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PÄÄTOIMITTAJALTA
Teksti ja kuva: Timo Tikka

Hyvät unet ovat mielestäni aivan parasta kaikissa muodoissaan! 14 tunnin turbokooma raskaan 
viikon jälkeen, makoisat, toffeen lailla venyvät päiväunet sohvalla tai tehotorkut avaimet kourassa 
ennen ovesta ulos singahtamista. Ja ne visiot joita aivot tykittävät mieleemme ollessamme täysin 

tiedottomia ulkoisesta maailmasta! Mitä maailmoja ja kokemuksia kahlaammekaan ja kuinka vä-
reileviltä ne tuntuvatkaan vain unohtuakseen samalla kun silmänsä avaa.

Yhtälailla unelmat välkkyvät mielessämme ja silmiemme auetessa ne voivat olla totta tai hävi-
tä ulottuvistamme. Unelmamme ovat moninaisia kuin unemme ja heittelevät konkreettisista eta-
peista abstraktimpiin kokonaisuuksiin. Toisia tahtoo aktiivisesti tavoitella ja toiset taas pitää mie-

lellään matkassa mukana amuletteina tai ohjenuorina.

Nyt kevään poksahdellessa ympärillämme en tahtoisi jaksaa mennä nukkumaan lainkaan. Ihas-
tella vain ympärillämme heräävää vihreyttä ja loputtomalta tuntuvaa valoa (Makuuhuoneen ver-

hot falskaa myös niin, ettei aamu-unisuudelle ole sijaa).

Unen sijasta tahdon herätä ja  herättää eloon vanhoja ja uusia unelmia. Ja juhlia vappua!

Nähkää siis unia ja unelmoikaa, ja toimikaa unelmienne mukaan!
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Hallituksen alkuvuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Mu-
kana on paljon uusia hallituksen jäseniä, joilla ei ole vie-
lä hirveästi kokemusta virkansa hoidosta. Kaikkien tai-
dot ovat kuitenkin karttuneet huimasti, ja toimintam-
me on alkanut sujua oikein hyvin. Hallitukseen kuulu-
vat puheenjohtaja Essi Manninen, rahastonhoitaja Joona 
Myllärniemi, sihteeri Heli Huuskonen, toimintavastaavat 
Veronica Ahonen ja Iikka Oinonen, bytdk:n opintovas-
taava Heidi Blom, mmtdkn:n opintovastaava Jani Aho-
sola, ekskuvastaava Liisa Kolehmainen ja tiedotusvastaa-
va Veera Lyytikäinen, joista kaikista olikin lyhyet esitte-
lyt viime leviksessä.

Ensimmäinen kokous pidettiin 21.1.2015 ja koko-
uksia on pidetty noin kolmen viikon välein. Pari kertaa 
hallituksen kokous on pidetty Cafe Mascotissa, jonka 
jälkeen on jääty perinteiseen mascot hengaukseen mui-
den paikalle saapuneiden myypylöiden kanssa.  Alus-
ta alkaen hallituksenkokouksissa eli tuttavallisemmin 
halkoissa on ollut hyvin osallistujia ja paikalle on saa-
punut ilahduttavasti muitakin kuin hallituksen jäseniä. 

HALLITUKSEN 
KEVÄTTERVEISET

Kaikki myypylät ovat tervetulleita kokouksiin ja etenkin 
Mascot hengauksiin!

Kokouksissa ovat erityisesti puhuttaneet nyt jo valmis-
tuneet uudet nettisivut, y-kandi ja jäsenrekisterin sähköis-
täminen. Y-kandin ohella on puhuttu myös mm. akvaattis-
tentieteiden opintoasioista ja muista opintoihin liittyvistä 
asioista. Lisäksi on puitu tulevia tapahtumia kuten vapun 
ohjelmaa ja ensi syksyn ekskua sekä alkuvuoden mennei-
tä tapahtumia kuten Disney-sitsejä ja ekskua jätteenpolt-
tolaitokselle. Olemme myös kokeilleet uuden muotoista 
pöytäkirjaa, jotta kokouksen sujuisivat miellyttävämmin.

Ensi syksyn suunnitelmat ovat vielä melko avoimia, 
mutta kaikkia puhuttavat varmasti y-kandi ja uudet fuk-
sit, joille hankitaan haalaritkin etukäteen. Pitää pohtia 
miten fuksit saadaan mukaan Myy:n toimintaan ja mitä 
kivoja sekä monipuolisia tapahtumia järjestetään jatkos-
sa fukseille ja tietysti kaikille muillekin myyläisille! Vuo-
sijuhlat ensi keväänä vaatii myös hallituksen ponnisteluja 
ja varmasti säästöjäkin. Varmaa on ainakin se hallituksen 
tuleva vuosi tuo tullessaan kaikkea hauskaa!

Teksti: Heli Huuskonen Kuva: Timo Tikka

Puheenjohtaja tarkkailee hallituksen alkuvuotta pimennyskiikareilla
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Tämä yliopistopedagoginen diibadaaba kuvaa unelmaani 
tulevaisuuden yliopistosta akateemisena yhteisönä, jossa 
opiskelijat ja opettajat keskustelevat tasa-arvoisesti, ideoi-
vat yhdessä tutkimusta ja opetusta, opetus on tutkimus-
lähtöistä ja oppiminen opiskelijoista ja heidän tarpeistaan 
lähtevä prosessi. Akvaattisissa tieteissä, samoin kuin muis-
sa ympäristötieteissä, tällaista oppimista ei olisi edes vai-
kea järjestää - laboratorio- ja kenttäkursseilla kun ollaan 
jo nykyiselläänkin tiiviissä yhteistyössä ja osa kurssitöis-
tä on jo nyt opiskelijavetoisia pieniä tutkimushankkeita.  

Vuoropuhelu, jonka olemme akvoissa tänä vuonna 
käynnistäneet opetuksen ongelmakohdista ja puutteista, 
on hyvä askel tähän suuntaan. Oli todella ilo huomata 
kuinka muutaman aktiivisen opiskelijan vetämänä koko-
sitte oma-aloitteisesti opiskelijoiden kokemuksia opetuk-
sesta ja ajatuksia siitä mitä voisimme akvan opetuksessa 
tehdä toisin. Ja ainakin opettajana koin, että saimme ai-
toa keskustelua aiheesta. Sain myös ison kasan ehdotuk-
sia siitä miten voisimme käyttää Opettajien Akatemian ra-
hoitustani akvan opetuksen parantamiseksi. 

Olemme nyt muutaman aktiivisen opettajan ja opiske-
lijan kanssa Opettajien Akatemian tuella potkaisseet vauh-
tia kolmelle keskeiselle teemalle, joita lähdemme pääosin 
opiskelijavetoisesti viemään eteenpäin. Näistä ensimmäi-
senä on lajisto-opetusnäytteiden päivittäminen (eli jihuu, 
vanhat kulahtaneet näytteet ja haalistuneet näytelaput 
vaihtuvat pian uusiin!) ja akvaattisten lajitietojen ja kuvien 
kerääminen Pinkka-oppimisympäristöön. Toinen teema, 
jota pyritään edistämään, on projektikurssi, jotta myös ak-
van opiskelijat saisivat alaansa liittyviä työelämäyhteyksiä. 

Se, saadaanko akvoille oma kurssi vai akvat mukaan jo-
honkin jo toiminnassa olevaan kurssiin, selvinnee kulu-
van vuoden aikana. Kolmas teema on valtameriopetuk-
sen tuominen meribiologian opetuksen. Ilmeisesti mo-
nella meribiologiaa opiskelemaan tulleella on ollut unel-
ma valtameribiologian opinnoista, unelma, joka sitten on 
lähtenyt hiljalleen karisemaan Itämeri-Itämeri-Itämeri-
opetuksen myötä. Tähän tarpeeseen pyritään nyt vastaa-
maan Opettajien Akatemian rahoituksen turvin luomal-
la jotain uutta, jotta päästäisiin Suomenlahden lisäksi su-
keltaman myös Mariaanien hautaan (Huom! Älä kuiten-
kaan ihan vielä pakkaa sukellustarvikkeitasi).  

Virallisten keskustelutilaisuuksien lisäksi – vaikka eh-
dottoman tarpeellisia ovatkin – toivon ehkä jopa enem-
män, että saisimme kehitettyä oppiaineestamme työ- ja 
opiskeluyhteisön, jossa jokaisella opiskelijalla ja opettajalla 
on tunne kuulumisesta tähän yhteisöön. Yhteisöön kuu-
lumisen tunteen on osoitettu olevan yksi tärkeimmistä – 
ellei jopa tärkein – opintojen onnistumiseen vaikuttava te-
kijä: mitä enemmän tunnet kuuluvasi yhteisöön, sitä to-
dennäköisemmin opintosi (tai työsi) sujuvat hyvin – ja sitä 
innostavampaa ja mukavampaa meidän kaikkien arki on. 
Vedetään siis yhtä köyttää ja tehdään unelmista totta pitä-
mällä kanavat auki ja hyvin lähtenyt keskustelu käynnissä!

Jaanika Blomster
Leväsystematiikan yliopistonlehtori
Opettajien Akatemian jäsen

Kirjoitin vuonna 2013 yliopistopedagogiseen julkaisuun seuraavan tekstin: 
”Yksi kehittämiskohde oppiaineessamme olisi mielestäni sosiaalisen ulot-
tuvuuden tuominen tiedonrakentamiseen eli sosiokonstruktivismin piir-
teiden lisääminen ja yhteisen tiedonrakentamisen ilmapiirin vahvista-
minen. Nähdäkseni yhteisen tiedonrakentamisen ilmapiiri oppimises-
sa olisi sekä opiskelijoille, että opettajille mielekäs tavoite ja se voitai-
siin toteuttaa oppiaineessamme suhteellisen pienilläkin muutoksilla”

Unelmista totta?
Akvaattisten tieteiden 
opetuksen kehittäminen
Teksti: Jaanika Blomster Kuvat: Jaanika Blomster ja Timo Tikka
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Opintovastaavat infoaa:

Iso Pyörä pyöräyttää
Helsingin yliopistoa 
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Miksi laajat kandiohjelmat?

Tärkein syy laajoille kandiohjelmille on ensikertalaisten kiintiöiden käyt-
töönotto. Tämä tarkoittaa sitä, ettei opiskelija voi ottaa vastaan opiskelupaik-

kaa menettämättä oikeuttaan hakea jatkossa ensikertalaisten kiintiössä. Helsingin 
yliopistossa kiintiöt otetaan käyttöön vuonna 2016. Laajat kandiohjelmat mahdol-

listavat sen, ettei opiskelijan tarvitse päättää pääainettaan heti hakiessaan yliopistoon, 
jolloin hänelle jää aikaa päättää, mikä häntä todella kiinnostaa.

Onks tää sit hyvä juttu?

Senhän päätät sinä! Uudistuksessa on nähtävissä sekä hyviä että huonoja puolia, mutta 
opintovastaavienne omat henk.koht. mielipiteet kallistuvat kyllä sinne positiivisen puolelle. 

Mikä Iso Pyörä? 

Iso Pyörä on Helsingin yliopiston lanseeraama konsepti, jonka lopullinen 
muoto on yhä kehitteillä. Vaikka Iso Pyörä on syntynyt pääasiassa vasta 
Viikin kandiuudistusten jälkeen, lasketaan nämä kuitenkin osaksi tätä uu-
distusta. Uudistus tulee koskemaan ainakin useimpia HY:n tiedekuntia. 

Lähtökohtana Isossa Pyörässä on, että se tukee ja vahvistaa tiedekuntien 
suunnittelemia ja käynnistämiä uudistuksia. Vaikka kaikki tiedekunnat 
eivät tule tekemään samoja asioita, ovat tavoitteet samantyyppisiä kaikil-
la. Uudistuksia on käynnissä ainakin seuraavissa aiheissa: 

•	 tutkintojen  osaamisperustaisuus (selkeät oppimistavoitteet) 
•	 työelämärelevanssi (opiskelijat oppii työelämän osalta oleellisia tai-

toja)
•	 laaja-alaiset kandiohjelmat 
•	 hakukohteiden määrä 
•	 kaksivuotiset maisteriohjelmat 
•	 opiskelijavalintojen kehittäminen

Viime aikoina hämmennystä myyläisten riveissä aiheuttanut y-kandiuudistus 
ei ole ainoa laatuaan. Viikissä, sekä Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekun-
nassa että Maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa, aloittaa ensi syksynä 
useampia uudistunut kandiohjelma. Ohjelmat uudistavat ja yhdistävät van-
hoja kandiohjelmia laajemmiksi kokonaisuuksiksi, joissa on useampi maiste-
rivaiheen suuntautumisvaihtoehtoa.  BYTDK:ssa näitä uusia ohjelmia edusta-
vat ympäristötieteiden kandidaattiohjelma sekä molekyylibiotieteiden kan-
didaattiohjelma. MMTDK:n puolella on myös uudistettu kandiohjelmia. Myy 
Ry:tä ehkä eniten koskettava uudistus on ympäristöekonomian sekä kansan-
taloudellisen metsäekonomian pääaineet yhdistävä ympäristö- ja luonnon-
varataloustieteen
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Leväperäisen suuret unioraakkelit Momorokomo ja 
Tupu “Ulurupu” Popol Vupu tulkitsevat 

lukijoiden unia.

Bongasin lintuja koko yön ja vihaan lajintunnistusta... Eikai minusta ole tulossa orni?
Huolestunut

Unioraakkeli Tupu “Ulurupu” Popol Vupu vastaa:

Unesi viestii sisäistä ristiriitaa. Lintu kertoo hengen vapautumisesta ja irtautumisesta materiaalin kahleista. 
Kohoat kuin lintu, mutta yö tarkoittaa ettet näe asioita selkeästi. Unohditko kiikarit? Toisaalta myös yö 

kertoo aineellisen maailman kahleiden rikkoutumisesta ja sisäisen ohjauksen valosta. Et ole tulos-
sa orniksi, mutta muista aina kiikarit.

Tuntematon mummo meni jäälle, vaikka varoitin ettei kannata. Jää petti ja mummo 
putosi jäihin. En mennyt auttamaan vaan lähdin pois. Syyllisyys iski vasta herättyäni.

Huono ihminen

Unioraakkeli Momorokomo vastaa:

Unesi merkitsee, että olet ansainnut oman menestyksesi ja huolehdit turhaan toisarvoisista asioista. Kyseinen jäihin pu-
toava mummo kuvaa siis ylimääräisiä huoliasi, jotka heität menemään etkä jälkikäteen turhia murehdi. Luulet oleva-
si vaarassa, mutta ongelmat ovat pienempiä kuin luulet. Jää ei murru sinun altasi, mikä merkitsee tukea yllättävältä ta-
holta. Muista, että kaks mummoa meni mustikkaankin, mutta toinen ei mahtunut.

Aloitin yliopistolla uuden kurssin, jonka vaatimuksiin kuului, että kaikki heteroseksiä säännöllisesti harrastavat naiset 
jättävät kurssin ajaksi ehkäisyn pois. Kuukauden kuluttua olimme kaikki, itseni mukaanlukien, raskaana. Tämä kuu-
lui kurssiohjelmaan. Puolelle ryhmästä tehtiin abortti saman tien, toinen puolisko joutui pysymään raskaana vielä pari 
kuukautta. Tarkoituksena oli tarkkailla kehossa tapahtuvia muutoksia sekä vain pari viikkoa kestäneen että hieman pi-
demmälle edenneen raskauden keskeyttämisen yhteydessä. Olin itse pidempikestoisen raskauden ryhmässä ja koin ah-
distusta, sillä en halunnut olla raskaana, enkä myöskään selittää tilannetta poikaystävälleni. Lisäksi epäilin kurssikäy-
täntöjen olevan lain- sekä moraalinvastaisia. Lopuksi kävikin ilmi, että meidät oli huijattu mukaan eräänlaiseen lisään-
tymisohjelmaan, eikä abortteja ollut luvassa. Seurasi kapina, jossa useita miehiä sekä operaatiota johtanut nainen haa-
voittui. Onneksi heräsin ennen laskettua aikaa.

Inkubaattori

Oraakkeli Momorokomo vastaa: 

Unien jumalat haluavat kehottaa sinua tarmokkuuteen, sillä sinulle on luvassa ylimääräistä työtä. Toisaalta ahdistus 
kuvaa ongelmia töissä ja toisille tehdyt abortit ennustavat jopa työsuhteen loppumista. Olet tyytymätön elämäntilan-
teeseesi. Huijaus ennustaa hyviä kauppoja, ja tilanteen moraalittomuus kertoo sinun olevan hauska tyyppi. Ehkä alita-
juntasi vihjailee, että sinun kannattaisi ryhtyä yrittäjäksi.
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Leväperäisen suuret unioraakkelit Momorokomo ja 
Tupu “Ulurupu” Popol Vupu tulkitsevat 

lukijoiden unia.

Ajelin punaisella ja urheilullisella avoautolla isäni kanssa paratiisisaarella ja päädyimme hiekkarannalle metsästämään 
tyrannosauruksia haulikoilla joka päättyi minun ja sauruksen väliseen nyrkkitappeluun (jonka kuitenkin voitin). Dear 
Eki, mitä tämä tarkoittaa?

Uninen liskomies

Unioraakkeli Momorokomo vastaa: 

Vaikka perhe-elämäsi tuntuu omasta mielestäsi onnelliselta ja tasapainoiselta, epäilet samal-
la perheesi suhtautuvan sinuun epäluuloisesti. Olet huolissasi taloudellisten takaiskujen vaa-
rasta - mietitkö kenties kääntymistä isäsi rahapussin puoleen? Asetut helposti puolustuskan-
nalle. Luota perheesi rehellisyyteen.

Olen villin lännen kuuluisa antisankari, oikea Billy the Kid. Liikun yksin (kuten kunnon lännenmiehen 
kuuluu) kun joukko palkkionmetsästäjiä löytää minut. Lopulta olen piiritettynä, nurkkaan ahdistettu-
na laiturin nokkaan. Saan kymmenkunta luotia kehooni,kaadun dramaattisesti taaksepäin ja vajoan verisenä pohjalle. 
Kuolen hapenpuutteeseen veren ympäröimänä.

Punainen kuollut parannus?

Unioraakkeli Tupu “Ulurupu” Popol Vupu vastaa:

Takaa-ajounet kertovat jonkun ongelman välttelystä. Profiloit itsesi tarinasi antisankariksi, joka lopulta saa oikeuten-
sa mukaan. Tärkeintä on kääntyä ympäri ja kohdata ongelma, kuten unesi lopussa olet tehnytkin. Villissä lännessä 
vesi on voimaa ja unen erämaassa kohtaamasi keidas on toivon talismaani. Kaatuessasi lopulta veteen olet siis kohdan-
nut ongelmasi, jonka elvyttävä vesi puhdistaa lopulta pois. Olet puhdas. Myös numero 10 viittaa uuteen alkuun. Veren 
valuminen tarkoittaa kuitenkin että tämä on raskasta psyykkisesti tai fyysisesti ja energiasi valuu ulos kehostasi. Läh-
teidemme mukaan myös tukehtuminen tarkoittaa sinulle TODELLA HYVÄÄ (paitsi jos kyse on painajaisesta, jolloin 
se ei tarkoita yhtään mitään).

Suljin minulle tuntemattoman naisen matkalaukkuun, otin ison keittiöveitsen ja aloin hakkaamaan laukkua veitsellä.
Patoutumiako?

Unioraakkeli Momorokomo vastaa:

Unesi ennustaa vaikeuksia. Haaveilet matkasta, mutta se on tuomittu epäonnistumaan, sillä reikäinen matkalaukku ku-
vastaa harmia matkallasi. Uni kertoo myös vaikeuksista raha-asioissa, minkä olet yrittänyt sulkea pois mielestäsi. Olet-
ko yrittänyt hankkia rahaa epärehellisillä tavoilla? Ota ystäväsi kanssa puheeksi asia, joka on vaivannut sinua, tai muu-
ten riitaannutte pahemman kerran. Avaa mielesi sisäinen matkalaukku ja ole valmiina uusille haasteille.
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Viime yönä olin poikaystävän äidin kanssa häämekko-ostoksilla. Oli tulossa yhteishäät: sekä anoppi että me oltiin me-
nossa naimisiin. Sovitin kirkkaan pinkkiä prinsessaunelmamekkoa. Se oli kamala, mutta unessa muistaakseni hieno. 
Mietin onko sopivaa jos ei ole valkoinen mekko.

marryme92

Unioraakkeli Tupu “Ulurupu” Popol Vupu vastaa:

Häät ovat merkittävä tapahtuma niin todellisuudessa kuin unissakin. Se symboloi keskenäistä arvostusta, fyysistä ve-
tovoimaa ja kiitollisuutta. Unessa häät voivat tarkoittaa myös erilaisten ristiriitojen selvittämistä ja eri puoliskojen yh-
teensovittamista. Anopin kohtaaminen viittaa siihen, että sinun tulee olla puheissasi harkitseva ja joustava. Naimisiin-
meno poikaystävän ja anopin kanssa edustaa polygamiaa (tai polyandriaa), mutta ei siitä sen enempää. Pukeutumisen 
yksityiskohtien muistaminen auttaa sinua saavuttamaan parempia näkökulmia käsillä oleviin kysymyksiin. Vaaleanpu-
nainen on rakkauden väri, jota kuitenkin vieroksut unessa. Valkoinen edustaa totuutta ja puhtautta. Ovatko rakkaus ja 
totuus ristiriidassa elämässäsi? Ehkä yrität parasta harkintaasi käyttäen sovittaa näitä puoliskoja yhteen?

Olin unessani nukkumassa sängyssä alasti, sylissäni pippelini, joka oli suuri (semmoinen näyttävä, lähes paraatikun-
toinen) ja tuli ulos navastani. Kierähdin alas sängyltä ja joku mies näki minut ja pippelini. Hän oli hämmentyt ja pois-
tui. Tämän seurauksena työnsin pippelin etusormella takaisin napaan, mikä aiheutti epämiellyttävää paineen tunnetta 
navassa. Menin ulos alasti. Oli talvi ja lunta. Jännitin vatsalihaksia ettei pippeli pääsisi luiskahtamaan ulos navasta, ja 
esittelin ihmisille etten ole mies. Mäen päällä ja avannossa oli miehiä, hekin alasti. Kukaan ei epäillyt mitään, mutten 
nähnyt sitä, joka oli nähnyt minut aikaisemmin. Menin avantoon mutta pippeli ei kutistunut.

Hämmentynyt_epäkoira-99

Unioraakkeli Tupu “Ulurupu” Popol Vupu vastaa:

Avainsana unessasi on sormi. Sormi osoittaa sinulle suunnan jota seurata, mutta unissa ei kaikki ole aina niin yksinker-
taista. Omaan napaan osoittaminen johti fyysiseen kipuun, joka lomittuu tuntemiesi häpeäntunteiden kanssa. Huo-
lenaiheet omasta kehosta ja sen ulokkeita ovat unien vakiokuvastoa. Unessa et ole kuiten-
kaan ulkoisesti oma itsesi (Tai mistä minä tiedän mistä pippelisi kasvaa), joten sor-
mesi osoittamassa suunnassa on luvassa tervettä itsensä nolaamista ja omien lon-
keroiden hyväksyntää sekä sen myötä henkistä kasvua. Tähän viittaa myös 
talvi ja lumi jossa esiintyvät jäljet olivat leivänmuruja matkallasi avan-
toon, jossa pesit pois nämä huolet. Pippelin ei tarvinnut enää kutistua, 
koska olit hyväksynyt sen.

Antero lentää 23 tuntia putkeen avaruudessa.
Toistuu _joka_yö_!!!!!!!

Unioraakkeli Momorokomo vastaa:

Uni toistuu, koska siinä on viesti, jota et ole vielä huomannut. 
Varaudu siis luopumaan tutusta ja turvallisesta unestasi tämän 
täydellisen tulkinnan jälkeen! Anteron lentäminen kertoo taiteel-
lisista taipumuksistasi. Saatat menettää hyvän ystävän tai kohda-
ta tutun henkilön lapsuudestasi. Lentääkö Antero avaruutta kohti 
vai sieltä pois? Muuttuuko ajan käsite avaruudessa? Joutuuko An-
tero hukkaputkeen? Keksi itse lisää kysymyksiä.
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Teksti: Veronica Ahonen

UNIENHALLINNAN 
KÄSIKIRJA

 - OPAS LUCID-UNIIN

Kuulostaako tutulta? Meistä jokainen on todennäköisesti joskus nähnyt eriskummallisia unia, jotka ovat tuntu-
neet herätessä aivan järjettömiltä. Suurin osa on varmaankin miettinyt, miksi emme reagoineet unessa lainkaan itses-
tään selvältä tuntuneisiin asioihin. Jos olisimme tulleet puukotetuksi, syöneet häränpihviä kymmenen vuoden kasvis-
syönnin jälkeen tai päätyneet sekunnin murto-osassa Viikistä Madagaskarille, olisivat hälytyskellot ainakin oikeassa 
elämässä soineet. Unityhmyys vaivaa meistä jokaista.

Monilla on myös päinvastaisia kokemuksia. Varmasti jokainen on joskus muistanut nähneensä painajaisunta, jonka 
on kyennyt lopettamaan yksinkertaisesti herättämällä itsensä. Joissakin tapauksissa paha uni on voinut muuttua hyväksi 
uskottelemalla itselleen, ettei ole oikeasti mitään hätää. Moni kuitenkin herää melko pian tajuttuaan olevansa unessa.

Tuijotat edessäsi olevaa tyhjää tenttipaperia tuskastuneena. Pääsi lyö tyhjää, 
ja vilkaiset kelloa. Tentti on vasta alkanut, mutta viisari näyttää hypänneen kol-
me tuntia eteenpäin! Mutta missä kaikki edes ovat? Tajuat olevasi aivan yk-
sin tenttisalissa, ja vielä ilkosen alasti! Yllättäen viereesi ilmestyy Dalai Lama, 
joka hymyilee sinulle arvoituksellisesti. ”Liian puhtaassa vedessä ei ole kaloja!” 
Hän toteaa, ja haukkaat tyytyväisenä kolmioleipää Lontoolaisessa bistrossa. 
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Keinoja saavuttaa lucid-uni on monia. Selkounen saa-
vuttamisen todennäköisyys kasvaa moninkertaisesti, mi-
käli on päivän aikana harrastanut itsesuggestiota. Päivän 
mittaan ja nukkumaan mennessä on hyvä toistaa mieles-
sään lupausta siitä, että aikoo oivaltaa nukkuessaan näke-
vänsä unta. WILD:iä tavoittelevalle on hyvä nukahtaa en-
sin muutamaksi tunniksi ja asettaa herätyskello soimaan 
noin muutaman tunnin jälkeen, kun keho on juuri siir-
tymässä syvästä unesta REM-uneen eli varsinaiseen uni-
en näkemisen vaiheeseen. Tämän jälkeen on hyvä ajatel-
la mielessään tekevänsä jotakin aktiviteettia, kuten kul-
kevansa pitkää metsätietä pitkin tai soittavansa jotakin 
instrumenttia. Mikäli tähän yhdistää sormien naputte-
lun, selkounen pitäisi tulla tuota pikaa.

Paras taktiikka aloittelijalle on suggestio yhdistetty-
nä DILD:iin. Painajaisunen kautta tai ilman, hyvä kei-
no varmistaa selkouni on tehdä todellisuustestejä. Onko 
peilikuvasi tavallinen vai näetkö siinä jotakin erikoista? 
Jos pidät kiinni nenästäsi, kykenetkö edelleen hengittä-
mään sen kautta? Hypätessäsi ilmaan, pysytkö siellä kau-
emmin kuin tavallista? Sulje silmäsi ja työnnä kätesi sei-
nän läpi – jos se onnistuu, näet unta. Kokeile myös valo-
katkaisijatemppua: muuttuuko mikrosi sen painallukses-
ta kirkkaanpinkiksi?

"Unta, jossa nukkuja tiedostaa nukkuvansa kut-
sutaan selko- eli lucid-uneksi. Yli puolet ihmisistä 
on joskus elämänsä aikana nähnyt jonkinasteisen 
selkounen, usein tahattomasti. Helpoin tapa näh-
dä selkouni on nimenomaan oivaltaa unessa nä-
kevänsä unta. Tätä kutsutaan nimellä DILD – 
Dream Induced Lucid Dream. Tapaa, jossa hen-
kilö puolestaan päätyy suoraan valvetilasta selkou-
neen kutsutaan nimellä WILD – Wake Induced 
Lucid Dream."

Selkouniin liittyy usein myös pelkoja, sillä unessa 
voi tapahtua mitä tahansa. Eri ihmiset hallitsevat pelko-
ja unessaan eri tavoin. Jollekin helppoa voi olla kirjoittaa 
paperille tai vaikka tietokoneelle sopimus siitä, ettei itsel-
le voi tapahtua mitään pahaa. Toiselle se voi olla vaikka 
lempivaatteensa päälle pukeminen, jonka seurauksena it-
sestä tulee voittamaton.

Kun uni ja pelot ovat hallinnassa, seikkailu voi alkaa. 
Yleisimpiä selkounien kokeiluja ovat lentäminen, taikomi-
nen, seksuaaliset seikkailut sekä hartaimpien toiveidensa 
toteuttaminen. Oletko aina halunnut nähdä jääkarhun, 
käydä kuussa tai tuoda maailmaan rauhan? Kaikki ne asi-
at ovat mahdollisia selkounessa.

Kenestäkään ei tule konkaria ensi yrittämällä. Uni-
en muistaminenkaan ei aina ole helppoa. Moni helpot-
taa urakkaa unipäiväkirjan avulla. Harjoitus kuitenkin 
tekee selkounien tapauksessa mestarin. Joillakin se vaa-
tii heräilyä joka yö, joillakin pelkkä suggestio ja tavalli-
seen uneen pääseminen voi auttaa. Jokaisen kuitenkin 
kannattaa yrittää. Ensi kerralla kun ilmaannut seminaa-
riin ilman housuja, älä siis panikoi, vaan pystytä audito-
rioon muotinäytös - paitsi jos olet oikeasti hereillä. Silloin 
se voisi olla kiusallista.
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Vapputehtävä. Piirrä jokaisesta pisteestä naru jokaiseen vappupalloon ilman, 
että narut menevät ristiin!

K
uva: Jussi-Pekka M

anner
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Bingo!
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Legendaarinen viinikisabingo on täällä taas.

Tuomaristoon 
päätyi yksi 
tai useampi 

fuksi.

Paikalle on 
tullut väkeä 

muilta 
kampuksilta.

Joku pitää 
musiikkiesityk-

sen.

Jollakin 
tuomareista 

on 
hikka.

Saunassa on 
vähintään 20 

saunojaa 
kerralla.

Aurinko 
paistaa!

Viini maistuu 
hassulta.

Muki 
hukassa!

Viinikisa-
mestari 

sönköttää.

Myyläiskundi 
yläpelti 

paljaana!

Joku pummii 
kaljaa.

Joku 
tuomareista ei 

pysty 
juomaan 

kisajuomaa.

Ensimmäinen 
vappuilija 
nukahtaa.

Joku on tehnyt 
perunakiljua.

Myyläiskasa 
tapahtuu.

Ilmassa on 
myyläis-

rakkautta!

Kuva: Jussi-Pekka Manner
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Mitä made 
sanoi palattuaan 
Ruotsin-risteilyltä? 

- Made in Fin-
land!

Mikä on kilo-
hailin englantilaisen 

serkun nimi?
- Paunahaili

Mikä on kilohailin kääpiökasvui-
sen serkun nimi?

- Grammahaili

Mikä on sillin lempi-
pasta?

- Fusilli.

Miksi mustekalalla on 
kahdeksan lonkeroa?

- Se ei tykkää siideristä.

ANNAN KALAVITSIT ™

Mitä kalastaja sanoi 
saatuaan ylipainoisen 

tonnikalan?
- Kas, tuli tonni kalaa!

Mitä ruutana sanoi toi-
selle nähtyään joogakurssis-

ta kertovan esitteen?
- Vois salee alkaa käymään.
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Vappu on jännää aikaa. Silloin kevät alkaa olla parhaimmil-
laan. Pupunruokaa puskee maasta jatkuvalla syötöllä ja elukat 
heräilevät kuin krapulaisina horroksistaan. Hienointa minus-
ta keväässä on sen symbolinen merkitys: kevät tarkoittaa uu-
den alkua, kierrätystä.

Toisaalta vappu edustaa kertakäyttökulttuurimme sisintä 
olemusta. On viuhkoja, on serpentiiniä, on hattuja ja ilmapal-
loja. Vappupallot – mikä turhuuksien turhuus! Äiti pelotteli 
pikku-iikalle, että karkuun päässyt foliohirvitys häikäisee len-
tokoneita, jotka sitten putoavat alas. En muuten päästänyt irti.

Muutama viikko sitten sain varsinaisen pakkomielteen 
vappupalloista. Mistä ne on tehty? Kuinka monta ympäristöä 
ne raiskaa? Voiko niitä kierrättää? Aloitin sähköpostikysely-
vyöryn. Lopulta minulle vastattiin Ilmapallokeskus - Balloon 
Center oy:ltä. Perinteiset vappupallot ovat kuulemma metal-
lipäällysteisiä nailonpalloja, jotka on painettu elintarvikevä-
rillä. Foliopallo terminä on siis harhaanjohtava. Vappupallon 
voi helposti tyhjentää esim. työntämällä pallon täyttöreiästä 
sisään pillin ja painaa rauhallisesti palloa, jolloin pallo tyhje-
nee.  Sitten pallon voi täyttää uudelleen vaikka käsipumpulla 
tai jopa puhaltamalla.

Vappupallon uusiokäytössä voi käyttää myös mielikuvitus-
ta. Raivokkaan googlailun jälkeen selviää, että vappupalloille 
on keksitty mm. seuraavia käyttökohteita:

•	 Lahjapaperina. Leikkaa pallo kahtia tai käytä kokonai-
sena ”lahjapussina”.

•	 Linnunpelättimenä. Leikkaa pallo suikaleiksi tai kiin-
nitä sellaisenaan marjapensaisiin tai kasvimaalle. Man-
sikkamaan laidalla keikkuva Angy Birds -foliopallo an-
taa rastaalle kuin rastaalle halvauksen.

•	 Askarteluun. Värikkäästä vappupallosta saa aika muike-
an pom pom -pallon. Suikaloituna sen voi säästää vaik-
ka ensi pääsiäiseen.

•	 Eristeenä. Leikkaa paloiksi, teippaa pahvilevylle ja ase-
ta patterin taakse siten, että lämpö ”heijastuu” takaisin 
huoneeseen.

Ei muuta kun kierrättämään! Kun vappupallo on nähnyt 
tarpeeksi monta elämää, se kuuluu sekajätteeseen.

Vappupalloja, foliohirvityksiä
Teksti: Iikka Oinonen
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Etteivät unelmat unohtuisi

Mene lentokentälle ja nouse ensimmäiseen koneeseen, johon saat lipun. 
Nuku hiekkarannalla. Tapaa J. K.Rowling. Eksy vieraassa kaupungissa. 

Opettele uusi kieli...

Jokaisella on varmasti unelmia ja tavoitteita, joiden on aina 
halunnut käyvän toteen. Sellaisia, joita kohti on pyrkinyt 
jo pitkään tai jotka on ajatellut toteuttavansa sitten joskus 
hamassa tulevaisuudessa. Pieniäkin asioita, jotka jostakin 
syystä tuntuvat omilta. Niiden toteutuminen saisi oman 
elämän tuntumaan taas hieman valmiimmalta.  Ne oli-
sivat merkkipaaluja, jotka ohitettuaan voi sanoa, että sel-
vän teki, valmista tuli.  

Bucket list on englanninkielinen termi listalle, jolla  
luetellaan niitä asioita, jotka kirjoittaja haluaa kokea ennen 
kuolemaansa. Tai niitä asioita, jotka täytyy tehdä nuorena 
tai ennen kuin saa lapsia. Joka tapauksessa Ennen Kuin 
On Liian Myöhäistä. 

Itsekin pidän listoista. Kirjoitan ylös kauppalistat, ke-
vään tentit, lukemani kirjat sekä sen, mitä pitää muistaa 
tehdä huomenna tai ensi viikolla. Tylsillä luennoilla lis-
taan ulkomuistista USA:n osavaltioita, talviolympialais-
ten urheilulajeja ja Harry Pottereissa esiintyviä eläinsym-
boleja.  Listoja kohtaan tuntemastani rakkaudesta huoli-
matta minulla ei ole luetteloa niistä asioista, jotka toivoi-
sin ehtiväni toteuttaa elämäni aikana. 

En ole kirjoittanut unelmiani ylös, sillä enhän kuiten-
kaan ehtisi tehdä kaikkea sitä, mitä haluan. Tulisin epä-
miellyttävän tietoiseksi ajan rajallisuudesta. Olen ihan  
liian laiska ottaakseni listasta itselleni suorituspaineita. 
Totta kai joku juttu jäisi tekemättä, luultavasti suurin osa. 
Mutta haluan nähdä niin paljon. Haluaisin elää ainakin 
viisi erilaista elämää. Listanmyötäminua seuraisi kauhun-
sekainen tuntemus siitä, miten maailma on liian suuri ja 
minä täällä vain hetken. 

Lista olisi kuitenkin hauska tapa seurata omien unel-
mien kehittymistä ja muuttumista. Nykyisin haaveilen eri 
asioista kuin 15-vuotiaana. Lista myös auttaisi pysymään 
kartalla omista tavoitteista.Se toimisi muistutuksena sii-
tä, mitä olisi kiva tehdä vielä joskus. Se estäisi unohtamas-
ta aamuyöllä iskenyttä ideaa eläkepäivillä toteutettavasta 
matkasta Andien muinaiselle inkareitille.  

Ja ehkä haaveet muuttuvat konkreettisemmiksi ja hel-
pommin toteutettaviksi, jos ne kirjoittaa ylös. Lista tuo 
unelmat lähemmäksi, auttaa ymmärtämään, mitä kukin 
todella elämältään haluaa ja mitä on jo saavuttanut.

Teksti ja kuva: Annaliina Koskinen
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Kun unelmien kesätyö pysyi unelmana, eivätkä kaupankassa-/siivous-/jätskimyyntihommatkaan napanneet tällä ker-
taa, olo saattaa olla nujerrettu. Tätäkö elämä on? Onko alamme työtilanne todellakin näin surkea? Tulenko koskaan 
saamaan töitä? Olenko tuomittu loppuelämäkseni? Ahdistavaan tunteeseen herää keskellä yötä, eikä mistään tule mi-
tään, kun miettii vain omaa kurjuuttaan.

Synkkyyteen vajoaminen ei auta mitään – epätoivottuun tilanteeseen on otettava ongelmanratkaisulähtöinen asen-
ne. Mieti ensin, mikä on ongelmasi ydin. Eivätkö rahat riitä kesäelelyyn? Olisitko halunnut tienata rahaa säästöön asti? 
Harmittaako tyhjä aukko cv:ssä? Olisitko toivonut lisää oman alan työkokemusta? Mieti sitten, mitkä valinnat auttaisi-
vat sinua parhaiten eteenpäin ongelmasi kanssa. Vaikka kesätyö onkin se parhaan oloinen vaihtoehto, myös muita kei-
noja löytyy. Lue alta Leväperäisen antikesätyövinkit, tai keksi itse omasi!

1) Käytä ylimääräinen aika hyväksesi!

Kesätyöttömällä on roppakaupalla aikaa. Mitään muuta ei sitten olekaan. Ylimääräinen aika kannattaa siis käyttää 
hyväksi. Erinomainen vaihtoehto kesätöille on opiskelu. Avoimen yliopiston kesäkurssit ovat yliopiston perusopiskeli-
joille ilmaisia, ja Helsingin seudun kesäyliopiston kursseista saa opiskelija-alennusta. Muista myös kenttäkurssit, jot-
ka ovat ihanan yhteisöllisiä, ja hauska tapa oppia oman alan käytännön taitoja. Opiskellessasi kesällä voit halutessasi 
nostaa opintotukea. Tämän lehden ilmestyessä ainakin joillekin avoimen yliopiston kursseille ilmoittautuminen on ol-
lut auki jo muutaman viikon, mutta ehdit varmasti ilmoittautua vielä monenlaisille kursseille. Valitse mieluiten kurs-
seja, jotka vievät sinua opinnoissasi eteenpäin, kuten lajintunnistuskursseja tai menetelmäopintoja. Toisaalta voit vali-
ta kursseja, jotka hyödyttävät työnhaussa myöhemmin, kuten kielikursseja tai viestinnän kursseja. Tai sitten voit ottaa 
vaan jotain kivaa, ettei työtön kesä käy tylsäksi: avoimessa voi opiskella esimerkiksi elokuva- ja televisiotutkimusta, Ja-
panin arkkitehtuurin estetiikkaa tai vaikka Afrikan musiikkikulttuureita. Opiskeluhan on tunnetusti elämän parasta 
aikaa, joten sitä tekee mielellään vaikka vuoden ympäri.

Yliopisto-opiskelun lisäksi (tai sen sijaan) kesäajan valoisat tunnit voi käyttää myös itsenäisesti erinäisten hausko-
jen ja hyödyllisten juttujen opetteluun. Lue kaikki modernin kirjallisuuden klassikot, opettele koodaamaan tai ota ex-
cel haltuun. Jos GIS-taidot ovat ruosteessa, kesällä Kumpulan tietokoneluokissa on varmaan paremmin tilaa. Some-tai-
dotkaan eivät mene hukkaan, joten ota tavoitteeksi loistaa tulevassa työnhaussa huikealla LinkedIn-tililläsi!

Kesätyöttömän selviytymisopas

Kenttistytöt on cool. Kuva: Timo Tikka Teksti: Mari Pieniniemi
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2) Hanki taskurahaa pikkuhommilla.

Jos rahan kanssa on kriittistä, voit aina yrittää tienata yksittäisillä pikkuhommilla. Kesällä on aikaa käydä kaapit 
läpi: kerää kaikki ylimääräinen käyttötavarasi ja myy se Siivouspäivänä tai vaikka nettikirppareilla. Jos olet synnynnäi-
nen kokki, voit yrittää jäädä pienelle plussalle ravintolapäivän kokkailuistasi. Ulkoiluta kiireisen naapurin koiraa. Poi-
mi mökillä marjoja ja myy ne paikalliselle kauppiaalle. Pikkuhommista rahaa kertyy helposti kympeistä muutamaan 
sataan euroon – ja kas! Taas sai ostettua muutaman purkin papuja. Rohkeampi ryhtyy kevytyrittäjäksi, eli myy osaa-
mistaan ja hoitaa laskutuksen netin laskutuspalveluiden kautta.

3) Säästä rahaa.

Toisin kuin luullaan, kesällä on superhelppoa elää säästeliäästi. Kesän ei nimittäin tarvitse tarkoittaa loputonta te-
rasseilla killumista, ökykalliita hipsterifestareita tai pakollista kaupunkilomaa Etelä-Euroopassa. Kesällä voi uida uima-
rannoilla, pelata jalka-/kori-/sulkapalloa, tennistä, krokettia, petanqueta, mölkkyä tai frisbee-golfia, käydä ilmaisfesta-
reilla, nauttia pussikaljasta, samoilla metsissä, telttailla, lenkkeillä, grillata, saunoa, lukea kirjoja tai käydä torikahveilla. 
Liikkua voi pyörällä niin kauas kuin kunto kestää, ja ruokaa voi hankkia perinteisesti keräilijä-metsästäjä-tyyliin poi-
mimalla marjoja, sieniä ja villivihanneksia sekä onkimalla kaloja. Ruokaa voi viljellä itse. Kaupatkin pursuavat edullis-
ta ja terveellistä kausiruokaa. Lähiruoka ja lähimatkailu tekevät sinusta trendihipsterin ja säästävät samalla kukkaroasi.

4) Tee vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoistyöstä saa palkaksi hyvän mielen ja arvokasta cv:n täytettä. Älä nirsoile, vaan etsi vapaaehtoisia työl-
listävä järjestö läheltä kotipaikkaasi. Suomessa on tarjolla monenlaista työtä esimerkiksi ympäristönsuojelun tai las-
ten hyvinvoinnin parissa. Vapaaehtoistyössä opit varmasti uusia työelämätaitoja ja arvostamaan elämän tärkeitä asioi-
ta uudella tavalla.

5) Ota rennosti.

Elämäsi ei ole yhdestä kesästä kiinni – ei ole väärin ottaa joku kesä ihan vain lomailun kannalta. Opiskelu on rank-
kaa, ja rentoutuminen on tärkeää. Ei kuitenkaan kannata antaa itsensä laiskistua aivan täysin: myös kesällä kannattaa 
asettaa itselle joitain tavoitteita. Loppukesästä voi jo suunnitella tulevan lukuvuoden haasteita.

Teksti: Mari Pieniniemi

Myyry_leväperäinen_2_2015_B5.indd   19 24.4.2015   15.37



20 21Leväperäinen • 2 • 2015 2015 • 2 • Leväperäinen

Ledivalo-suihku, 
kymmenittäin shottilaseja, 

lehmäasu ja muita  
ihmiselämän edellytyksiä

Muutin tässä hiljattain. Aarggh sitä tavaran mää-
rää. Tiedättehän, joka kerta kun muuttaa, jostain 
kumman kolosta taas tupsahtaa vielä yksi pahvilaa-
tikko, jonka sisältämiä tavaroita ei olisi unissaankaan 
osannut kaivata, vaikka koko laatikkoa ei olisi iki-
nä löytynyt. Tässä kyseisessä muutossa tällainen ikä-
vä pahvilaatikko pompsahti esiin poikkeuksellisen 
monta kertaa, koska satuin muuttamaan tavaroita-
ni, jotka olivat lojuneet mummon vintillä noin puo-
litoista vuotta ulkomailla asumisen vuoksi. Tarkem-
min sanoen reppureissun, jonka aikana totuin siihen, 
että kaikki olennaiset tavarat mahtuivat noin 60 lit-
ran rinkkaan.  

Noin joka toisen laatikon kohdalla hämmästelin, 
minkä ihmeen vuoksi olen nämäkin rojut hankkinut 
ja ovatko nämä todella minun. Löytyi läjä halpoja naa-
miaisasuja, pinoittain coctail- ja shottilaseja ja kerma-
na kakun päällä ties missä mielenhäiriössä hankittu 
vaihdettava suihkunpää lämpötilan mukaan vaihtu-
villa ledivaloilla. Ei jumalauta. Onko  nämä kaikki 

oikeasti omia hankintojani? Kuinka pönttö voi ihmi-
nen materianhimossaan olla? Nyt äkkiä eroon tästä 
ryönästä. Voitte kuvitella, kuinka suuri oli turhautu-
miseni tavaran määrään, kun takana oli vuosi huole-
tonta elämää rinkasta eläen. Suorastaan hävetti. Luu-
lin olevani parempi ihminen. 

Kaiken häpeän ja ärtymyksen keskellä sainkin 
yhtäkkiä oivalluksen. Tulin ajatelleeksi sitä, miten pal-
jon olin kehittynyt siitä muutaman vuoden takaisesta 
ajasta, kun kaikki nuo pahimmat turhakkeet olin os-
tanut. Aivan älyttömästi! Ai että tuli hyvä mieli! Ny-
kyään olen edes vähän fiksu ja tiedän, ettei ole mi-
tään järkeä omistaa väriä vaihtavaa ledisuihkua, enkä 
varmasti ikinä enää tulisi kyseistä suihkua ostaneek-
si (anteeksi, jos jonkun mielestä ledisuihku on jär-
kevä ostos, puhun tässä kohtaa vain omista ryönis-
täni). Ei siis kannata murehtia ja hävetä sitä, miten 
hölmö on tai on joskus ollut, vaan keskittyä ajattele-
maan, että hei, olen onnistunut muuttamaan tapoja-
ni aivan älyttömän paljon vain muutamassa vuodessa.  

Teksti: Jenni Happonen
Kuvat: Annaliina Koskinen

Ympäristö-
vastaavan 

tunnustuksia:
osa 1
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Kaiken häpeän ja ärty-
myksen keskellä sainkin yht-

äkkiä oivalluksen.

Nykyään harkitsen ostoksiani paljon tarkemmin ja 
paljon useammin jätän ostamatta. Hankin esimer-
kiksi lähes kaikki vaatteet ja huonekalut kirpputo-
rilta.

Harmittavan usein kuulee ihmisten ajattele-
van, että “en voi itselleni mitään, minä nyt vain 
olen tällainen” tai “ei ihmiset kuitenkaan muutu”. 
Mihinkäs koira karvoistaan pääsisi, kuuluu sanon-
takin. Mielestäni ei paljon sen vääremmin voi sa-
noa. Niinä heikkoina hetkinä kun itse olen sortu-

maisillani tällaiseen jumiutuneeseen harha-ajatuk-
seen, ajattelen muutaman vuoden takaista silloista it-
seäni — ja tadaa, muistan taas kuinka paljon olen jo  
saanut muutettua itseäni ja parannettua tapojani. Sit-
ten kykenen taas uudella tarmolla ja motivaatiolla kes-
kittymään itseni kehittämiseen ja oman mukavuus-
alueeni ulkopuolella seikkailuun — eli käytännös-
sä omien unelmieni tavoitteluun. Loppuun pakolli-
nen klisee: uskokaa ihmiset unelmiinne ja kykyyn-
ne muuttaa itseänne, se on ensimmäinen ja vält-
tämätön askel unelmien toteutumiseksi. Kukaan 
muu ei teitä muuta tai unelmianne toteuta!  

Tsemppiä kaikille unelmien toteutukseen ja 
mahdolliseen kevätsiivoukseen!  

Seuraava Siivouspäivä tulossa 23.5. 

Kirjoittaja unelmoi, että joku tulisi tekemään uu-
teen asuntoon perusteellisen kevätsiivouksen ja vei-
si samalla turhat rojut pois, mukaanlukien lediva-
losuihkun.
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Myy kävi eksuilemassa Vantaan uudella jätteenpolttolaitoksella kuukau-
si taaksepäin. Siniharmaa massiivinen laitos seisoo kehä kolmosen varrel-
la avomaalla, jonka myllättyä maisemaa hallitsevat kaivinkoneet ja louhi-
tut kalliot. Ei siis mikään kaunein maisema säänkin ollessa keväisen har-
maa, toisaalta ollaan kuitenkin Vantaalla joten kukaan ei ihmettele mitään. 

Rautaporteista sisään päästyämme tunnelma onkin ai-
van toinen, laitoksella oltiin selvästi innoissaan ”Hienoa 
että ekaa kertaa meillä käy oikeita ympäristöalan opiske-
lijoita!”. Iloiseksi yllätykseksemme vastassa meitä oli myös 
Leviksen entinen päätoimittaja (katso alumnihaastatte-
lu). Kierroksen sisällössä keskityimme enemmän ympä-
ristönäkökulmiin ja vain sivusimme teknisiä aiheita, mut-
ta kaikkien mielestä valtavan kauhan näkeminen oli var-
maan siisteintä koko kierroksella.

Vierailu alkoi näyttelykierroksella jossa tutustuimme 
mm pienoismallin avulla tehtaan toimintaan. Kovina fak-
toina opimme mm. että jäte palaa tauotta kahdella linjas-
tolla lähes automaattisesti. Laitoksella ei lajitella jätteitä 
vaan kaikki menevät murskauksen jälkeen suoraan polt-
toon. Vastuu jätteiden lajittelusta jääkin meille kulutta-
jille. Pienet sekajätteeseen kuulumattomat esineet ei polt-
tolaitosta haittaa, mutta ei niistä hyötyäkään ole. Sen si-
jaan esimerkiksi kylpyamme on jumittanut toisen linjas-
toista. (Tuli muuten aika kallis kylpyamme kun tämän 
mittakaavan voimala on puoliksi poissa käytöstä muuta-
man päivän) Voimalassa on käytetty uusinta ja hienoin-
ta tekniikkaa ja sen hyötysuhde onkin 95 %. Laitos myös 
alittaa tuntuvasti kaikki päästörajat, jotka ovat lisäksi pal-
jon tiukemmat kuin esimerkiksi hiilivoimaloissa. Roska 
poltetaan niin korkeassa lämpötilassa että se palaa melko 
puhtaasti. Tuhannen asteen infernossa ihmisen ruumis-
takin jäisi jäljelle vain pieni musta kasa. Mustasta kasas-
ta eroteltaisiin vielä metallit hyötykäyttöön, mutta loppu 
moska eli suodatetut myrkyt ja muut pirulaiset valetaan 
betoniin Ämmässuon kaatopaikalle.

Jätteenpoltto ei siis ole ratkaisu ongelmaan, mutta kyl-
lä se monen mielestä kaatopaikat kirkkaasti voittaa. Kier-
roksesta jäikin ristiriitainen olo, toisaalta laitos on super-
siisti ja tehokas ja hieno mutta toisaalta se ei ratkaise itse 
ongelmaa eli järjettöntä jätteen syntymisen määrää. Kui-
tenkin on hurjaa edistystä että puolentoista miljoonan 
ihmisen sekajätettä ei enää viedä kaatopaikalle, vaan siitä 
tuotetaan valtava määrä energiaa eli noin puolet Vantaan 
kaukolämmöntarpeesta ja kolmasosan sen sähköntarpees-
ta! Samalla Vantaan fossiilisten polttoaineiden käyttö ja 
päästöt ovat pienentyneet.

Mielestäni pitäisi kuitenkin enemmän keskittyä jät-
teen määrän vähentämiseen ja kierrätyksen tehostami-
seen. Ehkä tulevaisuudessa kotitalouksien jätemäärää saa-
daan laskettua sen verran että laitokselle ei enää ”riittäi-
si” roskaa. Tällöin laitoksessa voitaisiin polttaa myös yri-
tysten jätteitä tai vaikka haketta mutta toistaiseksi se pyö-
rii vain meidän uusimaalaisten sekajätteellä. Näin hel-
sinkiläisenä nurmijärveläiset roskat näyttää olevan todel-
la kaukana, mutta eipä niille parempaakaan paikkaa ole. 
Kehitys kuitenkin kehittyy ja ei voida tietää milloin kek-
sitään taas uudempi ja hienompi systeemi. Energiajae on 
hyvä esimerkki tällaisesta ympäristöystävälliseksi suitsu-
tetusta jätteiden hyötykäytöstä, joka on kuitenkin jo nyt 
aikansa elänyttä tekniikkaa. Juuri kun ihmiset on alka-
nut ymmärtää energiajaetta, se poistuu ja kaikki laitetaan 
taas sekajätteeseen. Tärkein vierailun sanoma olikin mie-
lestäni että energiajae on niin lääst siisonii ja että kotona 
kannattaa edelleen kierrättää kaikki mahdollinen laitok-
sen polttaessa vain sekajätettä.

JÄTTEENPOLTTO-
EXQ

Teksti: Veera Lyytikäinen Kuvat: Essi Manninen
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Myyläiset vierailivat Vantaan jätepolttamolla ja toinen oppaista 
osoittautui vanhaksi YMPSiläiseksi!

Mitä opiskelit ja milloin?  

Opiskelin pääaineenani ympäristönsuojelutiedettä maa-
talous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Valmistuin vas-
ta yhdeksän vuoden opintojen jälkeen 2006. Tein jo opis-
kelujen lomassa töitä ja siksi valmistuminen venähtikin.  

Millaista opiskeluaikasi oli? 

Opiskeluaika oli näin jälkikäteen ajateltuna todella va-
paata ja huoletonta aikaa. Olin toimittamassa Leväperäis-
tä1990-luvun loppupuolella. Silloin siirryimme juttujen 
manuaalisesta leikkaa-liimaa taittamisesta taitto-ohjelman 
käyttöön. Uskon, ettäLeviksen toimitustyöstä oli apua, 
kun hain ja sain kesätoimittajan töitä opiskeluaikanani.  

Myyssä on toiminut lapinretkeilyosasto?!  

Myytä ja sen aktiivista lapinretkeilyosastoa saan kiittää-
myös retkeilyharrastukseni päätymisestä ihan uudelle 

tasolle. Olin opiskeluaikanani Myyn kanssa ihka ensim-
mäisellä hiihtovaelluksellani. Vaellusinto on säilynyt. Pää-
siäisen lomaviikko vierähtää hiihtovaelluksella Gebnekai-
sen ympäristössä. 

Kuinka olet päätynyt nykyisiin työtehtäviisi?  

Aloitin vuonna 2004 opintojen ohessa ympäristöneuvojan 
keikkatyöt Kierrätyskeskuksessa. Kierrän kouluissa pitä-
mässä ympäristöaiheisia oppitunteja jäte-, kulutus- ja vesi-
aiheista. Opastan ryhmiä myös Ämmässuon jätteenkäsit-
telykeskuksessa. Tämän lisäksi on paljon suunnittelutyötä, 
kuten uusien opetusmateriaalien tekemistä. Teen Kierrä-
tyskeskuksella 80% työaikaa ja käyn sen lisäksi noin päi-
vän viikossa opastamassa ryhmiä Vantaan Energian jäte-
voimalalla. Olen matkan varrella ollut töissä myös kestä-
vän matkailun hankkeen suunnittelijana, jätealan projek-
tissa, toimittajana, näyttelysihteerinä luontotalossa, luon-
to-oppaana ja aika monessa muussa hommassa. Töissä ei 
siis ole pahemmin ehtinyt kyllästymään.

Haastattelijana Heidi Blom
Kuvat Essi Manninen

ALUMNI-
haastattelussa

HANNIINA
MANNER
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En myöskään tiedä vielä, mitä tulen tekemään ensi kevää-
nä, kun nykyinen työsuhteeni päättyy.  

Nykyiset työnäkymät saavat joskus opiskelijan epäi-
lemään uravalintaansa. Jokin rohkaiseva kommentti 
meille ympäristöalan opiskelijoille?  

Pätkätyöläisyys ahdistaa joskus enemmän ja joskus vä-
hemmän. Kun sitä on nyt kuitenkin jo jatkunut niin pit-
kään, niin alan vähitellen luottamaan siihen, että kyllä sit-
ten taas löytyy joku työ, kun edellinen päättyy. Niin on 
käynyt aina ennenkin.  
 
Makein työtehtävä/hanke, johon olet päässyt mukaan.

Ehkäpämieleen jäänein kokemukseni opiskeluajoiltani 
on kuitenkin matka Ghanaan. Olin mukana maatalous-
metsäylioppilaiden Lawra-kehitysyhteysprojektissa ja kä-
vimme sen puitteissa kuukauden tutustumismatkalla tu-
kikohteessamme Pohjois-Ghanan maaseudulla. Siellä ky-
liä kierrellessä sai ihan erilaisen näkökulman elämään ja 
myös ympäristökysymyksiin.

Kannustaisin opiskelijoita tekemään töitä jo opiske-
luiden aikana. Töissä oppii tosi paljon kollegoilta, toi-
saalta samalla saa arvokasta työkokemusta, joka auttaa 
työpaikan löytämisessä. Tiedän, että neuvoni on täysin 
vastakkainen poliitikkojen viesteille, mutta työllisty-
minen on mielestäni paljon varmempaa, jos on työko-
kemusta jo ennen valmistumista.  Työllistymisen nä-
kökulmasta voisi yrittää ottaa oppia myös diplomi-in-
sinööreistä, jotka tekevät lopputyönsä yleisesti jossakin 
yrityksessä. Eli kannatta kysellä löytyisikö joltakin yri-
tykseltä, järjestöltä tai virastolta graduaihetta tai aineis-
toa. Näin voi solmia suhteita potentiaalisiin työnanta-
jiin ja toisaalta saada apua myös gradutuskaan ohjauk-
sen muodossa. Itse en tähän oman graduni kohdalla yl-
tänyt, mutta olen ollut ohjaamassa yhtä ympäristökas-
vatukseen liittynyttä gradua töissä ollessani. 

Työllisty-
misvinkkejä 

Hanniinalta
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MYYN VAALIVALVO-
JAISTEN LENTÄVÄT 

LAUSAHDUKSET

"Paavo Arhinmäki näyttää 
punajuurelta"

"Meillä on täällä tosi hyvä pöhinä"
-Kalle H

Jamina Kristillisdemokraateista  
(vapaasti muistellen): "Noilla on kaikilla vaan 

vesilasit, kun muut juo ittensä kanveesiin" 
Aapo: "No siks ne ei saakaan kannatusta"

"Ehkä se on lapsi" (Liisa panelistin silmä-
pusseista)

"69" 
-Anna

Veera: "koht saa piirakkaa"
Anna: "Sen takii me tänne tultiin"

Sanni Grahn-Laasosesta: #luontoetusijalla #muu-
tanruotsiin #virossakinoiskivempaa

"Tulevan hallituksen  
nimi: perusmultakokkare"

-Antero

"Sanni 
luonnonvaraministeri"

-Arttu

Meillä on täällä (b-grundilla) enemmän ihmi-
siä kun lahdessa (Arttu persujen Lahden vaalival-

vojaisista, joissa kolme pokea ja yks keski-iän ylittä-
nyt nainen)

"Jytkyttäkää helvettiin" (?/jallu)

"Vittu koskaan ei oo hyvä"
-Aron

"Sydäri, sydäri, 
sydäri" (Antsan vastus persujen jatko-

jytkyhuudolle)

"En kestä tätä jytkytystä, nyt se jallu tänne" 
(jallu lähtee kiertoon)

"Mitä kuuluu soinin makuuhuoneesta? Jytkytystä" 
-Anna

"Arttu nyt se pullo tänne!"
-Liisa

"Päätin alkaa 
tuskailemaan vasta kun ne 

tekee ikäviä päätöksiä"
-Henna

"Soini käy vähän kellumassa"
(Amanda kun Soini sanoo käyvänsä uimassa)

"Kuvittele toi hevosen PÄÄLLÄ"
(Liisa Antero Vartiasta)

"Juustohöylä vaan kehiin"
-Heidi
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KYSYMYS: Jaksaa jaksaa! Mut mitä jos ei jaksakaan?

VASTAUS: Pikku Myy fiilaa sua. Kevätväsymys syntyy 
esmes kun jumalaton työmäärä kasaantuu aikaan ennen 
kesää: kesäkuntoprojekti meni kaljaksi, Hakkarainen sai 
liikaa ääniä, ei oo kesätöitä ja väsyttää jo esseehommat.

Puhutaan sitten juoksulenkistä tai esseistä/palautus-
päivistä/tenteistä, niin olematta ärsyttävä tekopirteilijä 
totean, että kuitenkin luultavasti jaksaa, vaikka ei jaksai-
sikaan. Ainakaan väsymykseen ei kuole, ainakaan usein 
tai helposti. Kikkeliskokkelis!

Urheilusuoritusta tehtäessä yleensä vielä jaksaa, vaik-
ka tuntuukin ettei jaksa. Ainakin jaksaa kävellä loppu-
matkan kotiin, tai tehdä puoliteholla. Työtehtävien suh-
teen voit kysyä itseltäsi seuraavia:

•	 Soimaatko itseäsi jos luovutat?
•	 Kaduttaako myöhemmin, jos jätät homman 

myöhemmälle tai annat koko roskan olla?
•	 Tarvitsetko ne oparit? 

Jos vastaus on en en en ja viime laiskottelusta on aikaa, 
huilaa hyvä ihminen.

Jos taas kyse on uupumuksesta elämään, kannattaa 
muistaa: höpsötellä, herkutella, höösätä huoliaan ja hei, 
huilata. Muita vaihtoehtoja: alan vaihto, harrastuksen 
vaihto, dieetin vaihto, vaimon taikka sulhon vaihto, vä-
livuosi, loma, terapia, motivaatiokoutsin hankinta, kal-
ja, kakalla käynti.

KYSY PIKKU MYYLTÄ!
KYSYMYS: Miksi rekka-autot piipittää? Miksi rekka- 
autot piipittää aamulla kello 6 ikkunani alla?"

VASTAUS: Jotta kukaan törttö ei liiskaantuisi alle. 
Jotta sinä et saisi huilata.

Aina ei jaksa   Timo Tikka

Mut joskus sit jaksaa! Timo Tikka
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Tiedä, mistä työpaikka löytyy - Treenaa taidot työhaastatteluun!

TULE KUULEMAAN JA TREENAAMAAN, MITEN PÄÄSET URALLA ETEENPÄIN! 

Milloin? Tule kesäkuun 3. päivä klo 17 Vanhalle Ylioppilastalolle kaverisi kanssa.
Miksi? Jotta saat työkaluja päästäksesi uralla eteenpäin. Haluamme kertoa, mitä iloa ja hyötyä on alasi työmarkki-
noita tuntevan ammattijärjestön toiminnasta sinulle ja kaverillesi. 

Ilmoittaudu viimeistään 19.5. verkossa osoitteessa my.surveypal.com/urallaeteenpain. Tilaisuus on maksuton, 
ja kesäkuun ensimmäisellä viikolla on mahdollista liittyä kampanjatarjouksella oman liittosi jäseneksi.

Lämpimästi tervetuloa!
Agronomiliiton, Luonnontieteiden Akateemisten Liiton, 
Metsänhoitajaliiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton asiantuntijat 

Uralla eteenpäin!
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