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PÄÄTOIMITTAJALTA
Sopa 2/09 on täällä! Tuore numero on 
sekoitus vanhoille ja uusille opiskelijoille tar-
koitettua materiaalia. Mukana on uskomaton 
läjä reportaaseja erilaisista tapahtumista ja 
onpahan mukana aimo annos kulttuuriakin. 
Ehkäpä vähemmän yllättäen Akateeminen 
vappu on vienyt eniten palstatilaa, sillä ky-
seiselle häppeningille on varattu kuusi sivua.

Omasta puolestani haluan suositella 
lukemaan Sopan uutiset, jossa ensi kertaa 
käsitellään ajankohtaisia uutisia kotimaasta. 
Tätä posketonta herkkua on luvassa sivulta 
14 alkaen. Lisäksi kansainvälistyvä Sopa on 
saanut kansiensa väliin jopa kaksi reportaa-
sia ulkomailta.

Ja sitten fukseihin. Haluan toivottaa 
omasta puolestani teidät kaikki tervetulleeksi 
opiskelemaan Turun yliopistoon sosiaali-
politiikkaa tai sosiaalityötä. Alavalintanne on 
osunut nappiin! 

Teitä silmälläpitäen tämä lehti sisältää 
erittäin paljon fuksimateriaalia. Jani Välimä-
ki on vetänyt yhteen oman ensimmäisen 
opiskeluvuotensa ja koulutuspoliittinen vas-
taava, Ilari Ilmakunnas, kertoilee yliopiston 
laitosuudistuksesta. Lisäksi esittelyssä ovat 
ainejärjestöistä Kompleksi ja Index. Eikä 
kannata unohtaa opiskelijaravintoloiden ja 
Turun pubien arvosteluita!

Hyvää kesää ja muistakaa ruokkia tiedon-
nälkäänne!

- Joel Kanerva
on kukkahattusetä, jonka mielestä 

lakupiippujen myynti ei ainakaan 
vähennä tupakointia
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PUHEENJOHTAJAN SANA:

Toukokuun alussa on hyvä ha-
vahtua huomaamaan, että elää 
toukokuun alkua. Rutistukset, 
yöttömät yöt ja intensiivikurssit 
ovat mennyttä elämää ja edessä 
häämöttää se kauan odotettu 
kesä. KESÄ. Kuinka tässä nyt 
näin kävi?

Koko kevät tuntuu kuljetun kuin su-
mussa. Ikään kuin olisi elänyt neljä 
kuukautta samaa päivää: aamulla 
heräät kiltisti luennolle, kuuntelet siellä 
jotain oivallista ja siirryt seuraavaksi 
Pubin pihalle kuuntelemaan vappu-
tansseja ja maistelemaan Las Palma-
sin aurinkoa. Tilanne on hämmentävä. 
Miksi raadeltu Tyy:n kalenteri kertoo 
muuta? Pikaselauksen perusteella voin 
tulkita olleeni tenteissä, kokouksissa, 
sitseillä ja intensiivikurssilla ulkomailla. 
Harrastuksillekin on mukamas jäänyt 
aikaa! Yhtälön ratkaisussa joutuu ot-
tamaan huomioon ajatuksen tasolle 
jääneitä menoja mutta myös sen, että 
tänä keväänä meitä suosinut aurinko 
on taannut adrenaliinit jaksamiseen. 
Eihän tämä nyt edes tuntunut niin pa-
halta? Taas.

Itseäni ja kanssaopiskelijoitani lohduttaa 
vuosi vuodelta tieto siitä, että kaikesta opiske-
lusta ja muusta elämään liittyvistä kinkkisistä 
kasautumista huolimatta asioilla on taipumus 
järjestyä. Vaikka arjessa saattaa joskus kamp-
pailla toivottomuuden ja riittämättömyyden ra-
jamaastossa, on viimeisillä energianrippeillä 
hankittu opintopiste aina ansaittu, keinoista 
välittämättä. Vaikka opinto-oppaissa ja opetus-
suunnitelmissa ei kyselläkään jaksamista suo-
rittaa näitä meriittisiä pisteitä päälletysten, on 
opintojen etenemisessä opiskelijan kannalta 
kyse taustalla olevasta motivaatiosta. Tasapai-
nottelussa opintovaatimusten (koulutusohjelma, 
Kela) ja oman jaksamisen kanssa taas on pit-

kälti kyse elämänhallinnasta. Jokainen päätoi-
misena opiskelija varmasti törmää elämässään 
tilanteisiin, jossa opinnot tuntuvat omalta pienel-
tä hattiwattisaarekkeelta muun substanssin val-
tameressä. Vai mitä itse mietit aamuluennolla? 

Tämän kevään viimeisen Sopan on tar-
koitus saavuttaa jokainen uusi opiskelijamme. 
Heja, fuksit 2009! Samalla, kun haluan toivottaa 
teidät tervetulleiksi Kompleksin toimintaan ja so-
siaalipolitiikan laitokselle (tässä järjestyksessä), 
haluan jo ennalta kannustaa teitä persoonalli-
seen elämänhallintaan. You´ll be just fine.

Aurinkoista kesää teille kaikille!

-Viivi

Persoonallista elämänhallintaa

Sopa Fakta
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TERVETULOA
KOMPLEKSIIN!

Rakkahimmat fuksit! Nyt esittäytyy 
pieni mutta sitäkin särmikkäämpi 
ja räiskyvämpi ainejärjestömme 
Kompleksi. Kyseessä on sosiaalitut-
kimuksen klubi, joka koostuu Turun 
yliopiston sosiaalipolitiikan ja -työn 
opiskelijoista.

Kompleksin jäsenistö on tällä hetkellä yli 
60 opiskelijan laajuinen. Ainejärjestömme 
sydämessä sykkii 13 henkinen hallitus. 
Hallituksesta löytyy vastaavat erilai-
siin tehtäviin ja näistä on tarkemmat tie-
dot Kompleksin nettisivuilta osoitteessa 
http://org.utu.fi/tyyala/kompleksi/. Esimer-
kiksi itse tämän lehden päätoimittajana 
vastaan Sopan julkaisusta ja materiaalien 
luomisesta.

Mutta mitäpä ainejärjestö olisi ilman 
jäsenistöä? Eipä juuri mitään! Järjestömme 
tehtävänä onkin järjestää erilaista toimin-
taa sosiaalipolitiikan- ja työn opiskelijoille. 
Viikottain Proffan kellarin yläkerrassa o-
levassa Iskeri-hallissa pidetään liikuntavu-
oroja, joiden suosio on ollu viime vuonna 
erittäinkin nousujohteinen.

Pidämme myös yhteyksiä muihin yli-
opistomaailman tahoihin. Esimerkiksi In-
dex-vastaava pitää koko Kompleksin hal-
lituksen ajantasalla Indexiin (seuraavalla 
aukeamalla lisätietoa järjestöstä) liittyvissä 
asioissa. Lisäksi meillä on hyvinkin läheistä 
yhteistyötä sosiaalipolitiikan ja -työn laitok-
sen henkilökunnan kanssa, mikä on mah-
dollistanut opintojen kehittämisen opiskeli-
joiden kannalta mielekäämpään suuntaan. 

Tämän lisäksi panostamme runsaa-
sti iltaohjelmaan. Fuksien vuosi alkaa 
räjähdysmäisesti parin ekan viikon huli-
noinnin jälkeen Kompleksin kastajaisilla ja 
tästä meno jatkuu muiden megabileiden 

kuten pikkujoulujen merkeissä. Lisäksi 
järjestämme yhteissitsejä ja baari-iltoja 
muiden ainejärjestöjen kanssa.

Kompleksi on paitsi loistava tapa viet-
tää aikaa, niin se on myös mahtava harras-
tus. Haluankin tässä vaiheessa suositella 
osallistumaan mahdollisimman ahkerasti 
vaivalla järjestämäämme ohjelmaan ja tu-
lemaan mukaan hallitustoimintaan. Täältä 
löytyy varmasti tehtäviä kaikille niille, jotka 
tuntevat paloa järjestötoimintaa kohtaan.

Mitä sitten Kompleksiin liittymiseen 
vaaditaan? Vain pieni rahasumma. 25 eu-
ron hinnalla jokainen saa hankittua itsel-
leen Kompleksin ikijäsenyyden kaikkine 
etuineen. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että erilaisten tapahtumien pääsy-
maksuista saa alennusta ja on esimerkiksi 
oikeutettu nappaamaan ainejärjestömme 
Sopa-lehden kotiinviemisiksi laitoksen 
edessä sijaitsevalta pöydältä.

Vielä kerran tervetuloa kaikille fukseille 
ja muistakaa olla menossa ahkerasti mu-
kana!

- Joel Kanerva

* Kirjoittaja ei esiinny ylläolevassa ku-
vassa, mutta on vastannut sen luomisesta 

ja on asiasta edelleen pelottavan ylpeä.
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KOHTI TYÖELÄMÄÄ
Fuksivuonna uuden tiedon määrä on 
hengästyttävä. Eipä ihan ensimmäisenä tule 
mieleen, mitä valmistumisen jälkeen tulee teke-
mään, kun yrittää löytää luentosaliin ja ruoka-
laan tai ilmoittautua tenttiin, puhumattakaan 
kymmenistä juhlista, uusista ihmisistä ja oman 
talouden pyörittämisestä. Työelämä on kuiten-
kin älyttömän tärkeä asia, ja on hyvä, jos joku 
voi auttaa tiedon löytämisessä. Millainen mei-
dän työelämämme on?

Liittymällä omaan liittoosi fuksista 
lähtien olet valmiimpi työelämään siirtyes-
säsi. Saat kotiinkannettuna tietoa tulevasta 
työelämästäsi, saat vakuutuksia, koulutusta ja 
voit osallistua SVOL-VOn toimintaan. Voit 

lisäksi kerryttää kesä- ja osa-aikatöistä tärkeää 
ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Opiskelijajäsentemme tulevaisuus on 
meille todella tärkeää – siksi haluamme olla 
tukenasi ja turvata etusi. Jäsenmaksumme on 
tarkoituksella niin edullinen, että et voi jäädä 
tappiolle! Tervetuloa kasvavaan yhteiskuntati-
eteilijöiden joukkoon!

Terveisin,
asiamies Aki Reinimäki, 
opiskelijat@sval.fi
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

Lisätietoja ja jäsenhakemus: www.sval.fi

ILMOITUS
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”Index on turkulaisten yhteiskunta- ja kas-
vatustieteilijöiden yhteinen opiskelijajärjestö, 
jonka tehtävänä on ajaa indexläisten etua 
yliopistolla ja ylioppilaskunnassa, toimia tie-
dekunnan opiskelijoiden kokoavana voimana 
ja parantaa ainejärjestöjen välistä yhteistyötä 
ja tiedonkulkua.”
(Index.utu.fi)

Yllä oleva esittely kertoo melko tehokkaasti 
Indexin tehtävän, mutta kerrotaan nyt kuiten-
kin mitä kaikkea tuo oikeasti tarkoittaa. Index 
toimii siis kattojärjestönä yhteiskuntatieteel-
lisille ainejärjestöille, Katkoa unohtamatta. 

Allekirjoittanut istuu Indexin vuoden 2009 
hallituksessa Kompleksin edustajana, yk-
sinkertaisimmin sanoen hommani Kompleksin 
hallituksessa on istua Indexin hallituksessa. 
Tänä vuonna, joka onkin ensimmäiseni halli-
tuksissa, toimin toisena Indexin kahdesta kult-
tuurivastaavasta. Kulttuuri on huhun mukaan 
ollut perinteisesti Kompleksin nakki Indexissä. 
Itse toimi ei tietenkään ole tarkalleen rajattua; 
Indexin tapahtumissa on kyllä riittänyt järjes-
tettävää jokaiselle hallituksen jäsenelle riippu-
matta pestin nimestä. Käytännössä vastaavuus 
on kuitenkin tarkoittanut, että olemme vastuus-
sa siitä, että meille hallituksen keskuudessa tai 
toimintasuunnitelman piirissä asetetut tehtävät 
myös toteutuvat, kuka ne sitten käytännössä 
hoitaakaan. Onneksi tämän vuoden hallitus on 
toiminut sulassa sovussa, eikä allekirjoittanut 
ainakaan ole missään vaiheessa joutunut kum-
mempia tuskailemaan vastuun piirissä, lähinnä 
hoidettavana on aina lukuisia pieniä seikkoja, 
joita on helppo jakaa kahden tai useamman 
henkilön kesken.

Mitä kulttuurin piiriin siis on kuulunut? In-
dexin ensimmäinen suuri tapahtuma alkuvuon-

na oli legendaariseksikin haukuttu Index Win-
ter Tour. Kyseisen tapahtuman järjestely olisi 
helposti ollut liikaa parille ihmiselle, olivat he 
esim. kulttuuri- tai juhlavastaavia. Hallituksen 
keskuudessa siis jaettiin monenmoista pientä 
asiaa baarien sopimisesta aina jatkopaikan 
ja bändin hoitamiseen. Hommaa ei siis tullut 
kenellekään liikaa. Allekirjoittaneen mielestä 
järjestely toimi juuri näin paremmin, jolloin 
tapahtuma ei profiloitunut liikaa parin ihmisen 
järjestämäksi, koska koko hallitushan oli ta-
pahtumaa järjestämässä. 

Seuraavana vuorossa oli vuorossa lähiöki-
erros. Lähiökierroksen järjestelyt menivät e-
nimmäkseen kulttuurivastaaville, mutta kaipa 
meillä kävi tuuri, kun ei kukaan menettänyt 
yöuniaan paineen alla (, mikäli ei lasketa ta-
pahtumaa seurannutta liskojen yötä). Jälleen 
kerran asiat sovittiin hallituksen piirissä ja 
tietyt ihmiset vain hoitivat heille sovitut 
tehtävät. Mutta jo riittää jaarittelu allekirjoitta-
neen hallitustoiminnasta, kerrotaanpa hieman 
itse järjestöstä.

Indexin toiminta koostuu lähinnä koulutus-
poliittisesta toiminnasta ja tapahtumien järjes-
telystä. Koulutuspoliittisella saralla Index toi-
mii siis tiedekunnan laajuisena edunvalvojana, 
jossa se eroaa allekirjoittaneen mielestä eniten 
yksittäisistä ainejärjestöistä. Koulutuspoliitti-
sesta toiminnasta pystyisi paremmin kertomaan 
opintosihteerimme Lauri Östman ja kopo-vas-
taavamme Mari Leino. Indexin nettisivuilla 
löytyy aiheesta ajankohtaista tietoa tiedekun-
nan tapahtumista, luonnollisesti tänä ja viime 
vuonna sivua on dominoinut yliopistokonsor-
tion tuottamat muutokset tiedekunnassamme. 
Laitosyhdistymiset ja laitosneuvostojen säi-
lymiset ovat aiheuttaneet tiedekuntamme sisäl-
lä sekä eri tiedekuntien välillä keskustelua,

ISOVELI
VALVOO 

Sopa Fakta
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 JÄRJESTÄÄ 
joten asiaa pystyy hyvin seuraamaan kyseisestä 
lähteestä sekä Indexin sähköpostilistalla ilmes-
tyvästä opintosihteerin sunnuntaisähkeestä. 
Koulutuspolitiikan saralla myös mielenkiin-
toinen ilmiö on tenttiakvaarion esitteleminen, 
josta myös löytyy tietoa Indexin sivujen Kopo-
osiosta.

Kopon ohella Index profiloituu tietenkin 
tapahtumanjärjestäjänä. Vuoden aikana Index 
järjestää monenlaista tapahtumaa varttuneem-
mille ja vähemmän varttuneille opiskelijoille. 
Jo edellä mainitun Winter Tourin ja lähiökier-
roksen kaltaisten baarikierrosten lisäksi Index 
järjestää mm. sitsejä, yhteistyöiltoja ja muuta 
monenmoista ruljanssia.

Uutena opiskelijana allekirjoittanut osal-
listui jo heti ensimmäisellä viikollaan Indexin 
Aarteenmetsästykseen, jossa Indexin poik-
kitieteellisessä hengessä pääsi tutustumaan 
tiedekunnan muiden alojen fukseihin, sekä kir-
joittamaan ylävartaloonsa huulipunalla (kuva 
löytyy). Kyseisen tapahtuman jätti heti seuraa-
valla viikolla varjoonsa Indexin kastajaiset, 
joissa allekirjoittanut sattuikin tutustumaan 
kahteen tulevaan hallituskollegaan. Melko sat-
tuma, mutta pysyy mielessä edelleen. Molem-
missa tapahtumissa siis pakotettiin julmasti 
tutustumaan oman aineen ulkopuolisiin hen-
kilöihin, mutta kyseinen veto ei ole aiheutta-
nut minkäänlaista katkeruutta. Päinvastoin, 
olimme ainakin kyseisenlaiset illat yhtä onnel-
lista tiedekuntaa.

Yllämainitut tapahtumat tullaan 
järjestämään myös syksyllä 2009, mutta sii-
hen se ei tietenkään lopu. Fuksisitseille on jo 
määrätty päivämäärä, jolloin uudet opiskelijat 
pääsevät kokemaan yhden parhaista akatee-
misista tapahtumista. Sitsien ohella mainostet-
takoon myöskin syksyn juhlallisinta tapahtu-

maa, joka on siis Indexin 56. vuosijuhlat Turun 
Raatihuoneella. Ainakin yhden illan kannat-
taa tulla juhlistamaan yhteiskuntatieteilijöitä, 
laulamaan ja tanssimaan. Tämän jälkeen voi 
vaikka harkita vääntäytyvänsä sillikselle. 
Syksyn muista tapahtumista seuraa myös infoa 
lukukauden edetessä. Kaikesta löytyy infoa 
Indexin nettisivuilta. Tämä kaikki kannattaa 
pistää mieleen ja osallistua kompleksilaisena 
ja etenkin yhteiskuntatieteilijänä.

Index on siis koko tiedekunnan monet alat 
kattava entiteetti, jonka toimintaan kannattaa 
osallistua. Sen hallitus on avointa porukkaa 
täynnä, joille voi ja tulee tulla ehdottamaan, 
mikäli tulee jotain ideoita mieleen tai haluaa 
osallistua toimintaan millä tahansa tavalla. 
Allekirjoittanut sai kuulla tullessaan valituksi 
Kompleksin edustajaksi Indexin hallitukseen, 
että pestissä tulisi olemaan h***etin hauskaa. 
Tämä on pitänyt paikkansa.

- Eero Kivinen

* Kirjoittaja on sosiaalipolitiikan opiskelija, 
tuutori syksyllä 2009, iloinen kompleksilainen 

ja iloinen indexläinen.

BILETTÄÄ

Sopa Fakta
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FUKSIVUOSI PAKETOITU! 

esä meni äkkiä – niin kuin se aina me-
nee. Sitten se alkoi, fuksivuosi. Yliopisto-
ura alkoi orientaatioviikolla jolloin vihdoin 

tapasimme ihanat tuutorimme. He vaikuttivat 
niin viisailta ja kokeneilta ”vanhoilta konkareilta” 
että tiesin olevani hyvissä käsissä. Tyhmät kysy-
mykset välillä vain pulpahtelivat suustani, mutta 
tuutorit eivät nauraneet (ainakaan julkisesti) vaan 
vastasivat aina parhaansa mukaan. Tuutorit ovat 
fuksille kullanarvoisia, korvaamattomia. Kun 
kaik-ki muu tuntuu hajoavan käsiin, niin tuutori 
tietää mikä auttaa. Parasta tuutoreissa on se, 
että heille voi soittaa mihin aikaan vuorokau-
desta tahansa ja kysyä mitä tahansa mistä tah-
ansa – se kuuluu heidän työnkuvaansa! Tulevilla 
tuutoreilla on suuret kengät täytettävinä, mutten 
epäile hetkeäkään etteivätkö he tästä selviydy.

Ensimmäinen käytännön ohje meille fukseille 
oli: tyhjentäkää kalenterinne seuraavan kahden 
viikon ajalta. Tapahtumaa oli tosiaan järjestetty 
käytännössä joka päivälle ja illalle ensimmäisen 
kahden viikon ajaksi. Päivät kuluivat yliopistolla, 
illat joissain Kompleksin riennoissa. Iltamenot 
eivät suinkaan olleet pakollisia, mutta hyvin 
suotavia. Itse en aivan kaikissa jaksanut käydä, 
mutta niissä joissa kävin, oli tunnelma kohdal-
laan. Illat olivat ehdottomasti paras tapa tutustua 
uusiin opiskelukavereihin ja joskus myös van-
hempiin opiskelijoihin. Parhaimpana muistona 
näiltä ajoilta jäi ehdottomasti Kompleksin kaste. 
Kasteeseen kuului aluksi asiallisella ja hauskal-
la tavalla lievää fuksien nöyryytystä keskustan 
tuntumassa. Keskustasta jatkoimme matkaa 
mökkimaisemiin jossa jännitys hieman laantui 
ja illanvietto alkoi yhdessä fuksien ja vanhojen 
opiskelijoiden kesken. Uudet ystävät, sauna, 

makkara, virvokkeet, nuotio ja kitara ovat minulle 
yhtä kuin mahtava kaste. Kiitos tästä!

ian se sitten todella alkoi, juuri se – 
opiskelu. Lainatakseni yhtä suurta so-
siaalipolitiikan tulevaisuuden lupausta: 

”Opiskelijaelämän ohella on myös syytä harrastaa 
niiden kuuluisien tenttikirjojen pänttäystä. Asiat 
menevät kuitenkin omalla painollaan..” Tämä 
kannattaa muistaa, ettei koko ensimmäinen vuo-
si mene vain juhlimiseksi. Opiskelua ei tule jättää 
taka-alalle, mutta turha ja ylimääräinen stressi 
vain vaikeuttavat opiskelijan elämää. Yliopisto-
opiskelu ei ole ollut mitenkään mahdotonta kun-
han siihen tottuu, ja siihen tottuu nopeasti. Pa-
rasta yliopisto-opinnoissa on kuitenkin ollut se, 
että opintoja voi suorittaa omaan tahtiin. Joskus 
kiinnostaa enemmän, joskus vähemmän.

Omaa käsitystäni laitoksestamme ja Kom-
pleksista on muovannut liittymiseni (parin 
mutkan kautta) Kompleksin vuoden 2009 hal-
litukseen. Hallituksessa olen huomannut sen, 
kuinka lämpimät ja läheiset suhteet opiskeli-
joilla on laitoksen henkilökuntaan. Tämä, käsit-
tääkseni jopa harvinaisen hyvä vuorovaikutus, 
on antanut opiskelijoille mahdollisuuden antaa 
palautetta opinnoista ja päästä joissain määrin 
vaikuttamaan myös opintojen sisältöön. Hyvä 
yhteishenki opiskelijoiden ja henkilökunnan vä-
lillä on ollut korvaamatonta niin hallitukselle kuin 
jäsenistöllekin.

nsimmäinen lukuvuosi on mennyt kuin si-
ivillä. Pian on oma fuksivuoteni ohi ja on 
aika ottaa vastaan uudet fuksit. Kulunee-

seen vuoteen on kuulunut paljon ikimuistoisia 

Monet uuvuttavat ja ”joskus” tuskai-
setkin hetket monelle rakkaan Matkalla 
Nykyaikaan – teoksen parissa tuottivat 
vihdoin tulosta, kun kesällä 2007 minut 
hyväksyttiin Turun yliopistoon opiske-
lemaan sosiaalipolitiikkaa. Ikävä kyllä 
en päässyt aloittamaan opintojani heti 
samana vuonna, sillä edessäni oli pieni 
pakollinen maanpuolustukseen liittyvä 
tehtävä. Reserviin siirryttyäni alkoi työn-
teko, mutta ajatukseni olivat suuntau-
tuneet jo jonnekin aivan muualle.

K
P

E
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KOPO-PALSTA
Turun uuden yliopiston aloittamisen 
myötä tiedekuntarakenteeseen tehdään 
muutoksia. Vuoden 2010 alusta muu-
tetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekun-
nan laitosjakoa. Nykyistä laitos määrää 
supistetaan kolmeen. 

Osa laitosten nimistä hakee vielä tarkkaa 
muotoaan, mutta tulevat laitokset tulevat ole-
maan jotakuinkin nämä: käyttäytymistieteiden 
ja filosofian laitos (psykologia, logopedia ja 
filosofia), politiikan tutkimuksen laitos (poliit-
tinen historia ja valtio-oppi) ja sosiaalitieteiden 
laitos (sosiaalipolitiikka, sosiaalityö ja sosiolo-
gia). Kuten joku saattaa huomata puuttuu jou-
kosta muutamia oppiaineita. Taloustiede on 
siirtyy erilliseksi osaksi kauppakorkeakoulua 
ja tilastotiede taas matemaattis-luonnotieteel-
liseen tiedekuntaan. Osaksi sosiaalitieteiden 
laitosta Turun kauppakorkeakoulusta siirtyy 
taloussosiologia. Tämä tuo oman mielenkiin-
toisen lisänsä tiedekuntaamme.

Mitä tämä merkitsee sosiaalipolitiikan/
sosiaalityön opiskelijalle? Ei paljoakaan. Suu-
rin osa muutoksista on lähinnä hallinnollisia. 
Laitosten yhdistymisellä pyritäänkin hallinnol-
listen kulujen pienenemiseen. Sivuainemah-
dollisuudetkin pysyvät samoina. Pitkässä 
juoksussa ne tulevat varmasti kasvamaan, sillä 
Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakou-
lun yhdistymisen myötä yliopisto-opiskeli-
joille tulee, ja on jo tullut, poikkeuksellisia 
mahdollisuuksia hyödyntää kauppakorkeakou-
lun kurssivalikoimaa.

Sosiologian ja sosiaalipolitiikan laitosten 
yhdistymisestä on hyötyä laitosten hen-
kilökunnalle yhteisten kurssien ansiosta. Jo 
ensi lukuvuonna on tarkoitus järjestää yhteinen 
laadullisen tutkimuksen kurssi. Työnjako jättää 
laitosten henkilökunnalle enemmän aikaa esi-
merkiksi omien tutkimusten teolle. Sosiaali-
politiikan laitokselle yhteinen kurssi tuo myös 
entistä parempaa asiantuntijuutta laadullisten 
menetelmien opetukseen.

Tärkeintä on, että sosiaalipolitiikan ja so-
siaalityön omalaatuisuus ja erityispiirteensä 
säilyvät myös tulevaisuudessa. Yhdistymisen 
myötä paljon hyviä käytäntöjä voidaan omak-
sua, mutta vanha hyvä toimintakulttuuri ei saa 
vaarantua. Yliopistouudistuksessa on tärkeää, 
että opiskelijaedustus säilyy yliopiston hallin-
nossa, myös laitostasolla. Elämme mielenkiin-
toisia aikoja ja tulevaisuus näyttää tarkemmin, 
mitä uudistukset tuovat tullessaan. Joku voi 
nähdä ilmassa pelkkiä uhkakuvia, mutta ei saa 
unohtaa mahdollisuuksia.

- Ilari Ilmakunnas,
koulutuspoliittinen

vastaava

tapahtumia joita en vaihtaisi mihinkään. Opinnot 
ovat edenneet odotetusti ja tentitkin alkavat tun-
tua jo rutiinilta. Opiskelumotivaatiota on ylläpitä-
nyt Kompleksin järjestämät useat illanvietot. On 
ollut asialistaltaan virallisempia tapahtumia kuten 
Viini & Valitus –illat ja työelämäinfo, sekä vähem-
män virallisia tapahtumia kuten risteily, pikkujou-
lut ja Hollywood-sitsit. Kaikki tapahtumat joissa 
olen ollut, ovat ehdottomasti olleet menemisen 
arvoiset.

Kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu kaikille 
niille, jotka meidät ovat ottaneet lämpimästi vas-
taan: nuoremmat ja vanhemmat opiskelijat, lai-
toksen henkilökunta sekä ennen kaikkea tuutorit, 
jotka ovat uhranneet huomattavasti aikaansa ja 
energiaansa meihin fukseihin. Omasta puoles-
tani (ja varmasti muidenkin fuksien puolesta): 
kiitos teille kaikille ikimuistoisesta vuodesta!

- Jani Välimäki
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SYKSYN SANKARIT ESTRADILLA
- TUUTORIT ESITTÄYTYVÄT 
Neljä kaunista ja rohkeaa kompleksilaista on jälleen ottanut merkit-
tävän vastuun syksyn fuksien tuutoroinnista.  Nyt on aika ottaa 
selvää, minkälaisista persoonista on kyse. Ja tämähän selviää luon-
nollisesti parhaiten haastattelun avulla.

1. Terve! Olet vuoden 2009 virallinen tuutori. Aloitetaan urheilusta 
tutulla kysymyksille: miltä nyt tuntuu?
2. Kerro hieman taustoistasi. Mistä tulet ja miksi opiskelet laitoksel-
lamme?
3. Olit yksi tämän vuoden fukseista. Kuvaile vuottasi kolmella sanalla.
4. Mikä vuodessa oli parasta? Entä pahinta?
5. Kuvaile tämänhetkistä elämääsi vapaavalintaisella biisin nimellä.
6. Yliopiston käytävillä liikkuu villi huhu, että fuksien kannattaa osallistua mahdollisimman ahke-
rasti Kompleksin toimintaan. Perustele miksi näin on asian laita!
7. Päätyvätkö Ridge ja Brooke lopulta yhteen?
8. Jos olisit iskelmätähti, mikä olisi taitelijanimesi?
9. Kuinka kauan opiskelija voi syödä pelkkää tonnikalaa ja makaronia saamatta keripukkia? Mitä 
maustamisvinkkejä antaisit tähän legendaariseen sapuskaan?
10. Fuksi Irvi Tarkki tulee kyynelehtien luoksesi kertomaan, että häneltä on rahat loppu ja yo-
kylän luukku on täynnä maksamattomia laskuja. Kerro näin tuutorin ominaisuudessa helpoin 
tapa tienata muutama satanen lama-aikana.
11. Sana on vapaa! Lähetä terveisiä fukseille.

EERO KIVINEN,
SOSIAALIPOLITIIKKA
1. Jonkin verran hermostuttaa kaiken aikaa, mutta hyvältä 
tuntuu. Miten itse?
2. Olen täysin turkulainen. Sospolia tulin opiskelemaan, koska 
tämähän on kaikinpuolin hyödyllinen ja mielenkiintoinen ala.
3. Tulipahan siitäkin selvittyä.
4. Vuodessa oli parasta tietenkin aamuluennot ja edellisen 
illan jälkifiilis. Pahinta oli kaikenmaailman ajanvietto mukavien 
ihmisten seurassa ja hauskanpito.
5. Sanotaan nyt vaik Kamui-nimisen duon “Electro Slut”
6. Pitää paikkansa: Siellä on parhaat ja kauneimmat ihmiset ja siellä kuulee parhaat juorut ja 
opinto- ja biletysvinkit. Suosittelen lämpimästi omakohtaisen kokemuksen kautta.
7. Eivät päädy, koska se sarja tulee jatkumaan vielä maailmanlopun jälkeenkin.
8. Oscar De La Hoya
9. Viisi päivää voi enimmillään syödä putkeen, sitten suosittelen yhdistelmää rasva-suola-
neste. Purkkikalan maustamisessa tulee muistaa yksi sana: Tabasco! Sopii tequilankin kanssa.
10. Älä kysy sosiaalipolitiikolta, mehän pyrimme pikemminkin ennaltaehkäisemään. Mut, no, 
lainaa kehiin tai isiltä kerjäämään, tai mikä pahinta: töitä.
11. Tervetuloa joukkoon! Panostakaa niin paljon opiskeluun ja bilettämiseen kuin parhaaksi itse 
näette, vain tyhmyydestä sakotetaan, jos mikään muu ei auta, kysy vaikka tuutorilta. Ja muis-
takaa osallistua myös Indexin rientoihin, ei kannata sulkeutua vain Kompleksin keskuuteen.
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SUVI RÖMAN,
SOSIAALIPOLITIIKKA
1. Kyllä nyt tuntuu siltä kun Kari Tapio näyttää. Eli aika älyt-
tömän hyvältä.
2. Tulen Jämsästä, jossa kirjotin ylioppilaaksi, ja sen jälkeen 
muutin Helsinkiin jossa opiskelin amk:ssa vähän aikaa. Täällä 
opiskelen alunperin suomenkielisen pääsykoekirjan ja hyvien 
sisäänpääsyprosenttien takia, sittemmin voi puhua myös 
mielenkiinnosta, toisinaan jopa palavasta intohimosta itse 
asiaan.
3. Ai joo vai.
4. Pahinta oli Turku ja se, että täällä sataa aina vettä. Parasta se, että siihenkin tottuu, kun 
muuten on hyvä meininki.
5. Asfaltti polttaa. Tai no lähinnä vaan odotan kovasti sitä et se polttaa.
6. Omaa tuutoriani lainaten: “koska muuten ei saa kavereita”. Yliopiston käytävillä liikkuu myös 
villi huhu että kompleksilaiset on aika kivoja, ja että keltaiset haalarit on maailman hienoin 
vaate.
7. No päätyvät.
8. Oisin vaikka pirkko kahdella ceellä.
9. Mulla on aika heikko keripukkituntemus. Tonnikset ja hillosipulit pannulle ja sekaan 
purkillinen valmiiksi maustettua tomaattikastiketta. Se on maailman paras ruoka.
10.  Helpoin tapa on vanhemmilta pyytäminen tai työssäkäyvän tyttö/poikaystävän 
hankkiminen. Jos Irvi on orpo ja kykenemätön hankkimaan puolisoa, sanoisin sille et 
“Hei Irvi, tuo ne laskut mulle niin mä maksan ne, oon kummiskin tuutori.”
11. Onneksi olkoon opiskelupaikasta, hyvää kesää ja tervetuloa. En nyt keksi mitään 
kuivempaa.

NINA HEINO,
SOSIAALITYÖ
1. Mertarannan sanoin: “Tämä on ihanaa!”
2.Olen Kauhavalta kotoisin ja suvun perinteisiin kuuluu 
opiskella sosiaalityötä. :)
3. Syksy, talvi, kevät.
4. Parasta oli uusi, mielenkiintoinen opinahjo ja uudet kaverit, 
pahinta talouskriisi.
5. Irwin Goodman: Manu vippaa muutama markka
6. Kannattaa mennä omin silmin katsomaan pitävätkö huhut 
paikkansa. Uskon, että et tule pettymään. ;)
7. Tapahtukoon näin.
8. Aikuinen Nainen
9. Veikkaisin viittä vuotta, mausteeksi tarvitaan hyppysellinen suolaa.
10. Pappa betalar, jos ei, niin yritä hankkia opiskelun ohelle töitä.
11. Ottakaa ilo irti ensimmäisestä vuodesta ja koko opiskeluajasta! Elokuussa tavataan!

Sopa Fakta
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KAROLIINA HILTUNEN,
SOSIAALITYÖ
1. Hienolta tuntuu!
2. Olen ihan täältä Turusta kotoisin ja päädyin opiskelemaan 
sosiaalityötä muutaman mutkan kautta. Kaksi välivuottani 
vietin supermarketin kassalla sekä somistajakoulussa. Alan-
vaihto alkoi tuntua mielekkäältä, kun tajusin etten todellakaan 
halua loppuelämääni pohtia sopivaa sisustustyynyn sävyä tai 
vastaavaa.
3. Mielekäs, uudenlainen ja ihana.
4. Parasta oli uudet tuttavuudet ja muutenkin ihan tämä taval-
liseen opiskelijaelämään tutustuminen. Enpäs keksi kyllä mitään pahaa sanottavaa.
5. Tää on nyt vähän vaikea. Sanon vaikka Samuli Putro - Mitäpä Jos.
6. Hyvän yhteishengen, hauskanpidon ja ihanien ihmisten takia! Tämän huhun takana piilee 
siis totuus.
7. Ei, uskon Ridgen ja Taylorin onneen.
8. Vaikka Kartsa Kultakurkku. Kuulostaa muuten ihan miehen nimeltä.. Mut ei sillä niin väliä, 
koska näillä laulutaidoilla mua ei kyllä tulla näkemään esiintymislavoilla. :D
9. Keripukista selviää nykyään vitamiineilla, joten kyseistä herkkuruokaa voi syödä vaikka 
vuoden ympäri. Näin supermarketin kassana suosittelen vaihteluntarpeeseen pirkan maustet-
tuja tonnikaloja!
10. Wiklundin kulma on Turussa tunnettu tienauspaikka, jossa varmasti lama-aikanakin riittää 
vipinää.
11. Lyhyesti ja ytimekkäästi: tervetuloa!

KOTIMAA 

Etanoli-influenssa 
riehuu Suomessa
Pecca Sicspakc
AA-kerho

Arvioiden mukaan jopa kymmenet tuhannet 
suomalaiset ovat sairastuneet etanoli-influens-
saan. Erityisesti huhti-toukokuun vaihde osoit-
tautui kansallisesti raskaaksi, sillä influenssa 
tarttuu erittäin herkästi suurissa väkijoukoissa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajan 
Yrtti Rohdon mukaan etanoli-influenssa tart-
tuu tyypillisesti pisaratartuntana.

- Taudin alkuoireet näkyvät sammaltavasta 
puheesta, inhottavan hilpeästä käyttäytymisesti 
ja hoippuvasta kävelemisestä, Rohto painottaa.

Rohdon mukaan tässä vaiheessa taudin kan-

taja voi tuntea olonsa vielä erittäinkin hyväksi, 
mutta ongelmat alkavat seuraavana aamuna. 

- Ei saa unta, päätä jomottaa ja olo on 
muutenkin pöhnäinen, Rohto listaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaakin 
kansalaisia pysymään sisätiloissa toistaiseksi. 
Ministeriön mukaan taudin alku on osa sen 
viettelevää luonnetta.

- Nykyaikaiset huippuvirukset osaavat mu-
kautua postmodernin ajan elämänsykkeeseen  
kaikkine viettelyksineen, Rohto vielä muistut-
taa.
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Laittomia sitsaajia kuljetettiin itärajalle
Toveri Ruisleipä
Vartiotorni

Ukrainalaisteemaiset sitsit kokivat Gilles 
Gårdenissa yllättävän käänteen, kun paikalle 
ilmestyi muutama laiton venäläinen sitsaaja. 
Heidät tunnisti kovasta äänestä, ylimielisestä 
käyttäymisestään ja venäläismallisesta pukeu-
tumisestaan.

- Tilanne alkoi siinä hieman kuumentua, kun 
he alkoivat omatoimisesti laulaa venäläisiä  
kansanlauluja, laulunjohtaja Reeti Mörö ku-
vaa.

Useista pyynnöistä huolimatta venäläis-
sitsaajat eivät pystyneet esittämään passiaan. 
Lisäksi heidän puheensa oli varsin sekavaa.

- Da! Da! Da! Spasibo! Glastnos! Pere-
stroika! Mitä vit... passia?, eräs tunkeilija sam-
malsi.

Reeti Mörö osoitti olevansa laulunjohtaja 
paikallaan, sillä hän hankki laittomille sitsaa-
jille pikakuljetuksen itärajalle. Myös tulli-
virkailija Sami Susi oli tyytyväinen omatoimi-
seen toimintaan.

- Rajan yli tulee jatkuvasti laittomia sit-
saajia. Monesti he osaavat yllättävän hyvää 
suomea, mutta he ovat katsoneet vain paljon 
suomalaisia TV-ohjelmia Karjalassa.

Pitkällisten kuulustelujen jälkeen myös 
eräs sitsaajista myönsi asian.

- Oma suosikkini on Uuno Turhapuro, 
nimetön sitsaaja sopersi hampaat kurkussa.

Opiskelija nääntyi tiedonjanoon
Keke
Parantola

Kesäaika osoitti jälleen vaarallisuutensa 
opiskelijoiden keskuudessa. Eilen noin kello 
18:30 24-vuotias naispuolinen opiskelija 
löydettiin ylioppilaskylässä sijaitsevasta 
asunnostaan kuolleena. Kyse oli jälleen yksi 
kesän lukuisista tiedonjanoon nääntymisistä. 
Opiskelijaa yritettiin elvyttää useita kertoja lu-
ennoimalla foucault’laisesta diskurssianalyy-
sistä, sosiaalioikeudesta ja Esping-Andersenin 
regiimijaottelusta. Kaikki yritykset kuitenkin 
osoittautuivat turhiksi.

- Kesä on valitettavan mustaa aikaa tiedon-
janoisille opiskelijoille. Tarttis tehrä jotain!, 
Turun yliopistollisen keskussairaalan yli-
lääkäri Kaitsu tilittää.

Kaitsu kuitenkin haluaa muistuttaa, että 
myös opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa 
omaan kohtaloonsa.

- Olisi mielipuolista unohtaa koulukirjat 
kesällä. Suosittelen kaikille vähintään muuta-
maa trippiä Heikki Wariksen ja Pekka Kuusen 
klassikoiden parissa.

Tiedonjanoon nääntyminen oli jo kolmas 
tapaus tänä kesänä Turun seudulla.

Profeetta
Laitoksen temppeli

Eräs tämän vuoden Turun yliopiston sosi-
aalipolitiikan laitoksen fukseista tuli uskoon. 
Tapahtumahetkellä fuksi oli 22-vuotias. 
Nimettömänä pysyttelevän opiskelijan mu-
kaan tunnelmat olivat uskomattomat.

- Se fiilis oli aivan fantastinen! Istuin siinä 
luennolla ihan vaan ei mitää, mutta yhtäkkiä 
kaikki alkoi tuntua järkevältä. Siinä se Heikki 
puhui ja puhui ja sit mä näin valon. Voitsä ku-
vitella?

Sosiaalipolitiikan laitoksella asiaa on 
juhlittu perinteisin siirtymäriitein, jotka jatku-
vat pitkälle yöhön. Edelleen on säilynyt suu-
rena salaisuutena, mitä näihin juhliin kuuluu.

- Mä en malta odottaa iltaa! Mutta onneks 
tiiän nyt olevani hyvissä käsissä. Tässä mä oon 
ja tänne mä jään. Tää on mun paikka. Tiäksä?, 
fuksi jatkaa.

Toistaiseksi Ukko Ylijumala, Shiva ja Vish-
nu eivät ole ehtineet kommentoimaan tapahtu-
nutta.

- Nää janarit ei mua enää kiinnosta. Lopul-
linen totuus löytyy meiän laitokselta. Usko 
mua!, fuksi päättää.

Fuksi tuli uskoon
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Sampo ja sen malja
Kompleksi osallistui kevään aikana sählyn Sammonmalja-turnaukseen. Jouk-
kue sisälsi pelaajia ensimmäisestä vuosikurssista aina neljänteen vuosikurs-
siin saakka. Nuoruuden intoa ja kokemuksen tuomaa varmuutta sopivassa 
suhteessa. 

urnauksen ensimmäinen peli oli Sy-
napsia vastaan. Pelissä näkyi selvästi 
kompleksilaisten kokemattomuus tur-
nauspeleistä. Liikuntavuorolla harjoitel-

tu taktiikka ei toiminutkaan. Taktiikan vaihto 
tehtiin liian myöhään, ja nämä tulevat kasvi-
en tutkijat onnistuivat viemään ottelun nimiin-
sä. Urakkaamme ei siinä pelissä helpottanut 
myöskään se, että yhdeksi avainpelaajaksi 
kaavailemamme pelaaja saapui paikalle vas-
ta ottelun puolivälissä, ja kaikkea muuta kuin 
pelikunnossa! 

Tunnelma pelin jälkeen oli masentava. 
Itse kuitenkin tiesin potentiaalimme, enkä 
ollut huolissani jatkosta. Seuraaviin pelei-
hin lähdettiin mielessä legendaarisen Ju-
hani ”Aurinkokuningas” Tammisen lausumat 
sanat: keep it simple! Seuraavana vastus-
tajamme oli lääkisläisten joukkue. Peli to-
disti, ettei sählyssä pärjääminen ole älystä 
kiinni. Voitimme ottelun lähes 30 maalilla, ja 
yhtään väheksymättä omia taitojamme täytyy 
sanoa, että vastustaja oli huono. Voittoon ei 
myöskään vaikuttanut edellä mainitun avain-
pelaajaksi kaavaillun pelaajan maalit, sillä 
hänen panoksensa rajoittui tälläkin kertaa 
vain kannustukseen ja laatujuttuihin vaihto-
penkillä.

Ennakkotietojen perusteella pahimmak-
si vastustajaksi lohkossamme scoutattu Kan-
ta oli seuraava vastustajamme. On myön-
nettävä, että vastustaja oli parempi lähes 
kaikessa, mutta kovalla yrittämisellä ja tais-
telulla roikuimme pelissä mukana ja johdim-
mekin suurimman osan pelistä. Lopussa 
raja tuli kuitenkin vastaan ja kohtalonamme 
oli niukka tappio. Pelin jälkeen alkoi speku-
laatio jatkomahdollisuuksistamme, sillä jatko 
ratkaistaisiin maalierolla. Maalieron turvin ja 
täysin ansaitusti pääsimme jatkoon.

Seuraava peli oli todellinen klassikko, 
sillä vastustajaksemme tuli T-Klubi. Pelaa-
jien kesken sovittiin, että taloustieteilijät 
passitettaisiin laulukuoroon. Ja niinhän sii-
nä sitten kävikin! Muutaman maalin voitolla 
pääsimme jatkamaan pelejä kohti maljaa, 
suurta unelmaamme. Matka loppui kuiten-
kin jo seuraavassa pelissä, kun Opexin 
Herrakerho pöllytti kompleksilaisia aika pe-
rusteellisesti. Herrakerho voittikin lopulta 

koko turnauksen, joten huonoille ei hävitty. 
Selviydyimme kuitenkin kahdeksan parhaan 
joukkoon 20 joukkueen turnauksessa, joten 
suoritusta ei tarvitse hävetä.

- Juho Heino

T
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Ilmaista ruokaa, kahvia, ihmisiä seisoskelemassa 
lappuja jaellen. Kuulostaako tutulta? Kyllä, vaa-
leiltahan ne kuulostavat. Tämäntapaista aktiviteet-
tia oli havaittavissa maalis-huhtikuun vaihteessa 
ympäri kampusaluetta. Oli siis taas aika edusta-
jistovaalien. 

Edustajistovaalit pidettiin poikkeuksellisesti nyt 
keväällä. Tähän syynä oli Turun yliopiston ja Turun 
kauppakorkeakoulun yhdistyminen. Uusi yliopisto 
tulee siis saaman upouuden edustajiston. 

Edustajistovaalit ovat ns. kaverivaalit. Suurin 
osa ihmisistä äänestää opiskelukaveriaan, tai 
muuta vanhaa kaveriaan. Ei pidä silti väheksyä 
perinteisen vaalityön, eli ohikulkijoiden hätyytte-
lemisen tärkeyttä. Myös allekirjoittanut oli ehdolla 
edustajistoon, tosin huonolla menestyksellä. Itsel-
läni verkostojen puuttuminen yhdistettynä mität-
tömään vaalityöhön ei tuottanut toivottua tulosta. 
Ensi kerralla täytyy kokeilla toisenlaista strategiaa. 

Äänestysaktiivisuus edustajistovaaleissa oli al-
haisella tasolla. Vain joka kolmas kävi antamassa 
äänensä valitsemalleen ehdokkaalle. Luvun arvoa 
alentaa vielä se, että äänestäminen oli tehty mah-
dollisimman helpoksi. Ennakkoäänestyspäiviä oli 
useita ja varsinaisia äänestypäiviä kaksi. Kaiken 
kukkuraksi sähköinen äänestäminen omalta ko-
tikoneelta oli mahdollista. Äänestäjä oli siis muu-
taman klikkauksen päässä äänestämisestä. Voiko 
äänestäminen olla enää helpompaa?

Äänestysaktiviisuus vaihteli melkoisesti eri tie-
dekuntien välillä. Ahkerimmin äänestivät lääketie-
teen(48,5%) ja oikeustieteen opiskelijat (47,8%). 

Vähiten edustajistovaalit kiinnostivat humanistisen 
opiskelijoita (24,8%). Me yhteiskuntatieteilijät 
olimme tältä väliltä,  uurnilla kävi 34,3%. Ainakin 
itseäni tämä luku yllätti. Siis, tulevat lääkärit ja 
oikeustieteilijät olivat enemmän kiinnostuneita 
vaaleista kuin me, yhteiskuntatieteiden tulevat 
toivot! Huolestuttavaa? 

Ja mitä tulee itse tuloksiin, sitoutumattomuus 
oli valttia. Voittajiksi selviytyivät tiedekuntia edus-
taneet ja vaaliliitossa keskenään olleet TuKY, 
Lex ja TYY terveeksi. Näistä kukin sai kuusi pai-
kkaa. Voisi siis päätellä, että näiden tiedekuntien 
opiskelijoille tiedekunta tulee ennen poliittista ideo-
logiaa. 

Polittisilla ryhmillä ei mennyt yhtä vahvasti. 
Vihreä vasemmisto oli ainoa, joka ei menettä-
nyt ääniä paikkaluvulla mitattuna. Vaalien suurin 
häviäjä oli Demariopiskelijat, jonka paikkaluku tip-
pui kolmesta yhteen. Poliittista ryhmistä suurimpa-
na säilyi Vihreä lista, joka sai kuusi paikkaa uuteen 
edustajistoon. 

Onko siis ihmisten samaistuminen puolueisiin 
vähentynyt? Äänestävätkö  ihmiset ennemmin tie-
dekunnan asialla olevia kuin poliittisen aatteen 
omaavia ehdokkaita? Isoja kysymyksiä, joihin 
vastausta minulla ei ole. Odottakaamme siis ensi 
vaaleihin. Ehkä olemme viisaampia silloin. 

LAURIN
OHKAISU

Ammuu, vaalikarjaa liikkellä!

Lauri Mäkinen on sosiaalipolitiikan 
opiskelija ja poliittisella kentällä kun-

nostautunut vasemmisto-nuori.

Sopa Fakta
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ASINPALSTA
Pasi Ahola on politikointia harrastava 

demariopiskelija. Lisäksi hän on Sopan 
vakiokolumnisteja.

…ja sen sietämätön keveys!
Kuulemma pitäisi opiskella ripeästi. Jokainen 
päivä yli viiden vuoden vietettynä yliopistolla on yh-
teisten resurssien haaskaamista. Homma on niin, 
että ylimääräiset krumeluurit ohjeellisen suoritus-
aikataulun ohi on silkkaa hömppää. Suomalaisen 
yhteiskunnan polttavin ongelma on työvoimapula! 
Nykyiset opiskelijat revitään heti valmistumisen 
jälkeen korkeasti koulutettuina hyviin töihin hyville 
työmarkkinoille. Suurten ikäluokkien eläköitymi-
nen, sitähän tässä on puhuttu jo ainakin viisitoista 
vuotta. 

Kuulemma pitäisi työskennellä opintojen ohes-
sa ja hankkia kokemusta omalta alalta. Ei oikeasti 
kannata välittää siitä, että oman alan työkokemus 
hankintaan siivousfirmasta tai hampurilaisbaaris-
ta. Paitsi, jos opiskelee lääkäriksi, juristiksi tai 
sosiaalityöntekijäksi. Sekään ei ole varsinaisesti 
relevanttia, että suurimmat yksityisen sektorin 
työllistäjät ovat yhdessä julkisen sektorin kanssa 
laittaneet stopin kesätyöntekijöiden ja harjoitteli-
joiden palkkaamiselle. Mutta hei sun pitää hankkia 
työkokemusta hei! Ei kukaan suoraan koulunpen-
kiltä ota. Hei. 

Kuulemma pitäisi kansainvälistyä opiske-
lun aikana. Pitäisi mennä vaihtoon, suorittaa 
harjoittelu ulkomailla, tai ihan vähintään ainakin 
suorittaa jokin kansainvälisesti orientoitunut opin-
tokokonaisuus. Suomi ei pärjää globaalissa kilpai-
lussa, ellei ymmärretä, että tarvitsemme huippuyli-
opistojen huippuyksikköjen huippuopiskelijoita, 
jotka ovat huippukansainvälisiä! Tää on ihan selvä 
juttu hei.

Kuulemma pitäisi lisääntyä ja hankkia ve-
karat ennen valmistumista. Näin lasten saamisen 
aiheuttamat epäjatkuvuudet urakehityksessä 
eivät häiritse herkkien työmarkkinoiden toimin-
taa. Ajatelkaa nyt sitä työnantajaakin hei! Niin 
väitetään työhaastattelussa, että ei ole tarkoitus 
lähiaikoina hankkia lapsia, vaan annas olla kun 
on ensimmäinen tilinauha kädessä. Ei ole repaa. 
Sitä paitsi, opiskellessa pystyy järjestämään ai-
kataulut joustaviksi, joten lastenhoito, opiskelu, 
työssäkäynti ja kansainvälistyminen onnistuu kyllä.

Okei okei, onhan kohtuutonta koota eri ih-
misten lausumat vaatimukset ja odotukset tällä 
tavalla samaan juttuun. Kuka sen tietää, ovatko 
he olleet tietoisia toistensa ajatuksista? Eikä sillä 
itse asiassa ole niin väliksikään. Kyllä opiskelijat 
pärjää, ne on sitkeää porukkaa! Ja voihan tämän 
kääntää niinkin, että peruskoulutusohjelmien 
ohessa nuoret opetetaan jo valmiiksi loppuun pa-
lamisen ja sairauslomakierteiden työmarkkinoille. 
Eipä tule yllätyksenä. Mikäs se pullamössösuku-
polvi olikaan! Hä?

Oikeasti, koirat haukkuvat ja karavaani kul-
kee. Kai tämänkin härdellin keskellä saa edelleen 
lukea ylimääräisiä filosofian kursseja ja opiskella 
naistutkimusta. Ihan vain siksi, että se kiinnostaa. 
Voisi jopa sanoa, että huvikseen. Ehkä jotain jää 
mukaankin.

En anna periksi. Ei putkitutkinnoille! Ja nyt 
kannattaa nauttia, kun tämän vapaan tieteen 
omaksumisesta ei vielä tarvitse vuosittain maksaa. 
Ja kesäkin tulee. Oi, opiskelu…

Sopa Fakta
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Kielikylpy englantilaiseen tapaan
- Vaihtokokemuksia Bathista
Kun minua pyydettiin kirjoittamaan vaihtokokemuk-
sistani Englannissa Sopaan, luulin tehtävän olevan mitä 
helpoin. Olenhan nähnyt ja kokenut uusia asioita tämän 
kuluneen viiden kuukauden aikana usean vuoden edestä. 
Avattuani tietokoneen pääni oli kuitenkin tyhjä; miten 
voisin tiivistää kaikki vaihtoajan kokemukseni noin 
viiteensataan sanaan? 

Vastauksen keksiminen ei vaatinut suunnattomia 
älynlahjoja: en pysty, enkä sitä oikeastaan edes 
toivo. Vaihtoaika on jotain, minkä jokaisen pitää 
itse kokea. Voin vain sanoa, että minulle kokemus 
on ollut sanalla sanoen: ainutkertainen.

Siispä päädyin kirjoittamaan yleisesti koke-
muksistani englantilaisesta kulttuurista. Ja vain 
muistuttaakseni, sanalla englantilainen - ja brit-
tiläinen on suuri ero täälläpäin. Joten pahoittelen 
nyt kaikilta Walesin, Skotlannin tai Pohjois-Irlan-
nin suurilta ystäviltä näiden alueiden julmaa pois-
sulkemista. 

Olen viettänyt vaihtoaikani Bathissa opiskel-
len sosiaalityötä, mutta suurimman osan kuiten-
kin viettäen sosiaalisten viihdykkeiden merkeissä. 
Sopeutumiseni voidaan katsoa siis sujuneen var-
sin mallikkaasti, tiettyjä pikku seikkoja lukuun-
ottamatta. Saavuin Heathrown lentokentälle vii-
me tammikuussa, jolloin törmäsin ensimmäisen 
haasteeseeni. Kun puoli nukuksissa yritin soper-
taa jotain Bathiin pääsemisestä infotiskin rouval-
le, vastassa oli hölmistynyt katse. Enkä lainkaan 
ihmettele hänen reaktiotaan, hoinhan käytännössä 
jotain todella omituista kylpyyn haluamisesta. Ja 
vieläpä mitä tökeröimällä tavalla, käyttäen sanaa 
”thank you” ainoastaan kerran ja tietenkin unoh-
taen sanan ”please” edes olevan olemassa. Tästä 
viisastuneena olen jatkossa yrittänyt käyttää mah-
dollisimman oikeaoppista ja kohteliasta kieltä; 
Olen huomannut, että näin molemminpuolinen 
ymmärrys on hyvin, hyvin paljon todennäköis-
empää.

Eräs englantilainen antropologi on laske-
nut, että yksinkertaisimmankin tilauksen teke-
minen pubissa (sisältäen yhden oluen ja pussin 
sipsejä) vaatii tavallisesti kaksi ”please” ja kolme 
”thank you:ta”. Ja ylärajaa ei tietenkään näiden 
kohteliaisuuksien viljelemisessä tunneta. Len-

tokentältä opikseni ottamisesta huolimatta, juuri 
englantilainen korrektius ja kirjoittamattomat 
säännöt ovat hämmentäneet suomalaista mieltäni 
eniten. Englantilaiset luokkatoverini kysyvät 
minulta monesti päivässä: ”Are you all right?” 
ja lisäävät loppuun tietysti aina sanan ”darling” 
tai tuttavallisemmin vain ”hun”. (Olen ”darling” 
myös useimmalle pubin pitäjälle, kassaneidille tai 
oikeastaan kenelle tahansa englantilaiselle kadun 
miehelle).

Monesti olen miettinyt, että näytänkö siltä, 
että asiat eivät olisi ihan kunnossa. Kysymyk-
sessä on kuitenkin vain ennemminkin kohtelias 
huomautus, kuin oikea kysymys, eikä kukaan 
odota saavansa kaiken kattavaa vastausta vallit-
sevasta fyysisestä tai henkisestä tilastasi. Joten 
lievää hämmästystä herätti, kun tietämättömänä 
näistä sanomattomista säännöistä aloin valittaa 
huonosta päivästäni. Englantilaiset kun ovat tot-
tuneet ajattelemaan, että omat asiat pidetään it-
sellään, eikä omista asioista tehdä numeroa. 

Mutta, jos todella haluaa aloittaa oikeaop-
pisen keskustelun uuden tuttavuuden kanssa, on 
sää varmin keino lähestyä englantilaista kanssa 
eläjää. Esimerkiksi ”It’s cold, isn’t it?” toimii 
varmasti, saaren asukeilla kun tuntuu olevan 
lähes pakkomielteinen taipumus puhua säästä. 
Jos haluat päästä juttusille oman nimen tai työpai-
kan ilmoittaminen ei vain yksinkertaisesti ole en-
simmäinen asia, minkä toinen haluaa täällä tietää.

Nämä kohteliaisuus säännöt kuitenkin muut-
tuvat, kun päästään monen englantilaisen toiseen 
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olohuoneeseen, pubiin. Pubikulttuuri on jotain 
mitä jään todella kaipaamaan. Pubi on paikka, 
jonne kaikki kokoontuvat sosiaalista asemaa tai 
ikää katsomatta. Kyseessä ei ole useinkaan hu-
maltuminen, vaan rento jutustelu ystävien kes-
ken. Se on ollut myös minulle paikka, jossa olen 
muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa voinut va-
ihtaa kokemuksia siitä mitä tarkoittaa opiskella 
oman kotimaansa ulkopuolella. Bath on kaupun-
ki, jossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita ja 
joka on suosittu turistikohde, joten yksinään ei 
ole tarvinnut olla. Monet keskustelut ovat ajau-
tuneet monikulttuurisuudesta huolimatta, myös 
kokemuksiin englantilaisesta yhteiskunnasta. 
Olen saanut kuulla monet hauskat tarinat siitä 
miten eräs ystäväni sai nuhtelut paikalliselta 
poliisilta sopimattomasta kielen käytöstä tai 
miten eläkeläisille suunnattu alennus olikin 
alennus ”Superadults”:eille. Tai miten ys-
täväni tiedustellessaan ohikulkijalta tietä 
erääseen kaupunkiin ja kysyessään millainen 
kaupunki oli kyseessä, sai hän vastauk-
seksi pitkän kiertelyn jälkeen englanti-
laisille hyvin tyypillisen poliittisen vas-
tauksen ”It’s industrial”.

Kun nyt katson taaksepäin kulu-
nutta vaihtoaikaani, en kadu hetkeäkään, 
että valitsin Bathin vaihtokohteekseni ja 
tiedän palaavani Suomeen monta ystävää 
ja kokemusta rikkaampana. Suosittelen 
lämpimästi kaikille!

Cheers mates!
- Melina Laukka

KV-Sopa
Bath pähkinänkuoressa:

Asukasluku:  80 000
Vesistö:  Avon-joki virtaa Bathin läpi
Yliopistot: Bath Spa University & 

University of Bath
Historia: Kuuman lähteen 

ympärille roomalaiset 
rakensivat kylpylän, joka on 

edelleen Bathin sydän
Urheilulaji: Rugby. Bathilla 

menestyvä joukkue.

Opiskelijaillat: Suositut viikonpäivät 
maanantai ja torstai

Pubit sulkeutuvat: 23:00
Tuoppi olutta: 1,6-4 £
Siisti kaupunki: Tupakan heittäminen 

jalkakäytävälle á 70 £
Koiran kakan siivoamat-

ta jättäminen á 300 £
Vieraile näissä: Thermae Bath Spa, 

Jane Austen Centre
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Sosiaaligerontologian opiskelijat Sloveniassa
Eräänä aurinkoisena huhtikuun sunnuntai-aamuna alkoi neljän laitok-
semme opiskelijan matka kohti Sloveniaa. Kyseessä oli lehtori Heikki Suho-
sen kautta järjestynyt tilaisuus osallistua kansainväliseen IP-seminaariin, 
jonka teemana oli Euroopan maita yhdistävä väestön ikääntyminen yh-
teiskunnassa.

uomen lisäksi osasimme etukäteen 
odottaa osallistujia myös Tanskasta, 
Ranskasta, Saksasta ja Slovenia-

sta. Suomen delegaatioomme kuuluivat 
lehtori Suhosen lisäksi Erika Kivelä, 
Viivi Lehtinen, Anna-Maria Rantalainen 
sekä Sanna-Mari Tokkari. Sekalaisen 
seurakuntamme yhdistävä tekijä oli so-
siaaligerontologian sivuainekokonaisuus, 
jota olemme suorittaneet kuluneen luku-
vuoden.

Menomatka taittui Turusta bus-
silla Helsinki-Vantaalle, josta lensimme 
Wienin kautta Ljubljanaan. Matkan ko-
hokohdaksi muodostui jatkolennolla 
käytössä ollut pienkone, jonka luon-
nollisesti ristimme lentokonevauvaksi. 
Epäilyistä huolimatta pääsimme turval-
lisesti Ljubljanaan, josta matka jatkui 35 
km verran majapaikkaamme Preddvo-
riin. Saapuessamme hotellille asetuimme ko-
diksi huoneisiimme, jotka pienen neuvottelun 
jälkeen osoittautuivat odotettua paremmiksi: 
asuimme matkan ajan mukavasti omissa tila-
vissa huoneissa, joista kahdesta avautui vielä 
näkymä viereisiin Alppeihin. Näissä huoneissa 
myös tuli matkan aikana käytyä monta hyvää 
keskustelua.

Varsinainen seminaariohjelma käyn-
nistyi maanantaina 20.4 tutustumalla muiden 
delegaatioiden kanssa hotellista kivenheiton 
päässä sijaitsevaan vanhusinstituuttiin nimeltä 
Preddvor Home for the elderly, jonka tiloissa 
myös luento-osuutemme pidettiin. Samalla 
pääsimme tutustumaan muihin opiskelijoihin 
ja Demogene-Networkin yhdyshenkilöihin 
eri maissa. Muistan ajatelleeni, etten missään 
vaiheessa seminaaria varmasti tulisi oppimaan 
muiden opiskelijoiden nimiä. Onneksi asiasta 
ei kuitenkaan tullut lyötyä vetoa. Tutustumisen 

kans-
sa hyväksi käytännöksi osoittautui pitää 
erinäisissä ryhmätöissä tietyt ydinryhmät, 
joiden kanssa kokoonnuttiin useammin kerran 
pohtimaan päivän antia tai tekemään milloin 
mistäkin teemasta esitelmää muulle porukalle. 

arsinainen päiväohjelmamme oli ra-
kennettu tiiviiksi. Vaikka kokoonnui-
mmekin päivittäin aamupalan jälkeen 
instituuttiin, kuului ohjelmaan paljon 

luentojen ulkopuolista tekemistä. Ljubljanan 
yliopiston (Faculty of Social Work) puolesta 
seminaarin suunnittelussa painotettu autent-
tisuus näkyi päivien aikana mukavasti esi-
merkiksi yhteisellä ohjelmalla vanhainkodin 
asukkaiden kanssa, joista ikimuistoisimpa-
na mainittakoon retki talon asukkaiden ja 
opiskelijoiden kanssa viereiselle järvelle. 

Retken aikana sai jokainen Sloveniaa tai-

S
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tamaton kokea, että vanhusten ja ylipäätään ih-
misten kanssa työskenneltäessä yhteinen kieli 
ei ole välttämätön, vaan merkitystä on yhdessä 
tekemisellä ja läsnäololla. Samalla ikäänty-
neiden kanssa painottui kiireettömyyden tär-
keys, jonka jokainen tuleva sosiaalityöntekijä 
tulevaa uraa ajatellen varmasti otti onkeensa. 
Ylipäätään itseäni lämmitti yhteisissä kes-
kusteluissa ja arvioinneissa ihmisten kanssa 
työskentelyssä painottunut ”humaaniuden ide-
aali”.

Instituuttiohjelman lisäksi vietimme yh-
den päivän Ljubljanassa kolmessa eri kohtees-
sa. Suomen delegaatiostamme osa käväisi 
kaupungin ainoassa kodittomien suojassa ja 
osa (itseni mukaan lukien) erilaisia sosiaali-
palveluita tarjoavassa Papilot-keskuksessa, 
joka slovenialaisille opiskelijoille merkitsi 
etukäteen lähinnä vanhusten päivähoitoa 
tarjoavaa keskusta. Vierailu keskukseen 
täytti kuitenkin odotukset ja tarjosi samalla 
mahdollisuuden verrata sosiaalipalvelujen 
järjestämistä eri maissa. 

Sloveniassa useat erityisryhmät (esim. 
dementikot, työttömät, sokeat jne.) sijoitetaan 
yleensä samoihin tiloihin, joka poikkesikin 
muiden seminaarin osallistujamaiden käytän-
nöstä. Papilot-keskuksessa vallinnut harvinais-
laatuinen lämpö ja oikean elämän 
t u n t u 

saivat kuitenkin kysymään, onko loppujen 
lopuksi parempi sijoittaa erityistarpeita omaa-
vat omiin yksiköihinsä, kuten Suomessa toimi-
taan. Vierailulla pääsimme lisäksi tutustumaan 
vanhusten päivähoitotoimintaan ja vaihtamaan 
kuulumisia asukkaiden kanssa  - Slovenia-
laiseen tapaan tietysti saman pöydän ääressä. 
Vierailulta on painunut mieleen erityisesti 
Auschwichista elävänä selvinneen ihmisen 
kohtaaminen.

atkan aikana sattui ja tapahtui paljon 
muistamisen arvoista. Päällimmäi-
nen tunne kurssista on kymmenelle 

päivälle riittänyt intensiivisyys ja lämpö, joka 
Sloveniassa järjestetystä seminaarista huokui. 
Matkalla tuli opittua monta tulevaisuuden 
kannalta hyödyllistä asiaa eurooppalaisista ja 
samalla, ja ennen kaikkea, itsestään (kyllä nii-
hin demografisiin kysymyksiinkin joitain vas-
tauksia saatiin). 

Kymmenen päivää on lyhyt aika, mutta 
jo sen perusteella ymmärtää paremmin, miksi 
ihmiset haluavat vaihtoon. Loppukaneettina on 
vielä mainittava, että autenttisin keinoin sovel-
lettua oppimista olisi ylipäätään piristävää 
nähdä enemmän sosiaalityön opinnoissa. Jos 
mahdollisuus ilmaantuu eli tilaisuus kävelee 
eteesi, siihen kannattaa myös tarttua.

- Viivi Lehtinen

M
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Wining and Whining 

- Viiniä ja valitusta

Yksi varmoja kevään tulon merkkejä 
on Kompleksin Viini & valitus -ilta. 
Tällä kertaa emme päässeet naut-
timaan laatujuustoista viinin kera, 
mutta sen sijaan saimme vuodattaa 
katkeria kyyneleitä vuoden kauhis-
tuttavimmista kokemuksista. Illan 
kruununa oli vieläpä karaokeosio, 
jossa perisuomalaiseen tapaan on 
hyvä hukuttaa surut epävireisen 
lauluun ja syvään humalatilaan.

Omalta osaltani kevään Viini & valitus 
alkoi jo hyvissä ajoin puolen päivän jäl-
keen. Tarkoituksena oli olla ensimmäisenä 
pääkallopaikalla Ylioppilaskylässä puu-
hailemassa karaokeosiota. Avukseni tähän 
järjestelyyn sain nohevan Jussin, jonka 
kanssa kiersimme päättäväisesti naapurus-
toa hakemassa tekniset vempaimet laulu-
illan järjestämiseen. Videotykki nou-
dettiin laitokselta ja Ilari lupautui 
lainaamaan Pleikkarinsa. Karrilta 
taas poimimme mankan, joka pii-
reissä tunnetaan paremmin nimellä 
Ghetto Blaster. Jo tässä vaiheessa haluan 
varoittaa teitä YO-kylän koripallokentän 
lähellä asuvia - kesällä kyseinen laite saat-
taa tulla teille liiankin tutuksi.

Aktiivisina ja luotettavina komplek-
silaisina olimme Jussin kanssa varanneet 
karaoken järjestelyihin nelisen tuntia ai-
kaa. Lopulta kuitenkin kun Pleikkari Sing-
stareja ja äänentoistoa myöten oli saatu 
toimintavalmiuteen, tapahtuman alkuun 
oli vielä kolmisen tuntia. Tässä vaiheessa 
päätimme juoda asennuskaljojen päälle 
pari lasillista valkoviiniä illan teemaa kun-
nioittaen. Aktiivisina opiskelijoina tieten-
kin puhuimme tässä vaiheessa päivää vain 
tiukkaa asiaa: keskustelunaiheet vaihteli-
vat kansainvälisistä opiskelukokemuksista 
sosiologian kuohuvaan tutkimuskentään. 
Muutama hetki ennen tapahtuman alkua 
jouduin poistumaan paikalta hakemaan

kotoani muutaman levyn SingStareja illan 
laulutähdille. Onneksi Jussi ei joutunut ole-
maan montaa hetkeä yksin juhlapaikalta, 
sillä vaihtopenkiltä freesinä peliin tuli Karri, 
joka päätti jättää hetkellisesti kouluvelvol-
lisuutensa lepäämään. 

Lopulta kun tapahtuma alkoi kuudelta 
Ylioppilaskylän juhlatiloissa, se kuhisi 
sanavalmiita kompleksilaisia. Tuttuun ja 
hyväksitodettuun tyyliin päätimme hoitaa 
ensimmäisenä valituksen pois alta. Tässä 
vaiheessa todettakoon, että valitusosio 
oli vähintäänkin hektinen! Parin vuoden 
kokemuksella en muista kuulleeni aiem-
min vastaavanlaista vuodatusta. Palautetta 
vastaanottanut Ilari kirjoitti faktoja ylös 
kynä sauhuten siihen tahtiin, ettei vessaan 
meinannut keretä. Desibelit kohosivat vä-
lillä yli hyväksytyn tason ja jouduinkin itse

Bile-Sopa



SOPA 2 / 09 25
pariin otteeseen rauhoittamaan kuohuvaa 
väkijoukkoa kovaäänisesti. Jostain syystä 
tämä vilpitön eleeni tulkittiin myöhem-

min siten, että yritän viedä kovaääni-
syydestä tunnetulta Kar-
rilta paikkaa “huutelijana”. 
Haluan näin virallisessa 
julkaisussa kertoa, että tämä 
ei ole todellakaan tarkoituk-
seni.

Ehkäpä valituksen tuok-
sinassa halusin avata vain 
hieman ruostuneita ääni-
jänteitäni, sillä karaokeosio 
tuli minulle vähintäänkin 
tutuksi. Lieneekö puheet 
“hyvästä laulajasta” olleet 
liian rohkaisevia, sillä 
olin valmis tyrkyttämään 
itseäni laulukaveriksi 
jokaiseen biisiin. Siltikin 
karaokeareenalla nähtiin 
kiitettävän monta kom-
pleksilaista, ja erityisesti 
naiset olivat aktiivisia 
tällä saralla. Viinin, olu-
en ja siiderin virratessa 
saimme nauttia lukui-
sista Suomi-klassikois-

ta, vanhoista hiteistä ja uudem-
masta popista.

Kun lopulta yhdentoista 
jälkeen meidän oli pois-
tuttava juhlatilasta, kara-
okenkylläiset mutta alkoho-
linnälkäiset kompleksilaiset 
siirtyivät kohti lähintä pu-
bia. Pelien ja leikkien ohella 
ilta jatkui rennon jutustelun 
merkeissä. Osan jo siirryttyä 
kohti omaa kotipesää, iltavillit 
yksilöt päättivät jatkaa tietään 
Kirkkotielle, jossa kuuleman 
mukaan oli Indexin transvestiit-
tipippaloiden jatkot. Huhupuhei-
siin nähden porukka oli yllättävän 
tavallisen näköistä ja sulauduim-
me hyvin joukkoon. Kovimmat

bilehirmut pääsivät tamppaamaan jatkoilla 
tanssilattiaa monenlaisen musiikin tahdissa 
ja olipa tarjolla jopa bilistäkin. 

Loppukaneettina voisi sanoa, että Viini 
& valitus -ilta antoi jälleen kerran kaikille 
jotain. Teraupetin virkaa toimittanut koulu-
tuspoliittisen vastaavan kynä tarjosi lohtua 
paremmasta huomisesta ja tuoreiden laa-
tikkoviinien maistelu oli laatutietoisille 
opiskelijoille varsin villi kokemus. Ja mikäli 
itseilmaisusta ei saanut tarpeekseen valitus-
osiossa, karaokessa siihen sai erinomaiset 
mahdollisuudet. Eiköhän oteta taas ensi 
syksynä uusiksi!

- Joel “Grönin Eikka” Kanerva
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“MÄ OON NIIN LÄHIÖSSÄ!”

Paikka, jolla oli hieno nimi

Ensimmäiseen baariin saapuessani en itse tien-
nyt missä olin, mutta lähimmän taloustieteilijän 
mukaan baarilla oli “joku hieno nimi”. Niin. Kyl-
lähän Gregorius on HIENO nimi, kaiken maail-
man börsseihin ja onneloihin verrattuna kerras-
saan aatelinen. Nomen est omen; sisältökin oli 
epäilemättä nimen veroinen. Luulen, että Grego-
riuksen syvimmän olemuksen löytämiseksi olisi 
kuitenkin pitänyt häpeilemättä tuhota vähintään 
oma, mielellään myös kaikkien lähistöllä istu-
vien alkumalja, ensimmäisessä baarissa kun 
tunnelma tahtoo väkisinkin olla hieman kankea.

Gregoriuksen lämpimän ja avuliaan ilma-
piirin saattoi alkukankeudesta huolimatta aistia: 
kanta-asiakkaiden sopii ilmeisesti kävellä baariin 
ilman ongelmaa myös oman pullon kanssa, ja 
kuulemani perusteella juuri putkasta palaillut 
tikkaa heittävä herrasmies oli myös luvannut 
puolustaa uusia haalariasuisia tuttavuuksiaan 
ampumalla näiden vihollisia jalkaan. Siistii! Vi-
hollisten tuntomerkit jäivät Halisiin, ja matka 
jatkui.

Mutta missä on Tallinnanaukio?

Kiitos musiikkivastaavan, nousuhumala ei 
päässyt yllättämään tälläkään siirtymätai-
paleella. Jo Publicum-Halinen -matkalta tutuksi 
tulleet Murheellisten laulujen maa ja Levoton 
tuhkimo ansaitsivat luonnollisesti uusinnan, ja 
ennen seuraavaa pysähdystä tunnelmaa ehti 
nostattaa vielä Apulannan riemuisa Ilona. Josko 
seuraavasta baarista löytyisi joku, joka ampuisi 
minua päähän, niin kamalaa tämä elämä on.

Mutta ei. Ilmeisesti Itäkeskuksessa (huom. 
täällä ei ole Suomen suurinta kauppakeskusta) 
sijainnut ravintola Linnunrata nosti elämänhalu/ 
humala -käyrän suoraan ylöspäin. Linnunra-
dassa oli ihanan lämmintä, tuopit olivat isoja (ja 
lasisia) ja ennen kaikkea musiikki sai tunnelman 
ylimmilleen. Mikään musiikki ei luonnollisesti-
kaan ole yhtä hyvää kuin hyvin laulettu, paitsi 
itse laulettu. Karaoke!

Erityismaininnan haluan antaa sille mies-
joukolle, joka tulkitsi Riki Sorsan kappaleen 
“Haaveissa vainko oot mun”. Tämä siis biisiva-
linnasta. Lisäksi haluan kiittää synttärisankari 
Joel Kanervaa, jonka kanssa pitää duetoida 
toistekin. 

Lähdön hetkellä karaokeen koukuttuneita 
helpotti tieto siitä, että laulamaan/fanittamaan 
pääsee myös viimeisellä pysäkillä. Jee!

Kuka ikinä lähiökierroksen alkumaljan 
olikin “lantrannut”, ei hän ollut suotta 
hurjastellut marjamehun kanssa. Raaka 
viina maistuu pahalta, vaikka se näyt-
täisikin etäisen vaaleanpunaiselta. Toi-
saalta, jos bussimatka lähiöön tyypillisissä 
Turun talvi -sääolosuhteissa torstai-ilta-
päivänä olisi maku, se olisi luultavasti 
hyvin lähellä juuri tätä makua. Sääli, että 
itse odotin sivistyneesti maistelematta 
maljapuhetta vielä silloinkin, kun bussi jo 
pysähtyi ensimmäiseen määränpäähän, 
joka myöhemmin paljastui Halisiksi.
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Kråkkärret

Seuraava tutustumiskohde oli Turun pahamai-
neisin ts. ainut lähiö, josta olin ennen kierrosta 
kuullut, Varissuo, ruotsiksi Kråkkärret. Varissuon 
Basso oli varmasti ihan kiva baari. Baarimikko 
oli epäilyttävän iloinen ja salmari oli hyvää ja 
halpaa. 

Kenties juuri hyvästä ja halvasta salma-
rista johtuen Varissuon meiningit ovat jääneet 
itseltäni hieman hämärän peittoon. Mieleen 
jäi vain opetus: älä keskustele (tai huuda) 
päihtyneen vasemmistonuoren kanssa Timo 
Soinista, varsinkaan jos hänen nimensä on Eero 
Kivinen. Onneksi se, joka kirjoittaa Sopaan saa 
kuitenkin viimeisen sanan: tarkoitin että Timo 
Soini ja Perussuomalaiset herättävät minussa 
enemmän tunteita kuin esimerkiksi Matti Van-
hanen. Myönnän että tämän poliittisesti merkit-
tävän keskustelun aikana argumentaatiotaidot 
eivät kenties olleet terävimmillään. Joka tapauk-
sessa en äänestä kyseistä puoluetta, enkä ole 
myöskään natsi. Piste.

Käytännön sovellus Indexin perusajatuksesta; 
ainejärjestöjen välisestä ystävyydestä, 

yhteistyöstä ja avunannosta.

Baaritiskillä varustettu seurakun-
nan leirikeskus

Poliittisista keskusteluista pettymysten petty-
mykseen: viimeisessä baarissa ei lupauksista 
ja suurista odotuksista huolimatta ollutkaan 
tarjolla karaoke-mahdollisuutta. Laulumielellä 
olleiden kompleksilaisten voimin meinasimme jo 
käyttäytyä aggressiivisesti paikan henkilökuntaa 
kohtaan kunnes huomasimme, että tiskin taka-
na seisoi itse Matti Nykänen. Mies joka näyttää 
enemmän Matti Nykäseltä kuin Nykänen itse, ei 
voi olla läpeensä paha. Kiusaus kätkeä kihlasor-
mus ja yrittää kaataa Uittamon Matti Nykänen 
oli suuri, vaikka jälkeenpäin valokuvasta ky-
seistä baarimikkoa ihastellessa voikin todeta, 
että ehkä ihan hyvä näin.

Baarimikon ulkoasu oli selkeästi suunnitel-
tu mukailemaan paikan kasari/ysäri -henkistä 
yleisilmettä, jota kommentoitiin muun muassa 
sanoilla “uimahalli” ja “seurakunnan leirikeskus”. 
Hieno paikka siis, suosittelen kaikille.

Viimeisessä baarissa Sopan toimitus kun-
nostautui kirjoittamalla ylös osanottajien tunte-
muksia Indexin lähiökierroksesta. Haastattelu-
kierroksen tulos on selkeä: kaikilla oli tosi kivaa, 
sikamageeta ja timangii. Kansainvälisemmin 
lähiökierrosta halusivat kommentoida muuan 
psykologi, jonka mielestä “das lähiökierros ist 
wungerschön pitzhe”, sekä niin ikään saksan 
kielen taidoillaan elvistellyt taloustietelijä, joka 
kertoi meille, että “ich habe ein kugelschreib in 
mein arschloch”. Itse en tiedä, miten taloustie-
teilijän mieltymykset käyttää kuulakärkikynää 
liittyivät lähiökierrokseen. Kenties hyvinkin 
läheisesti, jokainenhan taaplaa tyylillään.

Noin puolentoista tunnin päästä Uittamo 
ja siellä sijainnut uimahalli-seurakuntakeskus-
baari oli kuta kuinkin nähty, ja viimeisen bussi-
matkan mutkiin jo etukäteen varautuen oli aika 
hakea tiskiltä muovikassi ja astua bussiin. Juuri 
kun kuolema kävi lähellä, stereoista alkoi kan-
tautua ihania ääniä, jotka jo pian peittyivät ra-
vistelevaan yhteislauluun. Raptorin “Oi Beiben” 
laulaminen kylmä lihapiirakka suussa ei ole kos-
kaan tuntunut yhtä hyvältä. Henkilökohtaisesti 
illan viimeiseksi hitaaksi jäi Popedan “Ukkomet-
so”, jota kunniakkaasti yksin laulaessani tajusin 
Pate Mustajärven olevan jumala. Onneksi näissä 
fiiliksissä jatkopaikan ovella seisoessani tajusin 
myös, että on aika mennä kotiin.

- Suvi RömanSopan päätoimittaja Joel Kanervan 
jutut hauskuuttivat myös Indexin 

puheenjohtaja Maiju Kujalaa.

Bile-Sopa



SOPA 2 / 09 28

KOMPLEKSI
GOES

HOLLYWOOD

Vuosi sitten pukeuduim-
me iltapukuun, ja juhlimme K o m -
pleksin 35-vuotista taivaltaan näyt-
tävästi. Tänä vuonna ainejärjestömme 
vanheni jälleen vuodella, mutta aka-
teemisten vuosijuhlien sijaan siirry-
imme filmi-tähtien maailmaan, sitsaa-
maan Hollywood-hengessä.
Kauniit ja rohkeat kompleksilaiset saapuivat 
keväisenä lauantai-iltana Myssyyn & Silinteriin 
juhlavastaavien kovalla vaivalla (!!) tekemää 
punaista mattoa pitkin. Pahvitähtien loistees-
sa paljastui mitä mahtavimpia teema-asuja: 
eräskin päätoimittaja oli niiiiin naamioitunut, 
että muutamat epäilivät asustuksen keräävän 
illan myötä (ja ennen kaikkea jatkoille siirryt-
täessä) ehkä liiankin tunteikkaita reaktioita 
suomalaisilta junttimiehiltä (köh..anteeksi) nak-
kikioskijonossa. 

Runsaasta kuudestakymmenestä odo-
tetusta osallistuja paikalle saapui suunnilleen 
kolmasosa. Kilpailevat juhlat ja mahdolliset 
muut (opiskelu)kiireet kutistivat porukkaa, 
mutta saimme mukavasti yhden pitkän pöydän 
täyteen. Jokaisen tähden löydettyä paikkansa 
puheenjohtajamme toivotti meidät tervetulleiksi 
ja esitteli upeat laulunjohtajamme Päivi Ras-
taan ja Eero Kivisen.  Ja ei muuta kuin… 

HELAN GÅR!

Varmasti monille sitsit olivat uudenlaiset vain 
reilun parinkymmenen ihmisen voimin, ja ensim-
mäiset säkeet tulivat ainakin allekirjoittaneelta 
arasti. Heti viimeisen hoppfalderallanlallanlej:n 
jälkeen olo kuitenkin helpottui, ja perinteinen 
sitsimeininki alkoi. Kippistelimme ahkerasti 
ja lauloimme koko ajan voimistuen kaikki tu-
tut ja hieman uudemmatkin juomalaulut läpi. 
Teemaan sopivasti laulunjohtajamme opettivat 
meille uuden laulun ja siihen kuuluvan leikin. 
Käsi ylös se, jolla ei nyt ala soida Marilyn Mon-
roe –laulu päässä? I want you, to sing with me…

PELASTAVA ENKELI (mel. Rafaelin enkeli,
sov. & san. J. Kanerva, E. Kivinen, P. Rastas)

Halki tuhannen savuisen salongin,
Eilen tanssin iloisin askelin
Mulla yllä on keltaiset haalarit
sain ne vappuna seniililtä lahjaksi.
Tämä kalvosade silmää kirvelee,
viina korkataan yö kun yskäisee.
Anna minulle lunttilappusi,
ole minulle pelastava enkeli.

Opet kuiskivat kahvihuoneissaan,
ujo fuksi ei sinne katsokaan.
Ne siellä muista juoruaa,
tutor neuvoi että tuijottaa ei saa.
Pää kipeänä aamuun ankeaan,
kuka käski mennä eilen dokaamaan.
Anna minulle lunttilappusi,
ole minulle pelastava enkeli.

Kertosäe:
Fuksit ompelee vuotavin sormin merkkejä 
lahkeisiin,
Kuka kertoisi niille edes tien Kompleksin bileisiin,
Viime yö veti darraan tämän pään ja se pää on 
räjähtämäisillään.

Hermokaasuja luokkahuoneisiin,
krokotiileja Makkiksen viemäriin.
Tenttejä vielä tenttien jälkeenkin,
Tequila-shotista suolaa haavoihin.
Kuka sanoi että deadline painaa jo,
olen kevyt kuin mun lompakko.
Anna minulle lunttilappusi,
ole minulle pelastava enkeli.

Ohrajuomaa aamupöydässä,
opiskelija tarvitsee kunnon evästä.
Kumpi voittaa Karhu vai Leijona,
kysyy minulta Karri Blommila.
Mikä minä olen sille vastaamaan,
siltä ilta jää kesken toisinaan.
Anna minulle lunttilappusi,
ole minulle pelastava enkeli.

Kertosäe

Kyseinen kappale lanseerattiin Hollywood-sitseillä, 
jossa se osoittautui megasuosituksi. Kaikkien 
keltahaalarien olisikin hyvä osata kappale, 

jota voimme jatkossa hoilottaa yhdessä 
Turun yössä.
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Upseerikerho ei pettänyt taaskaan (paitsi mitä 
nyt hieman oli liikaa näyttänyt kanapastalle 
pippurimyllyä), ja saimme hyvät ruuat kaiken 
juomisen ja laulamisen ohella. Ihanaiset tarjoili-
jamme Ilari, Karri ja Matleena pitivät huolta, ettei 

kenenkään maha jäänyt tyhjäksi ja nestetasa-
paino heilahtanut liian alas. Heti alusta alkaen 
kuului useasta eri suusta…

   SNAPS!

Loppua kohden tunnelma alkoi 
o l l a jo ihan mieletön. Filmitähtöset 
pääsivät vuorotellen pöydälle, kuka mistäkin 
syystä (itsehän en tehnyt mitään väärää!). Jot-
kut onnekkaat kiersivät laulamisvelvollisuuten-
sa järjestämällä Romeo&Julia –performanssin, 
josta ei varmaankaan tarvitse sen enempää 
puhua. Pikkulinnut voivat laulaa sen verran, 
että Julian audreyhepburn-tyylinen pikkumusta 
oli pikemminkin pikkuharmaa lattialla makoilun 
jälkeen…

Sitten tuli kahvi. Ja punssi. Ja sitten joimme 
ja lauloimme ja joimme ja lauloimme ja joimme 
ja lauloimme ja…

THE END?

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja kello yh-
dentoista lähestyessä kompleksin oli karat-
tava Luonnontieteiden talosta (ihan kuin Tuh-
kimossa, paitsi muodonmuutoksen tilalla meitä 
pelotteli alakerran vahtimestarisetä ja hänen 
kova tuntipalkkansa). Reippaan siivoilun ja 
toimistolla käymisen jälkeen ahtauduimme ti-
latakseihin ja siirryimme jatkamaan Börsiin. 
Kuvat voivat kertoa puolestaan loppuillan ta-
pahtumista, sillä en viitsi enää pidemmin kir-
joittaa (muistan kyllä kaiken, ihan varmasti!).

Kiitos ihanaiset sitsaajat, voin ainakin itse 
sanoa olleeni yksillä parhaista sitseistä ikinä! Pi-
enemmälläkin porukalla voi selvästi pitää todel-
la hauskaa, ja olikin mukava huomata komplek-
silaisten mieletön yhteishenki ja hyvä meininki! 
And they lived happily ever after, eikös?

- Johanna Hedman (-Häkkinen)

Kirjoittajalla meni sitseillä ja jatkoilla melko 
lujaa.

Valloittavien laulunjohtajien yhteispotretti

Myös tarjoilijoista tuli illan mittaan varsin pirteitä

Esimerkki sitsien epäinhimillisistä 
rangaistuskäytännöistä.

Sampanja virtasi Hollywood-hengessä Börsissä
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Akateeminen Vappu 2009
- Selviytymispäiväkirja

Viisi päivää juomista. Tämä oli tavoitteenani, kun lähdin suunnittelemaan 
vappuviikkoa osaltani. Koska halusin vetää koko viikon täysillä, odotin 
rankkaa mutta antoisaa viikkoa. Vaikka molemmat odotukset täyttyivät, 
minulla ei ollut pienintäkään hajua millä volyymillä nämä kaksi puolta 
iskisivät.

ätä juttua suunnitellessani tarkoituk-
senani oli katsoa, miten rankka juh-
liminen vaikuttaa minuun ja toisaal-
ta halusin raportoida teille Sopan 

lukijoille tuntemuksia vappuviikon varrelta. 
Seuraavassa päiväkohtainen yhteenveto 
viikon kulusta sekä omista fiiliksistä vapun 
jokaikisenä päivänä. Tervetuloa viideksi 
päiväksi päätoimittajan maailmaan!

Maanantai 27.04.2009
Oma vappuviikkoni alkaa heti maanantaina 
Indols-karaoketapahtuman merkeissä. En-
nen tapahtuman varsinaista alkua pohjustan 
iltaa parilla lasillisella Baileysiä ja äänihuulet 
avaan SingStarilla. Tästä tie vie TYY:n sau-
nalle, jonne saapuessani tupa on täynnä. 
Kompleksilaisista paikalla ovat Suvi ja Eero, 
joiden kanssa kippistelemmekin melkein heti 
alkuun fisu-shotit. Ovelana supliikkimiehenä 
filosofian opiskelija Jerry Jäppinen tarjoaa 
neljä shottia kolmen hinnalla, joten Suvi ot-
taa oman fisunsa tuplana. Ja kaikkihan toki 
ymmärtävät, ettei ilmaisesta viinasta tule 
koskaan kieltäytyä.

Lieneekö tämä rohkaissut meitä kom-
pleksilaisia kylliksi, sillä loppuilta menee 
hyvinkin vahvasti karaoken merkeissä. 
Ohjelmassa on lisäksi rentoa jutustelua ja 
kiihkeitä väittelyitä filosofi-Jerryn kanssa. 
Keskustelut ovat välillä hyvinkin ontologisia, 
mutta itselläni jää parhaiten mieleen väittely 
mikroaaltouunin väristä. En edelleenkään 
käsitä, miten turkulaisen mikroaaltouunin 
(jota en ole ikinä nähnyt) väri vaikuttaisi vaa-

teostopäätöksiin, joita teen Helsingissä!
Yhdentoista aikoihin ohjelmassa on 

siirtyminen Kompleksin toimistolle, jossa 
tunnelmat ovat suorastaan 
hektiset. Toimisto 
vilisee p-klubilai-
sia, jotka päättävät 
julistaa sodan vie-
reisessä huonees-
sa olevia lexiläisiä 
vastaan. Tässä 
vaiheessa joudun 
varmistamaan muu-
tamalta kollegaltani, 
etten ollut kuullut 
väärin. En ollut. P-
klubin soturit saavat 
vallattua käytävän 
ja he vaativat lun-
naita siitä, että vihol-
liset näkisivät vielä 
jonain päivänä pienen 
huoneen ulkopuolista 
elämää. Näissä villeissä 
joskin leikkimielisissä 
tunnelmissa omistajaa 
vaihtavat vanhat televi-
siot, panttivangit niinkuin 
muutkin hyödykkeet. So-
tatilanne päättyy suorastaan traagisesti, kun 
Lexin huoneen oven alasarana lähtee irti.

Tilanteen hellitettyä päätän mennä 
latautumaan hyvillä mielin kohti seuraavaa 
päivää. Matkasyömisiksi nappaan Hes-
burgerista pekonituplajuustoburgerin. Viikko 
on saanut hienon alun!

T
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Tiistai 28.04.2009
Aamulla yhdentoista aikaan herä-
tessäni oloni on lievästi pöhnäi-
nen. Edellisen päivän juominen 
tuntuu hieman, mutta mielestäni 
krapula pysyy parhaiten loi-
tolla, kunhan vain tekee jotain 
järkevää. Nousen sängystäni ja 
alan juoda jääkaapista löytyvää 
limua. Tänään on vuorossa 
päiväsitsit, jotka järjestetään 
kello 16 alkaen. Kaikki taval-
lisilla sitseillä käyneet tietävät, 
että kyseessä on tapahtuma, 
jossa juodaan reippaasti. Noh, päiväsitsit 
tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että kaikki 
tämä kestää vielä hieman pidempään. 

Koska kotonani ei ole mitään 
syötävää, eikä ruokaakaan jaksa lait-
taa, käyn hakemassa Hesestä kerros-
aterian. Iltapäivä menee siinä syödessä 
ja limua kroppaan tankatessa. Vielä 
ennen h-hetkeä ehdin ommella pari 
haalarimerkkiä, minkä jälkeen siirryn 
kohti sitsien järjestämispaikkaa, Gilles 
Gårdenia.

Tuskinpa ketään yllättää, että ilta 
menee pitkälti laulaessa ja juodessa. 
Juotavaa menee runsaasti, sillä 
olinhan luvannut vetää vappuviikon 
täysillä. Pehmeän oluen lisäksi eh-
din juoda muutaman snapsilasil-
lisenkin. Kun sitseiltä päästään 
lopulta pimenevään iltaan, käy tie 
kohti jatkopaikka Klubia. Koska 
meininki tuntuu olevan melko 
kehnoa, päätämme sitsi-tarjoilijoi-
na toimineiden Johkin ja Nooran 
kanssa lähteä harjoittelemaan 
mölkkyä seuraavan päivän kisoja 
varten.

Olemme Nooran poika-
ystävän pihassa pelaamassa mölkkyä 

eikä harjoitukset mene kovinkaan kaksisesti. 
Ja tähän muistikuvat päättyvät. Itselläni ei 
oikeastaan ikinä iske filmi totaalisen poikki, 
mutta nyt niin käy. Nolottaa. Löydän kuiten-
kin itseni seuraavana aamuna ehjin nahoin 
kotoa. 

Keskiviikko 29.04.2009
Herään aamulla ja oloni on yllättävän hyvä. 
Nyt kuitenkin ruokahaluni tuntuu olevan 
laskemaan päin eikä juotavaakaan maistu 
samalla tavoin kuin edellisenä päivänä. To-
tean kuitenkin yleiskuntoni aika hyväksi ja 
nousen ylös. Käyn hakemassa Hesestä ker-
roshampurilaisen ja huuhtelen sen kokiksella 
alas. Koko ateriaa en olisi pystynyt syömään.

Tätä päivää olen odottanut, sillä vuo-
rossa on Akateemisen Mölkyn MM-kilpailut. 
Koska toimin joukkueen kapteenina saavun 
Vartiovuorenmäellä tuntia ennen kisojen 
alkua 13:00 ja ilmoitan ”Charlie ja enkelit” 
-nimisen nelihenkisen poppoon kisoihin 
mukaan. Odottaessani muita on aika avata 
päivän ensimmäinen kalja. Ohrajuoma mais-
tuu edelleen ja pikkuhiljaa joukkueen jäsenet 
saapuvat kisapaikalle.

Vielä pari ensimmäistä matsia 
pelaamme vahvuudella minä, Johki ja Noora. 
Edellisen päivän treeneistä huolimatta matsit 
päättyvät niukkaan tappioon. Myöhemmin 
seuraamme liittyy töistä saapuva Suvi, joka 
tekee vaikutuksen erikoisilla olutvalinnoil-
laan. Muutaman keskiketterän pullo-olusen 
ohella kaupasta on tarttunut vahingossa 
mukaan pari ykköskaljaakin. Tunnelmat 
kulkevat tapauksen seurauksena jossain hu-
vittuneisuuden ja säälin välimaastossa. No 
ehkäpä virheistä me opimme!

Vihdoin neljännessä matsissa tärähtää, 
kun onnistumme viemään ottelussa voiton. 
Kapteenin ominaisuudessa saan itse kaataa 
ratkaisevan ykköskeilan ja juhlat ovat valmiit.
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Eipähän jääty ainakaan nollille! Loppuilta-
päivä meneekin pussikaljojen merkeissä 
Vartiovuorella ja tästä illan pimetessä 
siirrymme Fannyn luo. Täällä seuraamme 
Suomen MM-lätkämatsin alun ja loput 
katsomme porukalla karaokemestassa 
Baila Bailassa. Pelin jälkeen keskitytään 
taas olennaiseen: olutta juodaan ja kara-
okea lauletaan.

Jossain vaiheessa iltaa päätän 
lähteä jo kotiin. Haen takkini, hattuni sekä 
laukkuni narikasta ja astun ulos, missä yl-
lättäen tapaan Päivi Rastaan. Hän on ollut 
viettämässä ystävänsä synttäreitä omalla 
porukallaan ja päätän lyöttäytyä poppoo-
seen mukaan. Ilta jatkuu Fortessa, jossa 
vuorossa on perusbailausta, uusiin ihmi-
siin tutustumista ja juomista. Lähdemme 
jossain vaiheessa iltaa kohti omia kotikolo-
jamme, joskin snägärin kautta. On aika val-
mistautua kohti seuraavan päivän haasteita. Taidemuseomäen lakitus, Aurajoen ranta ja 

mahdollisesti kaikkien aikojen Kompleksi-
jatkot omassa kodissani. Jatkoilla saan naut-
tia useammasta minulle osoitetusta puhees-
ta, jotka saavat aikuisenkin miehen lähes 
herkistymään. Tekin olette minulle tärkeitä!

Omien jatkojeni päätyttyä loppuilta su-
juukin Zanzi Barin tunnelmissa, josta lähden 
kahden aikoihin tepastelemaan kohti ko-
tia. Uskon, että päätös on fiksu seuraavan 
päivän kannalta. On jäljellä enää maratonin 
viimeiset kilometrit!

Perjantai 01.05.2009
Avaan silmäni kymmenen aikoihin aa-
mulla. Tärisen kauttaaltani. Oloni on suo-
rastaan hirveä. Olen loppu sekä fyysisesti 
että henkisesti. Tiedän, että minun pitäisi 
syödä, sillä olen keskiviikkona ja torstaina 
syönyt uskomattoman huonosti. Ruoka 
vaan ei maistu. Yritän juoda Jaffaa, mutta 
sekään ei tunnu hyvältä. Pakotan itseni 
silti juomaan limua. Makaan sängyssäni ja 
vastaan Matleenan puheluun. Hän on Var-
tiovuorella ja ihmettelee, missä muut ovat. 
En pysty vielä nousemaan sängystä, joten 
käännän kylkeäni ja nukun parisen tuntia. 
Herään siihen, kun Karri soittaa ja pyytää 
tulemaan Vartiovuorenmäen piknikille. En 
vieläkään vain pysty. Lupaan kuitenkin tulla 
myöhemmin paikalle ja nousen sängystäni.

Torstai 30.04.2009
Herään aamulla noin 10:30 ja oloni on 
pöhöttynyt. Ruoka ei maistu eikä juoma-
kaan. Tuntuu kuin olisi edelleen humalassa. 
Tässä vaiheessa iskee erittäin paha henki-
nen krapula. Nyt pitäisi olla opiskelijavuoden 
hienoin päivä, eikä fiilis ole todellakaan sen 
mukainen. Kaikki siitäkin huolimatta, että ul-
kona on unelmien vappuilma ja valloittavien 
kompleksilaisten seuraa olisi tarjolla Publicu-
min pihassa.

Omieni palasteni keräilyyn menee 
huomattavasti pidempään kuin aiemmin. 
Lopulta käyn kaupassa hakemassa pizzaa 
ja hieman lisää menovettä. Saan syötyä 
pizzasta reilun puolet, mutta loput ei mene 
alas. Hetken keräilyn jälkeen saan haettua 
motivaationi jälleen, sillä olihan viime vap-
pu aivan mielettömän hieno päivä. Lähden 
kävelemään Pubin pihaa kohti ja saavun pai-
kalle kahden jälkeen. Vastaanotto Publicumin 
pihalla on mieletön! Vappuviikon suoritukseni 
saavat runsasta arvostusta kompleksilaisten 
keskuudessa. Uskomaton tsemppi auttaa 
saamaan päiväni mukavaan nousukiitoon.

Kolmannen kaljan kohdilla tuntuu, että 
alkoholi alkaa nousta nuppiin. Nyt fiilis on 
taas sellainen, että päivästä tulee vappu-
maisen upea. Matkan varrella tulee tutuksi
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Siivoilen pahimpia 

jälkiä edellisen päivän 
jatkoilta, tankkaan nes-
tettä elimistööni ja käyn 
suihkussa. Lopulta puoli 
neljän maissa suuntaan 
katseeni kohti Vartiovu-
orta, vaikka oloni ei ole 
kovinkaan hyvä. Täytän 
laukkuni oluilla ja käyn 
hakemassa matkan 
varrelta Hesburge-
rista hampurilaisen 
evääksi. Lopulta Var-
tiovuorella on vastas-
sa humalaisia, iloisia 
ja melkoisen hilpeitä 
kompleksilaisia. Oma oloni on 
suorastaan jäätävä. Istun huovalle syömään 
omaa piknik-evästäni ja korkkaan päivän en-
simmäisen kaljan. Ruoka meinaa tulla takai-
sin suuhun.

Kaikkien iloisten ja mukavien ihmisten 
ympärillä tunnen oloni todella surkeaksi. 
Kroppa sanoo minulle, että nyt on aika 
levätä. Ja minä uskon. Harmikseni joudun 
jättämään maratonin viime metreillä kesken, 
mutta jossain se raja menee. Palaan kotiini 
lepäämään ja nukun koiranunta sängyssäni. 
Vielä loppuillasta palaan kompleksilaisten 
seuraan katsomalla Iidan luona muiden 
kanssa illan lätkämatsia. Vaikka muut ovat 
humalassa, itse juon vain mehua ja ener-
giajuomaa. Vappuni on virallisesti päättynyt.

No mitä tästä nyt opimme?
Ennen vappuviikkoa en olisi todellakaan us-
konut, minkälaista vuoristorataa fiilikset me-
nivät. Vielä alkuviikosta kaikki tuntui olevan 
kunnossa, mutta loppua kohti aloin olla erit-
täin poikki. Vapunjälkeinen fiilis on sellainen, 
että pariin viikkoon ei halua juoda tipan tippaa. 
Näin taaksepäin katsottuna pidän kuitenkin 
positiivisena saamiani kokemuksia. Suurim-
maksi osaksi vapunvietto oli erittäin kivaa ja 
tulipahan todettua oma rajallisuutensakin. 
Onneksi vappu on vain kerran vuodessa ja 
ensi vuonna on syytä ottaa hieman iisimmin. 

- Joel ”amatööri” Kanerva
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“VUODEN PARAS KUUKAUSI”
”Vappu on vuoden paras kuukausi”. 
Muistan kuulleeni nämä sanat ensim-
mäisen kerran vuonna 2008 vappuaaton 
aamupäivällä Publicumin edessä joltain 
vanhemmalta opiskelijalta. Ensimmäinen 
reaktioni oli epäuskoinen naurahdus, mutta 
nyt myöhemmin asiaa ajatellessani ja vap-
pujuhlijoita tutkaillessani tiedän, että mo-
nille vappu on enemmän kuin yksi tai kaksi 
juhlapäivää. Tässä välissä täytyy antaa jo 
arvostusta monille kompleksilaisille (ja toki 
vappuohjelmaa järjestäneelle Indexille) hy-
vissä ajoin aloitetusta vapun vietosta.

Minun vappuni alkoi hieman maltillisemmin 
eli vasta vappuaattona. Ilma oli jälleen mitä 
mainioin ulkona hillumiseen, enkä malt-
tanutkaan olla sisällä kovinkaan pitkään, 
vaan säntäsin ennen klo 12:ta tarkastamaan 
Kompleksin järjestelyitä. Klo 12 oli aika siir-
tyä sitten jo perinteeksi muodostuneeseen 
Sosiaalipolitiikan laitoksen järjestämään vap-
putilaisuuteen. Pieni mutta sitäkin anteliaampi 
laitoksemme oli järjestänyt sosiaalipolitiikan 
ja –työn opiskelijoille sekä itse laitoksen 
väelle ruokaa sekä juomaa, joita itse kukin 
(varsinkin keltaisiin haalareihin sonnustau-
tuneet opiskelijamme) tankkasivat huolella, 
jotta vapputunnelmaan päästäisiin ravittuina ja 
täynnä energiaa.

Tilaisuuden jälkeen asetuimme kou-
lumme pihaan, jonne muutkin kasvatus- ja yh-
teiskuntatieteellisen ainejärjestöt olivat leiriy-
tyneet. Tässä vaiheessa nautimme lämpimästä 
säästä ja omasta sekä muiden ainejärjestöjen 
boolitarjoiluista. Ennen vappua Päivi ”älkää 
tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin 
kuin minä opetan” Rastas oli masinoinut eko-
logista vappua kaikille siten, että jokainen toisi 
oman mukinsa boolia varten, jotta ei tarvitsisi 
turvautua kertakäyttöisiin. No, sanomattakin 
varmaan selvää, että kyseisen idean äiti oli 
yksi niistä, joilta oma muki unohtui.

Kun ihmiset olivat imeneet itseensä 

tarpeeksi 
aurinkoa, hyvää vappumieltä ja nes-
teitä ja kellon lyödessä noin 17, oli aika valua 
kohti keskustaa ja Taidemuseonmäkeä kuun-
telemaan perinteistä vappupuhetta. Itse aloin 
olla jo jonkun verran simassa, joten en sana-
tarkasti muista puheen sisältöä, mutta varmasti 
jotain todella tärkeää, kantaaottavaa ja juhla-
vaa tekstiä se piti sisällään. Joka tapauksessa, 
Turun oli täyttänyt valkolakkisten ihmisten 
meri, joka tämän jälkeen suurilta osin rantau-
tui Aurajoen rantaan, jossa kiitettävissä määrin 
myös Kompleksin keltahaalariset toverit ryys-
tivät juomiaan. Tähän väliin on hyvä huomaut-
taa, että suurin piirtein näihin kellonlyömiin 
ajoittuu Sopassa ja sitsivihkossakin mainetta 
saaneen Laurin karu kohtalo: mies oli omista 
drinkeistään ja Turun vasemmisto-opiskeli-
joiden kiljusta päihtyneenä sammunut oman 
kotinsa lattialle ja herännyt seuraavan kerran 
klo 23.30. Arvostan! 

Kellon ollessa noin kahdeksan illalla tuli 
tapahtumaan sellaista, mitä en olisi koskaan 
kuvitellut kohdalleni osuvan. Iso Kompleksi-
porukka matkanjohtajanaan Sopan päätoimit-
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taja Joel Kanerva saapui edellä mainitun asun-
toon, jossa ennenkin oltiin hienon sisustuksen 
ja hyvä sijainnin takia istuttu iltaa. Tällä kertaa 
30 neliön luksuslukaaliin ahtautui parhaimmil-
laan 20 juhlijaa! Bailaamisen ohella mm. alle-
kirjoittanut ehti pitää talon isännälle herkän ja 
koskettavan puheen.

Lähempänä puolta yötä katsoimme par-
haaksemme poistua yksityisasunnosta muiden 
kotirauhan tähden. Tällöin porukka hajosi 
kiitettävästi siten, että osa oli viettänyt lop-
puillan Zanzibarissa, osa Baila Bailassa ja osa 
ties missä. Minä sen sijaan tallustelin kotiin 
lepäämään ja valmistautumaan vappupäivän 
piknikiin.

Vappupäivän kohokohtaan kuului ehdot-
tomasti vappupiknik Vartiovuorenmäellä, 
jonne ihmisiä olikin pakkautunut sen hetkiseen 
olotilaani aivan liian paljon. Onneksi paikalla 
mukavat tytöt jakoivat limupulloja janoiselle 
kansalla ja kun Kompleksin piknikpalstakin 
viimein ihmismassan seasta löytyi ja pääsi is-
tumaan ahterilleen, alkoi elämäkin näyttää sii-
nä tilassa hieman siedettävämmältä.  Ihmisiltä 
löytyi mitä erilaisimpia piknikherkkuja, mutta 
itse pitäydyin hyväksi koetussa italialaisessa 
brunssissa, pizzassa ja kuohuviinissä. Sää oli 

edelleen mitä mainio-

in, joten lukeuduin tyytyväisenä siihen iloiseen 
joukkoon, joka päätti jatkaa humalahakuisella 
linjalla vielä toukokuun ensimmäisenkin. 
Moni oli tosin viettänyt jo vappua enemmän 
kuin yhden päivän, joten ei ollut syytä sosiaa-
lisen paineen luomiseen, kiristykseen ja tai pa-
heksuntaan niitä kohtaan, jotka päättivät viet-
tää vappupäivän krapulaa parannellen.

Vappupäivästä ei sen suurempaa rapor-
toitavaa jälkipolville jää. Vappupäivän vietto 
jatkui Vartiovuorenmäellä niin kauan kuin 
aurinko jaksoi juhlakansaa lämmittää, kunnes 
osa porukasta vaelsi koteihinsa. Allekirjoitta-
nut jatkoi vielä iltaa hyvässä porukassa Iidan 
kotona, jossa ystävällinen emäntä tarjoili rom-
mikolaa. 

Ilta jatkui vielä virallisessa jatkopaikassa 
Dynamossa, jonne moni juhlija oli löytänyt. 
Dynamon jälkeen pizza ja taksi oli hyvä yhdis-
telmä ja näin kahden päivän vappu oli osaltani 
ohi. Myöhemmin tulin siihen lopputulokseen, 
että kaksi päivää oli oikein optimi minulle. Ja 
kun katsoi niitä, jotka olivat rymynneet koko 
viikon, niitä kalpeita ja nuutuneita kasvoja ja 
raihnaisia olemuksia, jäi vapusta vielä seuraa-
vana päivänäkin hyvä maku.

- Karri Blommila
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KEVÄTORGIAT!!!!!
Myöhäiskeväisenä iltapäivänä 12.5. oli kom-
pleksilaisten pitkän kevään päätteeksi vuorossa 
kevätorgiat, Kompleksin kevään viimeinen 
jäsenistötapahtuma. Kaikkien tapahtumaan 
laisinkaan perehtymättömien kauhistuksen 
lievittämiseksi tulee huomioida, että nimi 
”Kevätorgiat” on satiirinen luonteeltaan, 
minkäänlaista tähän julkaisuun kelvotonta 
materiaalia ei siellä tuoteta, pois sellainen 
meistä.

arkoituksena oli siis kokoontua nuorten 
kollegojen kesken ja viettää yhdessä laa-
tuaikaa ennen kesälaitumille rientämistä. 

Nimen alkuperästä on olemassa huhua, joka 
viittaisi jonkinlaiseen kirjaimellisuuteen, mutta 
nuorena ja siveänä sivuutan moiset toiselle 
ajalle ja foorumille.

Tänä vuonna hallitus oli ylväässä vii-
saudessaan päättänyt järjestää kyseiset orgiat 
Turun urbaanissa keskustassa, joskin löytäen 
lämminhenkisiä sopukoita sen harmaasta sy-
dämestä. Kokoonnuimme Puolalanpuiston nur-
mikolle iltapäivän aurinkoon, vaikkakin tuulen 
armoille. Allekirjoittanut rahtasi toimistoltamme 
ylijäämäjuomiakin, jotka Jani ritarillisesti otti 
heti kantaakseen paikan päällä, jotta en joutuisi 
enää kokemaan kyseistä taakkaa. Matkasimme 
siis muutaman kymmenen metrin matkan 
paremmalle nurmikon palaselle, josta käsin ryh-
dyimme ihailemaan koiria, Karria ja kulunutta 
vuotta. Ihastusta aiheutti eniten tietenkin ensin 
mainittu pienikokoinen elukka, joka onnistui 
jopa tuhoamaan muuan pelivälineen hampail-
laan. Saimme siis vastauksen jokaista ainakin 
jossain vaiheessa vaivanneeseen kysymyk-
seen: Onko niissä muovisissa petankkikuulissa 
oikeasti sisällä vain vettä?

Ennen pitkää toki saimme kokoon tarpeek-
si ihmisiä, jotta saimme aloitettua Kompleksin 
epävirallisen mölkyn mestaruuskisat. Jouk-
kuejakoja tuli kokeiltua monenlaisia ja monen-
laisella menestyksellä pelasi jokainen jäsen-
emme. Ensimmäinen, aakkosjärjestykseen 
perustuva, jaottelu jätti minut sisältä kylmäksi, 
mutta sen korvasi tietenkin oppialaan ja su-

kupuoleen perustuvat jaottelut. (En tiedä miksi, 
luultavasti se tunnelataus.) Menestys jakaantui 
mielenkiintoisesti tietenkin siten, että joukosta 
löytyi tasan kaksi pelaajaa, jotka olivat mukana 
jokaisessa voitollisessa joukkueessa, hurraa 
sattumanvaraisuudelle! Viimeinen peli valitet-
tavasti jouduttiin keskeyttämään muuan osanot-
tajien ruumiin materiaalisen koostumuksen vaa-
rantuessa, sade siis alkoi pilata tunnelmaamme.

loitimme joukkueiden evakuoinnin lop-
pusijoituskohteeksi valittuun asuntoon, 
joka kuului osanottajistamme muuan 

Suville. Matka oli pitkä ja sääolosuhteet huo-
mioon ottaen sitäkin miellyttävämpi, mikäli 
sarkastisia haluamme olla. Alkuperäisenä 
suunnitelmana toiminut grillaus sai alustavasti 
väistyä hieman sisätiloille ystävällisemmän 
ruokavalion tieltä. Suuntasimme siis kaupan 
kautta Suville, joskin joukkomme koostumus 
koki joitakin muutoksia matkan eri vaiheissa: 
muuan ihmiset suuntasivat vielä hoitamaan 
akateemista velvollisuuttaan, jotkut kokivat 
olennaisemmaksi vaihtaa sateen raikastamat 
vaatteensa kuiviin, mutta onneksi myös jouk-
koomme liittyi lisää ihmisiä matkan aikana. 
Matkan varrelta haluan erityisesti mainita Joelin 
loistavan ajoituksen: siirtyminen jaloin alkoi juuri 
täytetty viinilasi kädessään.

Loppusijoituskohteessa aloitimme 
ruokailun ja juomailun. Haluan tässä vaiheessa 

T
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kiittää Suvin oma-aloitteellisuutta, joka ilmeni 
hänen järjestettyään ”suhteillaan” meille jopa 
salaattia, jee! Muuan innokkaan osallistujan 
harmiksi tunnelma ei juuri missään vaiheessa 
lähentynyt tapahtuman nimen vihjaamaa ta-
soa, mutta rauhallisesta menosta löydy omat 
hyvätkin puolensa. Illan aikana saimme ihailla 
Suvin värikkääksi kehuttua sisustusta. Paras 
tunnelma löytyi kuitenkin ennen pitkää ulkoti-
loista. Grillaus onnistui kuin onnistuikin, sade oli 
tauonnut sen myötä, kun olimme päässeet alun 
perin sisätiloihin. Saimme jopa lämmönlähteek-
semme nuotion talon pihalle, joka kieltämättä 
loi omintakeista ja kesäistä tunnelmaa il-
lanviettoon. Mölkkyturnauksen päätösmatsi 
pelattiinkin vielä kyseisen nuotion vieressä ja 
loistavalla menestyksellä. Viimeinen matsi on-
nistuttiin jopa pelaamaan ilman suuria nume-
raalisia epäselvyyksiä.

llan kruunasi tietenkin ainakin allekirjoitta-
neen suuresti odottama musiikkielämys: Eu-
rovision laulukilpailujen ensimmäinen semifi-

naali. Semifinaali aiheutti kiihkeää keskustelua 

musiikista ja esiintyjien tasosta, mikä tietenkin 
toi esille tuttuja ja tuntemattomia mieltymyk-
siä kompleksilaisten keskuudesta. En tiedä, 
olisinko oikeasti jättänyt AATUn väliin, mikäli 
Suomi ei olisi päässyt jatkoon, mutta onneksi ei 
tarvitsekaan enää moista pelätä. Voisin kirjoit-
taa aiheesta loputtoman valitustekstin, mutta 
jääköön tähän.

Ilta jatkui osanottajasta riippuen joko oman 
kodin rauhalla tai baaritunnelmalla. Allekirjoit-
tanut tyytyi ensin mainittuun, aamulla oleva 
tentti ei kiehtonut, mutta joskus on sanottava 
”ei”. Baari-ilta ilmeisesti toi mukanaan varsin 
mielenkiintoisia tapahtumia, joista voi kysyä 
asianosaisilta.

Kirjoitusmusiikkina toiminut mixtape alkaa 
lähetä loppuaan. Haluan aivan ensimmäiseksi 
kiittää kaikkia osallistuneita ja pahoitella niiden 
osalta, jotka eivät päässeet paikalle. Kom-
pleksin kevätorgiat olivat varsin miellyttävä ta-
pahtuma: Te olette jokainen aivan ihastuttavia 
ihmisiä, joiden kanssa on tapahtumasta riip-
pumatta miellyttävää viettää aikaa. Jokaiselle 
loistavaa kesää (takautuvasti, mikäli luet tätä 
vasta syksyllä) ja nähdään uusissa riennoissa 
tulevaisuudessa.

- Eero ”Eero K.” Kivinen
I
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OPISKELIJARAVINTOLAT 
LÄHITARKASTELUSSA
Macciavelli, Tottisalmi vai 
Arken? Tai kenties tänään voisi 
käydä Assarin ullakolla? Mikäli 
olet perso opiskelijaravinto-
loiden antimille, tässä pikaiset 
silmäykset meikäläisten suosi-
tuimpiin opiskelijaravintoloihin. 
Suositellaan erityisesti fukseille!

Assarin ullakko (Rehtoripellontie 4 A)

Tämä monen ystäväni suosikki, joka sijaitsee 
Yo-talossa, saa kiitosta erityisesti salaattipöy-
dästään. Se on yksi vertailun parhaista. As-
sarista saa myös yleensä suurella todennäköi-
syydellä vatsansa täyteen, sillä ruokina on 
usein erilaisia kastikkeita, joita saa annostella 
vapaasti. Leipätarjonnassa on valitettavasti vii-
me aikoina menty mielestäni Assarissa hieman 
alaspäin. Tarkemmin makuhermojaan vaalivat 
voivat hakea ruokansa alakerran Brügge de-
listä, joka on yläkerran Assaria kalliimpi.

Noin klo 12 aikaan saa varautua jonot-
tamaan, mutta muuten Assari on kohtuu rau-
hallinen. Tavallisesti täällä on myös runsaasti 
vaihtareita syömässä. Ison plussan Assari saa 
sen tarjoamasta lauantai-lounas mahdollisuu-
desta. Aurinkoisella säällä myös terassilounas 
on mahdollinen.

Macciavelli (Assistentinkatu 5)

Tuttu ja turvallinen opiskelijaravintola aivan 
tiedekuntamme vieressä Educariumissa. Sijain-
nistaan useisiin tiedekuntiin ja yo-kylään joh-
tuen ruokailijoita riittää. Jonottaminen on jopa 
liiankin tuttua puuhaa ”macciksessa”. Ruoka 
on yleensä kohtuu hyvää, mutta esimerkiksi 
lihapullia tms. saa ottaa naurettavan vähän. 
Salaattipöytäkään ei ole sieltä parhaimmasta 
päästä. Leipäpöydän osalta on kuitenkin ollut 
havaittavissa eteenpäin menoa ja se ansait-

seekin kiitokset.
Tilana Macciavelli on valoisa, mutta suu-

resta ruokailijamääristä johtuen välillä ahdas. 
Sijaintinsa takia Macciavelli on kuitenkin usein 
valintana ruokapaikaksi.

Tottisalmi (Kirkkotie 13)

Tottisalmi sijaitsee YTHS:n rakennuksessa 
lähellä yo-kylää. Ruoka on hyvää ja vaih-
toehtoina on useita erilaisia ruokia. Niitä saa 
myös yleensä ottaa hieman enemmän kuin 
muualla. Salaattipöytä on kieltämättä kehno. 
Leipäpöytä sen sijaan onkin yksi Unican par-
haista. Leivät ja sämpylät, joita ei muista ravin-
toloista löydy, ovat erittäin hyviä. Tarjolla on 
myös poikkeuksellisesti tuorejuustolevitettä.

Kuitenkin ehkä parasta Tottisalmessa on 
sen rauhallisuus. Ajankohdasta riippumatta 
täällä saa ruokaa yleensä lähes jonottamatta. 
Tottisalmi sopiikin hyvin, kun on matkalla yo-
kylästä kouluun tai toisinpäin.

ICT (Joukahaisenkatu 3-5)

ICT sijaitsee aivan Kupittaan aseman vieressä. 
Ravintolassa on paljon ruokavaihtoehtoja, 
mutta yleinen hintataso tuntuu hieman 
korkealta, vaikka perinteiset 2,60 e safkat 
täältäkin löytyy. Salaattipöydässä olisi tääl-
läkin hieman parannettavaa. Paikkana ICT on 
todella hieno, korkea katto ja isot lasi-ikkunat 
tekevät vaikutuksen. Yhteiskuntatieteellisen

Teksti: Ilari Ilmakunnas

Kulttuuri-Sopa
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tiedekunnan opiskelijalle sijainti on todella 
huono, joten harvemmin tulee käytyä.

Arken (Tehtaankatu 2)

Ellei joku sitä entuudestaan tiennyt niin Åbo 
akademin opiskelijaravintoloissa käy opiskeli-
jakortti ihan samalla tavalla kuin Unicassakin. 
Ruotsinkieltäkään ei tarvitse halutessaan käyt-
tää, kun ottaa opiskelijakortin ja kolikot esille 
ja maksaa normaalisti kassalla. Ruoka on hyvää 

ja usein vaihtoehtoina saattaa olla sellaisia 
ruokia, joita ei usein Unicassa saa. Ruokalista 
on ruotsiksi, mutta kyllä siitä huonommin 
kieltäkin osaava sen verran tavaa, että ruoan 
sisältö selviää. 

Rakennuksena Arken on ehkä koko yli-
opistoalueen hienoin, sitä on myös opiskeli-
jaravintola. Keskipäivällä saa varautua 
hyvinkin pitkiin jonoihin, sillä Åbo akademissa 
on käytössä ruokatunti, joten silloin yleensä 
kaikki opiskelijat menevät syömään.

LEVY-HYLLY

Kriitikko: Joel “White Wine & Glass” Kanerva

Röyksopp - Junior

Sähäkkää junnuilua

Röyksoppin uusin levy - Junior - tekee heti 
ensimmäisellä raidallaan vaikutuksen. Makeista 
elektrosoundeista tulee samantien mieleen 
kesä, aurinko ja Aurajoen ranta. Junior ko-
konaisuudessaan ei tee vaikutusta vain melodi-
oillaan vaan ylipäänsä hienoilla tunnelmillaan. 
Jos levyn alkupää muistuttaa upeista kesä-
päivistä, tulee lopusta mieleen syksyn haikeat 
tunnelmat. Tässä välissä olevat kappaleet vaih-
televat temmoltaan melkoisesti, joten albumi 
voisi olla hieman paremmin järjestelty. Siltikin 
Röyksoppin Junior on ehdottomasti suosit-
telemisen arvoinen lätty kaikille elektronisen 
musiikin ystäville. Kannustan erityisesti kuun-
telemaan Anneli Dreckerin herkkiä vokaaleja.

The Prodigy - Invaders Must Die

It’s an omeeeeen!!!

The Prodigy on tässä ja nyt ja bändi voi ehkä 
paremmin kuin koskaan. Kick ass! Näillä 
sanoilla lähtisin itse kuvaamaan sitä, miten 
uskomattoman levyn brittibändi on saanut 
aikaan. The Prodigyn levyt ovat aina toimineet 
loistavasti kokonaisuuksina, eikä Invaders Must 
Die tee poikkeusta. Tyyliltään levy on raskasta 
electropunkia. Meininki on todella rajua, ja 
ikään kuin loppuhengähdyksenä levyn päättää 
rento orkesterimeiningein varustettu Stand Up 
-kipale. Muita mainitsemisen arvoisia kap-
paleita ovat tanssittavat Omen ja Warrior’s 
Dance, jotka molemmat ovat saatavilla myös 
sinkkuna. Kuus tähtee ja megaiso suositus!

Kulttuuri-Sopa
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Karpo palasi televisioon, Suomi 
odottaa Asan uutta levyä ja sosi-
aalipoliittiset teemat jylläävät lef-
fateattereissa. Yhteiskuntakritiik-
ki elää ja voi hyvin. Arvostelussa 
kaksi ruotsalaista – pohjoismaisen 
sosiaalidemokraattisen hyvin-
vointivaltiomallin kasvattien 
– näkemystä yhteiskuntamme 
kipupisteistä.

Miehet, jotka vihaavat naisia 
(Man som hatar kvinnor, 2009)
(Ohjaus: Niels Arden Oplev; Pääosissa: Michael 
Nyqvist, Noomi Rapace, Peter Haber, Lena Endre)

Stieg Larsenin ansiokkaaseen romaaniin perustuva 
Miehet, jotka vihaavat naisia on elokuva, joka ei 
tunnu elokuvalta. Tarina alkaa toimittaja Mikael 
”Kalle” Blomqvistin oikeudenkäyntihässäkällä, joka 
vapauttaa hänet eräänlaiseksi freelanceriksi rikkaan 
yrityspohatta Henrik Vangerin suvun sekoiluja tutki-
maan. Lisätään pari nuorempaa ja vanhempaa naista 
ja keitos alkaa muhia. Juoni on niin mukaansatem-
paava ja näyttelijät vähäeleisiä roolisuorituksissaan, 
että luulee teleportanneensa itsensä ruotsalaiseen 
pikkukaupunkiin, Hedelstadiin. Elokuvallisilla kei-
noilla ei leikitellä, vaan ohjaaja ymmärtää siirtyä 
sivuun. Tämä ei ole taide-elokuva, vaan kunnian-
osoitus edesmenneelle mestarikertojalle. 

Liekö vaikutuksensa myös sillä, että ruotsa-
laisen elokuvan päätähtiä ei tunnista, ja suomalaista 
elokuvaa usein leimaava ”jasperpääkköistyminen” 
tai ”samuliedelmaistuminen” ei häiritse. Näytteli-
jöistä ei myöskään tehdä pousailevia jamesbondeja 
a la america, eikä kukaan varsinaisesti nouse ylitse 
muiden.

 Miehet, jotka vihaavat naisia tykittää häm-
mentävän määrän yhteiskuntakritiikkiä perusjän-
näristä nauttimaan tulleelle katsojalle. Kantavana 
teemana on toki riipivästi kuvattu naisiin kohdis-
tuva väkivalta kaikissa muodoissaan, mutta soppa 
maustetaan mielenterveysongelmilla, erilaisuuden 
sietokyvyllä, juutalaisvihalla, nuorten pahoinvoin-
nilla, sosiaalijärjestelmän raikuvilla epäkohdilla, 
perheiden sotkuilla ja kruunataan sosiaaliluokka-
eroihin kohdistuvalla pohdinnalla – mainitakseni 
muutamia.

Hatunnoston paikka on, että tämä on tehty niin 
ovelasti, että kaikki tuntuu todelliselta. Tarinan hah-
mot ovat ihmisiä, joihin voisi törmätä lähikaupassa, 
mutta omaavat kuitenkin jonkun täysin häiriintyneen 
tai sankarillisen piirteen. Ja koska asia ei tietenkään 
ole näin yksiselitteinen, katsoja saa muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta odottaa elokuvan loppumet-
reille saadakseen selvää kuka kukin on. Jokainen 
on mahdollinen sekopää, ja lopulta alkaa jo epäillä 
omaa järjenjuoksuaankin. 

”Jokaisella on salaisuuksia” on elokuvan toisen 
päähenkilön, nuoren nörtin Lisbeth Salanderin, 
motto. Suosittelen ottamaan selvää, mitä ne Larsenin 
tarinan henkilöillä ovat.

Fem kronor!

Miehet jotka vihaavat naisia elokuvateattereissa (ja 
kohta varmasti myös dvd:llä, joka tässä tapauksessa ei 
ole ylihintainen).

Pidä silmällä:
Larsenin Millenium-trilogian seuraavat filmatisoinnit:
Tyttö, joka leikki tulella 
(leffateattereissa syyskuussa 2009)
Pilvilinna, joka romahti 
(leffateattereissa vuoden 2009 lopulla)

Kulttuuri-Sopa
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Mammutti
(Mammoth, 2009)
(Ohjaus: Lukas Moodysson; Pääosissa: Gael Garcia 
Bernal, Michelle Williams, Sophie Nyweide, Marife 
Necesito, Thomas McCarthy)

Mammutti on kritiikki yhä kasvavaa lapsiperhe-
iden vanhempien kiirettä vastaan. Työn ja perheen 
yhteensovittamisen pohdinta on elokuvan kantava 
teema, ja sen ympärille teos tiukasti kasataankin. 
Gael Garcia Bernal ja Michelle Williams esittävät 
nuorta yritysjohtajaa 
ja kiireistä kirurgia. 
Heillä on nokkela 
tytär, joka ei saa 
huomiota. Juonta 
ei juuri ole, ja jat-
kuvat ongelmat alkavat rasittamaan katsojaa lähes 
varmasti ja lähes yhtä paljon kuin ne rasittavat niiden 
kanssa eläviäkin. Tämä voi olla tarkoituksellista, ja 
kieltämättä perheettömälle sukellus koulutetun ja 
kiireisen lapsiperheen maailmaan pariksi tunniksi on 
ihan terveellinen kokemus. 

Kulttuuri-Sopa
Malmölainen Lukas Moodysson (Fucking 

Åmål, Lilja 4-ever) on mestari vangitsemaan filmille 
suuria asioita vähin elein. Tässä hän onnistuu uusim-
massaankin, mutta kikka on vedetty vähän överiksi 
ja elokuva lässähtää latteaksi. Kaikki on jotenkin 

turhan kärjistettyä. Ihmiset ovat masentuneita, 
tunnelma on masentunut. Homma menee niin 
hitaaksi, että itse maestro A. Kaurismäkikin 
kalpenee. Osittain leffa tuntuukin suomi-filmin 
käännösversiolta, sillä perheen isäntä (Gael 
Garcia Bernal) puhuu englantia kuin Mika 
Häkkinen. 

On elokuvassa hyvääkin. Filippiineiltä 
jenkkeihin kiireisen isäntäperheen lasta 
hoitamaan saapuneen ”nannyn” tarina on 
mielenkiintoinen ja freesi. Yhdysvaltojen ma-
talapalkkaisten siirtolaisten asemaa käsitteleviä 
juttuja ei ainakaan suomalaisissa elokuvateat-
tereissa ole muistini mukaan juuri nähty. Silti 
maahanmuuttajien ongelmat ja ajatukset ovat 
meilläkin yhä ajankohtaisempi asia. Elokuvas-
sa lastenhoitaja elää kahden perheen välissä, 

omansa ja uuden, josta joutuu kantamaan päävas-
tuun saamatta kuitenkaan todellista asemaa per-
heenjäsenenä. Filippiineille jääneen perheen, kahden 
pienen pojan, tuntemuksia ja ikävää on koskettavaa 
seurata. Äiti on pakon edessä rahan ansaitaakseen 

aivan liian kaukana, 
aivan liian pitkään. 

Mammutti tuo 
kokonaisuudessaan 
hienosti esille per-
heiden ongelmia. 

Elämää säätelevät lasten ikävä, vanhempien syylli-
syys, raha, rakkaus ja kunnianhimo. Elokuvallisilta 
ansioiltaan Mammutti jää kuitenkin korkeintaan ele-
fantiksi.

Mammutti elokuvateattereissa.

“Ihmiset ovat masentuneita, tunnelma 
on masentunut. Homma menee niin hi-
taaksi, että itse maestro A. Kaurismäkikin 
kalpenee.”
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DRABBAD, väkivallan monet kasvot

Näytelmän tapahtumapaikkana toimi ÅST:n 
pieni ja intiimi  Studio-näyttämö, joka muis-
tutti ensikertalaisen silmissä tunnelmal-
lista ullakkohuonetta korkeine pylväineen 
ja pelkistettyine kulisseineen. Yleisö pääsi 
heti läheiseen kosketukseen näyttelijöiden 
kanssa ja näytelmän yhtenä tarkoituksena 
olikin rikkoa näkymätön seinä katsojien ja 
näyttelijöiden välillä. Jo näytelmän alku oli 
varsin dramaattinen: savu leijaili aavemai-
sesti lavalla, kaksi hahmoa ja ruumisarkku…

Drabbad on kuvaus väkivallasta ja 
ihmiskohtaloista neljän eri tarinan kautta 
kerrottuna. Tarinat kietoutuvat osittain yh-
teen ja niille kaikille yhteistä on väkivalta. 
Ensimmäinen tarina kuljettaa katsojan ta-
vallisen perheen huolettoman arjen kes-
kelle. Perhettä kohtaa kuitenkin yllättäen 
tragedia: tytär raiskataan ja tapetaan jul-
masti metsässä. Tarina aloittaa näytelmän 
suhteellisen pehmeästi ja onnistuu suju-
vasti johdattelemaan katsojan väkivallan 
synkkään maailmaan. Toinen tarina sen si-
jaan ravistelee katsojaa hieman kovemmin 
ottein ja vie mukanaan paloittelusurmaa-
jan vihaiseen ja epävarmuutta huokuvaan 
maailmaan. Paloittelusurmaaja Maria Ahl-
rothin näyttelijäsuoritus Sarina nousee ai-
van omalle tasolleen: jokainen vartalon liike 
ja kasvojen ilme on tarkkaan harkittu ja kuin 
tästä maailmasta. Uskomattomalla tavalla 
Maria onnistuu loihtimaan katsojan eteen 
pelottavan todellisen kuvauksen rankalle 
polulle ajautuneesta ihmiskohtalosta. 

Kolmas tarina kertoo nuoresta nais-
esta, joka ajautuu väkivaltaisen poika-ys-
tävänsä vanavedessä keskelle rikosvyyhtiä 
ja lopulta vankilaan. Kaikista tarinoista 

tämä jää katsojalle ehkä kaikkein etäisim-
mäksi, vaikka vankilakuvaukset ovatkin 
psykologisessa mielessä varsin mielenkiin-
toisia. Neljäs ja näytelmän viimeinen tarina 
on ensi alkuun tarinoista lempein, mutta sa-
malla myös ehkä kaikkein järkyttävin: ikään-
tynyt kehitysvammaista tytärtään hoitava 
omaishoitaja päättää jouluaaton päätteeksi 
saattaa tyttärensä ikuiseen uneen. Sekä 
kehitysvammaisen tyttären Katrin (Ylva Ek-
bland) että muistinmenetyksistä kärsivän 
äidin (Janina Berman) äiti-tytär-dynamiikka 
on sen verran loistavaa, ettei katsoja voi 
kuin menettää sydämensä hahmoille. Tari-

Rooleissa: Maria Ahlroth, Ylva Ekblad, Janina Berman, Niklas Groundstroem, Jerry Wahlforss, Linda 
Abrahamsson ja Rebecca Viitala.

Suuntasimme 17.4. Kompleksin pienen, mutta sitäkin innokkaamman porukan 
kanssa Åbo Svenska Teaterniin katsastamaan tämän kevään kohunäytelmän 
”Drabbad”. Satu Rasilan näytelmä ”Kohtalona murha” nähtiin nyt ensikertaa 
ruotsinkielisenä versiona, Maria Lundströmin ohjaamana. 
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na on niin hellyttävä ja hauska, että loppu-
ratkaisu tulee suorastaan puskista.

Kaiken kaikkiaan Drabbad on todel-
linen tunnematka tuskan, vihan, surun ja 
epätoivon maailmaan. Aluksi näytelmään 
saattaa olla vähän vaikea päästä mukaan 
kielimuurin takia, mutta viimeistään toisen 
tarinan kohdalla näytelmä vie mennessään. 
Välillä on suorastaan helpotus, ettei kai-
kkea ymmärrä, sillä sen verran rankasti 
Drabbad katsojan tunne-elämää puhutte-
lee. Drabbad on ehdottomasti katsomisen 
arvoinen näytelmä, jonka hahmot jäävät 
pyörimään mieleen vielä viikoiksi eteen-

päin. Samalla se on kuvaus erilaisesta, 
mutta joillekin ihmisille hyvinkin todellisesta 
maailmasta. Se ei tuomitse tai osoita sor-
mella, vaan jättää moralisoinnin katsojan 
tehtäväksi. Näytelmä ei sen kummemmin 
analysoi väkivaltaa ja sen syitä moniulot-
teisena yhteiskunnan rakenteisiin ja so-
siaaliseen taustaan läheisesti kietoutuvana 
syväilmiönä, vaan sen tarkoitusena on 
pikemminkin herättää empatiaa ja saada 
katsoja tuntemaan.

- Katri Uronen
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Turun pubit syynissä!

Mikä olisikaan parempi tapa viettää 
huhtikuun ensimmäinen viikonloppu 
ja perjantai-ilta kuin ”työn” parissa. 
Kevään fuksinumeron suunnitteluun 
osallistuneiden muutamien henkilöiden 
näkökenttään piirtyi tarkka visio turku-
laisten pubien esittelemisestä Sopassa. 
Tarkan suunnittelutyön ja huolellisten 
valmistelujen tuloksena kolme kom-
pleksilaista, Karri, Joel ja Jussi, päät-
tivät ottaa pienimuotoista ravintolakrii-
tikon roolia itselleen ja yhdistää työn ja 
huvin keskenään.

Sivistyneet pohjat otettiin – olimmehan teke-
mässä syväluotaavaa ja kaikki tutkimuskriteerit 
täyttävää tutkimusanalyysiä Turun kapakkatar-
jonnan ja –laadun nykytilasta – YO-kylässä si-
jaitsevassa 18 neliön palatsissa. Ohessa oli myös 
hyvä tarkastaa reitti ja kerrata vielä kerran illan 
systemaattinen suunnitelma.

Ensimmäiseksi arvioitavaksi baariksi osui 
jo nykyisille opiskelijoille varmasti tutuksi tul-
lut Proffan kellari. Vaikka paikka saattaakin 
olla monelle tuttu, valikoitui se ennen kaikkea 
sijaintinsa vuoksi. Proffan kellarista ja muista 
ravintoloista on erikseen arvionsa, mutta mainit-
takoon se nyt tässä, että Proffassa aika meni vielä 
tutkimusmenetelmiä hioessa ja tutkimusvälineitä 
(mm. nauhuri!) testaillessa.

Proffan jälkeen raadin oli aika siirtyä 
seuraavaan kohteeseen, joka oli Kaskenkadulla 
sijaitseva Apteekki. Apteekkiin saimme hou-
kuteltua myös yhden vierailevan jäsenen lisää, 
kun Lauri saapui ilahduttamaan seuruettamme. 
Apteekissa keskustelu yleisestä maailmanmenos-
ta ja itse baarista kävi vilkkaana. Kun Apteekki 
(ja apteekin olut) oli jättänyt jäsenistömme suu-
hun hyvän maun, vaihdoimme paikkaa Aurajoen 
toisella puolella sijaitsevaan Bar Kukaan.  Kello 
oli tuolloin oletettavasti jotain kymmenen ja yh-
dentoista väliltä ja tupa varsin täynnä.

Kukan jälkeen löysimme itsemme suunnitel-

lusti Koulun mukavilta penkeiltä. Päinvastoin, 
kuin useilla koulunsa käyneillä on usein vähem-
män lämpimiä muistoja yleistä oppivelvollisuutta 
valvovaa koululaitosta kohtaan, me Kompleksin 
ikuiset opiskelijat ja lukutoukat viihdymme niin 
luentosaleissa kynät sauhuten kuin Koulunkin 
penkeillä Lehtoria tai vaikka Maisteria (huom. 
Koulun oma olut) kumoten. Tässä välissä seu-
rueemme sai täydennystä, kun jo aiemmin illalla 
Kompleksin toimiston ikkunasta nähdyt seuraa-
van päivän synttärisitsien koreografiaa harjoitel-
leet Eero ja Päivi päättivät rentoutua laadukkaas-
sa seurassa loppuillan.

Ilta oli jo kääntymässä yli puolenvälin, 
mutta kattavaksi suunniteltu raporttimme vaati 
vielä muutaman paikan arvioimista. Tässä vai-
heessa varmasti joku lukijoistamme on jo hätään-
tynyt ja ihmettelee, miksi emme ole maininneet 
mitään Baarikärpäsestä tai The Clubista ja siitä, 
että kyseisissä paikoissa valmistetaan maailman 
parhaimmat Ville Vallattomat ja SK-kortilla ne 
ei edes maksa juuri mitään! Voin paljastaa, että 
kalkkiutunut mutta, ah, niin kultivoitunut ma-

Kulttuuri-Sopa
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kumme pakotti jatkamaan iltaa 
samalla linjalla ja löysimmekin 
itsemme Humalistonkadun jazz-
baariksi melko lailla profiloituneesta 
Monkista. Saksofoniluritusten ja lau-
tasten paiskomisen luoman tyynen 
harmonian siivittämänä keskuste-
limme varmaan asioista ja jutu-
ista. Ja arvioimme toki paikan. Illan 
päätepysäkiksi valikoitui samalla 
kadulla sijaitseva Zanzibar, tuttaval-

lisemmin vain Santsibaari. Tällä välin sitsi-isäntä 
ja –emäntä olivat valuneet jo kotiin lepäämään 
seuraavan päivän koitosta varten.  Ilta Santsissa 
noudatti aika lailla samaa kaavaa eli istuimme 
tuopit kädessä puhumassa asioista. 

Ilta päättyi joidenkin osalta ns. pitkän kaa-
van mukaan eli pizza mukaan ja pirssillä koti-
ovelle. Ilta oli ollut kaiken kaikkiaan onnistunut 
ja tutkimusryhmä tunsi saavuttaneensa tutkimuk-
sen tavoitteet.

- Karri Blommila

Näin teimme!
Arvioimme yhteensä kuusi erilaista an-
niskelupaikkaa neljällä eri kriteerillä. 
Ensimmäinen kriteereistä oli viihtyisyys, 
johon vaikutti pubin sisustus, musiikki 
ja mahdolliset seurapelit. Toisena ar-
vioimme juomatarjontaa, josta sai arvo-
sanan sen mukaan, miten laaja juomava-
likoima oli ja miten paljon menovedestä 
sai kustantaa. 

Kolmantena arvioimme sosiaalialaa 
vahvasti sivuten paikkojen sosiaalipo-
liittista relevanssia. Toisin sanoen halu-
simme arvioida erilaisten juottoloiden 
“ammattimaisuutta”. Toki tässä vaihees-
sa on myönnettävä, ettei aivan lähiöiden 

tasolle tässä vertailussa päästy, mutta 
arvosanat on annettu suhteutettuna toi-
siinsa.

Neljäntenä annoimme kullekin me-
nomestalle yleissarvosanan sen mukaan, 
miten hyvän vaikutelman paikka jätti.

Kvantitatiivisen analyysin ohella toi-
mitus teki myös laadullista analyysiä pu-
beista. Ensiksimainitusta todisteena ovat 
pubeille myönnetyt Michelin-miehet, joita 
parhaimmillaan pystyi keräämään viisi 
kappaletta. Jälkimmäisestä taas merk-
kinä on kuvaavat analyysit kustakin kuu-
desta paikasta seuraavalla aukeamalla.

Ravintolakriitikot työn parissa 
ykkösetapilla Proffan kellarissa

Kulttuuri-Sopa
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Viihtyisyys:

Juomat:

Ammattimaisuus:

Kokonaisuus:

Proffan kellari
Illan ensimmäinen etappi, Proffan kellari, on erinomainen 
illanistujaispaikka rankan koulupäivän jälkeen. Tunnelmaltaan 
paikka on rento ja se tarjoaa mahdollisuuden kaikenlaiseen 
oheistoimintaan. Tarjolla on seurapelejä, bilistä ja tikanheittoa. 
Myös sporttifaneilla on mahdollisuus seurata livenä urheilu-
tapahtumia kahdesta paikan televisiosta. Lisäksi tunnustusta 
on annettava loistavasta sijainnista yliopistoalueelta. Proffan 
heikkoutena on kuitenkin sen kehno juomavalikoima, sillä eri-
koisempia oluita löytyy todella vähän. Myöskään hinnat eivät 
ole niin opiskelijaystävällisiä kuin voisi toivoa. Pubikierroksen 
ensimmäisenä paikkana Proffa on kokonaisuudessaan toimiva 
mesta, mutta kovimmat bailuhirmut haluavat löytää itsensä 
jostain muualta loppuillasta.

Os. Rehtoripellonkatu 4

Viihtyisyys:

Juomat:

Ammattimaisuus:

Kokonaisuus:

Uusi apteekki
Proffan jälkeen halusimme tutustua ammatilaisuudestaan 
kuuluisaan Uuteen apteekkiin. Paikka ei ollut todellakaan 
mikään pettymys! Vuosien kokemus oli jo aistittavissa ovella 
ja terve puheensorina täytti korvamme hiljaiseksi osoittautu-
neen Proffan jälkeen. Toimitus kiittää paikkaa myös loistavasta 
olutvalikoimastaan ja henkilökunnan asiantuntemuksesta. 
Opiskelijan kukkarolle hinnat eivät olleet parhaasta päästä, 
mutta olutharrastajille paikkaa voi huoletta suositella. Samaten 
kiitämme Apteekin rauhallista sisustusta, mutta moitimme 
musiikin puutetta. Toisaalta ehkäpä paikka toimii parhaiten 
mukavana jutustelupaikkana, jonne musiikkia ei välttämättä 
edes tarvita. Tässäpä paikka, jossa tulisi käydä useammin. 
Sopan toimitus suosittelee lämpimästi!

Os. Kaskenkatu 1

Viihtyisyys:

Juomat:

Ammattimaisuus:

Kokonaisuus:

Bar Kuka

Bar Kuka on monille akateemisille opiskelijoille varsin tuttu 
paikka, joten tällä kertaa ammatimaisuudesta ei herunut 
paikalle Michelin-miehiä. Myöskään juomavalikoimaa ei voi 
kehua eikä hinnastoa. Mutta mikä sitten Bar Kukasta niin 
suositun menomestan? Kyse on viihtyisyydestä. Baarissa on 
varsin omaperäinen sisustus ja tunnelma on yllättävän kodikas. 
Paikassa on aina vaihtuvia näyttelyitä - esimerkiksi tällä kertaa 
saimme nautiskella vessanäyttelystä, johon oli kerätty valokuvia 
julkisista käymälöistä. Lisäksi Kukassa on vaihtuvat DJ:t ja 
onpahan paikassa nähty vakuuttavia live-esityksiäkin. Ja kaikki 
tämä ilman sisäänpääsymaksua. Mikäli satut olemaan liik-
keellä kaupungin sydämessä, Bar Kuka on aina potentiaalinen 
vaihtoehto.

Os. Linnankatu 17
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Viihtyisyys:

Juomat:

Ammattimaisuus:

Kokonaisuus:

Koulu
Mikäli koulunkäynnistä ei ehdi saada viikolla tarpeekseen, 
kaupungin sydämestä löytyy loistava paikka pahimpiin 
vieroitusoireisiin. Koulu on Suomen suurin panimoravintola, 
joka tuottaa yli 170 000 litraa olutta vuosittain. Sopan toimitus 
arvostaa! Tiivistunnelmaisen Bar Kukan jälkeen Koulu tuntui 
liian väljältä. Yksistään sisätiloissa on 700 asiakaspaikkaa ja 
löytyypähän pihalta vielä harvinaisen suuri terassialue. Se missä 
Koulu onnistuu, on omaperäinen sisustus. Paikasta löytyy van-
hanaikaisia pulpetteja, jossa kansakoulua käyneet vanhan liiton 
miehet ja naiset voivat verestää muinaismuistojaan. Samaten 
juomavalikoima on todella laaja ja erityismaininta on annettava 
juomien erikoisista nimivalinnoista. Koulu on ehdottomasti 
vähintään tutustumisen arvoinen paikka!

Os. Eerikinkatu 18 

Viihtyisyys:

Juomat:

Ammattimaisuus:

Kokonaisuus:

Monk
Jos Bar Kukaa tuli moitittua ammattimaisuuden puutteesta, 
niin mitäköhän me mahdoimme ajatella, kun valitsimme pai-
kaksemme Turun ainoan jazz-klubin? Tässä vaiheessa rehelli-
sesti sanoen en muista. Ehkä illan fiiliksestä kertoo jotain sekin, 
että muistiinpanojen mukaan Monkille pitäisi antaa sapiskaa 
tanssilattian puutteesta. Mutta eikö tämä ollutkin pubikierros? 
Joka tapauksessa Monk tuli nähtyä ja paikka osoitti olevansa 
jazzin ystäville tutustumisen arvoinen. Toimitus kehuu erityi-
sesti Monkin oivaa äänentoistoa ja tietysti omaperäistä musiik-
kia. Myös tunnelma oli miellyttävä ja tiivis. Annetaanhan vielä 
peukut Monkin siististä sisustuksesta, mutta moitetta tulee 
heikosta juomavalikoimasta.

Os. Humalistonkatu 3 

Viihtyisyys:

Juomat:

Ammattimaisuus:

Kokonaisuus:

Zanzibar
Näinhän siinä kävi, että pubikierrokseksi tarkoitettu reissu päät-
tyi yhteen Turun suosituimmista yökerhoista. Tässä vaiheessa 
oli helppo todeta, että nuorisodiskossa oli liikkeellä pelkkiä 
amatöörejä tai korkeintaan puoliammattilaisia. Zanzibarista 
löysimme vihdoin kaivatun tanssilattian, mutta tiukassa pai-
kassa ujous iski sen verran pahasti, ettei toimitus käynyt keinut-
tamassa tanssijalkaansa. Sen sijaan nautiskelimme sivistyneesti 
oluitamme pöydässä ja puhuimme niitä näitä. Mitäköhän Zan-
zibarista voisi todeta? Kyseessä on perusyökerho perusjuomilla 
ja perusmeiningeillä. Paikka on melko iso, joten hiljaisempina 
iltoina tunnelma voi olla latteahko. Viikonloppuisin paikassa on 
tiettävästi enemmän tunkua, joten silloin se on suositeltavampi 
menomesta.

Os. Humalistonkatu 7

Koonnut: Joel Kanerva
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Lehti, joka kestää
poikkeuksellisesti 

useamman lukukerran.
Käännä ympäri ja nauti!

UUTTA SUOMESSA!
EKO -


