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SISÄLMYKSET
Pääkirjoitus
Ruiskun mäntä on painunut 
pohjaan, mikä tarkoittaa kahta 
asiaa. Uusi lehti kädessä ja ris-
teily. 

Uudessa Ruiskussa on tosiaan 
enemmän mainoksia, syystä, 
että muuten meillä ei olisi va-
raa tehdä Ruiskua. Mainoksissa 
on yritetty huomioida opiskeli-
ja-alennukset sekä tehty muuta-
ma diili, jotta saataisiin parhaat 
edut meille. Siinä olikin kitey-
tettynä kaikki, mitä halusin sa-
noa. Koitin sisällyttää mielek-
käitä juttuja siihen tilaan, joka 
niille oli varattu. Toivottavasti 
uusi Ruisku tuottaa mielihyvää.

Eipäs mulla muuta taida ollak-
kana. Pitäkää risteilyllä hauskaa 
elkääkä menkö hyppimään siel-
tä laivasta.
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                  12:30
Matkakeskus
Bussimme seisoo pysähdyksissä. Muistan puhuneeni sekavia mikrofo-
niin ja toteavani kuskille: ”Ehkä sinun pitäisi puhua”. Kuski katsoi mi-
nua oudosti. Saatuamme matkan speksit selväksi, avasin oluen.

13:00
Bussissa, jossain päin Keskimaata
Matkamme jatkuu iloisissa tunnelmissa. Olemme jo kerenneet kokeilla 
Ruiskuja. Sulohaara tarjoilee Portviiniä, ah niin maukasta. Radiossa soi 
Juna Turkun. Avaan viinipullon ja tuumaan: ”Tarvitsen golfkengät”.

15:15
Toijalan ABC
Pysähdyimme hetki sitten toisen kerran. Viini virtaa ja naiset laulavat. 
Koin jotain hekumallista ja sielua puhdistavaa pysähdyspaikkamme 
saniteettitiloissa. Sain kasteen. Jalkojani valeltiin punaviinillä, tuolla 
viisasten juomalla, samalla kun patriarkka Sulohaara luki otteen Mor-
monikirjasta: ”Älä nyt vastustele”. Miltäköhän jalkani tuoksuvat tun-
nin päästä, punaviinin ja jalkahien sekoituessa dekanssin humaavaan 
aromiin?

16:50
Pori on edelleen perseestä

18:20
Jossain Auran ja Turun välimaastossa
Veljeskuntamme (ja sisaret) alkaa olla humaltunut. Tjäreborg on aivan 
kännissä ja ties missä. Vastuuni lähestyy loppuaan. Näen jo kauhuku-
via Posankasta. Is this even real life? Satamaan saavuttuamme lopun 
määrä on vain luonnonvalinta...

21:20
Laivassa...
Olemme päässeet laivaan. Satamassa saimme kokea vastoinkäymisiä, 
sillä ruokalippumme eivät täsmänneet. Loppujen lopuksi kaikki saivat 

toivottavasti sen mikä heille kuuluikin. Sataman virkavalta ei epäillyt 
mitään kuljettaessamme laivaan cocktailin mitä erilaisimpia substans-
seja, joita tulisimme matkan aikana nauttimaan. Seuralaiseeni substans-
sit ovat jo alkaneet vaikuttaa... Laiva liikkuu...

23:50
Hytti 5614
Näen edessäni kaksi alastonta miestä tanssimassa Funky Townin tah-
tiin. Oi aikoja, oi tapoja! Tanssivat herrasmiehet olivat, totta kai, herrat 
Sulohaara ja LamborGIN. Ketkäpä muutkaan. Voi velikultia. Voi veli-
kullia. Kulli heilu. Sisään syöksyy juokko nuoria miehiä, elimet heiluen. 
Tampere, voi että.. Maria on miehestään niin ylpeä. Satun toteamaan: 
”Oi Sulohaara, haarasi on niin sulokas!” AAAAYYY Macarena!

 00:25
Hytti 5614
Jokin Kimmo kyselee sen kenkiä. Me löydettiin yksi. Ne katosi ennen 
kuin ehdimme älytä tilannetta. Harkitsimme gradun kirjoittamista tällä 
jumalaisella laitteella.. ehkä hankin oman... ehkä teen oman.

Pelastettu
RISTEILYLOKI
Toni Väisänen
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03:00

Starlight Bar
Seppo on bi-seksuaali? Pitkän kiertämisen, hytissä suunnittelun ja poh-
dinnan jälkeen olemme istahtaneet laivan yökerhoon, jossa poppi soi 
ja naiset ovat estottomia. Mitä tästä vielä seuraisi, kaikkien huutaessa 
Sepon yksityisasioita. Tunnelma on usvaisa. Hei me heiluttiin. Tähtien 
valo saanee riittää tältä erää.

07:00 jotain aikaa
Laivan buffet
Havahduin siihen, että laiva keinahtaa. Edessäni on lautasellinen pe-
konia ja mukanasta. Luoja siunaatkoon näitä meriaamiaisia. Eilisen 
viinanhuuruinen tunnelma paistaa yhä läpi ruokalijoiden olemukses-
ta. Syön toisen lautasellisen ja juon kahvini vetäytyen takaisin hyttiini 
selvittämään päätäni.

13:30
Hytti 9215
Herään laivan keinahtaessa taas. Pääni tuntuu selkeämmältä, tosin jok-
seenkin hellältä. Kivennäisvesipullostani on kadonnut puolet. Kaadan 
viinaa virvoitusjuomatölkkiin ja lähden katsomaan missä kunnossa 
muu matkaseurueemme on.

16:30
Laivan pubi
Olen nähnyt kaiken. Taustalla pyylevä mies soittaa kitaraa laulaen ”Sär-
kynyt sydämiset aina juovan tuntuvat..” Aamun krapulaisen väsynyt 
tunnelma on muuttunut humalaisen väsyneeksi. Juon siemauksen tuo-
pistani miettien, mitä kirjoittaa. Viimeisten kuluneiden tuntien aikana 
on tapahtunut niin paljon, etten tiedä mistä aloittaa. Ehkä parempi jos 
laivan tapahtumat jäävätkin osin kirjoittamatta...
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Radikaali luovutti 
kultapokaalin

Vuoden aikana Radikaali on luovuttanut yli 30 kertaa 
verta. Tämä on määrä, jolla SPR:ltä saa kultaisen kun-
niakirjan. Radikaali ei ainoastaan vähentänyt vertansa 
kultapokaalin verran, vaan on myös Jyväskylän yli-
opiston ainejärjestöistä aktiivisin luovuttaja. Radikaa-
li on myös ennen voittanut mitallivärejä. Vuosi sitten 
Radikaali valutti verta hopean verran. Sitä aiempana 
vuonna yllettiin samaan huipputulokseen kuin tänä-
kin vuonna.

Yksi luovutus auttaa jopa kolmea ihmistä, joten no-
pealla summaamisella Radikaali on auttanut yli kol-
measataa verta tarvitsevaa potilasta ympäri Suomea. 

Tämä tarkoittaa yli 150 litraa puhdasta kemistiverta. 
Mutta auttaako päivän hyvänä työnä tehty verenluo-
vutus potilaiden lisäksi myös omaa kehoa? 
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Yleisesti uskotaan, että verenluovutus on keholle ra-
situs, josta toipuminen vie jonkin aikaa. Tutkimukset 
kuitenkin viittaavat siihen, että verenluovutuksella 
on enemmän positiivisia kuin negatiivisia haittoja. 
Verenluovutus vähentää veren rautapitoisuutta, sy-
däninfarktin riskiä ja kiihdyttää verenkiertoa sekä 
auttaa kehoa puhdistamaan itsensä.[1, 2] Säännölli-
nen verenluovutus tasapainottaa kehon rautatasoja.
[1] Verenluovutus auttaa myös hemokromatoosiin, 
joka on perinnöllinen sairaus, jossa rautaa imeytyy 
eksessiivisesti tiettyihin elimiin, kuten maksaan.[3] 
Tämä sairaus esiintyy noin neljällä tuhannesta suo-
malaisella[4], eikä moni ei edes tiedä kantavansa tätä 
geeniä. Tämä johtunee vähäisestä tiedotuksesta ja 
taudin hitaasta ilmenemisestä, sekä moniselitteisistä 
jälkitaudeista. Verenluovutus vähentää siis elimis-
töön kertynyttä rautaa, jolloin riski saada geneetti-
sen hemokromatoosin aiheuttamia sairauksia, kuten 
maksasyöpää, vähenee huomattavasti.[3]

Keho varastoi rautaa eri elimiin luonnollisesti. Ve-
renluovutuksen yhteydessä selvitetään veren rauta-
pitoisuus mutta ei elimistön. Säännöllinen verenluo-
vutus voi kuihduttaa elimistön sisäisiä rautavaroja. 
Tästä johtuen säännöllinen luovuttaja voi olla tietä-
mättään aneeminen, vaikkei veren hemoglobiineis-
sa ole mitään vikaa. Tätä ilmenee esimerkiksi yli 
kolmellakymmenellä prosentilla naisluovuttajista.[1]

Verenluovutuksella on siis plussansa ja miinuksensa 
kehon hyvinvoinnin suhteen. Tärkeintä on kuiten-
kin oman kehon seuranta luovutuksen jälkeen. Jos 
merkittäviä haittavaikutuksia ilmenee verenluovu-
tusten jälkeen, on tarpeen pohtia, sopiiko säännöl-
linen tai epäsäännöllinen verenluovutus kehollesi.

Puistokatu 4, 40100 Jyväskylä
+358400 188 663
info@wayout.fi
www.wayout.fi

Radikaalin jäsenille 
-10%

yhdestä pelikerrasta

10 I I/2016

Opiskelijoille
-10%

paikan päällä syödessä

Kauppakatu 8
014 215 004

www.pizzeriamaria.fi

Lähteet:
1. http://atvb.ahajournals.org/content/25/8/1577.full

2. http://aje.oxfordjournals.org/content/148/5/445.full.pdf+html
3. http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2013/1/645.full

4. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00758
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Luonnontieteiden Akateemis-
ten Liitto, tai kuten toisella ko-
timaisella sanotaan, Akademis-
ka Naturvetarförbundet LAL 
rf, on akavalainen ammattiyh-
distys, jonka päätehtävänä on 
tukea ja edistää korkeakouluis-
sa luonnontieteitä opiskelevien 
ja alalta valmistuvien urakehi-
tystä ja työllisyyttä.

Vuoden vaihtuessa liittomme 
laajenee yhdistäen voimansa 
Ympäristöasiantuntijoiden kes-
kusliitto YKL:n sekä Metsän-
hoitajaliiton kanssa. Samalla 
nimeksemme vaihtuu Luon-
non-, ympäristö- ja metsätie-
teilijöiden liitto Loimu ry. Tätä 
varten olemme syksyn aikana 
kiertäneet Suomen yliopisto-
kampuksia keskustelemassa 
ainejärjestöjen ja liittojen aktii-
vien kanssa siitä, mitä uudelta 
liitoltamme toivottaisiin työ-
elämän ja opiskelijan urakehi-
tyksen näkökulmasta.

Perinteitä kunnioittaen tammi-
kuussa 2017 on jälleen luvas-
sa kaikille avoin Opiskelija ja 
vastavalmistunut työelämässä 
–kiertue kaikilla alojemme yli-

LAL PISTÄÄ 
LOIMUTEN

opistokampuksilla. Kiertueen 
noin kahden tunnin tietoiskuis-
sa avaamme ajankohtaiseen 
tietoon perustuen työelämässä 
vaadittavia taitoja sekä tämän 
hetken työtilannetta ja työnha-
kuvinkkejä. 

Toki käymme läpi myös työso-
pimuksen välttämättömimmät 
kirjaukset kuin CV- ja työhake-
muksen tärkeimmät seikat. Ja 
ainahan tarkempia komment-
teja voi kysyä jäsenpalveluna 
esimerkiksi liiton ura-asiamie-
heltä tai eri sektoriemme, kuten 
yliopisto tai yksityissektorin 
asiamiehiltä.

Toivottavasti nähdään kaik-
kien uusien ja vähän wanhem-
pienkin kanssa tammikuun 
kiertueella, sekä vähintäänkin 
Luonnontieteilijöiden jouluris-
teilyllä! ;)

Toni Sairanen
Opiskelija-asiamies
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KEMISTIT 
GRAAFEINA
Kemisteille suunnattuun kyselyyn vastasi 
yhteensä 106 henkilöä

Datan on kerännyt Lauri 
Nieminen. Ulkoasun 

suunnittelu Ivan Peshev
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Valkoinen paita ja 
mustat rintsikat. 
Kesä on ihanaa 

aikaa!

Älä koske mun 
krapulaan

Keitto virtaa 
kuin Amazon

Mä voin luvata, et 
mun mutsi antaa 

sulle

Illalla pystyssä 
Jelmun teltta. Aa-

mulla sit joku muu 
teltta.

Wetabixella on 
muuten isommat 
tissit kuin Turulla

Ime mun nänniä 
ja sano onko se 

ok?

Asia on käy-
tännössä selvä, 

Turu ei.

Yliopistossa 
kuuluu sekaantua 

kaikkiin

*Avaa äpin* 
Wohoo! Mulla on 

ovulaatio

Lähen kopille 
antaa Juusolle, 
haluuko joku 

muuki tänään?

Mä voisin työntää 
mun p**seeseen ihan 
mitä tahansa muuta 

paitsi kaloja

RADIKAALIT 
KOOTUT 
LIPSAHDUKSET

#AinaMyöhässä #MyöhäTiistai
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len tässä seuraillut vierestä 
tyttäreni opiskelua kemian 
laitoksella. Täytyy kyllä sa-

noa, etten ymmärrä näitä nyky-
ajan hömpötyksiä yhtään! Luon-
nontieteiden opiskelu on tehty 
aivan liian helpoksi. Kyllä ennen 
oli kaikki paremmin – ainakin yli-
opistolla.

Nykyään on Korppia, Koppaa, 
Muudlea, TIMiä… koko opiskelu 
on mennyt pelkäksi hiiren klik-
sutteluksi! Silloin ennen vanhaan 
oli oppikirja ja käsin kirjoitetut 
luentomuistiinpanot. Minun opis-
keluaikoinani oli parempi löytää 
sinne luennolle! Ei kuule kelvan-
nut selitykseksi vatsaflunssa eikä 
krapula, jos poissa olit. Luento-
salit ja -ajat tosiaan ilmoitettiin 
vanhalla kunnon ilmoitustaululla, 
jos luennoitsija viitsi ja muisti ne 
sinne ilmoittaa. Muuta opetus-
ta ei sitten ollutkaan, eikä silloin 
tarvinutkaan olla. Tyhmiähän 
ne ovat, jotka eivät perinteisestä 
luento-opetuksesta asioita opi. 
Kyllä se tentti sitten erottaa jyvät 
akanoista, eli kuka sitä tiiliskiven 

paksuista oppikirjaa on kauiten 
päntännyt päähänsä. Nykypäi-
vänä laiskat lukijat voivat vain 
ilmoittaa, että heillä on lukihäiriö 
tai mikä lie ADHD, ja pääsevät 
pälkähästä noin vain!

Ja mikä ihmeen idea näissä saa-
tanan ryhmätenteissä on? Entä 
puheviestinnässä, ryhmäprojek-
teissa ynnä muissa vastaavissa? 
Ajanhukkaa! Kunnon ammattitai-
toinen kemisti osaa ratkaista yksi-
nään kaikki ongelmat, eikä kysy 
keltään muulta neuvoa! Niin se 
työelämässäkin menee, kaikkein 
parasta tulosta tulee, kun välttää 

Mielipide
Liian helpot luonnontieteet viimeiseen asti kaikkea kommu-

nikaatiota ja yhteistyötä muiden 
työntekijöiden kanssa. Ennem-
min syön hatullisen paskaa, kuin 
kuuntelen ingenjöörien tai labo-
ronttien piipitystä. En keskustele 
muiden kuin filosofian maiste-
reiden kanssa, niidenkin kanssa 
harvoin (ja vain, jos he ovat kans-
sani samaa mieltä). Kemistin am-
mattitaitoon kuuluu myös osata 
ulkoa muun muassa orgaanisten 
happojen pK-arvoja ja Suomen 
maaperässä esiintyvät harvinaiset 
mineraalit. Entä jos et pääsekään 
internetiin, kun nämä pitäisi sa-
malta istumalta tietää? Eihän niitä 
nykyään kukaan muista, huude-
taan vain ”KVG!”, niin kuin nyky-
nuoriso tapaa sanoa.

Opiskelijoiden vapaa-ajan viet-
tokin on aivan pilalla, herran jes-
tas! Ennen se vähäinenkin aika, 
minkä lukemiselta ehti, käytettiin 
rehelliseen viinan juontiin. Aine-
järjestöt pyörittivät ponuntislaus-
välineiden ja kotiviinin teon tur-
vin rahakasta bisnestä. Ei silloin 
tullut ajatukseenkaan järjestää mi-
tään helvetin sirkuskokeiluja tai 
muuta pelleilyä! Jos ei jallu mais-
tunut, parempi oli jäädä kotiin 

nyhjöttämään, tai sitten itkeä ja 
juoda. Ovat nämä ainejärjestöt ny-
kyään kummia yhdistyksiä, kun 
eivät  edes edusta mitään poliittis-
ta aatetta. Saman katon alle mah-
tuu vassareita ja kokkareita. Olisi 
silloin ennen vanhaan nopeasti 
tullut tunti turpaan, jos väärää vä-
riä tunnustit.

Olisi tyttärestänikin tullut var-
masti kunnollinen kotiäiti ja mi-
nulle jo lapsenlapset pyöräyt-
tänyt, jos ei olisi opiskelemaan 
lähtenyt. On se kumma, kun pitää 
antaa yhtäläiset mahdollisuudet 
menestyä kaikenlaisille. Enää ei 
valitettavasti yliopiston penkit 
täyty vain hyvätuloisten perhei-
den lapsosista. Onneksi monissa 
muissa valtioissa opiskelu on niin 
kallista, ettei köyhien perheiden 
jälkipolvet pääse kyykyttämään 
meitä. Yhdysvallat näyttää tässä 
hyvää esimerkkiä jälleen kerran!

O

Kauko
Viihtynen ”     

.   

Kirjoittaja on Luonnontieteiden 
kandidaatti,

Gradua vaille filosofian maisteri

Jos ei jallu 
maistunut, 
parempi oli 
jäädä kotiin 
nyhjöttämään
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Joskus on mentävä kauas, vaikkei 
näe lähelle. Sveitsin-toimistomme 
luonnehtii kansainvälisesti saavutet-
tavan ja helposti löytyvän viinimme 
hajua nahkaisen aggressiiviseksi. 
Paikallisesti todettiin nenässä jyväs-
kyläis-kirjastollinen puukkoilmiö. 
Huhuh. Maku on miedompi. Pul-
lonsuusta vieläpä pyöreämpi, kuin 
pullo, kupista kulmikkaampi, kuin 
kuppi, silti soljuva. Kansainväli-
nen lausunto toteaa maun alkavan 
samoin, päättyvän pettymykseen. 
Käytännössä ei jälkimakua, hovimes-
tarimainen, ehdottoman dokattava. 
Merlot-veljeään pyöreämpi ja mui-
keampi. Merlot on rahvaan rypäle, 
kuka sinä olet? Alko väittää kevyen 
maitokahviseksi. Alkon tädit vetää 
huumeita.

Diktaattoriko löytyi pullosta? Vai 
Sveitsistä? Vai Opinkiveltä? Pinochet 
syntyi keskiluokkaan. Yhteiskun-
nan alahyllyltä Alkon alahyllyyn. 
Ansainnut kyykkynsä, mutta myös 
kumartumisensa. Viini laimenee 
juodessa, kuin mineraalivesi mat-
kalla alas vuorilta tai vankeustuo-
mio jokaisesta lisäuhrista. Chiantis-
sa todettu voiteluefekti pätee myös 
oikeusjärjestelmään? Oi oliivi, miksi 
hylkäsit minut?

Avain-lukko-periaatteen mukai-
sesti viini suhteellisen huono luk-
ko, vaiko hyvä avain? Kevytken-
käinen käyttäytyminen nauttijan 
suussa tyydyttää inhimilliset in-
tohimot, mutta kuten useilla sei-
näruusuilla, sisältö jää tyhjäksi. 
Salonkiin, muttei kotiin näytille. 
Lopulta jäljelle jää käytetty olo ja 
nousuhumala, aamulle käytetty 
olo ja nousuhumala, seuraavalle 
aamulle darra ja morkkis. Ottaen 
huomioon nyky-yhteiskunnan 
Tinder-käyttäjien määrän, vaih-
tokaupan kolikko/pullo-suhde ei 
ole huono. Pinochetin uhreja 40 
018, Luoja yksin tietää tämän vii-
nin uhrit.

Mutta! Radiohiljaisuus! Sensuu-
ri! Ruoka käväisee keskusteluis-

Viiniarvostelu
Sunrise

sa. Marjaisa, sanoivat apuvoimat. 
Reittä pitkin päähän, punaista val-
tatietä myöten mielihyväkeskuk-
seen. Montako tietä on Chilessä, 
sata metriä leveässä maassa? Pitää 
santsata.

Maku on kadonnut. 372 kiitora-
taa, joista 62 päällystetty. Tappaa-
ko diktatuuri maun? Vai inkoja? 
Efekti havaittavissa. Mihin maku 
meni? Outolemminnän mukaan: 
kun maku menee aktiin, lantio-
pohjalihasharjoitteet saattavat 
auttaa. Perunalastu tuo makuun 
suolan, lakritsi terän. Hyvä terä, 
huono isäntä. Ohikulkijan sanoin:
Hedelmät ilmestyvät suuhun lop-
pupullosta. Sveitsiin maku palaa 
tulisen ruuan jälkeen. Mahdolli-
nen sivuvaikutus: humala.

Tuomas Nurmi
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Vaellus 
Helvetinjärvelle

Perinteinen syysvaellus starttasi 
perjantaina kolmen auton ja yh-
deksän osallistujan voimin koh-
ti Helvetinjärven kansallispuis-
toa Ruovedellä. Ensimmäinen ja 
onneksi ainoa suunnistusvirhe 
sattui heti ajomatkalla, kun yksi 
autollinen käväisi tsekkaamassa 
Tampereen tienoon. Eksyneitä 
odotellessa pimeä ja nälkä pääsi-
vät laskeutumaan, ja Helvetinpor-
tilla syttyivätkin jo ensimmäiset 
nenäliinalämmitteiset tonnikala-
purkit. Odottajia viihdytti myös 
portin läheisyydessä sijaitseva 
strutsi– ja villisikatila. Lopulta 
kuitenkin päästiin vaelluksen ma-
kuun hölkkäämällä hämärässä 
noin 2 km Helvetinkolulle, jossa 
pian iltapalan ja tähtien tuijotte-
lun jälkeen asettauduttiin levolle, 
ainakin melkein. Yöllä hätisteltiin 
meetvurstin ja ruisleivän tuoksus-
ta huumaantunutta kettua, joka 
rapisteli telttakangasta ja häipyi 
maiskutellen vasta, kun eväät 
otettiin teltan eteisestä sisäpuolel-
le.

Aamiaisen jälkeen matkaa jatket-
tiin kiipeilemällä ensin Helvetin-
kolussa, noin 40 metriä pitkässä 
kalliosolassa. Päivän reitti kulki 
varsin märkää polkua ja kapeita 
pitkospuita pitkin, joten lounaalle 
pysähtyessä lenkkareilla vaelta-
vien sukkien kosteusprosentti oli 
noussut huomattavasti. Lounaan 
aikaan havaittiin myös, että seu-
rue oli köyhtynyt yhden puheli-
men verran. Loppupäivän mat-
kaksi valittiin mahdollisimman 
suora reitti yöpymispaikkaan, 
jotta aikaa oleellisimmalle, eli syö-
miselle, olisi enemmän. Ilta vie-
tettiin erittäin tuulisella Haukan 
Hieta -rannalla, jossa ruokailtiin ja 
herkuteltiin: nuotiolla kehiteltiin 
MasterChef –tyyliin uusia resep-
tejä letuista, suklaasta, banaaneis-
ta ja vaahtokarkeista. 

Viimeisen päivän matka vei mei-
dät takaisin Helvetinkolulle, jossa 
vielä kiipeiltiin ja otettiin viimei-
set kuvat. Kadonnut puhelinkin 
löytyi rinkan etutaskun syöve-
reistä. Valitettavasti kaikki strut-
sinmunat olivat loppuneet Helve-
tinportin kioskista, mutta onneksi 
löysimme matkamuistoiksi edes 
haalarimerkit. Reissu lopetettiin 
perinteisesti ruokailuun ABC:llä, 
sillä eihän kukaan jaksa kolmea 
päivää retkimuonaa syödä.

Essi
Korhonen
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Aloitin opintoni kemian lai-
toksella 2009 ja edistyin niissä 
mallikelpoisesti vuoden 2012 
kesään asti. Tein tuolloin kan-
dintutkielmaa fysikaalisen ke-
mian laitokselle. Nähdessäni, 
mitä kaikkea tutkijan työhön 
oikeasti kuuluu, aloin mietti-
mään alanvaihtoa. Jatko-opis-
kelijan palkkataso, työajat sekä 
akateemiseen maailmaan kuu-
luvat byrokratia ja hierarkia 
eivät houkutelleet. Samaan ai-
kaan tienasin viikonloppuisin 
muusikkona - alalla, jossa ei 
tunnetusti tutkintojen perään 
kysellä. Lukuvuoden 2012-2013 

Kemististä     muusikoksi
Kemialta loikkaa vuosittain ihmisiä eri aloille. 
Suosituimmat loikkauskohteet ovat lääke-
tiede, eläinlääketiede ja farmasia. On myös 
monia, joita kemia kiinnostaa, mutteivät näe 
itseään kemian alan työtehtävissä. Yksi heis-
tä oli Antti Lähdesmäki, joka nyt jakaa loik-
karitarinansa.

Teksti: Antti Lähdesmäki
Kuvat: Heta Nykänen

vietin Jyväskylän Konservato-
riolla. En enää palannut Ylis-
tölle, vaikka olinkin vielä sa-
man lukuvuoden läsnäolevana 
kemialla. Syksyllä 2013 jatkoin 
musiikinopintojani Suomen 
suurimmassa Ammattikorkea-
koulussa — Metropoliassa.

Jos joku on samassa tilantees-
sa kuin minä ja pohdiskelee 
kahden eri intohimon välillä, 
suosittelen käyttämään opin-
totukikuukausia säästeliäästi 
ja olemaan poissaoleva silloin, 
kun ei opintoja tee. Alanvaih-
tovaiheessa kannattaa myös 
miettiä, onko jonkinlainen 
opintokokonaisuus saatavissa 
valmiiksi. Oma kandini roik-
kuu edelleen labravaiheen ra-
portista, ja esimerkiksi opin-
totukien kannalta ajateltuna 
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minun olisi ehdottomasti 
kannattanut panostaa hie-
man lisää ja hankkia kysei-
nen tutkinto.

Alaa vaihtaessa on tärkeää 
tutkia etukäteen, mihin it-
sensä laittaa. Kyllästyin 
yliopiston byrokratiaan, 
mutta päädyin yrittäjäksi ja 
apurahataiteilijaksi. Tutki-
jan arkiviikon työajat eivät 
houkutelleet, mutta päädyin 
työskentelemään viikon-
loppuöisin. Muutosta kai-
vatessa on helppoa nähdä 
vain vallitsevan tilan huonot 
puolet, ja unohtaa, että niitä 
varmasti löytyy myös muis-
ta               vaihtoehdoista. Saa-
vutetuista eduista tulee no-
peasti perustila. Olen usein 
ikävöinyt takaisin Ylistölle, 
siellä tarjottavan opetuksen 
laadun vuoksi. Sekä fysii-
kan- että kemian laitoksilla 
opetussuunnitelmat ja kurs-
sisisällöt ovat selkeitä ja joh-
donmukaisia, luennot hyvin 
järjestettyjä ja luennoitsijat 
asiansa osaavia. Tällä hetkel-
lä minun on helppo nähdä 
ammattikorkeakoulun huo-
not puolet, mutta toisaalta 
ymmärrän myös, ettei huo-
nokaan koulu estä ketään 
oppimasta. Metropolian mu-
siikin tutkinto-ohjelma ei si-
täpaitsi ole huono. Tärkeintä 
on löytää ala, johon suhtau-

tuu intohimoisesti. 

Tasaisin väliajoin kannattaa 
miettiä alavalintaansa, jos viet-
tää perjantai-iltapäivänsä lab-
rassa kiroillen. Jos syy on se, 
että lopulta juuri niin haluat ai-
kasi ja elämäsi käyttää, onneksi 
olkoon; olet löytänyt intohimo-
si. Tuota intohimoa seuraamal-
la päädyt kyllä oikean paik-
kaan vaati se alanvaihtoa tai ei.

Antti Lähdesmäki
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Opiskelijoille 
-10%

kaikista ruoka-annoksista 
paitsi pizzoista

LOUNAS MA – PE 10.30-15.00

www.ravintolabigbang.fi
Kauppakatu 6
044 776 8888
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