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P R O V O K A AT I O
ON
K U O L L U T #yolo
”You only live once” sanonnan elinaika internetissä ja collegehuumorissa kesti pari vuotta. Tällä hetkellä läpän ääneen heittäminen
on noloa, mikäkös hipstereitä kutkuttaa. Kohauttamishalun ja elämysnarkkauksen välissä vaikuttava yolo tuntuu kuitenkin vakavan
syvällä. Nyt puhutaan aidosta uskalluksesta.
Onko enää oikeita tarkoituksenmukaisia uskaltavia
tekoja, vai voiko sen pienimmänkin kuittaa yoloiluna?
Vähäisinkin uskallus verhotaan vielä sosiaaliseen mediaan:
”Aamuneljältä uimassa Eiranrannassa –
alasti” #yolo. Itsenä alituinen markkeeraaminen
aikajanalle synnyttää faaraoiden kuolemattomuuden perässä juoksentelevia instagramittajia.
Tuolla media-aavikon ulkopuolella tapahtuva oikea elämä
ei kuitenkaan riipu twiittauksien, hashtagien tai tykkääjien määrästä. Verhon taakse pitää uskaltautua astumaan,
toteuttamaan ja unelmoimaan.
”Neljäntenä päivänä silmäpussit olivat hävinneet @Jamaica”. Kävin tammikuussa henkisessä kotimaassani
Karibianmerellä – toiveiden täyttymys. Ihmisten myönteinen
hetkessä elämisen asenne tuntui hyvältä ja muistutti perusarvojen
järjestyksestä.
Unohda siis ”sitku” ja lähde tekemään sitä mitä nyt kaipaat ja
tarvitset. Köyhdyttävien näkökulmien sijaan suosi idearikkautta ja rohkeutta. Yoloilua ei kuitenkaan kannata enää yrittää. La
provocation c'est du passé! Kun tyyliseikoista puhutaan ranskaksi,
ovat ne totta.
Kyyhkysen juhlavuosi 2013 alkaa tuttujen tekijöiden kanssa, mutta
kaksin verroin kovemmin. Tyt:n ohella juhlii lehti myös 160. ilmestymisvuottaan. Ensimmäisessä numerossa kysymme mitä elämässä kannattaa uskaltaa. Mitä saimme vastaukseksi?
Kotipesä on luotu, nyt lähdetään ulos.
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K ERRAN KOS S I T Ä ...
...haalii itselleen alkuvuoden niin täyteen toimintaa, että joutuu oikeasti juoksemaan
jatkuvasti paikasta toiseen ja tapojensa vastaisesti myöhästelee joka paikasta, koska
edellinen tilaisuus on kestänyt odotettua pidempään. Toistuvasti huomaa ajattelevansa,
ettei enää ensi vuonna ainakaan ole missään sellaisessa tehtävässä, jossa joutuu koko
alkuvuoden kiirehtimään niin, ettei edes lounasta ehdi rauhassa syödä. Yliopistomaailman
ulkopuolella olevia kavereitaan ehtii näkemään hyvällä tuurilla muutaman kerran koko
kolmannen periodin aikana ja iltaisin kun menee nukkumaan päässä pyörivät ne asiat,
jotka pitäisi seuraavana päivänä saada hoidettua. Kuntoilemaan ehtii parhaimmillaankin
kahdesti viikossa, jos viitsii sunnuntain käyttää itsestään huolehtimiseen.

H

elposti erehtyy kuvittelemaan, että kyllä tämä tästä varmasti helpottaa tulevina
kuukausina. Ei varmasti enää ole huhtikuussa näin kiire ja sitten ehtii jopa viettää
kokonaisia vapaapäiviä, ilman stressiä järjestöasioista. Tuskinpa, mutta niin kauan kun
kalenterissa on tyhjiä päiviä (edes viikonloppuisin), niin kauan on toivoa. Realistisempaa
olisi varmaankin toivoa, että kevään aikana tulisi edes yksi viikko, jolloin ehtisi nukkua
jokaisena yönä kunnolliset unet. Tuskin sekään toteutuu.

M

iksi tähän hommaan on sitten lähdetty? Mikä ajaa ihmisen järjestötoiminnassa
sellaiselle asteelle, että hauskanpito muuttuu unettomuudeksi ja stressiksi?
Yhtenä tekijänä todennäköisesti on se, että unettomuus ja stressi eivät välttämättä vie
toiminnan toteuttamisesta pois sen mielekkyyttä. Toinen merkittävästi vaikuttava tekijä
on se, että järjestötoiminnan kautta pystyy hankkimaan itselleen sellaista vapaa-ajan
aktiviteettia, joka itseä sattuu kiinnostamaan. Kiinnosti tekijää sitten edunvalvonta,
juhlien järjestäminen tai verenluovutusekskursion organisointi, (opiskelija)järjestöistä
löytyy varmasti paikka jokaiselle.

J

os sitä nyt kerran vain eletään ja opiskellaan, niin miksei sitten lähtisi tutustumaan
niihin mahdollisuuksiin, joita eteen kannetaan. Jos eteen on tuotu aine- tai
tiedekuntajärjestö, jonka toimintaa voi kuka tahansa tulla toteuttamaan, niin miksei
sitten tarttuisi tilaisuuteen ja ainakin kokeilisi miltä se tuntuu? Uskallan väittää, että
opiskelijajärjestöjen kautta saa luotua itselleen huomattavasti mielenkiintoisemmat
verkostot, kuin pelkillä luennoilla istuen.

S

uurimpana ilon tuojana järjestötoiminnassa ovat ne onnistumisen kokemukset,
joita toiminta tarjoaa. Harva asia palkitsee niin paljon kuin se, että näkee ihmisten
nauttivan niistä tilaisuuksista tai asioista, joita on järjestänyt. Tai se, kun voi aidosti kokea
vaikuttaneensa johonkin asiaan yhteisen hyvän puolesta. Yrittäkääpä saada sama tunne
essettä palauttaessanne.
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Antti Virtanen

TYT:n 160:een vuoteen mahtuu paljon, mutta mitä yhdistyksen piirissä tehtiin kymmenen vuotta sitten? Kyyhkysen
numero 1/2003 oli ”Suuri retrospektaakkeli”, jossa oli lyhyt historiikki Kyyhkysen ja teologian ylioppilaiden vaiheista
1940-luvulle asti. Lehdessä myös käytiin
läpi satunnaisotannalla vanhoja Kyyhkysen artikkeleita 1950-luvulta eteenpäin,
joiden loppuun vuoden 2003 toimitus oli
tehnyt kommentaarit. Retrospektiiviä korosti se, että 150-vuotisnumeron niin kuin
loppuvuodenkin Kyyhkysten kansitaide
teki kunniaa 1950-luvun Kyyhkysen kansitaiteelle.
Massiivinen puolentoista vuoden
suunnittelu sai päätöksensä, kun 150.
vuosijuhla järjestettiin 2.2. Vanhalla Ylioppilastalolla. Vuonna 2003 TYT sai
oman lipun, TYT:n inspehtori sai käädyt, ja yhdistykselle haettiin virallista
hymniä sävellyskilpailun kautta. Hymni
on tunnetusti vaikea laulaa, koska sitä ei
ole alun perin tarkoitettu laulettavaksi.
Mutta kuten Sibeliuksen Finlandia-hymninkin kohdalla kävi: ”jos maailma tahtoo laulaa, niin ei sille mitään mahda.”

Sanat ja melko haastava laulumelodia
TYT-hymniin saatiin muutama vuosi myöhemmin. Juhlavuodeksi tilattu
150-vuotishistoriikki jumaluusopin ylioppilaiden historiasta valmistui vasta
vuodeksi 2005, ja se lopulta resurssien
puitteissa käsitteli historian vain vuoteen
1918 asti. Kakkosvolyymiä ei koskaan
tullut.
Vuoden 2003 kesällä TYT muutti
uusiin tiloihin Aleksanterinkatu 7:ssä.
Uuden olkkarin kävi ekumeenisesti siunaamassa käyttöön saman vuoden lokakuussa kaikki Helsingin piispat: Eero
Huovinen evankelis-luterilaisesta kirkosta, metropoliitta Ambrosius ortodoksisesta kirkosta sekä Joséf Wróbel
katolisesta kirkosta. Noina vuosina teologien akateemiseen pöytäjuhlakulttuuriin ujuttautui myös nykymuotoinen
lauluperinne juomalauluineen. Tätä ennen pöytäjuhliin kuului puheiden ja ohjelmanumeroiden lisäksi vain muutama
perinteinen laulu ja ruokavirsi.

I

tsekin lähdin erään kerran huvikseni kokeilemaan, miltä tuntuu toimia järjestössä.
Kun nyt neljättä vuotta vietän sillä tiellä, voin todeta, että kannatti kokeilla.
Onnistumiskokemuksien lisäksi toiminta tarjoaa kaikille varmasti joitain kasvattavia
epäonnistumisiakin, mutta turha niitä on liiaksi murehtia.
Kerranhan sitä vaan…

6

0

7

Luulitko, että sitsiperinne teologien
piireissä on vanha juttu? Vuosi 2003 oli
merkittävä myös siksi, että TYT järjesti ensimmäiset sitsinsä 21.11. Uudella
Ylioppilastalolla Varsinaissuomalaisen
osakunnan tiloissa. Ne, jotka eivät osakunnilta olleet oppiaan saaneet, kummeksuivat akateemisiin pöytäjuhliin vakiintuneita ”laululeikkejä”. Sitsaamisen
tarkoitus oli harjoittaa jäseniä tulevia
vuosijuhlia varten, ja sitsit ovat pysyneet
suosittuna toimintamuotona siitä lähtien.
Kymmenen vuoden aikana yksi toiminnalliseen sisältöön vaikuttava tekijä
oli uusien tilojen saaminen HYY:ltä.
Vuonna 2009 korkattiin käyttöön vastavalmistuneen ”Uuden uuden ylioppilastalon”, Domus Gaudiumin Ulrika-klusterista Eleonora-tila. Eleonoora oli
työvoitto, jonka saaminen tai pysyminen
TYT:n käytössä ei ole itsestäänselvyys.
Harvempi muistaa, mutta TYT:llä oli
myös ennen Eleonoraa Uuden Ylioppilastalon b-rapussa pieni tila nimeltä
Kammari. Se toimitti lähinnä varaston
virkaa, mutta tiettävästi tässä ahtaassa
tilassa on bileiden jatkojakin vietetty.
150. Vuosijuhlista uutisoinut Kyyhkynen sekä
vanhoja Kyyhkysiä reilun kymmenen vuoden
ajalta osoitteessa www.tyt.fi.
Historiikki Tarja-Liisa Luukkanen:
Sääty-ylioppilaasta ensimmäisen polven
sivistyneistöön : jumaluusopin ylioppilaiden
sukupolvikehitys ja poliittis-yhteiskunnallisten
näkemysten muodostuminen 1853-1918.
löytyy Helkasta.

Lehtien etusivut täyttyvät spekulaatioista,
kadunkulmat tursuavat erilaisia flaikkuja ja
keskustelu sosiaalisessa mediassa käy vilkkaana.
Kuulostaako tutulta?
Aivan oikein, kyseessähän on tietenkin demokratian multihuipentuma - vaalit! Näissä vaaleissa ei kuitenkaan valita
tovereita, edaattoreita tai kunnanvaltuutettuja omista punavihreistä kavereista. Näissä vaaleissa valitaan tulevaisuus Kenian valtiolle. Ja koska Afrikassa kaikki on suhteellista, myös
demokratian käsite täällä venyy ja paukkuu.
Kun minulta kysytään, miksi ihmeessä lähden vaalien ajaksi
Ugandaan, helpointa on vastata, että Suomen suurlähetystö
kehottaa poistumaan maasta. Se ei ole totta. Pääsyy omalla
kohdallani on, etten halua ottaa sitä riskiä, että vuoden 2007
tapahtumat toistaisivat itsensä ja minä olisin kaiken keskiössä.
Mitä sitten ovat nuo mainitut tapahtumat? Vuoden 2007 vaalien tulos ei mennyt niin kuin Strömsössä ja turhautuminen
korruptoitunutta systeemiä kohtaan leimahti ilmiliekkeihin
erityisesti luo- ja kikuju-heimojen välisinä kahakoina. Kahinoissa kuoli 1500 ihmistä ja poliisille annettiin lupa tappaa.
”Olemme oppineet virheistämme, ei kukaan halua nähdä
sellaista enää”, toistelevat niin kadunmiehet kuin vaaleissa
ehdolla olevat poliitikotkin. Tietysti tällaiseen väitteeseen on
helppo uskoa, oikeastaan pakkokin. Asia ei ole kuitenkaan
yksinkertainen. Täällä kyllä tiedetään, mitä demokratia tarkoittaa. Keinot sen luomiseen ovat kuitenkin minimaalisia.
Televisio julistaa Kenian tunnuslauseeksi ”peace love and unity”. Kaksi kuukautta tässä maassa oleskelua riittää kertomaan
että nyt taidettiin vähän kaunistella.
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Maassa, jossa 42 heimoa on jatkuvasti valmiina käymään
toistensa kurkkuun kiinni, on vaikea uskoa yhtenäisyyteen.
Heimoajattelussa piilee myös syy siihen, miksi demokratia ei
ota täällä tuulta siipiensä alle. Maan itsenäistymisestä lähtien,
viidenkymmenen vuoden ajan, Kenian johtajien agendalla on
ollut heimorakenteiden rikkominen ja nationalistisen Kenian
luominen. Kuitenkin presidentit ovat järjestään vahvistaneet
omien heimojensa asemaa kenialaisessa yhteiskunnassa, ja
koska kolmesta Keniaa hallinneista presidenteistä kaksi on
ollut kikuju-heimon edustajia ja yksi kalenjini, on vaikea arvata, keillä tässä maassa on eniten rahaa ja maata.
Odotamme bussia. Paikalle kurvaa auto, jonka ikkunasta
käsi heittää tonnin setelin mopokuskien jaettavaksi. ”Ostakaa limua älkääkä unohtako äänestää!”, kuuluvat saatesanat.
Näin tehdään työtä demokratian eteen Kenian maaseudulla,
siellä missä köyhyys on huipussaan ja kunnollista johtajuutta
peräänkuulutetaan enemmän kuin missään muualla. Näiden
vaalien seuraaminen pistää miettimään ennen kaikkea sitä,
kuinka hyvältä suomalaiset vaalit tuntuvat. Saan oikeasti äänestää ketä haluan, miksi haluan, ja joissain tapauksissa minulle annetaan pullakahvit ihan vain sen kunniaksi, että kävin
äänestämässä. Minun ei myöskään tarvitse pelätä henkeni
puolesta, ei edes silloin kun aivan väärä tyyppi voittaa koko
touhun.

lääkäri pyrkii hoitamaan häntä mahdollisimman hyvin.
Lääketieteen opiskelijan blogikirjoitus horjutti vakavalla
tavalla luottamusta lääkärin professiota kohtaan. Lääketieteen opiskelijat, jotka tekevät työhön liittyviä käytännön harjoituksia, ovat jo profession edustajia. He
eivät ainoastaan nauti opetuksesta, vaan tekevät professionaalin mukaista työtä, mikä edellyttää professioon
liittyvien eettisten normien noudattamista. Ensisijainen
eettinen normi on kunnioittaa hoidon tai toimenpiteen
kohteena olevaa – oli se sitten elävä tai vainaja. Kaiken
lisäksi kirjoituksessa kuvailtiin yhtä vainajaa sellaisella tavalla, että omaiset pystynevät sen tunnistamaan.
Blogikirjoitus ja siitä syntynyt keskustelu on mielenkiintoinen ainakin kirkon tehtäviin opiskelevan teologian
opiskelijan näkökulmasta. Papin professio on siinä mielessä samanlainen lääkärin profession kanssa, että luottamus sitä kohtaan on ammatin harjoittamisen perusta.
Esimerkiksi sielunhoito, jossa ohjattava ei luota papin
pyrkivän auttamaan häntä tai ajattele hänen parastaan,
ei voi onnistua. Eikä jumalanpalvelus, jossa sitä toimittavasta papista näkee, ettei häntä lainkaan kiinnosta
penkissä istuva seurakuntalainen, voi myöskään onnistua
tavoitteissaan. Kirkon virkaan opiskeleva teologian opiskelija on jo profession edustaja, kun hän tekee hengellistä työtä seurakuntaharjoittelussa tai on kausityöntekijänä seurakunnassa. Opiskeluaikana opetellaan profession
edellyttämiä eettisiä käytäntöjä. Lääketieteen opiskelijan
blogikirjoitus on esimerkki siitä, miten asiat voi tältä osin
mokata.

k

suudessa”. Huumorinkaan ei pitäisi olla ongelma, koska jokaisella ammattiryhmällä on oma huumorinsa.
Läätieteellisen tiedekunnan dekaani Risto
Renkonen on sittemmin puolustanut opettajia,
jotka olivat nuhdelleet ruumiinavauksesta kirjoittanutta opiskelijaa. Onko lääketieteellisen tiedekunnan
dekaani, opetusdekaani ja viisi merkittävää opettajaa
erehtyneet – eikö opiskelijalla ole lain suoma oikeus
kertoa opinnoistaan?
Ei, lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunta ei
ole erehtynyt ojentaessaan nimimerkillä Kainaloinen
kana kirjoittanutta opiskelijaa. Sekä Risto Karinkanta että Tiina Raevaara eivät ole ymmärtäneet, mikä
blogikirjoituksessa oli pielessä. Tiina Raevaara itsekin
tunnisti kirjoituksessaan, miksi opiskelijan blogikirjoitus ei ollut sopiva: ruumiita kuvattiin vähättelevästi ja
humoristisesti. Raevaara kuitenkin oli sitä mieltä, että
ruumiinsa lääketieteen käyttöön luovuttaneelle ei ole
merkitystä, mitä ruumiille tehdään ja miten siitä puhutaan. Karinkanta oli samaa mieltä, koska ruumis on
”kasa verta ja suolia”.
Raevaaran ja Karinkannan väite ruumiin merkityksettömyydestä on täysin väärä ja erityisen typerä.
Kuka lahjoittaisi ruumiinsa tieteelliseen tutkimukseen,
jos tietäisi että sitä tutkivat naureskelevat sille ja tekevät siitä pilkkaa? Tai käyttäisikö kukaan omaisensa
ruumista tarvekalujen raaka-aineena?
Koko terveydenhuolto perustuu luottamukseen
lääkärin professiota kohtaan. Hoitoprosessin lähtökohtana on välttämättä potilaan luottamus, että

u

Kirjoittaja on A2-linjalainen tekemässä työharjoittelua
kansainvälisen kehitysyhteistyön parissa Keniassa. Kun
hänelta kysyttiin, millainen on työtilanne valmistuneilla
A2-teologeilla, hän vastasi: ’If you’re good enough, you can
get any job you want!’
Viime vuoden marraskuun lopulla blogia kirjoittava lääketieteen opiskelija, joka käyttää nimimerkkiä Kainaloinen
kana, julkaisi tekstin otsikolla Ruumiiden leikkelyä. Kirjoitus käsittelee ruumiinavausta lääketieteen opiskelijan näkökulmasta. Kirjoituksen tyyli on suorasukainen ja se on
kirjoitettu selkeästi pilke silmäkulmassa. Kuusi lääketieteellisen tiedekunnan opettajaa, joiden muassa opetusdekaani,
katsoivat kirjoituksen olleen siinä määrin asiaton, että he
pyysivät poistamaan sen. Opettajien ja koko lääketieteellisen tiedekunnan poikkeuksellista toimintaa on arvosteltu.
Risto
Karinkanta
kirjoitti
kansleri
Ilkka Niiniluodolle avoimen kirjeen, jossa hän
esitti, että lääketieteellinen tiedekunta on väärällä tavalla
painostanut opiskelijaa poistamaan kirjoituksensa ja rajoittanut opiskelijan oikeutta puhua julkisista opinnoistaan. Karinkannan mielestä blogikirjoituksessa esitettiin kiinnostavalla tavalla olennaista tietoa ruumiinavauksesta siten, että
vainajien henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Hän ymmärtää, että kyseessä on tieteeneettinen kysymys vainajien
arvostamisesta, mutta ”kirjoitusasun tyyli ei kuitenkaan ole
ruumiiden ihmisarvoa loukkaava, vaan kuvaa ihmisruumista sellaisena kuin se on – kasana verta ja suolia”.
Suomen
Kuvalehden
tiedeblogisti
Tiina
Raevaara väitti kirjoituksessaan Dissektiosalin salatut
elämät ja elimet, että lääketieteellinen haluaa salata, mitä
tiedekunnassa puuhaillaan. Itse blogikirjoituksessa ei ole
Raevaaran mielestä mitään vikaa. Ruumiinavauksesta pitäisi hänen mukaansa voida kertoa avoimesti ja rehellisesti:
”Ei ole mitään periaatteellista syytä siihen, ettei vaikkapa
lääketieteen opintojen kulkua voisi kuvailla tarkastikin julki-
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YOU ONLY LOVE ONCE?
Teksti: Liina Niittymaa ja Tiia Orpana
Kuvitus: Johanna Mantere

Rakkaus on suuri osa elämää, eikä ole yhdentekevää, millä tavalla asian elämässään järjestää.
Tapasimme kolme nuorta aikuista, jotka eivät ole
toimineet parisuhteessaan aivan kuten nyky-yhteiskunnassa keskimäärin on tapana. Kysyimme,
mistä rohkeus elää todeksi omia arvojaan kumpuaa.
Tutustuminen 16-vuotiaana, kihloihin 19-vuotiaana ja siitä vuoden kuluttua naimisiin. Tällainen on Tuomon, 22, ja Susannan, 23, elämäntarina.
Tuomon ja Susannan valinta on nyky-yhteiskunnassa melko epätavallinen, sillä he avioituivat kymmenen vuotta nuorempina kuin suomalaiset keskimäärin. Nuori aviopari ei kuitenkaan
kokenut paljonkaan päätöksensä tiimoilta. Etäisemmät tuttavat tosin saattoivat kysellä, eikö sitoutuminen loppuelämäksi pelota, mutta parin
läheiset ymmärsivät heidän valintansa. Suurin
osa hämmästelyistä koski heidän päätöstään
muuttaa yhteen vasta naimisiinmenon jälkeen.
”Halusimme arjen ja elämän muuttuvan konkreettisesti naimisiinmenon myötä ja siksi muutimme yhteen vasta sen jälkeen”, Susanna perustelee.
Kun kysymme Tuomolta ja Susannalta, kannattaako elämässä sitoutua vain yhteen ihmiseen, molemmat toteavat, että tämä valinta on
ainakin toiminut heidän kohdallaan hyvin.
”Mielestäni yksi ihminen riittää, on mahtavaa
jakaa elämä saman ihmisen kanssa. Toisesta oppii koko ajan uutta ja tutun ihmisen kanssa on
aina helpompi olla kuin vieraan. En itse jaksai-

si tutustua ja jakaa koko elämääni aina uudestaan ja uudestaan eri miehen kanssa”, Susanna
pohtii. Tuomo kertoo tunteneensa vaimonsa jo
seitsemän vuotta, mutta silti ajattelee tuntevansa
Susannasta vain pienen osan.
Nuori pari ei koe joutuneensa luopumaan
jostakin sen vuoksi, että he päätyivät tekemään
valinnan sitoutumisesta niin varhain. Tuomosta
tuntuu tällä hetkellä, että hän olisi jäänyt paljon enemmästä paitsi, jos olisi valinnut toisin.
Susannakaan ei ole mielestään joutunut luopumaan, vaan päinvastoin - hän on saanut paljon
sitoutuessaan Tuomoon. Molempien on tehtävä
kompromisseja, mutta siitä sekä Tuomolla että
Susannalla on kokemusta, sillä he ovat ison perheen keskimmäisiä lapsia.
Mutta entä jos elämä heittelee ja aviopuoliso
muuttuukin vuosien saatossa aivan toisenlaiseksi?
Susanna ja Tuomo kertovat varautuneensa
parisuhteensa muutoksiin. Molemmat myöntävät, että henkistä kasvua ja kokemusten tuomia
muutoksia tapahtuu joka päivä. Tärkeintä heidän
mukaansa kuitenkin on, että halu pysyä yhdessä säilyy. Tuomo lisää, että yhdessä vietetty aika
rakentaa parisuhdetta, eikä yhtäkkisiä yllätyksiä
pääse syntymään, kun suhde puolisoon on läheinen.
”Tunteita tulee ja menee, mutta rakkaudessa ei
ole kyse vain tunteesta. Tahdon tehdä töitä suhteeni eteen”, Tuomo tiivistää.
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”Rohkeutta!”, huudahtaa Maria, 27, kun kysyn
häneltä, mitä vaatii suhde, jossa osapuolia onkin
monta. Rohkeus on Marialle pyrkimystä tulla
kohdatuksi omana itsenään, vaikka pelottaisikin.
Suhteessa tämä pyrkimys on vastavuoroinen, sillä myös toinen ihminen on pyrittävä näkemään
sellaisena kuin hän on eikä sellaisena kuin hänen
tahtoisi olevan. Maria elää avoliitossa poikaystävänsä kanssa, jolla on toisella paikkakunnalla
asuva tyttöystävä. Samanaikaisesti Mariallakin
voisi olla muita vakavia ihmissuhteita. Toimivan
suhteen edellytys on rehellisyys sekä itseä että
muita kohtaan. Polyamorisessa suhteessa kaikki
tapahtuu avoimesti muiden osapuolten tiedosta,
ja omista tunteista ja tarpeista on uskallettava
puhua ääneen.
Jos elämme vain kerran, kannattaako sitoutua
vain yhteen ihmiseen? Tähän polttavaan kysymykseen haluan kuulla polyamorikon vastauksen. ”Kaikille polyamoria tuskin sopii, ja hyvä
niin – jokainen valitkoon itselleen sopivimman
tavan käsitellä rakkauselämäänsä”, Maria kuittaa. Marian ajatuksia kuunnellessani polyamorian huomionarvoiseksi piirteeksi nousee individualismi ja oman itsensä varassa eläminen.
Maria kertoo näkevänsä joissakin parisuhteissa
paljon kärsimystä, joka ilmenee toisen kontrollointina ja epärealistisina odotuksina. ”Ajatellaan,
että toisen ihmisen velvollisuus on tehdä onnelliseksi”, Maria kritisoi varsin maanläheisesti verrattuna aikamme toisinaan surullisenkoomisina
näyttäytyviin epätoivoisiin lemmenmetsästäjiin
tosielämässä ja valkokankaalla.
Polyamoriasta puhutaan jo paljon, mutta ilmiölle löytyy kiihkeitä vastustajia ja ”mikäpä siinä, mutta en minä ikinä” -reagoijia. Ajatus toisen
ihmisen omistamisesta jopa ajatuksista lähtien
on kaiverrettu syvästi nykykulttuurimme peruskallioon. Maria ajattelee kuitenkin toisin: ”Hyväksymällä toisen ihmisen annat arvoa toisen
minuudelle. Silloin hyväksyt siis hänet sellaisena
kuin hän on. Silloinhan et myöskään voi häntä
omistaa.” Hieman mietityttää kuitenkin, eikö toisesta ihmisestä jää joitakin tasoja tavoittamatta,
jos hänet täytyy jakaa. Marian realistinen näkemys on se, ettei täydellistä ihmistä yksinkertaisesti ole. Koska useimmilla meistä on sellaisia
puolia, jotka eivät kohtaa kaikkien kanssa, on
viisaampi täyttää omia tarpeitaan muidenkin
kuin yhden ihmisen kanssa. Menetetty aika voi

koitua murheeksi, vaikka toisaalta harva meistä
kuitenkaan lojuu kaiket illat puolisonsa kyljessä.
”Pitäisin sellaisesta maailmasta, jossa jokainen
saisi olla sellainen kuin on”, Maria luonnehtii. Itsestäänselvyydeksi helposti tuomittava lausahdus
onkin huumaavan radikaali ajatus, kuin keväisellä kadulla ilmoille heitetty kutsuhuuto ihmiskunnan emansipaatioon! Yksi elämä, elä se itsenäsi!
Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse emansipoitua
juuri polyamorian avulla, sillä se ei ole kaikki
autuaiksi tekevä parisuhdemalli kuten ei monogamiakaan: ”Näkisin, että monogamisesti elävä
ihminen voi ihan hyvin olla onnellinen. Ajattelen kuitenkin, että joillekin polyamoria voisi
olla ratkaisu rauhallisempaan ja onnellisempaan
elämään.” Maria ottaa esille valtakulttuurissa
hyväksytyn sarjamonogamian, jossa vaihdetaan
kumppania toisensa perään: ”Kuinka paljon
tämä sitten eroaa siitä, jos kumppaneita olisikin
useampi samanaikaisesti?” Mariaa kuunnellessamme olemme tulleet vakuuttuneiksi siitä, että
polyamorian viisauksia kuuntelemalla voitaisiin
välttää aika monta rakkauselämän itkuista iltaa. Tunne itsesi, näe muutkin omina itsenään
ja muista erolaulujen kuolematon oivallus à la
Jukka Poika: ”Kukaan ei pysty parantamaan mun
sydäntä/ joten nielen itse yksinäisyydessä/ katkeran totuuden, että itse oon vastuullinen/ omasta
onnestani nyt ja tässä.”
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HR: Nimesin palstan Rocksaltiksi, koska sillä torjutaan kummituksia – vähän niin

C

kuin mekin?
KI: Tarkalleen ottaen sillä torjutaan demoneita myös.
HR: Mutta miten tää liittyy Supernaturaliin? Alettaisko jo puhua aiheesta.

ta ”mitä jos”.

K

KI: Ei todellakaan! Olen 90-luvun lapsi, jonka ykkösmedia oli telkkari. Olen

peisiin? Näkyykö Supernaturalissa uskontotieteilijä Christopher Partridgen
formuloima, re-enchantment, länsimaisen kulttuurin mystifioimisen paluu? Ah

KI: Supernatural jatkaa vain ihmisten tarinankertomisperinnettä. Sarjan luoja

suunnitteli sarjaa kymmenen vuotta.

H

HR: Tv-sarjoja ja elokuvia käytetään uskonnollisessa merkityksessä. Ne vastaa-

T

Eric Kripke haki innoitusta urbaaneista legendoista, joita on aina ollut. Kripke

Entinen Rooman piispa
Benedictus XVI teki historiallisen poikkeuksen ja siirtyi
eläkkeelle ennen salamurhaa.
Kuitenkin on surullista, että
samalla hän joutui luopumaan
huipputyylikkäistä punaisista
kengistään.

A

S

tiedettä – niin seksikästä!

C

HR: Ai uskon kaipuuta? Vastaako fantasiatarinat ihmisen uskonnollisiin tar-

”

oppinut elokuvalliseen kerrontaan, johon voi peilaa niitä tunteita ja kaipuuta.

X

HR: Eikö Jeesus ruoki sitä nälkää?

E

KI: Kaikki liittyy Supernaturaliin. Tämä tv-sarja ruokkii magian nälkää, sitä tunnet-

Teologisen tiedekunnan uusissa
tiloissa ei ole TYT:n omaa
tilaa, vaan opiskelijoiden tila.
Huoli aktiivijärjestöläisten
keskuudessa on suuri:
”Eikö meillä olekaan enää omaa
paikkaa – tuleeko sinne siis ihan
ketä vaan opiskelijoita?

Jeesukseen? Kaipaan keskiajan vanhoja hyviä autoritaarisia aikoja.

D

KI: Nykymaailma ei vaadi keneltäkään enää uskoa.

”

on avoin kaikelle. Täytyykö meidän uskoa enää mihinkään, paitsi teologien

E

A

vat osaltaan nykypäivän pick´n mix uskonnollisuuteen. Post-liberaali maailma

HR: Supernaturalin maailma edellyttää uskoa ja sarjassa pohditaan monesti

KI: Totta, mutta sarjan maailman möröt ovat kaikki nähty, koettu ja tapetta-

perheen säilyvyyteen ja jatkumiseen nousee kaiken yläpuolelle. Dean ja Sam
tekevät mitä vain toistensa puolesta.

T

HR: Eli perhe on uusi musta.
KI: Perhe on uusi Jeesus.
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A

vissa – tiedollisesti todennettuja. Perhe on sarjan ainoa kantava voima. Usko

R

L

uskon ja tiedon suhdetta tehdä oikeamielisiä tekoja.

Viisi leipää ja kaksi kalaa,
Jeesus taisi jo ajan alussa jakamistalouden - mainetaloudesta
puhumattakaan. Jeesus edellä,
yliopisto perässä.
https://helsinki.sharetribe.com/

Yliopiston päärakennuksen kahvilassa ja Porthaniassa törmää moraaliseen ongelmaan: Reilun kaupan kahvi tippuu koneesta kiireettömästi
kuppiin, kun taas sen epäreilumman
kipon ostaja sujahtaa sujuvasti ohitseni kädessään kuppi kuumaa. Miksi
se Reilun kaupan kahvi tippuu niin
hitaasti? Ihan kuin tiedostavaa kuluttajaa rangaistaisiin. Katja Knuutinen,
Hyy ravintola Oyn hankintapäällikkö
vastaa:
"Koneet jauhavat Reilun kahvin pavusta paikan päällä. Siksi siinä kestää.
Cafe Aromaa tiputtavat koneet suodattavat valmiista purusta."
Unicafe aloitti Reilun kaupan kahvin
myymisen vuonna 1999 ja oli Reilun
kaupan eturintamassa. Silloin Reilua
kahvia valmisti ainoastaan Meira.
Sen kanssa tehtiin erillissopimus
tavallisen kahvin tullessa Pauligilta.
Nykyisin Reilun kaupan kahvi ja epäreilumpi versio tulevat kummatkin
Meiralta. Eikö olisi helpompaa tilata
vain sitä Reilua kauppaa? Knuutinen
huomauttaa, että kaikissa Unicafe
ravintoloissa saa Reilun kaupan kahvia, joissakin pelkästään. Mutta syitä
epäreiluun kahviin löytyy myös:
"Kyse on pitkälti säilyvyydestä. Reilun
kaupan kahvi ei oikein kestä lämpimässä pitkää päivää. Ja keskustakampuksella tilataan kahvia sellaisina
piikkeinä, että sitä pitää olla valmiina
ruuhkatunneille."
Ja sitten on myös se maku. Reilun
kaupan sato kun ei ole niin tasalaatuista: "Asiakkaat haluavat myös sitä
epäreilumpaa kahvia."
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HYY on perustanut työryhmän pohtimaan, millä arvoilla ylioppilaskunnan yhteisiä
asioita pitäisi hoitaa. Vähän sama asia, jos Pietarin mafia päättäisi ryhtyä tulkitsemaan
toimintansa eettistä perustaa.

T E O L O G I N E N
J u h a

H A J A T E L M A

L e i n o n e n

"Esteettinen kasvatus on sitä, että harjoitamme itseämme
näkemään mahdollisimman paljon kauneutta."
(G. Santayana)
Eikö tämä sanallista hyvin YOLO-periaatteen?
JM

-13

Maksimiperiaatetta voinee soveltaa myös ykseyteen, hyvyyteen ja totuuteen. Ajatus identiteetin ykseyden, moraalisen hyvyyden ja totuuden ymmärtämisen maksimoimisesta
tuntuu hyvältä. Ei lienekään yllätys, että nämä transsendentaalit on perinteisesti nähty
elämän perimmäisinä päämäärinä. Palauttaako #YOLO meidät kreikkalaiseen ajatteluun?
Mikäs siinä!
Teologisesta näkökulmasta transsendentaalit ovat Jumalan aspekteja, jotka ovat tämän ja
tuonpuoleisen rajalla, tunnettavan ja tuntemattoman välissä.
Uskonnollinen tavoite ei ole vain nousta näihin, vaan myös heittäytyä niiden läpi Tuntemattoman kannateltavaksi.

Tu u t t i s t u l e e , o l e t ko v a l m i s ?
A i n o

K y t ö l ä

Mitä tapahtuu, kun kukaan ei osta levyjä ja painetun musiikin teollisuus on kriisissä?
Maanalaiset jylläävät.
Tammikuussa suuri yleisö yllättyi, kun Suomen virallisen listan kärkeen pomppasi Monsp Recordsilla debytoiva Tuuttimörkö. Tyylillisesti Tuuttimörkön musiikki leikittelee
huuruisen etelärapin tematiikalla vaipumatta kuitenkaan sen pimeimpiin syövereihin;
välillä se jopa satirisoi sitä lipsumatta kuitenkaan yksioikoisen huumorirapin puolelle.
Soundivelhona esikoisjulkaisulla hääräilee Memphis-biiteistään tunnettu DJ Kridlokk,
joka on aikaisemmin tuottanut kappaleita muun muassa Eevil Stöölle ja Koksukoolle.
Tietääkö tämä uutta pontta kotimaiselle levymyynnille? Luultavasti ei. Rap-yleisö ostaa
musiikkia tunnetusti ahkerasti julkaisuviikolla. Tuuttimörkö – On totta (MONSP RECORDS 2013)
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Kirkosta erosi enemmän ihmisiä iltana, jolloin MOT paljasti, että Pirkko
Jalovaara saarnasi kirkossa lääkkeiden tulevan saatanasta ja demonit ovat totta.
Oliko tämä joillekin vielä yllätys, että kirkosta eroaa ihmisiä?
13

T

TUHLATTU PÄIVÄ
Olli-Pekka Toivanen
Entä jos tuntuukin siltä, että elämä valuu jossain
muualla ja omalta osalta kaikki on ohi? Kansallisromanttisessa katsannossa juuri tällaisten ihmisten
voi ajatella kansoittavan kapakoita ja anniskelupaikkoja ympäri Suomen. Allekirjoittanut kokeili,
miltä tuntuisi istua aamusta iltaan saakka satunnaisessa juottolassa.

suurkäyttäjiä, niin heitä ei voi varsinaisesti sanoa
tilastojen ulkopuolisiksi. Meiltä osataan kyllä
hakea apua, vain pieni osa pysyy lopulta poissa.
Meillä ei ole varsinaista ”kenttätyötä” tällaisten
henkilöiden tavoittamiseksi.
Kuinka tärkeää kapakoiden tarjoama sosiaalinen ympäristö on niille, joilla sitä ei muuten ole?
- Sillä on toki merkitystä, ihmisillä on tarve
saada muilta hyväksyntää, ja alkoholi madaltaa
sosiaalisen kanssakäymisen kynnystä. On tosin huomattava, että alkoholiongelmia esiintyy
enemmänkin työssäkäyvien, hyvin toimeentulevien ihmisten parissa.
”Kello on 12 ja takana on kolme tuoppia. Asiakasluku on kolminkertaistunut ja pöytäseurueita
on alkanut muodostua. Määrätietoisesti kulkevien työmatkalaisten määrä kadulla on vähentynyt, ja ikkunan ohitse liikkuu lähinnä koululaisia,
luultavasti oppilaita läheisestä lukiosta. Huomioliivisten päiväkotilasten jono kulkee kaukaisuuteen, varmaankin luokkaretkelle menossa.
Olen kieltämättä pitkästynyt. Tiskiltä lainatut iltapäivälehdet on jo selattu, ja juttuseura kelpaisi.
Mutta ei tänne olla tultu viihtymään: ainoa vaihtoehto on siis tilata vielä yksi.”
Voisi jo luulla, että seurueessa juopottelu ehkäisisi hiukan sitä, että aikaa kuluisi vain lasin
kallistamiseen. Kurosen mukaan asia on pikemminkin päinvastoin.
- Useimmiten näissä ryhmissä arvostetaan hyvää viinapäätä, mikä voi olla jopa edellytys sille,
että hyväksytään porukkaan mukaan. Lisäksi tällaisten ”kaljakavereiden” ystävyydessä rahalla on
iso rooli: se, jolla on varaa tarjota, on hyvä kaveri.
Edes ravintolan oma annoskelukontrolli ei välttämättä aseta rajoja, siinä tapauksessa vain siirrytään jatkamaan esimerkiksi kotioloihin.
”Lopulta kello 14, neljän tuopin jälkeen, joko
kanttini tai istumalihakseni eivät enää kestä ja
poistun ulos baarista lumituiskuun. Jos opintoni
ikinä katkeavat, eikä ole edes töitä, niin tuskinpa
minusta minkään kapakan kantapeikkoa tulee,
ainakaan näillä näytöillä. Vai olisiko joku valmis
tarjoamaan?

”Kello on noin 9.40 keskiviikko-aamuna, ja aloitan päivän tyhjään vatsaan nautitulla oluttuopilla.
Joko en ole tottunut juomaan alkoholia näin aikaisin, tai sitten päivän ensimmäisiä annoksia on jatkettu reilulla kädellä, sen verran vetiseltä lasillinen
maistuu.
Paikkana on ravitsemusliike jossain päin Itä-Helsinkiä. Minun lisäkseni muita asiakkaita on kuusi,
minä porukan kuopuksena: muut ovat keski-iän
paremmalla puolella. Kaikki istuvat yksin joko syventyneinä päivän ensimmäisiin annoksiin tai kolikkopelien veivaamiseen. Itse olen asettunut kadun
puoleisia ikkunoita kiertävän tiskin ääreen, jotta
pystyn seuraamaan ulkomaailman tapahtumia.
Tavoitteeni on istua täällä pitkälle iltaan, vähintään iltaviiteen asti ja tarkkailla päivän kulumista
sekä kadulla että baarissa liikkuvien ihmisvirtojen
muutoksia. Yritän pitää yllä tasaista tuntivauhtia
alkoholiannosten suhteen. Olen yksin liikkeellä,
enkä aio keskustella satunnaisten tuttavuuksien
kanssa. Saa nähdä, mitä tuntemuksia tässä nousee
pintaan.”
Edellä kuvailtu käytös on yksi tapa visioida
syrjäytyneen, työelämästä ja muista sosiaalisista
ympyröistä tippuneen arkea. Mitä kuitenkin on
syrjäytyminen, ja keitä ovat syrjäytyneet? A-klinikkasäätiön paikallisjohtaja Hannu Kurosen mukaan
syrjäytyminen on pitkäaikaisen prosessin tulosta:
ongelmat opiskelupaikan saamisessa tai opinnoissa
johtavat lopulta ongelmiin myös työelämään siirtymisessä.
- Nykyinen arvomaailma on koventumaan päin
siinä suhteessa, kuinka vaikeaa on päästä töihin
ilman koulutusta. Onneksi suurin osa nuorista kuitenkin pääsee kiinni opiskelu -tai työelämään.
- Vaikka suurin osa päihdehoitoon hakeutuvista
ei välttämättä ole työvoimapalveluiden
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				Ars Moriendi –
KUOLEMISEN JALO TAITO
T u o m a s

J .

En ole koskaan nähnyt kuollutta ihmistä.
Siksi päätin puhua kuolemasta ja kuolemisesta
Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n puheenjohtajan ja Pirkanmaan saattohoitokodin johtajan,
Tiina Surakan kanssa.

S a l o

TS: Kyllä esimerkiksi pienet lapset tajuavat, että kuolema on
surullista. Jos sammakko kuolee, se itkettää. Toisaalta taas
esimerkiksi videopeleissä kuolemasta puuttuu kaikki suru.
Ruudussa "kuolema" ei sisällä sitä todellisuutta, että kuollut
ei enää koskaan liiku tai puhu.

Tuomas: Hei! Ajattelin keskustella kanssasi kuolemasta. Itse en ole
koskaan kuollutta nähnytkään, joten aihe tuntuu hieman oudolta.
Mitä mieltä olet, onko elämä pitkä vai lyhyt?

T: Minkälaisia asioita kuolevat katuvat?
TS: Eivät ihmiset kadu sitä, että eivät olisi koonneet tarpeeksi mammonaa, elleivät ole huolissaan jälkeläisten
toimeentulosta. Lähinnä ihmiset katuvat, etteivät ole viettäneet tarpeeksi aikaa läheistensä kanssa tai etteivät ole
eläneet omaa elämää. Kuolemaa kannattaa välillä pohtia ja
tehdä tavallaan inventaario omasta elämästä, että elääkö
arvomaailmansa mukaisesti.

Tiina Surakka: Se riippuu kokonaan ihmisestä; jokaisella ihmisellä
on omanmittainen elämä. Aloitin työurani kätilönä ja olen siis
saanut nähdä ihmisten elämää aivan alusta loppuun saakka. Jotkut elävät 115-vuotiaiksi ja valittavat elämän lyhyyttä. Toiset taas
kuolevat aivan nuorina, mutta elämä on silti ollut juuri sopivan
pituinen. Ihminen elää vain yhden elämän.

T: Viimeinen kysymys on varsin henkilökohtainen, eikä siihen ole pakko vastata: Miten haluaisit itse kuolla?

T: Vain kerran! Vähentääkö vai lisääkö elämän rajallisuus elämän
arvoa?

TS: Jos satun kuolemaan nyt, kyse on varmaankin tapaturmasta. Siinä tapauksessa en halua jäädä tahdottomaksi vuodepotilaaksi, vaan luovutan kaikki hyödylliset elimet. Jos taas
satun elämään vanhaksi ja sairastun vaikka Alzheimerin tautiin, mihin minulla on suuri riski, tahdon hyvän saattohoidon.
Haluan ihmisarvoisen kohtelun, eli kuulla ja tulla kuulluksi.
Haluan hyvää ruokaa ja hyvää musiikkia. En välttämättä haluaisi kuolla omaisteni seurassa, vaan ihan omassa rauhassa.

TS: Sanoisin, että juuri rajallisuus tekee elämästä elämisen arvoista. Kun siirryin synnytyksistä saattohoidon pariin, lapsenikin huomasivat, että minulla oli enemmän aikaa. Olen oppinut, että ajasta
ei kannata pihtailla: potilas kannattaa tavata tänään, sillä huomenna häntä ei välttämättä ole.
T: Kun tuo aika sitten loppuu, onko olemassa hyvää kuolemaa?
TS: Ei kuolema ole hyvä eikä huono. Se vain on. Kuolemalle voi
valmistella juuri omannäköisen, hyvän hetken. Tähän saattohoidossa pyritään.

Tämän jälkeen kovasti kiittelimme toisiamme. Kuolemasta
oli oikeastaan aika kiva jutella.

T: Mummini on kertonut minulle, kuinka hänen lapsuudessaan oli
aivan selvää, että ihminen kuolee. Kavereita ja sisaruksia kun kuoli
tuon tuosta. Osaavatko ihmiset enää todella ajatella kuolemaa,
saati sitten puhua siitä?

P.S. Itse tosin uskon, että ihminen elää vain kahdesti. #YOLT

15

K

y

y

h

k

y

n

e

n

t

u

t

k

i

i

TEO L OG IANG S T I N J Ä L J I L L Ä 		 – M Y T H
K

T e k s t i : M i l l a
u v i t u s :
S o f i

Muutama vuosi sitten Ylioppilaslehti
kirjoitti artikkelin naisteologista, joka oli
masentunut vakavasti opiskeluaikana.
Samassa artikkelissa oli maininta huhusta, jonka mukaan teologit käyttäisivät
eniten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mielenterveyspalveluita. Artikkelin
mukaan YTHS ei ollut vahvistanut tietoa. Epäselväksi jäi oliko YTHS kieltänyt
huhun vai oliko vahvistus jäänyt saamatta. Tarina ei myöskään kerro, mistä tämä
teologien kesken kiertänyt legenda alun
perin on lähtenyt.
Otin yhteyttä YTHS:n mielenterveystyön johtavaan ylilääkäriin Päivi
Pynnöseen. Kysyin häneltä, onko mielenterveyspalveluiden käyttäjistä tilastoja, joiden perusteella huhu voidaan
osoittaa todeksi. Pynnösen vastauksesta
kävi ilmi, että mielenterveyspalvelujen
kävijöistä kyllä pidetään tilastoja. Niitä
käytetään kuitenkin vain terveyspalveluyksiköiden
terveydenedistämiseen
liittyvässä toiminnassa. Toisin sanoen ne
eivät ole kenen tahansa tarkasteltavissa.

a

P

u r o s a l o
L o m a k k a

Tarkkaa numerotietoa siitä, mikä tiedekunta käyttää eniten YTHS:n mielenterveyspalveluita, ei siis ole julkisuudessa.
Hakusanoilla ”teologit” ja ”YTHS”
sen sijaan löytyy Googlesta noin 1480
tulosta. Huomiota herättävää on se, että
ensimmäisten hakutulosten joukosta
löytyy paitsi Ylioppilaslehden artikkeli
vuodelta 2009, myös Kyyhkysessä vuonna 2001 ilmestynyt artikkeli. Eikä muutaman sivun selailun jälkeen ole lainkaan epäselvää miksi. Kyyhkysen Minna
Ahokkaan ja Matilda Pasasen kirjoittaman artikkelin otsikko kuuluu: ”Teologi
on YTHS:n vakioasiakas”. Artikkeli käsittelee YTHS:n mielenterveyspalveluita
ja niiden käyttäjiä. Kirjoittajat ovat haastatelleet tuolloista YTHS:n neuvontapsykologia Salli Saarta, joka kommentoi
mielenterveyspalvelujen käyttäjistä näin:
”Yliopisto-opiskelijoista taideopiskelijat,
teologit ja humanistit ovat suurin kävijäryhmä.” Edellä on selitetty, miten esimerkiksi teknisillä aloilla mielenterveys-
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palveluja käytetään vähemmän.
Olisiko tässä mahdollisesti Ylioppilaslehden huhun alkuperä?
Pynnönen kommentoi Saaren sanoja
seuraavasti: ”Salli Saaren kommentti pitää varmaan paikkansa ainakin osittain,
mutta käyttäjäosuuksissa on myös alueellisia ja yksikkökohtaisia eroja. Ne ovat
osin riippuvaisia myös palvelujen tarjonnasta, naisten ja miesten suhteesta ynnä
muusta sellaisesta.” Pynnösen mukaan
naiset käyttävät mielenterveyspalveluja
huomattavasti enemmän kuin miehet,
mikä muuttaa tilastojen tulkintaa. Jo
sukupuolijakauma vaikuttaa siihen, että
esimerkiksi humanistit käyttävät palveluita enemmän kuin teknisillä aloilla
opiskelevat. Teologinen tiedekunta on
myös naisvaltainen. Kokonaan erot eivät
sukupuolijakauman perusteella kuitenkaan Pynnösen mukaan selity. Vastaus
teologien masentuvuuteen oli siis ympäripyöreä kyllä.

Yliopistopappi Leena Huovinen pitää
teologien aktiivisuutta mielenterveyspalvelujen käyttäjänä positiivisena. ”Hyvä,
että teologit osaavat hakea apua.” Hän
esittää myös oman arvelunsa siitä, mistä
teologien aktiivisuus mielenterveyspalvelujen käyttäjänä voisi johtua. ”Teologiseen
tiedekuntaan on ehkä yleisesti ottaen hakeutunut porukkaa, joka on kiinnostunut
siitä, mitä sielussa tapahtuu ja kuinka voi.
He ehkä ovat herkempiä hakemaan apua”,
Huovinen selittää. ”Apua hakemalla saa
mahdollisesti perspektiiviä omaan olotilaansa.” Lisäksi Huovinen toteaa ihmisen
luonteen vaikuttavan siihen, miten herkästi hän tulee hakeneeksi apua ulkopuolisilta. ”Toisten on helpompi puhua kavereille.
Toisaalta myös ihmiset, jotka hakevat apua
saattavat olla laajasta kaveriporukasta.”
Huovinen ei ole huolissaan teologien
tilanteesta, vaan toteaa tekoihin johtamattoman huolipuheen turhaksi. Sen sijaan
opiskelijoiden kokeman masennuksen
yleisyys herättää hänen mielessään kysymyksen: mikä tässä ajassa on vikana?
”Nykyaikana maailma on valintaviidakko
pienestä pitäen”, Huovinen toteaa. Valintaviidakolla hän viittaa kaikkiin niihin
valintoihin, joita nuorilla on edessään pienestä pitäen. Pitäisi päättää, mitä haluaa
tehdä isona, minne lähteä opiskelemaan,
mitä harrastaa… ”Jatkuva valintojen eteen
joutuminen on uuvuttavaa. Kysymys kuuluu, missä on lepo?” Huovinen pohtii.
Syksystä 2011 lähtien kandidaatinvaiheensa aloittavat teologit ovat päässeet
pohtimaan mielenterveyttä ja sen häiriöitä
opintoihinsa liittyen. Tämän on taannut
pakolliseksi tullut kahden opintopisteen
laajuinen psykiatrian kurssi. Kurssi toteutettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2012
ja sille osallistui yhteensä noin 250 fuksia ja uteliasta opiskelijaa. Luentokurssin
järjesti Käytännöllisen teologian laitos

ja luennoitsijana toimi psykiatri Maria
Vuorilehto. Kurssin sisällön tarkan määrittelyn puutteessa päätettiin käsitellä
kysymyksiä, jotka saattaisivat tulevalla
teologian maisterilla nousta ajankohtaisiksi työelämässä. Toivottuina aiheina oli
muun muassa miten tunnistaa mielenterveyshäiriöinen ja minne ohjata hänet hakemaan apua. Lisäksi kurssilla käytiin läpi
tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä.
Leena Huovisen mielestä on hyvä, että
teologeille opetetaan psykiatriaa. Hänen
mukaansa kaikenlainen ihmismielen ja
erilaisten mielenterveyden häiriöiden
tuntemus on hyvästä mahdollisille tuleville papeille ja opettajille. Häiriöiden
tunnistaminen helpottaa ohjaamaan asiakkaan hakemaan oikeanlaista apua. Toisaalta mielenterveyden häiriöiden tuntemus auttaa Huovisen mukaan esimerkiksi
tulevaa pappia välttämään niin sanottua
häiriön hengellistämistä. Häiriön hengellistämisellä Huovinen tarkoittaa ajattelutapaa, että rukous olisi riittävä hoito
mielenterveyshäiriöiselle. ”Pappi ei ole
terapeutti”, Huovinen korostaa.
Psykiatrian kurssi perustui pääasiassa
opiskelijoiden esittämille kysymyksille.
Luennoitsija rohkaisi vuorovaikutuksellisuuteen ensimmäisestä luennosta asti. Kysymyksiä esitettiinkin läjäpäin. Erityisen
kiinnostuneita opiskelijat olivat masennukseen ja itsemurhaan liittyvistä kysymyksistä. Kiinnostusta herätti masennuksen oireet, joihin kuuluvat esimerkiksi
stressi, univaikeudet, krooninen väsymys,
alakuloisuus, motivaatio-ongelmat ja hallitsematon alkoholin tai muiden päihteiden käyttö. Aiheet, jotka sopivat melko
hyvin keskiverto-opiskelijaan, ainakin
joskus. Psykiatrian luennoitsijan Maria
Vuorilehdon mukaan näiden oireiden
esiintymistä tuli tarkkailla ja ne tuli ottaa
vakavasti.
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Huovinen kehottaa sen sijaan olemaan
maltillinen masennusoireiden etsimisen
kanssa. ”Masennus heitetään kehiin liian
helposti”, hän selittää. ”Helppoa elämää
ei olekaan. Pienet ongelmat kuuluvat elämään.” Hänen mukaansa monille opiskelijoille tekisi kuitenkin hyvää päästä eroon
jatkuvan suorittamisen eetoksesta, kun
vähempikin riittäisi. Huovisen mukaan
tietty riehakkuus myös kuuluu opiskelijaelämään – tosin ihan kaikkea ei tarvitse
kokeilla. ”Tärkeää on löytää itselleen hyvä
tapa olla. Toisaalta voimme myös suojella
itseämme masentumiselta.” Lähtökohdaksi hän asettaa tietynlaisen huolettomuuden, joka perustuu perustarpeiden
tyydyttämiseen: riittävään lepoon, ravintoon ja liikkumiseen. Ja siihen, että kerää
ympärilleen tarpeeksi aitoja ihmisiä, joille
voi jakaa asioita.
Psykiatrian kurssi herätti opiskelijoissa
monenlaisia mielipiteitä. Kaikki psykologian kurssit lukiossa käyneelle se ei tuonut
kovin paljon uutta informaatiota. Toiset
taas kokivat sen hyödylliseksi. Opiskelijat
jakoivat omakohtaisia kokemuksia – tai
naapurin tutun kummin kaiman kokemuksia. Toisissa mielenterveyshäiriöiden
oireiden läpikäyminen aiheutti lääkärikirjailmiön – miksi nuo oireet vaikuttavat
tutuilta?
Mielenkiintoisilta kysymyksiltä ei
myöskään vältytty. Eräs opiskelija kysyi
kurssilla, miten erottaa mielenterveyshäiriöisen riivatusta. Luennoitsijalla ei ollut
sillä erää kysymykseen vastausta. Eksegetiikan ja Raamatun heprean yliopistonlehtori Juha Pakkala sen sijaan vastasi kysymykseen näin: ”Mielenterveyshäiriöt eivät
olleet tunnettuja Raamatun maailmassa.
Jos joku käyttäytyi omituisesti, pidettiin
häntä riivattuna. Kyseessä oli ajalle ominainen tapa puhua asiasta.”

Kutosella odotetaan hikisinä loppuunmyydyllä
keikalla. Toimittajat seisovat teineinä lavan edessä.
Aloitteleva Roope Salminen ja Koirat tunnetaan
improteatterista ja bilemusasta, mutta pääesiintyjä
tunnetaan päihittämättömästä flowsta ja sikspäkistä. Puhuimme Ruudolfin kanssa musiikintekemisestä, uskosta ja Rambosta.

A S FA LT T I S OT U R N
S U O J I S S A
Te k s t i : A i n o K y t ö l ä j a H e i d i R a u t a l a h t i - K u v a t : E e t u L i n n a n k i v i

Rudy Kulmala, joka tunnetaan nimillä MC Ruudolf tai
Asfalttisoturi, on suomalaisen räp-musiikin apostoli. Hän
on toiminut alan uranuurtajana yli kymmenen vuotta ja on tunnettu paitsi freestyletaiturina myös kristillisen räpin pioneerina.
Nyt Ruudolf on laajentanut horisontteja. Hän oli mukana työstämässä Karri Koiran marraskuussa ilmestynyttä K.O.I.R.A.- soolodebyyttialbumia, minkä lisäksi häntä kuultiin helmikuussa ensimmäistä kertaa koskaan livebändin säestämänä. Yhteiskeikka Roope
Salminen ja Koirat -hiphopyhtyeen kanssa Kuudennella Linjalla
oli menestys.
”Livebändin kanssa esiintyminen oli todella erilainen kokemus.
Yleensä keikoilla on vain yksi DJ pyörittämässä taustoja, jos sitäkään,
ja nyt hommasta vastasi kokonainen bändi. Se toi omat haasteensa,
mutta oli tosi hauskaa. Koirien kanssa oli mukavaa työskennellä. Saa
nähdä, jatketaanko työskentelyä tulevaisuudessa.”
Tuottamista ja bänditouhuja nuorten lupausten kanssa. Onko
Ruudolfin rooli hiphopskenessä muuttumassa? Onko miehen tulevaisuudenvisio siirtyä estradeilta taka-alalle päätoimiseksi räpin pelinrakentajaksi? Tai näkeekö hän itsensä kenties kummisetänä, joka
haalii suojatteja oppiinsa?
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”No nyt on aika monta titteliä samassa. Tuottamista on
tullut tehtyä lähinnä siksi että se on hauskaa. Siinä saa toteuttaa ideoita, jotka eivät sovi itselle. Se on tosi siistiä. Kuitenkin haluan jatkaa myös omaa juttua ja pysyä sille uskollisena.” Siihen, milloin Ruudolfilta tullaan kuulemaan uutta
omaa musiikkia, Ruudolf ei ota kantaa. ”Mahdollisesti tänä
vuonna ainakin yhden kappaleen verran.”

Ruudolf erottuu muista skenen edustajista vahvalla kristillisellä
tematiikalla. Kristillisyys kuuluu olennaisesti hänen mediakuvaansa,
ja todistaminen Jumalasta ja pelastuksesta on Ruudolfin musiikissa
yksi alkulevyjen kantava teema. Kuulijan näkökulmasta kristillisyys
on aikaisempaan tuotantoon verrattuna ohentunut viimeisimmällä levyllä Asfalttisoturin viimeinen hidas. Onko uskovaisen puheen
keventäminen ollut tietoinen valinta? ”Vaimo-CD ja Doupeimmat Jumala seivaa oli sitä aikaa, kun tulin uskoon. Tietysti se näkyy
myös musiikissa, koska se on mun tapa ilmaista mun ajatuksia.
Oma musiikki tietyllä tapaa heijastaa sen hetkistä elämää ja voi
toimia ikään kuin päiväkirjana. Siihen aikaan jeesusjutut oli tosi
ajankohtaisia ja räppi oli mun tapa kertoa uskoontulosta.” Kuinka
tietoisesti puhut kristillisyydestä? ”Välillä pitää vähän kelailla noita
asioita. Välillä sitä miettii, voiko tähän ja tähän kohtaan nyt sanoa
’Jeesus’ ja pitääkö usko tuoda kaikkialle. Lopulta se riippuu vähän
biisistä. Usko on tärkeää, mutta kevyemmistäkin aiheista voi räpätä.” Jos uskonnollinen tematiikka jää pois, mitä tulee tilalle? ”No
vaikka mun auto.”
Ruudolfin mukaan hänen ei tarvitse kertoa uskoontulostaan tai
elämästään kristittynä enää niin paljon kuin ennen. ”Ne jutut on jo
käsitelty. Niin vähän samaan tapaan kuin Rambo-leffoissa, ei siinä
nelososassa tarvii enää toistaa sen ekan osan juttuja koska ne on
siellä taustalla jo. Kaikki tietää jo mitä siinä tapahtuu.” Myötäilemme. ”No mitä Rambo ykkösessä tapahtuu?” Ööh… Stallone on
pumpattu ja ampuu paljon ihmisiä? ”Väärin! Te ette oo nähny sitä.”
Mitä löytyy Ruudolfin bucketlistilta? Mitä räpin kaksinkertaisen
suomenmestarin täytyy vielä saavuttaa tai kokea ennen kuin potkaisee tyhjää? Ruudolf vakavoituu hetkeksi. ”Haluaisin tarkentaa
tota yolo-käsitettä omalla kohdallani niin, että en elä vain kerran
siinä mielessä, että mulla on ikuinen elämä. Sen sijaan mä kuolen
vain kerran. Mutta jos maallisesta taipaleesta puhutaan niin kai
Ruudolfilta on tultava viel ainakin yks levy, se täytyy tehä. Ja teidän
pitää kattoo se Rambo, niin tiiätte sit mitä siinä tapahtuu.”

Asfalttisoturin viimeiset sanat teologian opiskelijoille? ”Muistakaa, että teillä on vastuu. Niiltä paikoilta, joille te valmistutte,
voi vaikuttaa monien ihmisten ja varsinkin nuorten elämään.
Muistakaa vastuullisuus.”
Me muistamme.

YOU SHOW ME YOURS,

I SHOW YOU MINE

€ € € R A H A L L A € € €
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”Näytä niille teologi” tai universaalimmin "Show Them a Theologian" -viikko jylläsi jälleen Mark
Zuckerbergin valvovan silmän
alla tammikuun lopusta helmikuun alkuun. Viikon aikana yli 900
osallistujaa lähes 30 eri maasta
vaihtoi Facebookissa profiilikuvakseen valitsemansa teologin.
Tapahtumalla oli myös ryhmäsivu,
jota ylläpitivät suomalaiset teologit
Juha
Leinonen
ja
Siiri
Toiviainen Helsingin
yliopistosta.
Kaikki alkoi vuonna 2010, kun
Juha Leinonen vaihtoi profiilikuvansa. Kuvassa oli Robert Jenson,
amerikkalainen luterilainen teologi.
Juha tiedotti kuvatekstissä osallistuvansa "Show Them a Theologian" -viikkoon ja pyysi levittämään
viestiä eteenpäin. Silloin siihen osallistui myös eräs Kyyhkysen toimittaja, joka vaihtoi profiilikuvakseen
Sallie McFaguen, amerikkalaisen feministiteologin. Seuraavana
vuonna huumorimielellä aloitettu
doppelganger-henkinen ilmiö levisi
jälleen Facebookissa. Vuonna 2013

sen perään osattiin jo kysellä. Syntyi
organisoitu tapahtuma, joka ei ollut
enää yksin Juhan vastuulla.
Tapahtuman
moderaattoreiden
mukaan tapahtuman tärkein tarkoitus
on levittää tietoa ja positiivista kuvaa
teologeista. Ajatus on yksinkertainen:
osallistujat vaihtavat profiilikuvakseen
viikon ajaksi valitsemansa teologin
ja mainitsevat kuvan liittyvän Show
Them a Theologian -viikkoon. Tapahtuman sivuilla voi perustella teologinsa valintaa tai vaikka jakaa lainauksia.
Esimerkiksi tänä vuonna teologian
ylioppilas Taina Aho valitsi kuvakseen Ulrich von Hutten -nimisen
saksalaisen reformaattorin, teologian
maisteri Anna Juntunen puolestaan itseään inspiroineen sielunhoitaja Irja Kilpeläisen. Pappina toimivan Petra Kuivalan valinta oli
Fidel Castron hallintoa vastustanut
kuubalainen piispa Eduardo Boza
Masvidal.
Siiri Toiviainen valitsi teologikseen
300-luvulla eläneen pyhiinvaeltajan
Egerian, jonka matkapäiväkirjat ovat
säilyneet näihin päiviin saakka. Siirille
tärkeää teologiviikossa on se, että se
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ainutkertaisen opiskelijaelämän
Te k s t i : M a r j o M y y r y l ä i n e n j a Te r h i P i e s k ä

kokoaa erilaisia ihmisiä eri taustoista matalan kynnyksen toimintaan.
Vaihtamalla oman profiilikuvansa
teologiseen ajattelijaan, voi kertoa
paljon itsestään. Teologianhistoria
tuntuu Siirin mukaan usein olevan
teologien historiaa: ”En usko, että
esimerkiksi "Näytä niille kemisti"
tai edes "Näytä niille filosofi" saisivat mukaan yhtä suuren joukon,
sillä nuo tieteenalat ovat paljon
vähemmän läsnä ihmisten arjessa
yliopiston ulkopuolella.” Siirin ja Juhan mielestä on ollut myös hienoa,
että vaihtamalla profiilikuvaa on
voitu käydä teologista keskustelua
hyvässä hengessä hyvinkin erilaisista
lähtökohdista, ilman pelkoa ja tuomitsevia mielipiteitä.
Vuonna 2014 ”Show Them a
Theologian” -viikko pyörähtää jälleen käyntiin vakiintuneeseen aikaansa: ekumeenisen ykseysrukousviikon jälkeisellä viikolla, eli viikko
ennen kynttilänpäivää. Juha visioi
sitä jo.

nen tai edes tarpeellinen vaihtoehto. Toiset tuhlaavat vähäisiä varoja kuin viimeistä päivää siinä,
missä toiset nauttivat avokätisistä vanhemmista.
Voi miettiä, jatkuuko jo lapsena opittu rahankäyttömalli?
Yliopisto on onneksi pitänyt huolen siitä, että
opiskelijoilla on yhteen laskettuna viisi enempi vähempi täysin luennoista vapaata kuukautta, jolloin
opiskelijan on hyvä tehdä töitä. Loput ajasta olisi
syytä opiskella annettujen tavoitteiden mukaisesti,
sillä Kela suo 55 opintotukikuukautta. Valtion varoilla ei siis elellä kuutta vuotta pidempään.
Elääkseen opiskelijaelämäihanteen mukaisesti näiden vuosien aikana pitäisi ehtiä sivistää itseään monipuolisesti, tutustua eri oppiaineisiin
ja paikantaa kiinnostuksenkohteitaan. Nykyään
ei voi kuin kadehtia alumneja, jotka suu leveässä
hymyssä kertovat viettäneensä yliopistolla lähemmäs kymmenen vuotta, vaihtaneensa oppiainetta
kesken kaiken tajutessaan, että pienenä kehitellyt
ammattihaaveet eivät enää vastanneet aikuistuvan
akateemikon toiveita. Alumnien opiskelutarinoista
kuultaa läpi kiireettömyys, hidas kypsyttely luvan
kanssa.
Opiskelijaelämän ihanteet kohtaavat nykyään
elämän realiteetit. Mitä opiskelu on muuta kuin
tentteihin lukua suoritusmerkinnän toivossa? Mitä
muuta opiskelijaelämä on kuin stressaavaa budjetointia? Sanonta ”jos on aikaa, ei ole rahaa; jos
taas on rahaa, ei ole aikaa” kuvastaa opiskeluaikaa
hyvin.
Pitäisi opiskella vauhdilla, sivistää itseään monipuolisesti, verkostoitua, perustaa perhe, saada työkokemusta ja lopulta valmistua ajoissa kunnolliseksi veronmaksajaksi. Siinä on aika paljon tavoitetta
ainutkertaiselle opiskelijaelämälle.

Opiskelijaelämän sanotaan olevan ainutkertaista,
villiä ja köyhää. Vanhoilla päivillä muistellaan, kuinka railakasta aikaa se olikaan. Vastaako ihannekuva
kuitenkaan todellisuutta?
Kelan opintotuella elävä opiskelija saa kuukaudessa maksimissaan käteen noin 500 euroa miinus
verot. Sillä pitäisi kustantaa asunto, matkakortti,
ruuat – ja opiskelijaelämään kuuluvat viihdykkeet.
Kelassa tarjotaan ensimmäisenä lisärahoituskeinona opintolainaa. Jos ei halua lainaa, töitä voi tehdä,
jos niitä saa.
Periaatteessa työtä pitäisi saada ja tehdä, koska
ilman työkokemusta valmistuva opiskelija ei pärjää
työmarkkinoilla. Työtä ja kokemusta vailla oleville
kaupataan palkattomia harjoitteluita ja rohkaistaan
vapaaehtoistöihin, jotta he saisivat täytettä ansioluetteloihinsa.
Jos tahtoo rahoittaa itse oman elämänsä, saa
tienata noin 800 euroa kuussa. Tulorajan ylitystä
hipovalla päätoimisella opiskelijalla saa olla hyvä
palkka, ettei joudu tekemään töitä kaikkea vapaa-aikaansa. Laskimme, että 60 opintopisteen
suositusvauhdilla opiskelijan on suoritettava noin
1,8 opintopistettä viikossa. Tämä tarkoittaa on
pyöreästi 50 tuntia opiskelua viikossa.
Opiskelijat tekevät monipuolisesti töitä kaupan
kassoilla, siivoojina, ravintolatyöntekijöinä, sihteereinä ja niin edes päin. Jos oletetaan opiskelijalle
suhteellisen alhainen tuntipalkka, vaikka yksitoista
euroa tunnilta, saa opiskelija tehdä viikossa noin
20 tuntia töitä saavuttaakseen Kelan määrittelemän maagisen tulorajan. Yhteensä ahkera ja tunnollinen opiskelija käyttää siis viikostaan 70 tuntia
opiskeluun ja työn tekoon. Missä välissä opiskelijaraasu nauttii ainutkertaisesta opiskelijaelämästä,
siis syö, nukkuu ja krebaa #yolo?
Köyhäilyyn sopeutuminen ei ole kaikille mielui-
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”En ole joutunut luopumaan mistään säästääkseni matkailuun. Teen töitä paljon vain
lyhyissä pätkissä. Sitä paitsi myös pikkurahalla voi matkustaa. Hyödynnän turistikohteissa
museoiden ilmaisia päiviä ja valmistan ruokiani
itse. Olen myös yöpynyt paikallisten kotona
sohvasurffaussivuston kautta. Halpoja lentoja
löytyy ja edetä voi vaikka liftaamalla. Matkustaminen ei ole rahasta kiinni.”
Myös suomalaisopiskelija joutuu priorisoimaan: kesätyötuloja ei voi kuluttaa merkkivaatteisiin tai baari-iltoihin, jos meinaa päästä
reissun päälle. Heini tiedostaa silti kuuluvansa
etuoikeutettuun ryhmään länsimaalaisia nuoria, joilta matkailu ei vaadi rahallisesti järin suuria ponnistuksia. Mutta se ei ole muilta pois:
”todellinen köyhyys aiheuttaa tietenkin huomattavan paljon suurempia ongelmia, kuin se,
ettei pääse matkalle.
Molemmat kummastelevat piittaamatonta
asennetta matkustusta kohtaan. Jos resursseja
on, ne kannattaisi hyödyntää.
”On paljon opettavaisempaa kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja todellisuudessa kuin
tutustua niihin netin kautta”, Paulina toteaa.

Kokeneita matkailijoita kadehditaan. Kun kotisuomessa varrotaan kesän tuloa kuukausitolkulla, reissun päällä ehtii tapahtua paljon.
Äidilleni kaikkien aikojen matka tarkoitti muutaman viikon interrailaamista ympäri Eurooppaa. Nykyreissaaja saattaa pakata
rinkkansa useaksi kuukaudeksi kerrallaan. Travellerit Suomesta ja Puolasta kertovat, miksi,
miten ja minne.
”On harvaa toista harrastusta, jonka puitteissa saan laittaa itseni samalla tavalla likoon”,
sanoo maailman kahdesti kiertänyt Heini.
Omatoimimatkailua suosiva maantieteilijä ei
matkusta vain alansa innoittamana. Heinin
mukaan matkustaminen vetää puoleensa, sillä
se poikkeaa huomattavasti normaalielämästä.
Reissaaminen vaatii kokonaisvaltaista antautumista:
”Haluan heittäytyä siihen tunteeseen täysillä.”
Eurooppaa ja Kanadaa läpi kolunnut puolalainen journalismin opiskelija Paulina sanoo
matkustavansa, jotta kokisi enemmän:

Kun maailma ei odota
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”Voin menettää kaiken ansaitsemani, mutta
kukaan ei voi viedä pois muistojani.”
Kumpikin kuvailee reissaamisen olevan ensisijaisesti virkistävää. Matkoille lähdetään ennen
muuta nautiskelemaan ja irtautumaan jokapäiväisestä elämästä. Heinin mukaan matkustaakseen ei tarvitse välttämättä lähteä ulkomaille:
myös kotimaanmatkailu on mielenkiintoista,
kokemusmaailmaa rikastuttavaa ja maailmankuvaa avartavaa.
Paulinan mukaan matkoilla myös oppii paljon itsestään. Reissussa joutuu kohtaamaan
useita käytännön ongelmia ja haastavia tilanteita. Niistä selviäminen tuntuu hyvältä ja olo
siten entistä itsevarmemmalta.
Kustannusmielessä puolalaisten ja suomalaisten lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Puolalainen joutuu paiskimaan töitä kaksin verroin
reissun päälle päästäkseen. Paulinan mukaan
reissaamisen puolesta ei kuitenkaan joudu uhraamaan muuta elämää.
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Siten matkailun suhteen välinpitämätön
henkilö on auttamatta reissaavia ahdasmielisempi.
Heinin arvelee monien kaihtavan matkustamista, sillä se tietää joutumista epämukavuusalueelle. On hämmentävien tilanteiden selvittelyä, eksymistä ja löytämistä, kulttuurierojen
käsittämättömyyttä ja yllättäviä makuelämyksiä. Ne pitäisi uskaltaa kohdata jännittävänä
haasteena: ”Parhaassa tapauksessa epämukavuusalueella voi olla jopa hauskaa.”
Haastateltavat lähettäisivät lukijat reissuun
ainakin Portugaliin, Kreikan saaristoon sekä pidemmälle Vancouveriin ja Uuteen-Seelantiin.
Molempien matkatoiveisiin kuului Etelä-Amerikka rennon elämäntyylinsä vuoksi: ”vaikka
joku brasilialainen rannikkokaupunki, missä
musiikki soi kaduilla, aurinko paistaa ja ihmiset hymyilevät. Siinä tiivistyy aika monta hyvää
asiaa” Heini maalailee.
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Monet teologit haluavat melko perinteisiä asioita: päästä naimisiin, saada lapsia, saada vakituisen työpaikan, matkustaa ympäri maailmaa ja vierailla eri paikoissa (avaruudessa, Disneylandissa ja presidentinlinnassa), saavuttaa tietyn
turvallisuuden tunteen, rakastaa, rakastua (ja rakastella), ja olla ihan vain
onnellinen. Moni haluaa ottaa tatuoinnin, opetella soittamaan tai laulamaan,
tai julkaista omaa musiikkia. Useamman listalla tuli myös esiin benji- ja/tai
laskuvarjohyppy, halu kirjoittaa runo- tai kaunokirjallinen teos, ja runollisen
romanttinen lähestyminen elämän pieniin, mutta muistoihin jääviin elämyksiin
ja kokemuksiin. Sen lisäksi kyselyssä putkahti esiin monenlaisia asioita joita
haluaa tehdä tai saavuttaa ennen kuin siirrytään ajasta ikuisuuteen, tässä muutamia poimintoja.
Kyselyyn vastasi 37 teologia, 5 miestä ja 31 naista, yksi ei ilmoittanut sukupuoltaan. Ikäjakauma oli välillä 19-29 vuotta.

