
- Omasta puolestamme toivomme, ettei slihkoistii kirjaa

ymmdrrettdisi pelkdstAdn PDF- tai EPUB-muotoiseksi vaan

laajem m i n, yl i piiiins6 d i gitaalisessa m uodossa olevaksi ki r-

jall isuudeksi.

Koko taajamassa kohta tiedettiin, eltd meiddn talo oli

ensimmiiinen, iossa - insinoorin taloa lukuun ottamatta
- alettiin slihkdkiriaa lukea. Meid?in iiilkeen osti naapuri

samanlaisen sdhkokirian kuin meiddnkin oli, mutta kun

hdn ei sitd milloinkaan kdyttlinA1in oppinut, niin h?in moi

sen kiriastoon, ia siellii se on vielii nytkin. Koyhemmdt

talot eiviit ole vield yritt?ineetkiidn slihkokiriaa itselleen

hankkia, vaan tuhraavat vield tdndkin pdiv?)nd pitktit

puhteensa pokkareiden tiiiressd. I

i Muunnetut lainaukset Juhani Ahon teoksesta

Siihen aikaan kun isii lampun ostl vuodelta 1883.

i Siihkokirja.fi
i www. kirjastot.filKeskustelut/Viestit.aspx?groupl D=

5IO1 841 5- e555- 4bd3 -9 cbf -7 53 a1 dc8b1 55;
(Ki rjasto- kaapel i : Siih koki rjat- keskustel u)

ohjelman asentamisen tietokoneelle ja muutamia hikipisa-

roita. Onnistuu kuitenkin.

Lukemassani E-kiria tunnissa -sanastossa kdsitelldin

e-kirjan hyviai ja huonoja puolia 40 sivun verran. Hausko-

ja anekdootteja kirjassa on esimerkiksi e-kirjan alkutaipa-

leen suosituimpaan lajityyppiin, homppd.dn, l i i ttyen. E-kir-

jan avulla kun "voi lukea miti tahansa ilman, ettZt muut

huomaavat ja katsovat pitkin nendnvarttansa"' Huonoiksi
puoliksi mainitaan se, ettei lukulaitetta voi kiiyttdd kirpds-

liitkiinli, kuten pokkaria, ja ettii sdhkdisen kirjan sivuista ei

voi kiiirii paperossia niin kuin virsikirjan lehdistii on taPana

tehdi. Onkohan virsikirjaa olemassa e-kirjana?

Mutta. Kirja on paljon muutakin kuin pelkkii i  teksti5.

Haluan hypistell i i  kirjaa, ndhdd, onko se paksu vai ohut,

minkli laiselle paperil le se on painettu - saada ensikisityk-

sen, ennen kuin avaan sen. E-kirjassakin on kansikuva, ja si-

vujen miiiird nlikyy niiyton laidassa, mutta jotain olennaista

jdd silti puuttumaan. Divarista ostetussa kirjassa on kenties

jokin haju, ehkei aina niin miellyttdvlkiiAn, tuoreen mus-

teen tuoksusta puhumattakaan. E-kirjan sivut eiviit kellas-

tu eivdtkii kulmat kdinny hiirenkorvalle, ja edell isen lukijan

kahvitah rat jiiiivit vdistelemlittd. Kai kkeen tietysti tottu u,

mutta selviisti olen kirjamaterialisti ja hyviiksyn muutaman

puun kaatamisen kirjojeni takia. Sanomalehdet voin sitten

vastaoainoksi lukea netisti. i T I I N A  S A R J A

uomala is ia  y l iop is to ja  on

uudistettu jo pitkdiin: aloit-

taessani f  i losofian opintoni

Jyvdskyldn yliopistossa 1974 oli

tekei l l i  tu tk innonuudistus,  jossa

tahdotti in suunnata erityisen vil-

l i t ja vapaat alat, yhteiskunta- ja

humanistiset t ieteet, entistd sel-

keiimmin tiettyihin ammatteihin
johtaviksi. Syntyiviit niin sanotut
putkitutkinnot, joissa ti ihdiitt i in
paljolti samoihin pddmiiiiriin kuin

nykyisissdkin yli-

opistouudistuk-
sissa: opintojen
ti ivistimiseen,
nopeuttamiseen
ja ammat i l l iseen
hyodyntiimiseen.
Vapaa, anarkisti-
nen tiede tulisi
viimeinkin suitsia
tuotantovoimak-
s i ,  vd l ineeks i  maamme kansa in-

vdl isen ki lpai lukyvyn nostamises-

s a .  T u o l l o i s e n  t u t k i n n o n u u d i s -

tuksen suuntavi ivat omaksutt i in

kommunis t i ses ta  DDR:s t i i ,  kun

taas tEiminhetkinen uudistus on

angloamerikkalaisen uusl i  beral is-

min tuote. Talouskasvun vimma ei

noudata ideologisia rajal injoja.

Vi ime vuosina yl ioPistojen

uudistusten pyorteissi i  on koettu

muun muassa uuden palkkausjdr-

jestelmdn ja tutkimuksen arvioin-

nin sisi i i inajo. Johtava yl iopisto-

k r i i t i kkomme pro fessor i  He ikk i

Patomdk i  on  oso i t tanut ,  e t t i i

ni imd uudistukset ovat osa uusl i-

beral ist ista julkisjohtamisen oppia

(New Public Management). Sen

mukaan va l t ionha l l innon tu lee

imitoida markkinoiden toimintaa.

Tehokku usajattelu
kolonisoi yliopistot

T U U K K A  T O M P E R T  ( T O t M . ) :

Akateem i n en kysymys. Y I iop i stol ai n

kritiikki ia kiista uudesta yliopistosta.

Vastapaino 2009.
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Esimerkiksi palkat tulee miii ir ltd

mitattavien tuotosten perusteella.

Yliopistoihin ti iytyy tuoda sisddn

kilpailun logiikka - vasta siten toi-

mintaa voidaan tehostaa globaalin

talouskil pail u n vaatimuksia vastaa-

vaksi. Rauhall inen keskittyminen
pitkiijlinteiseen totu udenetsintiiin

on pass6, se pikemminkin heiken-

tdl yliopistojen kilpailukykyli. Va-

hingoll isinta tietysti on sellainen

tutkimus, joka suoranaisesti kiistiid

vall itsevan suun-

tauksen mielek-
kyyden. Esimer-
kiksi talouskas-
vun ideologiaa
krit isoiva ym-
piiristotutkim us

tuskin saa mark-

kinaorientoitu-
neiden rahoitta-
j ien sympatioita.

Tuukka Tomperin koostama
pamfletti Akateem i nen kYsYmYs

valottaa laajasti 1 980-luvulla al-

kanutta yliopistolaitoksen sisliiin-

ajoa nykyiseen ideologiseen ke-

hikkoon. Teos on koottu noPeasti
ja perustuu ld.hinni vuoden 20'lO

alusta voimaan astunut ta uut-

ta yliopistolakia krit isoineisiin pu-

heenvuoroihin. Tekij i i t ovat hu-

manisteja ja yhteiskuntatieteil i joi-

tii ja edustavat laajasti maamme

yl iopis to ja Hels ingis td Rovanie-

mel le.  Teos keski t tYY Yl ioPisto-
uudistuksen etenemiseen poliittis-

hal l innol l isena prosessina mut ta

valottaa koko aian taustalla ole-

vaa ideologiaa ja sijoittaa sen kan-

sainvdlisi in yhteyksiin.
Painavinta antia ovat Pato-

mien kansainvii l isesti vertaileva
J A T K U U  >
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ki r jo i tus Englannin,  Suomen ja

Australian kokemuksista sekd
Tomperin perusteell inen analyy -

si yl iopistolain koulutuspoli itt isis-
ta taustoista 1 980-luvulta ldhtien.
Syvimmdlle asian ytimeen luotaa-
vat  ku i tenkin f i losof ien tekst i t :
Helsingin yliopiston dosentit Mar-
tina Reuter ja Thomas Wallgren
pureutuvat tiiviissi artikkeleissaan
peruskysymyksiin yliopiston ja tie-
teen autonomiasta sekd hall innon
ja talouden pyrkimyksistii " koloni-
soida", alistaa omalle tuottavuu-
den ja tehokkuuden logiikalleen,
tieteen ennakoimatonta ja luovaa
kehityslogiikkaa.

Teos jli jossain mddrin epdta-
saiseksi, koska todella asiapitoisten
tekstien lisdksi siihen on sisillytetty
postmoderneja "tunnelmakuvia",

joiden anti jdd kokonaisuuden kan-
nalta kyseenalaiseksi. Esimerkik-
si Lapin yliopiston metodologian
professori Suvi Ronkaisen "(auto-)

etnografinen " kuvaus U niversitas
2010 - juhlasta e i  t iy td t ie teel l i -
sen pamfletin kriteerejd. Analyyt-
tisempriri postmodernismia edus-
taa Lapin yliopiston naistutkimuk-
sen professori Piivi Naskali, joka

nostaa esiin tiirkeiin kysymyksen
uudistuksen viitoittamasta subjek-
tiuden muutoksesta ehkii hieman
ylldttden kohti " naistapaista puu-

hastelua", " palvelualtt iutta, jous-

tavuutta ja lukuisien tehtdvien sa-
manaikaista hoitamista". "Mies-

tapaiseen " tutkijuuteen ajattelu-
tyond perinteisesti l i i t tynyt hoh-
dokkuus on niin katoamassa.

Teoksen kolmas Lapin yliopis-

tossa tyoskentelevi kirjoittaja ITT
Petri Koikkalainen ouolestaan tar-
kastelee yliopistouudistusta poliit-

t isena prosessina. Kuvaavaa kyl-
ld, naiiden kolmen lappilaisen kir-
joittajan ldsndolo teoksessa ei tuo
esiin alueell ista niikokulmaa uudis-
tukseen. TiistS(kin) voitaneen pdd-

telld, ettei nykytieteelld ole isdn-
maata samoin kuin jo ajat sitten
on huomattu, ettei pddomalla ole
isAnmaata.

Kokonaisuutena teos antaa
erinomaisen johdatuksen yliopis-

to issa taoahtuvien muutoksien
taustoihin, paljastaa ideologiakriit-
t isesti korulauseiden (joista ylitse

muiden on innovaatio) takaisen
karun todell isuuden. Tiede ollaan
al is tamassa pelkdksi  vd l ineeksi
kansall iselle kilpailukyvylle ja tie-
teen tekijdt krit i ikittomiksi t ieto-
tyoli i isiksi "vahvan johtajuuden ",

opetusministerion tiukan tulosoh-
jauksen, pelolla johtamisen kult-
tuurin seki kilpailuhengen lietso-
misen vdlityksell i i . Siksi Tomperin
teosta voidaan pit5l paljastavuu-

dessaan jopa rohkeana kulttuu-
r i tekona.  5e kuuluu jokaisen y l i -

opistossa tyoskentelevdn ja opis-
kelevan kri itt istd itsetiedostusta
luoviin perusteksteihin. i
K A R I  V A Y R Y N E N

V;iipelin
varjosta
H A N N U  V A I S A N E N :
Kuperat ja koverat.
Otava 2010.

uperat ja koverat tdyden-
tdd komeasti kirjail i ja-ku-
vataiteil i ia Hannu Vdisi-

sen vil jdsti omaeli imdkerrall isen
romaani t r i log ian,  n i in  sanotun
Antero-saagan. Sarjan aloitus Va-
nikan palat (2004) sekai sen Fin-
landia-palkittu jatko Toi set ken gdt
(2007) keskittyviit oululaisen viid-
pelinpojan, Anteron, lapsuuteen
ja puberteetti in kasarmin varjos-

sa. Armeiiamaisessa vanikannar-
maudessa v i r i t t yv i t

Anteron moniaist inen

sens i t i i v i syys  ja  fe l l i -

ni mdisesti  i  rrotteleva

mie l i kuv i tus ,  jo i ta  on

pidettdv?i myos Vdisi-

sen proosan ominais-

piirteenii ja saavutuk-

sena.  Herk is tyminen ndkemi idn
kaikin aistein on Antero-saagas-
sa muistamisen ja kirjoittamisen
mutta myos huikean fantasioin-
nin l i ikkeelle sys?ii ivi voima.

Kuperat ia koverat kuvaa An-
teron itsendistymistd ja aikuistu-
mista,  seksuaal isen to iseutensa
tiedostamista ja kypsymist?i tai-
te i l i jaks i .  Savonl innan ta ideluk io
kuppikuntineen on Anterolle vain
eteinen Kuvataideakatemiaan ia
pidkaupungin kul t tuur ip i i re ih in,

jotka on karrikoitu sarjaksi toinen
to is taan hul lunkur isempia kum-
majaisia. Heitd ovat narkoleptinen
taidehetaira Ootla, sokea maala-
ri Doris, duffelitakkinen arkkitehti-

snobi sekd koketeeraava emeritus-
professori, jonka lukaali muistut-

taa kulttuurihistorian hakemistoa.
Oulun henkisessd litteydessii

koettu erilaisuus vaihtuu Kuperis-
sa ja koverissa toisenlaiseksi sivulli-
suudeksi, kun Antero yritt;iii tehdii

itseddn tyko pdikau-
pungin seurapi i re is-
st i ,  jo issa e l i t is t inen
halu erottua taviksista
on sekin tasapiistA-
vA normi. Antero op-
pii, ettl i  on rahvaan-
omaista hyriiilki Albi-

nonin Adagiota, puhumattakaan

Vivaldin Vuodenajoista, ja myos

Bachin Air joutaa l i ian nyyhkynd

romukoppaan. Venyessddn ja mu-

kautuessaan muiden miel iksi l i ian

moneksi Antero vaimentaa itseddn.

Hdn a jau tuu  myos ta i tee l l i seen

kriisii n menettZiessiid.n graf iikan -

osaston kurinalaisuudessa eideet-

t isuutensa el i  kykynsd aist imell isi in

kuvaelimyksi in.

Kuperat ia koverat syventii?i

Anteron  runo i levan.  p i ina l l i sen

HATUATKO IULKAISTA KI RIAN?

Haluatko, ettd kustannustoimittaja arvioi kdsikirjoituksesi? Haluatko delegoida
kir jasi  tekemisen ja markkinoimisen ammatt i - ihmisi l le? Eiko ol is ik in hienoa, jos

kaikki Suomen kirjakaupat ja kirjastot voisivat hankkia kirjasi valikoimiinsa?
Ja jos kirjaasi saisi ti lata myos nettikirjakaupoista?

Tervetuloa Kustannusliike Mediapintaan!med nta.f ira Pl
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