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PÄÄTOIMITTAJALTA
Käsissänne oleva Sopa on pitkällisen pro-
sessin tulos. Alunperin lehden piti ilmestyä 
jo joulukuussa 2008, mutta erinäiset vastoin-
käymiset venyttivät julkaisua. Lehti ei ole 
kuitenkaan ollut vailla sisältöä, joten ratkaisu-
na olemme yhdistäneet viime vuoden viimei-
sen numeron vuoden 2009 ensimmäiseen 
Sopaan.

Kuten varmasti huomaatte, lehdelle on ta-
pahtunut paljon. Ulkoasua ja mainoksia on 
uudistettu kovalla kädellä. Lisäksi lehteä on 
viety kevyempään suuntaan, mistä esimerk-
kinä on tuore kansikuva otsikoineen. Asiapi-
toisten kirjoitustenkaan ystäviä ei ole kuiten-
kaan unohdettu, mistä merkkinä on Sopa 
Fakta -niminen osio. Tarkoituksena on kaik-
kiaan ollut tehdä lehdestä meidän kompleksi-
laisten näköinen omaleimainen julkaisu.

Haluan kiittää edellistä Sopan päätoimitta-
jaa, Anna-Maria Tenojokea, joka on antanut 
merkittävän panoksensa tämän numeron 
julkaisussa. Hän on koonnut ison osan leh-
den materiaalista, vaikkei toimikaan enää 
päätoimittajan ominaisuudessa. Toisekseen 
kiitos kuuluu kaikille teille kirjoittajakolle-
goille, jotka haluatte pitää Sopan laadukkaa-
na, vireänä ja monipuolisena opiskelijaleh-
tenä. Pidetään jatkossakin laatu korkealla!

Hauskoja lukuhetkiä!

Päätoimittajaystävänne,
Joel Kanerva
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PUHEENJOHTAJAN SANA
”Kompleksin syyskokouksen jälkeinen 
tunnemyrsky kulminoitui Kompleksin pik-
kujouluihin 28.11, jolloin osakseni lankesi 
pitää jäsenille seuraavaa vuotta käsittelevä 
linjapuhe. Puheenjohtajavalinnan jälkeen 
on tullut käytyä läpi niin ylpeyden, ilon kuin 
kauhunkin tunteita. Kirjon yhä kasvaessa 
on päällimmäiseksi muodostunut kutkut-
tava odotuksen tunne, joka on verrattavissa 
pienen lapsen joululahjoihin: tiedossa on 
suurin piirtein mitä pukki tuo, vaikkei luulon 
varaan voikaan laskea. Kuluvan vuoden hal-
lituksen jäsenenä minulle on muodostunut 
vahva käsitys Kompleksin puheenjohtajana 
olemisesta, vaikka todellisuus saappaisiin 
astuessa varmasti yllättää.” (23.11.2008).

Lukiessa edellistä kappaletta palaan henkisesti 
takaisin viime vuoden lopun tunnelmiin. Ilmas-
sa on nostalgiaa! Suppeaksi jäänyttä 4/2008 
Sopaa ei koskaan julkaistu; ei siten myöskään 
tätä tekstiä, jonka näyte oli ensimmäinen kap-
pale rustaamastani mietteitä vuodelle 2009 
-osuudesta. Näin jälkikäteen voi todeta, että 
hyvä näin. Kinkunsulatukset ja kirpakat aamu-
pakkaset ovat jo aikaa sitten vaihtuneet au-
rinkoon ja kääntäneet katseemme kohti veh-
reyttä ja jokilaivoja! Mielenmaisemat liikkuvat 
kurssisuorituksista ja melankoliasta kohti kesää 
ja uusia haasteita. Kohta voi käyttää jo aurinko-
laseja!

Vuosi 2009 on vierähtänyt vauhdikkaasti 
käyntiin uuden hallituksen voimin, jota ilok-
seni olen saanut luotsata. Alkaneeseen kol-
manteen toimintakuukauteen nähden olemme 
saaneet vastata jo useisiin haasteisiin, joista 
osaa muistelemme tässäkin lehdessä. Meihin 
voitte tutustua lisää myös lehdessä löytyvästä 
hallitusinfosta, joka on pakettina tinkimätön 
kuvaus päätoimittajan tyylillisestä neroudesta. 
Kuten huomaatte, on joukkomme hyvinkin 
heterogeenista. Sukupuolijakaumakin taitaa 
olla sosiaalitieteisiin nähden oudon kohdillaan. 

Olennaista on kuitenkin se, että olemme vaati-
mattomasti niin mahtavia tyyppejä!

Laman ajan hyviin puoliin luetaan usein yh-
teisöllisyyden ja esimerkiksi vapaaehtoistyön 
merkitysten kasvaminen yksittäisen ihmisen 
elämässä. Idealistisena humanistina kehotankin 
kaikkia kääriytymään Kompleksiin ja täyttämään 
näitä tarpeita juuri ainejärjestömme kautta! You 
are most welcome! Mahdollisuuksia on kevään 
aikana tulossa paljon. Toimistolle murtautuneet 
varkaatkaan eivät meitä lannista, päinvastoin.

Voin paljastaa, että viime vuoden mietteissä-
ni vilahtivat muun muassa sanat ”osallistumisa-
genda”, ”yhdistymisprosessi”, ”henkilösuhteet” 
ja ”substanssinhallinta”. Ajan kulumisesta ja 
perspektiivistä kertonevat se, että mielessä 
pyörii juuri nyt jätski ja kesä. Ja tietty yks kandi.

Ihanaa kevättä kaikille! Pian tavataan!

Hallituspalsta

- Viivi
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hallitus 
piina-

penkissä!
Sopan tuore päätoimittaja sai kunnian haastatella uusia halli-
tuslaisia. Sekä kysymykset että vastaukset osoittaituivat ta-
vallisuudesta poikkeaviksi. Valmistaudu matkaan kohti sielujen 
syvimpiä sopukoita!

1. Miksi tänä vuonna hallitus, eikä oppositio?
2. Jos olisit aikuisviihde-esiintyjä, mikä olisi taiteilijanimesi?
3. Matti löi taas Merviä. Miksi?
4. Karl Marx, Max Weber ja Pekka Kuusi tappelivat. Kuka voitti?
5. Mikä Salkkarit-hahmo olisit, jos saisit valita?
6. Heräät aamulla Juhan af Grannin, Jack Nicholsonin ja Erkki Tuomiojan välistä. 
Mitä on tapahtunut?
7. Ilpo A. (nimi muutettu) kävi sosiaalitoimistossa anomassa taloudellista avustusta paisunee-
seen viihdelinjalaskuunsa. Hän täytti virkailijan antaman kaavake A3.2:n, ja luotti siihen, että 
avustus tulisi suoraan tilille kahden viikon sisällä, kuten oli puhetta. Miksi byrokratian rattaat 
eivät tällä kertaa toimineet?

viivi lehtinen,
puheenjohtaja
1. Hallitus tietenkin, paremmat vaikutusmahdollisuudet! “It-
seään pitää kehittää” -mantra pätee lisäksi tässäkin kohtaa. ü
2. Varmaan sama kuin tangonimeni eli Inkeri Talikka (oma 
toinen nimi + äidin tyttönimi. Äitini nimi kuitenkin liian ei-
suomalainen joten käytän mummon vastaavaa).
3. Ei kyllä mitään tietoa! Nykästen tulee muuttaa Espooseen ja 
osallistua Lyömätön linja -pilottiin afgaaniherrojen seuraksi!
4. Weber ja Marx ärsyttäisivät toisiaan kunnes tarttuisivat 
kiinni toistensa partoihin. Kuusi voisi toimia konfliktin puolueet-
tomana selvittelijänä, joka palkitaan lopulta Nobelilla?
5. Luultavasti Ulla! Voi kyllä olla, että hän on jo poistunut sarjasta.
6. Sopan päätoimittaja, joka on tunnettu bilekestävyydestään, voi varmasti paljastaa sen 
pyytämättäni suoraan fb:n seinälle kaikkien ihailtavaksi ü
7. Saatiin selville, että Ilpo A. onkin syyllistynyt petokseen ja nostanut koko ajan Kelan tut-
kimusosastolta messevää palkkaa! Viihdelinjalasku olisi pitänyt ymmärtää osoittaa suoraan 
työyhteisön hyvinvointi-piikkiin tai laskuttaa jälkikäteen eräältä yliopiston laitokselta.

Hallituspalsta
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iida partanen,
varapuheenjohtaja
1. Oppositiossa pääsee aina liian helpolla ja lisäksi hallitus-
laisilla on aina hauskempaa :)
2. Foxy Barnando
3. Veikkaan, että Seiskalla oli näppinsä pelissä asian suhteen.
4. Veikkausta mukaillen: Suomalainen voittaa aina.
5. No Ismo tietenkin! Sille on tapahtunut ehdottomasti eniten 
koko aikana.
6. Helvetillinen krapula?
7. Byrokratian rattaat eivät pyörineet, koska viheliäinen 
etuuskäsittelijä Iida P. (nimi muutettu) kirjoitti päätökseen seuraavasti: “Puhelinlaskut kuuluvat 
toimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin eikä niihin myönnetä erikseen avustusta. 
Parempaa onnea ensi kerralla.”

päivi rastas,
sihteeri
1. Koska oppositiosta on helppo huudella, mutta vaikeampi 
vaikuttaa. Halusin myös tutustua uusiin mielenkiintoisiin 
ihmisiin.
2. Unelma Säleikkö, Neiti Näpsä ja Miss Moneypenny sopivat 
niin sihteerien kuin aikuisviihdetaiteilijoidenkin nimiksi.
3. Kysymykset keksinyt päätoimittaja taitaa olla nyt erehtynyt 
henkilöistä. Eikös se ollut Nina Mikkonen, joka löi tyynyllä 
Jarkko Tonttia? Ja miksikö? Tontti puhui ilmeisesti liian paljon 
ja Mikkosella ei ollut muuta keinoa saada puheenvuoroa.
4. Pekka Kuusi, koska suomalainen voittaa aina. (Veikkaus on tehnyt toimivaa mainostyötä)
5. Seppo, jos se on vielä mukana siinä sarjassa.
6. Herrat paljastuvat miehiksi pukeutuneiksi pj-Viiviksi ja kahdeksi vuoden 2009 hallituksen 
juhlavastaavaksi. Johtopäätös: Kompleksi on järjestänyt mielettömän hauskat juhlat!
7. Kyse oli luultavasti väärästä tilinumerosta. Jatkossa pitäisikin siirtyä viihdelinjakuponkeihin.

vuorossa
kysely-
tunti!

Hallituspalsta
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eero kivinen,
index
1. Tänä vuonna hallitus, koska halusin vaan osallistua jollain 
tavalla rakkaan Kompleksimme toimintaan. Ei se yhdistys 
yksinään tietenkään, mutta ne ihmiset siinä toiminnassa mu-
kana. Ja nykyisessä pestissäni oli vielä lisää moista luvassa 
ja mahdollisuuksia vaikka minkälaiseen järjestögangsteritoi-
mintaan, niin pikemminkin miksi ei?
2. Generaattorin mukaan “Tauno Tatti”. Kuulostaa liikaa smurf-
filta, joten mieluummin alter-egoni mukaan Miranda Jones.
3. Matti on selvästikin hälyttävä esimerkkitapaus patriarkaa-
lisen perhekulttuurin ja aggressiivisen alkoholikäyttäytymisen yhdistelmästä. Ei se, että Matti löi 
Merviä, vaan että me annoimme Matin lyödä Merviä taas
4. Eihän tuollaisessa voita kukaan? Me kaikki häviämme. Eikun siis, Marx.
5. Mä oon sarjassa aiemmin näkymätön tyyppi, joka antaa jokaisella hahmolle heidän tarvit-
semansa mukaan: Napakan potkun ahteriin. Tai mahdollisesti muuan oudosti hengittävä mies 
kauan kauan sitten kaukaisessa galaksissa.
6. Jewel Staite, Amy Lee ja Suicide Girl Quinne ovat hipsineet aamulla pois vähin äänin. TAI: 
Jos herää kolmen ihmisen välistä, niin jotain hurmehista on tapahtunut. Joka tapauksessa 
mielenkiintoinen herätys.
7. Sitä ei oltu leimattu viidestä kohtaa. Byrokratian rattaat toimivat aina; vika on ihmisessä.

joel kanerva,
päätoimittaja & tiedotus
1. Yhden vuoden oppositiopolitiikan jälkeen halusin kokeilla 
siipiäni hallituksessa. Lupaukset ministerin paikasta auttoivat 
valinnassa.
2. Ensimmäisenä valloittaisin kotimaan markkinat taiteli-
janimellä Mikko Mällikäs. Kansainvälistä nimeä täytyy vielä 
miettiä myöhemmin.
3. Sanotaanko näin, että syyt olivat koulutuspoliittiset.
4. Kovaa sakkia koolla! Uskon tässä kohtaa kuitenkin Webe-
riin. Marxin ja Kuusen ongelmana on vähän liian utopistinen 
maailmankatsomus. Weberin nokkeluus auttaa myös fyysisessä kamppailussa.
5. Tämä on ihan tutkittua tietoa, että se on Seppo (kiitos Facebook!). Eli olisin sellainen läm-
minhenkinen ja rehti kaveri, joka pärjää hyvin ihmisten kanssa.
6. Tämä on aivan selkeä humanoidien sieppaus! He ovat halunneet tehdä eri alojen ihmisille 
kokeita aluksellaan, kun olemme olleet nukkumassa. Ilmeisesti pieni moka on käynyt, kun 
olemme heränneet samasta paikasta emmekä omista sängyistämme.
7. Viihdelinjalaskuthan kuuluvat aivan normaalien korvauskäytäntöjen piiriin, joten asia ei 
ole siitä kiinni. Epäilen, ettei Ilpo ei ollut täyttänyt kaavake A3.2:n liitettä 5B. Valitettavasti 
myöskään virkailija ei muistanut huomauttaa asiasta.

Hallituspalsta
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suvi röman,
varainhankinta
1. Valta kiehtoo...
2. Mietin tätä kerran ruokakaupassa, tulos oli Hunajapomelo.
3. Siihen on varmasti monia päteviä syitä.
4. Hmm... kuinka tyhmä oon jos en tiedä kuka on Max Weber? 
Kuusen Pekka voitti.
5. Oisin Jenni, koska se on Miss Keittiö, ja asuu Hunks-Ossin 
kanssa miljoonahuvilassa. Toivon omalta elämältäni jotain 
samankaltaista menestystä.
6. Juhan ja Jack on ollu sillai, ja mä ja Erkki Tuomioja mallia 
60-luku oltiin kans.
7. En keksi muuta syytä kuin, että Ilpo A. unohti laittaa kaavakkeeseen tilinumeronsa; Suomi 
on kuitenkin hyvinvointivaltio.

juho heino,
liikunta & lippu-upseeri
1. Koska valta on aina ollut lähellä sydäntäni.
2. Joel K.
3. Notta Mervi oppis olemahan.
4. Pekka Kuusi, koska suomalainen voittaa aina.
5. Tyyne Puustinen.
6. Juha Mieto oli lähtenyt jo kotiin.
7. Vika on rakenteissa.

katri uronen,
yhteistyö & kulttuuri
1. Täytyy aina olla siellä missä on actionia niin elämä ei käy 
liian yksitoikkoiseksi.
2. Olkoon se vaikka Katri Kabuum!
3. Huoh. Koska a) Matti on menettänyt itsekunnioituksen hyp-
pyuransa jälkeen ja ainut jäljelle jäänyt valta on nyrkki ja 
b) Mervi ei arvosta itseään tarpeeksi lähteäkseen suhteesta. 
4. Max Weber.
5. Täytyy myöntää, että oon kyseistä sarjaa erittäin vähän 
seurannut, enkä näin ollen uskalla heistä kenenkään 
sielunelämään samaistua. 
6. “Everything happens for a reason”..?
7. Koska huoltomies oli lomautettu.

Hallituspalsta
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ilari ilmakunnas,
koulutuspolitiikka
1. Täytyi estää julkkisehdokkaiden pääsy vallankahvaan.
2. Helikopteri a´la Da Vinci
3. Yhteiskuntamme voi pahoin. Ps. kysy Seiskasta.
4. Mikäli he kaikki olisivat eläneet samanaikaisesti, olisi Marx 
voittanut. Tiedä mitä kaikkea parran takaa olisi paljastunut.
5. On vain yksi Lasse.
6. Valtaa, rahaa, mainetta ja ufotarinoita. Ei tarvinne lisää 
perusteluja.
7. Sosiaalitoimiston virkailijan ja Ilpo A:n näkemykset “pakon-
omaisesta tarpeesta” olivat ristiriidassa.

jani välimäki,
svol
1. Hallitusbileet.
2. Sugar Cane.
3. Mervi söi Matin meetvurstit.
4. Jos Karl Marx, Max Weber ja Pekka Kuusi tappelisivat nyt, 
niin voittaja olisi ilman muuta Pekka Kuusi koska hän olisi 
huomattavasti nuorempi ja vetreämpi kuin kilpakumppanit.
5. Jacques Jardin - uskomattoman hienoja paitoja!
6. Ikimuistoinen yö...
7. Kyseisen sosiaalitoimiston työntekijöitä ei selvästikään oltu 
koulutettu Turun yliopistolla.

asko haaksi,
talous
1. Sattumankauppaa.
2. Caramba
3. Mervi kitisi turhasta, eli hyppi silmille, ja Matin mielestä 
naisen paikka on nyrkin ja hellan välissä.
4. Verbaalisen tappelun voitti Kuusi. Muut eivät tunne Pekkaa, 
mutta Pekka tietää Marxin ja Weberin teorioiden heikkoudet. 
Tätä asetelmaa hyväksi käyttäen Pekka tykittää, vaikka vyön 
alle!
5. En ainakaan Sönkkö!
6. Parempi, ettei menneitä muistella.
7. Rattaat tarvitsevat rasvausta! Ilman rasvausta kitka kuumentaa systeemit ja kiinnileik-
kaaminen on väistämätöntä.

Hallituspalsta
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noora häkkinen,
juhlat
1. Opiskeluvuodet alkavat pikkuhiljaa painaa päälle, joten ajat-
telin, että se on nyt tai ei koskaan!
2. Hitsi, kun en muista tätä… Olen sen kyllä facebookissa 
joskus selvittänyt! 
3. Jostainhan se vallantunne on löydettävä, kun eivät hypyt-
kään enää kulje.
4. Suosin suomalaista ja vastaan Pekka Kuusi.
5. En ole Salkkareita katsonut enää pitkään aikaan muuta 
kuin joskus ohimennen. Olikos se Laura, joka oli joskus vähän 
”diudiu”. Voisin samaistua siihen tai sitten ehkäpä Jennin blondiuteen. Hmm.. Vai ovatko ne 
sama asia?! 
6. Tuollaisia kamaluuksia ei voi tapahtua edes pahimmassa painajaisessa! Tai jolleivät ufot 
sitten ole kaapanneet minua...
7. Niin valitettavaa kuin se I.A.:n kannalta onkaan, niin rattaat jumiutuivat ToTul 7 a §:ään...

johanna hedman,
juhlat
1. Koska vastakkainasettelun aika on ohi ;) oikeasti, halu 
päästä vaikuttamaan on kova (ja halu järjestää hyviä kemuja, 
tietty!)
2. Johanna Tukiai...köh.
3. Matilla on ollut rankkaa, kyllä me sossussa ymmärretään!
4. Karl, siks ku sillä on muhkein parta.
5. Salla
6. Nyt meni yöunet loppuelämäksi pelkästä ajatuksesta...
7. Bubble Shooter 2 sotki kaiken, ei virkailija voi aina muistaa 
painaa ‘’maksa Ilpon tilille’’ -nappulaa, jos on peli kesken...

Hallituspalsta
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VALLANVAIHTOILTA 
- Change We Can Believe In

Sosiaalitutkimuksen klubin Kompleksin 
vuoden 2008 luovutti soihtunsa seuraa-
jilleen epävirallisissa, mutta yllättävän 
juhlallisissa merkeissä raikkaana päivänä, 
joka myöhemmin ja aiemminkin tunnettiin 
nimellä 23.1.2009. Vaikka toki uusi hallitus 
oli jo virallisesti ottanut hallitusvastuun hoi-
taakseen, oli oleellinen osa hallitustoimin-
taa vielä tuohon päivään asti suorittamatta.

Allekirjoittanut matkusti juhlapaikalle Vuokrala-
isyhdistyksen juhlatiloihin ensimmäisenä, olihan 
molempien hallitusten miesten osuudeksi muo-
dostunut ruokatarjoilun hoitaminen nälkäisille 
juhlavieraille. Tarkoituksenani olikin aloittaa 
ensimmäisenä pastan keittäminen. Ensimmäi-
sestä takaiskusta selvittiin hienosti, kun Jani 
pelastavana enkelinä onnistui tuomaan paikal-
le ruokaöljyä, muuten olisi jokainen paistamista 
vaativa ruoka-aines muodostunut esteeksi. Lii-
kunnalliset toimenpiteet sitoivat muutamia ko-
mistuksia ruuantekohetkellä, mutta tunnetusti 
liiallinen määrä kokkeja keittiössä johtaa varsiin 
kehnoon ravintoon. Parin vahvistuksen saapu-
essa paikalle oli suuntana seuraavaksi legen-
daarinen Kylävalinta juhlapaikan vieressä. Vie-
timmekin melko tovin kaupassa, lähinnä pohtien 
millaista ruokaa loihtisimme osanottajille. Lopul-
ta päädyimme yhteisymmärrykseen ruokalajeis-
ta, maksoimme tarvitsemamme ruuat ja juomat 
ja siirryimme takaisin keittiöön.

Ruuanlaitto sujui ainakin alle-
kirjoittaneen silmissä ongelmit-
ta, vaikka olisi vaikea kuvitella, 
että muutama mies keittiössä voi-
si johtaa mihinkään muuhun kuin 
maittavaan ateriaan. Tiimimme 
loihti valmiiksi pastasalaattia, risot-
toa ja hedelmäsalaattia. Allekirjoit-
taneen mielestä pääruokaan oli-
si luultavasti pystynyt laittamaan 
pippurin ohella muitakin maus-
teita suuria määriä, mutta kyl-
lähän se näytti alas menevän 
myöhemmin. Ruuanlaiton ohel-
la mestarimme järjestelivät tunnel-
mallisen ruokailutilan viereiseen hu-
oneeseen kynttilävalaistuksineen.

Väkeä alkoi pikkuhiljaa saapua paikal-
le, suunnilleen oikealla ajoituksella ruuanlai-
ton suhteen. Pelitkin päättyivät ennen pitkää, 
jolloin loput miespuoliset hallitusihmiset saa-
puivat paikalle. Työnjako sujui hyvin: ruuan-
laittajien velvollisuudet loppuivat, kun tarjoilun 
hoitivat myöhemmin paikalle saapuneet. Iloinen 
puheensorina sävytti ruokailua aiheiden vaihdel-
lessa suuntaan ja toiseen, jopa hieman epäta-
vallisempiin keskustelun aiheisiin. Useamman 
ruokalajin illallinen toimi hyvin ja jälkiruokaakin 
ihme kyllä riitti jokaiselle, ainakin allekirjoitta-
neen muistin mukaan. Ruokailun ja kahvittelun 
ohessa edellinen Johtajamme jakoi työtodistuk-
sia edellisessä hallituksessa kunnostautuneil-
le yksilöille suorittaen viimeisiä velvollisuuksi-
aan Kompleksin nokkahenkilönä. Hyvän ruuan 
mukana tunnetusti kuluu hyvää juomaa, jo-
ten samalla kun ruokailimme ja seuruste-
limme kevyesti, aloimme tuhota Kompleksin 
viinejä. Säätöä kehkeytyi toki pöytäseuruees-
sa siitä, tulisiko läheisyyteen ottaa puna- vai 
valkoviiniä, vai kylmästi valita istumapaikat 
sen mukaan. Onneksi jokainen sai ennen pit-
kää omansa ja pystyimme jatkamaan kevyt-
tä keskustelua paremmin valaistuissa tiloissa.

 Ilta ja viini ehti kulua kiitettävän hyvässä tah- 
dissa, jonka jälkeen siirryimme joukolla lähei-
seen anniskeluravintolaan. Ilta sujui sielläkin 
kevyen keskustelun ja kiistanalaisten seuraleik-

Hallituspalsta
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kien parissa, joissa allekirjoittanut ei juurikaan 
päässyt loistamaan, pidän mieluummin pöydän-
hakkauksesta vapaamielisenä ja spontaanina 
toimintana vailla sääntöjä.
  Tätä kirjoittaessa hallitusillasta on ehtinyt ku-
lua yli kuukausi, joten kaikkea ei tietenkään 
voi/halua/kannata muistaa, mutta kuten suu-
ri suomalainen poliitikko (oletettavasti) aikoi-
naan sanoi: ”Munakasta ei voi tehdä rikkomatta 
paistinpannua.” Uusi hallitus on päässyt jo työn 
makuun ja jokaisen omat pestit on jo omaksuttu 
ylpeydellä ja innolla. Tärkein on kuitenkin, että 
hallitus toimii myös tukiverkkona sekä foorumi-
na ideoiden ja mielipiteiden vaihdolle. Allekir-
joittanut suorittaa suurella mieltymyksellä luot-
tamustointa koko hallituksen kanssa ja muistaa 
kunnioituksella vanhaa. Yhtenä iltana tämä 
kaikki sai kohdata mitä virallisimmissa olosuh-
teissa, mikä lämmittää wannabe-byrokraatin sy-
däntä massiivisesti. Näihin (muisti)kuviin, näihin 
tunnelmiin.

- Eero Kivinen

KOHUMURTO!
- Pitkäkyntiset kävivät Kompleksin toimistoilla

Rakas YO-talolla sijaitseva Kompleksin toi-
misto on joutunut putsauksen kohteeksi. Il-
meisesti lama-aika tuntuu jo rikollisten kuk-
karoissa, sillä vorot kävivät vierailulla tiloissa, 
jotka ainejärjestömme jakoi murtohetkellä T- ja 
P-klubin kanssa. Pitkäkyntisillä tarttui mukaan 
meikäläisten pohjakassa, jossa oli useita kym-
meniä euroja rahaa. Muut ainejärjestöt, rahal-
listen tappioiden ohella, kärsivät menetyksiä 
myös nesteytyksen puolella.

YO-talon turvakameroihin on tallentunut 
kolme noin 25-vuotiasta miespuolista henkilöä, 
joita tällä hetkellä epäillään murron tekijöiksi. 
Mahdollisuudet menetetyn omaisuuden takai-
sinsaamiseen ovat melko pienet, mutta onneksi 
Kompleksin tappiot jäivät melko laihoiksi. 

Murrolla on kuitenkin erittäin suuri henki-
nen merkitys. Koulutuspoliittisen vastaavan, 
Ilari Ilmakunnaksen, mukaan tappiot tuntu-
vat erityisesti sosiaalisen pääoman saralla. 
“Voiko tässä enää kenenkään luottaa, kun köy-
hät ainejärjestötkin ovat roistojen kohteena?”, 
Ilari kuohui.

Sopan rikostoimitus seuraa mielenkiin-
nolla tilanteen kehitystä. Haluamme samalla 
paheksua rikollisten epähumaania toimintaa ja 
yhteiskunnalisten normien rikkomista. Toivot-
tavasti ketaleet saadaan nalkkiin ja yhteiskun-
nallisten eheytystoimien kohteeksi!

- Joel “Seiska” Kanerva 

Hallituspalsta
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SOSIAALITYÖN TUTKIMUSPÄIVÄT 
12.-13.02.2009

Kompleksin alkuvuotta määritti jo var-
hain viime vuoden puolella saatu tieto 
siitä, että yliopistollamme järjestetään 
Sosiaalityön tutkimuspäivät. Kun  
päivät sitten viimein saapuivat hyiseen 
Turkkuseen, olimme valmiina. 

Jo tammikuussa laitoksen kanssa käydyissä 
alustavissa neuvotteluissa selvisi, että Komp-
leksilta odotettiin työpanosta niin päivien eteen 
tehdyn suunnittelutyön toteuttamiseksi, kuin 
myös päivien aikana erilaisissa neuvonta- ja 
vartiointitehtävissä. Kiistatta suurimmaksi yksit-
täiseksi työtehtäväksi muodostui kuitenkin vie-
raiden tervetuliaiskahvituksen organisoiminen 
ja toteutus, mikä veikin eniten aikaa hallituk-
selta jo ennen päiviä. Suunnittelutyötä siivitti 
myös osallistujamäärän alituinen kasvu, joka 
ylitti odotuksemme jo varhaisessa vaiheessa 
myös laitoksen puolella. Tehtäväkuvioiden hah-
motuttua aloitimme massiivisen rekrytointikam-
panjan, jossa menetelminä käytettiin kaikkea 
puskaradion ja lumipalloefektien välillä. Tehtävä 
alkoi jossain vaiheessa tuntua jo ylivoimaiselta, 
mutta lopputuloksesta näkyi se, että kompleksi-
lainen ei jätä toistaan pulaan.

Kompleksin tuoreena puheenjohtajana 
oli hienoa huomata, kuinka jäsenistöä saa-
tiin värvätyksi työtehtäviin alkuviikolla sekä itse 

Sosiaalityön tutkimuksen päivien aikana. Halu-
ankin jo tässä kohtaa välittää kiitokseni niitä ka-
ikkia kohtaan, jotka uhrasivat aikaansa päivien 
eteen!  Vpj Iida Partasen kanssa tulimme pitä-
neeksi useita hätäpalavereja, jotka liittyivät yl-
lättäviin ongelmiin, joita matkan varrella ilmeni. 
Mainittakoon tässä vaikka kahvin keittäminen 
300:lle laitoksen kahvihuoneessa, jossa paloivat 
sulakkeet. Tämän jälkeen havaittiin vesivahinko. 
Maidotkin ostettiin inhimillisen erheen takia alle 
30 miten ennen tilaisuuden alkua. Hanna Vrang 
sai ”juosta” vesikannujen kanssa työryhmien ja 
luentojen välillä jonkin verran. Lisäongelmana 
havaittiin tietenkin yliopistolla vallitseva klepto-
mania näitä vesikannuja kohtaan! Pulliakaan 
ei voinut jättää ennen kahvitusta vartioimatta, 
etteivät rahattomat kanssaopiskelijat olisi niitä 
suuhunsa pistäneet. Virastomestarille annetut 
ohjeet käytävien pääsyoikeuksista olivat välillä 
myös kiistanalaiset alkuperäiseen verrattuna.

Sosiaalityön tutkimuksen päivät tulivat 
ja täyttivät aikamme. Lopputulos oli onnistu-
nut ja palaute tähän saakka ollut osaltamme 

pelkästään hyvää! Ainejärjestö on 
työtunneil-taan vuosijuhlien veroista 
työtaakkaa rikkaampi. Jatkossa 
tämä hyödyttää meitä kaikkia, 
kun voimme pulskistuneen bud-
jetin avuin keskittyä jälleen siihen 
olennaiseen, eli kompleksilaisten 
palvelemiseen kaikilla rintamilla! 
Takana on jo yksi risteily (josta jut-
tua toisaalla…) ja edessä sellai-
set merkkipaalut kuin synttärisitsit, 
viini&valitus&karaokeilta ja tietenkin 
Akateeminen vappu ´09. 

Hyvä me! Keltainen aurinko 
paistaa kirkkaana.

- Viivi Lehtinen

Hallituspalsta

“Tehtäväkuvioiden hahmotuttua 
aloitimme massiivisen rekrytoin-
tikampanjan, jossa menetelminä 
käytettiin kaikkea puskaradion 

ja lumipalloefektien välillä.”
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KOHUKUVAT
KIVEN SISÄLTÄ

- Nyt jo tyhjentynyt Kakolan vankila 
tatuoitui pysyvästi opiskelijoiden mieleen

Me matkaillaan
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KUN TURISTIBUSSI PORHALSI KOHTI 
HELSINGIN SUMUISIA KATUJA

Noin seitsemän aikoihin aamulla va-
jaa kaksikymmentä kompleksilaista 
istahti bussiin odottamaan sen 
lähtöä kohti Helsinkiä. Excursio-
kohteena oli Kelan päärakennus 
Töölössä ja Stakes Sörnäisissä. 

Noin 9.30 alkoi ohjelma Kelassa. Tiedotusvas-
taava kertoi aluksi Kelasta organisaationa ja 
työpaikkana ja vastaili kysymyksiimme. Tämän 
jälkeen saimme toisen henkilön opastuksella kier-
roksen Alvar Aallon suunnitelemaan rakennuk-
seen. Aalto on suunnittelut myös talon sisustusta. 
Talon yksi tavaramerkeistä on samanlainen hissi, 
mikä löytyy myös eduskuntatalosta. Pettymyksek-
semme vierailijoita ei päästetä käyttämään kyseistä 
hissiä.

Kelan edestä  hyppäsimme jälleen bussiin ja 
otimme suunnaksi Stakesin. Matka ei sujunut täy-
sin ongelmitta, sillä paikan löytämisessä oli hie-
man ongelmia. Tämä huipentui bussikuskin U-
käännökseen keskellä Hämeentietä. Hämeentiellä 
on neljä autokaistaa ja kaksi raitiovaunulinjaa. Ky-
seinen suoritus oli todella kylmähermoinen.

Stakesin osuus alkoi kehittämispäällikkö 
Marko Lähteenmäen (Huom! entinen kompleksi-
lainen) osuudella. Hän kertoi Stakesista yleisesti ja 
sen toiminnasta. Kaikki vetäjät Stakesissa puhuivat  
Stakesissa puhuivat Stakesin ja Kansanterveyslai-
toksen yhdistymisestä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksesta. Tämä yhdistyminen tapahtuu vuoden 

2009 alussa. Tämä organisaatiouudistus tuntui o-
levan tunteita herättävä stakesilaisten keskuudes-
sa. Hauska sattuma oli, että auditoriossa meidän 
yläpuolellamme pidettiin samanaikaisesti tiedotus-
tilaisuutta yhdistymisestä ja äänet kuuluivat melko 
selkeästi ylhäältä meille.

Seuraavaksi vuorossa oli erikoistutkija Eli-
na Palola. Hän kertoi tutkimustoiminnasta ja tut-
kimuksen tämän hetkisistä virtauksista. Tämä oli 
mielestäni koko reissun mielenkiintoisin osio. Hän 
antoi myös vinkkejä, miten kannattaa suuntautua 
opiskeluiden suhteen.Lopuksi meille kerrottiin 
Stakesin kirjasto- ja tietopalveluista.

Ennen varsinaista lähtöä suuntasimme Hel-
singin keskustaan. Täällä suurin osa suuntasi pai-
kalliseen opiskelijaravintolaan syömään. Excur-
sion miesjaosto ehti käydä vielä Painobaarissa 
pikaiselle oluella ennen paluumatkaa. Tosin Hel-
singin vetovoima tuntui olevan kova, sillä vain 
vajaa kymmenen kompleksilaista palasi bussilla 
Turkuun.

Moitimme:
•	 Arkkitehtuu-

rin pitkää 
osuutta 
Kelassa

•	 Hullunroh-
keaa bus-
sikuskia

Me matkaillaan

Kehumme:
•	 Järjestelyt
•	 Hyvät tar-

joilut
•	 Oheismate-

riaali
•	 Matkaseura
•	 Mahdollisten 

työpaikkojen 
näkeminen

- Ilari Ilmakunnas
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Vanhaan Kelan 
työpisteeseen mahtui 

kaksi työntekijää 
kerrallaan. Vastaavia 

koppeja oli lukuisia 
isossa salissa.

Opiskelijapoppoo 
Kelan päärakennuksen 
ala-aulassa

Kelalla oli myös 
varsin katu-uskottava 

kirjakokoelma 
kirjastossaan.
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KATAJAINEN KANSA SITSAA
Alkoholi: aine, joka vähentää ihmisenä ole-
misen tuskaa. Laulu: asia, joka saa muis-
tamaan, miksi ihmisenä on hyvä olla. Nämä 
kaksi asiaa yhdistetään parhaiten (karaoke-
baarien ohella) sitseissä. Saamme nauttia 
hyvästä seurasta, ruuasta ja juomasta ja 
saamme laulaa tätä kaikkea harrastaessamme.

Nyt kerronkin eräistä sitseistä, joilla teemana oli os-
uvasti Suomi. Oman Kompleksimme ja muuta-
man muun ainejärjestön yhteissitsit järjest-
ettiin synkkänä ja muistaakseni sateisena 
torstai-iltana Gilles Gårdenin tunnelmalli-
sessa kellarissa. (Allekirjoittanut ei olekaan 
ennen päässyt kirjoittamaan samaan lausee-
seen sanoja ”tunnelmallinen” ja ”kellari”.) Päiväl-
lä moni uudehko sosiaalitutkija oli viihtynyt tentin 
merkeissä yliopistolla, mutta silti olimme valmiit 
myös pitämään hauskaa ja juomaan. 

Allekirjoittanut aloitteli muuan miesporukassa 
hyvissä ajoin. Suomi-teeman mukaisesti olin pukeu-
tunut itäsaksalaiseksi tullivirkailijaksi, eläköön by-
rokratia! Maihinnousukengät toki olivat vaikeat 
pukea ja poistaa, monelle tutuksi tulleesta harjoit-
telusta huolimatta. Aloittelumme oli melko pienellä 
varoitusajalla kokoon kyhätty, mutta mikäs sen mi-
ellyttävämpää, pääsimme sentään Gilles Gårdenin 
läheisyyteen; ei kukaan jaksa liian pitkiä matkoja 
tarpoa pelkästään päästäkseen juomaan ja syömään. 
Vaihdoimme monia ihailuja asusteidemme suhteen 
ja psyykkasimme mielemme kovaa rasitusta varten, 
ilta tulisi joka tapauksessa 
sujumaan hyvin, jos vain 
olisimme valmiina. 

I tse tapahtumaan 
suuntasimme tarpeeksi 
myöhään, ettei tarvitsisi 
vajareita kärsiä liian kauaa. 
Monta iloista kasvoa tervehti paikanpäällä, selväs-
tikin olimme hyvässä seurassa ja hyvillä mielin. 
Juhlakansa oli pukeutunut mitä loistavimpiin asui-
hin, erityisesti kirjoittajan sydäntä lämmitti muuan 
mieshenkilön legendaarinen Smurffipuku, tuo sinin-
en vaateparsi, joka tuo mieleen lämpimiä muis-
toja hienosta ajanjaksosta. Suomi-teema oli otettu 
tarpeeksi vakavasti. Suuntasimme paikoillemme, 
vaikkakin itseäni masensi vierustoverini poissaolo, 
ja aloimme keskittymään oleelliseen. 

Itse tapahtuma oli hieno kokemus, ensimmäi-
nen laatuaan allekirjoittaneelle näin akateemisen 

uran uusilla 
alkuvaiheilla. Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin 
ilmainen lounas, mutta onneksi kyseinen totuus ei 
päde alkoholiin, talo tarjosi ensimmäisen, luultavas-
ti saadakseen meidät kyseisen aineen makuun ja hi-
moon. Laulun, ruuan ja juoman tarjotessa hyvää 
energiaa hauskanpidolle vietimme loistavaa aikaa. 

Suomi-teema ei valitet-
tavasti tullut esille pukeu-
tumista enempää, mutta 
toisaalta miksi pitäisikään, 
perinteet ja muuttuma-
ton kaava kunniaan. Täl-
laisesta tapahtumasta on 

mahdotonta välittää tunnelmaa tekstin välityksellä, 
mutta onneksi tämän lukijat ovat kokeneet joko ky-
seiset sitsit tai edes vastaavanlaiset. Allekirjoittaneen 
pöytäseura oli suorastaan mahtavaa, vaikka jonkin-
laista kuittia satuinkin saamaan ensimmäistä kertaa 
sitsaamassa olevana. 

Kuitenkin ilta alkoi sujua huomattavan hyvin 
polttoaineen virratessa kurkuista alas. Kompleksin 
pöydällälaulusessio hoidettiin kunnialla pois alta ja 
jokainen pääsi edustamaan omaa akateemista alaan-
sa tarpeeksi.

“Juhlakansa oli pukeutunut mitä 
loistavimpiin asuihin, erityisesti 

kirjoittajan sydäntä lämmitti 
muuan mieshenkilön 

legendaarinen smurffipuku”

Bileraportit -08
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Illan loppukulku on kirjoittajalta huomattavas-
ti hämärän peitossa, ikävä kyllä, mutta onneksi it-
sellenikin koitunut pieni vahinko korjaantui helposti 

seuraavan päivän aikana. Ja alkoholin nauttimises-
ta: ei se määrä, vaan se nopeus. Lähtisin kuitenkin 
uudelleenkin kyseisen formaatin juhliin ja toivon, 

että jokainen paikalla ollut muistelee sitsausta ja ky-
seistä iltaa lämmöllä, jos muistelee. Tästä tekstistä 
on tosiaan mahdotonta saada tehokasta kuvaa kirjoit-
tajan tuntemuksista illan aikana ja onneksi on myös 
mahdotonta välittää seuraavan aamun tunnelmat. Te-
hokasta ajanviettoa kuitenkin ja suosittelen. Eläköön 
sitsit, eläköön Suomi ja eläköön opiskelijaelämä. 

Viini, laulu ja miksei naisetkin ovat tunnetus-
ti onnellisen elämän perusedellytyksiä ja sitseillä 
opimme elämään.

“Viini, laulu ja miksei naiset-
kin ovat tunnetusti onnellisen 

elämän perusedellytyksiä”

Bileraportit -08

- Eero Kivinen, jousimies
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SATUMAINEN
PIKKUJOULU

2008

Odotukseni Kompleksin pikkujouluista 
hipoivat lähes pilviä. Monelta vanhemmal-
ta opiskelijalta olin kuullut, että kyseessä 
olisivat vuoden parhaimmat bileet. Syksyn 
aikana monissa mahtavissa karkeloissa 
käyneenä hieman epäilin, onko mahdol-
lista enää järjestää mitään parempaa. No, 
jälkikäteen on helppo sanoa, etten joutunut 
pettymään. Odotukseni täyttyivät ja monel-
ta osin ne myös ylittyivät. Oliko syynä sitten 
taitavat juhlavastaavat niin juhlat oli hie-
nosti järjestetty ja mikä tärkeintä, ihmiset 
selvästi viihtyivät.

Omalta osaltani valmistautuminen juhliin 
alkoi jo hyvissä ajoin iltapäivällä. Pientä jän-
nitystä aiheutti ajatus tulevasta tiernapoika-
esityksestä. Jännitys kuitenkin unohtui, kun 
saatiin kenraaliharjoitukset suoritettua mallik-
kaasti. Oli helpottavaa huomata, että hyvien 
esiintyjien joukossa pärjää hieman huonom-
pikin yksilö. Huolellisen valmistautumisen 
jälkeen oli tullut aika siirtyä kohti yliopiston 
mäkeä. Loputtomilta tuntuneiden rappusten 
kiipeäminen kannatti, sillä ylhäällä odotti kuu-
ma glögi. Glögi maistui pitkästä aikaa niin 
hyvältä, että sitä joi mielellään useammankin 
kupposen. 

Kellon tullessa kuusi päästiin aulasta 
siirtymään itse juhlapaikkaan. Heti kättelyssä 
oli mahdollisuus ostaa kurkunkostuketta, mikä 
olikin hyvä asia, sillä eihän sitä kuivin suin 
kovin pitkään viitsisi pikkujouluja viettää. Oli 
ilo huomata, että Kompleksi on viinien suhteen 
kanssani samoilla linjoilla; halvin on parasta! 
Pienen etsiskelyn jälkeen löysin minulle tar-
koitetun istumapaikan ja syvennyin hetkeksi 
nimikyltissäni olleeseen koskettavaan tekstiin,
jossa kerrottiin kauniista hetkestä ja rakkau-
desta. Kyyneliä en kehdannut kuitenkaan 

Bileraportit -08
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SATUMAINEN
PIKKUJOULU

2008
tirauttaa, olenhan jo iso poika. 

Hetki siinä ehdittiin pöydässä istua, 
kunnes Jaakko nousi seisomaan ja piti avaus-
puheenvuoron. Alusta asti oli selvää, kuka on 
illan isäntä, sen verran varmoin ottein Jaak-
ko hommansa hoiti. Alkupuheiden jälkeen 
olikin sitten aika avata äänihuulet ja päräyt-
tää ilmoille illan ensimmäinen joululaulu. 
Lauluja veisattiinkin illan mittaan useampi 
ja hienoltahan se kuulosti! Laulujen välissä 
saimme kuulla joiltain osin hyvin tunteik-
kaitakin puheita. Ensimmäiseksi Kompleksin 
puheenjohtaja, eli näin meidän kesken Arska, 
kävi läpi omaa aikaansa puheenjohtajana kiit-
täen samalla jokaista  hallituslaista erikseen. 
Kiitokset olivat varmasti ansaittuja. Seuraavan 
puheenvuoron käytti tuleva puheenjohtaja eli 
Viivi Lehtinen. Puheesta huokui innokkuus tu-
levasta pestistä ja itselleni jäi sellainen kuva, 
että Kompleksi on varmasti hyvissä käsissä 
myös vuonna 2009. 

Illan ensimmäinen palkinto jaettiin
vuoden opettajalle. Palkinnon sai Ilpo 
Airio, joka sattumalta oli ainoana opet-
tajana paikalla. Pikkuhiljaa alkoi keittiön 
suunnalta leijua ruuan tuoksuja ja pian pääs-

tiinkin maittavien ruokien kimppuun. Tarjolla 
oli jouluisia ruokia kalasta kalkkunaan.

Kaikkien saatua vatsansa kylläisek-
si ohjelma jatkui. Oli aika esittää perinteinen 
tiernapoika-näytelmä. Yleisö otti meidät hyvin 
vastaan ja tuli tunne, että toivottavasti emme 
petä esityksellämme mahtavaa yleisöä. Esitys 
meni pieniä herpaantumisia lukuun ottamatta 
mielestäni ihan hyvin ja yleisö piti myös näke-
mästään. Yleisön suosiosta oli osoituksena 
lähes täyteen ihmisten antamasta kolehdeista 
tullut pahvilaatikko.

Viimeisenä ohjelmassa oli palkintojen 
jakoa. Fuksien pöydässä koettiin jännittäviä 
hetkiä, kun tuli Matleenan vuoro luopua Vuo-
den fuksi -tittelistään. Lyhyiden perustelujen 
jälkeen  valinta kohdistui minuun. “Mitä ih-

mettä?!?”, oli ensimmäinen ajatukseni. Onnek-
seni vieressä istunut Jussi tönäisi minut hake-
maan palkinnon, koska olin niin häkeltyneessä 
mielentilassa, etten meinannut päästä tuolista 
ylös. Tittelin saaminen oli minulle suuri kun-
nia. Seuraavan palkinnon iloisesta olemukses-
taan sai, ketäs muukaan kuin Lotta. Hänen
kiitospuheessaan ei kyyneliltäkään vältytty ja 
kiitokset suuntautuivat monille eri tahoille.

Juhlat jatkuivat Turun yössä. Omalta 
osaltani aika juottolassa jäi melko lyhyeksi, 
sillä alkuillan riennot olivat jo vaatineet veron-
sa ja nukkuminen alkoi tanssin sijasta tuntua 
houkuttelevammalta. Huhujen mukaan kuiten-
kin monella kompleksilaisella kisakunto kesti 
huomattavasti pidempään.

- Juho Heino

Bileraportit -08

“Kyyneliä en kehdannut 
kuitenkaan tirauttaa, 
olenhan jo iso poika.”
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ILPON OPETUS TULEE
SELKÄYTIMESTÄ

Astelen pitkin sosiaalipolitiikan laitok-
sen pitkää käytävää ja näen edessäni 
kävelevän mieshahmon t-paidassaan. 
Tämä tumma hahmo on erittäin tuttu 
näky käytävillä, sillä kyseessä on ylias-
sistenttimme Ilpo Airio. 

Tämä lupsakka, ihan vaan Ilpona tunnettu, 
herrasmies avaa ovensa huoneeseensa, jossa 
tarkoituksenani on haastatella häntä. Syykin 
haastattelulle löytyy kunniapaikalta hyllyltä: 
siellä komeilee kehystetty kunniakirja, joka on 
myönnetty vuoden 2008 parhaalle opettajalle.

Aloitamme puhumalla taustoista ja Ilpo 
esittelee itsensä 33-vuotiaana maanviljelijän 
poikana, joka on kotoisin Sauvosta. ”Se on 
40 kilometriä Turusta Varsinais-Suomessa, eli 
olen siis maalaisjuntti”, Ilpo naurahtaa. 

Koska kuitenkin olemme molemmat 
miehiä, jotka puhuvat mieluiten asiaa, siir-
rymme käsittelemään Ilpon tuoretta vuoden 
opettaja titteliä. Kysyttäessä tuoreita fiiliksiä 
palkinnon johdosta Ilpo vastaa velmuilevaan 
tyyliinsä: ”Tämä viikko alkoi heti mokailuilla, 
joten ilmeisesti alitajunnassa päätin, ettei täl-
laisia titteleitä enää koskaan oteta.”

Koska opettaminen on taitoa vaativa 
tekniikkalaji, jatkan kysymällä vuoden opet-
tajalta hänen tyylinsä salaisuutta. ”Tämä tu-
lee selkäytimestä”, Ilpo tokaisee. ”Koska mi-
nulla ei ole takanani pedagogisia opintoja, en 
tiedä miten pitäisi opettaa”, hän jatkaa. Mutta 
ilmeisesti kyseessä on vain luontaisesta lahjak-
kuudesta, jota ei kannata särkeä. ”Pelkään, että 
alkaisin miettiä liikaa opettamista, jos kävisin 
aiheesta kursseja”, Ilpo naurahtaa. 

Kysyttäessä kehittämisen puolia opet-
tamisessa, yliassistentti puhuu tärkeydestä 
parantaa kaikilla osa-alueilla. Hänen mukaan-
sa aina voi tulla paremmaksi asiantuntijak-
si, eikä ihminen ole täydellinen. ”Kiroilemis-
ta voisi kyllä vähentää”, hän muistuttaa vielä 

itseään. Jatkan aiheesta kysymällä, mikä on 
opetuksessa kaikkein parasta. Ilpo kuvailee 
sitä, miten yksinäistä tutkijan elämä voi olla 
laitoksella: ”Saattoi mennä jopa viikko, ettei 
puhunut melkein kenenkään kanssa.” Tästä 
syystä vuoden opettaja osaa arvostaa opetuk-
sen vuorovaikutuksellisuutta. ”On hienoa näh-
dä, kun ihmiset oppivat uutta ja saa olla teke-
misissä muiden kanssa”, Ilpo totetaa. 

Kysyttäessä opetuksen negatiivisia puo-

Sopa Fakta



SOPA 1 / 09 24
lia, yliassistenttimme joutuu pohtimaan het-
ken. Hän ei ole omakohtaisesti kokenut täl-
laista, mutta kertoo tietävänsä opetustilanteita, 
joissa kontrolli on lähtenyt käsistä. ”Vihamieli-
syyden tunne on joskus aistittavissa jo kun me-
nee luokkaan - mutta tällaista en kyllä haluaisi 
kokea”, hän kuvailee. 

Saamme käsiteltyä opetusta koskevat 
asiat ja tiedustelen Ilpolta, miten hän suhtau-
tuu villeihin huhuihin, jotka olisivat viemässä 
vuoden opettajaa kohti uusia tuulia ja haaste-
ita. ”Itseasiassa olin juuri eilen työhaastatte-
lussa erikoistutkijan paikkaa varten”, hän 
aloittaa. ”Mutta toistaiseksi on liian aikaista 
sanoa, kuinka tässä asiassa käy”, Ilpo jatkaa. 
Nyt on siis vielä epäselvää, minne Ilpon tie vie 
tulevaisuudessa.

Hetkeä myöhemmin haastattelumme on 
lähes tulkoon valmis ja pyydän vuoden opet-
tajaa vielä lähettämään terveisiä kompleksi-
laisille. ”Olkaa ihmisiksi”, Ilpo toteaa patri-
arkaalisesti ja valmistautuu kohti työpäivän 
seuraavia haasteita. Tämä neuvo meidän 
olisikin syytä muistaa Turun riehakkaassa 
opiskelijakulttuurissa.

* Lehden julkaisuhet-
kellä Ilpo on jo 
siirtynyt kohti uusia 
haasteita. Hän toimii 
nykyisin Kelan tut-
kijana Helsingissä. 
Kompleksi haluaa 
kiittää miestä kulu-
neista vuosista ja 
toivottaa menestystä 
uudelle uralle!

- Joel Kanerva

Sopa Fakta
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VANHAN VALTAUS – 
SO FUCKING WHAT?

VANHAN YLIOPPILASTALON VALTAUS VUONNA 
1968 LIIKUTTI LÄHINNÄ OPISKELIJAELIITTIÄ. 
SUURTEN IKÄLUOKKIEN ENEMMISTÖ NÄKI YLIOP-
PILASLIIKKEEN HÄPÄISEVÄN SOTAVETERAANIT, 
TUHOAVAN TAPAKULTTUURIN JA PUHTAAN, SUO-
MALAISEN PERINTEEN. HE EIVÄT KOKENEET 1960–
JA 1970-LUKUJA JUURIKAAN TÄRKEÄKSI AJAKSI.

astustuksesta huolimatta vanhan 
valtaus merkitsi symbolisesti modernin 
läpimurtoa traditionaaliseen nähden 
– ensimmäisiä siirtoja kohti arvolibe-

raalimpaa yhteiskuntaa. Poliittista keskuste-
lua leimasivat rauhankysymys, ulkopolitiikan 
puolueettomuuslinja, kansainvälisyyssuuntaus, 
Vietnamin sota, kolmas maailma, demokraat-
tinen kulttuurilinja ja esteettinen näkemys. 

Turhautuneet nuorisoradikaalit pureu-
tuivat “sääty-yhteiskunnan löyhkäävimmäksi 
jäänteeksi” mielletyn 100-vuotisjuhliinsa val-
mistautuvan Helsingin yliopiston ylioppilaskun-
nan valtaapitäviin. HYY:n frakkipukuiset, ase-
mastaan tietoiset ylioppilasjohtajat olivat oiva 
iskun kohde – voima haettiin järjestelmästä 
syrjäytyneiden kokemuksesta. HYY:n katsottiin 
sitoutuneen liikaa vanhaan ja etabloituneeseen 
akateemiseen perinteeseen. Opiskelijat kriti-
soivat ylioppilaskunnan kykyä hoitaa akatee-
Omista kasvatus- ja uusintamistehtäväänsä.

Lupauksiin paremmasta tulevaisuudesta 
petyttiin. Tämä loi maaperää toiminnalle, jossa 

vanhat akateemiset rakenteet haluttiin murtaa. 
Ne takasivat liian harvoille pääsyn eliittiin, 
toteuttamaan sivistyneistön roolia. Valtaajat 
arvostelivat ylioppilaskunnan kiinteistö- ja 
taloudenhoitoa sekä sitä, ettei ylioppilailla ollut 
valtaa heikosti tuottavaan omaisuusmassaan-
sa.

ntä sitten? Nykyiset ylioppilaat ovat 
huolissaan valmistumisen jälkeisestä 
työttömyydestä enemmän kuin koskaan. 
Valtaosa aloittavista yliopisto-opiskeli-

joista ei tule päätymään yhteiskunnan eliittiin – 
sinne näet pääsee varmimmin vanhan rahan ja 
vallan kautta. Ja edelleen ainakin punavihreä 
sukupolvi pelkää ainakin Helsingissä taloudel-
lisen johdon jättävän tavallisen opiskelijan 
jalkoihinsa vastustaen akateemisia traditioita. 

Elämmekö yhä vuotta 1968? Onko 
mikään	muuttunut?		•	

Teksti: Minna Zetterman

V

E
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LAURIN
OHKAISU

Minua on viime aikoina alkanut häiritsemään ai-
naiset puheet ”hyvinvointivaltion rakentamisesta”. 
Hyvinvointivaltion kehittäminen on ollut pitkä 
prosessi, jolla on vielä tulevaisuus edessään. 
Mutta eikö ole kuitenkin selvää, että hyvinvointi-
valtiota kehitettäessä ei ole ollut selvää yhteistä 
päämäärää. Eikö jotakin rakennettaessa pitäisi 
olla kuitenkin selvä käsitys siitä millainen loppu-
tuloksen tulisi olla?

Pitäydyn edelleen rakentamismetaforassa, 
jotta syntyisi käsitys siitä että siinä on jokin pie-
lessä. Pahoittelen jo valmiiksi rakennusalan am-
mattilaisilta (eikös tässä lehdessä ole valtakunnal-
linen levikki?) lähes täydellistä tietämättömyyttäni 
asiasta. Mutta yritetään. 

On kai selvää,  että eri toimijoilla on erilaiset 
käsitykset siitä millainen hyvinvointivaltion pitäisi 
olla. Yhden puolueen pääarkkitehtien mielessä 
on ollut yömaja, toisen kerrostalo ja kolmannen 
vaikka punainen tupa ja perunamaa. Lisäksi ra-
kennusta on ollut suunnittelemassa aimo kasa 
insinöörejä ja rakentamista tarkastamassa usei-
ta rakennusmestareita ja -tarkastajia. Näiden 
ohella rakennuksilla on touhunnut muutama mil-
joona työmiestä, joista suurella osalla ei ole ol-
lut hajuakaan mitä ollaan tekemässä saati miten 

vasaraa tai ruuvimeisseliä pidetään kädessä. Vai-
kuttaa aika toimivalta rakennusprojektilta. 

Hyvinvointivaltio ei ole valmis, eikä tuskin tule 
ikinä olemaankaan. Sitä on rakennettu kuin Iisa-
kin kirkkoa, eikä loppu häämötä. 

Se miltä nykyinen hyvinvointivaltio näyt-
tää on vain jokaisen mielikuvituksesta kiinni. Se 
voisi olla vaikkapa rakennus, jossa katto ei peitä 
koko rakennusta, jonka perustuksessa on pahoja 
lohkeamia ja jonka nurkkia on tilkitty paremman 
puutteessa. Hyvinvointivaltion itä- ja pohjoissii-
vessä on tullut lunta tupaan kunnolla, kun taas 
eteläsiivessä osa asukeista on selvinnyt kuivin 
jaloin. Kaikki eivät ole edes mahtuneet sisälle, 
vaan värjöttelevät kuistilla. 

Hetkinen. Tuo rakennushan kuulostaa ihan 
suomalaiselta hyvinvointivaltiolta! Mites tässä nyt 
näin kävi? 

 Lopputulemana voidaan siis sanoa, että 
kirjoittaja kärsii selvästi jakautuneesta persoo-
nallisuudesta. Lisäksi vaikka hyvinvointivaltion 
rakentaminen kuulostaa edelleen päämäärät-
tömältä vasaroiden paukkeelta ja lautojen sa-
haamiselta, jonkinlainen hökkeli siitä on kuitenkin 
tullut.  Se ei ehkä pidä vettä, mutta tuulelta se 
suojaa. Useimmat.•   

Hyvinvointivaltio – vain kasa lautoja?

Lauri Mäkinen on sosiaalipolitiikan 
opiskelija ja poliittisella kentällä kun-

nostautunut vasemmisto-nuori.

Sopa Fakta
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KANERVAN
ORNERI

Joel Kanerva on tunnettu paitsi hyvistä 
mielipiteistään myös taidoistaan  

sivaltaa kukkahattutätejä poliittisesti 
korrekteilla sutkautuksillaan.

Laitoksen järjestämässä excursiossa Helsingissä 
viime vuoden puolella ohjelmassa oli myös vie-
railu silloisen Stakesin päämajassa. Käydessäni 
tuolla reissulla mieleeni jäi luultavasti parhaiten 
nuoren naistutkijan sanat: “Turun yliopisto? Eikö 
sieltä tule ne kaikki mittarimiehet?” Aivan tuolloin 
en vielä ymmärtänyt lauseen koko sisältöä, mutta 
kevään mittaan sekin on valjennut minulle.

Lyhykäisesti tuo naistutkija tarkoitti siis, että 
laitoksellamme tehdään paljon määrällisiä tut-
kimuksia, joissa hyödynnetään mielipidemittauk-
sia ja virallista tilastointia. Aineiston etuna on nii-
den laajuus, sillä isosta otoksesta on mielekästä 
tehdä suurten linjojen yleistyksiä. Yhteiskunnal-
lisesti tällainen aineisto on todella arvokasta, sillä 
sen avulla saadaan kehitettyä oloja selkeiden mit-
tareiden avulla. Siltikin haluan peräänkuuluttaa 
myös laadullisen tutkimuksen arvoa.

Sosiaalipolitiikan aineopinnoissa painottuvat 
pitkälti kvantitatiiviseen aineistoon perustuvat sei-
kat. Kannatusperustaa todistellaan empiirisen ai-
neiston avulla mielipidemittauksilla ja taloudellista 
kannattavuutta tilastokäppyröin. Samanaikaisesti 
saamme kuulla, että sosiaalipolitiikan asiantun-
tijalla tulisi olla valistunut mielipide oikeudenmu-
kaisesta yhteiskunnallisesta jaosta. Näen, ettei 

nämä kaksi seikkaa tue toisiaan kovinkaan hyvin.
Itse koen tällä hetkellä laadullisen tutkimuksen 

arvokkaampana kuin esimerkiksi survey-ainestol-
la tehdyt tutkimukset. Tiedusteltaessa tavalliselta 
kadun tallaajalta mielipiteitä asioihin, jotka vaati-
vat oikeasti asiantuntemusta, on typerää odottaa 
hyviä vastauksia. Asiaa ei auta juuri sekään, että 
tämä kaikki alistetaan vielä numerologiikalle as-
teikolla yhdestä viiteen tai kymmeneen.

Sen sijaan laadullisen tutkimuksen etuna 
voidaan nähdä nimenomaan asiantuntijuus. Ai-
neistoja analysoi asioihin perehtynyt tutkija, joka 
toimii ikään kuin salapoliisi. Hän yrittää nähdä asi-
oiden oikeat syyt ja ne seikat, joihin arki elämässä 
ei kiinnitä huomioita. Juuri tällaiseen tutkimukseen 
perehtyminen, jossa joutuu asettamaan itseään 
eri positioihin ja ratkomaan älyllisiä ongelmia, tu-
kee erinomaisesti sosiaalipolitiikan opintoja. 

On vain harmillista, että laadulliselle tutkimuk-
selle ei anneta sen ansaitsemaa painoarvoa. 
Mielestäni jatkossa opinnoissa tulisikin enem-
män tasapainotella tasapuolisemmin määrällisen 
ja laadullisen tutkimuksen välillä, jotta laitokselta 
valmistuisi laaja-alaiset valmiudet omaavia alan-
sa asiantuntijoita. • 

Mittarimiesten kyydissä

Sopa Fakta
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INDEX WINTER TOUR
- laskiainen opiskelijoiden malliin

24.2.2009 joukko Turun yliopiston 
yhteiskuntatieteellisen tiedekun-
nan sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön 
opiskelijoita päätti ottaa osaa Indexin 
järjestämään leikkimieliseen laskiaiski-
sailuun, Index Winter Tourille. Muu-
tamia päiviä ennen laskiaista joukku-
eemme manageri ja omistaja Joel keksi 
perustaa Sosiaalipornostarat -nimisen 
nelihenkisen poppoon. Alusta alkaen 
oli selvää, että joukkueessa tulee olla 
sekä ripaus kokemusta että kokema-
tonta uteliaisuutta ja tervettä kunnian-
himoa. Joukkueen niin sanottua koke-
nutta osastoa edustivat Joel sekä minä, 
Karri, joille oli kertynyt jo aiempaa 
kokemusta vuoden 2008 Index Winter 
Tourilta. Uteliaisuutta ja kunnianhimoa 
joukkueen kokoajat näkivät Laurissa ja Antissa. 

Kompleksin miesfuksijaosto sai tällä kertaa jäädä 
odottamaan vuoroaan reserviin, sillä tunnollisina 
vastuunkantajina jotkut heistä luulevat koulun 
menevän juhlimisen edelle ja osa oli ottamassa 
osaa Kompleksin nimissä Sammonmalja-turnauk-
seen.

Allekirjoittaneen laskiainen alkoi hyvissä ajoin 
ennen varsinaista tourille lähtöä. Muutama olut 
kuivaa kurkkua helpottamaan, keltaiset haalarit 
niskaan ja nokka kohti Vartiovuorta. Meno Vartio-
vuorella oli suorastaa kreisiä, kun mäkeä tul-
tiin alas mitä innovatiivisimmissa rotiskoissa. Kun 
viimeinenkin joukkueemme jäsen oltiin saatu 
paikalle, oli aika ottaa kartta kauniiseen käteen 
ja suunnistaa kohti ensimmäistä juottolaa, joka 
järjestäjien pyynnöstä oli meillä ensimmäisenä 

Pikku-Torre. Samaan paikkaan saapuivat myös Kom-
pleksin naispuolisista fukseista koostuva joukkue. 
Sosiaalipornostarat nostavatkin hattua tyttöjen en-
nakkoluulottomalle ja reippaalle asenteelle!

Pikku-Torren jälkeen kartanlukijamme suosit-
teli seuraavaksi Bar Kukaa, jossa keskioluet – kaikki 
paitsi mustikkashoteille perso Joel – nautittuamme 
siirryimme muistaakseni Hospitalo-nimiseen (Hos-
pitalia ei kukaan tarvinnut, koska esimerkiksi alle-
kirjoittanut suoritti omatoimisesti vatsahuuhtelun 
loppuillasta, siitä enemmän tuonnempana) baariin. 
Siitä eteenpäin muistikuvat ovat hieman hatarat 
johtuen laskiaisfiiliksen yllättävästä noususta nup-
piin. Joka tapauksessa Edisonissa, Olkkosessa, Hes-
burgerissa ja kaikissa muissa vaadituissa baareissa 
tuli käytyä ihan sisällä asti ja taidettiinpa jossain 
vielä jopa alkoholiakin tarjota. Sen verran täytyy 
mainita, että Oluthuone Olkkosessa Joelin vertaan-
sa vailla oleva mielikuvitus tuli taas esiin, kun Olk-

kosen harmaan värinen Suomi-drinkki 
(greippilimu+Suomi-viina) sai uudeksi 
nimeksi Lama-Suomi, joka kuvastaa hyvin 
maamme harmaata taloustilannetta. 
Myös baarimikko oli samaa mieltä nimen 
nokkeluudesta. Joel, olet nokkelasti ajan 
hermolla! Pisteet myös positiivisesta a-
jattelusta näinä kovin vaikeina aikoina.

Kapakat koluttuaan sekä itsensä ja 
muut kauniiksi juoneet Sosiaaliporno-
starat suuntasivat kohti Puolalanpuis-
tossa sijaitsevaa maalia. Tourin lopuksi 
järjestäjät vaativat joukkueelta jonkin-
laisen performanssin. Sosiaalipornosta-
roilla tämä performanssi oli jo pitkään 
tiedossa. Kiitos minun narsistisen oma-
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hyväisen ja itsetietoisen luonteeni kerroimme ja 
esitimme itse keksimäni Koop Arpos –vitsin. En sitä 
tässä laatuaviisissa ala kertomaan, mutta kaikkia 
joita vitsin sisältö jäi askarruttamaan, ei hätää: 
voitte ottaa yhteyttä puhelimitse, facebookin tai 
sähköpostin kautta. Tuomaristoa ei ilmeisesti esitys 
suuremmin vakuuttanut, koska palkintokaappimme 
ammottaa vieläkin tyhjyyttään.

Jatkot pidettiin Lynissä ja Vegasissa, jonne 
suuntasimme kuitenkin käytyämme ensin Joe-
lin keskustalukaalissa ihastelemassa hänen DVD-
kokoelmaansa. Aiemmin päivällä olin todennut, 
että laskiainen on voiton puolella, jos pääsen Ly-
niin sisään. Pääsin. Joku olisi kuitenkin saattanut 
toivoa, että olisin matkannut suoraan kotiin. Mutta 
oli mukava nähdä myös niitä kompleksilaisia, jotka 
olivat viettämässä laskiaista Kompleksin toimis-
tolla. Johtuiko kenties Hesburgerin huonolaatui-
sista hampurilaisista vai mistä lie, mutta jossain 
vaiheessa iltaa suoritin vatsan tyhjennyksen oraa-
lisesti Lynin seinälle ja lattialle. Surkeana valehteli-
jana henkilökunta sai nopeasti selville syyllisen ja 

ystävällisesti kehottivat minua menemään kotiin. 
Saatuani takkini lähdin tallustelemaan väsyneenä 
ja mutta verrattain tyytyväisenä kohti kotia.

Vanha sanonta ”sota ei yhtä miestä kaipaa” 
pitää tässäkin kohtaa kutinsa, sillä minun jo siir-
ryttyä vaihtopenkille Sosiaalipornostarojen kun-
niakasta mainetta kentällä pitivät yllä muun 
muassa Joel ja Lauri laulamalla Lynin karaokessa 
Leevi and the Leavingsin kappaleen Itkisitkö on-
nesta?. Tämän jälkeen kävi hyvin nopeasti selväksi, 
että Sosiaalipornostarat olivat yökerhon halutuinta 
seuraa, sillä kuka voisikaan vastustaa salskeita 
adoniksia, jotka taitavat myös laulamisen. Ja jos 
komea laulutaitoinen mies kuulostaa uskomatto-
malta, niin uskomattomammalta kuulostaa komea 
ja antelias laulutaitoinen mies, sillä kuulopuheiden 
mukaan eräs nimeltämainitsematon Lauri tarjoili 
juomia omaan laskuunsa. Haluankin kiittää myös 
Lauria ajan hermolla olemisesta. Älkää te muut-
kaan ruokkiko lamaa! Kompleksi kiittää Indexiä 
jälleen hienosti järjestetystä laskiaistapahtumasta 
sekä suosittelee jokaiselle osallistumista.

“Kovin helposti ei kiinni saa
Sitä kadonnutta nuoruutta

Ja mieletöntä fiilistä
Kun on ensikertaa kännissä”

Laskiaishuumaa 
Porossa!

Bileraportit -09

- Karri “The Pubic Hair” Blommila

* Kirjoittaja on varhaisdementiastaan 
johtuen käyttänyt apuna myös Sopan 

päätoimittajaa Joel Kanervaa. 
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LAIVASÄPINÄÄ!
Oli jälleen se aika vuodesta, kun kom-
pleksilaiset yhdessä pääsisivät nauttimaan 
merimatkailun hienoudesta Viking Linen 
rentouttavasta keinunnasta tyynellä Itä-
merellä. Omalta osaltani viime vuoden 
Kompleksin risteily oli jäänyt väliin, joten 
tällä kertaa nimi oli ehdottomasti laitettava 
osanottajalistaan varsinkin, kun edellisestä 
risteilystä oli kuullut pelkkää hyvää. Van-
hojen risteilykonkareiden ja uusien osanot-
tajien määrä ynnättynä yhteen lähentelikin 
noin 20 merimatkustajaa.

Laivan oli määrä lähteä satamasta sunnuntaina 
1.3.2009 klo 21, mutta pohjia ja risteilyfiilistä lähdet-
tiin hakemaan jo hyvissä ajoin Joelin ”kodikkaaksi” 
ja ”kivaksi” kuvaillusta (varsinkin Kompleksin naisiin 
asunto teki vaikutuksen) kodista. Muutaman tunnin 
aloittelut hoidettuamme ja satamaan saavuttuamme 
tunnelma olikin jo varsin leppoisa ja kompleksilaiset 
valmiita astumaan paattiin.

Hyttimme löytyivät aivan laivan alimmilta ta-
soilta. Tax freen auettua suuntasi joka iikka varaa-
maan itselleen sopivan määrän menovettä. Useilla se 
oli opiskelijabudjetin mukaisesti halvinta mahdollista 
olutta tai siideriä, mutta joukosta löytyi muun muassa 
Jussi, joka tätä menoa aletaan tuntea laatutietoisista 
valinnoistaan. Tällä kertaa mies nautti punaviinistä 
ja laatujuustoista! Nopeasti kävi selväksi, että komp-
leksilaiset halusivat aloitella Karrin, Eeron, Janin ja 
Joelin hytissä, vaikka illan mittaan myös muiden hytit 
tulivat tutuksi. Ajoittain olimme kuin sardiinit pur-
kissa, mutta tunnelma oli silti hilpeä ja yhteishenki 
korkealla. Mikäli oikeaa hyttiä ei käyttävien varsin 
sokkelomaisesta olemuksesta johtuen löytänyt, tar-
vitsi vain seurata enemmän tai vähemmän voimakasta 
puheensorinaa. Huhujen mukaan jotkut kompleksilai-
set kuulivat heitä verrattavan abeihin. Luonnollises-
ti suuri kohteliaisuus. Karaokeakin oli laulettu muun 
muassa. Joelin ja Fannyn toimesta sekä pientä osumaa 
saatu eläkeläisten töniessä paritanssilattialla.

Seuraavana aamuna olo oli hieman mollivoittoi-
nen ja sainkin kokea mukavan herätyksen muutaman 
tunnin sekaisen unen jälkeen muiden kovempikun-
toisten kompleksilaisten päätettyä siirtää jatkot jälleen 
meidän hyttiimme. Herätys oli silti paikallaan, jotta 
jonkunlaisen aamupalankin saisi syötyä. Aamupa-
lan jälkeen muun muassa allekirjoittanut ja Jaakko 

päättivät kuitenkin jatkaa Tax freen kautta alkoholi-
pitoisella linjalla vielä maanantainakin, vaikka moni 
muu kompleksilainen (jälkikäteen ajateltuna varsin 
fiksusti) päätti tankata loppumatkan vettä ja ruokaa 
krapulaisiin elimistöihinsä. Maininnan arvoinen suo-
ritus koko risteilyn osalta oli Jaakon kova kisakunto: 
Jaakko nukkui laivalla ensimmäisen kerran vasta, kun 
laivan arvioitu saapumisaika satamaan oli kaksi tun-
tia, eli silmät eivät aivan loppuun asti kestäneet lai-
vamatkan rasituksia. Sopan toimitus osaa kuitenkin 
arvostaa suoritusta.

Suurin osa maanantaista meni hytissä naukkailuun 
ja pieniin päiväuniin. Lopulta laiva saapui kuin saa-
puikin satamaan. Kaikkien janoisten tarpeita risteily ei 
ollut vielä tyydyttänyt, sillä laivan saavuttua satamaan 
lähdimme Joelin kanssa juomaan muutamat oluet Ku-
kaan ja Edisoniin, jossa jaoimme risteilyn mieleen-
painuvimpia tapahtumia. Takki oli varsin tyhjä, mutta 
reissu onnistunut.

- Karri Blommila
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LEVY-HYLLY

Kirjoittaja on  suosinut laadullisia ar-
vostelumenetelmiä kvantitatiivisten si-
jaan tämänkertaisessa levykatsauksessa. 
Mutta ehkä loputtomiin jatkuvan tilasto-
tieteen peruskurssin jälkeen kirjoittaja 
ymmärtää SPSS-ohjelman ylivertaisuuden 
ja siirtyy ”uskottavamman” tarkasteluta-
van piiriin. Positiivisesti vinoja jakaumia 
odotellessa, tässä viime aikojen hieno-
impien albumien sisällöllistä analyysia.

Buraka Som Sistema 
- Black DiamondTimanttinen kuduro

Kompleksin bileissä tullaan jatkossa tans-
simaan yhä enemmän kolmannen maailman 
rytmien tahtiin. Etelä-Afrikasta tuleva Kwaito 
sekä Angolan pääkaupungista Luandasta 
maailmalle rajusti leviävä Kuduro ovat hienoja 
esimerkkejä globalisaation mukanaan tulleista 
uusista musiikkityyleistä pohjoiselle pallon-
puoliskolle. Musiikkityyliä vahvasti leimaa 
raaka mutta tanssittava ghettomainen soundi. 

Siirtomaahallinnon perintönä jäänyt sisällis-
sota jatkui Angolassa vuosia itsenäistymisen 
jälkeen, ja Kuduro syntyikin täydellisen 
kaaoksen keskeltä. Pirkka Valkaman 
mukaan Buraka Som Sistema on yhdistelmä 
drum`n`bassia, breakbeatia ja housea yhdis-
tettynä perinteiseen kuduro-rytmiin. Tunkkai-
siin soittolistoihin kyllästyneille, ehdottoman 
suositeltavaa.

Kriitikko: Jussi “Wine & Cheese” Pyykkönen

Glasvegas - Glasvegas
Brittipopin uusi tulokas

Glasvegas tekee heti kättelyssä vaikutuksen 
mahtipontisella tyylipuhtaalla brittipopillaan. 
Bändi ei yritä olla sen haastavampaa tai uskot-
tavampaa, kuin mitä se yksinkertaisuudessaan 
on.  Tunnistettavan tumman puhuva soundi-
pohja, saa lisäkseen laulaja Allenin värisevän 
skotlantilaisen aksentin jotka yhdessä luovat 
kokoon vahvan paketin. James Allen kirjoit-
taa pojasta joka ei palaa kotiin, sellin läpi 
paistavasta pettymyksestä sekä isästä joka ei 
saa menetettyä aikaa takaisin. Mutta sateinen 
Glasgow ei kuitenkaan ole vailla toivoa, vaan 
myrskyn keskeltä nousee kaikesta huolimatta 
uusi päivä. Tero Alankoa lainaten ”Voi kunpa 
saisin joskus seisoa Barrowlandsin yleisössä 
huutamassa Geraldinen uskomattoman lohdut-
tavan kertosäkeen rivejä: ”I’ll be the angel on 
your shoulder/ my name is Geraldine/ I’m your 
social worker!”

Kulttuuri-Sopa
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J.Karjalainen ja 
Veli-Matti Järvenpää 

–Paratiisin pojat

”Jos Aatamikin häissään jo olis ollut päissään, 
niin paratiisin poikii oltaisiin”

Karjalainen otti rohkeasti irtiottoa aikaisem-
paan tuotantoon edellisellä Lännen-Jukka 
-levyllään.  Nyt hän on lyöttäytynyt yhteen 
V–M Järvenpään kanssa ja äänittäneet jopa 
aikaisempaa tyylikkäämmän levyn. Karjalaisen 
mukaan paratiisin pojat ovat miehiä, jotka 
eivät malta odottaa taivaallisia riemuja, vaan 
tahtovat ottaa ilon irti jo perjantaina. Lauluissa 
ei usein vaan meinata ottaa, vaan usein viini 
virtaa ja hetekat natisevat, kun miehet ajau-
tuvat sivuraiteille. Levy näyttäytyy ajattomana 
vaikka, sanoitukset pohjautuvat paljolti vanhoi-
hin amerikansuomalaisiin kansanlauluihin, 
jotka pääosin ovat 70-80 vuotta vanhoja. 

Animal Collective – 
Merriweather Post 

Pavilion 

Kummajainen  Baltimoresta

Muistattehan sen ikimuistoisen kesän, kun 
juoksimme poliisia karkuun päät punaisena? Ja 
kun vaihdoimme väriä punaisiksi juotuamme 
liikaa punaviinia aurinkoisena päivän ranta-
hietikolla? Entä sen, kun naama muuttui pu-
naiseksi puhelinnumeroa kysyttäessä? Musiikki 
syntyy muistojemme kautta ja muistot mu-
siikin siivittämämä. Animal Collective on tehnyt 
levyn, joka kaikessa kummallisuudessaan tuo 
mieleen vahvoja kokemuksia menneisyydestä 
sekä nostaa hymyn kasvoille. Minulle vuositu-
hannen alun soundtrack syntyi jokusen vuotta 
myöhässä, mutta silti juuri oikeaan aikaan. 
Hyvin punaista kesää kaikille!

Kulttuuri-Sopa
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OSCARIT JAETTU!
- ELOKUVAVUOSI 2008 ANALYYSISSA

Helmikuun lopulla oli taas vuorossa elokuvateol-
lisuuden vuoden kohokohta, Oscar-gaala. Sitä 
kuuluisaa glamouria, salamavalojen loistetta ja 
tähtiä olisi ollut jälleen kerran tarjolla. Tämän 
vuoden gaalan itse skippasin parin vuoden live-
seuraamisen jälkeen, ja keskitynkin nyt palkin-
tojen viiltävään analysointiin. Otan tarkasteluuni 
vain tärkeimmät kategoriat. 

Suomalaisia elokuvien ystäviä hemmoteltiin tänä 
vuonna erityisen hyvin, sillä eniten Oscar-palkin-
toja voittaneen Slumdog Millionairen (Slummien 
miljonääri) ensi-ilta Suomessa on vasta 13.3.2009. 
Toisin sanoen kirjoitushetkellä en ole vielä nähnyt 
kyseistä teosta ja syväanalyysiini jää iso reikä. Slum-
dog Millionaire voitti parhaan elokuvan ja ohjauksen 
palkinnot. Etukäteisveikkailuissa näiden voittajista ei 
ollut epäselvyyksiä. Slumdog Millionairea on kehuttu 
erityisesti onnistumisista visuaalisissa kategorioissa. 
Toinen suuri ”pajatso” elokuvalle oli musiikkikate-
goriat, jonka pystit se tyhjensi yhtä lukuunottamatta 
kaikki.

Ehdokkuuksien kummajainen oli Slumdog Mil-
lionairen puuttuminen täysin näyttelijäkategorioista. 
Nämä kategoriat muodostivat tänä vuonna ehkä sen 
kaikkein jännittävimmän osan gaalasta. Miespääosan 
pystin pokkasi toista kertaa urallaan Sean Penn. Penn 
tekee huikean suorituksen ensimmäisenä julkiho-
moseksuaalina, joka valittiin Kaliforniassa julkiseen 
virkaan. Hieno elokuva, joka mielestäni olisi ansain-
nut enemmänkin pystejä. Etenkin ohjaus (Gus van 
Sant) ja leikkaus jäivät positiivisesti mieleeni. Pen-
nin pahin kilpailija kategoriassa oli takavuosien tähti 
Mickey Rourke elokuvasta The Wrestler. Rourke 
on vuoden aikana kunnostautunut myös, Seiskan 
kuvien ja uutisoinnin perusteella, kähmimällä Jo-
hanna Tukiaisen rintoja. Uskon Oscar-ehdokkuuden 
kuitenkin olevan se parempi vuoden saavutuksista. 
Naispääosan palkinto meni paremmin Titanicista 
tunnetulle Kate Winsletille. Tästä pystistä ei eloku-
vakansan keskuudessa ollut erimielisyyksiä. Oli myös 
aika hänen palkinnolleen, tämä oli hänen kuudes 
Oscar-ehdokkuutensa. Sivuosapystit menivät vähem-
män yllättäen Penelope Cruzille ja edesmenneelle 
Heath Ledgerille. Ledgerin puolesta puheen kävi 
pitämässä hänen perheensä. Kaikki uusimman lepak-
komiehen nähneet voivat varmasti vakuuttaa Led-
gerin olleen suoritukse palkinnon arvoinen. Batma-

niin (The Dark Knight) 
kohdistunutta hehkutus-
ta en muilta osin pysty 
allekirjoittamaan, eikä 
elokuva montaa pystiä 
saanutkaan.

Palkinnot menivät 
melko pitkälti odotettuihin 
ja oikeisiin osoitteisiin. 
Ehkä Milk ja The Wres-
tler olisivat voineet haalia 
enemmän palkintoja. The 
Wrestler kertoo riipaisevan 
tarinan jo uransa jälkipuolel-
la ole-vasta vapaapainijasta, 
joka haikailee huippuvuosia-
an 1980-luvulla. Elokuva 
sai vain kaksi ehdok-
kuutta. Itse olisin 
ollut, Slumdog 
Millionaire –
varauksella, jopa 
valmis antamaan 
o h j a u s -
p a l k i n n o n 
The Wrest-
lerin ohjaa-
jalle Darren 
Aronofskylle. Vieras-
kielisen elokuvan palkinto meni japanilaiselle yllät-
täjälle, Okuribitolle.

Elokuvavuosi 2008 ei ollut ehkä kovatasoisin 
viime vuosista, joten toivotaan sen jäävän välivuo-
deksi. Muita mainitsemisen arvoisia elokuvia men-
neeltä vuodelta on muun muassa koskettava animaa-
tio Wall-E ja mustalla huumorilla sävytetty In Bruges. 
Muuten omat makunystyräni ovat yhä suuremmassa 
määrin siirtymässä eurooppalaista elokuvaa arvos-
tavaksi Hollywood-filmatisointien jäädessä hie-
man arvostuksessa taustalle. Vuoden 2009 puolella 
pääsemmekin nauttimaan esimerkiksi Pedro Alma-
dovarin uusimmasta tuotoksesta.

Ensi vuonna uudet elokuvat ja palkinnot. Ku-
vista päätellen kaikki oli kuitenkin Oscar-gaalassa 
vielä tänä vuonna kunnossa, Natalie Portman oli 
yhä ihanin.

- Ilari Ilmakunnas

Kulttuuri-Sopa
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Heather Ledgerin tähdittämä Dark Knight voitti yhteensä kaksi 
Oscar-palkintoa

The Wrestler pureutuu viihteellisen vapaapainin maailmaan

Viehättävä Natalie Portman vei jälleen toimituksen 
sydämet

Slummien miljonääri keräsi uskomattomat 8 Oscar-pystyi tämänvuotisessa gaalassa

Kulttuuri-Sopa



SOPA 1 / 09 36

2/09 toukokuussa


