan kasasta myyläisiä! 

Itse haluaisin tuoda Myyhyn omalla persoonallani lisää energiaa. Painajaisissani oon ihan hirvee tiukkis, joka ei enää 
osaa hymyillä tai ottaa mitään rennosti. No, mun olemus sotii tätä painajaista vastaan aika kovasti, ja usein mua vaan 
kuvaillaan pieneksi ja söpöksi. Silti paras kohteliaisuus, jonka olen vähään aikaan kuullut tuli viralliselta vadelmavene-
pakolaiseltamme Heidiltä. Olen kuulemma ihanan epäkorrekti! 

On tästä pienuudesta ja naiseudesta joskus kuitenkin myös hyötyä: pakko myöntää, että hymyllä saa aika paljon an-
teeksi ja pehmennettyä viestejä. En halua kuitenkaan jäädä (tai pikemminkin olla jäämättä) ihmisten mieleen pienenä 
ja söpönä, vaan haluan ottaa asioihin kantaa, ja muuttaa maailmaa. Jokaisella tälle alalle eksyneellä on enemmän tai 
vähemmän maailmanpelastajan sydän. Myyläisyys on lämmin vihreä kupla, jossa on ihan okei – tai erittäin normaalia 
– omistaa matolaatikko ja pohtia elämän syvintä olemusta. 

Samoin kuin maailmanpelastamisessa on muussakin elämässä usein vaikeinta niiden hienojen ideoiden ja ajatusten käy-
täntöön saattaminen. Miten saataisiin meidän uudet ideat toteutettua? Olen päätymässä siihen tulokseen, että hyvän 
tekeminen muille ja samalla itselle aiheuttaa vääjäämättä dominoefektin, jossa muutkin tekevät hyvää. Mahdollisuu-
det hyvän leviämiselle ovat erityisen hyvät Myyn kaltaisessa kuplassa, ja hyvää säteilee myös sen ulkopuolelle. Onnea 
siis kaikille muillekin, jotka yrittävät pyristellä tässä elämässä eteenpäin: ei se helppoo oo, mutta todellakin sen arvosta. 
Ja suuri kiitos jo nyt kaikille niille tyypeille, jotka jaksaa mua tän vuoden ja sen yli. Elämä ois aika köyhää ilman teitä! 
Pakastelkaa edelleen ylpeinä sieniänne tyypit, teistä on siihen ja ennen kuin huomaattekaan muutkin jo pakastelevat. 

Puheenjohtajalta

Veera, sienien pakastelija
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Hallitus esittäytyy

Moikka! Oon neiti puheenjohtaja eli tuttavallisemmin 
ihan vaan Veera (jälkimmäinen huomattavasti suositelta-
vampi). Opiskelen toista vuotta ymppiä ja mulla on ko-
tona lemmikkinä kaks myyläistä. Oon ex-tiedottaja, joka 
totuttelee uudenlaiseen rooliin nakittajana ja neuvonan-
tajana (what is this?). Mua siis saa tulla halaamaan tai re-
pimään hihasta ihan mihin tahansa liittyen. En tiiä lähes-
kään kaikkea, mutta tiedän jonkun joka tietää. Oon myös 
aika hyvä arvaamaan, tai siis arvioimaan.

Haluun että jokaiselle myyläiselle tulee samanlainen 
fiilis mukana olemisesta kun mulla on. Koskaan ei oo lii-
an myöhästä liittyä meijän tiimiin aktiiviksi, varsinkin jos 
pelkkä luennolla norkkuminen alkaa puuduttaa. Jokaisel-
le kyllä löytyy mielekästä puuhaa ja siinä ohessa saattaa 

Puheenjohtaja

jopa oppia yhtä sun toista. Tavoitteena mulla on olla aina 
joku reissu edessäpäin odotettavana. Reissun takia mus-
ta varmaan tulikin kunnolla myyläinen, Tanska-eksku ei 
voinut olla vaikuttamatta että tällaiseen hullunhommaan 
ryhdyin. No, niin kuin kaikki ne hullut ja viisaat sanoo, 
päivääkään en oo katunut. En tiedä vielä mikä musta tu-
lee isona, mutta aion olla siinä ihan saakelin hyvä. Sitä en-
nen mun tarkoituksena on kokeilla vähän kaikkea, pait-
si tietenkin siskoa ja kansantansseja. Esimerkiksi tätä pu-
heenjohtajana olemista.

Rauhaa ja Rakkautta

Veera

Uusi vuosi, uudet jehut! Tässäpä teille nimiä ja naamoja, jotta tiedätte ketä 
nykiä hihasta. Hallitus 2016 on tässä!
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Oon Arttu, tokan vuoden ymppi, seinä-
apina sekä Myyn varapuhis ja sihteeri. 
Porttihuumeena järjestöhommiin toimi 
viime vuoden liikuntavastaavuus, jonka 
seurauksena perustin Myyhyn kiipeily-
kerhon. Jos mut haluaa bongata, niin se 
onnistuu parhaiten kiipeilykerhossa, kos-
ka hirveesti en kertsillä vietä aikaa (lue: 
en ollenkaan).  Vapaa-aikaan kuuluu kai-
ken karvaiset kortti- ja lautapelit. No-
peimmat tästä hiffaakin, että musta saa 
varmasti peliseuraa, joten jos lautapelit 
kiinnostaa, let me know! Nähdään sei-
nällä ;)

Sihteeri

Taloudenhoitaja

Hei vaan kaikki myypylöiset! Olen vuoden 2016 talou-
denhoitajanne; "bioöljysheikki" Jani "Ali" Ahosola tai 
tuttavallisemmin vaan Jani. Viimevuonna toimiin opin-
tovastaavana maa-metsiksen puolelle ja innoissani olen 
nyt tänäkin vuonna hallituksessa mukana, meidän talo-
utta pyörittämässä. 

Olen siis maa-metsiksen puolelta toisen vuoden mik-
robiologian ja maaperätieteen opiskelija. Toivonmukaan 
nuista pääaineekseni vakiintuisi tuo mikrobiologia. Sivu-
aineikseni olen tässä kaavaillut biotekniikkaa ja sienitie-
teitä. Geenit ja sienet on vaan jänniä.

Harrastuksina minulta löytyy perinteisen ulkoilun 
lisäksi myös ympäri maapalloa matkustelu (tämäkin on 

vähän budjetti/aikatauluriippuvaista), töitten teko (joskus 
tuntuu ettei vapaa-aikaa ole yhtään) ja erinäiset kulttuu-
riasiat, joista ehkä päällimmäisenä kitarointi/musisointi 
(tarttisin muuten jotain bändiprojektia, ottakaa yhteyttä 
jos soitat jotain). Eri asioiden pelaaminen on kans kivaa 
(mtg, lautapelit, ps4).

Meillä on jännä vuosi tulossa ja eiköhän nähdä vii-
meistään vujuilla tai karkkilassa (mut kyllä bongaa koh-
tuu-useasti kertsiltäkin)! Jos on asiaa, haluat keskustella 
mikrobien merkityksestä kosmoksessa, pohdit miksi kis-
salla on karvat tjms. niin viestiä vaan, niin lähdetään poh-
timaan asioita vaikka tuopin/kahvin äärelle!
xoxoxoxo <3
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Huomenta! 

Olen Meeri, tapahtumatirehtöörinne ja -kapellimes-
tarinne. Lupasin olla vastuussa, että aina olis hyvää 
ruokaa tai no että ees olis ruokaa aina tapahtumis-
sa, koska ruoka on hyvää. Ite oon vähän gluteeni-
vammanen, joten olkee yhteyksis jos ootte spessu-
ja, otan sen kyl huomioon winkhymiö. 

Oon partiolainen ja huijaan ovelasti vannoutu-
neita antipartiolaisia mukaan toimintaan. Aion tehä 
samaa Myyssä, joten vapiskaa kaikki laiskat pullat, 
jotka ette vielä tuu tapahtumiin. Noin muuten oon 
hihittelijä, joka haluaa parantaa maailmaa haleilla 
ja irtokarkeilla.

Hei, olen akvaattisten tieteiden fuksi Vilma. Opis-
kelen nyt toista vuottani bio- ja ympäristötieteel-
lisessä tiedekunnassa. Olen aina ollut tosi tapah-
tuma-altis ihminen, joten toimin tänä vuonna 
Myyn tapahtumavastaavana.

Rakastan matkustamista, mutta kärsin len-
topelosta. Reissaamisessa parasta on uudet ihmi-
set, kauniit maisemat, suolainen merivesi ja se va-
pauden ja ylpeyden tunne, kun selviät yksin vaik-
ka mistä. Tyhmintä matkustamisessa on yleinen 
hankaluus ja pelottavat tilanteet.

En tykkää olla ilman tekemistä, ja välillä tun-
tuukin, että elämäni on aivan liian hektistä. Har-
rastan muodostelmaluistelua, purjehdusta, balet-
tia ja käyn salilla. Tykkään myös lasketella. Lem-
piruokaani on tacot ja muurinpohjaletut mint-
tu- tai tiikerijäätelöllä. En ole yhtään niin pelot-
tava miltä näytän. Toivottavasti nähdään Myyn 
tapahtumissa!

Toimintavastaavat
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Opintovastaavat

Mitä mahtavimmat moikat kaikille Myyn jäsenil-
le! Olen Joona, ja toimin tänä vuonna teidän opin-
tovastaavananne Bio- ja ympäristötieteiden tiede-
kunnan puolella. Tällä hetkellä opintorakenteita 
myllätään hurjalla intesiteetillä, ja minun tehtävä-
nä on pysyä niistä mahdollisimman hyvin kartalla, 
jotta kun teillä on jotain kysyttävää aiheesta, niin 
osaan vastata. Tällä hetkellä opiskelen itse ympä-
ristömuutosta ja –politiikkaa ja olen esimerkiksi 
ylioppilaskunnan edustajistossa varajäsenenä sekä 
useassa Vihreiden järjestöissä mukana. Nyt helmi-
kuussa jännitän millaiseen Viikki-kuplaan hurah-
dan, kun muutin 25 vuoden espoolaisuuden jäl-
keen tänne meidän kauniille kampusalueelle. Suo-
sittelen Myyn kiipeilykerhoon liittymistä. Kiipei-
ly on kivaa.

Moikka! Olen Jenni, toisen vuoden maaperä- ja 
ympäristötieteen opiskelija mmtdk:sta ja toinen 
opintovastaavistanne. Myyläiset hurmas mut täy-
sin viime kevään Nuuksio-ekskulla ja sitten syksyl-
lä fuksiaisissa mut houkuteltiin mukaan hallituk-
seen. Opintovastaavana aion nuuskia kaikki uu-
simmat juonet liittyen opiskeluun Viikissä. Tul-
kaa ehdottomasti kertomaan, jos joku asia häm-
mentää teitä niin selvitetään asiat! 

Asioita joista mä pidän erityisen paljon on 
luonnontieteet, kirjastot, joogailu, telttailu saa-
ressa, pitkät lenkit koiran kanssa haaveillen ja il-
tasatujen lukeminen. Mun tyttö on 3 vuotta ja sen 
kanssa kaikki on parasta! Yhdessä me mm. teh-
dään ruokaa, tanssitaan ja käydään sieniretkillä.
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Heippa, olen Tuuli. Vähän vahingossa päädyin 
taas Myyn hallitukseen vuoden tauon jälkeen, täl-
lä kertaa vuosijuhlamestarin virkaan. Olen viiden-
nen vuoden YMPiläinen ja jo aika pitkän linjan 
myy-aktiivi. Vuosijuhlajärkkäilyjen lisäksi olen 
myös toinen YKL-vastaava Pieniniemen Marin 
kanssa. Mut löytää usein Ympäristötalolta, jossa 
istun vääntämässä gradua. Saa tulla juttelemaan, 
jos vaikka haluat mukaan järkkäämään vuosijuh-
lia! Myyläisjuttujen lisäksi tykkään muun muassa 
tanssimisesta ja villasukkien neulomisesta.

Vuosijuhlamestari

Tiedottaja

Olen Saara (Sabs), hallituksen tiedottaja! Olen myös 
akva, fuksi, alkujani Tampereelta, ja syntymäpäivä-
ni on jouluaattona. Lempiruokiini kuuluu cousco-
us ja popcornisuklaa, inhokkeihin sen sijaan bors-
sikeitto ja artisokka. Hain yliopistoon heti lukion 
jälkeen, pääsin kuin pääsinkin sisään, ja nyt nau-
tin junnun roolista kaikin siemauksin! Hallitukseen 
päädyin yllytyksen ansioista Karkkilassa, kun lau-
antaina johonkin aikaan yöstä löysin nimeni tiedot-
tajaehdokkaiden listasta. Tähän asti en ole katunut 
päätöstä, järjestötoiminta on hauskaa! Luonteesee-
ni kuuluu spontaanius (lue: yllytyshullu), korviin 
asti ulottuva hymy ja jatkuva nauru, sekä taipumus 
osallistua vähän kaikkeen. Kirjaimellisesti. (Ps. lu-
kekaa niitä s-posteja.) xxx

(Kuvassa Saara vasemmalla, kesäheila oikealla)
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Meille kaikille rakas Kansaneläkelaitos, tuttavallisemmin 
Kela ja ruotsinkielisille Fpa, hoitaa suomalaisten perus-
turvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki 
Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt, asuit sit-
ten Suomessa tai ulkomailla, eli myös me opiskelijat kuu-
lumme Kelan asiakkaisiin, vaikka olisimmekin vaihdossa 
opiskelemassa. Kelalta opiskelija voi saada erilaisia tukia 
peruskoulun jälkeisiin opintoihin, eli meidän tapaukses-
samme yliopisto-opintoihin. 

Varmasti yleisin ja tutuin Kelan tukimuoto meille 
on opintotuki, johon kuuluvat opintoraha, asumislisä ja 
opintolainan valtiontakaus. Tuen myöntäminen edellyt-
tää 5 opintopisteen suorituksia per tukikuukausi, joita on 
useimmissa koulutusohjelmissa käytössä yhteensä 55. Käy-
tetyt tukikuukaudet voit tarkistaa Kelan sivuilta.

Opintoraha on valtion maksama avustus, mikä mak-
setaan kuukausittain tilillesi. Opintorahaa saa vain opis-
kelukuukausilta, eli jos opintorahaa haluaa myös kesäisin, 
täytyy myös silloin opiskella päätoimisesti. Asumislisä on 
opintorahan tapaan valtion avustus, joka maksetaan tilil-
le kuukausittain. Sitäkin voit saada vain opiskelukuukau-
silta ja sellaiseen asuntoon, josta käsin voit suorittaa opin-
tojasi. Asumislisä on verotonta tuloa ja se kuut joilta saat 
sitä, lasketaan tukikuukausiksi, eli pelkästään sitä hake-
malla ei säästä tukikuukausia. Asumistukea voit hakea 
kätevästi verkossa samalla kun haet opintotukea. Valti-
ontakausta opintolainaasi voit hakea valitsemastasi pan-
kista ja se on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen 
lainaerän nostamisesta. Kaikkien kannatta muistaa, että 
opintolaina täytyy myös maksaa takaisin, mutta summa 
on keveämpi, mikäli valmistut silloin kun Sipilä tahtoo.

Lisäksi meillä on oikeus ateriatukeen, mikä tarkoittaa 
sitä, että olemme oikeutettuja alennukseen opiskelija-ateri-

an hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Tä-
täkin tukea saat, vaikka et olisikaan Suomen kansalainen, 
mutta olet korkeakouluopiskelija. Alennuksen saa opis-
kelijakortilla, Kelan ateriatukikortilla tai maksutarralla.
Opintolainaan voit saada hyvitystä, jos valmistut tutkin-
nosta määräajassa ja olet nostanut opintolainaa yli 2 500 
euroa sekä olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulu-opin-
tosi 1.8.2014 tai sen jälkeen. Hyvitys on 40 % huomioon 
otettavan opintolainan 2 500 euroa ylittävästä määrästä, 
eli se voi olla jopa kolmasosan opintolainasta. Mikäli val-
mistut määräajassa, voit saada myös verotuksessa opinto-
lainavähennyksen, mikä on 30 % opintolainen 2 500 eu-
roa ylittävästä osasta. Pienituloiset ovat oikeutettuja opin-
tolainan korkoavustukseen, missä Kela maksaa valtion ta-
kaaman opintolainan erääntyvät korot kokonaisuudessaan 
ilman takaisinmaksuvelvollisuutta.

Jos kuitenkin hallituksen juustohöylä kaapaisee lom-
pakkoa niin syvältä, että Kelan tukiverkko ei enää riitä, 
niin opiskelija voi saada toimeentulotukea, mikä on vii-
meinen toimeentulon turva eli kaikki muut oljenkorret 
pitää olla tätä ennen käytettynä. Opiskelija voi saada toi-
meentulotukea, mikäli hän ei ole yrityksistä huolimatta 
saanut töitä eikä tutkinnon kannalta mielekkäitä opinto-
ja ole tarjolla. Toimeentulotuki koostuu perusosasta, joka 
on suuruudeltaan 461,05 euroa ja täydentävästä toimeen-
tulotuesta, joka on tarkoitettu erityismenoihin.

Opiskelijoilta leikataan, ja ennestäänkin laiha lompakko 
joutuu rei’ittämään vyöhönsä uusia reikiä. Onneksi ihan 
helposti eivät opiskelijat nälkään pääse kuolemaan, sil-
lä Suomessa opiskelijoilla on mahdollista saada erilaista 
apua – yleensä rahallista – eri tahoilta. Omat oikeutensa 
on hyvä tuntea, joten opintovastaavat koostivat muistin 
virkistykseksi perustietopaketin opiskelijan 
raha-avustuksista!

Opiskelijan tuki ja turva
Teksti: Joona Myllärniemi, Kuva: Marika Aihio
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Aikoinaan suorastaan piehtaroin pätäkässä. Sain sattumoi-
sin rahakkaan kesätyön juuri niihin aikoihin, kun muutin 
pois kotoa ja aloittelin opiskelijaelämää. Juuri pesästään 
lennähtänyt linnunpoika ei ollut ehtinyt tottua opiskelija-
arjen niukkuteen, vaan syönyt aina onnellisena vanhempi-
en jääkaapista mahansa täyteen. Itsenäisyyttä opetteleval-
le se rahamäärä oli sekä lottovoitto että kirous. 

Kuvitelkaapa tilanne, jossa olet juuri tutustunut val-
tavaan määrään uusia ihastuttavia ihmisiä. Lähdet heidän 
kanssaan yökerhoon, jossa hökellätte pilkkuun asti. Rii-
hikuivaa kahisevaa on kuin roskaa, ja hyytävät krapula-
päivät eivät ole vielä tuttu juttu. My heart will go on:iin 
mennessä olet luultavasti ehtinyt kumota kurkkuusi yhtä 
monta juomaa kuin illan aikana soi Spaissareiden biisejä 
(ysärikuvainnollisuutta). Entä sitten kaupassa? Lehti, jon-
ka silkkaa hyväntuulisuuttasi tilasit joltain onnekkaalta 
puhelinmyyjältä kertoo, että päivittäin tulisi syödä näi-
tä ja näitä pähkinöitä ja superfoodeja. Vain kallis kosme-
tiikka voi olla toimivaa, äläkä unohda kauden trendivä-
rejä vaan hanki nämä pirtsakat aurinkolasit ja sandaalit.

Yllättäen mammona hupeni euro sekä kuukausi ker-
rallaan. Säikähdykset pankkitilin saldoa tarkastaessa ajoi-
vat tallettamaan rahat säästöön, eikä niihin tohtinut enää 
langeta. Paljon parjattu köyhä opiskelijaelämä alkoi tulla 
tutuksi. Muutamaan otteeseen pankkitili saattoi näyttää 
hetkellisesti miinustakin, sillä raisun alun jälkeen totut-
telu uuteen tilanteeseen oli entistä vaikeampaa. Onnek-
si hetkisen kuluttua opintotuella oppi pärjäämään, kun-
han sillöin tällöin nappasi säästöistä pienen siivun käyt-
töön kuin Nigella Lawson yöllisellä jääkaappiretkellään 
– jos minä vain ihan vähän. Ja niinpä katosi sekin kak-
ku pala palalta…

Tässä jälkipuinnissa on tietenkin kyse siitä jännittä-
västä pohdinnasta, tekikö raha minut taannoin onnelli-
semmaksi kuin olen nyt, köyhänä opiskelijana. No ei teh-
nyt. Omat empiiriset tutkimukseni viittaavat siihen, että 
onnellisuuteni muodostuu hyvin pitkälti muista tekijöis-
tä kuin sen hetkisestä varallisuudesta. Kiinnostava opiske-
luala ja hyvät ihmissuhteet tuntuvat pitävän minut iloise-

Raha ei tee opiskelijaa onnelliseksi 
– sanoi kettu pihlajanmarjoista?

na. Väitän, etten edes kaipaa ylimääräistä materiaa, vaan 
olen tyytyväinen vähään.

Mutta myönnettäköön, kyseessä saattaa olla vain 
klassinen kettu ja pihlajanmarjat -tilanne. Salaa haavei-
len ainakin kivoista lenkkareista, laadukkaasta polku-
pyörästä ja uudesta sohvasta.

Teksti: Mari Pieniniemi
Kuva: Paula Pieniniemi
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Kaikki yhdessä ihan yhtä
Köyhyys hävettää, mutta samalla yhdistää opiskelijoita. 
Leväperäinen kysyi myyläisiltä, miltä tuntuu olla pieni-
tuloinen opiskelija. Tarjolla säästöpaketillinen vertais-
tukea!

Teksti: Mari Pieniniemi
Kuvat: Marika Aihio ja Veronica Ahonen

Nuorten aikuisten pienituloisuus on muita ikäryhmiä yleisempää ja myös huomattavasti syvempää. Pienituloisuuden 
raja määritellään siten, että pienituloisen henkilön kotitalouden käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 prosenttia kansal-
lisesta mediaanitulosta. Vuonna 2013 se tarkoitti 1190 euroa kuussa. Opintotuki ja opintolaina yhteenlaskettuna ovat 
noin 900 euroa kuukaudessa.

Vaikka opiskelijoiden pienituloisuus on todennäköisyyksien valossa 
väliaikaista, se voi silti olla opiskelijalle hyvin raskasta. Vaikeaa tilannetta 
voi onneksi helpottaa se, että monet opiskelukaverit kelluvat samassa ve-
neessä. Yhdessä voi esimerkiksi keksiä kivoja ilmaisia tai edullisia tapoja 
viettää aikaa (ks. s. xx). Koska henkinen tuki on opiskelijoiden elämän-
tilanteessa äärimmäisen tärkeää, myös Leväperäinen haluaa tarjota luki-
joilleen vertaistukea, ja jakaa myyläisten kokemuksia pienituloisuudesta. 
Kyselyymme opiskelijoiden köyhyydestä vastasi jopa 46 ihmistä – siis var-
teenotettava näyte myyläiskatraasta. Jättiläismäinen kiitos vastanneille!

Tulot ja opintolaina

”Jos posket ei näy takaapäin, niin missä vika on? No sosiaalihuoltohan 
on ollut vastuuton”, lauloi Eppu Normaali aikoinaan. On ilmiselvää, 
että opintotuki riittää hyvin harvalle ainoaksi tulonlähteeksi. Niistä ky-
selyyn vastanneista, jotka saavat opintotukea, vain 6 % ilmoitti sen ai-
noaksi tulonlähteekseen. Pelkällä opintotuella selviäminen on siis yhtä 
harvinaista kuin pyöräilykypärän käyttö nuorison keskuudessa (Sata-
kunnan kansa 19.6.2013). 

Älkää silti kuvitelko, että opintotuella olisi tarkoituskaan pärjätä, sil-
lä tuen pienuutta perustellaan jatkuvasti opintolainan valtiontakauksel-
la. Jos ei siis halua roikkua vanhempien rahapussilla, eikä aktiivinen töissä käyminen ei syystä tai toisesta onnistu, on 
lähes pakko nostaa opintolainaa, ellei sitten halua elää pelkällä makaronilla ja kaurahiutaleilla. Kyselymme vastaajista 
noin puolet on ainakin joskus nostanut opintolainaa, ja heistä yli puolet piti sitä vähintäänkin jossain määrin ahdista-
vana. Opintolainaa nostetaan lähinnä vuokran maksamista ja yleistä hengissä säilymistä varten. 

Kuten viimeaikoina olemme saaneet huomata, korkeakoulutus on nykyajan Suomessa riippakivi, ja jos yliopistoon 
hamuaa aikaansa tuhlaamaan, niin siitä saa maksaa. Jo vuonna 1997 Maarit lauloi yliopisto-opinnoista hellän haikeas-
ti: ”Lainaa vain, lainaa vain. Oi pienokainen, oot lainaa mulle hetken vain.”
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Sosiaalinen elämä

Pienituloisuus vaikuttaa opiskelijan sosiaaliseen elämään 
etenkin, jos ystäväpiirissä on paljon valmistuneita ja työs-
säkäyviä ihmisiä. Illanvietot baareissa tai keikoilla eivät 
aina onnistu, ja kotiin jäävät saatetaan leimata tylsiksi tyy-
peiksi. Kalliiden hipsterikahviloiden olemassaolon suoras-
taan unohtaa, ja vähän väliä saa ihmetellä joidenkin ka-
vereiden tiuhaa matkustelutahtia. Kysyimme millä tavoin 
pienituloiset opiskelijat kokevat tiukan budjetin vaikutta-
neen heidän sosiaaliseen elämäänsä.

”Tietyissä tilanteissa ei ole varaa osallistua sosiaali-
siin rientoihin. Kivoihin harrastuksiin ei ole varaa.”

”Monet kaverit ovat työelämässä, ja niiden on vähän 
vaikea ymmärtää, miksi esim. kaljalla tapaaminen 
on aika no-no (6 € bisse on melkein kolmen päivän 
unicaferuoat)! Joskus yhteisiä matkoja joutuu jättä-
mään väliin.”

”Aina ei voi lähteä "yksille", leffaan tms. kun ei ole va-
raa edes siihen yhteen – edes Kalliossa!”

Hyvin monet myyläiset ovat kuitenkin löytäneet opiskeli-
japiirien tuen ja turvan, ja eikä elämä tunnu niin köyhäl-
tä, koska kaveritkaan eivät tuhlaile päättömästi.

”Melkein kaikki kaveritkin elää opintotuella, niin ei 
kellään ole varaa mihinkään fancyyn. Eikä sosiaaliseen 
elämään tarvita rahaa, kahvit voi keitellä kotonakin.”

”Käyn opiskelijatapahtumissa ja kotiin bussilla, kuka 
hienoja baareja ja taxeja kaipaa?”

Koetko, että pienituloisuus on vaikuttanut 
sosiaaliseen elämääsi?

Kyllä

Vähän

Ei

32,5 %

25 %

42,5 %
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Köyhyyden plussat ja miinukset

Pienituloisuudessa kurjinta on sen stressaavuus. Erään vastaajan mukaan 
”jatkuva huoli raha-asioista vie voimia, ja stressi heikentää opiskelutehoa”. 
Stressin lisäksi köyhyys myös hävettää. ”Tuntuu, että olisi hoitanut asiansa 
huonosti ja olisi kyvyttömämpi kuin saman ikäluokan menestyneet kaup-
pisnäädät ja muut kokkarikekkulit.” Toiseksi eniten ketuttaa se, että monet 
vapaa-ajan aktiviteetit kuten festarit ja harrastukset ovat niin tyyriitä. Pieni-
tuloisuus tuntuu kolahtavan sosiaalisiin aktiviteetteihin, ”kun tuntuu, että 
kaikki tekeminen maksaa”. Kovin huolissaan ollaan myös rahan riittävyy-
destä maistuvaan, terveelliseen ja laadukkaaseen ruokaan. Jonkin verran, mutta vähemmän harmittaa myös matkuste-
lun vähäisyys ja se, ettei ole varaa arjen ylellisyyksiin kuten kuntosalikorttiin, ravintoloihin tai edes uusiin talvikenkiin.

Mutta onneksi voi ajatella että always look at the bright side of life ja vihellellä perään. Kolme pääteemaa pienituloi-
suuden hyvissä puolissa ovat 1) ekologisuus ja turhuuksien välttäminen, 2) opettavaisuus: järkevä rahankäyttö ja sääs-
täminen luonnistuu sekä 3) suhteellisuudentaju: osaa nauttia elämän pienistä iloista ja tietää, että asiat kyllä järjestyvät. 
Tässä vielä myyläisten mietteitä niistä hopeareunuksista:

”Ensinnäkin se, ettei kovin helposti tule kulutettua ihan kohtuuttomilla tavoilla. Ylimääräinen raha kun tuntuu usein 
muuttuvan ihmisillä äkkiä lentomatkailuksi, elektroniikaksi ja muuksi luksukseksi, jolla tuhotaan arvokkaita asioita 
silmiemme ulottumattomissa. Toisekseen pienituloisuus varmasti osaltaan motivoi etsimään elämään sisältöä muual-
ta kuin kulutuksesta ja materiasta.”

”Oppii säästämisen ja säännöstelyn jalon taidon.”

”Pitää käyttää hieman mielikuvitusta. Rahalla voi sitten kompensoida mielikuvituksen puutetta. Pulkkamäki on il-
mainen huvi, kotibileet ja pussikalja kivaa ja melko halpaa, kirjastosta saa vaikka mitä.”

”Voi käydä hyvällä omatunnolla vanhempien luona syömässä niiden ruokia!”

”Oppii arvostamaan elämän tärkeitä asioita kuten perhettä. Ja silloin kun ei ole baarissa tai muualla kavereiden kans-
sa ajan voi hyvin käyttää opiskeluun!”

Onko jotain, josta et suostu sääs-
tämään, vaikka rahaa olisi niu-
kasti? Jos on, niin mitä? (N=38)

Mistä tingitään, mistä ei

Opiskelijan arki tuntuu pyörivän jatkuvan tinkimisen ja 
valintojen varassa. Joskus on pakko syödä sitä halvem-
paa mössöä tai kestää vielä tämä kesä näillä puhki kulu-
neilla tennareilla. Aika monilla on kuitenkin jotain, jos-
ta ei suostu tinkimään, vaikka tilin saldo lähenee uh-
kaavasti kipurajaa. Useimmiten opiskelijat välttävät ruo-
asta tinkimistä, eikä ihme – hyvä ruoka parempi mieli 
ja niin edelleen. Yllättävän usein panostetaan myös har-
rastuksiin ja matkailuun.
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Toisaalta kyllä sitä osataan tinkiäkin. Tähän koottuna lukijoidemme parhaita pihistelyvinkkejä!

• Omat viinat baariin. (Leväperäinen kehottaa kuiten-
kin pitämään mielessä mahdollisen porttikiellon ja pien-
yrittäjän taloudellisen ahdingon.)

• Kotibileet! Halpaa kaljaa, kaikki tuo jotain pientä syö-
mistä ja juhlien järjestäjä saa hyvän saaliin palautuspul-
loja.

• Älä syö karkkia. Karkki on kallista.

• Matkustaessa couchsurfing ja liftaus.

• Kaikenlaiset kokoukset kuten halkot on aina hyviä, 
koska niissä on ilmaista ruokaa. 

• Osta vähintään litra viiniä kerralla.

• Syyllistä rikkaita kavereita ja vanhempia.

• Joulun jälkeiset ruoka-alennusmyynnit! Jos syö kink-
kua, niin voi ostaa esim kymmenen kilon kinkun vain 
parilla kympillä ja siitä saa hernaria melkein koko vuo-
deksi!

• Turha maksaa kallista salijäsenyyttä, kun tappotreenin 
saa tehtyä kotona oman kehon painolla!

• Puuroa aamupalaksi, lounaaksi ja päivälliseksi.

• Opiskele niin paljon, että ei jää aikaa tuhlata.

Loppuun tyhjentävä elämänohje kanssamyyläiseltä:

"Tsekkaa menopuolelta karkeimmat turhuudet pois. Sen jälkeen keskity tulopuolen kasvattamiseen - muuta-
man euron lisäys siellä vastaa jo montaa tarjouskahvipakettia, joiden perässä olet ravannut hiki hatussa. Tee (ve-
rosuunniteltuja) töitä, jos mahdollista. Opettele kaikki tukikiemurat, sillä voi olla olemassa tukia tai muita apu-
verkostojen palveluja, joihin olet oikeutettu, mutta et tiedä sitä! Koskee erityisesti opintotukikuukautensa ku-
luttanutta sakkia, uutta tutkintoa opiskelevia ym. muita "epätyypillisiä" opiskelijoita. Muista pelata virkaköpi-
en sääntöjen mukaan, ota niistä selvää (kaiken opettelu tosin vastaa yhtä korkeakoulututkintoa), sillä pienikin 
moka voi tiputtaa sinut yhteiskunnan ulkopuolelle pitkäksi aikaa. Ja älä helkutissa tee lapsia." 

(Leväperäisen toimituksella ei virallista kantaa viimeisimpään.)
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-   Menipä eilen illalla myöhään. No, onneksi  
tänään tuli opintotuki ja nyt voi mennä kaup-
paan ostamaan kunnon ruokaa. Uutena vuote-
na lupasin ryhdistäytyä ja ostaa vain ympäris-
töystävällisiä tuotteita. Ei enää eineksiä!
Teenkin itse pitsaa, vois ostaa siihen kaikkea hy-
vää päälle. Jes, tästä alkaa uusi vaihe elämässä!

-   Äh, liian vaikeeta, ahdistus 
iskee.  Ostan sit vaan tän pakas-
tepitsan. Ei tartte alkaa vääntä-
mään taikinaakaan!
Ei kukaan jaksa aina maail-
mantuskaa kantaa harteillaan!

Ympäristövastaavien palsta

-   Noniin… mitäs pitsaan tarvitsee... Ainiin, tomaatteja ja 
tietty kotimaisia! Ei mutta nehän on huonoja koska kasvavat 
kasvihuoneissa ja nehän vie hirveästi energiaa... Mutta en-
täs nämä espanjalaiset, ne kyllä kasvaa siellä auringon alla 
mutta toisaalta tuodaan hirveän kaukaa rekoilla ja Euroo-
pan tiet on niin kuormittuneita ja Itämerikin niin saastunut 
ja oliks siellä Espanjassa jotenkin huono tilanne muutenkin!? 
Ja sitä paitsi mähän unohdin sen kestovihannespussin, en voi 
ottaa muovipussia! No jos juustoa vielä. Mutta maidontuo-
tantohan ei ole kovin ekologista eikä eettistäkään... Tässäpä 
olisi tällaisia vegejuustoja! Hmm, tämä on tehty pääasiassa 
kookosöljystä, missähän se kookoskin kasvaa, kai yhtä kau-
kana kuin pippuri... On kyllä kallista tämäkin. Mistä tässä 
nyt sitten tietää mitä pitäisi ostaa!

Teksti: Essi Manninen ja Eeva-Maija Kakko 
                           Kuvat: Ella Pippingsköld
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Juhlavuoden kunniaksi Leväperäinen julkaisee vuoden 2016 jokaisessa 
numerossa jonkin MYY ry:n historiaan enemmän tai vähemmän liittyvän jutun.

Ainejärjestötoiminta tuntuu synnyttävän tasaiseen tahtiin hienoja 
ideoita, joiden toteutus jää kuitenkin ajanpuutteen, priorisoinnin, 
toimijoiden vaihtumisen sekä epäselvän vastuunjaon jalkoihin. 
Jotkin näistä ideoista ovat niin hyviä, että ne jäävät pyörimään 
pöytäkirjoihin jopa vuosikausiksi.

Hesari julkaisee nykyään hienoja aikajanoja kaikesta, ja mitä isot 
edellä, sitä pienet perässä. Tässä siis koonti ehkä järjestömme 
surullisenkuuluisimman ikuisuusprojektin Myy Wei V:n vaiheista 
vuosilta 2010 – 2016. Otteet on koottu MYY ry:n pöytäkirjoista ja 
muista erinäisistä lähteistä.

Maaliskuu: "Myywei tullee ennen Karkkilan pikkujouluja." 

Elokuu: "Niklas järjestää Myywei-kokouksen ja uusi 
laulukirja pyritään saamaan Karkkilan pikkujouluihin." 

Syyskuu: "Siirretään uuden Myywei-painoksen käsittely ekskun jälkeiseen aikaan. Puhuttiin myös 
laulukirjan kuvien uudistamisesta."
 
Lokakuu: "Puhuttiin Myyweistä. Vanhat Myyweit ja sitsilauluvihkot olivat kateissa, mutta löytyi-
vät. Kysytään Niklakselta uuden Myywein ehtimisestä Karkkilaan. Elina ja Iitu pohtivat sitsilau-
luvihkon uudistamista."

Tammikuu: ”Todettiin, että tämä vuosi on todella täynnä ohjelmaa erityisesti vuosijuhlan ja his-
toriikin myötä. Kysytään kuitenkin Niklakselta ja muilta Myyweitä kasaamassa olleilta, riittääkö 
heillä aikaa ja innostusta saattaa projekti loppuun tänä vuonna vai siirretäänkö Myywein tekemi-
nen ensi vuodelle.”

Pöytäkirjoissa ei mainintoja.

Perimätiedon mukaan Myy Wei IV-kirjat olivat mukana Karkkilassa 2012.

Sen jälkeen niitä etsittiin keväällä 2013 sitsejä varten.

2010

2011

2012

Ikuisuusprojektien aatelia: 
Myy Wei V

Teksti: Essi M
anninen ja M

ari Pieniniem
i

K
uvat: M

yy W
ei IV:n kuvittajat
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2013

2014

2015

Nuorisolle tiedoksi

• Myy Wei on myyläisten oma laulukirja, joka sisältää parhaat yhteislaulubiisit Pohjois-
Karjalasta Nuoruustangoon. Myy Wei IV ilmestyi 2001 ja suurin osa yhteisistä vihkosis-
ta katosi mystisesti Karkkilan 2012 jälkeen.

• Vaikka ikuisuusprojekteja on viimeisen viiden vuoden aikana pyöritelty useampia, niin 
osa niistä on viety onnellisesti loppuunkin. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi sääntöuu-
distus, jäsenrekisteriuudistus, nettisivu-uudistus sekä uuden kaapin hankkiminen kertsil-
le. Pöytäkirjoissa tasaiseen tahtiin mainittu historiikki sen sijaan vielä odottaa aikaansa.

Toukokuu: Kesän aloitus –sitsit 14.5. Paikalla oli 25 osallistujaa. Mahtavat 
sitsit. Ruoka oli mainiota, ulkomaalaisia opiskelijoita oli lähes puolet ja lau-
lu raikui iloisesti Alinalla. Myy Wei-vihkosia ei kuitenkaan löydetty tapah-
tumaa varten.

Elokuu: Ilmoitusasiat. Myyweit ovat edelleen hukassa.

Vanhoja Myy Weitä ei koskaan löydetty. Marraskuun lopussa perustettin Myy 
Wei V -Facebook-ryhmä, jossa uutta laulukirjaa alettiin työstää – 
hitaasti mutta varmasti.

Elokuu: 
”Syksyn sitsit järjestetään Alina-salissa. Ollilla on mielessä jotain menuehdotuk-
sia valmiina ja sitsien teema on mietinnässä. Myywei-laulukirjat eivät ehdi sit-
seille, joten laulut lauletaan vanhoista ja mahdollisesti uusista paperilapuista tai 
sitten sanat heijastetaan seinälle.”
”Myyweit pyritään saamaan valmiiksi viimeistään kevään aikana. Raati suun-
nittelee projektin edistymistä virkistysillan aikana.”

Loppuvuodesta 2014 ja alkuvuodesta 2015 tilanne eteni siihen pisteeseen, että 
materiaali alkoi olla pääpiirteittäin kasassa. Pitkin vuotta epävirallisissa tilanteis-
sa lupailtiin sen valmistuvan piakkoin. 

Pöytäkirjoissa ei mainintoja.

Ahvenanmaa-ekskulle tulostettiin alustavia ”raaka-versioita” Myy Wei V:stä mu-
kaan. Luvattiin, että valmistuu Karkkilaan. Ei valmistunut.

Tammikuu: ”Myywein kuvitukset Helmikuun loppuun mennessä Mari Pieninie-
melle. Tilataan alkuun 100kpl VV ja MYO -yhteissitseihin mennessä [21.4.2016].”

2016

Kuvituksia on tullut jo jonkin verran, 
kiitos kaikille musikanteille ja kuvittajille avusta. 

Pitäkää Myy Wei V:lle peukkuja, kyllä se siitä!
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Vastakohtien Intia – 
turistina ristiriitojen 

keskellä
Teksti ja kuvat: Amanda Pasanen
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Om ja Ishvar seuraavat avuttomina sivusta, kun heidän kotinsa jyrätään maan tasalle valtion puskutraktorien 
toimesta. Paikalla olevat poliisit estävät kovakouraisesti ihmisten pääsyn omiin koteihinsa hakemaan sitä vä-
hää omaisuutta, joka nyt on vaarassa tuhoutua kaiken muun mukana. Täysi sekasorto vallitsee huutavien ja 
itkevien ihmisten keskellä, mutta Ishvar ja Om seisovat vain hiljaa, turtuneina niistä lukuisista menetyksistä, 
jotka ovat heidän kohdalleen sattuneet. Kun raivaustraktorit pysäyttävät hetkeksi toimintansa, ihmiset ryn-
täävät hökkeleihinsä hakemaan tavaroitaan. Poliisit ilmoittavat, että kaikilla on puoli tuntia aikaa, sitten lo-
putkin jyrätään. Todellinen kaaos pääsee vasta nyt valloilleen, kun epätoivoiset ihmiset nappaavat mukaansa 
kaiken sen, minkä suinkin ehtivät. Slummin toisiaan tukevien ihmisten yhteisö on muuttunut rosvouksen ja 
epätoivon taistelukentäksi.  Kerättyään vähän omaisuutensa ja paettuaan mahdollisimman nopeasti pois seka-
sorron keskeltä Om ja Ishvar lähtevät etsimään itselleen yöpymispaikkaa. Miljoonakaupungin pimeillä kujilla 
jokainen senttimetri on jonkun kirjoittamattomassa omistuksessa. Yösijan löytäminen tulee olemaan mahdo-
tonta. Ishvar tarkkailee huolestuneen näköisenä laihaa veljenpoikaansa, joka jo toista kertaa menettää kotinsa. 
Ensimmäistä kertaa kastiväkivallan seurauksena ja nyt toista kertaa kaupungin kaunistusprojektin seurauk-
sena. Pojalla ei ole muuta perhettä kuin Ishvar, ei kattoa pään päälle eikä mitään omaisuutta. Räätälin oppeja 
kukaan ei sentään pysty ottamaan heiltä pois. Se on nyt ainoa asia, joka heillä on jäljellä.
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 Mäjäytän kirjan kiinni ja tuijotan hetken tyhjin katsein 
eteeni. Auringonpolttama punertavan ruskea iho höllyy 
brittituristien vyötäröiden ympärillä, kun he lyllertävät 
aurinkotuoleistaan mereen virkistäytymään. Tarkaste-
len lievästi ruskettuneita sääriäni ja kokeilen painamalla 
sormeni ihoon, onko ihoni palanut. Vaalea painauma ka-
toaa nopeasti ja päätän, etten tarvitse enempää aurinko-
rasvaa. Olen Goalla ja makaan suuren osan ajasta aurin-
kotuolissa, mutta ajatuksissani olen Mumbaissa Omin ja 
Ishvarin kanssa, jotka ovat Rohinton Mistryn bestselle-
rin fiktiivistä antia. Kyseinen kirja ”A Fine Balance” pi-
tää minua kokoussaan ja saa minut hetkittäin syvän epä-
toivon valtaan. Miksi joku haluaa kirjoittaa niin onnetto-
man tarinan niin hauraista ihmisistä? Miksi istun täällä 
rantaparatiisissa lukemassa näin masentavaa kirjaa, kun 
tiedän miten se vaikuttaa mielialaani? 

Jollain tavalla haluan kai kuitenkin kohdata myös In-
tian toisen puolen, ellen silmistä silmään niin sitten ro-
maanin kautta. Jos ihan rehellisesti puhutaan, ei kirja 
ole ainoa syypää ambivalenttiin mielialaan, joka kumpu-
aa jostain syvemmältä kuin pelkästään romaanin tapah-
tumista. Reilun kahden viikon pituinen (länsimaalaisil-
le tyypillinen) tehokkuusloma Intiassa on tuonut muka-
naan muutakin kuin rentoutumista, reissuripulia ja seik-
kailuja. Nyt toista kertaa Intiassa, tällä kertaa enemmän 
lomaturistin asemassa, tunteeni ja ajatukseni tätä maata, 
sen tapoja ja sen ihmisiä kohtaan ovat paljon ankaram-
mat ja monimutkaisemmat. Juuri ylioppilaaksi valmistu-

neen vapaaehtoistyöntekijän naiivi kulttuurirelativismi ja 
ylitsevuotavan positiivinen asenne maan tapoja ja kult-
tuuria kohtaan on muuttunut ristiriidaksi ymmärtämi-
sen ja tuomitsemisen välille. En enää tiedä, mitä ajatella 
tästä maasta. Jyrkkä tuomitseminen ilman ymmärryksen 
häivää on kapeakatseista, liika ymmärrys ilman kriittis-
tä ajattelua on naiivia. 

Feministi-ihmisoikeusaktivisti poikaystävänikään ei 
voi olla huomauttelematta ja huokailematta joka sekunti 
tämän maan lukuisista ongelmista. On likaista, on haise-
vaa, on riipaisevaa köyhyyttä, naisiin kohdistuvaa syrjin-
tää, korruptiota ja käsittämätöntä hierarkiaa ja eriarvoi-
suutta. Paljon asioita, joille me emme voi mitään. Itse myö-
täilen poikaystäväni turhautumista, vaikka kaksi vuotta 
sitten olisin ennemminkin pyrkinyt puolustamaan hul-
lua ja kaoottista mutta ah niin ihanaa, värikästä ja iloista 
Intiaa. Kaksi vuotta sitten pystyin jopa asettamaan itse-
ni intialaisen naisen asemaan ja häpeämään paljaita sää-
riä ja olkapäitä intialaisella rannalla. Nyt häpeän vain lap-
sellisuuttani. Sitä on niin helppoa alkaa hyväksyä kyseen-
alaisiakin tapoja ja kulttuureja, jos sitä kovasti haluaa.

Yleensä ajattelemme länsimaalaisittain, että on nii-
tä rikkaita ihmisiä ja sitten niitä köyhiä, ja itse olemme 
jossain näiden kahden ääripään välimaastossa. Emme-
hän sentään ole mitään miljonäärejä. Harvoin tulee aja-
telleeksi, että jopa Suomessa työskentelevä siivooja kuu-
luu maailman rikkaimpaan kymmenykseen. Intiassa asi-
at ovat toisin. Siellä on paljon köyhiä, mutta mikä vielä 
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tärkeämpää köyhyyttä on siellä niin monissa eri tasoissa. 
Niin sanottuja ”yhteiskuntaluokkia” on varmasti enem-
män kuin meillä on ihmisiä Suomessa. Itse en ulkopuo-
lisena kuule enkä näe merkkejä kastijärjestelmästä, jonka 
kuitenkin sanotaan elävän vahvana intialaisessa kulttuu-
rissa tänäkin päivänä, vaikka se kiellettiin perustuslaissa 
jo 50-luvulla. Kulttuurista ulkopuolisena pystyy kuiten-
kin hahmottamaan eron taksi- ja riksakuskin välillä sekä 
eron kadunsiivoojan ja kerjäläisen välillä. Köyhyys on tääl-
lä niin suhteellista, vaikka meidän mittapuumme mukaan 
suurin osa kadun ihmisistä on köyhiä.

Jokaiselle ihmiselle on tarkoin määritelty paikkansa 
tässä meille täysin kaoottiselta näyttäytyvässä yhteiskun-
nassa. Aina löytyy joku vähän kurjempi ja köyhempi tai 
joku vielä vähän rikkaampi. Kun köyhyyttä on niin mo-
nella eri tasolla, on myös rahan merkitys täysin riippuvai-
nen omasta paikasta tässä suuressa raa’assa pelissä. Valuut-
ta on kaikille sama, mutta yhden rupian merkitys jokai-
selle eri. Suomalaiselle reppureissaajalle kaikki täällä on 
älyttömän halpaa, koska niin monien eri tulotasojen ih-
misten on tultava toimeen samalla valuutalla. Kaikki ovat 
riippuvaisia vahvasti hierarkkisesta systeemistä, jossa ke-
nellekään ei makseta rupiaakaan liikaa, oli sitten kyse tee-
kupposesta, kadun siivoamisesta tai riksamatkasta. Sys-
teemistä, jossa on ihan okei maksaa raskaasta työstä pas-
kapalkkaa. Paitsi sitten, kun hyväuskoinen turisti astuu 
kuvaan. Silloin huijataan, tingitään ja riidellään, kunnes 
jompikumpi osapuolista antaa periksi ja hinta on muuttu-
nut. Yleensä turisti saa taipua, mutta kuinka paljon tun-
tuukaan 50 senttiä kalliimpi taksimatka suomalaisen opis-
kelijan matkabudjetissa? Ei se tunnu missään, mutta hal-
vassa maassa kaikki on saatava halvalla. En voi olla ajat-
telematta, että me käytännössä kiellämme riksakuskilta 
oikeuden saada kunnollista palkkaa, kun tingimme hin-
nan alas paikalliselle tasolle. Toisaalta saamme matkas-
tamme ”oikean” hinnan, mutta toisaalta ylläpidämme ja 
tuemme maan hierarkista systeemiä, mistä harva nousee 
synnyinkotinsa tulotason yläpuolelle.

Intia on teollistunut nouseva talousmahti, minkä pe-
rusta lepää köyhän kehitysmaan harteilla. Maassa, jos-
ta valmistuu eniten insinöörejä maailmassa, ja jonka it-
nerot ovat suurimpien teknologiafirmojen johtotehtävis-
sä, asuu myös kolmasosa maailman köyhistä. Mumbai, 
jota pidetään Intian kosmopoliittisimpana ja kansainvä-
lisesti arvostetuimpana kaupunkina on myös 200 slum-
min kaupunki, jossa ihan tavalliset työssäkäyvät ihmiset 
joutuvat asumaan slummissa korkeiden vuokrien vuoksi. 
Vai onko kyse sittenkin liian pienistä palkoista? Kävimme 
Mumbaissa slummikierroksella, jossa saimme kuulla, että 
Dharavin viiden tähden slummissa asuu niin taksikuske-
ja, opettajia kuin insinöörejäkin. Miten voi olla mahdol-
lista, että opettajilla ja insinööreillä ei ole varaa asua muu-

alla kuin slummissa? Kyse on tietenkin palkkatasoista, sa-
man nimikkeen antava koulutus ei välttämättä takaa sa-
maa palkkaa tai samanarvoista työpaikkaa. On rikkaita 
yksityiskoulujen opettajia ja on köyhempiä julkisen kou-
lun opettajia. On monenlaista insinööriä ja taksikuskia.
Kierroksemme slummissa ei ollut sitä, mitä odotin. Olin 
vain lukenut kaikista kurjimmista slummeista, minkä ta-
kia epäilin suuresti koko slummikierroksen konseptia. 
Mennä nyt turistina kauhistelemaan äärimmäistä köy-
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hyyttä… Intiassa slummiksi voi kutsua käytännössä mitä 
tahansa asuinaluetta, joka on rakennettu laittomasti val-
tion omistamalle maalle. Dharavin niin sanottu viiden 
tähden slummi oli tiheästi asuttu ja rähjäinen kuten muu-
kin Intia, mutta siellä ei ollut samaa epätoivoa kuin niis-
sä slummeissa, joista olin aiemmin lukenut. Ihmisillä oli 
kuitenkin katot pään päällä ja säännölliset tulot. Paljon 
kurjemmin olivat asiat niillä kadunvarsien köyhillä, joil-
la ei ollut juuri mitään, rähjäisiä ja kuluneita riepujaan lu-

kuun ottamatta. Intian valtiolle ei ole kannattavaa raken-
taa kunnollista asuinaluetta slummin tilalle. Slummin hä-
vittämisessä häviäisi myös miljoona äänestäjää seuraavis-
sa vaaleissa. Köyhempiä ja rähjäisempiä slummeja saate-
taan kuitenkin hävittää milloin minkäkin ”puhdistus” tai 
”kaunistus” –projektin seurauksena. Niin jatketaan van-
haa perinnettä, jossa köyhät ja kurjat vain siirretään pois 
alta kun jotakin aluetta kehitetään ja uudistetaan. Ja niin 
syntyy taas uusia slummeja jossain muualla. Ja lisää ker-
jäläisiä kadun varsille.

Suurkaupungeissa näkyy koko elämän spektri yhdessä 
kadunkulmassa: viiden tähden hotellin vieressä voi röh-
nöttää hatara katos, jonka alla katujen asukit keittele-
vät ruokaansa avotulella. Roskia on joka puolella tiukas-
ti vartioitujen turistikeitaiden ulkopuolella. Köyhyys ja 
rikkaus elävät terävine vastakohtineen rintarinnan. Hi-
uksen hieno tasapaino ei järky, kun kaikki tietävät tark-
kaan mitä seurauksia pienestä protestista voi olla omalle 
pienelle elinkeinolle. Oli se sitten muovipullojen kerää-
minen tai sekatavaran myyminen. Parempi vain tyytyä 
osaansa ja yrittää pärjätä.

Turistina turistien joukossa tunnen itseni voimatto-
maksi ja turhautuneeksi Intian köyhyyden ja kurjuuden 
edessä. Oli niin paljon helpompaa olla yltiöpositiivinen ja 
vain ihailla köyhien yritteliäisyyttä ja elämäniloa. Paljon 
vaikeampaa on oikeasti yrittää ymmärtää kurjuutta ja sitä 
aiheuttavia tekijöitä. Goalla eläkeläisturistit hellivät ran-
noilla juoksentelevia kulkukoiria ja syöttävät niille länsi-
maista tuotua kuivamuonaa. Inhimillinen välittäminen 
on tärkeää, mutta kuinka pystyä laajentamaan omaa em-
patiaansa käsittämään niin suuria massoja? Kuinka elä-
keläisturistit voisivat myös helliä kaikkia niitä kadun var-
sien köyhiä samalla tavalla, kuin he hellivät kulkukoiria?

Kysyn poikaystävältäni viereisestä aurinkotuolista, 
mitä voisin keksiä tämän tekstini ydinsanomaksi. Poh-
dittuani ja kuvailtuani Intiaa ja sen ongelmia olen yhtäk-
kiä ihan hukassa. Eihän minulla ole näihin asioihin min-
käänlaista ratkaisua tai loppukevennystä. En koe, että rep-
pureissaaminen maailman eri kolkissa tuottaa vaikeisiin 
asioihin vastauksia, ennemminkin enemmän vastaamatto-
mia kysymyksiä. Poikaystäväni nostaa katseensa kirjasta ja 
mutisee jotain siitä, miten maailma on niin monimutkai-
nen ja ihmeellinen ja meidän tehtävämme on vain pyrkiä 
ymmärtämään ja parantamaan sitä parhaamme mukaan. 
Kuulostaako tutulta? Se saa nyt luvan kelvata.

Alun teksti on vapaa muunnelma Rohinton Mistryn 
kirjasta A Fine Balance.
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Leviksen reportaashit myyläisistä rokkibändeistä jatkuvat. Joulun alla esit-
telimme Karkkilassa tajunnan räjäyttäneen, raikkaan Ääneton kevät -punk-
yhtyeen, ja nyt on vuorossa varttuneemmista rock-herroista koostuva Ripa 
Willamo ja Valtaisa Luonnontalouskoneisto. Leviksen kulttuuritoimittaja Jake 
”Nuke” Suippilan kadottua Bermudaan haastattelun teki Repe ”Luumu” Ke-
ränen, joka tapasi yhtyeen keulahahmon Karkkilan kauppakeskuksen Muoti-
naisen kahvilassa.

ja VALTAISA LUONNON-
TALOUSKONEISTO

L: Terve Ripa, mitä äijä?

R: Älä sinä alaikänen, asbergeenikeuhko ala mulle heti vittuileen. Seuraava kysymys.

L: Sul oli varmaan ”joku” syy, et halusit tavata just Karkkilassa?

R: Etkö sä tosiaan tiedä? Karkkilassahan, järkätään aina maaliskuussa Myyn viinikisa. Tää on meidän pändille tosi 
nostalginen paikka.

L: Mutta tota… Karkkilassahan on meidän pikkujoulut. Viinikisa on vappuna Viikissä.

R: Älä sinä kapalokeisari ala mua opettaa Myyn historiasta. Mä olin voittanut viinikisan viis kertaa ennen ku sä olit 
syntynyt. Aion nytki, voittaa ostin kalleinta mitä Alkosta saa. Ei opiskelijoilla voi olla varaa parempaan.

L: Mutta tota… Viinikisan ideahan on, että viinien pitää olla ite tehtyjä.
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ja VALTAISA LUONNON-
TALOUSKONEISTO

R: Lopeta nyt jo vaippapaviaani ku et mitään tiedä. Eikö Leviksestä löytyny ketään asiantuntevampaa toimittajaa! 
Osaatsä ees käyttää, Helgaa?

L: No, miksi sä halusit tavata just tässä Muotinaisessa? Eihän täällä oo ku nuoria naisia sovittamassa vaatteita.

R: Mikä kysymys toi ny on?

L: Niin jaa, okei. Mitä terveisiä haluaisit lähettää Myyssä toimivalle punk-bändi Äänettömälle keväälle?

R: Mä oon nähny niiden keikan. Yks Jani oli kuvannu sen filmikameralla ja yks Pippuri se, soittaa ite siin pändissä näyt-
ti sen mulle sellaisesta tosipienestä tauluteeveestä. Ihme teknologiaa siin oli kans, teksti-tv. 

L: No mitä sä tykkäsit siitä bändistä.

R: Hyvii biisei. Paras oli must se ”Tahdon, joulukinkkua” vitsi meitsi, tykkää kinkusta. Mut miks niill on niin outo nimi?

L: Nii, sehän on tää kirja

R: Onks se joku Chafka? Mä luen aika vähä.

L: Eiku se on tää Rachel Carsonin ympäristöalan klassikko, Äänetön kevät.

R: Älä sinä lapsenkakkiainen ala mulle opettaan ympäristöalaa. Etkö sä tiedä kuka mä olen? Varmaan joo Rachel Clin-
ton kas ku ei se Barak, O’Hara!

L: Ok, kiitti haastattelusta.

Yhtye väittää tätä nykyä kivenkovaan, että kuluttava rokkielämä on aiheuttanut heille leukalukkoja, leu-
kanivelten traumoja ja muita purentaelinten häiriöitä, eivätkä siksi enää esitä kuuluisia rock-irvistyksiään il-
man miljoonakorvauksia. Kuva: Vaula Aunola
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”Pohjoisen pallonpuoliskon Mega City 5 ja kulttuurikolosseum SuperFlora! Mikä meininki!? Nuken astraaliminä tepas-
telee suit sait sisään kulkematta narikan kautta, koska ajatussäikeistä kudotut kledjut eivät säilytystä kaipaa. 

Ja mihin sitä rantautuukaan? Kiihkeän odottava tunnelma piiskaa vasten kasvoja, kun lämppäri Heikki Willamo on jo 
täydessä vauhdissa valtavalla lavalla. Tuotannon koosta kertoo se, että lavalla olevaa kalustomäärää ei näillä leveyksillä 
ole ennen nähty. Tuhannet moottoroidut screenit pyörivät vimmatusti ja heittävät yleisön silmille uskomattoman ilo-
tulituksen, samalla kun taustatanssijat (koreografina Jorma Uotinen) roikkuvat vaijereiden kannattelemina, väännel-
len itseään epäihmismäisen lumoaviin asentoihin.

Baaritiskillä kukaan ei ota minua huomatakseen, joten virkistäytymiseni nojaa lähinnä iloisten ja onnellisten myyläis-
ten pöytäreiden (pöytään jätetty tuoppi toim. huom.) äkkinäiseen väijymiseen. SuperFloran sali henkii vanhaa arvok-
kuutta ja luo täydelliset puitteet myös illan pääesiintyjää varten.

Ja kas! Mitä tapahtuukaan? Sali pimenee ja yleisö hiljenee. Tunnelma on harras, lähes pyhä. Muutamat eivät kykene pi-
telemään jännitystä sisällään ja innostus purkautuu vilpittöminä ilonkiljahduksina. Alkunauha lähtee soimaan ja ylei-
sölle ovella jaetut led-kynttilät (energialuokitus-AAA) syttyvät.

Pimeyden halkaisevat esiripun päälle heijastetut kirjaimet: ”It’s better to light a candle, than to curse the darkness”. 
Yhdessä isossa ryminässä alkavat vuorenkorkuiset rumpufillit, teutoniset bassot ja suden lailla ulvovat kitaravallit re-
piä tiheää ilmaa ja esirippu romahtaa palopommien saattelemana. Risto ”Ripa” Willamo myhäilee selvästi mielissään 
ja paistattelee yleisön suosionosoituksissa, ja miksi ei paistattelisi, kun kiertueen viimeistä keikkaa varten kulttuuriko-
losseumia on laajennettu palvelemaan jopa MILJOONAPÄISTÄ yleisöä.

Nuke Suippila on ehkä kadonnut Bermudaan, mutta sai sen verran vahvo-
ja telepaattisia viestejä shortseihinsa, että koki VLTK:n keikan, vaikkei hänen 
fyysinen hahmonsa edes manifestoitunut paikalle! Paikalla olleiden kerro-

taan kuulleen aavemaisia kaikuja, ja raportteja sinnikkäästä kantapäilleastu-
jasta levisi sosiaalisessa mediassa. Uhrien kääntyessä ympäri nuhdellakseen 

moukkaa, ei siellä kuitenkaan koskaan ollut ketään! 
Tässä siis Nuken astraali-keikkaraportti, silbublee!

Kuva: Vaula Aunola
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Setti lähtee rullaamaan, ja hittikavalkaadi keriytyy auki hiljalleen mestarillisen tarkan suunnitelman mukaisesti. Is-
kusävelmiä satelee vasemmalta ja oikealta samalla, kun kun yleisön tiivis heilunta ottaa syliinsä keinuttaen toimittajan 
transsiin. Rakkautta on ilmassa, kun kansa villiintyy piiritansseihin, paritansseihin, rivitansseihin, tansseihin. Super 
Bowlin halftime-show harjoituksista paikalle lentänyt Beyoncé twerkkaa lavalla ympäristörokin tahdissa. Rion henki 
kappaleessa kitaristi Matu Sauran kaveriksi lavalle tepastelee tuttu viiksekäs mies. Santanahan se siellä, ja voin vaikka 
vannoa nähneeni taustalaulajien korokkeella Diana Rossin ja The Supremesin!

Puolessa välissä keikkaa valot himmenevät jälleen. Yhtyeen ilmeistä päätellen tätä ei ole lukenut käsikirjoituksessa. Soit-
toniekat puistelevatkin epäuskoisina päitään, kun verhoista astelee esiin Bono, joka luovuttaa kaikille bändin jäsenille 
kultaiset avaimet Dubliniin ja pitää puheen. Soitto jatkuu tunnin kuluttua ja koneisto latoo tiskiin vastustamattomim-
pia hittejään, kuten puutuuliaurinko, sekä lainakappaleita Mustang Sallysta Kirkaan. Varrella virran aiheuttaa senkal-
taisen joukkohurmoksen, että laulu kantautuu naapurikyliin, ja järjestyksenvalvojilla on täysi työ pitää sisään pyrkivät 
joukot ulkona. Koko shown huipennuksena yleisö ja yhtye keskittävät ajatuksensa rakkauteen, ja lopulta lavan taka-
osassa sijainnut symbolinen muuri murtuu alas pieninä palasina. Palaset hehkuvat tuttua ja turvallista valoa, jossa on 
kuitenkin pieni kaihon pilkahdus. Valopisteet kohoavat kohti salin syvänpunaista kattoa ja muodostavat sinne lopul-
ta tekstin ”Meissä on mahdollisuus”.

Yritän osallistua joukkohalaukseen, mutta käteni kauhovat tyhjää, ja päätän että on parempi poistua paikalta. Tammi-
kuisen kylmällä jalkakäytävällä koen lämpöä sisälläni ja jalkani eivät kosketa maata. Päässäni humisee, enkä pysty ole-
maan hymyilemättä. Lennähdän takaisin omiin shortseihini ja aivoissani kaikuu vain lause: ”Meissä on mahdollisuus”.”

Jake ”Nuke” Suippila - Bermuda

Ripa Willamo ja Valtaisa Luonnontalouskoneisto

• Make Nevalainen (Myyn kunniarumpali): rumpali ja kultakurkku

• Hämy Hämekoski (ymps vm. 1981): basisti, koskettimet, laulu ja kaik-
ki muu

• Matu Saura (limno vm. ~1984): kitarasankari

• Mouse Mustonen (maankäytön ekonomi vm. 1983): fonisti, kakkoski-
tara, laulua ja paljon muuta toimeliaisuutta

• Ripa Willamo (ymps vm. 1977): laulaja, rokkikukko, koskettimet, 
nokkahuilu ym.

Lisäksi:
• Pekka Salminen (ymps vm. 1981): kosketinsoittaja
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Tänä vuonna esittelemme joka numerossa kaksi myyläistä. 
Laitetaan homma käyntiin fuksihaastatteluilla: akvaatikot Levä ja Aalto!

Nimi + mahdollinen lempinimi
Toni "Tokko" Aalto (MYYn eläinnimi).

Mistä olet kotoisin?
Sodankylästä.

Minusta tulee isona…
No oon 37, mut mitä tuolla biotieteiden perusteissa on opetettu, niin pelkkää alamäkee...

Miksi tai miten päädyit opiskelemaan akvalle?
Cousteaun leffat. Eka on kovin, se missä ne ratsastaa kilpikonnilla. Jotain tollaisia odotuksia kenttäkursseiltakin!

Harrastuksesi / intohimosi?
Tanssimusa, nukkuminen, "maun takia" dokaus, purjehdus ja kaikki noi yhdessä.

Pahin pelkosi?
Vietnam flashbackit vuodelta 75… *tuhannen jaardin tuijotus*

Mitä odotat eniten juuri nyt?
Lapset odottaa, sen takia aika tuntuu menevän nopeammin vanhemmiten.

Jääkaapissani on juuri nyt…
Syömishommat pitää ottaa vakavissaan, mutta ainakin ruokaa ja kahvimaitoa pariksi päivää.

Nämä sukat ostin / sain…
Joo mutsilta toivon aina joululahjaksi mustia merinosukkia!

Jos elämä olisi täydellistä niin…
... heräisin ja lähtisin aamukasin luennolle, että pys-
tyy taas valittaan, taas.

Kaikille suomalaisille haluaisin sanoa että...
... Sinuhe on hyvä kirja.

Paras myyläismuistoni on...
... Ahvenanmaalle ja takaisin välinen yö... ei kai, hyvä 
yhteishenki!

Finlandiahymni vai Säkkijärven polkka?
Sibelius vie 5-0.

Kilpikonna vai jänis?
Kilpikonna.

Snorkkeli vai mikroskooppi?
Molemmista pystyy askarteleen toisen! 

Myyläishaastattelut: osa 1
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Nimi + mahdollinen lempinimi
Tuukka ”Tuge” Levä. Lisäksi paljon painokelvottomia lempinimiä.

Mistä olet kotoisin?
Tämä on vaikea, koska oon asunut niin monessa paikassa. Koen kuitenkin 
että oon Espoosta, tai ylipäätään etelästä. Oon asunut myös Helsingissä, 
mutta en niin paljoa, että voisin sanoa olevani kotoisin sieltä.

Minusta tulee isona…
Meribiologi Levä.

Miksi tai miten päädyit opiskelemaan akvalle?
Bilsajutut ovat aina kiinnostaneet, ja sitten oli tietenkin tämä läppä että 
meribiologi Levä! Toisaalta voi tulla ehkä sitäkin kautta, että isoisäni on 
tehnyt kotilotutkimusta ja hänellä oli akvaarioita.

Harrastuksesi / intohimosi?
Jalkapallo ja kitarismi.

Pahin pelkosi?
(Pitkä mietintätauko.) Varmaan, että on yksin kotona pimeässä, ja jostain 
tulee joku mystinen hahmo, joka tekee jotain pahaa (taustahuuto kertsil-
tä: tv-lupatarkastaja!)

Mitä odotat eniten juuri nyt?
Että saan vietyä Gibsonin [siis kitaran] huoltoon, että voisin soittaa sitä.

Jääkaapissani on juuri nyt...
... proteiinirahkaa ja kalakeittoa.

Nämä sukat ostin / sain...
... villasukat mummilta jouluna. En muista millon olisin itse ostanut sukkia, se on sellainen vakkarilahja.

Jos elämä olisi täydellistä niin...
... mä olisin Lionel Messi Lionel Messin paikalla Barcelonassa pelaamassa.

Kaikille suomalaisille haluaisin sanoa että...
... hajotkaa pakkaseen. Niinno toki mä oon itse täällä kans.

Paras myyläismuistoni on...
... hmm. Niitä ei vielä oo kovin paljoa, mutta pitää keksiä joku. Kun monet illat on semmoisia, että niitä ei muista niin 
paljoa, niin täytyy miettiä kovasti. No mä oon tykännyt kaikista niistä rennoista hengailuista että istutaan ja jubail-
laan, paikalla ei niin väliä.

Finlandiahymni vai Säkkijärven polkka?
Säkkijärvi. Ei muutetaan, Finlandiahymni, kyllä se on hieno.

Kilpikonna vai jänis?
Kilpikonna ehdottomasti.

Snorkkeli vai mikroskooppi?
Molemmat!
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Testit, teksti ja kuvat: Meeri Näppilä, Saara Pörsti ja Henri Hane

Tammikuun alussa kysyimme lukijoiltamme, minkälaisia juttuja he Leväpe-
räiseltä toivoisivat. Innostuimme ehdotuksesta tehdä erilaisia tuoteteste-
jä. Emme kuitenkaan kehdanneet kumota kukkaroidemme viimeisiä pen-
nosia kolehtiin ja ostaa testattavaa krääsää omilla hiluillamme, eikä myös-
kään Myyn tiukasti budjetoituja euroja tohtinut tuhlata moiseen hömpö-
tykseen. Päätimme siis iloksenne testata kaikkea mahdollista, mikä vain 
on ilmaista.

Kiipeily - NYT liikunta
http://nytliikunta.fi/ 

Ollaan Myyn kiipeilykerhon kautta vähän 
hurahdettu kiipeilyyn. Kiipeily kuitenkin 
käy vähän kalliiksi, kun kertamaksu on vä-
hintään 8 euroa, riippuen paikasta ja kello-
najasta. Joten kun tajuttiin, että NYT lii-
kunnan kautta pääsee perjantaisin ilmai-
seksi kiipeilemään Salmisaaressa, niin piti-
hän sinne lähteä. Joku muukin oli tajunnut 
ilmaisuuden olevan tosi jees, joten paikal-
la oli moni muukin. Seinälle mahtui kui-
tenkin hyvin. 
Plussaa: huomaa säästävänsä kun näkee 
seinällä oikeat hinnat. 
Miinusta: ilmaista vain 17-29 vuotiaille. 
 
Arvio: 10 pistettä ja papukaijamerkki.
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Ilmaiset vessat
Stockka      
Plussaa: Helppo löytää.
Miinusta: Ei hauskoja kirjoituksia joita 
voisi lukea, vessapaperikaan ei ollut lo-
pussa joten jännitystekijöitä ei ollut.  Tes-
taajan suusta kuultua: -Pitäähän vessassa 
olla vaaran elementtejä.

Arvio: Siisteys 10, hauskuus 4

Espa      
Tarkoituksena oli myös käydä arvioimas-
sa Esplanadin ilmaiset vessat. Valitetta-
vasti ne olivat kiinni ja testaajat joutui-
vat kärvistelemään seuraavalle ilmaisel-
le vessalle.

Arvio: 4- ja risuja.

Rikhardinkadun kirjaston vessa   
Plussaa: Täysin ilmaista kaikille.
Miinusta: Joskus pitää jonottaa, 
eikä oo kivaa, jos on hirvee pis-
sahätä. Vessa oli ihan siisti, mut-
ta ajan kuluttama. Toisaalta tämä 
voi olla myös plussatekijä, jos vaik-
ka tykkää nostalgiasta.

Arvio: 7 pual
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”Mikä parasta, jokaisen esineen, 
härvelin ja vimpaimen löydät Hel-
Met-hausta.” -HelMet nettisivut

Tiesittekö että kirjastosta saa nyky-
ään lainata mitä vaan? Porakonei-
ta, tennismailoja, luistimia, ompe-
lukoneita, footbagejä, kuulokkeita, 
suksia, sykemittareita, kitaroita, e-
kirjanlukulaitteita, kuormapyörän, 
taidetta, astioita, teltan...
Testattiin lautapeli.

Plussaa: ihan yhtä hauskaa kun jos 
omistais ite lautapelin, mutta ilman 
riskiä, että ostaa oman ja se onkin tosi 
huono! Koska huonon pelin voi vaan 
palauttaa. Ja jos löytää tosi hyvän pe-
lin niin senhän voi vaikka ostaa kotiin.
Miinusta: kirjastolta voi tulla maksu-
ja, jos ei palauta. Plus tavaroita ei saa 
oikeesti pitää...

Arvio:  Ahneille 5/10 
Kokemuksenhaluisille 9/10 koska joskus 
pelistä voi puuttua osia.

Kirjasto
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Maistiaiset

Miinusta: harvoin vegaanista...
Plussaa: ilmasta ruokaa, mitä 
muuta tässä nyt voi sanoa. Ilma-
nen ruoka on aina plussaa ja toi-
vottua ja parasta. Siitä vaan tulee 
hyvä mieli.

Arvio: Vegaanit: 0/10
Sekasyöjät 10/10 – ei ilmaisesta ruo-
asta saa valittaa vaikka oiski pahaa!

Kodin sisustus

Julisteiden kysyminen esim. Gamestopista tai Finnkinosta. 
Miinusta: kuvia ei saa itse valita, vaan asiat on mitä on.

Arvio: semi basic seiska puol joskus käy tsägä ja saa hienon star wars julis-
teen joskus ei
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Kesäkuntoon 2016 
KÖYHÄILYEDITION

Ohjeet: Anna Toikkanen

1. Lopeta syöminen

Säästät varmasti rahaa ja menetät kiloja. Haittapuoli on mahdolliset epäedulliset terveysvaikutukset, kuten hiusten-
lähtö tai kuolema.

2. Ilmaiset ”kokeilukäynnit”. 
Monet kuntosaliketjut antavat mahdollisuuden käydä kokeilemassa kerran ilmaiseksi. Lisäliikuntaa saa, kun jumppaa 
itsensä Perä-Vantaan Super Fit Gymille kun kaikki Helsingin keskukset on jo kokeiltu. Kannattaa ottaa kaikki irti ja 
esim. viettää sauna-alueella monta tuntia.

3. Ulkoiluharrasteet
Ulkoilu on kivaa. Etenkin kevätloskissa ja koiranpaskassa. Pyöräily, lenkkeily, uiminen yms. tms. kevättalvella ei vaa-
di juuri mitään, paitsi asennetta. Halutessaan voit viedä ulkoiluharrasteet nextille levelille naistenlehtityyliin tekemäl-
lä puistossa yksiksesi typerän näköisiä ”tehojumppia” jne.

4. Ilmaiset nettipalvelujen kokeilujaksot
Nykyään netistä löytyy jos jonkinlaista jooga- ja kotitreenisaittia ”kiireisille” (lue: laiskoille ja saamattomille, mutta 
myös köyhille!). Monesti niitä voi testata ilmaiseksi esim. kuukauden, mikä onkin hyvä aika kyllästymisen kannalta. 
Vaatii ainoastaan läppärin ja vähän tilaa. Eduksi on, jos seinän takana ei ole kämppistä kuuntelemassa ähkintää, eikä 
huoneessa mitään särkyvää. Kokeile esim. yoogaia.com, les-mills.com.

5. Painavat asiat
Biotieteiden perusteiden käyneet tietävät kuinka Campbellin kuljettaminen kolme kertaa viikossa Viikin ja kodin vä-
lillä voi hyvinkin viedä pari kiloa ihan huomaamatta.

6. Stressi
Tähän kannattaa suhtautua varauksella. Osa laihtuu stressatessaan kuin itsestään, osa sen si-
jaan syö stressiinsä. Käteviä stressinaiheita köyhälle opiskelijalle ovat esim. koulujut-
tujen jättäminen viime tippaan, toimeentulosta huolehtiminen ja tulevaisuuden 
työllisyystilanteen pohtiminen.

+ Kaljadieetti
Opiskelijana suuri ongelma keväällä ovat ”ylimääräi-
set” kaljoista tulevat kalorit, kun on laskiaista vappua 
ja muuta pakollista menoa. Ongelman voi ratkaista 
siirtymällä keväällä kokonaan nestemäiseen ruokava-
lioon (vrt. trendikkäät mehudieetit). Joku voisi kut-
sua tämänkaltaista dieettiä alkoholiongelmaksi, mut-
ta tiedät itse parhaiten.
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Kuva: Timo ja Essi
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Mekot, puvut ja villasukat valmiusasemiin...

Ympäristötieteiden Opiskelijat - 
MYY ry juhlii 55-vuotisjuhliaan 

18.11.2016 
Ravintola Kaisaniemessä.

... ja jatkot perinteiseen tapaan Karkkilassa!

Tule mukaan vuosijuhlatiimiin tekemään bileistä unohtumattomat!

(Ota yhteys vuosijuhlamestari Tuuli Teittiseen: tuuli.teittinen@helsinki.fi)
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Kysy Pikku Myyltä

Kysy mys: Miksi suihkuverho lähentelee?

PiKKu my y vasta a: Tämä merkillinen ilmiö on askar-
ruttanut tutkijoita jo kauan. Toisin kuin aikaisemmin on 
luultu, lähentely ei johdu siitä, että lämmin ilma nousee 
ylöspäin. Kylmässä suihkussa suihkuverho käy iholle yh-
tälailla. Ilmiön takana on jonkinlainen alipaine, joka saa 
verhon imeytymään sisäänpäin. Vesisuihku synnyttää 
suihkuun pyörteen, jonka keskuksessa on matalan pai-
neen alue samalla tavoin kuin myrskyn keskipisteessä. 
Tämä matalapaine vetää suihkuverhon vesisuihkua koh-
den. Ratkaisu epätoivottuun lähentelijään on yksinker-
tainen: kiinnitä suihkuverhon alareunoihin painot, jol-
loin verho ei imeydy ihoa vasten. 

Kysy mys: Miksi jotkut ihmiset eivät vain millään ym-
märrä eläinteollisuuden haittoja ympäristölle ja etenkin 
eläimille, vaikka näyttäisi mitä videoita ja tutkimuksia?

PiKKu my y vasta a: Tieto lisää tuskaa, ja tyhmät ihmiset 
ovat onnellisimpia? Monet ihmiset haluavat kääntää selän 
maailmantuskalle, vaikka kuinka ympäristöongelmilla, 
eläinoikeusrikkomuksilla tai muilla maailman epäkohdil-
la heitä naamaan hieroisi. Näin on vain helpompaa. On-
han elämässä jo valmiiksi ongelmia, ihan omasta takaa.
Tällöin kannattaa ottaa erilainen lähestymistapa, ja löytää 
ekologisista ja eläimille ystävällisistä kulutusvalinnoista 
tai elämäntavoista hyviä puolia. Esimerkiksi kasvisruoka-
voittoinen ruokavalio on halvempi ja terveellisempi vaih-
toehto. Keskitytään siis siihen kuinka “helppoa ja haus-
kaa” jokin on, eikä siihen, mitä kauheuksia tapahtuu jos 
näin ei toimi. Positiivisuuden kautta voittoon!

Ekovinki
(Jätimme yhden k:n pois 

luonnonvarojen säästämiseksi.)

Levis kun painetaan paperille, on hyvä ottaa lehdestä kaik-
ki irti ekologisuuden nimissä. Repäise viereinen pape-
ripala esimerkiksi kauppalistaksi tai luentomuistiinpa-
noja varten.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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