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Päätoimittajalta 

 
Madonna (ja muutama muukin) 
lauloivat elokuun alussa 
Jätkäsaaressa "Fogue, Fogue." 
Tai sitten kuulin vain väärin, sillä 
satuin seisomaan jättimäisten 
äänentoistolaitteiden vieressä. Oli 
popin kuningatar siitä tietoinen 
tai ei, Fokus ry:n oma 
ainejärjestölehti on jälleen 
kudottu kokoon levittämään 
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön, 
sosiologian ja 
yhteiskuntapolitiikan 
opiskelijoiden ilosanomaa. 
 
Fogue ei ole mikään tuore 
journalistinen älynvälähdys, sillä 
lehteä on toimitettu 
Fokuksen piirissä muodossa tai 
toisessa melkein ainejärjestön 
alkuajoista lähtien. 
Vanhoja Fogue-lehtiä selatessa 
voi vain todeta, miten lehti 
omalla tavallaan 
heijastelee aikaansa. Mitähän 
tämän vuoden painos tulee 
vuosien päästä kertomaan 
satunnaiselle selailijalle? 
Tarkkasilmäinen lukija saattaa 
kiinnittää huomionsa 
ainakin Foguen hyvin 
miesvaltaiseen kirjoittajakuntaan, 
joka ei lainkaan edusta 
ainejärjestömme yleistä 
sukupuolijakaumaa. Fokuksessa 
naisilla on äänienemmistö, 
mutta tällä kertaa he ovat 
päättäneet pitää sanaiset 
arkkunsa suljettuina. Vain 

allekirjoittanut jakaa sinnikkäästi 
mielipiteitään asioista ja asioiden 
viereltä. Asiallisuus ja 
informatiivisuus ovatkin ilomme 
ja iskusanamme tänä vuonna, 
itseironista huumoria tietenkään 
unohtamatta. 
 
 

 
Vaikka Foguen ensisijainen 
kohderyhmä ovat sosiaalityön, 
sosiologian ja 
yhteiskuntapolitiikan uudet 
opiskelijat, on lehden tarkoitus 
viihdyttää myös vanhoja 
tuttuja. Tämänvuotisessa 
painoksessa on jo melko 
totuttuun tapaan reportaaseja ja 
muisteloita viime lukuvuoden 
tapahtumista, jotka tietysti 
osaltaan valottavat 
Fokuksen toimintaa myös 
keltanokille. Sisäpiirin vitseiltä 
tuskin voi välttyä, mutta 
koittakaa kestää - aina ei itse 
päätoimittajakaan pysy jutuissa 
mukana. 
 
Haluan omasta puolestani 
toivottaa kaikki uudet opiskelijat 
lämpimästi tervetulleiksi 
Jyväskylän yliopistoon ja 

”Kaikki tuntemani 
sosiologit ovat hyvissä 
tehtävissä.” 
 
(Kontakti 1/2009) 
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toivottavasti myös Fokuksen 
toimintaan. 
Vanhoille naamoille toivotan 
työntäyteistä lukuvuotta - 
istukaa kirjaston kahvilassa 
vähemmän ja opiskelkaa 
enemmän. 
 
Johanna Liikanen 
Varapuheenjohtaja ja 
julkaisuvastaava, Fokus ry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perinteinen voimien koettelemus fuksiaisissa. 
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Ystävät, elämme mielenkiintoisia 
aikoja. Kansallinen ja 
kansainvälinen talous ruoppaa 
kirjoitushetkellä sitä syvintä 
salmennotkoa. Ihmisiä potkikaan 
pois tuon tuosta ja pakkolomia 
jaetaan kuin hernaria 
pelastusarmeijan soppatykistä. 
Suomalainen sivistys kokee 
pitkästä aikaa suurinta 
muutostaan korkeakoulujen 
mallin muuttuessa vastaamaan 
markkinatalouden tarpeisiin. 
Helsingin päässä pohditaan 
uuden huippuyliopiston syntyyn 
liittyviä kiemuroita ja maakunta 
yliopistot muuttuvat säätiömallin 
mukaisesti yritysmäisiksi 
liikelaitoksiksi. Kaiken kukkuraksi 
monet ylioppilaskunnan ja 
rakkaan kotiyliopistomme 
instanssit pistetään säästökuurille, 
josta esimerkiksi naistutkimuksen 
alasajo näyttäisi olevan 
ensimmäisiä oireita. Toisaalta 
tehokkuusvaatimus on luonut 
pienen valon pilkahduksen 
tunnelin päähän tulevan Allianssi-
yliopistokonsortion muodossa. 
Nämä huomiot eivät liene 
kenellekään erityisiä uutisia – 
johan näitä on vuosi poikineen 
päivitelty ja manailtu. 
 
Laman tai modernimmin 
sanailtuna taantuman 
vaikutukset ovat huomattavissa 

kaikilla opintojen asteilla. 
Sivuainepaletista löytyy 
vähemmän värisävyjä uusille 
tulokkaille. Kandidaattivaiheen 
opiskelijat saavat paeta henkensä 
edestä liian yleisistä pääaineista 
niihin oppiaineisiin, joissa 
työllistyminen on vielä jollakin 
asteella todennäköistä – ”brain 
drain”-ilmiöstä kyse lie tässäkin. 
Graduaan kirjoittelevien tuskaa 
on omiaan lisäämään 
harjoittelupaikkojen ja -
määrärahojen tyrehtyminen. 
Monella on mielessä opintojen 
venyttäminen yli kurjimpien 
aikojen. Opetusministerimme 
heittää lisää vettä myllyyn 
huutelemalla nopeamman 
maisterituotannon perään ja 
toisaalta patistamalla 
työttömäksi valmistuneet saman 
tien täydennyskoulutuksen pariin. 
Metka järjestelmä. 
 
Kovin voimallisesti kehottaisin 
jokaista tämän raapustuksen 
lukijaa nousemaan barrikadeille! 
Enkä nyt suinkaan kehota 
ketään tekemään mitään 
harkitsematonta saati 
lainvastaista, vaan 
yksinkertaisesti olemaan mukana 
muutoksessa. Pienikin mielipide 
tai teko voi olla suuri, kun 
kyseessä on suorasti tai 
epäsuorasti omat 
työllistymismahdollisuudet sekä 
opiskeluolosuhteet. Osallistua voi 
esimerkiksi olemalla yhteydessä 
Fokuksen omiin 
koulutuspoliittisiin vastaaviin, 
jotka välittävät viestiä kootusti 

Puheenjohtajan 

puhekupla 
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henkilökunnan suuntaan tai 
osallistumalla erinäisiin 
yliopistouudistusta ja Allianssi-
hanketta suunnitteleviin 
työryhmiin. 

ps. Kahmalokaupalla onnea teille, 
jotka saitte paksun kirjekuoren 
postilaatikkoonne! Tästä se ura 
urkenee.

 
Terveisin Janne Kumpulainen 
Puheenjohtaja, Fokus ry 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väsynyt juhlija vartoo innostuneesti rehtori Sallisen vierailua 
vappupäivänä 2008. 
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Pistäytymässä, 

pysähtymässä vai 

elämässä? 
 

Terve. Pienen ruodon sai tässä 
melkein puhki raapia miettiessä, 
mitä sitä kirjoittaisi. Sekoja ja 
asiallisempia aiheita on pyörinyt 
mielessä. Rakkautta vähän 
mietin, mutta aloin ujostella, että 
se menisi kenties ”vahingossa” 
liiaksi 
morsmaikunetsintäilmoituksen 
näköiseksi (no tulipa se näinkin 
hoidettua). Patoutumat ja niiden 
purkaminen olivat tietenkin 
sosiologian opiskelijalla myös heti 
mielessä, mutta totesin, että ne on 
pohdiskelun sijaan hauskempaa 
läväyttää esiin ihan livenä 
kampuksella. Eli mitä mitä… No 
puhutaan sitten opiskelusta! Joo! 
Sehän se jutun juoni on. 
Opiskeluahan tämä meidän 
elämä on täynnä. Sanaa opiskelu 
maiskutellaan Foguen lukijoiden 
elämässä niin ahkerasti, että 
sanan merkitys tahtoo muuttua 
ihan käyttötavaraksi. Vähän niin 
kuin tunkki. Tai patteri. Tai 
vaikka kaulin tai talikko. Mitäs 
näitä nyt on? Niin sellaiseksi 
sanaksi ihan möksähtää kohta 
opiskelukin. Mutta ihan tosissaan, 
opiskelusta nyt sitten turistaan. 
Ladataan se täyteen eforttia, niin 
ei möksähtele. Kirjoittaja valistaa 
ja opettaa lukijaansa! Painakaa 
seuraavat sanat mieleenne ja 
sisäistäkää sanoma. 
 
Millainen elämänvaihe opiskelu 

on nykysuomalaiselle? Ja 
erityisesti meillä Jyväskylässä? 
Miten suhtautua opiskeluun 
osana omaa isompaa prokkista? 
Onko se valtavan upeaa ja 
ainutkertaista, vai onko se jo 
enemmänkin itsestään selvä jakso 
jokaisen nopeassa elämässä? 
Itseäni opiskeluun liittyvissä 
pohdiskeluissa kiinnostaa kenties 
eniten se, miten opiskelija, siis ihan 
ihminen, suhtautuu opiskeluunsa 
eri elämänvaiheiden välissä? 
Välissä, keskellä tai puristuksessa, 
on tämän mietiskelyn kannalta 
siis olennaista. Onko opiskelu 
vakiovuoro, johon on epäsuorasti 
ohjattu, ja joka vie pikana perille, 
vai onko se tilausajo, jonka 
hurahtanut kuski ajeluttaa 
vaikka sitten ympyrää, jos se 
namilta tuntuu. Erilaisia tarpeita 
ja arvostuksia riittää, eikä niitä 
ole tarvetta tässä sinänsä 
kyseenalaistaa. Useita vuosia 
opiskelleena, en vain voi olla 
ihmettelemättä niin monen 
opiskelijan tapaa ja ajatusta, 
suhtautua opiskeluun korostetun 
ohuena aikana elämässä, jonka 
ääreen nyt vain ei voi sallia sielun 
kiinnittyä kovin täysipainoisesti. 
Ote ja ajatus, on oltava 
valppaasti tulevassa, ettei 
valvova silmä ala ahdistavana 
polttaa. Olen tulossa tuolta ja 
menossa jonnekin tuonne. Tuo 
tuolla olisi hyvä saavuttaa silloin 
ja sellaisena, joten nyt virtaan 
tämän läpi nousematta rantaan, 
ja annan virran koulia minut 
jonkinlaiseksi. On selvää ja 
tervettä, että opiskelu tähtää 
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valmistumiseen, eli siirtymiseen 
pois tästä elämänvaiheesta, 
mutta se ei tee opiskelusta 
yhtään vähemmän aitoa tai 
pysyvää elämänvaihetta. Pysyvä 
voi kestää päivän, vuoden tai 
ikuisuuden. Tässä pysyvään 
liittyen on kysymys asenteesta. 
 
Tässä jutussa on siis kysymys 
suhtautumisesta ja asenteesta. Ei 
ole niinkään kysymys siitä, 
millaisella vauhdilla tai kuinka 
määrätietoisesti ihmiset pyrkivät 
opiskelemaan ja valmistumaan. 
Kysymys on siitä, annatko itsellesi 
luvan itse valita suhtautumisesi ja 
asenteesi? Löytääkö Sinut 
tulevaisuuden odotustesi takaa ja 
saako Sinusta kiinni? Ei voi olla 
tervettä, jos reilu parikymppinen 
nuori kipuilee ensimmäisen 
opiskeluvuoden jälkeen, ovatko 
opinnot edenneet opinto-oppaan 
ja kavereiden tahdissa. Pitää olla 
tavoitteita ja terveessä määrin 
etenemisen meininkiä, totta kai. 
Pysyvä ei tarkoita pysähtymistä! 
Ole kuitenkin tietoinen kuka tai 
mitkä voimat sinua kiihdyttävät 
ja hidastavat. En kannata 
ajatusta opiskelemisesta 
opiskelun takia tai opiskeluiden 
tarkoituksenmukaisesta 
pitkittämisestä. En, nuo lienevät 
vain vahingollisia useimmille. 
Kannatan reilua lupaa itselle 
keksiä ja etsiä, miten ja 
millaisena, tämän ajan haluaa 
kohdata ja kokea. Vaikka 
opiskelemisen suosio onkin suuri ja 
niin monet sen vaihtoehdokseen 
valitsevat, kannattaa 

joukkohurmoksen keskellä 
muistaa, että valinnanvapaus on 
tässä elämänvaiheessa enemmän 
tai vähemmän siirtynyt 
kasvattajilta ja yhteiskunnalta 
ensimmäistä kertaa sinulle. 
Kurkota vauhdilla työelämään 
tai lypsä valtion tuet rauhassa, 
sama se, kunhan annat sen tulla 
itsestäsi! No niin, alkaako se oma 
tahto sieltä jo pilkistää?  
 
Ja fyysisestikin. Tämä Jyväskylä. 
Älä uskottele ettei se anna 
vaikka yrittäisi. Pakkohan 
kotipuolessa ja siellä sun täällä on 
rampata, mutta kokeile välillä 
Jyväskylä ála Jyskälänkin 
fiilistelyä ihan rauhassa. Miksei 
asuinpaikka olisi samalla koti? 
Vaikka en ole kotoisin ihan Keski-
Suomen nurkilta, olen ihastunut 
tähän kaupunkiin ja seutuun 
melkoisen paljon. Iloinen, kätevä, 
sopiva! Suomen Ateena! …”Mutta 
kun se kaukokaipuu tekee niin 
levottomaksi minut, eikä mikään 
tunnu miltään, sataa vaan 
räntää ja Suomi on niin 
yllätyksetön!”. No käykää 
ihmeessä myös siellä kaukana ja 
oikeassa Ateenassa, että löydätte 
napanne ja voitte sen ympyröidä! 
Tai jääkää sinne kauas jos napaa 
ei löydy! …No niin poika, eläpä 
sitten. Matkailu avartaa ja 
paikkaan ei nykyaikana tule 
kiinnittyä liikaa, sanoo ohje. Eli 
bensaa liekkeihin! 
 
Tässä Jyväskylä-kiimassa piilee 
myös yksi työllistymisen kannalta 
jalo salaisuus, jonka nyt liian 
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hövelinä jaan kanssanne. 
Jyväskylässä on opiskelijoita 
alueen tarjoamiin uusiin 
työpaikkoihin nähden 
moninkertainen määrä. Näin on, 
ja tämän faktan jokainen 
opiskelija reippaasti omaksuu, ja 
alkaa opintojensa loppupuolella 
suunnata tuntosarviaan kohti 
vehreämpiä apajia. Niinpä 
käykin niin, että näille harvoille 
paikallisille työpaikoille ei sitten 
ollutkaan ottajia ja minä otan 
sieltä yhden ja sinä toisen. 
Mahdollisuuksia on. 

Patoutunutta rakkautta 
Jyväskylää ja opiskelua kohtaan 
olikin sitten nuppi täynnä. Niin 
sitä pitää. Siinä ainekset uuteen 
kauteen. Tule joskus puimaan ja 
vääntämään näistä aineksista, 
pistetään patoutumat pinoon. 
Kiihdytellään ja himmaillaan taas 
kaikki ihan oman mielen 
mukaan tulevan lukuvuoden 
aikana. Asennetta ja rohkeutta 
kaikille! 
 
Markus Eneberg 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fokus ry:n jäseneksi!  
                                                                                     
Ainejärjestömme toimii osittain jäseniltä kerättyjen jäsenmaksujen 
avulla. Näillä varoilla kustannetaan opiskelijoiden vapaa-ajan 
toimintaa, muun muassa saunailtoja, bileitä, kahvitilaisuuksia ja 
urheilumahdollisuuksia. 

 

Liittymällä yhdistyksemme jäseneksi tuet ainejärjestön monipuolista 
toimintaa ja pääset nauttimaan jäseneduista. Maksamalla 15 euron 
suuruisen jäsenmaksun kätevästi esimerkiksi verkkopankissa saat 
itsellesi Fokuksen ikijäsenyyden kettumaisen haalarimerkin kera! 
 
 

Saajan nimi: Fokus ry 
Tilinumero: 104530-457811 
Viesti: Jäsenmaksu ja oma nimesi 
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Jyväskylä, Fokus ja 

liikunta 
 

Jyväskylää voi viimeistään tämän 
vuoden jälkeen kutsua hyvällä 
omallatunnolla kunnon 
urheilukaupungiksi! Voittihan 
Keski-Suomen ylpeys Jyp 
ensimmäisen Suomen 
mestaruuteensa jääkiekossa ja 
jalkapalloseura JJK pelaa 
ensimmäistä kauttaan 
Veikkausliigassa. Urheilubuumi on 
kaupungissa kova tällä hetkellä, 
mikä tekee vain ja ainoastaan 
hyvää koko Keski-Suomelle.  Kun 
4000 innokasta urheilufania on 
liikkeellä joka viikko kesät talvet, 
näkyy se kaupungin ilmeessä, 
julkisuuskuvassa ja taloudessa.  
Tämä tilanne on historiallinen, 
toivottavasti tilanne 
vakiinnutetaan jatkossa! 
 
Maan ainoa liikuntatieteellinen 
tiedekunta sijaitsee Jyväskylässä, 
joten yliopistossamme on 
kansainväliselläkin mittapuulla 
mitaten laadukas huippu-
urheilun tutkimusyksikkö. 
Jyväskylässä on tältä osa-alueelta 
vahvat perinteet, mikä 
hyödyttää urheiluseuroja, mutta 
myös tavallista liikkujaa, kuten 
sinua. Liikuntapaikat Jyväskylässä 
sijaitsevat erittäin lähellä 
kampusaluetta. Uimahalli ja 
Hippoksen urheilupuisto 
sijaitsevat aivan Seminaarinmäen 
kampuksen vieressä, eikä pitkä 
matka ole Laajavuoreenkaan 
lenkkeilemään, laskettelemaan 
tai hiihtämään.  Mattilanniemen 

rannasta pääsee talvisin 
luistelemaan Jyväsjärven jäälle 
tehdylle radalle, retkiluistimilla tai 
ihan tavallisilla. Jos luistelu ei 
maita, järveä voi kiertää vaikka 
juosten tai pyörällä pitkin 
valaistua reittiä, joka seuraa 
rantaviivaa. 
 
Yliopistoliikunta tarjoaa todella 
monipuolisesti erilaisia liikkumisen 
muotoja ohjatuista bailatino-
tunneista vapaisiin futsal-
vuoroihin. Ohjatuille vuoroille 
osallistuminen edellyttää 
liikuntatarran ostamista 
opiskelijakorttiin. Koko 
lukuvuodelta tarra maksaa 30 
euroa, joka on aika mitätön hinta 
verrattuna siihen, mitä kaikkea 
sillä saakaan! 
 
Meillä Fokuksessakaan ei toki 
liikuntaa ole unohdettu. 
Viikoittaisella sisäliikuntavuorolla 
on mukava pelata pallopelejä 
rennossa tunnelmassa ilman 
(suurempia) hampaiden 
kiristelyä. Silloin tällöin pari 
urheaa tyttöäkin vuorolle 
ilmestyy.  Letkeämpiä 
liikuntasessioita olemme 
viettäneet muun muassa 
pulkkamäen merkeissä Harjulla 
sekä frisbeen heittelyllä 
Mattilanniemessä. Olemmepa 
käyneet myös keilaamassa ja 
Paintball-sotimassa. Ennen 
vappua pidimme 
yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan yhteiset 
olympialaiset.  
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Syksyisin Fokus osallistuu 
perinteisesti yliopiston 
jalkapallopuulaakiin, keväällä 
mahdollisuuksien mukaan 
yösählyyn ja futsal-turnaukseen. 
Viime vuosina menestys on jäänyt 
näissä turnauksissa 
vaatimattomaksi, mutta 
muutamia otteluja olemme jopa 
voittaneet. Ehkä tänä vuonna 
juuri sinä fuksi olet se puuttuva 
lenkki joukkueeseemme? 
Osallistuminen on kaikille 
Fokuksen jäsenille vapaata (ja 
yleensä ilmaista), eikä karsintoja 
joukkueeseen käydä.   
 
 
Viime talvena Fokus käynnisti 
toivottavasti tulevaisuudessakin 
jatkuvan perinteen osallistumalla 
lumifutiksen SM-kisoihin, jotka 
käytiin aivan kampuksen 
vieressä, Hippoksen 
pesäpallostadionilla. Päivä oli 
kokemuksena loistava, lumifutis 
lajina raskas. Joukkueemme 

kuitenkin pelasi hienosti ja selvitti 
itsensä 32 joukkueen turnauksessa 
16 parhaan joukkoon. Jatkopelien 
ensimmäisellä kierroksella tuli 
kuitenkin seinä vastaan. 
Revanssihenkeä jäi kuitenkin 
jäljelle ja ensi vuonna 
osallistutaan varmasti, ainakin jos 
se on allekirjoittaneesta kiinni! 
 
Kuten huomaat, kaikennäköistä 
kivaa olemme porukalla tehneet 
ja hauskaa on ollut! Esittämällä 
ehdotuksia liikuntavastaavalle 
erilaisia tapahtumia voidaan 
tiettyjen taloudellisten 
rajoitteiden puitteissa järjestää. 
Toivotankin sinulle liikunnallista 
lukuvuotta Fokuksen ja 
Jyväskylän tarjoamien 
liikuntamahdollisuuksien 
pyörteissä! 
 
 
Lasse Vesterinen 
Liikuntavastaava, Fokus ry 
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Fuksiaakkoset 

 
A – Akateeminen vartti, jonka 
ansiosta luennot alkavat aina 
vartin yli, jos ei toisin ilmoiteta 
C - Cooperin testi, joka juostaan 
yleensä toukokuussa kauden 
päättäjäisten yhteydessä 
D – DDR, valtaisa 
asuintalokompleksi Kortepohjan 
ylioppilaskylässä 
E - Excursio eli excu, Jyväskylän 
ulkopuolelle tehtävä yksi- tai 
useampipäiväinen retki, jonka 
tarkoitus voi olla sivityksellinen tai 
vapaamuotoisempi 
F - Fuksiaiset, jokasyksyinen 
tapahtuma, jossa uudet 
opiskelijat toivotetaan 
leikkimielisen kisailun merkeissä 
tervetulleiksi yliopistoon 
G – Gradu: ”Yliopiston 
kannanoton mukaan Pro 
Gradussa mitataan opiskelijan 
tieteellistä kypsyyttä, käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että tässä 
mitataan kuinka kypsynyt 
opiskelija on tieteeseen” 
H – Haalarit (mustat), joilla 
fokuslaiset erottautuvat yliopiston 
muista ainejärjestöistä 
I - Ilokivi eli Ilis, ylioppilastalo, 
ruokala ja monitoimitila 
Seminaarinmäellä 
J – JYY, Jyväskylän yliopiston 
ylioppilaskunta 
K - Kollegatapaaminen, 
vuotuinen Suomen 
sosiaalitieteiden opiskelijoiden 
get-together (tänä syksynä 
Jyväskylässä!); Kauppakadun 

appro, jokasyksyinen 
opiskelijatapahtuma Jyväskylän 
yöelämässä 
L - Liikuntavuoro, viikoittainen 
rento urheilurupeama Fokuksen 
omalla vuorolla Liikunnan tiloissa; 
Libri, kahvila yliopiston kirjastolla 
(”olin koko päivän kirjastolla = 
istuin koko päivän Librissä”) 
O – Opinkivi, sauna- ja 
kokoustila Seminaarinmäellä 
P - Pikkujoulut, fuksien 
järjestämä juhla, puuron, glögin 
ja hauskan ohjelman täyttämä 
tapahtuma 
S - Sitsit, akateeminen 
pöytäjuhla, jossa lauletaan, 
syödään ja skoolataan tarkan 
etiketin mukaan ja 
toastmastereiden valvovan 
silmän alla 
T - Tenttisauna, kuukausittainen 
tiedekunnan yleisen tentin 
jälkeinen tapahtuma, jossa 
saunotaan, napostellaan ja 
puidaan mennyttä tenttiä 
V - Vuosijuhla, jota vietetään 
tänä vuonna 35-vuotiaan 
ainejärjestömme kunniaksi; 
Vuorilampi, saunatila 
Laajavuoressa, jossa Fokus 
viettää perinteisesti laskiaista 
saunomisen ja lumifutiksen 
merkeissä 
W – Wilhelmiina, 
opiskelijaruokala 
Mattilanniemessä MaA-
rakennuksessa 
Y- Yleinen tentti, kerran kuussa 
järjestettävä koko tiedekunnan 
tenttipäivä 

  

12 



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Mitä? Sosiaalitieteilijöiden kollegatapaaminen 
Missä? Jyväskylässä 
Milloin? 30.10.-1.11.2009 
 
Sosiaalitieteilijä, et ole yksin! Kaltaistasi seuraa on tarjolla 
lokakuussa Jyväskylässä, kun Fokus ry järjestää vuotuisen 
sosiaalitieteilijöiden kollegatapaamisen. Luvassa on viikonlopun 
mittainen tapahtuma, jonka aikana tarjolla on muun muassa 
seminaari, saunailta sekä sitsit. Tarkempaa informaatiota 
tapahtumasta luvassa syksymmällä.
 
Tavataan lokakuussa Jyväskylässä! 
 
Terveisin Fokus ry, Jyväskylän yliopiston sosiologian, 
yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestö 
 
Lisätiedot: johanna.liikanen@jyu.fi ja www.fokusry.net
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Greyn Anatomian vaikutus 

sosiaaliseen pääomaani 
 

En ole koskaan omistanut 
televisiota. Useimmiten puutteen 
ovat korvanneet kämppisten ja 
sukulaisten mölytoosat, joten en 
voi yhtään sen enempää 
hurskastella kieltäytyväni 
television tarjoamasta 
doktriinista. Välillä jopa rakastan 
sen luomaa ”aivot narikkaan” 
vaikutusta ja annan ilomielin sen 
täyttää tajuntani toisinaan aivan 
uskomattomalla paskalla.  
 
Kesäisin olen joutunut 
reissuhommissa tottumaan 
olemaan ilman telkkaria ja 
jossain vaiheessa kesää huomaan, 
että niin mukavaa kuin 
reissuhomma onkin, niin kaikkein 
eniten kaipaan omaa sohvaa ja 
kanavasurffailua. Telkkarin lumo 
onkin ehkä sen 
yhdentekevyydessä.  
 
No tuleehan sieltä paljon 
hyödyllistäkin ohjelmaa, joita 
tulee myös joskus katseltua, 
mutta tämän kirjoituksen ideana 
oli kertoa siitä miten Greyn 
Anatomia-niminen sairaalasarja 
on muokannut omaa sosiaalista 
pääomaani. Lienee tarpeen 
määritellä mitä sosiaalisen 
pääoman moniulotteisella 
käsitteellä nyt tässä yhteydessä 
tarkoitan. Eli käsitän sosiaalisen 
pääoman ihmissuhteiden 
rakentamisena, kontaktien 
hankkimisena ja elämänlaadun 
parantamisena lisääntyvän 

sosiaalisuuden kautta. Eli sitä 
verkostoitumista mitä niin 
valtavasti hypetetään.  
 
Olen lyhyen elämäni aikana 
tullut huomaamaan, että 
sosiaalisesta toiminnasta saa 
jokseenkin sen verran, mitä sille 
on itse valmis antamaan. Olen 
huomannut, että kukaan ei tule 
kotoa hakemaan. Tai sanotaan 
näin, että vasta siinä vaiheessa 
sinua tullaan hakemaan kotoa, 
kun olet ensin itse käynyt 
hakemassa jotakuta toista kotoa. 
Eli mitään ei tapahdu jos ei ensin 
itse ole valmis ottamaan sitä yhtä 
pientä askelta ja soittamaan 
kaverille, että puuhaillaanko 
jotain.  
 
Greyn Anatomia toimii aivan 
valtavan oivallisesti tässä 
tarkoituksessa. Koko sarjahan on 
kaikessa utopiassaan aivan 
perseestä, mutta sen merkitys 
omalle elämänlaadulleni on ollut 
tekosyy soittaa kavereille ja 
pyytää heitä käymään. Se, mitä 
sen kaverin kanssa puuhaa, on 
suhteellisen yhdentekevää, 
tärkeintä on ihan vaan 
yksinkertainen ajan viettäminen 
yhdessä. Siinä voi sitten 
kommentoida sarjan hahmojen 
epärealistisia puuhia ja jauhaa 
vaikka poppareita.   
 
Samalla tavalla kaverille tulee 
sanottua, että ”Hei, käydäänkö 
vuokraamassa joku paska leffa?”, 
jolloin kaikki ymmärtävät, että 
homman idea ei ole leffassa vaan 
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yhdessäolossa. Totta kai välillä on 
kiva katsoa elokuva, joka 
herättää ajatuksia ja toimii 
ideoiden lähteenä, mutta välillä 
on äärimmäisen mukavaa katsoa 
pelkistettyä sekoilua ja luopua 
analyyttisyydestä.  
 
Greyn Anatomia on vain yksi 
mahdollinen veruke viettää 
aikaa ystävien seurassa. Liian 
vähän yliopiston opiskelijaelämä 

saa sellaisia muotoja, kuin ruuan 
laittaminen isolla porukalla, 
yhteiset pyöräretket jonkun 
järven ympäri tai vaikkapa erä 
Afrikan Tähteä tai Inkan 
Aarretta. Paras ja tervehdyttävin 
sosiaalisuus kun on hyvin 
spontaania ja yksinkertaista, 
vailla jaloja päämääriä. 
 
Mikko Eneberg 
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Valkokauluksisten 

työtaistelu 
 

Onneksi olkoon! Olet liittynyt 
jyväskyläläisten 
yhteiskuntatieteilijöiden 
joukkoon, ja pääset syksyllä 
ottamaan (ensi)kosketuksesi 
akateemiseen 
opiskelijamaailmaan. Tässä 
vaiheessa saattaa tuntua ehkä 
siltä, että työelämä on  vielä vain 
kaukainen haave. ”Kunhan tässä 
nyt ensin fuksivuodesta selvitään”, 
väheksyvät monet. Usealle 
kuitenkin ennättää napsahtaa 
kandidaatin tai jopa maisterin 
tutkinto taskuun ennen kuin 
asiaan on viitsinyt paneutua – ja 
silloin saattaa tulla jo hieman 
kiire. 
 
Onhan opiskeluillakin oltava 
tavoite: minulle se on työllistyä 
sellaisiin tehtäviin, jotka 
kiinnostavat minua, joissa pääsen 
toteuttamaan itseäni saamani 
koulutuksen pohjalta, ja joista 
minulle maksetaan tarpeeksi. 
Meillä yhteiskuntatieteilijöillä 
työllistymistä hämmentää 
tutkinnon ”yleissivistävä luonne” - 
eihän meistä valmistu 
yksiselitteisiä sairaanhoitajia tai 
putkimiehiä – ja käytännössä 
työmarkkinat ovat niin laajat, 
että mitään yhtä tarkkaa 
vastausta tulevasta työelämästä 
ei voi antaa. Siksi ay-toiminnalla 
on olennainen merkitys. 
 
SVAL eli Suomen 
Valtiotieteilijöiden Liitto on 

meidän yhteiskuntatieteilijöiden 
oma edunvalvontajärjestö, joka 
kuuluu akateemisesti 
koulutettujen keskusjärjestöön 
Akavaan. SVOL, eli 
tuttavallisemmin Suomen 
Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto, 
on taasen SVAL:n 
opiskelijajärjestö. Maksamalla 
SVAL:n opiskelijajäsenyydestä 
tulee siis osaksi akavalaista yli 
puolen miljoonan jäsenen ay-
kenttää. SVAL mm. julkaisee 
tilastoja työllistymisestä sekä 
antaa kesätyö- ja 
harjoittelupalkkasuosituksia. 
 
Meillä SVOL:n Jyväskylän 
paikallisyhdistyksessä pidetään 
huolta siitä, että yliopistomme 
yhteiskuntatieteiden opiskelijat 
eivät pääse vieraantumaan työn 
ja ns. reaalimaailman 
vaatimuksista. Järjestämme 
harjoittelu- ja työelämäiltoja, 
tietoiskuja, organisaatiovierailuja 
ja yhteiskuntatieteilijöiden 
keskinäistä verkostoitumista 
edistäviä tapahtumia. 
Kartoitamme myös opiskelijoiden 
mielialoja kyselyin sekä 
julkaisemme työelämäinfoa. 
 
Minä lähdin mukaan toimintaan 
heti fuksivuotenani, enkä ole 
katunut pätkääkään. Olen 
oppinut kasaamaan opintoni 
käytännölliseksi, toimivaksi 
kokonaisuudeksi myös tulevan 
työelämäni kannalta, ja nyt olen 
vuorostani päässyt auttamaan 
opiskelijatovereitani. 
Opiskelujaan ei pidä rajata 
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markkinavoimien painostuksesta 
mihinkään massamuottiin, mutta  

 

ei pilvilinnoja rakennellessakaan 
kannata opiskeluvuosiaan 
viettää. 
 
Ville Pekkala 
 
Valtio-opin fuksi '08 
SVOL-Jyväskylän sihteeri 
Puolue ry:n hallituksen jäsen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



Keitä ne on ne sankarit... - 

Tarina urheudesta, 

yhteisöllisyydestä ja 

maradoonasta 
 

Jo perinteeksi muodostunut 
Vuorilammen lumiriehan 
yhteydessä järjestetty Fokus 
vastaan Puolue lumifutisottelu ei 
ole koskaan aikaisemmin ollut 
yhtä jännittävä kuin armon 
talvena 2009. Fokuksen 
ruotsalaismanageri Lars 
Vesterberg oli saanut kasattua 
ainejärjestölleen oikean Dream 
Teamin ja mieliala ennen ottelua 
oli korkealla. Peruskuntokausi ja 
korkean paikan leirien kovat 
treenit olivat saaneet pelaajat 
huippuvireeseen. 
 
Vuorilammen saunalle 
siirryttyään Fokuksen joukkue 
näki vastustajansa silmästä 
silmään ja kova totuus kohtasi 
Fokuslaiset – Puolue oli saanut 
värvättyä itselleen Suomeen 
Political Scienceä opiskelemaan 
tulleita vaihto-opiskelijoita, jotka 
olivat selvästi vähintään 
Maradonan tasoisia. Olisihan se 
pitänyt arvata jo syksyn 
köydenvedossa tapahtuneesta 
näppylähanskaskandaalista, että 
politiikan ammattilaiset 
kokeilisivat tälläkin kertaa 
kaikkia mahdollisia 
kepulikonsteja. Tässä vaiheessa 
selvisi, että kahden tärkeän 
pelinrakentajan nestetankkaus oli 
venähtänyt, eivätkä he ehtisi 
paikalle ajoissa. Oli siis aika 

laskeutua takaisin maan pinnalle 
ja koettaa keskittää kaikki 
ajatukset tulevaan otteluun, josta 
muuten puhuttaneen 
historiankirjoissa (tai vähintään 
Foguessa) vielä satojenkin vuosien 
päästä. 
 
Hetken toisiaan kovisteltuaan ja 
piristeitä nautittuaan joukkueet 
siirtyivät Vuorilammen jäälle. 
Jännittyneisyys oli käsin 
kosketeltavissa ja tässä vaiheessa 
kumpikin osapuoli oli psyykannyt 
itsensä maksimiin. Ottelu alkoi ja 
heti alussa kävi selväksi, että 
ottelusta tulisi tasaväkinen, 
eivätkä  voittoon vaadittavat viisi 
maalia olisi helposti saatavissa. 
Lunta oli reilusti yli nilkkojen ja 
juokseminen lumessa oli raskasta 
eikä pallon ja lumen 
samanvärisyys helpottanut peliä 
lainkaan. Pienen lisään peliin toi 
viiden sentin vesikerrostuma 
lumen ja jään välissä. 
Ensimmäinen askel kentälle sai 
pelaajat toivomaan pelin nopeaa 
päätöstä, vaan toisin kävi. 
 
Ottelun tapahtumat ovat 4-2 
tappiotilanteeseen asti 
unohtuneet muistojen syövereihin, 
mutta nippelitietona voimme 
kertoa, että vastustajajoukkueen 
maradoona oli jo ansainnut 
hattutempun tilillensä. Olimme 
selkä seinää vasten ja 
tarvitsimme ratkaisijaa. Ja niin se 
tapahtui; Vuorilammen ihme. 
Managerimme Lars sai kuin saikin 
pelin kavennettua. Peliä oli 
kestänyt jo puoli tuntia, mikä oli  
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rutkasti enemmän kuin mihin 
olimme varautuneet. Tässä 
vaiheessa oli mahdotonta hakea 
sisältä Karhu-nimistä 
urheilujuomaa ja kylmyys huonon 
kunnon lisäksi alkoi näkymään 
pelaajissa. Tilanne muuttui niin 
sanotuksi äkkikuolemaksi, kun 
Fokuksen lettikeisari potkaisi 
puolihudin nippanappa 
maaliviivan yli. On mahdollista, 
ettei pallo ikinä käynyt maalissa, 
mutta maalintekijän miehekkäät 
käsien vispaamiset veivät kaiken 
huomion ja maali hyväksyttiin. 
 
Nyt oli Fokuksen vuoro näyttää 
kummalle ainejärjestöhuoneen 
hyllylle muovinen pokaali 
kuuluisi. Fanikatsomo vaati 
kovaäänisesti poikaa kotiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja niin pelin sankariksi nousi 
kukapa muukaan kuin Pippo 
Kortelainen maradonamaisella 
koko kentän kikalla ja upealla 
sijoituksella jonnekin päin maalia. 
Jos Kortelaisen kaltaisia 
maalintekijöitä löytyisi Suomen 
A-maajoukkueesta, olisimme jo 
käyneet läpi monet 
arvoturnaukset. Fokus oli noussut 
4-2 takaa-ajoasemasta 5-4 
voittoon! Fokuksen Dream Team 
fanijoukkoineen jaksoivat juhlia 
mestaruuden uusimista aina yön 
pikkutunneilla asti kitaran ja ties 
minkä säestyksellä ddr:n 
käytävillä. Voittojuhlat 
päättyivät virkavallan 
väliintuloon, mutta se onkin 
täysin toinen tarina se. 
 
Otto Hannikainen & Ville Kari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amazing Race Jyväskylä –rastipönöttelyä. 
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KoPo 

 
Eli korkeakoulupolitiikkaa – 

mitä se on ja miksi sen pitäisi 

kiinnostaa? 

 
Yliopisto- tai 
korkeakoulupolitiikka tarkoittaa 
niitä yliopiston jäsenten yhteisiä 
toimenpiteitä, jotka määräävät 
yliopiston opiskelu- ja 
tutkimusolosuhteita. 
Korkeakoulupolitiikka on siis 
korkeakoulun yhteisistä 
säännöistä ja toiminnan puitteista 
päättämistä. Varsinkin yliopiston 
uusille tulokkaille 
korkeakoulupolitiikan merkitys 
osana yliopistossa toimimista 
saattaa tulla yllätyksenä. Siksi 
siitä on tärkeää tietää jo ennen 
opintojen alkua joitakin seikkoja. 
 
Suurin osa tulee yliopistoon lukion 
käyneenä, ja osa saattaa mieltää 
yliopiston saman, jo 
seitsemänvuotiaana aloitetun 
koulurumban (luultavasti) 
viimeisenä etappina. Tästä 
näkökulmasta yliopisto- tai 
korkeakoulupolitiikka vaikuttaa 
varmasti kovin 
mielenkiinnottomalta ja 
viimeiseen asti vältettävältä 
osalta opintoja. Yliopisto ei 
kuitenkaan ole koulu siinä missä 
peruskoulu tai lukio ovat. 
Yliopisto on ensisijaisesti 
tieteellinen asiantuntijayhteisö. Se 
koostuu eri alojen asiantuntijoista, 
eli tutkimus- ja 
opetushenkilökunnasta ja 

opiskelijoista, joita yhdistää 
pyrkimys tieteelliseen toimintaan. 
Toki tällainenkin määritelmä 
sisältää mahdollisuuden mieltää 
opintotaival puhtaasti 
koulunkäynniksi, mutta tällainen 
sivuuttaa paljon oleellista 
yliopisto-opiskeluun liittyen. 
 
Asiantuntijayhteisönä yliopiston 
jäsenet, siis henkilökunta ja 
opiskelijat, voivat päättää 
huomattavan paljon yhteisistä 
toimintatavoista. 1970-luvulla 
Suomessa vahvana ollut 
opiskelijaliikehdintä vakiinnutti 
yliopistoihin ns. kolmikannan, 
jossa yliopiston poliittista 
päätäntävaltaa käyttävät elimet 
muodostettiin tasaluvuin 
professoreita, opetus- ja 
tutkimushenkilökuntaa sekä 
opiskelijoita edustavista jäsenistä. 
 
Kolmikannan täyttämät laitos- ja 
tiedekuntaneuvostot ja yliopiston 
hallitus päättävät 
valtakunnallisen yliopistolain1 
puitteissa kaikesta yliopistossa: 
                                                 
1 Yliopistolain käynnissä oleva muutos 

tulee muuttamaan yliopistomme 
poliittisia käytänteitä ilmeisesti hyvin 
rajusti. Esim. kolmikannasta ja näin 
ollen opiskelijoiden tasapäisestä 
päätäntävallasta ollaan mahdollisesti 
luopumassa. Se, miten tuleva 
yliopistolaki otetaan käyttöön 
yliopistossamme, on kuitenkin ollut 
koko kevään kiivaan 
korkeakoulupoliittisen keskustelun 
(johon myös Fokus on osallistunut) 
kohteena. Tämä on yksi 
esimerkillinen syy olla kiinnostunut 
kopoilusta. 
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opetuksesta, opiskelijoiden 
sisäänotosta, tutkimuksesta, 
rahojen jakamisesta, valituksista. 
Tärkeää on huomata, että näissä 
kaikissa hallinnollisissa elimissä 
opiskelijat edustavat opiskelijoita 
tasavahvoina professoreiden ja 
”keskihenkilökunnan” kanssa. 
 
Vaikka politiikka sanana ja 
toimintana hirvittäisivät ja 
inhottaisivat, kannattaa 
yliopistossa opintonsa alkavan 
tiedostaa tämä: yliopistossa 
yhteisistä asioista päätetään 

yhdessä. Ainejärjestöllämme 
Fokuksella on omat 
korkeakoulupoliittiset vastaavat, 
jotka valvovat opiskelijoiden 
etuja seuraamalla poliittista 
kenttää, tiedottamalla, 
keräämällä mielipiteitä, 
ottamalla kantaa ja 
päättämällä. Ja tietenkin 
toimimalla yhteistyössä muiden 
ainejärjestöjen ja 
ylioppilaskunnan kanssa. 
 
Jussi Jokinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suosittu Vappupiknik ja kettumaisen hyvät kelit. 

21 



 

Fokus ry ylpeänä esittää: 

 
   Syksyn 2009 ohjelmisto on nyt ilmestynyt! 
 

 
      Uusien bileet Rentukassa 2.9. 
 
 

Fuksiaiset Mattilanniemessä 9.9.  
 
 

      Fuksien kyselyilta Ilokiven yläkerrassa 16.9. 
 
 

Hallitus esittäytyy Opinkiven saunalla 23.9. 
 
 

      Baaribileet 7.10. 
 
 

Sosiaalitieteilijöiden kollegatapaaminen 30.10.-1.11. 
 
 

      Fokus ry:n 35-vuotisjuhla 21.11. 
 
 

Pikkujoulut 1.12. 
 
 

 
Plus paljon muuta mukavaa, kuten kuukausittaiset tenttisaunat ja 
kokoukset 
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Yhteiskuntatieteilijät 

tutkimusmatkalla 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mitä saadaan, kun yhdistetään 
laumallinen fokuslaisia, 
muutamat 
nahkahousut, paljon viiksekkäitä 
miehiä ja ämpäritolkulla Berliner 
Kindl-olutta? Aivan oikein, 
Fokuksen excursio Saksaan.  
Reissu sai alkunsa 
maanantaina 30.3. (ja 
muutamilla konkareilla jo 
muutamaa päivää 
aikaisemminkin) talvisissa 
tunnelmissa, kun bussillinen 
uteliaita 
opiskelijanuorukaisia aloitti 
matkan kohti tuntematonta. 
Bussimatkan 
alussa tunnelma oli jännittynyt – 
kukaan ei tiennyt mitä odottaa 
tulevalta 
viikon mittaiselta 
koettelemukselta.  Saavuttaessa 
Helsinkiin ilmapiiri 
oli kuitenkin muuttunut täysin - 
bussin stereo tykitti 99 
luftballoonin 
kaltaisia Germaanihittejä ja 
suurimmalle osalle seikkailijoista 
oli jo 
noussut hymy poskipäihin asti. 
Siirryttyämme pois Suomen 
maaperältä 

seuraavat 27 tuntia kuluivat 
sumuisissa tunnelmissa 
ruotsinlaivasimulaattorin 
sokkeloisilla käytävillä. 
Simulaattorin ainoana 
poikkeuksena esikuvaansa oli se, 
että meidän lisäksi ainoita 
matkustajia 
olivat kyrillisiä aakkosia suustaan 
suoltavat rekkamiehet.  Laivalla 
kiersi huhuja myös viiksekkäistä 
Tarzanin kaltoin käyttäytyvistä 
nuorukaisista, mutta tästä ei 
valitettavasti ole todistusaineistoa 
jäänyt 
jälkipolvien tutkittavaksi. 
 
Rostockiin saavuimme tiistai-
keskiviikko –yönä puolen yön 
aikoihin 
paikallista aikaa. Talvisen 
Jyväskylän jälkeen Rostockin 
+13c(+-1) 
lämpötila tuntui hiostavan 
kuumalta ja olivatpa 
uskaliaimmat jo tässä 
vaiheessa t-paidassakin. Hetken 
odoteltuamme loistava 
bussikuskimme oli 
saanut peruutettua bussin ulos 
ruumasta ja viimeinen etappi 
kohti 
Berliiniä saattoi alkaa. Matka 
Rostockista Berliiniin sujui 
mukavasti 
lauleskellen (muutamaa 
pahoinvoivaa lukuun ottamatta) 
sitsilauluja ja 
esiintyipä bussissa myös Paula 
Koivuniemi aikuisen naisen 
voimin.  
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Berliiniin bussi saapui aamun 
pikkutunneilla ja tämän jälkeen 
tapahtui 
välitön siirtyminen hostellimme 10 
hengen huoneiden kautta 
tutkimaan 
lähiseutuja. Suomalainen 
opiskelija kohtasi kaksi iloista 
yllätystä 
liikkuessaan ensimmäistä kertaa 
Berliinin yössä: kaupoissa myytiin 
olutta 
myös yöllä ja se oli halpaa kuin 
venäläinen saippua. 
 
Seuraavana päivänä järjestettiin 
yhteinen kiertoajelu bussilla, jolla 
kävimme ihailemassa muun 
muassa Berliinin vuoden 1936 
olympialaisia varten 
rakennettuun olympiastadionia, 
tutustumassa Freie Universität 
Berliniin 
(Lyh. FU Berlin) ja 
ihmettelemässä nähtävyyksiä 
bussin ikkunasta asiansa 
osaavan oppaan turvin. 
Kiertoajelu oli oikein onnistunut ja 
nälkäiset 
excuilijat suuntasivat hostellille 
saapumisen jälkeen kukin omille 
teilleen napostelemaan Dürüm 
Döneriä ja nautiskelemaan 
halvoista 
virvokkeista. 
 
Torstai 2.4. oli ehdottomasti koko 
reissun aurinkoisin päivä. 
Elohopea 
huusi +22celsiusta ja uteliaat 
matkaajat kävivät jälleen 
tunkemassa 

nenäänsä jokaiseen mahdolliseen 
koloon mitä Berliinistä vain löytyi. 
Päivän suosituimpia 
tutkimuskohteita olivat 
Juutalaismuseo - Jüdisches 
Museum, Länsi- ja Itä-Berliinin 
välinen rajanylityspaikka 
Checkpoint 
Charlie, Görlitzer park sekä 
Alternative Tour.  Alternative 
Tourin, tuon 
berliiniläisten nuorten järjestämän 
”urbaanin kiertoajelun” saama 
suosio 
oli niin mittavaa, että sitä 
voitaneen suositella kaikille. 
Monelle 
Fokuslaiselle muistuu varmasti 
vielä vuosien päästä rakkaana 
mieleen myös 
Kunstahaus Tacheles – vallattu 
talo, jossa oli ööö… seitsemän 
kerroksen 
kekkerit? 
 
Perjantai 3.4. – Vapaata 
pyörimistä Berliinissä. Päivä oli 
kovin lämmin. 
Avainsanoja: Kreuzbergin museo, 
kirpputorit(15€/kg), U-bahnilla 
edestakaisin ajeleminen, 
Matkapäiväkirja, Viiksikisan 
ensimmäinen 
luovuttaja, 0,5 litraa olutta 
37centtiä, Cassiopeia, Laadukas 
pasta-ateria 
ravintolassa 4€ ja tietenkin 
Dürüm Döner(!) 
 
Lauantai olikin visiittimme 
viimeinen päivä, jonka vietimme 
Berliinissä 
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tutkiskellen nähtävyyksiä. 
Jätimme rakkaan hostellimme 
viimeisen kerran 
(toistaiseksi, we will be back). Osa 
excuilijoista jäi vielä 
tutkiskelemaan Alexanderplatzin 
shoppailumahdollisuuksia, kun 
taas loput 
suuntasivat tutkimaan Pariser 
Platzilla sijaitsevan 
Brandenburgin portin 
ja Berliinin valtiopäivätalon 
kaltaisia turistikohteita. Eräs 
nimeltä 
mainitsematon iskuryhmä keräsi 
vielä voimansa tässä vaiheessa 
kasaan ja 
suuntasin Madame Tussaudin 
luokse, jossa he tapasivat muun 
muassa 
sosiologeille niin rakkaan Karl 
Marxin ja jalkapallolegenda 
Oliver ”Olli” 
Kahnin.  Päivä huipentui 
istuskeluun koko reissuporukalla 
Berliinin 
valtiopäivätalon edustalla . Usean 
yön ”läpivieminen” vain 
muutaman tunnin 
yöunilla oli vaatinut veronsa – 
excuilijat alkoivat olla jo kovin 
väsyneitä ja usea valitteli tässä 
vaiheessa kipeitä ja rakkoisia 
jalkoja. 
Väsymyksestä ja pikku säryistä 
huolimatta kaikilla oli pelottavan 
tyytyväinen ilme naamallaan. 
Kello 16.00 paikallista aikaa 
aloitettiin 

matka kohti kylmää (mutta niin 
rakasta) Jyväskylää. Matkalla 
pysähdyimme 
vielä Rostockissa hieman 
täyttämässä simavarastoja 
vappua varten ja tämän 
jälkeen oli sitten aika siirtyä 
laivalle. Laivamatkasta 
sanottakoon sen 
verran, että se oli huomattavasti 
rauhallisempi kuin Berliiniin 
mentäessä. 
 Bussimatka Helsingistä 
Jyväskylään sujui myös väsyneissä 
meiningeissä ja 
taidettiinpa oudoissa asennoissa 
nukkumisen 
maailmanennätyksiäkin tehdä 
useampi kappale. Kiitokset 
hyvästä reissusta! 
 
Vielä loppuun nimettömän 
kirjoittajan 
matkapäiväkirjaamme 4.4. kello 
16.41 
tekemä merkintä : ”Mieleni on 
synkkä kuin albatrossi ilman 
rakkautta. On 
tullut aika tämän hetken, jolloin 
meidän on jätettävä hyvästit 
rakkaalle 
ystävällemme. Olet todella 
saanut meidät tuntemaan. Olet 
todella 
kasvattanut ruohon 
puutarhaamme. Olet ystävä ja 
vihollinen. Olet 
Berliini.” 
 
Ville Kari 
Kv- ja fuksivastaava, Fokus ry 
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Viiksiruno - Lasse 
Vesterinen 
 
Fokus – tuo hillittömän 
karvan kasvun lähde 
rohkeat pienet pojat 
kuukauden uhraa 
tytöt kysyy, minkä tähden 
ei Saksassa kukaan käy 
turhaan 
Parta mukana hetken olla 
saa 
ehkä joitakin siinä 
komistaa 
mutta kun aika tulee ajon, 
näky on vastustamaton 
Mahtava on tunnelmamme 
maanantainen lähtöaamu 
sarastaa 
valaisee paksut 
pensselimme,  
sisäisen kauneuden 
paljastaa 
Ensin vain varoen 
vaivihkaa suutani hieroen 
sitten enää varo en 
sujuu se natiiveihin 
sulautuen 
Nyt ne miehet Fokuksen 
täydellistä kauneutta 
hipovat  
löytävät eteensä Berliini-
opuksen 
ja karvojaan kielellään 
lipovat 
Viimein retki loppuu  
mutruun menee suu 
Joku sanoo: ei helvata, 
pitihän se nenä alleviivata 
Arki koittaa pian  
hyvä mieli kaikilla on 
oli kyse kunnian 
ei vain pienen jallupullon 


