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Pääkirjoitus

Vegaanisen kuukauteni aikana mietin paljon eh-
dottomuutta (s. 19). Teini-iässä ehdottomuus ja 
arvostus kulkivat käsi-kädessä. Oli kunnioitetta-
vaa uskoa johonkin ja todella pysyä aatteessaan. 
Ihailin esimerkiksi matematiikan opettajaani, 
joka kulki vuodesta toiseen niin käytävillä kuin 
vappumarssissakin, ylpeästi Neuvostoliitto -kor-
vakorut korvissa heiluen. Sama ehdottomuuden 
hekumointi päti tyyliin. Haaveilin olevani vie-
lä 60-vuotiaanakin irokeesipäinen punkkari. Ne 
jotka vaihtoivat tyyliään tai aatteitaan, olivat mie-
lestäni moraalittomia, heikkoja luusereita. Olin 
varma, tai ainakin toivoin, ettei minusta tulisi iki-
nä sen kaltaista.

Vaatiiko ehdottomuus loppujen lopuksi kuiten-
kaan vahvaa mieltä? Onko oikeastaan helpompaa 
elää kerran vetämänsä linjan mukaisesti, vai välillä 
pysähtyä ja kyseenalaistaan ajatuksensa? Ehkä oi-
keaa mielen lujuutta osoittaakin omien malliensa 
uudelleen löytäminen, eikä muiden muokkaami-
en aatteiden sokea seuraaminen. Oman elämäni 
kapina oli nousta ”kapinoivaa” itseäni vastaan ja 
ostaa pinkki kauluspaita.

Vuosia teinivuosieni jälkeen, tunnen toisinaan 
pettäneeni menneisyyden itseni. Ehdottomuudes-
ta on tullut kirosana ja mukavuus on korvannut 
aatteeni. Nuorempi minäni olisi kauhistunut siitä, 
miltä nykyään näytän, mitä teen tai mitä ajattelen. 
. Samalla olen kuitenkin tyytyväisempi itsee-
ni kuin olen koskaan ollut. Voin tehdä valintoja 
tuomitsematta tai kahlitsematta itseäni. Mielipi-
teideni ei tarvitse olla raudanlujia, enkä valitse 
vaatteitani tai ajatuksiani tietyn muotin mukaan. 
Mielipiteeni muodostan usein vieläkin, normaa-

lien ihmisten tavoin, vähäisen tiedon varaan. 
Pidän kuitenkin aiempaa helpommin suuni ku-
rissa. Menneisyyden ylilyöntien takia oli suuren 
harkinnan ja poikaystävän painostuksen takana, 
että uskalsin pitää edes Pekka Haaviston pinssiä 
takin pieluksessani presidentin vaalien alla. Täs-
tä näkeekin, että vaikka ehdottomuudet ovat jo 
eilispäivää, on kultaista keskitietä vielä tänäkin 
päivänä vaikeaa löytää. 

KULTAISTA KESKITIETÄ 
ETSIMÄSSÄ
Venla Jallinoja

TAITTAJIA

Sinulla on kylmät hermot 
ja vahvat ranteet. Olet tait-
to-ohjelmien asiantuntija tai 
nopea oppimaan ohjeiden 
laadusta huolimatta. Olet mie-
leltäsi visualisti, kuvataiteilija 
tai graafikko.  Annat oman pa-
noksesi lehdelle lyhyissä ja 
tiiviissä rykäisyissä, joiden 
aikana sekä luovuutesi että 
paineensietokykysi punnitaan. 

TOIMITTAJIA

Olet tarmokas, kyltymät-
tömän tiedonjanoinen sekä 
armottoman objektiivinen. 
Sinulla on asiaa ja tekstinkäsit-
telyohjelma – Irtolainen kertoo 
ajatuksesi suurelle yleisölle. 
Osaat laatia rakenteellises-
ti ja kielellisesti lukukelpoista 
tekstiä, jota päätoimittaja voi 
auktoriteettipäissään muutel-
la.  

PÄÄTOIMITTAJIA

Olet innokas ja napakka ai-
katauluttaja, jonka viesteistä 
ihmiset yleensä ainoastaan tur-
hautuvat, ja sinulla on suomen 
kieli edes jotakuinkin hans-
kassa. Olet ryhmädynamiikan 
roottori, joka pitää rattais-
ton käynnissä vaikka väkisin. 
Sinulla on myös näkemystä leh-
den sisällöstä, vaikka et siihen 
juurikaan voi vaikuttaa. 

Sinustako rautainen osaaja Irtolaisen toimitukseen?

Etsimme nyt lehdellemme:
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Hallituspalsta

Mihin
menet,

Taso?Tuuli Salonen 

 On kahdenlaisia ihmi-
siä: niitä, jotka näkevät paljon 
unia ja niitä, jotka eivät näe 
unia. Olen aina kuulunut nii-
hin, jotka eivät juurikaan näe 
unia. Vuoden 2012 alussa öitäni 
häiritsi useampikin uni. Jostain 
kumman syystä unet koskivat 
toistuvasti samaa aihetta. Ne 
olivat aina erilaisia, mutta yksi 
yhdistävä tekijä niissä oli: Minä 
diktaattorin elkein vein Taso 
ry:n kohti kuilun reunaa. 
 Tämän vuoden hallitus on 
alusta lähtien toiminut suurella 
innolla ja aktiivisuudella taso-
laisten puolesta. Tapahtumia 
on kertynyt jo liuta, ja Tasoa on 
edustettu niin tiedekunnan sisäl-
lä kuin yli tiedekuntarajojenkin. 
Mitä muutoksen alla olevaan 
kandidaatin tutkinnon uudistuk-
seen tulee, opintovastaavat ovat 
aktiivisesti nostaneet äänensä 
kuuluviin sekä yhteiskuntahis-
torian osaston keskustellessa 
asiasta että  tiedekuntatason 
pohdinnoissakin. 
 Tähän mennessä Ta-
son tapahtumakalenteriin on 
kertynyt paljon erilaisia ta-
pahtumia, joista jokaiselle 
toivottavasti on löytynyt jotakin. 
Mukaan on mahtunut panee-
li presidentin vaaleista sekä 
toinen vaihtoon lähdöstä, semi-
naari Euroopasta, talviurheilua 
rusettiluistelun ja pulkanlaskun 
merkeissä, HOMO!ilua Kansal-
listeatterissa, valmistautumista 
perioditaukoon jenkkityylillä eli 
todellisilla Spring Break -bileil-
lä sekä tietysti perinteikkäät 

Taso ry:n syntymäpäiväsitsit. 
Käväisipä Yhis myös Pietarissa 
pyörähtämässä ja tätä kirjoit-
taessa lähestyy matka Kiovaan. 
Syksy on taasen edennyt omalla 
painollaan tutorien järjestellessä 
fuksitapahtumia, ja fuksit saa-
tiinkin melkoisella rytäkällä 
sisään Tason ja Yhiksen elämään. 
Tähän mennessä syksy on mennyt 
vauhdilla varsinkin fuksitapahtu-
mien kanssa, ja nyt on aika alkaa 
toteuttaa suuria ideoita loppuvuo-
delle. Ensimmäinen pitkäaikainen 
idea saatiin jo toteutettuakin, ni-
mittäin Eliittisitsit. Tason sitsien 
tuttu kaava toistui jälleen ja hom-
ma lähti hanskasta! Kiitos siitä.

Vuosi on jo vierähtänyt niin-
kin pitkälle, että on tullut aika 
valmistautua ensi vuoteen. Tu-
levaisuutta mielessä pitäen Taso 
ry:n hallitus teki kyselyn jäsenis-
tölleen toiminnastaan. Kyselyn 
tarkoituksena oli saada konk-
reettisia kehitysehdotuksia 
loppusyksyn toimintaa ajatellen 
sekä antaa ensi vuoden toimijoille 
vinkkejä. Valitettavaa kuitenkin 
oli se, että vastanneita oli kovin 
vähän. Paras tapa antaa meille 
hallituslaisille palautetta on juuri 
kyselyn kautta, nykimällä hihas-
ta tai osallistumalla hallituksen 
kokouksiin!
 Joulukuu lähenee vauh-
dilla ja samalla lähestyy Taso 
ry:n hallituksen vaalikokous. 
Kokouksessa päätettävät uudet 
hallitustoimijat saavat eteensä 
ison haasteen ensi vuodelle: vuo-
sijuhlat. Taso ry täyttää 

kunniakkaat 45 vuotta ja synty-
mäpäiviä juhlistetaan arvokkaissa 
merkeissä. Juhlavalmistelut ovat 
täydessä tohinassa, tästä kiitos 
vuosijuhlatoimikunnalle. Ensi 
vuoden toimijoille jää myös mie-
tittäväksi moni tiedekunnassa 
muutoksen alla oleva opintoasiain-
uudistus, kuten yleiset kandidaatin 
tutkinnot Valtsikassa. Muutos 
kandidaatin tutkintoon tulee ta-
pahtumaan, kukaan vaan ei vielä 
tarkalleen tiedä miten. 
 Taso ry:n edessä ei suin-
kaan häämötä kuilun reuna, 
vaan tulevaisuudessa siintää 
mahdollisuuksia. Se, mitä Taso 
kaikkein eniten tulevaisuut-
ta silmällä pitäen tarvitsee, on 
aktiivisia jäseniä ja loputonta in-
toa toiminnan ylläpitämiseen; 
näkyi se sitten palautteEn an-
tamisena, haluna vaikuttaa 
opintoasioihin, tapahtumiin osal-
listumisena tai hallitukseen 
liittymisenä. Tässä vaiheessa 
vuotta peräänkuulutankin erityi-
sesti innokkaita toimijoita ensi 
vuodelle. Olit sitten tasolainen 
vanha konkari tai uusi tulokas, 
Taso tarvitsee sinua! Vaikka 
vuosi 2013 tuo tullessaan paljon 
haasteita, sen ei pidä antaa jän-
nittää. 

Niin kuin Tason eräästä tentti-
kirjastakin tuttu vanha sanonta 
kuuluu: ”työ yksin kuin tervaa, 
joukolla kuin hunajaa” – halli-
tustoiminta tiivistettynä yhteen 
ytimekkääseen lauseeseen!

Nähdään hallituksen kokoukses-
sa!
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Kriittistä 
pyöräilyä

oka kuun toisena tiis-
taina voi Helsingin 
kantakaupungin alueel-

la liikkuessaan havaita suuren 
pyöräilijämassan ottaneen 
haltuunsa jonkin kaupungin 
keskeisistä liikenneväylistä. 
Tämä vuosien mittaan pulla-
taikinan tavoin paisunut ilmiö 
on lähtöisin jo 1980-luvulta, 
mutta mistä tarkalleen ottaen 
onkaan kyse?
Näiden tapahtumien juuret 
ovat lähtöisin Yhdysvallois-
ta, josta ne levisivät vähitellen 
Eurooppaan ja lopulta myös 
Suomeen. Täällä tapahtumien 
nimi vääntyi Critical Mass-
nimityksestä Kriittiseksi 
pyöräretkeksi. Nimen alkuperä 

Teksti: Miran Hamidulla
Kuvat: Petri Sipilä

J on Kiinassa, jonka suurkau-
punkien liikenne oli aikanaan 
pyöräilypainotteista. Pyöräi-
lijöiden oli tapana odottaa 
vuoroaan risteyksissä joukkoi-
na, ja lähteä liikkeelle vasta 
joukon kasvettua riittävän suu-
reksi eli kriittiseksi massaksi.
Mielenosoitustarkoitukseen 
termi mukautui siten, että 
pyöräilymielenosoittajat pyr-
kivät näkymään liikenteessä 
kriittisinä massoina, joilla on 
riittävän suurena joukkona oi-
keus vaatia itselleen tilaa muun 
liikenteen seasta. Muualla 
maailmassa tämä näkyvyyden 
hankinta on edelleenkin ta-
pahtumien pääasia. Suomessa 
sen sijaan toiminta on viime 

vuosina mennyt yhä selkeäm-
min suuntaan, jossa retkillä 
on jokin tietty kohde ja siihen 
liittyvä konkreettinen tavoite. 
Tällaisia voivat olla esimerkik-
si pyörätie Hämeentielle tai 
Länsiväylän muuttaminen ka-
duksi.
Tapahtumien järjestelyistä vas-
tasi alkujaan Helsingin Maan 
ystävät ry, mutta vuodesta 2010 
lähtien se on saanut rinnalleen 
myös toisen kansalaisjärjes-
tön, Helsingin Polkupyöräilijät 
ry:n. Virallisista järjestäjäta-
hoistaan huolimatta järjestävä 
organisaatio on rakenteeltaan 
epävirallisempi, ja mukaan 
pääsee kuka tahansa järjestö-
jen ulkopuolinenkin toimija. 
Järjestävälle joukolle on toi-

”Pyöräili-
jöiden oli 
tapana odot-
taa vuoroaan 
risteyksis-
sä joukkoina, 
ja lähteä liik-
keelle vasta 
joukon kas-
vettua 
riittävän 
suureksi eli 
kriittiseksi 
massaksi”
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minnan pysyvyydestä huolimatta 
ollut ominaista suuri vaihtuvuus 
eikä mukana ole enää yhtään aktii-
via, jolla olisi muistoja 1980-luvun 
ensimmäisistä    retkistä.

Pyöräilytoimijaksi hieman yllät-
täen

Helsingin Polkupyöräilijöiden va-
rapuheenjohtaja, vallilalainen Otso 
Kivekäs oli kiinnostunut pyöräi-
lyasioista jo ennen päätymistään 
Kriittisten pyöräretkien järjestäji-
en joukkoon.
      ”Olin kirjoitellut Kaupunkifil-
lari–blogiin ja miettinyt muutenkin 
pyöräilyolojen parantamista. Jos-
sain vaiheessa tuli mieleen, että 
täytyihän näihinkin tapahtumiin 
mennä mukaan.”
Äkkiä Kivekäs huomasikin jo istu-
vansa Helsingin Polkupyöräilijöiden 
hallituksessa, ja olevansa eräs 
Kriittisten pyöräretkien vastuuhen-

kilöistä.
       ”En kuitenkaan varsinaisesti ha-
kenut vastuuta.”
Kivekkään lisäksi retkiä organi-
soivalle sähköpostilistalle kuuluu 
noin kolmisenkymmentä henki-
löä, joista kymmenkunta osallistuu 
aktiivisesti järjestelyihin. Koska 
mielenosoitus järjestetään vuoden 
jokaisena kuukautena, pyritään 
järjestelyt yleensä hoitamaan mah-
dollisimman vähällä työmäärällä.
       ”Joka retken jälkeen meillä on 
kokous, jossa käydään edellinen läpi 
ja mietitään seuraavaa.”
Seuraavan reitin päättämisprosessi 
vaihtelee tapauskohtaisesti. Suu-
rinta huomiota keräävät kohteet 
pyritään kuitenkin aina säästämään 
parhaille kevät- ja kesäkuukausille. 
Kun reitti on päätetty, on vielä edes-
sä työnjako.
       ”Joku käy ajamassa reitin 
läpi jo ennakkoon, joku tekee Face-
book–eventin, ja jonkun työksi jää 
ilmoituksen tekeminen poliisille.”

Monenlaista suhtautumista

Entäpä mikä on ulkopuolisten 
suhtautuminen tapahtumiin? Ki-
vekkään mukaan ainakin poliisin 
kanssa on toisinaan ollut ongelmia. 
Suurimmillaan nämä ongelmat oli-
vat viime vuonna, kun Kriittinen 
pyöräretki valtasi Länsiväylän. Täl-
löin poliisi yritti estää Länsiväylällä 
ajamisen kokonaan, mutta ennak-
kotapauksiin vetoaminen pelasti.
 ”Lain mukaan poliisi saa 
siirtää mielenosoituksen paikkaa. 
Tällöin mielenosoituksen kohde ei 
kuitenkaan saa vaarantua, ja täs-
sä tapauksessa mielenosoituksessa 
kohteena oli nimenomaan Länsiväy-
lä.”
Lopulta lupa kuitenkin helti-
si pelkällä mielenosoituksen 
kulkusuunnan muutoksella, eikä 
vastaavanlaisia ongelmia ollut enää 
seuraavana vuonna, kun retket 
valtasivat Hakamäentien. Polii-
sin myötämielistä suhtautumista 
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”Eivätpä ne 
siellä poliisi-
auton takana 
odotellessaan 
juuri mitään 
meille” mah-
da

Yhteiskunnallista vaikutta-
mista

Koska tapahtumilla on Suo-
messa usein konkreettinen 
päämäärä, pyritään retkien 
tavoitteita viemään eteenpäin 
myös muita kanavia pitkin. 
Helsingin Polkupyöräilijät on-
kin aktiivinen muistutusten 
ja parannusehdotusten tekijä 
kaupungin päättäjien suun-
taan.
 ”Mielenosoituksilla py-
rimme tuomaan joukkovoimaa 
näiden ehdotustemme taakse. 
Virkamiehistö on myös ollut 
tästä kiitollinen, koska toimin-
tamme on antanut painoarvoa 
asioiden eteenpäinviemiseksi”, 
Kivekäs toteaa.
Esimerkkinä hän mainitsee 
viime vuoden Lauttasaareen 
suuntautuneen retken, jon-
ka tarkoituksena oli vaatia 
Länsiväylän muuttamista 
moottoritiestä kaduksi, jonka 
reunoilla olisi myös kevyen lii-
kenteen väylät.

 ”Seurauksena kau-
punki teki Länsiväylän osalta 
liikennealueiden maankäyttö-
selvityksen.”
Uusien pyöräilyn epäkohtien 
lisäksi retkillä esiintyy myös 
monia vanhoja tuttuja koh-
teita, joita pyritään pitämään 
jatkuvasti esillä. Eräs näis-
tä on kunnallispoliittisessa 
keskustelussa jo vuosien ajan 
esiintynyt Hämeentien pyörä-
kaistattomuus.
 ”Hämeentie nostetaan 
retkiemme teemaksi vähintään 
kerran vuodessa. Tämä tulee 
jatkumaan niin kauan kunnes 
tavoitteemme pyöräkaistoista 
on saavutettu.”
Lukuisista epäkohdista huoli-
matta Kivekäs näkee Helsingillä 
olevan paljon potentiaalia hy-
väksi pyöräilykaupungiksi, 
kunhan pyöräilyinfrastruktuu-
ria saadaan parannettua ja 
pyöräteiden talvikunnossapito 
saadaan samalle tasolle auto-
teiden kanssa.
 ”Tärkein kysymys on 
pyöräilijöiden määrä. Mää-
rän kasvu lisää muutosta. Se 
opettaa autoilijat ja päättäjät 
huomiomaan pyöräilijät ny-
kyistä paremmin.”
Jo nykyisessäkin tilanteessa 
Kriittiset pyöräretket paljasta-
vat kaupungistamme löytyvän 
vahvan pyöräilykulttuurin. 
Retkien lähtöpaikalta löytyy 
lähes aina monenlaisia temp-
pupyöriä, musiikkilaitteilla 
varustettuja pyöriä, kilpapyöriä 
sekä ihan tavallisia arkipyöriä.
 ”Tapahtumamme on 
tarkoitus tuoda esiin myös pyö-
räilykulttuurimme erilaisia 
muotoja pelkän mielenosoitta-
misen lisäksi.”
Silti edessä on vielä paljon töi-
tä ennen kuin Helsinkiä voi 
kutsua kunnolliseksi pyöräi-
lykaupungiksi. Näin ollen 
Kriittisten pyöräretkien jär-
jestäjiltä eivät kohteet lopu 
tulevaisuudessakaan kesken, 
ja luvassa on lisää Länsiväylän 
ja Hakamäentien valtausten 
kaltaisia suurta huomiota ke-
rääviä pyöräilytempauksia.
 
”Meillä on ollut puhetta Itäväy-
lälle suuntautuvasta retkestä”, 
Kivekäs paljastaa haastattelun 
lopuksi.

on edesauttanut myös samojen 
naamojen vakiintuminen mie-
lenosoitusten valvojiksi.
Toisinaan sekaan yrittää tun-
kea myös ärhäköitä autoilijoita, 
mutta yleensä nämä saadaan 
pidettyä kurissa juuri nimen-
omaan poliisin avulla.
  ”Eivätpä ne siellä po-
liisiauton takana odotellessaan 
juuri mitään meille mahda.”
Jalankulkijat sen sijaan tuntu-
vat suhtautuvan tapahtumaan 
pääsääntöisen positiivisesti.
 ”Reittien kulkiessa Kal-
lion läpi on aina ilahduttavaa 
kuunnella ohikulkijoiden ja 
terasseilla istuvien kannustuk-
sia.”
Laajalle levinneestä positiivi-
sesta asenteesta kertoo myös 
retkien osallistujien määrälli-
nen kasvu sekä laajentuminen 
kohti valtavirtaa.
 ”Joukkoon on tul-
lut vaihtoehtoihmisten 
lisäksi entistä enemmän myös 
mainstream–henkisiä” ihmisiä, 
Kivekäs arvioi.
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Ei heitetty 
loka ankan 
selässä pysy 

Aarni Suvitie

rtolaisen edelli-
sessä numerossa 
Toivo Laitinen kirjoitti 
lempiaiheestani, yliop-
pilaskuntapolitiikasta. 
Näkökulma ei ollut 
yhtä mieluisa, sillä kir-

joituksen sisältö oli 
syytösten tulva ylioppilas-
kunnan puoluepolittisesti 
sitoutumattomia ryhmiä vas-
taan. Kunnian pääasiallisen 
syntipukin roolista sai oma 
taustaryhmäni, HYAL 
(Helsingin yliopiston 
ainejärjestöläiset, ei “ai-
nejärjestöjen liitto”, kuten 
Laitinen meitä kuvaili). 
Yleensä näen irtopisteiden 
keräilyn ja pikkuseikkojen 
oikomisen hedelmättömänä, 
mutta katsoin tarpeelliseksi 
kommentoida osaa kirjoi-
tuksen väittämistä.

Esitettyhin mie-
l i k u v i t u k s e l l i s i i n 
käsityksiin ryhmämme si-
säisestä työskentelystä ja 
epämääräisiin syytöksiin 
byrokraattisuudesta on 

I vaikea vastata mitään. Sen 
sijaan Laitisen väitteet si-
toutumattomien ryhmien 
kyvyttömyydestä yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen 
ovat jokseenkin erikoisia. 
Kuluneena vuonna yliop-
pilaskunnan pääasiallisia 
vallankäyttäjiä ovat ol-
leet juuri sitoutumattomat 
ryhmät. Silti   yhteiskunnal-
lisessa- ja kuntavaalivaikuttamisessa 
ovat nousseet esiin Laiti-
sen peräänkuuluttamat, 
joukkoliikenteeseen ja 
k a u p u n k i r a k e n t e e s e e n 
liittyvät teemat. HYY ei 
tosiaankaan voi rakentaa 
pyöräteitä, ja juuri siksi 
vaadimmekin niitä kaupun-
gilta, vieläpä ilman sarvia, 
hampaita tai puoluekirjoja! 

Ajatus siitä, että si-
toutumattomat ryhmät 
pyrkisivät jonkinlaiseen 
epäpoliittisuuteen on kiel-
tämättä kätevä, mutta 
kaukana todellisuudesta. 
On toki ymmärrettävää, että 
puoluepoliittisesti suuntau-

tunutta saattaa ärsyttää 
opiskelijalähtöisyyden ja 
opiskelijan vaikutusmah-
dollisuuksien asettaminen 
ylioppilaskunnan toiminnan 
perustaksi puoluepoliittis-
ten kantojen sijaan. Tämän 
tulkitseminen epäpoliitti-
suudeksi ei kuitenkaan ole 
järin uskottavaa. Myös väite 
ainejärjestöläisten luomasta 
“hiljaisuuden kulttuurista” 
on varsin omaperäinen. Kir-
joituksen  ainoa esimerkki 
“hiljennetystä” keskustelus-
ta on pitkälti erheellinen, 
alkaen vaikkapa siitä, ettei 
kyseessä ollut ylioppilas-
kuntamme piiriin kuuluvan 
järjestön toiminta eikä asiaa 
“miettinyt” edustajisto – itse 
satuin osallistumaan asian 
käsittelyyn. Tämänkaltai-
set lapsukset ovat omiaan 
herättämään epäilyksiä 
kirjoittajan tietämyksestä, 
ymmärryksestä tai tarkoi-
tusperistä.

Tila- ja talousasioita kirjoi-
tus käsitteli hämmentävällä 

   ”Kuluneena 
   vuonna yli
   oppilas
   kunnan pää-
   asiallisia 
   vallankäyttä-
   jiä ovat ol-
   leet juuri 
   sitoutumat-
   tomat ryh-
   mät”
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tavalla. Sitoutumattomien 
syyttely HYY:n talousvai-
keuksista on epäilemättä 
kätevää. Tätä tulkintaa var-
ten on vain sivuutettava 
paitsi viime vuosien yleinen 
taloustilanne, myös se, että 
viime vuosikymmenen inves-
tointipäätöksiä tekemässä 
olivat myös poliittisesti si-
toutuneet ryhmät. Väite 
siitä, että osakunnat naut-
tisivat kohtuuttoman 
edullista, koskematonta ase-
maa tilajaossa, on kiehtova. 
Jo vuoden 2008 tilajako 
muutti tilannetta tavalla, 
joka oli osakuntien kannal-
ta epämieluisa – ja tästä 
hyötyivät pitkälti ylioppi-
laskuntamme harraste- ja 
yhteiskunnalliset järjestöt. 
Käsitykset osakuntien jä-
senmääristä tai näiden 
toiminnan laajuudesta taisi-
vat nekin olla kirjoittajalta 
hukassa, kuten kirjoituksen 
räikeä osakuntakulttuurin 
vähättely osaltaan todistaa.

Ainejärjestöläiset kan-
tavat vastuuta tehdyistä 
talouspäätöksistä ja nii-
den seurauksista. HYY:n 

ja kyseenalaiset tulkinnat 
pudottavat argumentaa-
tiolta pohjan pois, samoin 
kuin syyttely ja osoittelu 
romahduttaa poliittisen kes-
kustelun. Itse olen lähtenyt 
mukaan ylioppilaskuntapo-
litiikkaan yhteisten arvojen, 
yhteisten tavoitteiden ja 
yhdessä tekemisen vuoksi 
– ehkä siksi juuri tein sen 
ainejärjestöläisenä.

Ennen kaikkea HYY 
tarvitsee avointa, keskuste-
levaa poliittista kulttuuria. 
Sitä minun oli Laitisen kir-
joituksesta vaikea löytää. 
Y l i o p p i l a s k u n n a l l a m m e 
ja koko ylioppilasliikkeel-
lä on edessään merkittäviä 
haasteita. Miten käy mak-
suttoman koulutuksen ja 
millaiseksi muodostuu 
opiskelijan toimeentulo? 
Miten opintoaikojen raja-
us vaikuttaa opiskelijaan ja 
opiskelijatoimintaan? Miten 
opiskelija saa äänensä kuulu-
viin? Sitä ylioppilaskuntaa, 
joka kykenee vastaamaan 
näihin haasteisiin, ei ra-
kenneta loanheitolla ja 
keskinäisellä syyttelyllä. 

tilinpäätösten tarkas-
telu paljastaa sen, että 
pääosa heikentyneen 
taloustilanteen aiheutta-
mista  menoleikkauksista 
on kohdistunut suoriin ja 
epäsuoriin järjestötukiin, 
ei suinkaan edunvalvon-
taan, kuten Laitinen antaa 
ymmärtää. Kun nykyisel-
lään jäsenmaksut kattavat 
vain kolmanneksen ylioppi-
laskunnan tulovirrasta, on 
selvää, että väitteet talou-
dellisen vajeen kattamisesta 
jäsenten kukkarosta ovat 
nekin puhdasta populis-
mia. Meille tärkeää on koko 
ylioppilaskunnan etua ta-
voitteleva taloudenpito, ei 
oman edun maksimointi tai 
lyhytnäköinen eturyhmäpo-
litiikka.

HYY tarvitsee erilai-
sia ryhmiä ja näkökantoja, 
puoluepoliittisesti sitoutu-
neita ja sitoutumattomia. 
Faktoista ja niiden merki-
tyksestä voidaan kiistellä 
loputtomiin, enkä väitä ole-
vani erehtymätön. Olen 
kuitenkin sillä kannalla, 
että virheelliset pohjatiedot 

”HYY tarvit-
see erilaisia 
ryhmiä ja 
näkökantoja, 
puoluepoliitti-
sesti sitoutuneita 
ja sitoutu-
mattomia”
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Blaxploitaatio!
Lauri Mikola

Mikä blaxploitaatio?
 
Blaxploitaatiolla tarkoi-
tetaan 70-luvulla tehtyjä 
B-luokan elokuvia, joiden 
tuottajat, ohjaajat, näytte-
lijät ja muut osalliset olivat 
enimmäkseen mustia. Ne oli-
vat siis ensimmäisiä todella 
afroamerikkalaisia elokuvia. 
Blaxploitaatio -elokuvat ei-
vät olleet vain ”normaaleja” 
elokuvia, joiden tekijät oli-
vat mustia, vaan elokuvien 
teemat olivat myös erittäin 
”mustia”.
 Genre ”syntyi” vuon-
na 1971, kun elokuva Sweet 
Sweetback’s Baadasssss Song 
valmistui. Elokuva oli pikku-
budjetilla tehty elokuva, joka 
kertoi mustan sekistyöläisen 
taistelusta läpimätää, val-
koista virkavaltaa vastaan. 
Baadasssss Song oli odot-
tamaton menestys, ja sen 
seurauksena elokuva-alal-
la huomattiin, että ”mustille 
elokuville” on olemassa ai-
emmin hyödyntämättömät 
markkinat. Baadasssss Son-
gin kaltaisia elokuvia alkoi 
syntyä kuin sieniä sateel-
la. B-luokkaisuudestaan ja 
yleisestä ”huonoudestaan” 
huolimatta jotkut niistä oli-
vat todellisia menestyksiä 
ja genrestä on jäänyt jälkiä 
jotka näkyvät vielä nykyään-
kin.

Nousu

Vuonna 1971 julkaistiin 
myös mahdollisesti tunne-
tuin blaxploitaatio -elokuva, 
Shaft. Shaft oli menestys 
lippuluukulla ja voitti tun-
nusmusiikistaan myös 
Oscarin. Shaftin sankari on 
yksityisetsivä John Shaft, 
joka oli ensimmäinen, todel-
linen Hollywood -elokuvissa 
kuvattu musta sankari. Shaft 
oli eräänlainen James Bon

din kaltainen yli-ihminen, 
mutta viihtyi kasinoiden 
sijaan gheton kylmillä ka-
duilla. 
Shaftin jälkeen padot todella 
murtuivat, ja blaxploitaatiota 
alkoi vyöryä elokuvateatte-
reihin. Suurin osa elokuvista 
oli aluksi romaaneihin pe-
rustuvia Shaftin kaltaisia 
toimintaelokuvia. Pian bla-
xploitaatio alkoi kuitenkin 
laajentua myös muihin gen-
reihin, jo parissa vuodessa 
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mm. kung-fu:hun, kauhuun ja westerniin.
Yhdistävää kaikissa elokuvissa oli niiden 
”mustuus”, ne pyörivät niin vahvasti mustien 
stereotyyppien ympärillä (ja loivat niitä), että 
niitä voisi melkein pitää rasistisina. Stereotyy-
pit  olivat tosin vähemmän ikäviä kuin esim. 
mustavalkoelokuvan aikaan, jolloin mustat hah-
mot olivat pitkälti piikoja ja palvelijoita. Uudet 
stereotyypit olivat sutenöörejä ja diilereitä, jotka 
eivät sietäneet hölynpölyä keltään (varsinkaan 
huoriltaan), ghettojen kovanaamoja, jotka eivät 
hymyilleet tai hempeilleet tai pelkkään mustaan 
nahkaan pukeutuneita mustia panttereita.
1970-luvulla mustille näyttelijöille oli bla-
xploitaation ulkopuolella tarjolla muitakin 
elokuvarooleja kuin palvelijoita, mutta melko 
pienissä määrin. Blaxploitaatio tarjosi valtavan 
määrän rooleja mustille näyttelijöille, jotka oli-
vat aiemmin löytäneet töitä lähinnä teatterien 
lavoilta. Tämä johti siihen, että vaikka kyseiset 
elokuvat olivatkin b-luokan elokuvia, niin nii-

den näyttelijät olivat todellisia ammattilaisia, 
jotka oliva luoneet uraansa mm. Shakespearen 
näytelmissä. 
Kovatasoisten näyttelijöiden lisäksi blaxploitaa-
tio -elokuvissa oli myös yksi toinen elementti, 
joka oli poikkeuksellista pienibudjettisille b-
luokan elokuville: niiden musiikki. Alusta asti 
näihin elokuviin oli pestattu mustia muusikoita 
tekemään elokuvien ääniraitoja. Nämä muusi-
kot eivät olleet tuntemattomia pikkunimiä, vaan 
eturivin soul-, rnb- ja funkmuusikoita. Eloku-
vien ääniraidat poikkesivat usein artistien 
normaalista tuotannosta. Muusikoiden ei tarvin-
nut tehdä kappaleitaan levy-yhtiöiden odotusten 
mukaan täyttämään soittolistoja, eli heillä oli 
paljon vapaammat kädet musiikin teon suh-
teen. Luovuus kukki ja monet blaxploitaatioissa 
kuultavat ääniraidat ovat nousseet afroamerik-
kalaisen musiikin klassikoiksi.
Blaxploitaatiota voi myös omalla tavallaan pitää 
feminismin edelläkävijänä. Esimerkiksi eloku-

Emir Ramila: ” How good are you 
with a stick?”
Shaft: ”Cat named Shaft ain’t gon-
na be bad with a stick”- elokuvassa 
Shaft in Africa
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“You’re gonna give all this up? 
Eight Track Stereo, color TV in 
every room, and can snort a 
half a piece of dope everyday? 
That’s the American Dream, 
nigga!” – Eddie elokuvassa Su-
per Fly

Laten leffatärpit:

Blacula (1972) - Kauhu
Afrikkalainen vampyyriprinssi saapuu Los Ange-
lesiin ja helvetti pääsee irti. Sai myös jatko-osan, 
Scream Blacula Scream. 

Boss Nigger (1975) – Western
Kaupunkiin saapuu uusi (musta) sheriffi ja se ei sovi 
(valkoisille) lainsuojattomille.

The Mack (1973) – Rikosdraama
Vankilasta vapautunut Goldie palaa kotiin, ryhtyy 
sutenööriksi ja ajautuu riitoihin muiden parittajien 
sekä virkavallan kanssa. Yksi suosituimmista blaxp-
loitaatio -elokuvista. Oikeasti ihan hyvä elokuva.

Super Fly (1972) – Rikosdraama
Huumediileri koittaa tehdä viimeisen ison kaup-
pansa ja paeta ghetosta. Helpommin sanottu kuin 
tehty.

Coffy (1973) – Rikosdraama
Naispuolinen sairaanhoitaja lähtee kostamaan 
huumediilereille, jotka koukuttivat hänen 11-vuo-
tiaan siskonsa heroiiniin.

Mandingo (1975) – Eroottinen draama
Orjuuden ajan etelävaltioissa orja–isäntä -suhteet 
olivat kiellettyjä, mutta houkuttelevia hedelmiä.

Shaft (1971) – Toiminta
Musta etsivä käy yhden miehen sotaa mafiaa vas-
taan. Sai myös jatko osat Shaft’s Big Score ja Shaft 
in Africa.

vissa Foxy Brown ja Cleopatra Jones sankarina 
on nainen, joka täyttää perinteisen miessan-
karin roolin; polttaa roistojen unikkopellot ja 
hakkaa heidän kätyrinsä. Joku voisi tosin sa-
noa, että miessankarin tavalla käyttäytyvä 
naissankari ei ole lainkaan feministinen asia, 
vaan enemmänkin päinvastoin. Yhtäkaikki, täl-
läisiä naissankareita ei oltu ennen nähty.
Blaxploitaatiossa myös roistoja alettiin kuvata 
sankareina. Toki gangsterielokuvia oli tehty jo 
vuosikymmeniä, mutta blaxploitaatiossa huu-
mekauppiaista, sutenööreistä ja muista ”todella 
pahoista” ihmisistä tehtiin sankareita. Polii-
sit, jotka yrittävät tehdä rehellisen sutenöörin 
elämästä vaikeaa, ovat elokuvien todellisia rois-
toja. Toki huumeongelmat ja ghettojen kurjat 
olot ovat myös keskeisessä roolissa, ja sutenöö-
rit sekä diilerit ovat elokuvissa oikeasti hyviä 
ihmisiä, jotka tekevät vain sitä, mitä kylmillä 
kaduilla on pakko.

Loppu

70-luvun puoliväliin tultaessa blaxploitaatio oli ja 
alkanut muuttua käsitteeksi. Genre oli paisunut 
siihen pisteeseen, että sitä alettiin parodioida, 
esimerkiksi Dolemite (1975) on blaxploitaatiopa-
rodia blaxploitaatiosta. Blaxploitaatio oli myös 
laajentunut yli roturajojen ja valkoisetkin olivat 
alkaneet ohjata sekä tuottaa blaxploitaatiota.
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Musiikki

Blaxploitaatio -elokuvien musiikki on aivan 
oma juttunsa – vaikka monet elokuvista ovat 
loppujen lopuksi aika pahaa katsottavaa, niin 
niiden musiikit ovat todella hyvää kuulta-
vaa. Seuraavat blaxploitation -ääniraidat ovat 
hyviä tutustuttavia kaikille soulmusiikin ystä-
ville. 

Marvin Gaye – Trouble Man. Paremmin hem-
peilylauluistaan tunnettu Marvin laulaa alle 
puolilla levyn kappaleista, keskittyen enem-
män kosketinsoittimiin ja rumpuihin. Aivan 
mieletön levy.

Curtis Mayfield – Super Fly. Ghettojen on-
gelmia kappaleissaan käsittelevä Mayfield 
näyttää, että ainakin yhteiskunnallisen musii-
kin suhteen ennen oli kaikki paremmin. Aivan 
tajuton levy.

Willie Hutch – The Mack. Vähän tuntemat-
tomampi Motownmies Willie Hutch laulaa 
sutenöörin tarinan hutunteella johon ei nor-
maali kuolevainen pysty. Aivan uskomaton 
levy.

Genre ei ikinä kuollut varsi-
naisesti pois. Mustia elokuvien 
tekemistä ei lopetettu missään 
vaiheessa, mutta niistä oli tul-
lut valtavirtaa ja kulttuurinen 
ympäristö oli muuttunut siinä 
määrin, että mustat elokuvat 
eivät enää olleet blaxploitaa-
tio-elokuvia. Omalla tavallaan 
hip-hop -kulttuuria ja siihen 
liittyneitä elokuvia, kuten Wild 
style (1983) ja Breakin’ (1984) 
voidaan pitää jatkumona blaxp-
loitaatiolle. Ne ovat aivan yhtä 
mustia kuin perinteinen blax-
ploitaatio, mutta kun diilerit, 
afrotukat ja mustat pantte-
rit muuttuivat räppäreiksi, 
verkkapuvuiksi ja ghettoblas-
tereiksi, ei enää voitu puhua 
blaxploitaatiosta. Myöhemmin 
tehdyt ”vakavat” dramaaelo-
kuvat elokuvat kuten Boyz ’n 
the hood ja Do the right thing 
olisivat myös 70-luvulla olleet 
ehdottomasti blaxploitaatiota, 
mutta 90-luvun elokuvina ne 
olivat vain draamaelokuvia.

Vaikutukset

“You’re gonna give all this up? 
Eight Track Stereo, color TV 

in every room, and can snort a 
half a piece of dope everyday? 
That’s the American Dream, 
nigga!” – Eddie elokuvassa Su-
per Fly

Vaikka blaxploitaation ajas-
ta on kulunut jo noin 40 
vuotta, se heijastuu yhä nyky-
päivään. Elokuvien hahmoja 
voi edelleen pitää eräänlaisina 
arkkityyppeinä. Esimerkik-
si monet amerikkalaiset, ja 
myös muut rap-muusikot ovat 
omaksuneet blaxploitaatio 
-elokuvista tutun hölynpölyä 
sietämättömän sutenöörin ima-
gon, ja saman imagon ovat 
omaksuneet myös luultavasti 
oikeatkin sutenöörit. Blaxploi-
taatio -elokuvien ääniraitoja 
on kierrätetty monissa uudem-
missa elokuvissa, ja ne ovat 
inspiroineet monia nykyäänkin 
vaikuttavia elokuvantekijöitä. 
Elokuvien musiikkia ja dialo-
gia on myös sämplätty satoihin, 
ellei jopa tuhansiin hip-hop 
-kappaleisiin ja ne ovat anta-
neet vaikutteita myös muihin 
musiikkigenreihin.  Blaxploi-
taatio voi olla historiaa, mutta 
mihinkään se ei ole hävinnyt.

“What else brings whites to 
Harlem but business?” – Lt. 
Pope elokuvassa Across 110th 
street
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Terveisiä laitokselta

Hanna kuusi

pean Kaisa-talon 
rakentaminen on ol-
lut suuri ponnistus 
Helsingin yliopiston 

kirjastolle. Sinne muuttivat 
valtiotieteellisen, humanis-
tisen, oikeustieteellisen ja 
teologisen tiedekunnan kir-
jastot ja Opiskelijakirjasto, 
jotka olivat hallinnollisesti 
olleet jo parin vuoden ajan 
osa Keskustakampuksen 
kirjastoa.  Kirjasto on nyt 
tutkijoiden, opettajien ja 
opiskelijoiden yhteinen tie-
teen hermokeskus. 
 Julkisuudessa Kaisa-
talosta on kuitenkin puhuttu 
ennen kaikkea opiskelijoiden 
kirjastona. Se ei ole yllätys, 
koska kirjasto rakennettiin 
paikalle, jossa Opiskelija-
kirjasto oli toiminut yli 15 
vuoden ajan. Lisäksi kir-
jaston tähtitieteelliset 
lainamäärät, 2,6 miljoonaa 
lainaa ja uusin

U
”Hyvät 

kirjasto-

palvelut 

ovat si-

ten osa 

opinto-

tukea.”

Tuntematon lehtileike. Opiskelijakirjaston arkisto. 
(K. 23)

taa vuodessa, muodostuvat 
valtaosin kurssikirjojen lai-
nauksesta.

Opiskelijoiden kir-
jastopalvelut ovat myös 
Kaisa-talon kirjaston vanhin 
osa. Niiden juuret johtavat 
vuonna 1858 opiskelijoiden 
perustamaan Yleiseen yliop-
pilaskirjastoon. Osakunnat 
olivat ostaneet kirjoja köy-
hien ylioppilaitten käyttöön 
jo Turun Akatemian alkuai-
koina 

1600-luvulla. Ne rahoitet-
tiin osakunnan jäseniltä 
suoraan kerätyillä maksuil-
la.  Osakunnat kuitenkin 
määrättiin lakkautettavaksi 
yhteiskunnallisen aktii-
visuuden ja siveettömän 
käytöksen pesäpaikkoina ja 
niiden kirjakokoelmat hajo-
tettiin.
 Y l i o p p i l a s k u n t a 
omisti yhdistetyn kirjas-
ton aina 1970-luvulle asti. 
Valtio siis ulkoisti opiskeli-
joiden kirjastopalvelut 

Kaisa-talon juuret 
opiskelijoiden kirjastona
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vuosittaisen määrärahan avulla, 
yliopiston kirjastoon ei kurssikir-
joja hankittu. Kirjaston suurena 
haasteena on ollut opiskelijamää-
rien valtava kasvu. Kurssikirjojen 
jonotus on ollut opiskelijoille tut-
tua koko kirjaston olemassaolon 
ajan.

Suomalainen järjestelmä, 
jossa yliopisto-opiskelijoiden on 
mahdollista lainata maksutta tar-
vitsemansa opiskelumateriaali, 
on kansainvälisesti harvinai-
nen. Hyvät kirjastopalvelut ovat 
siten osa opintotukea. Monis-
sa maissa kurssikirjat ostetaan 
kampuksen kirjakaupasta tai 
antikvariaatista. Kurssikirjo-
jen hyvät lainausmahdollisuudet 
ovat demokratisoineet korkea-
koulutusta. Toisaalta valtio on 
pystynyt laajentamaan yliopisto-

suhteellisen pienin resurssein, 
kun opiskelu on tarkoittanut 
massaluentoja ja itsenäistä kir-
jojen lukua.
 Kurssikirjojen saata-
vuudesta on valitettu koko 
kirjaston olemassaolon ajan. Jo 
pitkään periaatteena on ollut, 
että kirjoja ostetaan kolmasosal-
le tarvitsijoista. Niiden kiertoa 
on parannettu opiskelijoiden 
toivomuksesta ankaralla sakko-
käytännöllä. Ehkä vihdoin myös 
opetuskäytäntöjen muutokset ja 
e-kirjojen yleistyminen johtavat 
siihen, että kymmenet opiskeli-
jat eivät tarvitse samaa kirjaa 
samaan aikaan.

Toinen kirjastoa pitkään pu-
huttanut asia on kirjojen huono 
kohtelu. 1900-luvun alkuvuosina 
valitettiin sitä, että kirjoja oli 

kadonnut ja niitä oli turmeltu. 
Vandalismin katsottiin järkyttä-
vän ylioppilasnuorison mainetta. 
Kurssikirjoista oli viilletty irti 
sivuja, esimerkiksi Taschenbuch 
der Anatomie oli revitty käyttö-
kelvottomaksi. Myös lainakirjojen 
alleviivaaminen on ollut taval-
lista ja kirjaston yritykset estää 
alleviivailua varsin tuloksetto-
mia. Kirjat ovat olleet opiskelun 
työkaluja, joiden sisällön oppimi-
sessa merkinnät ovat auttaneet. 
Joskus opettajat ovat jopa kehot-
taneet kiellettyyn toimintaan:
Puhuin kerran eräälle toveril-
leni tuollaisesta kurssikirjojen 
turmelemisesta ja vastasi hän: 
”Niin, mutta professori N.N. on 
itse sanonut, että on viivotetta-
va ja tehtävä merkkejä reunaan. 
Se helpottaa suuresti lukemista.” 
(Ylioppilaslehti 12/1914).
Kirjoittaja on yhteiskuntahistorian 
yliopistonlehtori.

Kuusi, Hanna: Lainatut, viivatut, tentityt. Ylioppilaskunnan 
kirjasto/Helsingin yliopiston kirjasto 1858–2009. SKS 2011.

Lainaustiski 1960-luvulla. Opiskelijakirjaston arkisto. 
(K. 45)
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Moni kakku päältä kaunis
Teksti ja kuvat: Emma Ekdahl

un kävelin sinne sisään ensimmäi-
sen kerran, tunne oli samanlainen 
kuin mennessäni erään kerran punai-

sissa haalareissa hienosti pukeutuneita 
ihmisiä kestinneen Musiikkitalon ves-
saan: minä en nyt ihan kuulu tänne. Olin 
varsin ennakkoluuloinen, mutta halusin 
kuitenkin antaa Kaisalle mahdollisuuden 
ja kiersin epäröiden hulppeaa rakennusta 
turistiryhmän vanavedessä. Sitten hissi 
puhui minulle. ”Suunta: alas”, se sanoi. Ei 
Klix olisi koskaan sanonut noin ikävästi.
 Varsin mahtipontinen ja komea-
han Kaisa on. Pienintä yksityiskohtaa 
myöten ikkunat ja kaiteet on sijoitet-
tu niin, että luonnonvaloa tulvii sisään 
mahdollisimman paljon, ja pinnatkin ovat 
tietysti samaa tavoitetta silmälläpitäen 
mietittyjä. Sitä kelpaa kyllä näyttää tu-
ristiryhmille ja arkkitehtiherrainker

K

”Varokaa 
liian ma-
talavyö-
täröisiä 
housuja.”

hoille. Ihailijoita Kaisalla riittääkin, jopa 
häiritsevyyteen asti – hauskahan siinä on 
opiskella, kun yläkerran Irma ihmettelee 
vieressä miehelleen, kuinka tyylikkäitä ja 
ergonomisia tuoleja Kaisaan on löydetty.
 Sitten ne hiljaiset lukutilat! Kyllä siellä 
istuvat ihmiset ovatkin kyltin takia hiljaa, 
mutta ei siellä hiljaista ole. Kaikki puhe 
viereisistä ryhmätyötiloista ja käytäviltä 
– joilla ihmiset puhuvat puhelimessa pu-
helinkopeista huolimatta – kaikuu sisälle. 
Toisia se häiritsee, toisia ei. Lisäksi mi-
nusta on epämukavaa istua akvaarioissa, 
ei sellaisissa saa happea. Yleensä luku-
paikan etsimiseen saa sitä paitsi käyttää 
sangen pitkän tovin, kun kaikki Helsin-
gin korkeakouluttautujat ovat samassa 
rakennuksessa. Olen yrittänyt totutella 
lukemaan niillä Irman kehumilla tuoleil
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la tai ylempien kerrosten lukunurkissa. 
Ne ergonomiset ja kalliit (näin Hesaris-
sa mainoksen niistä, tililläni ei ole ikinä 
ollut edes puolta siitä summasta) tuolit 
vain valitettavasti ovat liian meluisassa 
paikassa, keinutuolit nyt eivät käy laa-
tuun ollenkaan, ja niissä tavallisimman 
oloisissa tuoleissa on sellainen pistävä 
villakangas päällysteenä sekä ihmeel-
linen reikä alaselän kohdalla. Varokaa 
liian matalavyötäröisiä housuja niillä is-
tuessanne.

Ja kaikki tutut, kivat kanssaopiskelijat! 
Heitä näkee silloin tällöin ripottautuneina  
yksittäisille tuoleille. Toista oli Klixillä 
meno. Heti pihalle astuessaan saattoi ta-
vata reippaita opiskelutovereita. Aulassa 
saattoi mainiosti pitää pieniä, toisinaan 
tosin useaksi tunniksikin venähtäneitä 
lukutaukoja ja ostaa litroittain limpparia 
puhelimella äidin laskuun. Tietokoneen 
(joita Kaisassa on vielä tällä hetkellä sur-
kuhupaisan vähän) sai ruuhka-aikanakin 
sangen nopeasti, ja lukusalissa oli hiljais-
ta sekä paljon tilaa. Eikä lähin UniCafe 
suinkaan ollut huonoin. Katugallupiin

”Varsin 

mahtipon-

tinen ja 

komeahan 

Kaisa 

on.”

vastanneet kaipailivat myös Klixin intii 
miyttä ja erityislaatuista rumuutta, joka 
kauneudeksikin voidaan tulkita.
Kuka Kaisassa edes viihtyy? Kaikki ke-
huvat sitä puitteeltaan hienoksi, mutta 
ei siellä opiskelemisesta kukaan tykkää. 
Fukseilla ei tietenkään kaikilla ole ver-
tailukohtaa, mutta eivät hekään siitä 
tykkää. Siellä on liian hienoa ja liikaa ih-
misiä. Sitä paitsi Kaisahan on vähän niin 
kuin Iso paha susi, joka lopulta sai kun 
saikin pataansa kaikki pienet porsaat. 
Hyi olkoon, Kaisa!

Tämän vuodatuksen on tarkoituskin 
olla ylikyyninen ja katkera. Ehkä Klixis-
tä luopumisen tuska on niin suuri, että 
menee vielä hetki nähdä Kaisan kaikki 
mahdollisuudet ja hienot puolet. Sehän 
on erittäin hyvä kirjasto ja totun siellä 
opiskelemiseen varmasti. Eivätkä kaikki 
opiskelijat sitä oikeasti ole haukkuneet, 
monet pitävät siitä. Enkä ole edes kysynyt 
keneltäkään fuksilta. Klixin remontti on 
varmasti ihan paikallaan, ja ehkä minun 
pitäisi ruveta maksamaan puhelinlaskut-
kin vaan ihan itse. 
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KAISA 

KLIX
Teksti ja kuvat: Emma Ekdahl

Irtolainen jalkautui syksyn ensimmäisen tiedekuntatentin jälkeisiin tunnelmiin kyse-
lemään opiskelijoilta mielipidettä Kaisa-talosta. Harva halusi osallistua tai näyttää 
naamaansa – syytä tähän on vaikea sanoa.

Mikko Virta

”Tällä hetkellä Kaisa-talossa on parasta varmasti uutuu-
denviehätys. Paikat ovat toistaiseksi ainakin siistejä ja 
erittäin hienoja! Plussaa lisäksi hyvistä tuoleista, joissa pää-
see vääntäytymään lukiessaan eriskummallisiin asentoihin. 
Suhtaudun Kaisaan ihan positiivisesti,   varsinkin kun Klix 
tulee vielä jonkinlaiseen opiskelijakäyttöön myöhemmin. Li-
säksi Kaisa-talossa on hyvää sen poikkitieteellisyys, mitä 
Klix ei niinkään voinut tarjota.”

Anonyymi henkilö

”Vaikka Klixiä onkin ikävä, on Kaisa-talo tosi onnistunut, ja olen löy-
tänyt hyvin paikkani sieltä. Onhan siinä tietysti vielä hiomista, että 
kaikille löytyy se, mitä kirjastolta kaipaa. Tosin vähän moitetta siitä, 
että siellä ramppaa niin paljon ihmisiä arkkitehtuuria ihastelemas-
sa ja siitä, että henkilökunta puhuu keskenään tosi kovaan ääneen! 
On kuitenkin ihanaa, kun voi lukea luonnonvalossa, mikä ei Klixillä 
oikeastaan ollut mahdollista – ja loistavaa on se, että on niin paljon 
erilaisia lukupaikkoja, niin kaikki voivat löytää mieleisensä.”

Verneri Pulkkinen

”Kaisa-talo on valoisa, tilava ja kevyen oloinen. Tilan-
käyttö on erittäin avaraa, ehkä jopa liiankin avaraa – joku 
senkin laskun maksaa. Ehkä Kaisa-talo on yliopiston kir-
jastoksi hieman liian pramea, tykkäisin sellaisesta vähän 
ränsistyneestä ja intiimistä tunnelmasta, joka Klixillä oli. 
Varsinkin, kun en ikinä meinaa löytää kirjoja Kaisasta. Kli-
xiin verrattuna Kaisa on aika neutraali ja turhan moderni 
makuuni.”
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Possusta
pupuksi
30 päivässä

yyskuu oli tänä vuonna osaltani vegaanikuukausi. Halusin kokeilla omia rajojani ja selvittää, 
miten näin kokonaisvaltainen ruokavalion muutos vaikuttaisi muuhun elämääni. Sallin itselle-
ni vegaaniruokavaliosta lipsumisen silloin kun söin ruokaa toisten ihmisten vieraana, tai silloin 

kuin söin ulkona. Muuten söin ainoastaan pupunruokaa.
S
ENSIMMÄINEN VIIKKO

Ensimmäiset neljä päivää tuntuvat puh-
distavilta. Olo on paljon kevyempi kuin 
normaalisti. Tämänkaltaista tunnetta 
luultavasti paastoajatkin tavoittelevat. 
Henkinen ja fyysinen keveys ei ehkä 
päästä minua sen lähemmäs jumalaa, 
mutta antaa minulle kyvyn leijailla pil-
vissä. Tuntemuksillani on varmasti jo-
tain tekemistä sen seikan kanssa, että 
olen jättänyt taakseni tyydyttyneitä 
rasvoja sekä kolesterolia sisältävät 
eläinkunnan tuotteet. Tunne on kuiten-
kin niin voimakas, että epäilen myös 
mielen tehneen tepposet arviointikyvyil-
leni. Ekstaasia kestää noin viisi päivää. 

TOINEN VIIKKO

Keittiökaappieni aiemmista satunnais-
vieraista kuten tofusta, soijasuikaleista, 
soijajogurtista ja seesam -nugeteista tu-
lee vähitellen osa keittiöni vakiokalustoa. 
Sen lisäksi myös vanhat arkireseptini 
kokevat muodonmuutoksen. Shepherd’s 
pie:n liha korvataan mehevillä lins-
seillä, makaronilaatikosta saavat lähteä 
vaihtopenkille kaikki muut ainekset 
paitsi sipuli ja itse makaroni, ja pannuk-
akkutaikinaan makua lisäämään heitän 
kourallisen kaurahiutaleita. Ruuan su-
unnittelu vie nyt enemmän aikaa, kun 
ohjeet ovat muuttuneet, mutta sekin on 
varmasti seikka, joka korjaantuisi pi-
demmän aikavälin harjoittelulla. 

Kuljen Stockmannin leik-
keletiskin ohitse. Suolaisen 
lihan tuoksu on huumaa-
va. Vegaanista kuukautta 
on kestänyt vasta viikko. 
Kuinkakohan hunajaisel-
ta ylikypsytetty saunapalvi 
maistuu kuukauden jäl-
keen?

Venla Jallinoja
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KOLMAS VIIKKO

Kuukauden kuluessa pohdin enem-
män ja enemmän syitä ruokavalioni 
jatkamiselle. Tuntuu hyvältä syödä 
jotain, mistä ei tarvitse potea suurta 
syyllisyyttä. Vegaaniruuan syöminen ja 
ostaminen on kuin anekauppaa. Syn-
tisenä ihmisenä vegaanikasvispihvien 
syöminen ja luomutuotteiden ostaminen 
päästää minut varmasti lähemmäs syn-
ninpäästöstä seuraavaa tunnetta kuin 
mitä tulisin ikinä muuten kokemaan. 
Oloni on puhdistunut ja helpottunut, 
mutta toisin kuin anekaupassa, rahani 
eivät kilahda paavin kukkaroon.
Erityistä lihan himoa ei ole päässyt syn-
tymään. Sen on luultavasti taltuttanut 
muutama visiitti äidin patojen ääreen 
sekä alakerran ravintolaan. Eniten 
hankaluuksia tuntuu aiheuttavan työ-
paikalla syötävän lounaan hankkimin-
en. Salaatit ja muut herkkutiskien tuot-
teet eivät tule kysymykseenkään, sillä 
kaikissa on vähintään yhtä eläinkunnan 
tuotteita. Alakerran Alepastakin mu-
kaan lähtevät ainoastaan soijajogurtti ja 
banaani. 

NELjÄS VIIKKO

Kuun lopussa haaveilen jo kananmu-
nista ja maitotuotteista. Vaikka niitä il-
man pärjääkin, on elämä niiden kanssa 
helpompaa. Etenkin leipominen tuottaa 
hankaluuksia ilman kananmunia. Kor-
vaavia tuotteita kyllä on, mutta niiden 
hankkiminen ja käyttö on vaativampaa 
kuin aidon kananmunan.  Ehkä tähän 
tulee vielä jonain päivänä helpotusta, 
kun vegaaninen elämäntapa yleistyy 
taloudellisten ja eettisten vaikutteiden 
myötä. En pidä sitäkään ihan mahdot-
tomana ajatuksena, että jonain päivänä 
esimerkiksi soijarouhe korvaisi jauheli-
han suomalaisten kotikeittiöissä. 

KUUN jÄLKEEN

Suhde lihaan on kuukauden jälkeen 
muuttunut.  Sitä on aikaisempaa vai-
keampi ostaa ja syödä ilman, että 
pohtisi sen alkuperää. Wiener-leik-
keitä nuijiessani tuntuu iljettävältä 
kuin lihan rippeet jäävät nuijaan 
kiinni. Lihaa hakatessa, leikatessa, 
repiessä tai purressa olo on jollain 
tapaa barbaarinen. Lihan kulutus on 
siis luonnollisesti vähentynyt. Vaik-
ka vegaanikuukausi onkin jo ohitse, 
tähtään pääosin lihattomaan kok-
kaamiseen. Koen sen edelleenkin 
tuottavan suurempaa tyydytystä 
kuin lihan kypsentämisen. Huomaan 
miettiväni lihan lisäksi muidenkin 
ruoka-aineiden ostamisen kanssa 
kahteen kertaan sitä mitä ostan. 
Vaikka en pidäkään absoluuttisen 
vegaanista ruokavaliota omana jut-
tunani, luulen vegaanikuukauden 
toimivan hyvänä ponnistuslautana 
kohti lihattomampaa ruokavaliota. 
Sen aikana oli nimittäin pakko löy-
tää ja kokeilla uusia aineksia sekä 
reseptejä, joita muuten ei olisi tullut 
kokeiltua yhtä laajasti. Vegaanius on 
hyvä diili niin kukkarollesi, ympäris-
töllesi kuin mielellesikin.

”Lihaa hakatessa, lei-
katessa, repiessä tai 
purressa olo on jollain 
tapaa barbaarinen”
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Tämä on yksi niistä uusista 
ruokatuttavuuksista, joihin 
vegaanikuukauteni aikana 
tutustuin. Aluksi tuntui kui-
vahkolta ajatukselta valmistaa 
pitsaa ilman juustoa, mut-
ta lopputulos olikin jotain 
ihan muuta. Munakoiso ja rei-
lu annos tomaattikastiketta 
toimivat yhdessä mainoina 
pitsan mehevöittäjinä. 

Kastike:

1 purkki tomaattimurskaa
1 rkl oreganoa
1 tl suolaa
hyppysellinen sokeria
ripaus pippuria
1 tl oliiviöljyä
1 valkosipuli

Päälle: 
Munakoiso 
Herkkusieni
Sipuli

Ohje:

1. Sekoita Jauhot, suola ja hiiva 
keskenään kulhossa.

2. Vaivaa joukkoon oliiviöl-
jy ja käden lämpöinen vesi 
taikinaan. Jatka taikinan vai-
vaamista kunnes se on kiinteä 
ja joustava. Peitä kulho ja anna 
taikinan nousta tunnin ajan 

kuivassa paikassa.

3. Tee tällä välin kastike. Lisää 
tomaattimurskan joukkoon 
mausteet, öljy sekä murskattu 
valkosipuli. Anna maustua jää-
kaapissa jonkin aikaa.

4. Leikkaa munakoisot levyik-
si ja paista ne pannulla, kunnes 
ne hieman pehmenevät. Leik-
kaa levyt kuutioiksi.

5. Taikina on valmis kun se on 
kaksinkertaistunut. Voit nyt 
kaulia siitä pizzan ja heittää 
kastikkeen, sekä täytteet sen 
päälle. Kannattaa tähdätä mah-
dollisimman ohueen pohjaan, 
jotta siitä tulisi rapea.

6. Paista pitsaa 225 asteisessa 
uunissa noin 10 minuutin ajan. 
Tarkkaile pitsasi paistumista, 
sillä uunien tehoissa saattaa 
olla eroja. 

Munakoisopitsa

Ainekset

Taikina:
4,5 dl venhäjauhoja
1 tl suolaa
¾ tl kuivahiivaa
1,2 dl vettä
1 rkl oliiiviöljyä


