
Enimmäishinta nousee, 
ateriatuki ei. Sonaatti vastaa
muutokseen porrastamalla
lounaiden hintoja.

LOUNAS opiskelijaravintolassa tulee
elokuun alusta alkaen 25 senttiä nykyis-
tä kalliimmaksi. Erikoisaterioiden hin-
nat nousevat 35 senttiä.

Muutos johtuu siitä, että Kelan mak-
samaan ateriatukeen oikeuttavan lou-
naan enimmäishinta nousee 4,02 eurosta
4,27:ään (erikoisannosten 6,17:stä 6,52
euroon). Kun ateriatuen määrä ei nouse,
erotus jää opiskelijan maksettavaksi.

Yleensä ateriatuen ja enimmäishinnan
korotukset ovat kulkeneet käsi kädessä,
jolloin vaikutus ei ole tuntunut opiskeli-
jan kukkarossa, mutta tällä kertaa näin ei
näytä käyvän. Suomen ylioppilaskuntien
liitto ja Suomen ammattikorkeakoulu-
opiskelijakuntien liitto ovat paheksu-
neet, ettei hallitus huomioinut kehys-
budjetissaan ateriatuen korotusta.

”Suositus on ollut, että enimmäishinta
ja ateriatuki nousisivat yhtä aikaa”, JYYn
sosiaalisihteeri Heli Viinikainen sanoo.

Vuoden 2007 alussa opiskelijat saivat
hetken aikaa nauttia 2,15 euron lounais-
ta, kun ateriatuki nousi ennen enimmäis-
hintaa. Eduskunta hyväksyi joululomal-
ta palattuaan ensitöikseen enimmäishin-
nan korotuksen, jolloin hinta palasi ta-
kaisin 2,35:een.

”Tuolloin osa ravintoloista ei myynyt
aterioita tuolla 2,15:llä, vaikka olisi pitä-
nyt”, Viinikainen kertoo.

Tosin Jyväskylässä tällaisia ongelmia
ei ollut.

VIITTÄ opiskelijaravintolaa eri puolilla

Jyväskylän yliopistoa pyörittävä Sonaatti
aikoo reagoida muutokseen porrastamal-
la lounashintoja entisestään. Toimitus-
johtaja Arto Maijalan mukaan yhtiö tar-
joaa elokuun alusta 2,20:n, 2,40:n ja
2,60:n euron hintaisia opiskelijalounaita.

”Aterian hinta määräytyy suoraan sen
mukaan, mitä raaka-aineet maksavat”,
Maijala selvittää.

Kolmiportainen peruslounashinnasto
tarjoaa lisävaihtoehtoja opiskelijoille.

”Se antaa mahdollisuuden huomioida

raaka-aineiden hinnat. Jotkin 2,35:n lou-
naat on pakko nostaa 2,60:een, koska
kustannukset nousevat”, hän kertoo.
Sonaatin erikoislounaiden hinnat nouse-
vat myös korotusten verran. 

Tällä hetkellä Sonaatin ravintoloista
saa normaalin 2,35 euron lounaan lisäk-
si kalleimmillaan 4,38 euron erikoisvaih-
toehdon tai 2,20 euron keittolounaan.
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Mikä on maksimihinta
opiskelija-aterialle?

ERÄÄSSÄ suomalaisessa yliopis-

tossa on tapa, että opiskelijat

saattavat pukeutua erikoisesti vii-

meiseen tenttiin ennen joulua.

Niinpä nytkin joulun alla noin

puolenkymmentä opiskelijaa (ei-

vät teekkareita, toim. huom.)  saa-

pui tenttiin joulupukin asu päällä. 

Heillä oli päässään myös teko-

parta ja lasit – tosin he joutuivat rii-

sumaan ne lähtiessään, että tentin

valvoja pystyi varmistamaan hei-

dän henkilöllisyytensä. Muuten he

suorittivat tenttinsä joulupukin

asussa tekopartaa myöten.

Onko tenteissä pukeutumista
rajoitettu, Jyväskylän yliopis-
ton taloustieteiden tiedekun-
nan opintoasiainpäällikkö
Tapio Ruokolainen?
”Asu on vapaa mutta pakollinen.

Vaatetuksen runsaus tai  niukkuus

ei saa häiritä muita tenttijöitä. Jos

pukeutuminen sisältää vilppimah-

dollisuuksia ajatellen epäilyttäviä

yksityiskohtia, tenttijän on syytä

varautua tarkastukseen.  

Esimerkiksi tenttiin saapuvien

joulupukkien varustukset käytäi-

siin muiden tenttijöiden aloitet-

tua läpi ja tarkastukseen menevä

aika vähennettäisiin joulupukeil-

ta tenttiin käytettävissä olevasta

ajasta.”

Onko tietoonne tullut erikoi-
sesti pukeutuneita tenttijöitä
Jyväskylässä?
”Ei ole tullut vastaan. Toivotta-

vasti ei tule jatkossakaan. Ihan ai-

kuisten oikeasti.”

Entä onko tällaista tullut vas-
taan humanistisesa tiedekun-
nassa, opintoasiainpäällikkö
Osmo Päärnilä?
”Ei ole koskaan. Voisi kuvitella, et-

tä jossain teknillisessä korkeakou-

lussa tällainen teekkarijäynä olisi

hyvinkin yleistä.”
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Miten tentissä 
saa pukeutua?

Mira Kaikkonen,
20, liikuntabiologia:

”Kolme euroa. Kävisin kuitenkin,

vaikka se olisi kalliimpikin, kun en

kuitenkaan jaksaisi tehdä kotona

ruokaa.”

Timo Tiusanen,
26, tietojärjestelmätiede:

”Mitä nyt heittäisin. Neljä euroa. Ei se

absoluuttinen raja ole, mutta sen 

jälkeen rupeaisin ehkä miettimään.”

Heidi ”Tuikku” Lindfors,
20, gerontologia ja kansanterveys:

”Ehkä joku kolme ja puoli euroa,

niin kävisin vielä, mutta vähentäisin

siinä vaiheessa. Ei tarvitsisi olla yh-

tään kalliimpi kuin 2,35.”

Artturi Sivander,
20, kirjallisuus:

”Varmaan korkeintaan 2,50. Olen tosi

tyytyväinen nykyiseen hintaan. Kai

siitä on pakko maksaa enemmän,

mutta pahalta tuntuu.”

Opiskelijaruoka maksaa 
ensi syksynä 2,60 euroa

U-salien ovet 
pidettävä kiinni

Yliopistoliikunta ilmoitti kampuksen
U1- ja U2-urheilusalien käyttäjille
maaliskuussa, että jos jatkossa oven
havaitaan olevan auki, siitä seuraa
välittömästi vuoron menetys. Syynä
ovat varkaudet: vuorojen aikana ul-
kopuoliset ovat vieneet tiloista yliopis-
ton ja käyttäjien omaisuutta.

JYYn viime vuosi 
plussalle

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
onnistui taloudenpidossaan hyvin
vuonna 2007. Tilikauden tulos oli
368 500 euron verran plussalla eli
tulos oli lähes sama kuin vuonna
2006. JYY oli varautunut talousar-
viossa 74 000 euron tomitilarahas-
ton lisäykseen ja 50 720 euron lai-

nanlyhennysrahastoon. 
Lisäksi ylioppilaskylän peruskor-

jausrahastoon oli osoitettu 75 000
euroa. Rahastojen lisäksi kokonaisyli-
jäämän muodostumiseen vaikuttivat
sijoitustoiminnan tuotot sekä lounas-
ravintola Ilokiven voitollinen tulos.

Ylioppilaskunnan jäsenmäärä
kääntyi viime vuonna tilapäiseen
kasvuun, mutta pitkällä tähtäimellä
kasvua ei ole odotettavissa.

Opintorahan korotus
on kohta syöty

Päivittäisen energiansaannin hinnan hilaaminen ylöspäin on vain tuore

esimerkki tapahtumaketjussa, jossa opiskelijan kukkaroa on kohdeltu

viime aikoina kaltoin. Elokuun alussa siintää kauan toivottu opintora-

han korotus, mutta tuolloin tilille napsahtavasta 39 euron lisäsummasta saata-

va hyöty on erinäisillä toimilla jo lähes syöty.

Päivittäin opiskelijaravintolassa syövällä menee pian lounaisiin kuukaudess-

sa noin viisi euroa enemmän kuin aiemmin. Ylioppilaskylässä asuvien vuokriin

tuli maaliskuussa noin kympin korotus. Vuoden alussa kiristettiin alkoholiveroa

ja kiellettiin oluen paljousalennukset, mikä näkyi juomien hinnoissa niin kau-

passa kuin ravintoloissakin. 

Samaan aikaan matkustavia opiskelijoita rokotettiin juna- ja bussilippujen

korotuksilla. Janoisen reissumiehen tai -naisen lompakossa tämä näkynee hy-

vinkin ainakin kymmenen euron verran kuukaudessa.

Kun listaan lisätään vielä kallistuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja televi-

siolupa sekä inflaation vaikutus, kovaan ääneen huudettu 15 prosentin opin-

torahan korotus on haihtunut kuin tuhka tuuleen. 

Yksi hyvä asia siinä sentään on: opiskelija on edelleen köyhä, mutta ei sen-

tään entistä köyhempi.
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RISTO RAUTANEN

Eveliina Malmivaara maksoi lounaansa Ilokivessä käteisellä: kakskolmeviis.

Yliopistoallianssille 
rahoitusta 

Opetusministeriö on myöntänyt rahoitusta
Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen
yliopiston ja Tampereen yliopiston muodos-
taman allianssin käynnistämiselle. Viime vii-
kolla käydyissä tulosneuvotteluissa minis-
teriö myönsi allianssille vuodelle 2008 kol-
me miljoonaa euroa rakenteelliseen kehit-
tämiseen. Rahoituksesta on sovittu myös

vuodelle 2009. Jatkorahoitus riippuu hank-
keen etenemisestä ja tuloksista. 

Rahoitusta käytetään huippututkimuk-
sen, tutkijakoulujen ja maisteriohjelmien
kehittämiseen sekä koulutuksen raken-
teellisiin uudelleenjärjestelyihin. Tavoit-
teena on parantaa tutkimustyön edelly-
tyksiä ja koulutuksen laatua yliopistojen
yhteistyön ja työnjaon avulla.

Allianssin on tarkoitus olla täydessä
toiminnassa vuonna 2011.


