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Kevät saapui jälleen yhtäkkiä ja yllätti opiskelijat – allekirjoittaneen ainakin. Mitäpä
siihen lisäämään?
Tämän kevään Postmoderni Nahkiainen on tavallista kevyempi, mutta ei se menoa
haittaa. Tämän lehden numerossa esittelyssä ovat Nefan vuoden 2018 hallituksen jäsenet sekä tuutorin muisteluita kuluneesta tuutorointivuodesta. Lisäksi hallituksemme
puheenjohtaja fiilistelee jo kesää, kiroten kevään. Mukaan mahtuu myös jälleen yksi
sanataidetta edustava teksti Enonkosken Keihäskarkeloista.
Lyhyestä virsi kaunis. Siispä toivotan hyvää kesää Nahkiaisen lukijoille!
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NEFAN HALLITUKSEN ESITTELY

Puheenjohtajan
palsta
Suomessa useampi kuin uskotkaan kärsii
vuodenaikamasennuksesta. Auringon valon
lisääntyessä, monen unen laatu heikkenee ja
päänsäryt lisääntyvät. Oireita on toki muitakin. Yliopiston käytävillä olen törmännyt
tähän usein: ihmiset näyttävät toinen toistaan väsyneemmiltä. Ja jos ei haluta vuodenaikaa syyttää kaikesta, niin ei opiskelujen aikataulutuskaan tee asiaa helpoksi.
Tapana kun on, että suurimmat deadlinet
ja projektit sijoittuvat keväälle. Samoin isot
päätökset. Ei ihme, että stressi on kova, unta
kun ei meinaa saada ja se deadlinekin on jo
huomenna (mä luulin et vasta viikon päästä!).
Ja se kiire. Meillä ainejärjestössäkin kevät tuntuu humahtavan sen verran nopeasti, ettei mukaan meinaa ehtiä. Tuntuu että
hyvä kun uudenvuoden raketit on ehditty
ampua, niin juodaankin jo vappukuoharia.
(En väitä, etteikö sitä muuten tulisi juotua.)
Henkilökohtaisesti toivoisin, että päästäisiin
nauttimaan jo kesästä. Onneksi minulla on
ystäviä jotka ovat kaiken keskellä auttaneet,
ja loistava hallitus.
Olenkin todennut, että siinä missä arjessa oman elämän reflektointi, asioiden loppuun saattaminen ja uuden aloittaminen

4

liitetään voimakkaasti uuteen vuoteen, on
opiskeluelämässä tilanne erilainen. Lukuvuoden liikkuessa syksystä kevääseen, sijoittuu ”vuoden” taite keväälle/kesälle. Ja
suurimmat muutokset aikaan ennen syksyä,
noin elokuulle. Omassa elämässäni elokuut
ovatkin muodostuneet yhdeksi merkittävimmistä ajankohdista. Enkä usko olevani
yksin.
Elokuun merkityksen tajuaa vasta kun
alkaa miettiä mitä kaikkea tuona aikana tapahtuu. Kuukaudelle sijoittuu monien koulujen aloitus, viimeiset festarit, lapsuuden
ystävien hyvästit arjen paluun koittaessa,
suurin osa muutoista ja itsenäistymisen ensiaskeleista. Näin osan mainitakseni. Koko
kuukausi on muutosta ja kehitystä täynnä,
aina keleistä elämäntilanteisiin. Miksemme
nauttisi siitä enemmän?
Onneksi lukuvuosi on viimein pulkassa
ja kesä pian täällä. Syksyn viimein hiippaillessa maisemiin, elokuun hujakoilla, on taas
aika uudelle alulle. Ja uusille tuttavuuksille!
Mutta ennen sitä: nautitaan kesästä ja odotetaan mitä uutta sen jälkeen on taas luvassa.
Nähdään syksyllä!
Emmi Rajavuori puheenjohtaja 2018

Emmi Rajavuori
Puheenjohtaja ja Kulo-vastaava
Hyvää iltapäivää! Toimin Nefan puheenjohtajana nyt jo toista kautta. Yliopisto-opintoja taustalla
on neljä vuotta ja tällä hetkellä työn alla on gradun kirjoittaminen. Tämän lisäksi toimin filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa ja yhteyshenkilönä Kulo ry:n hallituksessa. Monta rautaa
tulessa siis! Vapaa-aika kuluu osa-aikaisissa töissä, harrastaen aikuisbalettia ja nauttien hyvästä
viinistä ystävien kanssa. Niiden lisäksi kuluu taidetta ja radiopodcasteja. Koululla minuun törmäät käytävillä tai istumassa kahvilla, ja mikäli jokin mietityttään, voit sitä tulla aina kysymään;
autan parhaani mukaan!

Eveliina Scharin
Varapuheenjohtaja & haalarimerkkivastaava
Heissan! Tällä kaudella toimin varapuheenjohtajana ja haalarimerkkivastaavana, mutta tuttuun
tapaan häärin milloin missäkin tapahtumissa mukana. Opiskelen toista vuotta kulttuuriantropologiaa, jonka sivulla raavin myös sukupuolentutkimuksen ja perinteentutkimuksen kursseja
kasaan. Iso osa ajastani kuluu koirien kasvatukseen, rotujärjestömme hommiin ja näyttelyihin,
jotka ovat suurimmat intohimoni. Useimmiten minut kuitenkin löytää kotisohvalta neulomasta,
Agoralta kahvikupin kanssa tai tanssilattialta esittelemästä muumimaisia liikkeitä.
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Maija Rämö
Rahastonhoitaja

Juhani Nevalainen
Koulutuspoliittinen vastaava &
Kouken opiskelijajäsen

Heij! Oon Maija Rämö, Nefan taloudenhoitaja jo toista kautta. Opiskelen pääaineenani kirjallisuutta ja sivuaineena taiteensosiologiaa. Vietin syyslukukauden 2017 vaihdossa, mutta nyt
jatkossa miuta näkynee enemmän kokouksissa ja muualla päsmäröimässä talousasioista. Vapaa-ajalla pelaan pleikkaa, hoidan muiden lemmikkejä, tai istun kuppilassa kavereiden kans.
Miuta saa nykiä hihasta kaikesta Nefan talouteen liittyvästä! Kysyvä ei tieltä eksy. :D

Moi, mie oon Juhani ja opiskelen pääaineena sukupuolentutkimusta. Aloitin opinnot yliopistossa vuonna 2013 mutta pidin muutaman välivuoden työelämän merkeissä toisen opiskeluvuoteni jälkeen. Toimin opintojeni ohella matkailualan yrittäjänä ja harrastelen mm. perhokalastusta ja metsästystä.

Heidi Mikkonen
Sosiaalipoliittinen- ja viestintävastaava

Minna Hämäläinen
Tapahtumavastaava ja kokousemäntä

Moi! Olen Nefan hallituksen ensikertalainen ja vastaan tänä vuonna ainejärjestömme viestinnästä ja sosiaalipoliittisesta edunvalvonnasta. Opiskelen viidettä vuotta kulttuuriantropologiaa
ja siinä sivussa myös sukupuolentutkimusta, ja parhaillaan työstänkin graduani, joka toivottavasti valmistuu vuoden loppuun mennessä. Vapaa-aikanani käyn tanssitunneilla ja elokuvissa,
seuraan taitoluistelua ja sometan, mutta lempiharrastukseni on kuitenkin nukkuminen.

Hei! Olen Minna ja opiskelen toista vuotta pääaineenani sukupuolentutkimus. Pestini tämän
vuoden hallituksessa on tapahtumavastaava ja kokousemäntä, jonka tehtävänä on huolehtia
siitä, että kokouksissa syödään tuoretta pullaa ja kahvi on kuumaa. Näiden lisäksi minut pitää
kiireisenä kandi, muut opinnot, työ sekä jatkuva uuden matkan tai seikkailun suunnittelu.
Mikäli sinulla on mielessä jokin hauska tapahtuma tai toive kokouseväiden suhteen, olethan
minuun yhteydessä!
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Juho Kaasinen
Tapahtumavastaava

Johanna Tuononen
Nettisivuvastaava

Heipatihei! Olen Juho ja opiskelen nyt neljättä vuotta mediakulttuuria ja viestintää täällä Joensuussa. Aloitin vuoden 2018 alussa tapahtumavastaavan hommat Nefan hallituksessa, eli olen
nyt ensimmäistä kertaa virallisesti mukana ainejärjestötoiminnassa. Olen ollut aiempinakin
vuosina mukana järjestämässä ja ideoimassa Nefan eri tapahtumia, joten pesti tuntui luonnolliselta valinnalta. Jos sinulla on tapahtumaideoita esim. tulevalle vuodelle, niin kannattaa tulla
juttelemaan! Vapaa-aikanani musisoin, keräilen vinyylilevyjä, pelaan tennistä, käyn hiihtämässä
ja luistelemassa sekä hengailen kavereiden kanssa.

Hei! Olen Johanna ja tällä hetkellä olen toisella vuodellani kulttuurintutkimuksen puolella,
pääaineenani mediakulttuuri ja viestintä, vaikka muuten olen kyllä jo yliopistolla pyörinyt pidempäänkin ja siksi aina välillä saattaa kokemuksen syvällä rintaäänellä tulla möräistyä jotain.
Tänä vuonna olen nettisivuvastaavan hommissa ja keskityn pitkälti luomaan Nefalle uudet
nettisivut. Huhtikuussa nämä uudet sivut julkaistiin ja vastaan loppukauden vielä niiden ylläpidosta. Tämän kaiken ulkopuolella rentoudun mm. pelailemalla pelejä, viettämällä aikaa tärkeiden ihmisten kanssa tai hengaamalla kotona kissan kanssa. Saa tulla aina toki nykäisemään
hihasta ja juttelemaan!

Hallituksen ulkopuoliset
toimihenkilöt:

Helmi Frantsi
Ainejärjestölehtivastaava
Moikka! Toimin hallituksessa Postmodernin Nahkiaisen päätoimittajana nyt toista hallituskautta. Opiskelen kolmatta vuotta mediakulttuuria ja viestintää, mutta miellän itseni myös pitkän
sivuaineen kautta musatieteilijäksi. Vapaa-ajalla miut voi löytää höyryävän kahvikupin kera bujoilemasta Agoran kahviossa. Lisäksi eksyn helposti pianohuoneisiin, pinterestiin ja kahviloihin.
Mielenterveysasioissa tuun mielelläni vertaistukikahviseuraksi. Nykäise hihasta tai vilkuttele raivokkaasti, jos vaikkapa ainejärjestölehden tekeminen kiinnostaa! Aina on tilaa uusille kirjoittajille
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Emilia Sillanpää – tapahtumavastaava
Noora Hanhineva – tapahtumavastaava
Dalva Lamminmäki – KV-vastaava
Laura Väänänen – somevastaava
Antti Pynnönen – liikuntavastaava
Reetta Haverinen –TAKU-vastaava
Sonja Mutanen – Nefa-tietäjä
Laura Tolppa – fuksivaari
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miksi tuutorointi oli yksi
elämäni parhaimmista
kokemuksista?
Sain toiselle opiskeluvuodelleni parhaan
mahdollisen alun. Ja niin varmasti jokainen
muukin, joka on päättänyt ryhtyä tuutoriksi. Vuosi sitten tekemäni päätös lähteä tuutorointihommiin oli itselleni iso ja pelottava
askel, mutta sellaisella hyvällä tavalla pelottava, koska siitä tuli loppujen lopuksi yksi
elämäni tärkeimmistä sekä parhaimmista
päätöksistä. Tuutoroinnista kun ei voi kuin
vain saada ja minä sain siitä todella paljon
ja pelkästään hyvää.
Oma tieni tuutoriksi alkoi oikeastaan jo heti
fuksivuoteni alussa, vaikka en sitä silloin vielä tajunnutkaan. Silloin lähti jossain mieleni perukoilla kytemään ajatus, joka sitten
muodostui ajan myötä hakemukseksi ja tuutoriksi valituksi tulemiseen asti. Uskon, että
tuo pieni kipinä lähti kytemään omieni tuutoreideni hienon työn ansiosta, joten älkää
koskaan aliarvioiko omaa vaikutustanne
fukseihinne tulevat tuutorit. Haluni auttaa
uusia fukseja selviytymään ensimmäisistä
viikoista ja antaa heille tuki ja turva, johon
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ottaa yhteyttä, oli suuri, mutta niin olivat
myös pelkoni siitä, miten todella onnistuisin tehtävässäni. Tieni ei siis ollut ehkä yhtä
helppo kuin muilla tuutoreilla, mutta jokaisen epäilyn ja jännityksen hetken arvoinen.

huomasin loppujen lopuksi, että niinhän
se oikeastaan onkin. Ja kaikella on tapana
järjestyä, joten ei se haittaa, jos heti ei muistukaan mieleen, että miten sitä WebOodia
nyt käytettiinkään.

Kukaan meistä ei ole täydellinen eikä voi
tietää ja osata kaikkea. Se oli ehkä tärkein
asia, jonka tuutoroinnin myötä opin. Jokaiselle tuutorille varmasti tulee hetkiä, jolloin
pelkää, ettei riitä tai antaa vääriä tietoja
fukseille. Meidän tuutorien tehtävä kun on
niin älyttömän tärkeä, meidän kontollamme on se, että uudet fuksit tuntevat olonsa
tervetulleeksi ja turvalliseksi tässä uudessa ympäristössä ja saavat jonkun, jolla on
aina vastauksia mihin tahansa kysymyksiin.
Väkisinkin tuollaisen paineen alla jokaiselle tulee pieniä tai isompia epävarmuuden
hetkiä. Mutta se on ihan ok. Etenkin kun
meille tuutoreille opetetaan ja jankutetaan
koko koulutuksemme ajan, että hei, ei teidän tarvitse tietää kaikkea. Sen sisäistin
itse koulutuksen aikana tiukasti mieleeni ja

Olen elämäni aikana oppinut sen, että
aina pitää mennä sitä kohti, mikä pelottaa
ja jännittää. Siitä tietää, että on menossa
kohti jotain todella hienoa ja arvokasta.
Tuutorointi oli minulle juuri sellainen hyvällä tavalla pelottava asia. En ollut koskaan
aikaisemmin ollut tuutorina, en ollut edes
koskaan aikaisemmin kuvitellut ryhtyväni
tuutoriksi, koska ajattelin, ettei minusta ole
siihen. Jos olisin antanut pelolleni periksi en
olisi tutustunut uusiin mahtaviin fukseihin,
joiden matkaa yliopisto-opiskelijoiksi minun
on ollut todella mukava seurata sivusta, ja
on ollut hienoa huomata kuinka hyvin he
ovat siinä onnistuneet sekä saaneet hyviä
ystäviä toisistaan heti alkumetreistä lähtien.
En myöskään olisi saanut tietää, kuinka
paljon sitä jaksaakaan, koska ensimmäinen

viikko tuutorina oli melko raskas kokemus
fyysisesti. Ja tärkeimpänä koko tuutorointikokemuksen tiivistävänä seikkana, en olisi
koskaan saanut tietää, että minusta on mihin vaan, kun vain uskallan ja tahdon tarpeeksi kovaa.
Niinpä tämän hienon kokemuksen päätteeksi voin vain sanoa, että muistakaa uskoa itseenne, olitte sitten tuutoreita tai ette.
Mutta etenkin uusille ensi syksyn tuutoreille
haluan toivottaa onnea ja jaksamista sekä
antaa toivottavasti uskoa itseenne sekä kykyihinne. Edessänne on mahtava syksy, ottakaa siitä kaikki irti ja muistakaa, että olette
ihan riittävän hyviä tuutoreita juuri sellaisina kuin olette.

Kirjoittaja: Anna Arkko
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Enonkosken
keihäskarkelot
Sähkö kulkee varpaista sormenpäihin. Ilma kosteaa. Jossain muualla, toisella puolen, koko
Kaasisten mieslinja katsoo. Odottaa, kun nuorin astuu radalle. Suvun kunnian jatke. Jo
satoja, jo tuhansia vuosia on riista keihästetty, metsästetty, hankittu. Elanto taattu. Kuukausia on nyt valmistauduttu. Vauhti tasainen, suoritus puhdas, tekniikka virheetön. Riittääkö
silti?
Ei vit-tu rii-/

–

\-tä

Beta-uros
missä uros

mikä uros

missä lihas

syvät lihakset

		syvälle kadonneet
missä miehuus
mikropenis
mikrokaari
Kuka voittaa? Tommi tietenkin. Aina Tommi.
ehkä lähdenkin kulttuurialalle
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Kirjoittaja: Aapo Koistinen
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