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päätoimittaja näyttää kaapin paikan

puheenjohtaja antaa selviytymisvinkkejä
professori kehuu alavalintaasi

hallituksen jäsen ylistää Tamperetta

suorittaja kertoo suorittamisesta

opiskelijat puhuvat opiskelijabileistä
hallitus ottaa roolia
ylettömästä alkoholin käytöstä tehdään vitsi
krapula tuotteistetaan

toinen suorittaja kertoo toisenlaisesta suorittamisesta
fiilistellään opintomatkaa

vaihdossa on käyty
vuorovaikutuspäiviä muistellaan lämmöllä

lukijaa värvätään ay-aktiiviksi

asunnoissa asuvat useimmiten asukkaat
vuosijuhlilla näytetään tyrmäävän hyviltä

Päätoimittaja Taru Erma Toimittajat Kati Aaltonen, Konsta Hotti, Pekka Isotalus, Janina Javanainen, Maria Kasdalgis,
Liisa Lehkonen, Sohvi Mettinen, Esko Nieminen, Paula Nykänen, Laura Piiroinen, Ellariina Rautio, Sanni Ryhänen
Kannet Anni Huttunen, Esko Nieminen, Anni Piiroinen Taitto Anni Huttunen Paino Juvenes Print
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päätoimittajan terkut
Vuosi sitten istuin keittiön pöydän
ääressä paksu kirjekuori käsissäni.
Kuoressa oli läjä rutkasti tärkeää tietoa
sisältäviä papereita, jotka luin huolella
ja joiden sisällön unohdin saman tien.
Lisäksi kuoresta löytyi joku ihmeen
lehti. Se oli Retu 2016. Selasin lehteä
hämmentyneenä ja uteliaana. Pieni
mieleni pääsi valloilleen pohtiessani
mitä kaikkea tuleva vuosi yliopistossa
ja Reettorit ry:n jäsenenä tuo tullessaan. En oikein osannut odottaa mitä
tuleman piti.
Tämä painos lehdestä raottaa verhoa meidän kuluneeseen vuoteemme.
Lukijana pääset tutustumaan muun
muassa opiskelija-asumisen eri muotoihin ja järjestönarkkarin syöksykierteeseen sekä sukeltamaan eksoottisen
vaihtovuoden jännittäviin tapahtumiin. Saat myös kurkata vuosijuhlien
taianomaiseen maailmaan. Joku voisi
todeta, että viiden vuoden tauko vujuista riittää juuri ja juuri kollektiivisen morkkiksen unohtamiseen. Ainakin sen verran, että seuraaviin juhliin
osallistuja voi ottaa yhtä estottoman ja
ennakkoluulottoman asenteen tarjoiltavien alkumaljojen ja avecien kanssa
kuin Reettoreiden 35-vuotis synttäreillä
moni tuntui ottavan.
Uutena fuksina voit tehdä samoin
kuin itse tein vuosi sitten ja luoda täydellisen mielikuvamaailman, jossa jaksat opiskella ahkerasti, lukea jokaiseen
tenttiin, osallistua kaikkiin bileisiin ja
sosiaalisiin tapahtumiin, nukkua riittävästi ja säilyttää ikuisen nuoruutesi
vain todetaksesi ensi keväänä, kuinka
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mikään näistä ei mennyt aivan niin kuin
suunnittelit. Olen löytänyt itseni tilanteesta, jossa tiiliskiveä muistuttava vieraalla kielellä kirjoitettu tenttikirja on avaamatta
vain päiviä ennen tenttiä. Ikävä kyllä tämä ei ole kertaluontoinen tapaus.
Nuoruutensa jo menettänyt opiskelija voi puolestaan ammentaa lohtua kohtalotovereidensa ahdingosta ja todeta että tämä tässä on vertaistukea parhaimmillaan. Tukea ja turvaa on nimittäin aina ollut saatavilla ihanilta reettori-kollegoiltani. Koskaan ei ole tarvinnut yksin pohtia ja pähkäillä. Paras yhdistävä tekijä
reettoreissa onkin avoin ja luottavainen asenne. Voisin luonnehtia koko ainejärjestöä aktiiviseksi ja muutenkin aivan ihanan utealiaaksi yhteisöksi.
Epätoivoon ei kannata kuitenkaan vaipua, kaikesta on selvitty ja ensimmäinen
vuosi yliopistossa on minunkin osaltani taputeltu. Onnittelen Sinua oivasta valinnasta lähteä mukaan Reettoreihin! Toivotamme koko toimittajakaartin voimin
kaikki syksyllä aloittavat fuksit lämpimästi tervetulleiksi riemukkaaseen joukkoomme. Hauskaa on ollut ja hauskaa on tuleva. Tässä, hyvä lukija, on sinulle pläjäys reettoreiden lukuvuodesta 2016-2017!
Päätoimittaja Retu

Tervehdys vasta valitut
puheviestinnän opiskelijat!
Syksy lähenee hitaasti. Koko kesän loppu
menee opintojen alun
odottamiseen. Ensimmäinen päivä yliopistolla menee hujauksessa,
eikä silloinkaan vielä
oikein tiedä, mitä on
tullut opiskelemaan ja
kenen kanssa. Muutaman uuden tuttavuuden
kanssa juttu luistaa erinomaisen hyvin, mutta
suurin osa uusista naamoista jää vielä täysin
vieraiksi. Oliks ton nimi
Pinja? Vai Tinja? Vai oliko
se sittenkin Roosa?
Jotta saat tulevasta vuodesta kaiken mahdollisen irti, haluan kertoa sinulle hieman ”sisäpiiritietoa” siitä, missä sinun
kannattaa fuksivuotenasi olla, milloin ja minkä takia. Samaan aikaan valaisen myös ainejärjestömme Reettorit ry:n
hallituksen toimintaa tämänhetkisen hallituksen nokkamiehen roolissa.
Tuutoreiden tehtävänä on perehdyttää uudet opiskelijat
sekä alkaviin opintoihin että vapaa-ajan rientoihin. Molemmat näistä asioista ovat tärkeitä, mutta jos jompikumpi pitäisi valita vielä merkityksellisemmäksi, valitsisin vapaa-ajan
verkostoitumisen ykköspallille. Joku vastaantulija osaa aina
kertoa sinulle oikean luentosalin sijainnin, mutta jos sinulla ei ole lounasseuraa ruokalassa tai luottobilekamua, johon aina tarpeen vaatiessa turvautua, tunnet olevasi paljon
enemmän hukassa kuin luentosalia etsiessäsi.
Pommita tuutoreitasi aina, kun jokin on sinulle epäselvää.
Riivaa heitä pienimmilläkin kysymyksillä. Hyppää aina ennakkoluulottomasti tapahtumiin mukaan, osallistu kaikkeen

puheenjohtajan
vinkit tulevaan
vuoteen
mihin vain ikinä pystyt. Ainejärjestösi järjestää tapahtumia
juuri sinua varten, ja erityisesti syksy on tapahtumarikasta
aikaa. Käy tapahtumissa ja kerro mielipiteesi, jotta tiedämme, miten voimme kehittää toimintaamme jatkossa.
Tutustu myös muiden ainejärjestöjen väkeen. Vaikka Reettorit ovat lämminhenkistä porukkaa ja oma ainejärjestö on
aina itselle kaikista rakkain, kannattaa myös lähteä merta
edemmäs kalaan. Saatat saada mielenkiintoisia väittelykumppaneita journalisteista, hyvää bileseuraa sosiaalitieteilijöistä tai kenties sielunkumppanin hallintotieteilijöistä.
Erilaiset ajattelutavat avartavat: maailmankatsomuksesi on
hyvä laajentua myös puheviestintäkuplan ulkopuolelle.
Jos haluat sukeltaa syvemmälle opiskelijan vaikutusmahdollisuuksien maailmaan, hae mukaan ainejärjestösi hallitukseen. Uusi hallitushaku on aina marraskuussa, ja kaikki
voivat hakea! Fuksikin voi hyvin lähteä ainejärjestötoimintaan mukaan. Pestejä on jaossa vaikka mitä, ja voit olla varma, että vuoden aikana pääset näkemään oman kätesi jäljen
toiminnassamme. Sinua tullaan kiittämään työstäsi, mutta
erityisen tärkeää on olla itse ylpeä siitä mitä tekee. Älä koskaan väheksy ainejärjestötyötä – se on paras ja turvallisin oppimisen paikka yliopistomaailmassa.
Lämpimästi tervetuloa, moikataan kun törmätään!

Reettorit ry:n puheenjohtaja 2017
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Miksi
opiskella
puheviestinää?
Kuva: Hese Pölönen

On valtava määrä erilaisia syitä opiskella puheviestintää, mutta mielestäni muutama syy nousee ylitse muiden. Niitä ovat ainakin, että tuntee tekevänsä jotakin tärkeää, alan opiskelu on kiinnostavaa ja työllistyminen
näyttää hyvältä.
Puheviestinnässä ollaan tärkeiden asioiden kanssa tekemisessä. Kaikki ihmissuhteemme perustuvat vuorovaikutukseen. Läheiset ihmissuhteet ovat kaikille tärkeitä, mutta myös työpaikoilla toiminta perustuu
vuorovaikutuksen sujuvuuteen. Jos puheviestinnän asiantuntijana pystyy edistämään vuorovaikutussuhteita ihmisten läheisissä ja ammatillisissa suhteissa, niin pystyy samalla parantamaan ihmisten elämää ja tuntee työskentelevän tärkeiden asioiden puolesta. Alan kouluttaja voi ratkaisevalla tavalla auttaa kehittämään
jonkun henkilön omia viestintätaitoja tai koko organisaation toimintaa. Toisaalta alan asiantuntija voi myös
kehittää julkista keskustelua tai osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jolloin myös työskentelee
hyvin tärkeiden asioiden äärellä.
Puheviestinnän opiskelu on mielenkiintoista. Puheviestinnän ilmiöt ovat jokapäiväisiä, konkreettisia ja niistä on kaikilla kokemusta, joten alan tietämystään voi halutessaan soveltaa jokaiseen viestintätilanteeseensa.
Yleensä opiskelijoilla on runsaudenpula sen suhteen, mitä asioita he haluaisivat tutkia ja analysoida tarkemmin, sillä kiinnostavia kohteita on niin paljon. Alan ilmiöitä on jo todella paljon tutkittu, mutta paljon on vielä
asioita, joista kaivattaisiin lisää tietoa. Jatkuvasti syntyy myös uusia vuorovaikutusilmiöitä, esimerkiksi sosiaalisen median piirissä, jotka vaativat entistä tarkempaa syventymistä. Lisäksi puheviestinnän opiskelijat ovat
todella mukavia ja fiksuja vuodesta toiseen, mikä tuntuu tekevän opiskelusta erityisen kivaa.
Puheviestinnän opinnot antavat hyviä eväitä työmarkkinoille. Tällä hetkellä näyttää siltä, että puheviestinnän maisterit työllistyvät hyvin, sillä erilaisia viestinnän työpaikkoja tulee koko ajan lisää. Varmaan koskaan
ei ole ollut näin paljon sopivia paikkoja tarjolla opintoihin kuuluvaan harjoitteluun kuin tällä hetkellä. Alan
työpaikkailmoituksia näkee myös paljon. Lisäksi työpaikoilla on ymmärretty, että vuorovaikutusosaaminen
on tärkeä työelämätaito, joten puheviestinnän opintoja yhä enemmän arvostetaan työelämässä.
Jokainen katsoo tietysti asioita omasta näkökulmastaan. Se, mikä on minusta kiinnostavaa, ei välttämättä ole
sitä toisen mielestä. Ihmiset myös pitävät erilaisia asioita tärkeinä. Mutta jos edellä nostamani seikat tuntuvat
sopivan omaan ajatteluun, niin silloin on varmaankin ihan oikealla alalla.
Pekka Isotalus
Puheviestinnän professori
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Vinkit fukseille
Tekstit: Sanni Ryhänen
Kuva: Sohvi Mettinen

Pamppaileeko sydämesi, täriseekö kätesi, kohoaako hymy kasvoillesi tulevaa syksyä miettiessä?
Reaktiot ovat täysin normaaleja. Voin vannoa, että jokainen opiskelija on näitä tuntemuksia
kokenut juuri ennen yliopisto-opintojensa alkua. Puheet opiskeluaikojen hienoudesta ja vauhdikkuudesta eivät ole vähäteltyjä. Lupaukset elinikäisistä ystävistä ja sielunkumppaneista pitävät monen kohdalla paikkansa. Olen kuullut myös, että opiskeluajat kasvattavat ihmistä ja
valmistavat elämän taisteluihin.
Mitä itse olen oppinut fuksivuodestani? Opin ettei ihan kaikkea voi suorittaa täydellisesti. Ei
edes opiskelijabileitä. Joinain aamuina on ollut pakko myöntää itselleen, että se viimeinen
shotti oli liikaa ja olo on myös sen mukainen. Eli, jos illasta puolet on suoriuduttu asiallisesti typeryyksiä tekemättä, se riittänee, vaikka loppuilta onkin pimeyden peitossa.
Olen oppinut myös, että bileiltoina tavaroiden säilyttäminen vetoketjullisessa taskussa ei
riitä, jos haluan pitää ne tallessa. Vetoketjut eivät suojaa lemppari kuulokkeitani enää siinä
vaiheessa, kun olen kaatamassa laukkuni sisältöä Klubin eteen etsiessäni puhelinta, joka oli
koko ajan kädessäni. Fuksivuoteni aikana sain heittää hyvästit myös pinseteille, jotka jollain
ihmeen kaupalla olin onnistunut kadottamaan vuosijuhlien jatkoilla. Kuitenkin suurin mysteeri oli hammasharjani, joka
hävisi excursiolla Budapestissa railakkaan baari-illan jälkeen. Odotan patenttia, joka suojelee rakkaita tavaroitani niiden
hukkaamiselta.
Haluankin muistuttaa teille, rakkaat fuksit, että nauttikaa! Koko fuksivuosi on ihanien tapahtumien täyteistä aikaa. Jotkut
tapahtumat eivät aina ehkä mene putkeen, mutta itselle päällimmäisenä on silti jäänyt mieleen ilo. Kannustan nauttimaan
myös opiskelusta ja oppimisesta. Vaikka kaikilta kursseilta ei olekaan napsahtanut sitä vitosta, niin kursseilta on jäänyt
mieleen mielenkiintoisia uusia näkökulmia ja yhdessä ajattelua. Nauttikaa myös illoista jotka venyvät aamuihin, tutuista
joista tulee ystäviä ja kamalasta työmäärästä, joka vähitellen muuttuu konkreettisiksi opintopisteiksi.

Rakkaani Manse

Fuksivuosi on ihmisen parasta aikaa!

Tampere. Manse. Nääsville. Rakkaani. Aitona savolaesena muutto Tampereelle hirvitti. Kauhukertomukset vanhasta työläisten kaupungista, työttömyydestä ja murteesta pelottivat Pohjois-Savon kasvattia.
Tampereen ja minun rakkaustarina ei alkanut silmänräpäyksessä. Rakkauden syttymiseen tarvittiin muutamia vierailuja,
kavereiden ylistyspuheita, yksi epäonnistunut asuntovalinta sekä monen monta kävelyä pitkin Hämeenkatua.
Saavuin ensimmäistä kertaa Tampereelle keväällä 2015 journalistiikan ja viestinnän pääsykokeisiin. Vesisade ja tullintorin
harmaus eivät antaneet hohdokasta kuvaa Mansesta. Toisaalta epäonnistuneet pääsykokeet tuskin paransivat mielikuvaa.
Vuotta myöhemmin, keväällä 2016, saavuin uudelleen Tampereelle. Olin päättänyt, että tällä kertaa rokkaan pääsykokeet.
Päätin myös olla välittämättä Tampereen masentavuudesta kaupunkina, koska ala jonne hain, on juuri se oikea.
Kokeiden jälkeen tunsin sen ensimmäistä kertaa. Kävellessäni aurinkoista koskenrantaa parhaan ystäväni kanssa tunsin
ensimmäisen ihastuksen kaupunkia kohtaan.
Monen mutkan kautta päädyin syksyllä 2016 asumaan Nekalaan. Ghettonakin tunnettu asuinalue herätti minussa kauhua.
Kuuntelin öisin tappeluita ja ikkunan alla huutelua. Kuulin tarinoita varastetuista pyöristä ja pahoinpitelyistä. Sanoisin,
että Nekala oli minun ja Tampereen suhteen ”rough patch”. Aloin menettää uskoa kaupunkia kohtaan.
Muutto keskustaan pelasti kuitenkin suhteemme. Ihana oma asuntoni Itsenäisyydenkadulla, yliopiston läheisyys ja kaikki
ystäväni melko lailla kävelymatkan etäisyydellä. Sorsapuisto vihaisine lintuineen. Keskustori spurguineen. Koskari teineineen. Kaikki herättävät lämpimän läikähdyksen sisälläni.
Tampere on virallisesti sulattanut sydämeni. Rakastan kaupungin kompaktiutta, vanhoja taloja, ihania hengailupaikkoja ja
ystävällisiä ihmisiä. Olen löytänyt täältä loistavan ystäväporukan, joka tukee ja auttaa tarvittaessa ja jonka kanssa voi pitää
hauskaa isolla hoolla. Uskon vakaasti, että Tampereelta löytyy kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Kuopio on ja pysyy sydämessäni, mutta ykkössija on mennyt uudelle rakkaalleni, Tampereelle.
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Otteita
järjestöaktiivin päiväkirjasta
Teksti ja kuva: Esko Nieminen

Opetusneuvosto?
No kyllähän tuo
passaa. Puheenjohtajuus? Ilman muuta ja muut ilman!
Tuutorvastaavuus?
”No ei tuossa kulttuurissa niin paljoo
hommaa oo, ettenkö vois lisäksi jotain
ottaa.” Yliopistokollegio? Jumalauta,
näyttäispä hyvältä
CV:ssä.
Nimeni on Esko, ja
olen koukussa luottamustehtäviin.
Siitä lähtien kun
astuin ensimmäisen
kerran yliopiston
kamaralle herran
vuonna 2015, olen
saanut huomata
jonkin korkeamman
voiman ohjaavan
jokaista päätöstäni.
Tuo voima on tietysti KELA, mutta
aina opintotuen näkymätön käsikään
ei ohjaa aivoimpulsseja loogiseen
suuntaan. Mielenhäiriöitä tapahtuu
eniten syksyllä, kun
yliopiston järjestöt
valitsevat hallituksiaan ja keväällä,
kun yliopiston
hallinnosta alkaa
vapau
Aistin luonnollisesti nopeasti tarjolla
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mielihyvä kasvaa
tasaisesti, mutta annoskoon lisäämistä
on tehtävä väliajoin.
Mitä huumausaineisiin tulee,
on järjestötyö pahimmasta päästä.
Koukuttuminen
tapahtuu 110%
varmuudella, yliannostus johtaa
sinun ja järjestösi
kuolemaan, minkä
lisäksi sosiaalinen piirisi alkaa
muodostua muista
ylisuorittajista.
Saatat nähdä järjestöaktiiveja missä
tahansa yliopistolla.
Meidät tunnistaa
sauhuavista elektroniikkalaitteista ja
laittoman kokoisista
kahvitonkista.
olevan herkullisen vastuun,
ja syöksyn sen kimppuun
nopeammin kuin öljytty
gepardi. Brutaali hyökkäys
päättyy yleensä sängyssä
kieriskelemiseen ja kalenterin polttamiseen aikatauluvajauksen takia. Seuraavana
päivänä myhäilen kuitenkin
erittäin tyytyväisenä saamastani luottamuksesta ja
alan suunnitella tulevia juonikuvioita kvanttitietokonemaisella tarkkuudella.
Seuraavina viikkoina
huomaan, että saan juuri
ja juuri minimaaliset tehtä-

vät hoidettua ja opinnot
suoritettua, mutta pestissä
toimiminen tuntuu silti uskomattomalta. Kiksit eivät
lopu sitten millään.
Loppujen lopuksi jokaisessa tehtävässä kärryille
pääseminen vie vain aikaa,
minkä jälkeen kyseisiä
kärryjä on todella helppo
ohjastaa. Kun olen ostanut uuden kalenterin ja
välttänyt sen polttamista,
näyttävät aikataulutkin
suhteellisen mahdollisilta,
joskaan eivät kovin kevyiltä. Järjestötyöstä saatava

Voisin kertoilla
vielä paljon lisää,
mutta on aika
siirtyä erään yhdistyksen sääntöjen
pläräämisen pariin.
Sen jälkeen menen
nukkumaan. Jos
en päätä järjestää
tapahtumaa. Tai
kenties valmistella esityslistaa. Tai
suunnitella kevättä.
Tai koko ensi vuotta.

Reettori-gallup
Mikä on paras opiskelijatapahtuma?
Teksti: Maria Kasdalgis

Opiskelijan vuosi on täynnä tapahtumia, ja jos jonkinlaista menoa
riittäisi joka viikolle. Mitä vuoden tapahtumista ei ainakaan kannata
missata? Kysykäämme reettoritovereilta, mikä tapahtuma on jäänyt
mieleen kaikkein mahtavimpana!
Emmi, 4. vuoden
opiskelija
Paras opiskelijatapahtuma on ollut
se Reettoreiden RIP,
joka järjestettiin
Megazonea pelaten!
Megazonea tulee
muuten pelattua
vain harvoin, koska
siihen tarvitsisi
enemmän porukkaa, ja se on aika
kallista.
Eleonora, 4. vuoden
opiskelija
Parhaita ovat olleet
kaikki erilaiset
rastiseikkailut, joko
osallistujana tai rastinpitäjänä.
Porukassa tehtävien
suorittaminen on
hauskaa, ja siinä
tutustuu aika hyvin
toisiin tyyppeihin!

Laura, 3. vuoden
opiskelija
Paras opiskelijatapahtuma on MM-kyykkä, koska
saa olla ulkona koko
päivän, pelata todella
hämmentävää, vaikeeta
ja hauskaa lajia ja tavata
hurjan kasan uusia ihmisiä. Koko päivän on
päällä sellainen hauska
tunnelma, jota ei muualla
pääse kokemaan.

Esko, 2. vuoden
opiskelija
Vappuviikot on
parasta kaikista
koska kevät
on jo alkanu,
kaikkialla on
vilinää ja kaljaa
saa juoda jo
aamusta lähtien!
Se yhteisöllisyys
on jotain ihan
mieletöntä.

Elli-Mari, 5. vuoden
opiskelija
Paras tapahtuma oli vuoden 2013 Tamyn kaupunkisuunnistus, jonka Lions
Club Hervanta –joukkueemme voitti.
Spurgu-teemaiset asumme
olivat menestys. Palkinnoksi saatuun vip-karaokehuoneeseen ahdattiin kaikki Reettorit, ja laulu raikasi
pilkkuun asti!
Sanni, 1. vuoden
opiskelija
MM-kyykkä on ollut
tähän astisista tapahtumista kivoin!
Poikkitieteellisyys ja
ulkoilu kivojen ihmisten ja kaakaon parissa
sulatti mun sydämen.
Seuraavana vuonna ois
tarkotus mennä itsekin
pelaamaan eikä vaan
kannustusjoukkoihin.
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Reettorien hallitus 2017 esittäytyy
Kuvat: Maria Erma, Sohvi Mettinen & Sanni Ryhänen

BOSS-LADY

Minkähän kipaleen sitä
seuraavana luikauttais?

Moikka! Olen Janina, tämän hallituskauden (yli-)innokas puheenjohtaja. Olen
Reettoreiden hallitusrivistössä jo kohtuullisen tuttu kasvo, sillä nyt minulla on jo
kolmas hallituskausi menossa – olen siis
viihtynyt hallitustoiminnassa mukana
fuksivuodestani lähtien. Aikaisempina
kausina olen päässyt kehittämään
osaamistani ainejärjestötasolla
Tas
tuutoroinnin ja koulutuspolitiikan
a-a
r vo
parissa, joten puheenjohtajaksi
vas
taa ryhtyminen oli minulle luonteva
va
Moikka! Oon Aura Castrén, hallituksen
siirtymä. Reettoreiden asiat ovat
varapuheenjohtaja ja tasa-arvovastaava.
lähellä sydäntäni, sillä teen tätä
Hain hallitukseen jo fuksivuonnani,
hommaa tunteella. Vapaa-ajallani
koska halusin yksinkertaisesti ottaa
(jota tosin ei puheenjohtajan roovuodestani kaiken irti! Hallituksessa
lin, kandin vääntämisen ja töiden
olen päässyt tekemään, kokemaan,
paiskimisen takia juurikaan ole)
kehittämään ja kehittymään. Minua
nautin rauhallisista hetkistä kahlaulattaa usein ja paljon, ei muuta kun
vikupin äärellä sekä urheilulajeistoivebiisejä tulemaan!
ta, joissa pääsen purkamaan energiani viimeiset rippeet.

Heippa! Minä olen Ilona Vuori ja toimin
hallituksessa tapahtumavastaavana. Puheviestinnän opinnot
aloitin syksyllä 2016. Hallitustoiminnassa olen ollut mukana
seiskaluokkalaisesta asti – siis
lähes kolmanneksen elämästäni, huh! Tästä voi kai
päätellä, että tämänkaltaiset hommat ovat itselleni
mieluisia. Näin ollen
tuntui varsin luontevalta
jatkaa hallitushommia
vielä yliopistossakin.
Lisäksi tykkään pitää kalenterini täynnä
ja hallitushommat ovat hyvä apu siihen.
Kalenterista puheen ollen tämä lahopää
ei tulisi toimeen ilman sitä. Tsekkaan
sen ensimmäisenä aamulla, viimeisenä
illalla ja monta kertaa kesken päivän, ja
jos se jää kotiin tuntuu oloni orvolta.

Tapahtumavastaava
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Kulttuurivastaava ja
rahastonhoitaja

$$$$

Moikka! Olen Julia Stolp ja toimin hallituksessa rahastonhoitajana ja toisena kulttuurivastaavana. Olen fuksi, ja halusin hallitukseen koska se on hauska tapa päästä vähän
paremmin jyvälle yliopiston elämästä - ja tietty siksi että yhteisten juttujen juoniminen
ja järjestäminen porukalla on kivaa! Olen ainainen haaveilija, ja tällä hetkellä unelmoin
Albaniasta, sujuvasta espanjan kielen taidosta, nurmikosta ja paljaista varpaista sekä
tyhjästä to do -listasta.

Viesintä- ja ympäristövastaava

Moikka moi! Oon Sanni ja toimin hallituksessa viestinä- ja ympäristövastaavana sekä sihteerinä. Opiskelen ensimmäistä
vuottani Tampereella eli olen fuksi. Lähdin hallitustoimintaan vaikuttamisen halusta sekä tiedonjanosta. Haluan kovasti
oppia, kuinka hommat etenee yliopistomaailmassa. Kuten moni muukin reettori, olen laumaeläin ja nautin hirmuisesti
isosta iloisesta joukostamme!
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Kansainvälisyys- ja sosiaalipoliittinen
vastaava
Heisuliveisuli, olen Konsta ja toimin Reettorien hallituksessa tuutori- ja liikuntavastaavana. Aloitin opiskelut syksyllä 2016, tosin opiskelupaikan sain
jo vuonna 2014. Siinä välissä yliopisto ehti kertaalleen kadottaa meikäläisen
käytännössä kaikilta opiskelijalistoiltaan, vaan eipä tuo niin vaarallista - täällä
ollaan silti! Hallitukseen hain päästäkseni tekemään asioita muiden hyväksi,
kuten oletettavasti jokainen muukin meistä. Myös aikaisemmalla järjestö- ja
opiskelijatoimintataustalla oli oma roolinsa päätöstä tehdessä. Laitoin muuten
hallituksen järjestäytymiskokoukseen jalkaani verryttelyhousut, jotka olivat
salainen aseeni taistelussa liikuntavastaavan pestistä!
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Työelämä- ja tuutorvastaava

Moikka! Mä olen Sohvi, reettorifuksi ja toimin
työelämä- ja tuutorvastaavana. Suurin motivaatio
lähteä hallitukseen oli päästä juuri tuutorvastaavaksi, eli teidän tuoreiden fuksien tueksi ja turvaksi. Mulla on tapana tunkea lusikkani jokaiseen
mahdolliseen soppaan, siksi hallitushommat ovat
kuin minua varten. Olen ihan hirveä kahviaddikti
ja mut voi helposti bongata yliopistolla kahvikuppi kädessä (ks. @reettorit_ry Instagram). Multa
löytyy myös loistavia elämänviisauksia, kuten
elämä on vuoristorata -metafora. Rakastan myös
noloja dancebattleja tanssilattialla, vaikkakin
niitä harvoin harrastan. Moikataan, kun tavataan!

PÄÄTOIMITTAJA

Hei, oon Julia Hanhikoski,
Reettoreiden kansainvälisyysja sosiaalipoliittinen vastaava.
Opiskelen puheviestintää
neljättä vuotta, ensimmäistä
vuotta kuitenkin Tampereen
yliopistossa. Pyrin hallitukseen,
koska hallitustoiminnassa pääsee
konkreettisesti vaikuttamaan
ja osallistumaan opiskelijatoimintaan. Jyväskylässä
puheviestinnän kandin tehneenä
halusin päästä osaksi Reettoreita
ja vahvistaa suhdettamme muihin
puheviestinnän opiskelijoihin. Myös
kansainväliset asiat, opiskelijavaihto
ja kielet ovat lähellä sydäntä. Minulle
uskaltaa siis tulla juttelemaan
monillakin eri kielillä! Random fact,
pienenä solmin aina kaikkien kengännauhat täyteen umpisolmuja,
vieraidenkin. Siksi meillä suosittiinkin tarrakenkiä.
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Moikka! Olen Taru, ensimmäisen vuoden
opiskelija ja tämän vuoden Retu-vastaava.
Hain hallitukseen rehellisesti sen takia, että
hallitustoiminta kuulosti mielenkiintoiselta
ja hauskalta. Haluan myös olla ajan tasalla
ainejärjestömme toiminnasta, koska pieni
sisäinen kontrollifriikkini saa siitä suurta
tyydytystä. Rakastan peiton alle kaivautumista ja historiallisia romaaneja.
Uusin henkilökohtainen haasteeni on
espanjan opiskelu. Minulle voikin tulla
kertomaan kuulumisia myös espanjaksi! Vastauksen taso tosin saattaa
vaihdella.

vajetta kalenterissa
(valhe) ja päädyin
mukaan hallitustoimintaan peräti
kolmen pestin voimin, koska omaan
luontaisen kyvyn vetää vastuuta puoleeni.
No ei, hain hallitusmeininkeihin mukaan,
koska tiesin pääseväni vaikuttamaan ja
juonimaan tulevia reettorikuvioita mitä
parhaimmassa porukassa! Parasta vastuualueissani on kaikki se luova suunnittelutyö ja tekemisen meininki. Kannattaa
muistaa, että oli kyseessä sitten järjestötoiminta, opinnot tai elämä näin yleensä,
harvoin mikään asia menee niin kuin on
alun perin suunnitellut. Se kuuluu asiaan,
ja vaikeuksien jälkeen voitto maistuu aina
vähän maukkaammalta!
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Mua puri baarikärpänen,
mut miksi suremaan?
Teksti: Tero-oriit
Kuva: Julli-Ankka

Yliopisto-opiskelu on usein sellaisenaan varsin raskasta ja masentavaa. Hyvin usein. Se tarvitsee vastapainoksi
harrastuksia. Sellaisia, joita voi puuhata silloin kun jaksaa ja huvittaa. Hyvien tyyppien kanssa. Kuitenkin ainakin
kerran viikossa. Eipäs ole muuten kovin kummoiset kriteerit. Kappas, aika moni jakaa näitä samoja ajatuksia
WhatsApp-ryhmässä. Mikäs tämän keskustelun nimi taas olikaan? Ai niin, ”Kaikki äijät”. Mukavaa. Perustetaanko joku
baarijoukkue, joku kysyy. Päästiin aika lähelle. Perustettiin baarivisajoukkue. Musavisajoukkue. Sen nimeksi tuli nokkelasti Tero-oriit jonkun vanhan haalarimerkin pohjalta. Pääsyvaatimuksia ei ole. Paitsi että pitää olla reettori. Ja mies.
Jälkimmäinen vaatimus ajaakin sitten melko ison osan potentiaalisista joukkueen jäsenistä haaveineen karille. Minkäs teet.
Meillä on nälkä voittaa. Meillä on tahto menestyä. Meillä on palo kehittyä rakastamassamme lajissa ja päästä
edustamaan isänmaatamme baarivisaolympialaisiin. Se on tosi kova tavoite. Jotta se täyttyisi, meillä on uusi
kehitystämme analysoiva malli. Sen nimi on päiväkirja, jota kirjoitamme aina Pub Artturissa pidettyjen visojen
yhteydessä. Saatte siitä vähän maistiaisia tässä Retun numerossa. Jokaista pelikuviotamme emme luonnollisesti voi
näin julkisesti paljastaa. Vastustajiemme scoutit lukevat varmasti tälläkin hetkellä tätä artikkelia. Terveisemme heille.

maanantai, 3.10.16
Jopa kuusi kymmenestä äijästä on tulossa paikalle. Paikalle selviävät vain Esko, Teemu ja Konsta. Kakkoskierroksella joukkue tekee historiaa.
Joka ikinen biisi esittäjineen tunnistetaan. Taso on kuitenkin kova. Illan taistossa sija viisi.
maanantai, 10.10.16
Esko huutelee porukkaa. Lassilla on deadline. Konsta väittää Jannen merkanneen visapäivän kalenteriin. Janne ei tunnusta. Esko ja Konsta
käyvät kaksin paikalla.
maanantai 24.10.16
Excursion jälkeinen sunnuntai. Juuso ottaa itseään niskasta kiinni ja julistaa tekevänsä debyyttinsä. Juuso tunnistaa myös jonkun 50-luvun
jazz-ihmeen viimeisellä kierroksella. Kova äijä. Nelikko Esko-Teemu-Konsta-Juuso sijoittuu lopulta neljänneksi. Sillä saa tuopit kaljaa.

maanantai, 31.10.16
Esko huutelee visailemaan. Kukaan ei tahdo päästä paikalle. Lassi ja Johannes eivät käy koskaan missään. Konstan mukaan heitä ei siis voi
olla oikeasti olemassa. Johannes paljastaa olevansa Emir Kusturican kirjoittama botti. Esko ja Konsta käyvät ottamassa kahdestaan turpiinsa.
maanantai, 14.11.16
Äijät ryhdistäytyvät. Paikalle saadaan kvartetti kokoonpanolla Esko-Teemu-Konsta-Tupi. Tupi dominoi ysärikysymyksiä. Kova äijä. Joukkue
sijoittuu neljänneksi. Palkinnoksi mallasjuomaa.
maanantai, 21.11.16
Edellismaanantaista innostuneena Tero-oriit saavat kasaan jopa viiden hengen joukkueen. Ryhmä Esko, Teemu, Konsta, Juuso ja Daniel sijoittuu neljänneksi. Olutmestari Juuso viisaudellaan valitsee neljä palkinto-olutta. Ne kiertävät vuorotellen tyytyväisten miesten huulilla. Onpas
hyvää. Kyllä muuten norovirus leviää.
perjantai, 25.11.16
Perjantaisinkin on muuten visa. Konsta ja Esko käyvät kokeilemassa. On ollut niin hyvä draivi. Hyvä draivi päättyy kuin seinään. Luokattoman heikko suoritus.
lauantai, 26.11.16
Siirtoikkuna aukeaa. Joukkue julkistaa kaksi
uutta pelaajasopimusta. Tervetuloa Reima ja
Esa. Reima uhkuu lehdistötilaisuudessa ylpeyttä. “Musa v***n visa perkele suatana!”
Kova äijä. Kumpikaan ei ole osallistunut
vielä visoihin.
perjantai, 2.12.16
On aika taas ryhdistäytyä. Daniel ei pysty
ryhdistäytymään. Teemu ei kykene ryhdistäytymään. Juusolla on bänditreenit. Johanneksella kuvaamataidon läksyjä. Esko ja Konsta
käyvät ilmoittamassa kapakkaan olevansa
yhä elossa.
perjantai, 11.12.16
Ei visailijoita. Paitsi Janne. Jannekin tulee
paikalle kolme tuntia liian myöhään. Ei kova
äijä.
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perjantai, 13.1.17
Joukkue yrittää tehdä paluun pitkän hiljaiselon jälkeen. Janne on mökillä. Lassi touhuaa jotain farkkujen kanssa Lempäälässä klo 16:1520:15. Teemulla on parempia kavereita. Konsta ja Esko käyvät kuitenkin paikalla.
maanantai, 16.1.17
Janne yllättää kaikki. Mies huutelee monta kertaa visailijoita paikalle. On kuulemma hyvä päivä voittaa. Johanneksella on yöperhosen agilitya. Konsta ja Esko lupaavat tulla paikalle. Janne tunnistaa viimeisellä kierroksella Duffyn lauluäänen. Sittenkin kova äijä. Neljäs sija. On
tullut taas aika juoda olutta.
perjantai, 20.1.17
Johanneksella on Urjalan autokoulun kirjallisessa kokeessa kerran reputtaneiden syysrieha. Lassi juo kaljaa vanhojen setien kanssa. Tupi
tekee lihapullia ja perunamuusia. Kekkosen lihapullat olisi Johanneksen mielestä ravintolatasoinen annos. Ei vissiin visailla.
maanantai, 23.1.17
Esko haluaa kaljaa. Konsta tulee mukaan. Viereisessä pöydässä käytetään sääntöjen vastaisesti matkapuhelinta visan aikana. Esko ja Konsta suutahtavat. Hanskat jäähän! Käytösrangaistus 5+20 on enemmän kuin lähellä.
perjantai, 27.1.17
Tarjolla turpasaunaa. Eskon ja Konstan lempparia. PS, viereisen pöydän ylipäihtynyt keski-ikäinen kaljuuntuva mies on urpo.
maanantai, 30.1.17
Teemu palaa Eskon ja Konstan kanssa visojen tielle. In Flamesia soitetaan vihdoinkin. Esko riehaantuu. Kova äijä. Silti sijoitus vasta viides.
maanantai, 6.2.17
Yöperhosagilityn piirikisojen no limits -karsinnat estävät Lassin ja Johanneksen visailut. Esko, Teemu ja Tupi laittavat visailun karsintojen
edelle. Juuso muistuttaa, että Pharell Williams sai kolmoset. Kenties vinkin vuoksi kolmikko sijoittuu jopa kolmanneksi! Hanat auki!
maanantai, 13.2.17
Konsta ja Teemu ovat ajoissa paikalla. Esko tulee myöhässä. Aijai. Mikäs kapteeni se tällainen on? Visassa on kysymys. Mihin lääniin Piippola kuuluu? Mitä helvettiä. Ei tämä liity musiikkiin. Eikä läänejäkään enää ole. Tästä huolimatta neljäs sija.
maanantai 6.3.17
Paluu raiteille. Paikalla Esko, Teemu ja Konsta. Visa päättyy. Joukkue valmistautuu henkisesti sijaan neljä. Neljänneksi julistetaan kuitenkin “Tero Vaaran Tukka” viereisestä pöydästä. Konsta on lyödä suutuspäissään tuopin rikki pöytään. Juontaja kuitenkin yllättää. Tero-oriit
julistetaan kolmanneksi! Voi pojat! Olutta!
perjantai, 10.3.17
Hämeenkadulla kiirii huhu. Sen mukaan Lassi ja Johannes ovat käyneet Pub Artturissa hetki visan päättymisen jälkeen. Mitä on tämä?
Alku jonkun suuremman?
maanantai 13.3.17
Esko, Teemu ja Konsta saapuvat paikalle. Fabian ja Janne olivat jo hetken tulossa. Tällä kertaa visa tasoa ydinfysiikka. Teemu yllättää ja
tunnistaa Disturbedin kappaleen. Se ei ole jazzia. Vautsi. Sijoitus vasta viides.
Tässä kohtaa tuli vastaan takaraja. Retu pitää saada painoon. Kiitämme lukijoita ja tukijoita. Jaamme kannattajille nimikirjoituksia Urjalan pallokentällä
29.7.17 klo 16:00 alkaen. Muuten palaamme asiaan ensi syksynä. Ai niin. Ja kaikki seuraavat musavisat ennen kesää voitimme. Uskokaa pois.
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Kadonneen hyvän olon metsästäjät

Teksti ja kuva: Esko Nieminen

Vuoden 2016 Retussa nähtiin tähtiin kurkottava arvostelu kyykkyviineistä. Tämä kirjallisen historian merkkiteos päätettiin uusia hurjalla
toimittajajoukolla, aiheena tällä kertaa iänikuinen taistelu krapulaa (ja mitä tahansa nestevajausta) vastaan. Jokaiselle tuttuun olotilaan
on monta lääkettä, mutta miltä ne maistuvat? Me otimme asiasta selvää.

Puhdistamo Kookosvesi (2,79€)
Mitä luvataan: ”Me teimme sen ja tässä se nyt on!
Maailman parhaimman makuinen, nuoresta vihreästä
thaimaalaisesta kookospähkinästä saatu 100% kookosvesi. Lisäaineita? Ei todellakaan. Tiivisteestä? Ei missään
nimessä, vaan 100% aitoa tavaraa nuoresta kookospähkinästä. Ei mitään ylimääräistä!”
Tinja: Kookosveden ja viinan kiskomisen pitäisi estää
krapula ja pelkkä kookosvesi helpottaa oloa. Tämä ko.
kookosvesi yksinkertaisesti ei hyvää.
Viivi: Eihän tää edes maistu kookokselta. Eikä tästä saa
edes panttia!
Sanni: Liian makeaa ja tulee varmasti paha olo alkoholin kanssa.
Kaikki: Yhteisenä mielipiteenä kaikki yhdistivät kookosveden muromaitoon. Noh, ainakin tölkki näyttää tosi
freesiltä ja terveelliseltä.

Baltic Dark Rum (14,98€)

NOCCO Focus (2,90€)
Mitä luvataan: ”Mahtava tuote gamingin, töiden ja opiskelujen yhteyteen parantamaan suorituskykyä! Kaiken
kruunaa virkistävä colan maku!”
Alkutunnelma: Näyttää kyllä ihan kokikselta.
Viivi ja Sanni: Jos omistaisin rahaa, joisin varmasti darrassa!
Tinja: Juominen sattuu suuhun ja juoma maistuu kyllä
kokikselta, mutta valitettavasti auki jääneeltä sellaiselta.
Esko: Eihän tästä voi sanoa yhtään mitään.

Berocca (päiväys 11/2016 (7,27€)
Viivi: Näyttää uhkaavalta.
Tinja: Sokerilientä, en tiedä joisinko
oikeastaan mitään näistä maistetuista
krapulassa.
Sanni: Nostalgia elää, pidin tätä pienempänä aikuisten juomana, mutta viimeistään tämä tappoi kaiken hohdokkuuden.
Esko: Maistan muuten selvästi päiväyksen!

Grace Ginger Beer (1,80€)
Mitä luvataan: ”Polttava ja virkistävä jamaikalaistyyppinen inkivääriolut.”
Viivi: Oiiih!
Tinja: Aika mieto verrattuna itse juomiini inkiväärioluisiin. Saattaisi mennä
sitseillä?
Sanni: 4/5, paras tähän asti!
Esko: Ei oikeasti yhtään huono, varsin maukas neste!
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Mitä luvataan: Alko: ”Kuparinruskea, keskitäyteläinen,
kuiva, lämmin, arrakkinen, vaniljainen, kevyen mausteinen” Esko: ”Voi aiheuttaa kuoleman”
Ensitunnelmina jo hajusta huomataan muun muassa
risteilyalukset, etanoli, ja itse saatana.
Tinja: Aaaaargh, ei muuten toimis koskaan tasoittavana.
Sanni: Pahinta paskaa ikinä, join viimeksi Ilosaarirockissa jo valmiiksi varsin humaltuneena.
Esko: En kommentoi.
Viivi: Tekee mieli itkeä, tuntuu suorastaan känniltä.
Varoitus: aiheuttaa takaumia aikaisempiin humalatiloihin!

Euroshopper Juiced Energy
Drink (0,89€)
Viivi: Avaaminen kuulostaa rapsakalta, nostalgia,
tulee mieleen normaali
ES!
Sanni: Tuoksuu tikkareilta
(Tinja ja Esko yhtyvät mielipiteeseen), maistuu mansikkapillimehulta
Tinja: Naama meni ruttuun kokonaan, hyi helvetti!
Esko: Jälkimaku on loukkaus ihmisyyttä vastaan, mutta
suutuntuma itseasiassa ihan ok.

Mikä
ihmeen
Tamy?
Teksti ja kuva: Konsta Hotti

– Se on lakisääteinen organisaatio, joka on olemassa valvoakseen yliopiston opiskelijoiden etuja
ja ajaakseen niitä eteenpäin.
Janne Kajander, neljännen vuoden puheviestijä, naurahtaa. Kajander yrittää tiivistää, mikä on
Tamy, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta. Kajanderille Tamysta on tullut osa jokapäiväistä
arkea sen jälkeen, kun hänet valittiin yhdeksi sen hallituksen jäsenistä.
”Kauniisti sanottuna Tamy on ainejärjestöille mahdollistaja”
Tamy koostuu kaikista Tampereen yliopiston opiskelijoista. Jäsenet äänestävät joka toinen vuosi
keskuudestaan 40-henkisen edustajiston, joka toimii Tamyn korkeimpana päätöksentekoelimenä. Edustajisto valitsee vuosittain Tamylle hallituksen, joka johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä
toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Kajander muistuttaa, että uusi edustajisto valitaan piakkoin.
– Seuraavat edustajiston vaalit järjestetään marraskuussa, toki ehdolle asettuminen ja kampanjointi tapahtuvat jo alkusyksystä. Sinne kannattaa ehdottomasti hakea, jos kiinnostusta päättää
tärkeistä asioista löytyy.
Edunvalvonnan lisäksi Tamy tarjoaa jäsenilleen useita erilaisia palveluita, muun muassa sen
omien asiantuntijoiden neuvontapalveluita sekä terveydenhoitoa YTHS:ssä. Se tukee rahallisesti
ainejärjestöjen ja yliopiston harrastusyhdistysten toimintaa. Kajander muistuttaa, että esimerkiksi Reettoreiden hallituksen toimintaa mahdollistetaan sillä rahalla, jota Tamy jakaa.
– Kauniisti sanottuna Tamy on ainejärjestöille mahdollistaja.
Taloudellisen avustusten lisäksi Tamy vuokraa opiskelijoidensa käyttöön erilaisia tiloja, kuten
Vanhan Domuksen kerhohuonetta ja Tamyn toimiston kokoustiloja. Lisäksi jäsenistön on mahdollista hakea toimistolta esimerkiksi lautapelejä illanistujaisiin, vuokrata pakettiauto muuttokeikkaa varten tai lainata työkaluja pientä tee-se-itse-remonttia varten.
Tulevan syksyn tapahtumista Kajander osaa paljastaa jo hieman. Luvassa on ainakin perinteikäs
Kaupunkisuunnistus sekä yliopiston avajaisten jatkobileet. Valiokunnat ja sektorit saattavat totta
kai järjestää jotakin muutakin. Lisäksi ainejärjestöaktiiveille on tulossa useampiakin erilaisia
tapahtumia.
”Tosin olenhan mä tästä kaikesta innoissani”
Tamyssa toimimisen lisäksi Kajander toimii myös tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman työryhmässä puheviestinnän opiskelijoiden edustajana sekä tiedekuntaneuvostossa hallopedina, eli
hallinnon opiskelijaedustajana.
– Kaikenlaisia hattuja sitä kyllä löytyy.
Kysymys kuuluu, miksi? Hymy nousee jälleen Kajanderin huulille — kaikesta näkee, että mies on
koko sydämellään mukana päätöksenteossa ja järjestötoiminnassa.
– En mä pysty tänä vuonna opiskelemaan ollenkaan, se pitää rehellisesti myöntää. Pelkästään
Tamy työllistää noin 45 tuntia viikossa. Tosin olenhan mä tästä kaikesta innoissani, en mä sitä
sano!
”Aktiivisuus on aina hyvästä”
Yhtäkkiä miehen ilme kuitenkin muuttuu hieman vakavammaksi. Järjestöelämä ja yhteisen
hyvän ajaminen eivät ole pelkkää ruusuilla tanssimista Tamyn
punavalkoisissa collegetakeissa.
– Tamyssa ehkä suurin ongelma on meidän edustajistovaalien
äänestysprosentin alhaisuus. Etujen ajaminen on vaikeaa, jos
me ei voida olla varmoja siitä, että me edustetaan kaikkia opiskelijoista.
Kajander avaa ongelmaa käytännössä. Joidenkin ainejärjestöjen
edustajat voivat olla edustajistossa kokoonsa nähden hieman
yliedustettuina. Aktiivisuus on Kajanderin mielestä hyvästä, ja
jokaisen ääntä pitäisi saada kuuluviin.
– Meillä on tällä hetkellä yhtenä tavoitteena saada meidän
verkkosivuille uudenlainen aloitejärjestelmä, jonka kautta
opiskelijoilla olisi suoraan mahdollisuus tuoda ideoitaan esille.
Toivottavasti se saataisiin otettua jo ensi syksynä käyttöön verkkosivu-uudistuksen myötä.
Uusille aloittaville opiskelijoille Kajanderin viesti on ytimekäs.
– Aktiivisuus on aina hyvästä. Lähtekää ehdottomasti kaikkeen
sellaiseen toimintaan mukaan, jossa on mahdollista päästä
vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin. Ette tule katumaan.
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Riemukkaat Reettorit reissussa

Teksti: Sohvi Mettinen
Kuvat: Vilma Hovi &
Janne Kajander

Rakas ainejärjestömme koki lokakuussa
2016 historiallisen hetken. Tai itseasiassa
historialliset viisi päivää, kun värikäs
reettorijoukko suuntasi ihka ensimmäiselle ulkomaan ekskursiollemme.
”Ekskursio (lat. excursio, huvi- tai partioretki; hyökkäys) tarkoittaa erityisesti
opiskelijapiireissä yritysvierailua, opintomatkaa tai vastaavaa. Ekskursiolla voi
olla erikseen virallinen ja vapaamuotoinen
osuus, esimerkiksi yritysvierailun jälkeen
on tapana viettää iltaa osallistujien
kesken.” - Wikipedia

Retkemme suuntautui Budapestiin, Unkarin pääkaupunkiin. Se on tunnettu hal-

pana kohteena, ja sehän meitä rahapulasta
kärsiviä opiskelijoita miellytti. Budapest oli
kaikin puolin edullinen kaupunki, mutta
erityisen halpoja olivat opiskelijoille rakkaat ruoka, kahvi ja olut. Lisäksi opiskelijan
mielenlaatuun sopivaa nähtävää löytyi
paljon.
Lähdimme matkaan harmaana sunnuntaina. Helsinki-Vantaan lentokentälle oli
kokoontunut joukko kaikennäköistä ja
-laista reettoria, vanhemmista opiskelijoista fukseihin. Innostus oli käsin kosketeltavaa, sillä ekskutiimi oli nähnyt valtavasti vaivaa reissun eteen. Oli aika tehdä
”hyökkäys” Budapestiin 22 reettorisankarin
voimin.
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Virallinen opintomatka
Ekskursiolle ei lähdetty vain lomailemaan
ja rellestämään. Meille oli järjestetty reilusti ohjelmaa, jokaiselle kolmelle kokonaiselle päivälle jotakin. Ensimmäisenä päivänä
vuorossa oli Flow PR. Yritys tarjoaa omien
sanojensa mukaan integroituja viestintäpalveluita, eli esimerkiksi perinteistä
PR-toimintaa sekä erilaisia sosiaalisen
median ja graafisen suunnittelun ratkaisuja
markkinoinnissa. Kaikille taisi tulla yllätyksenä, kuinka iso tekijä Flow PR on, sillä
asiakkaiden joukosta löytyy mm. Samsung,
Ikea ja eBay. Saimme kuulla Flow PR:n
henkilöstön työnkuvista. Pääsimme kokeilemaan siipiämme myös itse suunnittelemalla julkaisutilaisuuden Samsungin

uudelle älyjääkaapille.
Seuraava kohteemme oli Mito. Toimisto
oli vanhan rakennuksen ylimmissä kerroksissa ja sinne sai kiivetä muutaman portaan. Pääsimme esittelykierrokselle Miton
toimistoon. Se oli yksi iso sokkelo, jossa
oli portaita ylös ja alas, työskentelypisteitä
eri huoneissa ja jokainen tila oli laitettu
hyvin omanlaisekseen, esimerkiksi yhdessä
tilassa valitsi täysin jalkapalloteema. Tila
oli kuin tylsän harmaan avokonttorin vastakohta ja kirsikkana kakun päällä jaloissa
pyöri toimistokoiria.
Itse Miton esittely oli erittäin innostava.
Yritys tekee esimerkiksi mainoskampanjoita, ja firman tavoitteena on luoda ”clever
things”. Yritys tuntui olevan yksi valtava
yhteisö. Tuskin valehtelen jos sanon, että

jokainen meistä lähti vierailulta pöllämystyneen ihastuneena. Jos Flow PR teki vaikutuksen, Mito nousi aivan uudelle tasolle.
Muistan erityisen vahvasti ensimmäisen
päivän jälkeisen fiiliksen. Tunteen siitä,
että olen juuri oikealla alalla. Opintomatkamme oli siis jo siinä vaiheessa onnistunut tehtävässään.

Laidasta laitaan kohteita
Vierailimme myös Finnagoralla, joka
toimii Unkarin Suomen suurlähetystön
yhteydessä. Finnagoran tehtävänä on edistää mm. Suomen ja suomalaisen kulttuurin
tunnettavuutta ja näkyvyyttä Unkarissa
sekä sen lähialueilla. Työntekijät olivat
pääasiassa suomalaisia ja parhaiten mie-

leen jäivät kertomukset sopeutumisesta
budapestiläiseen elämäntyyliin.
Samaisena päivänä pääsimme pistäytymään myös paikallisella yliopistolla,
Metropolitan Universityssä. Tutustuimme paikalliseen viestinnän opetukseen ja
näimme muutamia opettajia ja oppilaita.
Omituisinta kohteessa oli sijainti, sillä se
oli hieman kauempana keskustasta betonilähiöiden tuntumassa. Aivan kuin olisi
tehnyt aikamatkan 80-luvun Neuvostoliittoon.
Viimeinen kohteemme oli Müpa. Se on
eräänlainen kulttuurikeskus, jossa järjestetään esimerkiksi erilaisia konsertteja ja
tanssiesityksiä. Sen yhteydessä toimii myös
taidemuseo. Yksi reissun hauskimmista

yllätyksistä oli unkarilainen suomea puhuva opas ja hän veti myös esittelykierroksen
meille suomeksi. Müpa oli arkkitehtuurisesti todella hieno tila. Siellä esiintyy suuriakin nimiä, kuten esimerkiksi muusikko
ja säveltäjä Yann Tiersen.

Tien päällä kohellettiin
Koska olemme tällainen sekalainen seurakunta, ehti reissulla sattua ja tapahtua.
Matkan toisena päivänä päivänä koimme
ensimmäiset jännittävät hetkemme ja retkeläisemme “Heviletti” kertoo: Ryhmän
nuorin mieshenkilö koki vieraan valtion ja
yritysmaailman liian ahdistavaksi, minkä
vuoksi kuoleman portit raottuivat ja paikalle jouduttiin kutsumaan ambulanssi. Hur-

jan Budapestin katuja halaavan hälytysajon
ja noin kolmen tunnin päivystysodottelun
jälkeen jopa viikatemies tylsistyi siinä
määrin, että jätti sankarimme rauhaan.
Lääkärin lopputuomio oli ”juo vettä”, mikä
sai tarinan päähenkilön kiroamaan hyvän
kalja-ajan haaskaamista.

Emme luonnollisestikaan unohtaneet pitää hauskaa
Samana päivänä päästiin myös tutustumaan Budapestin yöhön. Ensin kokoonnuttiin kämpille ja korkattiin viinipullot.
Omassa kämppiskanaporukassa olimme
kuin pieni perhe, sullouduimme miniolkkariin juoruamaan ja hengailemaan. Kun
koko lauma oli saanut meikit, hiukset ja
vaatteet kuntoon, suuntasimme ulos. Kier-

telimme kaduilla ja löysimme pienen kuluneessa vanhassa kellarissa olevan pubin
Vittulan. Nimen vuoksi oli pakko pistäytyä
yksille. Muistelen yhä lämmöllä paikan gin
tonicia, jolla oli hintaa kaksi euroa.
Lopulta taisimme kaikki löytää tiemme
yhteen isompaan ja hienompaan rauniobaariin Szimpla Kertiin. Rauniobaarit sijaitsevat juutalaisessa kaupunginosassa ja
ne on perustettu hylättyihin rakennuksiin.
Szimplassa baarin keskellä oltiin taivasalla. Baari oli melkoisen täynnä. Koin siellä
myös ehkä elämäni karmeimman kokemuksen, kun maistoin paikallista viinaa
pálinkaa. Maku oli kamala ja se poltti pitkään, mutta kaikki joivat sitä silti. Suosittelen sinulle, arvon lukija, että pysyt kaukana

tästä myrkystä. Toistan, pysy kaukana.
Aamulla olikin sitten rapsakka olo.

Muistan elävästi erään tanssilattian katosta
roikkuvan sian muotoisen diskopallon.
Koko klubi jakautui moneen kerrokseen,
käytävään ja huoneeseen. Se oli iso sokkelo
ja siellä oli vekkulamaisia käytäviä.
Yhteenotoilta ei tällä matkalla vältytty.
“Missä on jatkot” muistelee seuraavaa:
Zörözöö virtasi ja kävimme lillumassa paikallisessa kylpylässä, jossa reettoritoveri
”Missä on jatkot” otti yhteen uimavalvojan
kanssa. Heillä oli erimielisyyksiä siitä, kuinka lähellä allasta zörözöötä on soveliasta
nauttia. Yhteenottoja paikallisten kanssa
tapahtui myös yöelämässä, kun rakas matkakumppanimme ”Menoveikko” haastoi
häntä lääppineen miehen tappeluun.
Tilanne päättyi kuitenkin onnellisesti, kun

paikallinen häntäheikki pelästyi tätä ghettolähiön kasvatti “Menoveikkoa” ja luikki
karkuun.

Zörözöö virtasi
Shoppail… eikun nähtävyyksiä
Olut (=sör, sörözöö=oluttupa) maistui
reissun aikana. Toisena päivänä kävimme
muutamalla kaljalla yliopiston väen kanssa. Viimeisenä iltana menimme koko reettorijoukkue yhdessä viimeiselle illalliselle.
Pakkauduimme pitkän pöydän ääreen syömään ja juomaan. Ravintola täyttyi iloisesta
puheensorinasta ja tunteellisista puheista,
joiden ohella saattoi myös muutama ilon ja
kosketuksen kyynel vierähtää poskelle.
Tottakai ilta jatkui vielä niin pálinkan kuin
oluenkin merkeissä ja etenimme todella
hämmentävään baarin nimeltä Instant.

Kiersimme paljon myös putiikkeja ja
kauppoja. Rahaa paloi, mutta ympäri kaupunkia café latte kädessä kävellen näki
paljon.
– Mieleen jäi hienot rakennukset ja halpa
kahvi (toim.huom. puolen litran latte maksoi vajaan kaksi euroa), raportoi ”Teekkarifani”. Kahvia saikin kitata, sillä unet jäivät
usein edellä mainituista syistä lyhyiksi.
Jutussa nimet muutettu.
Reissusta on kiittäminen sen järjestäjiä
Tinjaa, Karlaa, Eleonoraa, Jannea, Rosaa,
Ellariinaa, Kristaa. Laura K:ta ja Laura
A:ta.
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Kliseisiä terveisiä rapakon takaa
Teksti ja kuvat: Liisa Lehkonen

Ratinan silta vaihtui Golden Gate:n sillaksi, kun muutin opiskelemaan Kaliforniaan kevääksi. Pitkän hakemisprosessin,
kuuluisan paperisodan sekä viisumitaistelujen jälkeen olin kuitenkin enemmän kuin valmis uuteen seikkailuun maassa,
jossa small talk tunnetaan ja kuka tahansa kadun tallaaja tuntuu puhuvan kuin Gandhi konsanaan. Tulin hyväksytyksi
kouluun nimeltä Domincan University of Califaornia, joka sijaitsee 25km pohjoiseen San Franciscosta. Täällä minä asun,
stereotypioiden ympäröimänä perinteisessä opiskelija-asuntolassa, jaan huoneen kahden muun tytön kanssa, käyn katsomassa koulun korispelejä ja mussutan buffet-ruokaa kolme kertaa päivässä limuhanojen kera. Opiskelen media-alan
kursseja, joita opettavat ihmiset, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet Hollywoodissa tai perustanut maanlaajuisen radiokanavan.
Kolmannen vuoden reettorina voin käsi sydämellä mainita muutamasta piirteestä, joka meitä puheviestijöitä yhdistää.
Samalla olen huomannut, kuinka nämä piirteet ovat auttaneet minua vaihto-opintojeni aikana.
Uteliaisuus vie meidät sinne, missä tapahtuu. Minä olen täällä, missä todellakin tällä hetkellä tapahtuu.

Puheviestinnän näkökulmasta on uskomattoman hienoa päästä seuraamaan paikan päältä, millä tavalla ihmiset ymmärtävät päättäjien puheita, miten niitä oikeasti rakennetaan ja miten valta jakautuu. Uteliaisuus uusia asioita kohtaan opettaa
ymmärtämään ja näkemään asioita toisin. Oma uteliaisuuteni kohdistuu pitkälti uusiin ilmiöihin ja kulttuureihin, mutta oli
kiinnostuksen kohteesi mikä tahansa, säilytä uteliaisuutesi.
Avoimuus. Reettoreiden porukka koostuu jos jonkinlaisista persoonista, erilaisin taustoin ja vahvuuksin. Se tekee meistä
vahvan ja arvokkaan ihmisjoukon tulevaisuuden työelämässä ja ihmissuhteissa. Täällä Kaliforniassa olen oppinut vielä
vahvemmin sen, kuinka avoimuus vie uusiin paikkoihin ja tutustuttaa mahtaviin ihmisiin, joita et olisi koskaan aikaisemmin uskonut tuntevasi. Yöllinen small talk-keskustelu purjeveneistä voi todellakin johtaa siihen, että viikon päästä purjehdit auringonlaskun aikaan San Franciscon ja Golden Gate Bridgen edustalla.
Viimeisin muttei vähäisin piirre on uskallus. Uskalla olla oma itsesi, luottaa unelmiin ja ottaa riskejä. Reettoreiden ja jenkkien uskallus on omaa luokkaansa. Rohkeus tuo uskoa siihen, mitä oikeasti haluaa elämässään tavoittaa ja sen myötä itseluottamusta. Ja Itseluottamus on tässä maassa jotain sellaista, mitä meille vaatimattomille suomalaisille voidaan vain motivaatiopuheiden ja sodan sankareiden kautta opettaa. Vaatihan se uskallusta minulta lähteä tänne, mutta nyt uskon siihen,
että niin pitkin tapahtua ja täällä minä haluan olla.
Rakas reettori-toveri. Uskalla, ole avoin ja utelias, niin elämä kantaa kyllä.
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Vaihtoaika tarjosi taukoa oravanpyörästä
ja opetti sanomaan ei
Teksti ja kuvat: Ellariina Rautio

Lukiovaihdon jäätyä välistä lupasin itselleni, että yliopisto-opintojeni aikana lähden vaihtoon. Vaihtoon hakeminen oli
alusta asti selvä päätös, mutta ei helppo. Hakuprosessi oli pitkä ja jännittävä paperisäätöineen ja kielikokeineen, jonka läpäisin vasta toisella kerralla. Vaihdon ajoittuminen kolmannen vuoden keväälle tarkoitti myös sitä, että kandin kirjoittaminen jäi kesken ja opintojen suunnittelu vaati vähän järjestelyjä.
Etukäteisjärjestelyiden stressi ja jännitys purkautui heti Kanadaan saavuttuani. Kanadalaiset ovat niin ystävällisiä, että
apua löytyy aina ja asiat rullaavat vaivattomasti. Huolehdin myös kielimuurista turhaan.. Ylioppilaskirjoituksista C:n kirjoittaneena pärjään kursseilla ja kanssakäymisissä ongelmitta. On ollut ilo huomata kehitystä kielitaidossa.

Yli puolet vaihtoajasta tallanneena voin sanoa, että kevät ulkomailla tuli tarpeeseen. Suomessa tiukka opiskelutahti ja ylisuorittaminen oli väsyttänyt tämän reettorinaisen aika loppuun. Halusin vaihtoajan olevan irtiotto arjesta ja aikaa itselleni.
Valitsin minimimäärän kursseja, jotta aikaa olisi muuhunkin kuin kirjaston lukusalikulttuuriin tutustumiseen.
Vaihdon parasta antia on ollut mahdollisuus irrottautua arjesta ja elää hetki uudessa ympäristössä ilman tuttuja rooleja ja
vastuita. Kokemuksena tämä on ollut kasvattava ja avartava monessa mielessä. Vaihto on opettanut minua olemaan yksin.
Olen oppinut itsestäni ja saanut itseluottamusta osaamisestani.
Ennen lähtöäni ystäväni kehotti minua sanomaan kaikelle joo, vaan mitä kävikään – opinkin sanomaan ei. Mahdollisuuksia ja erilaisia tilaisuuksia tulee vaihtarielämässä jatkuvasti vastaan. Aluksi yritin tarttua niihin jokaiseen varmistaakseni
olevani kaikessa mukana, mutta sitten huomasin, ettei se ehkä ollut paras tapa. Opin pysähtymään ja tarttumaan asioihin,
joita oikeasti itse halusin tehdä ja sanomaan ei asioille, jotka eivät minua kutsuneet.
Kanada vaihtokohteena on ollut mahtava. Upea luonto, laajat mahdollisuudet matkustaa ja harrastaa ja vei tältä tytöltä jalat
alta. Kanadan kulttuuri ei ole kaukana suomalaisesta, mutta ihmiset on ystävällisempiä ja positiivisempia.
Koska Kanadan talvi on Suomen talvea rajumpi ja kylmempi, ei sekään toimi perusteluna.
Puheviestijänä on ollut hienoa havainnoida kanadalaisten vahvaa viestintäkäyttäytymistä. Luennoilla olen ihastellut luennoitsijoiden esiintymistä, mutta myös kanssaopiskelijoiden kykyä argumentoida ja ottaa osaa rakentavasti. Ihastuin Kanadalaisten itseluottamukseen. Omaa osaamista ei peitellä ja nöyristellä, silti ihmiset ottavat toiset huomioon.
Viihtyisin täällä pidempäänkin, mutta kohta on jo aika palata Suomeen. Nyt tiedän, että viihdyn hyvin ulkomailla ja pärjään myös yksin. Olen tulevaisuudessa rohkeampi tarttumaan tilaisuuksiin, kun luotan omiin kykyihini paremmin.
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Vuorovaikutuksen tutkimus koskettaa monia aloja
Teksti: Kati Aaltonen
Kuva: Sanni Ryhänen

Prologos ry järjesti Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät Tampereella 7.10.–8.10.2016. Aiemmin tapahtuma on kulkenut nimellä
Puheviestinnän päivät. Noin 100 osallistujaa edustivat pääasiassa
suomalaisia korkeakouluja. Paikalle ryömi myös muutama innokas
opiskelija, vaikka edellinen ilta oli juhlittu Hämeenkadun Approssa.
Prologos ry:n puheenjohtaja Pekka Isotalus avasi päivät toivottaen
kaikki tervetulleiksi. Ensimmäisenä puhujana oli yhdysvaltalainen
professori Graham Bodie Louisiana State Universitystä. Aiheena
oli kuunteleminen, jota yleisö todella pääsi harjoittelemaan pienten
teknisten murheiden vuoksi. Bodien mukaan hyvä kuuntelija on
tarkkaavainen, ystävällinen, ymmärtäväinen ja osaa reagoida.
Henkilökeskeisessä tuessa keskitytään toiseen, toistetaan kerrottua
omin sanoin ja pidetään yllä positiivista ilmapiiriä.
Pienen tauon jälkeen osallistujat jakautuivat työryhmiin oman
kiinnostuksensa mukaan. Itse kävin kuuntelemassa esityksiä mm.
kunnallisen viranomaisen viestinnästä, virtuaalitiimeistä ja
poissulkemisesta lastenvälisessä vuorovaikutuksessa.
Lauantain pääpuhuja oli Jyväskylän yliopiston puheviestinnän
professori Anu Sivunen. Hän puhui sosiaalisesta läsnäolosta,
jonka ulottuvuuksia ovat yhdessäolo, psykologinen osallistuminen
ja sitoutuminen käytöksen tasolla. Hänen mukaansa psykologisesti
turvallinen viestintäilmapiiri edistää sosiaalista tukea, vastavuoroista
kunnioitusta ja suoraan puhumista.
Päivien lopuksi jaettiin Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta,
jonka sai Suomen Sovittelufoorumin puheenjohtaja Timo Pehrman.
Sovittelutoiminnan avulla ratkaistaan vuorovaikutuksen ongelmia
esimerkiksi työpaikoilla ja kouluissa. NostimmePehrmanin ja
onnistuneen tapahtuman kunniaksi kuohuviinilasit ilmaan.
Reettoreita oli mukana myös päivien järjestelyissä.
Puheenjohtajamme Janina Javanainen toimi konferenssisihteerinä.
Innokkaina avustajina häärivät Julia Hanhikoski, Riikka Kämppi ja
Sanni Ryhänen. Perjantain iltajuhlassa musiikkiesityksestä
vastasivat Laura Aspelin ja Saara Kontiainen.
Juuri puheviestinnän opinnot aloittaneena fuksina oli jännittävää
kuulla, mitä alan konkareilla on sanottavana. Ilahduin, kun tunnistin
joitakin termejä ja teorioita ihan pääsykoemateriaalin perusteella.
Kävi nopeasti selväksi, että vuorovaikutusta tutkitaan kaikkialla:
työpaikoilla, kouluissa, päiväkodeissa, tukiryhmissä. Kahvitauolla
käydyt keskustelut saivat aikaan tunteen, että olen osa erityistä
joukkoa. Minut saa hymyilemään ajatus siitä, että jonain päivänä
saatan itse päästä tapahtumaan puhujan roolissa.
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Eläköön ammattijärjestö!
Teksti ja kuva: Laura Piiroinen

Ammattijärjestö. Mitä ajatuksia tämä sana sinussa herättää? Tulevatko mieleen lakkoilu, Hakaniemen tori ja kaiken vastustaminen? Vai verkostoituneet ammattilaiset,
edunvalvonta ja urasparraus? Itse olisin vielä jonkin aikaa sitten kallistunut ensimmäiseen vaihtoehtoon, sillä olin ammattijärjestöjen suhteen täysin untuvikko.
Yliopistoaikojeni tai muutenkaan työurani alkuvaiheessa minulle ei tullut
mieleenkään liittyä ammattijärjestöön. En nimittäin ymmärtänyt, mitä konkreettista
hyötyä siitä olisi minulle ollut: ay-liike kuulosti lähes yhtä houkuttelevalta ja
kiinnostavalta kuin jalkasienen ja tenttikirjan rakkauden hedelmä.
Tänä päivänä on myönnettävä, että olenpa ollut tampio, tai ainakin tietämätön.
Aukko yleissivistyksessä eli myöhäinen havahtuminen ammattijärjestöjen olemassaoloon on aiheuttanut valitettavasti ihan konkreettista haittaa: en ole kerryttänyt
ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, vaikka
olenkin käynyt ahkerasti töissä lukiolaisesta asti. En ole myöskään tajunnut, että
olisin voinut saada ammattijärjestöltä neuvoja esimerkiksi silloin, kun tein yksitoistatuntisia työpäiviä kaupassa yksin ilman taukoja ja luulin sen kuuluvan asiaan.
Nykyään olen huomattavasti valistuneempi ammattijärjestöön kuulumisen eduista, mikä lienee ihan asiaankuuluvaa: olenhan töissä viestinnän asiantuntijoiden
ammattijärjestö Viesti ry:ssä. Työssäni huomaan kuitenkin lähes päivittäin sen, että
ammattijärjestöt ja niiden toiminta ovat monille opiskelijoille suorastaan vieraita
asioita. Ehkä se johtuu siitä, että meillä menee suhteellisen hyvin: viestinnän ala on
kasvussa, työpaikkoja on tarjolla melko runsaastikin ja palkkataso on hyvä yleiseen
suomalaiseen keskiarvoon verrattuna. Tämä laittaa väkisinkin pohtimaan sitä, tarvitaanko viestinnän alalla ammattijärjestöä. Onko ay-liikkeen aika totaalisen ohi?
Siitä huolimatta, että näkökulmani lienee puolueellinen - maksaahan ammattijärjestö palkkani - väitän ammattijärjestöjen kulta-ajan olevan juuri nyt. Viestinnän
alalla ei ole työehtosopimusta ja yleinen trendi on, että työn ehdoista sovitaan yhä
enemmän paikallisesti työnantajan ja työntekijän kesken. Tämä luo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Ammattijärjestö on kuin koko Suomen laajuinen kaveriporukka, ammatillinen verkosto, jossa näitä asioita puidaan, jossa tuetaan toisia ja
josta saadaan tukea ongelmatilanteissa. (Tosin ihan kaikkien porukoissa ei taida olla
lakimiehiä valmiina toimimaan tarvittaessa.)
No, puheet ovat suuria, mutta mitä Viesti konkreettisesti tarjoaa jäsenilleen? Uskallan väittää, että lunastamme lupauksemme. Viestiläisten apajat ovat mehukkaat:
tarjolla on esimerkiksi mentorointiohjelma, CV-sparrauksia, palkkaneuvontaa,
koulutuksia laajasti viestinnän eri alueilta, edunvalvontaa ja lakimiespalveluita sekä
matkustaja- ja tapaturmavakuutukset, näin muutaman mainitakseni. Päätoimisen
opiskelijan jäsenyys on täysin maksuton, jos ei käy töissä, ja työskennellessäkin ammattijärjestön ja työttömyyskassan jäsenyys on vain 1,1 prosenttia bruttotuloista.
Vaikka kaikki viestivät, harva on ammattilainen. Tule mukaan ammattilaisten verkostoon!
Kirjoittaja on viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n viestintäkoordinaattori ja puheviestinnän opiskelija Jyväskylän yliopistossa.
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Kartanoita ja kellareita
Teksti: Esko Nieminen
Kuvat: Janne Kajander

Opiskelija-asuminen, tuo jokasyksyinen kuuma peruna. Tuhannet opiskelijat etsivät samaan aikaan kattoa päänsä päälle ja yleensä myös seiniä ympärilleen.
Puhetta opiskelija-asuntojen riittämättömyydestä ja asumisen kalleudesta on syksyn
piikistä huolimatta paljon ympäri vuoden.
Totuus kuitenkin on, että opiskelija voi asua melkein miten vain ja missä vain, jopa
myös ilman lottovoittoa tai luontovisan vinguttamista. Pelottomana toimitt…
puheviestijänä jalkauduin tutkimaan reettoreiden majoitusratkaisuja.
Ensimmäiseksi kohteeksi valitsin kaukaisen asumuksen, jota myös itse kutsun kodikseni. Asunto sijaitsee Tampereen ylivoimaisesti parhaassa
kaupunginosassa, nimittäin Tammelassa. Loistelias 57,5 neliön kaksio sisältää
kaikki hienoudet juoksevasta vedestä sähköön. Vuokra kohteessa kohoaa yli 700
euron, ja valitsinkin vuokranmaksua helpottamaan avoliitto-nimisen keinon.
Metodi on sikäli haastava, että avoliitossa elävä opiskelija menettää yksityisyytensä
ja joutuu toisinaan antamaan jalkahierontaa järjestelyn toiselle osapuolelle. Antaisin
silti tälle asumismuodolle arvosanaksi noin 6/5.
Avoliitto ei ole suinkaan ainut
kaksi ihmistä sisältävä tapa asua.
Liisa Lehkonen kyllästyi ensimmäisen reettorivuoden jälkeen
yksinäiseen
vuokranmaksuun
ja päätyi etsimään kämppistä.
Kämppis
on
pääpiirteiltään
melkein samanlainen olento
kuin avopuoliso. Merkittävin ero
näiden kahden välillä on se, että
kämppis ei tivaa, miksi haiset oluelta aamuseitsemän aikaan.
Lehkonen päätyi asumaan yhdessä lukiosta tutun kaverinsa
kanssa. Kimppakämppäelämää
Liisa kuvaa hauskaksi ja halvaksi. Nämä kaksi adjektiivia
ponnahtavat harvemmin esiin
opiskelijoiden asumisesta kuullessa. Lehkonen kertoo kuitenkin
kämppissuhteen
muistuttavan
ajoittain avoliittoa. Huolestuttavaa.
Janne Kajander asuu yksin. Modernin opiskelijan päässä moinen
ajatus tuntuu mahdottomalta. Syyt Kajanderin erakoitumiseen ovat kuitenkin varsin hyviä: vuokra on pieni, asunto sijaitsee Hämeenkadulla, kukaan ei ole halunnut
Jannen kämppikseksi ja seurustelu on hänestä epämiellyttävää. Tässä vaiheessa täytynee mainita, että yksiössä on neliöitä peräti 16,5. Suhteellisen pieni neliömäärä takaa kalusteisiin ja seiniin osumisen helppouden, mikäli otat asunnossa enemmän
kuin kaksi askelta.
Sijainti Hämeenkadulla yökerho Fat Ladya vastapäätä on Kajanderin mukaan erittäin viihteellinen, sillä sikatiistaisin bilettävän (noin 18-vuotiaan) kansanosan
tappelut ja kolmospesän tavoittelu tarjoavat varsin tasokasta katseltavaa.
Lauantaiöisin esiintyvä hunajakurkkuinen katusoittaja taas lasketaan sijainnin
miinuksiin. Järkyttävin asia kämpässä on uunin puuttuminen. Voitko kuvitella
elämää ilman itse tehtyä pizzaa? Minä en voi.
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Pukuloistoa ja pakastevihanneksia

Teksti: Paula Nykänen
Kuvat: Renja Nurmi

Viime vuoden marraskuussa reettorit viettivät ainejärjestönsä 35-vuotisjuhlaa. Silloin ainejärjestöömme kuuluivat vielä logopedian
ja vogologian opiskelijat, joten juhlakansa aveceineen täytti ääriään myöten Bravo Plazasta varatun lämminhenkisen oranssin salin.
Vuosijuhlan tunnelmaa loivat viestinnän ja ihmisten luoma maagisuus, mutta myös sattumukset ja niiden tragikoomisuus. Iltapukuja, timantteja, hajuvettä ja glamouria, mutta myös pakastevihanneksia, tyhjiä vatsoja sekä levinneitä meikkejä. Tapahtumarikkaus kuitenkin lisäsi juhlien charmia ja uniikkiutta.
Näistä juhlista kauniit ja ikimuistoiset tekivät laulaja Laura Moision musiikkiesitys, reettorit itse ja heidän illan aikana pitämät
puheensa. Tosin minä aloitin vapaan sanan -puheeni tervehdyksellä morosuukkeli, ja lopuksi toivoin viinan virtaavan sinä iltana.
Lavalta pois kävellessäni heittelin yläfemmoja juhlijoiden kanssa. Yeisesti ottaen puheet olivat hauskoja ja tunteellisia. Osa niistä
oli valmisteltuja, osa hatusta temmattuja, kaikki yhtä hyviä. Puheen piti myös puheviestinnän professori Pekka Isotalus, joka kertoi
meille mm. viestinnän alan tulevaisuuden näkymistä ja tarinoita edellisten vuosijuhlien kirjosta.
Vuosijuhlien virallisen ohjelmaosuuden ja ruokailun päätyttyä, oli vapaata seurustelua ennen jatkopaikkaan siirtymistä. Tunnelmallisen salin täytti korvia huumaava puheensorina. Viinilasit kädessä vaihdoimme porukasta toiseen kysellen kuulumisia ja fuksit
tutustuen vanhempiin opiskelijoihin. Kamerat räpsyivät, pariskunnat suutelivat ja naururypyt syvenivät. Erään reettorin ohjastamana lavalla sai käydä tanssimassa aurinkotervehdys -nimistä tanssia. Voitte vain kuvitella, kuinka ylväältä se näytti. Kun tuli tieto,
että voimme siirtyä kohti jatkopaikkaa, vaihtui naisilla nopeasti iltapuvut pikkumustiin. Fiksut pistivät hiuksensa kiinni, sillä nyt
mentiin!
Jatkoilla saimme tanssia loputtomiin jynskymusiikin tahdissa. Noin viisikymmentä kertaa kuulin naisen sanovan, että korkokengät
olivat virhe, ne eivät lähde enää jalasta irti. Joltakin repesi mekko, toiselta hävisi puhelin ja kolmas kaatui portaissa. Neljäs ei muistanut jatkoilla edes olleen portaita. Kaikesta huolimatta meillä oli hauskaa ja illan päätyttyä lähdimme ystävieni kanssa etsimään
ruokaa kuin yön kuningattaret. Yksi ystäväni käveli pitkin Hämeenkatua iltapuku päällään, kaksi muuta hänen helmojaan kannatellen. Tyyli ei reettorista katoa edes laskuhumalassa!
Sinä iltana ymmärsin, kuinka huikeaa alaa opiskelen. Opiskelen jotakin sellaista joka herättää tunteita, tuo ihmisiä yhteen, luo
uutta ja jäsentää kaikkea mitä ympärillämme tapahtuu. Tämä oppiaine myös kasaa joka vuosi kokoon huikean värikkään poppoon
Tampereen yliopistoon, ja heistä suurin osa oli tuona iltana yhdessä juhlistamassa viestinnän alaa. Kiitos illasta kuuluu kaikille
juhlijoille, varsinkin tapahtuman järjestäjille. Vaikka vuosijuhlat ovat vain viiden vuoden välein, ne ovat todellakin odottamisen
arvoiset.

