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Eiturkulainen
nimikiistaan
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ratkaisun

Tampere3

Vapaa julkaistavaksi heti kaikkialla paitsi turussa, missä vapaa julkaistavaksi viikon kuluttua ulkomaanpostin
hitaudesta johtuen

Tulevan Tampere3yliopiston nimenvalintaprosessista herännyt keskustelu on
aiheuttanut suurta kohua valtakunnallisissa ja kunnattomissa medioissa. Keskustelun
käydessä
kiihkeimmillään
kokee
myös
Eiturkulainen
osakunta
ETO
velvollisuudekseen ottaa kantaa nimiprosessin toteutukseen ja itse tulevaan nimeen.
Tampereen uusi yliopisto luodaan hyvin erilaisten oppilaitosten yhteenliittymäksi, jossa
erilaiset kulttuurit, taustat, tieteelliset alat ja suuntaukset sekä ihmiset kohtaavat luoden
yhdessä jotain täysin uutta. Sanat ja nimet ovat enteitä, jotka tuppaavat toteuttamaan
itseään. Samoin sanat ja nimet luovat ryhmiä. Hyvillä ryhmillä on aina vahva
yhteenkuuluvuuden tunne ja ilman tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta on mahdotonta
rakentaa todellista huippuyliopistoa yhdessä.
Eiturkulainen osakunta on jo perustamisestaan asti pyrkinyt ajamaan tamperelaisten
yliopistojen yhtenäisyyttä ja yhteistyötä hyväksymällä jäsenikseen kaikkien tamperelaisten
tiedekorkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunnan ainoana Tampereella toimivana
osakuntana. Tämän aatteen pohjalta olemme myös pitkään kampanjoineet tulevalle
yliopistolle nimeä, joka ei rakenna turhia rajaaitoja Tampereen sisälle.
Ihmisyhteisöjen tavanomaiseen ryhmädynamiikkaan kuitenkin kuuluu luontaisena osana
jakautuminen "meihin" ja "heihin". Nimi, joka on vain ympäripyöreä toteamus tai muuten
neutraali, ei voi luoda samaa yhteishenkeä kuin vahvasti kantaaottava. Osakunta on hyvin
iloinen, että uudessa nimiehdotuksessa “Tampereen yliopisto” on poistettu edellisen
“Tampereen uusi yliopisto” ehdotuksen sisältämät “turun yliopisto” nimeen helposti
sekoitettavat kaksi ukirjainta. Moitimme kuitenkin vahvasti koko nimenvalintaprosessia,
koska nimeä valittaessa ei ole lainkaan huomioitu mahdollisia turkupoliittisia uhkakuvia tai
edes konsultoitu turkupoliittisten uhkien asiantuntijoita, eli Eiturkulaista osakuntaa.
Juuri näiden sosiaalipsykologisten tosiseikkojen nojalla Eiturkulainen osakunta on
päätynyt ehdottamaan uudeksi nimeksi Tampereen eiturkulaista yliopistoa, englanniksi siis
Tampere University of Not turku. Nimi yhdistää koko Tamperetta ja luo samalla vahvan
mehengen sisältämättä minkäänlaisia kyseenalaisia tai ristiriitaisia osia. Kuin Viimeiset
pirkkalaiset, käymme korkeakoulujemme voimavarat yhdistämällä taistoon sivistyksen
puolesta, ja nimen pohjin luomme vahvan identiteetin myös kansallisella tasolla, sillä ei
turkulaisuus on koko oikean Suomen kattava ja yhdistävä käsite.
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Pelkäämme myös, että vain eiturkulainen nimi voi tulevaisuudessa varmistaa, että
nykyisen TTY:n turussa järjestettävästä Konetekniikan ohjelmasta valmistuneet ja siten
turulle ylimäärin altistuneet eivät jää orjatyövoimaksi turkuun vaan siirtyvät ainakin
jotakuinkin päteviksi osaajiksi Suomen työmarkkinoille. Samoin nimi suojaa turun
haittavaikutuksilta pelottavan lähellä turkua sijaitsevassa Porissa opiskelevia nykyisten
Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston opiskelijoita.
Ehdotamme, että Tampereen eiturkulainen yliopisto kirjoitetaan nimenä aina
kokonaisuudessaan eikä sitä lyhennetä. Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston
ohjeistuksen mukaisesti koostelyhenteet tulisi kirjoittaa suurilla kirjaimilla, mikä on vastoin
eiturkulaista aatetta ja turun ainoaa oikeaa kirjoitustapaa. Olemme valmiit joustamaan
kannastamme, kun Kielitoimisto muuttaa selkeästi turkulaista agendaa suosivaa
ohjeistustaan. Siihen saakka vaadimme, että uuden uljaan yliopistomme eiturkulainen
nimi kirjoitetaan kokonaisuudessaan, ettei nimen arvokkuus kärsisi.
Brändäysprosessin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sisäinen konsulttitoimistomme on jo
laatinut ehdotuksen uuden yliopiston logoksi. Ehdotus kuvastaa yliopiston eiturkulaista
perintöä, vanhojen tapojen rohkeaa kyseenalaistamista sekä uuden luomista. Värimaailma
on huolella valittu helposti sovitettavaksi tilanteeseen kuin tilanteeseen, ja
kirjasinvalinnasta näkyy selkeästi uuden yliopiston arvostettu ja korkea asema.
Logoehdotus löytyy tämän tiedotteen lopusta liitteenä.
Eiturkulaisen osakunnan mielestä on koittanut aika päästää irti turhista ennakkoluuloista
ja kamppailuasetelmista tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden välillä. Valitsemalla
vahvan, selkeän, yksiselitteisen ja täysin uuden nimen luomme pohjan uuden yliopiston
omalle ja itsenäiselle identiteetille, jonka turvin voimme kohdata tulevaisuuden haasteet
ylväinä ja vahvoina, kaikki yhdessä. Vain yhtenäisenä eiturkulaisena voimana voimme
nousta todellisen kärkiyliopiston asemaan ja todellakin vahvemmaksi tieteen ja taiteen
tyyssijaksi kuin turkulaiset turun yliopisto ja turun akatemia eli Helsingin yliopisto.
Eiturkulainen osakunta ETO on Tampereen teknillisellä yliopistolla ja Tampereen yliopistolla
toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Tampereen tiedekorkeakouluissa opiskelevia
ja työskenteleviä eiturkulaisia yli oppiainerajojen. Osakunnan merkittävin ja näkyvin
vuosittainen tapahtuma on keväinen turkuXQ, jonka tarkoitus on irrottaa turku Suomesta 
tai irrottamisen epäonnistuessa upottaa turku Itämereen pomppimalla. Aiemmat yritykset
ovat valitettavasti epäonnistuneet, ja ekskursiot ovatkin loppujaan kohden keskittyneet
kehitysavun, kuten mustanmakkaran, jakamiseen turkulaisille. Osakunnan usko turun
irtoamiseen Suomesta lähitulevaisuudessa pysyy kuitenkin edelleen vahvana.
Lisätietoja antaa: Eiturkulaisen osakunnan hallitus, hallitus@eto.fi
Tämä tiedote on digitaalisesti allekirjoittamaton.
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Liite 1: Osakunnan konsulttitoimiston valokuvaajan kanslian ehdotus
uuden yliopiston logoksi

