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 Tänä vuonna minun, sinun ja meidän kaikkien yhteinen 
 ainejärjestömme Reettorit ry täyttää 35 vuotta. Tällä matkalla on   
 ehtinyt kertyä jo jos jonkinlaista muisteltavaa, ja tämän vuoden 
 Retu tarjoaa katsauksen niin menneisyyteen, tulevaisuuteen  
 kuin nykyhetkeenkin. 

 Päässäni on sata ja yksi asiaa, jotka haluaisin sanoa 
 teille uusille reettoreille, mutta toisaalta tiedän, että kaiken 
 yliopistoelämään liittyvän oppii parhaiten itse tehden ja kokien. 
 Kaikki neuvot ovat tässä vaiheessa vain sanahelinää, josta 
 sinun ei tarvitse ottaa mitään stressiä. Opiskelijaelämä imaisee  
 sinut varmasti mukaansa nopeasti ja luontevasti, joten kesällä 
 ennen opiskelujen alkua sinulla on ainoastaan yksi tehtävä: 
 ota tiukka takakeno sekä mukava asento – ja rentoudu! 
 Selaile Retua, ihastele tulevaa opiskelukaupunkiasi Tamperetta 
 ja kuvittele jo valmiiksi päässäsi porukka, johon jokainen 
 otetaan avosylin vastaan: minä ja kaikki muut reettorit 
 odotamme innolla juuri sinuun tutustumista. 

 Fuksivuoteni oli yksi elämäni hauskimmista kokemuksista. Opin 
 itsestäni niin opiskelijana kuin muutenkin elämässä: yliopisto on 
 omanlaisensa kasvun paikka varsinkin silloin, jos korkeakoulu-
 maailmaan suuntaa suoraan lukiosta. Sain lisää puheliaita 
 ystäviä, osallistuin mukaansatempaaviin tapahtumiin, totuin 
 akateemiseen ympäristöön ja opin tieteellisen kirjoittamisen  
 salat. Jokainen kokee fuksiutensa omalla tavallaan, mutta usein 
 meitä puheviestijöitä yhdistää se, että me viihdymme sekä 
 toistemme että opintojemme parissa.

PAAkirjoitus
Entistä puhuttelevampi Retu

Pitelet siis käsissäsi Retua vuosimallia 2016, jonka painomuste on vasta tovi sitten kuivunut. 
Lehden sivut ovat täynnä idearikasta ja monipuolista sisältöä, jonka olemme lyöneet yhdessä 
kasaan energiaa pursuavalla toimittajaporukalla. Oikolukiessani lehteä vuoroin nauroin ja vuoroin 
itkin, sillä reettoritoimittajillemme tuotokset antoivat kaikille aisteilleni pureskeltavaa. Kekseliäät 
jutut jaksoivat kerta toisensa jälkeen yllättää minut – toivon, että ne tekevät saman sinullekin. 

Kiitos siis uskomattomille toimittajilleni, jotka venyivät tiukankin paikan edessä: saimme jälleen 
kerran työstettyä Reettoreiden näköisen ainejärjestölehden. Kiitos myös juuri Sinulle, kuka sitten 
ikinä oletkin. Kiitos liittymisestä tämän mahtavan porukan jatkeeksi sekä siitä, että voin jo nyt 
ennen sinun henkilökohtaista tuntemistasi olla lähes varma siitä, että tulet olemaan yksi meistä 
ja levität tästä eteenpäin puheviestinnän tai logopedian ilosanomaa.

Tehdään tästäkin vuodesta yhdessä ikimuistoinen!

Fiilistellen,

Janina Javanainen
Retun päätoimittaja

javanainen.janina.p@student.uta.fi

. .  . .



5

HALLITUS 
ESITTAYTYY

Reettorit ry:n ainejärjestön hallituksen tehtävänä on pitää yllä laadukasta 
ainejärjestötoimintaa niin tapahtumien järjestämisen kuin opiskelijoiden 
etujen ajamisen muodossa. Toisin sanoen hallituksen jäsenet kantavat 
kortensa kekoon yhteisen hyvän puolesta. Nyt on aika ottaa selville, 
millaisia tyyppejä vuoden 2016 hallituksessa oikein pyörii. Pyysimme 
hallituksen jäseniä vastaamaan lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:

1. Miksi halusit hallitukseen?
2. Mikä on tehtäväsi hallituksessa ja mikä siinä on parasta?
3. Luovaa hallitusläppää / oma tervehdyksesi reettorifukseille?
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Emma Virkkunen
Puheenjohtaja

1. Sen lisäksi, että hallitustoiminta on hauskaa, 
siellä pääsee myös oikeasti vaikuttamaan 
reettoreiden asioihin.

2. Olen hallituksen pj ja osallistun hallituksen 
toimintaan, kuten kaikki muutkin hallituslaiset. 
Pidän huolta, että kaikki asiat hoituvat ajoissa.

3. Onnea opiskelupaikaista, se on yksi parhaista 
jutuista mitä itselleni on ”sattunut”.

Esko Nieminen
Tuutorivastaava ja kulttuurivastaava

1. All right eli rakastan luottamustehtäviä, 
vastuunottoa ja haluan viedä reettoritoimintaa 
eteenpäin!

2. Olen sekä kulttuuri- että tuutorivastaava, 
ja parasta on kulttuuriprojektit ja manselaisen 
kulttuurin edistäminen sekä tietysti tulevista 
fukseista huolehtiminen ja sopivan tekemisen 
keksiminen.

3. Klisee ft. klisee. Näääh, ottakaa opiskelu 
kevyesti mutta nauttikaa ja muistakaa, että 
hallitusduunit on sikamahtavia! Olkaa monessa 
mukana ja tehkää opinnoista just sitä mitä te 
haluatte!

Ellariina Rautio
Kansainvälisyysvastaava ja liikuntavastaava

1. Viime kausi hallituksessa oli niin hieno 
kokemus, että halusin olla mukana tälläkin 
kaudella. 

2. Toimin liikuntavastaavana ja kansainvälisyys-
vastaavana. Liikuntavastaavana olen toista 
kertaa. Tykkään innostaa ihmisiä liikkumaan ja 
järjestää liikunnallisia tapahtumia. 
Kv-vastaavuudessa hienoa on tutustuminen 
yliopiston kv-opiskelijoihin ja kv-toimintaan.

3. Hallituksessa pääsee tekemään 
monipuolisesti erilaisia juttuja ja tekemään 
yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ja saa 
uutta sisältöä opiskelijaelämään. Kannattaa siis 
ehdottomasti lähteä mukaan! 

Rosa Sievers
Rahastonhoitaja

1. Hallituksessa näytti viime vuonna olevan tosi 
hieno porukka, ja halusin osaksi samanlaista 
fiilistä. 

2. Olen rahastovastaava, mikä selittääkin itse 
itsensä. Pesti ei ole niin vaikea kuin miltä 
kuulostaa, mutta näyttää hyvältä CV:ssä, 
siksi uskalsin napata.

3. Yliopistossa kannattaa sanoa kaikelle kyllä, 
tulee siistejä juttuja vastaan. Ja pliis tehkää 
hommani helpoksi ja maksakaa jäsenmaksut 
ajoissa! 

Tuomas Kekkonen
Varapuheenjohtaja, viestintävastaava 
ja tasa-arvovastaava

1. Halusin vuoden tauon jälkeen takaisin 
hallitukseen, koska tapahtumien järkkäilyä 
ja muuta yhdessä väkertämistä tuli vähän ikävä.

2. Olen vara-pj, tasa-arvovastaava ja toinen 
viestintätyyppi Rosa-Marian lisäksi. Parasta on, 
että pääsen tekemään vähän kaikkea mutta en 
mitään liikaa. 

3. Oman ainejärjestön ja opiskelijoiden edun 
ajaminen on tärkeä tehtävä, josta saa olla iloi-
nen ja kiitollinen. Yhteistyön ja oman panoksen 
jälkiä pääsee harvoin yliopistomaailmassa nä-
kemään yhtä selkeästi kuin silloin, kun ihmiset 
nauraa ja ystävystyy järjestön tapahtumissa.

Laura Hämäläinen
Sihteeri

1. Halusin olla mukana hoitamassa yhteisiä 
asioita. Hallitustyö ainejärjestössä on tiivistä ja 
oikeasti eteenpäin katsovaa. Se on aika cool!

2. Toimin ainejärjestön sihteerinä. Sihteerin 
hommissa parasta on se, että pysyn hyvin 
kartalla kaikesta mitä ainejärjestössä tapahtuu.

3. ONNEA ja TERVETULOA puheviestijöiden 
iloiseen joukkoon!



Tuomas

Emma

Ellariina

Rosa

Laura H.

Rosa-Maria

Laura

Tinja

Janina

Esko

*Perttu Koskenranta ei ole enää hallituksessa, kuvasta puuttuu Krista Lampi
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Krista Lampi

1. Tykkään olla mukana vaikuttamassa asioihin, 
ja hallitus on siihen hyvä paikka. Ajattelin myös, 
että musta voisi olla oikeasti hyötyä uusien jut-
tujen ideoinnissa ja vanhojen parantamisessa. 
Multa löytyy intoa ja kiinnostusta ainejärjestön 
toimintaa kohtaan, niin oli luontevaa lähteä 
mukaan.

2. Hyppäsin vasta hallitukseen, niin selkeää 
tehtävää ei (vielä ainakaan) ole, mutta mun 
mielestä mä saatankin olla eniten hyödyksi 
auttamalla aina siinä, missä sitä tarvitaan. Mun 
vahvuuksia on joustavuus niin koen tälläisen 
tehtävän aika luentevaksi! On kivaa päästä ko-
keilemaan kaikkea.

3. Rohkeasti mukaan ainejärjestön toimintaan! 
Oli se tapahtumissa käymistä tai hallituksen toi-
mintaan osallistumista, niin ihan varmasti tulee 
olemaan hauskaa. Toiminnassa pystyy tutustu-
maan myös vanhempiin opiskelijoihin, joissa on 
ihan mahtavia tyyppejä!

Janina Javanainen
Koulutuspoliittinen vastaava

1. Olen nyt hallituksessa mukana toista vuotta, 
ja voi olla, että vuosia hallitustoiminnassa tulee 
tämänkin jälkeen vielä lisää. Hallitukseen 
pyrkiminen oli minulle itsestään selvää, sillä 
kaikenlainen asioihin vaikuttaminen ja 
projektiluonteiset hommat ovat lähellä 
sydäntäni, ja niistä hallitustoiminnassa on kyse.

2. Toimin koulutuspoliittisena vastaavana, mikä 
on äärettömän opettavaista puuhaa! Tällä 
hetkellä yliopistossamme käydään läpi suuria 
muutoksia ja tehdään päätöksiä tulevaisuuden 
suhteen, joten tämän kaiken sivusta 
seuraaminen on antanut minulle aivan uuden 
näkökulman yliopistoelämään ja opiskelijan 
rooliin. 

3. Intoni uusien opiskelijoiden koutsaamiseen 
yliopistomaailman saloihin saattaa huomata 
siitä, että viime vuonna toimin tuutorivastaava-
na ja nyt jatkan palvelustani rivituutorina. 
Olen siis ehtinyt jo olla monessa mukana ja 
olen aina halukas neuvomaan ja auttamaan 
– pitäähän minunkin päästä jossain pätemään. ;)
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Tinja Juutilainen
Tapahtumavastaava ja ympäristövastaava

1. Edellinen hallitus teki niin vakuuttavaa 
työtä, että halusin olla osaltani jatkamassa 
sitä ja tuomassa mukaan jotain uutta. 
Nautin, kun pääsen vaikuttamaan asioihin. 

2. Olen tapahtuma- ja ympäristövastaava. 
Fuksisyksy tarjosi paljon mielenkiintoisia ta-
pahtumia, joihin en aikataulujeni vuoksi pääs-
syt osallistumaan. Hoidin siis itseni hommaan, 
jolloin pääsen osallistumaan kaikkeen mahdolli-
seen. Olen järjestänyt paljon tapahtumia 
aiemminkin, mutta yliopiston ainejärjestössä 
toimiminen on tuonut tähän hommaan paljon 
uusia näkökulmia.

3. Ensinnäkin paljon onnea! Toisekseen 
tervetuloa kaikkiin syksyn tapahtumiin. Meillä
on tapahtumavastaavaparini Laura Keinäsen 
kanssa teille paljon hyviä juttuja luvassa.

Laura Keinänen
Tuutorivastaava ja tapahtumavastaava

1. Lähdin mukaan hallitukseen, koska halusin 
päästä vaikuttamaan asioihin hyvässä porukas-
sa. Lisäksi erilaisten tapahtumien järjestäminen 
ja tulevien fuksien huippusyksyn varmistaminen 
houkuttelivat. 

2. Tehtäväni hallituksessa ovat tapahtuma-  
sekä tuutorivastaavuus. Parasta tapahtumavas-
taavuudessa on päästä suunnittelemaan ja 
järkkäämään erilaisia bileitä. Tuutorivastaavuu-
dessa taas parasta on, että pääsen henkilökoh-
taisesti varmistamaan, että teillä, tulevilla fuk-
seilla on elämänne syksy edessä, kuten mulla 
oli! 

3. ONNEA ja syksyllä nähdään! 
(Odotan innolla!)

Rosa-Maria Kari
Viestintävastaava ja sosiaalipoliittinen vastaava

1. Hallitustoiminnassa pääsee konkreettisesti 
vaikuttamaan asioihin ja samalla sisälle 
ainejärjestön sekä yliopiston toimintaan. 
Reettorihallitus on energinen tiimi, jonka 
ykkösprioriteetti on huolehtia reettorikansan 
hyvinvoinnista ja oikeuksista. Hallitustoiminta 
tuntuu luontevalta ja lennokkaiden ideoiden 
toteuttaminen yhdessä on ihan huippua! 

2. Vastaan Reettorit ry:n viestinnästä sekä 
toimin sosiaalipoliittisena vastaavana. Lisäksi 
ylläpidän rentoa tunnelmaa hallituksen kokouk-
sissa. Tehtäväni ovat monipuolisia ja itseään 
pääsee kehittämään jatkuvasti. Sosiaalipoliitti-
sissa asioissa minuun voi luotettavasti ja 
rohkeasti olla yhteydessä. :) 

3. Be yourself, everyone else is already taken. 
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Se loikkii mäkeä pitkin harppauksin. Katselee 
ympärilleen ja haistelee raikasta ja vielä niin 

kesäistä ilmaa. Sillä on kiire, mutta rento 
loikkiminen rauhoittaa mieltä. Aurinko pilkistää 
hieman pilvien lomasta. Sillä on odottava fiilis. 

Jotain uutta ja jännää. 

Muutoksen tuulia. 

Sen silmät ovat pyöreät ja valppaat. Hiljaa se 
seuraa ympärillään vallitsevaa hälinää ja 

näyttää kysyvältä. Jotain välillä säpsähtääkin. 

Lajitoverit löytyvät. Täysin uudessa ympäristös-
sä uusien tuttavien tapaaminen on kihelmöivää, 

mutta yhteinen kieli löytyy lähes välittömästi. 
Lajitoverit hymyilevät. Hyvä tästä tulee. 

Keskivertopuvifuksin, tai oikeastaan fuksin kuin 
fuksin, tunnistaa ensimmäisenä päivänä 

pyöreistä ja pyörivistä silmistä. Silmät 
selvittelevät mistä löytyy Pinni been luokka 

1097 tai mahdollisesti Aakymppi.

Infosta tai tuutorilta hieman haparoiden, mutta 
puheviestijämäisesti tomakalla äänellä sitten 

kysellään mistä löytyy Tamyn toimisto ja mitä 
ihmeen kursseja olisi pitänyt tajuta 

jo napata Nettiopsusta. 

Fuksi on siis kuin pieni jänöjussi. Tai ainakin 
minä itse olisin samaistunut saaliseläimeen 

ensimmäisenä päivänäni.  

Sitten se kaikki selkenee.    

Pienellä opastuksella alkaa löytyä luentosalit 
ja ruokalistat, kirjat linnasta ja artikkelit 
tietokannoista. Tulostimesta en kyllä vieläkään 
saa aina oikeanlaista tavaraa ulos. 

Fuksius on kaikin puolin siistiä, mahtavaa ja 
äässömii. Paljon ensimmäisiä kertoja ja uusia 
ihmisiä, hitokseen bileitä ja kivoja tapahtumia. 
Kevyistä leffailloista aina koko Suomen 
opiskelijakansaa riehaannuttaviin approihin asti.  

Kun pääsee siitä jänöjussivaiheesta eteenpäin 
niin jokainen löytää sisältään sen reivaavan lau-
maeläimen tai määrätietoisen opiskelijan 
(tähän en ota eläinvertausta, sillä opiskelijahan 
on jo kuin eläin itsessään – villi ja vapaa 
periaatteessa, mutta kuitenkin täysin luonnon-
lakien armoilla). 

Joten ei muuta kuin buckle up ja porkkanan 
vitskut talteen ensimmäistä päivää
 – tai siis ensimmäistä vuotta varten. 
Sitä tulette tarvitsemaan. 

Fuksiudesta haikeudella luopuvin terkuin,
Laura hoo

Puvifuksin laiffii
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Tamy on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta. Kaikki yliopiston opiskelijat kuuluvat Tamyyn 
lukuun ottamatta kansainvälisiä opiskelijoita. Aina lukuvuoden alussa opiskelijat maksavat iloises-
ti noin 100 euron jäsenmaksun, jolla ensisijaisesti kustannetaan Tamyn edustajiston kokouksiin 
kahvit ja leivät. Toissijaisesti rahaa jaellaan muun muassa YTHS:lle, harrasteyhdistyksille ja aine-
järjestöille. 

Tamy on lakisääteinen organisaatio. Toisin sanoen; Tamyn on pakko olla olemassa, koska laki niin 
käskee. Ylioppilaskunnan mielestä organisaation tärkein lakisääteinen tehtävä on valvoa opiskeli-
joiden etuja. Käytännössä käydään porukalla silloin tällöin huutelemassa Arkadianmäellä tai Twit-
terissä opiskeluelämän kurjuutta, ja vaaditaan leikkausten perumista. Tamy valitsee myös opiske-
lijaedustajat yliopiston virallisiin elimiin kuten yksiköiden (tai tiedekuntien) johtokuntiin.

Selvennän kuviota vertauskuvalla, sillä en ole ihan varma mitä yritin tuossa ylempänä kertoa. 
Tamy on kuin yliopiston opiskelijayhteisön sydän, joka pumppaa verta elintoimintoja varten. Sydä-
men tekemää työtä ei ihminen kuitenkaan useimmiten tiedosta, eikä myöskään Tamyn repertuaari 
tällä hetkellä kuulu riviopiskelijan yleistietämykseen. Silti sydämestä lähtevät verisuonet ulottuvat 
kaikkialle ihmiskehoon. 

Pumpattavalla verellä tarkoitan tietysti resursseja eli rahaa. Esimerkiksi lajiyhdistysten ja ainejär-
jestöjen ohella myös Reettorit ry -organismi pysyy elossa Tamyn verirahoilla.

Rahanviljelyn lisäksi Tamy tarjoaa joitakin palveluita. Tamylta voi opiskelijat vuokrata tiloja, muut-
topakun, lautapelejä, porakoneen ja remppavälineitä. Tamy järjestää myös paljon tapahtumia 
kuten Urapäivän ja Kaupunkisuunnistuksen, ja organisoi vappuviikkojen kokonaisuuden. 

On kuitenkin hyvin tärkeää, että opiskelijat kokevat saavansa rahoillensa vastinetta. Mitä muuta 
Tamyn tulisi tehdä? Allekirjoittaneelle saa lobata. 

TAMYN    VUOSITTAINEN 
PROPAGANDAKIRJE    REETTOREILLE

TEKSTI: JANNE KAJANDER   KUVAT: JANNE KAJANDER & TERHI NIKKILÄ



Janne Kajander
Tamyn edustajiston jäsen

kajander.janne.m@student.uta.fi
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PROPAGANDAKIRJEEN    KIRJOITTI    REETTORI
Mutta niin, kuka minä olen kertomaan näitä puolivillaisia anekdootteja? 
Olen jäsenenä Tamyn edustajistossa, joka on ylioppilaskunnan ylin 
päättävä elin. Ennen kaikkea olen kuitenkin 2. vuoden puheviestinnän 
opiskelija ja jollakin mittapuulla suhteellisen aktiivinen korkeakoulupolitiikan 
saralla. Harrastuksiini kuuluu kokouksissa lätiseminen ja vuorovaikutukses-
ta paasaaminen.

Edustajistossa on ollut ihan kivaa. Päätämme joidenkin mielestä 
tärkeistä asioista ja valvomme kanssaopiskelijoiden etua. Minulle 
suurimpana antina on ollut saamani tieto ja ymmärrys, jota olen saanut 
tällaisen hallinnollisen sekamelskan (yliopiston) toiminnasta ja prosesseista. 

Tamyssa arkipäivän työn tekee täyspäiväisesti palkatut sihteerit, muu hen-
kilökunta ja hallitus. Edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa. 

Omasta mielestäni tuon korkeakoulupolitiikkaan, edustajistotyöhön 
ja kissanristijäisiin viestinnällisen ja vuorovaikutuksellisen näkökulman. 
Aika ajoin muistutan ja alleviivaan sen tärkeyttä, miten viestitään 
kohderyhmille, toisillemme ja kaikille Tamyn opiskelijoille.

TAMYN    VUOSITTAINEN 
PROPAGANDAKIRJE    REETTOREILLE

TEKSTI: JANNE KAJANDER   KUVAT: JANNE KAJANDER & TERHI NIKKILÄ



TEKSTI: LIISA LEHKONEN
KUVAT: NIKO TIAINEN
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TERKUT HARKASTA
Radiomaailman kutsu vei harjoitteluun etuajassa

“Liisa, kukaan ei soita mun snäppioraakkeliin, 
sulla on kaks minsaa aikaa niin oot ON AIR”, 
tulee Bassoradion primetime ohjelman 
H-hetken Herkules minulle ilmoittamaan, 
kun olen läppärini kanssa töiden parissa. 
On käynnissä toinen harjoittelu viikkoni 
Bassoradiolla.Kahden minuutin päästä istun 
studiossa kuulokkeet päässäni ja Herkules 
opastaa minulle mikrfonin käyttöä, ennen kuin 
hän juontaa minut sisään. Adrenaliini ryöppyää, 
kun kuulen ääneni vahvistettuna kuulokkeista ja 
tajuan kuuluvani yli sadalle tuhannelle kuunteli-
jalle. Viiden minuutin ajan juttelen ja visailen 
Herkuleksen ohjelmassa, kunnes palaan 
taas työpisteelleni. 

Minulla on tällä hetkellä meneillään kolmen 
kuukauden työharjoittelu Bassolla,josta takana 
on ensimmäinen kuukausi. Basso on uuden 
musiikin kanava, joka kuuluu FM-taajuuksilla 
niin Helsingissä, Turussa, Tampereella, 

Oulussa kuin Jyväskylässäkin. Lisäksi Basson 
lähetyksiä pystyy kuuntelemaan netin 
välityksellä sekä Basson omasta Basso On 
Demand -applikaatiosta. Itse olen ollut monen 
vuoden ajan osa Basson uskollista kuulijakun-
taa ja kokenut kyseisen median olevan minun 
unelmatyöpaikkani. Basso tekee radiotyön 
lisäksi paljon yhteistyötä erilaisten toimijoiden 
parissa ja tuottaa sisältöä monipuolisesti 
verkkoon. 

Päätin keväällä 2016 laittaa avoimen 
hakemuksen Bassolle, sillä en ajatellut 
menettäväni mitään siinä, että haen 
harjoitteluun tokavuotisena puvilaisena. 
Odotukseni olivat matalalla harjoittelupaikan 
saamisen suhteen. Toisin kuitenkin kävi, ja 
viikon päästä hakemukseni lähettämisestä 
minulle tarjottiin harjoittelupaikkaa kevääksi 
Basson myyntitiimistä.



Tähän väliin minun taustastani sen verran, että 
radiossa olen ollut haastattelussa kahdesti: 
kerran 3. luokalla, kun voitimme luokkani 
kanssa Heurekassa tiedekilpailun ja toisen 
kerran Lohjan paikallisradiossa musikaaliesiin-
tymisen vuoksi. Radiokurssia en ole yliopistos-
sa päässyt yliopistossa suorittamaan, mutta 
intohimoa radion tekemiselle löytyy. Toimin 
hallituskauden 2015 Reettoreiden tapahtuma-
vastaavana ja Retu-lehden päätoimittajana, 
joissa opin paljon tuotantopuolesta. Bassolla 
tittelini on kaupallisen tuotannon harjoittelija, 
joten äänessä radiossa en ole ollut tai tule 
olemaan muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Samanaikaisesti täällä on lisäkseni 
toimittajaharjoittelijoita, joiden opintotausta on 
radio- ja tv-työstä, joten he tekevät 
haastatteluja, kun minä taas organisoin niitä. 

Sen lisäksi, että olen hätäapuna radiokisoissa, 
olen tehnyt muutakin; olen buukannut 
haastatteluja, tuottanut videoklippejä ja 
hoitanut sekä kisavoittajat että toimittajamme 
kisamatkalle Amsterdamiin. Minun työnkuvaani 
kuuluu siis monipuolisesti kaikenlaista, 
esimerkiksi sisällön tuottamista basso.fi
-sivustolle, kampanjointisuunnittelua, 
myyntitiimin assarina toimimista sekä 
somettamista. 

Otan vastaan Bassolla käyviä haastateltavia ja 
kirjoitan uutisartikkeleita heistä. Olen päässyt 
osaksi tätä uskomattoman ihanaa ja rentoa 
työpaikkaa, jossa olen saanut ottaa vastuta heti 
ensimmäisestä päivästä lähtien. Olen oppinut 

hurjasti ja saanut parempaa kuvaa siitä, 
millaista työtä haluan valmistuttuani tehdä.
Tiedän, että minulle tulee olemaan vaikeaa 
lähteä täältä. Samalla ymmärrän sen, että 
lähdöstä tekee vaikean juuri se, kuinka paljon 
olen asioita harjoitteluni aikana oppinut ja 
nauttinut siitä, että olen päässyt tekemään 
työtä, joka tuntuu itselleni mieluisalta. Koen, 
että myyjänä oleminen oli minusta ihan ok, 
mutta puheviestinnän opiskelijana saan hitusen 
enemmän irti radiossa työskentelystä. Minua 
lykästi harjoitteluni suhteen.

Kyse on loppupeleissä rohkeudesta. 
Rohkeudesta siinä, että uskalsin hakea, vaikka 
se aluksi naurettavalta idealta tuntuikin. Sanon 
siis kaikille puheviestijöille, niin tuleville kuin 
nykyisillekin, että tämän koulutuksen hyöty 
on sen monipuolisuus. Loppupeleissä sinä 
vastaat itsestäsi ja unelmistasi. Älä epäröi 
hakea, äläkä missään nimessä vähättele 
taitojasi ja opinalaasi. Harjoittelijana sinulta ei 
voida olettaa olemassa olevaa ammattitaitoa, 
vaan halua kehittyä ja oppia lisää.

Kiitos puheviestinnän opintojen, osaan toimia 
ryhmässä, uutenakin jäsenenä. Kiitos 
yliopiston akateemisuuden ja sivistävyyden, 
osaan kirjoittaa ja kyseenalaistaa. Kiitos 
opiskelijan vapauden, pystyn tekemään tämän 
harjoittelun “etuajassa” opintosuunnitelmas-
tamme poiketen. Kiitos reettorikavereiden, 
jotka kannustivat minua olemaan rohkea, 
lopetin epäröimisen siitä, että pärjäisinkö. 
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Mikä ihmeen harjoittelu?
• Puheviestinnän tutkinto-ohjelmaan sisältyy
  10 op harjoittelu maisterivaiheessa.
• Harjoittelun pituus 3 kk     
• Työharjoittelun tavoitteena on vahvistaa 
  opiskelijan asiantuntijuuden kasvua 
  ja oman osaamisen tunnistamista 
  suhteessa työelämässä tarvittavaan 
  osaamiseen.

Harkkari-Liisa kaverikuvassa H-hetken Herkuleksen kanssa

Lisäätietoa: 
http://www.uta.fi/cmt/jov/tyoelama/puvi_harjoittelu.html

→



TEKSTI & KUVA: LASSI LINNOLA
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VAIHTOKERTOMUS
Vuoden 1991 euroviisukarsinnoissa Suomen 
edustajan paikasta kilpaili kovassa nousukier-
teessä ollut näyttelijä-laulaja Samuli Edelmann. 
Tuona kohtalokkaana alkukeväänä Suomen 
kansan korviin valutettiin olohuoneiden televi-
siovastaanottimien kautta kappale, joka monen 
mielessä leimaa vielä tänäkin päivänä erästä 
Euroopan suurkaupunkia. Kyseinen kappaleen-
hirvitys on luonnollisesti ”Peggy”, ja kyseinen 
kaupunki Itävallan pääkaupunki Wien. Kap-
paleen sanoittaja Hector tuskin osasi lyriikoita 
kirjoittaessaan aavistaa tekojensa seurauksia: 
kappaleen kertosäkeeltä ”oon mä juonut viinii 
Wienissä” ei nimittäin yksikään Wieniin lähtevä 
vaihto-oppilas pysty ennen lähtöään säästy-
mään.  

Tämä kertosäe päässäni soiden lähdin hel-
mikuun alussa CMT:n vaihto-oppilaana opis-
kelemaan musiikkitieteitä Wienin yliopistoon. 
Euroviisutriviaa lukuunottamatta oli käsitykseni 
vaihtokohteestani vähintäänkin vajavaiset. 
Siksi yritänkin tiivistää tähän artikkeliin kaiken 
oleellisen sekä epäoleellisen Wienistä ja siellä 
asumisesta. Samalla käyn läpi muun muassa 
seuraavat tärkeät kysymykset: Mikä on ”kuo-
hukerma” itävaltalaisittain? Onko Peggy yleinen 
nimi Itävallassa? Entä paljonko kalja maksaa? 

ITSE KAUPUNKI
Aloitetaan perusteista. Wien on vanha ja rikas 
miljoonakaupunki, jolla on historiaa satojen 
vuosien edestä. Mutta miten se näkyy opiske-
lijan elämässä käytännön tasolla? No, ainakin 
arkkitehtuurissa. Miltei jokaisella rakennuksella 
näyttäisi olevan ikää ainakin vuosisadan verran. 

Kaupunkialueella jokainen rakennus on vähin-
tään kolmekerroksinen. Tämä tekee suunnis-
tamisesta – etenkin aamuyöhön venähtäneinä 
iltoina – tuskaisaa. Maamerkkien tuntemisesta 
ei ole juurikaan hyötyä, sillä useimmilla kaduilla 
ei näy muuta kuin niitä reunustavat, lähes ident-
tiset kerrostalot. Lisäksi jokaisessa ilmasuun-
nassa tuntuu olevan jonkinlainen historiallinen 
palatsi tai muistomerkki. Kun on kotoisin maas-
ta, jolla on itsenäistä historiaa alle vuosisadan 
verran, on kulttuurishokki melkoinen.

OPISKELU WIENISSÄ
Kuten edellä jo mainitsinkin, lähettää CMT 
opiskelijansa Wieniin musiikkitieteiden puo-
lelle. Tämä ymmärrettävästi herättää paljon 
kysymyksiä, joihin kannattaa harjoitella käteviä 
vastauksia etukäteen – sillä säästää reippaasti 
aikaa. Lisäksi kannattaa opetella vastaamaan 
kysymykseen ”Mikä ihme on puheviestintä?”, 
sillä siihenkin kysymykseen tulette suurella 
varmuudella vielä törmäämään. Wienin yliopis-
ton musiikkitieteiden opinnot pitävät kuitenkin 
sisällään kattavan kokoelman kursseja, jotka 
käsittelevät musiikkia median näkökulmasta, 
eli yhteys viestintään on olemassa. Huomionar-
voinen seikka vaihto-opiskelua harkitsevalle on 
kuitenkin se, että miltei kaikki musiikkitieteiden 
kurssit ovat saksaksi.

ARKEA JA PAIKALLISIA
Yleisesti tunnustettu tosiasia on se, ettei vaih-
tovuotena joudu pahemmin istumalihaksiaan 
luentosalissa rasittamaan. Monille tärkein osuus 
vaihto-opiskelusta onkin arki vieraassa kulttuu-
rissa. Wieniläisessä arjessa pistää ensimmäise-
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VAIHTOKERTOMUS PEGGYN PERÄSSÄ EUROOPPAAN
nä silmään elintaso. Jo seitsemättä kertaa 
putkeen sijoitti konsultointifirma Mercer Wienin 
ensimmäiseksi elintasoarvostelussaan. Ja syyn 
kyllä huomaa. Kaupungin kadut ovat siistejä, 
julkiset kulkuvälineet toimivat moitteettomasti ja 
miltei jokaisella kadulla voi tuntea olonsa tur-
valliseksi kellonajasta riippumatta. Valitettavasti 
korkea elintaso merkitsee usein myös korkeaa 
hintatasoa. Wienissä useimpien hyödykkeiden 
hinta kaupoissa on vain hieman alle Suomen 
hintatason. Tästä pääseekin kätevästi seuraa-
vaan teemaan: kaupankäyntiin. Se nimittäin on 
varsin erilaista kuin Suomessa. Hintojen lisäksi 
liikkeet yllättävät suomalaisen aukioloajoillaan. 
Arkisin jokainen kauppa sulkee ovensa ilta-
kahdeksalta ja sunnuntai on pyhitetty yleiseksi 
lepopäiväksi. 

Vapautettuihin aukioloaikoihin juuri tottumaan 
päässeelle vaihto-opiskelijalle tämä on kuin 
isku vasten kasvoja.  Varsinkin kun muutenkin 
kaupakäynti ulkomailla on yllättävän haastavaa. 
Elintarvikkeet ovat suomalaiselle kummalli-
sessa järjestyksessä, ja niiden tunnistaminen 
vaatii vähintäänkin keskipitkän erityissanaston 
osaamista. Esimerkkinä vaikkapa kuohukerma. 
Saksaksi se olisi Sahne. Entä itävaltalaisittain? 
Sahne-jotakin? Ei. Se on Schlagobers. Ei tällai-
sia asioita pysty arvaamaan. 

Wieniin lähtevälle suosittelen muutenkin läm-
pimästi kielen haltuun ottamista. Paikallisten 
englannin osaaminen on varsin vaihtelevaa ja 
etenkin asiakaspalvelutilanteissa  voi kielitai-
doton saada osakseen tylyä kohtelua. ”Wie-
niläinen epäkohteliaisuus” on muutenkin jo 

käsite itsessään, josta monia vaihtoon lähteviä 
varoitetaan. Omien kokemuksieni perusteella 
on kuitenkin täysin sattumanvaraista, saako 
kohdalleen hyvää vai huonoa kohtelua. Hanka-
lia ihmisiä löytyy kuitenkin niin kaupungista kuin 
kaupungista.

VOISIKO JO VIIMEINKIN 
PUHUA KALJASTA?
Kyllä. Nyt voi puhua kaljasta. Wienissä ja Itä-
vallassa ylipäänsä on valtavat määrät kaljaa. 
On isoja kaljoja ja on pieniä kaljoja. On tummia 
ja vaaleita, herkullisia ja iljettäviä. Adjektiiveja 
riittää. Yksi asia niitä kuitenkin yhdistää: ne ovat 
halpoja. Vaikkei Itävallan hintataso olekaan ylei-
sesti ottaen erityisen alhainen, on nestemäisesti 
ajatellen  suomalainen opiskelija Wienissä kuin 
herran kukkarossa. Halvimman oluen litrahinta 
liikkuu 0,80 euron paikkeilla, ja valinnanvaraa 
riittää. 

Oluen lisäksi on Wien tunnettu myös – kuinkas 
sattuikaan! – viineistään. Wien on yksi harvoista 
Euroopan pääkaupungeista, joka tuottaa omat 
viininsä vielä tänäkin päivänä. Vaikken yhteen-
kään Peggy-nimiseen naishenkilöön ole vielä 
törmännyt, on Hectorin kynäilemissä sanoituk-
sissa siis jonkin verran perää.   

Kaiken kaikkiaan Wien on hyvä kaupunki. Se 
on iso ja mahtipontinen, mutta sillä on kuitenkin 
omat oikkunsa ja omalaatuisuutensa. Juuri niin 
kuin kaupungilla pitääkin.
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KESKUSTA
Fazer cafe

Tässä kahvilassa silmä lepää. Upea valo ja 
mahtava sijainti tekevät Fazerista erittäin 
vetovoimaisen. Saatavilla sekä suolaista että 
makeaa ja Instagramissa upealta näyttävää 
ruokaa. Mainio paikka päiväkahville, muta toimii 
myös ympäristönä myöhästyneiden koulutöden 
tekemiseen. Ja kyllä, täältäkin saa brunssia.

Pyynikin munkkikahvila
Jos mielesi tekevi Pyynikin munkkeja, mutta 
näkötorni tuntuu olevan liian kaukana tai 
korkealla, löytyy ratkaisu ongelmaasi 
Keskustorin liepeiltä. Pyynikin munkkikahvila 
tarjoaa legendaarisen maineen saaneita tuoreita 
munkkeja joka päivä bussiasemaa vastapäätä. 
Kuten sanonta kuuluu: ”Munkki päivässä 
pitää pyllyn pyöreänä!”, joten poikkea ihmeessä 
maistamaan.

Café Europa
Tämän paikan kotoisa tunnelma ja ihanan 
pehmeät sohvat vetävät puoleensa. Aivan kuin 
istuisit hieman hämyisessä ja mielenkiintoisesti 
kalustetussa olohuoneessa. Kun haluat viettää 
iltaa rennosti, suuntaa Europaan, mikäli olet 
täyttänyt 20 vuotta. Europan keittiö on avoinna 
joka päivä klo 21 asti. Vinkkinä, kokeile 
Europan lounasta!

Pella’s cafe
Halusitpa sitten salaattia taikka palan kakkua, 
on Pella’s cafe juuri sopiva paikka tavata 
ystäviä herkkujen äärellä. Hämeenkadun 
varrella sijaitsevan kahvilan tunnistaa hauskasta 
kissalogosta. Erityissuositus on kokeilla myös 
brunssia, joka sisältää kaikkea mitä aamiaiselta 
voit toivoa.  

Kaffila
Kaffilassa viihtyy tunteja katsellen ympärilleen, 
mielenkiintoa ja tunnelmaa riittää rajattomasti. 
Aitoa hipsteritunnelmaa ja herkullisia tarjottavia, 
mitä sitä muuta kahvilaltaan voi toivoa  – no 
tietty esiintyjiä! Tässä paikassa on sitä jotakin.

Kuppilat ja kahvilat
Toisinaan tulee tarve istua alas ja nauttia taivaallisesta kakkupalasta kahvin kanssa. Joskus taas 
tekee mieli hyvää viiniä tai pienpanimo-olutta parhaimmassa seurassa. Minkä äärellä haluatkaan 

rentoutua, tärkeintä on löytää paikka, jonka tunnelmasta voit nauttia. Tässä sinulle lista 
parhaimmista istuskelupaikoista, olipa Tampere sinulle tuttu tai tuntematon kaupunki.

TEKSTI & KUVAT: SAARA KONTIAINEN

Café Europa
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TULLINTORI
Telakka

Kulttuuritalo Telakka tarjoaa sinulle kaikkea. 
Halusitpa jazzia tai teatteria, sitä saat. Telakan 
terassilla voit istua nauttien kesän lämmöstä ja 
kaljan viileydestä. Ihastuttava ja rouhea, lievästi 
jazzin makuinen, tosin ruoka on taivaallista á la 
cartea. Tällä paikalla on luonnetta.

Moro Sky Bar
Jos haluat nauttia drinkkejä Tampereen kattojen 
yllä, suuntaa Moroon. Olipa ilta tai aamu, ovat 
näköalat aivan huikeat. Moro on yksi Tampreen 
monista olohuoneista ja varsin suosittu
selainen. Tunnelma on täällä aina, no, korkealla, 
ja iltaisin ihmisiä riittää. Varoitus: Ei suositella 
korkeanpaikankammoisille. 

Passion
Jos aurinko paistaa,suuntaa Passionin terasille. 
Jos aurinko ei paista, suuntaa sisälle Passiniin. 
Hotellin aulabaaria muistuttava ja kooltaan 
suuri Passion on parhaita paikkoja täysin 
improvisoidulle illan istumiselle ystävien 
kanssa. Lämpimät kesäillat venyvät terassilla 
helposti yöhön. C’est la vie – mitä ikinä se 
tarkoittaakaan, niin sitä ajattelet. 

TAMMELA
Kahvilla 

Mukava ja tunnelmallinen pieni kuppila, jossa 
voi syödä luomuruokaa sunnuntaibrunssilla 
taikka istua iltaa siemaillenviiniä tai kotimaista 
olutta. Parhaimmassa tapauksessa astelet 
suoraan kuuntelemaan keikkaa, sillä Kahvilla 
jaksaa yllättää ja piristää. 

Vohvelikahvilat toimivat mainioina treffipaikkoina.
 ;)

 Päätoimittajan vinkki!

Joskus saatat haluta syödä vain jätskiä 
Pakkahuoneen portailla ystävien kanssa 
ja siinä sitä vasta on tunnelmaa.

Vohvelikahvila

Roosa ja Minttu
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”Opiskelevatko ne jotain logoja?” kuuluu 
yleinen pohdinta, kun ihmisiltä kysytään 
logopedian opiskelusta. Tietäväisemmät 
osaavat jo yhdistää logopedian opiskelun 
puheterapiaan ja äänen tuotantoon. Se on 
kuitenkin vain pieni osa tätä laajaa oppialaa.
Ensimmäisen vuoden logopedian opiskelijat 
Anni Hyttinen ja Johanna Hakonen avasivat 
alaansa ja opiskeluaan hieman tarkemmin.

Mitä logopedia on?

Sanasta sanaan suomennettuna logopedia 
tarkoittaa puheopetusta. Yliopistoalana se 
tarkoittaa puhe-, kieli- ja kommunikaatiohäiriöi-
den sekä syömiseen ja nielemiseen liittyvien 
ongelmien tutkimusta. 

– Äänen häiriöt ovat vain pieni osa logopedien 
työtä. Kyse on paljon monipuolisemmasta 
ammatista, Anni Hyttinen kertoo. – Kyseessä on 
enemmänkin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä 
kuin puhtaasti puheopillinen ala. 

Logopedian tutkinto on ammattiin tähtäävä: 
suurimmasta osasta opiskelijoista tulee puhe-
terapeutteja. Pieni osa työllistyy myös tutkijoiksi 
tai asiantuntijoiksi. Silti työtehtävät ovat moni-
puolisia. Logopedejä työskentelee esimerkiksi 
lasten ja vammaisten parissa, työkseen puhu-
vien parissa sekä sairaaloissa onnettomuus- ja 
leikkauspotilaiden jälkihoidossa. 

– Työnkuvaan kuuluu muun muassa kuntoutus-
ta, muun henkilökunnan ohjausta, diagnostiik-
kaa ja tilannearvioita, Johanna Hakonen selittää.

Millaista on logopedian opiskelu?
Logopedian opiskelu eroaa siinä mielessä 
monista muista Tampereen yliopiston 
opetusaloista, että siinä ei ole ollenkaan 
varsinaisia sivuaineopintoja. Vapaavalintaisia 
opintoja voi käydä 20 opintopisteen verran, 
mutta ne menevät vasta maisterivaiheen
 tutkintoon. Työllistyminen ei siis riipu omasta 
suuntautumisen valinnasta. 

– Pakolliset opinnot ovat monipuolisia. 
Opiskelemme varsinaisen logopedian lisäksi 
myös lääketieteen, psykologian ja fonetiikan 
kursseja, Anni ja Johanna kertovat.

Logopedia on Tampereen yliopistossa 
haastava ala. Kurssit ovat usein työläitä ja 
niiden vaatimustaso on kova. Haastavuudesta 
huolimatta Anni ja Johanna ovat pitäneet 
opiskelua mukavana.

– Onneksi välillä on kevyempiäkin kursseja, niin 
pääsee ottamaan vähän rennommin, Johanna 
naureskelee.

Opiskelijat pääsevät nopeasti mukaan myös 
käytännön toimintaan. Jo ensimmäisenä 
vuonna opiskelijoilla on kursseja, joihin sisältyy 
harjoittelua. Tänä vuonna fuksit olivat harjoitte-
lujaksolla päiväkodissa. Toisena opiskeluvuote-
na on jo luvassa kuntoutuksen pitoa asiakkaille.

– Se kyllä jännittää. Pitää tavata oikeita ihmisiä 
ja ratkaista oikeita ongelmia, Johanna sanoo.

Ei siis kovin olla kovin lähellä logoja. 
Ei oikeastaan sinne päinkään.

Logopedian opiskelijat avasivat opiskeluarkeaan huhtikuussa Reettoreiden Instagram-tilillä. 
Käy sinäkin seuraamassa meitä Instagramissa: reettorit_ry

Mikä ihmeen logopedia?
TEKSTI: ESSI SALONEN
KUVAT: JOHANNA HAKONEN & REETTA MARTTINEN
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Salaisuuksien kammiot ovat auenneet. Reettorit ovat raottaneet vanhojen päiväkirjojen sivujaan ja 
poimineet sieltä herkullisia tekstejä teidän luettavaksemme. Tunnetko sinä reettorikamusi salaisen 
menneisyyden? Tiedätkö, kuka on ollut pienestä pitäen toivoton stalkkeri ja kenen elämä oli vittu 
pilalla jo lukiossa? Kurkkaa oikeat vastaukset seuraavalta sivulta.

1. ”25. helmikuuta
Mä oon sekoillu koko menneen viikon… Oon ollu jotenki ylirasittunu ja villi. 
En tiiä, mikä auttais. Joka tapauksessa mun täytyy rauhottuu. 
Ei tästä muuten tuu yhtään mitää! Sekoilun pitää loppuu!!! Piste!!!

Kirjoitettu 15-vuotiaana
2. ”12. joulukuuta
Mä olin tänään Marikan kanssa Pikku G:n konsertissa. Siellä oli kivaa! 
Mut se ei ollu kivaa, kun Pikku G ei jakanut nimmareita! Mut onneksi Pikku G:n 
Tiidsei jakoi nimmareita. Mulla on kaksi ton Tiitsein nimmaria. Yks nimmari on 
seuraavalla sivulla!!

Kirjoitettu 8-vuotiaana
3. ”Vittu marraskuussa
Voi vittuu, mää oon taas kerran VITTU PILANNU KAIKEN Saatana miten mää voin 
olla näin tyhmä?! vittu koeviikko eessä ja lusmuilen vaan koulussa ja kotona 
musta ei oo ees lukioo käymään tai olis kyllä,  muttakun siinä on joku muuttuja 
oon tyhmä, laiska ja saamaton miten saisin sen itsestäni pois.”

Kirjoitettu 16-vuotiaana
4. ”4. joulukuuta
Tänään näin sen ja olin onnellinen. Miks aina näen sen ja en uskalla puhua 
sille, miks?! Ylihuomenna on itsenäisyyspäivä sillon on koulusta vapaata ikävä 
kyllä, koska sillon en näe sitä. Huomenna on disco. Siä ei varmaan oo kivaa kun 
en tunne niitä jätkiä. I miss you Lauri, always I look you!”

Kirjoitettu 11-vuotiaana
5. “19. helmikuuta
And I don’t know what to say to you but I’ll smile anyhow..
And all the time I’m thinking, thinking..
Tekisi mieli vain itkeä kun kuuntelen nyyhkyjä, jotka saa mieleen kaikki vanhat 
muistot. Mietin mun ala-asteen ihastuksiakin. Mä olen kai ollut aina ihan 
toivoton näissä tykkäämis-jutuissa.. Oikeasti on vain tunteet ihan sekaisin 
kaikesta. Jotkut ihmiset voivat vain hämmentää ihan pienillä eleillä ja 
sanoillakin jo. Ja jotkin tunteet ei vaan koskaan kokoaan katoa. Mä en vaan 
yhtää tiedä mitä mä saisin tuntea ja mua alkaa ahdistamaan.
..to take a chance on life again, so let me go..”

Kirjoitettu 16-vuotiaana

“I miss you Lauri, 
always I look you!” 

Reettoreiden mehevät päiväkirjapaljastukset
TEKSTI & KUVAT: ROOSA MASKONEN & NELLY RAUHALA
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1. Nelly 2. Liisa

4.Katri

Ja paljastuksien takana ovat...

3.Roosa

5. Minttu
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Nyt puhuu Ellun Kanojen Nina Hirvensalo

Aloitin puheopin pääaineen opinnot UTA:lla 
2006 ja alusta asti oli selvä, että pääainevaihto-
ehdoista otan puheviestinnän. Sivuaineina luin 
mediakulttuuria- ja kasvatusta, historiaa ja tein 
TTY:llä vuoden kestävän yritysviestinnän 
sivuainekokonaisuuden. 

Lukiossa minulla oli kaksi urahaavetta: 
näyttelijä tai toimittaja. Ensimmäisestä luovuin 
haihatteluna, mutta ilmoittauduin tiedotusopin 
pääsykokeisiin niin JYY:lle kuin UTA:lle. Oli ihan 
sattumaa, että kuulin koko viestinnästä 
oppiaineena, mutta se tuntui heti omalta.

Opiskelujeni aikana tein iltatyötä isossa 
logistiikkatalossa, ja kun graduni oli loppusuo-
ralla, avautui samaan yritykseen tiedottajan 
äitiysloman sijaisuus, jonka sain. Työssäni 
tiedottajana ostin palveluita eri toimistoilta. 
Kun sijaisuus oli päättymässä, laitoin 
hakemuksen yhteen näistä toimistoista, Ellun 
Kanoihin. Silloinen esimieheni vielä avitti minua 
kysäisemällä, että olisiko viestintätoimistossa 
tilaa hyvälle tyypille. Onnekseni oli.

Ansioluettelostani löytyy lisäksi kaksi 
harjoittelua: yliopistolla ja viestintätoimistossa. 
Olin ensimmäinen reettori Kaleidoskoopissa, 
jota ehdin tehdä neljä vuotta. Olin aktiivisesti 
mukana Reettoreiden toiminnassa 2007-2009 
ja vaihdossa Belfastissa. Vaihdossa suoritta-
mani kurssit ovat olleet hyödyksi nykyisessä 
työssäni.

Olen sisimmässäni aika nörtti. Tietokoneet 
kiehtovat minua ja viestinnässä nimenomaan 
se, miten ihminen tai yritys viestii koneen 
välityksellä. Tämän hetkisessä työssäni parasta 
on, kun minusta on oikeasti hyötyä asiakkaille. 
Esimerkiksi, kun asiakas saa Twitter-läsnä-
oloonsa punaisen langan tai keksimme, miten 
Facebookia voisi parhaiten hyödyntää 
verenpainemittausten tärkeydestä kertomiseen.

Omat vahvuuteni ovat aina olleet asioihin 
kursailematta tarttuminen, uteliaisuus, 

projektinhallintakyky sekä asenne. Näistä 
ominaisuuksista on alalla ja varsinkin vies-
tintätoimistossa paljon hyötyä. Pitää pystyä 
omaksumaan työbriiffit nopeasti ja alkaa toimia 
niiden mukaan.

Annan teille vielä pari vinkkiä, jotka toivoisin 
itse saaneeni:
• Laajasta yleissivistyksestä on hyötyä, mutta 
niin on myös käytännön taidoista: esimerkiksi 
oikeasti laajat tietotekniset taidot (PC vs. Mac 
hyvä osata myös) ja käsitys siitä, miten noin 50 
hengen 4 tunnin tapahtuma järjestetään.
• Rakentakaa itsellenne sosiaalisen median 
presenssi, mieluiten vielä oma nettisivu.
• Opiskelkaa aineita, jotka kiinnostavat, mutta 
siihen päälle pari kurssia, jotka kertovat siitä, 
miten Suomi/EU/yritykset toimii.
• Tehkää työhakemuksista haettavan yrityksen 
näköisiä eli jos haette ketterään Start Uppiin 
voi tavalliselle Word A4-tiedostolle miettiä 
vaihtoehtoja. Ja soittakaa perään.
• Ja vikana: suosittelen jollain tavalla erikoista 
harrastusta. Jää muuten ihmisillä mieliin, kun 
kerrotte, että joo, teini-ikäisenä juoksin metsäs-
sä viitassa ja haltiakorvissa – eli nyt on pokkaa 
tehdä ihan mitä vaan.

TYÖELÄMÄTERVEHDYS

Nina Hirvensalo
Viestinnän tekijä

Strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat
Kuva: Outi Törmälä / Quiet
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Aurinko nousee kauniin Tampereen ylle. Auringonsäteet valaisevat koko kaupungin, lukuun 
ottamatta sen kaakkoisinta nurkkaa. Hervanta, tuo teekkareiden luvattu maa, Tampereen 
synkkä salaisuus, elää jatkuvassa pimeydessä. Mutta onko Hervanta todella maineensa 
veroinen villipetojen valtakunta? Siihen, ja moniin muihin kysymyksiin Hervannasta, saatte 
nyt vastauksen todellisen Hervanta-ekspertin kynästä.

Usein kysyttyja kysymyksia eli FAQ
Metsästääkö Hervannassa todella nälkäisiä teekkarilaumoja?
Ei pidä paikkaansa. Totuus on, että teekkarit ovat luontaisessa elinympäristössään rauhanomainen 
laji, jota ei tarvitse pelätä. Joskus yksittäiset loukkaantuneet tai muuten vialliset yksilöt saattavat 
käyttäytyä aggressiivisesti Herwoodin lähistöllä. Normaalisti teekkarit kuitenkin tyytyvät juomaan 
kaljaa Varjobaarissa. 

Onko totta, että humanistin ei ole turvallista liikkua Hervannassa yksin?
Ei ole. Hervanta on normaalisti humanistille täysin turvallinen paikka. Poikkeuksen muodostavat 
torstai-illat, jolloin riskinä on törmätä vahvasti pihlajanmarjoista juopuneisiin teekkarilaumoihin. 
Teekkarit vaeltavat tuolloin kohti keskustaa niin sanotuille Pistoille yökerho Unioniin. Tällöin on 
humanisteille suositeltavaa pysyä pois Hervannan kaduilta. Jos kuitenkin joudut jostain syystä 
Hervantaan torstai-iltana, pyri kokoamaan itsellesi turvallinen etujoukko ja vältä kohtaamisia 
teekkareiden kanssa.

Millaisiin vaaroihin Hervannassa liikkuessaan voi törmätä?
Yleisimmin ne ihmiset, jotka eivät ole Hervannan kansalaisia, pelkäävät eniten törmäävänsä 
Hervannassa teekkareihin tai ulkomaalaisiin. Nämä molemmat ovat kuitenkin lähes harmittomia. 
Sen sijaan kahta lajia alueella tulee varoa: POLAMK:laisia sekä keski-ikäisiä hyvin pukeutuneita 
kantasuomalaisia. POLAMK:laiset eli poliisipennut ovat arvaamattomia ja sulautuvat yleensä hyvin 
ympäristöönsä. Itse olen onnistunut välttymään poliisipentujen hyökkäyksiltä. Sen sijaan toisen 
lajin hyökkäyksen kohteeksi olen kerran joutunut, kun sain kuulla eräältä kantasuomalaiselta 
suvaitsevaisuutta vastustavan aggressiivisen puheen.Onnistuin pakenemaan tilanteesta 
nyökyttelemällä ja välttelemällä katsekontaktia.

Eikö aurinko todella paista koskaan Hervantaan asti?
Asiasta on liikkeellä monenlaisia väitteitä. Faktana tiedetään vain, että auringonvalo ylettää ainakin 
etu-Hervantaan asti. Raja kulkee kauppakeskus Duon eteläpuolella. Olen kuitenkin kuullut huhuja, 
että jotkut olisivat joskus nähneet kuolevien auringonsäteiden vaeltavan Hervantajärven yllä. Tästä 
ei kuitenkaan ole olemassa todisteita. 

Mikä on parasta Hervannassa?
Kyllä sen täytyy ehdottomasti olla bussiyhteydet keskustaan. 

HERVANTA
Opiskelijan Place to Be

TEKSTI & KUVAT: ESSI SALONEN
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Halvan asumisen, kulttuurin ja liikuntapalveluiden kehto

Hervantaa on viime vuosina pyritty uudistamaan arkkitehtuurillisesti (miksiköhän?). Etu-Hervantaan 
on rakennettu paljon uusia rakennuksia, jotka voisivat olla jopa tyylikkäitä, jos insinöörien 
visuaalinen silmä ei olisi mitä on. Parasta Hervannan rakennuksissa on niiden matala vuokrataso, 
jota ei pysty haastamaan kuin Hervannan ruma pikkuveli Lukonmäki.

Paikka on myös kulttuurin tyyssija. Sieltä löytyy muun muassa kuuluisa poliisimuseo, joka 
tosin kaikkien kiinnostuneiden ikäväksi sijaitsee vaarallisen lähellä Poliisiammattikorkeakoulua 
(POLAMK). Hervannassa on myös huhujen mukaan elokuvateatteri ja kirjasto, joita allekirjoittanut 
ei vielä vuoden aikana ole onnistunut kyllä paikantamaan.Urheilumahdollisuuksia Hervannassa
on erittäin paljon. Heti keskustasta tultaessa aukenee kymmenisen metriä moottoritien sillan 
alapuolelle upeat lenkkeilypolut. Lenkkipolut on ilmeisesti suunniteltu niin, että niille päästäkseen 
pitää hypätä alas kyseiseltä sillalta. Se kasvattaa luonnetta. Hervannassa on myös sekä jää- että 
uimahalli. Molemmat sijaitsevat maan alla: jäähalli väestönsuojan yhteydessä ja uimahalli luolassa. 
Jalkapallokentät ovat sentään maanpinnalla.

Hervannassa voi harrastaa myös erikoisempia urheilulajeja. Mahdollisuudet esimerkiksi mäkihypyn 
harrastamiseen ovat erinomaiset. Alue on myös luotu niin, että aivan sama mistä suunnasta yrität 
sitä lähestyä, niin joudut kiipeämään ainakin puolet matkasta jyrkästi ylämäkeen. Tämän positiivi-
nen puoli on tietysti se, että tarvittaessa Hervannasta pääsee pakenemaan joka suuntaan nopeasti 
esimerkiksi polkupyörällä.
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Tampereen parhaat palvelut
Hervanta tarjoaa koko kaupungin (lähes) huikeimmat illanviettopaikat: Herwoodin, Kultaisen Apinan 
ja Varjobaarin, joista Herwood on noussut lähes legendaariseen maineeseen koko kaupunginosan 
määrittäjänä. Jokaisessa baarissa on omat erikoispiirteensä: Varjobaari tarjoaa joka viikko erilaisia 
esiintyjiä, ja Herwoodin pitsa maistuu keskustan baarit kierrettyä taivaalliselta pelastukselta. 
Ja Kultainen Apina, noh, sieltä saa olutta.

Hervannan oma kauppakeskus Duo tarjoaa opiskelijan hintatasoon sopivia palveluita. Lidlistä 
ostoskoriin saa vaikkapa halpaa Mövenbricsh-kahvia ja täysin suomalaista Saksassa suunniteltua 
ja valmistettua jogurttia. Lidlin ruoista säästetyillä rahoilla voikin sitten ostaa UFF:ilta vaikka uuden 
euron maksavan, vain vähän rikkinäisen ja nuhjaantuneen, t-paidan joka päivä. 

Terveysasemalle tai apteekkiin Hervannassa harvoin on jonoa. Parasta sen palveluissa on kuitenkin 
ehdottomasti julkinen liikenne. Hervantaan pääsee, tai kuten useammin ihmisiä kiinnostaa: sieltä 
pois pääsee, lukuisilla busseilla. Bussit numeroilla 3, 4, 5, 13 ja 20 liikennöivät keskustaan ja bussi 
numero 24:kin menee jonnekin siihen suuntaan. 

Jos nauttii jännityksestä, kannattaa varsinkin talvseen aikaan valita Lukonmäen läpi kulkeva bussi 
numero 13. Bussi ensinäkin saapuu luultavasti noin 20 minuuttia myöhässä, ja Hervantaan päin 
tullessa juuttuu Lukonmäkeen. Varsinainen hupi alkaa kun vähintään kolme bussia on jumissa 
samaan aikaan. Hervantalaiset viihdyttävätkin usein itseään seuraamalla bussien kamppailua 
jyrkässä ylämäessä.

Tiivistettynä siis Hervanta ei ole tarujen synkkä pimeyden valtakunta, vaan todellinen taivas 
maanpäällä. Se on opiskelijan Mekka, todellinen place to be!



Uusi kaupunki, uudet ihmiset ja uusi joukkue. 
Kun opiskeluni alkoi Tampereella viime vuoden 
syyskuussa, luulin viisitoistavuotisen jalkapal-
loharrastukseni viimein tulleen tiensä päähän. 
Vaan väärässä olin.

Fuksiviikkojen aikana huomasin, kuten olin 
jo olettanutkin, että uuden jalkapallojoukkueen 
etsimiseen ei ollut aikaa. Illat kuluivat milloin 
missäkin tapahtumissa piknikeistä bileisiin. 
Usein iltapäivisin olisi ollut aikaa treenaamiselle, 
mutta harva joukkue siihen aikaan harjoitteli. 

Päädyin kuitenkin erään kakkosvuotisen 
opiskelijan kannustamana pelaamaan Vostokin, 
journalistiikan ainejärjestön, futsaljoukkueeseen 
yliopistosarjaan. Tämän piti tarkoittaa rentoa 
pelailua noin kerran viikossa.

Ensimmäisessä yliopistosarjan pelissä 
saimme muutaman katsojankin. Pelin jälkeen 
nuori nainen tuli juttelemaan. Hän oli yliopiston 
futsal- ja jalkapallojoukkueen maalivahti. Hän 
kertoi minulle Akateemisista Palloilijoista (APA), 
yliopiston joukkueesta, jonka oli tarkoitus saada 
joukkue Tampereen harrastefutsalsarjaan. Hän 
houkutteli minua mukaan pelaamaan.

APA:n naisten joukkue treenasi kaksi kertaa 
viikossa. En tuntenut porukasta ketään, eikä 
fukseja ollut kovin paljoa toiminnassa mukana. 
Naisten joukkueessa ei yhtään. Kynnys liittyä 
porukkaan tuntui turhan suurelta, kun vielä 
monet pelaajat olivat viime vuodelta tuttuja 
keskenään.
Aikaisemmin Vostokin pelissä tapaamani 
nainen, Heini, kuitenkin sai minut houkuteltua 
mukaan. Löysin uudelleen intoni pelaamiseen. 
Pian illat kuluivatkin taas treenatessa ja 
viikonloput pelatessa. APA:ssa oli rento ilma-
piiri, ja joukkue otti uuden fuksivahvistuksensa 
avosylin vastaan. Ennen kuin huomasinkaan, 
olin taas siinä pisteessä, että karkasin lauantain 
bileistä ajoissa kotiin ollakseni virkeänä sun-
nuntain pelissä.

Yksi ottelu sarjassa oli erityisen tiukka. 
Jouduin itsekin tippumaan normaalilta paikaltani 
keskikentältä puolustajaksi. Voitimme kuitenkin 
ottelun. Pelin jälkeen Heini ojensi minulle jouk-
kueen kapteenin nauhan. Fuksivahvistuksesta 
oli tullut joukkueen kapteeni. 

Loput pelit pelasin joukkueen kapteenina. 
Viimeisten pelien jälkeen istuin Koskikeskuksen 
Subwayillä pakkiparini ja joukkuekaverini 
Jennan kanssa ja mietin, mistä kaikesta 
olisinkaan jäänyt paitsi, jos en olisi uskaltanut 
lähteä APA:n toimintaan mukaan. 

Minulle APA tarjosi tilaisuuden jatkaa 
jalkapalloa opiskelijaelämän ehdoilla. Se on ollut 
helppo tapa saada ystäviä oman ainejärjestön 
ulkopuolelta. Itselleni kapteenina se oli myös 
uudenlainen tapa ottaa vastuuta. Ja lisäksi 
kauden aloitukset ja päätökset ovat yksi syy 
lisää juhlia!

Fuksivuoden tarina:
Fuksivahvistuksesta 

kapteeniksi
TEKSTI: ESSI SALONEN

Akateemiset Palloilijat (APA)
Tampereen yliopiston UtaSportin jalkapallon ja 
futsalin lajikerho APA:lla on yliopiston Atalpalla 

harjoitukset kahdesti viikossa, lisäksi monet 
pelaajat harjoittelevat yleisillä futsalvuoroilla 2-3 

kertaa viikossa. Pelaajia on monentasoisia 
aloittelijoista kokeneisiin pelaajiin, ja kaikki 

ovat tervetulleita mukaan!

UtaSport
Tampereen yliopiston opiskelijoiden ja 
henkilökunnan liikuntayhdistys, jonka 

tavoitteena on parantaa ja luoda uusia 
mahdollisuuksia harrastaa monipuolista 

kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua sekä tukea 
matalan kynnyksen liikuntaa APA:n lisäksi 

lajikerhoja on tanssilla, jääkiekolla, fribeegolfil-
la, lentopallolla ja monilla muilla lajeilla.
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Läpi kellareiden 
ja konserttisalien

TEKSTI: TINJA JUUTILAINEN & ESKO NIEMINEN
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931
Tampereen Kehräsaaressa Niagaran kanssa 
samoissa tiloissa asusteleva 931, eli Ysäri, on 
yksi Tampereen mielenkiintoisimmista keikka-
paikoista. Erilaiset ja mielikuvitukselliset tee-
maillat tarjoilevat jokaiselle jotakin. 931:n lyhyen 
historian aikana tiloissa on ollut Myyränhengi-
tysklubi, Masentavan Musiikin DJ-ilta, Ambi-
enttia ja salaattia sekä monia muita herkullisia 
tapahtumia. 

931:ssä kuullaan lähinnä ammattitaitoisten 
DJ:den tarjoilemaa musiikkia, usein visuaaleilla 
höystettynä, mutta toisinaan myös live-musiik-
kia. Tilassa on lisäksi esillä vaihtuva taidenäyt-
tely, jossa mielenkiintoiset taitelijat ja taitelijana-
lut pääsevät esille.

Tamperelaisista istuskelupaikoista 931 on oma 
suosikkini. Teemat vaihtelevat illasta toiseen 
paljonkin, mutta omistajien hyvän maun tun-
tien, tarjolla on aina laadukasta musiikkia. Hyvä 
äänentoisto ja sopiva äänenvoimakkuus ta-
kaavat sen, että musiikista voi nauttia samalla 
keskustellen. Sisustukseltaan 931 on raikas ja 
kaunis, jonka lisäksi isoista ikkunoista näkyy 
pala Pyhäjärveä.

931 on mielenkiintoinen ja tervetullut lisä Tam-
pereen musiikkikulttuuriin. Siellä kuulee aina 
uutta musiikkia ja uusia musiikkityylejä. Kokei-
levan ja leikkisän ohjelmistonsa vuoksi paikka 
muuntautuu joka kerta erilaiseksi tunnelmal-
taan, mutta on aina takuuvarmasti yhtä hyvä.

Avoinna:
ma-to: 14-24/ pe-la: 14-02 / su: 14-24
Kehräsaari B, 33200 Tampere                    
-Tinja

Juice Leskisestä Petri Nygårdiin ja Popedasta Negativeen: Tampereelta löytyy musiikillista 
kapasiteettia suuntaan jos toiseen. Yksikään Suomen rajojen sisäpuolelle uskaltava ei voi välttyä 
manselaiselta musiikilta. Koska fuksien (ja tietysti myös muiden reettoreiden) on hyvä tietää mistä 
löytyvät Nääsvillen lupaavimmat orkesterit ja mehevimmät biitit, päätimme koostaa nopean listan 
parhaista musiikkimestoista.

O’Haras
O’Haras on paikka, jossa jokainen aloittele-
va tamperelainen bändi on soittanut ainakin 
kerran. Vaikka O’Haras on Irish ja English Pub 
-tyylinen, kuullaan lavalla muutakin kuin irkku-
musiikkia. Pubin kellarikerroksessa live-musiikki 
soi ilmaiseksi viikonloppuisin ja sen lisäksi kuul-
laan DJ-vierailijoita. Esillä on maan mielenkiin-
toisimpia underground-musiikin edustajia, juuri 
ennen läpimurtoa.

Tarjonnaltaan O’Haras on kuin sekatavarakaup-
pa, jossa jokaiselle, välillä omituisellekin tava-
ralle, 

löytyy käyttäjänsä. Ikinä ei tiedä mitä odottaa. 
Täällä istuessani olen löytänyt monia uusia 
suosikkeja ja kuullut uutta musiikkia, joka on 
lopulta levinnyt koko maan tietoisuuteen. Toisi-
naan taas olen poistunut yläkertaan huurteiselle 
muutaman kappaleen jälkeen. Tilana kellariker-
ros on pieni ja ahdas, jolloin tunnelma tiivistyy 
toisinaan tahtomattaankin. Toisaalta bändit ja 
artistit pääsevät lähelle yleisöään ja siksi olen 
kokenut yhden intiimeimmistä keikoistani täällä. 

Paikkana O’Haras on käymisen arvoinen, jos 
haluaa olla ajan hermolla kaupungin uudesta 
musiikista. Yläkerran loistava juomavalikoima 
tuo oman lisänsä paikan viehätykseen.

Avoinna: 
ma-to: 16-24(02) / pe-la: 15-03 / su: 15-24(02)
Hämeenpuisto 17-19, 33210 Tampere

-Tinja
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tutustumisen 
arvoisia tapahtumia:

Freedom Festival 
1.-2.7.2016 Ratina, Tampere

Swäg Festival 
17.-18.6.2016 Hiedanranta, Tampere

Puntala-rock 
29.7– 31.7 Puntalan leirikeskus, Lempäälä

Tulli Block Party 
27.8.2016 Tullin alue, Tampere

Yo-Talo
Vuonna 1901 rakennettu Yo-talo on tarjonnut 
keikkoja, klubeja ja bileitä jo 60-luvulta läh-
tien. Käsitteeksi muodostunut Yo-talo palvelee 
vuonna 2016 asiakkaitaan monipuolisella ohjel-
malla, liikkuen sujuvasti tyylisuunnasta toiseen. 
Peräkkäisinä päivinä lavalla voi kuulla musiikkia 
punkista kansanmusiikkiin ja kaikki kirjot siltä 
väliltä. Hiljattain valmistuneessa remontissa 
tekniikka uudistettiin nykyaikaisemmalle tasol-
le ja toinen kerros avattiin ensimmäistä kertaa 
yleisön käyttöön.

Oma kokemukseni Yo-talosta on lähes pelkäs-
tään positiivinen. Tampereen isoimmista keik-
kapaikoista se on mielestäni toimivin. Tanssilat-
tialle mahtuu tanssimaan tai jos haluaa nauttia 
keikasta istuen, on näkyvyys edelleen hyvä. 
Asiansa osaava henkilökunta hoitaa hommansa 
tasaisen varmasti, taaten, että jokainen keikka-
kokemus on nautinnollinen. Tilaan saa luotua 
intiimin tunnelman, vaikka sali vetääkin suuren 
määrän ihmisiä sisäänsä.

Avoinna:
ke-to: 20-04 / pe-la: 22-04 (K18)
Kauppakatu 10, 33210 Tampere

-Tinja

Tullikamari: 
Pakkahuone&Klubi
Punatiilinen Tullikamari Tullintorin laidalla on 
todennäköisesti kaikille tuttu näky. Paikka on 
täynnä historiaa ja elämää, eikä sitä suotta 
pidetä yhtenä Tampereen johtavista kulttuuri-
keskuksista. Tullikamari jakautuu Pakkahuonee-
seen ja Klubiin, joista molemmat ovat kulttuuri-
sesti erittäin kiinnostavia.

Jos hiemankin isompi bändi päättää pistäytyä 
kiertueellaan Tampereella, voit olla varma, että 
keikkapaikaksi valikoituu Tullikamarin Pakka-
huone. Vuosien varrella Pakkiksen lavalla on 
nähty esimerkiksi Black Sabbath, In Flames, 
Porcupine Tree ja Motörhead. Keikkojen lisäksi 
Pakkahuoneella järjestetään tansseja, festareita 
(joista mainittakoon elokuussa järjestettävä Chi-
lifest 2016!) ja teatteriesityksiä. Keikkapaikkana 
Pakkahuone on mukavan pelkistetty ja juuri 
sopivan kokoinen.

Klubi on yksi Suomen aktiivisimmista keikka-
paikoista: siinä missä Pakkahuoneella keikkaile-
vat maailmanluokan yhtyeet, Klubilla lavan otta-
vat haltuun kovat kotimaiset ja noh, pienemmät 
maailmanluokan yhtyeet. Ennen kaikkea Klubi 
on kuitenkin ravintola ja kahvila. Legendaarinen 
lauantaisin järjestettävä aamiaisklubi (nykyisin 
brunssi), edullinen lounas ja kesäisin avoinna 
oleva upea terassi luovat erinomaiset puitteet 
elämästä nauttimiselle. Illan hämärtyessä Klu-
bista tulee vähemmän yllättäen klubi, jossa pik-
kutunneille asti bailaaminen onnistuu leikiten. 
Klubi toimii myös areenana festareille, elokuville 
ja teatterille.

Avoinna:
Pakkahuone tapahtumien aikana
Klubi ma-ti: 11-18 / ke-la: 11-04
Poikkeuksia ohjelmailtoina
Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere

-Esko



Raati suositelee - maista myös näitä
Birds’s Tree – Nätti pullo, eihän siitä mihinkään pääse. Kiva sisustuselementti.
Pearly Bay – Ultimaalinen halpis valkkari, Esko nauttii myös hanapakkauksesta.
DRC Romanée Conti 2011 – Mikäli katseesi osuu Alkossa ylemmäs, saatat nähdä
 vilauksen tästä pullosta. Opintolaina on juuri tällaisia sijoituksia varten.

Alahyllyltä reettorin pöytään
TEKSTI: SAARA KONTIAINEN & ESKO NIEMINEN
KUVAT: SAARA KONTIAINEN & MARIA VIHIJÄRVI

Opiskelijan vuosi on täynnä monenlaisia tapahtumia, joihin saattaa tarvita mukaan jotakin suun 
kostuketta. Kun euron kalja tai lonkero alkaa kyllästyttää, ja makuhermot kaipaavat jotain sivisty-
neempää, on viini oiva valinta.  Mutta mistä tietää, mitä juoda? Me ratkaisemme kaikki ongelmasi 
ja esittelemme sinulle Alkon alahyllyn parhaimmiston, kierrekorkkipullojen aateliston –kyykkyviinit. 

(Huom. Opiskelijoiden paletti on turtunut liiasta Pirkkakaljasta ja -lonkerosta. Seuraavilla arvioilla 
ei ole mitään tekemistä ammattilaisten mielipiteiden kanssa. Eikä meille tästä edes makseta.)
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Villa Anna 
(Doc Soave 2014, Italia) 7,18 €

Alko lupaa: 
Kuiva, hapokas, sitruksinen, hennon hedelmäi-
nen, kevyen yrttinen

Esko: Erittäin hapokasta (aluksi), mutta kevyt-
tä. Viinillä on identiteettikriisi. Jälkimakukin on 
vähän vetinen. Etiketissä liikaa elementtejä 
– en tykkää. En ostaisi, olen pettynyt. 
Saara: Maistuu ja tuoksuu melkein Pirkan pää-
rynäsiiderijuomalta. Maultaan erittäin helppo ja 
passiivinen. Kyllä tällä kännit juo, mutta ei tätä 
nautittavaksi ole tarkoitettu. 
Maria: Ihan ok, hyvää – kun ottaa huomioon, 
miten vähän pidän viineistä. 
Juho: Lyhyt. 

Yhteistoteamus: 
Vol. 12% sopii humalatilan nopeaan 
nostattamiseen, tosin laskee myös nopeasti. 
Ihan ok sitsiviini. Jos haluat yrittää nauttimista, 
niin nauti kylmänä. Ei kyllä ole hintansa väärti. 
Kalleimmasta päästä ja huonoin. Varoitus: Saa 
puhumaan politiikkaa. 

El Tiempo 
(Blanco, Espanja) 6,99 €

Alko lupaa: Makea, vähän hapokas, kypsän 
päärynäinen, omenainen, hennon sitruksinen,
mausteinen

Esko: Jokaisen 18-vuotiaan suosima 
valkkari, El Tiempo on käsite. Yksinkertaisen 
kaunis pullo, mutta viini haisee ysiluokan 
liikuntatunnille. Ihan kuin joisi omenamehua. 
Saara: Äärettömän makea, ei minkäänlaista 
jälkimakua, siis lyhyt ja ohut (kuten Maria 
sanoi). Tätä juo paljon ja nopeasti. 
Maria: Tuoksuu makealle ja maistuu todella 
hennon hedelmäiselle – helppo viini. Hyvää 
ja sopii mulle. Tykkään etiketin härän kiiltävistä 
sarvista, vetoaa teinityttöihin ja minuun. 

Yhteistoteamus: 
Mehumainen, ei hirvesti voltteja, vain 10,5%, 
alkoholi ja hapot eivät potki eivätkä hiivi. 
Maistuu omenamehulta, joka vain lämmittää 
Tampereen koleassa yössä. Oikein hyvä 
sitsiviini. Varoitus: Saa avautumaan noloista 
tempauksista. 



29

Magyar 
(Fehér Bor, Unkari) 6,99 € 

Alko lupaa: 
Puolimakea, keskihapokas, hedelmäinen, 
kypsän persikkainen, hennon mausteinen
(Erikoismaininta: Johannes Roviomaan 
suosittelema, kyykkyviinien kyykkyviini) 

Esko: Helvetin hyvä. Maistelluista valkoviineis-
tä ehdottomasti paras. Selvästi hapokkaampi 
edellisiin verrattuna. Oikein viinillinen viini. 
Join joulunakin, mutta porukat ei tykänny. 
Saiskohan tätä hanapakkauksessa? Miten tää 
tulee Suomeen?
Saara: Kieltämättä tämä maistuu persikalta, ku-
ten luvattu. Aika raikas viini, varsinkin kylmänä.
Maria: Etiketti on erittäin ruma, El Tiempon on 
paljon kivempi. Tuoksu on hieman ällömakea. 
Maistuisi Karjala-oluen jälkeen varmaan erittäin 
hyvältä. Lievästi hapokas. En ostaisi, mutta 
joisin tarjottaessa. 

Yhteistoteamus: 
Ihan ok viini muutenkin kuin sitseillä. Vol. 11,5% 
tarjoaa suht halvan ja kohtalaisen maistuvan 
humalatilan. Esko, hanapakkaus on olemassa 
ja maksaa 26,50 €.

Serenata 
(Carbernet Savignon, Chile) 6,88 €

Alko lupaa: 
Keskitäyteläinen, keskitanniininen, herukkainen, 
hennon minttuinen, kevyen paprikainen

Esko: Etiketti erittäin kliseinen ja mukailee 
etelä-amerikkalaista stereotypiaa. Mausta: Nyt 
muistan miksi en juo punkkua. Pistävää. Siirtää 
ajatuksesi musiikkiin.
Saara: Tosi nopea tämäkin, ei jää suuhun 
maistumaan. Vähän tupakkainen tai tervainen 
jälkimaku. 
*Väliväittely siitä, onko jälkimaku tupakkainen, 
savuinen vai tervainen – vai onko sitä lainkaan.* 
En muistanut, että tämä on näin pahaa, vaikkei 
tämä kamalinta olekaan. 
Maria: (Maria vain irvistää.) Todella pahaa. 
Hapokasta paskaa. Haisee meidän roskikselta. 

Juho: Tulee mieleen mummo. Kiusallisen tah-
mea maku. 
Yhteistoteamus: 
Varoitus: Vol. 12,5% ja kiinnität huomiota 
musiikkiin. Alat hakea musiikkia 2000-luvun 
alkupuolelta. Pikku G:tä, Kanaa – mitä näitä 
nyt on. Muistelet myös Bond-elokuvia.

Yleisvaroitus: Neljän viinin nauttiminen 
aiheuttaa humalatilan.

Casa L'Angel 
(Syrah 2014, Espanja) 6,99 €

Alko lupaa: 
Täyteläinen, keskitanniininen, tumman luumui-
nen, karpaloinen, mustikkainen, mausteinen, 
lämmin

Esko: Haisee ruokaiselta. Makean tervainen 
maku. Voi vittu, Kotiteollisuus. Tanniininen, en 
tiedä mitä se tarkoittaa, ei fukseja kiinnosta. 
Saara: Haisee vahvemmalta kuin maistuu.  
Ei tämäkään jää maistumaan suuhun, miksei 
mikään jää maistumaan suuhun? Ei paljoa 
sanottavaa.
Maria: Keskeltä paska haju. Tosi hapokasta. 
Onko tämä helvetin määritelmä, kun jäljellä on 
vain punkkua? 
Juho: Kuiva. Mitä enemmän tätä juo, sitä 
enemmän tähän pettyy.
Viivi: Monta marjaa lätätty yhteen, sellainen 
murrettu makujen sävy. Hieman ahne try hard.

Yhteistoteamus: Ei mikään ykkösvalinta mau-
ltaan, mutta volttien 14% perusteella menee 
sitsiviinien kärkeen. Yllätyksellisin. 
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Meriläinen peukuttaa 
harjoittelua

Ensin nopea katsaus siihen, mitä lähes 
ikireettoriksi tituleerattu Terhi nyt valmistumi-
sensa jälkeen oikein tekee. Tällä hetkellä 
puheviestinnästä filosofian maisteriksi 
valmistunut Meriläinen paiskii freelancerin 
hommia: Meriläinen vetää koulutuskeikkoja ja 
toimii IT-alan yrityksen viestinnän asiantuntija-
na. Meriläinen tekee siis paljolti toisistaan 
poikkeavaa hommaa sekä tuottaessaan 
sisältöjä että kouluttaessaan erilaisille tahoille 
esiintymis-, vuorovaikutus- ja argumentointitai-
toja.

– Mol.fi:ssä ei tule vastaan yhtäkään työpaik-
kailmoitusta, jossa suoraan haetaan puheviesti-
jää. Omaa osaamistaan on siis pakko soveltaa, 
Meriläinen summaa.

Meriläinen on tietoinen siitä, että vastavalmistu-
neen tai opiskelijan voi olla haasteellista saada 
heti oman alansa työtä. Meriläinen kuitenkin 
uskoo omat tarpeet tyydyttävän työn löytyvän, 
jos työnhakija on ennen vakiduunin löytymistä 
valmis tekemään pirstaleisia viestintäalaan 
liittyviä työtehtäviä. 

Kysyntää ja tarjontaa siis on, mutta niiden
 kohtaaminen voi koitua haasteeksi. 
–  Puheviestinnän harjoittelu on erittäin hyvä 
juttu, pitäkää siitä kiinni. Harjoittelun kautta 
aukeaa monia uusia suhteita ja verkostoja.

”Mitäpä jos annan sinulle 
ruokalusikan?”

Puheviestinnän professori Pekka Isotaluksen 
neuvo Meriläisen gradun suhteen kuului 
seuraavalla tavalla: ”Sinulla on tässä jäävuoren 
kokoinen aihe; mitäpä jos minä annan sinulle 
ruokalusikan?” Tällä Isotalus tarkoitti sitä, 
että Meriläisen olisi rajattava aihettaan 
suppeammaksi, jotta gradu ei saisi aivan 
valtavia mittakaavoja. Lopulta rajaaminen 
aiheutti muun muassa sen, että neljä tutkimus-
kysymystä väheni kahdeksi, ja karsimista 
tapahtui muutenkin rankalla kädellä.

Erikoista Meriläisen gradussa on sen muoto, 
joka poikkeaa tyypillisestä gradun muodosta. 
Erillinen teoriaosa puuttuu, sillä teoria on 
limitetty tutkimustuloksiin.Meriläinen ei halun-
nut graduunsa turhaa toistoa, joten siksi hän 
valitsi tämän tavan, joka tuntui myös hänelle 
itselleen luontevimmalta.

”Tiesin, että 
moni muukin kuin 
vain tarkastajani 
lukee graduani”

TEKSTI: JANINA JAVANAINEN  
KUVA: TERHI MERILÄINEN

Yksi reettoreiden vuosikausien tunnetuimmista kasvoista, Terhi Meriläinen, 27, sai gradunsa 
valmiiksi viime jouluna. Meriläisen gradussa pureudutaan kansalaisvaikuttamisen ytimeen: 

tasa-arvoinen avioliittolaki on ensimmäinen eduskunnassa läpimennyt kansalaisaloite. 
Gradun aihe on lähellä Meriläisen sydäntä siksi, että hän haluaa tehdä yhteiskunnasta välillisesti 

paremman paikan olla ja elää auttamalla muita ihmisiä tulemaan paremmiksi kansalaisvaikuttajiksi. 
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Gradu
Me tahdoimme yhdessä – Interpersoonallisen 

kampanjoinnin keinot ja suostuttelun strategiat 
Tasa-arvoinen avioliittolaki -kansalaisaloitteen 

läpiviemiseksi perustetussa 
Tahdon13-kampanjassa

Kauanko kesti?
”Graduprojekti alkoi joulukuussa 2014, mutta 

intensiivisin kirjoittamisjakso oli seuraavan vuo-
den syksynä ja se kesti noin 2,5 kuukautta.”

Kuinka pitkä?
”82 sivua plus yksi liitesivu.”

Turhauttiko?
”Eipä oikeastaan, koska minulla ei ollut pienin-
täkään tuskaa siitä, etteikö aihe olisi kyllin hyvä 

ja tärkeä. Toki välillä tuli pientä jumittamista, 
kun piti painia tieteellisen kirjoittamisen ja ra-

jauksen kanssa, mutta se kuulunee prosessiin.”

Koska väikkäri?
”Tieteellinen kirjoittaminen oli gradun tekemisen 

tuskaisin osuus, luova kirjoittaminen on enem-
män minun juttuni. Nyt tarvitsen vähän taukoa 

siitä, mutta katsotaan… Koskaan ei pidä sanoa 
ei koskaan.”

Lohdutuksen sana kandin tai 
gradun kanssa painiville?

”Valitkaa itseänne kiinnostava aihe: se motivoi 
ja auttaa jaksamaan kuoppien yli. Ja muistakaa, 

että kandi on tutkimusharjoittelun harjoittelu, 
gradu on tutkimusharjoittelu ja vasta väikkäri on 

oikea itsenäinen tutkimus!”

Kampanja yhteisen 
hyvän puolesta

Meriläinen käytti aineistonaan 13 haastattelua. 
Haastateltavat olivat osallistuneet aktiivisesti 
Tahdon2013-kampanjan tekemiseen, ja moni 
heistä kuului kampanjan ydinryhmään. Mutta 
miten Meriläinen sai näin monta henkilöä 
kertomaan avoimesti kampanjasta? 
Meriläisen haastateltaviensa lähestymisstrate-
giassa oleellista oli se, ettei hän kysynyt 
haastateltavilta mitään henkilökohtaista. 
Kysymykset eivät liittyneet haastateltavan 
omaan seksuaaliseen suuntautumiseen 
tai siihen, miksi he olivat halunneet lähteä 
kampanjaan mukaan. Monet toki halusivat 
kertoa vastauksia tämänkaltaisiin kysymyksiin 
ilman niiden kysymistä. Esiin nousi se, että 
kukaan ei ollut osallistunut kampanjaan vain 
itsensä takia, vaan motiivina toimi kaikille 
kuuluvat ihmisoikeudet ja yhteinen hyvä.

Meriläinen tiesi, että hänen graduaan odotettiin 
sen ajankohtaisuuden vuoksi. Kampanjasta teki 
erityisen kauniin ja ainutlaatuisen se, että kuka 
tahansa sai tuntea olevansa osa sitä. Kampan-
jan suosion kasvaessa kaikille vapaaehtoisille 
auttajille ei enää riittänyt tarpeeksi tekemistä, 
joten heitä pyydettiin vain jakamaan kapanjaan 
liittyviä sisältöjä ja levittämään sanaa eteenpäin. 
Avoimuus ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa 
oli tärkeä osa kampanjan leviämistä ja 
me-hengen vahvistamista.

Oma objektiivisuus aiheeseen ja kampanjaan 
oli Meriläiselle hyvä lähtökohta gradun tekemi-
seen. 

– Osasin kysellä tyhmiä, kun en edes kuvitellut 
tietäväni asioita etukäteen, Meriläinen virnistää.



Radiokirppis
Radiokirppis on Tampereen ehkä tunnetuin 
kirpputori ja se sijaitsee Laukontorin vieressä. 
Sen tunnistaa helposti kirkkaankeltaisista 
teippauksistaan ja ihmisistä, jotka valuvat ulos 
yhtä kirkkaiden muovikassien kanssa. Sisään 
astuessa alkaa oikea ihmisvilinä. Käytävät ovat 
täynnä viikonlopun kirpparikävijöitä ja kassalle 
luikertelee pitkä jono. Pöydät ovat täynnä 
pääosin laadukasta tavaraa, mutta myös 
nukkaantuneita ketjuliikkeiden rytkyjä löytyy.

Pääosin myynnistä löytyy naisten vaatteita, 
mutta muutamasta sopesta löytyy levyjä, 
elokuvia ja kirjoja. Miesten vaatteita on vain 
muutamia. Sisustustavaraa ja koriste-esineitä 
löytyy vaatepinojen alta, mutta myyntitavara 
on selkeästi pääasiassa uudempaa naisten 
vaatetta. 

Joissakin pöydissä myydään vain uutta tavaraa 
korkeilla hinnoilla. Vintage-aarteita ei juurikaan 
löydy.

Hintatasoltaan Radiokirppis on kavereitaan 
kokeampi. Jos haluaa täydentää vaatekaap-
piaan suhteellisen tuoreilla vaatteilla, sopii tämä 
kirpputori siihen.Täällä tavara myös liikkuu 
helposti. 

Joten jos muuttokuormassasi on liikaa 
käyttämättä jääneitä vaatteita, kannattaa niiden 
viemistä tänne harkita. Tosin vuokrahinta 
pöydälle on toisia kirpptoreja kalliimpi, mikä 
osaltaan selittää korkeat myyntihinnat. 

3/5

Laukontori 12, 33200 Tampere
Avoinna: ma-pe: 10-17 / la-su: 10-15

Tarina
Kirpputori Tarina avattiin Laukontorin kupee-
seen vuonna 2013. Uudempiin kirpputoreihin 
lukeutuva Tarina on voittanut minut puolelleen 
viihtyisän ilmapiirin ja kauniin sisustuksensa 
takia. Yläkerta kahviloineen on kuin pieni 
putiikki keskellä Eurooppaa. Täällä panostetaan 
siisteyteen ja asetteluun, jolloin tavara pääsee 
hyvin esiin. 

Kirpputori on kahdessa kerroksessa, josta 
yläkerta on enemmän putiikkimainen ja alakerta 
perinteinen kirpputori. Myynnistä löytyy 
pääasiassa kodin sisustustavaraa, vaatteita, 
koruja, lasitavaraa ja muutamia huolella 
valikoituja huonekaluja. Hinnat ovat maltillisia, 
ja tavara on pääasiassa laadukasta. Täältä en 
ole vielä poistunut tyhjin käsin! Viikonloppuisin 
kirpputori on melko täynnä, mutta arkipäivisin 
käytäviä saa koluta rauhassa.

Myyjälle tämä kirpputori on kaikista ystävällisin, 
ainakin oman kokemukseni mukaan. Sinulle 
luodaan oma käyttäjätunnus, jonka kautta voit 
tarkkailla myyntiäsi päivittäin, sekä kirjoitella 
uusia lappuja. Pöytävuokra on edullinen, ja 
tavara liikkuu suhteellisen hyvin. 

5/5

Laukontori 4, 33200 Tampere
Avoinna: ma-pe: 10-17 / la-su: 10-15   

TOISEN KÄDEN 
TAMPERE
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TEKSTI: TINJA JUUTILAINEN



Silinteri
Nekalassa sijaitseva halli pitää sisällään 
yhden suosikkikirpputoreistani. Tavaraa on 
täysin laidasta laitaan. Pöydiltä löytyy taidetta, 
vaatetta, vintagea, musiikkia, elokuvia ja 
sisustustavaraa. Kirppiksen parasta antia 
ovat kuitenkin vanhat ja laadukkaat huonekalut. 
Valikoima on laaja ja juuri hetki sitten myyntiin 
tuotiin esimerkiksi historiallisen Hotelli Tamme-
rin huonekaluja. Täältä löytyy klassikoita, jotka 
kulkevat mukana kodista toiseen. 
Opiskelija-asunto herää kummasti henkiin, 
kun sinne tuo kalusteen tai pari, jotka henkivät 
Tamperelaista historiaa.

Syrjäisen sijaintinsa vuoksi kirppis ei ole 
koskaan tupaten täynnä. Ihmisiä käy tasaisesti 
pitkin päivää, mutta varsinaisia ruuhka-aikoja 
ei ole. Tavarat eivät vaihdu kovin usein, joten
tänne kannattaa tehdä täsmäiskuja silloin 
tällöin. Tänne ei varsinaisesti kannata lähteä 
etsimään mitään, sillä tämän kirpputorin 
parasta antia ovat satunnaiset ja yllättävät 
löydöt.

4/5

Ajokinkuja 4, 33820 Tampere
Avoinna: ma-pe: 10-18 / la: 10-16

Kaunotar
&Kulkuri 

Tammelassa sijaitseva Kaunotar & Kulkuri ei ole 
varsinaisesti kirpputori, mutta mainitsemisen 
arvoinen second hand -liike. Pieni putiikki 
tarjoaa jokaiseen sesonkiin huolella valittua 
tavaraa, joten täältä kannattaa etsiä, jos 
haluat kaappiisi jotain tiettyä. Siisti sisustus 
ja teemoittain ripustetut vaatteet tekevät 
etsinnästä helppoa.

Koska Kaunotar & Kulkuri toimii myynnissä 
välikätenä, ovat hinnat hieman tavallista 
kirpputoria korkeammat. Toisaalta virheostoksia 
ja huonoa laatua ei tule ostettua vahingossa-
kaan, sillä kaupan myyjät tekevät tarkan 
tarkistuksen ennen tavaran myyntiin laittamista. 
Tänne voit viedä myös omat vaatteesi myyntiin! 
Keskustelette yhdessä myyjän kanssa myyntiin 
tulevista tavaroista ja siitä hinnasta, joka sinulle 
jää käteen. Saldoa voit tarkastella netin välityk-
sellä, joten pysyt koko ajan perillä siitä, mikä on 
myymiesi tavaroiden tilanne.

Vuodesta toiseen tämä paikka on pysynyt 
yhtenä suosikkinani. Kun haluan löytää 
laadukasta tavaraa käytettynä, suuntaan 
askeleeni tänne. Vintage-harrastajalle tämä 
liike on varsinainen aarreaitta! 

4/5

Tammelan puistokatu 34, 33100 Tampere
Avoinna: ma-pe 11-17.30 / la 11-15

Tampere on täynnä hyviä kirpputoreja, joista voi löytää aarteita 
kotiinsa eurolla tai parilla. Jokaisella kirpparilla on oma erityinen 
luonteensa, ja kävinkin testaamassa ja arvioimassa niistä parhaat. 
Opiskelijan lompakko kiittää, kun hyvää ja tarpeellista tavaraa saa 
murto-osalla ketjuliikkeiden hinnoista.
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TUTTUJA 
TAMPEREELTA

Ismo Mäkinen
Muusikko The Stone Crows, Hypnolepsyy, 
Errorist, Levi & Mojo

Tampere on… katkeran suloinen. Rakas 
kotikaupunki on lähellä sydäntä, mutta sillä 
on tapana tuottaa minulle pettymyksiä.

Olen kotonani, kun… tiedän olevan oikeassa 
tilassa. Jossain missä voin vapaasti luoda ja 
puuhastella tai missä seura on hyvä. 
Treeniksellä aina viihtyy.

Kun kuulen hyvää musiikkia… haluan 
lisää! Hyvä kappale tuntuu koko kehossa ja vie 
mukanaan. Parasta on uuteen kappaleeseen 
tutustumisen seikkailu.

Haluan sanoa sinulle… muista hengittää. 
Turha pistää kaikkea sitä energiaa pinnalla 
pysymiseen, jos happi ei kulje.

Riku Pentti
Radiojuontaja, tuottaja ja DJ

Tampere on… maapalloa ympäriinsä 
matkanneena helposti planeetan top 3 mestoja.

Olen kotonani, kun… uppoudun musiikin 
maailmaan tai vaihtoehtoisesti kun kilometrin 
säteellä on saatavissa mustaa makkaraa.

Kun kuulen hyvää musiikkia… se vapauttaa 
aivoissa tuhdin satsin dopamiinia ja alkaa joko 
maaninen biisistä tohkeilu tai reivaaminen.

Haluan sanoa sinulle, että… rennosti vaan; 
Universumi on välinpitämätön ja kaikki on 
sattumaa. 
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TEKSTI: TINJA JUUTILAINEN
Kuva: Jimi Sipilä



Nicolas Kivilinna
Musiikintekijä

Tampere on… enemmän kuin kotikaupunki. 
(Ja sijainniltaan keikkailun kannalta Suomen 
paras.) Olen kotonani, kun… minulla on oma 
rauhallinen tila, josta löytyy soitin ja tietokone.

Kun kuulen hyvää musiikkia… saatan nauraa 
ääneen ihastuksesta.

Haluan sanoa sinulle, että… ole itsesi. 
Pystyt siihen.

Kalle Kinos
Räppäri

Tampere on… synnyinkaupunkini ja tulee 
mukanani joka paikkaan minne menenkin, 
ainakin murteen muodossa.

Olen kotonani, kun… olen kaaoksen keskellä 
tai omassa rauhassa. 

Kun kuulen hyvää musiikkia… inspiroidun tai 
vain nautin kuulemastani. Muu maailma katoaa 
ympäriltäni.

Haluan sanoa sinulle, että… hyvää kesää!

Kim Kanerva
Radiojuontaja, syntikkahullu ja DJ Kimi K

Tampere on… kaupungeista helmein.

Olen kotonani kun... syntikat tai levysoittimet 
soivat edessäni.

Kun kuulen hyvää musiikkia… otan siitä 
selvää kaiken mahdollisen. 

Haluan sanoa sinulle, että… koskaan et ole 
liian vanha toteuttamaan unelmiasi!
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Olipa kerran vuorten tuolla puolen,
fuksi nimeltä Miisa, joka ilmaisi huolen,

”Oi tutorini Liisa, kuinka nyt toimia?,
kun ei löydy multa enää opiskeluun voimia?”,

”Hei fuksi Miisa, kysytään Laspe kuomalta,
minun vastaukseni kuulostaa aina ihan juomalta.”,

He lähtivät matkaan kohti Linna-rakennusta,
jossa tarjolla tänään oli juurikeitto musta,

se houkutteli usein kasvissyöjät luokseen,
ja sai heidät kiireenvilkkaa ruokapöytään juokseen,

Sieltä löytyisi ratkaisu kinkkiseen pulmaan,
kun suuntaisi Linnan vasempaan kulmaan,

siellä istuivat tuutorit Laspe ja Miina,
joita koetteli kovaa deadlinen piina,

”En auttaa ehdi, täytyy Retuun runoa rustaa,
mua kotona odottaa kynä, ja maltainen Kustaa.”

Sen sanottuaan kotia kohti Laspe lähti,
mutta Miinan mielessä syttyi kirkas tähti:

”Jos suuntanamme olisikin henkilökunnan maa,
sieltä rohkeimmat huhujen mukaan neuvoja saa.

Saattaa se olla mahdollisuus ainoa,
ja keventäisi suurelti pulmamme painoa.”

Niin alkoi rohkea matka mystiseen E-siipeen,
minne vain rohkeimmat olivat kyenneet kiipeen,

mutta E-siivessä vaarallinen Ylönen,
oli huumannut olemuksellaan neiti Javanaisen,

”Voi ei miten auttaa poloista,
ja saada hänet pois noista oloista?”,

Miettivät tytöt yhteen ääneen,
ja huomasivat erään oven raolleen jääneen,

luki ovessa vain koodi TRV,
mutta oli Liisalla idea, mitä se tarkoittanee,

Reettoreiden 
satuhetki
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”No?” kysyivät muut yhteen ääneen,
”Tarviiks ruveta vittuileen.”,
kertoi toisille arvauksensa Liisa,
johon vastasi kuitenkin epäilevä Miisa:
”Muistaakseni se viittasi johonkin muuhun,
mahdollisesti henkilön syntymäkuuhun.”,
vaan eivät he ehtineet koodia enempää tutkia,
kun joku kaatui heidän takanaan päin vesiputkia.

”Mitä te täällä, tuollainen reettori terttu?”,
kysyi ylös noustessaan fuksi Perttu,
”Tulimme hakemaan ratkaisua,
ja voimattomuuteen katkaisua.”,
johon vastasi Perttu: ”Juurikin niin,
haen vastauksia samoihin ongelmiin.”,
vaan yhtäkkiä heidät häikäisi kirkas valo,
ja heitä puhutteli ääni kaunis ja jalo,
”Älkää pelätkö kauniit ja rohkeat,
te nuoret opiskelijat, ihanan tohkeat.
aion käyttää vähän henkilökunnan taikaa,
ja antaa teille enemmän opiskeluaikaa,
haluan edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia,
ja vuorovaikutuksen merkittävää sointia.
Jos tänään päädytte illanviettoon rentoon,
lähtee huomenna opiskelunne uuteen lentoon.”
sitten ääni hiljeni ja valo sammui,
vain jonkun opiskelijan herätyskello ammui.
”Hei kamut Dorka aukeaa tunnin päästä,
mennäänkö nauttimaan tästä kevätsäästä?”,
”Eiköhän se auta keräämään voimia,
nyt kun ratkaisukin tuli, kuinka toimia.”
Javanainenkin oli herännyt huumasta,
ja piti opiskelukamujensa tuumasta,
ja näin päättyi satu kivalla tavalla,
kun reettorit rentoutuivat Doriksen lavalla.

Loppu

Satutätinä toimi Laura Aspelin
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Vesimies (20.1. - 19.2.)
Vesimieskö muka? Olet oikea kesämies, 
tai- nainen! Tulipa taivaalta vettä tai ei, mieltäsi 
ei voi tänä kesänä latistaa mikään. Vaikka 
tuntisit hallitsevasi seitsemää valtamerta, älä 
kuitenkaan hylkää kellukkeitasi Juhannuksena.  

KALAT (20.2. - 20.3.)
Blup blup. Blup. Sinulle on tarjolla monia 
syöttejä, joiden alla väijyy koukku. Monet 
haluavat palan sinusta, mutta vihjeeni sinulle 
ton näyttää heille rintaevään sijaan pyrstöä.

Oinas (21.3. - 20.4.)
Älä hakkaa päätäsi seinään! Kesälaitumilla 
sinulla on mahdollisuus juosta vapaana. 
Vehreillä laidunmailla on paljon tarjottavaa 
ja what häppens in niitty, stays in niitty.  
KETOON PEIPE, KETOON!

HArkA  (21.4. - 20.5.)
Nyt on aika nähdä punaista! Kuka muka 
väitti, että härät vihaavat punaista väriä? 
Punatut huulet tai paloauton väriset 
alusvaatteet ovat loistava energianlähde 
sinulle. Loppukesän punaiset auringonlaskut 
tuovat mukanaan elämääsi intohimoa.

Kaksonen  (21.5. - 21.6.)
Oletko sinkku? Oletko varattu? Sillä ei ole nyt 
väliä! Oliko alkuvuotesi kiireinen? Vai tuntuiko 
sinusta siltä, että aikaa olisi vaikka Himalajan 
valloitukseen? Silläkään ei ole väliä! Ohjeeni 
sinulle Muumipapan sanoin: ”Hiiteen 
velvollisuudet!” Heittäydy virran vietäväksi!

Rapu (22.6. - 22.7.)
Olet tullut ulos kuorestasi ja sen huomaavat
kaikki. Esittele uutta itseäsi siis ylpeästi, 
mutta muista, että viuhahtaminen ei ole silti 
suositeltavaa julkisilla paikoilla. Onnen 
numerosi on 14. Tee tällä tiedolla mitä haluat. 
karvoitus on suotavaa. Ole se iso kisu, 
joka olet aina halunnut olla. 

Leijona  (23.7. - 22.8.) 
Nants ingonyamaaaaa bagithin baba sithi 
uhm ingonyamaaaaaaa. Kokeile jotain uutta 
ja anna sisäisen leijonasi näkyä! Kasvata upeat 
raatelukynnet ja harja, myös muu 

Neitsyt (23.8. - 22.9.)
Olet paljon muutakin kuin horoskooppimerkkisi. 
Paljon muutakin. Tarvitseeko tuota nyt 
alleviivata tämän enempää. Menneisyydestä 
kuitenkin viis, keskity nyt vain itseesi! 
Rakasta itseäsi yhtä paljoin kuin rakastat 
toisia ympärilläsi! Tutustu itseesi – lopputulos 
voi yllättää.

Vaaka (23.9. - 23.10.)
Lopeta turha puntarointi, joskus täytyy vain 
tarttua hetkeen ja mennä mututuntumalla. 
Elä ja koe! Mitä hävittävää sinulla on? 

Skorpioni (24.10. - 22.11.)
Olet elänyt tähän asti pistin ojossa. Onko se 
mielestäsi hyvä lähestymistapa? Voi ollakin, 
jotkut tykkäävät. Tee juuri sitä, mikä tekee 
sinut onnelliseksi. Niin niität sitä, mitä kylvät.

Jousimies (23.11. - 22.12)
Olet oikea Amorin pikku apulainen. 
Tähtäimesi on pettämätön, mutta mikseivät 
muut usko pettämättömään arviointikykyysi? 
Vastaus on 42. Shhh, kaikki on hyvin.

Kauris (23.12. - 19.1.)
Alkuvuoden sinua ovat vaivanneet useat 
haasteet ja kysymykset. Miksi kaikki luulevat, 
että peurat ja kauriit ovat sama eläin? Miksi 
sinun odotetaan olevan nopea liikkeissäsi? 
Mitä sitä tänään syötäisiin, mitä kauriit edes 
syövät? Ratkaisu löytyy vastauksesta kysymyk-
seen: kuka tappoi Bambin äidin?

HORO(S)KOOPIT
  

Astrologina toimi toisen 
vuoden puheviestinnän opiskelija 

Saara Kontiainen

..                       ..
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TULE MEILLE PUHETERAPEUTIKSI! 
Contextia on neuropsykiatrisesti profiloituva terapiakeskus, joka tarjoaa yhteisöllistä ja moni -
ammatillista kuntoutusta ja tutkimuksia. Contextian puheterapeutit toteuttavat kuntoutusta pääsääntöi-
sesti asiakkaan omassa ympäristössä. Palveluksessamme on noin 50 puheterapeuttia yhdeksällä  
paikkakunnalla, yhteensä contextialaisia on yli 80.  
 

Tarvitsemme jatkuvasti lisäresursseja ja haemme puheterapeutteja nyt pääkaupunkiseudulle, Kajaaniin, 
Kotkaan, Kuopioon, Lahteen, Mikkeliin, Ouluun, Raumalle ja Turkuun. Tarjoamme sinulle vakituisen  
työsuhteen, tai voimme solmia kanssasi yrittäjäsopimuksen. 
 

Tarjoamme 

 mielenkiintoisen, haastavan, antoisan ja itsenäisen työn 

 kattavan perehdytysohjelman ja oman mentorin niin terapiauran alussa olevalle kuin  
kokeneemmallekin puheterapeutille 

 mahdollisuuden vaikuttaa oman työn sisältöön ja työaikaan 

 luovan, innostavan ja eettisiä arvojaan toteuttavan työyhteisön 

 laadukkaat, ajanmukaiset työvälineet (esim. iPad) 

 hyvät mahdollisuudet kehittyä ja käydä koulutuksissa työajalla 

 säännöllisen työnohjauksen 

 kiinteän kuukausipalkan lisäksi mahdollisuuden bonukseen 

 liikunta- ja kulttuuripassin (ePassi) 

 kattavan työterveyshuollon lisäksi sairauskuluvakuutuksen, joka kattaa kaikki erikoislääkärikäynnit, 
sekä koko perhettä koskevan matkavakuutuksen 

 mahdollisuuden autoetuun, ellei sinulla ole omaa autoa 
 

Lisätietoja antaa henkilöstöjohtaja Petra Palmula, puh. 050 568 6840. Odotamme hakemustasi ja CV:täsi 
osoitteeseen petra.palmula@contextia.fi. 

Helsinki ▪ Espoo ▪ Järvenpää ▪ Turku ▪ Tampere ▪ Lahti ▪ Kotka ▪ Kuopio ▪ Oulu 
www.contextia.fi ▪ info@contextia.fi ▪ Palveluneuvonta 010 252 8800  


