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PÄÄKIRJOITUS

Hei kesä ja uudet ystävät!

Alkukesä on jännittävää aikaa. Meille
vanhemmille opiskelijoille se merkitsee
skolioosista suoristumista ja pölyisestä
kirjastosta ulos raahautumista. Kun yliopiston
hämäryyteen turtuneet silmämme ovat
taas tottuneet aurinkoon, jatkamme kukin
suuntaamme: toiset kesälaitumille, toiset
töihin.

rakas maskottimme Julli sivaltaa pitkästä
aikaa sanaisella säilällään R.edun sivuilla!

Ystävät, nykyiset ja tulevat, näemme
viimeistään syksyllä. Nämä kolme kuukautta
ennen
seuraavan
lukukauden
alkua
nauttikaamme täysin rinnoin Suomen suvesta,
kirmailkaamme kilpaa auringonlaskun kanssa
ja juopukaamme elämästä. Syksyn uudet
Teille tuleville puheviestinnän opiskelijoille haasteet siintävät vielä kaukana horisontissa,
(Onnitteluni!) tämä aika on jännittävä ja joten niistä ei kannata sen suuremmin huolia.
täynnä paljon mystisiä asioita. Yliopiston
kryptisyyttä
hohkaava
sininen
kansio, Syksyllä nähdään!
käsissäsi oleva lehti ja monet uudet todella
“aikuismaiset” arvoitukset ovat saapuneet Ville Jäppinen
elämääsi. Älä kuitenkaan ole huolissasi, sillä R.etun päätoimittaja
nämä arvoitukset on tehty ratkaistaviksi.
Nauti epätietoisuudesta, se on oikeastaan
aika kiva tunne!
Me vanhemmat opiskelijat odotamme
innolla juuri Sinua tuleva uusi mahtava
ihana reettori. Olemme kaikki Sinun laillasi
hämmentyneinä
selailleet
ensimmäistä
R.etuamme ja pohtineet, että mihin sitä oikein
on tullut ryhdyttyä. Käsissäsi oleva lehti
onkin ensimmäinen kosketuksesi tulevaan
ainejärjestöösi Reettoreihin.
Tämänvuotinen
R.etu
on
kurkistus
yliopistomaailmaan
ja
Tampereeseen
reettoreiden näkökulmasta. Seuraavilta sivuilta
löydät rautaista journalismia (rautaisempaa
kuin journalistien Gonzosta kuuna päivänä)
ja
pääset
kurkistamaan
millaista
on
puheviestinnän opiskelijoiden elämä. Myös
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AURALLA ON ASIAA
Onnittelut! Olet päässyt opiskelemaan mitä
parhainta alaa mitä upeimmassa seurassa!
Mutta millaisia me reettorit sitten oikein
olemme...?
Reettori
opiskelee oivaltavasti
esiintyy elävästi
argumentoi aukottomasti
viestii vaikuttavasti
valmistuu vikkelästi
työllistyy takuulla
Mutta ennen kaikkea
tanssii Dorkan tanssilattialla tauotta
parantaa maailmaa pizzeriassa pikkutunneilla
huolehtii humaltuneet himaan Hervannasta
tukee tovereita tosipaikan tullen
kilvoittelee koulutuspolitiikan kentillä
asuttaa ahkerasti aj-tilaa
jututtaa järjestöankkaamme Jullia
veljeilee vostokkien kanssa
venailee vujuja viisi vuotta
sitsaa sillä välin sivistyneesti
approilee ahkerasti
koluaa Kolmioita
heiluu Haalaribileissä
kyykkää kunnianhimoisesti
onkii olutta VIP-pesiksessä
kumauttaa kunnarin kotijoukkueelle
rentoutuu Reettorikahveilla
menettää äänensä Ääniaalloilla
excuilee esimerkillisesti
riemuitsee reettoririennoissa
ja on vaan yksinkertaisesti ihan paras.
Toivottavasti Sinulla on ainejärjestössämme tilaa tehdä kaikkia näitä asioita. Toivottavasti Sinulla on myös tilaa tehdä jotain ihan muuta. Sinä määrität, millainen on tulevaisuuden reettori. Make it a good one.
Aura Castrén
Reettorit ry:n puheenjohtaja
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KUUNTELEMISELLA
ON VÄLIÄ
Helmi, nyt 7 v. ja mummu

Kolmevuotias laittoi kädet korviensa päälle
ja silmät kiinni kun ei halunnut kuunnella
mummun syömään houkuttelua. Pienet ihmiset
osoittavat helposti, ovatko keskustelukanavat
auki vai kiinni. Tai ainakin sen, milloin kanavat
ovat kiinni.

tekona mitä parhainta suhteiden hoitoa. Omaa
kuuntelemisen käyttäytymistään tai myös
kuunteluosaamistaan voi testata erilaisin
mittauksin ja mittarein. Kuuntelemistaan voi
myös kehittää.

Kuunteleminen
on
vuorovaikutuksen
Aikuisten
välisessä vuorovaikutuksessa tärkeä ”liima” joka itseasiassa legitimoi
kuuntelemattomuuden havainto ei ole yhtä koko vuorovaikutuksen. Ilman kuuntelua
selvästi aina näkyvissä. Viestijä voi hyvin on hankala ajatella mitään toimivaa
jatkaa sanomistaan vaikka kanssaviestijä vuorovaikutusta
niin
läheisissä
kuin
ei oikeasti olisi kuunnellut vähään aikaan. ammatillisissakaan
vuorovaikutussuhteissa.
Jokainen meistä varmaan haluaisi että Tarkoituksenmukaista kuuntelua tarvitaan
itseä/omaa asiaa kuunneltaisiin, koska esimerkiksi erilaisissa neuvotteluissa ja
sanoman lähettämiselle usein on joku päätöksentekotilanteissa.
Johtamisen
peruste: saada toinen ymmärtämään jotakin, tehtävään
liittyy
kuuntelemisen
kaikki
uskomaan jotakin tai vaikka viihtymään. ulottuvuudet, myös digitaalisen kuuntelemisen
Kuuntelemista toivoisi varmaan myös silloin, osalta. Samoin monissa ammateissa työn
jos puheella haluaa vaikuttaa, tai silloin, tekeminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja
kun kaipaa olkapäätä tai vertaistukijaa. usein vielä niin, että tarpeellinen yhteinen
Kuuntelemisella on siis erilaisia funktioita tieto tehtävän hoitamiseksi syntyy vasta
ja se on paljon muutakin kuin informaation jossakin yksittäisessä
kognitiivista prosessointia. Tuo prosessointi vuorovaikutustilanteessa vaatien erinomaista
sisältää
informaation
vastaanottamisen, kuuntelemisen taitoa. Tämä tilanne on
ymmärtämisen,
muistamisen,
tulkinnan, esimerkiksi lentäjän, toimittajan, syyttäjän
arvioinnin ja lopulta siihen reagoinnin. tai psykologin tehtävässä. Oikeasti ei
Kognitiivista
prosessointia
ei
juuri sellaista työtehtävää taida ollakaan, jossa ei
ulkoapäin voi havaita, mutta kuuntelemisen kuuntelemisen eri osataitoja tarvittaisi, ellei
relationaalinen ulottuvuus on havaittavissa sitten toimi jatkuvasti yksinään.
ts. miten osoitetaan kuuntelemista tai mistä
havaitaan esimerkiksi vuorovaikutuksessa, Meillä Tampereella puheviestinnän opinnoissa
että joku on kuunnellut. Nonverbaaliset vihjeet perehdytään myös kuuntelemisen ilmiöön,
kertovat jotakin siitä, kuten tuo 3-vuotiaan osa-alueisiin ja kuuntelemisen tutkimukseen.
kädet-korvilla- viesti, mutta vasta verbaaliset Kaikki tämä voi tulevaisuudessa kuulua myös
viestit ”naulaavat” kuuntelun. Tällainen on Sinun, viestinnän tulevan ammattilaisen,
esimerkiksi kysymys tai kommentti, joka asiantuntijuuteen ja osaamisalueeseen.
selvästi on syntynyt kuullusta informaatiosta
tai yhteenveto käydystä keskustelusta. Tuula-Riitta Välikoski
Kuuntelemisen
osoittaminen
on
myös FT, HM, yliopistonlehtori (puheviestintä),
kuunnellun huomatuksi tekemistä ja näin dosentti (oikeussaliviestintä)
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PÖHINÄÄ
YLIOPPILASKUNNASSA
Teksti: Esko Nieminen

Tamy – niin mikä? Vuoden 2018 loppuun
asti olemassa oleva Tampereen yliopiston
ylioppilaskunta
on
kaikkien
yliopiston
opiskelijoiden
edunvalvoja,
palveluiden
tuottaja sekä tarttumapinta järjestöille. Tamyn
93-vuotinen taival tulee tiensä päähän, kun
uusi ylioppilaskunta aloittaa toimintansa
1.1.2019.
Edessä siintävä syyslukukausi on siis
Tamyn osalta viimeinen, mutta opiskelija
tulee hamaan loppuun asti olemaan
prioriteettilistamme kärjessä.
Olen itse taustaltani vahvasti reettori
(kolmatta vuotta, kandi odottelemassa
parempia
aikoja),
ja
hoidan
Tamyn
hallituksessa kuluvan vuoden viestintää,
tuutorointia, kv-tuutorointia, kulttuuria ja
historiaa. Haulikolla seinään -sektorivalinnat
ovat kuitenkin sopineet allekirjoittaneelle
varsin mukavasti, ja etenkin viestinnän
toteuttaminen historialliseen aikaan hivelee
ammattiylpeyttä.
Ylioppilaskunnan hallitus on perinteisesti
ollut
yliopiston
järjestökentän
huippu,
ja kaksi viimeisintä vuotta hallituksen
viestintää onkin ollut tekemässä reettori.
Järjestöaktiivisuudestaan
tunnetut
puhe-

viestijät ylläpitävät myös yliopiston kovimpiin
lukeutuvia koulutuspoliittisia pumppuja.
Itse
olen tunkenut jalkaani jokaisen
löytämäni oven väliin, ja viimeisen kolmen
vuoden ansiolistalta löytyykin muun muassa
yliopistokollegion jäsenyys, opetusneuvoston
ja
tiedekuntaneuvoston
varajäsenyys,
erään Reettorit ry:n hallitushommia ja
Tampereen
Kokoomusopiskelijoiden
puheenjohtajuuskausi. Joka vuosi burnoutin
partaalla voi kuulostaa hurjalta, mutta
kehtaan väittää, että yliopiston parasta antia
ovat ehdottomasti sen tarjoamat yhteisöt ja
niissä toimiminen.
Tässä kohtaa lyhyttä tekstiäni kehotankin
juuri Sinua hakemaan kaikkiin avoinna
oleviin pesteihin ja kiintoisiin järjestöihin!
Korkeakoulumme tarjoaa tarttumapintoja
niin moneen suuntaan, että oman jutun
löytäminen on lähinnä ajan kysymys.
Oli miten oli, Tamy pyörii normaalissa
päivärytmissään, ja allekirjoittanut katselee
kaihoisasti työhuoneensa ikkunasta kohti
Päätalon jylhää olemusta. Rakkaat reettorit,
etunne on turvattu!
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TERVETULOA UUSI
FUKSI!
Teksti: Ilona Reinikainen, Zaida Harikko
Kuva: Ida Partala

Onnittelut
siitä,
että
olet
päässyt
opiskelemaan puheviestintää! Tiesithän, että
pääaineesi ydin on vuorovaikutus? Pian
sinulla on hallussa muun muassa ystävyys-,
pari- ja perhesuhteet, tiimit, ryhmät ja
verkostot, vaikuttamisen keinot sekä puheja esiintymistilanteet. Ensimmäisenä vuonna
tutuksi tulevat myös journalismin perusteet
ja viestinnän etiikka. Kiehtovaa, eikö?
Viime vuonna tähän aikaan olimme ihan
yhtä hukassa kuin sinä nyt. Yliopisto-opiskelu
oli kaukainen mysteeri, joka samalla pelotti ja
kutkutti. Pikku hiljaa opiskelun salat alkoivat

valjeta ja tutustuimme siisteihin tyyppeihin,
joita Reettoreista löytyy yllin kyllin. Päivät
pakerrettiin tehtäviä ja illat juhlittiin, kunnes
meno lopulta tasaantui ja opiskelijan arki
koitti.
Nyt on teidän vuoronne antautua fuksisyksyn
vietäväksi! Ennen pääsyä itse asiaan haluamme
kuitenkin antaa muutamia vinkkejä uuden
opiskelijaelämäsi ensimmäiseen vuoteen.
Omien vinkkiemme lisäksi kysyimme muilta
2017-2018 fukseilta, mitä he haluaisivat
sanoa tuoreille Reettoritulokkaille.

ZAIDAN VINKIT
1. Viimeistään nyt on aika seurata omaa polkuasi ja miettiä, mitä juuri sinä haluat
opiskella. Oman mahtavan pääaineesi lisäksi ehdit opiskella yliopistossa paljon muutakin.
Tutustu rohkeasti tarjontaan ja ilmoittaudu kiinnostavan kuuloisille kursseille. Enää ei
kuljeta kavereiden, vaan oman intohimon perässä!
2. Vuoden aikana tarjottavia kursseja kannattaa silmäillä hyvissä ajoin, ettei myöhemmin
tule yllätyksiä. Joitain kursseja tarjotaan vain kerran vuodessa, joten sivuaineen
aloittaminen voi lykkääntyä, jos missaa ensimmäisen kurssin. Ei kuitenkaan tarvitse
hätäillä, jos sivuaineista ei vielä ole tietoakaan. Ensimmäisenä vuonna voit huoletta
valita kursseja välittämättä sivuainekokonaisuuksista. Itsekin löysin sivuaineeni sattuman
kautta kokeilemalla!
3. Yliopistossa olet itse vastuussa opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Opiskelukavereilta
saat kuitenkin hyvää vertaistukea, kun vastaan tulee hankalia kursseja tai epämieluisia
tehtäviä. Muiden Reettoreiden kanssa voit jakaa niin opiskelun ilot kuin haasteetkin.
Myös tärkeimmät opit tulevat juuri opiskelukavereilta, joten laitapa myös nämä vinkit
korvan taakse!
Kaupan päälle ilmainen lisävinkki! Tietotekniikkakurssi kannattaa käydä
intensiivijaksolla ennen varsinaisen opiskelun alkua. Kiität itseäsi myöhemmin!
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syksyn

ILONAN VINKIT
1. Jokainen fuksi törmää taatusti tähän neuvoon: Tutustu rohkeasti uusiin ihmisiin ja
lähde mukaan erilaisiin tapahtumiin! Yliopisto tarjoaa runsaasti tapahtumia vuoden
ympäri, ja niihin
osallistuminen kerryttää ainutlaatuisia kokemuksia ja mahdollisuuksia törmätä uusiin
tuttavuuksiin. Tämä kannattaa ehdottomasti pitää mielessä niin ensimmäisenä
opiskeluvuonna kuin myös koko opiskelujen ajan.
2. Muista kuitenkin, ettei kukaan voi pakottaa edes fuksia osallistumaan jokaisiin
kissanristijäisiin. Vaikka kannustan jokaista silloin tällöin poistumaan oman kotisohvan
mukavuusalueelta, oma jaksaminen on aina etusijalla. Uusi opiskelupaikka, koulukaverit
ja mahdollisesti myös uusi kaupunki voivat viedä fuksivuonna sen verran paljon voimia,
että välillä kannattaa antaa itselle lupa ladata akkuja.
3. Viimeisenä vinkkinä kehotan jokaista fuksia käyttämään röyhkeästi hyväksi tutoreita,
jotka ovat virallisesti lupautuneet auttamaan keltanokkia liikenteessä. Voit milloin vain
yllättää pahaa aavistamattoman tutorin kiperällä kysymykselläsi esimerkiksi Whatsapissa.
Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa, ja jos on, niin tutor on olemassa juuri niiden
ratkaisemista varten!

”Kivat vihkot tekee tylsemmistäkin luennoista kivempia. Kannattaa käydä Tigerissä.”
− Vanessa
”Kannattaa oikeesti katella kaikkea kerhotoimintaa, mitä korkeakoululiikunta Tampereella
tarjoaa! Ihan superkivoja kursseja, kokeiluja ja lajeja pääsee tekemään erittäin
halvalla ja tutustumaan kivoihin tyyppeihin myös oman ainejärjestön ja vuosikurssin
ulkopuolella.”
– Tuulia
”Suosittelen Virossa käymistä ennen koulun alkua. Pääsee halvemmalla.”
− Kirsi
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Uusi yliopisto
ja kuusi älykääpiötä

tarina siitä kuinka asioista voidaan tehdä vaikeita
Teksti: Susanna Kupiainen, Ville Jäppinen

Seuraava tarina perustuu tositapahtumiin,
mutta sisältää ns. venytettyä totuutta.
Kauan kauan sitten päättivät yläkeskiluokkaiset
tietäjämme viisaudessaan yhdistää kolme
Pirkanmaan
sydänmailla
sijaitsevaa
korkeakoulua
yhdeksi
kuningaskunnaksi.
Eipä aikaakaan, kun Tampereen yliopistolla,
Herwoodin
teekkarimetsissä
ja
Tamkin
korkeuksissa kaikui huhu jostain suuresta ja
mahtavasta Tampere 3:sta. Projektista, joka
tultaisiin myöhemmin tuntemaan nimellä ”ei
jumalauta tätä taas” tai ”voi samperi mitä
sähellystä”.

Makarow ja velikullat heräsivät ihanasta
päiväunestaan todellisuuteen. Huolimatta
ilkeän
heimoneuvoston
veronmaksajien
kustannuksella nostamasta kolminkertaisesta
keskipalkasta, oli yhdistyminen edennyt
lähinnä nimellisesti. Kovan kiireen takia oli
pakko nimetä siirtymäkauden (eli käytännössä
vuoden 2018) hallitus, joka tekee ns. Todella
Tärkeitä Päätöksiä. TTY säätiömuotoon
tottuneina oli valmis nimittämään tehtävään
valmiiksi kruunuja kantavan heimoneuvoston,
kun taas TaY tahtoi toimintaan jostain syystä
Yliopistoyhteisö odotti mielenkiinnolla tulevaa. jotakin demokratiaa™. Tämä vääntö johti
aikapaineissa heimoneuvoston jatkokauteen.
Yhdistymisprojektin johtoon kaikkitietävät
kapitalistit nimesivät henkilöitä, joiden sidos Yliopistoyhteisö alkoi kauhistua.
yliopistoyhteisöön oli vähintäänkin hatara. Heitä
kutsuttiin Tampereen korkeakoulusäätiön, Uuden yliopiston on määrä aloittaa
TKS:n, hallitukseksi. Etäisen ja itsepäisen toimintansa
vuonna
2019.
Johtuen
heimoneuvoston johtoon nimettiin Marja valmistelutyön
verkkaisuudesta
päätti
”Helsingin-Louhi” Makarow. Viisi muuta ilkeä heimoneuvosto runtata projektin läpi
velikultaa olivat kieroja pirkanmaalaisia yksinvaltiaan sauvaa tomerasti heilutellen.
poliitikkoja tai yritysmaailman ilkeitä petoja. Tästä aiheutunut lumipalloefekti sai koko
yliopistoyhteisön
jaloilleen
vastustamaan
Yliopistoyhteisö alkoi huolestua.
hankejohdon yksinvaltiasmaista toimintaa.
Johtosääntöluonnos, joka myös yliopiston
Vuodet
vierivät
ja
asiat
etenivät perustuslakina tunnetaan, oli viimeinen
enemmän
tai
vähemmän
omalla tippa Tammerkoskeen ja äkkiä koko
painollaan. Kunnes vuoden 2017 lopussa Tampereen yliopistoyhteisö oli sodassa
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epäoikeudenmukaisen heimoneuvoston kanssa.

pyrkineitä tavoitteita.

Uusi yliopisto aloittaa tavalla tai toisella
Yliopistoyhteisö kävi urheana taistoon.
toimintansa
1.1.2019.
Murheenkryyneistä
huolimatta perääntyminen ei ole mahdollista,
Viikon kestänyt sota oli lyhyt, mutta kiivas. sillä sekä TaY että TTY lakkaavat olemasta
Miestappioilta vältyttiin molemmin puolin, sillä 31.12.2018. Joku pulju täytyy saada pystyyn
ilkeä heimoneuvosto ei suostunut taisteluun, hinnalla millä hyvänsä.
vaan kiersi kaikki taisteluyritykset ja pakoili
vastustajiaan. Lopputulos oli, että johtosääntö Ei kuitenkaan kannata olla huolissaan, vaikkei
hyväksyttiin lähinnä vain nimellisin muutoksin. asiasta mitään ymmärtäisikään. Opiskelijalle
Suurin
suosikkimme
tasakolmikanta ei yhdistymisestä koidu haittaa, päinvastoin.
(saman verran opiskelija-, henkilökunta- ja Kurssitarjonta tulee monipuolistumaan ja
tutkijaedustusta) myönnytettiin yhteen (1) sivuainemahdollisuudet lisääntymään.
elimeen.
Me koulutuspoliittiset vastaavat kärsimme
Yliopistoyhteisö menetti kaiken toivonsa, teidän puolestanne. Päivämme koostuvat
ratkesi juomaan ja kyllästyi elämään.
uuden
T3-kriisin
odottamisesta.
Mikäli
jaksoitte lukea jutun loppuun asti, ja
Tampere
3
on
pohjimmiltaan
hyvä ymmärrätte minkälaisessa meressä me
uudistus, jota on kaivattu jo pidemmän vuoksenne uimme, voitte harkita tuopillisen
aikaa. Uudistuksen toteutus, läpinäkyvyys tarjoamista seuraavalla kerralla, kun olemme
ja vuorovaikutteisuus ovat vain olleet sen yhdessä iltaa istumassa.
samaisen oksan hedelmiä jota projektijohto
on äärimmäisen tehokkaasti sahannut poikki Ei tästä selviä muuten.
altaan. Tosiasia on, että korkeakoulufuusio
tapahtuu, epäselväksi vain jää miten hyvin
lopputulos vastaa uudistukselle asetettuja
koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseen
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NYT ON RENTOA OLLA
REETTORI!
Teksti: Anni Hakala
Säännöt: Anni Piiroinen

Vuoden alussa Reettoreilla kävi todella
hyvä tuuri, sillä saimme pitkän odotuksen
jälkeen oman ainejärjestötilan! Pieni ja
kodikas huoneemme sijaitsee Pinni B:n
toisessa kerroksessa, suoraan Luupin
toimiston yläpuolella. Tila tulee vielä
kevään ja kesän aikana etsimään omaa
persoonallisuuttaan, mutta se on jo
avattu koko jäsenistön käyttöön!
Huoneemme sydän on ehdottomasti
Moccamaster, joka pumppaa kahvia
reettoreiden
suoniin.
Oikeanlaista
sydäntä haettiin kauan, mutta onneksi
sopiva elinluovuttaja löydettiin, ja
ainejärjestötilan elämä lähti käyntiin.
Raajoiksi saimme huonekaluja rakkaan
yliopistomme puolesta, ja lihaksi luiden
ympärille löysimme Torista jääkaapin,
vedenkeittimen sekä mikron. Aj-tilan
sielu muodostuu järjestömme pienestä,
mutta tärkeästä irtainomaisuudesta,
kuten
Julliperheestä,
viestintäalan
kirjallisuudesta, vanhoista R.etu -lehdistä,
kirjanpidoista sekä peleistä, leluista ja
omituisista esineistä. Pintapuoleista
kauneutta on vielä hieman hiottava,
mutta sitä varten olemme hankkineet
sponsoreita, joten eiköhän tämänkin
tilan huulet ole kohta pussattavan
punaiset!
Helpottaaksemme aj-tilan käyttöä
hankimme Reettoreille oman tarran
opiskelijakorttiin. Kun sitä vilauttaa Pinni
B:n vahtimestareille, antavat he avaimen,
jolla tämä upea Reettorikilta aukeaa.
Tilaa saa hyödyntää niin opiskeluun,
kerhotoimintaan,
kokoustamiseen
kuin yleiseen hengailuunkin. Parasta
ravintoa huoneelle ovat tietenkin iloiset
reettorit, ja tilan elämän ylläpitämiseksi
on tärkeää muistaa noudattaa yhteisiä
sääntöjä.
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Aj-tilan kolmetoista käskyä
· Tilassa järjestettävään etukäteen ilmoitettuun
toimintaan, esimerkiksi kerhotoimintaan tai hallituksen
kokouksiin, tulee osallistua. Aivan pakko.
· Tilassa järjestettävien tapahtumien ja kokoontumisten
tulee olla kaikille jäsenille avoimia ja niistä tulee
etukäteen tiedottaa, eli omat suljetut tapahtumat ovat
NO-NO.
· Huolehdi, että tilan ovi on lukossa, jos poistut
viimeisenä.
· Tilassa pätee samat säännöt kuin yliopiston muissa
julkisissa tiloissa, eli siivoa jälkesi ja laita käyttämäsi
tavarat niiden oikeille paikoilleen. Vanhempasi eivät
(oletettavasti) ole täällä siivoamassa puolestasi.
· Tilassa ei saa nauttia alkoholipitoisia juomia.
· Kaikille tilassa oleville tulee antaa työ- ja
rentoutumisrauha.
· Tilaan ei saa paloturvallisuusriskin vuoksi tuoda
tekstiilejä, kuten vilttejä, tyynyjä ja verhoja. (Siksi
tilasta löytyy yksi varastettu sateenkaarityyny. Ihan
vaan yhdenvertaisessa anarkiamielessä)
· Muista huolehtia, että elektroniikkalaitteet, kuten
kahvinkeitin, vedenkeitin ja valot, tulevat sammutetuksi
lähtiessä!
•

Huolehi maito jääkaappiin. Oli se sitten kevytmaito,
rasvaton maito, täysmaito, luomumaito, kauramaito,
soijamaito, kookosmaito, HYLA-maito, maidoton
maito, ternimaito, maitojuoma, raakamaito,
äidinmaito, äidinmaidonkorvike, vuohenmaito tai
helkkari vaikka iskukuumennettu maito.
We don’t mess with our maito. We put it in the fridge!
· Muista sulkea jääkaapin ja pakastimen ovi!
· Elä ihan kauheesti riehu, ku ei toistaseks olla pinni
Been ainuita asukkeja.
· Tila on häirintävapaa. Älä häirihe. Ideoilla saa
heittää.
· Ole avoin, vuorovaikuttava viestijä ja rentoile välillä,
joskus pitää vetää vähä lonkkaa!

kolumni

SIT KU MUSTA TULEE
TAMPERELAINEN

Teksti: Kirsi Lempola
Kuva: Ida Partala

Kesällä 2018 suuri unelmani toteutui,
kun jätin koti-Kokkolan taakseni ja muutin
opiskelemaan puheviestintää Tampereelle.
Olen suhteellisen vaatimaton persoona,
joten odotin opiskelijaelämältä vain näitä
välttämättömiä perusasioita...
1. Sisustan kotini hienosti ja tyylikkäästi.
Totuus: Syksyn alun sisustusintoilu ja Ikeahypetys kesti noin kuukauden. Nyt esteettiset
intohimoni rajautuvat lähinnä siihen, että
jaksan toisinaan siivota lattioille kerääntyneet
vaatemytyt.
2. Laitan hyvää ruokaa tuoreista raakaaineista ja kutsun ystäväni nauttimaan
loihtimistani herkuista.
Totuus: Paistan kananmunia, jos niitä on
kaapissa. Siis sunnuntaisin, kun en voi
pakoilla ruoanlaittoa yliopiston ruokalassa.
3. Tutustun naapureihin: Ajattelin Tampereen
olevan sen luokan metropoli, että se on
verrattavissa jenkkileffoihin, joissa kaikki ovat
sosiaalisia, suvaitsevaisia ja jostain syystä
erityisen
kiinnostuneita
tutustumaan
naapureihinsa.
Totuus: Tähän mennessä kontaktini kanssa-

asujiini on perustunut lähinnä viikonloppuisin
aamuneljän aikaan yläkerrasta kuuluvaan
epämääräiseen örvellykseen ja seinänaapurin
kiihkeisiin intiimielämän ääniin. Niin, ja olin
miltei unohtaa koliikkivauvan!
4. Shoppailen: Pikkukaupungin tyttönä odotin
sitä, ettei minun tarvitse lähteä 400 kilometrin
päähän kotoa tuhlatakseni roposiani, vaan
voisin tamperelaisena kierrellä kauppoja
harva se päivä.
Totuus: a) Ei siihen ole aikaa b) Tarkemmin
ajateltuna ei taida olla rahaakaan.
c) Yliopistoelämä on aivopessyt minusta
eettisesti ajattelevan ekohipin, eikä turha
shoppailu edes kiinnosta, vaan tuo lähinnä
huonon omatunnon.
5. Nautin kauniista kotikaupungistani.
Totuus: Rakennustyömaahelvetti.
6. Panostan täysillä kaikkeen: Muutin
Tampereelle opiskelemaan, joten se on koko
yliopistoaikani suurin prioriteetti.
Totuus: Olen oppinut, että on ihan ok olla
panostamatta. Siis toisinaan. Yleensä kyllä
panostan. Jos ei ole dagen efter.
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REETTORIT RY:N
HALLITUS ESITTÄYTYY
Aura Castrén
Olen Aura Castrén ja toimin tänä vuonna Reettoreiden
hallituksen puheenjohtajana. Oon mukana hallituksessa,
koska kaikenlainen järjestötoiminta on vienyt vähän
liiankin ison palan sydämestäni. Ainejärjestöhommien
ohella harrastan kulttuuritäteilyä, yleistä kukkahattuilua ja
puheviestinnän opiskelua.

Anni Hakala

Heips! Olen Anni Hoo, ja kuten itseni Tinderissä esittelin,
aurinkoinen superwoman Tampereelta! Hallitukseen
hain, sillä halusin olla tuutorivastaava, ja sitä pestiä
saan nyt hoitaa. Olen aikatauluttamisen mestari, ja ehkä
siksi elämäni on juoksemista paikasta toiseen. Joskus
Himoksen Juhannusfestareilla totesin, että kymmenen
vuoden päästä olen täällä pääesiintyjänä tai vastuussa
koko karnevaaleista.

Anni Piiroinen

Tervehdys. Mie oon Anni Pee, toisen vuoden reettori ja
hallituksessa toinen viestintävastaava sekä ainejärjestötila- ja ympäristövastaava. Hain hallitukseen, sillä koin jo
fuksivuotenani reettoriyhteisön omakseni ja halusin olla
mukana vaikuttamassa toimintaamme ja rakentamassa ainejärjestökulttuuriamme. Olen auttamaton sählääjä, prograstinoinnin moniottelija, aj-tilan asukki ja hukkaan nukkuessani
aina vasemman sukan. Siinä tärkeimmät.

Julia Stolp
Olen Julia, toisen
vuoden reettori, ja
toimin hallituksessa
rahastonhoitajana ja toisena
työelämävastaavana. Olin
hallituksessa viime vuonnakin,
ja se oli niin kivaa ja
antoisaa etten malttanut olla
lähtemättä mukaan toiseksikin
vuodeksi. Tykkään lukea
kirjoja, ja luen lempparit
monta kertaa säännöllisin
väliajoin uudestaan.
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Ilona Vuori
Mä oon Ilona Vuori, toisen vuoden
Reettori ja toimin hallituksessa
tänä vuonna sihteerinä ja
kulttuurivastaavana. Myös hallituksessa
tämä on mun toinen kauteni. Näihin
hommiin hain, kun tuntui, etten
vielä malta irrottaa omia näppejäni
hallitusjutuista. Ylipäätään tykkään,
kun saan vaikuttaa asioihin ja olla
monessa jutussa mukana. Viime
hallituskauden tapahtumavastaavan
pestiini verrattaessa nämä
vastuualueet antaa myös aika
erilaista näkökulmaa ja perspektiiviä
hallituksessa toimimiseen.

Kati Aaltonen
Morjens! Olen Kati Aaltonen,
Reettoreiden sosiaalipoliittinen
vastaava ja maisterituutori.
Opiskelen maisterivaiheessa
ja valmistuminen on enää
yhdestä pienestä gradusta
kiinni. Minut löytää helposti
Poets of the Fallin keikalta,
Jypin pelistä, lautapeli-illasta
tai sohvalta kiusallisten
reality-sarjojen parista. Sitseillä
pääsen aina valokeilaan, kun
lauletaan ken ompi fuksi ‘04.

Susanna Kupiainen

Olen Susanna, toisen vuoden opiskelija. Hallituksessa
olen toinen koulutuspoliittinen vastaava ja
yhdenvertaisuusvastaava, eli olen vastuussa kaikesta
epäreilusta kohtelusta ja edunvalvonnasta. Lähdin
hallitukseen, koska halusin tehdä jotain järkevää
opiskeluaikana, ja Reettorit on ihana aktiivinen
järjestö. Istun aina aj-tilassa syömässä suklaata.

Terhi Tammelin

Heips! Olen Terhi Tammelin ja toimin Reettoreiden
hallituksessa tapahtuma- ja liikuntavastaavana. Minua
on kutsuttu vuoden aikana kiire-muijaksi ja hulluksi.
Tämä johtuu siitä, etten malta olla ottamatta vastuuta, kun sitä on tarjolla. Olenkin saanut täytettyä
fuksivuoteni onnistuneesti lähes jokaista tuntia myöten.
Silti olen onnellisempi kuin koskaan, kun hommat
etenevät ja lopulta onnistuvat. Seuraa elämänohje
minulta sinulle: Kaikesta selviää, paitsi teekkarisitseistä.

Ville Jäppinen
Moikka, mie oon Ville. Hallituksessa
häärään ja häsellän pääasiassa
koulutuspoliitikan parissa. Lisäksi
minulle on siunaantunut lukuisia
pikkuhommia kuten kansainvälisyys,
varapuheenjohtajuus sekä r.etun
päätoimittajuus. Ehkä olen vastuuaddikti, en tiedä, jotain on kyllä
vialla kun fuksivuonna näin paljon
hommaa haalii... Mutta, mitäs
muuta? No, huumorintajuni on
musta ja moraaliton, viihdyn
kahviloissa ja pidän kirjoista. Siinä
ne kai tärkeimmät.

Vilma Hovi
Moikka, oon Vilma ja pyörin
hallituksessa viestintäja työelämävastaavana.
Vapaa-aika kuluu pitkälti
koiravideoita tuijotellessa ja
kavereiden kanssa pyöriessä.
Hallitukseen hain, koska
halusin päästä kehittämään
ainejärjestön toimintaa
paremmaksi. Koin, että mun
ideoista voisi olla jäsenistölle
hyötyä ja hallituspesti on
hyvä paikka kokeilla siipiä
vastuuhommissa.
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JAA, JOTAIN
SIVUAINEITA VAI?
Teksti ja kuva:
Aliisa Varuhin, Tiia-Mari Laitila

Vaikka kaikki puheviestinnän opiskelijat
opiskelevatkin pääaineenaan viestintää ja
vuorovaikutusta, jokaisen on mahdollista
muovata viestintäosaamisestaan juuri se
itselle toimivin paketti. Reettoreiden porukasta
löytyy monenlaisia opintosuuntia omaavia
opiskelijoita, eikä todennäköisesti yhdenkään
meikäläisen koulupäivä koostu tismalleen
samoista luennoista.
Pohdi omia urahaaveita sekä kiinnostuksen
kohteitasi ja valitse niitä tukevia sivuaineita.
Älä kaihda erikoiselta tai pääaineeseen
epäsopivilta tuntuvia opintoja – juuri ne voivat
tarjota
tulevaisuudessa
mahdollisuuden
erottautua muista. Haluammekin kannustaa
teitä seikkailemaan ennakkoluulottomasti
opintotarjonnan syövereissä ja kokeilemaan
rohkeasti vaihtoehtoja, mitä Tampereen
yliopisto tarjoaa vapaalla sivuaineoikeudellaan.
Valinnaisten aineiden tarjontaa pääset
tsekkailemaan valinnaisten aineiden opintooppaasta.
Johtamiskorkeakoulu tarjoaa runsaasti
mahdollisuuksia kiinnittyä yritysmaailmaan.
Jos sinua kiinnostaa esimerkiksi politiikan
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tutkimus
tai
kauppatieteet,
löydät
varmasti
tarjonnasta
jotakin
itsellesi
sopivaa. Esimerkiksi henkilöstöjohtaminen
ja markkinointi ovat olleet perinteisesti
viestijöiden suosittuja teemakokonaisuuksia,
mutta vaihtoehtoja on luonnollisesti paljon
muitakin. Jos taas esimerkiksi psykologia
tai filosofia kiinnostavat, kannattaa tutkailla
yhteiskuntatieteiden valikoimaa. Muun muassa
työja
organisaatiopsykologia
tukevat
loistavasti viestinnän ja vuorovaikutuksen
opintoja sekä voivat toimia valttikorttina
tulevaisuuden työelämässä.
Puheviestintähän
on
luonnollisesti
viestintätieteiden tiedekunnan parasta antia,
mutta silmät kannattaa pitää avoinna myös
muille
tiedekuntamme
opinnoille.
Miltä
kuulostavat esimerkiksi informaatiotutkimuksen
kirjasto- ja tietopalvelujen tai pelitutkimuksen
opintokokonaisuudet?
Entä
matkailualan
opinnot, jotka Tampereen yliopisto tarjoaa
tuoreena opintokokonaisuutena yhteistyössä
muiden korkeakoulujen kanssa?
Oletko
aiemmin
kieltä, jonka taitoja

opiskellut
jotakin
haluaisit syventää?

Viestintätieteet tarjoaa usealle eri kielelle
monipuolisia opintoja, jotka laajentavat omaa
aikaisempaa osaamista. Mikäli taas haluat
oppia jonkun aivan uuden kielen, kielikeskus
tarjoaa monen kielen perusopetusta alkeista
lähtien.

tulla viestijöille tarpeeseen. Ristiinopiskelun
opintotarjonnan selaamiseen kannattaakin
varata aikaa.

Oletko
ihan
kuutamolla
tai
iskikö
sivuaineähky? Et ole ainut. Monelle jo ajatus
tulevaisuudesta ja odottelevasta työelämästä
Kasvatustieteet ja opettajan pedagogiset tuottaa päänvaivaa, joten ei hätää – kaikkia
opinnot ovat selkeä suunta, jos suunnittelet valintoja ei tarvitse tehdä juuri nyt. Lisäksi
uraa
puheviestinnän
koulutustai löytyy meitä, jotka aktiivisesti välttelemme
opetustehtävien parissa. Myös muualla työelämään siirtymistä keksimällä jatkuvasti
työelämässä pedagogisista taidoista on uusia, kivalta kuulostavia sivuaineita. Sekin
varmasti hyötyä, vaikkei lopullinen tie koskaan on aivan ok! Vaikka sivuaineiden avulla on
veisikään opepöydän taakse. Pedagogisista helppo edetä omia päämääriä kohti, eivät ne
opinnoista
saa
pätevyyden
opettaa silti lokeroi ketään tai absoluuttisesti sulje
puheviestintää esimerkiksi korkeakouluissa, ja muita uramahdollisuuksia. Ei siis kannata
opintoihin haetaan vuosittain erillisellä haulla. ottaa asiasta kohtuuttoman suuria paineita!
Kasvatustieteitä puolestaan voi opiskella
vapaasti muiden sivuaineiden tapaan.
Vireillä
olevan
Tampere3:n
myötä
opiskelijoille
avautuvat
ainutlaatuiset
ristiinopiskelumahdollisuudet myös Tampereen
ammattikorkeakoulun
ja
Tampereen
teknillisen yliopiston puolelle. Esimerkiksi
graafinen
viestintä
tai
koodaaminen
tarjoavat työelämävalmiuksia, jotka voivat
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TEEKKARIUDEN SYVINTÄ
OLEMUSTA ETSIMÄSSÄ

Teksti:
Ilona Vuori,
Vilma Hovi
Kuvat:
Sanni Ryhänen

Aidossa Tampere3 –hengessä lähdimme selvittämään
teekkareiden mielen salaisuuksia ja Tampereen teknillisen yliopiston syvimpiä onkaloita.

Suuri TTY hämmästyttää.

Saavuimme
TTY:lle
harmaana
maanantaiaamuna. Tunsimme olevamme
enemmän eksyksissä kuin koskaan aiemmin.
Hetken epäröinnin ja Jodel-avunhuutojen
jälkeen kuitenkin rohkaistuimme ja lähdimme
suunnistamaan
kohti
TietoTeekkarikillan
kiltahuonetta, sillä se oli ainoa paikka, minne
itse tunsimme tien.

sillä TiTe:n opiskelijoista vain noin kymmenen
prosenttia on naispuolisia henkilöitä. Näin
meille kertoi ensimmäinen haastateltavamme
Cirrus~.

Kiltahuoneessa
leijuvaa
krapulaa
pystyi
leikkaamaan
veitsellä.
Saimme
kuulla, kuinka TiTeläiset olivat viettäneet
viikonloppunsa lappeen Rannassa (toim.
TietoTeekkarikillan, tuttavallisemmin TiTen, huom. Lappeenranta tietoteekkarien kielellä)
jäsenet suorastaan riemastuvat nähdessään Suomen tietoteekkareiden konferenssissa.
humanistityttöjä heidän kiltahuoneellaan. Konferenssin ohjelmaan kuului muun muassa
Naiset ovat kuulemma harvinainen näky siellä, fuksien ampuminen ritsoilla ja kaljan juonti.
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Meille humanisteille TEA-clubilaiset ovat
tulleet tutuksi huikean talviurheilutapahtuman
järjestäjinä, sillä clubilaiset ovat Akateemisen
kyykän mm-kisojen takana. Anonyymina
Cirrus~ avasi meille ajatuksiaan myös tulevasta pysyttelevä TEA-clubilainen tasapainottelikin
korkeakouluyhteistyöstä. Hänen tunnelmansa elämän tarkoitusta pohtiessaan kyykän
asiasta
olivat
innokkaan
odottavaiset. ja excuilun välillä, päätyen kuitenkin
Kysyttäessä, mikä on parasta humanisteissa, excuiluun. Hän pitää humanistien parhaana
vastaus kuului: ”Humanisteissa… parasta… ominaisuutena sitä, että heidän kanssaan
Parasta humanisteissa… mikäköhän… Erilaiset pystyy puhumaan asioista, joista teekkareiden
ajatukset. Mun mielestä se on rikkautta, kanssa ei pysty. Esimerkkinä hän mainitsee
että tulee erilaisia mielipiteitä. Uutta politiikan, joka on lähes tabu TTY:llä. ”Ihmiset
ajateltavaa hervantakuplaan. Kiva mennä eivät halua leimautua tai ottaa kantaa
yhteen kohta.” Innokkuus yhteistyöhön näkyi asioihin.” Hänen mukaansa on kuitenkin
heti käytännössä, sillä kolme anonyyminä mukavaa olla ihan vain teekkari. Lopuksi
pysyvää TiTeläistä lähti opastamaan meitä anonyymi
TEA-clubilainen haluaa vielä
yhä syvemmälle Hervannan sivistyksen sanoa, että he tahtovat levittää rakkautta
kehdon uumeniin.
kaikille. ”On tärkeää saada hyvä yhteisö
koko tulevalle yliopistolle. Tavoitteenamme
on Ihmislähtöinen ja opiskelijoiden näköinen
Skellari tuoksuu tärpätiltä
toiminta.”
Tarinatuokio TiTe:n kiltahuoneella helpotti
jo hieman teekkareiden mielenmaiseman
ymmärtämistä.

Kuljimme läpi pimeiden käytävien ja huterien
kierreportaiden. Jossain kohtaa nenäämme
leijui
vahva
tärpätin
tuoksu.
Lopulta
päädyimme Skellariin, tarkemmin ottaen
PerinneSeuran seurahuoneelle. Anonyymin
PerinneSeuran jäsenen opastuksella saimme
suunnitella itsellemme drinkin tikkataulua
hyödyntämällä.
Juomaksemme
valikoitui
Jekkusiideri tuplahillolla. Kyseinen juoma
menee ehdottomasti kokeiluun!
PerinneSeura ylläpitää teekkariperinteitä.
Muun muassa Jäynäkisan järjestäminen
sekä
Rasputin-sitsilaulukirja
ovat
PerinneSeuralaisten vastuulla. Tuttavallisemmin
PerSeeksi kutsutun seuran jäsenet tunnistaa
kuulemma punavalkoraidallisesta frakista
sekä turvonnesta naamasta. PerinneSeuran
anonyymin jäsenen mukaan humanisteissa
on parasta mukaansatempaavuus. Anonyymi
jäsen halusi myös muistuttaa kaikkia
humanisteja: ”Älkää pelätkö teekkareita, me
ollaan ihania!” Voimme vahvistaa tämän
väitteen pitävän paikkansa.

Tosi-TV -tähtiä, teekkareita ja
televisioita
Matkamme jatkui Skellarista maantasolle
Skiltaan. Siellä pahaa aavistamattomat
sähkökiltalaiset loivat meidän suuntiimme
kummastuneita ja jopa hieman pelonsekaisia
katseita. Anonyymin sähkökiltalaisen mukaan
elämä on surullista ja sitten kuollaan. Tähän
ajatukseen elämästä voi vaikuttaa Sähkökillan
saama mediahuomio tosi-TV:ssä, jonka heille
on suonut Temptation Islandiin osallistunut
sähköteekkarikillan alumni.

Matkamme seuraava etappi oli valoisa
ja avara arkkitehtiopiskelijoiden kiltahuone.
Siellä nimetön Joel kertoi, että heidän tilansa
on boheemi ja heidän televisionsa on koko
TTY:n kiltahuoneiden toiseksi isoin. Tällä
hetkellä vain TiTellä on kiltahuoneellaan
suurempi tv. Television koon lisäksi TiTeläiset
ja arkkitehtiopiskelijat erottaa haalareiden
väristä; TiTen haalarit ovat tyylikkään
mustat ja arkkareiden haalarit puolestaan
Seuraavaksi löysimme itsemme TEA-clubilta.
iloisen mustat. Iloisen mustista haalareista
TEA on lyhenne Teekkareiden excursio- ja
huolimatta arkkitehtiopiskelijat eivät aina
automaatioclubista. Kun seura on 80- ja 90
pukeudu mustaan, vaikka moni niin luuleekin.
–luvun vaihteessa perustettu, piti seurojen
Nimetön Joel kertoo meille myös elämän
liittyä jollain tavalla tekniikkaan. Tästä syystä
tarkoituksen; hedonistinen nautinto. Parasta
TEA-clubin omistuksessa on automaattinen
humanisteissa on hänen mukaansa heidän
pullonavaaja.
söpöytensä.
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Humanistien ulkonäköä arvostavat myös
raksateekkarit. Heidän mukaansa humanistien
parhaita puolia on se, että ”he ovat ihan hyv.
näk”. Nimettömänä pysyvän raksateekkarin
mukaan elämän tarkoitus on jättää jälki
tähän maailmaan – mielellään rakennettuna.
Hän haluaa myös korjata raksateekkareita
koskevan
stereotypian,
jonka
mukaan
raksalaiset ovat kovin atleettisia: he syövät
päivät pitkät maitorahkaa ja kulkevat salikassit
olalla. Tämä kuitenkin pitää paikkaansa vain
99 prosenttisesti.

eläimellisenä tarkoituksena lisääntymisen.
Sivulauseessa
hän
mainitsee
myös
onnellisuuden. Humanistien parhaina puolina
hän pitää heidän pehmeitä arvojaan sekä
kauneuttaan. Hän myös haluaa kommentoida
Man@gereihin kohdistuvaa stereotypiaa: ”Me
heilutellaan käsiä, mut en mä tiiä voiks sitä
stereotypiaa edes rikkoa. Ei ehkä heilutella
ihan niin paljon, kuin muut ajattelevat. Se on
vaan puolet siitä kaikesta, mitä me tehdään.”

Konetalon
kiltakäytävältä
päädyimme
Päärakennuksen kellariin, tarkemmin sanoen
opiskelijoiden eli Autekin
Krapulan kohtaaminen, osa 2 automaatiotekniikan
kiltahuoneelle.
Halusimme
ensisijaisesti
selvittää, pilaako Autek todella aina kaiken,
Tässä kohtaa matkanjohtajakolmikkomme
kuten usein Jodelissa väitetään. Kyseessä
kutistui yksikköön. Se ei kuitenkaan estänyt
on kuitenkin kuulemma monen vuoden
meitä
löytämästä
tietämme
Konetalon
takainen vitsi, joka ei pidä enää paikkaansa.
kiltakäytävälle ja Indecsin sekä Man@
Läppä perustuu kahteen putkeen pilalle
gerin kiltahuoneille. Tuotantotalouden killan,
menneeseen
jäynään.
Jodelia
lukiessa
Indecsin, kiltahuoneella oli aistittavissa
kannattaa siis muistaa lähdekritiikki – kaikki
vahva kollektiivinen krapula. He olivat
ei aina ole niin, miten Jodelissa sanotaan.
juhlineet viikonloppuna kiltansa 32-vuotista
Haastateltavaksemme saimme salanimellä
taivalta. Viikonlopun juhlinnasta huolimatta
esiintyneet Lassen sekä Mikon. Muiden
ikimuistoisin kerta, jolloin haastateltavamme
kiltahuoneella oleskelevien opiskelijoiden
Matti (nimi muutettu) on nauttinut jotakin
mukaan heitä ei kuitenkaan olisi kannattanut
virvoitusjuomaa, sijoittuu jonnekin päin
valita haastateltaviksi.
Keski-Eurooppaa. Tai ehkä sittenkin EteläEurooppaan. Matti ei ollut sijainnista aivan
varma. Tähän kokemukseen ei kuulemma Taivas lyö tulta
kuitenkaan liittynyt suihkulähde eivätkä
varsinkaan poliisit. Matti valikoi humanistien Autekin naapuriin Bionerin kiltahuoneelle
parhaiksi puoliksi hyvän luonteen sekä meidät
johdatteli
Teräsbetoni-yhtyeen
avarakatseisuuden.
sulosoinnut. Heidän kiltahuoneellaan nimittäin
raikasi aina toimiva tunnelmannostattaja
Aivan
Indecsin
naapurissa
sijaitsee Taivas lyö tulta. Näiden sävelten tahtiin
tietojohtamisen opiskelijoiden killan eli tuntematon Bionerlainen kertoi meille, että
Man@gerin
kiltahuone.
Tuntemattomana elämän tarkoitus on pahan karkoitus. Samassa
pysyttelevä Man@gerilainen kokee elämän yhteydessä mainittiin myös entropean kasvu.
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Heidän mukaansa humanisteissa parasta on
se, että he osaavat perustella mielipiteensä
ja kaiken lisäksi heillä myös on niitä.
Tuntematon Bioner haluaa myös mainita,
ettei Bioner ole mikään lääkispreppauskurssi
ja muistuttaa että Bionerin opiskelijoita
pidetään koko TTY:n fiksuimpina.

hyvän pohjan yliopistojen yhdistämiselle.
Ensimmäistä haastateltavaamme Cirrus~:ta
lainaten, “kiva mennä yhteen kohta”.
Erityiskiitokset
matkaoppaillemme
Cirrus~ ja Qike.

V-P,

Bionerin kiltahuoneelta ajattelimme jatkaa
matkaa vielä materiaali-insinöörikillan eli MIK:n
kiltahuoneelle. Pyörimme TTY:n kellareissa
hyvän tovin, mutta valitettavasti kyseistä tilaa
emme onnistuneet oppaankaan avustuksella
löytämään. Näin matkamme teknillisen
yliopiston syövereihin päättyi kahdeksan
kiltahuoneen ja kahden kerhohuoneen
jälkeen.

Löytöretkemme saalis
Lähdimme
matkallemme
etsimään
Tampereen teknillisen yliopiston syvimpiä
onkaloita – ja ne me todella löysimme.
Voisimme jopa väittää, että niihin onkaloihin
olisi helppo eksyä vaikka ikuisiksi ajoiksi.
Vaikka jotkut TTY:n käytävistä olikin vähän
kolkkoja ja jopa kammottavia, on yleisiä
tiloja ja kiltahuoneita ihan pakko kehua – ne
ovat todella viihtyisiä.
Entäs ne teekkareiden mielenmaisemat sitten?
Kuten arvata saattaa, olivat ne kovin yksilöllisiä
jokaisella teekkarilla. Monia teknillisen alan
opiskelijoita yhdistävä tekijä on kuitenkin
mielipide siitä, että Tammerkoskessa vappuna
tapahtuva teekkarikaste on ikimuistoinen ja
ainutlaatuinen kokemus. Myös humanistien
erilainen ajatusmaailma kiehtoo suurinta osaa
tapaamistamme teekkareista, mikä antaa

Alun hämmennyksestä huolimatta reissu
oli huippuhauska.
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Teksti ja kuvat:
Kati Aaltonen

LIEKEISSÄ OPINNOISTA
JA IHMISISTÄ

Sannin ja Eleonoran mielestä maisterikursseilla on ollut hyvä ilmapiiri.

Maisterivaihe voi tuntua vielä kaukaiselta
ja jopa pelottavalta. Valmistuminen lähenee
ja pitäisi viimeinkin tietää, mitä haluaa tehdä
isona. Nämä kaksi maisteriopiskelijaa ovat
selvästi innoissaan ja lupaavat, että aikaa
riittää opiskelun lisäksi muuhunkin.
Sanni Kurvinen aloitti puheviestinnän
maisteriopinnot syksyllä 2017. Hän haki
opiskelemaan maisterihaun kautta, sillä
valmiina oli jo kandidaatintutkinto ranskan
kielestä. Unelmien alan löytäminen ei ole
ollut helppoa. Sanni kokeili esimerkiksi
kasvatustieteen, psykologian ja journalistiikan
opintoja ennen päätymistään puheviestintään.
Apua
oman
polun
löytämiseen
tuli
opintokoordinaattorilta,
joka
kannusti
hakemaan suoraan maisteriin.

mutta juristin työnkuva eroaa ratkaisevasti
viestijän tehtävistä.
– Viestinnällä voidaan vaikuttaa asioihin
ennen kuin jotain ikävää ehtii tapahtua,
Eleonora pohtii.

Eleonoran
mielestä
hyödyllisin
kurssi
maisterivaiheessa
on
ollut
vuorovaikutussuhteiden konsultointi, missä
opiskelijat
opettivat
teorioita
toisilleen
ja
kertoivat
käytännön
kokemuksia
konflikteista työssä ja yksityiselämässä.
Sanni kehuu heti syksyllä I periodissa
alkanutta puheviestinnän tutkimuskurssia.
Molempien
mielestä
vuorovaikutus
organisaatioissa -kurssi on antanut uskoa,
että vuorovaikutusasiantuntijalle on tarvetta
työelämässä. Maisterikurssien lisäksi Sanni käy
Eleonora Schirmer on opiskellut puheviestintää puheviestinnän aineopintoja. Siltaopinnoista
syksystä 2013 ja aloitti maisterivaiheen on löytynyt monta käytännönläheistä kurssia,
samaan aikaan Sannin kanssa. Valinnaisena joissa teorioita sovelletaan vuorovaikutukseen
hän on tehnyt opettajan pedagogiset oikeassa elämässä. Sannista kuuluu selvästi
opinnot ja kokeillut yksittäisiä kursseja eri into uuden alan opiskelua kohtaan.
aloilta. Puheviestinnän opintosuunnan hän
valitsi mielenkiintoisten kurssisisältöjen ja – Olen ollut todella liekeissä ryhmäviestinnän
monipuolisten työmahdollisuuksien takia. Hän kurssista! Sanni naurahtaa.
mietti aikoinaan myös oikeustieteen opintoja,
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Unelmien työtä Eleonora kuvailee tarkasti.
Hän haluaisi olla yrittäjä ja työskennellä
lisäksi järjestössä tai viestintätoimistossa.
Viestinnän
alan
kouluttamisen
lisäksi
työtehtäviin
voisi
kuulua
suunnittelua,
asiakkuuksien hoitoa ja visuaalista puolta,
kuten
valokuvausta
ja
videotuotantoa.
Opettamiseen Eleonora kokee saaneensa
hyvät valmiudet yliopistosta, mutta muuten
käytännön kursseja saisi olla enemmän.
Parhaillaan hän on harjoittelussa, jossa on
annettu vapaat kädet työn suunnitteluun.

salilla, nauttii brunsseista ja viettää aikaa
kavereiden kanssa. Pahaenteisen naurun
saattelemana Eleonora paljastaa myös
tykkäävänsä murhasarjoista. Opiskelijat ovat
tunnetusti tv-sarjojen suurkuluttajia, joten
tässä hyytävät vinkit lukijoille: Criminal Minds
ja Blindspot. Sanni taas harrastaa street
dance -lajeja ja lähtee joukkueen kanssa
SM-kisoihin toukokuussa. Töitä ehtii tehdä
iltaisin ja loma-aikoina. Sanni on ollut tuttu
näky myös opiskelijatapahtumissa, joista
lempparikseen hän nostaa vappuviikot.

– Harjoittelu on näyttänyt todella hyvin, mitä
jo osaa ja mitä täytyy vielä opetella.

Viimeinen kysymys saa Sannin hymyilemään.
Millaisia puheviestinnän opiskelijat ovat?

Sanni haaveilee viestinnän työstä eikaupallisella puolella esimerkiksi valtiolla.
Hänelle on tärkeää työskennellä omille
arvoille sopivassa työympäristössä. Työn
tulisi inspiroida ja antaa mahdollisuuksia
osaamisen kehittämiseen. Tavoitteet ovat
korkealla, mutta Sanni uskoo sopivan
työpaikan löytymiseen. Hän ei ole sulkenut
pois myöskään ulkomailla työskentelyä.

– Olin liikuttuneen onnellinen, kun tulin tähän
porukkaan. Täällä on niin ihania ihmisiä.
Mahtava yhteishenki, joka tuntuu tulevan
luonnollisesti. Oli helppo päästä mukaan.

Molempien mielestä maisterivaiheessa ehtii
tehdä muutakin kuin istua Linnassa nenä
kiinni kirjassa. Eleonora pelaa sählyä, käy

– Puheviestijät ovat iloisia, ystävällisiä ja
kiinnostuneita muista ihmisistä. He eivät
pelkää tarttua tilaisuuteen.

Myös Eleonora on huomannut, miten
maisterikursseilla hyvä ilmapiiri saa opiskelijat
viihtymään ja puhumaan avoimesti omista
kokemuksistaan.

Sanni ja Eleonora ovat tuttu näky puheviestinnän studiotiloissa
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MANSEN RUOKA-AAKKOSET
Teksti ja kuvat:
Laura Körkkö

Cafe Europa. Tunnelmallinen istuskelupaikka
keskustassa, jonne Hämeenkadulta on helppo
navigoida. Täältä saa kaikenlaisia virvoikkeita
ja hyviä salaatteja.

Näsinneula. Jos haikailee
mahtavissa näköaloissa, on
valinta. Tänne kannattaa
vaikkapa äiti maksajaksi,
budjettia ravintola rokottaa

upeita annoksia
Näsinneula hyvä
kuitenkin ottaa
sillä opiskelijan
hieman liikaa.

Fafa’s. Falafelia ja muita kasvisruokaherkkuja
pikaruokakonseptilla. Vaativat löytävät listalta Maruseki ja Maka. Sokoksen lähellä olevat
myös kanaruokia.
sushipaikat, joista löytyy jokaiselle jotakin.
Maruseki on hieman kalliimpi ja ns. fiinimpi
Heinätori
Pyynikintorilla.
Perinteinen paikka, enemmän treffipaikkamaisempi kuin
tamperelainen, jonka TripAdvisor on monena Maka.
vuonna rankannut erinomaiseksi kohteeksi
Tampereen ravintolakonseptissa. Loistavaa Moro Sky Bar. Nimensä mukaisesti morottelua
ruokaa tunnelmallisessa tilassa.
taivasbaarissa. Morosta aukeava näköala on
huikaiseva. Siellä voi vaikka kokeilla spottailla
Kauppahallista löytyy erilaisia lounasruokia, omaa kotia taivaanrannasta. Morosta saa
ihania putiikkeja ja yksi mansen parhaista holillista ja holitonta juotavaa. Varaudu
sushipaikoista (Umami).
Joulun aikaan viikonloppuisin
jonottamaan
mestoille.
täydellisempää joulun tuoksua ja tunnelmaa Kokemusta on.
ei löydäkään.
Passion. Oi niin tuttu ja turvallinen terassi,
Mama Bear -puurobistro. Tampereella suht jonne suuntaa nopeasti vaikkapa Linnasta
uusi konsepti, jossa valittavana erilaisia tenttiin lukemisten lomassa. Kesäisin täynnä,
täytteitä kuusi tuntia hautuneen kaurapuuron mutta syksyisinkin vetää väkeä lämpimän
päälle. Miltä kuulostaisi avokadopuuro? Myös terassin vuoksi. Lämpölamput, huraa.
perinteisempään makuun löytyy valikoimaa.
Täältä
myös
muita
ihania
herkkuja
sesonkileivoksista erikoiskahveihin.
Napoli. Jos sata pizzaa -menu ei jo houkuta,
niin ihme juttu. Napoliin kannattaa mennä,
mutta
viikonloppuiltaisin
saa
varautua
jonottamaan
pizzapaikkaa
pidemmänkin
aikaa.
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Pyynikin näkötorni. Jos munkkeja haluaa,
niin mars mars Pyynikille. Onneksi nykyään
munkkeja saa myös Keskustorin kulmalla
olevasta kahvilasta, mutta on näkötorni aina
tunnelmallisempi.

Siipiweikot. Tampere on siipikaupunki vailla
vertaa. Siippareista löydät herkkuja, teki
sinun mieli itse siipiä tai kierreranskalaisia.
Jos siivistä tykkäät, testaa myös Hook ja
Speakeasy.

Pella’s cafe. Jos ei tiedä minne menisi kahville,
Pellas on hyvä valinta. Sinne on monta kertaa
menty kahville, uuniperunoille ja salaateille.
Siellä on myös hyvät erikoisruokavalikoimat.

Tapolan alkuperäinen mustamakkara -rilli
Tammelantorilla. Jos et oo ikinä tuota ihanaa
syötävää maistanut, tee tamperelaisen tyä
ja mee Tammelantorille. Allekirjoittanut ei
ite oo fani (kasvissyöjä), mutta kyä se nii
o et jokaisen manselaisen on maistettava
mustaamakkaraa ees kerra.

Puisto, joka on S-ryhmän uusin tulokas
Koskipuistossa. Kaunis näköala koskelle. Vaakon nakki. Manselaista grilliherkkua
Erikoiskahveja ja leivoksia löytyy moneen Pispalan kupeessa hienoilla maisemilla.
makuun. Puiston alakerrassa on myös àla Toimii esimerkiksi baarista kotiin mennessä.
carte.
+ Eikä siinä vielä kaikki. Allekirjoittanutta
Sitko. Pizzeria Näsilinnankadulla on noussut voi nykäistä hihasta, jos ravintolat tuntuvat
jopa kultti-Napolin rinnalle ykköspizzeria loppuvan kesken. Hervanta esimerkiksi avaa
-kamppailuun.
aivan uuden ulottuvuuden, jos sinne asti
uskaltaa mennä. Ja hei, ei saa aliarvioida
Juveneksen, Minervan ja Linnan lounaita.
2,60€. Toimii.
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TAMPEREEN PARAS
KANSANKYLPYLÄ

Teksti ja kuvat:
Anni Hakala,
Sanni Ryhänen

Missä saa kaikki huolensa haihtumaan? Kuka kanssakylpijä
heittää kuumimmat löylyt? Minkä Tampereen kansankylpylän
avanto virvoitti sekä kehon että mielen? Anni ja Sanni lähtivät etsimään sitä The placea kylpeä stressi pois.
Kahden innokkaan saunojan matka kulki läpi
kolmen kansankylpylän, joissa löylyt olivat
kuumia ja avannot kylmiä. Tunnelmaahan
löytyy jokaisesta kylpylästä, mutta mikä
mahtoi olla reporttereiden mieleen?
Kylpylä-arvostelussamme
keskitymme
muutamaan mielestämme oleellisempaan
artefaktiin,
jotka
vaikuttavat
yleiseen
kylpemiskokemukseen.
Saunoessamme
kiinnitimme huomiota saunan kuumuuteen,
löylyn tasaisuuteen, ruuhkaisuuteen sekä
yleiseen tunnelmaan saunan sisällä. Kuitenkin,
koska olemme nuoria rohkeita naisia, jotka
nauttivat monenlaisista elämyksistä, otimme
huomioon myös avannon toimivuuden. Veden
lämpötilaa tuskin kannattaa maaliskuussa
arvostella, sillä kylymäähän se oli, mutta
kulku avannolle sekä portaiden toimivuus
veteen
pääsemiseksi
olivat
huomiota
herättäviä seikkoja.

Rauhaniemen kansankylpylä
Se oli sunnuntai-iltapäivä, kun jalkauduimme
Rauhaniemen kauniisiin maisemiin. Pilvinen
sää ei masentanut kumpaakaan saunojaa
vaan löylyihin mentiin iloisin mielin hakemaan
rentoutunutta olotilaa, jolla jaksaisi seuraavan
viikon.
Jo paikalle saapuessa pystyi huomaamaan,
että kylpylä oli vilkas jopa sunnuntaina.
Joukosta
erottui
vakiokävijät
ja
ammattisaunojat, jotka istuivat ylimmillä
lauteilla kuin vanhat tekijät. Kylpylään oli
kuitenkin tervetullut olo ja kaikille oli tilaa.
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Harmi, ettei Rauhaniemen hyppytasanne ollut käytössä!

Saunassa oli huomattavissa myös sanaton
sääntö, että jos alkoi olemaan ahdasta,
se, joka oli ollut pisimpään löylyissä, jouti
mennä jäähylle.
Rauhaniemessä löylyt olivat mieleiset.
Kun kiukaalle heitettiin vettä, ei tuntunut
siltä, että olisi juostava pää kolmantena
jalkana heti avantoon, vaan löylyistä pystyi
nautittamaan hyvän tovin. Panimme kuitenkin
merkille löylyjen kosteuden. Jos olet oikein
kipakoiden ja kuivien löylyjen kaipuussa,
Rauhaniemi ei ehkä ole paikkasi.

Rauhaniemessä
avantoon oli helppo
mennä. Pienille ja vähän isommillekin jaloille
oli aseteltu matkalle saunasta avantoon
kumimatto, jotta ei askel luistaisi ja ettei
jalkapohjia pistelisi. Rauhaniemessä hyvää
olivat myös oikein jykevät portaat joita pitkin
laskeutua, ja joilla pystyi kyykkäämään niin,
että sai koko kehon kastettua.
Rauhaniemessä plussaa oli myös pienempi
sauna isomman rinnalla. Jos mielesi
halajaa hiljaisempaa ja hieman miedompaa
löylyä, on pikku sauna varteenotettava
vaihtoehto. Peseytyminen Rauhaniemessä
oli mielenkiintoinen kokemus, sillä suihkut
sijaitsivat erillisissä suihkukopeissa ja niistä
loppui kaiken hyvän lisäksi lämmin vesi.

Kaupinojan sauna ja avanto
Seuraavana
kohteena
saunojilla
oli
Kaupinojan sauna, jossa meitä tervehti
ihana keväinen aurinko ja pikkupakkanen.
Kaupinojan sauna sijaitsee Rauhaniemen
kansankylpylän tapaan Näsijärven rannalla,
ja maisemat olivat täälläkin silmiä hivelevät.
Maanantai-iltapäivän kylpyhetki oli loistava
lisä päivään, ja oli viihdyttävää päästä
istuskelemaan löylyissä vakiopappojen kanssa,
joille saunominen selvästi oli intohimo.
Jo heti saunaan astuessa pystyi tuntemaan,
että näissä löylyissä ei istuttaisi ylälauteilla.
Kuumuutta mittari näytti 90 astetta ja olo oli
sen mukainen. Vain yksi karaistunein kävijä
meni reteästi istumaan ylälauteille. Nämä
löylyt eivät jättäneet kylmäksi. Kipakan
kirpeät kuumat aallot iskivät kasvoille kuin
Maa-ilma –kirjan tentin deadline, ja löylyissä
viihtyi kerrallaan korkeintaan muutaman
minuutin.
Ylälauteista eivät nämä nuoret
naiset edes uskaltaneet haaveilla.
Avantoon matka oli täälläkin helppo ja
mukava. Portaat olivat hieman jyrkemmät
kuin rauhaniemessä ja portaiden päässä
kyykkääminen oli hieman haastavampaa. Vesi
oli kylmää kuin piru, mutta onneksi aurinko
vähän jo lämmitti.

Jos olisimme kehdanneet pyytää Tähkää yhteiskuvaan, se olisi tässä.

Kaupinojan
saunassa
plussaa
olivat
loistavat pukuhuone- ja suihkutilat sekä
saunakenkien lainauspalvelu. Saunan lattia
oli nimittäin sen verran polttava, että elämys
ilman jonkinlaisia jalustimia olisi johtanut
joko Acutaan tai avantoelämykseen ilman
saunaa. Extra plussaa oli Laurin Tähkän
bongaaminen vilvoitteluhuoneessa. Se virne
tuo pelastuksen päivään kuin päivään.
Julkkisbongaajille tiedoksi, että Kaupinojalla
tavataan usein nähdä myöskin itse Molli-Olli
Lindholm.
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Kaukajärven kauniissa maisemissa oli niin aurinkoista, että Annille piirtyi
kesän ensimmäiset rusketusraidat!

Kaukajärven avantosauna
Lämmin ja aurinkoinen kevätlauantai oli
täydellinen päätöspäivä avantokiertueellemme.
Kaukajärven avantosauna ei ehkä miljööltään
antanut olettaa kovin suuria, sillä paikka
on suoraa Kangasalantien varrella, ja itse
saunarakennus ei ollut kovin tunnelmallinen.
Huomasimme kuitenkin heti, että paikka
oli paljon rauhallisempi ja hiljaisempi kuin
kaksi edellistä. Kaukajärven avantosauna on
nimensä mukaisen järven rannalla, eli hieman
kauempana keskustasta, mikä selittänee
pienemmän kävijäkunnan.
Saunakokemus oli mukava, ja kahdesta
saunasta saattoi valita itselleen sopivamman.
Selkeästi täydempi oli hyvin kuuma ja kostea
sauna, jossa vakiokävijät sitkeästi heittivät
löylyä saunalakit päässä ja kaljatölkit
kädessä. Me valitsimme tyhjemmän saunan,
jossa lämpötila oli sopivan mieto, löylyt
tasaiset, ja niitä sai heittää aina halutessaan.
28

Avantoon pääsi suhteellisen sukkelasti,
mutta portaat laiturilta veteen olivat melko
jyrkät, ja kovilla pakkasilla myös hieman
vaaralliset, sillä ne jäätyvät helposti. Tällä
kevätsäällä ei jää kuitenkaan haitannut, ja
avannossa oli mukava ja helppo käydä joko
hieman pidemmällä lenkillä tai sitten hieman
amatöörimäisemmin nopeasti toista puolta
portaista alas ja heti toista puolta ylös.
Vilvoittelumaisema
järven
suuntaan
yllätti saunojat positiivisesti. Siinä olisi
oikeastaan tarvittu jo aurinkolaseja, ja eräs
kanssasaunoja totesi, että nyt on asiat hyvin,
kun terassikauden voi avata maaliskuun
puolella.
Aurinko
todellakin
lämmitti
niin paljon, että ulkona pystyi helposti
istumaan kymmenisen minuuttia. Miinuksena
kokemukseen toi erikoinen lannoitteen haju.
Johtuiko se paikasta vai kevään tulosta, sitä
emme lähteneet sen enempää spekuloimaan.

Teksti: Anni Hakala, Sanni Ryhänen
Kuvat: Sanni Ryhänen

MUISTA NESTEYTYS!
On tieteellinen fakta, että se on pidettävä nesteytys
kunnossa, kun lähtee saunahommiin. Mutta mitä siellä
saunassa kannattaa veden lisäksi maistella, ja mikä
virkistää parhaiten löylyjen yhteydessä? Ei hätiä! Me
testattiin muutama varteenotettava vaihtoehto!
Testissä oli kuusi juomaa kahdesta eri kategoriasta. Toisen kategorian juomat koostuivat
nykypäivän trendituotteista eli terveysvesistä, joilla voit huijata itsellesi paremman olon.
Toisen kategorian juomat olivat tyypillisiä vanhan ajan saunajuomia, eli limonaateja, joilla
saa oikein mukavat sokeripärinät kylpemisen lomassa.
Vitamin Well Reload
(B- ja D-vitamiini, magnesium,
sinkki)
2,25€
•
•
•
•

Oikein raikas ja kevyt
Hiilihapoton juoma toimi
hyvin saunomisen lomassa
Hinta hieman korkea
vedeksi
Ei makeutusaineen
jälkimakua

Spring Voima Ryhti
(kollageeni, kalsium, D-vitamiini)
1,89€
•
•
•
•

Mangon maku toi kesän
mieleen, vaikka tosiasiassa
varpaat jäässä
Kevyesti hiilihapotettu ei
paha
Sopivan makea olematta
kuitenkaan imelä
Omituinen jälkimaku

Rainbow Päärynäjuoma
0,75€
•
•
•
•

Makea, mutta mukavan raikas
Tuo mieleen pillimehut
Limuista toimivin saunajuoma
Hinta-laatusuhde erittäin
kunnossa!

Hartwall Limonadi Omena
1,99€
•
•
•
•

Nostalginen, tulee lapsuuden
lauantai-illat mieleen
Turhan makea ja ällö
Ei virkistänyt
Vähän Sour applea ja Kossua
sekaan ja voila! Kesän
herkkudrinkki on valmis!

Nokian Panimo Red Cherry
1,29€
•
•
•
•
•

Todella kirsikkainen
Esanssinen
Ei kuitenkaan pahaa
Hyvin makea
Myynnissä tölkissä, joten tulee
saunajuomamaisemmat vibat

SportLife nutrition Juicy BCAA
vesimeloni ja vadelma
1,74€
•
•
•
•
•

Terveysjuomista
“terveellisin”
Ällömakea
Kamala esanssin maku
Hämmentävän hapoton
Kuitenkin jännittävä ja
mielenkiintoinen, joku sen
loppuun joi
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YRITTÄMISEN YRITTÄMINEN
Mitä on yrittäjyys? Mitä on viestinnän alan yrittäjyys?
Sopiiko se minulle? Rikastuuko sillä? Mitä yrityksen
perustaminen ja yrittäjyys vaatii ihmiseltä?
Janne Kajander
katsoi joskus
YouTubevideon, jossa
kerrottiin sinisen
bleiserin lisäävän
uskottavuutta.
Janne uskoi
YouTube-videota.

Tekstii:
Janne Kajander
Kuvat:
Janne Kajander,
Mikael Mattila,
Otto Vainio

Kiinnostun aina kaikesta, ja innostun
uusista asioista todella helposti. Ja tämä
näkyy myös yritykseni palvelutarjonnassa,
joka saattaa ensisilmäyksellä vaikuttaa liian
laajalta. Miten yksi ihminen voi osata tehdä
ja myydä noita kaikkea? Myyn viestinnän
suunnittelun ja toteutukusen palveluita,
vuorovaikutuskoulutuksia, valokuvausjuttuja,
graafista suunnittelua ja konsulttipalveluita.
Yritykseni on kuitenkin oman ammatillisen
osaamisen ja asiantuntijuuden tietynlainen
heijastuspinta. Omalla yrityksellä pääsen
tekemään juuri sitä, mistä olen kiinnostunut
ja missä itse haluaisin esimerkiksi kehittyä
lisää. Vaikka useimmat viestinnän alan
harjoittelupaikat ja first-level työpaikat ovat
melko laajoja kuvauksiltaan ja työtehtäviltään,
mikään ei minulle riittänyt tai tuntunut
tarpeeksi
osuvalta.
Haluan
määritellä
itse omat tavoitteeni ja prosessit niiden
saavuttamiseksi.

Johannes Roviomaalle töiden tekeminen kahvila
Mimosassa on kuin kissanminttua.

Siivooja,
toimitusjohtaja, palkanlaskija,
polkupyörämekaanikko,
autonkuljettaja,
toimittaja,
toimitussihteeri,
markkinointipäällikkö
ja
reettorineuvos
Johannes
Roviomaa tekee ja myy omalla yrityksellään
töitä journalismin ja viestinnän parissa. Hänen
työhuoneensa vaihtelee hänen sijaintinsa
mukaan, mutta kahvila Mimosa vaikuttaa
Oma yrittäjän urani on kovin alussa. olevan suosikkipaikka. Siellä on kuulemma
Toiminimimuotoisen
yrityksen,
Kajan, hyvää ruokaa ja kahvia, se on sopivan
olen perustanut vastikään tämän vuoden pieni, siellä on mukavaa henkilökuntaa ja
alkupuolella. Kirjoitushetkellä olen saanut opiskelija-alennuksia.
vasta ihan pari laskutettavaa työkeikkaa tehtyä.
Joten päätin kysellä viestinnän yrittäjyydestä - On itse määriteltävissä, kuinka paljon tekee
kolmelta jo hiukan varttuneemmalta yrittäjältä. töitä kutakin viikkoa tai kuukautta kohti.
He ovat kaikki puheviestinnän nykyisiä tai Samaan aikaan se on hienoa, mutta voi olla
myös kuormittavaa. On löydettävä tasapaino
entisiä opiskelijoita.
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“On itse määriteltävissä, kuinka paljon tekee töitä kutakin
viikkoa tai kuukautta kohti. Samaan aikaan se on hienoa,
mutta voi olla myös kuormittavaa.”

työn, opiskelun, parisuhteen, nyrkkeilyn,
järjestötouhujen kanssa. Välillä se voi olla
vaikeaa, Roviomaa kuvailee yrittäjyyttä
yhtenä elämän osa-alueena.
Roviomaa
korostaa,
ettei
mistään
ylimääräisestä tiedosta ole viestinnän alalla
haittaa. Hänen mukaansa kaiken tiedon pystyy
räätälöimään osaksi omaa osaamistaan, ja
sitä pystyy myymään oman yrityksen kautta.
- Jokainen pitää tietysti itse huoltaan
omasta hygieniastaan ja ammattietiikastaan.
Minä kuitenkin haluan tehdä merkityksellistä
ja hyvää sisältöä. Ympäristö- ja tasaarvokysymykset ovat tärkeitä, Roviomaa
pohtii oikeamielisen yrittäjyyden piirteitä.
Viestinnän alan yrittäjyys opiskeluiden
ohessa ei yleensä tuota äkkirikastumisia.
Riittävästi rahaa kuitenkin voi saada
perustason elämistä varten. Tai ainakin
Terhi Meriläisen tulisi olla meidän
Roviomaa
on
päässyt
tienesteillään
kaikkien esikuva.
matkustelemaan ympäri maailmaa. Kai sekin
joku varallisuuden mittari voi olla. Itse olen Minkälaisille ihmisille yrittäjyys sitten sopii?
tienannut vasta lähinnä taskurahaa.
Terhi Meriläinen perusti Puheosuuskunta
Että pistäkää työtarjouksia tulemaan
Vokomotiivin kahden ystävänsä kanssa. Hän ei
janne@kaja.fi.
olisi yrittäjä, ellei olisi juuri osuuskuntayrittäjä.
Hän arvostaa yhdessä yrittämistä ja kokee
ideoiden, ajatusten ja ongelmien sparrailun
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“Valmis pöytä ei ole aina sellainen mistä haluaa syödä. Siinä
ei välttämättä ole sitä ruokaa mistä itse tykkää. Jos itse
saa suunnitella raaka-aineet ja kokata, lopputulos voi olla
lähempänä sitä mistä itse tykkää. Varsinkin jos osaa laittaa
sitä ruokaa.”

yhdessä olevan korvaamaton voimavara sekä
mahdollisuus.
- Voin suositella osuuskuntaa kevyenä
yritysmuotona. Varsinkin, jos yrittäminen
pienellä
porukalla
kiinnostaa,
mutta
osakeyhtiön perustaminen tuntuu äkkiseltään
liian isolta askeleelta, Meriläinen kertoo.
Hänen mukaansa yrittäjyys sopii aktiivisille
ja optimistisille ihmisille:
- Ei saa lannistua, jos asiat eivät menekään
toiveiden tai suunnitelmien mukaisesti.
- Toki työ ja esimerkiksi myytävän tuotteen
suunnittelu vaatii itsenäistä ja vastuuta
kantavaa työotetta, mutta yksinäistä sen
ei tarvitse olla. En esimerkiksi itse uskonut
koskaan ryhtyväni yrittäjäksi, enkä mielestäni
vieläkään ole edes kunnolla yrittäjähenkinen,
mutta osuuskuntatoverini ovat vakaasti eri
mieltä, Meriläinen kyseenalaistaa yleisen
luulon itsenäisen yrittäjän prototyypistä.

“Voin suositella
osuuskuntaa
kevyenä
yritysmuotona.”
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Toisin kuin minä, Johannes ja Terhi, Olli
Vainio ei ole reettori. Hän on opiskellut
puheviestintää Jyväskylän yliopistossa. Olli
Vainio on perustanut niin ikään kahden
ystävänsä kanssa osakeyhtiön, Voimisto
Oy:n. Hän on tämän jutun otoksesta
varmaan pisimmällä yrittäjäurallaan, ainakin
jos toiminnan laajuutta tarkastellaan. Vuonna
2017 Voimiston liikevaihto oli 90 tuhatta
euroa, mikä heillä on tavoitteena tuplata
tälle vuodelle.
- Valmis pöytä ei ole aina sellainen mistä
haluaa syödä. Siinä ei välttämättä ole sitä
ruokaa mistä itse tykkää. Jos itse saa
suunnitella raaka-aineet ja kokata, lopputulos
voi olla lähempänä sitä mistä itse tykkää.
Varsinkin jos osaa laittaa sitä ruokaa, Vainio
perustelee omia valintojaan lähteä yrittäjäksi.
Vainio
arvioi
omien
kokkaustaitojen
eli viestinnän alan asiantuntijuuden ja
yrittäjyyden kehittyneen matkan varrella.
- Aluksi tuli tehtyä vähän sitä sun tätä, mutta
koko ajan on tarkentunut ja täsmentynyt
mitä itse haluaa.
Vainio korostaa, että viestinnän
yrittäjyys vaatii kärsivällisyyttä.

alan

- Viestinnän alalla eteneminen ei ole nopeaa.
Tarvitsee tunnettuutta, referenssejä siitä
mitä on tehnyt. Kuinka moni luottaa sun
osaamiseen?
Osakeyhtiön Olli Vainio ystävineen perusti,
sillä hänen mukaansa isojen asioiden
saavuttaminen vaatii yhteistyötä muiden

“Kirkasta itsellesi, mitä osaat. Mieti kuka sitä
osaamista voisi tarvita. Mitä myyt ja kenelle?”
ihmisten kanssa. Hän kuvailee Voimistoa
viestinnän alan suunnannäyttäjäksi, jolla on
iso visio ja missio:
- Rakennetaan Suomesta vuorovaikutusyhteiskunta. Yksi merkityksellinen vuorovaikutussuhde kerrallaan.

asioiden selvittelyyn ja tiedonhankinaan.
Yrityksen perustaminen on kuitenkin yllättävän
helppoa, ainakin teknisestä näkökulmasta.
Lomakkeen täyttämiseen netissä menee noin
20 minuuttia.
Meriläinen korostaa, että aloittava yrittäjä
tarvitsee tahtotilan ja vision. Yrittäminen ei
hänen mukaansa ainakaan osuuskuntana ole
niin vaikeata tai raskasta kuin yrittämisen
usein annetaan ymmärtää olevan.
Roviomaa sen sijaan muistuttaa, että tehtävän
työn tulee tuntua riittävän merkitykselliseltä.
Tämä on oleellista jo työuran alkutaipaleelta
asti.
- Minkälaisten asioiden puolesta haluaa
kuluttaa aikaa elämästään. Sitä kannattaa
painottaa työelämän alkumetreiltä asti,
Roviomaa antaa vakuuttavia ohjeita. Hän itse
haluaa rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja
maailmaa.

Olli Vainio poseeraa tiiliseinän edessä, kuten kaikki
muut suuret visionäärit ennen häntä.

Jos olet lukenut tänne asti, saatat jopa
pitää yrittäjyyttä jonkinlaisena työllistymisen
vaihtoehtona
nyt
tai
tulevaisuudessa.
Seuraavaksi tähän kysymykseen saadaankin
vastaus;
mitä
yrityksen
perustaminen
käytännössä vaatii?
Erityisesti
yrityksen
perustamisen
alkutaipaleella
paljon
aikaa
menee
yksinkertaisesti toiminnan pystyttämiseen,
rakentamiseen, vakiinnuttamiseen, erinäisten

Yrittäjyydessä korostuu vastuun ja vapauden
suhde. Ei kannata lähteä yrittäjäksi, jos ei ole
kykeneväinen ottamaan vastuuta. Sen sijaan
yrittäjyys tuo mittavaa vapautta omaan työn
tekemiseen. Ainakin suurempaa vapautta kuin
useimmissa toimistotyöpaikoissa muuten.
- Kirkasta itsellesi, mitä osaat. Mieti kuka
sitä osaamista voisi tarvita. Mitä myyt ja
kenelle? Sitten lähdet tarjoamaan, ja lyöt
kaupat lukkoon. Sen jälkeen rupeet tekemään
kovaa duunia. Yrittäjänä menestyminen vaatii
kovaa työtä. Ei ole olemassa oikotietä, Vainio
kiteyttää kaiken oleellisen yrittäjyydestä.
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MIKÄ
IHMEEN
JODEL?

Kuten useat meistä saattavat jo tietääkin, Jodel on
suursuosion
saavuttanut
korkeakouluopiskelijoiden
anonyymi keskustelupalsta, jonka satojen tuhansien
jodlaajien
sisäpiirin
muodostavat
luotettavan
tutkimuksemme mukaan noin 20-28 –vuotiaat aina-yhtäviisaat opiskelijat. Jodel on place to be, mikäli syystä
tai toisesta tunnet olevasi elämänpolulta eksynyt, tai
jos haluat muuten vain päästä kehittämään viestinnän
taitojasi hedelmällisessä keskusteluympäristössä.

Teksti:
Aliisa Varuhin,
Tiia-Mari Laitila

TOP5-kanavat:
@TampereenYliopisto
@utaihastukset
@opiskelijabudjetilla
@reettorit_ry
@helpotnopat

Vinkkipankki

Vinoiluväylä

Ihastuitko yliopistolla, mutta sinulla ei
ole harmainta hajuakaan, mistä mielitiettysi
löytäisit? Millainen paita ihastuksellasi oli tai
missä hänet bongasit? Tai hei! Arvaa mitä?
Sinutkin on voitu bongata! Tsekkaa @utaihastukset ja ota selvää.

Mikäli et halua jodlaustasi miinustettavan
bittiavaruuteen tai houkutella vitsiniekkoja
paikalle, paina mieleesi jodlailun kirjoittamattomat säännöt: vältä yhdyssanavirheitä,
itsestään selviä kysymyksiä ja epäsuosittuja
mielipiteitä. Kokemuksen karttuessa voit itse
jatkaa muistilistaa tarpeen mukaan.

Jos korkeakouluopiskelija ei ole ihastunut, on tämä todennäköisesti stressaantunut.
Ehkä yön pikkutunteina alat pohtia kuumeisesti riittävätkö lukuvuotesi nopat Kelan
opintotukiin ja kaipaat vinkkejä kursseista,
joista saat hieman täydennystä lukuvuoteesi.
Välttyäksesi Kelan nootti-viesteiltä, kerro tilanteestasi muille akateemisille jodlaajille ja
nappaa neuvot talteen. Paikkana toimii @
helpotnopat.

Toisaalta, joskus tekee itse mieli olla se
vinoilija. Jodelin ihmemaassa on mahdollista
purkaa omat, vuosia muhineet patoutumat
ja päästää todellinen pätijä-minä irti. Valmistaudu sanasotaan mahdollisimman nokkelilla ja nohevilla kommenteilla. Ai että, miten
hyvältä se tuntuu!
Elämänviisauksien pyhättö

Ehkä jossakin vaiheessa akateemista uraasi
huomaat selailevasi Jodelia vähän turhankin
Oletko
joutunut
kokemaan
valtavaa ahkerasti. Joskus huomaat kolmen tunnin luvääryyttä jossakin asiassa? Kuuluuko seinä- ennon hurahtaneen ohi vauhdilla, kiitos Jodenaapurista edelleen se Antti Tuiskun h*lve- lin. Ajaudut ehkä muutamaan intensiiviseen
tin ärsyttävä twerkkibiisi, vaikka kello on jo taistoon teekkareiden kanssa tai kenties löy22.02 ja taloyhtiön hiljaisuus on alkanut jo dät sielunkumppaneita keskustellesasi lemkaksi minuuttia sitten? Tai olisiko tällä viikol- pi tv-ohjelmastasi reaaliaikaisesti. Oli miten
la sinun vuorosi räyhätä niistä universum- oli, muista ettei Jodel kuitenkaan aina ole
in omistajista, jotka laukuillaan ja takeillaan se luotettavin totuuden torvi, vaikka se toki
varaavat ruuhka-aikoina kaikki ruokalan va- tarjoaakin runsaasti yleissivistystä tukevaa
paat paikat? Jodelissa kaikenlaiset murheet informaatiota. Vähän huumoria matkaan ja
on nähty ja kuultu, joten sydämen murheita selätät sovelluksen pyörteet loistavasti – tai
voit purkaa aiheesta kuin aiheesta. Mitä siis ainakin hengissä.
avautumiseen tulee, maailma on auki!
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R.ANKKAA
Tiedätkö miltä tuntuu, kun sinut pakataan
laatikkoon, joka vie sinut Tuusulaan, jossa
vietät vuoden pahvilaatikossa, millä välin
sinulta viedään identiteetti? Ai et? No,
minäpä tiedän! Vuonna 2010 sain elämäni
mahdollisuuden, kun uin jonkun oudolta
haisevan reettorimiehen housuihin ja pääsin
elämäni matkalle, joka vei minut suosioni
huipulle! Kaikki ne vuodet Silja Linen
allasosastolla pikkulasten pahoinpitelemänä
veivät minut lopulta ansaitsemaani asemaan,
kun sain kunnian päästä Reettorit ry:n
maskotiksi.
Ainejärjestöankka. Unelmieni täyttymys.
Minua rakastettiin, suosiostani taisteltiin,
minun kanssani jaettiin syvimpiä huolia ja
murheita, kanssani naurettiin, laulettiin ja
ryypättiin, ystävyyteni hinta määriteltiin
korvaamattomaksi. Kuusi vuotta tätä onnea
kesti, kunnes minut perinteiden mukaan
luovutettiin
tuutorkämppäapproetkojen
kiertopalkintona
eräälle
pitkänhuiskealle,
karvaiselle reetorismiehelle ja kaikki muuttui.
Aluksi elin onnellista elämää kuukausien
ajan, polttelin pilveä, kylvin kaljassa, haaveilin
tulevien vuosijuhlien valloittamisesta ja
vappuboolissa uimisesta. Haaveiluni kuitenkin
keskeytyi äkillisesti, kun minut yllättäen
pakattiin laatikkoon, jossa vietin yksin
pimeässä useamman kuukauden, ilman tietoa
tulevasta, ilman kontakteja ulkomaailmaan,
kaukana kaikesta.
Olin kuulemma Tuusulassa.
Sillä välin toisaalla, minut korvattiin
jollakin nuoremmalla, vetovoimaisemmalla,
sanavalmiimmalla ja karismaattisemmalla
identiteettivarkaalla, joka röyhkeästi vei
minulta kaiken. Kaiken kovalla työllä
ansaitun kunnian ja ylistyksen. Kaiken, mistä
en ollut aiemmin osannut edes haaveilla.
Tämä kaksinaamainen, halpa kusipää pääsi
minuna
osallistumaan
vappurientoihin,
pikkujouluihin, fuksiaisiin, jopa historialliseen
ulosmarssiin! Hän vei paikkani booliankkana,
r.etun seksikkäänä kansikuvapoikana, hän
sai instagram-tilin (itselläni on vain paska

facebook), hän pääsi uutisiin ja twitteriin,
hän edusti palautetilaisuudessa ja pääsi
siellä jopa pandan kanssa pukille! Hän pääsi
Hervantaan (kahdesti!) ja mikä traagisinta,
häntä palvotaan nyt minun kustannuksellani.
Minä
en
tiedä
missä
olen.
Minun
luullaan olevan Tampereella, rakkaassa
kotikaupungissani.
Oikeasti
olen
yksin
pimeässä tiedottomuuden tilassa. Yhä odotan,
että pitkänhuiskea reettorismies saattaisi
minut takaisin geimeihin. Sisäpiiritietojeni
mukaan reettorit ovat saaneet vuosien
taistelun jälkeen itselleen ainejärjestötilan,
jonka paraatipaikalla seisoo väärä Julli.
Kusipää, joka on asettanut eteensä joukon
pettureita. Bändäreitä, jotka pääsevät vippeinä
tapahtumiin ja jotka ovat identiteettivarkaalle
ainoastaan fyysisen nautinnon lähteitä.
Tämä hullu manipuloija on narsististen
päämääriensä saavuttamiseen käyttänyt teitä
hyväkseen.
Ystäväni, veljeni, toverini. Etsikää minut,
aito Juhani Akseli ankka ja saattakaa minut
takaisin ainejärjestönne hellään huomaan.
Lupaan rakastaa niin myötä kuin vastaaalloissa. Lupaan viestiä ja vaikuttaa
kanssanne, sekä tukea teitä läpi Tampere3: n.
Aiheuttaa paheksuntaa niin vappuriennoissa
kuin fuksiaisissakin. Sammua pitkällisen
booliuiskentelun jälkeen lähimpään ojaan ja
herätä aamu seitsemältä uidakseni takaisin
kotiin. Lupaan pahoitella yöllistä käytöstäni ja
sanoja joita sanoin, mutta joita en tarkoittanut.
Lupaan myös tehdä kaiken edellä mainitun
heti seuraavissa bileissä uudestaan. Lupaan
olla teitä kohtaan armollinen ja antaa teille
kaiken, mitä ikinä vain osaatte ja uskallatte
toivoa.
Minun ruumiini on teidän ja vain teidän.
Rakkain terveisin
Se oikea, petetty,
anteeksi antanut
Juhani Akseli,
tuttavallisemmin Julli

jätetty,

kadotettu

ja
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VIINA, TERVA & HAUTA
- pienen pojan elämää

Teksti: Tero-oriit
Kuvat: Julli-ankka

Viime vuonna R.etussa julkaistiin artikkeli. Artikkeli kertoi Reettorien opiskelijoista.
Miespuolisista opiskelijoista. Se oli joidenkin mielestä pidetty artikkeli. Pitää kuulemma
kirjoittaa tänäkin vuonna samanlainen. Yleisön pyynnöstä - me olemme Tero-oriit.

”Mies,
jonka ympäriltä tuolit viedään” ”Äiti pojasta pappia toivoi”
Nimestämme ei pidetä. Olemme pöllineet
sen ikivanhasta haalarimerkistä. Oikeastaan
meistäkään ei pidetä. Tai ainakin me jaamme
mielipiteitä. Se ei ole tarkoituksemme. Olemme
vain kaveriporukka. Emmekä edes oikeastaan
porukka. Emmekä edes oikeastaan kavereita.

Mutta pappia äiti ei saanut. Sen sijaan
olemme propagandaa tuottava kuluerä.
Syömme rautaa ja paskannamme kettinkiä.
Osa meistä tosin on kasvissyöjiä. Esko
ainakin
yrittää
kovasti.
Toivottavasti
rautapitoisuudesta pidetään huolta.

Meille läheisiä asioita ovat musiikki. Ja
hyvä olut. Ja kalja. Ne yhdistävät meidät
kerran
viikossa
musavisailemaan.
Tai
pitäisi yhdistää. Tänä lukuvuonna olemme
musavisailleet
kuudesti.
Olemme
joka
kerta olleet järkyttävän surkeita. Yhteys on
kadonnut. Eikä meistä vieläkään pidetä.

Meistä pitäisi tulla monialaosaajia. Mitä
edes on monialaisuus? Mitä meidän pitäisi
oikein tehdä elämällämme? Mitä te oikein
haluatte meistä? Antaudu sinäkin suosiolla
taikka anna meidän olla. Journalisteja emme
halua olla. Yhteiskuntatieteilijöitä meistä ei
saa tekemälläkään. Olkaamme siis viestijöitä.

Tilanne on korjattava. Tässä artikkelissa
tilanne korjataan. Kerromme hauskoja juttuja.
Meistä ei voi olla pitämättä. Esitämme
myös suuria kysymyksiä. Ainakin omasta
mielestämme. Seuraavan vuoden aikana
meitä rakastetaan. Tai sitten vihataan vielä
nykyistäkin enemmän.
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Mitä sinusta tulee isona? Olemmeko me jo
isoja? Mehän asumme yksin. Tai parisuhteessa.
Enimmäkseen yksin. Vielä muutama vuosi
sitten Retussa puhuttiin sinkkureettorimiesten
olevan lähes uhanalainen laji. Tällä hetkellä
sellaisia olisi metsästettäväksi asti. Vink vink.

“Viisaus ei asu meissä”
Reettorimies
ei
etene
opinnoissaan.
Opintopisterekisterimme
on
tyhjä
kuin
opiskelijan jääkaappi. Katsokaa nyt meitä.
Kandien pitäisi olla valmiita kolmantena
vuonna. Höpö höpö. Toiset meistä vie Tamyn
hallitus. Toiset nyrkkeily. Toiset eivät ole
oppineet vielä kirjoittamaan.
Kaikkien kohdalla tämä ei suinkaan pidä
paikkaansa. Esimerkiksi Julianin kohdalla. Mies
istui kerran koko yön hiljaisessa lukusalissa.
Meni vielä aamulla samoilla silmillä tenttiin.
Toki voivathan ne olla kaverin ainoat
opintopisteet vuoden ajalta. Mistäpä tuota
tietää. Ja mitäpä tuo kenellekään kuuluu.
Opintopisteet eivät toki kerro kaikkea. Eivät
ainakaan todellista viisautta. Enemmänkin
viisaudesta kertoo parta. Katsokaa vaikka
Juusoa. Mies näyttää Jeesukselta. Hän
todennäköisesti on myös Jeesus. Tosin myös
Johanneksella on aika komea parta. Onko
tässä ristiriita? No jaa. Molemmat tykkäävät
viinistä. Siinä on tarpeeksi viisautta.

”On niin helppo olla onnellinen”
Emme ole oikeasti näin kyynisiä. Meille
elämän pienet ilot ovat suuria. Kuten
esimerkiksi Linnan lämmin leipä. Surullista.
Mutta totta.
Aina ei tarvitse näyttää onnellisuuttaan.
Onnellisuus on usein hyvä pitää omana
tietonaan. Olemme defensiivisiä pessimistejä.
Emme odota liikoja. Epäonnistuessamme
emme syytä itseämme. Tällainen elämä on
aika helppoa. Sitä tuntee itsensä monessa
suhteessa täydelliseksi.
Vaan emmehän me oikeasti ole täydellisiä.
Sami toivoisi olevansa Samuli Edelmann. Ei
ole. Konsta haluaisi olla Carlos Santana. Ei
ole. Reimakin on varmasti joskus soittanut
kiekkoja keikoilla väärin. Silti olemme
onnellisia. Toivottavasti teemme myös teistä
onnellisia. Edes joskus. Kerran. Hetkeksi.

”Synnyimme lähtemään”

Osa
meistä on siirtynyt jo ajasta
ikuisuuteen. Viestimme kuka missäkin. Daniel
”Näin kulutan aikaa”
muutti Helsinkiin. Teemu jäi Tampereelle.
Fabian kiertää ympäri maailmaa. Rauha
heidän muistolleen. Hetkinen. Teemuhan ei
Mitä edes on aika? Emme tiedä. Mutta
siis lähtenytkään mihinkään? Maanantaina
varsinkaan Jannella ei ole sitä. Janne
Artturiin!
tekee paljon asioita. Kiinan opiskelu ei
ole kovin helppoa. Eivätkä journalistiikan
Meitä on myös Lassi. Ja Tupi. Hekin syntyivät
peruskurssitkaan.
Toivottavasti
”Media
lähtemään. Lassi lähti Fullsteamille. Tupi
maailmassa” menee jo neljännellä yrittämällä
on huhujen mukaan lähtenyt kirjoittamaan
läpi.
graduaan.
Joidenkin mielestä aika vaatii myös paikan.
Meille valitetaan paikan- ja ajankäytöstämme.
Emme käy koskaan missään. Olemme
kadonneet. Samalla joidenkin ihmisten
mielestä olemme kaikkialla. Mutta jos
meillä ei ole aikaa niin voiko meitä olla
edes olemassa? Onko koko Tero-oriit vain
ihmisten mielikuvituksen tuotetta?
Meillä ei oikeastaan ole edes aikaa kirjoittaa
tätä artikkelia. Ja sitä kului tähän aivan liian
paljon.

Olemme aina valmiita lähtemään. Ja
repäisemään. Todellisuudessa emme koskaan
repäise. Villekin istuu vain hiljaa nurkassa
Hemmingwayta lukien ja viskiä juoden. Emme
osaa yhtään mitään erityistä. Me olemme
täysin tavallisia nuoria miehiä. Olemme kuin
One Direction - with no direction. Laulaakin
osaamme
vain
karaokessa
muutaman
mallasjuoman jälkeen.

”Maailma
varten”
Tero-oriit.

on

tehty

meitä
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Jullin (darra)puuhasivut
Julli on tunnetusti bilehirmu ja tietää kuinka rapea voi tuo keskiviikkoinen aamu Tiistai-Dorkan jälkeen olla.
Julli on myös tunnettu puuhailija, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan...
Oli miten oli, tässä muutama siveellinen puuha, joiden parissa Julli tykkää darrapäiviään viettää.

Himputin vaikee sokkelo
Julli tarvitsee apua. Hän ei
osaa päättää minne mennä.
Tehtävänäsi on opastaa julli
joko Dorikseen, yliopistolle tai
hautaan!

Silmäristisanatehtävä

Silmäsi ovat valolle arat ja aivosi jumissa, mutta
onneksi vihjeet auttavat tässä tehtävässä!
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