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Hei reettori, tervetuloa uudistuneen Rehtin pariin! 

Rakkaan Rehtimme uudistus alkoi jo keväällä 2021, kun lehden nimi muutettiin 
Veini Simolinin johdolla. Me, Vilma ja Veera, olimme tuolloin vielä Rehtin rivi-
toimittajia. Nimenvaihto kuitenkin laittoi meissä alulle kipinän uudistaa Rehtiä 
suuremmassakin kaavassa. Unelmasta tuli totta viime syyskokouksessa, kun Reh-
tille valittiin ensimmäistä kertaa kaksi päätoimittajaa. 

No, mikä sitten muuttui? Kun reettoriyhteisö kasvaa, haippi kasvaa, ja myös Reh-
tin on kasvettava. Tänä vuonna pääsetkin ihailemaan kuvia ja kuvituksia värilli-
sinä myös lehtien sisäsivuilla. Ja kyllä, “lehtien” monikossa, sillä rakas ainejärjes-
tölehtemme ilmestyy tätä nykyä kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä! Rehti 
on myös vallannut uusia viestintäkanavia ja lehden löytää nykyään Instagramista 
nimellä @rehtilehti.  

Haipin kasvu on näkynyt varsinaisena joukkoryntäyksenä Rehtin toimitukseen: 
toimituksen jäseniä on tänä vuonna 22. Visionamme oli tehdä Rehtistä toimittajien 
leikkikenttä, yhteisö, jossa saa vapaasti kokeilla siipiään niin kirjoittajana, valo-
kuvaajana kuin taittajana. Toimituksen meininkiä pääsee hieman maistamaan jo 
klassikoksi muodostuneessa juoma-arvostelussa, jossa tarjoillaan tällä kertaa vin-
kit kesän parhaisiin kyykkyjuomiin. 

Tänä keväänä haluamme puhutella erityisesti Reettoreiden nykyistä jäsenistöä, 
olemmehan kaikki fukseja ylipäänsä. Rakkautemme reettoriyhteisöä kohtaan on 
suuri, ja rakkaudellinen tunnelma näkyykin kevään Rehtin teemassa. Romantii-
kan nimissä pääset lukemaan Tinderistä niin tutkimuksellisesta kuin kokemusasi-
antuntijan näkökulmasta. Saatat myös bongata itsesi tai kaverisi reettori-ihastuk-
set -palstalta! Lehdestä löytyy toivottavasti jokaiselle jotakin: niin Verohallinnon 
asiantuntijahaastattelua kuin horoskooppejakin. 

Rehti on myös oivaa kesälukemista, kunhan muistaa lukemisen ohessa myös pöt-
kötellä. 

Pidetään Rehti haipissa ja haippi Rehtissä! 

Päätoimittajat 
Veera Niemelä ja Vilma Romppainen 

Rehti on sydämen asia
Pääkirjoitus
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Mediassa huhuillaan pandemian lopusta 
vaihtelevalla intensiteetillä ja luento-
salien koville penkeille on päästy istu-
maan oman kodin seinien sisällä rai-
kuvien Zoom-luentojen sijaan. Myös 

kaikenlaisia opiskelijatapahtumia tulee taas ovista ja 
ikkunoista sekä aurinkokin paistaa. Pikkuhiljaa ollaan 
menossa takaisin siihen ”tavalliseen arkeen”, josta on 
kaihoisasti puhuttu viimeiset pari vuotta. Miten ihanaa!
            
Sitä ei kuitenkaan käy kieltäminen, etteivätkö viimei-
simmät vuodet olisi vaikuttaneet opiskelijoihin. Etä-
opiskelu on turhaut-
tanut, mutta toisaalta 
myös kerännyt kiitos-
ta  – osa reettoreista-
kin on pystynyt edis-
tämään opintojaan 
sujuvasti Tampereen 
kaupunginra jo jen 
ulkopuolelta omaan 
elämäntilanteeseen 
sopivalla tavalla. Täs-
tä huolimatta erityi-
sesti tutustuminen ja 
yhteydenpito omaan 
opiskelijayhteisöön 
on ollut varmasti 
hyvin erilaista kuin 
vaikkapa viisi tai 
kymmenen vuotta 
sitten. 
 
Parin vuoden aikana 
olemme opiskelijoi-
na oppineet olemaan 
odottamatta liiko-
ja, sillä ei viime pe-
riodissakaan ollut lähiopetusta tai ei taaskaan saanut 
muuta kuin vain viikkojen päähän menevän soittoajan 
ruuhkautuneesta YTHS:stä. Opiskelijatapahtumiinkin 
meneminen voi tuntua omituiselta ja ristiriitaiselta, 
vaikka niitä on kovasti odotettu. Nyt asiat alkavat pik-
kuhiljaa muuttua, mutta miksi sekin tuntuu välillä niin 
kovin stressaavalta?

Tunnustan, että vaikka julkisesti julistan olevani lähi-

luentojen rakastaja, niin kieltämättä ajatus aamukasin 
luennosta keskustakampuksella nostattaa niskakarvo-
jani. Välillä tuntuu olevan niin mukavan helppoa jää-
dä kotiin peiton alle katsomaan luentoa. Olen toisaalta 
myös tehnyt useita kotitestejä siinä pelossa, että olisin 
vahingossa tartuttanut koko kaveriporukan eilisissä bi-
leissä. Opiskelijaelämän, erityisesti sen sosiaalisen puo-
len, huolettomuus on vaihtunut jonkinlaiseen limboon 
uskaltamisen ja varovaisuuden välillä. 
 
Muistan, kuinka pari vuotta sitten keväällä suuri yh-
teydenkaipuu täytti monet – oli erityisen tärkeää olla 

yhteydessä päivittäin 
opiskelukavereihin, 
muihin ystäviin sekä 
perheeseen vaikkapa 
Facetimen tai Zoomin 
välityksellä, kun ei us-
kallettu muuten nähdä. 
Vaikka ajat ovat tosiaan 
tästä muuttuneet, niin 
mielestäni tällaista välit-
tämistä tarvitaan myös 
nyt. Mitähän sille reetto-
rikaverille kuuluu, jota 
et ole nähnyt hetkeen? 
Entä sille, joka ei vielä-
kään pysty liikkumaan 
huoletta vaikkapa ah-
distuksen tai immuni-
teettiä horjuttavan sai-
rauden vuoksi? 
 
Vaikka itse olisit ny-
kyisen tilanteen ajan 
tasalla, niin pidetään 
reettorihaippia ja -hen-
keä yllä ottaen kaikki 

huomioon. Toivottavasti ensi kesänä jokainen reettori 
pääsisi nauttimaan hetkestä mahdollisimman huoletto-
masti ja täynnä innostusta <3 
 
Nähdään taas syksyllä, silloin toivottavasti jo vakaam-
missa merkeissä. Pitäkää itsenne reettoreina!
 
PJ-Ingá

Puheenjohtajalta

Kuva: Reetta Sihto
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… tai ainakin ankanvuosissa laskettuna nuori. Tai ainakin 
henkinen ikä on enintään 18. Tai mitä väliä sillä on, ikä-
hän on vaan numero. Villi ja vapaa nyt ainakin, sillä vih-
doin, kahden hyvin pitkän, yksinäisen ja mielenterveyttä 
koettelevan vuoden jälkeen aurinko alkaa taas kuikuilla 
synkkien pilvien takaa. Voin vihdoin heittäytyä tuulen 
vietäväksi VIP-pesiksen palloa korvatessani, ratsastaa 
(ääni)aalloilla auringonlaskuun, hypätä tuntemattomaan 
altaaseen Kalevan maauimalassa uusien fuksien kanssa ja 
jopa levittää siipeni ja toivoa, että ne kantavat ulkomaa-
nexculle asti! Ah, miten hyvältä tuntuukaan herätä eloon 
uudestaan! Eläköön normaali elämä! Koronan kah-
leet on vihdoinkin katkaistu! 

Vapaus tuo kuitenkin myös vas-
tuuta. Miten nyt osaamme sie-
mailla viiniä sivistyneesti, kun 
kaikki baaritiskit notkuvat 
jallujaffaa, ja vihdoin pilk-
kukin tulee vasta normaa-
lin nukkumaanmenoajan 
jälkeen? Miten osaamme 
tasapainotella viihteen 
ja vuorovaikutuksen 
teorioiden välillä? Mi-
ten saamme treenattua 
itsemme huippukuntoon 
fuksisyksy 2.0:a (tai 3.0, 
4.0 tai 5.0:a) varten? Kuin-
ka pystymme tekemään 
järkeviä valintoja Timpan ja 
halvan opiskelijalounaan vä-
lillä?

Olen aina luottanut reettoreihin. Mik-
si siis tekisin poikkeuksen juuri nyt, kun 
järjestöelämä alkaa taas kukoistaa (vai pitäisi-
kö sanoa ankastaa, kehkeh) ja kaikki muutkin nisäkkäät 
järjestöankkojen lisäksi kömpivät ulos pesistään kohtaa-
maan toisiaan mitä erikoisimmissa yhteyksissä (puupali-
kan heittäminen, ruotsinkielisten ilmausten huutaminen 
tai muovipussilla mäkeä laskeminen näin muutamia mai-
nitakseni)? Pakkohan minun on luottaa! Ja luottamushan 
tunnetusti rakentuu vuorovaikutuksessa, joten tulkaa, 
näyttäkää ja todistakaa huoleni aiheettomaksi!

Kyllähän jallujaffaa voi juoda sivistyneesti cocktail-la-
sista, ja vaikka pilkku tuleekin myöhään, voi seuraavan 
päivän vastuista selvitä ihan yhtä hyvin samoilla silmil-
lä. Seuraavana yönä voi nukkua. Tai seuraavalla viikol-
la. Tai lomalla viimeistään! Ja kaikki opiskelijatapahtu-
mathan ovat vain loistavia areenoita vuorovaikutuksen 
teorioiden käytännön testaamiseen. Siinä jos missä oppii 

tekemällä! Legendaarinen opiskelijavappu bingoineen ja 
piknikkeineen oli myös hyvää harjoitusta syksyä varten. 

Kesällä on opiskelijan massakausi. Painoa kerätään äidin 
lihapatain (tofu tai seitan käy yhtä hyvin!) ääressä ja ker-
rankin voi luvan kanssa vaan röhnöttää riippumatossa (jos 
ei ole kesätöissä tai suorita kesäopintoja). Joka tapaukses-
sa kaunis Suomen kesä (fingers crossed) antaa mahdolli-
suuden tehdä jotain erilaista, jotta ikävä opiskelijayhteisöä 
kohtaan kasvaa sietämättömäksi, ja syksyllä motivaatio on 
ainakin ensimmäiset kaksi viikkoa huipussaan! Ja vaikka 

rapeat kalapalat ovat reettoreiden kiistaton herkku, 
on kyykkyviinin (löytyy myös alkoholitto-

mia!) juomisessa myös liikunnallinen 
etu, joten vastuullinen valinta on 

helppo! Kyllä sitä makaronia syö 
vielä muutaman vuoden (ton-

nikala ei enää ole niin halpaa).

Jotta voin kantaa kunnial-
lisen tehtäväni ainejär-
jestön kunnioitettuna ja 
palvottuna maskottina 
arvokkaasti, on minun 
valmistauduttava tule-
vaan syksyyn huolella. 
Ajatuksenani on vaipua 
kesäunille niin, että syk-

syn tullen olen valmiina 
vastaanottamaan ennennä-

kemättömän upean uuden 
reettorisukupolven! Ja voi po-

jat, näen myös heidän kasvon-
piirteensä ja ilmeensä heidät tava-

tessani (tämä toki saattaa olla hieman 
utopistinen ajatus, mutta luotetaan sii-

hen, ettei naamanpeitteitä enää syksyllä tarvi-
ta). Erityisen paljon odotan uusia tulokkaita siksi, että uu-
tuudenviehätys usein tuo mukanaan rajatonta rakkautta, 
joka toivottavasti johtaa parempaan huolenpitoon niin, 
etten enää joutuisi kidnapatuksi Hervannan hämyisiin 
kellareihin. Mutta koska ruoho on harvoin vihreämpää 
aidan toisella puolella tai vesi kirkkaampaa viereisessä 
altaassa, toivon, että te armaat, kokeneet reettoritoverit 
käytätte kesänne palautumiseen, jotta jaksatte näyttää 
mallia uusille fukseille. Syksyllä tämä suureksi kasvanut 
reettoriperheemme voi viimein lähteä yhdessä lentoon! Ja 
jos väsy kesälomasta huolimatta meinaa iskeä, muistakaa, 
että Redbull antaa siivet!

Med vänliga hälsningar, 
Juhani Akseli Ankka
tottelee myös nimeä Julli

Nuori, villi ja vapankka
Kuva: Vilma Romppainen
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Tätä lukuvuotta on monen kokemusmaailmassa leiman-
nut uuden aloittaminen ja uuteen asettuminen. Osa 

aloitti syksyllä uutena yliopisto-opiskelijana, osalle uutta 
oli vaikkapa maisterivaiheeseen siirtyminen. Toisaalta kaik-
ki olemme uuden äärellä, kun pitkän tauon jälkeen palaam-
me lähiopetukseen. Uuden aloittaminen on aina jännittä-
vää, kutkuttavaa ja stressaavaakin, myös henkilökunnan 
edustajalle.

  Tessa: 
Monelle opiskelijalle kampukselle paluu on yhtä kuin 
kampukseen tutustumista alusta pitäen. Missä tämä 
luentosali on, mistä löydän tuon siiven? Tähän voi 
samastua myös uusi opettaja. Olen suorittanut omat 
viestinnän perus- ja jatko-opintoni aikanaan Jyväsky-
län yliopistossa ja työskennellyt sekä siellä että Helsin-
gissä. Tampereen yliopistossa aloitin korona-aikaan 
keväällä 2021. Pitkään käyntini kampuksella saattoi 
laskea kahden käden sormilla. Tämä on siis oivaa ai-
kaa bongata myös opettaja haahuilemassa käytävillä, 
etsimässä oikeaa luentosalia, siipeä tai vaikka nitojaa 
– nykyään sentään löydän oman työhuoneeni.  
 
Karoliina: 
Itselläni navigointi kampuksella tulee jo selkäran-
gasta, sillä olen Tampereen yliopiston kasvatti. Olen 

Teksti: Karoliina Karppinen & Tessa Horila

Uusien opettajien terveiset 

siis päässyt aloittamaan työuraani opefuksina tu-
tuissa ympyröissä, mikä on osaltaan helpottanut 
hyppäystä Reettoreiden riveistä pulpetin toiselle 
puolelle. Vaikka henkinen askel opiskelijasta opet-
tajaksi on tuntunut suurelta, niin käytännön työssä 
on edelleen paljon tuttua: yhdessä oppimista, tut-
kimuksiin tutustumista ja nimeltä mainitsematto-
mien opintojärjestelmien kanssa painimista. 
 
Helposti ajattelee tulevansa joskus niin valmiiksi, 
että uuteen sopeutuminen käy helposti. Aina sii-
hen kuitenkin liittyy silti käytäntöjen opettelua, 
yhteisöihin sopeutumista, uusien vuorovaikutus-
suhteiden solmimista. Etä- ja lähisiirtymät tuovat 
tähän oman lisänsä, kun opettelemme uudenlai-
siin ja vaihtuviin tapoihin olla ja tehdä yhteistyötä. 
Ymmärretään ja tsempataan toisiamme muutosten 
keskellä! 
 
Niin uusien kuin vanhempien opiskelijoiden pääs-
sä liikkuu tyypillisesti myös paljon ajatuksia siitä, 
millainen on oma nykyinen tai tuleva polkuni: mi-
hin olen menossa ja tukevatko omat valintani sitä? 
Mitä jos ei ihan tiedä, mitä haluaisi ja koittaa vähän 
kaikenlaista? Polun pohtiminen on oman narratii-
vin rakentamista sekä etu- että jälkikäteen.  
 
Tessa: 
Omaa polkuani kuvaa vahvasti yliopisto: perus-
tutkinto-opiskelijasta jatko-opiskelijaksi ja myö-
hemmin opettajaksi ja tutkijaksi. Tosiasiassa se on 
ollut myös sivuaskelien, pähkäilyjen ja kokeilujen 
polku, johon on vaikuttanut ihan kaikki elämässä. 
Harrastin opiskeluaikana intensiivisesti teatteria 

“Monelle opiskelijalle kampukselle 
paluu on yhtä kuin kampukseen tutu-
stumista alusta pitäen. Missä tämä lu-
entosali on, mistä löydän tuon siiv-
en? Tähän voi samastua myös uusi 

opettaja.”

Kuva: Ville Waali
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ja myös musiikkia ja kuvataiteita. Monesti mietin, 
vievätkö harrastukseni aikaa joltakin “hyödyllisem-
mältä”. Eri kiinnostuksen kohteet voivat kuitenkin 
nivoutua yllättävillä tavoilla yhteen. Tein aikanaan 
pro graduni harrastajanäyttelijän ja -ohjaajan vuoro-
vaikutussuhteesta. Väittelemisen jälkeen puolestaan 
otin pienen irtioton yliopistotyöstä ja työskentelin 
pari vuotta viestintätehtävissä monitaidefestivaali 
Jyväskylän Kesässä. Yhtäkkiä osaamiseni viestinnäs-
sä ja kertynyt luova harrastushistoriani nivoutuivat-
kin täysin yhteen! Nykyisin taideharrastukseni ovat 
tarpeellista vastapainoa työlle. Mutta olen vain tyy-
tyväinen, että harrastin, kokeilin ja tutkailin kaiken-
laista; polkuja kyllä löytyy ja kiire ei ole!
 

Karoliina: 
Haluan myös kannustaa kokeilemaan avoimin mielin 
erilaisia vaihtoehtoja, oli sitten kyse harrastuksista, 
valinnaisista aineista tai kesätöistä. Ja kehotan myös 
seuraamaan rohkeasti itselle tärkeitä asioita ja omia 
mielenkiinnon kohteita. Itselleni oli tärkeää päästä 
vaihtoon Montréaliin vuodeksi, sillä olin haaveillut 
siitä jo pitkään ja halusin päästä juurruttamaan vuo-
sia tahkoamaani ranskan kieltä. Paperilla vuoden 
vaihto saattoi ”viivästyttää” valmistumista, mutta 
itse näen, että se päinvastoin vauhditti opintojani: 
vaihto-opintojen kautta löytyi esimerkiksi gradun ja 

väikkärin aihe, kielitaidon kartuttamisen ja kaikkien 
hienojen kokemusten lisäksi. Omaan asiantuntijuu-
teen kasvaminen on myös prosessi, joka voi yllättää 
ja muuttaa muotoaan matkan varrella. Itselläni ajatus 
opettajuudesta syntyi vasta opintojen loppumetreil-
lä, kun opiskelukaveri siitä vaihtoehdosta yliopiston 
ruokalassa minulle ohimennen mainitsi. Vielä peda-
gogisia opintoja aloittaessani en ollut täysin varma, 
tuleeko minusta opettajaa. Mutta kipinä syttyi ja työt 
löytyivätkin paljon lähempää, kuin olisin opintojen 
aikana osannut arvatakaan. 
 
Muistakaa siis armollisuus itseänne ja toisia kohtaan 
niin muutosten kuin pähkäilyjen keskellä ja antakaa 
rohkeasti erilaisille poluille mahdollisuus!  

“Omaan asiantuntijuuteen kasvaminen 
on myös prosessi, joka voi yllättää ja 

muuttaa muotoaan matkan varrella.”

Kuva: Tampereen Yliopisto
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Hallitus 2022 esittäytyy
Kuvat: Reetta Sihto

Ingá Ryhänen - Puheenjohtaja

Moikka! Oon Ingá, kolmannen vuoden reettori ja myös kolmannen vuoden hallituslai-
nen. Nämä hommat ovat todella vieneet mukanaan ja kaudella 22 onkin ihanaa hää-
räillä tämän mahtavan porukan kanssa! Puheenjohtajana pidän huolta, että niin hal-
lituksen kuin myös yhdistyksen kokoukset sujuvat mallikkaasti sekä pysyn kärryillä 
tämän ainejärjestön toiminnan kokonaiskuvasta parhaani mukaan. Oon tosi utelias 
tyyppi ja tästä ominaisuudesta on kerrankin ollut hyötyä, sillä pj-hommissa saan ihan 
luvan kanssa tunkea nokkani kaikenlaisiin projekteihin ja kysellä hallituslaisten kuu-

lumisia. Tykkään vesijuosta mummojen joukossa ja kuunnella true crime -podcasteja, 
elämän vastakohdat todella täydentävät toisiaan!

Vilhelmiina Kivioja - Koulutuspoliittinen vastaava ja viestintävastaava

Heips! Olen Vilhelmiina, kolmannen vuoden reettori ja toista vuotta mukana 
hallituksessa! Kaudella 22 jatkan kopon tehtävissä ja uutena aluevaltauksena itsellä-
ni on viestintävastaavan pesti yhdessä Åsan ja Marin kanssa. Kopona järjestän ker-
ran periodissa Reettorikahvit ja huolehdin yleisesti opiskelijoidemme edunval-
vonnasta. Viestintävastaavien kanssa pyöritämme Reettoreiden somekanavia sekä 
vastaamme sisäisestä viestinnästä. Ainejärjestötoiminnan lisäksi mun sydän sykkii 
ystäville, jokapoika-paidoille, kirjoille, aamukahville, kukkakimpuille ja punaiselle 
huulipunalle. 

Heini Maula - Tapahtumavastaava

Heippati hei! Oon Heini, kolmannen vuoden viestinnän opiskelija ja tää hallituskausi 
on jo mun kolmas kausi reettorihallituksessa. Viime kaudella innostuin toden teolla 
tapahtumien järjestämisestä ja kappas, nyt löysinkin itseni vastaamassa tän vuoden 
reettoritapahtumista. Järjestetään yhdessä Reetan, tapahtumavastaavakollegan, kanssa 
reettoreille huikeita tapahtumia aina rennommista matalan kynnyksen tapahtumista 
isoihin biletapahtumiin. Omia lempparitapahtumia on sitsit, leipomisillat ja peli-illat, 
veikkaan kyllä, että tulevat Ääniaallotkin tulee jäämään tapahtumien top-listalle aika 

korkeelle - Wappua unohtamatta. Tällä hetkellä vapaa-ajalla on kiva lähteä lähiladuille 
hiihtämään tai käpertyä sohvalle katsomaan leffaa hyvien herkkujen kanssa. 

Marimilla Hietava - Tuutorivastaava

Moikka! Olen Marimilla, ekan vuoden reettori ja toimin tällä hallituskaudella tuu-
torivastaavana. Mun vastuualueena on siis tän vuoden tuutoritoiminta, josta 
oon jo nyt super innoissani! Tietenkään en tee kaikkea yksin ja meillä onkin 
koottuna mahtava porukka uusia tuutoreita, joiden kanssa suunnitellaan kivaa 
ohjelmaa ensi syksyksi. Loppuun vielä muutamat mun lempparit tällä hetkellä: 
kermaiset pastat, reality-sarjat, irtokarkit ja pitkät kävelylenkit. 

Åsa Pihlström - Sidosryhmä- ja viestintävastaava

Heippa! Olen Åsa, ensimmäisen vuoden reettori ja ensimmäistä kertaa myös hallituk-
sessa mukana. Innostuin hallitustoiminnasta opintojen alussa, joten oli ihan mahtavaa 
päästä heti mukaan tähän järjestöpöhinään. Toimin tällä kaudella sidosryhmävas-
taavana sekä yhtenä viestintävastaavista yhdessä Marin ja Vilhelmiinan kanssa. Si-
dosryhmävastaavana mun tehtäviin kuuluu työelämäyhteyksien ylläpitäminen sekä 
tähän liittyvien tapahtumien järjestäminen, kuten alumnikampanja ja mentorointioh-
jelma. Viestintävastaavana mun alkuvuosi on pyörinyt erityisesti jäsenistömme uu-

tiskirjeen ympärillä, jonka lisäksi suunnitellaan yhdessä erilaisia julkaisuja someen. 
Mun vapaa-aika kuluu suurilta osin urheilun, ystävien sekä musiikin äärellä. 
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Jenna Ala-Rantala - Rahastonhoitaja ja hyvinvointivastaava

Terve! Mä oon Jenna ja toimin meidän hallituksen rahastonhoitajana sekä hyvinvointi-
vastaavana. Rahastonhoitajana vastaan meidän ainejärjestön taloudesta ja hyvinvoin-
tivastaavana järjestän opiskelijoiden hyvinvointia tukevia tapahtumia sekä pyöritän 
liikuntavuoroa. Oon myös toisen vuoden reettori ja lisäksi toista vuotta hallituksessa 
mukana. Persoonana oon aika rempseä ja humoristinen, mikä varmaan johtuu siitä, 
että oon Etelä-Pohjanmaalta kotoisin. Vapaa-aikani käytän pitkälti pesäpallon harras-

tamiseen ja puntilla käymiseen, mutta tykkään nykyään myös tehdä käsitöitä. Hauska-
na faktana voisin kertoa, että oon soutanut kirkkovenettä lukiossa!

Reetta Sihto - Tapahtuma- ja ympäristövastaava

Moi! Mä oon Reetta, ensimmäisen vuoden reettori ja tän vuoden hallituksessa toinen ta-
pahtumavastaavista sekä ympäristövastaava. Vastaan siis Heinin kanssa tapahtumis-
ta ja ympäristövastaavana Retokodista ja mm. tapahtumien ympäristönäkökulmasta. 
Halusin mukaan hallitustoimintaan, koska Reettorit on mahtava ainejärjestö ja halu-
sin ehdottomasti vielä enemmän mukaan toimintaan. Oon todella innoissani kaikes-

ta tulevasta ja erityisesti Wappu ja tapahtumat muiden järjestöjen kanssa inspiroivat 
tällä hetkellä! Ei-ainejärjestöelämässä tällä hetkellä parasta ovat käsityöt, huonekasvit, 

kiipeily ja Brooklyn Nine-Ninen bingeäminen. Ps. Julli on paras Reettori <3

Maiju Asuja - Sihteeri ja kulttuurivastaava 

  Moikka! Mä oon Maiju, toisen vuoden reettori ja nyt toista vuotta hallituksessa. Tänä 
vuonna mun pesteinä on sihteeri ja kulttuurivastaava. Tällä hetkellä hallitustoiminnas-
sa mua inspiroi kulttuurivastaavana erityisesti reettorikulttuurin kehittäminen. Mun 
arjen suosikkihetkiä on sunnuntai-illat kun täytän mun seuraavan viikon to do -listan. 
Listaihmisyyden lisäksi oon myös suuri muumifani ja omistan kaikki 104 Muumilaak-
son tarinoita -jaksoa sisältävän DVD-kokoelman. DVD-soitinta mulla ei kuitenkaan 
valitettavasti ole.

Neea Nenonen - Varapuheenjohtaja ja yrityssuhdevastaava

Moikka! Mä oon Neea, toisen vuoden reettori ja tää on myös mun toinen kausi 
hallituksessa. Tänä vuonna toimin varapuheenjohtajana ja toisena yrityssuhde-
vastaavana. Oon siis apukätenä meidän PJ-Ingálle ja lisäksi Ellan kanssa hoidetaan 
Reettoreiden yritysyhteistyösopimuksia, kuten haalarimainoksia ja muita työelä-
mäyhteistöitä. Luvassa on luultavasti uusia yhteistyömuotoja, joita ei ole ennen 
Reettoreilla nähty. ;) Jos näissä hommissa hääräilyä ei oteta lukuun, niin tässä mun 
muutamia suosikkiasioita: sarjat, suklaa, valkoviini ja ulkoilu musiikkia kuunnellen. 
Ja ai niin, viime vuoden hallitusesittelyä mukaillen, oon edelleen Aarikan pässituottei-
den fani ja unelmoin pässiveistoksesta. 

Ella Tapanainen - Yrityssuhde-, yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Moikka! Mie oon Ella, toisen vuoden reettori ja ensimmäistä vuotta hallituksessa. Toi-
min toisena yrityssuhdevastaavana sekä yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittisena vas-
taavana. Yrityssuhdevastaavana hoidetaan Neean kanssa suhteita yhteistyökumppa-
neihin ja ideoidaan uusia mahdollisia yhteistöitä. Sopona pyrin huolehtimaan, että 
kaikilla olisi mukava olla osa meidän toimintaa. Miun lempijuttuja on kesäillat ter-
dellä, aivot narikkaan -realitysarjat, reissujen suunnittelu ja hyvässä lykyssä toteutus, 
treenaaminen ja hyvä ruoka. Uusin lisäys miun identiteettiin on koiraäiteys, josta oon 
nauttinut täysin rinnoin.

Mari Juvani - Viestintä- ja kansainvälisyysvastaava

Hellou! Mä oon Mari, toisen vuoden reettori. Toimin vuonna 2021 Reettoreiden vuju-
toiMarina ja tälle vuodelle oon tehny sitten upgraden hallitukseen virallisesti vies-
tintä- ja kv-vastaavan pestien merkeissä! Tehään viestintähommia meidän ihanan tii-
min eli Vilhelmiinan ja Åsan kanssa ja kv-vastaavana mulla on excun suunnittelemisessa 
upea excutiimi tukena. Vapaa-ajalla oon innokas matkustelija (tällä hetkellä kirjoitan 
tätä Lontoosta käsin!) ja toivoisin, että pääsisin vielä joku päivä käymään maailman jo-
kaisessa maassa. Koti-Tampereella taas mun mielestä paras asia on ehottomasti aktiivi-

nen opiskelijaelämä!
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Viestinnän kandiksi Tampereelta tänä vuonna 
valmistuva Tiia Hätönen aloitti viime vuon-
na samana päivänä ensimmäisen viestinnän 
työnsä sekä pestin Ydinviestin yrityssuhde-
vastaavana. Taustalla hänellä on restonomin 

tutkinto sekä luja 10 vuoden mittainen ura kaupan alalla, 
mutta uudet tuulet tuovat mukanaan aina hieman jänni-
tystä elämään. 

Hätönen kuvailee Ydinviestiä vuoden timanttisimpana 
viestinnän ja journalistiikan opiskelijoiden työelämäläh-
töisenä tapahtumana. Tapahtuman järjestää vuosittain 
Ydinviesti Ry ja sen tarkoituksena on kerätä viestinnän 
ja journalistiikan opiskelijoita ympäri maan ratkomaan 
kumppaniyritysten tarjoamia case-tehtäviä, verkostoi-
tumaan niin opiskelijakollegoiden kuin työnantajienkin 
kanssa sekä pitämään hauskaa. Tapahtuma myydään lä-
hes vuosittain nopeasti loppuun ja sen maine on kiirinyt 
laajalle opiskelijoiden keskuudessa. 

”Vaikka ei olisi mitään kokemusta etukäteen, niin 
toisilta oppii katselemalla ja kyselemällä. Se, että 
on oikeasti kiinnostunut on todella tärkeää.”

Jännittävän hakuprosessin päätyttyä odotukset olivat 
korkealla ja työskentely päätapahtuman järjestämiseksi 
startattiin vuoden 2021 huhtikuussa. Koronarajoitusten 
vuoksi töitä tehtiin tapahtumaan saakka etänä, mikä osoit-
tautui projektitiimin tapaamisten aikatauluttamisen suh-
teen varsin toimivaksi. Tiimiläisissä oli niin opiskelijoita 
kuin täyspäiväisesti työssäkäyviäkin osallisia, joten aika-
tauluja suunniteltaessa kaikki saivat äänensä kuuluviin. 

Päätapahtuma, Ydinviesti, ylitti kaikki odotukset. ”Näh-
tiin viimein projektitiimin kanssa porukalla ja kaikki se 
tekeminen konkretisoitui siellä. Tunnelma oli käsin kos-
keteltava ja kaikki oli niin innoissaan siitä, että päästään 
vihdoin tekemään jotain,” Hätönen kertoo. Tapahtumaa 
rakennettaessa Hätösen työnkuvaan kuului kumppaniyri-

tysten kontaktoiminen sekä tapahtuman myynti mahdol-
lisille kumppaneille. Hyötykäyttöön pääsivät viestinnän 
opintojen lisäksi lyhyissä markkinoinnin opinnoissa kar-
rutetut taidot, kun tehtävänä oli perustella yrityksille sitä, 
miksi heidän kannattaisi osallistua Ydinviestiin. ”Pestistä 
sai hyvää kokemusta tiimityöskentelystä, projektin teke-
misestä ja -hallinnasta sekä yhteistyökumppaneiden han-
kinnasta,” Hätönen tarkentaa. 

Tapahtuma oli menestys, ja mieleenpainuvim-
pina juttuina Hätönen mainitsee tunnelman 
ohella sen, kuinka innostuneita ja kiitollisia 
kumppaniyritysten edustajat olivat työpajois-
ta. ”Parasta oli nähdä miten onnellisia edus-

tajat olivat ja kehuivat sitä, miten hyviä nämä opiskelijat 
ovat. Opiskelijoilta sai uutta näkemystä siihen, miten ta-
voittaisi nuoria viestinnässä.” Samaan aikaan tapahtuma 
tarjoaa opiskelijoille oivan tilaisuuden kokeilla siipiään 
case-tehtävien parissa ja oppia enemmän toisiltaan, jolloin 
inspiroiva ja innostava ilmapiiri tarjoaa parastaan kaikille 
osallisille.

Ajoittain intensiivinenkin mutta opettavainen vuoden 
puolikas muuttui todeksi, kun tapahtuma pystyttiin todel-
la järjestämään lähitoteutuksena. Vaikka alku jännittikin, 
niin työ toi mukanaan kokemusta projektin pyörittämi-
sestä sekä itsevarmuutta omaa asiantuntijuutta kohtaan. 
”Toisilta oppii, katsoo mitä muut tekee, kyselee ja on kiin-
nostunut. Se on oikeasti todella tärkeää, että asenne on se 
että haluaa oppia ja tulla hyväksi asiantuntijaksi,” Hätö-
nen ynnää. Kysyttäessä terveisiä opiskelijalle, joka kokee 
ehkä vielä epävarmuutta omasta asiantuntijuudestaan 
Hätösen sanoma on lyhyt, mutta ytimekäs: ”Luota itseesi. 
Ei mullakaan ollut mitään kokemusta, mä vaan menin te-
kemään, ja tekemällä oppii!”

Timanttista tapahtuman-
järjestämistä – 

kuulumisia Ydinviestistä
Minkälaista on tehdä töitä viestinnän ja journalistiikan opiskelijoiden vuosittaisessa päätapahtumassa? 

Kandiaan kirjoittava Tiia Hätönen kertoo kokemuksestaan Ydinviestin yrityssuhdevastaavana. 

Teksti ja kuva: Ella Riikonen
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                kuva: Jessika Laakkonen
            kuva: Emilia Viitamäki

         kuva: Jonna Karekivi

Viestijöiden kesäterveisiä
Kesäisiä kuulumisia Reettoreille Vaasasta, Jyväskylästä ja Helsingistä!

Riina Hynönen
2. vuosikurssi

CoMedian sihteeri

Saara Silvennoinen
4. vuosikurssi

Parku ry:n puheenjohtaja

Heta Heikkilä
3. vuosikurssi

Media ry:n puheenjohtaja

Sujuuko kesäsi opiskellessa, töissä vai 
lomaillessa?
Riina: Miun kesä kuluu pääsääntöisesti työharkassa. 
Uskon kuitenkin, että lopputulos on töitä, opintoja 
ja lomaa sopivassa suhteessa.

Saara: Lomalla ja opiskellessa! Töistä elättelen vielä 
toivoa, mutta pääasiallinen suunnitelma ois laittaa 
gradua kasaan kesän aikana ja lomailla.

Heta: Ei ainakaan opiskellessa! Luultavasti teen 
osa-aikaisesti töitä ja lomailen

Kesä opiskelupaikkakunnalla vai muualla?

Riina: Kesäni pari ensimmäistä viikkoa menee var-
masti kotikotona Mikkelissä. Etätyöt mahdollistavat 
kuitenkin sen, että pääsen nopeasti karkaamaan 
takaisin opiskelupaikkakunnalleni ja nauttimaan 
Vaasan kesästä!

Saara: Sekä että, nautin kaupungissa olosta, mutta 
maalle pääseminen kesäisin piristää aina. Mukavaa 
myös, että ei tarvitse valita.

Heta: Hesakesä tulossa. Täällä on koti, ystävät ja työ 
joten minne sitä lähtiskään.

Mitä sinulle tulee mieleen reettoreista?

Riina: Reettoreista mieleeni tulee ihanat kanssavies-
tijät sekä Reettorit & CoMedia synttärisitsit. Tietysti 
myös Julli! <3

Saara: Samanmielisyys ja mielenkiinto yhteiseen 
tekemiseen. Tietty myös Tampere!

Heta: Ihailen valtavasti Reettoreiden ig-gamea eli se! 
Myös keltaiset ankat joka paikassa.

Miltä tuntuu palata (luultavasti) takaisin 
kampuksille ensi syksynä?
Riina: Vuoden 2020 fuksina en ole ikinä kokenut 
normaalia kampuselämää. Vähän jänskättää ajatus 
aamuluennoista ja siitä, että herääminen 15 min 
ennen luentoa ei enää riitä. Innolla kuitenkin kohti 
kaikkea uutta ja normaalimpaa arkea!

Saara: Ihan hyvältä, jos ei vaan oo aikaisia aamu-
luentoja. Mukava päästä taas kiinni kampuksella 
kuljailuun! 

Heta: Jännittää ja rehellisesti sanottuna tuntuu jopa 
epätodelliselta. On tullut oltua niin pitkään irti 
normaaleista opiskelurutiineista, että paluu ei vält-
tämättä ole ainakaan itselleni helppo. Mutta uskon 
että kyllä se siitä lähtee hiljalleen rullaamaan.
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Kirkkopuisto vaihtui Sor-
sapuistoon. Kauppakatu 
Hämeenkatuun. Yli-in-
nokkaat sähkömyyjät 

vähintään yhtä innokkaisiin Aa-
mulehden myyjiin. 44 neliön par-
vekkeellinen yksiöni vaihtui kolmen 
hengen solukämppään Hervannas-
sa. Punahaalariset, äänekkäät, iha-
nat parkulaiset vaihtuivat musta-
haalarisiin, mutta yhtä äänekkäisiin 
ja ihaniin reettoreihin. Olin kotona, 
mutta kaikki oli silti uutta. 
Nämä muutokset eivät olisi tapah-
tuneet, ellei minua olisi hyväksytty 
siirtohaussa tänne Tampereelle. En-
simmäisen yliopistovuoteni opiske-
lin Jyväskylässä, joka ei ollut ensisi-
jainen hakukohteeni, mutta lähdin 
innoissani sinne aloittamaan opinto-
jani. Tampere oli ollut ykköstoiveeni 
alusta asti, ja kun kuulin siirtohaun 
mahdollisuudesta, oli minulle itses-
täänselvää, että tänne minä pyrkisin 
heti ensimmäisen vuoden jälkeen. 
Olinhan ehtinyt rakentaa sosiaalista 
verkostoa ja hankkia töitäkin Tam-
pereelta murehtimatta sen enempää, 
mistä saisin opiskelupaikan. Näin jäl-
kikäteen hieman kaduttaa, etten edes 
yrittänyt asettua aloilleni ja keskittyä 
elämääni Jyväskylässä, joka oli itsel-
leni täysin uusi kaupunki. Olin koko 
ajan niin jalka oven välissä ja valmis 
luikkimaan Tampereelle, että vasta 

viimeisellä viikolla ennen muuttoani 
pysähdyin syömään jäätelöä Ranta-
raitilla ja kävin viimein maineikkaas-
sa Teeleidissä. 
Vaikka kaupungin nähtävyyksien 
tutkiminen jäi hieman kesken, yli-
opistoelämään pääsin onneksi kiin-
ni. Jyväskylän yliopiston kampukset 
ovat kaikki alle kahden kilometrin 
kävelymatkan päässä toisistaan, 
mikä helpotti eri tieteenalojen kurs-
seille osallistumista. Siirtymiset hoi-
tuivat minuuteissa, sillä Jyväskyläs-
sä kaikki liikkuvat polkupyörällä. 
Okei, se ei ihan pidä paikkansa, mut-
ta siltä se tuntui. Luulisi, että niillä 
korkeuskäyrillä, jos missä, olisi ky-
syntää sähköpotkulaudoille, mutta 
ei. Jyväskyläläisten rautaiset raajat 
polkaisevat heidät vaikka maailman 
ääriin; ja myös Seminaarinmäen 
kampukselle, joka nimensä mukaan 
sijaitsee mäen päällä.  
Lukuvuoden 2019-2020 Jyväskylän 
yliopiston kirjasto oli harmillisesti re-
montissa, enkä siksi ole päässyt ihas-
telemaan sitä, vaikka hehkutusta sen 
upeudesta kuulin niin vanhemmilta 
opiskelijoilta kuin omilta vanhemmil-
tani. On vaikeaa kuitenkaan uskoa, 
että sen kirjaston opiskelumiljöö ve-
täisi vertoja Linnalle.
Opintomme heti fuksivuonna lähti-
vät rytinällä käyntiin, ja ihanat tuu-
torimme pitivät huolta, että kaik-

ki pysyivät kartalla niin tehtävien 
deadlineissa kuin opiskelijahulinois-
sa. Jyväskylässä perusopinnot olivat 
puhtaasti viestintää, mikä on ainakin 
yksi suuri ero Tampereen monitietei-
seen koulutukseen. Jyväskylässä pai-
notettiin opinnoissa organisaation 
viestintää sekä tiimityöskentelyä, 
joihin liittyen varsinkin aineopinto-
kurssit sisälsivät intensiivisiä ryh-
mätyöskentelyjaksoja sekä erilaisten 
viestintätilanteiden harjoittelua ja 
tutkimista. En ole vielä Tampereel-
la päässyt kokemaan lähiopetuksen 
riemua tai aikaisia vaelluksia aamu-
luennoille, mutta etäopetukseen olen 
ollut molemmissa yliopistoissa tyy-
tyväinen.
Tampereen ja Jyväskylän välillä on 
paljon eroja kaupungeissa ja kou-
lutuksen sisällössä, mutta yksi asia 
oli ilokseni samanlainen: viestinnän 
opiskelijat. Jännitin yliopistoa vaih-
taessani että näinköhän löydän Tam-
pereelta yhtä ystävällisiä, aktiivisia ja 
lämminhenkisiä opiskelukavereita, 
kuin olin saanut Jyväskylässä. Mut-
ta kyllä, viestijät ovat pohjimmiltaan 
ihan samaa lajia kaupungista riippu-
matta. Meidät kuulee jo kaukaa, mei-
dän kanssamme ei jää yksin ja meillä 
keksitään aina tekemistä. Meillä teh-
dään yhteistyötä ja kannustetaan toi-
sia. Me olemme yhtä.

Punaisesta mustaan
Teksti ja kuva: Roosa Jarkko
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Jere Pohjonen
Rakennustekniikka

5. vuosikurssi
Toteemieläin: Krokotiili

Mikko Kemppi
Tietojohtaminen

4. vuosikurssi
Toteemieläin: Kissa

Olli Pettersson
Tietojohtaminen
4. vuosikurssi

Toteemieläin: Naakka

Sauli Heinänen
Rakennustekniikka

4.vuosikurssi
Toteemieläin: Yksisarvinen

Andiamo tigre, mostra cazzo!
Vuodesta 2019 alkaen reettorifuksit ovat voineet bongata uutukaisista haalareistaan veikeitä mainoksia, joissa 

komeilee mystinen teekkariporukka. Keitä he oikein ovat ja miten he ovat päätyneet sponsoroimaan Reettoreiden 
haalareita? Saadakseni vastauksia lähdin Hervantaan tapaamaan Reettoreiden rakkaita teekkariyhteistyökumppa-

neita ja selvittämään, mistä kaikki oikeastaan alkoi.

Teksti: Vilhelmiina Kivioja / Kuvat: Reetta Sihto
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2019 ja bilerisse

Hervannassa vastassa ovat Mikko 
Kemppi, Sauli Heinänen, Olli Pet-
terson ja Jere Pohjonen. Paikalta 
puuttuvat vain Aleksi Heininen ja 
Ville Lepola. Teekkareiden johdolla 
sukellamme Hervannan kampukselle 
ja istuudumme alas juttelemaan haa-
lareista, reettoreista, teekkareista ja 
kaiken muuttaneesta bilerissestä.

Aluksi on palattava vuoteen 
2019 ja monien eri tahojen 
järjestämälle risteilylle, jol-
le kaikki Tampereen yli-

opiston järjestötoimijat oli kutsuttu. 
Risseille tuttuun tapaan nautittiin 
hyvästä juomasta ja ruuastakin sekä 
kierreltiin hyteissä ja tutustuttiin uu-
siin tyyppeihin. Jossain kohtaa iltaa 
Mikko, Olli, Aleksi ja Ville törmäsivät 
hyttikierroksellaan Vilma Hoviin ja 
Anni Hakalaan, jotka toimivat Reet-
toreiden tapahtumavastaavina kau-
della 2019. Keskustelu kääntyi käsit-
telemään haalarimainoksia, ja kun 
kaveriporukka kuuli Reettoreiden 
haalaripaikkojen huokean hinnan, 
syntyi mahtava idea: ostetaan Reetto-
reiden seuraavista haalareista paikka. 

Vilma ja Anni näkivät tilaisuutensa 
tulleen ja asiaan todella palattiin vielä 
bilerissen jälkeen. Syksyllä 2019 reet-
torifuksit saivatkin ihailla Mikon, Ol-
lin, Aleksin ja Villen kasvoja omissa 
haalareissaan.

Tarina ei suinkaan loppunut siihen 
vaan sopimus uusittiin seuraavana 
vuonna vastaavalla rissellä Reettorei-
den hallituksessa 2020 toimineiden 
Eevi Pitkäsen ja Noora Sillan kanssa. 
Lisäksi vuonna 2020 Sauli ja Noora 
tekevät bisneksiä Heidi’s:ssä Reetto-
reiden sitsijatkoilla ja rissellä sovitun 
hihapaikan lisäksi tehdään kirjallinen 
sopimus pohjepaikan ostamisesta.

Kolmantena vuonna yhteistyö oli jo 
muodostunut perinteeksi, kun Reet-
toreiden hallitus 2021 lähestyi Mikko 
Kemppiä diilin kanssa. Reettoreiden 
40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi teek-
karit päätyivät ostamaan kaksi paik-
kaa.

”Paineen alla syntyy timantteja”

Seuraavaksi keskustelemme vä-
hän siitä, millainen projekti haala-
rimainoksen ideointi ja tekeminen 

oikein on. Kavereiden työnjako on 
aika selkeä: Olli piirtää ja toteuttaa 
muiden hullutkin ideat. Mainosten 
ideointi jää usein viime tippaan, mut-
ta Saulin sanoin: ”Paineen alla syntyy 
timantteja”. Mikko kertoo, että ensim-
mäisen mainoksen idea oli aika perin-
teinen ”hyvän mielen mainos”, johon 
haluttiin omat naamat.

Vuoden 2020 haalareihin ke-
hiteltiin kuitenkin jo enem-
män jotain ideaa: hihan 
mainokseen keksittiin vaih-

taa Power Rangers -hahmojen, joita 
on sopivasti kuusi, tilalle teekkaripo-
rukan kasvot. Mainos tuntui kuiten-
kin sellaisenaan vähän tylsältä, joten 
päätettiin siihen Mikon ideasta lisätä 
teksti: C´moon tiikeri, näytä muna! 
Jotta mainos olisi hienostuneempi, 
tämä päädyttiin kuitenkin kääntä-
mään italiaksi eli Andiamo tigre, 
mostra cazzo! Pohjepaikalta löytyvät 
pelikortit ovatkin Saulin suunnittele-
mat ja tekemät. Tähän Olli tosin huik-
kaa taustalta, että oikeastaan hän sen 
mainoksen lopulta teki, koska Saulin 
tekele oli väärää vektoria. Saulin mu-
kaan ajatuksena oli suunnitella mah-
dollisimman iso mainos, joka täyttää 
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pohjepaikan. Idea joka tapauksessa syntyi teknis-luonnon-
tieteellisen killan, Hiukkasen, pelikortti-haalarimerkeis-
tä. Lisäksi mukaan on ovelasti sujautettu teksti “töihin”. 
Mainokseen mukaan on tällä kertaa kerätty satunnainen 
joukko tuttuja.

Vuoden 2021 haalarimainokseen haluttiin vuoden 
2020 tavoin keksiä kuusi hahmoa, joiden tilalle 
vaihdettaisiin omat kasvot. Näin pohjepaikal-
le keksittiin teletapit eli teekkaritapit. Toiseen 

paikkaan, joka on hihapaikka, haluttiin mainos, johon oli-
si helppo signeerata. Näin syntyivät poppoon naamoilla 
höystetyt Sandels-tölkit. Suunnittelemistaan mainoksis-
ta suosikeikseen Jere mainitsee Power Rangersit, Mikko 
Teekkaritapit ja Saulin lemppari on tietysti omat pelikortit.

Julkisuuden valokeila

Kolmen vuoden aikana reettoreille on tullut myöskin ta-
vaksi pyytää teekkareilta nimmareita omien haalareiden 
mainoksiin. Nykyään kavereilla täytyykin olla kynä haala-
reiden taskussa, sillä nimmareita tullaan pyytämään mil-
loin missäkin bileissä.  Ennen sponssisopimusta kavereilla 
oli vain hataraa tietoa Reettoreista: joku ainejärjestö kes-
kustasta ja liittyy jotenkin viestintään. Nyt he signeeraavat 
reettoreiden haalareita, ovat edustaneet kaksilla Reettorei-
den vujuilla ja vierailleet puistositseillä. Joukosta löytyy 

myös yksi reettori, sillä jossain vuosien varrella Sauli on 
päättänyt liittyä Reettorit ry:n jäseneksi. Minun olikin siis 
aivan pakko kysyä: miltä tuntuu olla julkkis (ainakin reet-
toreiden keskuudessa)? ”Elämäni suurin kunnia. Tuntuu, 
että on saavuttanut jotain elämässä”, toteaa Jere.

Teekkareiden terkut reettoreille

”Kiva, kuinka innoissaan tästä ollaan oltu!” toteaa Mikko. 
Tähän Sauli lisää, että on ollut hauskaa tehdä yhteistyö-
tä Hervannan ja keskustan, teekkareiden ja reettoreiden 
välillä ja huomata, että innostusta yhteistyöhön löytyy. 
Reettoritapahtumissa on aina ollut kiva käydä ja tutustua 
uusiin tyyppeihin. Kaverit kaipailevatkin myös reettoreita 
mukaan enemmän Hervannan menoihin. 

”Nähdään bileissä!” Tähän on hyvä lopettaa haastattelu ja 
suunnata takaisin kohti keskustaa etelänmatkalta.
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Kun minä olin nuori, kesätyöpaikan saa-
miseksi riitti kävely työpaikalle ja rius-
ka kädenpuristus. Työnhaussa tarvi-
taan vain karismaa, henkilöbrändistä 
viis. Se rakennetaan vasta konkreettisis-

sa hommissa työpaikalla. Otetaan esimerkiksi Sokra-
tes; äijää pidetään länsimaisen filosofian isänä, eikä 
se vaivautunut edes kirjoittamaan omia ajatuksiaan 
ylös. Kirjoittamisen hoitivat hänen seuraajansa, jois-
ta tunnetuin on Platon.
 
Nykyään nuorten tulee rakentaa itselleen brändiä 
jo opiskeluaikana. Instagramissa tulee näyttää ”that 
girl” -elämää, jossa herätään aamukuudelta kunto-
salille, juodaan smoothieita, opiskellaan kahdeksan 
tuntia päivässä, luetaan kirjoja, ulkoillaan, tavataan 
ystäviä ja juhlitaan. Seuraavan aamun stooreissa ei 
kuitenkaan ole darrasta tietoakaan, vaan tilalla on 
taas uusi kuva salilta.
 
LinkedIn-connectioneiden määrä sekä säännölliset 
pöhinäpostaukset aiheesta ”myöhästyin työhaastat-
telusta, koska autoin rampaa koiraa, joka paljastui-
kin työnantajakseni ja minut palkattiin heti toimi-
tusjohtajaksi” määrittävät arvosi työmaailmassa ja 
rekrytointiprosesseissa. Twitterissä oma asiantunti-
juus pitää taas tuoda esille ottamalla kantaa ajankoh-
taisiin aiheisiin, milloin oman elämänsä virologina, 
milloin kansainvälisen politiikan asiantuntijana tai 
Maanpuolutuskorkeakoulun strategina.
 

Tämä kaikki brändääminen pitää suorittaa jo ennen 
kuin on saanut yhtäkään varsinaista työpaikkaa, 
josta maksettaisiin palkkaa. Samalla, kun yrittää 
rämpiä opinnoista läpi. Eikö se riitä, että hoitaa 
hommansa hyvin ja huolella? Ongelmana on kui-
tenkin se, että ennen kuin pääsee minnekään näyt-
tämään omaa osaamistaan, tulisi ”saada jalka oven 
väliin” jollain keinolla.
 
Sanotaanko vaikka, että oma henkilöbrändinikään ei 
ollut Antiikin Kreikassa kummoinen. Vaikka vietin 
noin 40 vuotta Akatemiassa Platonin oppilaana, ei 
minua lopulta valittu hänen seuraajakseen Akatemi-
an johtoon, koska ”en ollut tarpeeksi dialektinen”. 
Lopulta jopa välini Aleksanteri Suureen, jonka neu-
vonantajana toimin Ateenan vuosien jälkeen, viileni-
vät. Kaiken huipuksi palattuani takaisin Ateenaan, 
minut ajettiin maanpakoon loppuelämäkseni.
 
Nykyajan työelämän paineet ja itsensä brändäämi-
sen sekä työnhaun aiheuttama ahdistus on kohtuu-
tonta. Loppujen lopuksi sillä ei ole väliä, millaisen 
kuvan annat itsestäsi ulospäin sosiaalisessa medias-
sa, jos tekemisesi työelämässä ei vastaa tätä kuvaa. 
Vaikka oma henkilöbrändini oli elinaikanani vain 
keskinkertainen, puhutaan minusta ja ajatuksistani 
edelleen 2000 vuotta myöhemmin. Vaikeuksien kes-
kellä kannattaa siis pitää mielessä se, että vaikka nyt 
kaikki menisi perseelleen, sinusta voi tulla kuolema-
si jälkeen suosittu.

Mitä Aristoteles ajattelisi 
henkilöbrändeistä?
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“Hyvä dokabiliteetti” 
- Rehtin kyykkyviiniarvostelu Teksti: Ella Tapanainen

Kuvat: Oona Tepponen

Alkaa olla se aika, kun kouluvuoden tainnuttamat opiskelijat valuvat kohti odotettua kesälomaa. Puistopiknikkejä ja kesäjuhlia 
suunnitellessa myös juomapolitiikkaa on hyvä pohtia, eikä alkoholipitoisista juomista viini ole ollenkaan huono vaihtoehto. Rehtin 
toimitus kokoontui MM-kyykän jälkitunnelmissa Pekolan kerhohuoneelle arvostelemaan pienen budjetin viinejä, joita voi hyödyn-
tää niin kesän riennoissa kuin kotona nautiskelussa. 

Raadin jäsenet koostuivat lähinnä talon viini -kokemusasiantuntijoista, joten happamuuden ja rypäleiden pirskahtelun arvioimisen 
jätämme viineistä jotain tietäville. Arvostelussa painottuivat helposti juotavuus ja monikäyttöisyys. Viinit luokiteltiin seuraaviin 
kategorioihin:

Ilmakyykky: Ei jatkoon. Ehkä jossain boolin seassa tai sangriassa. 
Askelkyykky: Ihan kiva, voisin juoda uudestaan.
Syväkyykky: Tämä kyykkyviinien aatelinen toimii missä vain ja milloin vain. 

Estrella de Murviedro Frizzante

Hinta: 7,75€
Alkoholi: 7,5%
Kyykyn taso: Askelkyykky

Arvostelu: Sopii loistavasti niin yliop-
pilasjuhlien loppupuolen juomaksi kuin 
etkoilujuomaksi. Päärynäpillimehun si-
vumaku tuo viiniin kesäisyyttä ja kevyes-
ti kupliva valkkari näyttää myös hienolta 
Instagram-boomerangissa. Tämä viini 
voi kuitenkin olla petollinen miellyttävän 
makunsa vuoksi, joka kannattaa huomi-
oida ennen sukulaisille juottamista.

Hardys BIN 343 Cabernet Shiraz 

Hinta: 7,99€
Alkoholi: 13%
Kyykyn taso: Syväkyykky

Arvostelu: Tämä punkkujen joka-
paikanhöylä sopii tilanteeseen kuin 
tilanteeseen. Voit iskeä pullon pöy-
tään viettäessäsi laatuaikaa ystäviesi 
tai perheenjäsentesi kanssa tai ottaa 
pullon kainaloon ja lähteä bilettä-
mään. Extrapisteitä tämä komistus 
saa hiilineutraaliudestaan.

Graziosa Rosato

Hinta: 8,49€
Alkoholi: 12%
Kyykyn taso: Ilmakyykky

Arvostelu: Ilmassa on hieman päänsäryn 
tuntua ja tässä roseeviinissä pullon 
ulkonäkö on makua parempi. Söpön 
etikettinsä perusteella pullo voisi löytää 
tiensä juhannuspöytään tai teinien juhla-
juomaksi. 
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Blitz Riesling

Hinta: 9,98€
Alkoholi: 10,5%
Kyykyn taso: Syväkyykky

Arvostelu: Tässä oiva keskiluokkainen 
pullo nautiskeltavaksi Iittalan tar-
roilla varustelluista Essence-laseista. 
Ehdottomasti arjen luksusta, joka sopii 
jokaiselle ikäluokasta huolimatta. Suo-
sitellaan tarjoiltavaksi kiireisen viikon 
päätteeksi aurajuustolla höystetyn 
makaronilaatikon kera. 

Bird’s Tree

Hinta: 8,30€
Alkoholi: 11%
Kyykyn taso: Ilmakyykky

Arvostelu: Tämä monille tuttu makea 
valkkariklassikko saa osan raatilaisista 
irvistämään. Tarjoiltavaksi ehdotto-
masti kera jääpalojen, ei huoneenläm-
pöisenä. Tässä viinissä on ainekset 
eskaloituvaan puistopiknikkiin ja se on 
turvallinen valinta, jos Alkon hyllyillä 
ei ole aikaa jäädä tutkimaan enempää.

Fuzion The Coffee Shop Red Blend

Hinta: 10,99€
Alkoholi: 15%
Kyykyn taso: Syväkyykky

Arvostelu: “Punkun perikuva, täydel-
linen idea punaviinistä”, huokailivat 
raatilaiset saadessaan ensimaistiaisen. 
Täyteläinen juoma, joka sopii niin tuhdin 
pataruoan kanssa kuin kevyempään 
kippistelyyn. Tähän viiniin vinkkiä antoi 
Alkon myyjä, jotka neuvovat mielellään 
myös alahyllyjen viinien kanssa.

Beautiful Fruit Fragola

Hinta: 7,89€
Alkoholi: 5%
Kyykyn taso: Askelkyykky

Arvostelu: Täydellinen kuohuva 
vappupäivän darraparanteluun, varma 
pehmeä lasku päivään. Maistuu siltä, 
miltä pullo näyttää. Muumilimumai-
suus takaa maistuvuuden myös niille, 
jotka eivät ole kuohuviinien ystäviä. 

Pearly Bay Dry White

Hinta: 7,48€
Alkoholi: 11%
Kyykyn taso: Ilmakyykky

Arvostelu: Aivan kamala, saa muut 
viinit näyttämään hyvältä rinnallaan. 
Kuiva valkkari, jota voisi kuvitella 
tarjoiltavan laivan buffetissa. Etiketti 
huutaa “graphic design is my passion” 
-henkeä, jolla kokonaiskuvaa ei saada 
pelastettua. 

“Viinissä on 
ainekset niin 

sanottuun 
uuteen 

nousuun.”
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Carlo Rossi California Rosé

Hinta: 8,99€
Alkoholi: 8,5%
Kyykyn taso: Askelkyykky

Arvostelu:  Tämä vappuaaton mehukatti 
sopisi tarjoiltavaksi syntymäpäiville tai 
muuhun juhlaan. Miellyttävän makuinen. 
Myös pienestä kankkusesta kärsivät raa-
tilaiset saivat tämän roseeviinin juotua, 
joten viinissä on ainekset niin sanottuun 
uuteen nousuun. Korkkia ei saa suljettua, 
joten huono puistoiluun.

Don Opas

Hinta: 7,19€
Alkoholi: 12,5%
Kyykyn taso: Askelkyykky

Arvostelu: Ota tämä punkku mukaan 
elokuiselle kalliopiknikille ja tarjoa 
Pirkka juustolajitelman kera. Hinta-laa-
tusuhteeltaan hyvä ja tätä voi oikeasti 
kutsua kyykkyviiniksi. Pullo huokuu 
talon viini -viboja, mikä tuo heti kotoisan 
tunnelman. 

Versus White

Hinta: 7,39€
Alkoholi: 13,5%
Kyykyn taso: Kamalampi kuin ilmakyyk-
ky

Arvostelu: Nyt löytyi maistelun pohjano-
teeraus, tällä ei kannata edes boolia ruve-
ta pilaamaan. Aiemmin esitellyn Pearly 
Bayn ruma sisarpuoli. Pelkästään hajua 
kuvailtiin luotaantyöntäväksi ja Versus 
sai paskanmarjaviini-tittelin.

Paras dokabiliteetti

Punkut: Hardys BIN 343 Cabernet Shiraz
Roseet: Carlo Rossi California Rosé
Valkkarit: Estrella de Murviedro Frizzante
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On sanomattakin selvää, että globalisaatio ja 
teknologian kehittyminen ovat muovanneet 
maailmaa laajasti ja perusteellisesti, mikä 
näkyy myös viestinnän alalla muun muassa 
kulttuurienvälisen viestinnän yleistymisenä. 

Kulttuurien piirteet, kuten individualismi-kollektivismi ja 
aikakäsitys, aiheuttavat kulttuurieroja viestintäkäytän-
teissä ja -normeissa. Eroja kohdataan yhä useammin, kun 
kuka tahansa voi olla yhteydessä mihin tahansa paikkaan 
milloin tahansa. Miten muissa kulttuureissa suhtaudu-
taan siihen, että bussissa puhutaan kovaan ääneen puhe-
limeen? Entä miltä suhteiden rakentaminen ja itseilmaisu 
teknologian välityksellä näyttää muualla? Puolasta ja Ita-
liasta Tampereelle vaihtoon tulleet Katarzyna Kozińska 
ja Nicolo Tanco valaisevat Etelä- ja Itä-Euroopan tapoja. 
Suomesta Skotlantiin muuttanut Mirjam Kuismin re-
flektoi käytänteitä Iso-Britanniassa. Japanissa, Koreassa 
ja Suomessa asunut Mei Teatini taas kertoo Suomen ja 
Itä-Aasian eroista.

Maiden välillä on hajontaa jo pelkästään käytetyimmissä 
viestisovelluksissa. Samaa on se, että somejätit kuten Ins-
tagram ja Facebook ovat suosittuja sekä Euroopassa että 
Itä-Aasiassa. Etelä-Koreassa suosituin viestisovellus ei 
kuitenkaan ole monille eurooppalaisille tuttu WhatsApp 
vaan KakaoTalk, joka on ominaisuuksiltaan paljon mo-
nipuolisempi kuin länsimainen vastineensa. Snapchatin 
suosio on myös matala, kun taas Skotlannissa kyseinen 
sovellus on WhatsAppin rinnalla ainakin nuorison piirissä 
yleisin yhteydenpitoon käytetty sovellus. Etelä- ja Itä-Eu-
roopassa Facebookin Messengerin käyttö on yleisempää 
kuin Länsi- ja Pohjois-Euroopassa.

Kaikkien haastateltujen mukaan heidän edustamissaan 
kulttuureissa puheluiden soittaminen liitetään läheisim-
piin suhteisiin, kuten seurustelukumppaneihin. Lisäksi 
viestittely muiden seurassa nähdään usein epäystävälli-
senä. Toisaalta konteksti vaikuttaa paljon: Italiassa puhe-

limen selaaminen muiden seurassa on melko yleistä eikä 
sitä useinkaan katsota pahalla, mutta esimerkiksi luennoil-
la se on töykeää. Kuisminin mielestä Skotlannissa ollaan 
anteeksipyytäväisempiä ja kohteliaampia kuin Suomessa, 
kun puheluun tai viestiin vastataan toisten ollessa läsnä: 
pyytämällä anteeksi toisille ilmaistaan, ettei heitä sivuu-
teta tahallaan. Italiassa kovaääniset puhelinkeskustelut 
julkisissa tiloissa ovat arkipäivää eikä niitä kummeksuta, 
kun taas suomalaiset arvostavat hiljaisuutta. Etelä-Ko-
reassa kontekstiin liittyy enemmän nyansseja: video- ja 
äänipuhelut julkisilla paikoilla ovat normaaleja, mutta 
etenkin metroissa tulisi kontrolloida äänenvoimakkuutta. 

Suurin ero länsimaisten ja aasialaisten kulttuurien 
viestintätavoissa liittyy visuaalisten elementtien 
käyttöön. Teatini on huomannut, että suomalai-
set eivät ilmaise tunteitaan useille aasialaisille 
kulttuureille ominaisesti kuvien, emojien ja tar-

rojen vaan tekstin ja ilmausten, kuten ”lmao” ja ”haha”, 
avulla. Monet tutkimukset tukevat tätä havaintoa. Lisäksi 
eri maissa ja kulttuureissa viestien sävyjä ilmaistaan eri 
tavoin. Iso-Britanniassa viestin loppuun lisätään usein x 
ilmaisemaan aitoa välittämistä ja kiinnostusta. Itä-Aasias-
sa ~ -merkkiä käytetään tuomaan viestiin kevyt ja söpö 
vivahde. Myös hymiöitä ilmaistaan eri tavoin: esimerkiksi 
Ukrainassa ) -merkki yhteen kirjoitettuna tekstin loppuun 
on sama kuin ”:)”, kertoo Kozińska.

Kulttuurierojen ymmärtäminen on tärkeää monesta syys-
tä. Viestinnän näkökulmasta kulttuuritietämyksellä ja 
mahdollisella viestinnän sopeuttamisella voidaan edistää 
relationaalista vuorovaikutusta ja siten suhteiden muo-
dostumista. Suhteiden tarjoama sosiaalinen pääoma on 
taas varsin merkittävää yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin 
kannalta. Kulttuurierojen ymmärtäminen sekä kasvok-
kaisviestinnässä että teknologiavälitteisessä viestinnässä 
on siis varsin tärkeää.

Monikulttuurinen teknologiavälitteinen 
viestintä: pikakatsaus kulttuurien 

eroihin ja yhtäläisyyksiin
Teksti: Ida Seluska / Kuva: Vilhelmiina Kivioja
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Verohallinto on onnistu-
nut tuomaan eloa pölyt-
tyneeseen viranomais-
viestintään ja samalla 
pakottanut muutkin vi-

ranomaiset kaivamaan pölyhuiskan-
sa esiin. Samalla Verohallinnon pal-
kintokaappi on täydentynyt muun 
muassa Vuoden viestintäteko -pal-
kinnolla. Verohallinnon viestintä on 
tullut myös laajalle yleisölle tutuksi 
esimerkiksi erilaisten somekampan-
joiden myötä.

Verohallinnon viestinnästä puhut-
taessa näkökulma on ylipäätään usein 
juuri somessa ja vain somessa. Vero-
hallinnon viestintää kolme vuotta 
luotsannut Kati Kalliomäki, alkaako 
siitä jauhaminen jo kyllästyttämään?

“Jos rehellisesti vastaan niin välillä 
kyllästyttää, koska tuntuu, että kaik-
ki huomio meidän viestinnästämme 
liittyy someen. Me teemme koko ajan 
myös ihan sitä peruskauraa, kuten 
lehdistötiedotteita ja verkkosivuja, 

vaikka kuinka paljon. Some saa ehkä 
vähän liian suuren huomion”, Kallio-
mäki arvioi.

Viranomainen, pidä pää kylmänä!

Kalliomäki ei kuitenkaan vähättele 
somen tarjoamia mahdollisuuksia. 
Hänen mukaansa somen avulla or-
ganisaatio voi erityisesti rakentaa 
vuorovaikutteisuutta ja dialogia asi-
akkaiden kanssa. Kalliomäen mu-
kaan Verohallinnossa vuoropuhe-

Viestijä 
seisoo
yleisön 
puolella

Pride-lippua heiluttava verokarhu, ”Money, Money, Mo-
ney” Spotify -lista, jota voi kuunnella veroilmoitusta täyt-
täessä ja murteella annettua veroneuvontaa. Verohallinto 
on onnistunut viestinnässään niin perusteellisesti, että he 
eivät nykyisin vie vain rahojasi vaan myös huomiosi. Tämä 
on vaatinut vahvaa näkemystä siitä, mikä on viestinnän 
rooli organisaatiossa ja kuinka sellainen rakennetaan. Mut-
ta mihin viestijä tarvitsee teräviä kyynärpäitä? Ja onko vies-
tintä vain somen tuuttaamista? Tähän vastauksen antaa 
Verohallinnon viestintäjohtaja Kati Kalliomäki.

Teksti: Jesse Sironen ja Tuomas Massa
Näyttökaappaukset: Twitter, Spotify

Kuva: Sam Jansen / ProCom
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lun kautta pyritään myös tuomaan 
verotusta inhimilliseksi ja lisää-
mään ymmärrystä siitä, minkä takia 
sitä tarvitaan.

“Organisaatiolla, kuten Verohallin-
nolla, on aina hirveästi asiaa, mutta 
meidän pitää ajatella, mitä siitä kan-
salaiset tarvitsevat ja haluavat. Samal-
la pyrimme tekemään omien vero-
asioiden hoitamisen mahdollisimman 
helpoksi ja siten automaattiseksi.”

Kalliomäki korostaa niin ikään 
viranomaistoiminnan vastuulli-
suutta ja kertoo havainneensa li-
sääntynyttä pelkoa viranomaisten 
viestinnässä.

“Meitä voi pistää käpälälautaan 
vähän asiasta kuin asiasta ja meitä 
syynätään tosi tarkkaan. Se koskee 
myös viestintää. Tällainen on omi-
aan kaventamaan viranomaisten 
henkisiä liikkumavapauksia. Var-
masti monelle viranomaisille tu-
lee olo, että eihän tässä enää sitten 
uskalla tehdä mitään”, Kalliomäki 
selventää.

Tästä huolimatta Verohallinnolla 
on uskallettu. Tarpeelliseksi Kal-
liomäki näkee avoimen vuoro-
vaikutuksen ja avoimuuden sen 
suhteen, mitä tehdään ja miksi. Vi-
ranomainen ei voi siis jäädä tuleen 
makaamaan.

“Minulta on monesti kysytty, että 
mitä helvettiä te oikein pelleilette, 
että siellä käytätte meidän vero-
varojamme johonkin tosi typerään 
somehullutteluun. Vastaukseni 
siihen on, että me halutaan saada 
ne verovarat ja tämä on yksi tapa, 
millä me saamme ihmiset hoita-
maan ne asiat ja ymmärtämään, 
miksi veroja tarvitaan”, Kalliomä-
ki valistaa.

Luota viestijään

Vaatii rohkeutta uudistaa tarkasti 
säädellyn viranomaisen toimintaa. 
Miksi juuri Verohallinto kaikista 
maailman organisaatioista on on-
nistunut tässä?

Kalliomäen vastaus on kokeilun 
kulttuuri. Uudistunut viestintä on 
vain osa Verohallinnon laajempaa 
ajatusmallia, johon liittyy luovuus ja 
kokeileminen. Esimerkkinä tästä on 
verotuksen automatisoinnin kaltaiset 

uudistukset. Tämä kulttuuri syntyy 
Kalliomäen mukaan ennakkoluulot-
tomasta otteesta ja ylimmän johdon 
luottamuksesta viestinnän ammatti-
laisiin.

”Ei voi olla koko ajan semmoinen pel-
ko persuksissa ja joutua pohtimaan, 
että uskallanko tehdä tai sanoa mi-
tään”, Kalliomäki avaa.

Tämä heijastuu myös hänen tavas-
saan johtaa. Kalliomäki välttää liial-
lista niskaan hengittämistä ja luottaa 
alaistensa ammattitaitoon. Viestijöi-
den täytyy antaa mahdollisuus olla 
luovia ja luovuus taas vaatii sitä, että 
viestijöihin luotetaan.

”Viestintä organisaatiossa ei voi men-
nä niin, että kaikki portaat pääjohta-
jaa myöten lukisivat kaikki twiitit ja 
hyväksyisivät ne.”

Hyväkään viestintä ei Kalliomäen 
mukaan välttämättä pysty paranta-
maan viranomaisen mainetta, jos sen 
toimiala on liian ikävä. Kalliomäki 
mainitsee esimerkkinä tällaisesta or-
ganisaatiosta Kelan, joka tekee hänen 

mukaansa hyvää viestintää. Kelan 
maine ei tästä huolimatta juuri pa-
rane, sillä sen toimintaan liittyy 
paljon negatiiviseksi koettuja asioi-
ta, kuten sosiaalituet. 

“Olemme Kelassa työskentelevän 
kollegan kanssa jutelleet, että hitsi 
vie, kun he jakavat apua tarvitse-
ville ihmisille rahaa, mutta heillä 
on huono maine ja me Verolla taas 
otamme ihmisiltä rahaa ja meitä jot-
kut jopa rakastavat. Se on hieman 
epäreilua.”, Kalliomäki naurahtaa.

Tie viestintäjohtajaksi ei käy käden 
käänteessä

Ensikosketuksen viestintään Kal-
liomäki sai Helsingin yliopistosta, 
jossa hän opiskeli valtiotieteiden 
maisteriksi pääaineenaan tiedotus-
oppi. Journalismi veti myös puo-
leensa.

”Silloin oli aika suuri erottelu Hel-
singin ja Tampereen välillä, että 
Tampereelta tulee kunnon journa-
listeja ja Helsingistä jotain hitsin or-
ganisaatiotiedottajia.”, Kalliomäki 
muistelee.

Johtoportaassa työskentelyä Kal-
liomäki pääsi harjoittelemaan jo 
opiskeluaikana ainejärjestö Median 
hallituksessa. Opiskelija-aikaa hän 
muistelee lämmöllä ja korostaa siel-
lä luotujen suhteiden ja verkostojen 
tärkeyttä.

”Teimme ihan huikean matkan Mos-
kovaan ihan 80-luvun alussa. Meillä 
oli mukana muovikassillinen suk-
kahousuja, joita yritimme vaihtaa 
pimeään viinaa ja rahaan kaduilla”, 
Kalliomäki kertoo nauraen.

Hyvän viestijän resepti

Kalliomäkeä voisi luonnehtia sana-
valmiiksi ja persoonalliseksi. Lisäksi 
uutiskuvissa hän erottuu värikkäällä 
vaatetuksellaan muihin mustaan pu-
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keutuneisiin viranomaisiin verrattu-
na. Mistä on hyvä viestijä tehty? So-
kerista, kukkasista ja…

”Periksiantamattomuudesta ja ute-
liaisuudesta. Olen kuullut, että jo lap-
suudessa olin kuulemma sellainen, 
että en ikinä antanut periksi erityisten 
utelevien kysymyksieni suhteen”

Uteliaisuuden Kalliomäki näkee 
ylipäätään hyvänä ominaisuutena 
viestijälle. Hyvä viestijä tietää myös 
merkityksensä organisaatiossa. Tuore 
viestijä voi tulla yllätetyksi, kun hänet 
nähdään pelkkänä sisällöntuottajana.

Tätä havainnollistaakseen Kalliomäki 
on nostavinaan käteensä kynän ja leh-
tiön: ”Noh, mitä te haluatte? Ja kyllä 
minä kirjoitan ja kyllä me teemme täs-
tä sitten videon.”
”Ei näin, jonkin verran tarvitaan kyy-
närpäitä ja uskoa omaan ammattitai-
toon.”, hän näpäyttää.

Mitä Kalliomäki tarkoittaa kyy-
när-päillä? 

”Organisaatiossa asiantuntijat rakas-
tavat omaa aihealuettaan ja heidän 
mielestään se on maailman tärkein. 
Viestijän täytyy tästä huolimatta aja-
tella, mitä asiakkaat haluavat meiltä, 
ei mitä me haluamme työntää heille.”

Eli viestijän tehtävänä on olla vas-
taanottajan ja asiakkaan puolella.

”Koetamme pitää kiinni siitä, että 
me viestijät teemme viestinnälliset 
ratkaisut.” Siitä saa Kalliomäen mu-
kaan tapella mustelmille asti. ”Kaikki 
meidän talomme sisällä eivät tykkää 
meistä”, Kalliomäki myöntää.

Organisaation ristipaineessa toimimi-
nen ei ole aina helppoa. Ratkaisuksi 
Kalliomäki tarjoaa diplomaattisuutta 
ja ihmistuntemusta. Viestijän tulee 
pyrkiä ymmärtämään muiden motii-
veja. Ekstrovertti ei tarvitse olla, mut-
ta kontaktihakuisuus auttaa.

”Minua on auttanut viestijänä se, että 
olen ihmisrakas ja pyrin pääsemään 
asioissa yhteisymmärrykseen. Nuo 
piirteet auttavat myös näissä kyynär-
pääasioissa.”

Öö kuka?! 

Nimi: Kati Kalliomäki

Duuni: Verohallinnon viestintäjohtaja

Ikä: 58

Koulutus: Valtiotieteiden maisteri

Kiinnostus: Kulttuurit, ystävät, perhe ja tietenkin 
Euroviisut!

Erikoistaitoni: Kaikki hajoaa käsiin. Kaapin ovet, 
vessan hana, ikkunan kaihtimet…

Kaverin puolesta vaan kyselen, että mites niitä 
töitä saikaan? Katin neljä vinkkiä työnhakuun:

1. Kiinnitä huomiota kielen osaamiseen. Hakemuksia 
on paljon ja kilpailu on kovaa. Jos hakemuksessa on pe-
rustavanlaatuisia kielivirheitä, niin se menee varsinkin 
viestinnän alalla heti sivuun.

2. Kerro itsestäsi ja osaamisestasi niitä asioita, mitä työ-
hakemuksessa on toivottu. Hakemus voi olla hieno ja 
täynnä osaamista, mutta ei välttämättä vastaa siihen, 
mitä työnantaja on hakijalta toivonut. 

3. Rohkea kielenkäyttö kannattaa. Me kaikki olemme jo-
tain, mutta olla –verbin viljeleminen hakemuksessa luo 
tylsän ja puuduttavan vaikutelman. Moninaisemmat 
verbivalinnat ovat merkki rikkaasta kielestä ja ehkä rik-
kaasta mielestäkin.

4. Hakiessa paikkaa on ratkaisevaa osoittaa, miksi haluaa 
tehdä juuri kyseisen alan töitä. Oma polte ja kiinnostus 
alaa ja organisaatiota kohtaan kannattaa siis tuoda esiin.
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Viestinnän opinnot ovat teo-
reettisia ja vaativat opiske-
lijalta keskittymistä sekä ai-

vonystyröiden käyttöä. Yleisimmät 
koulutehtävämme eivät koostu fyy-
sisesti raskaista asioista, mutta myös 
tuhannen esseen kirjoittamisesta 
tarvitsee taukoa. Lisäksi opinnoille 
ominainen sosiaalinen kanssakäymi-
nen on uuvuttavaa ja mielikin vaatii 
aikaa palautua raskaista opinnoista 
sekä kohtaamisista. Yhdeksän pitkän 
kuukauden uurastuksen jälkeen vih-
doin koittaa kesä ja loma yliopistos-
ta. Ihanaa, kun saa levähtää raskaan 
kouluvuoden ja uurastuksen jälkeen! 
Hah, niinhän sitä luulisi. 

Tällainen yleinen ajatus lomasta ei 
päde meihin, sillä opiskelijoille ei sitä 
suoda. Kun kouluhommat on monen 
raskaan viikon jälkeen saatu purkkiin 
toukokuussa, on aika aloittaa työt. 
Ja niiden olisi parempi olla mahdol-
lisimman nopeasti niitä ”oman alan 
töitä”, sillä K-Marketin kassalla ole-
minen ei kehitä sinua tarpeeksi ihmi-
senä tai tarjoa laadukasta kokemusta 
tulevaisuuden uraa varten. Pitäähän 
kaikkien elämänvalintojesi palvella 
tulevaa uraasi. Ruuhkavuosien käsite 
pätee omalla tavallaan myös opiske-
lijoihin. Sillä ehkä yleensä tarkoite-
taan hektistä elämää lasten kanssa, 
mutta opiskelijoilla on myös usein lii-
kaa asioita kontollaan, jotka on vain 
pakko saada hoidettua. Yleensä vielä 
deadlinejen kera. 

Kaiken lisäksi yhteiskunnan tavoite 
on ahdistaa meidät etenemään elä-
mässä nopeasti, nauttimatta mistään. 
Opiskelijoita kannustetaan hankki-
maan töitä koulun ohella ja se on ehkä 
hieman pakkokin, sillä tuet eivät yksi-
nään riitä elämiseen. Kunhan et sitten 
tee liikaa töitä, sillä se ajaa sinut vielä 
pahempaan uupumukseen ja koulu-
hommat jäävät toiseksi. Tärkeää on 
myös huomioida tulorajat, joiden yli 
ei saa tienata, tai jää kokonaan ilman 

Kelan palkkaa. Kunhan sinusta, lus-
muilevasta, valtion rahoja ahmivasta 
opiskelijasta tulee mahdollisimman 
nopeasti veronmaksaja, kaikki ovat 
onnellisia. Kaikki paitsi ne, keitä asia 
oikeasti koskettaa, eli opiskelijat. 

Koronarajoitukset ja etäopiskelu 
ovat hämärtäneet työn ja vapaa-ajan 
rajaa korkeakouluissa entistä enem-
män. Rentoutuminen raskaan päi-
vän jälkeen tapahtuu kahden met-
rin päässä työpisteestä, mikä luo 
tunteen jatkuvasta töissä olemises-
ta, ja palautuminen jää vähäiseksi. 
Osa opiskelijoista pääsi lähiope-
tukseen ensimmäistä kertaa vasta 
tänä keväänä. Koulun ja vapaa-ajan 
aikatauluttaminen on siis ollut täy-
sin opiskelijoiden vastuulla jo pa-
rin vuoden ajan. Tästä päästäänkin 
vielä opiskelijaterveydenhuoltoon 
ja opiskelijoiden henkiseen hyvin-

vointiin. Voimme yhdessä miettiä, 
kuinka 12 kuukauden terapiajono 
auttaa enää sitten ajan tullessa yh-
tään ketään, kun pää on jo hajonnut 
lopullisesti. 

Ollaan siis armollisia kaikille, mut-
ta erityisemmin vielä opiskelijoille. 
Kaiken juhlimisen lisäksi yritämme 
olla parhaita versioita itsestämme 
ja kehittää taitojamme jatkuvasti. 
Yhteiskunta laittaa opiskelijoiden 
hartioille aivan liikaa painoa, jota 
kenenkään ei tulisi kestää. Opiske-
luaika on ainutlaatuista ja kaikkien 
tulisi saada nauttia siitä. Me ansait-
semme myös pitää lomaa ja hen-
gähtää. Ollaan ystävällisiä juuri sille 
opiskelijalle, joka näyttää puoliksi 
mädäntyneeltä omenalta ja yrittää 
palvella sinua siellä kaupan kassalla 
uupumuksestaan huolimatta.

Teksti: Henna Alanko
Kuva: Nea Tuovinen

Te loppukesän nuupahtaneet 
hedelmät, joko on varmasti 

kaikki mehut imetty? 
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Anni Piiroinen tutkii tekeillä olevassa pro 
gradu -tutkielmassaan sitä, miten Tinder-käyt-

täjät ilmentävät identiteettiään ja hallitsevat yk-
sityisyyttään Tinderissä käytävässä vuorovaiku-
tuksessa. Tutkielmaansa varten hän haastatteli 
kymmentä Tinderiä vähintään kolme kuukautta 
käyttänyttä 18–30-vuotiasta ja itse keskusteluja 
aloittanutta henkilöä. Yksityisyydenhallinnan ja 
identiteetin ilmaisun lisäksi haastatteluissa koluttiin 
muun muassa Tinderissä olemisen syitä, minäku-
vaa suhteessa sovelluksen käyttämiseen sekä Tin-
der-viestinnän kompastuskiviä. 
 
Haastateltavista jotkut halusivat löytää hyviä ih-
missuhteita, ja vasta tutustumisen jälkeen määri-
tellä, haluavatko he suhteen olevan romanttinen, 
seksuaalinen vai kaverillinen. Jotkut taas etsivät 
pelkästään kumppania ja parisuhdetta. Kummas-
sakaan porukassa ei kuitenkaan vältytty vuorovai-
kutuksen haasteilta Tinderissä. Piiroisen mukaan 
etenkin parisuhdetta etsivät suhtautuivat Tinderiin 
varsin kyynisesti, ja halusivat päästä pois sovel-
luksesta mahdollisimman pian. Eronneille Tinderin 
käyttäminen taas voi olla tapa löytää itsensä uu-
delleen sinkkuna ja yksilönä. Tinderiä useita vuo-

sia käyttäneitä oli alkanut kiinnostaa myös muut 
deittailusovellukset kuten Bumble. 

Ilmentävätkö ihmiset sitten Tinderissä identiteettiään 
eri tavalla kuin muilla elämän osa-alueilla? Piiroisen 
mukaan lähes kaikki haastateltavat kertoivat pyrki-
vänsä viestimään Tinderissä tavalla, joka luo heistä 
mahdollisimman realistisen kuvan. Jotkut kuitenkin 
toivat esiin sen, että heidän ujoutensa ei välttämättä 
välity tekstipohjaisen viestinnän kautta. 
 

“Se on helppo sovellus 
viehättäville ja sosiaalisesti 

lahjakkaille ihmisille.”

Realistisen kuvan luominen tosin saatetaan ymmär-
tää eri tavoin. Yksityisyydenhallinta keskusteluissa 
muiden käyttäjien kanssa jakoikin haastateltavien 
näkemyksiä erityisesti mielenterveysteemojen tii-
moilta. Jotkut kokevat voivansa    

Gradu:
Tinder-viestintää 
tutkijan 
näkökulmasta

Teksti: Veera Niemelä / Kuva: Anni Piiroinen

Paneutukaamme kevään rakkaus-Rehtin nimissä deittailuaiheiseen tutkimukseen. Maiste-
riopiskelijamme Anni Piiroinen sukeltaa gradussaan tutkimaan vuorovaikutusta Suomen 
suosituimmassa deittailusovelluksessa Tinderissä. 
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“Haastatteluissa toivottiin 
sellaista inhimillisyyttä

 enemmän, ja kykyä lukea 
tilanteita.”

jakaa itsestään syvällisiä asioita vaikka heti, kun taas 
toiset avautuvat hitaammin. “Toisille mielenterveys-
asioista avautuminen on kuin puhuisi säästä ja toi-
sille siitä puhuminen on ihan totaalinen turn off”, 
tiivistää Piiroinen.

Piiroisesta yksi mielenkiintoisimmista löydöistä yk-
sityisyydenhallinnan suhteen on ollut se, että lähes 
kaikki haastateltavat kertoivat kokevansa, että he 
osaavat hallita hyvin yksityistietojaan ja sitä, mitä 
kertovat muille käyttäjille Tinderissä. Toisaalta lähes 
kaikki myös myönsivät, etteivät tiedä, mitä tieto-
ja sovellus heistä kerää. Tinderissä siis itse sovellus 
on kolmantena osapuolena jokaisessa keskustelussa. 
Päänvaivaa joillekin aiheuttaa myös Tinderin algo-
ritmin toiminta, joka lähtökohtaisesti suosii ihmisiä, 
jotka saavat paljon tykkäyksiä muilta. “Se on helppo 
sovellus viehättäville ja sosiaalisesti lahjakkaille 
ihmisille”, Piiroinen tiivistää. Hän toteaakin, et-
tei sovelluksesta kannata tehdä liikaa itseä ja omaa 
identiteettiä määrittävää asiaa. Vertaistuki. Pallottele aiheita ka-

vereiden kanssa ja puhu prosessis-
ta. 

Kirjoita yhtä asiaa kerrallaan. 
Työn alla olevasta gradusta voi 
ottaa vaikkapa yhden tekstipätkän 
erilleen ja työstää sitä. Tämä voi 
auttaa vähentämään stressiä gra-

dun edistymisestä. 

Palkinnot. Pidä motivaatiota yllä 
palkitsemalla itseäsi työstäsi.

Entä olisiko Tinder-viestinnässä mitään pa-
rannettavaa? Erään haastateltavan mukaan 

sovelluksessa voi helposti ajautua ajattelemaan, 
ettei sillä, miten siellä käyttäytyy, ole kovin pal-
jon väliä. Esimerkiksi viesteihin vastaamatta jättä-
miseen on hänen mukaansa matala kynnys, koska 
sovelluksessa ei tunne muita käyttäjiä henkilö-
kohtaisesti. Tinder onkin pahamaineinen “ghos-
taamisesta” eli yhteydenpidon lopettamisesta il-
man mitään ennakkoilmoitusta. Lisäksi Piiroinen 

kertoo, että deittailusovelluksen tekstipohjaisessa 
viestinnässä voi tulla eteen tilanteita, joissa toinen 
osapuoli lähettää liian varhaisessa vaiheessa kes-
kustelua seksuaalissävytteisen viestin, koska on 
lukenut tilannetta eri tavoin kuin viestin vastaan-
ottaja. Joskus kyse on väärinymmärryksestä, joskus 
häirinnästä. “Varsinkin naiset saattavat saada to-
della paljon häiritseviä viestejä”, Piiroinen toteaa. 
“Haastatteluissa toivottiin sellaista inhimillisyyt-
tä enemmän, ja kykyä lukea tilanteita”, summaa 
Piiroinen Tinder-viestinnän kehityskohteita. 

Haasteellisista vuorovaikutustilanteista huoli-
matta Tinder on paikka, josta voi löytää myös 
ilahduttavia kohtaamisia ja pidempiaikaisiakin 
tuttavuuksia. Jotta sovelluksen käyttäminen py-
syisi hyvän mielen puolella, ei siitä kannata tehdä 
ainoaa validaationlähdettään. “Tinderiä ei kaikes-
ta huolimatta kannata ottaa kauhean vakavasti”, 
Piiroinen tiivistää.

Annin vinkit gradun 
tekemiseen
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Vastaisitko viestiin, jonka sisältö olisi pelkkä piste? 
Yllättävän moni vastaa.

Muutamia kuukausia sitten näin TikTokissa lukui-
sia tykkäyksiä keränneen videon, jossa videon tekijä 
aloitti deittisovelluksessa keskusteluja lähettämällä 
osumilleen viestin, joka sisälsi vain heidän etunimen-
sä. Video oli mielestäni erittäin kiehtova, ja päädyin-
kin kokeilemaan tätä tekniikkaa useampaan ottee-
seen mielenkiintoisen tyypin osuessa kohdalle. Kun 
Rehtin juttuja aloitettiin ideoimaan, tiesin haluavani 
kirjoittaa Tinderistä. Olin yllättynyt, mutta myös va-
kuuttunut nimitekniikan toimivuudesta, ja viestin-
nän opiskelijana jäin pohtimaan, voisiko tämän rii-
sua vielä yksinkertaisemmaksi 
viestiksi. Näin alkoi tutkimus: 
Mitä tapahtuu, kun aloitan Tin-
der-keskustelun pisteellä? 

Aluksi hieman jännitti. Jokaisen 
pisteen taustalla tuntui olevan 
järjettömän suuri lataus. Pis-
teen lähettäminen tuntui tylyltä 
ja kiusalliselta. Pohdin olisiko 
kysymysmerkki helpommin 
lähestyttävä, mutta tulin siihen 
tulokseen, että se määritteli kes-
kustelun sävyä liikaa. Piste oli 
kaikista lähimpänä tyhjää, mitä 
viestikenttään pystyi kirjoitta-
maan. Parin päivän jälkeen pis-
teiden kirjoittelusta muodostui rutiini. Aina kun sain 
uuden osuman, lähetin hänelle pisteen. Noin kuu-
kauden projektin aikana lähetin suurin piirtein 60 
pistettä. Osa osumista on tosin poistunut, eli todelli-
nen määrä on luultavimmin ollut hieman korkeampi. 
Harmiksi, ei ole tiedossa kuinka moni osuma poistui 
nimenomaan mielenkiintoisen keskustelunavauksen 
takia. Reilut kymmenen ihmistä jätti kokonaan vas-
taamatta, ja muutaman kanssa keskustelu jäi pelkäk-
si erikoismerkkien vaihteluksi. Kuitenkin suuri osa 
ihmisistä tarttui syöttiin. Yleisin ensireaktio oli pilk-
ku tai kysymysmerkki, mutta piste saattoi kannus-
taa kokonaisiin lauseisiinkin. Parhaimman tuloksen 

huomaan saaneeni, kun erikoismerkin jälkeen jat-
koin keskustelua hyvinkin perinteisesti, esimerkiksi 
kysymällä kuulumisia. Usein piste oli lämmittänyt 
tunnelmaa sopivasti, eikä oikean keskustelun aloit-
taminen ollutkaan enää niin pelottavaa. 

Keskustelujen sisältö ei loppujen lopuksi kuiten-
kaan muuttunut kovin paljoa. Tinderille tyypilliset 
ominaispiirteet ghostauksesta ällöttäviin ehdotuk-
siin pysyi, mutta joukossa oli paljon miellyttäviäkin 
keskusteluja. Näen kokeilun erittäin hyödyllisek-
si, ja suosittelisin vastaavaa, jos oma rakkauselämä 
kaipaa piristettä. En ole koskaan saanut yhtä paljoa 
Tinder-ilmoituksia kuin tämän kuukauden aikana, ja 

olen kuitenkin käyttänyt sovel-
lusta on-off useamman vuoden 
ajan. Tuloksia analysoidessa 
voisin sanoa tutkimuksen osoit-
tavan aloitteellisuuden kan-
nattavuuden. Itse aloitteella ei 
niinkään ole väliä, kunhan sen 
vain tekee. Pääsin tutustumaan 
useampaan mielenkiintoiseen 
ihmiseen pelkän pisteen voi-
malla. Uskon, että tavallisem-
matkin viestit tuottaisivat ai-
van yhtä lailla tulosta, kunhan 
niitä vain lähettäisi. Pisteen tek-
niikka on määrä-painotteinen 
laadun sijaan, mutta toisaalta 
suuremmasta otannasta on hel-

pompi löytää myös helmiä. 

Päädyin käymään kuukauden kokeilujaksoni aikana 
neljän eri ihmisen kanssa treffeillä. Jokainen tapaa-
mani henkilö oli ystävällinen, kiinnostava ja viehät-
tävä. Hölösuuna ajauduin paljastamaan keskeneräi-
sen tutkimukseni heille kaikille. Sain kuulla pisteen 
herättäneen hämmennystä, mutta myös helpottunei-
suutta. Aloitusviestin lähettäminen asettaa paineita 
ja piste murtaa jään. En tiedä löytyikö kokeilun myö-
tä elämäni rakkautta, mutta kyllä vatsassa leijailee 
pari perhosta.

Teksti ja kuva: Marilla Timonen

Rakkautta mulle, piste!
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Reettori-ihastukset
Reettorit innostuivat ystävänpäivän aikoihin tunnustamaan salaisia ihastuksiaan. 
Lue, ja bongaa itsesi tai kaverisi!

Vaaleahiuksinen nainen
- anonyymi

Ihailen sinua, helsinkiläistynyt ja sateenkaaren 
väreissä tanssiva reettori <3 kävisitpä useammin 
mansesterissa niin törmättäisiin säännöllisemmin! 
Oot tosi hot…  
- haikea reettori

Cool mimmi, puhuu itäsuo-
mea, söpö, kiva tyyli  
- anonyymi

Blondi byrokraatti, sinulla on upea tyyli ja tun-
netusti tavoittelet kohti korkeita katto(järjestö)
ja          olet ihq  
- anonyymi

Tyylikäs, lempeä ja hurmaava tyyppi! 
Tällä reettorilla on upea energia ja 
ihana tyyli  
- anonyymi

Hallitus on täynnä voimanaisia!  
- anonyymi

Siniset silmäsi säihkyvät laventelisen 
neuleesi kanssa <3  
- tummat silmät, ruskea tukka

ootte kaikki isoi girlbossei ja ihailen teitä 
suuresti <3   
- reettorifani



AstRetologia: 
Kesähoroskooppi 2022

Kaipaatko tähtiin kirjoitettua viestinnällistä ohjausta tai ensikurkkauksen kesän fii-
liksiin? AstRetologian luotettava tulkinta kertoo sinulle objektiivisen totuuden kesäsi 
kulusta ja käänteistä!

Teksti: Henna Alanko, Aliisa 
Alatossava, Roosa Jarkko, 
Veera Niemelä, Ingá Ry-
hänen, Jenni Törmänen

Härkä 20.4.-20.5.
Ota tästä kesästä kaikki irti! Itsensä 
palkitseminen pienistä asioista on 
enemmän kuin sallittua lämpiminä 
kuukausina. Rentoudu siis kunnolla 
auringon alla ja unohda kalenter-
isi sekä muut huolesi – kaikki on 
hyvin! Hyvät argumentaatiotaitosi 
mahdollistavat sen, ettei sinun 
tarvitse tehdä kompromisseja. Nauti 
siis kesästä täysin rinnoin ja treat 
yourself!
Kesän haippihetkesi: Pääset vii-
mein toteuttamaan suurimman ku-
lutusfantasiasi, senkin massikeisari!

Kaksonen 21.5.-20.6.
Kesä on sinun sesonkisi, rakas kak-
sonen! Elä tapasi mukaan hetkessä 
ja ota kontaktia muihin ihmisiin. 
Olet viestinnän sopeuttamisen me-
stari, joten tämä ei ole sinulle haaste 
eikä mikään! Muista, että vaikka 
stereotyypit niin väittäisivätkin, et 
ole kaksinaamainen, vaan osaat vain 
mukauttaa viestintääsi erinomaises-
ti. Taidoillasi kesäheiloja ja kavereita 
kertyy vaikka kasoiksi asti.
Kesän haippihetkesi: Spontaani ja 
yllättävän ihana kesäseikkailu

Rapu 21.6.-22.7.
Olet haaveilija, mutta tänä kesänä 
sinun on aika astua ulos kuorestasi 
ulkomaailmaan. Viihdyt hyvin tutu-
issa vesissä, mutta mitä jos tutkisit 
millaisia mahdollisuuksia muut 
elämäsi lähiympäristöt tarjoavat 
kesän aikana? Luota kuitenkin omiin 
tunteisiisi ja anna niiden näkyä, 
jotta saat ansaitsemasi huomion. 
Herkkyytesi koettaa toisinaan tehdä 
sinusta liiankin suojelevaisen itseä-
si ja läheisiäsi kohtaan, mutta tänä 
kesänä kannattaa luottaa intuitioon. 
Poistumalla mukavuusalueeltasi 
kehität myös viestintäosaamistasi 
yllättävällä tavalla. 
Kesän haippihetkesi: Pitkäaikainen 
kesähaaveesi toteutuu viimein <3

Leijona 23.7.-22.8.
Kesä on leijonan parasta aikaa! 
Pääset olemaan oma hurmaava itsesi 
monen kesäseikkailun aikana ja 
vapauttamaan viihdyttävät idea-
si valloilleen. Pysähdy kuitenkin 
vuorovaikutustilanteissa ja keskity 
kuuntelemiseen, niin voit tehdä 
vaikutuksen myös muillakin tavoilla 
kuin räiskyvällä olemuksellasi ja 
hienoilla hiuksillasi. Päästä myös siis 
leijonanharjasi alas ja rentoudu!
Kesän haippihetkesi: Saat ansait-
semasi huomion toivomaltasi taholta

Oinas 21.3.-19.4.
Ahkera oinas, on tullut aikasi naut-
tia! Tylsistyt säännöllisesti ja kaipaat 
muutosta, joten nyt on oiva sauma 
tehdä kesästä juuri sinun näköisesi. 
Et ole mikään tossu vaan seuraat 
määrätietoisesti omia unelmia-
si. Sinun sipulisi ulkokuorelle on 
helppo päästä, mutta tänä kesänä 
voisit yrittää päästää jonkun aivan 
ytimeen. Anna hänen nähdä, että 
vähäsanaisen viestintäsi alla piilee 
todella lämminsydäminen ja herkkä 
sarvipää. 
Kesän haippihetkesi: Yllättävä kesä-
tuttavuus

Neitsyt 23.8.-22.9. 
Neitsyt, nyt kalenteri hiiteen ja 
rentoutumaan vaikka pakolla! Olet 
järjestelmällinen ja tarkka, mikä 
yleensä toimii eduksesi – kesän 
aikana voisit kuitenkin kokeilla, 
mitä tapahtuu kun et itse ole perillä 
jokaisesta yksityiskohdasta. Toisaalta 
järjestelmällisyys voi olla käytän-
nöllistä, kun käyt läpi vaatekaappisi 
kesävaatteita. Tarkkanäköisyys tulee 
tarpeeseen myös silloin, kun etsit 
kesäheilaa. Muista silti, että heit-
täytyminen vuorovaikutustilanteisiin 
ilman suunnitelmia virkistää ja tuo 
uusia tuulia!
Kesän haippihetkesi: Kesäjuhlissa 
kaikki menee juuri niin kuin olet 
suunnitellut 
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Vaaka 23.9.-22.10. 
Hyväsydäminen vaaka – kesäsi tulee 
olemaan täynnä yhteisiä hetkiä lähe-
istesi kanssa. Diplomaattinen luon-
teesi tulee usein hyvään käyttöön 
sekä konfliktitilanteiden välttämi-
sessä että niiden ratkaisemisessa. 
Sinun ei kuitenkaan tarvitse jokaises-
sa tilanteessa pyrkiä miellyttämään 
kaikkia. Varsinkin yhteisessä 
päätöksenteossa kannattaa joskus 
tuoda myös oma ääni vahvemmin 
kuuluviin. Luvassa on ikimuistoinen 
jäätelökesä, mikäli kykenet valitse-
maan uutuusmakujen väliltä! 
Kesän haippihetkesi: Pääset kerto-
maan parhaat kesätarinat ja yleisö 
nauttii

Skorpioni 23.10.-22.11.
Olet kesälläkin oma tyylikäs itsesi, ja 
sinulla tulee olemaan reettoriporu-
kan parhaat kesälookit! Kaverit ovat 
tärkeä osa kesääsi ja piknik sekä 
puistokalja on kesän paras kombo. 
Myös mahdollisuuksia kesäromans-
siin tarjoutuu yllättäviltäkin tahoilta, 
joten pidä silmäsi auki. Muista 
panostaa omassa viestinnässäsi en-
nakoitavuuteen ja huomaat ihmis-
suhteittesi syvenevän entisestään. 
Halutessasi kesäromanssi voi nimit-
täin jatkua syksynkin puolelle…
Kesän haippihetkesi: Säväytät kes-
äbileissä isosti

Jousimies 23.11.-21.12. 
Tämä kesä tulee olemaan sinulle, 
jousimies, erityisen touhukasta 
aikaa. Kokeilunhaluisuutesi ja ide-
arikkautesi ansiosta sinun ei tarvitse 
tylsistyä, sillä tiedät sisimmässäsi, 
mitä haluat tehdä ja kokea. Pysy 
määrätietoisena ja seuraa sisäistä 
paloasi! Olet positiivinen ja ulospä-
insuuntautunut tyyppi, jonka kanssa 
moni haluaa niin juhlia kuin käydä 
syvällisiä keskusteluja. Muista pitää 
joustavuus mielessä, kun päädyt 
uudenlaisiin vuorovaikutustilantei-
siin.
Kesän haippihetkesi: Pääset 
päästämään luovuutesi valloilleen 
kiinnostavassa projektissa

Kauris 22.12.-20.1.
Kauris, olet tähtimerkkien todel-
linen menestyjä. Olet viestijänä 
suoraviivainen ja asiakeskeinen, ja 
yleensä saatkin niin ihmissuhteissa 
kuin urallasikin sen mitä haluat. 
Muista kuitenkin, että sinun ei 
tarvitse avioitua mielipiteesi kanssa; 
joissakin viestintätilanteissa kom-
promissi on kaiken hyvän alku ja 
juuri. Suurin vahvuutesi on se, ettet 
luovuta suurtenkaan haasteiden 
edessä. Ahkeruutesi takaa sen, että 
sinulla on varaa vaikka millaisiin 
kesäseikkailuihin! Kesällä tavoit-
teellisuutta voi suunnata myös 
esimerkiksi puistossa lekotteluun tai 
jäätelön syöntiin liittyviin saavutuk-
siin.
Kesän haippihetkesi: Saat kovan 
työn jälkeen mojovan palkinnon.

Vesimies 21.1.-18.2. 
Sinä, vesimies, rakastat vapauttasi 
ilmaista loistokkaita, joskus jopa 
erikoisia ideoitasi koko maailmalle ja 
mikäs olisi parempi aika inspiroitua 
kuin kesä! Olet ystävällinen ja tuntei-
kas persoona ja viihdyt omissa maa-
ilmoissasi. Kaipaat joskus kuitenkin 
elämältäsi myös toimintaa ja kesällä 
sitä varmasti riittää. Mikään kesäre-
issu ei kuitenkaan tapahdu hetken 
mielijohteesta, sillä suunnittelu on 
sinulle kaiken A ja O. Muista vuor-
ovaikutustilanteissa ilmaista läsnäo-
losi panostamalla nonverbaaliseen 
viestintään.
Kesän haippihetkesi: Kesällä saama-
si inspiraatio kantaa pitkälle syksyyn

Kalat 19.2.-20.3. 
Kalat, merkeistä ehdottomasti mo-
niulotteisin: sinulta löytyy erittäin 
sensitiivinen ja hauras puoli, mutta 
myös impulsiivisuus sekä sen pe-
rusteella tehdyt hätiköidyt päätökset 
ovat tuttuja. Olet luova ja yleensä se 
näyttäytyy maailmalle joko taiteelli-
suuden tai musikaalisuuden kautta. 
Ultimaattisesta herkkyydestäsi ja 
empaattisuudestasi huolimatta sinu-
un on joskus vaikeaa saada yhteyttä, 
sillä ajatusmaailmasi on tärkeämpi 
kuin mikään kesäriento. Onneksi 
erityisesti kesällä sinulla on aikaa 
upota päiväuniisi kunnolla. Vies-
timällä paremmin voit tuoda lisää 
ulottuvuuksia itsestäsi esille, jotta 
muutkin voivat ymmärtää sisäistä 
maailmaasi. 
Kesän haippihetkesi: Ihana ihminen 
saapuu pyyhkimään onnenkyynelee-
si
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Opiskelijaelämä + harrastus 
= mahdoton yhtälö?

Teksti: Ella Tapanainen, Jenna Ala-Rantala
Kuvat: Ella Tapanainen, Oskari Kivimäki

Opiskelijaelämän yhdistäminen vapaa-ajan harrastuksiin voi tuottaa välillä pään-
vaivaa. Alkoholikeskeiset tapahtumat häiritsevät urheilijan treenirutiineja, eikä lem-
mikkiä voi jättää koko vappuviikoksi yksin kotiin. Jenna Ala-Rantala ja Ella Tapanain-
en jakavat omia kokemuksiaan niin kilpaurheilun kuin koiraharrastuksen kannalta.

Pentuarki opiskelijahaalareissa

Koiran hankkiminen opiskelijana voi mietityt-
tää, niin taloudellisista kuin ajankäytöllisistä 
syistä. Nämä ovat molemmat asioita, joita 

tuoreena koiranomistajana jouduin punnitsemaan 
ennen pienen riiviöni hankkimista. Ei ole mikään 
salaisuus, että pentuaika ja railakas opiskelijaelämä 
eivät aina kulje käsi kädessä. 

Itselleni lemmikin tuomat vastuut eivät sinänsä tule 
yllätyksinä, sillä harrastukseni ja vapaa-ajanviettota-
pani ovat pyörineet aina vahvasti koirien ympärillä. 
Nyt olen kuitenkin ensimmäistä kertaa yksin vas-
tuussa koirastani, enkä voi vierittää krapula-aamun 
lenkitystä kenenkään muun vastuulle. 

Opiskelijoilla on todennäköisesti myös rajatummat 
taloudelliset puitteet, jolloin eläinlääkärikulut saat-
tavat alkaa kuristaa kurkkua. Myös muita opiskeli-
jabudjetin tuomia haasteita harrastamiseen tuo tree-
nimatkojen venyminen tolkuttoman pitkiksi, kun 
omaa autoa ei ole käytettävissä. Toisaalta, eiköhän 
näitäkin aikoja voi muistella kymmenen vuoden 
kuluttua lämmöllä.

Varsinkin pentuaikana päänvaivaa voi tuottaa yk-
sinolo, joka rajoittuu vielä muutamiin tunteihin. Eli 
jos haluan sitsaamaan illalla, olen päivän kotona, 
jottei yksinoloa kerry liikaa. Näin korona-aikaan on 
ollut helpompaa aikatauluttaa omia menoja, joista 
moni toteutuu etänä. 

En koe, että koiran hankkiminen olisi rajoittanut 
elämääni; se tuo nimenomaan siihen lisää iloa ja on-
nellisuutta. Arkeni vaatii nykyään enemmän suunni-
telmallisuutta ja voin sanoa, että kalenterille on ollut 
käyttöä viime kuukausina. Vaikka joudun toisinaan 
valitsemaan bileiden ja koti-illan välillä, en vaihtaisi 
tätä mihinkään.

“Eli jos halu-
an sitsaamaan 

illalla, olen 
päivän kotona.”
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Pesäpallotreeneihin vai opiskelijabileisiin?

Siinäpä vasta pulma. Niin kauan kuin muistan, 
identiteettini on rakentunut sanalle urheili-
ja. Pesäpalloharrastusta minulla on takana jo 

pian neljätoista vuotta ja pesäpallon lisäksi minulla 
on ollut monia muitakin urheiluharrastuksia, kuten 
ratsastusta, tanssia ja salibandya. Vapaa-aikani on 
siis melkein aina koostunut lähinnä ainoastaan tree-
naamisesta.  Näin talviharjoittelukaudella joukkueen 
yhteisiä treenejä on noin kolme kertaa viikossa ja 
niiden lisäksi omaan viikkorytmiin pitäisi sisällyt-
tää noin neljä omatoimista harjoitusta esimerkiksi 
punttisalilla.

Ideaalitilanteessa tekisin jokaisen harjoitteluohjel-
maan suunnitellun treenin, jotta pystyisin kehitty-
mään pesäpallossa. Tavoitteenani on tulevaisuu-
dessa nousta pelaamaan korkeammalle sarjatasolle, 
mikä vaatisi pitkäjänteistä treenaamista. Opiskelija-
elämän ja urheilijan treenimäärän yhdistäminen ei 
kuitenkaan ole kovin helppoa. 

Ongelmia syntyy muun muassa oman elämän aika-
tauluttamisesta, sillä jotkut päivät ovat täynnä luen-
toja ja iltaisin on usein jokin opiskelijatapahtuma. 
Tällaisissa tapauksissa joudun usein heräämään aa-
mukuudelta tekemään omatoimista treeniäni, jotta 
pysyisin treeniohjelmassani. Toinen ongelma, jonka 
olen huomannut, on alkoholinkäyttö erilaisissa opis-
kelijabileissä, sillä krapulapäivänä treenaaminen ei 

ole suositeltavaa siitä aiheutuvien terveysvaikutuk-
sien takia. Alkoholintäyteinen illanvietto vaatii siis 
seuraavalle päivälle lepopäivän, mikä ei yksinään 
tavoitteellista treenaamistani kaada. Ongelmaksi tu-
lee useat opiskelijatapahtumat samalla viikolla, sillä 
olen itse aika menevä tyyppi ja haluan kovasti aina 
osallistua kaikkeen mukaan.

Kenties minun tulisi pohtia pulmaani enemmän 
opiskelijaelämän lyhykäisyyden kautta. Opiskelen 
itse toista vuotta viestintää, eikä opiskelijavuosia ole 
enää kuin kolme jäljellä. Miksi en siis nauttisi opis-
kelijaelämästä täysin rinnoin? Valmentajanikin sanoi 
minulle, että minulla on parhaimmillaan vielä kak-
sikymmentä vuotta pesäpallouraani jäljellä. Hieman 
naurahdin, sillä harvemmin naiset jatkavat pesäpal-
louraansa vielä yli 33-vuotiaana.

“Opiskelijaelämän 
ja urheilijan treen-

imäärän yhdistämi-
nen ei kuitenkaan 

ole kovin helppoa.”
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Alussa oli suo, kuokka 
ja hiton iso siili. Saa-
tat ihmetellä, rakas 
lukija, miten tämä 

nyt liittyy mihinkään? No, ei se 
liity mutta sainpahan mielen-
kiintonne. 

Vostok ja Reettorit ovat pitkän 
linjan sisarjärjestöjä ja meidän 
välit ovat puhuttaneet vuodesta 
toiseen milloin mistäkin syystä. 
Minun täytyi herättää mielen-
kiintonne, sillä aihe ei näin pa-
perilla kuulosta kovin jännittä-
vältä. Mutta odottakaa vain.

Reettoreiden ja Vostokin välillä 
on tapahtunut vuosien mittaan 
loikkaamisia alalta toiselle, on 
kisattu erinäisissä tuolilajeissa 
sekä välillä kyräilty toisillemme 
syystä kuin syystä. Silti järjes-
tömme tekee paljon yhteistyötä 
ja kohtaamiset ovat lähtökoh-
taisesti lämpimiä. Näin kak-
soiskansalaisena (toim.huom. 
kaksoisjäsenenä siis) voin tode-
ta, että ei ole ihmekkään. 

Olen vihkiytynyt poikkitie-
teellisyyteen opiskelujeni ai-
kana ja tuttuja omaan likimain 

jokaisesta kerhosta, killasta 
ja ainejärjestöstä. 2020 aloin 
miettimään voisiko vostokkiu-
teni lisäksi sisältä löytyä myös 
reettorin henki. Erään vaiheik-
kaan illan päätteeksi Dorikses-
sa minusta tuli jäsen ja aloin 
osallistumaan Reettoreiden ta-
pahtumiin. Koin alkuun oloni 
ulkopuoliseksi sillä olinhan “se 
vostokki”, joka on myös Reet-
toreiden jäsen.

Voiko kukaan edes kokea ole-
vansa täysivaltainen jäsen 
kahdessa eri ainejärjestössä? 
Toinen on kuitenkin aina ollut 
aiemmin. Varsinkin kun ky-
seessä sisarainejärjestöt joilla 
on vaihteikasta historiaa. Kil-
pailuhenkisyys ja vastakkain-
asettelu ovat mielestäni kuiten-
kin tervettä. Palataan asiaan.

Syksyn 2021 tullessa sain 
kanssavostokeilta kum-
maksuneita katseita kun 
kerroin olleeni jossain 

reettoritapahtumassa. Aletaan-
ko minua katsomaan pahasti 
jos hankin Reettoreiden haa-
larit? Pitäisikö sitä vaan pysyä 
kotona ja juoda siellä kaljaa yk-

sin? Ei. 
Viimeistään syksyn vuosijuh-
lien jälkeen tajusin, että kyllä 
minustakin voi tulla reettori. Ei 
vain jäsen, mutta reettori hen-
kisesti. Jatkoilla tanssiessani 
koin sanoinkuvaamatonta iloa, 
että olin kaltaisteni Reettorei-
den kanssa. Ilta olikin yksi vii-
me vuoden kohokohdista. 

Olen kokenut itseni 
tervetulleeksi jokai-
seen tapahtumaan 
mihin olen osallistu-

nut eikä yksikään vostokki ole 
katsonut vinoon uutta reettori-
takkiani. Koin saaneeni uuden 
kodin naapurista. 

Haluan peräänkuuluttaa, että 
perheen kanssa voi aina riidellä 
ja kisata, vihaakin välillä pitää, 
mutta lopulta olemme samasta 
puusta veistetty. 

Olkaamme siis iloisia tästä eri-
tyisestä suhteesta ja ottakaa 
siitä kaikki ilo irti. Ja arvon 
lukija, voin suositella kaksois-
jäsenyydellä on vain hyviä 
puolia. Ellei tapahtumien yli-
tarjontaa lasketa. 

Sisarjärjestöjen välisestä 
ystävyydestä
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Arttu Timonen
Kirjoittaja on Reet-

toreiden, Vostokin, Bosan, 
TAkSiGaYsin, HIMO:n 

jäsen. Eli oluen, Gambinan 
ja kaikkien humanistien 

ystävä.

Kuva: Eeva Valtokari



38

Sarjakuvat: Jenna Ala-Rantala
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Kerrankin rehtinä - reettoreiden tunnustuksia
Tälle palstalle on koottu Reettoreiden paljastamia omituisia tapoja ja faktoja. 
Voitko sinä samaistua johonkin näistä?

Lapsena mun piti joka 
ilta saada syödä yks HK:n 
Popsi-nakki just ennen 
nukkumaanmenoa.
-HK:n sininen

Vessassa käymisen jälkeen en 
jaksa nostaa housuja kintu-
ista, vaan saatan kuljeskella 
yllättävän kauankin housut 
kintuissa pingviinikävelyä.
-hiemanlaiska

Peilaan mun persettä 
jokaisesta heijas-
tavasta pinnasta.
-isopylly69

Minulla on vielä kaksi 
maitohammasta suussa.
-T. 20wee

Ärsyynnyn aina vähäsen, 
jos joku aloittaa viestin 
sanalla ”no”.
-viestittelijä

Hermostuessani taput-
telen käsiäni yhteen 
erilaisin rytmein.
-hermostuttaako…

Nukun edelleen 
pehmolelujen kanssa.
-ikuisestilapsi

Istun suihkussa, 
kun pesen hiuk-
sia.
-sademetsä

Kun olin seiskaluokalla, minulta 
kysyttiin ASK.fm:ssä olenko pannu 
vai kattila. Vastasin pannu, kun en 
tajunnut, että kysymys oli tarkoitettu 
kaksimielisesti…
-neitsyt

Laitan omenaa leivän 
päälle. Oikeesti hyvää, 
kannattaa kokeilla!
-yksfukseista

Jalat pitää pyyhkiä 
aina ennen kuin menee 
sänkyyn.
-neuroottinen

Jos lattialla on jotain likaa, 
siivoan sen jalassa olevalla 
sukalla.
-siivooja

En osaa sanoa kunnolla 
ng-äännettä, esim keNGät, 
jos en siihen keskity.
-kielisolmussa:D
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