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PÄ Ä K I R J O I T U S

Rehtiä viestintää – Viestinnän etiikka ja selkeys

Mietin pitkään, mistä aiheesta haluaisin kirjoittaa 

pääkirjoitukseni. En oikein keksinyt hyvää aihetta, 

saatikka mitään kiinnostavaa näkökulmaa, josta lähteä 

kirjoittamaan. Toisaalta lehden nimen muuttaminen 

oli puhuttanut sekä tämän vuoden toimituksessa, 

että vuosien ajan hallituksen ja jäsenistön 

keskuudessa, nimen R.etu mahdollisesti aiheuttamien 

mielleyhtymien vuoksi. Aihe puhutti niinkin paljon, 

että lopulta pääkirjoitusaiheen valintaa tuskaillessani 

tyttöystäväni totesi, että tietysti pääkirjoitukseni 

tulee kertoa nimenvaihdosta. Vielä tarkemmin hänen 

ajatuksensa oli, että nimenmuutosta tarkasteltaisi 

viestinnän etiikan ja selkeyden näkökulmasta. 

Mielestäni idea oli nerokas, jopa ilmiselvä, sillä siitähän 

koko nimenvaihtoprosessissa on lopulta kyse.

 Viestinnän ainejärjestönä Reettoreiden on 

tärkeää pohtia omaa viestintäänsä monelta kantilta. 

On tiedostettava, mitä ainejärjestölehden nimi viestii 

ja mitä merkityksiä ja mielleyhtymiä se luo. Viestinnän 

selkeydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta on 

ensisijaisen tärkeää pitää kiinni, ja ainejärjestölehden 

toiminnan tulee rakentua eettisen viestinnän 

periaatteille.

 Procom viestinnän eettiset ohjeet on 

jaettu seuraaviin kategorioihin: avoimuus ja 

vuorovaikutteisuus, rehellisyys, luotettavuus ja 

arvostus. Lehden nimeä vaihtamalla pyrimme 

toteuttamaan näitä ohjeita parhaalla mahdollisella 

tavalla, ja sitä kautta brändäämään Reettorit ry:n 

toimintaa ammattimaisempaan ja eettisempään 

suuntaan. Samalla tapauksesta syntyi sekä hyvä 

esimerkki siitä, miten näitä ohjeita voi soveltaa 

käytännössä.

 Avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen 

pyrimme nimenvaihdoksessa siinä, miten 

nimenvaihdoksesta puhuttiin sen tapahtuessa ja 

tapahduttua. Koko prosessi oli varsin lyhytkestoinen, 

joten prosessin aikaiseen avoimuuteen ja 

vuorovaikutteisuuteen olisi voinut panostaa hiukan 

enemmän. Avoimuutta pyrittiin toteuttamaan 

viestimällä muutoksen syistä rehellisesti pyrkien 

neutraaliuteen. Muutos sai alkunsa toimittajien 

keskustelusta, joka tuotiin minun tietooni, ja 

myös jäsenistöä osallistettiin nimen valinnassa. 

Muutosprosessi toimi sujuvasti itseni ja hallituksen 

välisessä yhteistyössä.

 Kolmas ohje, luotettavuus korostuu 

sidosryhmien välisessä toiminnassa. Ainejärjestölehteä 

tehtäessä tärkein sidosryhmä ovat lukijamme, eli 

opiskelijat. Reettorit ry:n strategiassa määritellään 

yhdenvertaisuus yhdeksi järjestön arvoista. 

Viestintämme luotettavuus ilmenee muun muassa 

yhdenmukaisuutena järjestön arvojen ja viestinnän 

välillä, ja ainejärjestölehden ollessa yksi Reettorit ry:n 

viestintäkanavista sen on oltava linjassa yhdistyksen 

arvojen kanssa. Näin ollen, mikäli lehden nimestä on 

tulkittavissa ableistisia konnotaatioita, Reettorit ry:n 

viestinnällinen luotettavuus heikentyy. Toisin sanoen, 

jos nimi ei ole täysin linjassa yhdistyksen arvojen 

kanssa, se voi näyttäytyä jäsenistölle ja mahdollisille 

yhteistyökumppaneille epäselvyytenä yhdistyksen 

arvojen osalta.

 Viimeinen ohje, arvostus, on kenties 

se, minkä valossa nimenvaihto näkyy kaikkein 

tärkeimpänä. Suora lainaus Procomin sivuilta lukee: 

”Ammattimaisuuteen kuuluu oman osaamisen 

kehittäminen ja kyky osoittaa arvostusta sekä 

oman että muiden alojen ammattilaisia kohtaan”. 

Tässä on mahdollisuus reettoreille kollektiivisesti 

osoittaa halua kehittyä omassa viestinnässämme 

entistä ammattimaisempaan suuntaan. Samalla on 

mahdollisuus osoittaa, että Reettorit ovat valmiina 

huomioimaan sidosryhmiensä monimuotoisuuden ja 

toteuttamaan aktiivisesti järjestölle tärkeitä arvoja.

 Viestinnän ainejärjestönä meillä on 

velvollisuus käyttää selkeää ja tarkoituksenmukaista 

kieltä ja tiedostaa viestintävalintojemme seuraukset. 

Toivon, että uusi nimi Rehti, eli Reettoreiden 

lehti viestii Reettoriyhteisön inklusiivisuudesta, 

läpinäkyvyydestä ja rehellisyydestä. Uskon, että on 

tärkeää vakiinnuttaa Reettorit ry:n rooli rehellisen 

viestinnän sanansaattajana, joten oman toimintamme 

korjaaminen on välttämätöntä. Lehden uusi nimi on 

ainejärjestömme tapa osoittaa, että olemme valmiita 

toimimaan yhdistyksemme arvojen mukaisesti, 

ja viestimään eettisesti. Tällä tavalla viestimällä 

osoitamme, että me haluamme kuunnella ja kehittyä –  

että me olemme ammattilaisia.

T E K S T I  V E I N I  S I M O L I N  /  K U V A  H A N N A  H Ä M Ä L Ä I N E N
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P U H E E N -
J O H TA J A LTA

Tervetuloa takaisin arkeen kaikki vanhat reettorit, ja 

tervetuloa joukkoomme kaikki tulevat reettorit. Mitä 

suurimmat onnittelut teille opiskelupaikasta sekä 

valinnastanne hakea juuri meille!

 Olemme nyt melkein puolentoista vuoden ajan 

eläneet arkea, jossa opiskelijakulttuuri on ollut uhattuna. 

Joukossamme on tällä hetkellä niin toisen vuoden opiskelijoita, 

jotka eivät ole olleet ainoillakaan fyysisillä sitseillä(?!), 

kolmannen vuoden opiskelijoita, jotka eivät ole ikinä nähneet 

vappua(?!), sekä maisterivaiheen opiskelijoita, jotka pelkäävät, 

jäivätkö juuri ne bileet koko opiskelijaelämän viimeisiksi.

 Joukossamme on viiden vuosikurssin edestä 

opiskelijoita, jotka janoavat pääsyä yliopiston luentosaleihin, 

haluavat eksyä Poron eri kerroksiin – vapusta ja Ääniaalloista 

puhumattakaan. Olemme siis kaikki samassa tilanteessa, joka 

yhdistää meitä ennennäkemättömällä tavalla! Fukseja ei erota 

maisterivaiheen opiskelijoista, sillä jokainen reettori ottaa 

V u o s i j u h l a n k k a

Tunnelmallinen, hämyinen valaistus. 

Juhlalliset ja teemaan sopivat 

rubiininpunaiset verhot. Kertakaikkisen 

kaunis ja upea juhlakansa pukuloistossaan. 

Koko Tampereen keskustan halki kantautuva 

riemukas laulu: me ollaan reettoreita kaikki! 

 Tämän mielikuvan avulla olen 

jaksanut läpi tämän raskaan vuoden. 

Raskaan vuoden, josta voimme syyttää vain 

ja ainoastaan sitä, jonka nimeä ei haluta 

enää lausua ääneen. Onneksi rakkaan 

ainejärjestömme keski-ikäistä taivalta 

kunnioittavat ensi syksyn vuosijuhlat ovat 

tuoneet pienen valonpilkahduksen tunnelin 

päähän.

 Tämä on merkittävä etappi 

Reettoreille. 40 ikävuotta täyttyy, emmekä 

ole enää millään mittarilla nuoria. Vaikka 

vuosijuhlien maaginen tunnelma on ollut 

lähes ainoa minua järjissäni pitävä voima, 

liittyy keski-ikään myös paljon huolta: 

eihän vain reettoreiden meno hyydy tähän? 

En kai minä, suuressa arvossa, ihailun 

kohteena ja reettoreita yhdistävänä voimana 

tunnettu täydellinen maskotti joudu tästä 

eteenpäin kohtaamaan Heidi’s bier baarin 

vessanpönttöä, Wapun räntäsadetta tai 

niin kovasti pelkäämääni allasosastoa 

Ääniaalloilla yksin, ilman äänekästä ja 

elämäniloista reettorijoukkoani? Eihän 

ikäkriisi tee reettoreista tylsiä ja haaleita, 

tasapainoisesta ja tavallisesta elämästä 

haaveilevia häivähdyksiä siitä, mitä järjestö 

nuoruudessaan oli? 

 Ei! En suostu siihen. Reettoreiden 

on jatkettava menestystarinaansa sen, 

jonka nimeä ei haluta enää lausua ääneen, 

vaikutuksista huolimatta sekä elämän 

ehtoopuolelle kääntymisen jälkeenkin. 

Ja tähän on vain yksi keino: meidän on 

saatava vuosijuhlat. Historian hienoimmat, 

juhlavimmat ja kosteimmat vujut, joiden 

jälkeen yhteishenkemme on lyömätön, ja 

tahto vetää pilkkuun asti, vaalia perinteitä 

sekä huolehtia minusta on edelleen vahva ja 

luja. Vujuilla olemme jälleen yhdessä. Sinä, 

minä ja kaikki muut reettorit. 

 Haluankin vedota arvon 

pääministeri Mariniin ja kertoa, kuinka 

olen kärsinyt. Yksin olen viettänyt 

aikaani autioituvassa yliopistossa, ennen 

niin eloisassa ja elämänmakuisessa aj-

tilassamme, retokodissa. Ennen ravintoani 

olivat huomionosoitukset, reettoreiden 

rakkaus ja elämänmakuiset aamuyöt, joita 

en ole yli vuoteen päässyt kokemaan. Alan 

olla näännyksissä, mutta mielenterveyteni 

on vielä korjattavissa, ja vujut ovat se 

käännekohta. Olen valmis tekemään mitä 

vaan sen eteen, että nämä vuosikymmenen 

juhlat saadaan järjestettyä! Olen vaikka 

koko kesän karanteenissa, ilmoittaudun 

koeankaksi uusiin rokotteisiin, myyn toisen 

siipeni tai luoja paratkoon liityn vaikka 

Vostokin jäseneksi, jos vain saan vuosijuhlat 

tapahtumaan! 

 Jos vujuja ei voida järjestää, pahin 

pelkoni käy toteen. Liiallisen etäilyn mukana 

kadotamme koko reettoriuden ytimen, ja 

sen jälkeen järjestöllä ei ole enää mitään. 

Perinteet katoavat, kun uusi liha saapuu 

yliopistolle ennen kuin edellisetkään ovat 

kokeneet pitkälle venyneitä Kolmiobileitä, 

pelanneet kyykkää tai edes opetelleet 

toistensa nimiä. Kohta ei enää tiedetä, 

mikä on normaalia ja miten asiat on ennen 

tehty. Kaikki Jallu ja Jaffa on jo juotu, Dorka 

kuollut ja kuopattu. Väistämättähän siinä 

käy niin, että minutkin lopulta unohdetaan. 

Mutta en voi sallia sitä! Ette voi hylätä 

minua niin kuin minut jo kerran hylättiin 

kuolaavien lasten käsiin Silja Linen altaassa. 

En suostu myöskään tavalliseksi wc-ankaksi. 

Juhlavuoden kunniaksi vaihdoitte logonkin, 

mutta minua ei voi noin vain vaihtaa!

 Tämän tuskallisen vuodatuksen 

jälkeen voin enää todeta, että vaikka tämä 

vuosi on vienyt minulta melkein kaiken, on 

suuressa höyhenpeitteen alla sykkivässä 

sydämessäni vielä uskoa, toivoa ja rakkautta. 

Uskoa siihen, että reettorit eivät petä minua, 

ja että keski-ikä ei kolahda liian lujaa, ja 

saamme jatkaa uskomattoman hienoa 

taivaltamme yhdessä vielä vuosikausia. 

Toivoa siitä, että paremmat ajat koittavat 

viimeistään ensi syksynä, ja koko järjestön 

pelastavat vuosijuhlat saadaan juhlia 

suurella porukalla ja suurella sydämellä. 

Ja viimeisimpänä rakkautta – minä en ole 

unohtanut teitä, rakkaat reettorit. Ettehän 

tekään unohda minua?

Yours sincerely, 

Juhani Akseli Ankka, aka Julli

T E K S T I  S A A R A  N I S S I
K U V A  E L I S A  K Ä H K Ö N E N

yhtä suurella innolla vastaan opiskelijaelämän ilot. 

 Alkava vuosi on muillakin tavoilla ainutlaatuinen, 

sillä Reettorit ry täyttää marraskuussa 40 vuotta! Keski-iän 

kriisin oireisiin kuuluvat sekoilu asiassa kuin asiassa, sekä 

tarve kokea tähän mennessä kokematta jääneitä asioita. 

Oireita ei myöskään helpota mikään muu kuin tekemättä 

jääneiden asioiden tekeminen, vieläpä ystävien kanssa! Täten 

voimme luvan kanssa keskittyä tänä syksynä asioihin, jotka 

ovat tähän mennessä jääneet meiltä kokematta tai joita 

olemme jo pitkään kaivanneet.

 Koputan nyt puuta, jotta syksy varmasti olisi täynnä 

tapahtumia – sillä sen me olemme ansainneet. Nyt päättyvän 

ajanjakson myötä on aika luoda jotain hyvää, eli kerätä yhteen 

kaikki 109 reettoria ja nostattaa jälleennäkemisen riemu ja 

reettorihenki huippuunsa!

Ootte kaikki rakkaita, PJ-Saara.

Eli tarina siitä, miten voin vielä 
löytää itseni.
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R e e t t o r e i ta 
ta r v i ta a n

T E K S T I  J A  K U V A  L E E N A  M I K K O L A

Alkaa olla jo aika kulunut heitto, että 

pandemia on osoittanut viestinnän 

merkityksen. Viestijänä siis tuunaan 

lausahdusta ja väitän, että pandemia on 

tehnyt monella tapaa näkyväksi viestinnän 

asiantuntemuksen merkityksen. 

 Yhteiskunnan kriisitilanteessa 

viestinnän ammattilaisia tarvitaan 

jäsentämään tietoa ja kohdentamaan 

viestejä. Meidän osaamisellamme on 

keskeinen merkitys, kun tiedottamista 

suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. 

Tuon tehtävän taakse jää usein piiloon 

se, että viestinnän asiantuntemusta 

tarvitaan myös kaikessa päätöksenteossa, 

koska se tapahtuu vuorovaikutuksessa. 

Keskiöön asettuu eri toimijoiden 

viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 

sen vahvistamiseen tarvitaan 

viestintäkoulutusta. Viestinnän 

osaamistamme tarvitaan myös 

päätöksenteon kehittämisessä sinänsä, 

kuten esimerkiksi tarkoituksenmukaisten 

viestintäkäytänteiden rakentamisessa. 

Meillä on tietoa vaikkapa siitä, miten johtaa 

keskustelua, jotta saadaan aikaiseksi paras 

mahdollinen tulos. Asiantuntemuksemme 

on välttämätöntä, kun pyrimme 

ymmärtämään erilaisten yhteiskunnallisten 

liikkeiden syntymistä ja niiden toimintaa. 

Esimerkiksi vaikuttamisviestinnän 

osaamisessa on kyse kyvystä vaikuttaa, 

mutta myös kyvystä analysoida ja 

tunnistaa vaikuttamispyrkimyksiä. Minulle 

tärkeimpänä näyttäytyy viestinnän kyky 

rakentaa sosiaalisia todellisuuksia: viestintä 

ylläpitää ja muuttaa maailmoja, ja meillä 

viestinnän asiantuntijoilla on avaimia 

ymmärtää, miten se tapahtuu. 

 Olen työskennellyt Tampereella 

pian yhdeksän kuukautta. Ensimmäistä 

lukuvuottani on leimannut etätyöskentelyn 

raskaus ja joo, Sisu-taistelut, mutta niistä 

kyllä selviää. Viestinnän tutkimuksen 

ja koulutuksen merkityksellisyys, joka 

tässä ajassa niin voimakkaana näkyy, on 

kuitenkin kantanut etätyöväsymyksen yli. 

Jokaiseen viikkoon on mahtunut hetkiä, 

jolloin kirjautuessani ulos Zoomista 

seminaarin tai luennon päätteeksi 

puhkun intoa. Opetustyöksi sanotaan 

sitä, kun saan olla ihmettelemässä näitä 

kiehtovia viestinnän ilmiöitä kanssanne. 

Oman työni merkityksellisyys viestinnän 

apulaisprofessorina tuleekin siitä, että 

saan olla edistämässä viestinnän ja 

vuorovaikutuksen ilmiöiden ymmärtämistä 

ja että voin samalla luottaa siihen, että 

te Reettorit levitätte tuota ymmärrystä 

eteenpäin yhteiskunnan eri areenoilla 

omissa tulevissa työtehtävissänne.

 Lukukausi on jo pitkällä ja 

alkaa olla keväinen gradunkorjuun aika. 

Minäkin saan olla keräämässä ensimmäisen 

graduseminaarini satoa täällä Tampereella. 

Valmistuvat keräävät mukaansa tietonsa, 

taitonsa ja tahtonsa edelleen kehittää 

asiantuntijuuttaan työelämässä. Opintojaan 

jatkavat summaavat pistesaldonsa ja 

kokoavat yhteen talven aikana syntyneet 

sisällölliset oivalluksensa ja merkitykselliset 

oppimiskokemuksensa, joiden pohjalta 

on hyvä jatkaa osaamisen syventämistä. 

Vaikka lukuvuoteen on mahtunut raskaita 

hetkiä, ei siihen toivottavasti ole mahtunut 

yhtään hetkeä, jossa olisi pitänyt epäillä 

omaa alavalintaansa. Ainakin minä olen 

vuosi toisensa jälkeen varmempi omastani. 

Viestintä ja vuorovaikutus mahdollistavat 

yhteisymmärryksen rakentamisen ja 

tuloksellisen toiminnan edistämisen, nyt 

jos koskaan niitä yhteiskunnassa tarvitaan. 

On mahtavaa, että Reettorit ovat niitä 

toteuttamassa! 

Pro gradu -tutkielma saa nimensä 

latinan ”arvoa varten” -fraasista. Tämä 

jokaisen tutkinnon huipentuma taipuu 

opiskelijoiden keskuudessa kuitenkin 

moniin muotoihin, sillä rakkaalla lapsella 

on monta nimeä. Gradu, Iso G, junakolari 

– näistä viimeiseksi mainittu oli oman 

gradutiedostoni nimi (aina siihen asti, kun 

palautin tutkielman esitarkastukseen). 

Mistä gradun myyttisyys johtuu ja 

mitä sellaisen tekeminen käytännössä 

tarkoittaa? Tässä jutussa tutkitaan 

gonahtaneen vanhuksen matkaa 

graduprosessin parissa.

 Ennakko-odotukseni gradua 

kohtaan olivat pelonsekaiset. En koe 

itseäni tippaakaan tieteelliseksi, ja 

gradun laajuiseen tutkielmaan on 

monelta tuntemaltani valmistuneelta 

kulunut vuosikausia. Henkilökohtaista 

suotani syvensi harjoittelun vuoksi 

rästiin jääneet pakolliset opinnot, enkä 

pystynyt aloittamaan graduprosessia 

syventymällä pelkästään siihen (toim. 

huom. prokrastinaation määrä olisi 

todennäköisesti ollut vakio ylimääräisestä 

tekemisestä huolimatta). Syyslukukauden 

seminaaripuoliskon tavoitteena oli tehdä 

tutkimussuunnitelma, ja suorittamisen 

tuskan määrä oli suorastaan valtaisa. 

Syystä tai toisesta syksyä voisi kuvailla 

sanoin derriere edellä puuhun. 

Tutkimussuunnitelmaa palauttaessa 

itseluottamukseni oli säpäleinä, usko 

omaan osaamiseen pienempi kuin ala-

asteella ja toiveet valmistumisesta 

alkoivat hiipua.

 Sitten vuosi vaihtui. Gradun 

aineiston taktisesti valinneena pääsin 

kirjoittamaan tuloslukua jo erittäin 

hyvissä ajoin. Uuden vuoden tuoma 

energia johti hyviin suorituksiin ja sain 

tulosluvun esittelykuntoon jo helmikuun 

alkupuolella. Loppu tutkielmasta syntyi 

kuin itsestään ja naputtelin loput luvut 

kasaan noin kuukaudessa. Kaoottiselle 

ihmiselle saavutus oli hämmentävä. 

Esitarkastuksesta palautunut gradu sai 

pääosin hyvää palautetta, ja tämän kevään 

kruunu kirkastui: ihminen valmistuu.

 Miten siis murtaa gradun 

myyttisyys? Oma neuvoni on tehdä sitä 

juuri niin kuin itsestä tuntuu luontevalta. 

Oma tekemiseni muistutti päättömän 

kanan juoksua, ja tein osioita erikseen 

valmiiksi. Tämä kuitenkin auttoi suuresti 

koko projektin laajuuden hallinnassa. 

Gradua mystifioidaan lopulta sen 

finaalimaisen aseman vuoksi: kyseessä 

kun on vihoviimeinen projekti ennen 

työelämän oravanpyörään siirtymistä.

All’s well that ends well-edit: Lehden 
painohetkellä olin jo suurin piirtein 
valmistunut, ja suureksi yllätykseksi 
kaiken itsensä epäilyn jälkeen gradun 
arvosana oli kiitettävä! Uskokaa itseenne 
ja yllättykää positiivisesti. Kaikkea hyvää 
opintoihin, toivoo maisteri Nieminen.

Ta h r o j a
pa p e r i l l a

Erään gradun tarina
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Moikka! Mä oon Neea ja oon ensimmäisen vuoden reettori. Hallituksessa toimin 

tapahtumavastaavana Maijun kanssa sekä viestintävastaavana Jennan ja Tomaksen 

kanssa. Vastaan siis tapahtumien järjestämisestä ja siitä, ettei jäsenistölle vaan kerkeä 

tulemaan tylsää opiskeluiden ohella. Viestintävastaavana esimerkiksi tiedotan 

tapahtumista sekä päivitän Reettoreiden sosiaalista mediaa ja nettisivuja yhdessä 

Jennan kanssa. Hallitustyön yksi parhaita puolia onkin yhdessä tekeminen! Näiden 

lisäksi toimin yhtenä tuutorina vuoden 2021 fukseille ja odotankin jo innolla tulevaa 

syksyä. Tämän perusteella voisi sanoa, että haalin itselleni paljon kaikkea kivaa 

tekemistä ja yritän pitää ne (ja itseni) kasassa opiskeluiden ohella. Jaksamista arkeen tuo 

leffat, uunibanaanit vaahterasiirapilla sekä jätskillä ja tietysti ihanat ystävät.

Moiksu, olen Saara ja reettoreiden puheenjohtaja vuosimallia 2021. Jäin jo omana 

fuksivuonna koukkuun järjestötoimintaan ja tässä sitä ollaan - enpä kyllä 

haluaisi olla missään muuallakaan, sillä näiden tyyppien kanssa kaikki on 

tosi kivaa<3 Vaikka Tampere on best, mun suusta lipsahtaa edelleen helposti, 

että oon Vihtiläinen! Hups. Rakastan sponttaaniutta, pitkiä lenkkejä ja 

reissaamista. Tällä hetkellä mun työpöydällä on uuden juoksutyylin sekä 

espanjan verbitaivutusten opettelu. Tulkaa nykäisemään mua hihasta 

asiassa kuin asiassa, joko opiskelijariennoissa tai koulun käytävällä ja miksei 

muuallakin. ¡Nos vemos!

Oon Heini, toisen vuoden reettori ja toimin tänä vuonna tuutorivastaavana. Vastaan 

siis uusien reettoreiden tuutoroinnin sujuvuudesta ja toimin tietenkin myös yhtenä 

tuutorina tuutoriporukassa. Tykkään suunnittelusta ja tapahtumien järjestämisestä. 

Odotankin innolla syksyn mukanaan tuomia uusia fukseja sekä vauhdikasta toimintaa! 

Innostun helposti kokeilemaan kaikkea uutta, mutta vakkariharrastuksiin kuuluu 

tanssiminen, lenkkeily ja musiikin kuuntelu melkein 24/7. Oon vähän vilukissa, joten 

rakastan kesää ja ootan lämpimiä kesäiltoja ja auringonlaskuja kavereiden kanssa. Mut 

saa myös aina mukaan leipomaan tai kakkukahveille – vaikka en kahvia juokkaan.

Moikka! Mää oon Elisa ja toimin nyt Reettoreiden hallituksessa toista vuotta – tänä 

vuonna varapuheenjohtajana ja sidosryhmävastaavana. Varapuheenjohtajana avustan 

Saaraa meidän ihanan hallituksen puheenjohtamisessa. Sidosryhmävastaavana 

vastaan esimerkiksi erilaisista työelämään liittyvistä tapahtumista, 

yritysvierailuista ja alumnitoiminnasta. Toimin myös linkkinä ainejärjestöjen 

ja muiden sidosryhmien välillä. Oon maailman tehokkain täyttämään omaa 

kalenteriani, sillä innostun erilaisista projekteista vähän liiankin helposti ja 

haluan olla aina kaikessa mukana. Ainejärjestöhommien, töiden ja opiskelun 

lisäksi tykkään täyttää arkeani musiikilla, liikunnalla ja kavereiden kanssa 

hengailulla. Törmäillään tapahtumissa ja aj-tilassa! 

Moikka! Oon Maiju ja ensimmäisen vuoden viestinnän opiskelija. Toimin hallituksessa toisena 

tapahtumavastaavana sekä ympäristövastaavana. Koen nämä pestit tosi ominaisiksi 

itselleni, koska rakastan to do -listojen tekemistä ja niistä asioiden yliviivaamista sekä 

kaikenlaista organisointia, järjestelyä ja projektien vetämistä. Myös kestävä kehitys 

on lähellä sydäntä ja usein tuskastutan itseäni kaikenlaisilla pohdinnoilla esimerkiksi 

siitä, voiko pääsiäisenä syödä pääsiäismunia, jotka on kääritty folioon. Oon fiilistelijä, 

joka tykkää hyvästä ruoasta ja animaatioelokuvista, ja löytää kaikista vuodenajoista 

jotain hyvää sanottavaa.

Moro, olen Tomas ja toimin Reettoreiden viestintä- ja kansainvälisyysvastaavana. 

Viestintää tekee Reettoreissa useampikin henkilö, ja omia vastuualueitani on 

tällä hetkellä uutiskirje ja sähköpostilista. Viestinnän opintoni aloitin toden 

teolla vasta viime syksynä, kun hyppäsin yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-

ohjelmasta viestinnän maisteriohjelmaan. Vuosi on minulle viestinnän kannalta 

intensiivinen, sillä viestinnän opiskelun ja järjestöpestin lisäksi aloitin nyt 

täysipäiväiset työt viestinnän parissa. Kiirettä siis pitää, mutta niin on hyväkin, 

kun lähtee takamatkalta tätä alaa opettelemaan. Ajalla, joka ei kulu edellä 

mainittuihin velvollisuuksiin, tykkään muun muassa musisoida ja saunoa.

h a l l i t u s  e s i t täy t y y
K U V A T  E L I S A  K Ä H K Ö N E N
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Heippa! Nimeni on Vilhelmiina ja ikää on pian 21 vuotta. Opiskelen toista vuotta viestintää 

ja toimin kaudella 21 ekaa kertaa Reettoreiden hallituksessa. Itselläni on kunnia toimia 

Reettoreiden sihteerinä ja kopona. Lisäksi olen mukana suunnittelemassa maailman 

upeimpia synttäreitä eli Reettoreiden 40-vuosijuhlia! Opiskelun ja ainejärjestötoiminnan 

lisäksi innostun hyvistä kirjoista, lempeistä kesäilloista ystävien seurassa, syksyn 

väreistä, spontaaneista pullakahveista ja Taylor Swiftin musiikista. Tuu rohkeasti 

juttelemaan, kun törmäillään, olisi hauska tutustua!

Moikka! Oon ensimmäisen vuoden reettori Nita ja toimin hallituksessa 

yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana, sekä 

yrityssuhdevastaavana Ingán kanssa. Mun toimenkuvaan kuuluu siis 

opiskelijoiden mielenterveydestä ja yhdenvertaisesta kohtelusta 

huolehtiminen, sekä yritysyhteistyökuvioista vastaaminen. Kerään 

esimerkiksi sponsoreita tulevien fuksien haalareihin ja yritän saada 

vuosijuhlia varten kerättyä rahaa yhteistyösopimuksilla. Ens syksynä 

toimin myös tuutorina ja ootanki jo innolla uusien fuksien tapaamista ja 

syksyä ylipäätään! Vapaa-ajalla luen, lenkkeilen, kudon ja opettelen saksaa 

(sillä oon menossa ensi keväänä vaihtoon Itävaltaan!) Muita mulle rakkaita 

asioita on ainakin kahvi ja suklaa <3

Moikka! Oon Ingá, toisen vuoden reettori sekä myös toisen vuoden hallituslainen. Tänä 

vuonna toimin yrityssuhdevastaavana yhdessä Nitan kanssa. Pestin nimen mukaisesti 

vastaan siis yhdistyksen yrityssuhteista eli esimerkiksi hankin fuksien haalareihin 

mainostajia, kartoitan vuosijuhlien yhteistyökuvioita sekä järjestän yritysekskursioita. 

Tässä hommassa pääsee helposti eroon puhelinpelosta sekä kirjoittelemaan paljon 

sähköposteja erilaisten yhteydenottojen merkeissä, mutta myös suunnittelemaan ja 

organisoimaan kaikenlaista kivaa. Hallitustoiminnan lisäksi parasta on kahvittelut 

ja lautapelit kavereiden kanssa, myös ulkoilu ilta-auringon alla on ihanaa! Koen 

reettoriyhteisön tuoneen mun elämään paljon iloa ja innolla odotankin mahdollisuutta 

päästä tutustumaan uusiin tyyppeihin!

Helou! Oon Mari Espoosta; oon tän vuoden fuksi, ens vuoden tuutori ja toinen 

Reettoreiden toimihenkilöistä tässä hallituksessa. Mun eli vujutoiMarin ja upean 

vujutiimin vastuulla on järjestää Reettoreille ikimuistoiset 40v. vuosijuhlat 

lokakuussa. Reettorit ry täyttää tosiaan tänä vuonna pyöreitä vuosia, joten 

aikeissa on järjestää isommat ja upeammat vujut kuin koskaan ennen. 

Ainejärjestöjuttujen lisäksi innostun aina uusista asioista; milloin mistäkin 

(viimeisimpinä tässä kuussa Greyn anatomian binge watching, virkkaaminen, 

Etelä-Korean extempore yliopistovaihdon suunnittelu, ihonhoito ja 

puolimaratonille treenaaminen, näin muutamia mainitakseni). Mun motto on 

siis “Miks ei?” ja oon aina menossa pää kolmantena jalkana - eli pyydä mukaan 

mä oon imus!

Moi! Mä oon Jenna ja toimin hallituksessa yhtenä viestintävastaavista sekä 

hyvinvointivastaavana. Viestintävastaavana hoidan yleisen tiedotuksen ja somen 

päivityksen yhdessä Neean ja Tomaksen kanssa. Hyvinvointivastaavana pyrin 

järjestämään kaikkia kivoja liikuntaan ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä tapahtumia 

ja tempauksia. Mun haaveena onkin perustaa Reettoreille mahtava pesäpallojoukkue, 

jolla rökitetään kaikki tulevissa VIP-pesis-tapahtumissa! Harrastan siis pesäpalloa ja 

toiveena olisi kehittyä siinä vuosi vuodelta paremmaksi. Pesäpallon lisäksi rakastan 

kuntosalilla käymistä ja lihasten kasvattamista sekä uutena harrastuksena mulle on 

tullut kutominen ja ompelu. Parasta on kuitenkin viettää aikaa ystävien kanssa hyvän 

ruoan äärellä. Moikataan, kun tavataan!

Heippa! Olen Anni, ja tänä vuonna hallituspesteinäni ovat rahastonhoitaja ja kulttuurivastaava. 

Kovan pohdinnan jälkeen päätin, että en kehtaa laittaa samaa esittelytekstiä kolmatta kertaa, 

joten yritin kehitellä jotain uutta ja hauskaa. Tästä voi siis päätellä, että useampi kausi 

hallitustoimintaa on jo takana. Syksyllä minulla alkaakin jo kuudes opiskeluvuosi. 

Rahastonhoitajana pyöritän Reettoreiden taloutta, eli minä olen se, jolta tulette saamaan 

maksumuistutusviestejä! Lisäksi ainejärjestömme kehitys on hyvin lähellä sydäntäni, 

ja siksi haluan kulttuurivastaavana olla viemässä Reettorikulttuuria eteenpäin! 

Minulla on tapana olla vähän kaikessa mukana, ja vapaa-aikani koostuu kaikenlaisista 

palavereista, kokouksista ja luottamustoimien hoitamisesta. Näin keväisin odotan aina 

kovasti terassikauden alkua, mutta loppujen lopuksi terdellä tulee käytyä ehkä kolmesti 

kesässä. Talvisin puolestaan on ihanaa käydä avannossa! Ja kyllä mä vielä jaksan hypätä 

haalareihin ja lähteä opiskelijarientoihin mukaan! Nähdään siis syksyllä!
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Täys i  t u o p p i  Ta m p e r e t ta
Arvosteluja Tampereen sykähdyttävimmistä baareista vuoden 2020 fuksin silmin. 

Otanta hieman rajoittunutta koronapandemian myötä. Ei edusta Reettorit ry:n 
virallista mielipidettä.

R A V I N T O L A  V A N H A  M O N T T U

Tähän baariin pääsi tutustumaan 

kesällä afterwork-tunnelmissa ja 

myöhemmin pääsin baaria esittelemään 

kanssaopiskelijoille. Ravintolasta tulee rakas 

Itä-Suomi vahvasti mieleen.  Montun kanssa 

on tullut tehtyä lähempää tuttavuutta 

baarien aukiollessa ja muistoja sieltä on 

ainakin saanut, olivat ne sitten hyviä tai 

huonoja. Myöskin opiskelija-alennukset 

piristävät aina ja ravintolasta löytyy 

kaikenlaista kulkijaa, niin voi itsevarmasti 

mennä sisään tuntematta oloaan paikan 

kummallisimmaksi. Myöskin talvella tullut 

brunssiominaisuus kiehtoo!

Ylipäätään vibat 5/5

T E K S T I  V I L M A  R O M P P A I N E N  &  J E N N I  T Ö R M Ä N E N
K U V A T  H A N N A  H Ä M Ä L Ä I N E N

T I I K E R I H A I 

Tässä kyseisessä baarissa ei ole tullut ikinä 

käytyä, mutta sekin sijaitsee baareista 

kuuluisalla Hämeenkadulla. Legendaa ja 

ikimuistoisia karaoketarinoita baarista 

olen kuullut opiskelijatutuilta. Tästä 

olettaisin karaoken olevan mahdollista. 

Myös olen kuullut, että baarissa on vanhan 

ruotsinlaivan tunnelmaa. Myöskin nimi 

Tiikerihai tuo vahvasti mieleen 80- tai 

70-luvun.

Viidakkorummun myötä:  
odotukset 4/5

K A I J A K K A  

Kaijakka on tarjonnut (lyhyelle) fuksisyksylle 

jo paljon muistoja. Se toimi useana 

jatkopaikkana ja allekirjoittanutkin on 

karaokessa vieraillut. En oikein osaa sanoin 

kuvailla Kaijakan fiilistä, mutta menisin 

mielelläni uudelleen. Kaijakassa on paljon 

potentiaalia enkä sitä ole päässyt näkemään 

parhaassa loistossaan vielä. Myöskin 

Reettoreille tuttu Doris on sulkenut ovensa, 

joten mielenkiinnolla jäämme seuraamaan 

olisiko Kaijakasta jatkajaksi. Jään innolla 

odottamaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan!

Kaijakan vibat 4/5

O L D  I R I S H  P U B 

Baariin saapuessa ulkona terassin valtaavat 

usein keski-ikäiset elämäänsä pakenevat 

uranuurtajat. Kun sisäänkäynnistä on 

selvinnyt sisäpuolella kävijää yllättää tilan 

valtavuus ja baaritiskin pituus. Tiskin 

pituus itsessään aiheutti hämmennystä ja 

vaikeutti ensimmäistä tilausta. Muutaman 

kerran jälkeen tilaus onnistuikin jo 

luontevasti ilman ongelmia :). Hieman itseä 

jäi häiritsemään sieluton fiilis baarin sisällä, 

mutta tunnelmaa piristi Hämeenkadun 

halvin hanaolut. Haastatellun baarissa 

kävijän kommentti kiteyttää kapakan 

tunnelman hyvin: “Ikinä ei ole ollut 

superkivaa”.

Ylipäätään vibat 2/5

T E L A K K A

Telakka on arvostelluista baareista ehdoton 

kesäbaari. Tunnelma on kesäisin lämmin 

ja usein tarjolla on myös livemusiikkia. 

Itsellä jäänyt viime kesältä utuisat muistot, 

joita höystää rempseä reggae-musiikki. 

Baarissa on myös ravintola, tosin ruokaa 

en ole maistanut, mutta kyllä sitä varmasti 

mieluummin syö kuin selkäänsä ottaa. Paras 

vaihtoehto näistä kaikista fiilistelyyn ja 

kesähaippiin.

Vibes 4/5



“Nyt alkaisi 
se kaikkien 

hehkuttama 
fuksisyksy.”
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J E R U N  P I I L O P A I K K A  

Baari herättää aluksi hämmennystä 

sijainnillaan, mutta onneksi baarin slogan 

“ainoa baari Hämeenkadun alla” ohjaa 

oikeaan suuntaan. Sisään astuessa kävijän 

valtaa sama tunne kun saapuisi pitkän 

matkan jälkeen kotiin. Nimessäkin oleva 

“piilopaikka” antaa kävijälle tunteen 

turvasatamasta ja paikka tarjoaakin 

piilopaikan arjen kiireiltä, mutta kysymys 

kuitenkin herää, kuka on Jeru ja miksi 

hän piileskelee? Plussana baarista saa 

(muistaakseni) Hämeenkadun kolmanneksi 

halvinta hanaolutta!

Ylipäätään vibat 4/5

D O R I S 

Doriksesta paljon huhuja olen kuullut ja 

kerran itsekin käväissyt, mutta paljon ei 

jäänyt käteen. Näin ollen pyysin ylemmän 

vuosikurssin opiskelijaa kertomaan jo, 

ikävä kyllä, suljetusta Doriksesta. Doris in 

memoriam:

 Kiitos yhteisistä illoista ja öistä ja 

kaikista muista tarjoamistasi huvituksista. 

On koettu sitsien jatkot, fuksiviikot ja 

reettoreiden tiistaidorkat. Pari norjan 

kurssia on myös käyty, mutta sieltä ollaan 

päästy lopulta jatkamaan iltaa tanssilattialle. 

Ilmiselvä illan loppusijoituskohde, joka 

etsii korvaajaansa yhä. Kiitos Doris, 

tuttavallisemmin Dorka, kaikista yhteisistä 

vuosista <3 Reettorit toivovat sinulle hyvää 

jatkoa ja pikaista uudelleennousua.

Rip vibat 5/5

F U KS I L L E
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On vielä lämmin elokuun päivä. Selvisin muutosta, asunnon metsästyksestä ja onnistuin jopa 

löytämään kampukselle (tosin väärälle ovelle). Nyt alkaisi se kaikkien hehkuttama fuksisyksy. 

Bileitä, darraisia aamuluentoja, tuhansia uusia kasvoja, lippujen metsästystä, kampukselle 

eksymistä ja sitä kuuluisaa reettorihenkeä. 

Emme kuitenkaan tarvinneetkaan karttaa kampukselle, eikä darrassa vaivauduttu astumaan 

ulos, vaan kamera suljettiin oksentamisen ajaksi. Uusiin ihmisiin tutustuttiin ensimmäisten 

viikkojen aikana, mutta päivien lyhentyessä bileetkin loppuivat lyhyeen ja arkikännäämiseen 

tuli tauko. Se ei kuitenkaan tapahtunut yllättäen vaan asteittain klubit vaihtuivat pussikaljaan 

ja pussikalja pieniin kotibileisiin, kunnes lopulta saimme valomerkin.

Joululoman jälkeen maailma kuulosti hiljaiselta. Mummoistumisemme alkoi vauhdilla. 

Lukupiiri, kutominen ja päiväkävelyt olivatkin parasta ajanvietettä ikinä. Joku alkoi treenata 

maratonia varten, toinen ahmi romaaneita kuin suklaapaloja, kolmas alkoi opiskelemaan vain 

öisin ja neljäs muutti spontaanisti Espanjaan. Kaikki löysivät oman polkunsa ja tapahtumista 

vapautunut aika löysi nopeasti uusia käyttökohteita.

Fuksivuosi on aina ikimuistoinen, mitä ikinä tapahtuukaan muuten maailmassa. Me 

koronafuksit voimme olla yhtä mieltä ainakin siitä, että yliopistoon pääseminen oli 

ilouutinen. Me otetaan teidät uudet fuksit lämmöllä vastaan, ollaan ihan yhtä pihalla tästä 

opiskelukulttuurista kun tekin <3

T E K S T I  N I T A  K O I V I S T O
K U V A  M I L L A  V E S A L A I N E N



U S K A L L U S TA
yrittää ja oppia

T E K S T I
V I L M A  R O M P P A I N E N  & 
V E E R A  N I E M E L Ä
K U V A  S I R U  N O R I 

”Viestinnän ja 
markkinoinnin osaajat 
ovat työelämän muutoksen 
keulassa.”
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Mitä voimme oppia pitkän linjan viestintä-, 

media- ja markkinointialan ammattilaiselta? 

Miltä näyttää viestijöiden tulevaisuus ja 

rooli yhteiskunnassa? Rehtin toimitus 

pääsi keskustelemaan Business Finlandin 

markkinointiviestintäpäällikkö Siru Norin 

kanssa yritysmaailmasta, työelämätaidoista 

ja nykypäivän työelämästä.

 Nori on opiskellut Jyväskylän 

yliopistossa puheviestintää. Nykyään 

hän työskentelee asiakashankinnan, 

brändinhallinnan ja brändimarkkinoinnin 

parissa Business Finlandilla. Business 

Finland on valtionyhtiö, joka tarjoaa 

yrityksille palveluita innovaatioiden 

kehittämiseen ja viennin edistämiseen. 

 Nori kertoo uravalintojaan 

ohjanneen ennen kaikkea hänen utelias 

luonteensa. “Ohjaavina tekijöinä ovat olleet 

uteliaisuus maailmaa, ilmiöitä, viestintää 

ja markkinointia kohtaan”, hän toteaa. 

Parhaiten Norin mieleen ovat jääneet 

työelämästä hetket, jolloin on hän uskaltanut 

vaihtaa suuntaa. Tällainen on ollut loikka 

toimittajan töistä Yleltä sisäisen viestinnän 

ja henkilöstölehden toimittamisen pariin 

Altialle. Toinen suuri loikka on ollut 

siirtyminen Altialta Fiskarsille PR:n pariin 

vastaamaan Iittalan brändinhallinnasta. “On 

pelottavaa hypätä oman mukavuusalueensa 

ulkopuolelle, mutta juuri ne hetket ovat 

rakentaneet ymmärrystä kokonaisuuksista, 

ja viestinnän ja markkinoinnin risteyksistä 

ja vaikutussuhteista”, Nori toteaa.

 Nori onkin työkokemuksensa 

kautta kehittynyt viestinnän lisäksi 

markkinoinnin ja brändinhallinnan 

asiantuntijaksi: ”Markkinointi ja viestintä 

kulkevat käsi kädessä. Yritysten sisällä on 

hyvin vähän enää puhtaasti viestinnän tai 

markkinoinnin tehtäviä.” Nori on iloinen 

siitä, että on päässyt tekemään laajasti 

kummankin alan työtehtäviä. “Hyvää 

markkinointia ei voi tehdä ilman sitä tukevia 

viestintätoimenpiteitä, eikä hyvää viestintää 

voi tehdä täysin irrallaan yrityksen 

markkinoinnista”, hän toteaa.

 Opiskeluaikojensa tärkeimpänä 

antina Nori nostaa esiin verkostot ja 

verkostojen luonnin: tuttuja ihmisiä voi 

tulevaisuudessa tulla vastaan yllättävissäkin 

käänteissä. Itse opinnoista Nori on 

kokenut olennaisimmiksi neuvottelu- ja 

esiintymistaidot sekä interpersonaalisen 

viestinnän taidot: “Esiintymis-, neuvottelu-, 

ja keskustelutaidot ovat kaikissa töissä 

hyödyllisiä.”

 Kaikista kokemuksista saatu 

hyöty ei välttämättä näy suoraan, eikä 

kaikkea tarvitse tehdä vain työelämä 

mielessä. Esimerkiksi islannin kieltä Nori 

opiskeli vain päästäkseen opiskeluaikana 

vaihtoon Islantiin. Häntä surettaa se, että 

työelämään siirtyminen vaikuttaa todella 

paineistetulta tällä hetkellä opiskelevalle ja 

työelämän kynnyksellä olevalle sukupolvelle. 

”Työhakemuksissa saatetaan hakea yli-

ihmisiä, mutta todellisuudessa kaikkea 

ei tarvitse osata työelämään siirtyessä”, 

Nori sanoo. Hän kertoo itse oppineensa 

monella tapaa enemmän työelämässä kuin 

yliopistossa, vaikka pitääkin tutkintoa 

arvossa. Hän ottaa haltuun uutta tietoa sitä 

mukaa kuin se on tarpeen, ja suorittaakin 

tällä hetkellä avoimessa yliopistossa 

opintoja yrittäjyydestä, laskentatoimesta ja 

brändijohtajuudesta.

 Viestinnän alan tulevaisuuden 

Nori näkee valoisana: ”Viestinnän ja 

markkinoinnin osaajat ovat työelämän 

muutoksen keulassa.” Nori korostaa sitä, 

että tulevaisuuden työelämässä tarvitaan 

spesialistien sijasta ennemmin generalisteja, 

monitaitajia. ”Ajattelen, että kannattaa pitää 

oma maailma avoimena, ja pitää huolta 

laaja-alaisesta osaamisen tasosta.” Kaikkea 

ei tarvitse osata täydellisesti, kunhan on 

avarakatseinen ja valmis omaksumaan 

uutta.

 Viestinnän rooli ja luonne 

organisaatioissa ja yhteiskunnassa on 

jatkuvassa muutoksessa. Nori tuo esiin 

sen, kuinka yhä kapenevien kohderyhmien 

saavuttamiseksi hyödynnetään nykyään 

algoritmeja ja jopa markkinoinnin 

automatisaatiota: ” Inhimillisen viestinnän 

ja henkilökohtaisen kohtaamisen merkitys 

kasvaa, mutta samaan aikaan tapa, jolla 

viestintää tehdään organisaatioissa, on 

todella teknistä ja datalähtöistä.”

              Nori naurahtaakin, ettei olisi 

opiskeluaikanaan osannut kuvitellakaan 

maailmaa ja viestinnän töitä tällaisiksi, kuin 

ne nyt ovat. Vaikka hänen osaamispalettinsa 

on työvuosien varrella laajentunut, kokee 

hän silti olevansa sielultaan viestijä.
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K U K A  O L E T  J A  M I T Ä  T E E T ? 

Olen Mikko Kortelainen. Kotoisin olen Kemijärveltä 

Pohjois-Suomesta. Kemijärvi on Suomen pohjoisin 

kaupunki ja sijaitsee napapiirin paremmalla puolella 

eli pohjoispuolella. Tällä hetkellä työskentelen 

Kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteerinä.

 
M I T E N  P Ä Ä D Y I T  T E H T Ä V Ä Ä S I ? 
 

Olen ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista 

jo nuoruusvuosista lähtien ja aloitin palkkatyöt 

politiikan parissa jo vuonna 1996. Erilaiset työtehtävät 

ovat tulleet eteeni osittain myös sattuman kautta. Ne 

ovat riippuneet siis myös vaalituloksesta. Olen ollut 

mm. erityisavustajan tehtävissä eri ministereiden 

esikunnissa sekä tasavallan presidentti Sauli 

Niinistön kabinetissa. Viestintä on ollut näissä 

toimissa yksi keskeisestä painopisteistä.  Lisäksi 

aiemmin olin kokoomuksen eduskuntaryhmässä 

tiedotussihteerinä. Kun nykyinen kokoomuksen 

edustaryhmän pääsihteerin paikka tuli auki, hain 

sitä ja minut valittiin. Siirryin tehtävään silloisen 

valtiovarainministeri Petteri Orpon esikunnasta, 

jossa yksi keskeinen tehtäväni oli hoitaa viestintää 

ja pitää yhteyksiä toimittajiin, järjestää ministerin 

haastatteluja jne.

 
M I T Ä  O P I S K E L I T ? 
 

Puheviestintää Jyväskylän yliopistossa sekä valtio- ja 

hallinto-oppia Helsingin valtsikassa.

 
M I K Ä  P O L I I T T I S E S S A 
V I E S T I N N Ä S S Ä  K A I K K E I N 
E N I T E N  K I E H T O O ? 
 

Poliittinen viestintä on erittäin haastavaa. Loppujen 

lopuksi hyvin harvoin tietää etukäteen, miten asia 

lopunperin julkisuuteen päätyy ja miten se siellä 

kääntyy. Se lienee kaikkien poliittisen viestinnän 

parissa työskentelevien yhteinen dilemma. Kiehtovaa 

on myös se, että usein tietää päivän ykkösuutiset 

etukäteen politiikan sektorilta. Kun on näissä 

hommissa mukana, on myös ajan hermolla. Toki nyt, 

kun kokoomus on oppositiossa, ei kaikki hallituksen 

suunnittelemat päätökset ole aina etukäteen tiedossa. 

Lisäksi muuttunut viestintämaailma, tarkoitan somea 

ja erityisesti nopeatahtisuutta, on kiinnostavaa. 

Toki voisi myös sanoa, että nk. klikkijournalismi on 

nostanut päätään tässä muutoksessa. Aika asettaa 

rajoituksia ja sen ymmärrän hyvin. Lukijoista 

kilpaillaan. Mutta heitänkin teille kysymyksen 

pohdittavaksi. Kärsiikö laatu?

 
M I T Ä  K U U L U U  P Ä I V I T T Ä I S E E N 
T Y Ö A R K E E S I ? 
 

Meillä on ryhmäkanslia, jossa työskentelee tällä 

hetkellä 11 ihmistä. Autamme kansanedustajia heidän 

päivittäisessä työssään yhdessä kansanedustajien 

avustajien kanssa. Teemme ihan käytännön asioita, 

kuten esimerkiksi muistioita eri asioista, mutta lisäksi 

pohdimme myös poliittisia tulokulmia erilaisiin 

asiakokonaisuuksiin yhdessä kansanedustajien 

kanssa. Käytämme aika paljon aikaa ajatteluun, koska 

asiakokonaisuudet ovat usein varsin monimutkaisia. 

Tehtäväni on siis johtaa kanslian toimintaa poliittisen 

valmistelun osalta. Lisäksi minulle kuuluu HR-asiat 

sekä ryhmäkanslian talous. Hoidan myös yhteyksiä 

toimittajien kanssa, kuten kaikki meillä kansliassa, 

mutta päävastuu siitä on tiedotussihteerillämme.

 
M I T Ä  V I N K K E J Ä  A N T A I S I T 
P O L I I T T I S E S T A  V I E S T I N N Ä S T Ä 
K I I N N O S T U N E E L L E  V I E S T I N N Ä N 
O P I S K E L I J A L L E ? 
 

Olkaa kiinnostuneita erilaisista asioista ja ilmiöistä. 
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Kyseenalaistakaa. Vaatikaa vastauksia. Asiat ovat 

usein hyvin kompleksisia eikä yhtä totuutta ole 

olemassa.

 
M I K Ä  O N  T Y Ö S S Ä S I 
H A A S T A V I N T A ? 
 

Ehkä ajankäyttö. Varsinkin korona-aika on tuonut 

paljon lisää työtä. Pitää aina pystyä priorisoimaan 

tehtäviä, mutta silti päivät venyvät. Toisaalta olen 

aina ajatellut, että minulla on harrastus, josta 

maksetaan palkkaa.

 
E N T Ä  M I K Ä  H A U S K I N T A ? 
 

Loistavat työkaverit ja työilmapiiri. Politiikka 

on myös tietyllä tapaa intohimoni ja sen parissa 

työskenteleminen on pääsääntöisesti hauskaa.

 
M I S T Ä  O L E T  Y L P E Ä ? 
 

Olen ylpeä siitä, että olen saanut mahdollisuuden 

työskennellä erittäin haastavassa 

toimintaympäristössä upeiden ihmisten kanssa, 

jotka panostavat tosissaan tekemiseensä ja ovat 

erittäin osaavia. Ja olen saanut jotain itsekin aikaan.

 
M I T Ä  T E K I S I T  U R A L L A S I 
T O I S I N ?
 

Historia on harrastukseni ja kiinnostukseni kohde. 

Joskus olen miettinyt, että voisin hyvin olla historian 

opettaja lukiossa. Kuten suuresti kunnioittamani 

jo edesmennyt kenraali Adolf Ehrnroothtotesi 

aikanaan; “Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei 

hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan 

tulevaisuutta varten”.Lauseeseen sisältyy suuri 

viisaus. Kannustan teitä kaikkia tutustumaan 

historiaan laajasti ja katsomaan asioita myös 

avoimesti Suomen rajojen ulkopuolelle, niin kuin 

varmasti teettekin.

 
T E R V E I S I Ä  T A M P E R E E N 
V I E S T I N N Ä N  O P I S K E L I J O I L L E ?

Itsensä likoon laittaminen on kaikki kaikessa. Ja 

tietenkin näin korona-aikana; pysykää terveinä. 

Kyllä me tästäkin selvitään. Ja Tappara on aina 

ollut suosikkijoukkueeni lätkässä! Ilveksestähän 

on se vanha juttu; Miten voit päätyä Ilveksen 

valmentajaksi? No, pyörit Hakametsän hallilla 

pikkutakki päällä. Terveiset myös professori 

Pekka Isotalukselle, joka oli aikanaan opettajanani 

Jyväskylässä puheviestinnän laitoksella. Kaikkea 

hyvää teille elämässänne eteenpäin.
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Kansainvälisyys on sekä tavoite että 

realiteetti monelle, yksityishenkilöistä 

suuriin organisaatioihin. Rita Mallius, 

Tampereen yliopiston puheviestinnän 

alumni, yksi Rehtin perustajista ja 

nykyinen muutosjohtamisen konsultti, 

omaa näkökulmaa kansainvälistymisen 

todellisuudesta. Hän on tehnyt töitä 

useiden Suomen suurimpien yritysten 

kanssa, joissa työskentely on hyvinkin 

globaalia.

 Mallius työskentelee 

työnantajansa CCEA:n asiakasyrityksissä 

auttaen heitä muutoksen johtamisessa 

ja toteuttamisessa. Viimeiset puolitoista 

vuotta Mallius on työskennellyt 

Singaporessa, suomalaisen 

asiakasyrityksen paikallisessa yhtiössä. 

Työskennellessään kansainvälisissä 

projekteissa ja monista eri kulttuureista 

tulevien ihmisten kanssa Mallius on 

nähnyt työelämää ympäri maailmaa. 

Mutta miten hän päätyi tähän 

tilanteeseen?

 Kansainvälisyys ei ollut 

opinnoissa Malliuksen mukaan hänen 

aikoinaan pinnalla, englanninkielisiä 

kurssikirjoja lukuun ottamatta. Tämä 

aspekti tuli kehiin vaihdon muodossa, 

jonka Mallius kävi Belfastissa, Pohjois-

Irlannissa. ”Mulla on muistojälki siitä, kun 

istuin tietokoneluokassa siellä Belfastin 

yliopistossa, ja kirjoitin silloiselle 

poikaystävälle Suomeen mailia. Kirjoitin, 

että olen nyt tullut siihen tulokseen, että 

joskus myöhemminkin elämässä haluan 

asua ulkomailla pitemmän aikaa. Se vaihto 

oli tosi hyvä juttu, ja siellä tuli sellainen 

fiilis, että nämähän ovat oikeasti hienoja 

kokemuksia; tulla jonnekin muualle, ihan 

toiseen ympäristöön, uuteen kulttuuriin 

ja selvitä siitä.” 

 Palattuaan Suomeen Mallius 

aloitti työt vakuutusyhtiö Turvan 

viestintä- ja markkinointitiimin 

assistenttina. Sieltä hän vaihtoi työpaikkaa 

IT-alan yritykseen, jossa hän toimi 

viestinnän asiantuntijana. ”Tämä IT-yritys 

1. Ensinnäkin on hyvä muistaa, että suuret yritykset ovat 
yleisesti ottaen hyvinkin kansainvälisiä, Suomessakin. 
Siksi on hyvä miettiä uraansa suunnitellessa, että mitä 
kansainväliset yritykset arvostavat. Kansainväliset 
kokemukset –kuten vaihto tai vaihto-opiskelijoiden 
tuutorointi– näyttävät yrityksille, että on kiinnostusta 
tällaisiin asioihin ja kokemusta eri kulttuurien ihmisten 
kanssa toimimisesta.  

2. Gradun tai kandin kirjoittaminen englanniksi on myös 
hyvä tapa osoittaa, että on kielitaitoa ja mielenkiintoa 
kansainvälistymistä kohtaan. Jos tuo ajatus  
kauhistuttaa, ei huolta! Sekin, että pyrkii parantamaan 
kielitaitoaan on jo plussaa! 

3. Verkoston luominen. Esimerkiksi ainejärjestötoiminta 
on tähän hyvä, mutta edellä mainittu tuutorointi tai 
muihin opiskelijoihin tutustuminen muillakin tavoilla 
toimivat. 

4. Kuunteleminen ja seuraamalla oppiminen sen sijasta, 
että on itse koko ajan äänessä. Tällä tekniikalla  
kannattaa mennä varsinkin kulttuurisesti uusiin 
tilanteisiin!

– tavoite ja välttämättömyys

oli vielä hyvin suomalainen työympäristö: 

suomalainen firma, suomalaiset 

työntekijät, suomalaiset asiakkaat - se 

oli vielä suomalaista”, Mallius kertoo. 

Neljän vuoden jälkeen hän alkoi kaivata 

vaihtelua. Silloin hän haki nykyiseen 

työpaikkaansa muutosjohtamisen 

konsultiksi. Saatuaan paikan Malliuksen 

työelämä kansainvälistyi kerta heitolla.

 ”Tässä vaiheessa, jos miettii 

kansainvälistymisaspektia, niin mentiin 

ihan ääripäähän”, hän kertoo. Kollegat 

asiakasyrityksissä eivät olleetkaan enää 

vain suomalaisia, eivätkä he työskennelleet 

Suomesta käsin – työyhteisö muuttui 

hyvin monikulttuuriseksi. Nyt Mallius on 

työskennellyt konsulttina noin 4,5 vuotta, 

eikä osaa enää kuvitella työskentelevänsä 

puhtaasti suomalaisessa työyhteisössä. 

Urapolkunsa kulusta Mallius sanoo, että 

”Tietenkin katsoin, että hain ylöspäin, ja 

että en hae samaa työtehtävää vaan aina 

haastavampaa. Mutta ei muuta kuin se, 

että sen pitää olla step-up.”

T E K S T I  A L I I S A  A L A T O S S A V A  /  K U V A  R I T A  M A L L I U S
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