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Vakavasti ottaen

Uusi opiskelija.
Tämä lehti on tehty sinulle.  Tarjoamme
kirjoituksia kukin opiskeluaikana tärkeiksi
kokemistamme asioista.

Tarpeetonta sanoa, että opiskelu on mie-
lenkiintoista aikaa, tiedätte kyllä jutut huo-
lettomasta juhlahumusta, miten nämä
elämän parhaat vuodet on määrä mennä läpi
lasi kädessä lirkutellen ja peppua heiluttaen.
Pitää paikkansa ja onhan se näinkin. Mutta.

 On tämä usein
henkisesti kulut-
tavaa: Älä luule-
kaan, että mitä
minusta tulee iso-
na -murheet ovat
ohi nyt, kun pää-
set yliopiston kir-
joihin. Älä luule-
kaan, että yliopis-
tolla aukeavat it-
sestään uudet
näkemykset ja to-
tuudet maailmas-
ta. Älä luulekaan,
että vuoden
päästä voit sanoa:
- Minä tiedän.

Pelotella en tahdo, vaan varoittaa. Sillä mitä
on pelissä? Elämä ehkä, tai tulevaisuus.
Pikkujuttuja.

Meidän halutaan tulevan ikuisiksi oppijoiksi,
jotka hyödyttävät ahkeruudellaan mitä
erilaisimpien tahojen toimintaa. Samaan
aikaan meidän yhteiskuntatieteilijöiden tu-
lee olla kriittisiä, fiksuja ja nokkelia. Kom-
pata ja kritisoida samaan aikaan - ei oo help-
poo! Meidän tulee olla ne tahot, jotka
määrittelevät asioita ja jäsentävät käsitteel-
lisesti. Tahot siis olemme me.

Fokus on taho, joka tarjoaa samanhenkisten
ihmisten seuraa, vie sinut museoon, teat-
teriin, Prahaan; saunaan, keskustelemaan,
juhlimaan, juoksemaan cooperin testiä.
Selvän saat, kun tulet ottamaan meidän
kanssa.

Sinua odotetaan Jyväskylässä. Lisää osvi-
ittaa saat verkkosivuiltamme.

Tervetuloa
Juha Teräväinen, vastaava päätoimittaja
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PJ:N TERVEISET
Katri Nokela

Ainejärjestö on tarkoitettu juuri sinua
varten. Fokus on (yhdistyksen sääntöjen
mukaan) Jyväskylän yliopiston yhteiskunta-
politiikan, sosiologian ja sosiaalityön
opiskelijoiden yhdistys. Sääntöjä mukail-
len Fokuksen tarkoituksena on edustaa,
edistää, perehdyttää, avartaa, auttaa, pitää
yllä…ääh, käykää lukemassa tarkemmin
meidän nettisivuiltamme (people.cc.jyu.fi/
yhd/fokus/). Käytännössä yritämme vaikut-
taa koulutuspoliittisiin asioihin, pidämme
yhteyttä ammattijärjestöjen opiskeli-
jajärjestöihin ja muiden ylipoistojen kolle-
ga-ainejärjestöihin sekä tietysti järjestämme
opiskelijoille mitä erilaisinta ohjelmaa ru-
settiluisteluista ekskursioihin ja baaribileisi-
in.

Ainejärjestötoimintaa ei ole aina
helppo selittää, sillä se vaihtelee jonkin
verran eri ainejärjestöjen kesken (ja kun
ulkona on plus 25 astetta, niin koneen
ääressä istuminen ei viritä aivonystyröitä
pohtimaan ainejärjestön syvintä olemusta).
Fokuksen on kuitenkin todettu tuottavan
aktiivisia poikkeusyksilöitä, jotka tutustu-
vat toisiinsa yli oppiainerajojen, ja viettävät
monimuotoista opiskelijaelämää kes-
kenään. Jotkut ovat sitä kautta innostuneet
järjestötoiminnasta. Rohkeimmat ovat jopa
mukana Fokuksen hallituksessa. Ei allekir-
joittanutkaan viime syksynä uskonut jou-
lun jälkeen istuvansa puheenjohtajan pal-
lilla, mutta jotenkin kummassa sitä nyt ol-
laan kirjoittamassa puheenjohtajan terveisiä
(vaikka se aurinko edelleenkin porotta tuol-
la pihalla, ja kutsuu DDR:n nurtsille ma-
koilemaan).

Haluankin tämän kirjoituksen myötä
rohkaista jokaista fuksia (ja vanhempaakin)
tulemaan mukaan toimintaamme. Sitten-
pähän näette, mitä se on. Parhaiten toimin-
nan sisältöön ja laatuun pääsee vaikuttama-
an Fokuksen kokouksessa, joita pidetään
suunnilleen pari kertaa kuussa, ja tietysti
pyrkimällä vuosikokouksessa ainejärjestön
hallitukseen.

Puheenjohtaja Katri (vasemmalla) ja
sihteeri Jenniina .
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YLIOPISTON VESSAKIRJOITUKSET TOP-6

6. Jos lentokoneen mustalaatikko selviää joka rytäkästä miksi
koko konetta ei tehdä samasta aineesta? (MaD II-krs)
5. Mistä on vaihtoehtoihmiset tehty? Suitsukkeentuoksusta,
hampun savusta, villapaidoista ja romanialaisista elokuvista.
Niistä on vaihtoehtoihmiset tehty. (MaA I-krs)
4. Minne on Jyväskylän proletariaati karonnu? (MaD II-krs)
3. Kelmit väärentää todellisuutta numeroilla. –Nietzche (MaD
II-krs)
2. Entä jos elämä ei olekaan peliä/unta/krapulaa? (MaA I-krs)
1. Kaikki epätodet seinäkirjoitukset pyyhitään (MaD I-krs)

Seminaarinmäki talvella tulee opiskelijalle tutuksi. Kuvassa päärakennus,
jonka naistenvessa on ahtaudessaan vailla vertaa, sanovat pissallakäyntiä
yrittäneet.

Yliopiston käytävät ovat hiljentyneet ja
kiihkein tieteellinen debatti maailman
olemuksesta on siirtynyt akateemisuuden
keskipisteeseen; vessojen seinille. Istu,
lue, ponnista, sivisty ja vedä alas.

Jarmo Pykälä
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Experienced and written by:
Laura Kivistö

Mitä luultavammin konfliktiherkkyys
kahden ryhmän (katoliset nationalistit/re-
buplikaanit ja protestanttiset unionistit/lo-
jalistit) välillä on asia, joka ihmisille tulee
ensimmäisenä mieleen Pohjois-Irlannista.

Minä kävin toteamassa, että maakunta pitää
sisällään hyvin paljon
muutakin. Vietin
syksyn 2003 vaihdos-
sa sosiologian laitok-
sen vaihtopaikalla
Belfastissa, Queen´sin
yliopistossa.  Lähdin
vaihtoon uteliain mie-
lin tuntien aika pinta-
puolisesti alueen po-
liittisen tilanteen.
Pohjois-Irlanti on
kieltämättä sosiolo-
gisesti hyvin mielenk-
iintoinen vaihtokoh-
de, koska siellä pääsi
näkemään ja kuule-
maan paljon konk-
reettisia esimerkkejä
sosiaalisesta segre-
gaatiosta. Konflikti

näkyi katukuvassa muun muassa seinä-
maalausten, marssien, reviirejä rajaavien Ir-
lannin/Britannian lippujen ja maalattujen
katukivetysten muodossa. Kovin häm-
mentävää oli kuulla, että koulut, työpaikat

ja asuinalueet ovat edelleen (yhdentyneen
Euroopan sisällä!) jakaantuneita aika
pitkälti uskonnon mukaan. Ainutta neut-
raalia aluetta oli Etelä-Belfast, missä yli-
opiston kampusalue sijaitsi. Helikopterei-
ta lenteli kaupungin yllä päivittäin vahti-
massa tilannetta ja poliiseja oli melko
tiheässä legoautoja muistuttavine panssa-
roituine autoineen. Outsiderinä vaihto-
opiskelijana ei silti tarvinnut pelätä missään
vaiheessa.
         Sadetta ja tuulta piisasi Irlannin
saarella, joskus jopa niin paljon, että sa-
teenvarjo kääntyi väärinpäin ja hajosi. Po-
hjois-Irlanti on tunnettu vieraanvaraisuu-
destaan. Ihmiset ovat kohteliaita, rentoja
ja ystävällisiä. Paikallinen murre on aika

erikoista, eroaa paljon
perusbrittiaksentista.
Pubeissa oli tyypillistä,
että joku tarjosi illan
juomat, kierroksia ki-
errosten perään. Pu-

beissa, jotka todellakin ovat Irkkulassa toi-
sia olohuoneita, oli lähes poikkeuksetta
aina joko livemusiikkia, tietokilpailuja tai
äänekästä jalkapallon vahtaamista. Pohjois-
irlantilaisilla on omalaatuinen, sarkastinen
huumorintaju. Huumorin ydin on itseiro-
nia, itsensä pilkkaaminen. Hurteimmat hu-
umorimiehet heittivät herjaa myös alueen
konfliktista (“f*kin´ troubles, we suck”-

“f*kin´
troubles,
we suck”

TURVASSA POMMIEN KAUPUNGISSA
- KOKEMUKSIA BELFASTISTA
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tyyliin), joka muuten ei ollut suosituin ja
suositelluin puheenaihe paikallisten kans-
sa keskusteltaessa. Uskonto on läsnä vah-
vasti pohjois-irlantilaisten arjessa. Kirkko-
ja on hyvin tiheässä ja niissä käy edelleen
joka sunnuntai yli puolet väestöstä. Myös
joitain vaihtarikokoontumisia oli kirkon ti-
loissa ruokarukousten kera…
        Belfast ei ole erityisen kaunis kaupun-
ki, mutta se sijaitsee kauniilla paikalla,
kukkuloiden ympäröimässä laaksossa.
Kukkuloilta voi nähdä brittiläistyylisiä kak-
sikerroksisia punatiilisiä taloja lähes
silmänkantamattomiin. Kaupunki on
paikoitellen rähjäinen, taantunut teollisuus
on aistittavissa. Belfast on asukasluvultaan
vähän Helsinkiä pienempi. Yliopisto taas
on opiskelijamäärältään vähän Jyväskylän
yliopistoa suurempi. Paikalliset opiskelijat
ovat nuorempia kuin suomalaiset yliopis-
to-opiskelijat ja sen kyllä huomasi. Var-
sinkin fresherit (fuksit) viettivät varsin vil-
liä eloa asuntoloissa, keksien mitä käsit-
tämättömämpiä tempauksia, kuten yh-
teisten tilojen tv:n sotkeminen ruualla.
Opiskelija-asuntolat olivat melko vaatimat-
tomia ja epäkäytännöllisiä. Itse opiskelu oli
todella mielenkiintoista ja opetus laadukas-
ta. Suoritin EU- ja konflikti-aiheisia opin-
toja. Hyödyllisiä olivat tutoriaalit eli pien-
ryhmätapaamiset, joissa keskusteltiin luen-

noilla käsitellyistä aiheista (ja pommitetti-
in joskus kysymyksillä esim. pohjoismais-
en hyvinvointimallin nykytilasta…). Brit-
tiläinen ruoka ei tunnetusti ole hääviä, ras-
vaa ja suolaa ei säästellä. Jyväskyläläisten
opiskelijaravintoloiden pöperöt ovat olleet
vaihdon jälkeen suorastaan
luksusta.Reissailin aika paljon syksyn aika-
na; kävin pari kertaa Dublinissa ja maaseu-
dulla päivittelemässä loputonta vihreyttä,
idyllisiä pikkukyliä ja ääretöntä lampaiden
määrää. Lisäksi pääsin toteuttamaan
pitkäaikaisen haaveeni Skotlantiin pääsys-
tä.
       Yhdyn muiden erasmusten kanssa he-
hkutukseen siitä, että vaihto on ehdotto-
masti hieno, ymmärrystä lisäävä ja kor-
vaamaton kokemus myötä-ja vas-
toinkäymisineen. En ole kuullut ke-
nestäkään, joka olisi jälkeenpäin katunut
vaihtoon lähtemistä, ennemminkin olen ku-
ullut katumuksesta lähtemättä jättamisestä.
Suosittelen Belfastia vaihtokohteeksi, jos
haluat kokea jotain erilaista, häm-
mentävääkin.
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Vaihto-oppilaana Alanko-
maissa

Heikki Kerkkänen

Olin (ja itse asiassa tätä kirjoitettaessa olen
yhä) Erasmus-vaihdossa Vrije Universiteit
Amsterdamissa, Hollannissa. Alku-
vaikeuksien jälkeen olen alkanut siirtyä sii-
hen kliseitä suoltavaan kuoroon, joka ju-
listaa: “Vaihdossa olo on mielenkiintoista
ja kokemisen arvoista!”. Samaan johto-
päätökseenhän päätyi kissakin, joka akalla
pöytää pyyhit-
tyään totesi, että
vaihtelu virk-
istää.
   Vaihtelua
opiskelu onkin
t a r j o n n u t .
Opiskelen sosio-
logiaa ja valtio-
oppia, ja joskus
Jyväskylän kurs-
sien painottumin-
en vain teoriaan
alkoi puuduttaa.
Niinpä Vrije Uni-
versiteitin konk-
reettiset luento-
sarjat Euroopan
Unionin instituutioiden toiminnasta ja kan-
sainvälisestä laista olivatkin tervetullut,
maailmankuvaa laajentava kokemus. Oli
jokseenkin hätkähdyttävää huomata, että
vaikka opiskelen valtio-oppia, minulla ei
ollut kunnon näppituntumaa YK:n ja EU:n
elinten toimintaan ja kokoonpanoon.
    Mielenkiintoisia kokemuksia luennot
tarjosivat myös muilla tavoin: kun eräällä
luennolla keskustelimme prostituutiosta,
lähes kaikki hollantilaiset tuomitsivat pros-
tituution mahdollisen kriminalisoimisen.

Laittoman prostituution vaaroista muistet-
tiin varoittaa ankarasti. Kontrasti koti-
maamme keskusteluun aiheesta oli
melkoinen, sillä laillistamista mm. työn
verotuksen ja erityisten terveydenhuolto-
järjestelyjen muodossa ei tunnuta pidet-
tävän vakavana vaihtoehtona.
     Hollannissa lukukausi on jaettu perio-
deihin. Kevätlukukausi, jolloin itse opiske-
lin, pitää sisällään kolme periodia. Useim-
miten vaihto-opiskelijat seuraavat kahta
luentosarjaa yhden periodin aikana. Kaik-
ki kurssit suoritetaan kontaktiopetuksena,
ja luennoilla olemisen lisäksi kirjallisuutta
tulee lukea melko massiivinen määrä. Kun

näiden lisäksi kullekin luentosarjalle täytyy
tehdä noin 10-15 sivun pituinen seminaar-
ityö ja suorittaa tentti, niin tekemisen pu-
utteen tunnetta ei pääse syntymään. Jotta
opiskelusta tulisi vaihdossa mahdollisim-
man mutkatonta, ajankäytön suunnittelu-
un kannattaa panostaa hieman enemmän
kuin kotona.
    Ainakin omalla kohdallani sosiaalinen
elämä vaihdossa on ollut tiiviimpää kuin
kotona. Eri maista kotoisin olevien ja eri
aineita opiskelevien ihmisten tapaaminen on
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mieltä rikastuttava kokemus. Yhdessä ol-
lessa ja aikaa viettäessä oppii sellaisia
hyödyllisiä asioita, jotka eivät mahdu ka-
peaan opintoviikko- ja tulosvastuu-
muottiin.
    Vaikka suurin osa vaihtokokemuksista
on positiivisia, ei kannata kuitenkaan uskoa
siihen että vaihto-oppilaan elämä olisi joka
päivä pelkkää ruusuilla tanssimista. Joskus
on turhauttavaa huomata jääneensä kes-

kusteluissa kieleltään taidokkaampien ih-
misten jalkoihin, ja yksinäisyyttä saattaa
joutua kokemaan tahtomattaankin. Liian
korkealle ladatut odotukset voivat johtaa
pieniin pettymyksiin.
    Kaikesta huolimatta suosittelen
lämpimästi vaihtoon lähtöä kaikille.
Vaihtoon lähteäkseen ei tarvitse olla kieli-
friikki tai sosiaalinen ylilahjakkuus. Avoin
ja ennakkoluuloton mieli riittää!
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MISTÄ LÖYTÄÄ
SOSIAALISTA PÄÄOMAA?
Poikkileikkaus Jyväskylän
yöelämästä

Maria Nevalainen
Jonna Kujansuu

Raskaan arjen ohella elämää voi
tasapainottaa sosiaalistumalla vaikka
baareissa. Emmehän halua kenenkään
marginalisoituvan tenttikirjan ääreen. Ole
kuitenkin varovainen. Joskus riistäytynyt
alkoholin käyttö saattaa vaatia
avohuollon tukitoimia…

FREETIME:
Kauppakatu 26
Rock, Rock. Fokuksen jatkojen ehdoton
välietappi. Time on rähjäinen K18
vaihtoehtopaikka hipille hevarille ja
kaikille siltä väliltä. Opiskelijaystävällinen
sisäänpääsymaksu 0€ + narikka.

ELOHUVI:
Väinönkatu 32
Liidätkö pinnalla? Jyväskylän
ykköstrendimesta tarjoaa
kaksikerroksisen trendielämyksen. Kyllä
muutkin  kuin Sedu Koskinen osaavat.

GIGGLING MARLIN:
Yliopistonkatu 40
Eppu Normaali, Nylon Beat, Kikka.
Aikuinen nainen, R-A-K-A-S, pöydille
tanssimaan ja kenties rakastut luuseeriin.
Myös listahittipuoli.

BLAZE:
Yliopistonkatu 36
YO! Jos SÄ digaat niinku räppii ja
R´n´B:tä, niin tää on da club sulle.
Tiistaisin 1,50cent-ilta.

EXPLOSIVE:
Puistokatu 1
Tuttujen kesken pommi. Sisustus on
pakko nähdä. HALPAA BISSEE!

Fokuksen bilevastaavat Jonna ja Maria toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi
Jyväskylän yöelämään. Kuva Fokuksen pupubileistä Elohuvissa.
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Varsinkin Kauppakadun approssa pommi
on rähjähtämäisillään.

VAKIOPAINE:
Kauppakatu 6
Muuallakin Suomessa tunnettu
Jyväskylän helmi rujolla tavallaan.
Pohdintaa, musiikkia, taidetta ja
livetoimintaa. Mukava henkilökunta.

RENTUKKA:
Kortepohja (Taitoniekantie 9)
Varsinkin YO-kylän asukkaiden
olohuone. Ikiomat tiedekuntabileemme,
vaihtareiden stammtischtit. Renéstä
löytyy myös bilistä ja pizzaa.

SOHWI:
Vaasankatu 21
Fokus kokoustelee. Täällä syntyy
päätöksiä. Kirjastolta lyhyt matka
nauttimaan mallasnestettä Marilynin
kanssa.

ILOKIVI:
Keskussairaalantie 2
Ylioppilaskunnan ruumiillistuma.
Kampus Kino, Ylioppilasteatteria, Stand-
up:ia, kellaribändejä, Setan bileitä.
Festarikauden avajaiset: JYROCK!

Jyväskylän  yöelämä on paljon muutakin
kuin tämä. Tässä lisää testattavia: Jazz
Bar, Poppari, Bar68, Lutakko, Riders
Rock, Skipper, Vihreä Haltijatar,
Hemingway´s, Ale Pub, Ylä-Ruth. Jos
tahdot takaisin kultaisille teiniajoille,
suosittelemme Sandraa sekä Night
Cattia.

Pikkujoulut 2003 Ilokivessä

Fuksit kyykkyyn syksyllä 2003
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Vuodenmittainen
silmänräpäys

Juha Ylitalo

Ensin kai voin onnitella,
sinut on valittu yliopis-
toon opiskelemaan alaa,
josta pidät. Lisäksi hal-
uan onnitella, koska nyt
sinulla on mahdollisuus
tulla yhteiskuntapolitii-
kan, sosiaalityön ja sosi-
ologian ainejärjestöön
Fokuksen meininkeihin
mukaan, ja kokea ihan
jotain uutta ja hienoa.
Houkutteleeko vapaa-
painikerho ja / vai kor-
keakulttuuriset harras-
teet, meistä löydät
avoimen kaveriporukan.
Ja tuohan myös omat
ideat rohkeasti mukana-
si!

Kuulen korvissa-
ni yhä sen kuinka ensim-
mäisellä viikolla sosiaal-
ipoliittinen sihteeri antoi
selkeän ohjeen: tehkää
nyt kaikkea sellaista, mitä voitte muistella
sitten kun kolme lasta kirkuu jaloissa ja
asuntolaina erääntyy. Uskollisesti olen tätä
pyrkinyt toteuttamaan – ja totta kai se jatk-
uu tulevanakin vuotena, valtiovallan sor-
tavasta asenteesta huolimatta☺

Monennäköistä ja kokoista kiveä on
myös opiskelijan polulle siroteltu. Pienet
murikat tallataan jalkoihin, mutta isoihin
tarvitaan joukkovoimaa. Murheet ja
vaikeudet on parempi jakaa kavereiden
kanssa ja aivan varmasti tästä meidän  aine-
järjestöstämme löytyy mukavia ihmisiä,

jotka jaksavat kuunnella, auttaa ja lohdut-
taa. Nuoruuteen kai kuuluvat vaikeat valin-
nat ja tuskalliset luopumiset. Mutta samo-
jen ihmisten kanssa pääsee myös bilet-
tämään yön läpi tai urheilemaan ihan mitä
vaan; elämän suuria rikkauksia, ystävät.
Eikä kenenkään tarvitse alistua yksinoloon
- eikä Nato-keskusteluun, ellei tahdo. Eikä
pidä unohtaa että Fokus oli ”rauhan puoles-
ta ja imperialismia” vastaan jo 70-luvulla.

 Minulla on nyt yksi vuosi
takana yliopistoelämää.  Se on yksi lenkki
vuosien ketjussa, pulahdus avannossa tai
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liukumäki Laajavuorelta. Tulihan noita
opintoviikkoja muutamia, mutta aivan yhtä
tärkeää minulle oli päästä ihmisten pariin,
saada ystäviä ja päästä kokemaan uusia
juttuja aina avantouinnista kyykkään ja
karaokeen ja edelleen turvallisuuspoliittisiin
keskusteluihin. Tule mukaan ja koe Fokus!

Ja sitten pakollinen syvällisyys:

”Kun katsoo tuulimyllyn siipiä hitaassa
liikkeessä ei ymmärrä minkälainen voima
niissä piilee.”

 Juha Ruusuvuoren hieno romaani
Majuri Max
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Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnassa (JYY)
tapahtuu

Mikael Seppälä

Jokaisen opiskeluvuotesi alussa iso
maksettavaksi tuleva summa, jolla saa
opiskelukortin, siihen lukuvuositarran ja
niiden tarjoamat edut, on ylioppilaskunnan
jäsenmaksu. Mitä ylioppilaskunnan
maksuun sitten sisältyy? Iso osa siitä menee
ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön
(YTHS) maksuun ja tämän avulla saat
ilmaisia lääkäripalveluita ja pääset halvalla
hammaslääkäriin. Loput maksusta menee
itse ylioppilaskunnan toimintaan, joten mitä
se siis tekee?

Ylioppilaskunta valvoo
opiskelijoiden etuja sekä kansallisella
tasolla, pitää huolta, että opiskelijoiden
äänet kuuluvat yliopistossamme, tarjoaa
mahdollisuuksia järjestää toimintaa ja
tietenkin myös järjestää toimintaa.

Ylioppilaskunta järjestää isojakin
tapahtumia, joista ensimmäinen on
syksyinen Poltetta Puntissa –liikuntapäivä,
jossa kaupungin urheiluseurat ja –yhteisöt
täyttävät Hipposhallin koko päiväksi.
Opiskelijoiden on mahdollista tutustua
näiden toimintaan, jumpata ja liikkua aivan
ilmaiseksi. Keväällä ylioppilaskunnan
suurimmat tapahtumat ovat JYROCK, yksi
Suomen suurimpia sisäfestivaaleja, jossa on
joka vuosi nähty Suomen parhaimpia
bändejä ja nousevia lupauksia. Suuret ovat
myös JYY:n vapun SIMA-bileet, joissa
opiskelijat ovat päässeet juhlistamaan
työväenjuhlaa Suomen suosituimpien
bileiden säestyksellä. Ympäri vuoden
ylioppilaskunta pyörittää Kampus Kinoa,
jossa näet parhaimmat indie-elokuvat ja

hieman isompiakin tuotantoja, joita
Finnkino ei ole ottanut ohjelmistoonsa.

Kaikkien näiden tilaisuuksien
järjestämiseen pääset mukaan JYY:n
valiokuntien kautta. Näitä ovat liikunta-,
kulttuuri-, sosiaalipoliittinen (sopo-),
koulutuspoliittinen (kopo-), ympäristö-,
kehitysyhteistyö- ja kansainvälisen
toiminnan valiokunta. Valiokuntien
sähköpostilistoille liittymisen ohjeet löydät
JYY:n kotisivujen kautta. Listoilta saat
tiedot siitä minkälaista toimintaa valiokunta
järjestää ja milloin se kokoontuu. Kannattaa
olla mukana toiminnassa ja käydä istumassa
kokouksissa, sillä JYY:n parista löytyy
varmasti jokaiselle jotain.

JYY:llä on kaksi rakennusta
kampusalueella. Nämä ovat Ilokivi, jonka
yhteydessä on ruokala ja A-oikeudet
omaava ravintola ja Opinkivi, jossa asuu
JYY:n lehti eli Jylkkäri ja jossa on
ylioppilaskunnan sauna. Ylioppilaskunta
palvelee Ilokivessä pääsihteerin ja
sektorisihteerien (kopo, sopo, kv ja
kulttuuri) voimin ja näiltä voit mennä
kysymään melkein mistä tahansa asioista.
Opiskelijaedustusta JYY:ssä hoitaa
opiskelijoiden valitsema edustajisto ja
edustajiston valitsema hallitus.

Kannattaa seurata JYY:n sivustoa (http://
www.jyy.fi) ja Jylkkäriä niin pysyt perillä
siitä mitä ylioppilaskunnassamme tapahtuu,
sillä aktiivit tekevät siellä paljon hyvää
meidän kaikkien eteen!
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TALENTIA yhdistää
sosiaalialan
korkeakoulutetut

Sosiaalialan asiantuntija- ja
esimiestehtävissä toimivien ammattijärjestö
on akavalainen Sosiaalialan
korkeakoulutettujen ammattijärjestö
Talentia ry. Talentiaan kuuluu yli 14 000
sosiaalialan ammattilaista ja alan
opiskelijaa, joita yhdistää asiantuntijuus ja
korkea-asteen koulutus. Järjestön jäseniä
ovat sosiaalityön ja sosiaalialan
korkeakoulutetut.

Talentia tarjoaa jo opiskeluaikana paljon
toimintaa, jäsenpalveluja sekä
edunvalvontaa. Opiskelijoilla on järjestössä
oma opiskelijayhdistys, Talentian
sosiaalialan opiskelijat TaSO ry. Jäsenmäärä
on yli 2000. TaSO pyrkii vaikuttamaan
sosiaalialan koulutukseen ja sen
arvostuksen lisäämiseen, vaikutta alan
ammattien harjoittamisen edellytyksiin ja
työllisyyteen sekä edistää jäsentensä
järjestö- ja ammattitietouden kehittämistä.
TaSo ry:ltä ilmestyy jäsenlehti Sorsa neljä
kertaa vuodessa. TaSO on myös usein
mukana suurissa opiskelija tapahtumissa
sekä sosiaalialan tapahtumissa.

Talentiassa toimii 20 alueellista
jäsenyhdistystä. Myös alueyhdistyksissä on
opiskelijoilla suunnattua toimintaa. Talentia
Keski-Suomi järjestää syksyllä yliopiston
sosiaalityön opiskelijoille tutustumisillan.
Tilaisuudessa uusilla ja vanhoilla
opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua
toisiinsa ja vaihtaa menneen kesän
kuulumiset. Joulun alla vietämme yhdessä
pikkujoulua. Keväisin yliopiston
sosiaalityön opiskelijoille järjestetään
työelämä-info, jossa mielenkiintoista tietoa

jo kesä-töidenkin kannalta esimerkiksi alan
palkkauksesta ja työehtosopimuksista.

Talentian jäsenenä saat paljon jäsenetuja.
Edunvalvontaa, tietoa ja koulutusta sekä
alennuksia tarjotaan monissa muodoissa,
esimerkiksi Talentia lehti lähetetään
jokaiselle jäsenelle. Vakuutusedut ovat
opiskelijalle hyvät, opiskelijajäsenet ovat
vakuutettuja harjoitteluajalla lisäksi he
saavat Sammon Vapaa-ajan tapaturma- ja
matkustajavakuutuksen. Myös
työttömyyskassan jäseneksi on mahdollista
liittyä jo opiskeluaikana. Lisäksi Talentian
toiminnan kautta on mahdollista tutustua
muihin alan opiskelijoihin niin omasta
oppilaitoksesta kuin muistakin yliopistoista
ja ammatti-korkea kouluista.

Halutessasi lisää tietoa Talentiasta tai
Talentia Keski-Suomen toiminnasta voit
olla esimerkiksi yhteydessä Talentia Keski-
Suomen opiskelijavastaavaan tai TaSO ry:n
edustajiin sähköpostitse, osoitteet alla.

TaSO ry, ohjelmavastaava Kirsi Nurme
(kihenurm@cc.jyu.fi)
TaSO ry, aluevastaava Pauliina Lampinen
(hapalamp@cc.jyu.fi)
Talentia Keski-Suomen opiskelijavastaava
Heini Saikkonen (hetusaik@cc.jyu.fi)
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Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

hakee

Hyviä tyyppejä
Hakijalta odotetaan

• sosiaalialan ja sosiaalityön opiskelua (AMK tai yliopisto)*
• halua kasvaa ammattiin jo opiskeluaikana
• innostusta tulla osaksi sosiaalialan asiantuntijayhteisöä
(*voit myös olla juuri valmistumassa tai jo työelämässä)

Hakijalle tarjotaan
• koulutuksellista, ammatillista ja palkkauksellista

edunvalvontaa
• työsuhde- ja -sopimustietoa
• työharjoitteluajan vakuutus
• stipendejä, koulutusta, tapahtumia
• alennuksia ja etuja (mm. risteilyistä ja bensasta)
• työttömyyskassan palvelut
• paikka alasi ammattilaisten ja opiskelijoiden verkostossa
• jäsenyys dynaamisessa ammattijärjestössä y h d i s t ä ä o s a a j a t

Sosiaalialan AMK- tai
yliopisto-opiskelija,
varmista asemasi – liity
Talentiaan, yli 15 000
sosiaalialan korkea-
koulutetun joukkoon.
Ilmainen opiskelijajäsenyys
liittymisvuoden ajan, sen
jälkeen 13 euroa/vuosi.

Ota yhteyttä Talentian
opiskelijasihteeriin:
Mira Kokkonen,
puh. 040 564 2341,
opiskelija@talentia.fi,
www.talentia.fi

UNOHTIKO ÄITI KERTOA?
Anu Hänninen

1) kuinka peset pyykkisi turvallisesti

Tuore tahra peseytyy pois helpommin kuin
vanha tahra. Katso vaatteen hoito-ohjeet
jo kaupassa. Älä osta alusvaatteita, jotka
tulee pestä alle 40 C- asteessa. Jos olet
epävarma, katso ohjeet aina uusiksi ennen
pesua. Laita pyykki heti pesun jälkeen
kuivumaan. Annostele pesuaine suhteessa
veden kovuuteen, huom. Suomessa ja
Jyväskylässä on pehmeä vesi! Jos tummaan
vaatteeseen jää vaaleita pilkkuja, vähennä
pyykin määrää koneessa. Tyhjennä taskut
ennen pesua ja sulje vaatteiden vetoketjut.

2) kuinka saat inhottavat tahrat pois
vaatteistasi

Kahvi: Tuoreelle tahralle kylmää vettä.
Ruokaöljy: Käsittele tahra tiskiaineella.

Kuulakärkikynä: Puhdista auton tuulilasi-
npesunesteellä, kokeile ensiksi vähemmän
näkyvään kohtaan. Pesu ohjeiden mukaan.
Tomaatti, ketsuppi, mustikka, mustaheruk-
ka, ruoho: Pese ohjeen mukaan tahra sa-
man tien ja käytä valkopyykkiainetta
tarpeen mukaan myös värillisille vaatteille.
Punaviini: Märkään tahraan suolaa suolaa
ja pesu ensiksi astianpesuaineella. Pesu
mahdollisimman kuumassa vedessä valkai-
sevalla pesuaineella.
Suklaa: irrota veitsellä varovasti kuivunut
suklaa ja pesu ohjeiden mukaan.
Purukumi: Jäädytä vaate pakastimessa.
Raaputa  kuivunut purukumi pois ja pese
ohjeiden mukaan.

Muokattu Kortepohjan
ylioppilaskylän E-talon
pyykkituvan ohjeista
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Yhteiskuntatieteilijä,
kannattaa liittoutua jo
opiskeluaikana!

Mikael Seppälä

Tässä Sinulle muutama hyvä syy harkita
Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton eli
SVAL:in jäsenyyttä. SVAL an akavalainen
yhteiskuntatieteilijöiden ammattiliitto, jossa
on yli 8000 jäsentä. Näistä 1600 on Sinun
kaltaistasi opiskelijajäseniä,
yhteiskuntatieteiden opiskelijoita, jotka
miettivät samoja kysymyksiä: mihin voisin
työllistyä? Minkälaisissa töissä
opiskelualaltani valmistuneet ovat?
Minkälaista palkkaa he saavat? Ja niin
edelleen. Et siis ole yksin.
Opiskelijajäseninä SVAL:ssa on niin
vanhempia graduntekijöitä kuin
uunituoreita fuksejakin.

Jäsenmaksu on pelkälle opiskelijajäsenelle
21e vuodessa ja satunnaisesti
työskentelevälle (esim. minkä tahansa alan
kesä- tai muita pätkätöitä tekevälle) 72e
vuodessa. Jäsenmaksu on
verovähennyskelpoinen, joten jäsenyys on
käytännössä ilmainen! Maksamalla toisen
viimeisestä kahdesta, voit kartuttaa
ansiosidonnaista työttömyysturvaasi.
Työttömyysturvaedut säilyvät siirryttäessä
liitosta toiseen.

Jäsenen tärkeimmät edut:-
Edunvalvontaa TUPO-kysymyksiin ja
työlainsäädäntöön liittyen. - Neuvontaa
työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä asiossa-
Työelämämentorointia, jossa työelämässä
oleva yhteiskuntatieteilijä ohjaa
valmistuvaa opiskelijaa työelämään ja
työllistymiseen liittyvissä asioissa. -
Vakuutuksia: vapaa-ajan matkavakuutus,

tapaturma-vakuutus ja vastuu- ja
oikeusturvavakuutus. Jokainen
vakuutuksia hankkinut tietää kuinka
arvokasta niiden pitäminen on, joten tämä
on merkittävä etu.- Valtiotieteilijä-lehti
neljä kertaa vuodessa kotiin kannettuna.
Lehdessä on edunvalvonta- ja
koulutusasioiden lisäksi erilaisia
yhteiskunnallisesti kiinnostavia aiheita.

Yhdellä jäsenmaksulla kahden liiton ja
yhden järjestön jäseneksi

SVAL:n opiskelijajäsenenä kuulut Suomen
Valtiotieteitä Opiskelevien Liittoon
SVOL:iin, joka ajaa opiskelijoiden etuja
liittotasolla ja järjestää aktiivisesti alan
opiskelijoiden kokoontumisia, kevät- ja
syyspäiviä, ympäri Suomen.

Valoke ry on SVOL:in paikallisjärjestö ja
siihen kuuluvat Jyväskylän yliopistossa
opiskelevat liiton jäsenet. Järjestämme
tilaisuuksia, joissa puhuu työelämässä
olevia yhteiskuntatieteilijöitä, vierailuja
yrityksiin ja muille paikkakunnille,
työelämäaiheisia tilaisuuksia ja kehitämme
opiskelijoiden työelämäajattelua ja –
tietoisuutta yhteistyössä laitoksemme
kanssa.

Kirjoittaja on Fokuksen puheenjohtaja
2003-2004, tätä nykyä VALOKE-
hallituksen tedottaja
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Mihin MEITÄ tarvitaan?
Sasu Halme

Vastaus yllä esitettyyn kysymykseen on
yksi akateemisen maailman ehkä tarkimmin
varjeltuja salaisuuksia. Opiskelijoiden ensi-
sijainen tehtävä on päästä sisään yliopis-
toon ja opiskella. Heidän ei tule esittää
kysymyksiä, joihin vastaaminen voisi järi-
syttää yhteiskuntamme rakenteita. Siinä
saattaisi koko maa irrota juuriltaan. Roh-
kenen kuitenkin kaikista viranomaisten
kielloista huolimatta raottaa löytämääni
vastausta tuohon kysymykseen.

Vastauksen etsiminen ei aka-
teemisessa maailmassa ole ollut helppoa.
Jyväskylän yliopistossa vietetyn ajan aika-
na ei kukaan ole todistettavasti uskaltanut
sivuta kyseistä aihetta. Suhtautumisen ym-
märtää, kun tietää minkälaiset rangaistuk-
set akateemisen jään rikkojaa kohtaisivat.
Olen kuitenkin työllä ja tuskalla onnistu-
nut saamaan kasaan riittävän määrän intu-
itiivista ja non-verbaalista aineistoa ana-
lyysini tueksi.

Suurimpia työllistäjiä akateemisilla
työmarkkinoilla on tunnettu asiakas-
lähtöinen yritys, jonka työntekijät ovat
tarkkaan valittuja. Tämä kultakaarista tun-
nettu yritys edellyttää työntekijöiltään ak-
tiivisuutta, aloitteellisuutta ja omaa panos-
tusta ammattitaitonsa kehittämiseen. Tämä
pikaruokayritys on yksi MEIDÄN aka-
teemisten tärkeimpiä ja varmimpia työl-
listäjiä.

Toinen merkittävä työllistäjä on yri-
tys, joka pitää akateemisia arvossa ja kun-
nioittaa heidän itsenäisyyttä kaikin puolin.
Työntekijältä vaaditaan paljon, mutta hän
myös saa vastapainoksi hyvät edut. Yri-
tyksen pääartikkeleita vuokraelokuvia saa
katsella ilman veloitusta ja työntekijät saa-
vat nauttia alennetuin hinnoin monipuolis-

esta irttari-valikoimasta. Etuihin voidaan
laskea myös se, että maksamattomista
työaikalisistä MEIDÄN ei tarvitse maksaa
veroa.

Nämä kaksi paljastusta eivät
kuitenkaan kata koko salaisuuksien arkkua.
Mikäli vielä joku uskaltaa penkoa, voin
kertoa, että loppuja vastauksia otsikon
kysymykseen ”Mihin meitä tarvitaan?” var-
jelee Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien
Keski-Suomen järjestö – VALOKE. Se tar-
joaa apuaan niille, joita yllämainitut työn-
antajat eivät huoli listoilleen. Valoke kai-
paa toimintaansa koko ajan lisää salapolii-
seja työelämän liikkeitä seuraamaan.

Jutun kirjoittaja on VALOKEen
työelämävastaava ja Fokuksen aktiivi

Yhteiskuntatieteilijöiden
päivä 21.04.04, Helsinki
Anu Hänninen

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen
tiedekunta ja sen ainejärjestöjen katto-
järjestö Kannunvalajat r.y on järjesti keväi-
sen yhteiskuntatieteilijöiden päivän keväällä
2004. Yhteiskuntatieteilijöiden päivä on
loistava esimerkki siitä, miksi kannattaa
lähteä ainejärjestötoimintaan mukaan, jos
vaan kiinnostusta löytyy tutustua uusiin
ihmisiin ja muihin yhteiskuntatieteitä
opiskeleviin!

Kannunvalajat olivat kutsuneet
muiden maamme yliopistojen yhteiskunta-
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ja hallintotieteellisten tiedekuntien aine-
järjestöistä pari edustajaa paikalle viet-
tämään riemukasta ja antoisaa päivää
monipuolisella ohjelmalla varustettuna.
Mikä olisikaan voinut olla parempi mah-
dollisuus ainejärjestömme Fokuksen tuo-
reelle hallitukselle ja varsinkin uudelle ul-
kosuhdevastaavalle luoda suhteita ja tutus-
tua yhteiskuntatieteellisiin opiskelijoihin ?

Päivällä oli paljon tarjottavaa
minulle, ulkosuhdevastaavalle Anulle ja
puheenjohtajalle Katrille. Lähdimme aa-
mulla junalla kohti Helsinkiä, jossa ta-
pasimme muut. Kannunvalajien puheenjo-
htaja Anna Ollila toivotti meidät tervetul-
leeksi ja ensimmäiseksi ohjelmassa oli vie-
railu kiinnostustamme vastaavassa muse-
ossa (itse kävin ensimmäistä kertaa Kias-
massa). Museokiertueen aikana oli helppo
tutustua kollegoihin pienemmässä porukas-
sa. Tunnelma oli jo tuttavallinen kun siir-
ryimme Kannunvalajien ja Pykälä r.y:n
omistamalle Kuppalan tunnelmalliselle kel-
laritilalle päiväkahvien äärelle. Liekö hy-
väntahtoinen kateus helsinkiläisten yhteis-
kuntatieteellisten ainejärjestöjen saumatto-
masta yhteistyöstä vaiko opiskelijoiden
omasta Kuppalan tilasta saanut aikaan sen,
että Kuppalan tiloissa syntyi ensimmäistä
kertaa(?) idea yhteiskuntatieteellisten ainei-
den kattojärjestöstä Jyväskylään. Idean
äiteinä ovat valtio-opin ainejärjestön Puo-
lueen edustajat Anni ja Jutta. Jäämme suu-
rella mielenkiinnolla seuraamaan tilanteen
kehittymistä.

Iltapäivän ohjelmassa kohokohta oli
työelämäpaneeli, jossa aiheena oli ”Kon-
sultti vai konsuli- mitä saa 3090 eurolla?”.
Paneelia luotsasi Helsingin yliopiston
maineikas viestinnän professori Leif Åberg.
Paneelissa oli työelämän asiantuntijoita eri
yhteiskunnan sektoreilta. Tilaisuuteen otti
osaa n. 100 yhteiskuntatieteellisesti suun-
tautunutta ihmistä. Työelämätietoutta tar-
joiltiin kiinnostavasti.

Illalla siirryimme sitten koko päivän
ehdottomaan kohokohtaan Domus Aca-
demicalle, jossa monet akateemiset juhlat
Helsingin yliopiston historian aikana on pi-
detty. Siellä pidettiin myös tietenkin yh-
teiskuntatieteilijöiden päivän kunniaksi
Kannunvalajien järjestämät akateemiset sit-
sit, jotka pitivät sisällään hyvää ruokaa,
brännviinaa juomalaulujen kera, hauskaa
ohjelmaa, ainejärjestöjen tervehdyksiä ja
vapaamuotoista seurustelua. Juhlaillallinen
keväisessä Helsingissä, oli osallistujilleen
ilmainen, kiitos SVAL:in. Olimme Katrin
kanssa tuoneet Jyväskylästä helsinkiläisille
jotain hyvin aitoa jyväskyläläistä; mitäs
muutakaan kuin Matti Nykäsen oman kir-
jan! Lahjamme otettiin hillittömien suosion-
osoituksien kanssa vastaan. Totta kai tun-
nelma kohosi lähemmäs kattoa illan yöksi
syvetessä.

Ulkosuhdevas taavan
näkövinkkelistä katsottuna koko päivä ja
etenkin ilta oli erittäin tuloksekas. Helsingin
sosiologian ainejärjestön Stigma r.y:n edus-
tajien kanssa herättelimme ideaa Fokuksen
ja Stigman yhteisestä Porvoon excursiosta
eivätkä monet ainejärjestöt ole enää pelk-
kiä nimihirviöitä minulle vaan, eläviä ja
mukavia tulevia yhteiskuntatieteilijöitä,
aivan niin kuin me fokuslaisetkin!
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http://people.jyu.fi/yhd/fokus
-sloganin saat keksiä itse.

(toimitus suosittaa kesälukemiseksi ja innovaation lisääjäksi:
Frederic Beigbederin 24,99 euroa tai
Asser Korhosen Sydämen asia
 - be a social scientist, just do a copywriter!)

Vuoden 2004 fuksiaisia odotellessa. Tervetuloa!


