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PÄÄKIRJOITUS

Keitä ne on ne
reettorit?
Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain Silja Linen allasosastolta lainattua, jotain
keltaista ja mustaa, jotain,
mitä ei aivan voi pukea sanoiksi. Jotain, mihin voit
toivottavasti identifioitua
ja mistä löytää paikkasi tuleviksi vuosiksi, olit
sitten uudenkarhea tai jo
vuosikausia puheviestinnän studiotiloissa homehtunut reettori.
Sinua, tuorein jäsenemme,
haluan onnitella kovasta työstäsi ja toivon, että
koet onnistuneesi, kun avaat oven ensimmäisen kerran
Tampereen yliopistoon tuoreena puheviestinnän fuksina.
Tulevaa syksyä varten en aio antaa sinulle ympäripyöreitä
vinkkejä yliopistossa tai fuksisyksyssä onnistumiseen – tulet pärjäämään ilman niitäkin loistavasti.
Meistä reettoreista kerrottakoon sen verran, että olemme värikäs, kuuluva, kuunteleva, ajoittain myös hiljainen,
räiskyvä ja (yleensä) kovaääninen kattaus kaikenlaisia viestijöitä. Meistä jokaisella on kuitenkin täysi potentiaali tulla viestinnän alan ammattilaiseksi riippumatta siitä, täyttääkö yhtään edellä mainituista adjektiiveista tai muista
viestijöihin stereotyyppisesti yhdistetyistä piirteistä. Ei ole
yhtä samasta muotista veistettyä viestijää – onneksi. On ilo
saada sinut rikastuttamaan tätä desibelimittareiden jokaiselle voimakkuusasteelle yltävää joukkoa.
Seuraavat aukeamat tulevat tarjoamaan tekijöidensä näköisiä ja kuuloisia hengentuotoksia. Tämä r.etu ei kerro
sinulle kaikkea reettoreista eikä tiivistä kollektiivista ymmärrystä puheviestinnästä, yliopistosta tai maailmasta,
vaan toivottavasti tarjoaa mahdollisuuden päästä tutustumaan pieneen siivuun monipuolisesta jäsenistöstämme.
Meitä reettoreita yhdistää puheviestinnän opiskelu ja se
on ainoa yhdistävä tekijä, jonka osaan (ja uskallan) nimetä
meitä kaikkia yhdistäväksi.

Taitto
Tytti Leiwo

Teille vanhoille ja viisaille kollegoilleni kuuluu kunnia siitä, miksi minäkin uskallan sanoa kuuluvani meihin reettoreihin.

Paino
Keuruun laatupaino

Nähellään syssymmällä!
Anni Piiroinen – R.etun Päätoimittaja

Fuksilta
fuksille
TOIMITTAJA Sonja Mansikkamäki
KUVAAJA Emilia Rönkkö

A

lkaa olla aika ojentaa eteenpäin
tämä fuksin sädekehä, joka oikeuttaa olen hukassa -ilmeen
ja Duracell-pupun energiamäärän. Edessänne on ainutlaatuinen vuosi, jonka aikana pääsette osallistumaan
erilaisiin tapahtumiin, tutustumaan uusiin ihmisiin (myös mahdollisesti reettori-kuplan ulkopuolelta esimerkiksi
ainejärjestötoiminnan kautta) ja opiskelemaan monipuolista alaa. Vuosi menee
ohi yllättävän nopeasti ja kohta huomaattekin vapun jo kolkuttelevan ovella.
Kuitenkin sitä ennen on hyvä käydä läpi
muutama asia, mitkä ainakin itseä mietityttivät, kun astuin ulos junasta keskelle
ratikkatyömaata matkalaukkuni kanssa.
Uudet kaverit ja muutto toiselle paikkakunnalle olivat merkittävimpiä asioita fuksisyksyssäni. Noin 20 uutta, yhtä
tietämätöntä, ihmistä seisoi yliopiston
aulassa elokuun eräänä maanantaina,
mistä alkoivat aktiiviset tutustumisleikit
ja tapahtumien täyteiset viikot. Alussa
kannattaa tutustua mahdollisimman moneen, sillä kavereiden kanssa seikkailu tekee yliopistoajasta parhaan. Muutin myös
ensiasuntooni, kauniiseen betonilaatikkoon Turun murretta puhuvan historian
opiskelijan kanssa. Vaikka soluasuminen
on ollut taloudellisesti kannattavaa ja
opettavaa, olen seuraillut TOAS:in yksiöjonon etenemistä innolla. Koti-ikävä painoi myös ensimmäisten kuukausien ajan,
mutta siitä selvisin pitämällä itseni kiireisenä erilaisten tapahtumien avulla.
Kolmiobileet ja haalaribileet tekevät torstaista opiskelijan bilepäivän. Kuitenkaan
fuksivuosi ei ollut pelkkää bilettämistä
(vaikka niinkin sen voi halutessaan viettää) vaan mukaan mahtui myös piknikejä, leipomisiltoja sekä ulkoilutapahtumia
(ja opiskelua). Fuksivuosi tuo mukanaan
paljon yllättäviä tilanteita. Kannattaa siis

säilyttää avoin asenne, sillä on ollut mahtavaa hankkia uusia kokemuksia muun
muassa teekkarisaunalta tai salaseuran
jatkoilta.
Teekkareista puheenollen olin melkein
vakuuttunut fuksisyksynä, että löytäisin
poikaystävän ensimmäisen yliopistovuoteni aikana – mikä osoittautui kohdallani
mahdottomaksi yhtälöksi. Ensimmäisen
viikon kolmiobileiden jälkeen olin viattoman toiveikas, mutta yllättävästi juttu kariutui. Suosittelenkin hankkimaan
toisen osapuolen yhteystiedot, sillä se
lisää onnistumismahdollisuutta monella
prosenttiyksiköllä. On ollut hyvä huomata myös se, että fuksivuodesta selviää
(ihanko totta?) myös sinkkuna. Onpahan
ainakin enemmän aikaa bongailla hyvännäköisiä yliopistolaisia ruokalasta.
Yliopisto-opiskelu tuntui sumulta vielä
syksyllä, mistä kohoili muutama kauhukuva. Ne sisälsivät tuhat sivuisia englanninkielisiä opuksia, vaikeatajuisia luentoja ja kymmenen sivun esseitä. Onnekseni
olen saanut huomata, että esseiden sivuja on fuksivuonna kertynyt vain viisi kymmenen sijaan ja tenttikirjat eivät
Maa-ilmaa lukuun ottamatta ole aivan
niin vaikeasti ymmärrettäviä kuin olin
kuullut. On tärkeää myös huomata, ettei aseta itselleen kohtuuttomia paineita
arvosanojen tai etenemistahdin kannalta, sillä yliopisto-opiskelua ei voi verrata
enää lukioon – täällä opiskellaan itseä ja
omaa tulevaisuutta varten. Toivotan siis
mielettömästi onnen hetkiä, uusia tuttavuuksia ja kivoja kursseja just sulle!
Tervetuloa reettoriksi!

Ystävällisin terveisin
ex-fuksi, nykyinen tuutori
Sonja Mansikkamäki

Hallitus 2019
esittäytyy
Heipä hei, mie oon Ville. Kuten muutama sivu aiemmin olette varmaan
huomanneet, olen Reettoreiden puheenjohtaja vuosikertaa 2019.
Järjestötoiminta vie vapaa-aikani ja minusta koulutuspolitiikka on seksikästä.
Pidän mustasta huumorista, kahvista ja ...(en keksinyt kolmatta mustaa asiaa).
Kissoista? Joo, pidän mustista kissoista.

Ville

Esko

Janina

Sonja
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Morso! Meitsi on Esko, reliikki vuosikurssilta 2015. Oon puuhastellut muun
muassa ylioppilaskunnan hallituksessa, vicossa ja reettoreissakin viimeksi
vuosia sitten. Tänä vuonna teen vpj:n ja kopon hommia, joista molemmista
nautin ns. ihan kybällä! Vapaa-aikani käytän sarjakuvien ja sohvalla
makaamisen ihmeellisessä maailmassa. Usein meikämongoolin löytää
myös aj-tilasta jakamasta aivan liian henkilökohtaisia tietoja ja
keskustelemasta tinder-ajan ihmisen sielunelämästä. Ps. Tykitellään.

Heippa hei! Mun nimi on Janina ja olen ensimmäisen vuoden opiskelija.
Toimin hallituksessa sihteerinä sekä kulttuurivastaavana ja on ollut
jännittävää ja mielenkiintoista päästä mukaan ainejärjestötoimintaamme
jo näin fuksivuonna. Luonto ja liikunta on mulle pikkukylän tyttönä lähellä
sydäntä ja yliopiston halpa lounas pelastaa mut joka päivä, sillä oon
maailman laiskoin ruuanlaittaja, haha. Kompensoin tätä kuitenkin
leipurintaidoilla, juustokakut on mun ehdoton bravuuri!

Moikka! Mää oon Sonja, ekan vuoden opiskelija ja toimin viestintävastaavana
hallituksessa eli leikin somevaikuttajaa tekemällä Instagramia ja muita
somekanavia - puhumattakaan erittäin tärkeästä pestistäni uutiskirjeiden
lähettäjänä. Hallitukseen hain, koska tykkään toteuttaa projekteja ja mun
visuaalisia näkemyksiä & halusin opetella meidän alan hommia käytännössä.
Unelmoin urasta levy-yhtiössä, yksiöstä Tampellassa sekä nopeammasta
junasta Oulu-Tampere välille.

Heippa! Mä oon Eevi, ekan vuoden Reettoori ja hallituksen tuutorivastaava.
Omasta fuksivuodesta innostuneena halusin lähteä tekemään ensi vuodesta
vieläkin paremman ja tietysti saamaan paljon uusia kavereita ja haasteita!
Parasta (ainakin näin mä oletan) on se, kun näkee kevään suunnittelun
tulokset syksyllä, can`t wait! Lempparijuttuja elämässä on Tempparit,
huonot vitsit ja maukas ruoka. Ja tietty mun kaverit. Ne on parhaita.

Eevi

Moi! Mä olen Rosanna, ekan vuoden puviopiskelija.
Oon hallituksen viestintä- ja hyvinvointivastaava. Päivittelen siis iigeetä,
facebookkia, nettisivuja, twitteriä ja koitan pitää Reettoreiden viestinnän
muutenkin semitoimivana Sonjan kanssa. Tämän lisäksi järjestän liikunnallisia
tapahtumia, että Reettorit pysyisivät vireessä kaiken vuorovaikutuspöhinän keskellä!
Mä oon ihmisenä tämmönen mukavan lupsakka ja nopeasti innostuva savolainen.
Tykkään ystävien kanssa hengailusta, juustoista ja hyvästä viinistä sekä
spontaaneista seikkailuista! Moikataan kun tavataan!

Rosanna

Moikka. Olen Ida, toisen vuoden opiskelija ja nyt ensimmäistä kertaa mukana
hallituksessa. Toimin hallituksessa tuutorvastaavana eli huolehdin hommien
sujuvuudesta ja palloilen mukana fukseille järjestettävissä tapahtumissa. Olenkin
siis yhtä lailla tuutori muiden joukossa, jonka tehtävänä on toimia ohjaajana,
esimerkkinä, vertaistukena, bilehiirenä ja tietopankkina. You name it!! Olen myös
ikuinen kahviaddikti ja Netflixin tehokuluttaja, joiden lisäksi innostusta löytyy
taiteeseen, tieteeseen, luontoon ja ylipäänsä elämään. Lyhyesti tiivistettynä olenkin
ikuinen romantikko ja vapaa sielu, joka nautiskelee arjen pienistä iloista.

Ida
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Moikka! Olen Vilma ja mukana hallituksessa jo toista vuotta. Tänä vuonna
puuhastelen sekä rahastonhoitajana että toisena tapahtumavastaavana, joten
aika ei tosiaankaan käy pitkäksi. Vapaa-aikani pyrin käyttämään mahdollisimman
tehokkaasti hyödyksi tekemällä ahkerasti kouluhom...
No okei, katsellen koiravideoita ja pelaten pasianssia. Ketä yritän huijata.
Joskus toisaalta kirjoitan myös kandia. Ehkä. Harrastuksiin kuuluu koiravideoiden
ja pasianssin (ja kandin..) lisäksi myös suun soittaminen aj-tilassa. Nähdään siellä!

Vilma

Heips! Täällä huutelee Anni, tämän vuoden hallituksen ympäristövastaava ja
toinen tapahtumavastaavista. Kirjotan yleensä aina samanlaisen esittelytekstin, mutta nyt oon kriisissä, koska se on painettu jo edelliseen R.etuun. Tästä
voi siis päätellä, että olen toista kautta Reettoreiden hallituksessa. Minulle on kovin
ominaista ahmia vastuutehtäviä ja täyttää arkeni kaiken maailman kokouksilla,
järjestelyillä ja organisoimisella. Random facts: oon käynyt yhdessätoista maassa,
käyn keskiviikkoisin balettitunnilla ja mulla on reettorisisko. Ja oon äitipuoli.

Anni

Moikkaa! Mä oon Noora, ekan vuoden opiskelija.
Toimin hallituksessa sidosryhmävastaavana, elikkäs järkkään työelämävierailuita,
vastaan mentorointiohjelmasta sekä yhteistyöstä eri järjestöjen kanssa.
Vapaa-ajallani harrastan tanssia ihanassa Unidancessa ja satunnaisesti
(joka torstai) valtaan tanssilattiat myös opiskelijabileissä.

Noora

Hello! Oon Meri ja tykkään kovasti herätä pienessä epätoivossa joka aamu.
Aihetta vaihdan ilmastonmuutoksesta feminismiin mielen mukaan. Reettoreissa
hoidan sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa. Molemmat ovat sopivia epätoivon
(mutta myös ilon) lähteitä. Vapaa-ajan vietän mielelläni metsässä, tai tuijotellen
yötaivasta, koska suhtaudun avaruuteen suurella intohimolla. Mitäs muuta?
Kudon liikaa villasukkia ja rakastan hipsuttaa kaikkia vapaaehtoisia.

Meri

Ville R.R. Jäppinen

Aikojen alussa ensimmäiset ylioppilaat
rakensivat Hervannan valtaväylän yhdistämään Keskustarosin ja Hervangardenin.
Nämä ensimmäiset ylioppilaat olivat iloista
ja veikeää sakkia, he lauloivat, tanssivat ja
joivat yhdessä. Elettiin ikuisen ilon ja onnen
päiviä. Tuhatvuotisen ilakoinnin jälkeen
Hervannan valtaväylän pohjoispuolisilla Kaupinsaarilla alkoi kuitenkin tapahtua kummia.
Sinne nousi korkeakoulu, joka otti sisään
muitakin kuin ylioppilaita! Keskustarosin ja
Hervangardenin ylioppilaat kävivät taisteluun Kaupinsaarelaisia vastaan, mutta saivat
tuta ammatintaitajien kovat kädenvoimat.
Ylioppilaat joutuivat perääntymään.
Tappioon katkesivat Keskustarosin ja Hervangardenin ylioppilaiden toverilliset välit.
Keskustarosin ylioppilaat liittoutuivat ja
muodostivat Tamyn kaupungin Tampereen
pääkaupungiksi. Hervangardenin ylioppilaat
eivät tunnustaneet Tamya, sillä he vaativat
perustamansa Ttyyn kaupungin nimittämistä Tampereen pääkaupungiksi. Keskustarosin ylioppilaat eivät kuitenkaan suostuneet
Hervangardenilaisten vaatimuksiin, vaan
vaatimuksista suivaantuneina julistivat
Hervangardenin ylioppilaat teekkareiksi (vrt.
maanpetturi). Hervannan valtaväylästä muodostui ikuinen raja Tamyn ja Ttyyn välille.
Valtaväylän pohjoispuolen alueelle Kaupinsaaren ammatintaitajat perustivat oman pääkaupunkinsa Tamkon.
Alkoi seitsemänkymmentäneljätuhatta vuotta kestänyt Tampereistuinpeli.

Osa 1: Puheenjohtajien koitos
Vuosi 2019 on tulossa. Vanhan legendan mukaan,
kun ylioppilaat ensimmäisen kerran saapuivat
Tampereelle, asuttivat aluetta vain Pirkkalan lapset. Nähdessään etelästä lähestyvän valkolakkien
armeijan, lapset pakenivat syvälle pohjoisiin metsiin. Suojakseen lapset loihtivat valkoisia hallituskulkijoita, joiden oli määrä nukkua aina vuoteen
2019 asti, jolloin Pirkkalan lapset valtaisivat Tampereen takaisin itselleen. Pirkkalan lapset kuitenkin huomasivat pian, että ylioppilaat olivat varsin
veikeitä vekkuleita ja päättivät tulla pois pohjoisista metsistä. Vanha legenda vaipui unholaan.
Vuonna 2018 Tampereella vallitsi vuosikymmeniä
kestänyt rauha. Hervangardenin teekkarit olivat
keskittyneet yritysyhteistyöhön ja kasvaneet niin
omavaraisiksi, että sotavietti oli heikentynyt. Keskustarosin ylioppilaat puolestaan olivat niin syvällä humanismissaan, että minkään muotoinen
sotiminen ei sopinut, sillä heitä kiinnosti lähinnä
olemassaolon suuret mysteerit. Hervannan valtaväylän pohjoispuolella Kaupinsaaren ammatintaitajat olivat vakiinnuttaneet asemansa duaalimallissa ja olivat varsin tyytyväisiä. Elo oli melkein
yhtä iloista kuin ennen vanhaan!
Eräänä päivänä pohjoisen metsistä lensi valkea
korppi. Korppi laskeutui Tamyn kaupungintoimiston ikkunalaudalle ja jäi siihen istuskelemaan.
Valkoinen korppi on siinä mielessä mielenkiintoinen osa stooriamme, että vanhan legendan mukaan asiat perkelöityvät ja nopsaan valkoisen
korpin saapuessa. Ja siinä valkoinen korppi nyt
istui, ikkunalaudalla kuten kaikki muutkin korpit,
yllään morsiuspuku muiden vetäessä kokomustissa.
Päivät kääntyivät ja viikot vierivät, eikä kukaan

jodlannut valkoisesta korpista. Viimein Tamyn
puheenjohtaja huomasi epätavallisen linnun ikkunalaudalla, muisti vanhan legendan, ynnäsi
kaksi asiaa yhteen ja järkyttyi. Hän päätti tehdä
jotain ennenkuulumatonta ja lähti valkoinen lippu mukanaan kohti Hervangardenia. Siellä Tamyn ja Ttyyn puheenjohtajat tapasivat ja tulivat
siihen lopputulokseen, että olisi lyötävä hynttyyt
yhteen valkoisten hallituskulkijoiden pysäyttämiseksi. He ymmärsivät myös, että liittoutuessaan
vielä Tamkon kanssa ei valkoisilla hallituskulkijoilla olisi mitään saumaa. Näinpä vuoden 2019
alkaessa Tamyn ja Ttyyn puheenjohtajat antoivat
juhlallisen julistuksen syntyneestä liitosta ja uudesta mahtavasta Tampereen ylioppilaskunnasta
– TREYsta.

riateoksia tulkitsemalla selvisi myös se, että valkeita hallituskulkijoita ei suinkaan ollut tuhansia,
vaan huomattavasti vähemmän, tarkkaan ottaen
kymmenen.

Osa 2: Miekkarimyrsky

TREY oli hämmentynyt patinalaisten päätelmistä. Tutkimuksen tuloksia oli hyvin vaikea uskoa
todeksi, mutta koska tutkimus oli julkaistu vertaisarvioituna luotettavassa tieteellisessä julkaisussa, se ei voinut olla muuta kuin absoluuttisesti
totta. TREY päätti laatia kannanoton käytettävistä
voimakeinoista ja lähettää sen hyväksyttäväksi
kerran kuukaudessa kokoontuvalle demokraattisesti valitulle ylioppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttävälle edustajistolle. Edustajiston
seuraava kokoontuminen olisi tietenkin jälleen
kerran Hervangardenissa, vaikka TREYta perustettaessa oli linjattu, että kokouspaikoissa vuorotellaan Hervangardenin ja Keskustarosin välillä.

Kesään mennessä Kaupinsaaren ammatintaitajat
oli kutsuttu asuttamaan Hervannan valtaväylän

Näinpä TREYn neljästä mahtavimmasta suvusta (Tekijän suku, Punavihreän kuplan suku, Sil-

eteläisiä osia ja TREY oli muodostanut puolustuslinjan valtaväylälle. Puolustuslinjaa vartioimaan oli perustettu jo syntyessään legendaarinen
YO-vartiosto, jonka tehtävänä oli valvoa ja tiedustella valtaväylän pohjoisia maita. TREY oli valmis
puolustautumaan valkoisten hallituskulkijoiden
hyökkäykseltä.

lan suku, Oikeisto-opiskelijoiden suku) koostuva
edustajisto kokoontui päättämään TREYn vaikuttamisen keinoista. Jo ensimmäisestä kokoontumisesta lähtien oli ollut selvää, etteivät neljä
sukua tulleet aina toimeen keskenään. Erityisesti
Punavihreän kuplan sukua ja Sillan sukua hiersi
se, että Tekijän suku on niin iso, että äänestettäessä Tekijän suvun mielipide voittaa aina. Edustajiston sisällä oli myös suuria näkemyseroja siitä mikä on TREYn asema ja minkälaisiin asioihin
TREYn tulisi ottaa kantaa. Oikeisto-opiskelijoiden
sukua oli huomattavasti pienempi, sillä tästä entisestä mahtisuvusta, jolla on jopa lohikäärmeitä
huhuttu joskus olleen, oli jäljellä enää vain yksi
jäsen.

Kehnon taustatutkimuksen takia TREY ei kuitenkaan ollut aivan varma minkälaisia vaikuttamisen
keinoja sen olisi hyvä käyttää taistelussa valkoisia hallituskulkijoita vastaan. TREY oli tottunut
valvomaan ylioppilaiden ja teekkareiden etuja,
mutta se ei tiennyt kuinka yhteiskunnalliseen
taisteluun tulisi osallistua. Kaikessa viisaudessaan TREY päätti etsiä vielä lisää lähdemateriaalia
päätöksensä tueksi. Lähteitä lähdettiin etsimään
Tamyn suurmestareiden arkistoista.
Tamyn toimiston arkistoissa oli noin 430 kappaletta Tamyn historiateoksia, joita tulkitsemaan
oli määrätty historiaa tuntevia patinalaisia. Heidän tehtävänään oli käyttää historiateoksista lähdemateriaalina tutkimukselleen Valkoiset hallituskulkijat: niiden ulkonäkö ja käyttäytyminen.
Patinalaiset saivat selville, että valkoiset hallituskulkijat ovat entisten ylioppilaskuntatoimijoiden
jäätyneitä kalmistoja, jotka Pirkkalaiset lapset olivat sieppaamistaan ylioppilaista loihtineet. Histo-

Kaikessa viisaudessaan edustajisto päätti olla ottamatta virallisesti kantaa juuri mihinkään, mutta
lähettää silti TREYn äpäräpojan Pää Snowhteerin
johtamaan taistelua Hervannan valtaväylälle. Urhea Pää Snowhteeri ei kuitenkaan päässyt puusta
pitkään, sillä koko reitti Hervangardenista ulos
oli muuttunut ohittamattomaksi työmaaksi. Pian
paljastui, että työmaa oli Raitiotiettömän veljeskunnan tekosia. Veljeskunta halusi, että kaikki
Tamperelaiset hylkäävät vanhat siniset dieseljumalansa ja alkavat palvoa uutta punaista raidejumalaa ja olivat siksi tukkineet kaikki tiet työmaa-aidoilla, mutta se on aivan toinen tarina…

Harkka

Q&A

Puheviestinnän opintoihin kuuluu pakollisena osana
työharjoittelujakso. Jakson tyypillinen kesto on kolme kuukautta.
Opiskelija voi hakeutua alansa työharjoitteluun omat opinnot ja
mielenkiinnon kohteet huomioiden. Millaista harjoittelussa sitten
on? Entä millaisissa paikoissa voi harjoittelun suorittaa?
Annetaan opiskelijoiden kertoa siitä lisää!

SAARA KONTIAINEN,

toisen vuoden maisteriopiskelija
Harjoittelupaikka:
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Milloin suoritit harkan?
Suoritin harjoitteluni omaan vuosikurssiini
nähden aika myöhäisessä vaiheessa. Aloitin
harkan ensimmäisen maisterivuoden keväänä. Tein harjoitteluni osa-aikaisena, joten
harjoitteluni kesti puoli vuotta.

Miten päädyit tähän harjoittelupaikkaan?
Samassa paikassa työskentelevä ystävä ja
opiskelukaveri vinkkasi, että pian saattaisi
tulla ilmoitusta avonaisesta tehtävästä. Kun opiskelijan työpöydälle välähti
tiedot paikasta ja hakuohjeet, pistin hakemusta menemään. Muistin mainita,
että harjoittelu on pakollinen osa opintojani ja olen saamassa harjoittelutukea.
Tämän jälkeen minut kutsuttiin työhaastatteluun, jossa juttelimme läpi sen,
kuinka hyvin sovellun tehtävään osaamiseltani. Ilmeisesti haastattelu meni
hyvin!

Työnkuva harjoittelussa
Tein kaikenlaista tiedekunnan someviestintää ja blogitekstien editointia, mutta
pääsin myös osallistumaan Johtajuussymposiumin markkinointiin. Samassa
pääsin myös tekemään yhteistyötä mainostoimiston kanssa ja opin, että källejä sattuu ja tarkkana pitää olla. Pääsin myös valokuvaamaan ja videoimaan
ja opettelemaan editoinnin saloja (YouTube-videoiden tahtiin) sekä tekemään
haastatteluja.

Mitä harkasta jäi käteen?
Ihan lyhyesti: työpaikka. Harjoitteluni jälkeen työparini eteni muihin tehtäviin
ja minua pyydettiin sitten jatkamaan viestintäkoordinaattorin hommissa. Itse
koen, että harkan pidempi kesto oli hyvä asia ja pääsin tästässyystä osallistumaan hyvin monenlaisiin tehtäviin. Lisäksi pidemmän harkan aikana talon tapa
viestiä tuli paljon tutummaksi.

SANNI RYHÄNEN,

kolmannen vuoden opiskelija
Harjoittelupaikka: Valtioneuvoston kanslia
Milloin suoritit harkan?
Harjoitteluni suoritin kolmannen vuoden
syksyllä. Samalla tein tutkimuskurssia
JOVAT1.

Miten päädyit tähän harjoittelupaikkaan?
Harjoitteluun hain toisen vuoden keväällä ikään kuin läpällä ja sattumalta minut
valittiinkin kyseiseen tehtävään.

Työnkuva harjoittelussa
Harjoittelussa työskentelin valtioneuvoston kanslian sisäisen viestinnän osastolla ja tehtäväni keskittyivät valtioneuvoston sisäiseen viestintään. Tuotin
sisältöä Kampus-virtuaalipöydälle ja tämän ohella autoin sen kehittämisessä.
Lisäksi tuotin erilaisia ohjesisältöjä alustaan liittyen ja työskentelin ministeriöiden käyttöönottojen kanssa. Juttujen ja erilaisten sisältöjen kirjoittamisen
lisäksi tuotin videoita sekä valokuvasin. Harjoittelussa opin videoiden kanssa
työskentelystä ja valtioneuvoston toiminnasta.

Mitä harkasta jäi käteen?
Kaiken oppimani lisäksi harkasta jäi käteen myös tilauskandin kirjoittaminen
käyttämäni alustan merkityksestä työyhteisön vuorovaikutukseen. Koen harjoittelun olevan todella hyvä osa koulutustamme. Ensimmäiset viikot olivat
kuitenkin hämmennyksen sekaisia, koska aika kului omaa paikkaa hakiessa.
Harjoittelijan kannattaa aktiivisesti tuoda esiin omaa osaamistaan ja tehdä
itselleen esimerkiksi yksikössä oma paikkansa. Harjoittelijalle oman paikan
löytäminen voi olla vaikeaa ja tällöin esimerkiksi sopivien työtehtävien löytyminen saattaa hankaloitua. Koen kuitenkin onnistuneeni tuomaan itseni ja
taitoni esiin yksikölle niin, että minut otettiin huomioon vertaisena työntekijänä harkkapaikassa.

SANNI KURVINEN,

toisen vuoden maisteriopiskelija
Harjoittelupaikka: Institut Finlandais, Pariisi
Milloin suoritit harkan?
Harjoitteluni suoritin maisterivaiheen ensimmäisen vuoden jälkeisenä kesänä.
Miten päädyit tähän harjoittelupaikkaan?
Hain useisiin eri harjoittelupaikkoihin,
mutta lopulliseen valintaani päädyin siitä
syystä, että tässä paikassa pääsin yhdistämään aiemmat ranskan kielen opintoni
sekä viestinnällisen osaamiseni.
jatkuu seuravalla sivulla

Työnkuva harjoittelussa
Harjoittelussa toimin viestintäpäällikön assistenttina. Tein monenlaisia viestinnän rutiinitehtäviä; sisällöntuottoa verkkosivuille ja somekanaviin niin suomeksi, englanniksi kuin ranskaksi. Käänsin myös valmiita tekstejä esimerkiksi
suomesta englantiin tai ranskasta suomeen. Muihin perushommiini kuului
valokuvaaminen sekä visuaalisten materiaalien tuottaminen sekä sisäisiin että
ulkoisiin kanaviin. Lisäksi hallinnoin uutiskirjeohjelmaa ja toimin asiakaspalvelussa livenä, puhelimitse ja sähköpostitse. Pääsin järjestelemään myös isompia
tapahtumia, kuten instituutin uudelleenavajaisia. Tunsin olevani tiimin kanssa
yhdessä linkkinä Suomen sekä suomalaisuuden ja Ranskan välillä esitellessäni
maamme kulttuuria instituutin vieraille.

Mitä harkasta jäi käteen?
Koska vaihdoin alaa kandista maisteriin, tämä oli ensimmäinen oman alan
työkokemukseni. Näin ollen pääsin kerralla oppimaan ihan perus viestinnän rutiinit, minkä lisäksi opin konkreettisemmin organisaatioviestinnästä ja esimerkiksi sidosryhmäviestinnästä. Vaikka uudessa maassa elämiseen sopeutuminen
ottikin aikansa, antoivat työkaverit ja työporukka tukea ja ymmärrystä kaiken
keskellä.
Uskon, että ilman harkkaa olisi varmasti paljon tuskaisempaa hakea ensimmäistä oikeaa oman työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Tavoitteenani olisi
itseasiassa tehdä vielä toinen harjoittelu ennen valmistumistani.

KATI AALTONEN,

toisen vuoden maisteriopiskelija
Harjoittelupaikka: Kansallisarkisto
Milloin suoritit harkan?
Harjoitteluun menin maisteriopintojen 1.
vuoden jälkeen kesällä 2018.

Miten päädyit tähän harjoittelupaikkaan?
Näin ilmoituksen valtiolle.fi -sivustolla ja
sain suoran vinkin myös LinkedInissä. Kansallisarkisto ei ollut minulle tuttu, mutta olin
aiemmin tavannut rekrystä vastaavan viestintäpäällikön ammattijärjestön kautta. Voisi
sanoa, että verkostoituminen kannattaa.

Työnkuva harjoittelussa
Harkassa päivittäisiin työtehtäviini kuului sisällöntuotanto intraan, nettisivuille, someen, uutiskirjeisiin tai mediatiedotteisiin. Tein henkilöhaastatteluja ja
mediaseurantaa sekä mittasin viestinnän tavoittavuutta. Pääsin muokkaamaan
virkakieltä sisältäviä ohjeita asiakasystävälliseen muotoon. Harjoittelun aikana
suurin projektini oli intran uudistuksen suunnittelu.

Mitä harkasta jäi käteen?
Harkka auttoi ymmärtämään, millaiset työtehtävät minua kiinnostavat ja mitä
taitoja pitää vielä kehittää. Kansallisarkistossa työskentelee uralleen omistautuneita ihmisiä, joita ihailen. Julkishallinnossa tuntuu olevan kysyntää viestijälle, jolla on myös erinomaiset IT-taidot.

Ihanakamalajärjestötoiminta
TOIMITTAJA Anni Hakala
Sinänsä riskialtis aihe kirjoittaa. Mutta on tässä
kaikkea muutakin hullua ainejärjetön eteen tehty, joten ei muuta kuin kaasu pohjaan ja sata lasiin! Ainejärjestötoiminnan voisi profiloida kaksinaamaiseksi olennoksi, joka haluaa miellyttää
kaikkia siinä ikinä täysin onnistumatta, tehdä
kaikkensa jäsenistön vuoksi ja parhaaksi ja olla
oikeasti välittävä ja toimiva. Kolikon kääntöpuolena tämä hyväntahtoinen hahmo kuitenkin
facepalmaa päivät pitkät, kun mikään ei onnistu,
budjetti ei riitä, ihmisiä ei saada osallistumaan
ja kaikki menee ihan muuten vaan päin persettä.
Oma osallistumiseni ainejärjestön toimintaan
on sikäli pitkälti luonnekysymys, että minulla
on taipumusta ottaa asioista vastuuta, ja työmarkkinoilla tähtään tapahtumatuotantoon.
Molemmista saa rutkasti kokemusta ainejärjestötoiminnasta. Siksi varmaan olen mukana
toista kautta. Lisäksi olen aika kunnianhimoinen, ja jos johonkin paneudun, haluan todella
pystyä panostamaan kunnolla, tekemään ja kehittämään. Olen melko varma, että hakisin ensi
kaudelle puheenjohtajaksi, mutta thank God
lähden ensi kevääksi vaihtoon, joten se ei ole
mahdollista.
On siistiä, että omalla työllä on tarkoitus. On
ihanaa, kun onnistuu toteuttamaan tapahtuman,
jossa ihmiset viihtyvät, tila on kaunis ja ruoastakin tulee hyvää palautetta. On voimaannuttavaa
keskustella järjestöä koskevista asioista ja tulla
vihdoin lopputulokseen, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Mutta on todella uuvuttavaa istua neljättä
tuntia hallituksen kokouksessa kuuntelemassa
GDPR:stä. Ja on erittäin turhauttavaa järjestää
leipomisilta, johon osallistuu kaksi henkilöä.
Jotka ovat ainejärjestön kaksi tapahtumavastaavaa. On ärsyttävää, että budjetti paukkuu, kun
sitseille ei saada tarpeeksi osallistujia ja vuokranantaja on nostanut tilavuokraa.
Kaikki on suhteellista. Aina ei voi onnistua. Yritetään parhaamme.
Rakastan sitä, että ympärilläni on tekeviä ihmisiä, joista saa voimaa. Kaikilla on yhteinen

päämäärä: mahdollisimman toimiva, tehokas
ja jäsenistöään palveleva ainejärjestö. Hommat
hoidetaan hyvässä hengessä. Kukaan ei ole sanonut, että nyt vedit riman ali. Jos jokin yritys
ei onnistukaan, taputetaan toista selkään ja sanotaan, että ensi kerralla paremmin. Tämä ei ole
sarkasmia.
Kaikki ovat yksilöitä. Kaikilla on oma tahto ja
näkemys siitä, mikä on oikein ja hyvin. Siksi on mahdotonta tehdä järjestöhommia niin,
että kaikki olisivat täysin tyytyväisiä. Tai samaa
mieltä asioista. On todella harmittavaa ja raastavaa, että ei pysty antamaan ihmisille sitä, mitä
he toivovat. Vaikka painaa niska limassa hommia, ei se siltikään riitä. Eikä se tule ikinä riittämään, se on fakta. Aina on jotain pielessä.
On sunnuntaiaamu. Kello on yhdeksän. Noin
yhdeksän tunnin päästä Silja Europa käynnistää moottorinsa ja suuntaa kohti Tallinnaa
kyydissään kasa ääniaaltoilijoita, minä mukaan
lukien. Tai ainakin, jos saan tämän tekstin kirjoitettua. Nyt mietin, että miksi ihmeessä lupauduin tähänkin ja miksi en voinut tehdä tätä
ajoissa. Tiedän jälkimmäiseen kyllä vastauksen.
Tai kaksikin: Deadline on ainoa motivaattori, ja
oikeasti, en olisi kyllä ehtinyt yhtään aiemmin.
Mutta se, miksi tätä teen, on tavallaan itsellenikin jonkin sortin mysteeri. Ehkä koska koen,
että tämä on tärkeää. Että tällä on merkitystä.
Että haluan antaa osani ja muovata toiminnastamme mahdollisimman hyvää.
Vaikka sitten kirjoittamalla kyynisiä tekstejä
ainejärjestölehteen. Mutta haluan olla osa. Osa
jotain suurempaa. Osa sellaista, jossa on hyvä
olla ja jolla on itselle merkitystä. Ja haluan olla
sisällä. Sisällä yliopistossa, ainejärjestössä,
Reettoreissa.
Ainejärjestötyö ei ole helppoa. Mutta ei se vaikeaakaan ole. Sillä on monet kasvot, monta
ulottuvuutta, ja siitä on varmasti monia mielipiteitä. Mutta sitä tehdään aina sydämellä. Siksi
täytyy käydä läpi kaikki edellä mainittu.

Jullin

tarinatuokio
Minä, Juhani Akseli aka @Julliankka™ (seuraa Instas), olen päättänyt jakaa Teille tarinan. Tarinan
siitä, kun päädyin Silja Linen allasosastolle uiskentelemaan seniilien seniorien ja kovakouraisten
pikkulasten sekaan. Kaikki alkoi,
kun synnyin rapaiseen, purukumilla ja tupakka-askeilla kyllästettyyn pesään jonnekin päin Suomea joitakin ajanjaksoja sitten.
Alkuvuosistani muistan hyvin vähän (johtuu erinäisten substanssien nauttimisesta tai sitten ihan
vain dementiasta), mutta mainittakoon, että isäni oli televisiossa hyväntuulisena näyttäytyvä
Alfred J. Kvak, jota en tavannut
koskaan kasvotusten. Äidilläni
oli heikkous julkkiksiin ja hän
lensikin etelään Repe Sorsan perässä minun ollessani kolme ja jäi
tiellensä. Vaikeasta lapsuudesta
traumatisoituneena aloin käyttää
vesiheinää ja myymään sinilevää
järvikaupassa.
En muista mihin olin menossa tämän tarinani kanssa, mutta voisin kertoa teille vitsin: ”Milloin
ankanpojat alkavat uida?” – Kun
niiden räpylät eivät ylety enää
pohjaan. Fun fact, eivätkä ala,
vaan yleensä opimme yrityksen ja
erehdyksen kautta eivätkä kaikki
poikaset välttämättä selviydy. En
tiedä mitä hauskaa siinä on, mutta nytpä tiedät.
Eräänä iltana (tai aamuna tai
ehkä päivänä) menneisyydessä
muistan, kuinka minut kohtasi

iloinen sattuma, kun olin pitkäksi venyneen illan päätteeksi sammunut Sorsapuiston läheiseen
katuojaan ja herännyt mummelin
otsaani heittämään kuivettuneeseen pullaan. Näin vilauksen puheviestinnän piireissä mainetta
niittäneestä professorista, jonka
puvuntakin taskusta pilkotti trendikäs taskuliina. Alkujärkytyksestä toivuttuani, päätin seurata tuota karismaattista hahmoa ja
päädyin kosteutta henkivän oven
taakse, jossa luki: PUHEVIESTINNÄN STUDIO tai jotain sinnepäin.
Eniten huomioni kiinnittyi ovista
sisään kiireessä lappavaan joukkoon huolestuneita, filmaattisia
ja toinen toistaan hurmaavampia
ihmiseläimiä. Tunsin oloni lumoutuneeksi. Juuri, kun olin astumassa ovista sisään taikamaailmaan, näkökenttäni sumeni.

nomaan nopeasti ”ankan perhe
kaislikossa”. Perhe, jota minulla ei lapsuudessa ollut ja jonka
unelmoimisesta en saattanut edes
haaveilla löytyisi myöhemmin
reettoreiden lämpimästä syleilystä, mutta silloin perheestä puhuminen sai minut vain surulliseksi
ja katkeroituneeksi.
Älköön koskaan poloista ankkaa
kidnapatko, vaikka kidnappaus
saattaisikin myöhemmin johtaa
iloisiin kohtaamisiin ja perheen
löytymiseen.
Ps. Vappu lähestyy, hik. Siemailin
simaa ja siksi saatoin hukata keltamustan langan tätä kirjoittaessani.
Tsori siitä.

Herättyäni päässäni keinui. Kropassani keinui. Sulkani aistivat,
että ruumiini on jossain vastenmielisessä miljöössä. Huumaava
taikamaailman haju oli sieraimistani kadonnut ja tilalle oli tullut
oksennuksen, pettymyksien, moraalittomuuden, siveettömyyden
ja paheuksien katkera löyhkä. Minut oli kidnapattu kulkuneuvoista järkyttävimpään:
Olin laivalla.
Silja Linen allasosastolla lapsuuden traumani nostivat usein
päätään, kun joku lapsi keksi minut nähtyään ”hassunhauskasti”
pyytää jotakin toista tenavaa sa-

Raukkaudella
Teidän Julliutenne

KOLUMNI

Porukalla
radalla tai
ihan hajalla
TOIMITTAJA Zaida Harikko
KUVA Mari Mäntynen

Kun söin ensimmäistä kertaa lounasta Reettoriseurassa, istuin hiljaa ja kuuntelin ympärilläni vaihtuvia puheenaiheita. Mietin, tuntuiko
muista aina tältä seurassani. Olin koko elämäni ollut porukassa se, joka on aina äänessä ja
esillä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki Suomen äänekkäät hupiveikot ja eloisat esiintyjät
olivat kerääntyneet opiskelemaan samaa alaa.
Alkujärkytyksen jälkeen opin rakastamaan
joka suunnasta pulppuavaa keskustelua, naurua ja syvällisiä analyysejä toistemme luonteista. Oli hauskaa, että joku oli aina yhtä villi
ja valmis sekoilemaan kanssani.
Kun kasa samanlaisia sekopäitä laitetaan hakkaamaan pöytää sitseille, tyhjentämään sipsikulhoja Markuksentorille tai lillumaan paljussa Ydinviestiin, hyvä meininki on taattu. Kun
sitseillä raikaa Jallutähden alla, Reettoreiden
yhteisöllisyys on helppo aistia. Fuksivuoden
jälkeen juhlat ovat kuitenkin vain iloisia poikkeuksia opiskelijan arjessa. Kun käynnissä
on tavallinen arkipäivä ja tunnen hukkuvani
hommiin, siirryn vertaistuen toivossa aj-tilaan. Pinni B:n sydämessä kouluhommat eivät välttämättä ota tulta alleen, mutta kone
sylissä istuskelu harvoin virkistää yhtä paljon. Samalla visiitillä saan haettua kupposen
kuumaa ja hyvät naurut. On ihanaa, että yhteisöllisyyttä löytyy vain muutaman askeleen
päästä velvollisuuksista.
Yhteisöllisyys on aina ollut minulle tärkeä
voimavara. Varastoja olen tankannut partioretkien iltanuotioilla, kesäleirien yhteislaulu-

hetkissä ja suvun mökkireissuilla.
Tampereelle muuttaessani en tuntenut täältä
ketään, ja vanhat tutut yhteisöt jäivät pääkaupunkiseudulle. Varsinkin opintojen alussa
kaikki tuntuivat etsivän itselleen kiihkeästi
omaa pientä kaveriporukkaa. Itse en osannut
stressata asiasta, vaan nautin nyt ja silloin
eniten siitä, kun etkoille tai kahville kutsutaan
kaikki. Paikalle ilmestyvällä kokoonpanolla
on poikkeuksetta hauskaa, koska rempseyttä ja sanavalmiutta ei tästä jengistä puutu.
En ehkä koskaan löydä omaa pikkuporukkaa,
mutta koen löytäneeni ison porukan.
Kuluneiden kahden kevään ja kahden syksyn
aikana olen saanut kokea Reettoreiden yhteisöllisyyden arjessa ja juhlassa. Ääniaallot
toogabileineen, villit tanssimuuvit tiistai-Dorkassa ja kesän lähtölaukaus lukuvuoden päättäreissä ovat jääneet mieleeni hetkinä, jolloin
tunsin kuuluvani yhteisöön. Nykyään myös
ruokailuhetket Reettoriseurassa kuuluvat arkeni parhaimmistoon. Ensimmäisellä kerralla
opin jotain itsestäni ja sitä seuraavilla paljon
teistä muista. Reettoreiden kanssa viihdyn äänessä ja esillä, baarissa ja vesillä,
kenties jopa boolidesillä!

NÄIN PELAAT OPPARIPELIÄ
Toimittaja ja kuvitus: Kati Aaltonen

1─20

1─99 kk

18─99 v

Lataa noppasovellus ja heitä noppaa vuorollasi. Jos päädyt numeroon, toimi ohjeen mukaan.
Pelin voittaa jokainen opiskelija, joka saa opinnäytetyönsä maaliin (ei tarvitse päästä tasaluvulla).
1. Keksit yhteiskunnallisesti merkittävän ja
viestinnän tutkimusta kehittävän aiheen.
Käppäile 3 askelta →

11. Saat osa-aikaisen työn viestinnän
assistenttina! Uusi ura motivoi
valmistumaan, juokse 3 askelta →

2. Aiheen keksiminen tuntuu
ylitsepääsemättömän vaikealta. Hoe
1 kierroksen ajan ”ei tästä tuu mitään”.

12. Purat ahdistustasi maratonpuhelussa ja
saat erittäin henkilökeskeistä tukea. Kiitä
ystävää ja siirry 2 askelta →

3. Parisi on vuosikurssin priimus, joten
haahuilusi loppuu nyt. Harpo 2 askelta →

13. Juot liikaa bileissä ja jankutat ongelmiasi
kaikille. Krapulasi kestää 2 kierrosta.

4. Heräät kukonlaulun aikaan ja vietät koko
päivän kirjastolla. Mene 2 askelta →

14. Hakkaat nyrkkeilysäkkiä, jonka kuvittelet
olevan ohjaajasi. Laahaudu 2 askelta →

5. Unohdat palauttaa lyhytlainan. Kärsi
lainauskiellosta 1 kierroksen ajan.

15. Vietät ansaittua joululomaa, joka venähtää helmikuulle. Skippaa 2 kierrosta.

6. Tutkimussuunnitelmasi menee läpi!
Hypi tasajalkaa 2 askelta →

16. Esittelet tuloksiasi. Mikään ei voi mennä
enää pieleen! Loiki 3 askelta →

7. Puhdistat lattiakaivon, leivot
kuppikakkuja ja katsot 10 kautta
Frendejä. Prokrastinoi 1 kierroksen ajan.

17. Läppärisi hajoaa eikä sinulla ole viimeisen
kuukauden ajalta varmuuskopiota. Itke
peiton alla 2 kierroksen ajan.

8. Aloitat somelakon, mutta sorrut puolessa
tunnissa Tinderiin. Palaa 2 askelta ←

18. Saat stipendin! Juhlit ottamalla skumppaa
punkun kaa. Horju 3 askelta →

9. Saat niin rakentavaa palautetta, että
pistät työsi palasiksi. Palaa lähtöön.

19. Palautat opparin esitarkastukseen!
Somehehkutus vie sinua 2 askelta →

10. Haastateltavasi ei saavu paikalle eikä
vastaa puhelimeen. Pohdi 1 kierroksen
ajan, voiko menetelmää vielä muuttaa.

20. Opparisi mainitaan Aamulehdessä ja koet
viimein olevasi viestinnän asiantuntija.
Tanssahtele 2 askelta →

Mahdoton
kanditus

Kandidaatintutkielma - tuo taianomainen portti tutkintojen taivaaseen.
Moni kandivaiheen opiskelija näkee valmiin kandin mahdottomana
tehtävänä, ja he ovat vain osittain väärässä. Kandi kun on toisaalta
vain harjoittelua gradua varten.
Iso G on kuitenkin aivan toisen tekstin aihe, ja akateemisia hiekkalaatikkoleikkejä käsitellään nyt vain tuon gradun pikkusisaruksen kautta.

Henkilökohtainen elämäni on kokenut valtavia mullistuksia vuonna 2019. Tamysta (RIP)
takaisin opiskelumaailmaan tipahtaminen
tapahtui naama edellä, liityin kännissä ja läpällä Vostokkiin puhumattakaan siitä, että
yksityiselämäni hajosi kuin mummon koristevaasi.
Ajauduin miettimään elämää autenttiseen
surumielinen runopoika-tyyliin, ja törmäsin
kunnolla suruprosessin viiteen eri vaiheeseen. Joidenkin mielestä tällaiset psyko-

logiset konstruktiot ovat valheita vailla
minkäänlaista totuuspohjaa, mutta samat
henkilöt kieltänevät myös kuussa käymisen
todenperäisyyden. Myös kandihajoaminen
alkoi jo varhaisessa vaiheessa, ja alkuvuosi
vilisi silmissä. Kun yhtäkkiä maailmassani
yhdistyivät niin henkilökohtainen kriisi kuin
henkilökohtainen akateeminen kriisi, päässäni alkoi raksuttaa (muiden äänien lisäksi):
surun vaiheet tulivat hyvin tutuksi, sillä ne
viisi vaihetta ovat samalla myös viisi kandin
tekemisen vaihetta. Ai miten? Minäpä selitän.

Kuvassa juhlitaan kandin
valmistumista. Tai podetaan
mononukleoosia. Tai molemmat.

Kandin tekemisen
viisi vaihetta
1. Kieltäminen
Eihän tässä nyt näin voi käydä. Mikä helvetin kandi?
Vastahan minä olin fuksi. En suostu, yliopistojärjestelmä
on mätä ja maailmassa on virhe. Entä jos jatkan elämää
hymyillen ja teeskentelen, että teen vain esseetä? Se
voisi toimia. Eihän tässä mitään hätää ole, en ole
koskaan kuullutkaan mistään tutkintovaatimuksista.
2. Viha
Kaikki on pilalla, pelkkää paskaa tilalla. Kaikki muut on
ulkona bilettämässä ja aurinkokin paistaa ja minä
homehdun täällä kandini kanssa. Vittusaatana poistan
koko Wordin jos tämä ei etene. Epäreilua että valitsin
näin huonon aiheen. Tietokonekin on perseestä. Grrrrrrr.
3. Kaupankäynti
Hei voisitko sä tehä mun kandin? Voin antaa kympin.
Okei, ehkä jopa 25€.
4. Masennus
Olen hyödytön, mistään ei tule mitään. Tämä tutkintokin
on ihan turha. Miksi yrittää, kun kaikki meistä kuitenkin
kuolee? Medianomit vie meidän työpaikatkin.
5. Hyväksyminen
Okei, kyllä tämä tästä. Heh, tuon yhden kirjoittajan nimi
on Titsworth. Eihän mulla ole enää kuin puoli sivua
jäljellä! Kevät tulee ja elämä hymyilee, kaikki on ihanaa.

Kaiken kaikkiaan kandin tekeminen oli antoisa prosessi, joka olisi sujunut huomattavasti paremmin, jos kirjoittaja ei olisi ihan
näin laiska. Hajoilu on sallittua, mutta on
hyvä pitää mielessä, että kandi on vain pieni osa elämää, ja siitä on turha ottaa liikaa
stressiä!

Kandidaatintutkielmani “Jotaki sposteja on
tullu” - opiskelijoiden kokemukset Tampere3-muutosviestinnästä löytyy 11.4. alkaen
hyvinvarustelluista kirjakaupoista kautta
maan.

Tummat silmät, ruskea tukka
- tämän kylän poikii
TEKSTI Tero-oriit
KUVAT Julli-ankka

T

ässä olemme me. Reettoreiden komeimmat
miehet. Olemme palanneet. Uljaina ja komeina. Tai no. Oikeastaan vain palanneet. Hetkinen. Palaaminen
vaatii vastakohdakseen lähtemisen. Olemmeko koskaan
edes lähteneet? Perustuuko
komeutemme pelkästään ainutlaatuisuuteemme?
Ottakaamme alusta. Me olemme Tero-oriit. Tero-oriit on jo
antiikin Kreikassa professori
Aristotaluksen
muodostama
Reettoreiden
miespuolisten
opiskelijoiden ryhmä. Jos on.
Psykologisena terminähän sana
”ryhmä” vaatii siihen kuuluvien
tietoisuuden muista ryhmän jä-

senistä. Tähän seis. Keitä tähän
ryhmään muka oikein kuuluu?
Opiskeleeko Reettoreissa edes
miehiä? Ovatko kuvassa olevat
miehet miehiä? Suurin osahan
on pelkkiä poikia hienoissa puvuissaan ja hatuissaan. Voiko
olematonta olla olemassa? Monen filosofin mielestähän olematon määrittää todellisuuden.
Onko olemattoman määrittely
sama kuin reikäisen juuston
määrittely?
Reikäjuustokaan
ei ole mitään ilman reikää. Ota
ympäriltä juusto pois - reikää ei
ole!
Sinä. Miesten arvostelija. Olemme nyt katseesi ja arvostelusi
alla. Lukija. Mitä oikein olet lukemassa? Mitä me oikein olem-

me kirjoittamassa? Tässä vaiheessa artikkelia sinunkin tulee
olla sekaisin kuin seinäkello.
Emme herätä sinussa enää tunteita. Mihinkään suuntaan. Koemme olomme sen johdosta
tyhjäksi. On tämä elämä vaikeaa. Mihin katosivat tunteet ja
Tommi Läntinen?
”Saisinko olla mies ilman viittaa?”
Uskokaa meitä kun sanomme.
On vaikeaa olla mies. Meiltä
vaaditaan vuodesta toiseen
enemmän ja enemmän. Olemme vuosikaudet tehneet kaikkemme ollaksemme täydellisiä
juuri sinulle. Me emme tule
koskaan riittämään. Me emme
ole täydellisiä reettorimiehiä.

Emme muista pitää sinulle
ovia auki. Emme osaa lukea
tunteitasi tarpeen vaatiessa.
Emme ymmärrä tuoda suklaata ainejärjestötilaan tuottaaksemme elämämme ihmisille hyvää mieltä. Ruusutkin
kuivuvat S-market Pendolinon
kylmäkaappiin. Millainen edes
on täydellinen reettorimies?
Täydellinen. Tietysti. Sanoohan sen jo nimikin. Olemme
kuitenkin ottaneet tavoitteeksemme löytää vastauksia tekemällä matkan reettorimiehuuden syvimpään ytimeen. On
itsetutkiskelun paikka. Kenestä löydämme täydellisen reettorimiehen?
“Nyt loppuu todellisuus”
Karsimme Johanneksen heti
alkuun. Hänestä ei kuulemma
saa kirjoittaa. Reettorimiehen
tulee ottaa joskus vähän lokaa
niskaan. “Vähän” on tässä tapauksessa suhteellinen käsite.

Menestys on ku pieru.
Muu ku oma ee
hyvälle haese.
Paska on tuulettimessa aina
meistä puhuttaessa. Kenen
naamaan paska osuu? Kansan.
Kuka johtaa kansaa? Päättäjät.
Johtajat. Kuka johtaa Reettoreita? Ville. Syylliset on tuomittava. On tilinteon aika. Kukaan
ei pidä politiikasta. Eikä varsinkaan poliitikoista. Villestäkin
on siis päästävä eroon. Anarkiaa ei voida saavuttaa uusien
puheenjohtajien löytyessä takataskusta. Versoavat voimat
on kitkettävä. Hetkinen. Eikös
se Reimakin ole mukana politiikassa? Joko se on löytänyt ulos
Teerenpelistä soittamasta kiekkoja? Kukaan ei tiedä. Epävarmuus on pahasta. Emme kaipaa
epävarmuustekijöitä.

“Mestaripiirros”
Reettori ei voita koskaan mitään. Koskaan. Missään. Torsti
voitti kaiken. Kampussuunnistuksen.
Kämppäapproetkot.
Fuksisuunnistuksen. Pikkujoulutkin. Torsti on syntynyt voittamaan. Yksi risti kaksi. Pennit
miljoonaksi. Voitolla yöhön.
Mitä helvettiä? Torstikaan ei voi
olla täydellinen reettorimies.
Reettorimies ei menesty. Menestys on ku pieru. Muu ku oma
ee hyvälle haese. Häh. Puheviestijän pitäisi osata puhua suomea. Konsta puhuu savoa. Voiko reettorimies olla syntyjään
kiero? Suattaapi olla tai suattaapi olla olematta. Jos ymmärrät
kaeken, oot varmasti käsittännä
viärin! Joo. Olikos meillä vielä
vaihtoehtoja jäljellä?
“Vakosamettihousuinen mies”
Perinteisesti Reettorit ovat tunnollisia opiskelijoita. Juuso ei
ole. Kirjastokurssi tuli hoidettua vihdoin kolmantena vuonna. Tietotekniikkakurssi ei vielä silloinkaan. Juuso on tehnyt
noppien saamisesta gangstaa.
Reettorit ei hyväksy rikollisuutta. Eivätkä yhteiskunnan normit. Juusoa eivät normit ole
koskaan kiinnostaneet. Sireenit
soivat. Pii paa, uli uli.
Teemu. Kaikessa boheemiudessaan Juuson henkinen reinkarnaatio. Hetkinen. Eihän Juuso
ole kuollut? Valehteleeko Teemu? Valehteleeko Juuso? Kuka
valehtelee? Jonkun on pakko valehdella. Todennäköisesti se on
Teemu. Tamperelaisten muusikoiden nemesis. Miten Teemu valehteli saadakseen Mikko
Alatalon ja Jukka Nousiaisen
radio-ohjelmaansa? Tarjoiliko
hän heille kombutsaa? Arabian
Kosmoksista? Syyllinen.
“Rakastele mua!”
Joukkomme snäppäävää
streetmuodista
pitävää

ja
ai-

kuisopiskelijaa edustaa Hannu.
Elämä on tälle miehelle yhtä
yksisarvisen sateenkaarioksennusta. Huhut kertovat hänen olleen entisessä elämässään nainen. Tai Tauski Peltosen serkku.
Hannu on aito setämies. Aikuismies. 33 vee. Vain kalapuikkoviikset puuttuvat. Reettoreihin eivät kuulu sedät.
Eivätkä tädit. Saati välimuodot. Se on vastoin periaatteitamme. Setämiehet kuuluvat
vanhainkotiin. Eivät yliopistoon.
Esko on seurustellut kaiken
kanssa maan ja taivaan välillä.
Siis lähinnä Vostokkien. Tunteiden sanotaan olevan pahin seksitauti. Oikeasti se on
Vostokin jäsenyys. Esko hei.
Varapuheenjohtaja. Ja Vostokin jäsen. Missä kohtaa kasvatuksessa mentiin pieleen?
Osataanko Urjalassa kasvattaa
muuta kuin perunaa? Ilmeisesti ei... Vaihtoehtomme alkavat
käydä vähiin. On pakko palata historiassa jurakaudelle.
Vuonna 2014 kävimme lähellä. Syntyi reettorimies. Janne.
Tänä päivänä Jannen naama
komeilee kaikkialla. Emme ihmettele miksi. Katsokaa. Mies
valkoisessa puvussa. Kuvitteleeko hän liitävänsä muiden
yläpuolella? Me emme liidä.
Me putoamme tyylillä. Liidelkööt muualle.
“Viimeiseen mieheen”
Putoamisen lisäksi seisomme
välillä vakaasti kuun pinnalla.
Siis toukokuun. Pääsemmekö
jo pois täältä? Eiköhän tämä
lukuvuosi ollut tässä. Syksyllä
nähdään. Tervetuloa. Toivottavasti joillekin myös tervemenoa.
“Piste”
Ps, emme löytäneet täydellistä reettorimiestä. Sori siitä.
Teimme parhaamme. Pps, me
toimme ne suklaat aj-tilaan.

Viinabuffet-arvostelu -

”tää on se yskänlääke”
TEKSTI Anni Piiroinen

KUVAT Anni Piiroinen & Ville Jäppinen

Raati ennen ja jälkeen viinabuffetin.

RAATI: Vilma Hovi, Ilona
Vuori, Julia Stolp, Ville
Jäppinen, Aura Castren,
Susanna Kupiainen ja
Anni Piiroinen
12.12.2018 Reettorit ry:n hallitus
mallia -18, kokoontuu viettämään
toverillisesti aikaa keskenään,
viimeisen kerran tänä vuonna.
Viimeisen kerran ehkä koskaan.
Todennäköisesti viimeisen kerran
koskaan. Muistellaan kulunutta
hallituskautta: mitä pelkoja oli

ja mitkä kaikki toteutuivat, kuka
mokaili eniten, ketä ei suositella
enää ikinä mihinkään luottamustehtävään, kenelle ei enää puhuta näiden keppaloiden jälkeen ja
mietitään miksi kolme hullua haluavat vielä jatkaa hallituksessa.
Puheenjohtaja muistaa käskeä
vieraita ottamaan lisää viinaa
noin kaksisataa kertaa illan aikana. Joku ehdottaa reettoreiden
viestintästrategian tekoa. Kukaan
ei innostu. Niin kuin ei innostunut
koko hallituskautena. Myöhäisillassa joku ehdottaa viinanmais-

tajaisia. Seitsemän kahdeksasta
paikallaolijasta innostuu. R.etun
ensimmäinen juttu on pakko tehdä.
Viinabuffetin antimet kustantavat määrittelemättömän verran
rahaa, aikaa ja maksaa. Buffet
sisältää maistiaisia Mallorcalta,
Espanjasta, Suomesta ja Prahasta. Raati maisteli jokaista juomaa
hillitysti yhden ruokalusikallisen
verran ja arvostelu toteutettiin
valvotuissa olosuhteissa.
Tätä ei suositella kenellekään kokeiltavaksi.

TUNNEL DE MALLORCA
”Näyttää fairy-pullolta.”
”Hyi vittu.”
”Hei tää on se yskänlääke!”
”Makeeta yskänlääkettä.”
”Jatkossa vajaammat lusikalliset.”
”Hyi, olihan tää aika paha.”
”Helppo.”
”Ei tiedä tuleeko sokerihumala, vai humala.”
”Oliko tässä prosentteja? Hyvin imelää. Tekee vähän paksunoloisen tämä sokeri.”
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MINTTUVIINA
”Siis pitääkö meidän maistaa minttuviinaa?”
KAO
PUUTTUU KAA
”Jo haju tuo mieleen kyykän.”
JA KYYKKÄ
Ville puolet siun kaatamasta viinasta on pöydällä.
”En haluu niellä tätä. Minuu itkettää.”
”Hyyyi.”
”Helmikuinen kyykkä tuli mieleen. Tunnen tekniikan raikkaan tuoksun.”
”Raakana ei mee, mut kaakaon kyljessä menee enemmän ku paremmin.”
”Traumoja.”
”Älkää tulko droppaa mun minttuu.”
Tuleva puheenjohtaja on psykooseissa. ”Keskimääräisessä psykoosissa.” t. Vicon entinen
varapuheenjohtaja. Tunnelma: ”Ottaudutaan antaumuksella”
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EL TREN SCHNAPPS

PÄÄTOIMITTAJA
Veikataan yrttijuttuu. Ville kaataa edelleen pöydälle.
HALUSI SANTSATA
Haju: hubbabubba ja etanoli.
”Ei ollu niin makee ku tuoksu oli. Maistu omenaiselta.
Paras tähän mennessä.”
”Pesuainemainen.”
Voittajaksi veikataan tässä vaiheessa Auran tekemää viinaa, jota raati ei
ole saanut maistettavaksi. Siitä syytämme Vicon entistä varapuheenjohtajaa.
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RON MIEL TOBACCO (hunajarommi)
”Kuulostaa siltä, että on flunssajuoma.”
Ville ei kaada pöydälle.
”Viskin ystävänä voin sanoo mitä helvettiä?”
”Tää on se yskänlääke!”
”Humalaista rommia.”
”Maistuu hunajalaiselta.”
”Ei maistu potentiaalinen känni.”
”Oli just sitä mitä se lupas. Eri asia oliks se hyvää.”
”Helmet on vielä tulossa.” t. Sihteeri. Ville on vasta menossa komeroon.
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JOTAIN TUNNELEISTA
Tässä vaiheessa mainittakoon, että ennen maistelua hörpimme
sivistyneesti (muutaman) lasin glögiä ja sen seurauksena aivomme ja
näkökykymme ovat hieman sumentuneet.
”Ei vittu voi vittu nyt.”
”Tuoksuu paksulta tussilta.”
”Tässä saattaa olla sielu lusikassa.”
OLLA
”TÄSSÄ SAATTAA
”Tää oli se yskänlääke.”
”
SIELU LUSIKASSA.
”Tää tuntui nenäonteloissa”
”Tää lämmitti.”
”Ville sussa on jotain vikaa.”
Ilona alkoi miettiä, että: ”tää oli nyt täysin se yskänlääke!”.
Ilona on tätä mieltä nyt kolmannen kerran.
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Raati muistaa, että huomenna olisi aamuyhdeksältä hallitusperehdytys uudelle hallitukselle. Tuleva
puheenjohtaja siirtää tapaamisajankohdan alkavaksi vartin myöhemmin, 9:15. ”Se on aina hyvä mennä
punasilla silmillä ja krapulassa uuden hallituksen koulutukseen.” t. Tuleva puheenjohtaja.
”Lissää viina-arvosteluja kaivataan.” t. Entinen hallitus
22:53 tequilapullon korkki aukeaa
jatkuu seuravalla sivulla
Tuleva puheenjohtaja: ”anus on bobsintti” = bonuskierros on absintti

SAUZA TEQUILA
Ville läikyttää kuudesti.
Seitsemästi.
Myös Ilona läikyttää.
Ville haluaa komeroon.
”Tuttu maku syksyltä.”
”Pahaa.”
”Tässä maistuu alkoholi.”
”Jos pitää valita haluaako vatsahuuhteluun vai tätä niin valitsen
vatsahuuhtelun.”
”Voit valita molemmat.”
”Ai että. Nyt oli hyvä. Sitruuna ja suola vain puuttuu.” T. Tequilanni
”Meidän yhteinen ruumis tuoksuu vielä tequilan jälkeenkin.”
Kukaan ei halua ottaa tequilaa uudestaan.
...otamme tequilaa uudestaan hallituksen uudelleenkokoontumisessa
keväällä.
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BONUS-ROUND:

HILLL’S ABSINTH 70%
”Nyt sitä absinttia. Mul on traumat tästä.”
”Mua pelottaa.”
Susanna ei ookkaan täydellinen.
”Miten tällast saa ees myydä?”
”MUA PELOTTAA”
”Tää vaan katoo suusta.”
”Miulla lähtee näkö.”
”Tää on paljon pahempi ku sillon ekalla kerralla.” (i.e. noin 45
minuuttia sitten)
”Tarvitsemme viskiä tasotukseksi.” t. r.etun ex-päätoimittaja ja
r.etun nykyinen päätoimittaja
”Ei ole absintissa mitään vikaa. Hyvä etkojuoma” t. Täti.
Kaikki haluaa komeroon.
Paitsi täti.
Lopputulema: Ei oo mitään nieltävää. Ollaan asennoituneita kuulemma.
Juoma hämmensi. Kuulemma vähän niinkuin poretabletti.
Kotipolttonen kuuluu tähän juttuun. Se on bonusplusplus round.
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BONUS-PLUPLUS-ROUND!!!

TÄDIN KUUKAUSIEN KYPSYTTELYN VAATINUT VIINA

?

”Näin vähän?”
”Haista vittu senkin ahne paska.”
”Tääkö on sitä vaapukkamehua?! AI ETTÄ!”
”Mehutiiviste.”
”Tää vois olla reettoreiden uus juoma.”
”Yksisarvisen veri tulee väristä mieleen.”
Reseptiä kysellään.
Resepti kerrotaan.
”Voitko kertoa reseptin huomenna.”
Bonuskierrosta kiitellään.
Tulevan hallituksen agendalla: kotipolttoinen viina.

VOITTAJA!
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PUHEENJOHTAJAN KIRJEPALSTA

Kirjepalstalla voit esittää
kimurantimmat ja kiperimmät
mysteerisi ikiviisaalle
puheenjohtajalle.
Lähetä kysymyksesi
puheenjohtajalle
kirjeitse osoitteeseen
33014 Tampereen yliopisto,
Pinni A (Kanslerinrinne 1),
Ainejärjestötila 4. krs
33100 Tampere.

EMMI, KOUVOLA:
Moikka oon ensivuoden
fuksi ja syksy jännittää minua. Kun joudun
muuttamaan uuteen
kaupunkiin enkä
tunne sieltä ketään.
Voiko yliopistossa
saada kavereita? Keitä
ovat reettorit, voiko
niistä saada kavereita?

Kysy

puheenjohtajalta!

avuliaita ja erityisesti orientaatioviikoilla uudet fuksit
pääsevät sisään yliopistomaailmaan ja löytävät uusia
kavereita itselleen. Niin, ja
vielä viimeisenä, mutta ei
suinkaan vähäisimpänä:
reettoreista todellakin saat
kavereita! :)

ILTSUPILTZU_97,
HEINOLA:
Sataprosenttinen eläinEnsinnäkin ihanaa, että
rakas sataprosenttisesti.
olet tuleva fuksi, olet tehnyt
elämäsi parhaan päätöksen. Siis mä halusin vaan tulla
Mitä tulee uuteen ja
oikeesti kertoo teille,
tuntemattomaan kaupunkiin että mä rakastan kaikmuuttamiseen, niin älä huoli.
ki eläimiä. Mua niinku
Allekirjoittanutkin on
inhottaa, että jotkuu
peloissaan muutama vuosi
sitten muuttanut parinkym- sanoo, että on satapromenen asukkaan maalaissenttisesti eläinrakas,
kylästä Tampereelle.
mutta ei tykkää esim.
Yliopisto voi vaikuttaa
hämähäkeistä. Itse
pelottavalta paikalta, mutta
ainakin rakastan kaiktodellisuudessa se
kia eläimiä. Mp? ottakaa
ännännen vuoden opiskekantaa. Rakastaako
lija on usein yhtä hukassa
kuin ollessaan ensimmäistä Reettorit eläimiä?
kertaa yliopistolla. Lähtökohtaisesti opiskelijat ovat

Reettorit rakastavat kaikkia

eläimiä, myös vostokkeja.
Eläinrakkautemme on aitoa, sillä onhan järjestömme
virallinen maskotti Itämeren
orjalaivoilta pelastettu kumiankka Julli ja aj-tilaamme
asuttaa vaaleanpunainen
pehmopegasus Vicoriina.
Ylipäänsä rakastamme useita
eläimellisiä asioita: kumiankkoja, viestintää ja parrakkaita
professoreja. Olemme myös
reilun kaupan yhdistys, joten
rakastamme myös sitä.

JOHAN 21, TURKU:
Mitä mieltä Tampereesta
kaupunkina? Olen muuttamassa sinne.
Portit koskaan mene ei kii/
yönälkä loppuu Vaakkoon/
Kun ei riitä tipi-tipi-tii/
täällä nupit kääntyy
kaakkoon.
Tammerkosken sillalla/
Raikaa lauluni/
Tampere, helmi mesta/
Rakkain kaupunki!

MIS OOTTE?
POROS.

Kuva kertoo
enemmän kuin tuhat
sanaa. RaiRai!

Vilma, Sanni ja Ilona allekirjoittavat täysin väitteen siitä, että rankka työ vaatii rankat
huvit. Opintopisteiden ahkera kerryttäminen onkin vaatinut vastapainoksi ankaraa
yötyötä, usein aamuun asti. Erityisesti Kolmiot ovat tehneet näiden opiskelijoiden arjesta
juhlaa, ja niitä onkin yhteensä takana Ilonalla 26, Vilmalla 25 ja Sannilla 20.
Kolmen vuoden aikana kerrytetyllä asiantuntemuksella kolmikko valottaa nyt bailujen
plussia ja miinuksia, jottei teidän kaikkien tarvitsisi ryhtyä samaan.
TOIMITTAJAT Ilona Vuori, Sanni Ryhänen, Vilma Hovi

KOLMIOT

PISTOT

Kolmiot ovat Staabin, Indecsin ja Luupin järjestämät märkääkin märemmät opiskelijabileet ja
allekirjoittaneiden yksi ehdottomista suosikeista.
Maksamme eivät välttämättä ajattele samoin joka
kuukausi järjestettävistä iltamista. Kolmioilla on
mahdollisuus viettää aikaa kolmessa eri baarissa,
jotka sijaitsevat Koskikeskuksessa.

Näihin bileisiin ei edes tämä lähes kaiken kokenut
kirjoittajajoukko ole uskaltautunut. Huhut kertovat,
että täällä tapaa paljon ammattikorkeakoululaisia.

+ Teekkarit.
+ Yllättävän paljon tilaa
hengittää (kannattaa
hyödyntää liukuportaat).
+ Kolme eri baaria.
(Fun fact: kolmannessa
baarissa kukaan meistä
kolmiokonkareista ei ole
viettänyt aikaa viittä
minuuttia kauempaa.)
+ Poikkitieteellisyys.
+ Yllättävät tuttavuudet.
Yhteisöllinen ilmapiiri –
täällä oikeasti tutustuu
uusiin ihmisiin.

- Teekkarit.
- Yllättävät tuttavuudet.
+/- Tanssilattia on takuuvarmasti ääriään myöten
täynnä 23 eteenpäin, joten
omasta preferenssistä
riippuen saat/joudut nauttimaan ihmiskosketuksesta
tahmealla lattialla

BONUSVINKKI: mitä lähempänä klo 11 siirryt jonoon, sitä
pidempään “saat nauttia” jonobileistä.

HAALARIBILEET
Täällä kadotat itsesi, ystäväsi, henkilökohtaisen
tilasi, itsekunnioituksesi ja puhelimen verkkoyhteytesi. Ei siis toivoakaan, että kadotuksen jälkeen
löytäisit jonkun näistä.
+ Karaokemahdollisuus.
+ Joka kerta mahdollisuus
haalarimerkkiin.
+ Tarvitsee vain harvoin
jonottaa.
+ Teemoihin panostettu ja
toisinaan jopa ihan hyvä
esiintyjä.

- Aina liian pitkä
karaokejono.
- Haalarimerkit aina loppu.
- Esiintyjää ei ikinä näe.
- Ilona paikkana on hieman
epäedullinen näin monelle
innokkaalle bilettäjälle,
liikkuminen ja tanssiminen usein mahdotonta

+ Kolmen opiskeluvuoden
aikana korviimme ei ole
vielä kuulunut tarpeeksi
vahvaa argumenttia
Pistojen puolesta.

- Union

KYYKKÄ
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua.
Hurraa-huudot kaikuvat kauas. Alkon hyllyt ammottavat tyhjyyttään Minttu-viinasta. Kyseessä ei voi olla
mikään muu kuin Akateemisen kyykän maailmanmestaruuskisat. Valitettavasti, ja onneksi, vain kerran vuodessa järjestettävä akateeminen urheilutapahtuma,
jossa ainoa ja oikea palautusjuoma on minttukaakao.
+ Anoessa vapaata töistä
syyksi voi kirjoittaa
osallistumisen maailmanmestaruuskilpailuihin.
+ Kadetit.
+ Poikkitieteellisyys.
Näihin karnevaaleihin
saapuu väkeä
kauempaakin Suomesta!

- Lajin helppous ei viehätä.
- Karttu ja kaakao kolahtavat molemmat yllättävän
kovaa.
- Kadetit
- Kyykän jälkeinen krapula
on vuosi vuodelta
pahempi.

HAPPROT
Kaikkien ei-opiskelevien pahin painajainen.
Koko kaupunki on täynnä haalarikansaa. Hämeenkadun valtaa tungos. Baareissa on tungos. Ruokapaikoissa on tungos. Jatkopaikoissa on tungos.
Taksijonossa on tungos. Mutta onhan tämä vain
koettava.
+ Vaikka ylioppilaskirjoitu kset olisi aikoinaan mennyt
penkin alle, tämän tapahtuman ansiosta laudatur
on vielä mahdollista
saavuttaa

- Taidettiin mainita ne jo.
- Laimennetut juomat ja
pahat shotit.

SITSIT
Jos et osaa juoda niin täällä voi opetella.
Akateemisiksi pöytäjuhliksikin kutsutut sitsit ovat
arvokkaasta nimestä huolimatta usein erittäin
kaukana sivistyneestä. Näissä juhlissa viina virtaa
ja laulu raikaa. Jonkun asteiset käytöstavat on
kuitenkin hyvä säilyttää – rangaistuksenkin uhalla.
+ Hauskat teemat,
+ Vaihteleva
sitsikokoonpano

- Toisinaan kylmät ruoat
- Seuraavan päivän ultimaattiset morkkikset(!!!)
ja bängeri hedari

SÄRKÄN MÄRKÄ
Tapahtuma, jossa pään laittaa sekaisin kerrankin
joku muukin kuin alkoholi. Tässä tapahtumassa
nimittäin pääset kokemaan huvipuistohurvituksia
haalarit päällä. Tapahtuma kerää yhteen kaikki
huimapäisimmät opiskelijat. Ei-niin-huimapäiset
opiskelijat löytävät itsensä juomasta ylihinnoiteltua
kaljaa jossain vesi- ja räntäsateen välimuodossa,
sillä tapahtuman nimi todella on enne.

+ Erottuva ja hauska idea
+ Vappuviikoille sijoittuvassa tapahtumassa
saatava raikas ilma ja
ulkoilu tekee ihmeitä
mielelle

- Märkyys
- Laitteisiin jonottaminen
yllämainitussa veden
jossain olomuodossa

VIP-PESIS
Raikas tuulahdus aitoa urheiluhenkeä
wappuviikkojen keskellä. Täällä otetaan
ainejärjestöistä mittaa ja selvitetään,
ketkä todella ehtivät nopeiten pesästä pesään.

+ Silmänruokaa ja ruokaa
(makkaraa).
+ Hauska onginta, jossa
voittaa joka kerta

Klassista yöelämäviestintää.
Iltamme eivät suinkaan
noudata samaa kaavaa :)

- Tässäkään lajin helppous
ei viehätä.

ÄÄNIAALLOT

+1 PORONKUSEMA

Ääniaallot ovat tapahtuma, jossa sekoilu on sallittu,
sillä kaikki mikä tapahtuu aalloilla jää aalloille.

Joskus kannattaa lähteä merta edemmäs kalaan.
Jos Tampereen biletarjonta alkaa kyllästyttää, voi
suunnaksi ottaa esimerkiksi Rovaniemen.
Tämä kolmen päivän tapahtuma tarjoaa aloitusbileet,
koko päivän kestävän rastikilpailun ja jatkot
sekä silliksen.

+ Huonon olon voi pistää
merisairauden piikkiin
+ Buffet
+ Käytäväsitsit
+ Börje
+ Viron kultturellit
matkakohteet
+ Ihana viestijöiden seura <3

- Merisairaus
- Huimausta aiheuttavat
aallot
- Seuraavan päivän
kotimatka

+ Rennolla otteella
järjestetty
+ Kaksi eri baaria
jatkopaikkana
+ Superkekseliäät rastit
+ Parempaa hinta-laatu suhdetta saa hakea
+ Voit hyvällä omalla
tunnolla pitää
viikonloppuloman
opiskeluista!

Illasta toiseen nämä tyypit tsemppaavat toisensa uuteen nousuun.
Jopa niille 26. kolmioille.

- Sijainti. Rovaniemi on
huippumesta, mutta
matkustaminen
Tampere-RovaniemiTampere ottaa
istumalihasten päälle

procrastination
TEKSTI Susanna Kupiainen ja Julia Stolp KUVA Sonja Mansikkamäki

[proh-kras-tuh-ney-shuh n]
the act or habit of procrastinating, or putting off or
delaying, especially
something requiring
immediate attention
Mikä siis on paras tapa
vältellä opiskelua?
(Kaverin puolesta kyselen.)
Netflix. Klassikko, jota ei voi liikaa korostaa. Tai HBO, tai Viaplay,
tai Ruutu, tai Katsomo, tai Areena.
Suosittelemme valitsemaan sarjoja,
joissa on lyhyet jaksot, koska silloin voi aina katsoa vielä yhden jakson. Vaikka olisi katsonut jo kymmenen. Toinen toimiva tapa huijata
itseään on dokkarit, koska nehän
yleissivistää enemmän kuin opiskelu. Tähän suosituksena Netflixin
uusi Madeleine McCann -dokkari. Ja
Grace & Frankie!
Ainejärjestötila. Pinni B 2050. Itsensä huijaaminen toimii myös tässä, koska opiskelemaanhan sinne
mennään. Ennen pitkää huomaat
keskustelevasi siitä, onko korkeakoulutus turhaa, onko vauvat loisia,

tai onko pillissä yksi vai kaksi reikää. Samalla voi kuunnella jonkun
tutkijan aivastuksia ja pään patteriin hakkaamista. Aj-tilassa menee
helposti koko päivä eikä illalla ehdi
enää tehdä mitään, mutta ei se haittaa, koska kaikille muille kävi ihan
samalla tavalla. Ja sehän lasketaan
sosiaalisen elämän ylläpitämiseksi.
Some. Huhu kertoo, että viestintätaidot hioutuvat opiskeluakin tehokkaammin Tinderissä. Instagram
täytyy päivittää vähintään tunnin
välein, ettei mitään mene ohi. Stooreja tulee katsottavaksi minuutin
välein, mutta niitä kannattaa myös
opiskelun lomassa tehtailla itse,
koska siinähän oppii sisällöntuotantoa. LinkedIn ja Twitter ovat verkostoitumisvälineitä, joten niihin
käytetty aika on puhtaasti sijoitus.
Siivoaminen, urheileminen, kokkaaminen. Kaikille tuttuja. Pakko
tehdä jossain vaiheessa anyway,
joten samalla niitä voi hyödyntää
opiskelun välttelemiseen. Jos olet
erityisen epätoivoinen, kannattaa
tuhlata aikaa työpaikkailmoitusten
katselemiseen. Myös silloin kun ei

hae töitä.
Kaverit. Opiskelun lomassa voi aina
laittaa kaverille viestin, että miten
menee, ja kaksi tuntia myöhemmin
havahtua tähän maailmaan. Hups.
Esseen deadlinea edeltävä päivä on
paras hetki järjestää illanistujaiset,
ja esseekin sujuu paremmin “parin” viinilasin jälkeen.
PARIKANDI edition. Se kuuluisa.
Testiryhmään kuuluneina allekirjoittaneilla on tästä paljon arvokasta kokemusta. Kuulemma (krhm)
keskimäärin kandia kirjoitetaan 15
min, paskaa jauhetaan 45 min. Kahvitauot ovat pitkiä ja tarpeellisia,
ja joku on joskus myös aloittanut
kahvin juomisen pelkästään tätä
tarkoitusta varten. Hybridinä voi
yrittää kandin tekemistä aj-tilassa,
jolloin saa best of both worlds.

Jos kaikki muut keinot on jo käytetty, aina voi ryhtyä r.etun toimittajaksi ja vältellä kandin tekemistä
kirjoittamalla jutun siitä, miten voi
vältellä kandin tekemistä. Kyllä me
jotenkin aiotaan valmistua.

Valtakunnallisuudesta
Ydinviestin vahvuus
Syksyisin Jyväskylässä järjestettävä Ydinviesti-tapahtuma on kiistatta löytänyt
paikkansa viestijöiden ja journalistien
sydämissä. Asiapitoinen päiväohjelma
yritysyhteistyökumppaneineen sekä ikimuistoiset illanviettomahdollisuudet tekevät Ydinviestistä ainutlaatuisen. Tänä
vuonna tapahtuman ympärille perustettiin oma yhdistys - Ydinviesti ry.
- Haluamme ehdottomasti turvata tapahtuman jatkuvuuden ja totesimme, että se onnistuu parhaiten
perustamalla yhdistys toiminnan ympärille, kertoo
Ydinviesti ry:n puheenjohtaja Aapeli Tourunen.
Kahtena aiempana vuonna tapahtuma järjestettiin
jyväskyläläisten ainejärjestöjen Imagon ja Parkun
piirissä. Oma yhdistys kuitenkin mahdollistaa aivan uudenlaisia yhteistyömuotoja. Kävijöille näkyvä
suurin muutos lieneekin, että Ydinviestiä järjestää

ensi kertaa valtakunnallinen tiimi.
- Haimme helmikuussa avoimessa haussa syksyn
tapahtuman tekijöitä. Toiveenamme on, että tapahtuma kehittyy aidosti eteenpäin, joten siksi halusimme antaa kaikille viestijöille ja journalisteille
mahdollisuuden hakea tekemään unohtumatonta
tapahtumaa.
Ydinviestin perustajajäsenille haun järjestäminen
oli varmasti vielä jännittävämpää kuin itse hakijoille. Haku kuitenkin tuotti tulosta: syksyn tapahtumaa järjestämään valittiin Janina Javanainen sekä
Sanni Saarelainen Jyväskylästä, Tiia Rahkonen Tampereelta ja Inka Laajalahti Vaasasta.
- On huippua päästä järjestämään Ydinviestin kaltaista tapahtumaa, vieläpä tällaisessa valtakunnallisessa tiimissä. Meillä on lähes vapaat kädet kehittää
tapahtumaa mihin suuntaan tahansa, tapahtumakoordinaattori Janina Javanainen kertoo.
Yksinkertaisuudessaan Ydinviesti ry:n hallinto toi-

mii niin, että yhdistyksen hallitus rekrytoi projektitiimin, auttaa heitä kaikin keinoin sekä ylläpitää
sidosryhmäsuhteita. Hallitus koostuu aiempien vuosien tekijöistä. Projektitiimi puolestaan vastaa itsenäisesti Ydinviesti-tapahtuman järjestämisestä.

kehittää viestinnän ja journalistiikan opiskelijoiden
työelämätaitoja. Kaikilla meillä on valtavasti osaamista, minkä voi todellakin kuulla Ydinviestin yhteistyökumppaneiden antamasta palautteesta, Tourunen
kertoo.

Kysyntä tapahtumalle on ollut valtaisa

Systemaattisesti kirjatun palautteen perusteella yhteistyökumppanit ovat olleet erittäin tyytyväisiä itse
tapahtumaan ja erityisesti opiskelijoiden tuotoksiin.
Viimesyksyisen
Ydinviestin jälkeen
Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi
Auremaa kommentoi tapahtumaa seuraavasti:
– Jo se, että on saanut olla Ydinviestissä 100 viestinnän
opiskelijan
kanssa ja oon päässyt
aistimaan
heidän
omistautumista, intohimoa ja rohkeaa
heittäytymistä, niin
se on ollut makeaa.
Kun keissejä tapahtumassa purettiin, niin jäin ihan
itsekin miettimään, että ei hitto, kyllä teillä opiskelijoilla on paljon annettavaa työelämään.

Ensimmäisenä vuonna tapahtuman 100 paikkaa myytiin loppuun kuudessa minuutissa ja seuraavana
vuonna tämä aika
puolitettiin. Tapahtuma onkin saanut
erittäin paljon positiivista palautetta
niin osallistujiltaan
kuin
yhteistyökumppaneiltaan.
Varsinkin
viestinnän opetus on
perinteisesti ollut
hyvin
teoriapainotteista,
jolloin
kursseilla hankitun
osaamisen
soveltaminen jää opiskelijan
vastuulle.
Ydinviestiä järjestäessä parasta onkin ollut huomata,
miten osallistujat saavat luottoa omaan osaamiseen.
- Kaiken toimintamme perimmäinen tarkoitus on

YDINVIESTI-TAPAHTUMA
• Viestijöiden ja journalistien vuoden päätapahtuma vuodesta 2017
• Järjestetään Jyväskylässä loka-marraskuussa
• Koostuu asiapitoisesta päiväohjelmasta, jossa ratkotaan
yhteistyökumppaneiden viestinnällisiä haasteita pienissä
ryhmissä. Iltaohjelmassa nautitaan tasokas illallinen,
rentoudutaan paljussa ja juhlitaan yhdessä myöhään yöhön
• Aiempia kumppaneita mm.: Veikkaus, Avidly, Kemianteollisuus ry, Finanssiala ry, Varma ja Keski-Suomen liitto
• Seuraa tapahtuman etenemistä somessa @Ydinviesti
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