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R.etu 2020

Hei sinä kanssareettori, joka olet saanut vuoden 2020 R.etun käsiisi! 

Jo oli aikakin. Haluan aloittaa kertomalla itsestäni pari tärkeintä faktaa. 

Olen reettorifuksi. Tai no, olin fuksi. Olen lähes kaikesta enemmän pihalla 
kuin Hervantaan eksynyt humanisti. Ja se on paljon se, nimimerkillä pari 

kertaa Hervantaan eksynyt humanisti. Näiden lisäksi vielä fuksivuoteni jälkeen koen 
olevani elämäni kunnossa, sekä pystyväni osallistumaan kaikkiin bileisiin, suorittamaan 
kunnioitettavan määrän opintopisteitä ja nukkumaan tarpeeksi. Tämä viimeinen on koronan 
aiheuttama harha. Suurin valhe minkä voit itsellesi kertoa. Toivon jopa ihan vähän, että 
todellisuus iskisi jossain vaiheessa vasten kasvoja. 

Miksi kerron sinulle, että päätoimittajan pestiä tänä vuonna toimittaa fuksivuoden 
aikana elämänhallintataidot kadottanut eka(toka)luokkalainen? Kerron tämän siksi, että 
mielestäni se kertoo niin paljon meistä reettoreista. Teistä reettoreista. 

Se, että R.etun puikoissa toimii fuksi kertoo siitä, että reettorit uskovat toistensa visioihin. 
Ketään ei jätetä, vaan toisia tuetaan ja kannustetaan eteenpäin. Kuka olisi uskonut, että 
löytäisin vuoden aikana niin paljon uusia ystäviä? Voiko parempaa tulevaisuuden kollegaa 
olla kuin hyvä ja kannustava ystävä? 

Koen niin suurta kiitollisuudentunnetta siitä, miten paljon hyvyyttä, rakkautta, iloa ja 
rohkaisua olen opiskeluvuoteni aikana teiltä reettoreilta saanut. Siksi halusin, että R.etu 
2020 sisältää laadukkaita ja rakkaudella tuotettuja juttuja siitä, miten reettorit katsovat 
maailmaa. Ihan kirjaimellisesti, sillä tämä lehti sisältää juttuja niin Suomesta, Islannista, 
kuin Brasiliastakin. 

Sisäsivuilla pääset tutustumaan sekä viestinnän opiskelijoihin että ammattilaisiin, ja 
terveisensä lähettää myös meidän rakas reettorimaskottimme Julli. Lisähaastetta kaipaavat 
voivat laskea, kuinka monta kertaa törmäät sanaan korona. 

Uusille fukseille haluan sanoa, että tervetuloa joukkoomme. Tämä lehti tarjoaa pienen 
pienen katsauksen siihen, millaiseen joukkoon te olette päässeet osaksi. Toivottavasti te 
koette samanlaisia elämänilontäyteisiä fiiliksiä kuin minä koin ollessani teidän asemassa. 

<3 Lotta Teppo – R.etun päätoimittaja

Päätoimittajan terveiset
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Päätoimittajan terveiset

Kuva: Elisa Kähkönen



Puheenjohtajalta

6

R.etu 2020

Mitä suurimmat onnittelut uusille 
fukseille opiskelupaikasta Suomen 
( ja miksei maailmankin) parhaassa 
opiskelukaupungissa! Onnittelut myös 

kaikille vanhoille reettoreille jo aiemmin tapahtuneesta 
onnistuneesta opiskelupaikkavalinnasta.

Meillä kaikilla on takana mitä kummallisin kevät 
sekä suurella todennäköisyydellä myös normaalista 
poikkeava kesä. Maaliskuussa koitti aika, jota moni 
ei varmaan osannut edes pelätä: yhtäkkiä asiat, 
joiden varaan olit elämääsi rakentanut ja joita olit 
pitänyt itsestäänselvyytenä, vietiin pois. Koko 
maailman oli opeteltava elämään ilman totuttuja 
rutiineja, kun virus-jonka-nimeä-en-aio-tähän-
tekstiin-kirjoittaa iski maapallon kokovartalokipsiin. 
Tämä ei aiheuttanut kauhun hetkiä ainoastaan itseni 
kaltaisille rutiiniorientoituneille suorittajille, vaan 
lähestulkoon joka ikinen maapalloa tallaava ihminen 
sai kokea, kuinka oma maailma sellaisena kuin sen 
tunsi, muuttui muutamassa päivässä.

Vaikka odotetun uuden vuosikymmenen alku ei 
olekaan ollut kovin vakuuttava (…), on tästäkin 
löydettävissä hopeareunus. Kevät laittoi itse kullakin 
asioita oikeisiin mittasuhteisiin ja opetti, ettei 
maailma kaadu, vaikka yhtäkkiä matto vedettäisiinkin 
jalkojen alta. Maailma ei siis kaadu myöskään, vaikka 
jostain kurssista napsahtaisikin se kammoksuttu 
ykkönen, vaikka flunssa iskisi juuri ennen niitä 
kaikkien hehkuttamia bileitä, vaikka jäätyisit 
kesken esiintymisen kurssin loppupuheenvuoroa 
tai vaikka lähettäisit omia tuutoreitasi kritisoivan 
tuutorihakemuksen vahingossa koko ainejärjestön 
sähköpostilistalle (been there done that). Ei haittaa, 
vaikka putki peruskoulun ykkösluokalta maisteriksi ei 
olisikaan täysin yhteiskunnan ihanteiden mukainen 

täydellisine arvosanoineen ja jo opintojen ohella 
kerrytettyine työkokemuksineen. On asioita, jotka 
kannattaa ottaa vakavasti, ja on asioita, joita ei 
kannata ottaa niin vakavasti.

Jatkuva suorittaminen ei tee kenellekään hyvää, oli 
suorittamisen kohteena sitten opiskelu, sosiaalisen 
elämän ylläpitäminen tai vaikka oma harrastus. 
Pienistä asioista paisuu helposti haudanvakavia, 
eivätkä ne tuota enää samaa iloa kuin aikaisemmin. 
Viime kevät pakotti varmasti jokaisen pysähtymään 
ja arvioimaan uudestaan sitä, mitä asioita pitää 
elämässään tärkeänä. Itse kaipaan esimerkiksi 
pitkiksi keskusteluiksi venyneitä piipahduksia aj-
tilaan, hallituksen kokouksia, jotka poikkeavat 
jatkuvasti aiheesta sekä yllättäviä kohtaamisia Hullun 
Poron liukuportaissa. Asioita, joita en ole osannut 
ennen arvostaa. Tulevaisuudessa näistä osaa nauttia 
aivan uudella tavalla.

Toivon tulevan lukuvuoden täyttyvän uusista 
oivalluksista, nauravista ilmeistä, hauskoista hetkistä 
uusien ja vanhojen ystävien kanssa sekä ennen 
kaikkea ei-liian-vakavasti ottamisesta.

Pidetään reettorihenki korkealla, oli tilanne mikä 
tahansa!

Pj-Vilma

Teksti: Vilma Hovi Kuva: Hanna Hämäläinen
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Kevät. Tuo ihana vuodenaika. Katupöly tukkii 
keuhkot ja saa yskimään, räpylät ovat jokaisen 
baarireissun jälkeen liejussa ja mudassa, 
ensimmäiset leskenlehdet kuolevat takatalven 
routaan, ääniaallot tuottavat tuttuun tapaan huolta 
maksan kestävyydestä ja meluhaittoja Tampereelta 
Viroon. Vappu (mikä ei koskaan loppunutkaan) 
yhdistää teekkarit ja humanistit jälleen viikoiksi 
sumuisiin seikkailuihin. Keväällä ilmestyy myös 
r.etu, jonka kansikuvauksiin minut herätettiin 
uuden vuoden sekoilujen jälkeen. Ja mihin uutisiin 
heräsinkään! 

Vappu = peruttu. Päättärit = peruttu. Reettorit = 
kotona selvinpäin. 

Ja minä? Yksin. 

Katupölyn aiheuttamaa yskimistä ei voi harrastaa, 
ellei halua tulla ikkunoista kyräilevien ihmisten 
tuomitsemaksi. Räpylät kiiltävät puhtauttaan, koska 
baareihin ei ole menoa eikä pussikaljallakaan saa 
tehdä uusia tuttavuuksia. Ääniaalloilla voi seilata 
ainoastaan Zoomin välityksellä ja vappu...en voi 
edes puhua siitä. 

Aj-tila on kylmennyt viikkojen saatossa pakkasen 
puolelle. Jääkaapissa oleva maito on paksumpaa 
kuin mämmi. Ohut pölykerros on kerääntynyt 
ikkunalaudoille ja tyhjentämätön biojäteastia 
käryää huoneen jokaisessa kolkassa. Seuranani 
ei ole ketään. Olen yksin, enkä tiedä enää mikä 
on todellista. Käsidesi on loppunut Pinni B:n 
jokaisesta saniteettitilasta ja huoneesta. Yritin 
murtautua siivouskomeroon, mutta sain aikaiseksi 
vain aiheettoman palohälytyksen, siitä seuranneen 
tonnin sakon ja häädön yliopiston tiloista. Tokmanni 
kielsi myymästä lasinpesunestettä minulle ja olenkin 
joutunut hörppimään vain sorsapuiston lammen 
likaista vettä. Muut sorsat hyljeksivät minua, sillä 
me emme ole samaa lajia. 

Minä olen reettori, en mikään ajattelemiseen 
kykenemätön pullasorsa. Mutta mitä reettori on 
ilman lajitovereitaan? Pelkkä ori? Nekin vain yrittivät 

talloa minut jalkoihinsa. 

Kaipaan teitä rakkaat toverini. Kaipaan yhteisiä 
iltojamme Doriksessa. Kaipaan fuksien lämpimiä ja 
ystävällisiä halauksia. Kaipaan suudelmia vuosijuhlilla. 
Kaipaan hallitusten kokouksia, joissa saan seurata 
tärkeiden päätösten tekoa paraatipaikalta. Kaipaan 
tuni-naamaa, brändisekoilua ja siitä syntyneitä 
kunnon mayhemeitä. Kaipaa harkkaripandan 
epätoivoisia viestittely-yrityksiä. Missä olet pehmeä 
toverini? Kaipaan jopa Silja Linen allasosaston 
tahmaisia lapsia ja hieman keltaiseksi värjääntynyttä 
vettä. Tai no, kun tarkemmin miettii niin sinne ei kyllä 
ole ikävä. 

Hakekaa joku minut pois täältä. Näyttäkää minulle 
taas, kuka olen. Lopettakaa tämä koronasekoilu 
ja hankkikaa sitä käsidesiä taas kaikkien juota...
desinfioimiseksi. Antakaa vapun tulla ja tuoda taas 
ilo meidän elämäämme. 

Odotan teitä tulevaisuusputkessa. En tiedä miten 
tänne päädyin. Mitä siinä Sorsapuiston vedessä 
oikein on? 

Haluan kotiin. 

yt. Juhani Akseli Ankka, aka Julli 

K O R O N A N K K A 
E L I  T A R I N A  S I I T Ä ,  K U I N K A  K A D O T I N  I T S E N I . 
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Tampereen ylioppilaskunta, 
tuttavallisemmin TREY on meidän 
kaikkien Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden yhteinen äänitorvi, 

mayhem-meikkeri ja barrikadien pystyttäjä. Toisin 
sanoen TREY on opiskelijoiden edunvalvoja. 
Mutta mitä tarkoittaa edunvalvonta? Mihin 
tarvitaan ylioppilaskuntaa? Tai ylipäänsä kuka 
minä olen teille näistä asioista kertomaan?

Päästäksemme alkuun, on meidän lähdettävä 
ensin hieman kauempaa, aina yliopistolain 
nel jännestäkymmenennestäkuudennesta 
momentista asti:

“Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa 
on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. 
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä 
yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, 
sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja 
opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä 
pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä 
on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston 
kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla 
opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja 
kriittiseen kansalaisuuteen.”

Tiivistettynä se, että syy ylioppilaskunnan 

TREYn virallinen propaganda-
kirje kaikille reettoreille

olemassaoloon löytyy yliopistolaista, 
tarkoittaa sitä, että TREY on 
lakisääteinen toimija, jonka on ns. 
pakko olla olemassa. Näin vaan on. 
Piste. Luukku kiinni. Lukkoon. Ja avain 
jorpakkoon. 

Nyt kun olemme löytäneet syyn 
TREYn olemassaoloon on varmaankin 
paikallaan avata tarkemmin sitä mitä 
ylioppilaskunta tekee ja mistä se 
rakentuu. (Lupaan, että en siteeraa 
mitään lakeja enää myöhemmässä 
vaiheessa tätä kirjoitusta.)

Ylioppilaskunta järjestää kaikenlaisia kivoja 
tapahtumia, valitsee opiskelijoita edustamaan 
opiskelijoita yliopiston päättäviin elimiin ja pitää 
huolen, että kukaan setä Arkadianmäellä ei tee 
hölmöjä päätöksiä opiskelijoiden näkökulmasta. 
Eikö kuulostakin aikas mahtavalta!

Ylioppilaskunnalla on kaksi keskeistä elintä, 
joiden olemassaolosta on hyvä olla perillä. 
Ensimmäinen näistä on demokraattisesti 
vaaleilla valittu edustajisto jonka tehtävä on 
käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa 
(siistiä!). Edustajiston lisäksi TREYllä on hallitus 
joka vastaa ylioppilaskunnan päivittäisestä 
toiminnasta (supersiistiä!!).

Kaikista hienoin asia ylioppilaskunnassa 
kuitenkin on se, että tämän monimutkaisen 
organisaation voi kiteyttää kahteen sanaan: me 
opiskelijat.

Kuinka niin kysyit? No siten, että me opiskelijat 
olemme ylioppilaskunta. Jokainen meistä on 
yhdenvertainen osa yhteisöä, jonka hyvinvointi 
on meidän jokaisen asia ja jonka eteen me 
jokainen voimme tehdä osamme.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että myös sinä olet osa 
ylioppilaskuntaa ja sekös vasta on siistiä!

Kirjoittaja on TREYn hallituksen jäsen, ex-edaattori 
TREYn edustajistosta ja ennen kaikkea reettori 
isolla ärrällä.

Teksti: Ville Jäppinen
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ONNEA JA TERVETULOA ENSIMMÄISET 
VIESTINNÄN OPISKELIJAT!

Teksti: Pekka Isotalus Kuva: Heikki Pölönen

Haluan onnitella kaikkia syksyllä 
2020 aloittavia viestinnän 
opiskelijoita. Syitä onnitteluille 
on monia.

Ensinnäkin olette tehneet erinomaisen 
ainevalinnan. Tällä hetkellä viestinnän 
alalla työllistyminen on erittäin hyvää. 
Yhteiskunnan lähes kaikilla alueilla on 
kysyntää alamme osaajille. Viestintä on 
myös jatkuvasti ja nopeasti kehittyvä ala, 
eli joka päivä on mahdollisuus oppia uutta. 
Viestintä liittyy myös jokaisen arkipäivään, 
kun olemme vuorovaikutuksessa toistemme 
kanssa vaikka somessa tai kahvilassa.

Toiseksi halua onnitella opiskelijapaikan 
saamisesta, sillä vuonna 2020 viestintään 
oli hakijoita enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin. Viime vuoteen verrattuna 
hakijamäärä oli kaksinkertainen. 
Sekä kandiohjelmaan että suoraan 
maisteriohjelmaan hakijoiden määrissä 
tehtiin uudet ennätykset. Viestinnän 
maisteriohjelma oli jopa koko tiedekuntamme 
suosituin maisteriohjelma.

Kolmas onnittelun syy on se, että tänä syksynä 
aloittavat ensimmäiset viestinnän opiskelijat 
Tampereen yliopistossa, kun puheviestinnän 
opintosuunnan nimi muuttui elokuun 
ensimmäinen päivä viestinnäksi. Syksy 2020 
on siis historiallinen oppiaineessamme.

Tampereen yliopiston viestintä keskittyy 
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 
Vuorovaikutus ihmisten välillä on kaikkein 
vanhin ja alkukantaisin viestinnän muoto. 
Myös tieteenalamme juuret ovat kaukana 
historiassa, sillä antiikin aikaiset retoriikan 
opit ovat oppiaineemme perusta. Retoriikkaa 
opetettiin myös Turun akatemiassa jo silloin, 

kun se perustettiin.

Retoriikan ajoista tieteenalamme on muuttunut 
hurjasti. Esimerkiksi kevään koronakriisi nosti 
teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen kaikkein 
tärkeimmäksi viestinnän muodoksi ja alamme 
keskeiseksi tutkimuskohteeksi. Tampereella 
ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkastelussa 
on kolme pääaluetta: ihmisten keskinäinen 
vuorovaikutus läheisissä ja ammatillisissa 
suhteissa, vuorovaikutus erilaisissa 
ryhmätilanteissa sekä esiintyminen erilaisille 
yleisöille ja tilanteissa.

Kaikkiin näihin teemoihin perehdytään sekä 
kasvokkais- että verkkoviestinnän tilanteissa. 
Lisäksi opintojen aikana tulevat tutuiksi 
esimerkiksi sellaiset teemat kuin poliittinen 
viestintä, terveysviestintä ja johtamisviestintä.

Toivon, että kaikkien opinnot alkavat hyvissä ja 
innostuneissa merkeissä.

Pekka Isotalus

Professori, viestinnän opintosuunnan vastaava



Moikka! Oon Vilma ja tänä vuonna vastuullani on Reettoreiden hallituksen 
puheenjohtaminen! Tämä vuosi on itselleni Reettoreiden hallituksessa jo 
kolmas peräjälkeen ja edelleen löytyy intoa kehittää toimintaa eteenpäin. 
Kahden aikaisemman r.etun hallitusesittelyjen mukaan vapaa-aikani kuluu 
koiravideoita katsellessa ja aj-tilassa lorvaillessa, eikä tilanteeseen oikeastaan 
ole tullut vieläkään muutosta. Hups. Olen myös opiskelijarientojen suurkuluttaja 
ja voisin hypätä melkein katosta läpi joka kerta kun juhlissa soi Call On Me.

Moro! Meikäläinen on viestinnän fuksi ja tottelen nimeä Viljami. Olen 
länsirannikolta kotoisin, ja saan kuulla tästä poikkeuksetta aina kun 
avaan suuni. Hallituksessa toimin koulutuspoliittisena vastaavana, sekä 
tapahtumavastaavana yhdessä Veinin kanssa. Pidetään lippu korkealla ja 
mennään rennolla asenteella eteenpäin.

Moiksu! Mun nimi on Noora ja oon toisen vuoden opiskelija. Reettoreiden 
hallituksessa hääräilen myöskin jo toista vuotta, jotenkin tähän järjestötoimintaan 
jää ilmeisesti koukkuun.. Tänä vuonna toimin varapuheenjohtajana sekä 
sosiaalipoliittisena ja yhdenvertaisuusvastaavana. Eniten vaikeuksia mulle 
tuottaa aamulla herääminen, koska oon just se tyyppi joka joutuu torkuttamaan 
yli puoli tuntia. Lopulta sit kun saan päivän kahvilla (tai noccolla) käyntiin 
niin oon ihan rempseä ja menevä tapaus. Parasta on esim spontaanit reissut 
kamujen kanssa!

Moikka! Mä oon Heini, ekan vuoden opiskelija ja toimin hallituksessa 
sihteerinä ja toisena viestintävastaavana. Huolehdin siis pöytäkirjoista ja 
yhdessä Elisan kanssa viestinnästä Reettoreiden somekanavissa. On ollut tosi 
kiinnostavaa päästä tutustumaan kunnolla yhdistystoimintaan ja erityisesti 
tekemään Reettoreiden viestintää. Ympäriinsä erilaisissa vastuuhommissa 
toimimisen lisäksi tykkään leipomisesta, musisoinnista ja lämpimistä 
kesäilloista. Tiistaisin mut löytää tanssitunneilta, torstaisin taas tanssimasta 
bileistä.

Moi! Oon Ingá, ensimmäisen vuoden opiskelija sekä toimin hallituksessa 
rahastonhoitajana ja ympäristövastaavana. Näissä hommissa muun muassa 
ylläpidän Reettoreiden kirjanpitoa, vastaan meidän ihanasta ainejärjestötilasta 
sekä pidän muut hallituslaiset ajan tasalla taloustilanteesta. Silloin kun en ole 
vääntämässä exceliä tai siivoamassa aj:n kaappeja niin reippaimmillani mut 
löytää Linnan hiljasesta, mutta useimmiten oon jossain muualla kavereiden 
kanssa jauhamassa ja nauramassa. Tuu nykimään hihasta jos haluat ostaa 
Reettoreiden haalarimerkkejä tai kangaskasseja!

Hallitus 2020 esittäytyy
Kuvat: Hanna Hämäläinen



Moikka! Mää oon Elisa, toisen vuoden viestinnän opiskelija ja ensimmäisen 
vuoden reettori. Toimin hallituksessa viestintävastaavana yhdessä Heinin 
kanssa. Meidän hommiin kuuluu muun muassa Reettorit ry:n somekanavien 
päivittäminen ja uutiskirjeiden lähettäminen. Ihmisenä innostun helposti ja mut 
saa helposti mukaan kaikkiin spontaaneihin ideoihin. Vapaa-ajalla mut löytää 
musisoimasta, salilta ja hengailemassa kavereiden kanssa.

Hellou! Mä olen Eevi, toisen vuoden Reettori ja hallituksessa toimin 
yrityssuhdevastaavana. Mä huolehdin siis varainhankinnasta, erilaisista 
yhteistöistä yritysten kanssa ja järkkäilen Sonjan kanssa erilaisia työelämään 
liittyviä tapahtumia. Näin muuten nautin opiskelijaelämästä, mahtavista 
kavereistani ja urheilusta. Lisäksi mut tunnistaa siitä, että mulla on aina 
kaikki kateissa. Joten jos löydät kadonneen lompakon, niin voit palauttaa sen 
allekirjoittaneelle.

Moikka, mun nimi on Saara. Oon ensimmäisen vuoden Reettori ja toimin 
hallituksessa tuutorivastaavana. Vastaan järjestömme tuutoroinnin sujuvuudesta, 
mutta olen yhtä lailla tavallinen tuutori muun tuutorijengin joukossa! En malta 
odottaa, että pääsemme toivottamaan fuksit tervetulleeksi yliopistoon, sekä totta 
kai Reettoreiksi. Rakastan uusiin ihmisiin tutustumista, tykkään höpötellä turhista 
jutuista ja pidän uusien asioiden tuomasta jännityksestä. Ainiin, ja tykkään myös 
tutustumisleikeistä, joten niiltä ei tule yksikään meillä aloittava fuksi välttymään!

Moikka! Mää oon Sonja, toisen vuoden reettori ja toimin sidosryhmävastaavana 
eli oon vastuussa työpajoista, yritysvierailuista ja alumnitoiminnasta. Tulevaisuus 
ja unelma-ammatti on mulle vielä vähän pimeen peitossa, mutta onneksi 
tässä pestissä pääsee tutustumaan monipuolisesti meidän alan hommiin. 
Tuu nykäseen hihasta, jos on joku vierailuidea unelmien yritykseen tai taito, 
jonka työpaja vois sulle opettaa! Mut saa liikkeelle uudet valokuvausideat, 
maukas ruoka ja kivat kaverit. Oonkin räpsimässä jatkuvasti kuvia niin ihanista 
kahvilahetkistä kuin kavereista Haalaribileiden tanssilattialla.

Moikka! Mä oon Eerika, ekan vuoden opiskelija ja toimin 
hallituksessa kulttuuri- ja hyvinvointivastaavana. Mut löytää 
sulkapallokentältä, ultimatea pelaamasta tai joskus jopa 
hiljaisesta tilasta opiskelemasta. Tehdään tästä kiva vuosi!

Moi. Oon Veini, tänä vuonna hallituksen kansainvälisyysvastaava ja 
lisäks tapahtumavastaava Viljamin kanssa. Vapaa-ajalla duunailen 
vähän kaikenlaista, mutta sydäntä lähinnä on futis, musiikki ja 
mun PS4, ja tottakai kupittaminen opiskelijaporukassa erinäisten 
opiskelijataphtumien yhteydessä.
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Mona Kajander työskentelee 
v i e s t i n t ä a s i a n t u n t i j a n a 
Lapin Yrittäjät Ry:llä. Alun 
perin Mikkelistä Jyväskylän 

kautta Rovaniemelle päätynyt viestinnän 
ammattilainen on työskennellyt Lapin 
Yrittäjät Ry:llä nyt vuoden verran.

-  Työskentelen Lapin Yrittäjät Ry:llä ja 
vastaan kaikesta ulkoisesta viestinnästä. 
Käytännössä työhön kuuluu niin 
sisällöntuotannon suunnittelu ja toteutus, 
sosiaalisen median kanavat ja verkkosivujen 
päivitys, valokuvaus, uutiskirjeet ja 
artikkelien kirjoittaminen. Vastaan myös 
mediatiedotteista ja viestinnän koulutuksista 
sekä toimin tapahtumien koordinaattorina ja 
edustajana erilaisissa tapahtumissa. Työtä 
on laidasta laitaan.

Kajander aloitti opinnot syksyllä 2016 
Jyväskylän yliopistossa, pääaineena 
Etnologia ja Antropologia.  Sivuaneita 
hänellä ovat viestintä ja suomen kieli, 
joten opinnoista tuli laaja viestinnällinen 
kokonaisuus.

- Etnologina erikoistuin mediakulttuureihin. 

Minua kiinnostavat erityisesti digitaaliset 
mediajulkaisut, vaikutelmien hallinta, miten 
media vaikuttaa vastaanottajaansa ja 
millainen rooli sillä on arkielämässä.

”Oli ura mikä hyvänsä, 
työskentelitpä 

palkallisena tai 
yrittäjänä, tärkeintä 
on saada tehdä sitä 
mistä itse tykkäät.”

Kajanderin kandidaatin tutkielma keskittyi 
tutkimaan sitä, miten henkilöbrändi 
rakentuu instagram sovelluksessa ja 
miten sen käyttö vaikuttaa käyttäjiin ja 
yksilöihin. Syksyllä 2018 Kajander opiskeli 
visuaalista ja teknologiapainoitteista 
viestintää Yhdysvalloissa Youngstown Staten 
yliopistossa.

Teksti: Kati Hiltunen
 

Kuvat: Milla Leikas



13



14

R.etu 2020



15

- Minua ovat aina kiinnostaneet digitaalinen 
mediatuotanto ja sen pohjalta olen 
opiskelusuuntiakin valinnut, lopulta päädyin 
viestinnän asiantuntijaksi tänne Lapin 
Yrittäjät Ry:lle.

Kajander keskittyi opinnoissaan 
mediakulttuureihin ja digitaalisen 
sisällöntuotantoon sekä sosiaaliseen 
mediaan, jotka painottuvat myös nykyisessä 
työnkuvassa. Sosiaalinen media ja brändi 
ovatkin Kajanderin intohimon kohteita ja niitä 
hän haluaa erityisesti kehittää nykyisessä 
organisaatiossa. Viestinnän työhön 
Kajander kokee opintojensa antaneen hyvän 
teoreettisen pohjan.

- Minusta tuntuu, että opin ajattelemaan 
kuplan ulkopuolelta, olemaan avarakatseinen 
ja näkemään asioita useista erilaisista 
näkökulmista. 

Kysyin myös viestinnän haasteista ja parhaista 
puolista.

- Viestinnässä itsessään haasteet ja parhaat 
puolet löytyvät samasta asiasta; viestinnän 
ala on tosi muuttuva ja se kehittyy jatkuvasti. 
Koko ajan tulee jotain uutta, uusia trendejä. 
Haluan kehittää itseäni, opiskella koko ajan 
lisää ja kehittää ammattiosaamista sekä 
tuoda oppeja omaan tekemiseen ja töihin. Se 
on oikeastaan se haaste, että pitää koko ajan 
pysyä ajan tasalla ja omaa osaamista täytyy 
päivittää jatkuvasti.

Viestinnässä Kajanderia kiinnostaa se, 
miten kaikki mitä tehdään, on periaatteessa 
viestintää ja sitä voidaan hyödyntää useissa 
asioissa ja työpaikoissa. Kun Kajanderilta 
kysytään mitä hän haluaisi vielä oppia vastaus 
kiteytyy yhteen sanaan:

- Kaikkea. Paljon ja syvästi, mutta ehkä 
haluan syventää omaa ammattiosaamistani 
entisestään ja minua kiehtovat juuri digitaalinen 
media, sosiaalinen media ja brändäys. Ne 
ovat mun omia isoja mielenkiinnon kohteita 
ja niistä haluan jatkuvasti oppia lisää ja lukea 
kirjallisuutta.

Lopuksi kysyin Kajanderilta tulevaisuudesta.

- Haaveilen siitä, että saan mahdollisuuksien 
mukaan luoda uran media-alalla ja että saan 
tehdä sitä mistä itse innostun ja mitä tykkään 
tehdä. Haluan haastaa itseäni kehittymään 
digiviestinnän alalla. Oli ura mikä hyvänsä, 
työskentelitpä palkallisena tai yrittäjänä, 
tärkeintä on saada tehdä sitä mistä itse 
tykkäät.

Mitä haluaisit sanoa henkilölle, joka haaveilee 
urasta viestintäasiantuntijana?

- Ensinnäkin usko omaan tekemiseen ja siihen, 
että pystyt kaikkeen. Usko omiin vahvuuksiin 
ja kuuntele itseäsi, sitä mitä haluat ja mitä 
halua työksesi tehdä. Tärkeintä on kulkea 
rohkeasti, tehdä rohkeita valintoja uskaltaa 
haastaa itseään. Lähde rohkeasti yrittämään 
ja oppimaan!

MONA KAJANDER
Instagram: monakajander

Blogi: www.monakajander.com
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En ole ”juhlijatyyppiä” – mahdunko 
silti mukaan?

Jokainen lukiolainen on varmasti kuullut tarinoita niistä aivan kreiseistä 
yliopisto-opiskelijoiden juhlista; olivatpa ne sitten joka viikkoiset 
haalaribileet, vuotuiset Hämeenkadun approt tai halloween-sitsit, 
jokaiselle aiheelle riittää juhlaa. Erityisesti ensimmäisenä vuonna 
verkostoituminen tapahtui pääsääntöisesti erilaisissa tapahtumissa ja 
meitä myös kannustettiin osallistumaan mahdollisimman moneen – ja 
hyvistä syistä! Opiskelijat muuttavat uudelle opiskelupaikkakunnalle 
usein yksin ja hauskat yhteistapahtumat ovatkin erinomainen 
mahdollisuus verkostoitumiseen ja uusien ystävyyssuhteiden 
luomiseen. Samanhenkisten ystävien merkitys arjessa korostuu 
opintojen aikana, sen olen kahden ensimmäisen vuoteni aikana oppinut. 
Lisäksi tapahtumat toimivat hyvänä vastapainona intensiiviselle 
opiskelulle ja pitkille luentopäiville – rehellisyyden nimissä niitä tulee 
olemaan aika paljon! 

Mitäpä sitten, jos ei olekaan sitä ”juhlijatyyppiä” tai nauti lainkaan 
alkoholia? Koin ensimmäisen vuoden aikana melko paljon sosiaalista 
painetta ja ulosjäämisen pelkoa siksi, koska kävin vain harvoissa oman 
ainejärjestöni tapahtumissa, eikä haalariini ole tähänkään päivään 
mennessä ommeltu ainuttakaan merkkiä. Kyse ei ole ollut siitä, ettenkö 
nauttisi uusiin ihmisiin tutustumisesta tai siitä, että olisin alkoholin 
suhteen absolutisti. Bilettäminen ei vaan oo mun juttu! 

Mietin joskus, pitävätkö muut luokkalaiseni minua erakoituneena 
kummajaisena. Kahden vuoden aikana olen kuitenkin ollut 
enemmän kuin monessa mukana ja huomaan rikastuttaneeni omaa 
opiskelijaelämääni useilla eri tavoilla. Itselleni tanssi on suuri intohimo, 
jonka parissa vietän useamman päivän viikosta niin opettajana kuin 
oppilaanakin. Yhdeksi tärkeimmistä yhteisöistä onkin muodostunut 
yliopiston oma tanssiyhdistys Unidance, jonka ryhmät harjoittelevat 
viikoittain. Tällä hetkellä toimin streetdance -ryhmän ryhmävastaavana 
ja usein myös koreografina. Ryhmämme muodostuu monien eri 
tieteenalojen opiskelijoista; on tulevaa lääkäriä, psykologia, viestijää ja 
monia muita. Unidancen parhaita ominaisuuksia ovatkin ryhmähenki 
sekä itse ihmiset. 

Vaikka useat reettoritapahtumat ovat jääneet minulta kokematta, 

Teksti: Orel Rantonen
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olen kuitenkin osallistunut moniin mielenkiintoisiin opiskelija- ja 
viestintätapahtumiin. Odotan jo innolla Jyväskylässä syksyisin 
järjestettävää Ydinviesti -tapahtumaa, se on yksi hauskimmista ja 
inspiroivimmista opiskelijatapahtumista, mitä alamme tarjoaa! Sen 
lisäksi, että siellä tutustuu muihin viestinnän opiskelijoihin, pääsee 
siellä myös osallistumaan mielenkiintoisille workshopeille, joissa 
työskennellään oman alan työtehtävissä tapahtuman sponsoriyritysten 
kanssa. Kuka tietää, sieltä voi bongata vaikka ensimmäisen työpaikan! 

Ylitse muiden, koen kuitenkin yhden asian kaikkein tärkeimpänä 
oivalluksena: ei haittaa, jos ei ole ”omaa juttua”. Ei tarvitse kokea 
painetta siitä, jääkö porukan ulkopuolelle, jos kolmiobileet ja sitsit 
jäävät välistä. Tai kokea huonoa omaatuntoa siitä, jos ei halua osallistua 
vapaaehtoistoimintaan. Tai edes siitä, jos viikon vapaa-ajan kohokohta 
on sarjamaraton kotisohvalla! Tulemme kaikki erilaisista taustoista 
ja jokaisella meistä on erilainen historia, erilaiset elämäntilanteet 
sekä erilaiset tarpeet. Kaikille on kyllä oma paikkansa ja jos jotain 
meidän viestijäporukastamme löytyy, niin kuuntelevia, ymmärtäviä ja 
tunneälykkäitä ihmisiä, joita ilolla voin kutsua tulevaisuuden kollegoiksi.
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Korkeakoulut eroavat muista oppilaitoksista omine 
erityispiirteineen ja toimintatapoineen. Tähän juttuun 

olemmekin koonneet opiskelijaelämälle tyypillisiä asioita 
tai käytäntöjä, joihin voit törmätä tulevina vuosina 

Tampereen yliopiston kampuksella tai sen ulkopuolella.

A - Alakuppila on yksi Tampereen yliopiston suosituimmista opiskelupaikoista. Alakuppila 
tunnetaan ryhmätöiden työstämisen keskeisimpänä tapaamispaikkana.

B - B pinni. Mikä? Pinni B:ssä sijaitsee 
muun muassa Reettoreiden oma 
ainejärjestötila eli AJ- tila. 

C - CV. Yliopisto-opiskelijat tuunaavat ansioluettelojaan joka kevät uuteen uskoon. Voit 
kerätä yliopistosta arvokasta työelämäkokemusta osallistumalla esimerkiksi erilaisten 
tapahtumien järjestämiseen, järjestötoimintaan tai lukemalla vapaasti valittavilla 
aineilla itsellesi lisäosaamista. 

Vain yliopistojutut
Teksti ja kuva: Rosanna Lyytinen
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D - Doris. “Iltaravintola hyvällä ätmöksellä” kutsuu 
aika-ajoin Reettoreita ja muita opiskelijoita 
nauttimaan tanssista, jos toisestakin. 

E - Elämänvaihe, jota et unohda. Yliopistossa opiskelijat ja henkilökunnan 
jäsenet tekevät kaikkensa, että yliopisto-opiskelusta voi nauttia jokainen. 
Moni kuvaakin yliopistoaikaa vaiheena, jota ei haluaisi hevin taakseen 
jättää. 

F - Faktat edellä. Tiede on opintojemme pohja, vaikka se voikin kuulostaa tässä 
vaiheessa kuivalta. Mututuntuman sijaan, yliopistossa tutkittua tietoa haetaan 
kirjoista tai esimerkiksi verkkoartikkeleista. Toki tieteen ja omien havaintojen 
soveltamista arvostetaan – se onkin yliopistossa usein oppimisen lähtökohta! 

G - Gambina. Törmäät 
tähän kyllä. 

H - Hallituksia yliopistossa on joka lähtöön. Ylioppilaskunnan piirissä 
toimii noin 160 erilaista järjestöä mm. eräseura, musiikkijärjestö, 
purjehduskerho ja kaikkea edellä mainittujen väliltä. Yksi järjestö on 
tietenkin yli muiden, nimittäin oma ainejärjestömme Reettorit ry! 

I - It-helpdesk on paikka, josta voit saada apua kaikkiin 
tekniikan ongelmiisi. Yliopistossa saatkin käyttöösi 
mm. Office 365, uuden sähköpostin ja kasan muita 
hyödyllisiä palveluita. 
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N - Netti on yliopisto-opiskelijan paras ystävä. Voit lukea verkossa ilmaiseksi 
kurssikirjoja tai hakea muita keskeisiä tietoja. Verkosta löytyy myös 
kaikki yliopisto-opiskeluun liittyvät informaatiot. Yliopistokampuksella 
on monta ilmaista verkkoyhteyttä, joita voit hyödyntää vapaasti. 

O - Opintopisteet eli nopat. Noppia kerätään vuosittain keskimäärin 60 
per opiskelija. Kursseista noppia voi saada yleensä yhdestä viiteen. 
Helppoja noppia, eli helppoja kursseja voit selailla ja hakea esimerkiksi 
Jodelista @helpotnopat -ryhmästä. 

P - Pukeutuminen. Sääntö on, että yliopiston kampuksella 
ei saa kulkea haalarit jalassa. Pukeudu tätä sääntöä 
lukuun ottamatta niin mukavasti tai epämukavasti kuin 
itse parhaaksi koet! Q - Quinoaa ja muita 

eksoottisia raaka-
aineita käsittelemme 
seuraavassa kohdassa.

R - Ruokalat. Yliopistossamme on lukuisia ravintoloita, joissa voit käydä 
nauttimassa niin burgereita, pizzaa, salaatteja, kotiruokaa, jälkiruokia 
tai muita vaihtoehtoja. Hintahaarukka on erittäin matala: parista 
eurosta kuuteen euroon voit nauttia mitä maittavimpia aterioita. 

S - Sitsit. Akateeminen hassuttelun, 
laulun, ruoan ja juoman täyttämä 
pöytäjuhla, jossa on taatusti ja 
tutkitusti hauskaa. 

T - Tietokone. Suurin osa yliopisto-opiskelijoista suosii 
tietokonetta luennoilla muistiinpanojen kirjaamisessa. 
Kaikki kurssityöt palautetaan myös teknologiavälitteisesti – 
tietokoneesta tuleekin näiden vuosien aikana paras ystäväsi! 

M - Merkit. Haalarimerkit, nämä sosiaalisen piehtaroinnin statussymbolit. 
Haalarimerkit ovat opiskelijalle ylin palkinto pitkistä baarijonoista, 
urheilusuorituksista tai muista aktiviteeteistä. Se ken merkin 
haalariinsa saa ommeltua, on jo itsessään voittaja! 

L - Lomat. Kun joululoma on käsitelty, siirrytään suoraan 
muihin lomiin. Yliopistossa lomia riittää ja kesällä 
aivoja voi tuuletella parhaimmillaan neljä kuukautta. Ei 
unohdeta pääsiäistä, talvilomaa ja syystaukoa! 

K - Kotona on opiskelijan hyvä olla ja opiskella. Lukuisat kurssit 
järjestetään yliopistossamme etätoteutuksella. Voitkin seurata 
luentotallenteita usein maanantai- tai keskiviikkoaamun ratoksi 
makoisasti omalta kotisohvalta käsin. Muista kuitenkin ergonomia! 

J - Joululoma on yliopistossa tunnetun 
pitkä. Joulusta ja muista juhlapyhistä 
nautimmekin usein joulukuun alkupuolelta 
tammikuun puoliväliin saakka. Kyä kelpaa!
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U - Uros Live. Tampereen yliopiston 
ikkunoista voit ihailla tätä 
kansainvälisesti tunnettua maamerkkiä. 
Mikäpä sen mukavampaa? 

V – Vuosijuhlat ovat järjestöjen järjestämiä 
iltapukujuhlia. Niissä juhlitaan kyseisen 
järjestön syntymäpäiviä illallisen, 
livemusiikin ja ohjelman siivittämänä. 

W - Www.googlekääntäjä.fi Avulias 
se on. Todella avulias. Voit samaan 
rykäykseen googlata nyt: Wappu. 
#Wapueilopu. X - Xylitolin tuulahdus, 

voi olla tahmaisen 
opiskeli ja-aamun 
armahdus. 

Y - Yrityspäivät ja yritysyhteistyöt. Yliopiston kampukselta voit löytää 
itsellesi kesätyöpaikan, harkkapaikan tai tavata tulevaisuuden kollegasi. 
Kannattaakin tutustua rohkeasti yliopiston kampuksella vieraileviin 
yrityksiin ja osallistua myös itse yritysvierailuihin! 

Z - Zen -tila. Sitä voi hakea esimerkiksi 
yliopiston tarjoamista joogatunneista, 
kampuksen lököilypaikoista tai 
äänieristetyistä työskentelykopeista. 

Å - Å kirjaimeen törmäät 
pakollisella ruotsin kurssilla. 
Kyllä siitä selviää. <3 

Ä - (turhaa) Äännehdintää luentosaleissa tai kirjastossa kannattaa välttää, ellet 
halua päätyä Jodelin @utavihastukset -ryhmään. Joskus luentojen päätteeksi 
saatetaan kuitenkin antaa aplodit luennoitsijalle. Onko se sitten @utavihastukset 
vai @utaihastukset, sen tulkitsee jokainen itse. 

Ö - Öisin palautetaan eniten koulutehtäviä. Kello 
00:00 on tyypillisin deadline kurssien pakollisille 
oppimispäiväkirjoille, analyyseille tai esseille. 

No niin ekaluokkalainen, uudet aakkoset ovat nyt 
hallussa. Näillä pärjäät jo pitkälle uudella opintielläsi. 

Onnea matkaan! 
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1.Kuka on Miisa?

Olen 25-vuotias sosiaalisen median vaikuttaja 
ja valmistun tänä keväänä puheviestinnän 
maisteriksi Tampereen yliopistosta. Suuri yleisö 
tuntee mut ehkäpä paremmin nimellä Mmiisas, 
joka on mun nimimerkki somessa.

2. Mitä teet työksesi?

Olen yrittäjä, somevaikuttaja ja digitaalisen 
sisällönluoja. Työni on monista pienistä palasista 
muodostuva kokonaisuus. Päätehtäväni on 
sosiaalisen median sisällön suunnitteleminen 
ja tuottaminen omiin kanaviini eli Instagramiin 
ja Youtubeen. Tämän lisäksi konseptoin 
erilaisia vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita 
toteutettavaksi omiin kanaviini yhteistyössä eri 
yritysten kanssa. Käyn myös puhumassa erilaisille 
yleisöille muun muassa henkilöbrändäyksestä, 
vaikuttajamarkkinoinnista, vaikuttajan ja yleisön 
välisestä ainutlaatuisesta vuorovaikutussuhteesta 
sekä somevaikuttajan työstä yleisesti. Työstän 
myös tällä hetkellä toista kirjaani, joka julkaistaan 
kesällä 2020.

3. Mikä sai sinut hakemaan viestintää?

Viestinnän opinnot kiinnostivat lukion jälkeen 
ja vielä silloinen Youtube-harrastus sai minut 
hakemaan opiskelemaan alaa, johon liittyy 
viestintä ja media. Totta puhuen, minulla ei ollut 
hakiessani aavistustakaan, mitä puheviestinä 
oikeasti on, mutta valinta meni siitä huolimatta 
nappiin.

4. Millainen mielikuva sinulla oli viestinnän 
työstä ennen opintojen alkua? Entä nyt, kohta 
valmistuttuasi?

Muistaakseni tiesin ainakin sen, että tämä ei tule 
mitään journalismia olemaan ja se oli minulle 
tärkeää. Ajattelin saavani opinnoista laajan 
viestinnän alan koulutuksen itselleni, joka voisi 
auttaa minua urallani.

Nykyään arvostan viestijöitä aivan eri tavalla, kuin 

silloin. Ensinnäkin vuorovaikutustaidot 
ovat maailman tärkeimmät taidot! 
Viestinnän asiantuntijoilla on 
laaja osaaminen mediamaailman 
ja viestinnän ulottuvuuksista, 
mutta sen lisäksi heidän täytyy 
työpaikassaan perehtyä ja sisäistää 
omaan työpaikkaan vaadittava 
substanssiosaaminen, jotta he osaavat 
hoitaa viestintää asianmukaisella 
tavalla. 

K o r k e a k o u l u h a r j o i t t e l u n i 
valtiovarainministeriössä avasi 
tätä kulmaa hyvin. Sen lisäksi, että 
hoidin työssäni viestinnän tehtäviä, 
minun täytyi olla hyvin kärryillä 
myös valtionhallintoon liittyvistä 
asioista. Viestijät ovat siis aikamoisia 
moniosaajia. Omasta alasta pitää olla 
ylpeä!

5.  Oletko kokenut saavasi hyötyä 
viestinnän opinnoista YouTubeen?

Viestinnän opinnot ovat kehittäneet 
osaamistani valtavasti ja vieneet minua 
eteenpäin urallani.

Olen saanut lisää ymmärrystä siihen, miten 
vaikuttajan ja yleisön välille voi syntyä niin 
tiivis ja lähes ystävyyssuhteen kaltainen 
vuorovaikutussuhde. Sitä kutsutaan 
parasosiaaliseksi vuorovaikutussuhteeksi 
ja kyseessä on yksipuolinen kasvokkaista 
vuorovaikutusta muistuttava suhde. On ollut 
mielenkiintoista syventyä aiheeseen tarkemmin 
ja kiinnittää huomiota omassa työssä kyseisen 
vuorovaikutussuhdeteorian ulottuvuuksiin.

6. Työnkuvaasi kuuluu olennaisena osana 
esiintyminen. Kerro siitä lisää!

Olen kiertänyt puhumassa jonkin verran eri 
ammattiryhmistä koostuville yleisöille omasta 
työstäni ja sosiaalisen median maailman 

Teksti: Ina Lähteenmaa      Kuva:  Mikael Lilleberg
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ulottuvuuksista. Nautin esiintymisestä erityisen 
paljon siksi, että siinä pääsen haastamaan 
itseäni livetilanteessa. Videoiden työstäminen 
on yksinäistä puuhaa ja pienenkin virheen voi 
editoida pois. Livenä yleisölle esiintyminen 
kiehtoo, koska siinä täytyy tavallaan onnistua 
kerralla. Tavoitteena on tulla yhä varmemmaksi 
ja vaikuttavammaksi puhujaksi tulevaisuudessa. 
Tähän tulen keskittymään erityisesti 
valmistumisen jälkeen.

7.  Mikä on ollut sinun suhteesi 
esiintymiseen? Kärsitkö 
esiintymisjännityksestä?

Jännitin ennen pienen 
pieniäkin puheenvuoroja 
tai esittäytymisiä muiden 
ihmisten kuullen. Videoilla 
esiintyminen ei jännitä, koska 
siinä tilanteessa olen yksin 
kamerani kanssa. Jännityksen 
hallintaan olen ehdottomasti 
saanut lisävarmuutta 
opinnoista. Jännitän 
edelleen, mutta olen yrittänyt 
kääntää sen voimavaraksi. 
Jännittäminen ei ole huono 
asia. Usein perhoset vatsassa 
tai hikoilevat kädet ennen 
lavalle nousua tuovat hyvää 
lisäpotkua esitykseen, koska 
silloin tietää, että esitykseen 
haluaa panostaa täysillä. Fiilis jälkeenpäin on 
ihan mahtava. Itsensä ylittäminen on parasta.

8. Mitä vuorovaikutusosaamista koet 
tarvitsevasi eniten työssäsi?

Vuorovaikutusosaaminen on äärimmäisen 
tärkeää ihan jokapäiväisessä elämässä. Omassa 
työssäni tarvitsen erityisesti taitoja toimia 
tehokkaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi työssäni 
minulla on valtava vastuu, jotta viestin oikealla 

tavalla suurelle yleisölle. On tärkeää pystyä 
sopeutumaan ja mukautumaan eri aikakausiin 
ja soveltaa omaa osaamista tarvittavalla tavalla. 
Esimerkkinä tämän hetkisessä koronakriisissä 
minun tulee pohtia, miten viestin asiasta oikealla 
ja yhteiskunnallisesti asianmukaisella tavalla, 
että annan hyvää esimerkkiä muille, enkä välitä 
väärää tietoa.

9. Valmistut kohta maisteriksi. Mitä sinulle jää 
päällimmäiseksi mieleen viestinnän opinnoista 
ja kuluneista vuosista?

Tutustuin opiskeluaikana 
aivan ihaniin ihmisiin ja sain 
rakkaita ystäviä, joiden kanssa 
tulemme pitämään yhtä 
jatkossakin. Reettoriystävien 
kanssa on aina hauskaa 
päästä jauhamaan 
viestinnästä nörttilasit 
päässä. Lisäksi oman gradun 
kirjoittaminen oli todella 
opettavainen prosessi, joka 
antoi minulle valtavasti lisää 
osaamista uralleni. Gradun 
kirjoittaminen oli miellyttävää, 
eikä yhtään niin kauheaa, kuin 
mitä etukäteen oli peloteltu.

10. Mitkä ovat ammatilliset 
haaveesi/tavoitteesi?

Lyhyesti ja kainostelematta: 
tulevaisuuden haaveenani 

ja tavoitteenani on tulla yhdeksi Suomen 
vaikuttavimmista puhujista ja merkittävimmistä 
mediavaikuttajista.

11. Terveisesi tuleville viestinnän fukseille!

Olette valinneet ihan parhaan alan opiskella. Olkaa 
siitä ylpeitä, älkääkä antako kenenkään epäillä 
teidän osaamistanne viestinnän monitaitureina. 
Kaikkea hyvää teille ja nauttikaa opiskeluajasta, 
kun sitä on vielä jäljellä!
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Kuulutko niihin ihmisiin, joiden päivä 
alkaa kahvin keittämisellä? Kenties 
olet koukussa kofeiiniin, niin kuin 
minäkin olen. Vieroitusyritysten 

tuloksena puolilta päivin saapuva armoton 
päänsärky ei ole odotettu vieras. Mutta 
miksi yrittää päästä eroon kahvista, sillä 
sehän on ennen kaikkea nautinto. Mikään 
ei ole parempaa, kuin hetki kahvin ja 
ystävien kanssa. Kofeiinin ansiosta kasvavat 
inspiraatiot ja naurut paidalle läikähtäneistä 
kahveista kuuluivat fuksivuoteeni. Kaikki 
alkoi ensimmäisistä opiskeluviikoista, jolloin 
opin keittämään aamukahvit – se tapa tuli 
jäädäkseen. Baristan töitä tehneenä kahvilla 
on aina ollut sija sydämessäni, mutta 
yliopistoon saavuttuani latte ja kahvin muut 
variaatiot ovat saaneet uuden merkityksen.

Muistelen hymyillen ensimmäistä vuottani 
yliopistossa. Vaikka opiskelut ovat 
itsenäisempiä kuin koskaan aiemmin, 
opiskelukavereiden kanssa vietetyn ajan 
tärkeyttä ei voi mitenkään korostaa liikaa. Mikä 
olisikaan motivoivampi tapa aloittaa päivä, kuin 
yhteinen aamupala keskustakampuksen Café 
Alakuppilassa. Aamupuuro, leipä lisukkeineen 
ja kupillinen kahvia auttavat sekä kurnivaan 
mahaan, että kofeiinihampaan kolotukseen. 
Yhteinen aloitus päivälle rytmittää opiskeluja 
mukavasti; et voi mitenkään jäädä sänkyyn 
makaamaan, sillä ystäväsi odottavat sinua 
seurakseen aamupalalle.

Kun aamu on saatu tehokkaasti käyntiin 
ja olette siirtyneet mahdollisesti Linnaan 
hiljaiseen tilaan opiskelemaan, alkaa 
lounasaika lähestymään kovaa vauhtia. 
Useimmissa ravintoloissa, mahdollisesti 
kaikissa, saat lounaskahvin alennettuun 

hintaan, joten älä jätä tätä mahdollisuutta 
hyödyntämättä.

Oma take away -kuppi on todettu yliopisto-
opiskelijoille hyödylliseksi kapistukseksi. Jos 
käytät omaa mukia, saat kahvin alennettuun 
hintaan esimerkiksi Minervasta. Täytyy toki 
huomioida kahvilakohtaiset erot hinnoittelussa 
ja kahvin laadussa, mutta jos minulta 
kysytään, niin Minerva tarjoilee parhaat kahvit 
koko keskustakampuksella. Take away -kahvi 
sujahtaa helposti mukaan luennolle ja se 
saa vieressä istuvat kadehtimaan. Kun pitkä 
päivä alkaa olla lopuillaan ja työskentely vaatii 
viimeistä rutistusta, on kofeiini korvaamaton 
energianlähde. Mitä tulee opiskelijan 
imagoon, kahvikuppi toisessa kädessä on 
miltei osa vakiovarustusta.

Onneksi olkoon, olet selviytynyt päivän 
haasteista. Tässä vaiheessa olet joko hakenut 
kahvin luennolle tai harkinnut iltapäiväkahveja. 
Jos et ole antanut itsellesi vielä lupaa, niin 
nyt on viimeistään hengähtämisen aika. 
Päivää piristävät erityisesti Linnan kahvilasta 
löytyvät ’’yön yli levänneet’’ pullat, joita 
myydään euron kappalehintaan.

Tätäkin se elämä yliopistossa voi olla, 
hetkiä kahviloissa ystävien ympäröimänä. 
Ehkä innostutte tarkastamaan Tampereen 
kahviloita jopa kampuksen ulkopuolelta, 
sillä niitä todellakin riittää. Useimmista 
kahviloista löytyy pistorasiat, jotta 
työskentely sujuisi vaivattomasti. Kahvin 
juominen on yhteisöllinen asia, mutta onneksi 
vaihtoehtojakin löytyy: kaakao tai tee ajaa 
saman asian. Tärkeintä kuitenkin olisi muistaa 
se, että tehdään tätä yhdessä – kahvi on hyvä 
lisä.

Teksti ja kuva: Petra Korpi-Tassi



Mitä useampi kokki, sitä 
huonompi soppa?
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Teksti: Zaida Harikko  Kuva: Iiro Kallinen

Kun Reettoreiden keskuudessa levisi ensimmäistä 
kertaa tieto siitä, että kandidaatintutkielma 
tehdään pareittain, tunnelma oli pelonsekainen. 
Kenen kanssa yhteistyö sujuisi? Miten 
löytäisimme aiheen, joka kiinnostaa molempia? 
Syksyllä 2018 kandinsa aloittaneet saivat toimia 
uuden systeemin koekaniineina. Kun ryhmä tapasi 
ensimmäistä kertaa, parit lyötiin yhteen melkein 
summamutikassa. Tästä ja muista prosessin 
epäkohdista jupistiin opiskelukavereiden kanssa, 
mutta myös annettiin runsaalla kädellä palautetta. 

Seuraavana vuonna, syksyllä 2019, oli vuoroni 
astua parikandin kohuttuun maailmaan. 
Edellisestä vuodesta viisastuneena kurssin aloitus 
oli järjestetty rauhallisemmaksi, eikä radikaaleja 
päätöksia parista tai aiheesta tarvinnut tehdä 
heti. Huoli yhteistyön toimivuudesta oli kuitenkin 
ajanut meidät suunnittelemaan pareja etukäteen, 
ja kaverisuhteet menivät monella aihelähtöisen 
valinnan edelle. Koska osa pareista oli jo 
muodostettu, jäljelle jääneiden mielenkiinnon 
kohteita oli vaikeampi sovittaa yhteen. 
Alkukankeudesta huolimatta loputkin parit 
saatiin muodostettua, ja yhteistyö tuntui lähtevän 
sutjakkaasti käyntiin. 

Kun kyselin muilta lukuvuonna 2019–2020 
kandin tehneiltä kokemuksia prosessista, yleinen 
mielipide kallistui positiivisen puolelle. Vaikka 
alkuun liittyi pelkoja ja epäilyksiä, ne osoittautuivat 
lopulta turhiksi. Parikandin hyviksi puoliksi 
mainittiin muun muassa yhdessä pohtiminen 
ja keskustelu, työmäärän puolittuminen sekä 
vastuun jakaminen muuten hyvin itsenäisten 
opintojen keskellä. Haastavaksi koettiin 
aikataulujen yhteensovittaminen ja työmäärän 

jakautuminen tasaisesti. Suurin osa vastaajista oli 
kandin teon loppuvaiheessa tyytyväinen siihen, 
että työ tehtiin parin kanssa. 

Kun kandiaihetta tutkii kokonaisen lukuvuoden, 
aiheeseen kehittää väistämättä tietyn tasoisen 
asiantuntijuuden. Tästä syystä aiheen valintaan 
kannattaa kiinnittää erityishuomiota. Jos 
työpari on valittu henkilökohtaisen kemian 
perusteella, omasta intohimoaiheesta saattaa 
joutua joustamaan. Viestinnän opiskelijoina 
meillä jos joillakin tulisi olla valmiudet tehdä 
kandi yhteistyössä toisen ihmisen kanssa, oli 
se sitten kuka tahansa. Samanmielisyyden 
kuplassa ei synny yhtä paljon uusia ajatuksia ja 
kyseenalaistuksia kuin uuden, erilaisen työparin 
kanssa. 

Yksi oppini tältä lukuvuodelta oli se, että kandista 
ei kannata ottaa turhia paineita. 30–40 sivua 
vuodessa ei ole temppu eikä mikään, teemmehän 
me kymmenen sivun esseitäkin harva se 
kurssi. Työn haastavuuden saa määritellä itse, 
ja halutessa parikandi on vain parityö muiden 
joukossa. Projektin miellyttävyyttä toki lisää se, 
että aihe on valittu intohimolla eikä kompromissilla. 
Kandiryhmän yhteisten kokoontumisten tarkoitus 
on löytää kaikille sopiva pari, joten edeltävää 
kesää ei kannata tuhlata sen murehtimiseen. Sen 
sijaan kannattaa miettiä, mikä itseä viestinnässä 
liekittää. Minkä aiheen asiantuntija haluat vuoden 
kuluttua olla?



Hei Fuksi, on ihan ok olla ihan 
pihalla
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Fuksivuoden ensimmäiset viikot yliopistolla 
kuluivat kuin siivillä, kuin jossain huurteisessa 
hämyssä. Ei siis pelkästään alkoholipitoisessa, 
vaan menon ja meiningin kuplassa, jossa vastaan 
tuli jatkuvasti uusia paikkoja, ihmisiä ja asioita. 
Mielessä pyöri paljon kysymyksiä. 

“Missä ne puheviestinnän studiot nyt olikaan?” 
Yliopisto tuntui suurelta sokkelolta ja seurasinkin 
sokeasti tuutoreita sekä uusia fuksituttavuuksia, 
jotta olisin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
“Anteeks kauheesti, mutta mikä sun nimi olikaan?” 
Tämä kysymys kaikui käytävillä useampaan 
otteeseen. Vaikka fuksiporukan kanssa ollaan 
alusta asti tiiviisti yhdessä, kaikkien nimien 
muistaminen vie silti oman aikansa. “Mitenkä 
niille kursseille nyt ilmoittaudutaan?” Yliopiston 
järjestelmissä riitti myös opeteltavaa, mutta 
yhdessä tuutoreiden ja kanssafuksien kanssa 
niidenkin saloihin pääsi kiinni. 

Siksi haluaisinkin ensimmäisenä vinkkinä sanoa 
sulle, uusi fuksi: On ihan ok alussa olla ihan 
pihalla ja tuntea olonsa epävarmaksi. Uusissa 
tilanteissa ja uudessa ympäristössä kaikki ovat 
hetkittäin hukassa. Hukassa olevia fukseja varten 
ovatkin olemassa tuutorit, jotka auttavat alkuun 
ja tukevat fuksivuoden pyörteissä. Kaikki fuksit 
ovat myös samassa veneessä, vaikka joskus 
saattaisikin tuntua siltä, että toinen on fiksumpi 
ja tietää paljon enemmän. Yliopistoon tullaan 
kuitenkin oppimaan uusia asioita. Tiedot, taidot 
sekä itsevarmuus karttuvat täällä ollessa. 

Jos ei fuksivuonna tunnu, että olet tarpeeksi 
pihalla asioista, niin voit ainakin osallistua 
Reettoreiden RIP-tapahtumaan, eli Reettorit Ihan 
Pihalla - urheilutapahtumiin. Toisena vinkkinä 
kannustankin osallistumaan tapahtumiin 
aktiivisesti ja olemaan menossa mukana 
avoimin mielin. Oli kyseessä sitten bileet, 
Suomen suurimmat approt, urheilutapahtuma tai 
leipomisilta, kaikista näistä löytyy huipputyyppejä 
ja vastapainoa opiskelulle. Nauti, ja ota ilo irti siitä 
yhdestä ja ainoasta fuksisyksystä ja -vuodesta. 

Kolmanneksi haluan mainita vielä ihan 
käytännön vinkin. Hyödynnä haalareiden 
taskut sekä yliopiston lokerot. Fuksivuodesta 
nauttimista helpottaa se, että salikassin tajuaa 
jättää päivän ajaksi yliopistolla lokeroon, eikä 
raahaa sitä ympäri kampusta. Bileissä taas koko 
käsilaukun tyhjentäminen haalareiden taskuihin 
on pelastus. Ja vielä suurempi pelastus on se, kun 
on jemmannut haalarin taskuun vessapaperia! 

Oma fuksivuoteni päättyi odottamattomissa 
käänteissä. COVID19-viruksen jyllätessä 
maailmalla ja Suomessa ei yhteiskunta eikä 
yliopistokaan tiennyt tarkkalleen, miten toimia. 
Yllätyksellisissä olosuhteissa voi siis kuka vaan 
olla aivan pihalla. Kaikesta kuitenkin selvitään 
yhdessä. Ensi syksyn tuutorina toivonkin, että 
sulla tulee olemaan mitä parhain alku yliopiston 
maailmassa. Lämpimästi tervetuloa reettoriksi! 

Ensi syksyä jo innolla odottaen Heini

Teksti: Heini Maula    Kuva: Matias Maula
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VIMP01

Ensiaskel yliopistoon. Alku. Genesis. Sisällöltään kurssi oli kiinnostava, Ajatuksia herättävä 
ja onneksemme suhteellisen kevyt. Kurssin järjestelyt olivat, näin jälkiviisaasti sanottuna, 
muihin kursseihin verrattuna uskomattoman selkeät. Joka viikko palautetaan viikkotehtävä ja 
kurssin lopussa on tentti. Tämä rakenne on selkeä. Kurssin suorittaminen ei vaadi paljon, ja 
sisällön puute johti siihen, että kurssista jäi käteen harmittavan vähän mitään konkreettista.
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VIMP02

Sen suurimman ja kauneimman, eli (puhe)viestinnän ihka oma kurssi. Väitän, että tämä 
kurssi oli kaikista VIMP-kokonaisuuden kursseista parhaiten suunniteltu, ja sen sisältö oli 
sellaista, josta jokainen viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman opiskelija varmasti 
hyötyy. Viestinnän perustaviin teorioihin tutustuminen on yleishyödyllistä kaikille, eli siis 
tämän kurssin sisällön valinta on mielestäni onnistunut loistavasti. Kurssilla ei kuitenkaan 
menty aiheeseen liian syvälle, joten kaikki, myös ne ketä aihe ei henkilökohtaisesti niin 
paljon kiinnostakaan, pärjäävät kurssilla. Lisäksi kurssikirja on miellyttävästi kirjoitettu, mutta 
englanninkielisyys saattaa haitata joitain.
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VIMP03

Tämä on se piste, jossa kokonaisuus alkaa karata käsistä. VIMP03 on informaatioteknologian 
opintosuunnan kurssi, ja sen sisältö on jäänyt hämäräksi suurelle osalle opiskelijoita. 
Samalla kurssilla perehdyttiin niin arkistoihin ja niiden historiaan, että algoritmeihin ja 
hakukoneoptimointiin. Kurssi oli sekava, suurilta osin tappavan tylsä, ja minusta tuntuu, että 
kurssin pitäjät olivat tästä itsekin tietoisia, sillä kurssin suorittaminen ei vaatinut sisällön 
omaksumista lainkaan. Lisäksi osalla kurssikerroista luennoitsija itse sanoi, että luennon 
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Teksti ja kuva: Veini Simolin



VIMP04

Tätä kurssia voisi yleisesti kutsua kokonaisuuden sekavimmaksi kurssiksi, ainakin sisältönsä 
puolesta. Päällimmäisenä kurssilta monen opiskelijan mieleen on jäänyt seuraavat kiehtovat 
mietelauseet: ”Voiko meri olla media?”, ja, ”Delfiinit näkee toistensa sisään ultraäänillä, entä 
jos ihmiset näkis myös, viestintä olis varmaan vähän erilaista?”. Kurssi oli sisällöltään erittäin 
laaja, se käsitti monimutkaisen luentosarjan, sekä vaikealukuisen ja pitkän kirjan. Lisäksi 
tentit oli jaettu kahteen osaan, eikä kummassakaan mielestäni vaadittu kurssilla esitettyjen 
kompleksien aiheiden ymmärrystä, vaan pikemminkin nippelitietoa luentodioista tai kirjan 
sivuilta. Kokonaisuutena kurssi oli todella kuormittava ja erittäin sekava.

2 delfiiniä/5

VIMP05

Opintokokonaisuuden ( ja sekavuuden) loppuhuipennus saavutettiin VIMP05 kurssilla. 
Alusta asti tehtävien ohjeistukset ja kurssin aikataulu olivat epäselviä, ja tämä näkyi koko 
kurssin ajan siten, että melkein jokainen kurssikerta aloitettiin pitkällä liudalla kurssin 
ohjeistuksiin liittyviä kysymyksiä. Kurssin sekavuus on harmillista, sillä Kurssilla opetetaan 
paljon asioita, jotka on tärkeää sisäistää heti yliopistotaipaleen alussa, kuten tutkimustaidot 
ja prosessikirjoittaminen. Nämä taidot pohjustavat osaltaan koko yliopisto-opintoja. 
Valitettavasti kurssin sekavuuden takia taitojen oppiminen jäi hieman puolitiehen. Toivoisin, 
että tulevina vuosina uudet opiskelijat saisivat selkeämmän ohjeistuksen tämän kurssin 
teemoista.

1/5

Loppusanat

Koko yliopistoyhteisö on joutunut valtavat myllerryksen keskelle yliopistofuusion aikana, 
joten on ymmärrettävää, että näin uuden yliopiston alkutaipaletta esiintyy myös sekavuutta. 
On hankala suunnitella suurta opintokokonaisuutta suurelle ja monimuotoiselle uudelle 
tutkinto-ohjelmalle. Opettajat ja muut koulutusta suunnittelevat tahot ovat tehneet paljon 
upeaa työtä luodessaan kursseja, mutta parannettavaa selkeästi myös on. Rakkaus viestinnän 
monitieteistä tutkinto-ohjelmaa kohtaan on nuoruudestaan huolimatta voimakasta, ja 
toivonkin siksi, että palautteen ja jatkokehityksen kautta, alamme perusopinnoista saadaan 
kaikille opiskelijoille mielekkäät ja hyödylliset. Voimia kaikille maailman mullistuksien 
keskelle.

aihe tuskin kiinnostaa ketään. Kysymys kuuluukin, että jos kurssin pitäjät itse tietävät, 
että kurssin aiheet eivät kiinnosta opiskelijoita, eikä aiheiden omaksumista edes vaadita, 
niin miksi koko kurssia edes tulee järjestää. Uskon, että informaatioteknologian alalla 
on paljon hyödyllistä tietoa kaikille, joten toivoisin, että painotus siirtyy tulevaisuudessa 
järkevämpään suuntaan. Nyt kurssin ainoa positiivinen puoli on sen helppo suoritustapa.
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Unelma kyykkyviini-
maistelusta Teksti ja kuva: Ingá Ryhänen

Maaliskuun lopulla olisi ollut se 
päivä, jota olin odottanut niin 
kovasti. Kyseessä ei kuitenkaan 
ollut torstaiseen tapaan kolmiot, 

vaan R.etun kyykkyviinimaistelutiimin 
kyykkyviinimaistiaiset. Noin kuukausi ennen 
viinimaistiaisten sovittua päivää alkoi kuitenkin 
tapahtua jotain. Mediassa huhuttiin vaarallisen 
viruksen leviämisestä Eurooppaan. Ei se 
kuitenkaan tänne Suomeen tuu, pohdiskelin 
samalla katsoessani kuukauden päässä 
olevaa kalenterimerkintää. Hyvin ehditään 
vähintäänkin ne kyykkyviinimaistiaiset pitää, 
sanoin itseäni lohduttaen. 

Vain hieman myöhemmin jouduin 
tilanteeseen, jossa jouduin päättämään 
kyykkyviinimaistiaisten tulevaisuudesta. 
Jouduin kohtaamaan omat rajani niin 
ystävänä kuin myös ryhmänjohtajana sekä 
jouduin tuottamaan pettymyksen. Tilanteen 
pakottamana peruin kyykkyviinimaistiaiset, 
maistelutiimiläiset ottivat tiedon raskaasti 
tietenkin. ”Kuinka meidän pitäisi nyt dokailla 
halpoja viinejä?” kysyi eräs tiimiläinen. En 
tiedä, en tosiaan tiedä. ”Onks se viintä vai 
viinejä?” kysyi toinen. Tähänkään en pystynyt 
vastaamaan. 

Palataan vielä hetki ajassa taaksepäin. 
Mitä näissä maistiaisissa olisi siis pitänyt 
tapahtua? Olin suunnitellut kaiken 
valmiiksi huolella. Kokoontuisimme 
kyykkyviinitiimin kanssa luokseni Nekalan 
siirtolapuutarhan läheisyyteen, miten 

idyllistä. Arvostelisimme kolme kategoriaa: 
kyykkyvalkkarit, kyykkypunkut sekä 
kyykkyskumpat. Illan edetessä voisimme 
höpötellä kaikkea aina Jullin kuulumisista 
Sisun herättämiin pelkotiloihin, tutkia 
yhdessä Peksin viimeisimmät twiitit sekä 
ennen kaikkea analysoida 6,99€ maksavien 
viinipullojen sisältöä. Miten yleishyödyllisen 
ja monikäyttöisen jutun R.etun lukijat tästä 
saisivatkaan! Kaikki oli kuitenkin muuttunut. 
Pohdin miten tästä edetään, kuka saa ja 
kenelle annetaan. 

Kävin läpi kuumeisesti eri vaihtoehtoja. 
Kirjoitanko vaan jonkun muun jutun? Pitäisikö 
kyykkyviiniarvostelu tehdä Zoomin tai 
Teamsin kautta? Aika nopeasti totesin, että 
eihän minulla ole mitään muuta sanottavaa 
tähän arvokkaaseen lehteen. Kyykkyviinitiimi 
oli niin katkerasti pettynyt tapahtuneesta, 
että hiljaista suruaikaa pidettiin sopivampana 
kuin alkuperäisen tapahtuman säälittävää 
imitointia etäversiona. Päätin tarttua 
arvostelijankynään yksin. 

Olin jälleen uuden dilemman äärellä. En 
mitenkään jaksaisi juoda yksin niin montaa 
pulloa kyykkyviiniä kuin mitä porukalle 
suunniteltu arvostelumäärä oli. Muutenkin 
ne kerrat jolloin olen juonut alkoholia yksin 
kotona ovat laskettavissa yhden käden 
sormilla. Omituiset ajat vaativat omituisia 
tekoja, ajattelin. Mutta Alkoon en kyllä jaksaisi 
lähteä tämän takia, taas oli sovellettava. 
Muistin viime kesän heräteostoksen, 
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Valamon luostarin jälkiruokaviinin. Kyllä vain, 
kävin hakemassa hengellisiä kokemuksia 
Itä-Suomesta ennen fuksivuoden alkua. 
Kyseisellä reissulla en valitettavasti vieläkään 
tullut uskoon, mutta luostarin myymälästä 
tarttui mukaan viinipullo joka saisi kokea 
tähtihetkensä nyt. 

Kaivettuani pullon esiin keittiönkaappien 
syvyyksistä laskin sen pöydälle. Tuijotin 
pulloa ja pullon etiketin kaksi uskonnollista 
hahmoa tuijottivat minua takaisin. Valamon 
jälkiruokaviini, valkoinen viinimarja-lakka 
–viini. Kuulostaa aivan helvetin pahalle. 
Kauhukseni huomasin myös, että pullossa 
oli oikea korkki. Eihän tämä nyt käy yhtään 

kyykkyviinistä! Oli kuitenkin jo liian myöhäistä 
perääntyä. Valehtelematta taistelin pullon 
korkin kanssa lähemmäs puoli tuntia, jonka 
jälkeen korkki irtosi kahdessa palassa. Miten 
tyypillistä kyykkyviinitasoon tottuneelta 
opiskelijalta. 

Korkin auettua pääsin vihdoin haju- ja 
makutestauksen pariin. Luostariviinin haju 
muistutti hikisukkaa. Mausta päättelin, että 
pulloon on kaadettu ainakin puoli kiloa 
hunajaa sekä varmaan myös pari sokeripussia. 
Vaikka korkki ja hinta puhuivatkin muuta, 
makuelämys vastasi täysin alahyllyltä selkä 
ja polvet taipuneena poimittua viinipulloa. 
Kaikkien vastoinkäymisten jälkeen tämä tuntui 
suurelta voitolta. Olisipa kyykkyviinitiimi täällä 
jakamassa kanssani tämän hetken, ajattelin 
herkistyneenä. Voisin omistaa jokaisen 
juomani lasin jollekin. Lyhyen maistelun 
jälkeen totesin kuitenkin, ettei nyt puhuta 
lasillisista vaan hörpyistä enintään. Tässä siis 
hörppyomistukseni: 

Ensimmäisen hörpyn haluaisin omistaa 
uskolliselle kyykkyviinitiimille, joka luovutti 
vasta pakon edessä. Tää on teille. Toinen 
hörppy on kaikille opiskeluystäville, –
kavereille ja –tovereille, ilman teitä elämä ois 
ihan tylsää. Kolmannen otan Jullille, senkin 
seksikäs ankanpoikanen. Otetaan neljäs 
hallitukselle, ei selityksiä. Viides välivuosille. 
Vai pitäisikö ottaa jokaiselle vuodelle oma 
hörppy? Oliko niitä nyt kolme vai neljä? Noh, 
otetaan varalta yläkanttiin. Nyt mennään 
siis yhdeksännessä. Otan sen puolestaan 
fuksivuodelle, yksi elämäni parhaista vuosista 
tähän mennessä. 

Kymmenes huikka saa luvan olla viimeinen. 
Se on ihan vaan Reettoreille, niin tuleville, 
nykyisille kuin menneillekin. *hik*
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ERIL AISTA EKSOTIIKKAA HAKEMASSA -  ANNI  

ISL ANNISSA JA MIRA BRASILIASSA 

Miksi juuri Islanti? Kysymykseen kohdemaan 
valinnasta saavat kaikki vaihto-oppilaat varmasti 
vastata kyllästymiseen asti. Annilla ei ole siihen 
mitään yksiselitteistä vastausta. Ehkä se oli kaipuuta 
kauas pois, keskelle Atlanttia, hiljaisuuteen. Ehkä 
muutaman tutun kertomukset vaihdosta Islannissa 
kuulostivat kiehtovilta. Ehkä päätökseen vaikutti 
Islannin sijainti tarpeeksi lähellä, jotta perheellä 
on mahdollisuus tulla vierailulle, mutta kuitenkin 
tarpeeksi kaukana, että tuntee olevansa poissa 
kotoa. Tai sitten aivan uskomattoman kaunis luonto, 
jota Anni pitää Euroopan eksoottisimpana. Islanti oli 
ainoa vaihtokohde, johon Anni haki, mutta kohdetta 
tärkeämpää oli vain päästä lähtemään.

Toisin kuin Anni, Mira pystyy helposti vastaamaan 
kysymykseen vaihtomaan valinnasta. Hän on 
aiemmin ollut lukiovaihdossa Argentiinassa, ja siitä 
lähtien kaivannut Latinalaisen Amerikan kulttuuria. 
Mira päätti lähteä tutustumaan Brasiliaan, sen 
kulttuuriin, kieleen ja ihmisiin intensiivisemmin, sillä 
hänen kumppaninsa on sieltä kotoisin. Mira oli jo 
vieraillut Brasiliassa kahdesti aiemmin kuukauden tai 
muutaman verran. Kuten Annikin, hän kaipasi kauas 
pois, eksoottiseen maahan, jossa on erityisen kaunis 
luonto. Hiljaisuuden sijaan Mira pääsi kokemaan 
metropolin tuntua yhdessä maailman suurimmista 
kaupungeista - São Paulossa.

MIKÄ KULT TUURISHOKKI?

Elämä uudessa maassa iskee monesti päin kasvoja, 
kun yhtäkkiä pitää tottua samaan aikaan niin 
moneen uuteen asiaan ja nähdä paljon vaivaa 
ymmärtääkseen toisia ihmisiä – ei vain kielen, vaan 
myös erilaisen itsensä ilmaisun takia. Muuttaessa 
toiseen kulttuuriin kieltä ei voi kääntää suoraan, sillä 
sama lause ei tarkoita toisessa maassa samaa asiaa. 
Lause pitää muotoilla täysin uudelleen kulttuurin 
sääntöjen mukaan. Esimerkiksi Brasiliassa, kun 
luokkakaveri tarjoaa avaamaansa suklaalevyä 
sanoilla ”Haluaisitko suklaata?”, siihen kuuluu 
vastata ”Ei, kiitos”. Kysymyksellä ei tarkoiteta 

suklaan tarjoamista – sillä tarkoitetaan kunnioitusta 
toisia kohtaan ja sitä, että jos toinen on todella 
nälkäinen ja ei ole syönyt mitään vuorokauteen, 
hän voi ottaa palan. Toisaalta, jos luokkakaveri 
antaa suklaalevystään palan suoraan käteen ja 
sanoo: ”ota”, silloin palan voi ottaa. Kun tällaiset 
eroavaisuudet handlaa, niin johan helpottuu toiseen 
maahan sopeutuminen. 

Aina, kun puhutaan vaihto-opiskelusta, puhutaan 
myös kulttuurishokista. Kulttuurishokkiin Brasiliassa 
on kuulunut vaikeus sopeutua jatkuvaan menoon 
ja meininkiin, ihmisten läheisyyteen, vanhempien 
ihmisten suureen kunnioitukseen (heidän 
sanomisiaan ei saa kritisoida, vaikka he selkeästi 
sanoisivat jotain väärin) ja viimeisimpänä siihen, 
miten myöhässä ihmiset saapuvat aina ja kaikkialle. 
Välillä tarkoitus on saapua paikan päälle tuntia 
myöhemmin kuin mitä on sanottu. Erilaisissa 
kulttuureissa tapa ymmärtää maailmaa saattaa olla 
hyvinkin erilainen, ja se aiheuttaa haasteita vaihto-
opiskelijan arkeen. 

Islannin kulttuuri sen sijaan on melko samankaltainen 
kuin Suomen, ihmiset huolehtivat henkilökohtaisesta 
tilastaan, small talk ei ole se kovin juttu ja sääkin 
on suhteellisen tuttua muutamaa järkyttävää 
lumimyrskyä lukuun ottamatta. Kulttuurin erilaisuutta 
suurempi shokki Annille oli omasta elämästä 
irtaantuminen, täysin uuden arjen luominen ja 
elämän suunnan päättäminen. Kukaan muu ei 
kerro, mitä pitää tehdä, ja elämän voi rakentaa 
täysin sellaiseksi kuin itse haluaa. Se on jännittävää, 
välillä jopa pelottavaa, mutta ennen kaikkea todella 
virkistävää, uudistavaa ja vahvistavaa. Kontrasti 
normaaliin elämään Suomessa on suuri, ja siitä 
syntyi tunne kulttuurishokista.

KUKA KUULUU MINNEKIN?

Tunteiden vuoristoradan voi helposti laittaa 
kulttuurishokin piikkiin. Kyllähän se siitä johtuukin, 
mutta kyse ei ole vain siitä, että asiat tehdään 
muualla eri tavalla kuin kotona. Suurempi vaikutus 
on sillä, miten itse pystyy käsittelemään asioita ja 
yhdistämään vanhaa ja uutta arkea ainakin ajatuksen 
tasolla. Annille haastavin paikka vaihdossa oli se, 



kun kauan odotetut vierailijat Suomesta tulivat. 
Niin ihanaa kuin heitä olikin nähdä, tuntui se myös 
tavallaan väärältä. Nämä ihmiset toki kuuluvat 
myös Islanti-elämään, mutta eivät fyysisellä tasolla. 
Yhtäkkiä he ovatkin siellä muistuttamassa kaikesta 
siitä, mikä odottaa Suomessa. Lisäksi jännitettä 
aiheutti myös asetelma siitä, että perhe oli Islannissa 
lomalla Annin arjessa. Läheisille oli ihanaa esitellä 
sitä, miten elämä vieraassa maassa sujuu, mutta 
vierailun jälkeen ajatusten kasaamiseen ja tilanteen 
uudelleen jäsentämiseen kului useampi viikko.

Miran perhe ei ole vielä käynyt Brasiliassa vierailulla, 
mutta tunne siitä, kuinka nämä kaksi eri maailmaa 
tuntuvat kuin eri ulottuvuuksilta, on Miralle tuttu. 
Ensimmäisen kerran, kun hänen ystävänsä tuli 
Argentiinasta vierailemaan Tampereella, tuntui kuin 
maailma olisi kiepsahtanut päälaelleen – miten nyt 
joku niin kaukaa yhtäkkiä onkin tapaamassa hänen 
tamperelaisia kavereitaan! Samalla fiilis päästä 
näyttämään erilaista maailmaa toiselle oli aivan 
uskomaton.

ARVAAMATON KÄÄNNE

Vaihto-opiskelun kulttuurishokkia suurempi shokki 
tänä keväänä on ollut koronan aiheuttama kotona 
pysyttely kaikkialla maailmassa. Koronavirus on 
muuttanut Miran suunnitelmia moneen kertaan. 
Merkittävimpänä mieleen tulee jäämään yliopistojen 
työntekijöiden joustavuus tässä vaikeassa 
tilanteessa. Koordinaattorin kanssa on soiteltu 
pitkiä puheluita keskustellen vaihtoehdoista, joista 
parhaalta tuntui Brasiliaan jääminen ja vaihdon 
pidentäminen toisella lukukaudella. On turha pelätä 
vaihtoon lähtöä, sillä opettajat, koordinaattorit, 
luokkakaverit ja toiset vaihto-oppilaat auttavat 
hädän ja vaikeuksien tullessa – pitää vain muistaa ja 
uskaltaa pyytää apua! Tällä hetkellä Mira opiskelee 
etänä, ja toivoo pandemian loppuvan ennen 
seuraavaa lukukautta, jolloin viimein pääsisi kiinni 
rutiineihin ja tutustumaan ihmisiin kunnolla.

Viruksesta huolimatta myös Anni päätti jatkaa 
vaihtonsa loppuun. Suurena vaikuttajana päätökselle 
olivat Islannin uskomattomat luonnonnähtävyydet 
ja ilmiöt, joita ei suljeta tänä aikana. Itsenäinen 

toimiminen ja elämän rakentaminen käytännössä 
tyhjästä kasvattavat ihmistä väistämättä, vaikkei 
sitä koko ajan tiedostaisikaan. Toisaalta, nyt vaihdon 
aikana on ollut entistäkin enemmän aikaa tehdä 
kliseistä itsetutkiskelua, ja tiedostaa omat kehityksen 
kohteensa ja kasvun paikkansa. 

Kokonaisuudessaan vaihdosta käteen jää valtavan 
paljon, vaikka korona tilannetta hieman värittääkin. 
Saadut kokemukset ja ystävät pysyvät aina elämässä. 
Ei ole väliä, minne lähtee, sillä jokaisessa maassa 
on omat kohokohtansa ja virheensä. Suomea oppii 
arvostamaan, mutta myös katsomaan kriittisemmin. 
Opiskelijaruoan ja ruisleivän arvostaminen ovat 
osa siitä, mitä Anni tuo mukanaan palatessaan 
Suomi-arkeen, mutta huomattavasti tärkeämpinä 
oppeina mukaan tarttuvat kuitenkin oivallukset 
omasta elämästä ja siitä, miten sitä haluaa tästä 
eteenpäin elää. Vaihto auttaa ymmärtämään itseä 
ja omia preferenssejä. Vaikeimmistakin hetkistä 
oppii uutta ja kasvaa ihmisenä. Mira haluaa tuoda 
mukanaan Suomeen rakkautta, rentoutta ja 
huolettomuutta tulevasta. Asenteena niin Islannissa 
kuin Brasiliassakin on, että asiat kyllä lutviutuvat, 
kun niiden aika on – ja niin ne tekevät!
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