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Listasta jäi varmasti puuttumaan monia tapahtumia, joita ei kannata ensimmäisenä vuonna jättää väliin. Etenkin
tämän lehden ohessa tullut tutorointiohjelma ja Iltakoulun tapahtumakalenteri on syytä painaa mieleen. Sosiaaliset suhteet on historiaa muistellen
luotu juuri niissä ensimmäisissä kissan(-kin)ristiäisissä.
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KATI STRÖM-LEPOLA
Kädessänne oleva lehti on Anti.
Upouuden ainejärjestönne virallinen
julkaisu, jota saavat toimittaa kaikki
innokkaat iltakoululaiset. Tällä kertaa
lehti on koottu juuri teille niin viime talven aikana ilmestyneistä artikkeleista
kuin teille varta vasten kirjoitetuista
sivustoista. Lehtemme aiheet käsittelevät opiskeluelämäämme juhlista
tenttikirjoihin, sekä tietysti valtio-oppiin ja kansainväliseen politiikkaan
liittyviä ilmiöitä, asioita, ihmisiä ja niin
edelleen.
Ainejärjestömme on toiminnaltaan aktiivinen, yksi Tampereen yliopiston aktiivisimmista. Etunamme on keskisuuri
koko ja jäsenten innostus olla toiminnassa mukana. Pääosin toiminta liittyy tenttien jälkeisiin saunoihin kerran
kuukaudessa. Lisäksi vuosittain on
sitsit, pikkujoulut, vuosijuhlat, mökkireissu, pornobileet ja tottakai vapun
vietto oman ainejärjestön kanssa.

Yliopistomaailma on jännittävä ja
kiehtova kokonaisuus, ja se myös
muuttaa ihmisiä. Opiskeluvuosien
karttuessa tuntee itsensä yhä tyhmemmäksi mitä on (muka) joskus ollut. Suunnitelmat voivat muuttua, mikä
ei sekään aina ole huono asia. Jos
arvomaailma ja ihmissuhteet heittävät
häränpyllyä, on sitä turha säikähtää.
Olen itsekin omaksunut onnistuneesti
uuden sloganin: “Asioilla on tapana
järjestyä”. Ja niinhän niillä on.
Tärkeintä, mitä yliopisto ja Iltakoulu
sinulle tarjoavat tiedon lisäksi, on ystävät. Juuri ne, jotka pitävät sinut järjissäsi läpi opiskeluajan. Täällä tapaat
sellaisia ihmisiä, joiden kanssa tiedät
haluavasi olla yhteydessä läpi elämän.
Ystäviä, joita on vaikea löytää. Epätodellista, eikö totta?
Siis tervetuloa joukkoon, ja tapaamme
varmasti heti syksyn ja pimentyvien
koulupäivien alkaessa. Toivottavasti
näen teitä myös mukana sankoin joukoin päätoimittajakauteni viimeisen
lehden ideoinnissa.
Opiskeluintoa ja voimia lukuvuodelle
2005-2006.
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IHMEEN ILTAKOULU???
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Iltakoulu on kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opiskelijoiden oma järjestö, joka on toiminut noin kolmen vuosikymmenen ajan. Toki muutkin voivat siihen liittyä, ja naurettavan pieni jäsenmaksu (17 euroa) takaa ikuisuusjäsenyyden. Järjestön tiettävässä historiassa vain yksi on halunnut erota siitä kirjallisesti, vaikka Iltakoulu ry:n jäsenyys ei
sinällään velvoita mihinkään.
Jäsenmaksu takaa sinulle niin vapaa-ajan kuin opiskelunkin puitteissa aktiviteetteja koko yliopisto-opiskelusi ajan.
Lisäksi hallitustoimintaan ja toimihenkilöiden työtehtäviin rekrytoidaan heti syksyllä ensimmäisen vuoden opiskelijoita,
jotka siirtävät järjestömme perinnettä seuraaville vuosikurssilaisille.
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PUHEENJOHTAJAN

tervetulotoivotus
uusille Iltis-hahmoille

EMILIA SAVOLAINEN
Hei sinä siinä: onnitteluni! Olet tullut valituksi opiskelemaan maamme
mukavimman
yliopistokaupungin
Politiikan tutkimuksen laitokselle. Enkä
edes tällä kertaa liioittele: ennemmin
tai myöhemmin saat huomata, että
Tampere ja oma ainejärjestösi Iltakoulu ovat – ainakin lähes – parasta,
mihin ihminen voi elämänsä varrella
törmätä.
Kun tulet ensi syksynä heitetyksi akateemiseen vapauteen joko kotikolostasi tahi jo maailman eri kolkkia kolunneena, sinun on hyvä tietää joitakin
asioita. Akateemisesta vapaudesta
saat yliopisto-opintojen alkumetreillä
kuulla kaiken perinteisen lätinän aina
kyllästymiseen saakka ilman minuakin. Haluankin nyt raottaa verhoa sen
eräiden hieman taka-alalle jääneiden
aspektien edessä.
***
Akateeminen vapaus tarkoittaa paitsi vapautta tehdä valintoja, myös
oikeutta kritisoida valintoja, joita muut
ovat tehneet puolestasi. Sinulla on
oikeus olla eri mieltä muun muassa
tenttikirjojen ajantasaisuudesta, luennoitsijan pedagogisista taidoista,
opintoaikojen rajausten kansantaloudellisesta kannattavuudesta, tai
– täytyy pitää kiinni vakaumuksesta –
haalarien käytön mielekkyydestä. Jos
alkaa tuntua siltä, että sinua viedään
kuin pässiä narussa kohti jotakin,
mikä ei tunnu yhtään omalta jutultasi,
sen kuin leikkaat liean irti. Ei kannata

järjestellä sivuainepalikoita yksinomaan sen mukaan, että luennoilla
löytyy juttuseuraa ja siten, että tutkintotodistus näyttää lopulta konventionaalisuudessaan muropaketin kyljestä
leikatulta. Älä kuuntele äitiä, tutorryhmäläisiäsi tai Haataisen Tuulaa, kun
vaihdat julkisoikeuden etnomusikologiaan ja siirryt koripallokerhosta kameraseuraan – tai päinvastoin. Edes
Iltakoulun suurperheessä ei pakkojäsenyyttä tunneta, joskin ehdotan,
että heti tämän jutun luettuasi siirrät
17 euroa tilille OP 573226-2152405.
Kertamaksulla olet oikeutettu nauttimaan ikuisuusjäsenyydestä sekä
kaikista ainejärjestömme palveluista
koko loppuikäsi!
Vapauden vaakakuppipariksi peräänkuulutettu vastuu ei nähdäkseni
myöskään tarkoita vain vastuuta
itsestä ja oman putkitutkinnon tiivistahtisesta
läpikahlaamisesta.
Akateeminen vastuu on sitä, että sivistyneistöksi itseään tituleeraavien
maailmassa ketään ei syrjitä ja kaveria ei jätetä, eihän? Se on sitä,
että kun tämän kirjeen mukana saat
ylioppilaskunnan jäsenmaksukaavakkeen, harkitset muutaman sekunnin,
olisiko sinulla sittenkin antaa parin
terassibissen verran rahaa kehitysyhteistyökeräykseen. Ja sitä, että havaitessasi opintoihin liittyvän epäkohdan,
et tyydy mutisemaan Alakuppilan
nurkkapöydässä systeemin epäoikeudenmukaisuudesta tai kiroamaan
hiljaa mielessäsi takavasemmalle
vetäytyneitä tutoreita, jotka eivät vastaa puheluihisi. Akateeminen vastuu
merkitsee omista ja muiden oikeuksista huolehtimista. Viimeksi mainittu
esimerkki on onneksesi tämän ainejärjestön tapauksessa silkkaa utopiaa.
***
Olet ehkä jo käynyt kurkkaamassa
nettisivuiltamme (www.uta.ﬁ/jarjestot/
iltakoulu), mitä kaikkea Iltakoululla on
sinulle tarjottavanaan. Me Iltakoulun
hallituksessa kannamme kortemme
akateemisen vastuun kekoon pitämäl-

lä huolen siitä, että saamme teidät,
uudet opiskelijat, juurtumaan yliopistoon. No mutta, vastuusta puhuminen
sikseen, sillä ennen kaikkea haluamme pitää hauskaa kanssanne!
Politiikan opiskelijoiden parhaaksi
puoleksi voidaankin mainita se, että
vilkas aivo- ja vapaa-ajantoiminta
eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä. Viimevuotisen rahastonhoitajapestini ja nykyisen puheenjohtajuuden
aikana olen huomannut, että Iltakoulu
ei ole elämän suola, vaan suorastaan
sokeri, chilimauste ja Black Balsam.
Ensimmäisen syksyn aikana kannattaa siis lähteä rohkeasti mukaan kaikkeen siihen, mitä ainejärjestömme
untuvikoilleen organiseeraa. Yksin ei
pidä jäädä kotiin kyhjöttämään! Lauluillassa on lupa hoilata nuotin vierestä, ja mökkireissulla ei tarvita eräihmeen taitoja, mistä olen itse elävä
esimerkki. Edes saunaillassa ei ole
pakko saunoa, ottaa olutta tai viipyä
pikkutunneille. Tärkeintä on, että teet
tuttavuutta lajitovereidesi kanssa: lukusalissa ei saa jutella, joten kaverit
hankitaan muualta.
Itse opintoihin kehotan suhtautumaan
tosissaan mutta yletöntä vakavuutta
ja tuskanhienhajuista pänttäämistä
välttäen. Tenttiinlukuaikataulujen suunnittelu on kaiken a ja o, mutta ajoittainen hallittu lipeäminen niistä voi
tehdä arjesta ilmeikkäämpää ja saada
opinnotkin maistumaan muulta kuin
puulta. Opiskeluajan tarkoituksena on
sitä paitsi opettaa sinulle enemmän
kuin mitä yli- ja aliarvostettujen ajattelijoiden kirjallisten tuotosten kansien
väliin mahtuu.
***
En tiedä, kuinka suurta palstamillimetrien väärinkäyttöä tämä on, mutta
haluaisin vielä lopuksi aavistuksen
verran asiasta irrallaan todeta, että ottakaa hyvät ihmiset Manseen asetuttuanne ilo irti kaupungin loistavasta
elävänmusiikin tarjonnasta. Tervetuloa Tampere rock cityyn!

ILTAKOULUN HALLITUS
ESiTTÄYTYY:
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1. Nimi, ikä ja kotipaikkakunta ynnä vuosikurssi?
2. Tehtäväsi Iltakoulun hallituksessa?
3. Tehtäväsi elämässä?
4. Minkämoisten kiemuroiden kautta olet päätynyt
Tampereen yliopiston Politiikan tutkimuksen laitokselle?
5. Mikä sai sinut valitsemaan pääaineesi (joka on...)?
juli
ann
6. Mikä on parasta ja pahinta yliopisto-opiskelussa?
a
7. Mitkä ovat mielestäsi Tampereen kolme kivointa paikkaa?
8. Oletko poliittinen eläin?
9. Jos et poliittinen, niin mikäs eläin sitten?
10. Mitä meinaat tehdä kesällä?

vilj
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TEEA NIEMI
1. Teea Niemi, vielä 20-vee, kotoisin pahamaineisesta Lahdesta ja
periaatteessa aloittamassa toista vuosikurssia
2. Toimia sihteerikkönä
3. Mitähän lennokasta tähän keksisi... Olla hyvä ihminen ja tehdä edes yksi
ihminen onnelliseksi.
4. Yo-kirjoitusten jälkeen reissasin Lahden ja Korpilahden Alkio-opiston väliä.
Suoritin kv politiikan appron, olin jo muuttamassa Skotlantiin kun päätinkin
hakea vielä Tampereelle. Ja täällä ollaan!
5. Yksinkertaisesti sanottuna kansainvälisessä politiikassa tuntui yhdistyvän
kaikki mikä mua kiinnostaa. Siinä se!
6. Parasta on varmaan Iltakoulun porukan loistava yhteishenki sekä kiinnostus
omaan alaan. Pahinta onkin vaikeampi keksiä..Lukea tenttikirjaa, josta ei
oikeastaan tajua yhtikäs mitään?
7. Niitä on enemmän kuin kolme. Pienenä kotihiirenä sanon oma koti(tervetuloa
kyläilemään!), sitten bilekeisarinnojen kotona on tullut hengailtua paljon ja
sitten vaikka tanssipaikkana Onnela, johon en kuitenkaan ”alaikäisenä”
yleensä pääse. Mikä tahansa, missä on hyvää porukkaa!
8. Poliittisuus on ollut uinuva piirre tässä eläimessä opiskelun alkuun saakka.
Nyt se alkaa välillä kohottaa päätään.
9. Joku kissaeläin kenties? Rakastan auringossa löhöilyä mutta toisaalta taas
kissa-hiiri-leikkejä...Tosin pidän kyllä itse enemmän koirista.
10. Töitä, pitää hauskaa ja reissata Kreikkaan.

VILJO VALOVIRT
A
1. VIljo Valovirt
a, 23 v, Savo
nlinnasta ja
ensimmäinen opisk
ä .luvuosi takana
.
2. Tutorvastaava
3. Elää hyvä eläm
ä ja pysyä onnellis
ena
4.Eksyin lukion
jälkeen armeijan
, sekalaisten
töiden ja seka
laisen opiskelu
n myötä
Tampereelle.
5. Valtio-oppi tunt
ui hakuhetkellä va
ihtoehdoista
kiinnostavimmalta.
6. Kuten mon
et muutkin, va
litsen sekä
parhaimmaksi et
tä pahimmaksi
akateemisen
vapauden.
7. 1.Nekala Tampereen alkoh
olikulttuurin
mekka, 2. Pyyniki
nharju, 3.
8. Olen.
9. Läheisimmält
ä eläimeltä elä
mässäni on
alkanut tuntua mäy
rä.
10. Käydä festiva
aleilla ja erinäisiss
ä kissan- tai
mäyränristiäisissä
sekä viettää laatu
aikaa.
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Ajankohtaista

SOHVI HÄMÄLÄINEN
1. Sohvi Hämäläinen, 21v. toinen vuosi alkamassa. Kovasti
tamperelaistunut kotkalainen.
2. Rahastonhoitaja
3. Elämään mahtuu monia tehtäviä. Päätehtävä on kai se
opiskelija, mutta aikaa kuluu myös jumppaohjaajan työssä
sekä erilaisissa yhdistyksissä hyörimisessä.
4. Kirjoitin ylioppilaaksi Kotkan lyseon lukiosta vuonna 2003.
Sen jälkeenpyörähdyn Helsingissä töissä, ja pääsykokeissa
2004 pääsin sisään Tampereen yliopistoon.
5. Pääaineeni on valtio-oppi. Valinta ei ollut yksiselitteinen,
ja ensin pyrinkin heti kirjoitusten jälkeen lukemaan
sosiaalipolitiikkaa. Välivuoden
pähkäilyt saivat minut kuitenkin valitsemaan valtio-opin, jota
myös isäni on opiskellut.
6. Parasta on vapaus! Saa tulla ja mennä miten haluaa
(melkein) ja priorisoida asioita oman pään mukaan. Kukaan
ei vahdi ja käskytä, kunhan asialliset jutut hoitaa ajallaan.
7. Pyynikki, yliopiston päärakennus ja Sorsapuisto.
8. Olen ehdottomasti. Näen politiikkaa sielläkin, missä sitä ei
ole. :)
9. 10. Kesä kuluu Särkänniemessä pullaa paistaen. Vapaa-ajalla
minut bongaa joko salilta, terassilta tai uimarannalta.

JULIANNA KENTALA
1. Julianna Kentala, 20v., 2. vuosikurssi
2. Biletys-, kekkeröinti- & hippavastaava, eli tehtäväni on rakkaiden
iltakoululaisten viihdyttäminen lukemattomin eri tavoin.
3. Elämäntehtäväni ei taida olla ainakaan mulle itselleni ihan vielä selvillä.
Sitä odotellessa nautin elämästä ja akateemisesta vapaudesta.
4. Tampereelle päädyin sen ystävyyskaupungista Turusta, sillä halusin
laajentaa elinpiiriäni ja tutustua uusiin mahtaviin tyyppeihin. Yleisurheilin ennen
myös ”ahkerasti”, mutta onneksi uudet kaverit on onnistunu vieroittamaan
mut moisesta tervehenkisyydestä.
5. Valtio-oppia päädyin opiskelemaan, sillä pääsykoekirja näytti kaikista
tiedekunnan valintakoekirjoista kiinnostavimmalta (ja lyhimmältä!!!), jonka
lisäksi se oli vielä kauniin punainen.
6. Parasta on opiskelun vapaus, opiskelutahdin saa määrätä itse (tosin kelan
suosiollisellamyötävaikutuksella), eikä luennoilla tartte istua jos on parempaa
tekemistä. Tuo on myös oikeastaan se huonoin puoli jos on luonteeltaan yhtä
saamaton kuin minä...
7. Aika kesäinen mun top 3: Pyynikin uimaranta, kaikki terassit (Passionin
on pinta-alaltaan varsin kompakti) ja Sorsapuisto, joka on mainio
pussikaljoittelupaikka. Listan ulkopuolelta on mainittava vielä lähikapakkamme
Huurupiilo, jonka molemmat neliömetrit tarjoavat mm. karaokea ja
pubivisailuja.
8. En tunnusta.
9. Sosiaalinen eläin, siiderisimpanssi.
10. Töiden lisäksi käyn tietty muutamilla festareilla ja otan erittäin rennosti,
varmaankin hyödynnän omaa listaani niistä Tampereen parhaista paikoista.
Ja jos jaksan olla tosi reipas käyn ehkä hölkkäämässä SM-viesteissä
Lahdessa.

EMILIA SAVOLAINEN
1. Emilia Savolainen, 24, Hämeenlinnasta kuutisen vuotta sitten
Tampereelle loikannut toisen vuoden opiskelija.
2. Heilutan nuijaa, heristän tarvittaessa sormea ja tukin iltakoululaisten
sähköpostilaatikoita. Eli puheenjohtaja.
3. Oijoi. Itsehän nämä kysymykset laadin, mutta ei minun silti kai tarvitse
osata tähän vastausta antaa… Kasvaa ja rakastaa ja olla enemmän hyvä
kuin paha ihminen?
4. On kenties parempi tulla rohkeasti kaapista ulos heti alkuunsa: vietän
opiskelun ohella kaksoiselämää diplomi-insinöörinä. Loppukesästä 2003
ajelin ruosteisen valkoisessa pakettiautossa Hervannasta Iidesrantaan.
Kolmen teekkarin ja yhden humanistin suosiollisella avustuksella purin
muuttolaatikot uuden asunnon olohuoneeseen ja aloitin syyskuussa
yhteiskuntatieteiden opinnot.
5. Tampereen teknillinen yliopisto kouli minusta poliittisen eläimen. Plus
että valtio-oppi vastaa ehkä paremmin asioiden tärkeysjärjestykseen
ja tarkasteluperspektiiviin liittyviin preferensseihini kuin digitaalinen
signaalinkäsittely.
6. No aaveehän se on. Eli akateeminen vapaus. Kuten yleensä elämässä,
paras asia on tälläkin kertaa samalla se pahin. Kukaan ei katso perään.
Paitsi onneksi kaverit, välillä jopa opintojen suhteen!
7. No olisivatkohan ehkä Pispala, Pyynikki, Doris ja Telakka. Siinä
tuli jo neljä. Mainittakoon, että kaksi viimeistä ovat ravitsemusliikkeitä.
Sanotaan vielä viides: Finlaysonin alue.
8. Ks. kohta 5.
9. Politiikan ulkopuolella (tai sen piirissäkin) saatan muistuttaa
mielialasta riippuen naakkaa tai piikkisikaa. Mieluiten olisin musta kissa
ilta-auringossa ja pimeillä kujilla.
10. Aion kerrankin lomailla! Kierrän kaikki Suomen parhaat festarit ja
rockkeikat ja grilli- ja sauna- ja terassi-illat, joihin kutsu käy tahi rahat
riittävät. Lisäksi juoksen jälleen lenkkipoluilla, kunhan jalkapohjien
mätivät rakot paranevat.

MAIJU KORHONEN
1. Maiju Korhonen, 21 vee, Sotkamo ja 3. vuosi lähdössä
2. Kulttuurivastaava, otan siis selvää mitä on tarjolla ko. saralla
ja kerron siitä kaikille. Tavoitteena opiskelijaystävällisten hintojen
metsästys.
3. Hakusessa vielä, joten vastaan, että löytää se oma
elämäntehtävä.
4. Suoraan lukiosta, jossa ymmärsin, että tätä haluttaa lukea! :) Ei
tässä sen kummempia kiemuroita ehtinyt välissä olla.
5. Valitsin valtio-opin, koska haluan tulevaisuudessa tehdä töitä
laajalla skaalalla. Politiikka jotenkin vetää puoleensa.
6. Parasta on vapaus (se kuuluisa akateeminen sellainen). Voi
vihdoin lukeaasioista, joista on oikeasti kiinnostunut. Pahinta on
kasilta alkavatluennot ja toisinaan vaivaava uskon puute (itseen).
7. Pispala, Pyynikin (uima)ranta ja Muumilaakso :)
8. kaipa, ainakin jossain määrin.
9. En mä mihinkään muuhunkaan eläimeen samaistu...
10. Töitä, töitä, töitä. Ja käyn muutaman päivän kotipuoles. Luen
hirmusti kesätentteihini (! varmaan!).

ANTTI SÄIPPÄ
1.
Antti
Säippä,
27,
Oulusta
lähtöisin
ja
ensimmäistä
vuotta
lopettelen.
2.
Kv-,
tasa-arvoja
ympäristövastaava
3. Poukkoilu sinne tänne uteliaasti ja turvallisin mielin.
4. Lukion jälkeen: Parolannummi – Rovaniemen AMK
– Tarton yliopisto – Politiikan tutkimuksen laitos.
5. Kansainvälinen politiikka. Nähdäkseni se oli ja on
(vieläkin) mielenkiintoisin aine, jota yliopistossa voi
opiskella.
6. Parasta ilman muuta henkilökohtainen vapaus
suunnitella opintoja; pahinta erilaiset jonotusjärjestelmät.
7. Mitkä ovat mielestäsi Tampereen kolme kivointa
paikkaa?
1) Nekala 2) Pyynikki 3) Kintulampi (tosin n.25 km
Tampereelta)
8. Kuluneen vuoden aikana ehdin jo havaita merkkejä
muutoksesta siihen suuntaan; ensi vuosi näyttää paljon.
9. Lähinnä mieleen tulee mäyrä
10. Töitähän sitä täytyy ainakin tehdä, kaikki muu on
bonusta.

Ajankohtaista
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HANNA HAAPAKOSKI
1. Hanna Haapakoski, 22, Tampere, 3. vuosikurssin kansainvälisen politiikan opiskelija
2. Varapuheenjohtaja, laitos- ja ulkosuhdevastaava
3. Menestyä, onnistua, toteuttaa itseään ja olla onnellinen - kuulostaa ehkä kliseiseltä, mutta pitää paikkansa!
4. Lukion jälkeen vietin välivuoden käännellen pihviä entisessä kotikaupungissani Yivieskassa. Pääsin sitten Lapin yliopistoon
opiskelemaan kansainvälisiä suhteita, mutta vuoden siellä oltuani hain ja pääsin viimein Tampereelle lukemaan kv-politiikkaa.
5. Pääaineen (siis kansainvälinen politiikka) valinta oli helppoa: kunhan paikansin sen valintaoppaasta tiesin, että tämä on minun
alani. Ja sitähän se on ollut! Se vaan kiinnostaa tosi paljon. Piste.
6. Parasta yliopisto-opiskelussa on akateeminen vapaus - se, että saa sivistää itseään laaja-alaisesti ja (ainakin toistaiseksi)
junailla opintonsa oman aikataulun mukaan. Parasta on myös se kuuluisa opiskelijaelämä: mahtavat opiskelukaverit ja
tapahtumat. Pahinta on kai se, että opiskelu ei ole tällä hetkellä taloudellisesti kovin kannattavaa!
7. Tampereen kolme kivointa paikkaa on kai paikalliset anniskeluravintolat, Pyynikki ja Attila?
8. Valtio-opin kirjassa väitettiin, että kaikilla ilmiöillä on poliittinen aspekti. Kaikki on siis potentiaalisesti poliittista, jopa minä?! Kai
siis olen poliittinen eläin.
9. Joku voisi haukkua minua bile-eläimeksi, joskus tulee myös sikailtua.
10. Kesällä teen aika tiiviisti töitä. Mutta tarkoitus olisi myös ajan ja sään salliessa hillua rannalla, urheilla, rentoutua ja lukea
jotain kehittävää - tosin ei tenttikirjoja!

SAARA SIMONEN
1. Saara Simonen 20 vuotta ja kotoisin Sotkamosta, toisen vuoden kv-politiikan opiskelija.
2.Toimin Iltakoulun koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana.
3. Elää täysillä, kokea sekä hyviä että huonoja hetkiä ja nauttia eniten niistä pienistä täydellisen
onnenhetkistä.
4. Vietin lukion jälkeen työntäytteisen vuoden pohtien elämääni ja sen tarkoitusta, asustellen Irlannissa ja
kotipaikkakunnallani. Vuoden kuluessa tulevaisuuden suunnakseni selvisi rakas laitoksemme.
5. Kaikkien vaihtoehtojen joukosta kansainvälinen politiikka tuntui ja tuntuu yhä todella monipuoliselta.
6. Parasta ja pahinta on oma vapaus ja siitä seuraava vastuu.
7. Ensimmäisenä täytyy sanoa oma sänky Nekalassa, toiseksi kesäinen Tammerkosken ranta siiderin
kera nautittuna ja kolmanneksi Näsinpuisto.
8. Täytyy myöntää etten erityisemmin.
9. Tahtoisin olla se kärpänen katossa.
10. Tehdä töitä, jotta sitten talvella olisi taas varaa juhlia!

ARTO AIRAKSINEN
1. Arto Airaksinen, 23, Lahti, 2. vuosikurssi.
2. Liikuntavastaava.
3. Jos nyt vaikkapa selviäisi ensin kotiin, katsotaan sitten…
(Ruissalo 26.6.)
4.

5.

Kuten monet muut elämässä harhautuneet, valitsin valtioopin.
6. Parasta on opiskelun vapaus. Toisaalta joskus se on myös
pahinta.
7. Yo-talo, oma kolo, Pyynikin näkötorni.
8. Sometimes.
9. Mäyrä.
10. Töitä… jos siinä välissä itseään toteuttamaan vaikkapa
kerkiäisi.

MAIJA MERILÄINEN
1. Maija Meriläinen 21, nykyisin yllättäen Tampere ja ensimmäinen
vuosi on nyt takana.
2.Päädyin
yllätyksekseni
bilevastaavaksi
ja
sisäinen
kotisohvakissani huokaisi, eipä vieläkään neiti Meriläistä näy kotiiltoja viettämässä, paitsi pahanhajuisena krapulassa.
3. Ennen maailman pelastamista ajattelin vain pitää hauskaa ja
VIIHDYTTÄÄ itseäni ja muita. Myös oma napa on tärkeä=)
4. Synnyin hyytävän pohjoisessa ja arktisessa Oulussa, jossa
kolmen vuoden asumisesta on peräsin huima kylmänsietokykyni,
pääni ei palele edes pipo päässä. Sitten muutin kaikkien EteläSuomen pikkugangstojen ja pyörävarkaiden gettoon Järvenpäähän,
jossa vietin poliittisesti epäkorrekteja megateinivuosia.Helsingissä
asustelin vähän toisten nurkissa, kunnes Kalliosta löysin kodin ja
asustelin siellä vuoden verran ja olisin viipynyt pidempääkin ellei
Tampereen kutsu olisi tavoittanut.
5. Päätin jo ala-asteelle että musta tulee poliitikko, vaikken tiennyt
mitä kyseinen sana tarkoittaa. Pikkupolitikointia olenkin harrastanut
jo pitkään, mutta sitten päätin lukea vähän teoriaa.Siispä valtiooppi, enkää enää halua poliitikoksi, vaan.....
6. Vapaus. Ah, se VASTUULLINEN VAPAUS, kun pitäisi lukea
tenttiin, vaikka kaverit pyytää terassille...Ah, terassit, vapaus.
7. Mun ja Juliannan skimppaskämppä,nautapalatsinakin tunnettu.
Ja sitten kaikki puistot, kuten sorsis, hämeenpuisto ja eteläpuisto
ja järvet, koski on myös tosi nätti illalla, ja baarit on kans
hyviä.=Tampereella on paljon kivoja paikkoja.
8. mitä suuremmassa määrin.
9. välillä olen myös temppuapina, bilepapukaija tai baarikissa
10. Töitä baarissa (tiskin takana) ja muualla aito tekohymy
naamalla. Ja sit
chillaa ja skrätshää..hengailla ja nauttia Tampereen kesästä ja
keppostelijamixeistä.
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Kotiseutu
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Tampere, tuo mustamakkaran ja tekstiiliteollisuuden vanhentunut kehto, toimii virikkeiden antajana yliopistomaailman ohella. Kotiseutumme ei
kulminoidu pelkästään Pate Mustajärven hahmoon, vaan on täynnä mahdollisuuksia niitä etsiville.
Mutta mitä tehdä Iltakoulun tarjoamien rientojen ohella? Mitä tehdä, jos
Big Mac ei enää uppoa turvonneeseen vatsaan? Siksipä lyhyt oppimäärä
Tampereen kaupunkikuvaan on paikallaan.

T
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MAIJU KORHONEN

Tampereella on muutakin tarjottavaa kuin manserock ja mustamakkara. Tarjonnan runsaus lienee
suurempi ongelma kuin sen puute.
Eri musiikinlajit ovat kiitettävissä
määrin löytäneet tiensä tänne.
Tampere-talo on suositeltava kohde
klassisen musiikin ystäville. opiskelija-alennukset ovat kenties kaupungin parhaita. Neljä euroa Tampere
Filharmonian konserteista ei liene
kenenkään mielestä mikään kiskurihinta. Tästä tilasuudesta Iltakoulukin
otti vaarin viime keväänä, ja suunnisti
kahdesti joukolla nauttimaan tasokkaista musiikkiesityksistä. Monien
kansainvälisten tähtien kiertueetkin
pysähtyvät Tampere-talon kohdalla.
Mikäli mielesi ei lämpene klassiselle,
keikoissakin löytyy. Mm. YO-talo,
Klubi ja Tullikamari (Pakkahuone)
näyttäisivät olevan keikkajärjestäjien
suosiossa. On kaikkea reggaesta
punkiin ja rapista rockiin.
Ei sovi unohtaa kuvataidetta. Tampereen taidemuseoon pääsee nimellistä maksua vastaan opiskelijakorttia vilauttamalla. Keväällä siellä
pe-rinteisesti esittäytyy Vuoden nuoreksi taiteilijaksi kruunattu. Tuomiokirkkoon menneessään sen sijaan
ei tarvitse laihduttaa lompakkoaan
senkään vertaa, allekirjoittanut ei ai-

nakaan ole käynneistään lanttiakaan
köyhtynyt. Seinä- ja kattomaalauksethan ovat Hugo Simbergin käsialaa.
Voit vaikka hiljentyä kuuntelemaan
urkujen soittoa ja miettimään Haavoittuneen enkelin tarinaa -mihinkähän
se on loukannut itsensä?
Jos arkkitehtuuri saa jalkasi vipattamaan, suuntaa askeleesi Pispalaan, vaikkapa Pyynikin kautta. Pispalasta on upeat näkymät moneen
suuntaan. Tammerkosken varren
vanha tehdasmiljöö on tietenkin aivan
oma lukunsa, nykyisin miinustettuna
vanhalla värjäämöllä. se sai viime talvena purkutuomion kerrostalojen vai
minkä lie tieltä.
Tampellan alueelta on hyvä aloittaa
myös museokierros. Siellä sijaitsee
mm. Museokeskus Vapriikki, jossa
sunnuntaisin samalla rahalla opastetut
kierrokset. Muumilaakso pääkirjasto
metson alakerrassa on aivan ihastuttava paikka. Eurolla pääset kurkkaamaan mm. Muumitaloon, mutta
varo, siellä aika kuluu siivillä!
Teatteritarjonta on aivan omaa luokkaansa. Pienempien teattereiden
esityksiä pääset ihastelemaan noin
viidellä eurolla, kun taas suurista estradeista saatat joutua pulittamaan
moninkertaisen hinnan. www.tampere.ﬁ –sivuilta löydät luettelon täällä
toimivista teattereista.
Kulttuuririentoihin menemme pääosin omakustanneperiaatteela, koska
Iltakoulun rahavarat ovat rajalliset ja
kulttuurisektori uusi aluevaltaus. Olen
tiettävästi ainejärjestömme ensimmäinen kulttuurivastaava, joten ehdotukset ja toiveet toiminnan tulevasta
suunnasta ovat enemmän kuin tervetulleita!

Kotiseutu

VAPAA-AIKA
KATI STRÖM-LEPOLA
JOS Vapaa-aikaa tuntuu Iltakoulun järjestämien tapahtumien ja opiskelun ohella vielä riittävän, muutama takuuvarma viihdyke löytyy
kävelymatkan päästä yliopistolta. Aktiviteettien pariin on hyvä paeta
todellisuutta säästääkseen YTHS:n mielenterveystoimistoa sekä sen
henkilökuntaa.
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Aktiviteetti nro 1:

Minigolf. Mikä onkaan parempaa lepoa hermoille kuin laji, jossa vika on
joko mailassa tai kentän kieroudessa. Pussikalja on ainakin ennen ollut sallittu dopingväline.
Koulukadun Ratagolf, Koulukatu 26, puh. 03-223 2472

Aktiviteetti nro 2:

Biljardi. Hermojen lepuuttamisessa minigolﬁn kaltainen laji. Kannattaa
aloittaa jo syksyllä aktiivinen treeni, sillä keväisin Iltakoulu järjestää turnauksen, jossa tapaat vanhoja partoja työelämästä.
Pool Booli, Itsenäisyydenkatu 2, puh. 03-223 3279
Galaxie Center, Rautatienkatu 25, puh. 03-214 0118

Aktiviteetti nro 3:

Hohtokeilaus. Vanhaan lajiin on haettu uutta puhtia. Kannattaa varata ajoissa, jos suurempikin porukka on innostunut heittelemään painavaa palloa.
Gr8 Kaatopaikka, MetroAuto Areena, Jäähallinraitti 3, puh. 03-2544 111
Kaupin Keilahalli, Keilakuja1, Kaupin urheilupuisto, puh. 03-3126 0500

Aktiviteetti nro 4:

Bingo. Tutkimusmatka eläkeläisrouvan arkeen onnistuu keskustassa helposti.Reissun jälkeen muistat olevasi nuori, ja kahvipaketin voitto ei enää
tunnukaan maailman tärkeimmältä asialta.
Boxing Bingo, Aleksanterinkatu 26, puh. 03-214 9226
Manse Bingo, Hatanpäänvaltatie 6, puh. 03-212 2198
Takitu Bingo, Kauppakatu 1, puh. 03-223 4779

OLUTRAVINTOLAT
KATI STRÖM-LEPOLA

Opiskelijan elämä on köyhääkin köyhempää. Tärkeää onkin pysyä ajan
tasalla missä kannattaa käydä oluella kunakin viikonpäivänä. Tärkeintä ei ole
ravintolan viihtyvyys, vaan seura. Pahempikin räkälä muuttuu viiden tähden
ravintolaksi, ja asian ydin löytyy ystävien myötämielisellä avustuksella.

Edullisten ravintoloiden TOP3:

1. Bar Passion. Aivan Attilan naapurissa. Kesäisin mahtavan kokoinen terassi,
jossa viikonloppuisin miinuksena teinih**vetin tuntu. Ansaitsee ykköspaikkansa
Tampereen edullisimmalla batterykossulla.
Tullinaukio, puh. 03-211 0313. Avoinna joka päivä 11-02
2. Semafori. Harvoissa kaupungeissa rautatieaseman baari omaa DJ`n ja tanssilattian värivaloineen.Tullut Iltakoululaisille tutuksi kahden euron tuopeistaan.
Varaudu ottamaan henkkarit mukaan. Rautatieasema 2.krs, puh 03-222 4402.
Avoinna Ma-Ti 10-02, Ke-La 10-03, Su 10-02
3. Ale Pub Pikajuna. Länkkäritunnelmaa Semaforin vieressä. Todellisten elämän
sankareiden ravitsemusliike. Noussut kulttimaineeseen ja on tämän kesän ehdottomasti halvin terassi; Olut ja siideri alle kaksi euroa. Haittapuolena epämääräinen
seura.
Rautatienkatu 25, puh. 03-214 4108. Avoinna joka päivä 09-02

MARKO LEPOLA

Ruokaan olisi aina välillä hyvä investoida muutama euro, että jaksaa opiskella
sekä harrastaa muita aktiviteetteja. Kukkaroystävällisin vaihtoehto on tietenkin
yliopiston ravintola, joissa ruuan saa
hieman yli kahdella eurolla. Aina yliopiston ravitsemuspisteet eivät kuitenkaan
ole auki. Ja viimeistään siinä vaiheessa,
kun huomaat olevasi kyllästynyt Amican
antimiin, ja liu’utat ruuan pureskelematta
alas kuin ankka, on aika katsastaa Tampereen muu kulinristinen tarjonta.
Kun jokainen tästä aurinkokunnasta luultavasti tietää mitä McDonald’s Kotipizza
ja lukuisat kebabmestat tarjoavat (ja oletan, että jokainen teistä uusista opiskelijoista on kotoisin tästä aurinkokunnasta),
keskitynkin edullisiin paikkoihin, joissa
saa vatsaansa täytettä alle 10 eurolla.
Hinta- ja laatutietoinen hampurilaisten ystävä suuntaa askeleensa Tex Mex -henkiseen Zarilloon (Otavalankatu 9) tai Pancho
Villaan (Tammelan puistokatu 34). Molemmissa saa alle seitsemällä eurolla huomattavasti paremman ja isomman hampurilaisaterian kuin tiedätte kyllä missä. Zarillossa
on silloin tällöin tarjous hampurilaisaterioista
jolloin ne maksavat 5 euroa. Classic American Dinerissä (Itäinenkatu 9-13, kauppakeskus Siperia) hampurilaisateria maksaa
noin 10 euroa, mutta syy miksi sinne kannattaa suunnata on aamiainen. Hintaan
5,20 saa paahtoleipää, pekonia, kananmunia, marmeladia, pannukakkuja, tuoremehua ja kahvia/teetä. Aamiainen ei ole sidottu
mihinkään kellonaikaan, vaan sen saa koko
ravintolan aukioloaikana. Lisäksi voit nauttia ”romantisoidusta” 50-luvun amerikkalaisesta diner-sisustuksesta.
Kiinalaisen ruuan ystäville ajattelin ensin
suositella Aleksanterinkadulla sijaitsevaa
ravintolaa, joka tunnetaan yleisesti ”tylynä
kiinalaisena” (ruoka hyvää/halpaa, palvelu
tylyä). Tänään poikkesin kuitenkin sattumalta Kim Longissa (Itsenäisyydenkatu 2).
Karmeasta sisustuksesta huolimatta viidellä
eurolla saa aivan käsittämättömän juhlaaterian - ja palvelukin on ystävällistä.
Indian Restaurant Swagath (Tuomiokirkonkatu 40) tarjoaa lounasaikaan seitsemällä eurolla kolmea eri lounasvaihtoehtoa (kasvis, kana ja liha), joihin sisältyy
riisi, nan -leipä sekä kastikkeita. Taivaallisen hyvää, mutta joillakin on mennyt maha
sekaisin.
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KYYKKÄÄ TAIKKA KUOLE!!!

Urheilu

Kuvassa nähtävä kesällä kyykkääminen on
opiskelijalle vierasta, sillä akateemisen pelin
henkeen ei kuulu liiasta lämmöstä nauttiminen.

TUULI RUUSKANEN
RIINA VÄNTTINEN
Oli synkkä ja myrskyinen yö. Tai siis itse asiassa
oli aamu, ja aika kauniskin sellainen. Mutta synkältä se tuntui, koska tenttisaunan vietto vähän
venähti. Edessä oli urheilun ja ulkoilun täyttämä
päivä kyykän merkeissä. Pakattuamme kaiken
tarpeellisen välineistön, kuten kolme kiloa meikkiä, aloitimme ristiretken kohti eksoottista ja
tuntematonta Hervantaa.
Olennainen osa pitkää päivää on tietysti tarkoin
valittu retkieväs, joten ensimmäinen etappi oli
custom made –juomakorin haku. Korin sisältö:
26 pulloa kolme kuukautta vanhaa, käynyttä
siideriä. Mmm… Mutta seitsemän euroa ei ole
paljon about kymmenprosenttisesta reilusta
kahdeksasta litrasta janojuomaa. Ja sitten bussiin!
Hervanta oli yhdessä yössä joutunut haalaripukuisten humalaisten intervention kohteeksi.
Tältä varmaan irakilaisistakin tuntui. Huomioita
numero yksi: Bodaa, siiderikori painaa paljon!
Pelipaikalle oli toooodella pitkä matka. Onneksi apu löytyi yllättävältä taholta: jostain syystä
joukkueella oli kova jano…
Pelit olivat valitettavasti myöhässä, mutta positiivinen puoli oli se, että voimme unohtaa bodauksen. Huomioita numero kaksi: Siiderikori
painaa yllättävän vähän tyhjänä ja sitä voi käyttää myös istuimena!
Ensikosketuksen kyykkään saimme, kun joukkueemme ensimmäinen pelaaja koski karttuun.
Huomioita numero kolme: Tosikoille oma sarja!
Eikö kyykkä olekaan hauskanpitoa? Rumilla ih-

misillä ei näköjään ole huumorintajua. Jos toinen
joukkue on häviöllä noin miljoona - nolla, on ihan
sama, missä yksi kyykkä majailee. Olemme huonoja häviäjiä ja ylpeitä itsestämme!
Toinen peli toi aivan yhtä paljon glooriaa kuin
edellinenkin. Viimeisestä puhumattakaan, ehkä.
Sekä joukkueella että kannustusjoukoilla on
eriäviä mielipiteitä lopputuloksesta, koska keskustelu homoudesta tuntui vievän kaiken huomion. Onneksi vastustajat ”ystävällisesti” huomauttivat, kun kentälle piti saapua. Hauukiii!
Jatkobileissä meininki oli kuin eläkeläisten
bingo-illassa. Paitsi vaisumpi. Alkuillan musiikkitarjonta oli …hmm… mielenkiintoista. ”Mun
sisko sano ei, mun äiti sano ei ja pappi sano
ei, mutta minä sanoin joo.” Valitettavasti myös
yleisö sanoi EI! Bändi oli väsähtänyt ja ihmiset
vielä sitäkin enemmän. Tästä suosta ei enää
noustaisi. Kunnes ensimmäiset humpan sävelet
kaikuivat hämärässä salissa: ”Ne on ne Eläkeläiset!” Huomioita numero neljä: Humppa herättää
kuolleetkin!
Lopputulos: Kukaan ei edelleenkään osaa pelata kyykkää, mutta jokainen ulkoilmatapahtuma
kaipaa vähintään yhtä Vitun hyvää joukkuetta.
Eli ensi vuonna uudestaan! Mutta mistä löytyisi
satsi ylikäynyttä, halpaa viinaa?
Ps. Jos jostakusta tuntuu, että informaatio itse
kyykän osalta jäi vähäiseksi, pistäytyköön osoitteessa www.kyykka.ﬁ.

Excursiot
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Antti Säippä

e
th LONG MARCH

ANTTI SÄIPPÄ
Yllä olevalla nimellä kulki viime
huhtikuun alussa Evon luonnonpuistoon järjestetty luonto- excursio. Iltakoulun lisäksi reissua
järjestämässä oli myös International School of Social Sciences:
n ainejärjestö eli ISOT. Excun tarkoituksena oli tuoda vaihtelua Iltakoulun tapahtumakalenteriin ja
samalla luonnollisesti lujittaa jo
versonutta yhteistyötä kollega- ainejärjestömme kanssa.
Matka suunniteltiin kaksipäiväiseksi
ja yöpymispaikkana toimi partiokämppä, joka sijaitsee luonnonpuiston sydämessä. Tilaa matkalla olisi ollut
jopa 30 osallistujalle, mutta ilmeisesti
ajankohdan myöhäisyys verotti innokkuutta. Reissu vedettiin sitäkin tiiviimmässä tunnelmassa 11 hengen voimin
ja mukana oli niin iltakoululaisia kuin
ulkomaalaisia vaihto- opiskelijoitakin.
Siirtyminen Evolle ja takaisin tapahtui
julkisen liikenteen voimin eli tässä tapauksessa bussilla.
Tiedusteluretki
Maaliskuun puolenvälin paikkeilla lähti
eräänä sohjoisena perjantai- aamuna
kolmimiehinen Iltakoulun tiedusteluosasto kohti Evoa henkilöautolla; tarkoituksena oli tiedustella maasto ja
mahdolliset liikkumisreitit sekä rastien
paikat. Kelin sohjoisuudesta ja vallalla
olleesta ”let’s off- road” – asenteesta
johtuen saimme harjoitella toistuvasti
Nissanin liikuttelua mitä vaativimmissa olosuhteissa samalla lanseeraten
alustavasti sittemmin kuuluisaksi
tulleen ”äh”- fraasin. Viihdyimme al-

ueella n. puoli päivää keksien ja Vilhelmien voimin. Mieleenpainuva aktiviteetti oli myös ”Pudota juomapullo
jyrkänteeltä ja etsi sitä alla olevasta
vesakosta syvässä lumessa” – kisa.
Iltapäivään mennessä olimme saaneet suunnitelman ja touhuilut valmiiksi ja lähdimme paluumatkalle.
Extremeä ja rommikaakaota
Perjantaina 1.4. yhdentoista maissa
urhea osallistujajoukkomme saapui
näyttävästi Evon metsäkoulun pihaan
bussilla (melkein samaan aikaan
järjestäjien kanssa). Seurasi jako pienempiin ryhmiin, jotka lähetettiin
välittömästi reitille porrastuksella. Reissun yhtenä ideana oli, että iltaan asti
reippailtaisiin kunnolla, jolloin mökki ja
sauna olisivat siten illalla paikallaan.
Ensimmäisen rastin aiheena oli nuotion teko ja vedenkeitto, josta laskettiin tyylipisteet ja käytettyjen tulitikkujen määrä.
Seuraava lyhyehkö etappi tuli suorittaa teitä käyttämättä ja pienen hakemisen jälkeen kaikki ryhmät ilmestyivätkin toiselle rastille, jossa homman
nimi oli trangia- ruokailu. Ruokailujen
yhteydessä meille järjestäjille kävi
selväksi, että eri ruokavalioihin on
jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota. Kaikille löytyi kuitenkin jotain
syötävää ja riittävästi.
Matka jatkui; vuorossa olikin päivän
pisin etappi. Tällä taipaleella ryhmä,
jonka mukana myös allekirjoittanut
liikkui, pääsi muun muassa kokemaan
umpihanki- juoksun ja auringosta suunnistamisen riemua. Keräsimme
lopulta kaikki ryhmät eräälle nuotio-

paikalle, josta jatkoimme kootusti viimeisen etäisyydenarviointi – ja suunnistusrastin kautta mökille.
Ohjelmassa seurasi välitön saunanlämmitys sekä ruoanlaitto. Vajaan
kymmenen kilometrin taivallus Evon
mäkisessä maastossa sai saunan tuntumaan taivaalliselta lämpimästä ateriasta puhumattakaan. Loppuilta kului
jutustellessa ja lämmikkeitä maistellessa takkatulen ääressä. Asiaan kuului myös voittajajoukkueen valitseminen, jonka asiantunteva raati suoritti.
Myöskään palkintoja ei unohdettu.
Lauantai- aamuna rauhallisen heräilyn jälkeen panimme vähitellen kamppeet kasaan ja siirryimme lähistöllä olevalle kalliojyrkänteelle kokeilemaan
köysilaskeutumista, joka sujui ilman
suurempia kommelluksia. Mukana
oli myös useita ensikertalaisia, joten
pientä tutinaakin esiintyi. Yhden polven venähtämistä lukuun ottamatta
kaikki sujui kuitenkin mallikkaasti.
Lopuksi siirryimme autokuljetuksella
metsäkoululle odottelemaan bussia,
joka poimi osallistujat kyytiinsä ja suuntasi Lammin kautta Tampereelle.
Järjestäjien kolmihenkinen ryhmä jäi
vielä majalle siivoamaan ja panemaan
paikat kuntoon ja siinä ohessa nauttimaan Evon luonnosta. Mäyriä riittikin
vahdittavaksi asti.
Toinen Evon excu tulee mahdollisesti
toteutumaan myös syksyllä; perästä
kuuluu. ISOT- järjestön Tobiaksen
tekemän slideshown reissusta löytää
alla olevasta linkistä.
http://www.uta.fi/jarjestot/isot/evo.
html
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kaveri
kamerunissa
ANTTI SÄIPPÄ
Ainejärjestömme
moninaiseen
tehtäväkenttään kuuluu jo viidettä vuotta myös toiminta
PLAN- kummina. Vuoden 2001
alussa järjestömme sai oman kummilapsen, Rogerin.
Tällä hetkellä 15-vuotias Roger elää
luoteis- Kamerunissa, Bamessingin
kylässä perheensä kanssa. Rogerin
perheeseen kuuluvat äiti, isä, isosisko ja neljä veljeä. Roger pitää jalkapallosta ja tanssimisesta. Roger käy
koulua n. 45 minuutin kävelymatkan
päässä kodistaan ja haluaisi tulla mekaanikoksi.
Kummitoimintaan kuuluu keskeisenä
osana kummilapselle vuosittain lähetettävä avustus sekä kirjeenvaihto
kummilapsen ja kummin välillä. Ilt-

akoulu on pyrkinyt myös vuosittain
lähettämään Rogerille pienehkön lahjan. Tänä vuonna lähetimme kummilapsellemme pienen kirjan.
Elämää Kamerunissa
Kamerun on valtio Keski-Afrikassa.
Sen rajanaapureita ovat idässä Tšad
ja Keski-Afrikan tasavalta, etelässä
Kongon tasavalta, Gabon ja Päiväntasaajan Guinea sekä lännessä Nigeria. Lännessä Kamerun rajoittuu myös
Guineanlahteen. Maa kuului Ranskan
Länsi- Afrikan siirtomaihin aina vuoteen 1962, jolloin se itsenäistyi. Kamerunin virallisia kieliä ovat ranska
ja englanti, mutta maassa puhutaan
myös lukuisia Afrikkalaisia kieliä. Asukasluku on toistakymmentä miljoonaa
ja pääkaupunki on Yaounde. Maa on
niin etnisesti kuin maantieteellisestikin hyvin moninainen; n. 130 erilaista
etnistä ryhmää asuttaa aluetta, jonka
pohjois- kärki ulottuu Sahelin puoliaavikolle ja etelä- osa puolestaan on
sademetsien peittämää.
Rogerin kotiseutu maan luoteisosassa
on verrattain köyhää aluetta. Kylissä
ei ole esimerkiksi terveyspalveluita
paikallisia parantajia lukuun ottamatta,
vaan asukkaat joutuvat turvautumaan
alueellisiin sairaaloihin, jotka sijaitsevat keskimäärin 10km etäisyydellä
kylistä. Paikalliset koulut kärsivät yleisesti ottaen alimiehityksestä ja ongelmana on myös tyttöjen koulutuksen
laiminlyönti (n.60 % koululaisista on
poikia).
Asumukset ovat yksinkertaisia ja
pääasiassa ne rakennetaan auringos-

sa kuivatuista savitiilistä. Talot ovat
yleensä ruohokattoisia sisältäen 23 huonetta. Taloissa elävät perheet
käsittävät keskimäärin 6-8 henkilöä.
Elämä kylissä pyörii maanviljelyksen
ympärillä ja monesti myös koululaiset
tekevät töitä pelloilla vielä koulupäivän
jälkeen elleivät ole hakemassa vettä
tai polttopuita.
Tavallista on että perhe nauttii yhden
suuren aterian päivässä. Ruoka- aineista maissi on selkeästi tärkein
ja muodostaakin aterioiden rungon.
Rogerin perhe tulee juuri ja juuri jotenkuten toimeen maanviljelyksestä
saamallaan tuotolla.
Planin toiminta
Planin toiminnan tavoitteena Kamerunissa on saada käynnistettyä
ja toteutettua erilaisia kehitys- ja
avustus- projekteja. Olennaista
toiminnassa on, että tarkoituksena
on saada paikalliset asukkaat auttamaan itse itseään. Tähän pyritään
varmistamalla heidän oma aktiivinen osallistumisensa projekteihin.
Rogerin kylässä keskeisiä hankkeita ovat olleet puhtaan veden
saannin turvaaminen sekä tartuntatautien leviämisen ehkäisy ennaltaehkäisevää
terveydenhoitoa
kehittämällä. Lisäksi varoja on
ohjattu myös koulujen rakentamiseen ja kunnostamiseen.
Lisätietoja Rogerista saa kv- vastaavalta eli allekirjoittaneelta. Uutta
kirjettä odottelen Kamerunista saapuvaksi syksyn kuluessa.
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