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Pääkirjoitus

Viestintä valopilkkuna

Hei arvon lukija ja tervetuloa ensimmäisen syys-Rehtin pariin! 

Yhteiskunta ympärillämme muuttuu jatkuvasti ja maailmankarttaa 
pyritään piirtämään uudelleen. Epävarmassa maailmantilanteessa voi 
olla vaikeaa itse kunkin navigoida. Kriisitilanteissa selkeän viestinnän 
merkitys korostuu, mikä tekee viestijöistä yhteiskunnalle tärkeitä luot-

seja elämän aallokoissa. 

Viestijät toimivat epäselvien tilanteiden tulkkeina ja pyrkivät luomaan 
järkeä epäselvyyden keskelle. Viime vuosina maailmaa on koetellut 

kriisi toisensa perään. Näiden kriisien keskellä toimiva viestintä sekä 
riippumaton tieto ovat kultaakin kalliimpaa. Meillä viestijöillä on suuri 
vastuu tiedon jakamisessa ja sen paikkansapitävyyden varmistamisessa. 

Viestintä loistaakin valopilkkuna kriisien myllerryksessä.

Tässä Rehtin julkaisussa kurkistetaan kriisien viestinnälliseen puoleen. 
Te lukijat pääsette tutustumaan muun muassa ilmastokriisistä viestimi-
seen sekä huoltovarmuuskeskuksen ja Puolustusvoimien viestintään. 

Kriisien lisäksi julkaisussa sukelletaan mielenkiintoisiin kolumneihin ja 
tyyliviestintään sekä arvostellaan Tampereen second hand -tarjontaa.  

Tämä on toinen ja viimeinen Rehti, jonka me päätoimitamme. Kiitos 
kaikille toimittajille upeasta työstä ja  Reettorit ry:lle rahoituksesta sekä 

mahdollisuudesta tehdä omaa juttua. Ennen kaikkea kiitos kaikille 
mukana olleille ja lukijoille Rehti-haipista!

Mukavaa joulun odotusta ja muistakaa levätä “joululomalla”!

Päätoimittajat
Vilma Romppainen ja Veera Niemelä
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Puheenjohtajalta
maa syksyäni eh-
käpä parhaiten ku-
vaava hetki oli fuk-
siaisten iltana, kun 

istuin Pekolan kerhohuoneen 
keittiön pöydän ääressä odot-
taen fuksien saapumista pai-
kalle. Olin päätynyt tilantee-
seen, jossa naputin 
koneellani valmiiksi 
ryhmätyötä omalta 
osaltani noin puoli 
tuntia ennen pa-
lautuksen dedistä 
ja samanaikaisesti 
join viiniä valm-
istautuen loppuillan 
agendaan. Pöydän 
ääressä oli paljon 
reettoriystäviä, joten 
luonnollisesti joudu-
in laittamaan korva-
tulpat korviin, jotta 
pystyin keskittymään 
kirjoittamiseen. Ky-
seinen muisto kuvas-
taa hyvin opiskelun 
sekä itse opiskeli-
jaelämän tasapain-
ottelua, jota itse kukin saattaa 
toisinaan joutua tekemään. 
 
Opiskelijasyksy on siis taas 
kerran alkanut hyvin vauhdik-
kaasti ja se tuntuu myös hu-
jahtaneen ohi nopeasti. Vaikka 
Wappu on kieltämättä hyvää 
aikaa opiskelijan elämässä, niin 
mielestäni syksyn voisi kuiten-
kin sanoa olevan jopa sitä par-
asta. On ihanaa päästä uusiin 
alkuihin syksyn alkaessa niin 
kurssien kuin myös uusien 
opiskelukavereiden kanssa. 
Ja niitähän on tullut tänäkin 

syksynä runsaasti! Reettorit 
ovat jälleen kerran saaneet 
joukkoonsa upeat, aktiiviset, 
ystävälliset, hauskat, empaat-
tiset, osaavat ja kaikin puolin 
aika ihanat fuksit. On ollut ilo 
päästä tutustumaan teihin sekä 
taas kerran innostua syksystä 

seurassanne! 
 
Tämä syksy on ollut siinä 
mielessä poikkeuksellinen, että 
se on ollut niin sanotusti nor-
maalein fuksi- ja opiskelusyk-
sy useampaan vuoteen. Kun 
itse aloitin opiskelun syksyllä 
2019, niin tungos yliopiston 
ruokaloissa ja lukusaleissa 
oli arkipäivää ja olen iloinen, 
että tähän tilanteeseen on taas 
palattu. Toisaalta myöskin arki 
on tuntunut aiempia syksyjä 
kiireisemmältä, sillä etäluen-
nolta toiselle siirtyminen oli 

huomattavasti nopeampaa sen 
ollessa vain parin napin pain-
alluksen päässä sekä opiske-
lijatapahtumien määrä on 
räjähtänyt käsiin. Huomaan, 
että tärkeää olisi priorisoida 
omalle arjelle hengitystau-
koa tarjoavia asioita, vaikka 

kaikkeen olisikin 
aina kivaa tarttua 
ja mennä mukaan. 
Koitan muistuttaa 
itselleni sekä tässä 
samalla myös teille 
kaikille muillekin, 
että on myös ihan ok 
kieltäytyä asioista, 
vaikka ne olisivatkin 
kivoja juttuja. Omas-
ta hyvinvoinnista ja 
jaksamisesta kan-
nattaa pitää kiinni 
varaamalla aikaa 
myös palautumiselle 
ja itselle merkityk-
sellisille asioille. 
Täytyy kyllä sanoa 
näin disclaimerinä, 
että en itse ole tässä 

kokemusasiantuntija, mutta 
siis ainakin teoriassa luulisin 
tämän toimivan näin.

Vielä näin lopuksi haluankin 
käyttää tätä palstatilaa mah-
dollisuutena kiittää jokaista 
reettoria kuluneesta vuodesta. 
Te ootte kaikki niin ihania ja 
kivoja ja oon ollut todella otet-
tu siitä luottamuksesta, mitä 
mulle on annettu tänä vuonna 
puheenjohtajana. Reettorihaip-
pi on ikuista! 
 
PJ-Ingá

O
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Suuri fuksigallup 
2022

Nyt on vuoro päästää ääneen reettorifuksit vuosimallia 2022. 
Rehtin toimitus ylpeänä esittää: suuri fuksigallup!

Ikuinen väittelyn aihe on tullut 
päätökseen. Yliopiston paras rav-
intola, olkaa hyvät: 

Etäelämästä takaisin 
lähielämään

Opiskelijan tuskallinen 
dilemma: mitä kommentoi 
raati

Kysymyksistä viimeinen, mut-
tei suinkaan vähäisin <3: 

Lopuksi otanta viisaita sa-
noja, joita voimme muistella 
kun aamut tuntuvat pimeiltä, 
kahvi liian laihalta (fun ja tosi 
tieteellinen fact: fukseista 62,5 
% toimii kahvilla) ja yöt liian 
pitkiltä:

Kirjoittaja: Ella Riikonen

“Se mikä ei tapa 
sattuu toden-
näkösesti ihan 
saatanasti”
-Venla

“Kukaan ei 
tiedä, onko 
sun meikit 
tän päivän vai 
eilisen.”
-Inari

“Se mikä ei 
tapa, vah-
vistaa!”
-Veera

“Jos ei saa fuk-
sisyksyn bileistä 
flunssaa, onko 
bileissä käy-
nytkään?”
-Fanni

“Aloittamista 
vaille valmis!”
-Silja

“Jos ei jaksa, 
niin koittakaa 
vaan jaksaa :D”
-anonyymi
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Hemohurjankka haippisyksy 

Syksy, tuo uusien alkujen aika, opiskeli-
joiden uusi vuosi. Tänäkin vuonna uudet 
reettorifuksit ovat syntyneet ja minäkin 
olen uudestisyntynyt. Olenkin päässyt 
uusimman reettorisukupolven mukana ry-
myämään ympäri Tamperetta mon-
ien rastikierrosten merkeissä, 
pulikoimaan maauimalalle 
ja seikkailemaan (taas,,,) 
Hervantaan. Fuksisyk-
sy päättyi juhlallisin 
menoin kattosau-
nalla, kun fuksitkin 
saivat kuninkaalli-
simman uniform-
unsa eli tyylikkään 
mustat haalarit. 
Mutta joka tapauk-
sessa. Syksyisin 
tulee tarve aloit-
taa uusia projek-
teja. Kokeilla uusia 
sivuaineita. Kokeilla 
uusia harrastuksia. Lähteä 
mukaan uusiin järjestöhom-
miin. Syksyisin huomaan reet-
toreissa monenlaista hullaantumista. 
Joillekin tulee neuloosi ja lopulta minullak-
in on uusi peruukki. Pitkän ja yksinäisen 
Retokodissa vietetyn kesän jälkeen on aina 
yhtä ihanaa kylpeä fuksien (ja fossiilienkin) 
rakkaudessa. 
Tänä syksynä olen elänyt villimmin kuin 
koskaan aiemmin. Rakkaat huoltajani ovat 
ottaneet minut mukaan mitä kummallis-
empiin paikkoihin ja hurjempiin bileisiin. 
Tänä syksynä olen päässyt ilahdutta-
van useasti pitkien sitsipöytien ääreen 
railakkaassa tunnelmassa. Olen päässyt 
tapaamaan kollegoitani  Pääsinpä levit-
tämään siipeni Prahaan asti ja tapasin siellä 
monia kauan kadoksissa olleita sukulaisi-

ani. Prahan kaduilla elämä oli kuin suoraan 
musikaalista: pittoreskit kadut olivat täynnä 
reettoreita ja laulu raikasi sekä paikallisjuo-
ma virtasi. Koska teen maskotin työtäni rak-
kaudesta lajiin, heti hupireissua seuraavana 

päivänä pääsinkin sitten vuosien 
tauon jälkeen Happroille. Ja voi 

pojat, olihan se mukavaa! 
Tuttuja ja tuttujentuttuja 

tuli vastaan joka nur-
kalla ja vuorovaiku-
tustilanteet olivat 
niin kiusallisia kuin 
mukaviakin. 
Tämän syksyn 
jälkeen kuitenkin 
peilikuvaani tui-
jottaessani en voi 
olla huomaamatta 

tiettyjä muutoksia. 
Vieno oranssi sävy 

nokassani on haal-
istunut. Siipeni ovat 

harmaantuneet. Olenko 
minä vanhentunut? Päätän 

lähteä etsimään itseäni. Lähden 
Retokodista ilmoittamatta muutaman 

viikon reissulle. Tiedän, että huoltajani 
huolestuvat, mutta tarvitsen aikaa pohtia 
elämäni suuntaa. Aluksi olen hirveän yk-
sinäinen, kaipaan jo nyt Retokodin lämpöä. 
Sitten päädyn sekalaiseen sakkiin ja Kaija-
kan saunaan. Nyt alkaa toden teolla tulla 
ikävä reettoreita ja reettorihaippia. Klisei-
nenhän sanonta meni jotakuinkin niin, että 
pitää mennä kauas, jotta näkee lähelle. Nyt 
näen kaiken selvästi: fossiloituminen ei estä 
biletystä. Älkää huoliko reettorit, räpiköin 
aina lopulta kotiin.

Riehankkain terveisin, 
Juhani “Julli” Akseli Ankka

Kuva: Reetta Sihto
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Reettoreiden Myytinmurtajat
Viime vuonna Helsingin yliopistossa nousi kohu viestinnän naisopiskelijoista, jotka saivat Viime vuonna Helsingin yliopistossa nousi kohu viestinnän naisopiskelijoista, jotka saivat 

osakseen vähättelyä ja kiusaamista. Taustalla vaikuttivat vahvasti alaan ja erityisesti sen opiske-osakseen vähättelyä ja kiusaamista. Taustalla vaikuttivat vahvasti alaan ja erityisesti sen opiske-
lijoihin liittyvät stereotypiat. Moni meistä on varmasti kohdannut jopa turhauttavia viestinnän lijoihin liittyvät stereotypiat. Moni meistä on varmasti kohdannut jopa turhauttavia viestinnän 
alaan liittyviä olettamuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Rehtin toimittajat valitsivat mielival-alaan liittyviä olettamuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Rehtin toimittajat valitsivat mielival-

taisesti 5 myyttiä, joiden todenmukaisuutta tarkasteltiin asian vaatimalla vakavuudella. Murtui-taisesti 5 myyttiä, joiden todenmukaisuutta tarkasteltiin asian vaatimalla vakavuudella. Murtui-
vatko myytit, vai tyydyimmekö kohtaloon?vatko myytit, vai tyydyimmekö kohtaloon?

Myytti:Myytti:
 “Kyllä mä osaan viestiä ilman  “Kyllä mä osaan viestiä ilman 

koulutustakin”koulutustakin”

Vastaus: 
“Vautsi! On totta, että me kaikki vies-
timme jokapäiväisessä elämässämme. 
Harvalla kuitenkaan on viiden vuoden 
yliopisto-opintojen verran syvempää 

ymmärrystä aiheesta.” 

Myytti: Myytti: 
Kaikki työpaikkailmoitukset ovat muotoa:Kaikki työpaikkailmoitukset ovat muotoa:

“Haetaan viestinnän alan harjoittelijaa. Sinulta “Haetaan viestinnän alan harjoittelijaa. Sinulta 
ei vaadita alan aikaisempaa työkokemusta, mut-ei vaadita alan aikaisempaa työkokemusta, mut-

ta oletamme että sinulla on hallussa seuraavat ta oletamme että sinulla on hallussa seuraavat 
ohjelmistot: Photoshop, InDesign, Lightroom, ohjelmistot: Photoshop, InDesign, Lightroom, 
Illustrator, Word, Excel, PowerPoint, iMovie, Illustrator, Word, Excel, PowerPoint, iMovie, 
Premier Pro. Lisäksi edellytämme hakijalta Premier Pro. Lisäksi edellytämme hakijalta 

vähintään 10 vuoden kokemusta vapaaehtois-, vähintään 10 vuoden kokemusta vapaaehtois-, 
järjestö- tai luottamustehtävistä. Toivomme järjestö- tai luottamustehtävistä. Toivomme 
myös virheettömiä valokuvaustaitoja sekä 3 myös virheettömiä valokuvaustaitoja sekä 3 

vieraan kielen erittäin vahvaa osaamista (eng-vieraan kielen erittäin vahvaa osaamista (eng-
lantia ja ruotsia ei lasketa). Odotamme sinulta lantia ja ruotsia ei lasketa). Odotamme sinulta 

laajaa Linkedin-verkostoa ja alle 3000 kontaktin laajaa Linkedin-verkostoa ja alle 3000 kontaktin 
profiileja emme edes huomioi.” profiileja emme edes huomioi.” 

Vastaus:
“Tsemppiä vaan työnhakuun :-). No ei vaan välillä 
työnantajien vaatimukset lähtevät hieman laukalle. 

Töitä oppii kyllä tekemällä.

Myytti:Myytti:
“Reettorit ovat ‘“Reettorit ovat ‘nättejä ja nättejä ja 

hyviä panee’hyviä panee’” ” 

Vastaus:
“Monen haalareita koristaa upea 

merkki, josta voi ottaa vähän osvi-
ittaa ;) Tällä perusteella uskaltaakin 

sanoa, että tämä myytti on vahvistet-
tu vaaleanpunaisin värein.”

Myytti:Myytti:
“Kuka tarvii somen käyttöön “Kuka tarvii somen käyttöön 

yliopistokoulutuksen?”yliopistokoulutuksen?”

Vastaus:
“Aika moni näköjään, kun ottaa huo-
mioon media-alustojen kehityssuun-

nan. Akateemisia selfie- ja Tik Tok live 
-työpajoja odotellessa!”

Myytti:Myytti:
“Sinusta tulee siis toimit-“Sinusta tulee siis toimit-

taja?”taja?”

Vastaus:
“Mahdollisesti. Tai sitten 
uutisankkuri, kouluttaja, 

tutkija, radiojuontaja, kon-
sultti, johtaja, diplomaatti tai 
joku muu lukuisista vaihtoe-
hdoista, joihin tämä koulutus 

valmistaa.”

Teksti: Henna Alanko ja Ella Tapanainen 9



Pyykkimettän puisto

Aamu alkaa kunnianhimoisesti suuntaamalla kohti 
korkeuksia. Määränpäänä on Pispalanharjulla 
sijaitseva Pyykkimettän puisto. Kroppa ja mieli 
heräävät mukavasti köpötellessämme harjun päällä 
sijaitsevaan puistoon, sillä julkisilla ei ihan viereen 
pääse. Kooltaan kompakti puisto on tunnettu up-
easta näköalastaan, eikä se jätä kylmäksi tällaisena 
pilvisenäkään aamuna.

Päivä Tampereella
Herätyskello soi. Nouset sängystä täynnä intoa, sillä tätä päivää olet odottanut. Aamutoimien jäl-
keen heität repun selkään ja vedät kengät jalkaan. On aika lähteä viettämään päivää Tampereella!

 Pääkirjasto Metso

Ulkoilun jälkeen on aika palata keskustan hulinaan. 
Keskustakampuslaisille tutun Linnan sijaan suuntan-
amme on tänään pääkirjasto Metso. Itse kirjaston lisäksi 
Metsosta löytyy muun muassa rauhallisia opiskelupaik-
koja, suosittu kahvila sekä toisessa kerroksessa sijaitsevat 
harrastustilat ja musiikkihuoneet.
Musiikkihuoneissa on huonekohtaisesta varustelusta 
riippuen esimerkiksi mikrofoneja, eri soittimia ja ääni-
tysmahdollisuus. Lisäksi samassa kerroksessa sijaitsee 
harrastustilat Visio ja Soundi. Soundi on äänieristetty tila, 
josta löytyy äänitysstudiolaitteisto sekä useita eri soittim-
ia. Visiossa puolestaan on välineet graafisiin ja visuaalisi-
in töihin. Täällä saisimme kulumaan vaikka kokonaisen 
päivän! Mikäli innostuit, niin tilojen tarkemmat tiedot ja 
varausohjeet löytyvät Metson verkkosivuilta.

 Puistosta on huikeat näkymät Pyhäjärvelle.

 Pyykkimettän 
puistoon päästäk-
seen täytyy nousta 
pienet portaat tieltä. 
Talvikunnossapitoa 
kohteessa ei ole, vai-
kka ilmeisesti se voisi 
paikallisten mielestä 
olla hyödyllistä.

 Rockway-musiik-
kihuoneessa 

on pääsy Rock-
way-soitonopetus-

palvelun kurssei-
hin, ja sieltä löytyy 

kuvassa olevien 
rumpujen ja 

mikrofonin lisäksi 
kielisoittimia ja mi-

di-koskettimisto. 

Pääkirjasto Metso on suunniteltu jäljittelemään metso-linnun muotoa. Aulan 
katossa oleva ympyränmuotoinen ikkuna on metson silmä.
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Teksti: Roosa Jarkko Kuvat: Roosa Jarkko ja Inka Haapasalmi

Pelailun jälkeen on aika suunnata kotiin. Onhan tässä jo touhuttukin. Toivottavasti viihdyit, ja 
sait uusia vinkkejä siihen, mitä kaikkea Tampereella voi nähdä ja kokea. Kiitos seurastasi tänä 
päivänä!

Lautapelikahvila Taverna

Mikä olisikaan parempi tapa päättää päivä, kuin viettää 
laatuaikaa ystävien kanssa pelaten erilaisia pelejä? Lau-
tapelikahvila Taverna sijaitsee Rautatienkadun Lidliä 
vastapäätä, ja siellä on yli 700 eri lautapeliä, joten jokai-
selle seurueelle löytyy varmasti mieleinen peli. Meidän 
seurueellemme valikoituu tällä kertaa Terraforming Mars. 
Pelien lisäksi Tavernassa voi nauttia opiskelijatarjouk-
sella ruokia ja juomia, esimerkiksi ruokaisan lohisalaatin 
kokiksen kanssa tai vaikka herkullisen appelsiinikaakaon. 
Tavernaan kannattaa ehdottomasti varata pöytä etukäteen, 
varsinkin jos haluaa pelailemaan ilta-aikaan tai viikonlop-
puisin! 

Ravintola Kivenheitto

Päivä jatkuu pakollisten opiskeluhommien parissa ravintola Kiven-
heitossa. Se sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Sammonaukion 
läheisyydessä. Kivenheitto tarjoaa pubin hämärän tunnelman lisäksi 
avaria ikkunalooseja, joista voi tarkkailla keskustan liikennettä, kun 
keskittyminen kandin tai muun työn kirjoittamiseen alkaa rakoilla. Li-
stalta löytyy ruoan lisäksi liuta eri juomavaihtoehtoja, ja Kivenheittoon 

saa myös ottaa koirakaverin 
mukaan!

Työväenmuseo Werstas

Mahat täynnä suuntaamme 
upealle Finlaysonin vanhalle 
tehdasalueelle. Työväenmuseo 
Werstas tarjoilee pläjäyksen kult-
tuuria ja historiaa sekä pysyvillä 
että vaihtuvilla näyttelyillään. Se 
on auki tiistaista sunnuntaihin. 
Museoon on vapaa pääsy, mikä 
hellii opiskelijan kukkaroa kuin 
lämmin hali. Näyttelyihin järjest-
etään myös ilmaisia opaskierrok-
sia, joiden ajat kannattaa kurkata 
etukäteen, ettei missaa niitä niin 
kuin meille pääsi tällä kerralla 
käymään.

Teollisuusmuseon puolella seikkaili 
sympaattinen hiiri, jota sai seurata läpi 
Tampereen historian.

 Werstas on Suomen 
suurin maksuton 

museo.

Kivenheitossa istuskellessa 
näkymät ja hyvä musiikki 

vie helposti huomion opiske-
lulta.

Pitkien aukioloaikojen ansiosta Tavernassa vii-
htyy vaikka myöhään iltaan.
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Minä, introvertti viestijä

ä oot kyllä niin so-
siaalinen ja sun kaa on 
tosi helppo jutella!” 
sanoi yksi uusi työka-

veri viime kesän töissä ollessani. 
Olin palannut töihin vanhaan 
tuttuun kesätyöpaikkaan ensim-
mäisen vuoden viestinnän opinto-
jen jälkeen. “Ei susta uskoisi, että 
suakin jännittää sosiaaliset tilan-
teet”, totesi puolestaan uusi kaveri, 
johon tutustuin samana kesänä. 
Vastaavanlaisia kommentteja kuu-
lin useammalta muultakin, ja olin 
todella hämmentynyt. Anteeksi, 
nyt taidatte kuvailla jotain toista 
henkilöä. Enhän minä ole millään 
tavalla hyvä sosiaalisissa tilanteis-
sa.

Olen pienestä asti ollut ujo ja 
varautunut. Muskarissa en miten-
kään selvinnyt yksin ilman äitiä 
ja isää, muiden lasten tutustuessa 
ja touhutessa taustalla. Iän myötä 
introverttiys on alkanut näky-
mään minussa eri tavalla. En ehkä 
enää ole niin stereotyyppisen ujo, 
mutta sosiaaliset tilanteet ovat 
väsyttäviä, isoissa ryhmissä olem-

inen hankalaa ja uusien ihmisten 
kohtaaminen jännittävää. Mitä jos 
olen kiusallinen uusien ihmisten 
seurassa? Tiedän kuitenkin myös, 
että pienissä tutuissa porukoissa 
pystyn tuomaan itsestäni esille 
rennon ja humoristisen puoleni.

Näistä piirteistäni huolimatta pää-
tin hakea opiskelemaan viestintää, 
vaikka etukäteen jännitin, miten 
tulen pärjäämään ympäristössä, 
jossa ajattelin kaikkien olevani 
hurjan sosiaalisia ja lahjakkaita. 
Ajatukset itsestäni sosiaalisesti 
kömpelönä introverttinä ja kuvi-
telmani siitä, millainen viestijän 
pitäisi olla aiheuttivatkin sen, että 
opintojen alussa pelkäsin olevani 
totaalisen väärällä alalla. Pelkäsin 
myös, etten onnistuisi antamaan 
opiskelukavereilleni itsestäni sel-
laista kuvaa, että he kiinnostuisivat 
minusta.

Onneksi en kuitenkaan juossut 
alun paniikkiajatuksia karkuun, 
sillä uuden elämän aloittaminen 
Tampereella on ollut paras päätös 
ikinä. Opinnot tuntuvat aidosti 

kiinnostavilta ja Reettoreista on 
muodostunut ympärilleni rakas 
yhteisö, jollaista olen kaivannut. 
Tämän turvallisempaa paikkaa 
harjoitella pois omista epävar-
muuksista tuskin on olemassa-
kaan. Ihmiset ovat auttavaisia ja 
ymmärtäväisiä, ja kaikkien anne-
taan olla juuri sellaisia kuin ovat. 

Olisinpa osannut heti alkuun olla 
itselleni armollisempi sekä antaa 
aikaa sopeutua ja kasvaa uuteen 
ympäristöön. Ensimmäisen vuo-
den edetessä tajusin, että viestintä 
ja vuorovaikutus koostuvat pal-
jon muustakin kuin siitä, kuinka 
epäkiusallinen on sosiaalisissa 
tilanteissa. Esimerkiksi kuuntele-
minen on aivan keskeisessä osassa 
viestintää, ja siinä koen olevani 
todella hyvä, sillä luontaisestikin 
otan mieluummin kuuntelijan 
kuin puhujan roolin. Ja palatak-
seni alun kommentteihin, vies-
tinnässä voi todella kehittyä, ja 
oma viestijäkuva saa muuttua. 
Introverttiys on osa minua, ja se 
on täysin ok. Haluan vain oppia 
elämään yhdessä sen kanssa.

Teksti ja kuva: Emma Salli
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”En edes ajattele, että on viestintää ja sitten erikseen kriisivi-
estintää” – tällaista on kriisiviestintä valmiusorganisaation silmin

iime vuosien jatkuvat kriisi-
tilanteet ovat tuoneet aivan 
uudenlaisia paineita organ-

isaatioiden viestinnälle. Samalla, 
kun monissa organisaatioissa on 
tarvittu esimerkiksi koronan, Venä-
jän hyökkäyssodan Ukrainassa tai 
energiakriisin aikaan uudenlaista 
kriisiviestinnän osaamista, valmi-
usorganisaatioissa kriisejä varten 
on oltu valmiina aina ja nyt tämä 
valmius on ollut eduksi.  

“En oikeastaan itse edes ajattele, 
että on viestintää ja sitten on 
erikseen kriisiviestintää. Puolus-
tusvoimat on valmiusorganisaatio 
ja myös viestinnän on varaudutta-
va toimimaan niin normaaliolojen 
häiriötilanteissa kuin poikkeu-
soloissa. Erilaisten tilanteiden ja 
skenaarioiden miettiminen, niihin 
varautuminen, suunnitelmien 

ja ohjeiden laatiminen ovat osa 
normaalityötä”, Puolustusvoimien 
Pääesikunnan viestintäosastolla 
työskentelevä viestintäasiantuntija 
Tiina Möttönen selventää.  

Möttönen on työskennellyt Pu-
olustusvoimien viestinnän parissa 
useissa eri tehtävissä vuodesta 
2007 lähtien ja kertoo olleensa 
koko tämän ajan enemmän tai 
vähemmän tekemisissä kriisi-, 
häiriö- ja erityistilanneviestinnän 
kanssa. Vastaan on tullut niin 
onnettomuustilanteita, maineen-
hallintaan liittyviä tapauksia kuin 
pidempikestoisia ja isompia ta-
pauksia, kuten korona, Ukrainan 
tilanne, Nato -jäsenyys ja Kabulin 
evakuointioperaatio. Vaikeimpina 
vastaan tulleina kriisiviestinnän 
tilanteina Möttönen mainitsee 
yksittäisenä onnettomuutena var-

usmiehen kuolemantapauksen ja 
pitkäkestoisena kriisinä koronan.  

“Koen, että molemmissa tilan-
teista selvittiin hyvin ja niin, että 
luottamus organisaatiota kohtaan 
ylläpidettiin. Yksi vahvuus, joka 
mielestäni organisaatiossamme on, 
on kyky muodostaa ja ylläpitää 
tilannekuvaa, mikä edesauttaa 
päätöksentekoa ja sen nopeutta 
sekä toimeenpanoa, kuten viestin-
nän toteuttamista”, Möttönen avaa. 

Pohja onnistuneelle kriisiviestin-
nälle rakennetaan jo ennen kriisiä 
Pitkäkestoiset kriisit ovat Möttösen 

Teksti: Jesse Sironen Kansikuva: Tuomas Massa

“Viestinnän on 
oltava organisaation 
ytimessä.”
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Korre… sota… energiakriisi… inf-
laatio… Ainiin, ja ilmastonmuutos. 
Mitä olikaan aika ennen jotain kri-
isiä? Hädin tuskin muistan. Jatkuva 
kriisi sekä maailmalla, sosiaalisessa 
mediassa että opintojeni suju-
vuudessa ovat saaneet pohtimaan 
kriisejä ja siitä viestimistä. 
Yllätyin puolustusvoimien tiedot-
tajan Tiina Möttösen huomiosta, 
jossa hän nimeää inhimillisen tason 
tärkeäksi kriisiviestinnän osaksi. Jos 
joku kysyisi minulta, kuinka kriisiä 
hoidetaan, tulee ensimmäisenä 
mieleen kylmä päättäväisyys ja 
toiminnallisuus, eikä tunteilulle ole 
sijaa. Onneksi kukaan ei ole kysynyt, 
sillä kriisin aiheuttama epätietoisuus 
ei korjaannu pelkällä tiedolla ja 
toiminnalla.
Kriisit ovat aina uniikkeja tilanteita, 
oli kyseessä sitten koronan kaltain-
en yhteiskunnallinen poikkeustila, 
tai organisaation mainekriisi. Silti 
yhteistä niissä on emotionaalinen 
reaktio; pettymys yrityksen toimint-
aan, epätietoisuuden herättämä 
pelko tai väärinkäytön nostattama 
viha. Kriisiviestinnän täytyy laskeu-
tua vastaanottajan emotionaaliselle 
tasolle. Kuten kriisiviestinnän tutkija 
Salli Hakala toteaa, kriisissä tärkeää 
on, että ihminen kokee tulevansa 
ymmärretyksi.
Eikä tämä päde vain kriiseihin, vaan 
esimerkin voi löytää lähempää ar-
jesta. Kuusi tuntia myöhässä olevaa 
junaa odotellessa ei kuukauden 
päästä tilille palautuva junalipun 
hinta ja 20 % alennus seuraavista 
ravintolavaunun mikrolihapull-
ista riitä korvaukseksi. Erityisesti 
kun mukana tarjoillaan kliininen 
”olemme kaikki matkalla” -pahoit-
teluviesti. Viestinnän täytyy tulla 
vastaanottajaansa emotionaalisesti 
vastaan.
Koronapandemia taas oli hyvä 
esimerkki pääosin onnistuneesta 
kriisiviestinnästä ja siitä kuinka se 
vaikutti itse pandemian hallintaan. 
Asioita käsiteltiin tilanteen vaatimal-
la vakavuudella asettamalla viesti-
jöiksi virastojen korkeimpia johtajia. 

Päivittäisessä viestinnässä heidän 
kasvonsa kävivät kansalle nope-
asti tutuiksi luoden luottamusta ja 
turvallisuuden tunnetta. Päivittäi-
nen tavoitettavuus loi kokemuksen 
siitä, että kansalaisten huoliin halut-
tiin vastata.
Emotionaalisuuden rinnalle tarvi-
taan kuitenkin kypsyyttä. Kriiseissä 
arjen hälinä joutuu väistymään 
antaen tilaa uusille näkökulmille. 
Kriisiviestinnässä herää tilaisuus 
sanoittaa se, mikä on olennaista 
ja tärkeää, sekä näyttää arvojen ja 
periaatteiden olemassaolo ja niiden 
kestävyys. Onnistunut kriisivi-
estintä on siis mahdollisuus osoittaa 
selkärankansa lujuus kriisin syistä 
huolimatta. Ilman näitä peruskiviä 
kriisiviestintä muuttuu reaktiivisek-
si sanahelinäksi.
Sanotaan, että maailma on muuttun-
ut kriisiherkäksi. Osaksi se johtuu 
sosiaalisesta mediasta, jossa affektiot 
saavat suurta tilaa, mutta osaksi 
viestijöistä itsestään. Tunteet liik-
kuvat ja liikuttavat tietoa nopeam-
min, jolloin halu reagoida on suuri. 
Ilman malttia ja vahvoja periaatteita 
voivat Twitterin viemärivirtaukset 
viedä viestijän mennessään. Viestin-
nän asiantuntijan Taneli Hassisen 
mukaan viestijän rooli on muuttu-
massa yhä enemmän edustamansa 
yhteisön sosiaalieettiseksi ajatteli-
jaksi ja arvopohjaisten ajatusten 
sanoittajaksi.
Sosiaalieettinen ajattelija, mi-
nustako? Runollinen ajatus, vaan 
ei erityisemmin sitä, mihin viestin-
nän opinnot ovat tähän mennessä 
ohjanneet. Ehkä vastaus piilee 
sivuaineopinnoissa, tai sitten vaan 
eLÄMän-KOuLUsSA.

Kriisi mittaa viestijän syvyyttä

Teksti ja kuva: Tuomas Massa

mukaan vaikuttaneet merkittävästi 
viestinnän rooliin ja merkitykseen. 
Hänen mukaansa onnistuneessa 
kriisiviestinnässä korostuvat avo-
imuus, johdonmukaisuus, viestin-
nän selkeys ja ymmärrettävyys, 
riittävä nopeus, selkeä johtaminen 
ja selkeät prosessit. Edellä mainit-
tujen asioiden avulla rakennetaan 
luottamusta organisaatiota kohtaan. 
Möttönen painottaa, että pohja on-
nistuneelle kriisiviestinnälle raken-
netaan jo normaalioloissa.  

“Viestinnän on oltava organisaation 
ytimessä, kriiseihin on varaudutta-
va ja valmistauduttava, Möttönen 
kiteyttää.”

Monesti viestinnässä puhutaan 
strategisesta ja operatiivisesta 
tasosta. Kriisiviestinnässä korostuu 
näiden lisäksi vähemmän tunnet-
tu inhimillinen taso viestinnästä. 
Möttösen mukaan inhimillisyys on 
yksi Puolustusvoimienkin erityisti-
lanneviestinnän periaatteista.   

“Aina pelkästään 
järkeen vetoamin-
en ja pelkän faktan 
tarjoaminen eivät 
riitä. On myös kyet-
tävä olemaan in-
himillinen.”

Jatkuu seuraavalla sivulla
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“Vaikka oikean ja totuudenmukai-
sen tiedon tuottaminen koros-
tuu entisestään kriiseissä, aina 
pelkästään järkeen vetoaminen ja 
pelkän faktan tarjoaminen eivät 
riitä. On myös kyettävä olemaan 
inhimillinen, empaattinen sekä 
sensitiivinen ja huomioida krii-
sin aiheuttamat tunteet yleisössä. 
Koen, että viestinnässä ylipäätään 
kyse on vuorovaikutuksesta, jossa 
loppupeleissä viestitään ihmiseltä 
ihmiselle.”

Median hyödyt ja haasteet kriisivi-
estinnälle 
Viestinnän ohella medialla on iso 
rooli kriisiviestinnässä, varsinkin 
jos kriisi koskettaa isoa yleisöä. Me-
dian avulla kyetään tavoittamaan 
nopeasti suuri yleisö ja tuottamaan 
oikeaa tietoa. Media ei Möttösen 
mukaan kuitenkaan ole kaiken kat-
tava ratkaisu, keino tai kanava krii-
siviestinnässä, vaikka sitä tuleekin 
kyetä hyödyntämään.  

“Toisaalta kriiseissä ei yleensä 
myöskään voida välttyä mediahuo-
miolta, joten mielestäni organisaa-
tioiden on varauduttava ja oltava 
valmiita palvelemaan mediaa. Tällä 
kyetään osaltaan varmistamaan 
se, että mediassa kerrottava tieto 
on oikeaa. Sanotaan, että jokaisella 
maalla on armeija, joko oma tai 
jonkun muun, niin samalla tavalla 
mediat kyllä tekevät juttunsa, joko 
tietojesi pohjalta tai jonkun muun 
tietojen pohjalta.”

Möttönen toteaa, että yhteistyö 
median kanssa on Puolustusvo-

imissa ollut lähtökohtaisesti to-
imivaa. Suurimmat haasteet ovat 
muodostuneet aikataulullisista 
asioista. Vaikka Möttönen ker-
too ymmärtävänsä mediakentän 
hektisyyden, kertoo hän toisinaan 
toivovansa medialta myös ym-
märrystä siitä, että haastateltavaa 
tai vastauksia ei välttämättä kyetä 
saamaan tunnissa tai kahdessa.  

“Varsinkin kriisien tai häiriöti-
lanteiden aikana yhteydenottojen 
määrä kasvaa merkittävästi, mutta 
asioita hoitavien viestinnän ammat-
tilaisten tai asiantuntijoiden määrä 
ei. Kaikkia kuitenkin pyrimme 
parhaamme mukaan palvelemaan 
ja niin nopeasti kuin mahdollista.”

Kriisit vaativat viestijältä paljon 
Mitä viestijältä sitten vaaditaan 
kriisitilanteissa? Möttösen mukaan 
kriisitilanteissa viestijöiltä vaadit-
tavien taitoja ovat henkiseen toi-
mintakykyyn liittyvät asiat, kuten 
paineensietokyky ja epävarmuuden 
sietokyky, mukautumiskyky ja 
kyky nopeuttaa tahtia. Tärkeitä 
ovat niin ikään empatiakyky ja 
sosiaaliset taidot.  

“Lisäksi vaaditaan toimintay-
mpäristön tuntemusta, tietämystä 
siitä, miten omassa organisaatiossa 
organisaation eri tasoilla toimitaan 
kriisitilanteissa, osaamista järjest-
elmien käytöstä esimerkiksi sosiaal-
isen median ja julkaisujärjestelmien 
osalta ja nykyisessä globaalissa 
ympäristössä myös kielitaitoa… 
Listasta varmaan saisi loputtoman”, 
Möttönen luettelee. 

Möttönen toteaa, että kriisit myös 
opettavat viestijää. Hänen mu-
kaansa viestijöiden olisi hyvä oppia 
tuntemaan ja tunnistamaan, miten 
itse reagoi ja toimii kriiseissä. Toiset 
tarvitsevat enemmän tukea ja 
ohjausta kuin toiset.  

“Toiset voivat mennä täysin luk-
koon ja toiset voivat painaa eteen-
päin kuin höyryveturit. Sillä miten 
itse reagoit, voi olla myös vaiku-
tusta siihen, että miten henkisesti 
kriiseistä selviydyt ja jaksat. Tällöin 
puhutaan kriisinsietokyvystä 
tai resilienssistä. Onneksi meillä 
viestinnän ammattilaisilla on myös 
tarvittaessa mahdollisuus debrief-
ingiin.”

Debriefing, eli psykologinen 
jälkipuinti, on menetelmä, jossa 
ammattilaisen johdolla puretaan 
hiljattain tapahtunut äkillinen 
trauma tai kriisi. Tämä menetelmä 
on alun perin kehitetty pelastusvi-
ranomaisille, mutta kriisitilanteissa 
siitä voi olla hyötyä myös muille 
kriisitilanteissa toimiville, kuten 
viestijöille. 

“Toiset voivat men-
nä täysin lukkoon 
ja toiset voivat pai-
naa eteenpäin kuin 
höyryveturit.”

“Mediat kyllä 
tekevät juttun-
sa, joko tietojesi 
pohjalta tai jonkun 
muun tietojen 
pohjalta.” 
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Tiinan viisi ohjetta krii-
siviestintään: 

1. Rakenna pohja onnistuneelle 
kriisiviestinnälle jo normaaliolois-
sa. Varaudu, valmistaudu, suun-
nittele ja harjoittele. Luo selkeät 
prosessit ja johtosuhteet. 
2. Rakenna luottamusta kriisin ai-
kana avoimella, totuudenmukai-
sella, johdonmukaisella, selkeällä 
ja inhimillisellä viestinnällä. 
3. Ole oma itsesi ja käytä viestin-
nässä organisaatiosi äänensävyä. 
Älä yritä olla mitään, mitä or-
ganisaatiosi ei ole, ettet kuulosta 
epäaidolta. 
4. Ole rehellinen ja tarvittaessa 
valmis myöntämään virheet. Ota 
vastuu. 
5. Pidä huolta omasta ja tilantee-
seen osallistuvien viestijöiden 
jaksamisesta. 



Päätöntä 
pöhinää?

iitä on nyt noin vuosi, 
kun loin oman Linke-
dIn-profiilini. Tuntuu 
hölmöltä sanoa tuo 

ääneen, ikään kuin se oli-
si jokin suuri käännekohta 
elämässäni. Tietyllä tapaa se 
ehkä olikin, ei koko elämän 
mittakaavassa, mutta sen 
oman ammatillisen identitee-
tin kanssa olen kokenut joitak-
in oivalluksia.

Vuosi sitten tuo täydellisillä 
hammashymykuvilla täytetty 
pöhinä-center lähinnä ahdisti 
minua. Tämä on kuitenkin 
varsinkin uusien opiskelijoid-
en kanssa jaettu kokemus, ain-
akin viime syksynä Päätalolla 
käytyjen lounaskeskustelujen 
perusteella. 

Miten yksi verkostoitumis-
palvelu voi aiheuttaa tuol-
laista päänvaivaa? Olen luonut 
lukuisiin eri palveluihin profiile-
ja omalla nimelläni ja kuvallani 
sen enempää murehtimatta. 
Linkkari on kuitenkin ensimmäi-
nen alusta, jonne olen joutunut 
rakentamaan omaa tulevan vi-
estinnän ammattilaisen minäku-
vaa. Se on alusta, jonne täytyy 
kasata kokoon mahdollisimman 
työmarkkinaseksikäs koko-
naisuus itsestä. Yleensä sosiaal-
isen median profiileja saattaa 
haluta pitää yksityisenä mah-
dollisten työnantajien näkökul-
masta. LinkedIn taas sotii täysin 

tätä vastaan, sillä siellä ollaan 
näkyviä ihan kaikille.

Ja hei, jos olet haka pöhisemään, 

ei syytä punastua! Kasvavat ja 
muuttuvat media-alustat tarjoa-
vat yhä monipuolisemmat ver-
kostoitumismahdollisuudet, jot-
ka eivät katso paikkaa tai aikaa. 
Tiedän, että moni on hyötynyt 
LinkedInistä jopa uusien työpai-
kkojen verran. Ja niin edelleen. 
Alustan kuitenkin pitäisi lisätä 
mahdollisuuksia työnhakuun ja 
verkostoitumiseen, ei aiheuttaa 
valtavaa määrää stressiä.

En tiedä teistä, mutta itselläni 
nousevat hikikarpalot pintaan jo 
ajatellessa alkuvuonna koittavaa 

työnhakurumbaa. Varsinkin 
niitä ensimmäisiä oman alan 
työpaikkoja metsästäessä kilpai-
lu on kovaa ja tämä voi altistaa 

ikävälle vertailulle muita haki-
joita kohtaan. LinkedIn saattaa 
valitettavasti tarjota alustana 
tähän mahdollisuuden, vars-
inkin kun se edellyttää ansi-
oluettelon listaamisen omaan 
profiiliin. Ansioluettelon, joka 
ei välttämättä sisällä juuri 
muuta kuin kesätyön nakkiki-
oskilla ja työelämään tutus-
tumisjakson lähimarketissa. 
Joko kuristaa kurkkua?

Olisi hienoa päättää tämä 
kirjoitus johonkin upeaan 
linkkarimaiseen oivallukseen, 
joka kerää satoja tykkäyksiä 
ja kollegojen “inspiroiduin” 
-kommentteja. Päädyn kuiten-
kin toteamaan, että ajatukseni 
alustasta ovat ehdottomasti 

parantuneet vuoden takaisen 
ensijärkytyksen jälkeen. Olen 
törmännyt siellä ajatuksia 
herättäviin uratarinoihin, sekä 
löytänyt uusia näkökulmia. 
Olen kuitenkin myös todennut, 
ettei sitä ammattiminää tarvitse 
keinotekoisesti rakentaa vain 
sen perusteella, minkä kuvittelee 
myyvän parhaiten työmarkkin-
oilla. Pöhiskää siis jos siltä tun-
tuu, mutta vain jos siltä tuntuu!

P.S. Saa lisätä Linkkarissa. 

Teksti ja kuva: Ella Tapanainen
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Vapaaehtoisena jääkiekon MM-kisoissa: 
uhka vai mahdollisuus?

Tampereella pelattiin viime toukokuussa jääkiekon maailmanmestaruuskisat. Saatat mi-
ettiä, miksi Rehtissä, Tampereen yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestölehdessä, 

käsitellään jääkiekkoa. Viestijät ovat merkittävässä roolissa pelien tunnelman luomisessa ja 
tiedon kulkemisessa. Toisin sanoen, ilman heitä pelaajat saisivat pelata melko tyhjille katso-
moille. Reettorit Emma Salli, Arttu Timonen ja alumni Aino Hakala olivat vapaaehtoisina 

MM-kisoissa.

Oliko sinulla ennestään kokemusta vapaaehtoistöistä tai juuri 
tekemistäsi tehtävistä?

Arttu: ”Olen tehnyt tapahtumissa vapaaehtoistyötä Traconis-
sa ja Tampere Kupliissa valokuvauksen ja viestinnän parissa. 
Tietysti työn puolesta minulla on paljon kokemusta valokuvaa-
jan tehtävistä esimerkiksi Ylen kaltaisista uutistoimituksista ja 
järjestökentältä WWF Suomen viestinnästä.”
Aino: ”En ollut tehnyt ihan vastaavaa hommaa vapaaehtoisena 
tai ollut näin isossa tapahtumassa vapaaehtoisena. Vapaae-
htoisena muuten olen ollut järjestämässä esimerkiksi discoja ja 
leirejä. Muutamia aiheeseen liittyviä työkokemuksia on ollut.”
Emma: ”Minulla ei ollut juuri ollenkaan kokemusta jääkiekosta, 
vapaaehtoistöistä tai media- ja viestintähommista. Tässä taisi 
suuri kiinnostus, motivaatio ja hyvät perustelut merkitä enem-
män kuin kokemus.”

Millaisia tehtäviä teit?

Arttu: ”Toimin IIHF:n valokuvaajana viestinnän tiimissä. En siis kuvannut ollenkaan itse jääkiekkope-
lejä vaan kuvasin kaikkea muuta kisoihin liittyvää. Kuvasin paljon kuvituskuvaa ja dokumentaatiota 
kisojen järjestämisestä. Suurimmalta osin työ oli hyvin uutiskuvaajan työtä vastaavaa.”
Aino: ”Olin sometiimissä. Työtehtäviini kuului kisojen virallisten sometilien ylläpitäminen ja sisällön-

tuotanto esimerkiksi Instagramiin ja Twitteriin. 
Lisäksi vastailin kanaville tuleviin viesteihin.”
Emma: ”Toimin mediapalvelutiimissä, jonka 
tehtävänä oli huolehtia siitä, että median edusta-
jilla oli parhaat mahdolliset puitteet tehdä töitään. 
Työtehtäviimme kuuluivat muun muassa haas-
tatteluissa avustaminen, harjoitushallilla median 
ohjeistaminen ja selostajien työrauhan ylläpitämi-
nen.”

"Aino Hakala, sometiimin vapaaeh-
toinen." Kuva: Aino Hakala

“Jokaisena Leijonien pelipäivänä myönnettiin "Päivän 
vapaaehtoinen"-palkintoja. Reettori Ida Seluska media-
palveluista sai palkinnon 29.5." Kuva: Ville Rossa

18



Jääkiekon MM-kisat järjestetään jälleen osittain Tampereella 12.-23.5.2023. Vapaaehtoishaku ensi vuoden 
kisoihin on auki! Lisää infoa saat 2023 MM-kisojen nettisivuilta.

Opitko jotain ja muuttuivatko käsityksesi esim. alastasi?

Arttu: ”Opin paljon siitä, miten MM-kisojen kokoiset tapahtumat järjestetään. Kokemus vaiku-
tti myös asenteeseeni palkattomaan työhön. "Tämmöistä saa tällä rahalla" -ajattelutapa pätee 
tähänkin: mikäli työstä ei makseta palkkaa niin silloin myöskään työstä ei tule ottaa paineita.”
Aino: ”Opin somesta käytännöllisempiä asioita. En ollut esimerkiksi tehnyt paljon Insta-
gram-reelsejä ennen. Myös jääkiekko tuli tutummaksi!”
Emma: ”Monitaustaisessa tiimissä opin tiimityöskentelytaitoja. Käytännön asioista opin muun 
muassa PowerPointin käyttöä! Lisäksi opin myös paljon media-alan ja journalistien työte-
htävistä.”

Lähtisitkö uudestaan vapaaehtoishommiin MM-kisoihin ja suosittelisitko kokemusta muille?

Arttu: ”Minulle jäi hyvä mieli. Nautin kisojen hengestä ja etenkin siitä, että pääsin näkemään 
kulisseihin – sekä hipelöimään kultamitaleja ennen kuin ne jaettiin Leijonille. Suosittelen kisoja, 
mikäli sinulla on halua päästä tekemään niitä. Mikäli haluat kehittyä ammatillisesti, suosittelen 
hakemaan palkallisiin töihin.”
Aino: ”Minulle jäi tosi hyvä fiilis. Työssä oli paljon etuja: duuni oli hauskaa, työkaverit olivat 
mukavia ja pääsimme katsomaan pelejä. Voisin lähteä uudestaan tuollaisiin hommiin, suositteli-
sin muillekin. Tämä työ on hyvä paikka aloittaa, jos ei muuten ole paljoa alan kokemusta.”
Emma: ”Kokemus oli yksinkertaisesti huikea. Suosittelen ehdottomasti. Aion itsekin pitää 
silmällä vapaaehtoishakuja. Vapaaehtoishommien kautta saa upeita elämyksiä ja uusia tuttuja, ja 
se kertoo, etten ole pelkästään rahan perässä työskennellyt!”

"Mediakatso-
mon näköala oli 
hulppea!" Kuvan 
ottanut: Emma 
Salli
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Tyylikästä viestintää

Värikkäitä villapaitoja, hauskoja korvakoruja ja second hand -vaatteita. Nämä 
kaikki luovat mielikuvia sekä voivat vaikuttaa siihen, miten niiden kantajan 
näemme. Voiko omaa identiteettiään rakentaa tietoisesti pukeutumisella, ja 

mitä viestimme sillä?

aida Harikko on tuore 
reettorialumni, pod-
cast- ja äänikirjatuot-

taja, tyylimuija sekä kestävän 
kuluttamisen puolestapuhuja. 
Harikko on aina ollut kiinnos-
tunut vaatteista, tyylistä sekä 
pukeutumisesta ja haluaakin 
satsata siihen sekä arjessa että 
juhlassa. Harikko työskentelee 
tällä hetkellä Suplalla pod-
cast- ja äänikirjatuottajana ja 
pyörittää vapaa-ajallaan “tyyli-
boost”- nimistä Instagram-tiliä, 
missä hän jakaa omia vaate-

ostoksiaan ja tuottaa muuten 
tyyliin liittyvää sisältöä. Harik-
ko kuvailee tyyliään tilillään 
sanoilla “rentous, persoonal-
lisuus ja vastuullisuus”.  Ti-
lillään hän jakaa omia kirp-
putoreilta tekemiään löytöjä. 
Osan niistä hän ostaa itse ja 
osa löydöistä on vain vinkkejä 
muille. 
 
Pukeutumista voidaan pitää 
yhtenä nonverbaalisen vi-
estinnän keinona. Omalla 
pukeutumisella voi pyrkiä 

viestimään jotain, 
mikä saattaa olla 
haastavaa sanoittaa. 
Harikko kokee vaat-
teet tärkeänä osana 
omaa nonverbaal-
ista viestintäänsä 
ja hän pyrkii puke-
utumisellaan rak-
entamaan itsestään 
tietynlaista kuvaa.  
“Pyrin siihen, että 
musta voi päätellä 
jotain jo ennen 
kuin avaan suuni. 
Haluaisin viestiä 
itsestäni rentoutta ja 

leikkisyyttä.  Haluaisin myös, 
että musta huomattaisiin, että 
tätä kiinnostaa pukeutuminen 
ja toi on varmaan miettinyt 
asuaan, tai toi tietää mikä on 
trendikästä“, Harikko kom-
mentoi pukeutumisensa tavoit-
teita.
 
Tyyli viestinnän keinona 
kuulostaa hauskalle ja helpolle 
tavalle luoda itsestään kuvaa 
sanomatta sanaakaan. Onko 
tyyliviestintä kuitenkin sat-
tumanvaraista vai voiko sillä 
onnistuneesti viestiä itsestään 
jotain? Harikko toteaa, että 
se on katsojan silmässä miten 
pukeutumisen tulkitsee. Tyy-
lillä viestimisessä on paljon 
tilaa tulkinnallisuudelle, sillä 
tyyli ja pukeutuminen ovat 
makuasioita eli kaikki eivät luo 
samoja mielleyhtymiä niistä. 
Toisekseen kaikki eivät kiin-
nitä huomiota toisten vaatteisi-
in samalla tavalla kuin toiset, 
joten viesti ei välttämättä mene 
lainkaan perille.  
 
Tyyli on nonverbaalisen vies-
tinnän lisäksi myös oiva keino 

Kuvat ja teksti: Vilma Romppainen

Z

Avainsanoiksi tyylistään Harikko nimesi rentouden ja 
leikkisyyden.
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rakentaa omaa identiteettiä. 
Identiteetin rakentaminen 
pukeutumisen kautta voi olla 
monille tärkeää. Tilanteet, 
jotka rajoittavat tätä keinoa 
voivat tuntua epämukavilta ja 
luoda tarvetta selitellä itseään 
normaalia enemmän. Harikolla 

on kokemusta tilanteista, joissa 
oma identiteetti tuntui olevan 
hukassa erilaisen pukeutumis-
en myötä. 
 
Vaikeista tilanteista Harik-
ko tuo esille teemabileet ja 
työpukeutumisen. Teema-
bileet voidaan nähdä keinona 
poistua omasta identiteet-
istään ja kokeilla uutta. Se 
voi kuitenkin luoda joillekin 

tyylistään tarkoille  ihmisille 
vaikean olon. Työpaikoilla 
taas oma identiteetti jää hel-
posti käytännöllisyyden tai 
työpaikan identiteetin varjoon. 
Esimerkkinä Harikko tuo 
esille rakennustyömaan “rak-
savaatteet” sekä tavaratalojen 

asiakaspalvelijoiden 
minimalistisen puke-
utumisen. “En halua 
pukea jotain, mikä ei oo 
yhtään mua”, Harikko 
kommentoi tilanteita, 
joissa pukukoodi on 
vienyt mahdollisuuden 
itseilmaisuun. Yhtenä 

vaikeana tilanteena hän lisäsi 
myös kävelytreffien pukukoo-
din problematiikan: pitääkö 
olla kävelyyn tarkoitetut urhei-
luvaatteet vai itseään kuvaavat 
vaatteet? Mitä ensitreffeille 
laitetaan päälle, jos haluaa 
viestiä pukeutumisellaan 
itsestään jotain,  mutta puku-
koodi on epäselvä? Tässä voisi 
olla treffikumppanien välisen 
viestinnän selkeyttämisen 

paikka.
 
Tänä syksynä julkaistiin 
Harikon pro gradu -tutkiel-
ma: “Vaateostosten jakamin-
en Instagramissa – viestijän 
identiteetti ja strateginen 
itsensä esittäminen”. Gradus-
saan Harikko tutkii sosiaalista 
mediaa identiteetin ja itseil-
maisun jatkeena, rajaten ai-
heen käsittelyn vaateostoksiin. 
Mielenkiinto aiheeseen syntyi 
hänen pohtiessaan sisällön-
luojien ostosten jakamisen 
motiiveja ja tavoitteita. Aihe 
kuitenkin jalostui projektin 
varrella nykyiseen muotoonsa. 
Keskustellessamme pro gradu 
-tutkielmasta Harikko kom-
mentoi tutkielman aihetta ja 
sen tekoprosessia seuraavasti: 
“Kun alkaa tekemään gradua 
voi itse päättää, että minkä 
aiheen ammattilainen haluaa 
olla”. Hän kannustaakin kai-
kkia tekemään omasta asian-
tuntijuudestaan juuri sellaisen 
kuin itse haluaa. 

Zaidan kirppisvinkit:  
 
 • Kirppareilla kannattaa käydä 
usein, sillä valikoima vaihtuu jatku-
vasti.
 • Satsaa kirppisostoissakin  laaduk-
kaisiin vaatteisiin, sillä ne kestävät 
käytössä pidempään. Myös jälleen-
myyntiarvo säilyy!
 • Tee lista asioista, joita tarvitset ja 
keskity niiden etsimiseen.
 • Vaikka vastaan tulisi hyvä löytö, 
sitä ei ole pakko ostaa. Mieti ensin, 
sopiiko vaate juuri sinun tyyliisi ja 
elämääsi.
 • Jos et ole satavarma, että haluat 
vaatteen, jätä se kauppaan.

“En halua pukea 
jotain, mikä ei 

oo yhtään mua”
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Keskusta-alueen
kirppikset – 
salaisia helmiä ja 
keskiluokkais-
tumisen 
pyhäkköjä?

Bueno: 3
Bueno on perinteisesti pöytävuokrauksella toimi-
va kirppis, eli paikan tarjonta ja hinnat riippuvat 
täysin myyjistä. Tarjontaan kuuluu suurimmaksi 
osaksi suurten ketjujen tuottamia naisten vaatteita, 
mutta lisämaustetta tuovat silloin tällöin esiintyvät 
lasten ja miesten vaatteet, sisustuselementit ja 
kirjat. Pienistä vioista huolimatta Buenossa riittää 
potentiaalia.  
 
Fida Kuninkaankatu: 4+
Kuninkaankadun Fidan vahvimmat puolet ovat 
opiskelija-alennus, siisti järjestely ja monipuolinen 
valikoima. Valikoima on sen verran kuratoitu, että 
tuotteiden peruslaatuun voi luottaa. Löydöt ovat 
vaihtelevia, mutta ainakin tarjontaa riittää. Sijainti 
on erittäin hyvä kirppiskierroksen kannalta, onhan 
lähistöllä runsaasti muitakin kirppareita. Hintataso 
on kohtuullinen. 
 

Luonnonmukaisuuden ja uusiokäytön noustessa suosioon myös kirppareilla 
ravaamisesta on tullut trendikäs harrastus. Kun kysyntä nousee, tarjontaa syntyy 
täyttämään tarpeet. Mutta kun uusia vintage- ja second hand -kauppoja löytyy 
kuin sieniä sateella, valinnanvaikeus iskee. Missä tehdä parhaita löytöjä? Ei huol-
ta, Rehtin kirppisarvostelu tarjoaa parhaat vinkkivitoset hyvän kirppiskokemuk-
sen varmistamiseksi keskusta-alueella. Mukaan otetut kirppikset arvioidaan 
viiden eri osa-alueen mukaan tähtiasteikolla 1–5. Huomioitavat arviointikriteerit 
ovat hintataso, tarjonnan laatu, monipuolisuus, siisteys ja sijainti. Paras kirppis 
voittakoon!
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Fida Tammela: 3,5
Tammelan Fida on vastaavan-
lainen kuin sen Kuninkaankul-
man sisar, mutta hieman 
pienempi. Tämä näkyy sup-
peammassa valikoimassa. Jos 
etsit vintage- tai vuosituhan-
nen alun henkisiä vaatteita tai 
astioita junaradan toisella puo-
len, Tammelan Fida on place to 
be. Muistakaa täälläkin näyttää 
opiskelijakorttia kassalla!
 
Kirppis42: 2
Tältä Pyynikin pieneltä kirp-
pikseltä löytyy kattavasti 
annettavaa, mutta laatu ei ole 
taattu. Vanhat Nokian puheli-
met, rikkinäiset kitarat ja tiivis 
tunnelma tuovat paikalle oman 
fiiliksensä. Hinnat ovat suht-
eellisen alhaiset.
 
Kodin Kakkonen: 2,5
Kodin Kakkonen on nimensä 
arvoinen myös arvostelukritee-
rien mukaan. Tila on valtava. 
Täältä löytyy valehtelematta 
kaikkea, mitä maa päällään 
kantaa. Löytyy sohvat, puu-
kot, vinyylit, kotikirjastoon 
täytettä, telkkarit, mummoku-
teet, ikivanhat kamerat, elävät 
pikkulinnut ja paljon muuta. 
Laatu heittelee, mutta löytöjä 

on varmasti tehtävissä. 
 
Kätkö Vintage: 3,5
Kätkön siisteydestä ja va-
likoimasta ei voi valittaa, 
onhan tarjolla niin vaatte-
ita kuin huonekalujakin. 
Ihana paikka vintagen 
ystäville, jotka eivät ole 
liian tarkkoja hinnasta. 
Plussaa myös sijainnista 
kissakahvilan vieressä.
 
Oldie: 3+
Jos opiskeljabudjetti ei ra-
joita lompakonnyörejäsi ja 
tykkäät shoppailla hyvä-
laatuisia, trendikkäitä 
ja joskus jopa design-

ermerkkisiä naisten vaatteita, 
suuntaa Oldieen. Sijainti on 
hyvä ja miljöö on esteettinen. 
Ilmiselviä miinuksia Oldie saa 
sen kalliimman puoleisista 
hinnoista ja tarjonnan yksipu-
olisuudesta. 
 
Radiokirppis: 2,5
Laukontorilta löytyvä 
Radiokirppis kuuluu 
jo kirppiskierrosten 
vakiokalustoon. Vai-
htelevasta valikoimasta 
voi tehdä löytöjä sopu-
hintaan, jos vain on 
valmis tekemään töitä 
niiden eteen. Tila ei 
välttämättä houkuttele 
jäämään kahville es-
teettisyydellään, mutta 
sekin mahdollisuus on 
tarjolla.
 
Tarina: 3+
Toinen Laukontorilta 
löytyvä perinteinen 
kirpputori, mutta hiuk-
kasen vakuuttavampi 
kuin edellinen. Suurin 
ero on miellyttävämpi kahvio-
tila yläkerrassa, eli kirppisten 
väliset päiväkahvit kannattaa 
nautiskella täällä Radiokirp-

piksen sijasta.
 
Uff Second Hand: 3,5
Vakiokirppis hyvällä paikalla. 
Löytyy vaatteita vähän joka 
lähtöön vaihtelevin hinnoin. 
Suosittelen käymään varsinkin 
alennuspäivinä, silloin voi 
tehdä hyvälaatuisia löytöjä 
erittäin halvalla. Vaatteiden 
lisäksi löytyy asusteita ja kir-
joja, mutta ne eivät ole paikan 
vetonauloja. 
 
Yesterday: ?
Jos tätä vintage-myymälää 
pitäisi kuvailla yhdellä san-
alla, se sana olisi kaoottinen. 
Vaatteita on käsittämättömän 
paljon, ja ne ovat levällään 
ympäri tilaa. Yrittäessä tiedust-
ella hintatasoa omistaja vastaa: 
”Voi löytyä edullisia vaatteita 
ja laukkuja, jos niin haluat.” 
Mystistä. Paikka on ollut py-
styssä 80-luvulta saakka ja siltä 
se vaikuttaakin.  

Teksti: Aliisa Alatossava ja Oona 
Tepponen
Kuvat: Aliisa Alatossava
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nni Pokela on sukupuo-
lentutkimuksen opiskelija 
Helsingin yliopistossa, ja 

on toiminut niin Elokapinan kuin 
Operaatio Arktiksen riveissä 
ilmastotekojen puolesta. Ilmas-
toaktivismin pariin Pokela päätyi 
sattumalta kesäkuussa 2021, kun 
hän liittyi ystäviensä seuraan 
Eduskuntatalon edessä järjestet-
tyyn ilmastotekoja vaatineeseen 
tiesulkuun. Tarkoitus oli viipyä 
vain hetki, mutta kadulta käsin 
hän ei enää kokenut voivansa 
suhtautua asiaan passiivisesti, ja 
Pokela jäikin Mannerheimintielle. 
Elokapinan riveissä Pokela on 
ehtinyt toimimaan blogin puolel-
la, ollut hyvinvointivastaavana, 
tavannut kansanedustaja Annika 
Saarikon hänen työhuoneellaan 
ja ollut putkassakin Syyskapinan 
yhteydessä. Nykyään Pokelan 
ajasta suurimman osan vie uusi 
projekti Operaatio Arktis. Oper-
aatio Arktis on nimensä mukai-
sesti nostanut keskiöön ilmas-
ton lämpenemisen vaikutukset 
arktiseen alueeseen, ja se vaatii 
päästövähennysten lisäksi myös 
korjaavia toimia esimerkiksi 
tekniikan avulla planeetan vii-
lentämiseen. 

Miten ilmastoasioista 
viestitään?

Ilmastoa korjaavien tav-
oitteiden saavuttamisek-
si löytyy monenlaisia 
viestintäkeinoja. Ilmas-
toviestinnässä Pokela 
pitää kansalaistottele-
mattomuutta ja suuria 
tekoja ympäristöliik-
keelle tarpeellisena 
keinona muutoksen 
aikaansaamiseksi. Kansalaistot-
telemattomuudella vaikuttami-
skeinona on pitkä historia, ja sillä 
tarkoitetaan rauhanomaista lain 
rikkomista epäoikeudenmukai-
suuden korjaamiseksi. Pokela 
on kyllästynyt kaunistelevaan 
tarinankerrontaan: 
    “Ilmastoliike on kokeillut 
viimeiset 30 vuotta vähintään 
sitä taktiikkaa ja missä tilanteessa 
me ollaan tällä hetkellä – – Tämä 
muutos on mun mielestä epäon-
nistunut tähän mennessä, että nyt 
pitää tehdä jotain erilaista.” 
     Pokela kaipaa lisäksi ilmas-
tokeskusteluun rehellisyyttä 
ilman turhaa varovaisuutta 
vaikeita asioita käsiteltäessä. 
Ilmastokriisistä johtuvaa kär-
simystä saatetaan peitellä pa-

niikin pelossa, ja helposti jäädään 
hyvin pintapuoleiselle tasolle 
keskustelussa. Pokela esittää, että 
paremmin kriisiä kuvaava termi 
voisi olla jopa kansanmurha tai 
sukupolvimurha. Tunnuspiirteet 
täyttyvät hänen mukaansa, sillä 
vaikka ilmaston lämpenemisen 
aiheuttamista mahdollisista vaar-
allisistakin ilmiöistä ollaan oltu 
tietoisia, siitä huolimatta asiaan 
ei olla puututtu aiheen vaatimalla 
päättäväisyydellä. Pokela ei koe 
valtavirtamedian ulkopuolisia 
termejä radikaaleina, vaan näkee 
vahvan reaktion johtuvan lähinnä 
tarpeellisen suoruuden puut-
teesta aiemmassa ilmastoviestin-
nässä. 

Operaatio Arktiksen viestintäkei-
noista esiin nousee erityisesti 

Viestintää maailman puolesta

Teksti: Marilla Timonen
Kuva: Topias Pihlamo

Ilmaston lämpeneminen on yksi aikamme merkittävimmistä kriiseistä. Anni Pokela viestii 
aktivismin avulla päättäjille ja kansalaisille, että konkreettisten korjaustoimien aika on nyt. 

A

24



tieteellisen tutkimuksen ko-
rostaminen ja asiantuntijoiden 
hyödyntäminen vuoropuhelussa. 
Päämääränä on tavoittaa myös 
marginaalien ulkopuolelta yleisöä 
ymmärrettävän ilmastoviestin-
nän avulla. Ajankohtaisia tutki-
mustuloksia ja tieteellistä kieltä 
pyritään tuomaan helpommin 
lähestyttäväksi, jolloin informaa-
tiotulva ei ole este tietoisuudelle 
ilmastokriisin yksityiskohdista. 
Tietoisuuden toivotaan myös 
siirtyvän teoiksi. Pokelaa tur-
hauttaa päättäjien hidas reagointi 
tutkimustuloksiin, ja se ettei mah-
dollisiin korjaustoimenpiteisiin 
ryhdytä riittävän aktiivisesti. Hän 
näkee, että tällä hetkellä toimen-
piteiden positiivisten tuloksien 
todistustaakka on liian suuri, kun 
tilanteen vakava luonne vaatisi 
rohkeaa yrittämistä epäonnis-
tumisienkin uhalla. 

Sosiaalisen median rooli on 
myös merkittävä, kun viestiä 
halutaan välittää suuremmalle 
yleisölle. Niin Elokapinalla kuin 
Operaatio Arktiksellakin on 
selkeä visuaalinen ilme. Vies-
tinnän strategioissa voi nähdä 
selkeitä yhtymäkohtia perin-
teisempäänkin organisaatiovi-
estintään. Pohditaan kohderyh-
miä ja keinoja vaikuttaa heihin. 
Kaupallisesta maailmasta tuttuja 
keinoja on käytettävä näkyvy-
yden saavuttamiseksi. Saatetaan 
esimerksiksi pyytää suuren 
seuraajamäärän omaavia ystäviä 
jakamaan julkaisuja. Informaa-
tio esitetään katsojalle ymmär-
rettävässä muodossa, tarkkaan 
hiotuissa grafiikoissa, tavoittee-
na luoda tarvittavaa poliittista 
painetta. Katsojille esittäytyy 
eheä kokonaisuus ammattilais-
maista jälkeä niin kirjallisen kuin 
visuaalisen puolen yhdistelmänä. 
Lähetetty viesti on terävä, mutta 
myös esteettinen. 
   “Ilmastotoiminnassa on tosi 

tärkeätä, että se strategia on ihan 
keskiössä. Että meillä on nyt 
tämän verran ihmisiä, mitä me 
tavoitellaan, ja miten me näillä 
kahdellatoista ihmisellä eri-
laisten kautta päästään meidän 
haluamaan tilanteeseen. – – Vi-
estinnällinen strategia ja toimin-
nallinen strategia, ihan kaikki. 
Se tietenkin vaatii paljon enem-
män duunia, mutta se on paljon 
hyödyllisempää ja näin isoimmat 
Elokapinankin kampanjat ollaan 
saatu aikaseksi” Pokela avaa. 
Viestinnän sävyä täytyy harki-
ta, kun pyritään muutokseen 
yhteistyössä muiden kanssa:          
   “Jos me liikaa latistetaan, niin 
innostaako se yhtään mihinkään. 
Mutta kyllä sitä joutuu miet-
timään – – On tärkeä miettiä mitä 
asioita voi kaunistella ja mitkä 
voi olla hyödyllistä sanoa ääneen. 
Miten saadaan ylitettyä ihmisillä 
ilmastokriisin suhteen se kynnys, 
että nyt tämä on niin lähellä mua, 
että mun on pakko tehdä jotain. 
Koska se ei ole siellä vielä mo-
nelle ihmiselle.” 

Miltä tulevaisuus näyttää? 

Pokela kokee, että ilmastoviestin-
nässä tulisi ottaa vastuuta enem-
män. Usein siinä saatetaan luoda 
turhaa toiveikkuutta. Ilmastote-
kojen tarpeellisuus on havaittu 
jo viime vuosituhannella, mutta 
tekoja ei ole tapahtunut: 
   “Onhan tämä hirveän kius-
allinen tilanne vanhalle suku-
polvelle, jotka on vaan päättänyt 
olla tekemättä asialle yhtään 
mitään. Ja mä tarkoitan kyllä ihan 
normaaleja tavallisia ihmisiä, joil-
la olisi ollut mahdollisuus tehdä 
jotain, joilla olisi ollut se tieto, 
jotka ovat vaan jatkaneet duunis-
sa käymistä ja tän yhteiskunnan 
prosesseissa mukana olemista, 
eikä ole menneet sitä vastaan. 
Toivo on vastuun vierittämistä 
muille.“ 

Haastattelun päätän kuitenkin 
kysymällä mitä Pokela toivoisi 
tulevalta. Hänen suurin haaveen-
sa liittyy siihen, ettei globaali 
ruokaturva romahda siihen pist-
eeseen, ettei maapallo ole enää 
elinkelpoinen. 
Pokela viittaa taannoin Operaa-
tio Arktiksen haastattelemaan 
yhteistyötutkijaan professori Sir 
David Kingiin, jonka näkemyk-
sen mukaan ihmiskunnalla on 
enää kolmesta neljään vuoteen 
aikaa järjestäytyä ja toteuttaa 
mullistavia diplomaattisia ja 
lainsäädännöllisiä muutoksia, 
jotta maailma olisi elinkelpoinen 
vielä tulevaisuudessakin. 
Pokela kertoo myös kuulleensa 
erään ilmastotutkijan sanoneen 
positiivisen tilanteen kolmen-
kymmenen vuoden päästä olevan 
ruoantuotannon kriisin takia se, 
että kaikki Suomessa olisivat 
maanviljelijöitä. Sen vuoksi hän 
ei kovin tarkkoja urasuunnitel-
mia tulevaisuudesta kysyttäessä 
määrittele. 
  “Enhän mä siis haluaisi olla 
maanviljelijä. Musta olisi kiva 
tehdä vaikka jotain vitun siistiä, 
omaan opiskeluun liittyvää tai 
vaikuttamistyötä ja TED-talkeja, 
bilettää ja asua Kalliossa mun 
kavereiden kanssa, mutta näillä 
spekseillä se on jo aika ko-
rkealentoinen toive.” 
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Tunne käsitteet!
 
Annin vinkit aiheen sanastoon: 

Ilmastonkorjaus = Päästövähen-
nyksien lisäksi tehtäviä toimia ilmaston 
viilentämiseksi esimerkiksi tekniikan 
avulla. Voidaan tuntea myös nimellä 
ilmastonmuokkaus. 

Keikahduspiste = Ilmastojärjest-
elmässä tapahtuva keikaus, jonka jälkeen 
ei voi palata enää entiseen. Esimerkiksi 
sademetsän muuttuminen lopullisesti 
savanniksi. Mahdollisesti voi tulla myös 
vastaan nimellä ei paluuta -piste. 

1,5 astetta = Ilmastokeskustelussa 
usein asetetaan “turvarajoja”, joiden 
puitteissa ilmaston lämpenemisen tulisi 
pysyä, ettei suurta tuhoa aiheutuisi. 1,5 
astetta on Pariisin ilmastosopimuksessa 
vuonna 2015 määritelty tavoite, joka ei 
uusimpien raporttien mukaan ole nyky-
isillä toimilla mahdollinen. Ilmaston 
kuumenemisesta seuraavia haittapuolia 
esiintyy tosiasiassa jo aiemmin.  

Todistustaakka =  Merkittävien 
ilmastotoimien toteuttamista edeltää 
usein pitkä prosessi, jonka aikana niiden 
tarpeellisuutta perustellaan ja tehdään 
riskianalyysia. Tämän todistustaakan 
Anni toivoisi kääntyvän päälaelleen, 
jolloin päättäjien tulisi perustella miksi 
jotain ei tehdä, vaikka se tieteellisesti 
tutkitusti voisi olla ratkaisu.
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Ahoj, from Prague!

Teksti & kuvat: Aliisa Alatossava, Marilla 
Timonen

Lokakuussa reettorit suuntasivat reettor-
ihistorian kolmannelle ekskursiolle. ”Tutus-
tumisretki, -retkeily, ryhmäopintomatka” 
(Sivistyssanakirja.fi). Prahaan lensi lokaku-
un alussa sinivalkoisin siivin 25 innokasta 
opiskelijaa. Yhteistä retkeä suunniteltiin reilut 
puoli vuotta excutiimin voimin, ja yhteinen 
työ tuotti tulosta. Matkanjohtaja-Mari johdatti 
nahkatakein ja aurinkolasein varautuneen 
porukan ammattilaisen ottein läpi kaupungin 
mukulakivikatujen. 

Matkalla ei keskitytty pelkästään opiskeli-

jabudjetille sopivan oluen maisteluun, vaan 
suunniteltuna oli myös muitakin aktiviteet-
teja. Reettorit tutustuivat paikalliseen histo-
riaan ja kulttuuriin niin oppaan johdolla kuin 
itsenäisestikin. Opinto-osuus täyttyi Pra-
han-suurlähetystön vierailulla, jossa saatiin 
kuulla Suomi-kuvan viestinnästä ulkomailla. 
Tämän lisäksi kiinnostusta herättivät erilai-
set kirkot ja museot yöelämää unohtamatta. 
Kommelluksilta ei vältytty, mutta kaikesta 
selvittiin. Praha ei jättänyt kylmäksi ketään!
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Matkaan ei lähdetty täysin mutkitta. Pari 
matkalaista tuli jälkijunassa lentoasemalle 
unohtuneen passin ja väärään junaan oste-
tun lipun johdosta. Lentoaseman poliisin 
palvelupiste sai asiakkaan eräästä matk-
ustajasta, joka nappasi matkaan poikay-
stävänsä passin omansa sijasta. Onneksi 
vaaleanpunaisen pikapassin sai matkaan 
mukaan lyhyellä varoitusajalla. Kaikki 25 
excun osallistujaa saatiin kommelluksista 
huolimatta Prahaan. Loppu hyvin, kaikki 
hyvin!

Pääsimme tutustumaan Prahan 
nähtävyyksiin niin isommalla po-
rukalla kuin itsenäisesti. Yhteisesti 
kävimme ihastelemassa Prahan 
linna-aluetta, johon kuului kuvassa 
esiintyvä Pyhän Vituksen katedraali.

Asuimme aivan Pra-
han vanhan kaupungin 
ytimessä, joten välimat-
kat taittuivat nopeasti 
kävelemällä. Ryhmä 
jakautui vanhan kerro-
stalon sisällä kolmeen 
asuntoon, ja aikaa vi-
etettiin paljon näillä 
porukoilla. Aivan yksin 
emme talossa olleet: 
”Huomasin luteen, 

kun se käveli tyynyni päällä –  – Pääsin pakoon 
toiseen huoneeseen tyhjään sänkyyn ja nyt spesialis-
tit tulevat katsomaan mitä näkyy”. Reissun jälkeen 
koko joukko tiesi huomattavasti aiempaa enemmän 
epätoivottujen vieraiden karkottamisesta. 

 Reissun päällä päästiin 
nauttimaan hyvästä ruoasta. 
Erikoisruokavaliot eivät hai-
tanneet makunautintoja, vaan 
Praha oli antoisa ruokakau-
punki kaikille. ”Praha on ollut 
yllättävän helppo ruokakau-
punki tälleen gluteenittomasta 
näkökulmasta. Oikein ravitse-
va ja herkullinen.”
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Mukavasta matkasta jää jälkeen paljon 
hyviä muistoja. Kiitos vielä kaikille ex-
cutiimin jäsenille sekä matkaan osallis-
tuneille ihanasta reissusta! T. Excutiimin 
Aliisa ja Marilla <3

Prahan-suurlähetystön 
vierailulla opimme 
laajasti erilaisista 
työtehtävistä vi-
estintään osallistuvilta 
työntekijöiltä.  ”Oli 
hauska kuulla suoma-
laisten kokemuksia 
siitä millaista täällä on 
olla töissä, tiivis mutta 
samalla tosi kansain-
välinen ympäristö.” 
Vierailu oli inspiroiva, ja moni innostui en-
tisestään ulkomailla työskentelystä. 

Sää suosi reettorei-
ta! Prahan kauniista 
maisemista ja lokaku-
un alkuruskasta 
nautittiin jopa lähes 
20 asteessa! Matkan-
johtaja-Mari antoi 
tästä erityiskiitokset. 

Reettoriseurassa ajanvi-
etto oli reissun ylivoimai-
sia kohokohtia. Hyvä 
seura = hyvä tunnelma. 
”Overall tunnelma on 
ollut kovin menevä ja hu-
moristinen. Ehkä loppua 
kohden vähän väsymys painaa, mutta sen takia että on 
ehditty tekee kaikkea kivaa”, tiivistää matkalainen reissun 
päätteeksi.
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iitta Väkeväisen urapolku 
alkoi Aamulehden harjoit-
telusta jo ennen minkään-
laista opiskelutaustaa. Tie 

vei tiedotusopin kandidaatintut-
kintoon Tampereen yliopistossa, 
minkä aikana suunta alkoi muot-
outua vahvasti jo journalistiseen 
suuntaan. Opiskelujen ohella 
hän pääsi tekemään toimitta-
jan töitä erilaisissa tehtävissä ja 
medioissa. 

“Tein kesätoimittajan töitä sekä 
sijaisuuksia opiskelun ohella 
esimerkiksi Uusimaa-lehdessä 
Porvoossa. Olin myös harjoit-
telijana Yhdysvalloissa vanhassa 
siirtolaislehdessä, New Yorkin 
uutisissa, joka on tätä nykyä 
yhdistynyt Amerikan Uutisiin. 
Koin olevani perinteinen sanom-
alehtitoimittaja, ja pienemmissä 
lehdissä sain enemmän vastuuta 
ja monipuolisesti kokemusta,” 
hän muistelee.

Koulun kurssien myötä heräsi 
kiinnostus myös radiojournalis-
miin ja Väkeväinen päätti hakea 
Ruotsin radion suomenkieliseen 
toimitukseen. Yhden kesän jäl-
keen innostus jatkui ja myöhem-
min hän löysi itsensä Ylen 
radiouutisten toimituksesta. 

Toimittajasta Huoltovarmuuskeskuk-
sen viestintäjohtajaksi

 Riitta Väkeväinen aloitti työt Suomen Huoltovarmuuskeskuksen 
viestintäjohtajana kesällä 2020, pian koronapandemian alkamisen 
jälkeen. Hän kertoo ison organisaation viestintästrategiasta sekä 
omasta urapolustaan, joka ei ole koskaan valmis – eikä tarvitse-
kaan.

“ Sen jälkeen työskentelin Ylellä 
noin 15 vuotta. Lopulta kuiten-
kin koin journalistisessa työssä 
lopahduksen. Työ oli edelleen 
tärkeää, mutta omalta osaltani 
kiinnostus sitä kohtaan oli hii-
punut. Samalla viestinnän alan 
työpaikat alkoivat nostaa päätään 
enemmän ja arvostus viestintää 
kohtaan oli kasvussa,” hän ker-
too.

Väkeväisen viestinnällinen 
urapolku alkoi Eläketurvake-
skuksesta tiedottajana, jossa hän 
vastasi mm. tutkimusviestin-
nästä. Hän koki kuitenkin, että 
jokin palanen omasta osaamises-
ta puuttui. 

“Olin jättänyt opiskelut aiem-
min kandivaiheeseen ja työtä 
tehdessä ymmärsin, että minulta 
puuttui viestinnän strateginen 
palikka. Sain tehdä paljon kiin-
nostavia asioita, mutta koin, että 
niitä ei sidottu isompiin tavoit-
teisiin. Tein edelleen erillisiä 
työsuoritteita, kuten journalistina 
tuotin yksittäisiä juttuja. Siispä 
hain Jyväskylän yliopistoon 
yhteisöviestinnän maisteriopin-
toihin. Totesin, että koskaan ei 
ole liian myöhäistä päivittää 
tutkintoaan!”

 Filosofian maisteriksi valmistut-
tuaan hän sai työpaikan johtava-
na viestintäkonsulttina Brunnen 
Communications -viestintäto-
imistosta. Työn myyntipuolta 
Väkeväinen ei kuitenkaan koke-
nut täysin omakseen, sillä liekki 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan 
paloi vahvana. 
“ Olin noin neljä vuotta töissä 
Brunnenilla, mutta sen jälkeen 
näin Huoltovarmuuskeskukselle 
tulleen viestintäpäällikön paikan 
auki. Lopulta sain pestin ja tässä 
sitä ollaan,” hän naurahtaa. 

Väkeväinen kuvailee Huol-
tovarmuuskeskuksen viestinnän 
olleen aiemmin todella suppeaa. 
Vuonna 2020 uuden toimi-
tusjohtajan myötä viestinnän 
tärkeys nostettiin arvoonsa ja 
viestintätiimi laajentui johtajan 
lisäksi kahteen asiantuntijaan 
sekä vuosittaisiin harjoittelijoi-
hin. Nykyään hän kokee Hu-
oltovarmuuskeskuksen olevan 
ansaitusti se asiantuntijaor-
ganisaatio, johon kansalaiset ja 
media luottavat. 

“ Vuoden 2020 maskikohu 
näytti, että ihmiset eivät tienneet, 
mikä Huoltovarmuuskeskuksen 
rooli oli yhteiskunnassa. Oikeasti 
HVK:n työsarka on todella laaja, 
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Kuva: Juha Nenonen

Kirjoittaja: Henna Alanko

mutta meille sateli kritiikkiä 
siitä, miten olimme mokanneet 
sen ”ainoan” työtehtävän, mikä 
meillä oli. Siitä huomasi viestin-
nän ja luottamuksen puutoksen. 
Nykyään olemme saaneet ke-
hitettyä viestintää ja luottamus-
suhdetta eri sidosryhmiin, mikä 
on mahtavaa. Suurin voitto on, 
kun HVK:n asiantuntemusta 
arvostetaan ja sen perään ky-
sytään,” hän sanoo hymyillen. 

Nykyinen maailmantilanne 
tarjoaa paljon uutta, eikä tavalli-
sia päiviä ole. Väkeväinen aloitti 
työt Huoltovarmuuskeskukses-
sa, kun maailma oli koronakrii-
sin pyörteissä. 

“Minulle tämä on normaalit-
ilanne. Tiedontarve on suuri: 
ministeriöt, viranomaiset, yri-
tykset ja kansalaiset kaipaavat 
kaikki jatkuvaa tilannekuvaa ja 
analyysiä siitä missä mennään. 
HVK:ssa eri alojen asiantuntijat 
keräävät ja analysoivat tietoa 
sekä ennakoivat tulevaa, me 
viestinnässä tuemme heitä, 
autamme sanoittamaan ja ja-
kamaan tietoa aina kulloinkin 
relevantille taholle. Osa tiedosta 
on kansallisen turvallisuuden 
takia luokiteltu salassa pidet-

täväksi eli kaikkea emme kerro 
julkisesti. Työn rytmi on kiiht-
ynyt entisestään Venäjän hyök-
käyssodan alettua viime helmi-
kuussa ja esimerkiksi median 
yhteydenotot ovat lisääntyneet 
valtavasti.”

Työpäivä viestintäjohtajana 
koostuu monipuolisesti palav-
ereista ja muiden ohjaamisesta. 
Toki itse johtajakin pääsee vielä 
tekemään operatiivista työtä.

“Teen silti paljon käytännöllistä 
viestintää kaiken muun ohessa. 
Samalla pidänkin siitä, sillä es-
imerkiksi oma kirjoitustaito py-
syy hyvin yllä. Teemme tiimin 
kanssa sidosryhmäviestintää, 
sisäistä viestintää ja mediavi-
estintää sekä yhteistyötä eri vi-
ranomaisten kanssa. Itse hoidan 
yleensä herkempiä tapauksia, 
joissa joutuu tasapainotella 
enemmän. Media myös soittelee 
eniten minulle, Väkeväinen 
erittelee.”

Huoltovarmuuskeskuksen 
viestintästrategian Väkeväinen 
kertoo kulkevan käsi kädessä 
itse organisaation yleisemmän 
suunnitelman kanssa. 

“ Viestintästrategia ja talon oma, 
suurempi strategia eivät voi olla 
ristiriidassa keskenään, joten 
yleensä viestinnän suunnitelma 
johdetaan organisaation iso-
jen tavoitteiden mukaan. Jotta 
strategia ei heti kättelyssä pettäi-
si, kun maailma muuttuu, tulee 
sen tavoitteiden olla suhteellisen 
yleisellä tasolla. Meillä on omia 
tavoitteita eri kohderyhmille, 
esimerkiksi työyhteisölle tai 
sidosryhmille. Lisäksi olemme 
tehneet yleisen viestintäohjeen, 
jossa eritellään enemmän vi-
estinnän vastuista ja eettisistä 
tavoitteista.“

Viestintäjohtajana Väkeväinen 
kokee, että on tärkeää olla aktiiv-
isesti keskustelussa mukana.

“Viestintä on kaiken ytimessä. On 
hienoa työskennellä organisaati-
ossa, joka ottaa asian huomioon 
ja pitää viestintää tärkeänä osa-
na toimintaa. Viestintäjohtajana 
olen mukana johtoryhmässä, 
mikä myös osoittaa viestinnän 
tärkeyden ja arvostuksen. Myös 
viestintästrategiassamme lu-
paamme olla aktiivisesti mukana 
yleisessä keskustelussa,” hän 
summaa. 
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Kylässä
Rehtin toimitus jalkautui tutkimaan eri ainejärjestöjen ja kiltojen 

tiloja ympäri yliopiston kolmea kampusta. Vastaanotto oli lämmin. 
Tilat vaihtelivat suuresti kampuksittain ja aloittain, mutta yksi asia 
yhdisti jokaista tilaa: kahvinkeitin. Tiloissa oli mitä kummallisimpia 

esineitä ja artefakteja sekä todisteita järjestöjen välisestä kleptomania-
sta. Tule mukaan kurkkaamaan järjestöjen sielunmaisemaan.

Teksti: Maiju Asuja, Vilhelmiina Kivioja
Kuvat: Reetta Sihto



Iltakoulu: Pinni A4089

Tila käytössä vuodesta 2011.
Juokseva vesi: Ei
Kiintiö huonekasvi: Kekko 2, Kekko 1 kuoli jal-
lukasteluun
Kahvinkeittimien väri: Hopea
Erityispiirteitä: Kekkosen kuvia ympäriinsä, 
Sami Kuronen alttari, dokausseinä, MM-
kyykästä vuosien varrella koottu kyykkäsetti 
sekä Työväen Ampujat merch
Kateissa: Koff-roskis, joka on Staabin hallussa

Cortex: Linna 5036

Tila käytössä vuodesta 2016-17.
Juokseva vesi: Ei
Kiintiö huonekasvi: Ei ole
Kahvinkeittimien väri: Hopea
Erityispiirteitä: Huoneessa ei ole ikkunaa ulos, 
mutta kirkasvalolamppu löytyy. Upea kahvi-
kuppikokoelma ja maskotti Kalevi.

Skilta: Sähkötalo SA101

Tila käytössä vuodesta 1995
Juokseva vesi: Kyllä
Kiintiö huonekasvi: Ei
Kahvinkeittimien väri: Turkoosi
Erityispiirteitä: Muiden järjestö-
jen haalareita ympäri Suomea, 
vasta remontoitu, Venäjälle 3km 
-kyltti, ruokamyynti sekä Koff 
-pelastusrengas.



Autek: Päärakennus 
PC001C1

Tila käytössä vuodesta 2015
Juokseva vesi: Ei
Kiintiö huonekasvi: Kyllä, ei nimeä
Kahvinkeittimien väri: Jullin keltainen
Erityispiirteitä: Vujulahjaksi saatu au-
ton ovi, discopallo ja bilevalot, tv sekä 
minikylpyamme boolin tarjoiluun.

KorK: Konetalo K1721

Tila käytössä vuodesta ainakin yhtä 
kauan kuin Skillalla
Juokseva vesi: Kyllä
Kiintiö huonekasvi: Ei
Kahvinkeittimien väri: ei tiedossa
Erityispiirteitä: Eija Sinikan signeer-
aama jallusinappi -shotti annostelija, 
punaiset sohvat, kunniakettinki, hätä 
seis -nappi, jolla voi vaihtaa soivaa 
musiikkia sekä jallukausivalot.



Biopsi: Arvo F108

Tila käytössä vuodesta 2016.
Juokseva vesi: Kyllä
Kiintiö huonekasvi: monia
Kahvinkeittimien väri: Violetti
Erityispiirteitä: Guitar hero -peli, 
violetti mikroskooppi, fengshui 
kohdallaan sekä yhteinen oleskelutila 
lääkiksen kanssa sisältäen biljardi- ja 
pingispöydän.

TiTe: Tietotalo TA015

Tila käytössä vuodesta 2001
Juokseva vesi: Ei
Kiintiö huonekasvi: Ei
Kahvinkeittimien väri: Musta, jauhavat itse 
kahvipavut
Erityispiirteitä: Ulko-ovi, tila auki 24/7, 
iso telkkari, kolme tietokonetta jäsenistön 
käytössä, arcade Tekken sekä yhdestä puus-
ta vartissa moottorisahalla veistetty maskot-
ti Ruffe.



AstRetologia: Talvihoroskooppi 
2022-2023

Kaipaatko tähtiin kirjoitettua opastusta uuteen vuoteen tai vinkkejä joulun viettoon? AstRetologian 
luotettava tulkinta kertoo sinulle objektiivisen totuuden talvesi kulusta ja käänteistä!

Oinas 21.3.–19.4.
Syksyn projektit ovat tulossa 
pikkuhiljaa päätökseen, ja nyt on 
aika reflektoida niitä sekä syksyn 
saavutuksiasi. Voit olla ylpeä it-
sestäsi, oinas! Ainakin osa joulun 
ajasta kannattaa opiskelun ja työn 
vastapainoksi pyhittää levolle, 
joka voi helpottaa päänsärkyjä-
si. Ympärilläsi on huomaavaisia 
ihmisiä ja voit odottaa itsellesi 
ihania joululahjoja. Kun hölläät 
otetta arjesta, pääset joulun py-
hinä olemaan parhaimmillasi ja 
viihdyttämään läheisiäsi sarkas-
tisella huumorillasi.
Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Keskity tunteisiisi ja siihen, mitä 
ne kertovat sinulle itsestäsi.

Härkä 20.4.–21.5. Härkä 20.4.–21.5. 
Pitkän ja kovan duunin jälkeen Pitkän ja kovan duunin jälkeen 
on aika sytyttää omena-karde-on aika sytyttää omena-karde-
mumma-kynttilä pitkiä synkkiä mumma-kynttilä pitkiä synkkiä 
iltoja valaisemaan. Viimeisen iltoja valaisemaan. Viimeisen 
rutistuksen lopussa kiitos seisoo. rutistuksen lopussa kiitos seisoo. 
Joulu on täydellinen sesonki Joulu on täydellinen sesonki 
läheisten muistamiselle. Ole siis läheisten muistamiselle. Ole siis 
aktiivinen viestijä ja ota yhteyt-aktiivinen viestijä ja ota yhteyt-
tä sekä uusiin että vanhempiin tä sekä uusiin että vanhempiin 
tuttavuuksiin. Rakkaat ihmiset tuttavuuksiin. Rakkaat ihmiset 
lämmittävät talven kylmimp-lämmittävät talven kylmimp-
inäkin hetkinä. He myös tuo-inäkin hetkinä. He myös tuo-
vat onnea, jota maamerkkien vat onnea, jota maamerkkien 
rakastama materia ei voi korva-rakastama materia ei voi korva-
ta.ta.
Ideaali uuden vuoden lu-Ideaali uuden vuoden lu-
paus: paus: Pyri vähentämään kulu-Pyri vähentämään kulu-
tustasi tulevana vuonna.tustasi tulevana vuonna.

Kaksonen 20.5.–20.6. 
Huh, mitä saavutuksia oletkaan 
vuoden aikana tehnyt! Älä ih-
mettele, vaikka saisit kutsun 
jopa Linnan juhliin. Olet taitava 
mukautumaan uusiin vuorovai-
kutustilanteisiin, etkä epäröi 
extempore-juttuihin mukaan 
lähtemistä. Taloudenhallinta ei 
ehkä ole vahvuuksiasi, mutta 
tänä vuonna sitä ei kannata enää 
murehtia. Nyt on aika räjäyttää 
pankki firman pikkujouluissa. 
Olet parasta bileseuraa!
Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Budjetoi tarkemmin, niin kiität 
itseäsi myöhemmin.

Rapu 21.6.–22.7. Rapu 21.6.–22.7. 
Antamisen ja muistamisen juhla Antamisen ja muistamisen juhla 
on sinun aikasi loistaa, lämmin-on sinun aikasi loistaa, lämmin-
henkinen ja herkkä rapu! Ota kai-henkinen ja herkkä rapu! Ota kai-
kki irti lomasta ja kannat hyvää kki irti lomasta ja kannat hyvää 
energiaa myös uuteen vuoteen. energiaa myös uuteen vuoteen. 
Alkava vuosi tuo sinulle mah-Alkava vuosi tuo sinulle mah-
dollisuuksia jakaa hoivaa ja tukea. dollisuuksia jakaa hoivaa ja tukea. 
Läsnäolosi lämmittää läheistesi Läsnäolosi lämmittää läheistesi 
mieltä keskellä kylmää talvea. mieltä keskellä kylmää talvea. 
Muista myös happihyppelyt, sillä Muista myös happihyppelyt, sillä 
käymällä kävely- tai hiihtolen-käymällä kävely- tai hiihtolen-
keillä vahvistat luontoyhteyttäsi. keillä vahvistat luontoyhteyttäsi. 
Ideaali uuden vuoden lu-Ideaali uuden vuoden lu-
paus: paus: Anna uusille ideoille, Anna uusille ideoille, 
ihmisille ja tilanteille enemmän ihmisille ja tilanteille enemmän 
mahdollisuuksia, voit yllättyä mahdollisuuksia, voit yllättyä 
positiivisesti!positiivisesti!

Leijona 23.7.–22.8.
Joululoma on täällä ja on aika 
ladata akkuja uutta vuotta varten! 
Tänä jouluna voit ottaa rennosti ja 
panostaa perheeseen sekä ystävi-
in. Lahjojen ostaminen ei kuulu 
vahvuuksiisi, mutta tänä jouluna 
on aikasi näyttää oikeat tunteesi 
lahjoin ja teoin. Olet valovoimain-
en näky ja säteilet kilpaa joulutäh-
den kanssa. Uuden vuoden juhlat 
ovat olleet odotuslistallasi koko 
syksyn ja nyt vihdoin pääset bilet-
tämään kunnolla ilman huolia ja 
murheita. 
Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Inspiroi läheisiäsi ottamaan ohjat 
omasta elämästään.

Neitsyt 23.8.–23.9. Neitsyt 23.8.–23.9. 
Olet ahkeroinut jälleen koko syk-Olet ahkeroinut jälleen koko syk-
syn ja tuotteliaan vuoden jälkeen syn ja tuotteliaan vuoden jälkeen 
ansaitset lepoa! Käy ansaitsemilla ansaitset lepoa! Käy ansaitsemilla 
rahoillasi esimerkiksi pilateksessa rahoillasi esimerkiksi pilateksessa 
tai joogassa, jotta saat sekä mielesi tai joogassa, jotta saat sekä mielesi 
että kehosi takaisin zen-tilaan. että kehosi takaisin zen-tilaan. 
Jouluna ei tarvitse murehtia pien-Jouluna ei tarvitse murehtia pien-
istä asioista vaan voit ottaa kaiken istä asioista vaan voit ottaa kaiken 
ilon irti rentoutumisesta. Merku-ilon irti rentoutumisesta. Merku-
rius hallitsee neitsyen merkkiä, rius hallitsee neitsyen merkkiä, 
mikä tarkoittaa että olet luontais-mikä tarkoittaa että olet luontais-
esti viestinnän ammattilainen, esti viestinnän ammattilainen, 
joten uuden vuoden juhlissa on joten uuden vuoden juhlissa on 
aika kuoriutua ulos antamastasi aika kuoriutua ulos antamastasi 
ujosta ensivaikutelmasta. ujosta ensivaikutelmasta. 
Ideaali uuden vuoden lupaus: Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Heittäydy mukaan uuden vuoden Heittäydy mukaan uuden vuoden 
tuomiin yllätyksiin.tuomiin yllätyksiin.
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Vesimies 20.1–21.2. Vesimies 20.1–21.2. 
Valmistaudu kokemaan jou-Valmistaudu kokemaan jou-
lun taika, vesimies! Tulet kok-lun taika, vesimies! Tulet kok-
kaamaan parhaat jouluruuat kaamaan parhaat jouluruuat 
itsellesi sekä läheisillesi. Palkin-itsellesi sekä läheisillesi. Palkin-
noksi tästä sekä muusta vuoden noksi tästä sekä muusta vuoden 
aherruksesta joulupuurostasi aherruksesta joulupuurostasi 
saattaa paljastua manteli! Talven saattaa paljastua manteli! Talven 
kuluessa saat myös tarjouksen, kuluessa saat myös tarjouksen, 
jossa pääset hyödyntämään jossa pääset hyödyntämään 
loistavia esiintymistaitojasi. loistavia esiintymistaitojasi. 
Muista siis päästää luova mielesi Muista siis päästää luova mielesi 
valloilleen myös ensi vuonna!valloilleen myös ensi vuonna!
Ideaali uuden vuoden lupaus: Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Käy vierailemassa kaukana asu-Käy vierailemassa kaukana asu-
van läheisen luona.van läheisen luona.

Kalat 20.2.–20.3.
Kalat, sinulla on loppuvuodesta 
tilaisuus löytää aikaa taiteelliselle 
puolellesi! Se voi tarkoittaa esime-
rkiksi käsitöitä, kirjoittamista, 
musisointia, maalaamista... Aina 
ei tarvitse rentoutua vanhanaikai-
sesti pysähtymällä: myös tekemi-
nen voi rentouttaa. Uuden vuo-
den aatto on sinulle todellinen 
vuoden huipennus ja onnenpäivä. 
Jos tähdet ovat kohdillaan, saat 
uuden vuoden suukon toivomal-
tasi ihmiseltä!
Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Saata projektit päätökseen, niin 
saat lisää vapaa-aikaa.

Kirjoittajat: Roosa Jarkko, Aliisa 
Alatossava, Henna Alanko, Veera 
Niemelä, Jenni Törmänen

Vaaka 23.9.–22.10. Vaaka 23.9.–22.10. 
Talvi tuo mukanaan sinulle Talvi tuo mukanaan sinulle 
uutta itsevarmuutta! Muista siis uutta itsevarmuutta! Muista siis 
luottaa itseesi ja ottaa rohkeasti luottaa itseesi ja ottaa rohkeasti 
roolia vuorovaikutustilanteissa roolia vuorovaikutustilanteissa 
– olet todella pidettävä ihmi-– olet todella pidettävä ihmi-
nen. Itsevarma persoonasi jää nen. Itsevarma persoonasi jää 
taatusti mieleen niin pikkujou-taatusti mieleen niin pikkujou-
lujuhlissa kuin uudenvuoden lujuhlissa kuin uudenvuoden 
melskeessä. Voit myös luoda melskeessä. Voit myös luoda 
levollisuudellasi rauhaa läheis-levollisuudellasi rauhaa läheis-
illesi joulun kiireissä; olet joulun illesi joulun kiireissä; olet joulun 
henki ihmismuodossa! Muista henki ihmismuodossa! Muista 
myös itsekin, että ensimmäisenä myös itsekin, että ensimmäisenä 
mieleesi tuleva joululahja on mieleesi tuleva joululahja on 
varmasti hyvä.varmasti hyvä.
Ideaali uuden vuoden lu-Ideaali uuden vuoden lu-
paus: paus: Luota intuitioosi arkisissa Luota intuitioosi arkisissa 
päätöksissä.päätöksissä.

Skorpioni 22.10.–22.11. 
Anna jouluvalojen pyyhkiä pois 
stressisi, skorpioni! Olet aherta-
nut syksyn halki ja nyt on aika 
rentoutua ja nauttia kuumasta 
glögistä. Juhlakaudella on hyvä 
mahdollisuus esitellä positiivista 
puoltasi – näytä siis pikkujouluis-
sa parhaat tanssimuuvisi! Muista 
myös valjastaa joulun mystinen 
energia sisäisen voimasi ruok-
kimiseen; sinun kannattaa valm-
istautua talven tuomiin uusiin 
seikkailuihin. 
Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Huolehdi terveydestäsi.

Jousimies 22.11.–21.12.Jousimies 22.11.–21.12.
Viime aikoina motivaatiosi ja ke-Viime aikoina motivaatiosi ja ke-
skittymiskykysi on ollut alhaalla, skittymiskykysi on ollut alhaalla, 
mutta aherruksesi syksyn töiden mutta aherruksesi syksyn töiden 
loppuunsaattamiseksi palkitaan. loppuunsaattamiseksi palkitaan. 
Vahvuutesi ovat ison kuvan Vahvuutesi ovat ison kuvan 
näkeminen ja kyky motivoitua näkeminen ja kyky motivoitua 
tulevaisuuden mahdollisuuksis-tulevaisuuden mahdollisuuksis-
ta, turvaudu siis opiskeluiden ja ta, turvaudu siis opiskeluiden ja 
töiden loppurutistuksessa niihin. töiden loppurutistuksessa niihin. 
Yllätä loppuvuodesta itsesi: ota Yllätä loppuvuodesta itsesi: ota 
äkkilähtö uusiin maisemiin koti-äkkilähtö uusiin maisemiin koti-
maahan tai kauemmas!maahan tai kauemmas!
Ideaali uuden vuoden lupaus: Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Tipaton tammikuu.Tipaton tammikuu.

Kauris 21.12.–20.1.
Määrätietoisuutesi ja ahkeruutesi 
ovat kantaneet tämänkin vuo-
den läpi, ja nyt on aika nauttia 
joulun ajasta. Kokeile loman 
aikana tehdä näennäisen hyödyt-
tömiä asioita. Ne voivat yllättää 
hauskuudellaan! Näin lataudut 
ja valmistaudut ensi vuoden 
haasteisiin. Luota olevasi oikealla 
tiellä, vaikkeivat muut aina ym-
märtäisi mihin olet matkalla.
Ideaali uuden vuoden lupaus: 
Uskalla ottaa riskejä. Voitto on 
taattu!

37



Mitä minun pitäisi ajatella, kun 
työkaveri kirjoittaa TODELLA 
passiivisaggressiivisia säh-
köposteja? Miten vastaan niihin? 

Ehkä työkaverisi on ilkeä ja paha 
ihminen! Legenda kertoo “vittu-
ilu-Johannasta”, jolla oli tapana 
kirjoittaa tiukankin sävyisiä säh-
köpostiviestejä, mutta lisätä lop-
puun hymynaaman lieventämään 
tunnelmaa. Kerrankin hän kirjoitti 
kunnon rageviestin ihmiselle, joka 
on EHKÄ mokannut ja loppuun “
😊”. Hän oli siis ihan tietoisesti il-
keä (ja paha ihminen), mutta usein 
kyse on jostain muusta. 
 
Teknologiavälitteinen viestintä voi 
tuottaa untuvikoille hankaluuksia. 
Nonverbaaliset vihjeet – ilmeet ja 
äänenpainot – jäävät puuttumaan, 
jolloin väärinkäsityksiä voi syntyä. 
Joku voi esimerkiksi olla omasta 
mielestään hauska, mutta toisten 
mielestä ärsyttävä. Usein muut 
voivat tulkita toisen viestejä eri 
tavalla kuin viestin lähettäjä itse 
ajatteli.
 
Neuvoksi työpaikan sähköpostiv-
iestien haasteisiin voisikin antaa 
sen, että jos vain mahdollista, 
käy selvittämässä kasvotusten, 
onko vastapuoli oikeasti paha 
“vittuilu-johanna” vai vain vähän 
kömpelö oman elämänsä koom-
ikko. Ottamalla asian rohkeasti 
esille vastapuolen on helpompi 
ymmärtää missä mättää, ja miten 
viestintää voisi muuttaa. 
 
Miten toimia, kun treffikump-
pani ei osaa peruskeskustelu-
taitoja, kuten vastakysymysten 

esittämistä? 

Tämä on harmillisen yleinen 
ongelma! Monilla treffikumppa-
neilla jännittyneisyys vie muka-
naan myös vuorovaikutuksen pe-
rustaidot. Tämä ei ole asia, jota on 
automaattisesti pakko kestää; ei 
ole liikaa pyydetty, että seuralain-
en on kiinnostunut puheistasi ja 
näyttää sen. Toki viestijänä myös 
helposti keskittyy vuorovaiku-
tuksen seikkoihin automaattisesti 
enemmän kuin toinen osapuoli 
– kannattaa ottaa huomioon, että 
vuorovaikutustaidot eivät tule 
kaikille yhtä luonnostaan kuin 
lahjakkaalle reettorille. Muista 
kuitenkin lukea tilannetta ja olla 
armollinen toiselle osapuolelle; 
häikäisevä olemuksesi voi laittaa 
hänelle helposti pupun pöksyyn ja 
luun kurkkuun.  
 
Ja jos nämä vinkit eivät kuiten-
kaan auta, täältä pesee vielä yksi: 
vaihda treffikumppania. 
 
Kuulostaa karulta, mutta oikeasti. 
Sinun aikasi on sen verran arvo-
kasta, että jos joku ei vaivaudu 
keskustelemaan kanssasi kunnolla 
useista yrityksistä huolimatta, 
kannattaa harkita hänen jät-
tämistään omaan arvoonsa.
 
Onko vika minussa vai muis-
sa, kun tutustuessani uusiin 
ihmisiin muut vain katselevat 
ympärilleen ja etsivät “parempaa 
seuraa”?

Sä oot jo parasta seuraa, kun kysyt 
meiltä neuvoa! Tai vain todella 
epätoivoinen. 

 
Mutta asiaan: Kannattaa pohtia 
keskusteluaiheitasi ja sitä, vai-
kuttavatko muut kiinnostuneilta 
niistä. Useimmat ihmiset rakasta-
vat huomiota: pyri siis asettamaan 
toinen valokeilaan. Kysele esime-
rkiksi heidän harrastuksistaan tai 
siitä tilanteesta, jossa olette. Erit-
yisesti avoimet kysymykset ovat 
tehokkaita: toisten on periaattees-
sa pakko vastata laajemmin ja voit 
kartoittaa heidän kiinnostuksen-
kohteitaan! Ripottele sinne tänne 
omia ajatuksiasi ja tietoja itsestäsi, 
jotta muilla on materiaalia kysyä 
sinulta kysymyksiä. Jos toinen 
edelleen katselee ympärilleen, on 
aika vaihtaa seuraa. 
 
Miten saada itsevarmuutta vuor-
ovaikutustilanteisiin, jotka eivät 
liity bileisiin ja illanviettoihin?
 
Itsevarmuus on kuin lihas. You 
better work bitch! 
 
Jallu-jaffan vauhdittamat myöhäis-
illan keskustelut voivat johtaa ties 
mihin, mutta välillä niitä voi halu-
ta jatkaa myös tanssilattian ulkop-
uolella. Päivänvalossa kohdattavat 
vuorovaikutustilanteet saattavat 
vaatia omalta mukavuusalueelta 
poistumista. Voit ottaa tavoit-
teeksesi esimerkiksi jutella kerran 
viikossa uudelle ihmiselle luennol-
la. Ehdota vaikka kurssikavereill-
esi yhteistä lounasta ryhmätyön 
jälkeen.

Now go Britney! Yaaasss! 

Jelppaa Julli! 
Etkö osaa viestiä ja vuorovaikuttaa? Ei meitsikään, mutta tässä 

useamman vuoden reettoreiden sekoiluja seurattuani voin kutsua 
ylpeydellä itseäni viestinnän kokemusasiantuntijaksi. Julli jelppaa! 

Teksti: Ida Seluska, Emma Salli, Ella Tapanainen, 
Tuomas Massa, Jenni Törmänen
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Instagram: @reettorit_
ry

Twitter: @reettorit_ry

TikTok: @reettorit_ry

Facebook: Reettorit

Nettisivut: reettorit.
com

LinkedIn: linkedin.
com/company/reet-
torit-ry
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