
ANIMATE
YOURSELF
Hipposhalli, the local sports hall situated
just next to the main campus site, will
become animated on Wednesday Octo-
ber 6 from 10am to 4pm as the fourth
annual Poltetta Puntissa (a national
sports activity campaign) energizes the
students of Jyväskylä to get moving.

The happening, organized by the stu-

dent associations, aims to inspire stu-
dents to exercise and try out different ty-
pes of sports.

MEN’S BROGUE
IS STRONGER
Different Finnish dialects have become
trendy during the last years. Dialect lite-
rature has become more numerous and
it sells well.

According to studies, men retain their
local brogues better than women after
moving away from their home area. Jy-
väskylä is a good example of a town
where people from different dialect areas
mix their brogues into a neutral stan-
dard language.

SMASH-ED-UCATION
Kauppakadun approbatur, the annual
student party, is here again on Thursday

October 7th. The idea is to take
accomplish a degree by collecting
stamps to your personal study record by
visiting the local bars within a certain
amount of hours. Your final degree will
be decided on the amount of your col-
lected stamps.

Ticket sales start on September 30th,
price 10 euros.

NEWS BY ANTTI AIRAKSINEN

Jyväskylän Ylioppilaslehti 11/20044

OJASSA 
on helpompia 
kysymyksiä, 

joista voi edetä 
ALLIKKOON.

BONUSkysymys 
on luonteeltaan 

leikkimielinen ja sinkeä.

1. Kahdeksan (Jyväskylä,
Jämsä, Jämsänkoski, Keu-
ruu, Saarijärvi, Suolahti,
Viitasaari ja Äänekoski). 
2. Fröbelin Palikat.
3. Ossi Louhivaara.
4. 959.
5. Toyota Corolla.
6. Franklin Delano Roose-
velt (1933-1945).
7. 1524 mm.
8. Ylikersantti.
9. Atlantassa, USA:ssa
(Hartsfield-Jackson Inter-
national Airport).
10. Agatha Christie.
BONUS: Maata näkyvissä.

OJA

VASTAUKSET

1. Montako kaupunkia on
Keski-Suomen maakunnas-
sa?
2. Minkä yhtyeen lau-
lusolisti on Mats Lillrank?
3. Kuka teki JYP:n tämän
kauden ensimmäisen maa-
lin jääkiekon SM liigassa?
4. Montako Salatut elämät
-televisiosarjan osaa on
esitetty kuluvan vuoden
syyskuun loppuun mennes-
sä?
5. Mikä on Suomen yleisin
henkilöautomalli?

6. Kuka on ainoana valittu
USA:n presidentiksi
useammaksi kuin kahdeksi
kaudeksi?
7. Mikä on Suomen rauta-
teiden raideleveys?
8. Mikä on pääministeri
Matti Vanhasen sotilasar-
vo?
9. Missä sijaitsee matkus-
tajaliikenteeltään maailman
vilkkain lentokenttä?
10. Kuka kirjoitti rakkausro-
maaneja salanimellä Mary
Westmacott?

Mikä on merimiehen ja
ekshibitionistin yhteinen
toive?

ALLIKKO

BONUS

news in english

kahvipöytävisailu

on Jylkkärin osasto, jossa  kerrotaan vinkkejä
Jyväskylän ajankohtaisesta kulttuuri- ja

meininkielämästä, kuten  musiikkitarjonnasta, teatterista, taidenäytte-
lyistä ja bileistä. Osansa  saavat myös JYYn valiokunnat.  Anna oma me-
novinkkisi osoitteeseen jy lkkari-tanaan@lists. jyu. f i

tarjolla tänään

tar jo l la tänään

Lutakko: ke 29.9. Cannibal Corpse, pe 1.10.
Bring Down the Wall: Steen 1, Kaucas, 
A-Dapt, la 2.10. Ultramariini, Kevin, Bluestar,
ke 6.10. Purity, pe 8.10. Viikate, Takiainen, la
9.10. Absoluuttinen Nollapiste + “Kymmenen
vuoden yksinäisyys” -dokumentti.
Bar 68: pe 1.10. Mokoma, la 2.10. Circus
Knucklebone, pe 8.10. Melankolics, la 9.10.
Radiopuhelimet.
Ilokivi: pe 1.10. Freak Circus IV: Space Boyz,
Random Eyes, la 2.10. Illumination 1st Anni-
versary: mm. Choci (UK), Eliot Ness (Hki), ke
6.10. Praesens -improvisaatioklubi: Anja Mau-
ranen & Simo Laihonen duo, Kuolema & Iän-
kaikkisuus, Psychotomimetic Agents, Montage
(Jap), pe 8.10. Rikos Records 5 vuotta: Decep-
ticons, Dr. Robotnik, Jaakko, Mesak, Profeetta,
Tero, VCS2600, Ylikulju, Rikos-DJ:t, la 9.10.
Operaatio: LIVE: Cold Colours, Kronik, DJ:t
Leka & Jannu, su 10.10. Levymessut. 
Jazz Bar: to 30.9. Swamp Boogie, Blues Delu-
xe, Tyly Kohtalo, pe 1.10. Erja Lyytinen, Eero
Raittinen & Jarkka Rissanen, U. Pasanen
Band, la 2.10. Quinteto Fuego, ma 4.10. Petri
Jaakonahon valmentava konsertti, ke 6.10.
Jarmo Saari, pe 8.10. Rannankari Oy.

Jyväskylän Sinfonia: ke 29.9. Luminarium
Jyväskylän teatteritalolla klo 19. Ke 6.10. Ja-
lostettua kansanmusiikkia Jyväskylän teatteri-
talolla klo 19.
Suomalainen Konservatorio: to 30.9. Eläin-
tohtorissa – tuttuja eläintarinoita laulaen ja
soittaen, Konservatorion orkesteriluokassa klo
18. Pe 1.10. Johan on juhlat! Nikolainsalissa
klo 10. Ma 4.10. Lasten loiskis Soi! Kamari-
musiikkisalissa klo 18. Ma 4.10. Musiikki
tanssittaa, Konservatorion Siltasalissa klo 19.
”Haloo”, sanoi Hannikainen, Konservatorion
orkesteriluokassa klo 18. Kaikkiin tilaisuuk-
siin vapaa pääsy.

Keski-Suomen museo: Kari Haklin valokuvia
Pietarista 5.12. saakka. Apostolit – kahdentois-
ta naistaiteilijan apostolikuvia 7.11. saakka.
Alvar Aalto -museo: perusnäyttely Alvar Aalto
– Arkkitehti. Lisäksi 31.10. saakka Markku
Pääkkösen Läpinäkyvä seinä, arkkitehtuuriin
liittyviä teoksia.
Keski-Suomen luontomuseo: perusnäyttelyt
Perintönä ympäristö, Keski Suomi – Maakuntako
sekin on? ja Jyväskylä – Kaupunkiko sekin on? Li-
säksi 31.12. saakka Hirviloinen hirvikärpänen -
ilo irti luonnosta.
Suomen käsityön museo: perusnäyttelyt Ai-
kamatka ja Käsityössä elämän tuntu. 3.10. saak-
ka ValoKUVAkudos – Soile Hovilan kuvaku-
doksia. Syvällä savessa – suomalaista nykyke-
ramiikkaa 5.12. saakka.
Jyväskylän yliopiston museo: Opiksi ja huvik-

si, näyttely yliopiston museon kokoelmista sa-
dan vuoden ajalta.
LUMO 2004 -valokuvatriennaali 14.11. saakka
taidemuseon Holvissa, Suojassa sekä Galleria
Harmoniassa.
Baari Vakiopaine: Juha Mäkisen valokuva-
näyttely Joutomaat 4.-24.10.
Pinacotheca: Riikka Mäkikoskelan Maisemia
-näyttelyn avajaiset ke 29.9. klo 18, näyttely
avoinna 22.10. saakka.
Kirjailijatalo: Tiina Aromaan tilataideteos Su-
rurunotila 8.10. saakka.
Galleria Becker: Tapio Haapalan maalauksia
13.10. saakka.
Galleria Mystic: Ulla Lautamajan maalauksia
17.10. saakka.

Jyväskylän kaupunginteatteri: Uppo-Nalle ja
Rohkea Reetta to 7.10. klo 18, to 14.10. klo
18. Juurakon Hulda la 25.9. klo 19, la 2.10. klo
19, pe 8.10. klo 19, la 9.10. klo 14, ke 13.10.
klo 19. Mobile Horror to 30.9. klo 19, la 2.10.
klo 19, pe 8.10. klo 19, la 9.10. klo 14, ke
13.10. klo 19. Heikko Esitys to 7.10. klo 19.
Teatteritiistai järjestetään 5.10. Jyväskylän kau-
punginteatterissa. Kyseessä on vapaamuotoi-
nen keskustelutilaisuus eturivin taiteilijoiden
ja asiantuntijoiden kanssa.
Jyväskylän Huoneteatteri: Varjojen Maa ensi-
ilta la 2.10. klo 19. Muut esitykset: pe 8.10.
klo 19, la 9.10. klo 19, su 10.10 klo 15.
Teatteri Pahnanpohjimmaiset: Jobin Kirja en-
si-ilta la 2.10. klo 19 baari Vakiopaineen teat-
teritilassa. Toinen lokakuun esitys su 10.10
klo 15.
Ad*Astra: Bronks. Esitykset baari Vakiopai-
neen teatteritilassa ke 6.10., pe 8.10. ja la 9.10
klo 19.

Lasten Loiskis Jyväskylässä -kulttuuripäivät
29.9.–8.10. Ohjelmassa on kymmeniä tilai-
suuksia eri-ikäisille lapsille perheineen. Katso
tarkemmat tiedot osoitteesta www.jkl.fi/kult-
tuuri/lastenpaivat.
Suomalaisen musiikin viikko 3.10.-7.10. sisäl-
tää niin soivan musiikin tilaisuuksia kuin ai-
heeseen liittyviä luentoja useissa tapahtuma-
paikoissa. Katso lisää www.musiikkikampus.fi/
suomalainenviikko.
Työväenopiston ilmainen luentosarja terroris-
mista. Lokakuussa 4.10. professori Jyrki Kä-
könen: Uskonto väkivaltaisen toiminnan oi-
keuttajana, 18.10. dosentti Pertti Multanen:
Epätasa-arvo terrorismin kasvualustana. Lisä-
tietoja www.jkl.fi/tyovaenopisto.
Poltetta Puntissa -liikuntatapahtuma järjeste-
tään keskiviikkona 6.10. kello 10–16 Hippos-
hallissa. Katso juttu sivulta 7.
Jyväskylän bridgekerho järjestää bridgen perus-
kurssia 11.10 klo 18 alkaen B-salissa (Väinön-
katu 7).

POP/ROCK/JAZZ/KLUBIT

KLASSINEN/KAMARIMUSIIKKI/KUORO

NÄYTTELYT

TEATTERIT

MUUT

Oletko usein lauantain valjettua toivonut olevasi jossain muualla,
muussa seurassa? Toiveen voit toteuttaa heti lokakuun 2. päivä,
kun Jyväskylän satamaan kokoontuu kymmenittäin innokkaita
pilkkijöitä Keski-Suomen Urheilukalastajat ry:n järjestämiin
yleisiin laituripilkkikilpailuihin.

Laituripilkkiminen on rannikon ihmisten keksimä ratkaisu jäi-
den tuloa odotellessa, kun muualla Suomessa jo kairaillaan avan-
toja. Tapahtuma ei ole Jyväskylässäkään ensimmäinen laatuaan,
syyskuussa täällä on pilkitty jopa Suomen mestaruudesta. Jos nu-
kuit silloin, voit korjata virheen ja aloittaa treenaamisen nyt. Mu-
kaan kilpaan tarvitset lämpimien vaatteiden lisäksi vavaltaan alle
metrin pituisen ongen ja 10 euroa osallistumismaksuun; kalasaa-
liisi palkitsee sinut ehkä kotiinviemisillä.

”Harrastajia on joka lähtöön, vanhimmat kahdeksankymppisiä
ja nuorimmat alle 10-vuotiaita”, kertoo Laila Laitiolampi, yhdis-
tyksen jäsen ja Keski-Suomen kalamiespiirin taloudenhoitaja.
Hän itse on kiertänyt kalakisoja kesät talvet jo kymmenen vuo-
den ajan.

Tositoimiin pääsee lauantaina klo 10, ilmoittautuminen ja pai-
kanjako ennen kisan alkua. Rahan puutteessa eksy Jyväsjärven
rannalle kaveria kannustamaan tai muuten vain menoa ihmettele-
mään.

Lisää tietoa ensi vuoden laituripilkeistä ja muista kala-aiheisista
happeningeista ilmaiskalenterissa (jakoon joulukuun alussa kalas-
tusliikkeissä ja isommissa marketeissa). Kurkkaa myös biologian
opiskelijoiden perustaman Kala ja Kulaus ry:n kotisivut:
http://www.cc.jyu.fi/kjak.

TIINA KETTUNEN

Suuntaa satamaan
ja jää koukkuun

Kun syksy ahdistaa, paleltaa ja kaikki menee komeasti persiilleen,
on lääke lähellä: jo 24. kerran järjestettävä kolmen soinnun Blues
Live! -festivaali.

Torstaina 30.9. Jazz Barissa framille kapuavat rämerujo Swamp
Boogie, hivenen rokimpi Blues Deuxe ja rrrrrouhea Tyly Kohtalo.
Perjantaina 1.10. hoito jatkuu samassa paikassa, kun Erja Lyyti-
nen, duo Eero Raittinen ja Jarkka Rissanen sekä U. Pasanen Band
näyttävät miten sitä kitaraa oikein soitetaankaan.

Lauantain 2.10. pääkonsertti Jyväshovissa alkaa deltablues-
duolla Rattlesnake Daddies, jossa pappojen kitara ja harppu soi-
vat klassikoille kunniaa tehden. Menokenkävaihe kääntyy päälle
Willie & the Wolvesin kohdalla (pystybassokin lentää), ja heidän
jälkeensä yleisöä hyppyyttää ameriikan raikulipoika Nick Curran
& The Nitelifes. Illan päättää vähän sinisemmin Lonnie Shields,
ameriikan herkku niin ikään. Mieheltä tekee mieli kerjätä iltaru-
kousta, sillä taustalta löytyy myös gospelia.

Sunnuntaina on luvassa vielä päätösjamit Old Brick’s Innissä,
jotka päättynevät vasta sitten, kun kapakoitsija nostaa soittajat pi-
halle.

RIITTA KOIKKALAINEN

Liput torstaina 5 euroa, perjantaina 13 euroa ja lauantaina 20 euroa. Sunnuntaina
vapaa pääsy. Lisätietoja: www.cc.jyu.fi/~thrafool/steve.htm

Kylmä syksy, 
kuuma blues


