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Kenen Bologna?
Lentolehtinen Tampereen yliopiston 
käytävällä maaliskuussa: ”Päättäjät 
väittävät toteuttavansa Bolognan 
prosessia, vaikka todellinen Bolognan 
prosessi tapahtui 1000-luvulla, 
jolloin opiskelijat ja opettajat perus-
tivat Euroopan ensim-
mäisen, kirkon tiedon-
intresseistä vapaan, ny-
kyaikaisen yliopiston.” 
Kuten yliopistokeskus-
telussa on kaksi käsi-
tystä autonomiasta, ins-
tituutioiden ja ihmisten 
autonomia, meillä on 
myös kaksi Bolognaa. 
Matka ensimmäisestä 
Bolognasta toiseen kesti 
tuhat vuotta, mutta al-
kuperäistä Bolognaa ei 
koskaan ole unohdettu 
– eikä pitkiin aikoihin 
liioin muistettu.

Kaksi aaltoa
”Aalto palaa, fasistinen 
hallitus pelkää”, itali-
lalaisopiskelijat tiedot-
tivat maaliskuun 18. 
päivän vastaisena yönä. 
Toinen Aalto kertoo: 
”Laatu ja opiskelijakes-
keisyys nousivat missio- 
ja visiopohdinnan kes-
kiöön”. Siinä missä Suo-
messa Aalto on uuden 
yliopistolain ”kärkihanke”, Keski-
Euroopan Aalto (”Onda anomala”) 
kehittelee sosiaalista innovaatiota 
nimeltä vallankumous. Varmaa on 
vain, että molemmat aallot ovat syn-
tyneet samassa vuoksessa. 

Tom Waits ja savuava 
aurinko

22.4.2009 Tampereen yliopiston Pää-
rakennus vallattiin yöksi. Sisäpihalla 
huhtikuinen ilta-aurinko, vai oliko 
se grilli, savusi holtittomasti. Poliisit 

olivat poistuneet, rehtori ja hallin-
tojohtaja olivat kuuleman mukaan 
lentokoneessa Hong Kongiin. Ys-
tävällinen neito opetti lausumaan 
Fourierin nimen. Väkijoukossa, kes-
keltä lausetta, erottui sana ”sukupol-

vikokemus”. Tom Waits -coverbändi 
ilmaantui impromptu kello 1:00 Pää-
talon aulaan ja soitti kaksi hirttämät-
tömän hyvää biisiä. Olin päässyt en-
simmäistä kertaa sisälle yliopistoon.

Tahattomia 
keksintöjä
Ei liene enää uutinen, että 
Nixonin talouspoliittiset 
uudistukset kehitettiin 
mittatatilaustutkimuksena 
yhdysvaltalaisissa huippu-
yliopistoissa. Nykyinen 
talouskriisi on uuslibera-
listisen taloustieteen mer-
kittävin keksintö, jonka 
merkitys on ehdottoman 
keskeinen niin kansain-
välisen yhteisön, ihmisoi-
keuksien kuin globaalin 
rauhan kannalta. Olisiko 
niin, että Nikola Tesla ei 
keksinyt vaihtovirtaa, vaan 
sähkökatkoksen? 

Kaksi munkkia
Intialainen ja japanilainen 
munkki tulivat suuren joen 
rannalle. Intialainen astui 
törmältä veden pinnalle 
ja lähti ylittämään jokea 
jalkojensa kastumatta. Ja-
panilainen huusi hänet ta-
kaisin. He kulkivat hetken 
ylävirtaan, ja japanilainen 

johdatti heidät yli kohdasta, jossa 
vesi oli matala.

Antti Salminen

Fragmentteja yliopiston nollavuodelta
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