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PESTI EDUNVALVONTAJÄRJESTÖN hallituksessa on lopuillaan. Hyvä

niin, vaikka vuosi lyhyt aika onkin. Tämä filosofian opiskelija odottaa

myös toista opiskelijan arkea – metafysiikkaa, viittauskäytänteitä ja semi-

naaripapereita. Mä niin lupaan opiskella ahkerasti! 

KUTEN ON SOPIVAA, esitettäköön sekä negatiivinen (”kehitystä vaati-

va”) että positiivinen asia JYY-vuodesta. 

Positiivista on ollut debatti opiskelijoiden asemasta ja yliopiston tuki-

palveluista. Julkisen keskustelun myötä ylioppilaskunnankin tekemisillä

on enemmän relevanssia. Puolesta tai vastaan, ajankohtaisten aiheiden

puimisella saavuttaa myös useampia opiskelijoita, jotka voivat itse kan-

tansa päättää.

Entä kehitettävää? Olen ollut yliopistossa kirjoilla vuodesta 2006.

Sinäkin aikana yliopisto ja opiskelun vaatimukset ovat muuttuneet mer-

kittävästi. On ollut kiinnostavaa

kuulla kommentteja sivustakatsojil-

ta, jotka ovat seuranneet kauem-

min uudistuvaa akateemista maail-

maa. ”Fiilis on muuttunut.”

Uutta on esimerkiksi se, että

keskustelu opiskelujen maksutto-

muudesta on salakavalasti muut-

tunut epäuskottavaksi ja väljäh-

tyneeksi. Erilaiset maksullisuuden

muodot ovat jo läsnä yliopistos-

samme. Koulutuksen maksulli-

suus nostetaan esiin nykyään positiivisessa valossa. Hätkähdyttävää.

OPISKELIJOIDEN elämä töineen, harrastuksineen, muutoksineen ja

odotuksineen jää kiristyvien määräysten ja läpäisyprosenttien jalkoihin.

Opiskelijat myös jakautuvat yhä enemmän kahtia. Yhteiskunnalliset vaa-

timukset ja arjen realiteetit eivät taida olla oikein synkassa.

Kaipaisin selkeytystä – ja julkista keskustelua – myös siihen, mikä on yli-

oppilaskunnan ja opiskelijoiden suhde yliopistolain uudistamaan insti-

tuutioon. Paitsi henkilökunta, myös opiskelijat asettuivat uudenlaiseen

asemaan vuosi sitten. Opiskelijoita tituleerataan epävirallisesti jopa

”asiakkaiksi”. Osaako opiskelijajärjestö vastata uudistuvan yliopiston toi-

mintatapoihin ja tavoitteisiin? Miten opiskelijan etua tulee jatkossa puo-

lustaa? 

Useampien olisi myös hyvä kuulla opiskelijoiden ääntä viime vuosien

muutoksista ja tunnelmista. Pääosin helsinkiläinen Opiskelijatoiminta 

-verkosto on itse asiassa julkaissut syksyllä oman opinto-oppaansa, joka

”kerää yksien kansien väliin käytännöllistä tietoa, ajatuksia ja kokemuk-

sia nyky-yliopistosta ja opiskelijaelämästä.” Suosittelen vilkaisemaan.

Entä mitä sinun arkeesi kuuluu?

Arkisia merkintöjä

JYYPÄÄ

Opiskelijoita tituleerataan
epävirallisesti jopa 
”asiakkaiksi”.”
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Ikinuori, 75-vuotias Toivo Tehokas
neuvoo tällä palstalla nuorta polvea
tietokoneiden ja sovellusten 
käytössä. Lähetä kysymyksesi
osoitteeseen: palvelupiste@jyu.fi.

OLEN monta kertaa kuullut, että jo-
kaisen tulisi käyttää mahdollisimman
hyvää salasanaa. Toivo, voisitko selit-
tää, millainen se hyvä salasana sitten
on?

"Salasanavalistusta kaipaava"

TÄMÄ ONKIN tärkeä kysymys, sillä
turvallinen salasana on tehokas por-

tinvartija, joka pitää tunkeilijat loitol-
la omista tiedoistasi. Hyvän salasanan
tärkein piirre on ennalta-arvaamatto-
muus - älä valitse salasanaan mitään
sinuun itseesi liittyvää numerosarjaa
tai sanaa. Ylipäänsä tulisi välttää sel-
väkielisten sanojen käyttämistä sala-
sanoissa. Merkkejä pitäisi olla vähin-
tään kahdeksan, miksei enemmän-
kin. Turvallisuutta lisää entisestään,
jos salasanassa on sekaisin pieniä ja
isoja kirjaimia, numeroita sekä eri-
koismerkkejä. Jos vielä muistat sil-
loin tällöin vaihtaa salasanasi uuteen,
asiat ovat omalta osaltasi sangen hy-
vällä tolalla.

Terveisin,
Toivo Tehokas, THK

VINKISTÄ 
VAARI

Tupakat pois 
ja piiput piiloon
Yliopiston tupakointikiellon
on tarkoitus parantaa 
kampusalueen viihtyvyyttä.
Kiellon myötä tupakointi-
paikat siirtyvät kauemmas
rakennuksista.

SEMINAARINMÄELLÄ sätkää polt-
televa Tatu Virtanen ymmärtää, että
tupakointi on kiellettyä paikoissa,
joissa se saattaa häiritä muita, esi-
merkiksi ravintoloissa.

”Tuskin täällä kampusalueella
polttaminen ketään haittaa. Minuun
tupakointikielto ei juuri vaikuta.
Kun se tulee voimaan, poltan sivum-
malla.”

Tupakointi loppuu Jyväskylän
yliopiston kampusalueilla mahdol-
lisesti jo syksyn aikana. Yliopisto
kokoaa parhaillaan työryhmää, joka
päättää, kuinka tupakointikielto to-
teutetaan.

”Savuttomuuden pitäisi tulla voi-
maan viimeistään vuodenvaihtees-
sa”, kertoo Jyväskylän yliopiston
hallintojohtaja Kirsi Moisander.

KIRJALLISUUTTA opiskeleva Vir-
tanen pitää kieltoa turhana holhouk-
sena ja valvontana.

”Olen kieltoa vastaan. Tupa-
koinnin kieltäminen on linjassa kai-
ken mahdollisen rajoittamiseen täh-
täävän politiikan nykytrendin kans-
sa.”

”Tupakointikieltoon sisältyy käy-
tännön ongelmiakin. Kadulla loju-
vat natsat varmasti lisääntyvät kun
tupakkapaikkoja ja tuhkakuppeja
poistetaan tai siirretään kauemmas.”

Hallintojohtaja Moisander koros-
taa, että kiellon tarkoituksena ei ole
kiusata opiskelijoita, vaan edistää
yleistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

”Tupakointikielto toteutetaan
ihan käytännön syistä. Oppilaitosten
savuttomuus on osa kansallista sa-
vuttomuuskampanjaa.”

Uudet tupakointipaikat sijoite-
taan kauemmas rakennuksista, ettei
savua pääse sisälle. Moisanderin mu-
kaan nykyisin etenkin ovien edessä
tupakointi on ongelmallista. Tupa-
kointipaikat on tarkoitus sijoittaa si-
ten että ne toimivat, mutta eivät ko-
rostu liikaa.

”Ainakin Kuopiossa tupakoijat
siirtyivät nopeasti uusille paikoille,
eikä maassa lojuvista tumpeista tul-
lut ongelmaa.”

JYVÄSKYLÄN ammattikorkeakoulu
kielsi tupakoinnin kampusalueel-
laan jo elokuussa. Monissa muissa
Suomen oppilaitoksissa, kuten Itä-
Suomen yliopiston Kuopion kam-
puksella, käryttely on ollut kiellettyä
jo kauan.

”Uskon, että yliopiston tupakoin-

tikielto toteutuu sangen kivuttomas-
ti. Käsittääkseni yliopistossa opiske-
levat tupakoivat vähemmän kuin
ammattikorkeakouluissa”, huomaut-
taa Moisander.

YLIOPISTO AIKOO myös kannustaa
opiskelijoita ja henkilökuntaa tupa-
koinnin lopettamiseen. Tässäkin
käytännön toteuttamisesta vastaa
työryhmä.

Esimerkiksi Kuopiossa yliopisto
kustantaa työntekijöilleen yliopiston
apteekin järjestämän tupakasta vie-
roituksen tukipaketin ja sallii työ-
ajan käytön vieroitukseen yksilö- tai
ryhmäohjauksessa.

”Jyväskylässä menetelmistä ei ole
vielä tehty minkäänlaisia päätöksiä.
Tukemisesta neuvotellaan työter-
veysyhtiön ja Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiön kanssa”, kertoo
Moisander.

Johannes Palmgren

Kirjaston edessä tupakoiva Tatu Virtanen uskoo, ettei kampusalu-
eella polttaminen haittaa muita.

Yhteistyössä:

Jyväskylän Ylioppilaslehti järjestää lukijoilleen valokuvauskil-
pailun, jonka teemana on "Opiskelumotivaation lähde". 
Kuka tai mikä potkii sinut aamuluennolle, miten selviät 
pänttäysurakasta tai mikä auttoi gradun valmiiksi?

Kilpailuun osallistutaan digitaalisella valokuvalla. Valokuvat 
on toimitettava 7.1.2010 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen valokuvauskilpailu@jyy.fi. Kuvan mukaan 
tulee liittää kuvaajan nimi sekä yhteystiedot.  

Kuvaajalla täytyy olla lähettämäänsä valokuvaan täydet 
oikeudet. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun 
osallistuneita kuvia ilman erillistä korvausta kertajulkaisuna 
sekä Jyväskylän Ylioppilaslehdessä että lehden verkkosivus-
tolla. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät 
kuvaajalla. 

Voittajan valitsee kilpailun järjestäjistä koostuva raati. 
Voittaja julkistetaan Jylkkärin numerossa 1/2011 ja lisäksi 
hänelle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Paras kuva 
palkitaan sadan euron lahjakortilla Kampus Dataan.

Lisätietoa: valokuvauskilpailu@jyy.fi.

Älä masennu ‒ ota kuva!

JOHANNES PALMGREN


